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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකාය ො 

  සළා තනවග්යගො 

1. සළා තනසංයුත්තං 

1. අනිච්චවග්යගො 

1. අජ්ඣත්තානිච්චසුත්තං 

1. එවං යම සුතං. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනිච්චං.යදනිච්චං තංදුක්ඛං; යංදුක්ඛංතදනත්තා.
යදනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යසොතං අනිච්චං. යදනිච්චං…යප.… 
ඝානංඅනිච්චං.යදනිච්චං…යප.… ජිව්හාඅනිච්චා.යදනිච්චංතං දුක්ඛං; යං
දුක්ඛං තදනත්තා. යදනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බං.කායයොඅනිච්යචො. 
යදනිච්චං…යප.… මයනො අනිච්යචො. යදනිච්චං තං දුක්ඛං; යං දුක්ඛං
තදනත්තා.යදනත්තා තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති
එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං.එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා 
අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, යසොතස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
ඝානස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ජිව්හායපි නිබ්බින්දති, කායස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
මනස්මිම්පිනිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං
විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඨමං. 

2. අජ්ඣත්තදුක්ඛසුත්තං 

2. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, දුක්ඛං. යං දුක්ඛං තදනත්තා; යදනත්තා තං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යසොතං දුක්ඛං…යප.… ඝානං දුක්ඛං… ජිව්හා
දුක්ඛා… කායයොදුක්යඛො… මයනොදුක්යඛො.යංදුක්ඛංතදනත්තා; යදනත්තා
තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති.දුතියං. 
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3. අජ්ඣත්තානත්තසුත්තං 

3. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනත්තා. යදනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං. යසොතං අනත්තා…යප.… ඝානං අනත්තා… ජිව්හා අනත්තා… 
කායයො අනත්තා… මයනො අනත්තා. යදනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
දට්ඨබ්බං.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.තතියං. 

4. බාහිරානිච්චසුත්තං 

4. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා.යදනිච්චංතංදුක්ඛං; යංදුක්ඛංතදනත්තා.
යදනත්තාතං‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. සද්දා…  න්ධා… රසා… 
යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනිච්චා. යදනිච්චංතං දුක්ඛං; යං දුක්ඛංතදනත්තා.
යදනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො රූයපසුපි නිබ්බින්දති, සද්යදසුපි නිබ්බින්දති,  න්යධසුපි 
නිබ්බින්දති, රයසසුපිනිබ්බින්දති, යඵොට්ඨබ්යබසුපි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි 
නිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති
ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. බාහිරදුක්ඛසුත්තං 

5. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා.යං දුක්ඛංතදනත්තා; යදනත්තාතං‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බං.සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා 
දුක්ඛා.යංදුක්ඛංතදනත්තා.යදනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං
පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. බාහිරානත්තසුත්තං 

6. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා. යදනත්තා තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං. සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා.
යදනත්තාතං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අජ්ඣත්තානිච්චාතීතානා තසුත්තං 

7. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනිච්චං අතීතානා තං; යකො පන වායදො
පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං
චක්ඛුස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං චක්ඛුං නාභිනන්දති; 
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පටුන 

පච්චුප්පන්නස්ස චක්ඛුස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො 
යහොති.යසොතං අනිච්චං… ඝානං අනිච්චං… ජිව්හා අනිච්චා අතීතානා තා; 
යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නාය! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො අතීතාය ජිව්හාය අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං ජිව්හං
නාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නාය ජිව්හාය නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති. කායයො අනිච්යචො…යප.… මයනො අනිච්යචො
අතීතානා යතො; යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං මනස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං
මනංනාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නස්සමනස්ස නිබ්බිදායවිරා ායනියරොධාය
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. අජ්ඣත්තදුක්ඛාතීතානා තසුත්තං 

8. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, දුක්ඛං අතීතානා තං; යකො පන වායදො
පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං
චක්ඛුස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං චක්ඛුං නාභිනන්දති; 
පච්චුප්පන්නස්ස චක්ඛුස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො
යහොති. යසොතං දුක්ඛං…යප.… ඝානං දුක්ඛං…යප.… ජිව්හා දුක්ඛා
අතීතානා තා; යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නාය! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවාඅරියසාවයකොඅතීතාය ජිව්හායඅනයපක්යඛොයහොති; අනා තංජිව්හං
නාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නාය ජිව්හාය නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති. කායයො දුක්යඛො…යප.… මයනො දුක්යඛො 
අතීතානා යතො; යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං මනස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං
මනංනාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නස්ස මනස්සනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධාය
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අජ්ඣත්තානත්තාතීතානා තසුත්තං 

9. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතානා තං; යකො පන වායදො
පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං
චක්ඛුස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං චක්ඛුං නාභිනන්දති; 
පච්චුප්පන්නස්ස චක්ඛුස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො 
යහොති. යසොතං අනත්තා…යප.… ඝානං අනත්තා…යප.… ජිව්හා අනත්තා
අතීතානා තා; යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නාය! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවාඅරියසාවයකොඅතීතායජිව්හාය අනයපක්යඛොයහොති; අනා තංජිව්හං
නාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නාය ජිව්හාය නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති. කායයො අනත්තා…යප.… මයනො අනත්තා
අතීතානා යතො; යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නස්ස! එවං පස්සං, භික්ඛයව, 
සුතවා අරියසාවයකො අතීතස්මිං මනස්මිං අනයපක්යඛො යහොති; අනා තං
මනංනාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නස්සමනස්ස නිබ්බිදායවිරා ායනියරොධාය
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.නවමං. 
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10. බාහිරානිච්චාතීතානා තසුත්තං 

10. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා අතීතානා තා; යකො පන වායදො
පච්චුප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීයතසු
රූයපසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත රූයප නාභිනන්දති; 
පච්චුප්පන්නානංරූපානංනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති.
සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනිච්චා අතීතානා තා; 
යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො අතීයතසු ධම්යමසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත ධම්යම
නාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.දසමං. 

11. බාහිරදුක්ඛාතීතානා තසුත්තං 

11. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා අතීතානා තා; යකො පන වායදො 
පච්චුප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීයතසු
රූයපසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත රූයප නාභිනන්දති; 
පච්චුප්පන්නානං රූපානං නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො
යහොතී’’ති…යප. …. එකාදසමං. 

12. බාහිරානත්තාතීතානා තසුත්තං 

12. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතානා තා; යකො පන වායදො 
පච්චුප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අතීයතසු
රූයපසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත රූයප නාභිනන්දති; 
පච්චුප්පන්නානංරූපානංනිබ්බිදාය විරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති.
සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා අතීතානා තා; 
යකො පන වායදො පච්චුප්පන්නානං! එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො අතීයතසු ධම්යමසු අනයපක්යඛො යහොති; අනා යත ධම්යම
නාභිනන්දති; පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය 
පටිපන්යනොයහොතී’’ති.ද්වාදසමං. 

අනිච්චවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තාච, තයයොඅජ්ඣත්තබාහිරා; 
යදනිච්යචනතයයොවුත්තා, යතයතඅජ්ඣත්තබාහිරාති. 

2.  මකවග්යගො 

1. පඨමපුබ්යබසම්යබොධසුත්තං 

13. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො
චක්ඛුස්ස අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං? යකො
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යසොතස්ස…යප.… යකොඝානස්ස… යකොජිව්හාය… යකොකායස්ස… යකො
මනස්ස අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’න්ති? තස්ස මය්හං, 
භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘යං යඛො චක්ඛුං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං
යසොමනස්සං, අයං චක්ඛුස්ස අස්සායදො. යං චක්ඛුං අනිච්චං දුක්ඛං
විපරිණාමධම්මං, අයං චක්ඛුස්ස ආදීනයවො. යයො චක්ඛුස්මිං
ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදං චක්ඛුස්ස නිස්සරණං. යං
යසොතං…යප.… යං ඝානං…යප.… යං ජිව්හං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං 
යසොමනස්සං, අයං ජිව්හාය අස්සායදො. යං [යා (සී. සයා. කං. පී.)] ජිව්හා
අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අයං ජිව්හාය ආදීනයවො. යයො ජිව්හාය
ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදං ජිව්හාය නිස්සරණං. යං
කායං…යප.… යං මනංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයංමනස්ස
අස්සායදො. යං [යයො (සී. සයා. කං. ක.)] මයනො අනිච්යචො දුක්යඛො
විපරිණාමධම්යමො, අයංමනස්සආදීනයවො.යයොමනස්මිංඡන්දරා විනයයො
ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදංමනස්ස නිස්සරණ’’’න්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානං
ආයතනානං එවං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, 
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, 
භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා
පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති 
[සබ්බත්ථාපි එවයමව ඉතිසද්යදන සහ දිස්සති] පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච
ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං එවං
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයක
යලොයක සමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය
‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච 
පන යමදස්සනංඋදපාදි– ‘අකුප්පායමවිමුත්ති [යචයතොවිමුත්ති(සී. පී.ක.)
එවමුපරිපි], අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති. පඨමං. 

2. දුතියපුබ්යබසම්යබොධසුත්තං 

14. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස
යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො රූපානං අස්සායදො, 
යකො ආදීනයවො, කිංනිස්සරණං? යකොසද්දානං…යප.… යකො න්ධානං… 
යකො රසානං… යකො යඵොට්ඨබ්බානං… යකො ධම්මානං අස්සායදො, යකො
ආදීනයවො, කිංනිස්සරණ’න්ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘යං
යඛොරූයපපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයංරූපානංඅස්සායදො. යං
රූපාඅනිච්චාදුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා, අයංරූපානංආදීනයවො.යයොරූයපසු 
ඡන්දරා විනයයොඡන්දරා ප්පහානං, ඉදංරූපානං නිස්සරණං.යං සද්යද… 
 න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… යං ධම්යම පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං
යසොමනස්සං, අයං ධම්මානං අස්සායදො. යං ධම්මා අනිච්චා දුක්ඛා
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පටුන 

විපරිණාමධම්මා, අයංධම්මානංආදීනයවො.යයොධම්යමසුඡන්දරා විනයයො 
ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදංධම්මානංනිස්සරණ’’’න්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං බාහිරානං ආයතනානං
එවං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, 
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං බාහිරානං 
ආයතනානං එවං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, 
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, 
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමදස්සනංඋදපාදි– ‘අකුප්පායම විමුත්ති, 
අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති.දුතියං. 

3. පඨමඅස්සාදපරියයසනසුත්තං 

15. ‘‘චක්ඛුස්සාහං, භික්ඛයව, අස්සාදපරියයසනංඅචරිං.යයො චක්ඛුස්ස
අස්සායදො තදජ්ඣ මං. යාවතා චක්ඛුස්ස අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො 
සුදිට්යඨො.චක්ඛුස්සාහං, භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනංඅචරිං.යයො චක්ඛුස්ස
ආදීනයවො තදජ්ඣ මං. යාවතා චක්ඛුස්ස ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො
සුදිට්යඨො. චක්ඛුස්සාහං, භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යංචක්ඛුස්ස
නිස්සරණං තදජ්ඣ මං. යාවතා චක්ඛුස්ස නිස්සරණං, පඤ්ඤාය යම තං 
සුදිට්ඨං. යසොතස්සාහං, භික්ඛයව… ඝානස්සාහං, භික්ඛයව… ජිව්හායාහං
භික්ඛයව, අස්සාදපරියයසනං අචරිං. යයො ජිව්හාය අස්සායදො තදජ්ඣ මං. 
යාවතා ජිව්හාය අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. ජිව්හායාහං, 
භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො ජිව්හායආදීනයවො තදජ්ඣ මං.
යාවතා ජිව්හාය ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. ජිව්හායාහං, 
භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යංජිව්හාය නිස්සරණංතදජ්ඣ මං.
යාවතා ජිව්හාය නිස්සරණං, පඤ්ඤාය යම තං සුදිට්ඨං. මනස්සාහං, 
භික්ඛයව, අස්සාදපරියයසනං අචරිං. යයො මනස්ස අස්සායදො තදජ්ඣ මං.
යාවතා මනස්ස අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. මනස්සාහං, 
භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො මනස්සආදීනයවො තදජ්ඣ මං.
යාවතා මනස්ස ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. මනස්සාහං, 
භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යං මනස්සනිස්සරණංතදජ්ඣ මං.
යාවතාමනස්සනිස්සරණං, පඤ්ඤායයමතංසුදිට්ඨං. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානං
ආයතනානං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, 
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… 
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පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමදස්සනංඋදපාදි– ‘අකුප්පායම විමුත්ති, 
අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති.තතියං. 

4. දුතියඅස්සාදපරියයසනසුත්තං 

16. ‘‘රූපානාහං, භික්ඛයව, අස්සාදපරියයසනං අචරිං. යයො රූපානං 
අස්සායදො තදජ්ඣ මං. යාවතා රූපානං අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො 
සුදිට්යඨො. රූපානාහං, භික්ඛයව, ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො රූපානං
ආදීනයවො තදජ්ඣ මං. යාවතා රූපානං ආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො
සුදිට්යඨො. රූපානාහං, භික්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනං අචරිං. යං රූපානං
නිස්සරණං තදජ්ඣ මං. යාවතා රූපානං නිස්සරණං, පඤ්ඤාය යම තං
සුදිට්ඨං. සද්දානාහං, භික්ඛයව…  න්ධානාහං, භික්ඛයව… රසානාහං, 
භික්ඛයව… යඵොට්ඨබ්බානාහං, භික්ඛයව… ධම්මානාහං, භික්ඛයව, 
අස්සාදපරියයසනං අචරිං. යයො ධම්මානං අස්සායදො තදජ්ඣ මං. යාවතා
ධම්මානං අස්සායදො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. ධම්මානාහං, භික්ඛයව, 
ආදීනවපරියයසනං අචරිං. යයො ධම්මානං ආදීනයවො තදජ්ඣ මං. යාවතා
ධම්මානංආදීනයවො පඤ්ඤාය යම යසො සුදිට්යඨො. ධම්මානාහං, භික්ඛයව, 
නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යංධම්මානංනිස්සරණංතදජ්ඣ මං.යාවතා 
ධම්මානංනිස්සරණං, පඤ්ඤාය යමතංසුදිට්ඨං. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං බාහිරානං ආයතනානං 
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතොයථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්ච
පනයමදස්සනංඋදපාදි– ‘අකුප්පායම විමුත්ති, අයමන්තිමාජාති, නත්ථි
දානිපුනබ්භයවො’’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමයනොයචඅස්සාදසුත්තං 

17. ‘‘යනො යචදං, භික්ඛයව, චක්ඛුස්ස අස්සායදොඅභවිස්ස, නයිදංසත්තා
චක්ඛුස්මිංසාරජ්යජයයං.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිචක්ඛුස්සඅස්සායදො 
තස්මා සත්තා චක්ඛුස්මිං සාරජ්ජන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, චක්ඛුස්ස
ආදීනයවොඅභවිස්ස, නයිදං සත්තාචක්ඛුස්මිංනිබ්බින්යදයයං.යස්මාචයඛො, 
භික්ඛයව, අත්ථිචක්ඛුස්ස ආදීනයවොතස්මාසත්තාචක්ඛුස්මිංනිබ්බින්දන්ති.
යනො යචදං, භික්ඛයව, චක්ඛුස්ස නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිදං සත්තා
චක්ඛුස්මා නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි චක්ඛුස්ස
නිස්සරණං තස්මා සත්තා චක්ඛුස්මා නිස්සරන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, 
යසොතස්ස අස්සායදො අභවිස්ස… යනො යචදං, භික්ඛයව, ඝානස්ස අස්සායදො
අභවිස්ස… යනොයචදං, භික්ඛයව, ජිව්හායඅස්සායදොඅභවිස්ස, නයිදංසත්තා
ජිව්හාය සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි ජිව්හාය අස්සායදො, 
තස්මාසත්තාජිව්හායසාරජ්ජන්ති.යනො යචදං, භික්ඛයව, ජිව්හායආදීනයවො
අභවිස්ස, නයිදං සත්තා ජිව්හාය නිබ්බින්යදයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, 
අත්ථිජිව්හායආදීනයවො, තස්මාසත්තා ජිව්හායනිබ්බින්දන්ති.යනොයචදං, 
භික්ඛයව, ජිව්හායනිස්සරණංඅභවිස්ස, නයිදං සත්තාජිව්හායනිස්සයරයයං.
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යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිජිව්හාය නිස්සරණං, තස්මාසත්තාජිව්හාය
නිස්සරන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, කායස්ස අස්සායදො අභවිස්ස… යනො
යචදං, භික්ඛයව, මනස්ස අස්සායදො අභවිස්ස, නයිදං සත්තා මනස්මිං
සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි මනස්ස අස්සායදො, තස්මා 
සත්තා මනස්මිං සාරජ්ජන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, මනස්ස ආදීනයවො
අභවිස්ස, නයිදං සත්තාමනස්මිංනිබ්බින්යදයයං. යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, 
අත්ථිමනස්සආදීනයවො, තස්මාසත්තාමනස්මිංනිබ්බින්දන්ති.යනොයචදං, 
භික්ඛයව, මනස්ස නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිදං සත්තා මනස්මා
නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි මනස්ස නිස්සරණං, තස්මා
සත්තාමනස්මානිස්සරන්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, සත්තා ඉයමසං ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානං 
ආයතනානං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, 
නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤංසු, යනව තාව, 
භික්ඛයව, සත්තා සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා
විප්පමුත්තා විමරියාදීකයතන [විපරියාදිකයතන (සී. පී.), විපරියාදිකයතන
(සයා.කං.ක.)] යචතසාවිහරිංසු.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, සත්තාඉයමසං
ඡන්නං අජ්ඣත්තිකානංආයතනානං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච 
ආදීනවයතො, නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤංසු, අථ, 
භික්ඛයව, සත්තා සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා
විප්පමුත්තා විමරියාදීකයතනයචතසාවිහරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියයනොයචඅස්සාදසුත්තං 

18. ‘‘යනොයචදං, භික්ඛයව, රූපානංඅස්සායදොඅභවිස්ස, නයිදං සත්තා
රූයපසු සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථිරූපානං අස්සායදො, 
තස්මාසත්තාරූයපසුසාරජ්ජන්ති.යනොයචදං, භික්ඛයව, රූපානංආදීනයවො
අභවිස්ස, නයිදං සත්තාරූයපසුනිබ්බින්යදයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, 
අත්ථිරූපානංආදීනයවො, තස්මාසත්තාරූයපසුනිබ්බින්දන්ති.යනොයචදං, 
භික්ඛයව, රූපානංනිස්සරණංඅභවිස්ස, නයිදංසත්තාරූයපහිනිස්සයරයයං.
යස්මා චයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිරූපානංනිස්සරණං, තස්මාසත්තාරූයපහි
නිස්සරන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, සද්දානං…  න්ධානං… රසානං… 
යඵොට්ඨබ්බානං… ධම්මානං අස්සායදො අභවිස්ස, නයිදං සත්තා ධම්යමසු
සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, අත්ථි ධම්මානං අස්සායදො, තස්මා
සත්තා ධම්යමසු සාරජ්ජන්ති. යනො යචදං, භික්ඛයව, ධම්මානං ආදීනයවො
අභවිස්ස, නයිදංසත්තාධම්යමසුනිබ්බින්යදයයං.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, 
අත්ථි ධම්මානං ආදීනයවො, තස්මා සත්තා ධම්යමසු නිබ්බින්දන්ති. යනො 
යචදං, භික්ඛයව, ධම්මානං නිස්සරණං අභවිස්ස, නයිදං සත්තා ධම්යමහි 
නිස්සයරයයං.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිධම්මානංනිස්සරණං, තස්මා
සත්තා ධම්යමහිනිස්සරන්ති. 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 
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පටුන 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, සත්තාඉයමසංඡන්නංබාහිරානංආයතනානං 
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤංසු, යනව තාව, භික්ඛයව, සත්තා
සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා විප්පමුත්තා විමරියාදීකයතන
යචතසාවිහරිංසු.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, සත්තාඉයමසංඡන්නංබාහිරානං
ආයතනානං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො, ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො, 
නිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතංඅබ්භඤ්ඤංසු, අථ, භික්ඛයව, සත්තා
සයදවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය නිස්සටා විසඤ්ඤුත්තා විප්පමුත්තා විමරියාදීකයතන
යචතසාවිහරන්තී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. පඨමාභිනන්දසුත්තං 

19. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුංඅභිනන්දති, දුක්ඛංයසොඅභිනන්දති.යයො
දුක්ඛං අභිනන්දති, අපරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි. යයො
යසොතං…යප.… යයො ඝානං…යප.… යයො ජිව්හං අභිනන්දති, දුක්ඛං යසො
අභිනන්දති. යයො දුක්ඛං අභිනන්දති, අපරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි.
යයො කායං…යප.… යයො මනං අභිනන්දති, දුක්ඛං යසො අභිනන්දති. යයො
දුක්ඛංඅභිනන්දති, අපරිමුත්යතොයසො දුක්ඛස්මා’’තිවදාමි. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුංනාභිනන්දති, දුක්ඛංයසො නාභිනන්දති.
යයො දුක්ඛං නාභිනන්දති, පරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි. යයො 
යසොතං…යප.… යයොඝානං…යප.… යයොජිව්හංනාභිනන්දති, දුක්ඛංයසො
නාභිනන්දති.යයො දුක්ඛංනාභිනන්දති, පරිමුත්යතොයසොදුක්ඛස්මාතිවදාමි.
යයොකායං…යප.… යයොමනං නාභිනන්දති, දුක්ඛංයසොනාභිනන්දති.යයො
දුක්ඛංනාභිනන්දති, පරිමුත්යතොයසො දුක්ඛස්මා’’තිවදාමි.සත්තමං. 

8. දුතියාභිනන්දසුත්තං 

20. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූයප අභිනන්දති, දුක්ඛං යසො අභිනන්දති. යයො
දුක්ඛං අභිනන්දති, අපරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි. යයො
සද්යද…යප.…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… ධම්යම අභිනන්දති, 
දුක්ඛං යසො අභිනන්දති. යයො දුක්ඛං අභිනන්දති, අපරිමුත්යතො යසො
දුක්ඛස්මා’’තිවදාමි. 

‘‘යයො චයඛො, භික්ඛයව, රූයපනාභිනන්දති, දුක්ඛංයසොනාභිනන්දති.
යයො දුක්ඛං නාභිනන්දති, පරිමුත්යතො යසො දුක්ඛස්මාති වදාමි. යයො
සද්යද…යප.…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… ධම්යම නාභිනන්දති, 
දුක්ඛං යසො නාභිනන්දති. යයො දුක්ඛං නාභිනන්දති, පරිමුත්යතො යසො 
දුක්ඛස්මා’’තිවදාමි.අට්ඨමං. 
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9. පඨමදුක්ඛුප්පාදසුත්තං 

21. ‘‘යයො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්සඋප්පායදොඨිතිඅභිනිබ්බත්තිපාතුභායවො, 
දුක්ඛස්යසයසො උප්පායදො, යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො
යසොතස්ස…යප.… යයො ඝානස්ස… යයො ජිව්හාය… යයොකායස්ස… යයො
මනස්සඋප්පායදොඨිතිඅභිනිබ්බත්තිපාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසොඋප්පායදො, 
යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්සපාතුභායවො. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්සනියරොයධොවූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො.
යයො යසොතස්ස… යයො ඝානස්ස… යයො ජිව්හාය… යයො කායස්ස… යයො
මනස්ස නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, 
යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.නවමං. 

10. දුතියදුක්ඛුප්පාදසුත්තං 

22. ‘‘යයො, භික්ඛයව, රූපානංඋප්පායදොඨිතිඅභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, 
දුක්ඛස්යසයසො උප්පායදො, යරො ානං ඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. යයො 
සද්දානං…යප.… යයො න්ධානං… යයොරසානං… යයොයඵොට්ඨබ්බානං… 
යයො ධම්මානං උප්පායදො ඨිති අභිනිබ්බත්ති පාතුභායවො, දුක්ඛස්යසයසො
උප්පායදො, යරො ානංඨිති, ජරාමරණස්ස පාතුභායවො. 

‘‘යයො ච යඛො, භික්ඛයව, රූපානං නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසොනියරොයධො, යරො ානංවූපසයමො, ජරාමරණස්සඅත්ථඞ් යමො.
යයො සද්දානං…යප.… යයො  න්ධානං… යයො රසානං… යයො
යඵොට්ඨබ්බානං… යයො ධම්මානං නියරොයධො වූපසයමො අත්ථඞ් යමො, 
දුක්ඛස්යසයසො නියරොයධො, යරො ානං වූපසයමො, ජරාමරණස්ස
අත්ථඞ් යමො’’ති.දසමං. 

යමකවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

සම්යබොයධන දුයවවුත්තා, අස්සායදනඅපයර දුයව; 
යනොයචයතනදුයවවුත්තා, අභිනන්යදනඅපයරදුයව; 
උප්පායදනදුයවවුත්තා, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

3. සබ්බවග්යගො 

1. සබ්බසුත්තං 

23. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සබ්බං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි.තංසුණාථ.
කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං? චක්ඛුඤ්යචවරූපාච, යසොතඤ්ච [යසොතඤ්යචව
(?) එවමිතරයු යලසුපි] සද්දා ච, ඝානඤ්ච  න්ධා ච, ජිව්හා ච රසා ච, 
කායයොච යඵොට්ඨබ්බාච, මයනොචධම්මාච– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සබ්බං.
යයො, භික්ඛයව, එවංවයදයය– ‘අහයමතංසබ්බංපච්චක්ඛායඅඤ්ඤංසබ්බං
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, තස්ස වාචාවත්ථුකයමවස්ස [වාචාවත්ථුයරවස්ස (සී.
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පී.), වාචාවත්ථුයදවස්ස(සයා.කං.)]; පුට්යඨොචනසම්පායයයය, උත්තරිඤ්ච 
විඝාතංආපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? යථාතං, භික්ඛයව, අවිසයස්මි’’න්ති. 
පඨමං. 

2. පහානසුත්තං 

24. ‘‘සබ්බප්පහානාය [සබ්බංපහානාය (සයා.කං.ක.)] යවො, භික්ඛයව, 
ධම්මං යදයසස්සාමි. තං සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, සබ්බප්පහානාය
ධම්යමො? චක්ඛුං, භික්ඛයව, පහාතබ්බං, රූපාපහාතබ්බා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
පහාතබ්බං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො පහාතබ්යබො, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි
පහාතබ්බං…යප.… යම්පිදං යසොතසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි පහාතබ්බං… යම්පිදං 
ඝානසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි පහාතබ්බං. ජිව්හා පහාතබ්බා, රසා පහාතබ්බා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං
පහාතබ්බං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො පහාතබ්යබො, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පිපහාතබ්බං. 
කායයො පහාතබ්යබො… මයනො පහාතබ්යබො, ධම්මා පහාතබ්බා, 
මයනොවිඤ්ඤාණං පහාතබ්බං, මයනොසම්ඵස්යසො පහාතබ්යබො, යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි පහාතබ්බං. අයං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බප්පහානාය ධම්යමො’’ති.
දුතියං. 

3. අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානසුත්තං 

25. ‘‘සබ්බං අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහානාය යවො, භික්ඛයව, ධම්මං 
යදයසස්සාමි.තංසුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, සබ්බංඅභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤා
පහානායධම්යමො? චක්ඛුං, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහාතබ්බං, රූපා
අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්බා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා
පහාතබ්බං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්යබො, යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිඅභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤා පහාතබ්බං…යප.… ජිව්හාඅභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤා
පහාතබ්බා, රසාඅභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤා පහාතබ්බා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණංඅභිඤ්ඤා
පරිඤ්ඤා පහාතබ්බං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්යබො, 
යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්බං. කායයො අභිඤ්ඤා
පරිඤ්ඤා පහාතබ්යබො… මයනො අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්යබො, ධම්මා 
අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්බා, මයනොවිඤ්ඤාණං අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා 
පහාතබ්බං, මයනොසම්ඵස්යසො අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්යබො, යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අභිඤ්ඤා පරිඤ්ඤා පහාතබ්බං. අයං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බං 
අභිඤ්ඤාපරිඤ්ඤාපහානායධම්යමො’’ති.තතියං. 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

12 

පටුන 

4. පඨමඅපරිජානනසුත්තං 

26. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය.කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානංඅවිරාජයං
අප්පජහංඅභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය? චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං
අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. රූයප අනභිජානං අපරිජානං 
අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනභිජානං
අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. චක්ඛුසම්ඵස්සං
අනභිජානංඅපරිජානං අවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය.යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය…යප.… ජිව්හං අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. රයස…යප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… 
ජිව්හාසම්ඵස්සං…යප.… යම්පිදංජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයං
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. කායං…යප.… මනං අනභිජානං
අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. ධම්යම…යප.… 
මයනොවිඤ්ඤාණං…යප.… මයනොසම්ඵස්සං…යප.… යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිඅනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයං අප්පජහංඅභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය.
ඉදං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බං අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං 
අභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘සබ්බඤ්චයඛො, භික්ඛයව, අභිජානංපරිජානංවිරාජයංපජහංභබ්යබො 
දුක්ඛක්ඛයාය.කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං අභිජානංපරිජානං විරාජයං පජහං
භබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය? චක්ඛුං, භික්ඛයව, අභිජානං පරිජානංවිරාජයංපජහං
භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. රූයප අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය.චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅභිජානංපරිජානංවිරාජයංපජහංභබ්යබො 
දුක්ඛක්ඛයාය. චක්ඛුසම්ඵස්සං අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො 
දුක්ඛක්ඛයාය. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා 
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅභිජානංපරිජානංවිරාජයංපජහංභබ්යබො 
දුක්ඛක්ඛයාය…යප.… ජිව්හං අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය. රයස…යප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… 
ජිව්හාසම්ඵස්සං…යප.… යම්පිදංජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං
සුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅභිජානංපරිජානංවිරාජයංපජහං
භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. කායං…යප.… මනං අභිජානං පරිජානං විරාජයං
පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. ධම්යම…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණං…යප.… 
මයනොසම්ඵස්සං…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අභිජානං පරිජානං
විරාජයංපජහං භබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය.ඉදංයඛො, භික්ඛයව, සබ්බංඅභිජානං
පරිජානංවිරාජයංපජහං භබ්යබොදුක්ඛක්ඛයායා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියඅපරිජානනසුත්තං 

27. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං අනභිජානං අපරිජානං
අවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය? යඤ්ච, භික්ඛයව, චක්ඛු, යය ච
රූපා, යඤ්ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යය ච චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා
ධම්මා…යප.… යා ච ජිව්හා, යය ච රසා, යඤ්ච ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, යය ච
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා; යයො ච කායයො, යය ච යඵොට්ඨබ්බා, 
යඤ්චකායවිඤ්ඤාණං, යයචකායවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා; යයොච
මයනො, යය ච ධම්මා, යඤ්ච මයනොවිඤ්ඤාණං, යය ච
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා – ඉදං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බං
අනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො 
දුක්ඛක්ඛයාය.කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං අභිජානංපරිජානං විරාජයං පජහං
භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය? යඤ්ච, භික්ඛයව, චක්ඛු, යය ච රූපා, යඤ්ච
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යයච චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා…යප.… යා
ච ජිව්හා, යය ච රසා, යඤ්ච ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, යය ච
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා; යයො චකායයො, යය ච යඵොට්ඨබ්බා, 
යඤ්චකායවිඤ්ඤාණං, යයචකායවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා; යයොච
මයනො, යය ච ධම්මා, යඤ්ච මයනොවිඤ්ඤාණං, යය ච
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා – ඉදං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බං
අභිජානංපරිජානංවිරාජයංපජහංභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයායා’’ති. පඤ්චමං. 

6. ආදිත්තසුත්තං 

28. එකං සමයං භ වා  යායං විහරති  යාසීයස සද්ධිං 
භික්ඛුසහස්යසන.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, 
ආදිත්තං. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බංආදිත්තං? චක්ඛු [චක්ඛුං (සී.සයා. කං.
පී.)], භික්ඛයව, ආදිත්තං, රූපා ආදිත්තා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං, 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො ආදිත්යතො. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ආදිත්තං. යකන 
ආදිත්තං? ‘රා ග්ගිනා, යදොසග්ගිනා, යමොහග්ගිනාආදිත්තං, ජාතියා ජරාය
මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි
ආදිත්ත’න්ති වදාමි…යප.… ජිව්හා ආදිත්තා, රසා ආදිත්තා, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො ආදිත්යතො. යම්පිදං
ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිආදිත්තං.යකනආදිත්තං? ‘රා ග්ගිනා, යදොසග්ගිනා, යමොහග්ගිනා
ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි 
යදොමනස්යසහිඋපායායසහිආදිත්ත’න්තිවදාමි…යප.… මයනොආදිත්යතො, 
ධම්මාආදිත්තා, මයනොවිඤ්ඤාණංආදිත්තං, මයනොසම්ඵස්යසොආදිත්යතො.
යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිආදිත්තං.යකන ආදිත්තං? ‘රා ග්ගිනා, යදොසග්ගිනා, 
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යමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි
දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි ආදිත්ත’න්ති වදාමි. එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, රූයපසුපි 
නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපිනිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, 
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති …යප.… යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතස්මිම්පිනිබ්බින්දති. නිබ්බින්දංවිරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං 
විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති. ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත
භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුං. ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං
භඤ්ඤමායන තස්ස භික්ඛුසහස්සස්ස අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තානි
විමුච්චිංසූති.ඡට්ඨං. 

7. අද්ධභූතසුත්තං 

29. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, 
අද්ධභූතං [අන්ධභූතං(සී.සයා.කං.)]. කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බංඅද්ධභූතං? 
චක්ඛු, භික්ඛයව, අද්ධභූතං, රූපා අද්ධභූතා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අද්ධභූතං, 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො අද්ධභූයතො, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අද්ධභූතං. යකන
අද්ධභූතං? ‘ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි 
යදොමනස්යසහිඋපායායසහිඅද්ධභූත’න්තිවදාමි…යප.… ජිව්හා අද්ධභූතා, 
රසා අද්ධභූතා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං අද්ධභූතං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො අද්ධභූයතො, 
යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිඅද්ධභූතං.යකනඅද්ධභූතං? ‘ජාතියාජරායමරයණන
යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි අද්ධභූත’න්ති
වදාමි. කායයො අද්ධභූයතො…යප.… මයනො අද්ධභූයතො, ධම්මා අද්ධභූතා, 
මයනොවිඤ්ඤාණං අද්ධභූතං, මයනොසම්ඵස්යසො අද්ධභූයතො, යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිඅද්ධභූතං. යකනඅද්ධභූතං? ‘ජාතියාජරායමරයණනයසොයකහි 
පරියදයවහිදුක්යඛහියදොමනස්යසහිඋපායායසහිඅද්ධභූත’න්තිවදාමි.එවං
පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පිනිබ්බින්දති, රූයපසුපි 
නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි 
නිබ්බින්දති…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
විරජ්ජති, විරා ාවිමුච්චති, විමුත්තස්මිං ‘විමුත්ත’මිතිඤාණංයහොති, ‘ඛීණා
ජාති වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාතී’’ති.සත්තමං. 
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8. සමුග්ඝාතසාරුප්පසුත්තං 

30. ‘‘සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං 
යදයසස්සාමි.තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමීති.කතමා චසා, 
භික්ඛයව, සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
චක්ඛුංනමඤ්ඤති, චක්ඛුස්මිංනමඤ්ඤති, චක්ඛුයතොනමඤ්ඤති, චක්ඛුං
යමති න මඤ්ඤති. රූයප න මඤ්ඤති, රූයපසු න මඤ්ඤති, රූපයතො න
මඤ්ඤති, රූපා යමති න මඤ්ඤති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්මිං න මඤ්ඤති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණයතො න මඤ්ඤති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යමති න මඤ්ඤති. චක්ඛුසම්ඵස්සං න මඤ්ඤති, 
චක්ඛුසම්ඵස්සස්මිං න මඤ්ඤති, චක්ඛුසම්ඵස්සයතො න මඤ්ඤති, 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො යමති න මඤ්ඤති. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්ඤති, 
තස්මිම්පින මඤ්ඤති, තයතොපිනමඤ්ඤති, තංයමතිනමඤ්ඤති…යප.… 
ජිව්හං න මඤ්ඤති, ජිව්හාය න මඤ්ඤති, ජිව්හායතො න මඤ්ඤති, ජිව්හා
යමති න මඤ්ඤති. රයස න මඤ්ඤති, රයසසු න මඤ්ඤති, රසයතො න
මඤ්ඤති, රසා යමති න මඤ්ඤති. ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්මිං න මඤ්ඤති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණයතො න මඤ්ඤති, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යමති න මඤ්ඤති. ජිව්හාසම්ඵස්සං න මඤ්ඤති, 
ජිව්හාසම්ඵස්සස්මිං න මඤ්ඤති, ජිව්හාසම්ඵස්සයතො න මඤ්ඤති, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො යමති න මඤ්ඤති. යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිනමඤ්ඤති, 
තස්මිම්පිනමඤ්ඤති, තයතොපිනමඤ්ඤති, තංයමතිනමඤ්ඤති…යප.… 
මනංනමඤ්ඤති, මනස්මිංනමඤ්ඤති, මනයතොනමඤ්ඤති, මයනොයමති
න මඤ්ඤති. ධම්යම න මඤ්ඤති, ධම්යමසු න මඤ්ඤති, ධම්මයතො න
මඤ්ඤති, ධම්මා යමති න මඤ්ඤති. මයනොවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, 
මයනොවිඤ්ඤාණස්මිං න මඤ්ඤති, මයනොවිඤ්ඤාණයතො න මඤ්ඤති, 
මයනොවිඤ්ඤාණං යමති න මඤ්ඤති. මයනොසම්ඵස්සං න මඤ්ඤති, 
මයනොසම්ඵස්සස්මිං න මඤ්ඤති, මයනොසම්ඵස්සයතො න මඤ්ඤති, 
මයනොසම්ඵස්යසො යමති න මඤ්ඤති. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්ඤති, 
තස්මිම්පිනමඤ්ඤති, තයතොපිනමඤ්ඤති, තංයමතින මඤ්ඤති.සබ්බං
නමඤ්ඤති, සබ්බස්මිංනමඤ්ඤති, සබ්බයතොනමඤ්ඤති, සබ්බංයමතින
මඤ්ඤති. යසො එවං අමඤ්ඤමායනො න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියති.
අනුපාදියංන පරිතස්සති.අපරිතස්සංපච්චත්තඤ්යඤවපරිනිබ්බායති.‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.
අයං යඛො සා, භික්ඛයව, සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසාරුප්පා පටිපදා’’ති.
අට්ඨමං. 
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9. පඨමසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තං 

31. ‘‘සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං 
යදයසස්සාමි. තං සුණාථ. කතමා ච සා, භික්ඛයව, 
සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුං න
මඤ්ඤති, චක්ඛුස්මිංනමඤ්ඤති, චක්ඛුයතොනමඤ්ඤති, චක්ඛුංයමතින
මඤ්ඤති. රූයප න මඤ්ඤති…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, 
චක්ඛුසම්ඵස්සං න මඤ්ඤති, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්ඤති, තස්මිම්පින
මඤ්ඤති, තයතොපින මඤ්ඤති, තං යමතින මඤ්ඤති. යඤ්හි, භික්ඛයව, 
මඤ්ඤති, යස්මිංමඤ්ඤති, යයතොමඤ්ඤති, යංයමතිමඤ්ඤති, තයතොතං
යහොති අඤ්ඤථා. අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො යලොයකො
භවයමවාභිනන්දති…යප.… ජිව්හං න මඤ්ඤති, ජිව්හාය න මඤ්ඤති, 
ජිව්හායතො න මඤ්ඤති, ජිව්හා යමති න මඤ්ඤති. රයස න
මඤ්ඤති…යප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, ජිව්හාසම්ඵස්සං න
මඤ්ඤති.යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛං 
වාඅදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිනමඤ්ඤති, තස්මිම්පිනමඤ්ඤති, තයතොපින
මඤ්ඤති, තං යමති න මඤ්ඤති. යඤ්හි, භික්ඛයව, මඤ්ඤති, යස්මිං
මඤ්ඤති, යයතොමඤ්ඤති, යංයමතිමඤ්ඤති, තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා.
අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො යලොයකො භවයමවාභිනන්දති…යප.… මනං න
මඤ්ඤති, මනස්මිං න මඤ්ඤති, මනයතො න මඤ්ඤති, මයනො යමති න
මඤ්ඤති. ධම්යම න මඤ්ඤති…යප.… මයනොවිඤ්ඤාණං න මඤ්ඤති, 
මයනොසම්ඵස්සං න මඤ්ඤති. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්ඤති, තස්මිම්පින
මඤ්ඤති, තයතොපින මඤ්ඤති, තං යමතින මඤ්ඤති. යඤ්හි, භික්ඛයව, 
මඤ්ඤති, යස්මිංමඤ්ඤති, යයතොමඤ්ඤති, යංයමතිමඤ්ඤති, තයතොතං
යහොති අඤ්ඤථා. අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො යලොයකො භවයමවාභිනන්දති.
යාවතා, භික්ඛයව, ඛන්ධධාතුආයතනං තම්පි න මඤ්ඤති, තස්මිම්පි න 
මඤ්ඤති, තයතොපි න මඤ්ඤති, තං යමති න මඤ්ඤති. යසො එවං
අමඤ්ඤමායනොනචකිඤ්චියලොයක උපාදියති. අනුපාදියංනපරිතස්සති.
අපරිතස්සංපච්චත්තඤ්යඤවපරිනිබ්බායති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. අයංයඛොසා, භික්ඛයව, 
සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායා පටිපදා’’ති.නවමං. 

10. දුතියසමුග්ඝාතසප්පායසුත්තං 

32. ‘‘සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං 
යදයසස්සාමි. තං සුණාථ. කතමා ච සා, භික්ඛයව, 
සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායා පටිපදා? 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, චක්ඛුංනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
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‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතංභන්යත’’. 

‘‘රූපා…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො නිච්යචො වා 
අනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනිච්චංවා අනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චාභන්යත’’…යප.…. 

‘‘රසා… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාසම්ඵස්යසො…යප.… යම්පිදං 
ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.… ධම්මා… මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්යසො නිච්යචොවාඅනිච්යචොවාති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 
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‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛංභන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලං නුතංසමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පිනිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හායපි
නිබ්බින්දති, රයසසුපි…යප.… යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති.
මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපිනිබ්බින්දති.යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති
ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. අයං යඛො සා, භික්ඛයව, 
සබ්බමඤ්ඤිතසමුග්ඝාතසප්පායාපටිපදා’’ති.දසමං. 

සබ්බවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

සබ්බඤ්චද්යවපිපහානා, පරිජානාපයරදුයව; 
ආදිත්තංඅද්ධභූතඤ්ච, සාරුප්පාද්යවචසප්පායා; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

4. ජාතිධම්මවග්යගො 

1-10. ජාතිධම්මාදිසුත්තදසකං 

33. සාවත්ථිනිදානං. තත්රයඛො…යප.… ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, ජාතිධම්මං.
කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බං ජාතිධම්මං? චක්ඛු, භික්ඛයව, ජාතිධම්මං.රූපා… 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො ජාතිධම්යමො. යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි ජාතිධම්මං…යප.… ජිව්හා… රසා… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො… යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි ජාතිධම්මං. කායයො…යප... මයනො
ජාතිධම්යමො, ධම්මා ජාතිධම්මා, මයනොවිඤ්ඤාණං ජාතිධම්මං, 
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මයනොසම්ඵස්යසො ජාතිධම්යමො. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිජාතිධම්මං.එවංපස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, රූයපසුපි… 
චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි… චක්ඛුසම්ඵස්යසපි…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. පඨමං. 

34. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, ජරාධම්මං…යප.… සංඛිත්තං.දුතියං. 

35. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, බයාධිධම්මං…යප.…. තතියං. 

36. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, මරණධම්මං…යප.…. චතුත්ථං. 

37. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, යසොකධම්මං…යප.…. පඤ්චමං. 

38. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, සංකියලසිකධම්මං…යප.…. ඡට්ඨං. 

39. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, ඛයධම්මං…යප.…. සත්තමං. 

40. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, වයධම්මං…යප.…. අට්ඨමං. 

41. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, සමුදයධම්මං…යප.…. නවමං. 

42. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, නියරොධධම්මං…යප.…. දසමං. 

ජාතිධම්මවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

ජාතිජරාබයාධිමරණං, යසොයකොචසංකියලසිකං; 
ඛයවයසමුදයං, නියරොධධම්යමනයතදසාති. 

5. සබ්බඅනිච්චවග්යගො 

1-9. අනිච්චාදිසුත්තනවකං 

43. සාවත්ථිනිදානං. තත්ර යඛො…යප.… ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අනිච්චං.
කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ්බංඅනිච්චං? චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං, රූපාඅනිච්චා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචො. යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිඅනිච්චං…යප.… ජිව්හාඅනිච්චා, රසා අනිච්චා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං
අනිච්චං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො අනිච්යචො. යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චං.
කායයො අනිච්යචො…යප.… මයනො අනිච්යචො, ධම්මා අනිච්චා, 
මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, මයනොසම්ඵස්යසො අනිච්යචො. යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

20 

පටුන 

වාතම්පිඅනිච්චං.එවංපස්සං, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොචක්ඛුස්මිම්පි
නිබ්බින්දති, රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, 
චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතස්මිම්පිනිබ්බින්දති…යප.… 
මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපිනිබ්බින්දති, යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති 
ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඨමං. 

44. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, දුක්ඛං…යප.…. දුතියං. 

45. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අනත්තා…යප.…. තතියං. 

46. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අභිඤ්යඤයයං…යප.…. චතුත්ථං. 

47. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, පරිඤ්යඤයයං…යප.…. පඤ්චමං. 

48. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, පහාතබ්බං…යප.…. ඡට්ඨං. 

49. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්බං…යප.…. සත්තමං. 

50. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයං…යප.…. අට්ඨමං. 

51. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, උපද්දුතං…යප.…. නවමං. 

10. උපස්සට්ඨසුත්තං 

52. ‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, උපස්සට්ඨං [උපසට්ඨං(ක.)]. කිඤ්ච, භික්ඛයව, 
සබ්බං උපස්සට්ඨං? චක්ඛු, භික්ඛයව, උපස්සට්ඨං, රූපා උපස්සට්ඨා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උපස්සට්ඨං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො උපස්සට්යඨො. යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි උපස්සට්ඨං…යප.… ජිව්හා උපස්සට්ඨා, රසා උපස්සට්ඨා, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උපස්සට්ඨං, ජිව්හාසම්ඵස්යසො උපස්සට්යඨො. යම්පිදං
ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිඋපස්සට්ඨං.කායයොඋපස්සට්යඨො… මයනො උපස්සට්යඨො, ධම්මා
උපස්සට්ඨා, මයනොවිඤ්ඤාණංඋපස්සට්ඨං, මයනොසම්ඵස්යසො උපස්සට්යඨො.
යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි උපස්සට්ඨං. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, රූයපසුපි නිබ්බින්දති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති. යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
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වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි
නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතස්මිම්පිනිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා
විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.දසමං. 

සබ්බඅනිච්චවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

අනිච්චං දුක්ඛංඅනත්තා, අභිඤ්යඤයයං පරිඤ්යඤයයං; 
පහාතබ්බං සච්ඡිකාතබ්බං, අභිඤ්යඤයයපරිඤ්යඤයයං 
[අභිඤ්යඤයයං පරිඤ්යඤයයං (සී. සයා. කං.), අභිඤ්ඤාතං 
පරිඤ්යඤයයං(පී.ක.)]; 
උපද්දුතංඋපස්සට්ඨං, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

සළායතනවග්ය පඨමපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සවග්ගුද්දානං– 

අනිච්චවග් ං යමකං, සබ්බංවග් ං ජාතිධම්මං; 
අනිච්චවග්ය නපඤ්ඤාසං, පඤ්චයමොයතනපවුච්චතීති. 

6. අවිජ්ජාවග්යගො 

1. අවිජ්ජාපහානසුත්තං 

53. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘කථංනු
යඛො, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා 
උප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘චක්ඛුං යඛො, භික්ඛු, අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො අවිජ්ජා පහීයති, 
විජ්ජා උප්පජ්ජති. රූයප අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො අවිජ්ජා පහීයති, 
විජ්ජා උප්පජ්ජති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්සං… යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිඅනිච්චයතොජානයතොපස්සයතොඅවිජ්ජාපහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජති.
යසොතං… ඝානං… ජිව්හං… කායං… මනංඅනිච්චයතොජානයතොපස්සයතො
අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති. ධම්යම … මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනිච්චයතොජානයතොපස්සයතොඅවිජ්ජා
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පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති.එවංයඛො, භික්ඛු, ජානයතොඑවංපස්සයතොඅවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජතී’’ති.පඨමං. 

2. සංයයොජනපහානසුත්තං 

54. ‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො, සංයයොජනා 
පහීයන්තී’’ති? ‘‘චක්ඛුං යඛො, භික්ඛු, අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො
සංයයොජනා පහීයන්ති. රූයප… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්සං… 
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො සංයයොජනා
පහීයන්ති. යසොතං… ඝානං… ජිව්හං… කායං… මනං… ධම්යම… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා 
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වාතම්පි අනිච්චයතො
ජානයතො පස්සයතොසංයයොජනාපහීයන්ති.එවංයඛො, භික්ඛු, ජානයතොඑවං
පස්සයතොසංයයොජනා පහීයන්තී’’ති.දුතියං. 

3. සංයයොජනසමුග්ඝාතසුත්තං 

55. ‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො සංයයොජනා 
සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්තී’’ති? ‘‘චක්ඛුං යඛො, භික්ඛු, අනත්තයතො ජානයතො
පස්සයතො සංයයොජනා සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්ති. රූයප අනත්තයතො… 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්සං… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනත්තයතො
ජානයතො පස්සයතො සංයයොජනා සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්ති. යසොතං… ඝානං… 
ජිව්හං… කායං… මනං… ධම්යම… මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො
සංයයොජනාසමුග්ඝාතං ච්ඡන්ති.එවංයඛො, භික්ඛු, ජානයතොඑවංපස්සයතො
සංයයොජනාසමුග්ඝාතං ච්ඡන්තී’’ති.තතියං. 

4. ආසවපහානසුත්තං 

56. ‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො ආසවා
පහීයන්තී’’ති…යප.…. චතුත්ථං. 

5. ආසවසමුග්ඝාතසුත්තං 

57. ‘‘කථං නු යඛො, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො ආසවා
සමුග්ඝාතං ච්ඡන්තී’’ති…යප.…. පඤ්චමං. 

6. අනුසයපහානසුත්තං 

58. ‘‘කථංනුයඛො…යප.… අනුසයා පහීයන්තී’’ති…යප.…. ඡට්ඨං. 
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7. අනුසයසමුග්ඝාතසුත්තං 

59. ‘‘කථංනුයඛො…යප.… අනුසයාසමුග්ඝාතං ච්ඡන්තී’’ති? ‘‘චක්ඛුං
යඛො, භික්ඛු, අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අනුසයා සමුග්ඝාතං
 ච්ඡන්ති…යප.… යසොතං… ඝානං… ජිව්හං… කායං… මනං… ධම්යම… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිඅනත්තයතො
ජානයතො පස්සයතො අනුසයා සමුග්ඝාතං  ච්ඡන්ති. එවං යඛො, භික්ඛු, 
ජානයතොඑවංපස්සයතොඅනුසයාසමුග්ඝාතං ච්ඡන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාසුත්තං 

60. ‘‘සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාය යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ.කතයමො ච, භික්ඛයව, සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාය ධම්යමො? චක්ඛුඤ්ච
පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.
ඵස්සපච්චයා යවදනා. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, යවදනායපි නිබ්බින්දති.
නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; වියමොක්ඛා [වියමොක්ඛං (ක.), 
වියමොක්ඛ(සයා.කං.)] ‘පරිඤ්ඤාතංයම උපාදාන’න්තිපජානාති.යසොතඤ්ච
පටිච්ච සද්යද ච උප්පජ්ජති… ඝානඤ්ච පටිච්ච  න්යධ ච… ජිව්හඤ්ච
පටිච්ච රයස ච… කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච… මනඤ්ච පටිච්ච
ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.
ඵස්සපච්චයා යවදනා. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, යවදනායපි නිබ්බින්දති.
නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; වියමොක්ඛා ‘පරිඤ්ඤාතං යම
උපාදාන’න්ති පජානාති. අයං යඛො, භික්ඛයව, සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාය
ධම්යමො’’ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමසබ්බුපාදානපරියාදානසුත්තං 

61. ‘‘සබ්බුපාදානපරියාදානායයවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි.තං
සුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, සබ්බුපාදානපරියාදානායධම්යමො? චක්ඛුඤ්ච
පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. 
ඵස්සපච්චයා යවදනා. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො
චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, යවදනායපි නිබ්බින්දති.
නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ාවිමුච්චති; වියමොක්ඛා‘පරියාදින්නං [සබ්බත්ථපි
එවයමව දිස්සති දන්තජ-නකායරයනව] යම උපාදාන’න්ති 
පජානාති…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති
මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා. එවං
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පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො මනස්මිම්පිනිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි
නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති මයනොසම්ඵස්යසපිනිබ්බින්දති, 
යවදනායපි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; වියමොක්ඛා 
‘පරියාදින්නං යම උපාදාන’න්ති පජානාති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
සබ්බුපාදානපරියාදානාය ධම්යමො’’ති.නවමං. 

10. දුතියසබ්බුපාදානපරියාදානසුත්තං 

62. ‘‘සබ්බුපාදානපරියාදානායයවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි.තං
සුණාථ. කතයමොච, භික්ඛයව, සබ්බුපාදානපරියාදානායධම්යමො’’? 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘රූපා…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො නිච්යචොවාඅනිච්යචො වා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යම්පිදංචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යසොතං… ඝානං… ජිව්හා… කායයො… මයනො… ධම්මා… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පිනිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 
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‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පිනිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හායපි
නිබ්බින්දති, රයසසුපි නිබ්බින්දති, ජිව්හාවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, 
මයනොවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති. යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතස්මිම්පිනිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ාවිමුච්චති; විමුත්තස්මිං 
විමුත්තමිති ඤාණංයහොති.‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
සබ්බුපාදානපරියාදානායධම්යමො’’ති.දසමං. 

අවිජ්ජාවග්ය ොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

අවිජ්ජාසංයයොජනාද්යව, ආසයවනදුයවවුත්තා; 
අනුසයාඅපයරද්යව, පරිඤ්ඤාද්යවපරියාදින්නං; 
වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

7. මිගජාලවග්යගො 

1. පඨමමි ජාලසුත්තං 

63. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොආයස්මා මි ජායලොයයනභ වා…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මි ජායලො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘එකවිහාරී, එකවිහාරී’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, 
එකවිහාරීයහොති, කිත්තාවතාචපනසදුතියවිහාරීයහොතී’’ති? 

‘‘සන්තියඛො, මි ජාල, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී [නන්දි (සී. සයා. කං. පී.)]. නන්දියා සති
සාරාය ො යහොති; සාරාය  සති සංයයොය ො යහොති.
නන්දිසංයයොජනසංයුත්යතො යඛො, මි ජාල, භික්ඛු සදුතියවිහාරීති වුච්චති.
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සන්ති…යප.… සන්තියඛො, මි ජාල, ජිව්හාවිඤ්යඤයයාරසාඉට්ඨාකන්තා
මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යච භික්ඛුඅභිනන්දතිඅභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී. නන්දියා සති සාරාය ො යහොති; සාරාය  සති
සංයයොය ො යහොති. නන්දිසංයයොජනසංයුත්යතො යඛො, මි ජාල, භික්ඛු 
සදුතියවිහාරීති වුච්චති. එවංවිහාරී ච, මි ජාල, භික්ඛු කිඤ්චාපි
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති අප්පසද්දානි
අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි 
[මනුස්සරාහයසයයකානි (සී. සයා. කං. පී.)] පටිසල්ලානසාරුප්පානි; අථ
යඛො සදුතියවිහාරීති වුච්චති. තං කිස්ස යහතු? තණ්හා හිස්ස දුතියා, සාස්ස
අප්පහීනා.තස්මාසදුතියවිහාරී’’ති වුච්චති. 

‘‘සන්තිචයඛො, මි ජාල, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී නිරුජ්ඣති. නන්දියා අසති සාරාය ො න
යහොති; සාරාය  අසතිසංයයොය ො නයහොති. නන්දිසංයයොජනවිසංයුත්යතො
යඛො, මි ජාල, භික්ඛුඑකවිහාරීතිවුච්චති…යප.… සන්තිච යඛො, මි ජාල, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයාරසා…යප.… සන්තිචයඛො, මි ජාල, මයනොවිඤ්යඤයයා 
ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යචභික්ඛු 
නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො
අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී නිරුජ්ඣති. නන්දියා අසති
සාරාය ො න යහොති; සාරාය  අසති සංයයොය ො න යහොති.
නන්දිසංයයොජනවිප්පයුත්යතො යඛො, මි ජාල, භික්ඛු එකවිහාරීති වුච්චති.
එවංවිහාරී ච, මි ජාල, භික්ඛු කිඤ්චාපි  ාමන්යත විහරති ආකිණ්යණො 
භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රාජූහි රාජමහාමත්යතහි
තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි. අථයඛොඑකවිහාරීතිවුච්චති.තංකිස්සයහතු? 
තණ්හාහිස්සදුතියා, සාස්සපහීනා.තස්මාඑකවිහාරීතිවුච්චතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියමි ජාලසුත්තං 

64. අථ යඛොආයස්මාමි ජායලොයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මි ජායලො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මං යදයසතු, යමහංභ වයතො
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. 

‘‘සන්ති යඛො, මි ජාල, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨාකන්තාමනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී. නන්දිසමුදයා දුක්ඛසමුදයයො, මි ජාලාති
වදාමි…යප.… සන්ති ච යඛො, මි ජාල, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… 
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සන්ති ච යඛො, මි ජාල, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො උප්පජ්ජතිනන්දී. නන්දිසමුදයාදුක්ඛසමුදයයො, මි ජාලාති වදාමි. 

‘‘සන්තිචයඛො, මි ජාල, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී නිරුජ්ඣති. නන්දිනියරොධා
දුක්ඛනියරොයධො, මි ජාලාති වදාමි…යප.… සන්ති ච යඛො, මි ජාල, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා ඉට්ඨා කන්තා…යප.… සන්ති ච යඛො, මි ජාල, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති.
තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී
නිරුජ්ඣති.නන්දිනියරොධාදුක්ඛනියරොයධො, මි ජාලාති වදාමී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මි ජායලො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මා මි ජායලො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපී පහිතත්යතො විහරයතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා මි ජායලො
අරහතංඅයහොසීති. දුතියං. 

3. පඨමසමිද්ධිමාරපඤ්හාසුත්තං 

65. එකං සමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයන කලන්දකනිවායප.
අථ යඛො ආයස්මා සමිද්ධි යයන භ වා…යප.… භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘මායරො, මායරො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, මායරො
වාඅස්සමාරපඤ්ඤත්ති වා’’ති? 

‘‘යත්ථයඛො, සමිද්ධි, අත්ථි චක්ඛු, අත්ථිරූපා, අත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 
අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, අත්ථි තත්ථ මායරො වා
මාරපඤ්ඤත්ති වා. අත්ථි යසොතං, අත්ථි සද්දා, අත්ථි යසොතවිඤ්ඤාණං, 
අත්ථි යසොතවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, අත්ථි තත්ථ මායරො වා
මාරපඤ්ඤත්තිවා.අත්ථිඝානං, අත්ථි න්ධා, අත්ථිඝානවිඤ්ඤාණං, අත්ථි
ඝානවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා, අත්ථිතත්ථමායරො වාමාරපඤ්ඤත්ති
වා. අත්ථි ජිව්හා, අත්ථි රසා, අත්ථි ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, අත්ථි 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා, අත්ථිතත්ථමායරොවාමාරපඤ්ඤත්ති
වා. අත්ථි කායයො, අත්ථි යඵොට්ඨබ්බා, අත්ථි කායවිඤ්ඤාණං, අත්ථි 
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කායවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා, අත්ථිතත්ථමායරොවාමාරපඤ්ඤත්ති
වා. අත්ථි මයනො, අත්ථි ධම්මා, අත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණං, අත්ථි
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, අත්ථි තත්ථ මායරො වා
මාරපඤ්ඤත්තිවා. 

‘‘යත්ථ ච යඛො, සමිද්ධි, නත්ථි චක්ඛු, නත්ථි රූපා, නත්ථි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, නත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා, නත්ථිතත්ථ
මායරොවා මාරපඤ්ඤත්තිවා.නත්ථියසොතං…යප.… නත්ථිඝානං…යප.… 
නත්ථි ජිව්හා, නත්ථි රසා, නත්ථි ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, නත්ථි
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, නත්ථි තත්ථ මායරො වා
මාරපඤ්ඤත්ති වා. නත්ථි කායයො…යප.…. නත්ථි මයනො, නත්ථි ධම්මා, 
නත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණං, නත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, 
නත්ථිතත්ථමායරො වාමාරපඤ්ඤත්තිවා’’ති.තතියං. 

4. සමිද්ධිසත්තපඤ්හාසුත්තං 

66. ‘‘‘සත්යතො, සත්යතො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, සත්යතොවාඅස්සසත්තපඤ්ඤත්තිවා’’ති…යප.…. චතුත්ථං. 

5. සමිද්ධිදුක්ඛපඤ්හාසුත්තං 

67. ‘‘‘දුක්ඛං, දුක්ඛ’න්ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, 
දුක්ඛංවාඅස්ස දුක්ඛපඤ්ඤත්තිවා’’ති…යප.…. පඤ්චමං. 

6. සමිද්ධියලොකපඤ්හාසුත්තං 

68. ‘‘‘යලොයකො, යලොයකො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, යලොයකොවා අස්සයලොකපඤ්ඤත්තිවා’’ති? යත්ථයඛො, සමිද්ධි, 
අත්ථි චක්ඛු, අත්ථි රූපා, අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, අත්ථි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, අත්ථි තත්ථ යලොයකො වා
යලොකපඤ්ඤත්ති වාති…යප.… අත්ථි ජිව්හා…යප.… අත්ථි මයනො, අත්ථි
ධම්මා, අත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණං, අත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා
ධම්මා, අත්ථිතත්ථයලොයකොවායලොකපඤ්ඤත්තිවා. 

‘‘යත්ථ ච යඛො, සමිද්ධි, නත්ථි චක්ඛු, නත්ථි රූපා, නත්ථි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, නත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බාධම්මා, නත්ථිතත්ථ
යලොයකො වා යලොකපඤ්ඤත්ති වා…යප.… නත්ථි ජිව්හා…යප.… නත්ථි
මයනො, නත්ථි ධම්මා, නත්ථි මයනොවිඤ්ඤාණං, නත්ථි
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්බා ධම්මා, නත්ථි තත්ථ යලොයකො වා 
යලොකපඤ්ඤත්තිවා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. උපයසනආසීවිසසුත්තං 

69. එකං සමයං ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච උපයසයනො
රාජ යහ විහරන්ති සීතවයන සප්පයසොණ්ඩිකපබ්භායර. යතන යඛො පන
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සමයයනආයස්මයතො උපයසනස්සකායය ආසීවියසො පතියතො යහොති. අථ
යඛො ආයස්මා උපයසයනො භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘එථ යම, ආවුයසො, ඉමං
කායං මඤ්චකං ආයරොයපත්වා බහිද්ධා නීහරථ. පුරායං කායයො ඉයධව 
විකිරති; යසයයථාපිභුසමුට්ඨී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මාසාරිපුත්යතො ආයස්මන්තංඋපයසනංඑතදයවොච– 
‘‘න යඛො පන මයං පස්සාම ආයස්මයතො උපයසනස්ස කායස්ස වා 
අඤ්ඤථත්තං ඉන්ද්රියානං වා විපරිණාමං. අථ ච පනායස්මා උපයසයනො
එවමාහ– ‘එථයම, ආවුයසො, ඉමංකායංමඤ්චකංආයරොයපත්වාබහිද්ධා
නීහරථ. පුරායංකායයො ඉයධව විකිරති; යසයයථාපිභුසමුට්ඨී’’’ති. ‘‘යස්ස
නූන, ආවුයසො සාරිපුත්ත, එවමස්ස – ‘අහං චක්ඛූති වා මම චක්ඛූති
වා…යප.… අහං ජිව්හාති වා මම ජිව්හාති වා… අහං මයනොති වා මම
මයනොති වා’. තස්ස, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සියා කායස්ස වා අඤ්ඤථත්තං
ඉන්ද්රියානං වා විපරිණායමො. මය්හඤ්ච යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, න එවං
යහොති – ‘අහං චක්ඛූති වා මම චක්ඛූති වා…යප.… අහං ජිව්හාති වා මම
ජිව්හාති වා…යප.… අහං මයනොති වා මම මයනොති වා’. තස්ස මය්හඤ්ච
යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, කිං කායස්ස වා අඤ්ඤථත්තං භවිස්සති, 
ඉන්ද්රියානංවාවිපරිණායමො’’ති! 

‘‘තථා හි පනායස්මයතො උපයසනස්ස දීඝරත්තං 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයයො සුසමූහයතො. තස්මා ආයස්මයතො
උපයසනස්සනඑවංයහොති– ‘අහං චක්ඛූතිවාමමචක්ඛූතිවා…යප.… අහං
ජිව්හාතිවාමමජිව්හාතිවා…යප.… අහංමයනොති වාමමමයනොතිවා’’’ති.
අථ යඛොයතභික්ඛූආයස්මයතොඋපයසනස්ස කායංමඤ්චකංආයරොයපත්වා
බහිද්ධා නීහරිංසු. අථ යඛො ආයස්මයතො උපයසනස්ස කායයො තත්යථව 
විකිරි; යසයයථාපිභුසමුට්ඨීති.සත්තමං. 

8. උපවාණසන්දිට්ඨිකසුත්තං 

70. අථයඛොආයස්මාඋපවායණොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උපවායණො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති, අකාලියකො
එහිපස්සියකොඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’’ති? 

‘‘ඉධ පන, උපවාණ, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රූපප්පටිසංයවදී ච
යහොතිරූපරා ප්පටිසංයවදී ච. සන්තඤ්ච අජ්ඣත්තංරූයපසු රා ං ‘අත්ථි
යම අජ්ඣත්තං රූයපසු රාය ො’ති පජානාති. යං තං, උපවාණ, භික්ඛු
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රූපප්පටිසංයවදී ච යහොති රූපරා ප්පටිසංයවදී ච.
සන්තඤ්ච අජ්ඣත්තං රූයපසු රා ං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං රූයපසු
රාය ො’ති පජානාති. එවම්පි යඛො, උපවාණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති
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අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො
විඤ්ඤූහී’’ති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, උපවාණ, භික්ඛුජිව්හායරසං සායිත්වාරසප්පටිසංයවදීච
යහොතිරසරා ප්පටිසංයවදීච.සන්තඤ්චඅජ්ඣත්තංරයසසු රා ං‘අත්ථියම
අජ්ඣත්තංරයසසුරාය ො’තිපජානාති.යංතං, උපවාණ, භික්ඛුජිව්හාය රසං
සායිත්වා රසප්පටිසංයවදී ච යහොති රසරා ප්පටිසංයවදී ච. සන්තඤ්ච
අජ්ඣත්තංරයසසු රා ං‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තංරයසසු රාය ො’තිපජානාති.
එවම්පි යඛො, උපවාණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති අකාලියකො 
එහිපස්සියකොඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, උපවාණ, භික්ඛුමනසාධම්මංවිඤ්ඤාය ධම්මප්පටිසංයවදී
ච යහොති ධම්මරා ප්පටිසංයවදී ච. සන්තඤ්ච අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රා ං
‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තංධම්යමසුරාය ො’තිපජානාති.යංතං, උපවාණ, භික්ඛු
මනසා ධම්මංවිඤ්ඤායධම්මප්පටිසංයවදීචයහොතිධම්මරා ප්පටිසංයවදීච.
සන්තඤ්ච අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රා ං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ධම්යමසු
රාය ො’ති පජානාති. එවම්පි යඛො, උපවාණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො
යහොති…යප.… පච්චත්තංයවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’’ති…යප.…. 

‘‘ඉධ පන, උපවාණ, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රූපප්පටිසංයවදී ච
යහොති, යනොචරූපරා ප්පටිසංයවදී.අසන්තඤ්චඅජ්ඣත්තංරූයපසුරා ං
‘නත්ථියම අජ්ඣත්තංරූයපසුරාය ො’තිපජානාති.යංතං, උපවාණ, භික්ඛු
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රූපප්පටිසංයවදීහි යඛො යහොති, යනො ච
රූපරා ප්පටිසංයවදී. අසන්තඤ්ච අජ්ඣත්තං රූයපසු රා ං ‘නත්ථි යම
අජ්ඣත්තං රූයපසු රාය ො’ති පජානාති. එවම්පි යඛො, උපවාණ, 
සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති, අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො
පච්චත්තංයවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’’ති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, උපවාණ, භික්ඛුජිව්හායරසං සායිත්වා රසප්පටිසංයවදීහි
යඛො යහොති, යනො ච රසරා ප්පටිසංයවදී. අසන්තඤ්ච අජ්ඣත්තං රයසසු
රා ං‘නත්ථියමඅජ්ඣත්තංරයසසුරාය ො’තිපජානාති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, උපවාණ, භික්ඛු මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය
ධම්මප්පටිසංයවදීහියඛොයහොති, යනොච ධම්මරා ප්පටිසංයවදී.අසන්තඤ්ච
අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රා ං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රාය ො’ති
පජානාති. යං තං, උපවාණ, භික්ඛු මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය 
ධම්මප්පටිසංයවදීහියඛොයහොති, යනොචධම්මරා ප්පටිසංයවදී.අසන්තඤ්ච
අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රා ං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ධම්යමසු රාය ො’ති
පජානාති.එවම්පියඛො, උපවාණ, සන්දිට්ඨියකොධම්යමොයහොති, අකාලියකො
එහිපස්සියකොඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’’ති.අට්ඨමං. 
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9. පඨමඡඵස්සායතනසුත්තං 

71. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං 
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානාති. අවුසිතං යතන බ්රහ්මචරියං, ආරකා යසො ඉමස්මා 
ධම්මවිනයා’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘එත්ථාහං, 
භන්යත, අනස්සසං [අනස්සසිං (සී.), අනස්සාසං (සයා. කං.), අනස්සාසිං
(පී.)]. අහඤ්හි, භන්යත, ඡන්නංඵස්සායතනානංසමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංනප්පජානාමී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, භික්ඛු, චක්ඛුං ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, චක්ඛු‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං භවිස්සති.
එයසවන්යතොදුක්ඛස්ස…යප.… ජිව්හං‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම 
අත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, ජිව්හා‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං භවිස්සති.
එයසවන්යතො දුක්ඛස්ස…යප.… මනං ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො යම
අත්තා’ති සමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, මයනො‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
නයමයසොඅත්තා’ති එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨංභවිස්සති.
එයසවන්යතොදුක්ඛස්සා’’ති.නවමං. 

10. දුතියඡඵස්සායතනසුත්තං 

72. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානාති. අවුසිතං යතන බ්රහ්මචරියං, ආරකා යසො ඉමස්මා 
ධම්මවිනයා’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘එත්ථාහං, 
භන්යත, අනස්සසං පනස්සසං. අහඤ්හි, භන්යත, ඡන්නං ඵස්සායතනානං
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සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානාමී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, භික්ඛු, චක්ඛුං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, චක්ඛු ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි
නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨංභවිස්සති. 
එවං යත එතං පඨමං ඵස්සායතනං පහීනං භවිස්සති ආයතිං 
අපුනබ්භවාය…යප.…. 

‘‘ජිව්හං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති 
සමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, ජිව්හා ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි
නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨංභවිස්සති.
එවං යත එතං චතුත්ථං ඵස්සායතනං පහීනං භවිස්සති ආයතිං 
අපුනබ්භවාය…යප.…. 

‘‘මනං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති 
සමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, භික්ඛු, එත්ථචයත, භික්ඛු, මයනො‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං භවිස්සති.
එවං යත එතං ඡට්ඨං ඵස්සායතනං පහීනං භවිස්සති ආයතිං
අපුනබ්භවායා’’ති. දසමං. 

11. තතියඡඵස්සායතනසුත්තං 

73. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං 
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානාති. අවුසිතං යතන බ්රහ්මචරියං, ආරකා යසො ඉමස්මා 
ධම්මවිනයා’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘එත්ථාහං, 
භන්යත, අනස්සසං පනස්සසං. අහඤ්හි, භන්යත, ඡන්නං ඵස්සායතනානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං 
නප්පජානාමී’’ති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, භික්ඛු, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යසොතං… ඝානං… ජිව්හා… කායයො… මයනොනිච්යචො වා අනිච්යචො 
වා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
යසොතස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ඝානස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ජිව්හායපි නිබ්බින්දති, 
කායස්මිම්පිනිබ්බින්දති, මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති.නිබ්බින්දංවිරජ්ජති; විරා ා
විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති.
එකාදසමං. 

මි ජාලවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

මි ජායලන ද්යවවුත්තා, චත්තායරොච සමිද්ධිනා; 
උපයසයනොඋපවායණො, ඡඵස්සායතනිකාතයයොති. 
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8. ගිලානවග්යගො 

1. පඨමගිලානසුත්තං 

74. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘අමුකස්මිං, භන්යත, විහායර අඤ්ඤතයරො භික්ඛු නයවො
අප්පඤ්ඤායතොආබාධියකොදුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො.සාධු, භන්යත, භ වා
යයනයසොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පං උපාදායා’’ති. 

අථ යඛො භ වා නවවාදඤ්ච සුත්වා ගිලානවාදඤ්ච, ‘‘අප්පඤ්ඤායතො 
භික්ඛූ’’තිඉතිවිදිත්වායයනයසොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමි. අද්දසායඛොයසො
භික්ඛු භ වන්තං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන මඤ්චයක සමයධොසි 
[සමඤ්යචොසි (සී.), සමයතසි(සයා.කං.), සමඤ්යචොපි(පී.)]. අථයඛොභ වා
තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘අලං, භික්ඛු, මා ත්වං මඤ්චයක සමයධොසි.
සන්තිමානිආසනානි පඤ්ඤත්තානි, තත්ථාහංනිසීදිස්සාමී’’ති.නිසීදිභ වා
පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජ යඛොභ වාතංභික්ඛුංඑතදයවොච– ‘‘කච්චි
යත, භික්ඛු, ඛමනීයං, කච්චියාපනීයං, කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති
යනොඅභික්කමන්ති, පටික්කයමොසානංපඤ්ඤායතියනො අභික්කයමො’’ති? 

‘‘න යම, භන්යත, ඛමනීයං, න යාපනීයං, බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා 
අභික්කමන්ති යනො පටික්කමන්ති, අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති යනො
පටික්කයමො’’ති. 

‘‘කච්චියත, භික්ඛු, නකිඤ්චිකුක්කුච්චං, නයකොචි විප්පටිසායරො’’ති? 

‘‘තග්ඝ යම, භන්යත, අනප්පකං කුක්කුච්චං, අනප්පයකො
විප්පටිසායරො’’ති. 

‘‘කච්චි පනතං [ත්වං (සී.), යත(සයා.කං.ක.)], භික්ඛු, අත්තාසීලයතො
උපවදතී’’ති? 

‘‘නයඛොමං, භන්යත, අත්තාසීලයතොඋපවදතී’’ති [යනොයහතංභන්යත
(පී.ක.)]. 

‘‘යනොයචකිරයත, භික්ඛු, අත්තා සීලයතොඋපවදති, අථකිඤ්ච [අථ
කිස්මිඤ්ච (සී.), අථ භික්ඛුකිස්මිඤ්ච (සයා. කං. පී. ක.)] යතකුක්කුච්චං
යකොචවිප්පටිසායරො’’ති? 

‘‘න ඛ්වාහං, භන්යත, සීලවිසුද්ධත්ථං භ වතා ධම්මං යදසිතං
ආජානාමී’’ති. 
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‘‘යනො යච කිර ත්වං, භික්ඛු, සීලවිසුද්ධත්ථං මයා ධම්මං යදසිතං 
ආජානාසි, අථ කිමත්ථං චරහි ත්වං, භික්ඛු, මයා ධම්මං යදසිතං
ආජානාසී’’ති? 

‘‘රා විරා ත්ථංඛ්වාහං, භන්යත, භ වතාධම්මංයදසිතං ආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!සාධුයඛොත්වං, භික්ඛු, රා විරා ත්ථං මයාධම්මං
යදසිතංආජානාසි. රා විරා ත්යථො හි, භික්ඛු, මයා ධම්යමො යදසියතො. තං
කිං මඤ්ඤසිභික්ඛු, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යං…යප.… යසොතං… ඝානං… ජිව්හා… කායයො… මයනොනිච්යචොවා
අනිච්යචො වා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
යසොතස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති 
පජානාතී’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා.අත්තමයනොයසොභික්ඛුභ වයතො භාසිතංඅභිනන්දි.
ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන තස්ස භික්ඛුයනො විරජං
වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං 
නියරොධධම්ම’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියගිලානසුත්තං 

75. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අමුකස්මිං, භන්යත, විහායර අඤ්ඤතයරො භික්ඛු නයවො අප්පඤ්ඤායතො 
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. සාධු, භන්යත, භ වා යයන යසො
භික්ඛුයතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පංඋපාදායා’’ති. 
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අථ යඛො භ වා නවවාදඤ්ච සුත්වා ගිලානවාදඤ්ච, ‘‘අප්පඤ්ඤායතො 
භික්ඛූ’’තිඉතිවිදිත්වායයනයසොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමි. අද්දසායඛොයසො
භික්ඛු භ වන්තං දූරයතොවආ ච්ඡන්තං. දිස්වානමඤ්චයකසමයධොසි.අථ
යඛො භ වා තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘අලං, භික්ඛු, මා ත්වං මඤ්චයක
සමයධොසි. සන්තිමානි ආසනානි පඤ්ඤත්තානි, තත්ථාහං නිසීදිස්සාමී’’ති.
නිසීදිභ වාපඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජ යඛොභ වාතංභික්ඛුංඑතදයවොච
– ‘‘කච්චි යත, භික්ඛු, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි දුක්ඛා යවදනා
පටික්කමන්ති යනො අභික්කමන්ති, පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති යනො
අභික්කයමො’’ති? 

‘‘න යම, භන්යත, ඛමනීයං, න යාපනීයං…යප.… න යඛො මං [යම
(සබ්බත්ථ)], භන්යත, අත්තාසීලයතොඋපවදතී’’ති. 

‘‘යනො යචකිර යත, භික්ඛු, අත්තා සීලයතො උපවදති, අථකිඤ්ච යත 
කුක්කුච්චංයකොචවිප්පටිසායරො’’ති? 

‘‘න ඛ්වාහං, භන්යත, සීලවිසුද්ධත්ථං භ වතා ධම්මං යදසිතං 
ආජානාමී’’ති. 

‘‘යනො යච කිර ත්වං, භික්ඛු, සීලවිසුද්ධත්ථං මයා ධම්මං යදසිතං
ආජානාසි, අථ කිමත්ථං චරහි ත්වං, භික්ඛු, මයා ධම්මං යදසිතං
ආජානාසී’’ති? 

‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා ධම්මං යදසිතං 
ආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! සාධු යඛො ත්වං, භික්ඛු, අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං
මයා ධම්මං යදසිතං ආජානාසි. අනුපාදාපරිනිබ්බානත්යථො හි, භික්ඛු, මයා
ධම්යමොයදසියතො. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, භික්ඛු, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යං…යප.… යසොතං… ඝානං… ජිව්හා… කායයො… මයනො… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 
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‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි 
නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි… මයනොවිඤ්ඤායණපි… 
මයනොසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති.
නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.අත්තමයනොයසොභික්ඛුභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දි. 
ඉමස්මිඤ්චපනයවයයාකරණස්මිංභඤ්ඤමායනතස්සභික්ඛුස්සඅනුපාදාය
ආසයවහි චිත්තංවිමුච්චීති [විමුච්චතීති(සබ්බත්ථ)]. දුතියං. 

3. රාධඅනිච්චසුත්තං 

76. අථ යඛො ආයස්මා රායධො…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා රායධො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා
සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො
වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං යඛො, 
රාධ, අනිච්චංතත්රයත ඡන්යදොපහාතබ්යබො.කිඤ්ච, රාධ, අනිච්චංතත්රයත
ඡන්යදො පහාතබ්යබො? චක්ඛු අනිච්චං, රූපා අනිච්චා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො… යම්පිදංචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චං. තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා… කායයො… මයනො අනිච්යචො. තත්ර යත
ඡන්යදො පහාතබ්යබො. ධම්මා… මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… 
යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිඅනිච්චං.තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.යං යඛො, රාධ, 
අනිච්චංතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො’’ති.තතියං. 

4. රාධදුක්ඛසුත්තං 

77. ‘‘යංයඛො, රාධ, දුක්ඛංතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො. කිඤ්ච, රාධ, 
දුක්ඛං? චක්ඛු යඛො, රාධ, දුක්ඛං. තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. රූපා… 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්ස…යප.… 
අදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිදුක්ඛං.තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො…යප.… මයනො
දුක්යඛො… ධම්මා… මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
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වාතම්පිදුක්ඛං.තත්රයත ඡන්යදොපහාතබ්යබො.යංයඛො, රාධ, දුක්ඛංතත්රයත
ඡන්යදොපහාතබ්යබො’’ති. චතුත්ථං. 

5. රාධඅනත්තසුත්තං 

78. ‘‘යයොයඛො, රාධ, අනත්තාතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.යකොච, 
රාධ, අනත්තා? චක්ඛුයඛො, රාධ, අනත්තා.තත්රයතඡන්යදො පහාතබ්යබො.
රූපා… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො… යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා…යප.… මයනො අනත්තා… ධම්මා… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා 
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනත්තා.තත්ර
යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. යයො යඛො, රාධ, අනත්තා තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො’’ති. පඤ්චමං. 

6. පඨමඅවිජ්ජාපහානසුත්තං 

79. අථ යඛොඅඤ්ඤතයරො භික්ඛුයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘අත්ථිනු
යඛො, භන්යත, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීයති, 
විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, භික්ඛු, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො අවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො
අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘අවිජ්ජා යඛො, භික්ඛු, එයකොධම්යමොයස්ස පහානාභික්ඛුයනොඅවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කථං පන, භන්යත, ජානයතො, කථං පස්සයතො භික්ඛුයනො අවිජ්ජා 
පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘චක්ඛුංයඛො, භික්ඛු, අනිච්චයතොජානයතොපස්සයතොභික්ඛුයනො අවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති. රූයප… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්සං… 
යම්පිදං, චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා 
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො භික්ඛුයනො අවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති…යප.… මනං අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො
භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජති. ධම්යම… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චයතො
ජානයතොපස්සයතොභික්ඛුයනොඅවිජ්ජාපහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජති. එවංයඛො, 
භික්ඛු, ජානයතො එවං පස්සයතො භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා 
උප්පජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. දුතියඅවිජ්ජාපහානසුත්තං 

80. අථ යඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛු…යප.… එතදයවොච – ‘‘අත්ථිනුයඛො, 
භන්යත, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා
උප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, භික්ඛු, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො අවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එයකො ධම්යමො යස්ස පහානා භික්ඛුයනො
අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘අවිජ්ජායඛො, භික්ඛු, එයකොධම්යමොයස්සපහානාභික්ඛුයනො අවිජ්ජා
පහීයති, විජ්ජාඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කථංපන, භන්යත, ජානයතො, කථංපස්සයතොඅවිජ්ජාපහීයති, විජ්ජා 
උප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුයනො සුතං යහොති – ‘සබ්යබ ධම්මා නාලං 
අභිනියවසායා’ති. එවඤ්යචතං, භික්ඛු, භික්ඛුයනො සුතං යහොති – ‘සබ්යබ
ධම්මා නාලංඅභිනියවසායා’ති.යසොසබ්බංධම්මංඅභිජානාති, සබ්බංධම්මං 
අභිඤ්ඤාය සබ්බං ධම්මං පරිජානාති, සබ්බං ධම්මං පරිඤ්ඤාය
සබ්බනිමිත්තානි අඤ්ඤයතො පස්සති, චක්ඛුං අඤ්ඤයතො පස්සති, රූයප… 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්සං… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අඤ්ඤයතො
පස්සති…යප.… මනං අඤ්ඤයතො පස්සති, ධම්යම… මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිඅඤ්ඤයතොපස්සති.එවංයඛො, භික්ඛු, 
ජානයතො එවං පස්සයතො භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීයති, විජ්ජා උප්පජ්ජතී’’ති.
සත්තමං. 

8. සම්බහුලභික්ඛුසුත්තං 

81. අථ යඛොසම්බහුලාභික්ඛූයයනභ වා යතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… 
එකමන්තංනිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං – ‘‘ඉධයනො, 
භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඅම්යහඑවං පුච්ඡන්ති– ‘කිමත්ථියං, 
ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති? එවං පුට්ඨා මයං, 
භන්යත, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරොම – 
‘දුක්ඛස්සයඛො, ආවුයසො, පරිඤ්ඤත්ථංභ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’ති.කච්චි
මයං, භන්යත, එවංපුට්ඨාඑවංබයාකරමානාවුත්තවාදියනොයචවභ වයතො
යහොම, න ච භ වන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛාම, ධම්මස්ස චානුධම්මං
බයාකයරොම, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානං
ආ ච්ඡතී’’ති? 
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‘‘තග්ඝතුම්යහ, භික්ඛයව, එවංපුට්ඨාඑවංබයාකරමානා වුත්තවාදියනො
යචව යම යහොථ, න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්ඛථ, ධම්මස්ස චානුධම්මං 
බයාකයරොථ, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානං 
ආ ච්ඡති. දුක්ඛස්ස හි, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤත්ථං මයි බ්රහ්මචරියං වුස්සති.
සයච පන යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං – 
‘කතමං පන තං, ආවුයසො, දුක්ඛං, යස්ස පරිඤ්ඤාය සමයණ ය ොතයම
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති? එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – ‘චක්ඛු යඛො, 
ආවුයසො, දුක්ඛං, තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති.
රූපා…යප.… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා 
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි දුක්ඛං. තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති
බ්රහ්මචරියං වුස්සති…යප.… මයනො දුක්යඛො…යප.… යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිදුක්ඛං.තස්ස පරිඤ්ඤායභ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සති.ඉදංයඛොතං, 
ආවුයසො, දුක්ඛං, තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති. එවං 
පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං
බයාකයරයයාථා’’ති. අට්ඨමං. 

9. යලොකපඤ්හාසුත්තං 

82. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘යලොයකො, යලොයකො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, යලොයකොති වුච්චතී’’ති? ‘‘‘ලුජ්ජතී’ති යඛො, භික්ඛු, තස්මා
යලොයකොති වුච්චති. කිඤ්ච ලුජ්ජති? චක්ඛු යඛො, භික්ඛු, ලුජ්ජති. රූපා
ලුජ්ජන්ති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ලුජ්ජති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො ලුජ්ජති, යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි ලුජ්ජති…යප.… ජිව්හා ලුජ්ජති…යප.… මයනො ලුජ්ජති, ධම්මා
ලුජ්ජන්ති, මයනොවිඤ්ඤාණං ලුජ්ජති, මයනොසම්ඵස්යසො ලුජ්ජති, යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි ලුජ්ජති. ලුජ්ජතීති යඛො, භික්ඛු, තස්මා යලොයකොති වුච්චතී’’ති.
නවමං. 

10. ඵග්ගුනපඤ්හාසුත්තං 

83. අථයඛොආයස්මා ඵග්ගුයනො…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛො 
ආයස්මාඵග්ගුයනොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අත්ථි නු යඛො, භන්යත, තං චක්ඛු, යයන චක්ඛුනා අතීයත බුද්යධ 
පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට
සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය…යප.… අත්ථි නු
යඛො, භන්යත, සා ජිව්හා, යාය ජිව්හාය අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත
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ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය…යප.… අත්ථි නු යඛො යසො, භන්යත, 
මයනො, යයන මයනන අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච
ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට පඤ්ඤාපයමායනො
පඤ්ඤායපයයා’’ති? 

‘‘නත්ථි යඛො තං, ඵග්ගුන, චක්ඛු, යයන චක්ඛුනා අතීයත බුද්යධ 
පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට
සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය …යප.… නත්ථි
යඛො සා, ඵග්ගුන, ජිව්හා, යාය ජිව්හාය අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත 
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය…යප.… නත්ථි යඛො යසො, ඵග්ගුන, 
මයනො, යයන මයනන අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච
ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්බදුක්ඛවීතිවට්යට පඤ්ඤාපයමායනො
පඤ්ඤායපයයා’’ති. දසමං. 

ගිලානවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ගිලායනනදුයවවුත්තා, රායධනඅපයරතයයො; 
අවිජ්ජායචද්යවවුත්තා, භික්ඛුයලොයකොචඵග්ගුයනොති. 

9. ඡන්නවග්යගො 

1. පයලොකධම්මසුත්තං 

84. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො 
භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘යලොයකො, යලොයකො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, යලොයකොති වුච්චතී’’ති? ‘‘යං යඛො, ආනන්ද, පයලොකධම්මං, අයං
වුච්චතිඅරියස්සවිනයය යලොයකො.කිඤ්ච, ආනන්ද, පයලොකධම්මං? චක්ඛු
යඛො, ආනන්ද, පයලොකධම්මං, රූපා පයලොකධම්මා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
පයලොකධම්මං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො පයලොකධම්යමො, යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා…යප.… තම්පි පයලොකධම්මං…යප.… ජිව්හා
පයලොකධම්මා, රසා පයලොකධම්මා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං පයලොකධම්මං, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො පයලොකධම්යමො, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා…යප.… 
තම්පි පයලොකධම්මං…යප.… මයනො පයලොකධම්යමො, ධම්මා
පයලොකධම්මා, මයනොවිඤ්ඤාණං පයලොකධම්මං, මයනොසම්ඵස්යසො 
පයලොකධම්යමො, යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං
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වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි පයලොකධම්මං. යං යඛො, ආනන්ද, 
පයලොකධම්මං, අයංවුච්චති අරියස්සවිනයයයලොයකො’’ති.පඨමං. 

2. සුඤ්ඤතයලොකසුත්තං 

85. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො…යප.… භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘සුඤ්යඤොයලොයකො, සුඤ්යඤොයලොයකො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතා
නු යඛො, භන්යත, සුඤ්යඤො යලොයකොති වුච්චතී’’ති? ‘‘යස්මා ච යඛො, 
ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා තස්මා සුඤ්යඤො 
යලොයකොති වුච්චති. කිඤ්ච, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන
වා? චක්ඛු යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා. රූපා
සුඤ්ඤාඅත්යතනවාඅත්තනියයනවා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසුඤ්ඤංඅත්යතන
වාඅත්තනියයනවා, චක්ඛුසම්ඵස්යසොසුඤ්යඤො අත්යතනවාඅත්තනියයන
වා…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා. 
යස්මා ච යඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්යතන වා අත්තනියයන වා, තස්මා
සුඤ්යඤොයලොයකොති වුච්චතී’’ති.දුතියං. 

3. සංඛිත්තධම්මසුත්තං 

86. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං
එතදයවොච– ‘‘සාධුයම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මංයදයසතු, යමහං
භ වයතොධම්මංසුත්වාඑයකො වූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ආනන්ද, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘රූපානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප.… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං
වා’’ති? 
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‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛං වාතංසුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො යමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාසම්ඵස්යසො…යප.… යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘එවං පස්සං, ආනන්ද, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි 
නිබ්බින්දති…යප.… චක්ඛුසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති…යප.… යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තස්මිම්පිනිබ්බින්දති.නිබ්බින්දංවිරජ්ජති; විරා ාවිමුච්චති; විමුත්තස්මිං
විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, 
නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.තතියං. 

4. ඡන්නසුත්තං 

87. එකංසමයංභ වා රාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතන යඛොපනසමයයනආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහාචුන්යදො
ආයස්මා ච ඡන්යනො ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත විහරන්ති. යතන යඛො පන
සමයයන යයන ආයස්මා ඡන්යනො ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො. අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො සායන්හසමයංපටිසල්ලානා 
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වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාචුන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං මහාචුන්දං එතදයවොච – ‘‘ආයාමාවුයසො චුන්ද, යයනායස්මා
ඡන්යනො යතනුපසඞ්කමිස්සාම ගිලානපුච්ඡකා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො 
ආයස්මාමහාචුන්යදොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසි. 

අථයඛොආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහාචුන්යදොයයනායස්මා 
ඡන්යනොයතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදිංසු.
නිසජ්ජ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං ඡන්නං එතදයවොච – 
‘‘කච්චියත, ආවුයසොඡන්න, ඛමනීයං, කච්චියාපනීයං, කච්චිදුක්ඛායවදනා
පටික්කමන්ති යනො අභික්කමන්ති, පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති යනො
අභික්කයමො’’ති? 

‘‘න යම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ඛමනීයංන යාපනීයං, බාළ්හායමදුක්ඛා
යවදනා අභික්කමන්ති යනො පටික්කමන්ති, අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති
යනොපටික්කයමො.යසයයථාපි, ආවුයසො, බලවාපුරියසොතිණ්යහනසිඛයරන 
[ඛග්ය න (ක.)] මුද්ධනි [මුද්ධානං (සී. සයා. කං. පී.)] අභිමත්යථයය 
[අභිමන්යථයය (සී.)]; එවයමව යඛො, ආවුයසො, අධිමත්තා වාතා මුද්ධනි 
[මුද්ධානං(සී.සයා.කං.පී.)] ඌහනන්ති [උපහනන්ති(සී.සයා.කං.පී.ක.), 
උහනන්ති (ක.)]. න යම, ආවුයසො, ඛමනීයං, න යාපනීයං…යප.… යනො
පටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසො, බලවා පුරියසො දළ්යහන
වරත්තක්ඛණ්යඩන සීයස සීසයවඨං දයදයය; එවයමව යඛො, ආවුයසො, 
අධිමත්තා සීයස සීසයවදනා. න යම, ආවුයසො, ඛමනීයං, න 
යාපනීයං…යප.… යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසො, දක්යඛො
ය ොඝාතයකො වා ය ොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන ය ොවිකන්තයනන
කුච්ඡිංපරිකන්යතයය; එවයමවයඛොඅධිමත්තාවාතා කුච්ඡිංපරිකන්තන්ති.
න යම, ආවුයසො, ඛමනීයං, න යාපනීයං…යප.… යනො පටික්කයමො. 
යසයයථාපි, ආවුයසො, ද්යව බලවන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං
නානාබාහාසු  යහත්වා අඞ් ාරකාසුයා සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං; 
එවයමව යඛො, ආවුයසො, අධිමත්යතො කායස්මිං ඩායහො. න යම, ආවුයසො, 
ඛමනීයං, න යාපනීයං, බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති යනො
පටික්කමන්ති, අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති යනො පටික්කයමො. සත්ථං, 
ආවුයසො සාරිපුත්ත, ආහරිස්සාමි, නාවකඞ්ඛාමි [නාපි කඞ්ඛාමි (ක.)] 
ජීවිත’’න්ති. 

‘‘මා ආයස්මා ඡන්යනො සත්ථං ආහයරසි. යායපතායස්මා ඡන්යනො, 
යායපන්තංමයංආයස්මන්තංඡන්නංඉච්ඡාම.සයචආයස්මයතොඡන්නස්ස
නත්ථි සප්පායානි යභොජනානි, අහං ආයස්මයතො ඡන්නස්ස සප්පායානි
යභොජනානිපරියයසිස්සාමි. සයචආයස්මයතො ඡන්නස්සනත්ථිසප්පායානි
යභසජ්ජානි, අහං ආයස්මයතො ඡන්නස්ස සප්පායානි යභසජ්ජානි
පරියයසිස්සාමි. සයච ආයස්මයතො ඡන්නස්ස නත්ථි පතිරූපා උපට්ඨාකා, 
අහං ආයස්මන්තං ඡන්නං උපට්ඨහිස්සාමි. මා ආයස්මා ඡන්යනො සත්ථං 
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ආහයරසි. යායපතායස්මා ඡන්යනො, යායපන්තං මයං ආයස්මන්තං ඡන්නං
ඉච්ඡාමා’’ති. 

‘‘නයම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, නත්ථිසප්පායානියභොජනානි; අත්ථියම 
සප්පායානි යභොජනානි.නපි යමනත්ථි සප්පායානි යභසජ්ජානි; අත්ථි යම
සප්පායානි යභසජ්ජානි. නපි යම නත්ථි පතිරූපා උපට්ඨාකා; අත්ථි යම 
පතිරූපා උපට්ඨාකා. අපි ච යම, ආවුයසො, සත්ථා පරිචිණ්යණො දීඝරත්තං
මනායපයනව, යනො අමනායපන.එතඤ්හි, ආවුයසො, සාවකස්සපතිරූපංයං
සත්ථාරං පරිචයරයය මනායපයනව, යනො අමනායපන. ‘අනුපවජ්ජං [තං
අනුපවජ්ජං (බහූසු)] ඡන්යනො භික්ඛු සත්ථං ආහරිස්සතී’ති – එවයමතං, 
ආවුයසොසාරිපුත්ත, ධායරහී’’ති. 

‘‘පුච්යඡයයාම මයංආයස්මන්තංඡන්නං කඤ්චියදව [කිඤ්චියදව(සයා.
කං. පී. ක.)] යදසං, සයච ආයස්මා ඡන්යනො ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස
යවයයාකරණායා’’ති.‘‘පුච්ඡාවුයසො සාරිපුත්ත, සුත්වායවදිස්සාමා’’ති. 

‘‘චක්ඛුං, ආවුයසො ඡන්න, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තා’ති සමනුපස්සසි…යප.… ජිව්හං, ආවුයසො ඡන්න, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තා’ති සමනුපස්සසි…යප.… මනං, ආවුයසො ඡන්න, මයනොවිඤ්ඤාණං
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම
අත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘චක්ඛුං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සාමි…යප.… ජිව්හං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සාමි…යප.… මනං, ආවුයසො
සාරිපුත්ත, මයනොවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම
‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති සමනුපස්සාමී’’ති. 

‘‘චක්ඛුස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුකිංදිස්වාකිංඅභිඤ්ඤායචක්ඛුං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සසි… ජිව්හාය, ආවුයසො
ඡන්න, ජිව්හාවිඤ්ඤායණ ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු කිං
දිස්වා කිං අභිඤ්ඤාය ජිව්හං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න 
යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සසි… මනස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, 
මයනොවිඤ්ඤායණ මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුකිංදිස්වාකිං
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අභිඤ්ඤායමනංමයනොවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම
‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති සමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘චක්ඛුස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු නියරොධං දිස්වා නියරොධං 
අභිඤ්ඤායචක්ඛුංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සාමි…යප.… 
ජිව්හාය, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ජිව්හාවිඤ්ඤායණ
ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු නියරොධං දිස්වා නියරොධං
අභිඤ්ඤායජිව්හංජිව්හාවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සාමි…යප.… 
මනස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, මයනොවිඤ්ඤායණ
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු නියරොධං දිස්වා නියරොධං
අභිඤ්ඤාය මනංමයනොවිඤ්ඤාණංමයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම
‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිසමනුපස්සාමී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා මහාචුන්යදොආයස්මන්තං ඡන්නං එතදයවොච – 
‘‘තස්මාතිහ, ආවුයසො ඡන්න, ඉදම්පි තස්ස භ වයතො සාසනං නිච්චකප්පං
සාධුකංමනසි කාතබ්බං– ‘නිස්සිතස්සචලිතං, අනිස්සිතස්සචලිතංනත්ථි.
චලියතඅසති පස්සද්ධියහොති.පස්සද්ධියාසතිනතිනයහොති.නතියාඅසති
ආ ති තිනයහොති. ආ ති තියාඅසතිචුතූපපායතොනයහොති.චුතූපපායත
අසතියනවිධනහුරංනඋභයමන්තයරන. එයසවන්යතොදුක්ඛස්සා’’’ති. 

අථයඛොආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහාචුන්යදොආයස්මන්තං 
ඡන්නං ඉමිනා ඔවායදන ඔවදිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු. අථ යඛො
ආයස්මා ඡන්යනො අචිරපක්කන්යතසු යතසු ආයස්මන්යතසු සත්ථං
ආහයරසි. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාසාරිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ආයස්මතා, 
භන්යත, ඡන්යනනසත්ථංආහරිතං. තස්සකා තියකොඅභිසම්පරායයො’’ති? 
‘‘නනු යත, සාරිපුත්ත, ඡන්යනන භික්ඛුනා සම්මුඛායයව අනුපවජ්ජතා
බයාකතා’’ති? ‘‘අත්ථි, භන්යත, පුබ්බවිජ්ජනං [පුබ්බවිචිරං (සී.), 
පුබ්බවිජ්ඣනං (පී.), පුබ්බජිරං (ම. නි. 3.394] නාම වජ්ජි ායමො.
තත්ථායස්මයතොඡන්නස්ස මිත්තකුලානිසුහජ්ජකුලානිඋපවජ්ජකුලානී’’ති.
‘‘යහොන්ති යහයත, සාරිපුත්ත, ඡන්නස්ස භික්ඛුයනො මිත්තකුලානි
සුහජ්ජකුලානි උපවජ්ජකුලානි. න යඛො පනාහං, සාරිපුත්ත, එත්තාවතා
සඋපවජ්යජොති වදාමි. යයො යඛො, සාරිපුත්ත, තඤ්ච කායං නික්ඛිපති, 
අඤ්ඤඤ්ච කායං උපාදියති, තමහං සඋපවජ්යජොති වදාමි. තං ඡන්නස්ස
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භික්ඛුයනොනත්ථි. ‘අනුපවජ්ජං ඡන්යනනභික්ඛුනා සත්ථංආහරිත’න්ති – 
එවයමතං, සාරිපුත්ත, ධායරහී’’ති.චතුත්ථං. 

5. පුණ්ණසුත්තං 

88. අථ [සාවත්ථිනිදානං. අථ (?) ම. නි. 3.395 පස්සිතබ්බං] යඛො
ආයස්මා පුණ්යණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා පුණ්යණො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සාධුයම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මං යදයසතු, යමහං භ වයතො
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො 
විහයරයය’’න්ති. 

‘‘සන්ති යඛො, පුණ්ණ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී. ‘නන්දිසමුදයා දුක්ඛසමුදයයො, පුණ්ණා’ති
වදාමි…යප.… සන්තියඛො, පුණ්ණ, ජිව්හාවිඤ්යඤයයාරසා…යප.… සන්ති
යඛො, පුණ්ණ, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා
කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය
තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො
උප්පජ්ජතිනන්දී.‘නන්දිසමුදයාදුක්ඛසමුදයයො, පුණ්ණා’තිවදාමි. 

‘‘සන්ති යඛො, පුණ්ණ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නිරුජ්ඣති නන්දී. ‘නන්දිනියරොධා
දුක්ඛනියරොයධො, පුණ්ණා’ති වදාමි…යප.… සන්ති යඛො, පුණ්ණ, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, 
තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො
නිරුජ්ඣතිනන්දී.‘නන්දිනියරොධා දුක්ඛනියරොයධො, පුණ්ණා’තිවදාමි. 

‘‘ඉමිනා ත්වං [ඉමිනා ච ත්වං], පුණ්ණ, මයා සංඛිත්යතන ඔවායදන
ඔවදියතො කතමස්මිං [කතරස්මිං (ම. නි. 3.395)] ජනපයද විහරිස්සසී’’ති? 
‘‘අත්ථි, භන්යත, සුනාපරන්යතොනාමජනපයදො, තත්ථාහංවිහරිස්සාමී’’ති. 

‘‘චණ්ඩා යඛො, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා; ඵරුසායඛො, පුණ්ණ, 
සුනාපරන්තකා මනුස්සා. සයච තං, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා
අක්යකොසිස්සන්තිපරිභාසිස්සන්ති, තත්රයත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයච මං, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා අක්යකොසිස්සන්ති
පරිභාසිස්සන්ති, තත්රයමඑවංභවිස්සති– ‘භද්දකාවතියම සුනාපරන්තකා
මනුස්සා, සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම [මං
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(සබ්බත්ථ)] නයියම පාණිනා පහාරං යදන්තී’ති. එවයමත්ථ [එවම්යමත්ථ
(?)], භ වා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සු ත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා පාණිනා පහාරං 
දස්සන්ති, තත්රපනයත, පුණ්ණ, කින්තිභවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයචයම, භන්යත, සුනාපරන්තකාමනුස්සාපාණිනාපහාරං දස්සන්ති, 
තත්ර යම එවං භවිස්සති – ‘භද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, 
සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම [එවම්යමත්ථ (?)] 
නයියම යලඩ්ඩුනා පහාරං යදන්තී’ති. එවයමත්ථ, භ වා, භවිස්සති; 
එවයමත්ථ, සු ත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා යලඩ්ඩුනා පහාරං 
දස්සන්ති, තත්රපනයත, පුණ්ණ, කින්තිභවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයච යම, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා යලඩ්ඩුනා පහාරං 
දස්සන්ති, තත්ර යම එවං භවිස්සති – ‘භද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා
මනුස්සා, සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයියම
දණ්යඩන පහාරං යදන්තී’ති. එවයමත්ථ, භ වා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, 
සු ත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා දණ්යඩන පහාරං
දස්සන්ති, තත්රපනයත, පුණ්ණ, කින්තිභවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයච යම, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා දණ්යඩන පහාරං 
දස්සන්ති, තත්ර යම එවං භවිස්සති – ‘භද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා
මනුස්සා, සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයියම
සත්යථනපහාරංයදන්තී’ති. එවයමත්ථ, භ වා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සු ත, 
භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා සත්යථන පහාරං 
දස්සන්ති, තත්රපනයත, පුණ්ණ, කින්තිභවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයච යම, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා සත්යථන පහාරං 
දස්සන්ති, තත්ර යම එවං භවිස්සති – ‘භද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා
මනුස්සා, සුභද්දකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං මං නයියම 
තිණ්යහන සත්යථන ජීවිතා යවොයරොයපන්තී’ති. එවයමත්ථ, භ වා, 
භවිස්සති; එවයමත්ථ, සු ත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පනතං, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකාමනුස්සා තිණ්යහනසත්යථන
ජීවිතායවොයරොයපස්සන්ති, තත්රපනයත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? 
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‘‘සයච මං, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා තිණ්යහන සත්යථන 
ජීවිතා යවොයරොයපස්සන්ති, තත්ර යම එවං භවිස්සති – ‘සන්ති යඛො තස්ස
භ වයතො සාවකා කායයන ච ජීවියතන ච අට්ටීයමානා හරායමානා
ජිගුච්ඡමානා සත්ථහාරකං පරියයසන්ති, තං යම ඉදං අපරියිට්ඨඤ්යඤව
සත්ථහාරකං ලද්ධ’න්ති. එවයමත්ථ, භ වා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සු ත, 
භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සාධුසාධු, පුණ්ණ!සක්ඛිස්සසියඛොත්වං, පුණ්ණ, ඉමිනා දමූපසයමන
සමන්නා යතොසුනාපරන්තස්මිංජනපයදවත්ථුං.යස්සදානිත්වං, පුණ්ණ, 
කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො භ වයතො වචනං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන සුනාපරන්යතො ජනපයදො
යතන චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන
සුනාපරන්යතො ජනපයදො තදවසරි. තත්ර සුදං ආයස්මා පුණ්යණො
සුනාපරන්තස්මිං ජනපයද විහරති. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො
යතයනවන්තරවස්යසන පඤ්චමත්තානි උපාසකසතානි පටියවයදසි 
[පටිපායදසි (සී. පී.), පටියදයසසි (සයා. කං.)]. යතයනවන්තරවස්යසන
පඤ්චමත්තානි උපාසිකාසතානි පටියවයදසි. යතයනවන්තරවස්යසන 
තිස්යසොවිජ්ජා සච්ඡාකාසි.යතයනවන්තරවස්යසන පරිනිබ්බායි. 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… 
එකමන්තං නිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– ‘‘යයොයසො, 
භන්යත, පුණ්යණො නාම කුලපුත්යතො භ වතා සංඛිත්යතන ඔවායදන
ඔවදියතො, යසොකාලඞ්කයතො.තස්සකා තියකො අභිසම්පරායයො’’ති? 

‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, පුණ්යණො කුලපුත්යතො [කුලපුත්යතො අයහොසි
(සබ්බත්ථ)], පච්චපාදි [සච්චවාදී (සයා.කං.ක.)] ධම්මස්සානුධම්මං, නච
මං ධම්මාධිකරණං වියහයසසි [වියහයඨසි (සී. සයා. කං.)]. පරිනිබ්බුයතො, 
භික්ඛයව, පුණ්යණොකුලපුත්යතො’’ති.පඤ්චමං. 

6. බාහියසුත්තං 

89. අථ යඛො ආයස්මා බාහියයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා බාහියයො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මං යදයසතු, යමහංභ වයතො
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, බාහිය, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
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‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘රූපානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…යප.… 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි නිච්චං වා අනිච්චං
වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනු තංසමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, බාහිය, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති 
පජානාතී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා බාහියයො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මා බාහියයො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ විහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං 
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ඉත්ථත්තායා’’තිඅබ්භඤ්ඤාසි.අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාබාහියයොඅරහතං
අයහොසීති. ඡට්ඨං. 

7. පඨමඑජාසුත්තං 

90. ‘‘එජා, භික්ඛයව, යරොය ො, එජා ණ්යඩො, එජාසල්ලං.තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, තථා යතො අයනයජො විහරති වීතසල්යලො. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය ‘අයනයජො විහයරයයං [විහයරයය (සී. පී. ක.)] 
වීතසල්යලො’ති, චක්ඛුංනමඤ්යඤයය, චක්ඛුස්මිංනමඤ්යඤයය, චක්ඛුයතො
නමඤ්යඤයය, චක්ඛු යමතිනමඤ්යඤයය; රූයපනමඤ්යඤයය, රූයපසු
න මඤ්යඤයය, රූපයතො න මඤ්යඤයය, රූපා යමති න මඤ්යඤයය; 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න මඤ්යඤයය, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්මිං න මඤ්යඤයය, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණයතො න මඤ්යඤයය, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යමති න
මඤ්යඤයය; චක්ඛුසම්ඵස්සං න මඤ්යඤයය, චක්ඛුසම්ඵස්සස්මිං න
මඤ්යඤයය, චක්ඛුසම්ඵස්සයතොනමඤ්යඤයය, චක්ඛුසම්ඵස්යසොයමතින
මඤ්යඤයය. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්යඤයය, තස්මිම්පින මඤ්යඤයය, 
තයතොපිනමඤ්යඤයය, තංයමතිනමඤ්යඤයය. 

‘‘යසොතංනමඤ්යඤයය…යප.… ඝානංනමඤ්යඤයය…යප.… ජිව්හං
න මඤ්යඤයය, ජිව්හායනමඤ්යඤයය, ජිව්හායතොනමඤ්යඤයය, ජිව්හා
යමතින මඤ්යඤයය; රයසන මඤ්යඤයය…යප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණංන
මඤ්යඤයය…යප.… ජිව්හාසම්ඵස්සං න මඤ්යඤයය…යප.… යම්පිදං
ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිනමඤ්යඤයය, තස්මිම්පින මඤ්යඤයය, තයතොපිනමඤ්යඤයය, 
තංයමතිනමඤ්යඤයය. 

‘‘කායං න මඤ්යඤයය…යප.… මනං න මඤ්යඤයය, මනස්මිං න 
මඤ්යඤයය, මනයතොනමඤ්යඤයය, මයනොයමතිනමඤ්යඤයය; ධම්යම
න මඤ්යඤයය…යප.… මයනො විඤ්ඤාණං…යප.… 
මයනොසම්ඵස්සං…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනමඤ්යඤයය, තස්මිම්පි
න මඤ්යඤයය, තයතොපිනමඤ්යඤයය, තංයමතිනමඤ්යඤයය; සබ්බංන
මඤ්යඤයය, සබ්බස්මිං න මඤ්යඤයය, සබ්බයතො න මඤ්යඤයය, සබ්බං
යමති නමඤ්යඤය්ය. 

‘‘යසො එවං අමඤ්ඤමායනොනකිඤ්චිපියලොයක උපාදියති. අනුපාදියං
න පරිතස්සති. අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, 
වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති.
සත්තමං. 
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8. දුතියඑජාසුත්තං 

91. ‘‘එජා, භික්ඛයව, යරොය ො, එජා ණ්යඩො, එජාසල්ලං.තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, තථා යතො අයනයජො විහරති වීතසල්යලො. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයචපිආකඞ්යඛයය ‘අයනයජො විහයරයයං වීතසල්යලො’ති, චක්ඛුංන 
මඤ්යඤයය, චක්ඛුස්මිං න මඤ්යඤයය, චක්ඛුයතො න මඤ්යඤයය, චක්ඛු
යමති න මඤ්යඤයය; රූයප න මඤ්යඤයය… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… 
චක්ඛුසම්ඵස්සං… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි න මඤ්යඤයය, තස්මිම්පි න
මඤ්යඤයය, තයතොපි න මඤ්යඤයය, තං යමති න මඤ්යඤයය. යඤ්හි, 
භික්ඛයව, මඤ්ඤති, යස්මිංමඤ්ඤති, යයතොමඤ්ඤති, යංයමති මඤ්ඤති, 
තයතො තං යහොති අඤ්ඤථා. අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො යලොයකො භවයමව 
අභිනන්දති…යප.…. 

‘‘ජිව්හං න මඤ්යඤයය, ජිව්හාය න මඤ්යඤයය, ජිව්හායතො න 
මඤ්යඤයය, ජිව්හා යමති න මඤ්යඤයය; රයස න මඤ්යඤයය… 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… ජිව්හාසම්ඵස්සං… යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි න
මඤ්යඤයය, තස්මිම්පිනමඤ්යඤයය, තයතොපි නමඤ්යඤයය, තංයමතින
මඤ්යඤයය.යඤ්හි, භික්ඛයව, මඤ්ඤති, යස්මිංමඤ්ඤති, යයතොමඤ්ඤති, 
යංයමතිමඤ්ඤති, තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා.අඤ්ඤථාභාවීභවසත්යතො
යලොයකො භවයමවඅභිනන්දති…යප.…. 

‘‘මනං න මඤ්යඤයය, මනස්මිං න මඤ්යඤයය, මනයතො න
මඤ්යඤයය, මයනො යමති න මඤ්යඤයය… මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං
වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි න මඤ්යඤයය, තස්මිම්පි න
මඤ්යඤයය, තයතොපි න මඤ්යඤයය, තං යමති න මඤ්යඤයය. යඤ්හි, 
භික්ඛයව, මඤ්ඤති, යස්මිංමඤ්ඤති, යයතො මඤ්ඤති, යංයමතිමඤ්ඤති, 
තයතො තං යහොති අඤ්ඤථා. අඤ්ඤථාභාවී භවසත්යතො යලොයකො භවයමව
අභිනන්දති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ඛන්ධධාතුආයතනාතම්පිනමඤ්යඤයය, තස්මිම්පි
නමඤ්යඤයය, තයතොපිනමඤ්යඤයය, තංයමතිනමඤ්යඤයය.යසොඑවං 
අමඤ්ඤමායනො න කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. අනුපාදියං න පරිතස්සති.
අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤවපරිනිබ්බායති.‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමද්වයසුත්තං 

92. ‘‘ද්වයං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි. තංසුණාථ.කිඤ්ච, භික්ඛයව, 
ද්වයං? චක්ඛුඤ්යචවරූපාච, යසොතඤ්යචවසද්දාච, ඝානඤ්යචව න්ධාච, 
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ජිව්හායචවරසාච, කායයොයචවයඵොට්ඨබ්බාච, මයනොයචවධම්මාච– 
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ද්වයං. 

‘‘යයො, භික්ඛයව, එවංවයදයය– ‘අහයමතංද්වයංපච්චක්ඛාය අඤ්ඤං
ද්වයං පඤ්ඤයපස්සාමී’ති, තස්ස වාචාවත්ථුකයමවස්ස. පුට්යඨො ච න 
සම්පායයයය.උත්තරිඤ්ච විඝාතංආපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? යථාතං, 
භික්ඛයව, අවිසයස්මි’’න්ති.නවමං. 

10. දුතියද්වයසුත්තං 

93. ‘‘ද්වයං, භික්ඛයව, පටිච්ච විඤ්ඤාණං සම්යභොති. කථඤ්ච, 
භික්ඛයව, ද්වයංපටිච්චවිඤ්ඤාණංසම්යභොති? චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපච 
උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං.චක්ඛුඅනිච්චංවිපරිණාමිඅඤ්ඤථාභාවි.රූපා 
අනිච්චා විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො. ඉත්යථතං ද්වයං චලඤ්යචව 
බයථඤ්ච අනිච්චං විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චං
විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි.යයොපියහතුයයොපිපච්චයයොචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
උප්පාදාය, යසොපියහතුයසොපි පච්චයයොඅනිච්යචොවිපරිණාමීඅඤ්ඤථාභාවී.
අනිච්චං යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
කුයතො නිච්චං භවිස්සති! යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං තිණ්ණං ධම්මානං
සඞ් ති සන්නිපායතො සමවායයො, අයං වුච්චති චක්ඛුසම්ඵස්යසො. 
චක්ඛුසම්ඵස්යසොපි අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයොපි යහතු යයොපි
පච්චයයො චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස උප්පාදාය, යසොපි යහතු යසොපි පච්චයයො
අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං
පටිච්ච උප්පන්යනො චක්ඛුසම්ඵස්යසො කුයතො නිච්යචො භවිස්සති! ඵුට්යඨො, 
භික්ඛයව, යවයදති, ඵුට්යඨො යචයතති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති. ඉත්යථයතපි
ධම්මා චලා යචව බයථා ච අනිච්චා විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො.
යසොතං…යප.…. 

‘‘ජිව්හඤ්චපටිච්චරයසචඋප්පජ්ජතිජිව්හාවිඤ්ඤාණං. ජිව්හාඅනිච්චා
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී [විපරිණාමිනී අඤ්ඤථාභාවිනී (?)]. රසා අනිච්චා
විපරිණාමියනො අඤ්ඤථාභාවියනො. ඉත්යථතං ද්වයං චලඤ්යචව බයථඤ්ච
අනිච්චං විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි. ජිව්හාවිඤ්ඤාණං අනිච්චං විපරිණාමි
අඤ්ඤථාභාවි.යයොපියහතුයයොපිපච්චයයොජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය, 
යසොපි යහතු යසොපි පච්චයයො අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං
යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කුයතො
නිච්චං භවිස්සති! යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං තිණ්ණං ධම්මානං සඞ් ති
සන්නිපායතොසමවායයො, අයංවුච්චතිජිව්හාසම්ඵස්යසො. ජිව්හාසම්ඵස්යසොපි
අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො 
ජිව්හාසම්ඵස්සස්ස උප්පාදාය, යසොපි යහතු යසොපි පච්චයයො අනිච්යචො
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං පටිච්ච 
උප්පන්යනොජිව්හාසම්ඵස්යසො, කුයතොනිච්යචොභවිස්සති!ඵුට්යඨො, භික්ඛයව, 
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යවයදති, ඵුට්යඨො යචයතති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති. ඉත්යථයතපිධම්මා චලා
යචවබයථාචඅනිච්චා විපරිණාමියනොඅඤ්ඤථාභාවියනො.කායං…යප.…. 

‘‘මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං. මයනො 
අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. ධම්මා අනිච්චා විපරිණාමියනො
අඤ්ඤථාභාවියනො. ඉත්යථතං ද්වයං චලඤ්යචව බයථඤ්ච අනිච්චං
විපරිණාමි අඤ්ඤථාභාවි. මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චං විපරිණාමි
අඤ්ඤථාභාවි.යයොපියහතුයයොපිපච්චයයො මයනොවිඤ්ඤාණස්සඋප්පාදාය, 
යසොපි යහතු යසොපි පච්චයයො අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං
යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං පටිච්ච උප්පන්නං මයනොවිඤ්ඤාණං, කුයතො
නිච්චං භවිස්සති! යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං තිණ්ණං ධම්මානං සඞ් ති 
සන්නිපායතොසමවායයො, අයංවුච්චතිමයනොසම්ඵස්යසො.මයනොසම්ඵස්යසොපි
අනිච්යචො විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො
මයනොසම්ඵස්සස්ස උප්පාදාය, යසොපි යහතු යසොපි පච්චයයො අනිච්යචො
විපරිණාමී අඤ්ඤථාභාවී. අනිච්චං යඛො පන, භික්ඛයව, පච්චයං පටිච්ච 
උප්පන්යනො මයනොසම්ඵස්යසො, කුයතො නිච්යචො භවිස්සති! ඵුට්යඨො, 
භික්ඛයව, යවයදති, ඵුට්යඨො යචයතති, ඵුට්යඨො සඤ්ජානාති. ඉත්යථයතපි
ධම්මාචලායචවබයථාචඅනිච්චාවිපරිණාමියනොඅඤ්ඤථාභාවියනො.එවං
යඛො, භික්ඛයව, ද්වයංපටිච්චවිඤ්ඤාණංසම්යභොතී’’ති.දසමං. 

ඡන්නවග්ය ොනවයමො. 
තස්සුද්දානං– 

පයලොකසුඤ්ඤාසංඛිත්තං, ඡන්යනොපුණ්යණොචබාහියයො; 
එයජනචදුයවවුත්තා, ද්වයයහිඅපයරදුයවති. 

10. සළවග්යගො 

1. අදන්තඅගුත්තසුත්තං 

94. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයව, ඵස්සායතනාඅදන්තාඅගුත්තා 
අරක්ඛිතා අසංවුතා දුක්ඛාධිවාහා යහොන්ති. කතයම ඡ? චක්ඛු, භික්ඛයව, 
ඵස්සායතනං අදන්තං අගුත්තං අරක්ඛිතං අසංවුතං දුක්ඛාධිවාහං
යහොති…යප.… ජිව්හා, භික්ඛයව, ඵස්සායතනංඅදන්තංඅගුත්තංඅරක්ඛිතං
අසංවුතං දුක්ඛාධිවාහං යහොති…යප.… මයනො, භික්ඛයව, ඵස්සායතනං
අදන්තං අගුත්තං අරක්ඛිතං අසංවුතං දුක්ඛාධිවාහං යහොති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, ඡඵස්සායතනාඅදන්තාඅගුත්තාඅරක්ඛිතාඅසංවුතාදුක්ඛාධිවාහා 
යහොන්ති’’. 

‘‘ඡයියම, භික්ඛයව, ඵස්සායතනාසුදන්තාසුගුත්තාසුරක්ඛිතා සුසංවුතා
සුඛාධිවාහා යහොන්ති. කතයම ඡ? චක්ඛු, භික්ඛයව, ඵස්සායතනං සුදන්තං 
සුගුත්තංසුරක්ඛිතංසුසංවුතංසුඛාධිවාහංයහොති…යප.… ජිව්හා, භික්ඛයව, 
ඵස්සායතනං සුදන්තං සුගුත්තං සුරක්ඛිතං සුසංවුතං සුඛාධිවාහං
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යහොති…යප.… මයනො, භික්ඛයව, ඵස්සායතනංසුදන්තංසුගුත්තංසුරක්ඛිතං 
සුසංවුතංසුඛාධිවාහං යහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, ඡඵස්සායතනාසුදන්තා
සුගුත්තා සුරක්ඛිතා සුසංවුතා සුඛාධිවාහා යහොන්තී’’ති. ඉදමයවොච
භ වා…යප.… එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘සයළව [ඡයළව(ක.)] ඵස්සායතනානි භික්ඛයවො, 
අසංවුයතොයත්ථදුක්ඛංනි ච්ඡති; 
යතසඤ්චයයසංවරණංඅයවදිසුං, 
සද්ධාදුතියාවිහරන්තානවස්සුතා. 

‘‘දිස්වානරූපානිමයනොරමානි, 
අයථොපිදිස්වානඅමයනොරමානි; 
මයනොරයම රා පථංවියනොදයය, 
නචාප්පියංයමතිමනංපයදොසයය. 

‘‘සද්දඤ්ච සුත්වාදුභයංපියාප්පියං, 
පියම්හිසද්යදනසමුච්ඡියතොසියා; 
අයථොප්පියයයදොස තංවියනොදයය, 
නචාප්පියංයමතිමනංපයදොසයය. 

‘‘ න්ධඤ්ච ඝත්වාසුරභිංමයනොරමං, 
අයථොපිඝත්වාඅසුචිංඅකන්තියං; 
අකන්තියස්මිංපටිඝංවියනොදයය, 
ඡන්දානුනීයතොනචකන්තියයසියා. 

‘‘රසඤ්චයභොත්වානඅසාදිතඤ්චසාදුං, 
අයථොපියභොත්වානඅසාදුයමකදා; 
සාදුංරසංනාජ්යඣොසායභුඤ්යජ, 
වියරොධමාසාදුසුයනොපදංසයය. 

‘‘ඵස්යසන ඵුට්යඨොනසුයඛනමජ්යජ [මජ්යඣ(සයා.කං.පී.)], 
දුක්යඛනඵුට්යඨොපිනසම්පයවයධ; 
ඵස්සද්වයංසුඛදුක්යඛඋයපක්යඛ, 
අනානුරුද්යධොඅවිරුද්ධයකනචි. 

‘‘පපඤ්චසඤ්ඤාඉතරීතරානරා, 
පපඤ්චයන්තාඋපයන්තිසඤ්ඤියනො; 
මයනොමයංය හසිතඤ්චසබ්බං, 
පනුජ්ජයනක්ඛම්මසිතංඉරීයති. 

‘‘එවංමයනොඡස්සුයදාසුභාවියතො, 
ඵුට්ඨස්සචිත්තංනවිකම්පයතක්වචි; 
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යතරා යදොයසඅභිභුයයභික්ඛයවො, 
භවත්ථ [භවථ(සී.සයා.කං.)] ජාතිමරණස්සපාර ා’’ති.පඨමං; 

2. මාලුකයපුත්තසුත්තං 

95. අථ යඛොආයස්මාමාලුකයපුත්යතො [මාලුඞ්කයපුත්යතො(සී.)] යයන
භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
මාලුකයපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා 
සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො
වූපකට්යඨොඅප්පමත්යතො ආතාපීපහිතත්යතොවිහයරයය’’න්ති. 

‘‘එත්ථ දානි, මාලුකයපුත්ත, කිං දහයර භික්ඛූ වක්ඛාම! යත්ර හි නාම
ත්වං, භික්ඛු, ජිණ්යණොවුද්යධොමහල්ලයකොඅද්ධ යතො වයයොඅනුප්පත්යතො
සංඛිත්යතනඔවාදංයාචසී’’ති. 

‘‘කිඤ්චාපාහං, භන්යත, ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධ යතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො. යදයසතු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං, 
යදයසතුසු යතොසංඛිත්යතනධම්මං, අප්යපවනාමාහංභ වයතොභාසිතස්ස
අත්ථං ආජායනයයං. අප්යපව නාමාහං භ වයතො භාසිතස්ස දායායදො
අස්ස’’න්ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාලුකයපුත්ත, යය යත චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා
අදිට්ඨාඅදිට්ඨපුබ්බා, නචපස්සසි, නචයතයහොතිපස්යසයයන්ති? අත්ථි 
යතතත්ථඡන්යදොවාරාය ොවායපමංවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයයතයසොතවිඤ්යඤයයාසද්දාඅස්සුතාඅස්සුතපුබ්බා, නච සුණාසි, 
නචයතයහොතිසුයණයයන්ති? අත්ථියතතත්ථඡන්යදොවාරාය ොවායපමං 
වා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයයතඝානවිඤ්යඤයයා න්ධාඅඝායිතාඅඝායිතපුබ්බා, නච ඝායසි, 
නචයතයහොතිඝායයයයන්ති? අත්ථියතතත්ථඡන්යදොවාරාය ොවායපමං
වා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යයයතජිව්හාවිඤ්යඤයයාරසාඅසායිතාඅසායිතපුබ්බා, නච සායසි, 
නචයතයහොතිසායයයයන්ති? අත්ථියතතත්ථඡන්යදොවාරාය ොවායපමං
වා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යය යත කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා අසම්ඵුට්ඨා අසම්ඵුට්ඨපුබ්බා, 
න ච ඵුසසි, න ච යත යහොති ඵුයසයයන්ති? අත්ථි යත තත්ථ ඡන්යදො වා
රාය ොවායපමංවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
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‘‘යය යතමයනොවිඤ්යඤයයාධම්මා අවිඤ්ඤාතාඅවිඤ්ඤාතපුබ්බා, න
චවිජානාසි, නචයතයහොති විජායනයයන්ති? අත්ථියතතත්ථඡන්යදොවා
රාය ොවායපමංවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එත්ථ ච යත, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු
දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං භවිස්සති, සුයත සුතමත්තං භවිස්සති, මුයත මුතමත්තං
භවිස්සති, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සති. යයතො යඛො යත, 
මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු දිට්යඨ දිට්ඨමත්තං 
භවිස්සති, සුයතසුතමත්තංභවිස්සති, මුයතමුතමත්තං භවිස්සති, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සති; තයතො ත්වං, මාලුකයපුත්ත, න යතන. යයතො
ත්වං, මාලුකයපුත්ත, නයතන; තයතොත්වං, මාලුකයපුත්ත, නතත්ථ.යයතො
ත්වං, මාලුකයපුත්ත, නතත්ථ; තයතොත්වං, මාලුකයපුත්ත, යනවිධ, න හුරං, 
නඋභයමන්තයරන.එයසවන්යතොදුක්ඛස්සා’’ති. 

‘‘ඉමස්සඛ්වාහං, භන්යත, භ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථංආජානාමි– 

‘‘රූපංදිස්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තංමනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතො යවයදති, තඤ්ච අජ්යඣොස [අජ්යඣොසාය (සී.)] 
තිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාරූපසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති. 

‘‘සද්දංසුත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තංමනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්ස වඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකා සද්දසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති. 

‘‘ න්ධං ඝත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තං මනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකා න්ධසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති. 

‘‘රසං යභොත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තං මනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාරසසම්භවා; 
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අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති. 

‘‘ඵස්සං ඵුස්සසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තං මනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාඵස්සසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති. 

‘‘ධම්මංඤත්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තංමනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාධම්මසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතො දුක්ඛං, ආරා නිබ්බානමුච්චති. 

‘‘නයසොරජ්ජතිරූයපසු, රූපංදිස්වාපටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්සපස්සයතොරූපං, යසවයතොචාපියවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චති. 

‘‘නයසොරජ්ජතිසද්යදසු, සද්දංසුත්වාපටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්ස සුණයතොසද්දං, යසවයතොචාපි යවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චති. 

‘‘න යසොරජ්ජති න්යධසු,  න්ධංඝත්වා පටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්සඝායයතො න්ධං, යසවයතොචාපියවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චති. 

‘‘නයසොරජ්ජතිරයසසු, රසංයභොත්වාපටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්ස සායයතොරසං, යසවයතොචාපියවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
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එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චති. 

‘‘න යසොරජ්ජතිඵස්යසසු, ඵස්සංඵුස්ස පටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්සඵුසයතොඵස්සං, යසවයතොචාපියවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චති. 

‘‘න යසොරජ්ජතිධම්යමසු, ධම්මංඤත්වා පටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්ස ජානයතොධම්මං, යසවයතොචාපි යවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චතී’’ති. 

‘‘ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං 
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමී’’ති. ‘‘සාධු සාධු, මාලුකයපුත්ත! සාධු යඛො
ත්වං, මාලුකයපුත්ත, මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං
ආජානාසි– 

‘‘රූපංදිස්වාසතිමුට්ඨා, පියංනිමිත්තංමනසිකයරොයතො; 
සාරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චඅජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘තස්සවඩ්ඪන්තියවදනා, අයනකාරූපසම්භවා; 
අභිජ්ඣාචවියහසාච, චිත්තමස්සූපහඤ්ඤති; 
එවංආචිනයතොදුක්ඛං, ආරානිබ්බානමුච්චති.…යප.…. 

‘‘නයසොරජ්ජතිධම්යමසු, ධම්මංඤත්වාපටිස්සයතො; 
විරත්තචිත්යතොයවයදති, තඤ්චනාජ්යඣොසතිට්ඨති. 

‘‘යථාස්ස විජානයතොධම්මං, යසවයතොචාපි යවදනං; 
ඛීයතියනොපචීයති, එවංයසොචරතීසයතො; 
එවංඅපචිනයතොදුක්ඛං, සන්තියකනිබ්බානමුච්චතී’’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො, මාලුකයපුත්ත, මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං 
විත්ථායරනඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මාලුකයපුත්යතො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මා මාලුකයපුත්යතො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං
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බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’’තිඅබ්භඤ්ඤාසි.අඤ්ඤතයරොච පනායස්මාමාලුකයපුත්යතො
අරහතංඅයහොසීති.දුතියං. 

3. පරිහානධම්මසුත්තං 

96. ‘‘පරිහානධම්මඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අපරිහානධම්මඤ්ච
ඡ ච අභිභායතනානි. තං සුණාථ. කථඤ්ච, භික්ඛයව, පරිහානධම්යමො
යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොචක්ඛුනාරූපංදිස්වාඋප්පජ්ජන්තිපාපකා
අකුසලා සරසඞ්කප්පා [අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා (සයා. කං. පී. ක.) 
උපරිආසීවිසවග්ය සත්තමසුත්යතපන‘‘ආකුසලාසරසඞ්කප්පා’’ ත්යවව
සබ්බත්ථ දිස්සති] සංයයොජනියා. තඤ්යච භික්ඛු අධිවායසතිනප්පජහතින
වියනොයදතින බයන්තීකයරොති [බයන්තිකයරොති(පී.)බයන්තිංකයරොති (ක.)] 
න අනභාවං  යමති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – ‘පරිහායාමි 
කුසයලහි ධම්යමහි’. පරිහානඤ්යහතංවුත්තංභ වතාති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජිව්හාය රසං සායිත්වා 
උප්පජ්ජන්ති…යප.… පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො මනසා ධම්මං 
විඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා. 
තඤ්යචභික්ඛුඅධිවායසතිනප්පජහතිනවියනොයදතිනබයන්තීකයරොතින
අනභාවං  යමති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – ‘පරිහායාමි
කුසයලහි ධම්යමහි’. පරිහානඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පරිහානධම්යමොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අපරිහානධම්යමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොචක්ඛුනාරූපංදිස්වාඋප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලාසරසඞ්කප්පා 
සංයයොජනියා. තඤ්යච භික්ඛු නාධිවායසති පජහති වියනොයදති
බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – 
‘න පරිහායාමි කුසයලහි ධම්යමහි’. අපරිහානඤ්යහතං වුත්තං
භ වතාති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජිව්හාය රසං සායිත්වා
උප්පජ්ජන්ති…යප.… පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො මනසා ධම්මං 
විඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා.
තඤ්යච භික්ඛු නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං
 යමති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – ‘න පරිහායාමි කුසයලහි
ධම්යමහි’. අපරිහානඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
අපරිහානධම්යමොයහොති. 

‘‘කතමානි ච, භික්ඛයව, ඡ අභිභායතනානි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නුප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා සරසඞ්කප්පා
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සංයයොජනියා. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – ‘අභිභූතයමතං
ආයතනං’. අභිභායතනඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති…යප.… පුන චපරං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොමනසාධම්මං විඤ්ඤායනුප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලා
ධම්මාසරසඞ්කප්පාසංයයොජනියා. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා– 
‘අභිභූතයමතං ආයතනං’. අභිභායතනඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති. ඉමානි
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ඡඅභිභායතනානී’’ති.තතියං. 

4. පමාදවිහාරීසුත්තං 

97. ‘‘පමාදවිහාරිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අප්පමාදවිහාරිඤ්ච.
තංසුණාථ.කථඤ්ච, භික්ඛයව, පමාදවිහාරීයහොති? චක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතස්ස, 
භික්ඛයව, විහරයතො චිත්තං බයාසිඤ්චති [බයාසිච්චති (සී. සයා. කං.)]. 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු තස්ස බයාසිත්තචිත්තස්ස පායමොජ්ජං න
යහොති. පායමොජ්යජ අසති පීතින යහොති. පීතියා අසති පස්සද්ධින යහොති.
පස්සද්ධියාඅසතිදුක්ඛංයහොති.දුක්ඛියනොචිත්තංන සමාධියති.අසමාහියත
චිත්යත ධම්මා න පාතුභවන්ති. ධම්මානං අපාතුභාවා පමාදවිහාරී ත්යවව
සඞ්ඛං ච්ඡති…යප.… ජිව්හින්ද්රියංඅසංවුතස්ස, භික්ඛයව, විහරයතො චිත්තං
බයාසිඤ්චති ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු රයසසු, තස්ස 
බයාසිත්තචිත්තස්ස…යප.… පමාදවිහාරී ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති…යප.… 
මනින්ද්රියං අසංවුතස්ස, භික්ඛයව, විහරයතො චිත්තං බයාසිඤ්චති
මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු, තස්ස බයාසිත්තචිත්තස්ස පායමොජ්ජං න
යහොති. පායමොජ්යජ අසති පීතින යහොති. පීතියා අසති පස්සද්ධින යහොති.
පස්සද්ධියාඅසතිදුක්ඛං යහොති.දුක්ඛියනොචිත්තංනසමාධියති.අසමාහියත
චිත්යත ධම්මා න පාතුභවන්ති. ධම්මානං අපාතුභාවා පමාදවිහාරී ත්යවව
සඞ්ඛං ච්ඡති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පමාදවිහාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අප්පමාදවිහාරී යහොති? චක්ඛුන්ද්රියං සංවුතස්ස, 
භික්ඛයව, විහරයතො චිත්තං න බයාසිඤ්චති චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු, 
තස්ස අබයාසිත්තචිත්තස්ස පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති.
පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං විහරති. සුඛියනො
චිත්තංසමාධියති.සමාහියතචිත්යතධම්මා පාතුභවන්ති. ධම්මානංපාතුභාවා
අප්පමාදවිහාරී ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති…යප.… ජිව්හින්ද්රියං සංවුතස්ස, 
භික්ඛයව, විහරයතොචිත්තංනබයාසිඤ්චති…යප.… අප්පමාදවිහාරීත්යවව 
සඞ්ඛං  ච්ඡති. මනින්ද්රියං සංවුතස්ස, භික්ඛයව, විහරයතො චිත්තං න 
බයාසිඤ්චති, මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු, තස්ස අබයාසිත්තචිත්තස්ස 
පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. 
පස්සද්ධකායයොසුඛංවිහරති.සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.සමාහියතචිත්යත
ධම්මා පාතුභවන්ති. ධම්මානං පාතුභාවා අප්පමාදවිහාරී ත්යවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති.එවංයඛො, භික්ඛයව, අප්පමාදවිහාරීයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. සංවරසුත්තං 

98. ‘‘සංවරඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසංවරඤ්ච.තං සුණාථ.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරොයහොති? සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා 
රූපාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යච භික්ඛු
අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුනා – ‘පරිහායාමි කුසයලහි ධම්යමහි’. පරිහානඤ්යහතං වුත්තං
භ වතාති…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… 
සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා
කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය
තිට්ඨති, යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා – ‘පරිහායාමි කුසයලහි
ධම්යමහි’. පරිහානඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
අසංවයරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සංවයරො යහොති? සන්ති, භික්ඛයව, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, 
යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා– ‘නපරිහායාමිකුසයලහි ධම්යමහි’. 
අපරිහානඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති …යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා
ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා.තඤ්යචභික්ඛු
නාභිනන්දතිනාභිවදති නාජ්යඣොසායතිට්ඨති, යවදිතබ්බයමතංභික්ඛුනා– 
‘න පරිහායාමි කුසයලහි ධම්යමහි’. අපරිහානඤ්යහතං වුත්තං භ වතාති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, සංවයරොයහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සමාධිසුත්තං 

99. ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ.සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛු යථාභූතං
පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං පජානාති? ‘චක්ඛු අනිච්ච’න්ති යථාභූතං 
පජානාති; ‘රූපා අනිච්චා’ති යථාභූතං පජානාති; ‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
අනිච්ච’න්ති යථාභූතං පජානාති; ‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචො’ති යථාභූතං
පජානාති. ‘යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්ච’න්තියථාභූතං පජානාති…යප.… 
‘මයනො අනිච්ච’න්ති යථාභූතං පජානාති. ධම්මා… මයනොවිඤ්ඤාණං… 
මයනොසම්ඵස්යසො… ‘යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛංවා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පිඅනිච්ච’න්තියථාභූතංපජානාති.
සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ. සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛු යථාභූතං
පජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පටිසල්ලානසුත්තං 

100. ‘‘පටිසල්ලායන [පටිසල්ලානං (සී. පී. ක.), පටිසල්ලීනා (සයා.
කං.)], භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ.පටිසල්ලීයනො, භික්ඛයව, භික්ඛුයථාභූතං
පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං පජානාති? ‘චක්ඛු අනිච්ච’න්ති යථාභූතං
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පජානාති; ‘රූපා අනිච්චා’ති යථාභූතං පජානාති; ‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
අනිච්ච’න්ති යථාභූතං පජානාති; ‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචො’ති යථාභූතං
පජානාති. ‘යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා 
දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්ච’න්තියථාභූතං පජානාති…යප.… 
‘යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවා තම්ප්ම්ප්පිඅනිච්ච’න්තියථාභූතංපජානාති.පටිසල්ලායන, 
භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ. පටිසල්ලීයනො, භික්ඛයව, භික්ඛු යථාභූතං
පජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. පඨමනතුම්හාකංසුත්තං 

101. ‘‘යං [යම්පි(පී. ක.)], භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? චක්ඛු, 
භික්ඛයව, නතුම්හාකං. තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති. 
රූපානතුම්හාකං.යතපජහථ.යතයවොපහීනාහිතායසුඛාය භවිස්සන්ති.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය 
භවිස්සති. චක්ඛුසම්ඵස්යසො න තුම්හාකං. තං පජහථ. යසො යවො පහීයනො
හිතායසුඛාය භවිස්සති.යම්පිදංචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං
සුඛංවාදුක්ඛං වාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.තංයවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. යසොතංන තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. සද්දා නතුම්හාකං. යත පජහථ. යත යවො
පහීනාහිතායසුඛායභවිස්සන්ති.යසොතවිඤ්ඤාණංන තුම්හාකං.තංපජහථ.
තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති.යසොතසම්ඵස්යසොන තුම්හාකං.තං
පජහථ. යසො යවො පහීනා හිතාය සුඛාය භවිස්සති. යම්පිදං 
යසොතසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සති.
ඝානං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති.
 න්ධානතුම්හාකං.යත පජහථ.යතයවොපහීනාහිතායසුඛායභවිස්සන්ති.
ඝානවිඤ්ඤාණං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය
භවිස්සති.ඝානසම්ඵස්යසොනතුම්හාකං.තංපජහථ.යසොයවො පහීනාහිතාය
සුඛායභවිස්සති.යම්පිදංඝානසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවා
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.තංයවොපහීනං 
හිතායසුඛායභවිස්සති. 

ජිව්හානතුම්හාකං.තංපජහථ.සායවොපහීනාහිතායසුඛාය භවිස්සති.
රසානතුම්හාකං. යතපජහථ.යතයවොපහීනාහිතායසුඛායභවිස්සන්ති. 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය
භවිස්සති. ජිව්හාසම්ඵස්යසොනතුම්හාකං.තංපජහථ.යසොයවොපහීනාහිතාය
සුඛායභවිස්සති. යම්පිදංජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතං සුඛංවා 
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.තංයවොපහීනං
හිතායසුඛාය භවිස්සති …යප.…. 
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මයනො න තුම්හාකං. තං පජහථ. යසො යවො පහීයනො හිතාය සුඛාය
භවිස්සති. ධම්මානතුම්හාකං. යත පජහථ. යතයවො පහීනාහිතායසුඛාය
භවිස්සන්ති. මයනොවිඤ්ඤාණං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං
හිතාය සුඛාය භවිස්සති. මයනොසම්ඵස්යසො න තුම්හාකං. තං පජහථ. යසො
යවො පහීයනො හිතාය සුඛාය භවිස්සති. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පින තුම්හාකං.
තංපජහථ.තංයවොපහීනංහිතායසුඛාය භවිස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යං ඉමස්මිං යජතවයනතිණකට්ඨසාඛාපලාසං 
තං ජයනො හයරයය වා ඩයහයය වා යථාපච්චයං වා කයරයය, අපි නු
තුම්හාකං එවමස්ස – ‘අම්යහ ජයනො හරති වා ඩහති වා යථාපච්චයං වා
කයරොතී’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 

‘‘නහියනොඑතං, භන්යත, අත්තාවාඅත්තනියංවා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛු න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො
පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. රූපා න තුම්හාකං… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… 
චක්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.
තංයවොපහීනංහිතායසුඛායභවිස්සතී’’ති. අට්ඨමං. 

9. දුතියනතුම්හාකංසුත්තං 

102. ‘‘යං, භික්ඛයව, නතුම්හාකංතං පජහථ.තං යවො පහීනංහිතාය
සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? චක්ඛු, භික්ඛයව, න
තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති. රූපා න
තුම්හාකං. යත පජහථ. යත යවො පහීනා හිතාය සුඛාය භවිස්සන්ති.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න තුම්හාකං. තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය 
භවිස්සති. චක්ඛුසම්ඵස්යසො න තුම්හාකං. තං පජහථ. යසො යවො පහීයනො
හිතායසුඛාය භවිස්සති…යප.… යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛං වාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිනතුම්හාකං.තංපජහථ.
තංයවො පහීනං හිතායසුඛායභවිස්සති.යම්පි, භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තං
පජහථ.තංයවොපහීනංහිතාය සුඛායභවිස්සතී’’ති.නවමං. 

10. උදකසුත්තං 

103. ‘‘උදයකො [උද්දයකො (සී. පී.)] සුදං, භික්ඛයව, රාමපුත්යතො එවං
වාචංභාසති– ‘ඉදංජාතුයවදගූ, ඉදංජාතුසබ්බජී [සබ්බජි(පී.)], ඉදංජාතු
අපලිඛතං  ණ්ඩමූලං පලිඛණි’න්ති. තං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, උදයකො
රාමපුත්යතො අයවදගූයයව සමායනො ‘යවදගූස්මී’ති භාසති, අසබ්බජීයයව



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

65 

පටුන 

සමායනො ‘සබ්බජීස්මී’ති භාසති, අපලිඛතංයයව  ණ්ඩමූලං පලිඛතං යම
‘ ණ්ඩමූල’න්ති භාසති. ඉධ යඛො තං, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මා වදමායනො
වයදයය – ‘ඉදං ජාතු යවදගූ, ඉදං ජාතු සබ්බජී, ඉදං ජාතු අපලිඛතං
 ණ්ඩමූලං පලිඛණි’’’න්ති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යවදගූ යහොති? යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්නංඵස්සායතනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතංපජානාති; එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයවදගූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බජී යහොති? යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වාඅනුපාදාවිමුත්යතොයහොති; එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්බජීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅපලිඛතං  ණ්ඩමූලංපලිඛතංයහොති? 
 ණ්යඩොති යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්යසතං චාතුමහාභූතිකස්ස කායස්ස 
අධිවචනං මාතායපත්තිකසම්භවස්ස ඔදනකුම්මාසූපචයස්ස 
අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්ස.  ණ්ඩමූලන්ති යඛො, 
භික්ඛයව, තණ්හායයතං අධිවචනං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
තණ්හාපහීනායහොතිඋච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතා අනභාවඞ්කතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා; එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අපලිඛතං  ණ්ඩමූලං
පලිඛතං යහොති. 

‘‘උදයකො සුදං, භික්ඛයව, රාමපුත්යතො එවං වාචං භාසති – ‘ඉදං ජාතු 
යවදගූ, ඉදංජාතුසබ්බජී, ඉදංජාතුඅපලිඛතං ණ්ඩමූලංපලිඛණි’න්ති.තං
යඛො පයනතං, භික්ඛයව, උදයකො රාමපුත්යතො අයවදගූයයව සමායනො
‘යවදගූස්මී’ති භාසති, අසබ්බජීයයව සමායනො ‘සබ්බජීස්මී’ති භාසති; 
අපලිඛතංයයව  ණ්ඩමූලං ‘පලිඛතං යම  ණ්ඩමූල’න්ති භාසති. ඉධ යඛො
තං, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාවදමායනොවයදයය– ‘ඉදංජාතුයවදගූ, ඉදං ජාතු
සබ්බජී, ඉදංජාතුඅපලිඛතං ණ්ඩමූලංපලිඛණි’’’න්ති.දසමං. 

සළවග්ය ොදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවසං ය්හාපරිහානං, පමාදවිහාරීචසංවයරො; 
සමාධිපටිසල්ලානං, ද්යවනතුම්හායකනඋද්දයකොති. 

සළායතනවග්ය දුතියපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සවග්ගුද්දානං– 

අවිජ්ජාමි ජාලඤ්ච, ගිලානංඡන්නංචතුත්ථකං; 
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සළවග්ය නපඤ්ඤාසං, දුතියයොපණ්ණාසයකොඅයන්ති. 

පඨමසතකං. 

11. ය ොගක්යඛමිවග්යගො 

1. යයො ක්යඛමිසුත්තං 

104. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යයො ක්යඛමිපරියායං යවො, භික්ඛයව, 
ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි. තං සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
යයො ක්යඛමිපරියායයො ධම්මපරියායයො? සන්ති, භික්ඛයව, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. යත තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවඞ්කතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.යතසඤ්චපහානායඅක්ඛාසියයො ං, 
තස්මා තථා යතො ‘යයො ක්යඛමී’ති වුච්චති…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. යත තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවඞ්කතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.යතසඤ්චපහානාය අක්ඛාසියයො ං, 
තස්මා තථා යතො ‘යයො ක්යඛමී’ති වුච්චති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යයො ක්යඛමිපරියායයොධම්මපරියායයො’’ති.පඨමං. 

2. උපාදායසුත්තං 

105. ‘‘කිස්මිං නු යඛො, භික්ඛයව, සති කිං උපාදාය උප්පජ්ජති 
අජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.…. 

‘‘චක්ඛුස්මිංයඛො, භික්ඛයව, සතිචක්ඛුංඋපාදායඋප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛංදුක්ඛං…යප.… මනස්මිංසතිමනංඋපාදායඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛං 
දුක්ඛං.තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාදාය 
උප්පජ්යජයයඅජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘යනොයහතංභන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හා නිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. 
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‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාදාය
උප්පජ්යජයයඅජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘මයනොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාදාය 
උප්පජ්යජයයඅජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි 
නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා 
විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.දුතියං. 

3. දුක්ඛසමුදයසුත්තං 

106. ‘‘දුක්ඛස්ස, භික්ඛයව, සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චයදයසස්සාමි.තං
සුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සසමුදයයො? චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයප
ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා
යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.අයංදුක්ඛස්ස සමුදයයො…යප.… ජිව්හඤ්ච
පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.
ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. අයං දුක්ඛස්ස
සමුදයයො…යප.… මනඤ්චපටිච්චධම්යමචඋප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං.
තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. 
අයංයඛො, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සසමුදයයො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, දුක්ඛස්සඅත්ථඞ් යමො? චක්ඛුඤ්චපටිච්ච රූයප
ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා
යවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.තස්සායයවතණ්හායඅයසසවිරා නියරොධා
උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධා
ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
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යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං දුක්ඛස්ස
අත්ථඞ් යමො…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති
මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; 
යවදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා
උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; භවනියරොධා
ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
දුක්ඛස්සඅත්ථඞ් යමො’’ති.තතියං. 

4. යලොකසමුදයසුත්තං 

107. ‘‘යලොකස්ස, භික්ඛයව, සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසස්සාමි.
තංසුණාථ.කතයමො ච, භික්ඛයව, යලොකස්සසමුදයයො? චක්ඛුඤ්චපටිච්ච
රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.
ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා; තණ්හාපච්චයා උපාදානං; 
උපාදානපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යලොකස්ස සමුදයයො …යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති 
මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; 
යවදනාපච්චයා තණ්හා; තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො; 
භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යලොකස්සසමුදයයො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, යලොකස්ස අත්ථඞ් යමො? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච 
රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො.
ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායයව තණ්හාය
අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො; 
භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
යලොකස්ස අත්ථඞ් යමො…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච
උප්පජ්ජති…යප.… මනඤ්චපටිච්චධම්යමචඋප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං.
තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා. 
තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; 
උපාදානනියරොධා…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස
නියරොයධො යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, යලොකස්ස අත්ථඞ් යමො’’ති.
චතුත්ථං. 
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5. යසයයයොහමස්මිසුත්තං 

108. ‘‘කිස්මිං නු යඛො, භික්ඛයව, සති කිං උපාදාය කිං අභිනිවිස්ස
යසයයයොහමස්මීතිවායහොති, සදියසොහමස්මීතිවායහොති, හීයනොහමස්මීතිවා
යහොතී’’ති? 

‘‘භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා. 

‘‘චක්ඛුස්මිං යඛො, භික්ඛයව, සති චක්ඛුං උපාදාය චක්ඛුං අභිනිවිස්ස
යසයයයොහමස්මීතිවායහොති, සදියසොහමස්මීතිවායහොති, හීයනොහමස්මීතිවා 
යහොති…යප.… ජිව්හාය සති…යප.… මනස්මිං සති මනං උපාදාය මනං
අභිනිවිස්ස යසයයයොහමස්මීති වා යහොති, සදියසොහමස්මීති වා යහොති, 
හීයනොහමස්මීති වා යහොති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, චක්ඛු නිච්චං වා
අනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාදාය 
යසයයයොහමස්මීතිවා අස්ස, සදියසොහමස්මීතිවා අස්ස, හීයනොහමස්මීති වා
අස්සා’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’…යප.… ජිව්හා… කායයො නිච්යචො වා
අනිච්යචො වා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘මයනොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවා තංසුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අපි නු තං අනුපාදාය 
යසයයයොහමස්මීතිවා අස්ස, සදියසොහමස්මීතිවා අස්ස, හීයනොහමස්මීති වා 
අස්සා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
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‘‘එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි 
නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා 
විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සංයයොජනියසුත්තං 

109. ‘‘සංයයොජනියය ච, භික්ඛයව, ධම්යමයදයසස්සාමිසංයයොජනඤ්ච.
තං සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, සංයයොජනියා ධම්මා, කතමඤ්ච
සංයයොජනං? චක්ඛුං, භික්ඛයව, සංයයොජනියයො ධම්යමො. යයො තත්ථ 
ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ සංයයොජනං…යප.… ජිව්හා සංයයොජනියයො
ධම්යමො…යප.… මයනො සංයයොජනියයො ධම්යමො. යයො තත්ථ ඡන්දරාය ො, 
තංතත්ථසංයයොජනං.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, සංයයොජනියාධම්මා, ඉදං
සංයයොජන’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. උපාදානියසුත්තං 

110. ‘‘උපාදානියයච, භික්ඛයව, ධම්යමයදයසස්සාමි උපාදානඤ්ච.තං
සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, උපාදානියා ධම්මා, කතමඤ්ච උපාදානං? 
චක්ඛුං, භික්ඛයව, උපාදානියයොධම්යමො.යයොතත්ථඡන්දරාය ො, තං තත්ථ
උපාදානං…යප.… ජිව්හා උපාදානියයො ධම්යමො…යප.… මයනො
උපාදානියයො ධම්යමො. යයො තත්ථ ඡන්දරාය ො, තංතත්ථ උපාදානං. ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, උපාදානියාධම්මා, ඉදං උපාදාන’’න්ති.සත්තමං. 

8. අජ්ඣත්තිකායතනපරිජානනසුත්තං 

111. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. යසොතං… ඝානං… ජිව්හං… කායං… මනං
අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය.
චක්ඛුඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය…යප.… ජිව්හං… කායං… මනංඅභිජානං පරිජානංවිරාජයං
පජහංභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයායා’’ති.අට්ඨමං. 

9. බාහිරායතනපරිජානනසුත්තං 

112. ‘‘රූයප, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහං
අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. සද්යද…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… 
ධම්යමඅනභිජානංඅපරිජානං අවිරාජයං අප්පජහංඅභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයාය.
රූයප ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්යබො
දුක්ඛක්ඛයාය.සද්යද…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… ධම්යමඅභිජානං 
පරිජානංවිරාජයංපජහංභබ්යබොදුක්ඛක්ඛයායා’’ති.නවමං. 

10. උපස්සුතිසුත්තං 

113. එකං සමයං භ වා නාතියක [ඤාතියක (සී. සයා. කං.)] විහරති
ගිඤ්ජකාවසයථ. අථ යඛො භ වා රයහො යතො පටිසල්ලීයනො ඉමං 
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ධම්මපරියායං අභාසි – ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; 
යවදනාපච්චයා තණ්හා; තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො; 
භවපච්චයා ජාති; ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච
උප්පජ්ජති…යප.… මනඤ්ච පටිච්චධම්යමචඋප්පජ්ජතිමයනොවිඤ්ඤාණං.
තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; යවදනාපච්චයා තණ්හා; 
තණ්හාපච්චයා උපාදානං; උපාදානපච්චයා භයවො; භවපච්චයා ජාති; 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.
එවයමතස්ස යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති’’. 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං
සඞ් තිඵස්යසො.ඵස්සපච්චයායවදනා; යවදනාපච්චයාතණ්හා.තස්සායයව 
තණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා
භවනියරොයධො; භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො; ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති…යප.… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච
රයස ච උප්පජ්ජති…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති
මයනොවිඤ්ඤාණං. තිණ්ණං සඞ් ති ඵස්යසො. ඵස්සපච්චයා යවදනා; 
යවදනාපච්චයා තණ්හා. තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරා නියරොධා
උපාදානනියරොයධො; උපාදානනියරොධා…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වයතො උපස්සුති 
[උපස්සුතිං(සී.ක.)] ඨියතොයහොති.අද්දසායඛො භ වාතංභික්ඛුංඋපස්සුති
ඨිතං. දිස්වානතංභික්ඛුංඑතදයවොච– ‘‘අස්යසොසියනොත්වං, භික්ඛු, ඉමං 
ධම්මපරියාය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘උග් ණ්හාහි ත්වං, භික්ඛු, ඉමං 
ධම්මපරියායං.පරියාපුණාහිත්වං, භික්ඛු, ඉමංධම්මපරියායං.ධායරහිත්වං, 
භික්ඛු, ඉමං ධම්මපරියායං. අත්ථසංහියතොයං, භික්ඛු, ධම්මපරියායයො 
ආදිබ්රහ්මචරියයකො’’ති.දසමං. 

යයො ක්යඛමිවග්ය ොඑකාදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

යයො ක්යඛමිඋපාදාය, දුක්ඛංයලොයකොචයසයයයොච; 
සංයයොජනංඋපාදානං, ද්යවපරිජානංඋපස්සුතීති. 
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12. යලොකකාමගුණවග්යගො 

1. පඨමමාරපාසසුත්තං 

114. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා, ඉට්ඨාකන්තාමනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච, භික්ඛු, අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසායතිට්ඨති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු ආවාස යතොමාරස්ස, 
මාරස්ස වසං  යතො [වස යතො (සී. අට්ඨ. සයා. අට්ඨ.)], පටිමුක්කස්ස
මාරපායසො. බද්යධො යසො මාරබන්ධයනන යථාකාමකරණීයයො 
පාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුආවාස යතොමාරස්ස, 
මාරස්ස වසං  යතො, පටිමුක්කස්ස මාරපායසො. බද්යධො යසො
මාරබන්ධයනන…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසායතිට්ඨති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුආවාස යතො මාරස්ස, 
මාරස්සවසං යතො, පටිමුක්කස්ස මාරපායසො.බද්යධොයසො මාරබන්ධයනන
යථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො. 

‘‘සන්ති ච යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා, ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති
නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු 
නාවාස යතො මාරස්ස, න මාරස්ස වසං  යතො, උම්මුක්කස්ස මාරපායසො.
මුත්යතොයසො මාරබන්ධයනනනයථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු නාවාස යතො 
මාරස්ස, න මාරස්ස වසං  යතො, උම්මුක්කස්ස මාරපායසො. මුත්යතො යසො
මාරබන්ධයනනනයථාකාමකරණීයයො පාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු නාවාස යතො
මාරස්ස, න මාරස්ස වසං  යතො, උම්මුක්කස්ස මාරපායසො. මුත්යතො යසො
මාරබන්ධයනනනයථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො’’ති. පඨමං. 
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2. දුතියමාරපාසසුත්තං 

115. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා, ඉට්ඨා කන්තාමනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති 
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු බද්යධො
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු, ආවාස යතො මාරස්ස, මාරස්ස වසං  යතො, 
පටිමුක්කස්සමාරපායසො.බද්යධොයසො මාරබන්ධයනනයථාකාමකරණීයයො
පාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු බද්යධො මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු, 
ආවාස යතො මාරස්ස, මාරස්ස වසං  යතො, පටිමුක්කස්ස මාරපායසො.
බද්යධොයසොමාරබන්ධයනනයථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති ච යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා, ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති
නාභිවදති නාජ්යඣොසායතිට්ඨති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු මුත්යතො
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහිරූයපහි, නාවාස යතොමාරස්ස, නමාරස්සවසං යතො, 
උම්මුක්කස්ස මාරපායසො. මුත්යතො යසො මාරබන්ධයනන න
යථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති – 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු මුත්යතො මයනොවිඤ්යඤයයයහි ධම්යමහි, 
නාවාස යතො මාරස්ස, න මාරස්ස වසං  යතො, උම්මුක්කස්ස මාරපායසො.
මුත්යතොයසො මාරබන්ධයනනනයථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො’’ති.දුතියං. 

3. යලොකන්ත මනසුත්තං 

116. ‘‘නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං, 
දට්යඨයයං [දිට්යඨයයං(සයා.කං.ක.)], පත්යතයයන්තිවදාමි.නචපනාහං, 
භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තංදුක්ඛස්ස අන්තකිරියංවදාමී’’ති.ඉදං
වත්වා භ වා උට්ඨායාසනා විහාරං පාවිසි. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඑතදයහොසි– ‘‘ඉදංයඛොයනො, ආවුයසො, භ වා
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – ‘නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස
අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, පත්යතයයන්ති වදාමි. න ච පනාහං, 
භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තංදුක්ඛස්සඅන්තකිරියං වදාමී’ති.යකො
නු යඛො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන 
අත්ථංඅවිභත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථංවිභයජයයා’’ති? 
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අථ යඛොයතසංභික්ඛූනංඑතදයහොසි– ‘‘අයංයඛො ආයස්මාආනන්යදො
සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.
පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.
යංනූන මයං යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංආනන්දංඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා
යඛොයතභික්ඛූආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොචුං– 

‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො ආනන්ද, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 
‘නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, 
පත්යතයයන්තිවදාමි.න චපනාහං, භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තං
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වදාමී’ති. යතසං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඑතදයහොසි– ‘ඉදංයඛොයනො, ආවුයසො, භ වා
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස
අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, පත්යතයයන්ති වදාමි. න ච පනාහං, 
භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තං දුක්ඛස්ස අන්තකිරියංවදාමීති.යකො
නු යඛො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන
අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’ති? යතසං යනො, 
ආවුයසො, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො, ආවුයසො, ආයස්මා ආනන්යදො
සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.
පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.
යංනූන මයං යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාමා’ති.
විභජතායස්මාආනන්යදො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොසාරත්ථියකොසාර යවසීසාරපරියයසනං 
චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව, මූලං
අතික්කම්යමව, ඛන්ධං සාඛාපලායසසාරංපරියයසිතබ්බංමඤ්යඤයය; එවං
සම්පදමිදං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත තං භ වන්තං අතිසිත්වා 
අම්යහ එතමත්ථං පටිපුච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤථ [මඤ්යඤථ (පී. ක.)]. යසො
හාවුයසො, භ වාජානංජානාති, පස්සං පස්සති– චක්ඛුභූයතො, ඤාණභූයතො, 
ධම්මභූයතො, බ්රහ්මභූයතො, වත්තා, පවත්තා, අත්ථස්සනින්යනතා, අමතස්ස
දාතා, ධම්මස්සාමී, තථා යතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං
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භ වන්තංයයව එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ. යථා යවො භ වා බයාකයරයය
තථායවො ධායරයයාථා’’ති. 

‘‘අද්ධාවුයසො ආනන්ද, භ වා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති – 
චක්ඛුභූයතො, ඤාණභූයතො, ධම්මභූයතො, බ්රහ්මභූයතො, වත්තා, පවත්තා, 
අත්ථස්ස නින්යනතා, අමතස්ස දාතා, ධම්මස්සාමී, තථා යතො. යසො යචව
පයනතස්සකායලොඅයහොසියං භ වන්තංයයවඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාම. 
යථායනොභ වා බයාකයරයයතථානංධායරයයාම.අපිචායස්මාආනන්යදො
සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.
පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.
විභජතායස්මාආනන්යදොඅ රුංකරිත්වා’’ති. 

‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාආනන්යදො එතදයවොච– 

‘‘යං යඛො යවො, ආවුයසො, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – ‘නාහං, 
භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, 
පත්යතයයන්තිවදාමි.නචපනාහං, භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තං
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වදාමී’ති, ඉමස්ස ඛ්වාහං, ආවුයසො, භ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. යයන යඛො, ආවුයසො, යලොකස්මිං
යලොකසඤ්ඤීයහොති යලොකමානී– අයංවුච්චතිඅරියස්සවිනයයයලොයකො.
යකන චාවුයසො, යලොකස්මිං යලොකසඤ්ඤී යහොති යලොකමානී? චක්ඛුනා
යඛො, ආවුයසො, යලොකස්මිං යලොකසඤ්ඤී යහොති යලොකමානී. යසොයතන
යඛො, ආවුයසො… ඝායනන යඛො, ආවුයසො… ජිව්හාය යඛො, ආවුයසො, 
යලොකස්මිං යලොකසඤ්ඤී යහොති යලොකමානී. කායයන යඛො, ආවුයසො… 
මයනනයඛො, ආවුයසො, යලොකස්මිංයලොකසඤ්ඤීයහොති යලොකමානී.යයන
යඛො, ආවුයසො, යලොකස්මිංයලොකසඤ්ඤී යහොතියලොකමානී– අයංවුච්චති
අරියස්ස විනයය යලොයකො. යං යඛො යවො, ආවුයසො, භ වා සංඛිත්යතන
උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං
පවිට්යඨො – ‘නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං, 
දට්යඨයයං, පත්යතයයන්ති වදාමි. න ච පනාහං, භික්ඛයව, අප්පත්වා
යලොකස්සඅන්තංදුක්ඛස්සඅන්තකිරියංවදාමී’ති, ඉමස්සඛ්වාහං, ආවුයසො, 
භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං 
අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. ආකඞ්ඛමානා ච පන
තුම්යහ ආයස්මන්යතො භ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං
පටිපුච්යඡයයාථ.යථායවොභ වාබයාකයරොතිතථා නංධායරයයාථා’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

76 

පටුන 

‘‘එවමාවුයසො’’තියඛො යතභික්ඛූආයස්මයතොආනන්දස්සපටිස්සුත්වා 
උට්ඨායාසනා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ
භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘යං යඛො යනො, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – ‘නාහං, 
භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, 
පත්යතයයන්තිවදාමි.නචපනාහං, භික්ඛයව, අප්පත්වායලොකස්සඅන්තං
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියං වදාමී’ති. යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඑතදයහොසි– ‘ඉදංයඛොයනො, ආවුයසො, භ වා 
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – නාහං, භික්ඛයව,  මයනන යලොකස්ස
අන්තං ඤායතයයං, දට්යඨයයං, පත්යතයයන්ති වදාමි. න ච පනාහං, 
භික්ඛයව, අප්පත්වා යලොකස්සඅන්තංදුක්ඛස්සඅන්තකිරියංවදාමී’ති.යකො
නු යඛො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන
අත්ථංඅවිභත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථං විභයජයයාති? යතසංයනො, භන්යත, 
අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සත්ථු යචව
සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා
ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාමා’ති. අථ යඛො මයං, 
භන්යත, යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්ඡිම්හ. යතසං යනො, භන්යත, 
ආයස්මතා ආනන්යදන ඉයමහි ආකායරහි ඉයමහි පයදහි ඉයමහි
බයඤ්ජයනහිඅත්යථොවිභත්යතො’’ති. 

‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, ආනන්යදො; මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, 
ආනන්යදො!මංයචපිතුම්යහ, භික්ඛයව, එතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාථ, අහම්පි 
තං එවයමවං බයාකයරයයං යථා තං ආනන්යදන බයාකතං. එයසො
යචයවතස්සඅත්යථො, එවඤ්ච නංධායරයයාථා’’ති.තතියං. 

4. කාමගුණසුත්තං 

117. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස 
යබොධිසත්තස්යසව සයතොඑතදයහොසි– ‘යයයමපඤ්චකාමගුණායචතයසො 
සම්ඵුට්ඨපුබ්බා අතීතා නිරුද්ධා විපරිණතා, තත්ර යම චිත්තං බහුලං
 ච්ඡමානං  ච්යඡයය පච්චුප්පන්යනසු වා අප්පං වා අනා යතසු’. තස්ස
මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘යයයම පඤ්ච කාමගුණා යචතයසො
සම්ඵුට්ඨපුබ්බා අතීතා නිරුද්ධා විපරිණතා, තත්ර යම අත්තරූයපන
අප්පමායදො සති යචතයසො ආරක්යඛො කරණීයයො’. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
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තුම්හාකම්පි යය යත පඤ්ච කාමගුණා යචතයසො සම්ඵුට්ඨපුබ්බා අතීතා
නිරුද්ධා විපරිණතා, තත්ර යවො චිත්තං බහුලං  ච්ඡමානං  ච්යඡයය
පච්චුප්පන්යනසුවා අප්පංවාඅනා යතසු.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, තුම්හාකම්පි
යය යත පඤ්ච කාමගුණා යචතයසො සම්ඵුට්ඨපුබ්බා අතීතා නිරුද්ධා
විපරිණතා, තත්ර යවො අත්තරූයපහි අප්පමායදො සති යචතයසො ආරක්යඛො
කරණීයයො.තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යසආයතයන යවදිතබ්යබයත්ථචක්ඛුච
නිරුජ්ඣති, රූපසඤ්ඤාචනිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ…යප.… 
යත්ථ ජිව්හා ච නිරුජ්ඣති, රසසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන 
යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථ මයනො ච නිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච
නිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ’’ති.ඉදංවත්වාභ වාඋට්ඨායාසනා
විහාරංපාවිසි. 

අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො එතදයහොසි – 
‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරනඅත්ථං අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, 
රූපසඤ්ඤාච නිරුජ්ඣති, යසආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථජිව්හා
ච නිරුජ්ඣති, රසසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන
යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථ මයනො ච නිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච
නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ’ති. යකො නු යඛො ඉමස්ස භ වතා 
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංවිභයජයයා’’ති? 

අථයඛොයතසංභික්ඛූනංඑතදයහොසි– ‘‘අයංයඛොආයස්මාආනන්යදො
සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.
පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.
යංනූන මයං යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංආනන්දංඑතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා
යඛො යතභික්ඛූආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො ආනන්ද, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 
‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යසආයතයනයවදිතබ්යබයත්ථචක්ඛුචනිරුජ්ඣති, 
රූපසඤ්ඤාච නිරුජ්ඣති, යසආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථජිව්හා
ච නිරුජ්ඣති, රසසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන
යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථ මයනො ච නිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච
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නිරුජ්ඣති, යසආයතයනයවදිතබ්යබ’ති.යතසංයනො, ආවුයසො, අම්හාකං
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඑතදයහොසි– ‘ඉදංයඛොයනො, ආවුයසො, භ වා
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යස ආයතයන
යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, රූපසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස
ආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථ ජිව්හා චනිරුජ්ඣති, රසසඤ්ඤා ච 
නිරුජ්ඣතියසආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථමයනොචනිරුජ්ඣති, 
ධම්මසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ’ති. යකො නු යඛො
ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං
අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයාති? යතසං යනො, ආවුයසො, 
අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සත්ථු යචව 
සංවණ්ණියතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා
ආනන්යදො ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස 
විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූනමයං
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාමා’ති. විභජතායස්මා
ආනන්යදො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොසාරත්ථියකොසාර යවසීසාරපරියයසනං 
චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස…යප.… විභජතායස්මා ආනන්යදො අ රුං
කරිත්වාති. 

‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘යං යඛො යවො, ආවුයසො, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, 
රූපසඤ්ඤාචනිරුජ්ඣති, යසආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථමයනො
චනිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා චනිරුජ්ඣති, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ’ති.
ඉමස්ස ඛ්වාහං, ආවුයසො, භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. 
සළායතනනියරොධං යනො එතං, ආවුයසො, භ වතා සන්ධාය භාසිතං – 
‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ, යත්ථ චක්ඛු ච
නිරුජ්ඣති, රූපසඤ්ඤාචනිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ…යප.… 
යත්ථ මයනො ච නිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන 
යවදිතබ්යබ’ති.අයංයඛො, ආවුයසො, භ වාසංඛිත්යතනඋද්යදසංඋද්දිසිත්වා
විත්ථායරන අත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, 
රූපසඤ්ඤාචනිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථමයනො
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චනිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා චනිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ’ති.
ඉමස්ස ඛ්වාහං, ආවුයසො, භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි.
ආකඞ්ඛමානා ච පනතුම්යහආයස්මන්යතො භ වන්තංයයවඋපසඞ්කමථ; 
උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථංපුච්යඡයයාථ.යථායවොභ වාබයාකයරොතිතථා
නං ධායරයයාථා’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යතභික්ඛූආයස්මයතො ආනන්දස්සපටිස්සුත්වා
උට්ඨායාසනා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ
භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘යං යඛො යනො, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, යස ආයතයන යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, 
රූපසඤ්ඤාචනිරුජ්ඣති, යසආයතයනයවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථජිව්හා
ච නිරුජ්ඣති, රසසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස ආයතයන
යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථ මයනො ච නිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච
නිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ’ති, යතසංයනො, භන්යත, අම්හාකං
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඑතදයහොසි– ‘ඉදං යඛොයනො, ආවුයසො, භ වා
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා
උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – තස්මාතිහ, භික්ඛයව, යස ආයතයන
යවදිතබ්යබ යත්ථ චක්ඛු ච නිරුජ්ඣති, රූපසඤ්ඤා ච නිරුජ්ඣති, යස
ආයතයන යවදිතබ්යබ…යප.… යත්ථමයනොචනිරුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤාච
නිරුජ්ඣති, යසආයතයන යවදිතබ්යබ’ති. ‘යකො නු යඛො ඉමස්ස භ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’ති? යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං
එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, 
සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා ආනන්යදො 
ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං 
අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා
ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාමා’ති. අථ යඛො මයං, භන්යත, යයනායස්මා
ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
එතමත්ථංපටිපුච්ඡිම්හ.යතසංයනො, භන්යත, ආයස්මතාආනන්යදනඉයමහි
ආකායරහි, ඉයමහිපයදහි, ඉයමහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථො විභත්යතො’’ති. 

‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, ආනන්යදො; මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, 
ආනන්යදො! මංයචපිතුම්යහ, භික්ඛයව, එතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාථ, අහම්පි
තං එවයමවං බයාකයරයයං යථා තං ආනන්යදන බයාකතං. එයසො
යචයවතස්සඅත්යථො.එවඤ්චනං ධායරයයාථා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. සක්කපඤ්හසුත්තං 

118. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. අථ
යඛොසක්යකොයදවානමින්යදොයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො
සක්යකොයදවානමින්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, 
යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම යනො
පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන 
මියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යමපරිනිබ්බායන්තී’’ති? 

‘‘සන්ති යඛො, යදවානමින්ද, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා, ඉට්ඨා කන්තා
මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යචභික්ඛුඅභිනන්දතිඅභිවදති 
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති තදුපාදානං. සඋපාදායනො, 
යදවානමින්ද, භික්ඛුයනො පරිනිබ්බායති…යප.…. 

‘‘සන්ති යඛො, යදවානමින්ද, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති 
යඛො, යදවානමින්ද, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති තදුපාදානං. සඋපාදායනො, 
යදවානමින්ද, භික්ඛුයනොපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, යදවානමින්ද, යහතු, අයං 
පච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යමයනොපරිනිබ්බායන්ති. 

‘‘සන්තිච යඛො, යදවානමින්ද, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා, ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති
නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො න තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති, න
තදුපාදානං.අනුපාදායනො, යදවානමින්ද, භික්ඛු පරිනිබ්බායති…යප.…. 

‘‘සන්ති යඛො, යදවානමින්ද, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති 
යඛො, යදවානමින්ද, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසායතිට්ඨයතො නතන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණංයහොතිනතදුපාදානං.
අනුපාදායනො, යදවානමින්ද, භික්ඛු පරිනිබ්බායති. අයං යඛො, යදවානමින්ද, 
යහතු, අයං පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම
පරිනිබ්බායන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඤ්චසිඛසුත්තං 

119. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත. අථ
යඛො පඤ්චසියඛො  න්ධබ්බයදවපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
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උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං
ඨියතො යඛො පඤ්චසියඛො  න්ධබ්බයදවපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘යකොනු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයනමියධකච්යච සත්තා
දිට්යඨව ධම්යම යනො පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො
පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? 
‘‘සන්ති යඛො, පඤ්චසිඛ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා…යප.… සන්ති යඛො, 
පඤ්චසිඛ, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා
කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය
තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො
තන්නිස්සිතංවිඤ්ඤාණංයහොතිතදුපාදානං. සඋපාදායනො, පඤ්චසිඛ, භික්ඛු
යනො පරිනිබ්බායති. අයං යඛො, පඤ්චසිඛ, යහතු, අයං පච්චයයො යයන
මියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යමයනො පරිනිබ්බායන්ති’’. 

‘‘සන්ති ච යඛො, පඤ්චසිඛ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා 
මනාපා…යප.… සන්ති යඛො, පඤ්චසිඛ, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා
කන්තාමනාපා පියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යචභික්ඛුනාභිනන්දති
නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො න තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති, න
තදුපාදානං. අනුපාදායනො, පඤ්චසිඛ, භික්ඛු පරිනිබ්බායති. අයං යඛො, 
පඤ්චසිඛ, යහතු, අයංපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යම 
පරිනිබ්බායන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සාරිපුත්තසද්ධිවිහාරිකසුත්තං 

120. එකංසමයංආයස්මා සාරිපුත්යතොසාවත්ථියං විහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයනායස්මා 
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච – ‘‘සද්ධිවිහාරියකො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛු සික්ඛං
පච්චක්ඛායහීනායාවත්යතො’’ති. 

‘‘එවයමතං, ආවුයසො, යහොති ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරස්ස, යභොජයන 
අමත්තඤ්ඤුයනො, ජා රියං අනනුයුත්තස්ස. ‘යසො වතාවුයසො, භික්ඛු
ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වායරො යභොජයන අමත්තඤ්ඤූ ජා රියං අනනුයුත්යතො
යාවජීවං පරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංසන්තායනස්සතී’ති යනතං ඨානං
විජ්ජති. ‘යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො, යභොජයන 
මත්තඤ්ඤූ, ජා රියංඅනුයුත්යතොයාවජීවංපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං 
සන්තායනස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී. 
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යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තංඅභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකා අකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛති 
චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසොයතන සද්දං සුත්වා… 
ඝායනන  න්ධංඝායිත්වා… ජිව්හායරසංසායිත්වා… කායයනයඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග් ාහී යහොති
නානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛතිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.එවං
යඛො, ආවුයසො, ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරො යහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛු 
පටිසඞ්ඛා යයොනියසො ආහාරං ආහායරති – ‘යනව දවාය, න මදාය, න
මණ්ඩනාය, න විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය, 
විහිංසූපරතියා, බ්රහ්මචරියානුග් හාය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං පටිහඞ්ඛාමි, 
නවඤ්ච යවදනංනඋප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති, අනවජ්ජතා ච
ඵාසුවිහායරොචා’ති.එවංයඛො, ආවුයසො, යභොජයනමත්තඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, ජා රියංඅනුයුත්යතොයහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛුදිවසං 
චඞ්කයමනනිසජ්ජාය ආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති. රත්තියා
පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං
පරියසොයධති. රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං
කප්යපති පායදපාදංඅච්චාධායසයතොසම්පජායනො, උට්ඨානසඤ්ඤංමනසි
කරිත්වා. රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය
ආවරණීයයහිධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති. එවං යඛො, ආවුයසො, ජා රියං 
අනුයුත්යතො යහොති. තස්මාතිහාවුයසො, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වාරා භවිස්සාම, යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, ජා රියං අනුයුත්තා’ති.
එවඤ්හියවො, ආවුයසො, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8. රාහුයලොවාදසුත්තං 

121. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොභ වයතොරයහො තස්සපටිසල්ලීනස්ස
එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘පරිපක්කා යඛො රාහුලස්ස
විමුත්තිපරිපාචනියා ධම්මා; යංනූනාහං රාහුලං උත්තරිං ආසවානං ඛයය
වියනයය’’න්ති. අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි – ‘‘ ණ්හාහි, 
රාහුල, නිසීදනං. යයන අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවාවිහාරායා’’ති. 
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛොආයස්මා රාහුයලො භ වයතො පටිස්සුත්වානිසීදනං
ආදායභ වන්තංපිට්ඨියතො පිට්ඨියතොඅනුබන්ධි. 
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යතන යඛො පන සමයයන අයනකානි යදවතාසහස්සානි භ වන්තං
අනුබන්ධානි යහොන්ති – ‘‘අජ්ජ භ වා ආයස්මන්තං රාහුලං උත්තරිං
ආසවානං ඛයය වියනස්සතී’’ති. අථ යඛො භ වා අන්ධවනං
අජ්යඣො ායහත්වාඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලපඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි.
ආයස්මාපි යඛො රාහුයලො භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංරාහුලංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ( ) [(තංකිංමඤ්ඤසි) එවමිතයරසුපි(ම.නි.
3.416-417)] 

‘‘රූපානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදනා තං, සඤ්ඤා තං, 
සඞ්ඛාර තං, විඤ්ඤාණ තං, තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො යමඅත්තා’’’ති? 
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‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හාවිඤ්ඤාණං නිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘ජිව්හාසම්ඵස්යසොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදනා තං, සඤ්ඤා තං, 
සඞ්ඛාර තං, විඤ්ඤාණ තං, තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘මයනොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවාති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘ධම්මානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 
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‘‘මයනොවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘මයනොසම්ඵස්යසොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? 

‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති යවදනා තං, සඤ්ඤා තං, 
සඞ්ඛාර තං, විඤ්ඤාණ තං, තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං පස්සං, රාහුල, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදනා තං
සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං තස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… 
ජිව්හායපිනිබ්බින්දති, රයසසුපිනිබ්බින්දති, ජිව්හාවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසපි නිබ්බින්දති, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති…යප.…. 

‘‘මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති, ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි
නිබ්බින්දති, මයනොසම්ඵස්යසපිනිබ්බින්දති, යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදනා තංසඤ්ඤා තංසඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති
ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. අත්තමයනො ආයස්මා රාහුයලො භ වයතො භාසිතං
අභිනන්දි. ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන ආයස්මයතො
රාහුලස්ස අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චි. අයනකානඤ්ච 
යදවතාසහස්සානං විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං, සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ති.අට්ඨමං. 
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9. සංයයොජනියධම්මසුත්තං 

122. ‘‘සංයයොජනියයච, භික්ඛයව, ධම්යමයදයසස්සාමි සංයයොජනඤ්ච.
තං සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, සංයයොජනියා ධම්මා, කතමඤ්ච
සංයයොජනං? සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
සංයයොජනියා ධම්මා. යයො තත්ථ ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ
සංයයොජනං…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… 
සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයාධම්මාඉට්ඨා කන්තාමනාපාපියරූපා
කාමූපසංහිතාරජනීයා.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, සංයයොජනියා ධම්මා.යයො
තත්ථඡන්දරාය ොතංතත්ථසංයයොජන’’න්ති.නවමං. 

10. උපාදානියධම්මසුත්තං 

123. ‘‘උපාදානියයච, භික්ඛයව, ධම්යමයදයසස්සාමි උපාදානඤ්ච.තං
සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, උපාදානියා ධම්මා, කතමඤ්ච උපාදානං? 
සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා 
කාමූපසංහිතා රජනීයා.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, උපාදානියාධම්මා.යයො
තත්ථ ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ උපාදානං…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා
ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, උපාදානියාධම්මා. යයොතත්ථඡන්දරාය ොතංතත්ථ 
උපාදාන’’න්ති.දසමං. 

යලොකකාමගුණවග්ය ොද්වාදසයමො. 
තස්සුද්දානං – 

මාරපායසනද්යවවුත්තා, යලොකකාමගුයණනච; 
සක්යකොපඤ්චසියඛොයචව, සාරිපුත්යතොචරාහුයලො; 
සංයයොජනංඋපාදානං, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

13. ගහපතිවග්යගො 

1. යවසාලීසුත්තං 

124. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො උග්ය ො  හපති යවසාලියකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උග්ය ො
 හපතියවසාලියකොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යහතු, 
යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම යනො
පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන
මියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? 

‘‘සන්ති යඛො,  හපති, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
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අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති තදුපාදානං. සඋපාදායනො, 
 හපති, භික්ඛු යනො පරිනිබ්බායති…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, මයනොවිඤ්යඤයයා
ධම්මාඉට්ඨා කන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.තඤ්යචභික්ඛු
අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො
අභිවදයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති
තදුපාදානං. සඋපාදායනො,  හපති, භික්ඛු යනො පරිනිබ්බායති. අයං යඛො, 
 හපති, යහතු, අයං පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම
යනො පරිනිබ්බායන්ති. 

‘‘සන්ති චයඛො,  හපති, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා, ඉට්ඨාකන්තාමනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො 
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො න තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති, න
තදුපාදානං.අනුපාදායනො,  හපති, භික්ඛුපරිනිබ්බායති…යප.… සන්තියඛො, 
 හපති, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, 
තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො. න
තන්නිස්සිතංවිඤ්ඤාණංයහොති, න තදුපාදානං.අනුපාදායනො,  හපති, භික්ඛු
පරිනිබ්බායති. අයං යඛො,  හපති, යහතු අයං පච්චයයො යයනමියධකච්යච
සත්තාදිට්යඨවධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති.පඨමං. 

2. වජ්ජීසුත්තං 

125. එකංසමයංභ වාවජ්ජීසුවිහරතිහත්ථි ායම.අථයඛොඋග්ය ො 
 හපති හත්ථි ාමයකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උග්ය ො  හපති
හත්ථි ාමයකොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යහතුයකො
පච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාදිට්යඨවධම්යමයනො පරිනිබ්බායන්ති? 
යකොපන, භන්යතයහතුයකොපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාදිට්යඨව 
ධම්යමපරිනිබ්බායන්තී’’ති? (යථා පුරිමසුත්තන්තං, එවං විත්ථායරතබ්බං).
අයං යඛො,  හපති, යහතුඅයංපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාදිට්යඨව 
ධම්යමපරිනිබ්බායන්තීති.දුතියං. 

3. නාළන්දසුත්තං 

126. එකං සමයං භ වා නාළන්දායං විහරති පාවාරිකම්බවයන. අථ
යඛො, උපාලි  හපති, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො, උපාලි  හපති, භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, 
භන්යත, යහතු, යකොපච්චයයො යයනමියධකච්යචසත්තා දිට්යඨවධම්යම
යනො පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන 
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මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? (යථා
පුරිමසුත්තන්තං, එවං විත්ථායරතබ්බං). අයං යඛො,  හපති, යහතු අයං
පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තීති.
තතියං. 

4. භාරද්වාජසුත්තං 

127. එකං සමයංආයස්මා පිණ්යඩොලභාරද්වායජොයකොසම්බියංවිහරති
යඝොසිතාරායම.අථයඛොරාජාඋයදයනොයයනායස්මා පිණ්යඩොලභාරද්වායජො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා පිණ්යඩොලභාරද්වායජන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා උයදයනො ආයස්මන්තං
පිණ්යඩොලභාරද්වාජං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, යභො භාරද්වාජ, යහතු 
යකොපච්චයයොයයනියමදහරාභික්ඛූසුසූ [සුසු(සී.ක.)] කාළයකසාභයද්රන
යයොබ්බයනන සමන්නා තා පඨයමන වයසා අනිකීළිතාවියනො කායමසු
යාවජීවං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අද්ධානඤ්ච
ආපායදන්තී’’ති? ‘‘වුත්තං යඛො එතං, මහාරාජ, යතන භ වතා ජානතා
පස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධන– ‘එථතුම්යහ, භික්ඛයව, මාතුමත්තීසු
මාතුචිත්තං උපට්ඨයපථ, භගිනිමත්තීසු භගිනිචිත්තං උපට්ඨයපථ, 
ධීතුමත්තීසු ධීතුචිත්තං උපට්ඨයපථා’ති. අයං යඛො, මහාරාජ, යහතු, අයං
පච්චයයො යයනියම දහරා භික්ඛූ සුසූ කාළයකසා භයද්රන යයොබ්බයනන
සමන්නා තා පඨයමන වයසා අනිකීළිතාවියනො කායමසු යාවජීවං
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරන්ති, අද්ධානඤ්චආපායදන්තී’’ති. 

‘‘යලොලං [යලොළං(සයා.කං.)] යඛො, යභො භාරද්වාජ, චිත්තං.අප්යපකදා
මාතුමත්තීසුපි යලොභධම්මා උප්පජ්ජන්ති, භගිනිමත්තීසුපි යලොභධම්මා
උප්පජ්ජන්ති, ධීතුමත්තීසුපියලොභධම්මා උප්පජ්ජන්ති. අත්ථිනු යඛො, යභො
භාරද්වාජ, අඤ්යඤොචයහතු, අඤ්යඤොචපච්චයයො යයනියමදහරාභික්ඛූ
සුසූකාළයකසා…යප.… අද්ධානඤ්චආපායදන්තී’’ති? 

‘‘වුත්තං යඛො එතං, මහාරාජ, යතනභ වතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධන– ‘එථතුම්යහ, භික්ඛයව, ඉමයමවකායංඋද්ධංපාදතලා
අයධො යකසමත්ථකා තචපරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචියනො
පච්චයවක්ඛථ – අත්ථි ඉමස්මිං කායය යකසා යලොමා නඛා දන්තා තයචො
මංසංන්හාරු [නහාරු (සී. සයා. කං. පී.)] අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං [අට්ඨිමිඤ්ජා 
(සී.)] වක්කංහදයංයකනංකියලොමකංපිහකංපප්ඵාසංඅන්තංඅන්තගුණං
උදරියං කරීසංපිත්තංයසම්හංපුබ්යබොයලොහිතංයසයදොයමයදොඅස්සුවසා
යඛයළොසිඞ්ඝාණිකාලසිකා මුත්ත’න්ති.අයම්පියඛො, මහාරාජ, යහතු, අයං
පච්චයයො යයනියම දහරා භික්ඛූ සුසූ කාළයකසා…යප.… අද්ධානඤ්ච
ආපායදන්තී’’ති. ‘‘යය යත, යභො භාරද්වාජ, භික්ඛූ භාවිතකායා භාවිතසීලා
භාවිතචිත්තාභාවිතපඤ්ඤා, යතසංතංසුකරං යහොති.යයචයඛොයත, යභො
භාරද්වාජ, භික්ඛූඅභාවිතකායා අභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තාඅභාවිතපඤ්ඤා, 
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යතසං තං දුක්කරං යහොති. අප්යපකදා, යභො භාරද්වාජ, අසුභයතො මනසි 
කරිස්සාමීති [මනසි කරිස්සාමාති(සී.සයා.කං.පී.)] සුභයතොව [සුභයතොවා 
(සී.), සුභයතො ච (සයා. කං.)] ආ ච්ඡති. අත්ථි නු යඛො, යභො භාරද්වාජ, 
අඤ්යඤො ච යඛො යහතු අඤ්යඤො ච පච්චයයො යයනියම දහරා භික්ඛූ සුසූ 
කාළයකසා…යප.… අද්ධානඤ්චආපායදන්තී’’ති? 

‘‘වුත්තං යඛො එතං, මහාරාජ, යතනභ වතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධන – ‘එථ තුම්යහ, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා
විහරථ. චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මා නිමිත්තග් ාහියනො අහුවත්ථ, 
මානුබයඤ්ජනග් ාහියනො. යත්වාධිකරණයමනං චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං
විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, 
තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජථ. රක්ඛථ චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං
ආපජ්ජථ. යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා… 
ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤාය මා නිමිත්තග් ාහියනො අහුවත්ථ, මානුබයඤ්ජනග් ාහියනො. 
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලා ධම්මාඅන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජථ. රක්ඛථ 
මනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජථා’ති. අයම්පි යඛො, මහාරාජ, යහතු
අයං පච්චයයොයයනියමදහරාභික්ඛූසුසූකාළයකසාභයද්රනයයොබ්බයනන
සමන්නා තා පඨයමන වයසා අනිකීළිතාවියනො කායමසු යාවජීවං
පරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරන්ති, අද්ධානඤ්චආපායදන්තී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභොභාරද්වාජ; අබ්භුතං, යභොභාරද්වාජ!යාව සුභාසිතංචිදං 
[යාව සුභාසිතමිදං (සී.)], යභො භාරද්වාජ, යතන භ වතා ජානතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන. එයසොව යඛො, යභො භාරද්වාජ, යහතු, එස 
පච්චයයො යයනියම දහරා භික්ඛූ සුසූ කාළයකසා භයද්රන යයොබ්බයනන
සමන්නා තා පඨයමන වයසා අනිකීළිතාවියනො කායමසු යාවජීවං
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අද්ධානඤ්ච ආපායදන්තීති.
අහම්පි යඛො, යභො [අහම්පි යභො (සී. පී.)] භාරද්වාජ, යස්මිං සමයය
අරක්ඛියතයනව කායයන, අරක්ඛිතාය වාචාය, අරක්ඛියතන චිත්යතන, 
අනුපට්ඨිතායසතියා, අසංවුයතහිඉන්ද්රියයහිඅන්යතපුරං පවිසාමි, අතිවියමං
තස්මිංසමයයයලොභධම්මාපරිසහන්ති.යස්මිඤ්චඛ්වාහං, යභො භාරද්වාජ, 
සමයය රක්ඛියතයනවකායයන, රක්ඛිතාය වාචාය, රක්ඛියතන චිත්යතන, 
උපට්ඨිතායසතියා, සංවුයතහිඉන්ද්රියයහිඅන්යතපුරං පවිසාමි, නමංතථා 
තස්මිං සමයය යලොභධම්මා පරිසහන්ති. අභික්කන්තං, යභො භාරද්වාජ; 
අභික්කන්තං, යභො භාරද්වාජ! යසයයථාපි, යභො භාරද්වාජ, නික්කුජ්ජිතං 
[නිකුජ්ජිතං(පී.)] වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවා 
මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය, 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා භාරද්වායජන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, යභො භාරද්වාජ, තං
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භ වන්තං සරණං  ච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං 
භාරද්වායජොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. යසොණසුත්තං 

128. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛො යසොයණො  හපතිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසොයණො හපතිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකො නු
යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව
ධම්යම යනො පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො
යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? (යථා
පුරිමසුත්තන්තං, එවං විත්ථායරතබ්බං). අයං යඛො, යසොණ, යහතු, අයං
පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තීති.
පඤ්චමං. 

6. යඝොසිතසුත්තං 

129. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම. අථ යඛො යඝොසියතො  හපති යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යඝොසියතො  හපති
ආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– ‘‘‘ධාතුනානත්තං, ධාතුනානත්ත’න්ති, 
භන්යත ආනන්ද, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ධාතුනානත්තං
වුත්තංභ වතා’’ති? ‘‘සංවිජ්ජතියඛො,  හපති, චක්ඛුධාතු, රූපාච මනාපා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච සුඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛා යවදනා.
සංවිජ්ජතියඛො,  හපති, චක්ඛුධාතු, රූපාචඅමනාපා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච
දුක්ඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ඛා යවදනා. සංවිජ්ජති යඛො, 
 හපති, චක්ඛුධාතු, රූපා ච මනාපා උයපක්ඛායවදනියා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්ච අදුක්ඛමසුඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා…යප.… සංවිජ්ජතියඛො,  හපති, ජිව්හාධාතු, රසා ච
මනාපා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණඤ්ච සුඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛා
යවදනා. සංවිජ්ජති යඛො,  හපති, ජිව්හාධාතු, රසා ච අමනාපා, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණඤ්ච දුක්ඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ඛා
යවදනා. සංවිජ්ජති යඛො,  හපති, ජිව්හාධාතු, රසා ච උයපක්ඛායවදනියා, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණඤ්ච අදුක්ඛමසුඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
අදුක්ඛමසුඛායවදනා…යප.… සංවිජ්ජතියඛො,  හපති, මයනොධාතු, ධම්මාච
මනාපා, මයනොවිඤ්ඤාණඤ්චසුඛයවදනියං. ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛා
යවදනා. සංවිජ්ජති යඛො,  හපති, මයනොධාතු, ධම්මා ච අමනාපා, 
මයනොවිඤ්ඤාණඤ්ච දුක්ඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ඛා
යවදනා. සංවිජ්ජතියඛො,  හපති, මයනොධාතු, ධම්මාචඋයපක්ඛායවදනියා, 
මයනොවිඤ්ඤාණඤ්ච අදුක්ඛමසුඛයවදනියං. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. එත්තාවතා යඛො,  හපති, ධාතුනානත්තං වුත්තං
භ වතා’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. හාලිද්දිකානිසුත්තං 

130. එකං සමයං ආයස්මාමහාකච්චායනොඅවන්තීසුවිහරතිකුරරඝයර 
[කුලඝයර (සයා. ක.)] පපායත [පවත්යත (සී. පී.), සම්පවත්යත (සයා.කං. 
ක.)එත්යථවඅට්ඨමපිට්යඨපි] පබ්බයත.අථයඛොහාලිද්දිකානි [හාලිද්දකානි
(සී. සයා. කං.)]  හපති යයනායස්මා මහාකච්චායනො 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො හාලිද්දිකානි  හපති
ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොච – ‘‘වුත්තමිදං, භන්යත, භ වතා – 
‘ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං; ඵස්සනානත්තං පටිච්ච
උප්පජ්ජති යවදනානානත්ත’න්ති. කථං නු යඛො, භන්යත, ධාතුනානත්තං
පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං; ඵස්සනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
යවදනානානත්ත’’න්ති? ‘‘ඉධ,  හපති, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං දිස්වා‘මනාපං
ඉත්යථත’න්ති පජානාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඛයවදනියඤ්ච [සුඛයවදනියං, 
සුඛයවදනියං (සී. පී.), සුඛයවදනියඤ්ච, සුඛයවදනියං (සයා. කං.ක.) එවං
‘‘දුක්ඛයවදනියඤ්ච අදුක්ඛමසුඛයවදනියඤ්චා’’ති පයදසුපි. අට්ඨකථාටීකා 
ඔයලොයකතබ්බා]. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛා යවදනා. චක්ඛුනා යඛො
පයනව [පයනවං (සයා. කං. ක.)] රූපං දිස්වා ‘අමනාපං ඉත්යථත’න්ති
පජානාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දුක්ඛයවදනියඤ්ච. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
දුක්ඛා යවදනා. චක්ඛුනා යඛො පයනව රූපං දිස්වා ‘උයපක්ඛාට්ඨානියං 
[උයපක්ඛායවදනියං (ක.)] ඉත්යථත’න්ති පජානාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
අදුක්ඛමසුඛයවදනියඤ්ච.ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛායවදනා. 

‘‘පුනචපරං,  හපති, භික්ඛුයසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.… ඝායනන 
 න්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන
යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය ‘මනාපං
ඉත්යථත’න්ති පජානාති මයනොවිඤ්ඤාණං සුඛයවදනියඤ්ච. ඵස්සං පටිච්ච
උප්පජ්ජති සුඛා යවදනා. මනසා යඛො පයනව ධම්මං විඤ්ඤාය ‘අමනාපං
ඉත්යථත’න්තිපජානාති මයනොවිඤ්ඤාණං දුක්ඛයවදනියඤ්ච.ඵස්සංපටිච්ච
උප්පජ්ජති දුක්ඛා යවදනා. මනසා යඛො පයනව ධම්මං විඤ්ඤාය
‘උයපක්ඛාට්ඨානියං ඉත්යථත’න්ති පජානාති මයනොවිඤ්ඤාණං
අදුක්ඛමසුඛයවදනියඤ්ච. ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛා යවදනා.
එවං යඛො,  හපති, ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඵස්සනානත්තං; 
ඵස්සනානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජතියවදනානානත්ත’’න්ති. සත්තමං. 

8. නකුලපිතුසුත්තං 

131. එකංසමයංභ වාභග්ය සුවිහරතිසුසුමාරගියරයභසකළාවයන 
මි දායය.අථයඛොනකුලපිතා හපතියයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො නකුලපිතා  හපති භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘යකොනු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා
දිට්යඨව ධම්යම යනො පරිනිබ්බායන්ති? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො 
පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? 
‘‘සන්ති යඛො,  හපති, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
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පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො අභිවදයතො අජ්යඣොසාය
තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති තදුපාදානං. සඋපාදායනො, 
 හපති, භික්ඛු යනො පරිනිබ්බායති…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, මයනොවිඤ්යඤයයා
ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතාරජනීයා. තඤ්යචභික්ඛු
අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අභිනන්දයතො
අභිවදයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති
තදුපාදානං. සඋපාදායනො,  හපති, භික්ඛු යනො පරිනිබ්බායති. අයං යඛො, 
 හපති, යහතු අයං පච්චයයො යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම
යනොපරිනිබ්බායන්ති’’. 

‘‘සන්තිචයඛො,  හපති, චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛුනාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො න තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති, න
තදුපාදානං.අනුපාදායනො,  හපති, භික්ඛුපරිනිබ්බායති…යප.… සන්ති යඛො, 
 හපති, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති යඛො,  හපති, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති.
තස්ස තං නාභිනන්දයතො නාභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො න
තන්නිස්සිතංවිඤ්ඤාණංයහොතින තදුපාදානං.අනුපාදායනො,  හපති, භික්ඛු
පරිනිබ්බායති.අයංයඛො,  හපති, යහතු, අයංපච්චයයොයයනමියධකච්යච 
සත්තාදිට්යඨවධම්යමපරිනිබ්බායන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. යලොහිච්චසුත්තං 

132. එකං සමයං ආයස්මා මහාකච්චායනො අවන්තීසු විහරති 
මක්කරකයත [මක්කරකයට(සී.සයා.කං.පී.)] අරඤ්ඤකුටිකායං.අථ යඛො
යලොහිච්චස්සබ්රාහ්මණස්සසම්බහුලා අන්යතවාසිකාකට්ඨහාරකාමාණවකා
යයනායස්මයතො මහාකච්චානස්ස අරඤ්ඤකුටිකා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා පරියතො පරියතො කුටිකාය අනුචඞ්කමන්ති අනුවිචරන්ති
උච්චාසද්දා මහාසද්දා කානිචි කානිචි යසයලයයකානි කයරොන්ති 
[යසලිස්සකානිකයරොන්තා (සී.)] – ‘‘ඉයමපනමුණ්ඩකාසමණකාඉබ්භා 
කණ්හා [කිණ්හා (සී. පී.)] බන්ධුපාදාපච්චා, ඉයමසං භරතකානං සක්කතා
 රුකතා මානිතා පූජිතා අපචිතා’’ති. අථ යඛො ආයස්මා මහාකච්චායනො 
විහාරා නික්ඛමිත්වා යත මාණවයක එතදයවොච – ‘‘මා මාණවකා
සද්දමකත්ථ; ධම්මංයවො භාසිස්සාමී’’ති.එවංවුත්යත, යතමාණවකාතුණ්හී
අයහසුං. අථ යඛො ආයස්මා මහාකච්චායනො යත මාණවයක  ාථාහි
අජ්ඣභාසි– 

‘‘සීලුත්තමාපුබ්බතරාඅයහසුං, 
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යතබ්රාහ්මණායයපුරාණංසරන්ති; 
ගුත්තානිද්වාරානිසුරක්ඛිතානි, 
අයහසුංයතසංඅභිභුයයයකොධං. 

‘‘ධම්යම චඣායනචරතාඅයහසුං, 
යතබ්රාහ්මණායයපුරාණංසරන්ති; 
ඉයමචයවොක්කම්මජපාමයසති, 
ය ොත්යතනමත්තාවිසමංචරන්ති. 

‘‘යකොධාභිභූතා පුථුඅත්තදණ්ඩා [යකොධාභිභූතාසුපුථුත්තදණ්ඩා
(සයා.කං.ක.)], 
විරජ්ජමානාසතණ්හාතණ්යහසු; 
අගුත්තද්වාරස්ස භවන්තියමොඝා, 
සුපියනවලද්ධංපුරිසස්සවිත්තං. 

‘‘අනාසකා ථණ්ඩිලසායිකාච; 
පායතොසිනානඤ්චතයයොචයවදා. 

‘‘ඛරාජිනංජටාපඞ්යකො, මන්තාසීලබ්බතංතයපො; 
කුහනාවඞ්කදණ්ඩාච, උදකාචමනානිච. 

‘‘වණ්ණා එයතබ්රාහ්මණානං, කතා කිඤ්චික්ඛභාවනා; 
චිත්තඤ්චසුසමාහිතං, විප්පසන්නමනාවිලං; 
අඛිලංසබ්බභූයතසු, යසොමග්ය ොබ්රහ්මපත්තියා’’ති. 

අථ යඛො යත මාණවකා කුපිතා අනත්තමනා යයන යලොහිච්යචො
බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා යලොහිච්චං බ්රාහ්මණං
එතදයවොචුං – ‘‘යග්යඝ! භවං ජායනයය, සමයණො මහාකච්චායනො
බ්රාහ්මණානංමන්යත [මන්තං (ක.)] එකංයසනඅපවදති, පටික්යකොසතී’’ති? 
එවංවුත්යත, යලොහිච්යචොබ්රාහ්මයණො කුපියතොඅයහොසිඅනත්තමයනො.අථ
යඛොයලොහිච්චස්සබ්රාහ්මණස්සඑතදයහොසි– ‘‘නයඛොපන යමතංපතිරූපං
යයොහං අඤ්ඤදත්ථු මාණවකානංයයව සුත්වා සමණං මහාකච්චානං
අක්යකොයසයයං [අක්යකොයසයයං විරුජ්යඣයයං (සයා. කං. ක.)] 
පරිභායසයයං.යංනූනාහංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්යඡය්ය’’න්ති. 

අථයඛොයලොහිච්යචොබ්රාහ්මයණොයතහිමාණවයකහිසද්ධිංයයනායස්මා 
මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා 
මහාකච්චායනන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යලොහිච්යචො
බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොච – ‘‘ආ මංසු නු ඛ්විධ, 
යභො කච්චාන, අම්හාකං සම්බහුලා අන්යතවාසිකා කට්ඨහාරකා
මාණවකා’’ති? ‘‘ආ මංසු ඛ්විධ යත, බ්රාහ්මණ, සම්බහුලා අන්යතවාසිකා



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

94 

පටුන 

කට්ඨහාරකා මාණවකා’’ති. ‘‘අහු පන යභොයතො කච්චානස්ස යතහි
මාණවයකහි සද්ධිං යකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති? ‘‘අහු යඛො යම, 
බ්රාහ්මණ, යතහිමාණවයකහිසද්ධිංයකොචියදවකථාසල්ලායපො’’ති. ‘‘යථා
කථං පන යභොයතො කච්චානස්ස යතහි මාණවයකහි සද්ධිං අයහොසි 
කථාසල්ලායපො’’ති? ‘‘එවං යඛො යම, බ්රාහ්මණ, යතහි මාණවයකහි සද්ධිං 
අයහොසිකථාසල්ලායපො– 

‘‘සීලුත්තමාපුබ්බතරාඅයහසුං, 
යතබ්රාහ්මණායයපුරාණංසරන්ති;…යප.…; 
අඛිලංසබ්බභූයතසු, 
යසොමග්ය ොබ්රහ්මපත්තියා’’ති. 

‘‘එවං යඛො යම, බ්රාහ්මණ, යතහි මාණවයකහි සද්ධිං අයහොසි 
කථාසල්ලායපො’’ති. 

‘‘‘අගුත්තද්වායරො’ති [අගුත්තද්වායරො අගුත්තද්වායරොති (ක.)] භවං
කච්චායනො ආහ. කිත්තාවතා නු යඛො, යභො කච්චාන, අගුත්තද්වායරො
යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොචක්ඛුනාරූපංදිස්වාපියරූයප රූයප
අධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායස්සති 
[අනුපට්ඨිතාය සතියා (සයා. කං. පී. ක.) උපරි ආසීවිසවග්ය  
අවස්සුතසුත්යත පන ‘‘අනුපට්ඨිතකායස්සතී’’ත්යවව සබ්බත්ථ දිස්සති] ච 
විහරති, පරිත්තයචතයසොතඤ්චයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා… 
ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤාය පියරූයපධම්යම අධිමුච්චති, අප්පියරූයප චධම්යමබයාපජ්ජති, 
අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති, පරිත්තයචතයසො තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
අගුත්තද්වායරො යහොතී’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, යභො කච්චාන; අබ්භුතං, යභො
කච්චාන! යාවඤ්චිදං යභොතා කච්චායනන අගුත්තද්වායරොව සමායනො 
අගුත්තද්වායරොතිඅක්ඛායතො. 

‘‘‘ගුත්තද්වායරො’ති භවං කච්චායනො ආහ. කිත්තාවතා නු යඛො, යභො
කච්චාන, ගුත්තද්වායරො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, භික්ඛු චක්ඛුනාරූපං
දිස්වා පියරූයප රූයප නාධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප න බයාපජ්ජති, 
උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති, අප්පමාණයචතයසො තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. යසොයතන සද්දං සුත්වා… 
ඝායනන න්ධංඝායිත්වා… ජිව්හාය රසංසායිත්වා… කායයනයඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම නාධිමුච්චති, 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

95 

පටුන 

අප්පියරූයප ධම්යම න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති, 
අප්පමාණයචතයසො තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා 
නිරුජ්ඣන්ති.එවංයඛො, බ්රාහ්මණ, ගුත්තද්වායරොයහොතී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභොකච්චාන; අබ්භුතං, යභොකච්චාන! යාවඤ්චිදං යභොතා
කච්චායනන ගුත්තද්වායරොව සමායනො ගුත්තද්වායරොති අක්ඛායතො. 
අභික්කන්තං, යභොකච්චාන; අභික්කන්තං, යභොකච්චාන!යසයයථාපි, යභො
කච්චාන, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 
මූළ්හස්සවා මග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය, 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා කච්චායනන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, යභො කච්චාන, තං
භ වන්තං සරණං  ච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
කච්චායනො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං  තං. යථා ච භවං
කච්චායනො මක්කරකයත උපාසකකුලානි උපසඞ්කමති; එවයමව
යලොහිච්චකුලං උපසඞ්කමතු.තත්ථයයමාණවකාවාමාණවිකාවාභවන්තං
කච්චානංඅභිවායදස්සන්ති පච්චුට්ඨිස්සන්තිආසනංවාඋදකංවාදස්සන්ති, 
යතසංතංභවිස්සතිදීඝරත්තං හිතායසුඛායා’’ති.නවමං. 

10. යවරහච්චානිසුත්තං 

133. එකං සමයං ආයස්මා උදායී කාමණ්ඩායං විහරති යතොයදයයස්ස 
බ්රාහ්මණස්ස අම්බවයන. අථ යඛො යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා
අන්යතවාසී මාණවයකොයයනායස්මාඋදායීයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා උදායිනා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො තං මාණවකං 
ආයස්මා උදායී ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි සමුත්යතයජසි
සම්පහංයසසි.අථයඛොයසොමාණවයකොආයස්මතාඋදායිනා ධම්මියාකථාය
සන්දස්සියතො සමාදපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා
යයන යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යවරහච්චානිය ොත්තං බ්රාහ්මණිංඑතදයවොච– ‘‘යග්යඝ, යභොති, ජායනයයාසි 
[යභොති ජායනයය(සී.පී.ක.), යභොතීජායනයය(සයා.කං.)]! සමයණොඋදායී
ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං, 
සාත්ථං සබයඤ්ජනංයකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසතී’’ති. 

‘‘යතන හි ත්වං, මාණවක, මම වචයනන සමණං උදායිං නිමන්යතහි 
ස්වාතනාය භත්යතනා’’ති. ‘‘එවං යභොතී’’ති යඛො යසො මාණවයකො
යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා පටිස්සුත්වා යයනායස්මා උදායී
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං උදායිං එතදයවොච – 
‘‘අධිවායසතු කිර, භවං, උදායි, අම්හාකං ආචරියභරියාය
යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා ස්වාතනාය භත්ත’’න්ති. අධිවායසසි
යඛොආයස්මාඋදායීතුණ්හීභායවන. අථයඛොආයස්මාඋදායීතස්සාරත්තියා
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පටුන 

අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන
යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.අථයඛොයවරහච්චානිය ොත්තා
බ්රාහ්මණී ආයස්මන්තංඋදායිංපණීයතනඛාදනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථා
සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී
ආයස්මන්තංඋදායිංභුත්තාවිංඔනීතපත්තපාණිං පාදුකාආයරොහිත්වාඋච්යච
ආසයන නිසීදිත්වා සීසං ඔගුණ්ඨිත්වා ආයස්මන්තං උදායිං එතදයවොච – 
‘‘භණ, සමණ, ධම්ම’’න්ති. ‘‘භවිස්සති, භගිනි, සමයයො’’ති වත්වා 
උට්ඨායාසනාපක්කමි [පක්කාමි(සයා.කං.පී.)]. 

දුතියම්පි යඛො යසො මාණවයකො යයනායස්මා උදායී යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා උදායිනා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො තං
මාණවකං ආයස්මා උදායී ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි
සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. දුතියම්පි යඛො යසො මාණවයකො ආයස්මතා
උදායිනා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො සමුත්යතජියතො 
සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා යයන යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යවරහච්චානිය ොත්තංබ්රාහ්මණිං එතදයවොච
– ‘‘යග්යඝ, යභොති, ජායනයයාසි! සමයණො උදායී ධම්මං යදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං, සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසතී’’ති. 

‘‘එවයමවං පන ත්වං, මාණවක, සමණස්ස උදායිස්ස වණ්ණං භාසසි.
සමයණො පනුදායී ‘භණ, සමණ, ධම්ම’න්ති වුත්යතො සමායනො ‘භවිස්සති, 
භගිනි, සමයයො’ති වත්වා උට්ඨායාසනා පක්කන්යතො’’ති. ‘‘තථා හි පන
ත්වං, යභොති, පාදුකා ආයරොහිත්වා උච්යච ආසයන නිසීදිත්වා සීසං
ඔගුණ්ඨිත්වාඑතදයවොච – ‘භණ, සමණ, ධම්ම’න්ති.ධම්ම රුයනො හියත
භවන්යතොධම්ම ාරවා’’ති.‘‘යතනහිත්වං, මාණවක, මමවචයනනසමණං
උදායිං නිමන්යතහිස්වාතනායභත්යතනා’’ති. ‘‘එවං, යභොතී’’තියඛොයසො
මාණවයකො යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා පටිස්සුත්වා යයනායස්මා
උදායී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං උදායිං එතදයවොච – 
‘‘අධිවායසතු කිර භවං උදායී අම්හාකං ආචරියභරියාය
යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා ස්වාතනාය භත්ත’’න්ති. අධිවායසසි
යඛොආයස්මාඋදායී තුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා උදායී තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන යවරහච්චානිය ොත්තාය බ්රාහ්මණියා
නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.අථ
යඛො යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී ආයස්මන්තං උදායිං පණීයතන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී ආයස්මන්තං උදායිං භුත්තාවිං
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ඔනීතපත්තපාණිං පාදුකා ඔයරොහිත්වා නීයච ආසයන නිසීදිත්වා සීසං
විවරිත්වාආයස්මන්තංඋදායිංඑතදයවොච– ‘‘කිස්මිංනුයඛො, භන්යත, සති
අරහන්යතොසුඛදුක්ඛංපඤ්ඤයපන්ති, කිස්මිංඅසතිඅරහන්යතොසුඛදුක්ඛං න
පඤ්ඤයපන්තී’’ති? 

‘‘චක්ඛුස්මිං යඛො, භගිනි, සති අරහන්යතො සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, 
චක්ඛුස්මිං අසතිඅරහන්යතොසුඛදුක්ඛං න පඤ්ඤයපන්ති…යප.… ජිව්හාය
සති අරහන්යතො සුඛදුක්ඛං පඤ්ඤයපන්ති, ජිව්හාය අසති අරහන්යතො
සුඛදුක්ඛං න පඤ්ඤයපන්ති…යප.…. මනස්මිං සති අරහන්යතො සුඛදුක්ඛං 
පඤ්ඤයපන්ති, මනස්මිංඅසතිඅරහන්යතොසුඛදුක්ඛංනපඤ්ඤයපන්තී’’ති. 

එවං වුත්යත, යවරහච්චානිය ොත්තා බ්රාහ්මණී ආයස්මන්තං උදායිං 
එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත; අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, 
භන්යත, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 
මූළ්හස්සවාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය, 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං අයයයන උදායිනා
අයනකපරියායයනධම්යමො පකාසියතො.එසාහං, අයයඋදායි, තංභ වන්තං
සරණං  ච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසිකං මං අයයයො උදායී
ධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං  ත’’න්ති.දසමං. 

 හපතිවග්ය ොයතරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යවසාලී වජ්ජිනාළන්දා, භාරද්වාජයසොයණොච යඝොසියතො; 
හාලිද්දියකොනකුලපිතා, යලොහිච්යචොයවරහච්චානීති. 

14. යදවදහවග්යගො 

1. යදවදහසුත්තං 

134. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති යදවදහං නාම සකයානං
නි යමො. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘නාහං, භික්ඛයව, 
සබ්යබසංයයව භික්ඛූනං ඡසු ඵස්සායතයනසු අප්පමායදන කරණීයන්ති 
වදාමි, නචපනාහං, භික්ඛයව, සබ්යබසංයයවභික්ඛූනංඡසුඵස්සායතයනසු 
නාප්පමායදන කරණීයන්ති වදාමි. යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අරහන්යතො 
ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා
පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, යතසාහං, භික්ඛයව, 
භික්ඛූනං ඡසු ඵස්සායතයනසුනාප්පමායදන කරණීයන්ති වදාමි. තංකිස්ස
යහතු? කතංයතසංඅප්පමායදන, අභබ්බායතපමජ්ජිතුං. යය චයඛොයත, 
භික්ඛයව, භික්ඛූ යසක්ඛා [යසඛා (සී. සයා. කං. පී. ක.)] අප්පත්තමානසා
අනුත්තරං යයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යතසාහං, භික්ඛයව, 
භික්ඛූනං ඡසු ඵස්සායතයනසු අප්පමායදන කරණීයන්ති වදාමි. තං කිස්ස 
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යහතු? සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා මයනොරමාපි, 
අමයනොරමාපි.තයාස්ස ඵුස්සඵුස්සචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨන්ති.යචතයසො
අපරියාදානා ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා 
[අපම්මුට්ඨා (සී.), අප්පමුට්ඨා(සයා.කං.)], පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, 
සමාහිතං චිත්තං එකග් ං. ඉමං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, අප්පමාදඵලං 
සම්පස්සමායනො යතසං භික්ඛූනං ඡසු ඵස්සායතයනසු අප්පමායදන
කරණීයන්ති වදාමි…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා
මයනොරමාපි අමයනොරමාපි. තයාස්ස ඵුස්ස ඵුස්ස චිත්තං න පරියාදාය
තිට්ඨන්ති. යචතයසො අපරියාදානා ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, 
උපට්ඨිතා සතිඅසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං
එකග් ං. ඉමං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, අප්පමාදඵලං සම්පස්සමායනො යතසං
භික්ඛූනං ඡසු [ඡස්සු (සී.)] ඵස්සායතයනසු අප්පමායදන කරණීයන්ති
වදාමී’’ති. පඨමං. 

2. ඛණසුත්තං 

135. ‘‘ලාභා යවො, භික්ඛයව, සුලද්ධං යවො, භික්ඛයව, ඛයණො යවො
පටිලද්යධොබ්රහ්මචරියවාසාය.දිට්ඨාමයා, භික්ඛයව, ඡඵස්සායතනිකානාම
නිරයා. තත්ථ යං කිඤ්චි චක්ඛුනා රූපං පස්සති අනිට්ඨරූපංයයව පස්සති, 
යනො ඉට්ඨරූපං; අකන්තරූපංයයව පස්සති, යනො කන්තරූපං; 
අමනාපරූපංයයව පස්සති, යනො මනාපරූපං. යං කිඤ්චි යසොයතන සද්දං 
සුණාති…යප.… යං කිඤ්චි ඝායනන  න්ධං ඝායති…යප.… යං කිඤ්චි
ජිව්හාය රසං සායති…යප.… යං කිඤ්චි කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසති…යප.… යං කිඤ්චි මනසා ධම්මං විජානාති අනිට්ඨරූපංයයව
විජානාති, යනො ඉට්ඨරූපං; අකන්තරූපංයයව විජානාති, යනො කන්තරූපං; 
අමනාපරූපංයයව විජානාති, යනො මනාපරූපං. ලාභා යවො, භික්ඛයව, 
සුලද්ධං යවො, භික්ඛයව, ඛයණො යවො පටිලද්යධො බ්රහ්මචරියවාසාය. දිට්ඨා
මයා, භික්ඛයව, ඡඵස්සායතනිකා නාම සග් ා. තත්ථ යං කිඤ්චි චක්ඛුනා
රූපං පස්සති ඉට්ඨරූපංයයව පස්සති, යනො අනිට්ඨරූපං; කන්තරූපංයයව 
පස්සති, යනො අකන්තරූපං; මනාපරූපංයයව පස්සති, යනො
අමනාපරූපං…යප.… යං කිඤ්චි ජිව්හාය රසං සායති…යප.… යං කිඤ්චි
මනසා ධම්මං විජානාති ඉට්ඨරූපංයයව විජානාති, යනො අනිට්ඨරූපං; 
කන්තරූපංයයව විජානාති, යනො අකන්තරූපං; මනාපරූපංයයව විජානාති, 
යනො අමනාපරූපං. ලාභා යවො, භික්ඛයව, සුලද්ධං යවො, භික්ඛයව, ඛයණො
යවොපටිලද්යධො බ්රහ්මචරියවාසායා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමරූපාරාමසුත්තං 

136. ‘‘රූපාරාමා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා රූපරතා රූපසම්මුදිතා.
රූපවිපරිණාමවිරා නියරොධා දුක්ඛා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා විහරන්ති. 
සද්දාරාමා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා සද්දරතා සද්දසම්මුදිතා. 
සද්දවිපරිණාමවිරා නියරොධා දුක්ඛා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා විහරන්ති.
 න්ධාරාමා… රසාරාමා… යඵොට්ඨබ්බාරාමා… ධම්මාරාමා, භික්ඛයව, 
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යදවමනුස්සා ධම්මරතා ධම්මසම්මුදිතා. ධම්මවිපරිණාමවිරා නියරොධා
දුක්ඛා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා විහරන්ති. තථා යතො ච යඛො, භික්ඛයව, 
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො රූපානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවංච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වානරූපාරායමොනරූපරයතොන
රූපසම්මුදියතො. රූපවිපරිණාමවිරා නියරොධා සුයඛො, භික්ඛයව, තථා යතො
විහරති. සද්දානං…  න්ධානං… රසානං… යඵොට්ඨබ්බානං… ධම්මානං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං
විදිත්වා න ධම්මාරායමො, න ධම්මරයතො, න ධම්මසම්මුදියතො. 
ධම්මවිපරිණාමවිරා නියරොධා සුයඛො, භික්ඛයව, තථා යතො විහරති’’. 
ඉදමයවොචභ වා.ඉදං වත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘රූපා සද්දාරසා න්ධා, ඵස්සාධම්මාච යකවලා; 
ඉට්ඨාකන්තාමනාපාච, යාවතත්ථීතිවුච්චති. 

‘‘සයදවකස්සයලොකස්ස, එයතයවොසුඛසම්මතා; 
යත්ථයචයතනිරුජ්ඣන්ති, තංයතසංදුක්ඛසම්මතං. 

‘‘සුඛං [සුඛන්ති(සී.)] දිට්ඨමරියයභි, සක්කායස්සනියරොධනං; 
පච්චනීකමිදංයහොති, සබ්බයලොයකනපස්සතං. 

‘‘යංපයරසුඛයතොආහු, තදරියාආහුදුක්ඛයතො; 
යංපයරදුක්ඛයතොආහු, තදරියාසුඛයතොවිදූ. 

‘‘පස්සධම්මංදුරාජානං, සම්මූළ්යහත්ථඅවිද්දසු; 
නිවුතානංතයමොයහොති, අන්ධකායරොඅපස්සතං. 

‘‘සතඤ්ච විවටංයහොති, ආයලොයකොපස්සතාමි; 
සන්තියකනවිජානන්ති, මග් ා [ම ා (සී.)] ධම්මස්සඅයකොවිදා. 

‘‘භවරා පයරයතභි, භවරා ානුසාරීභි [භවයසොතානුසාරිභි(සයා.කං.
පී.), භවයසොතානුසාරිහි(සී.)]; 
මාරයධයයානුපන්යනහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘‘යකො නුඅඤ්ඤත්රමරියයභි, පදං සම්බුද්ධුමරහති; 
යංපදංසම්මදඤ්ඤාය, පරිනිබ්බන්තිඅනාසවා’’ති.තතියං; 

4. දුතියරූපාරාමසුත්තං 

137. ‘‘රූපාරාමා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා රූපරතා රූපසම්මුදිතා.
රූපවිපරිණාමවිරා නියරොධා දුක්ඛා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා විහරන්ති. 
සද්දාරාමා…  න්ධාරාමා… රසාරාමා … යඵොට්ඨබ්බාරාමා… ධම්මාරාමා, 
භික්ඛයව, යදවමනුස්සා ධම්මරතා ධම්මසම්මුදිතා. 
ධම්මවිපරිණාමවිරා නියරොධා දුක්ඛා, භික්ඛයව, යදවමනුස්සා විහරන්ති.
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තථා යතො ච, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො රූපානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වාන
රූපාරායමො න රූපරයතො න රූපසම්මුදියතො. රූපවිපරිණාමවිරා නියරොධා
සුයඛො, භික්ඛයව, තථා යතො විහරති. සද්දානං…  න්ධානං… රසානං… 
යඵොට්ඨබ්බානං… ධම්මානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වානධම්මාරායමොනධම්මරයතො
න ධම්මසම්මුදියතො. ධම්මවිපරිණාමවිරා නියරොධා සුයඛො, භික්ඛයව, 
තථා යතොවිහරතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමනතුම්හාකංසුත්තං 

138. ‘‘යං, භික්ඛයව, නතුම්හාකංතං පජහථ.තං යවො පහීනංහිතාය 
සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? චක්ඛු, භික්ඛයව, න
තුම්හාකං; තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය භවිස්සති…යප.… 
ජිව්හා න තුම්හාකං; තං පජහථ. සා යවො පහීනා හිතාය සුඛාය
භවිස්සති…යප.… මයනොනතුම්හාකං; තංපජහථ.යසොයවොපහීයනොහිතාය
සුඛාය භවිස්සති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යං ඉමස්මිං යජතවයන
තිණකට්ඨසාඛාපලාසංතං ජයනොහයරයය වා ඩයහයය වා යථාපච්චයං වා
කයරයය, අපිනු තුම්හාකං එවමස්ස – ‘අම්යහ ජයනො හරති වා ඩහති වා 
යථාපච්චයංවාකයරොතී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? 
‘‘නහි යනො එතං, භන්යත, අත්තා වා අත්තනියං වා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, චක්ඛු න තුම්හාකං; තං පජහථ. තං යවො පහීනං හිතාය සුඛාය
භවිස්සති…යප.… ජිව්හානතුම්හාකං; තං පජහථ. සා යවො පහීනා හිතාය
සුඛායභවිස්සති…යප.… මයනොනතුම්හාකං; තංපජහථ.යසොයවොපහීයනො
හිතායසුඛායභවිස්සතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියනතුම්හාකංසුත්තං 

139. ‘‘යං, භික්ඛයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ.තංයවොපහීනං හිතාය
සුඛාය භවිස්සති. කිඤ්ච, භික්ඛයව, න තුම්හාකං? රූපා, භික්ඛයව, න
තුම්හාකං; යතපජහථ.යතයවොපහීනාහිතායසුඛායභවිස්සන්ති.සද්දා… 
 න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා නතුම්හාකං; යතපජහථ.යතයවො 
පහීනා හිතාය සුඛාය භවිස්සන්ති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යං ඉමස්මිං
යජතවයන…යප.… එවයමව යඛො, භික්ඛයව, රූපා න තුම්හාකං; යත
පජහථ.යතයවොපහීනාහිතායසුඛාය භවිස්සන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අජ්ඣත්තානිච්චයහතුසුත්තං 

140. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනිච්චං. යයොපි යහතු, යයොපි පච්චයයො 
චක්ඛුස්ස උප්පාදාය, යසොපි අනිච්යචො. අනිච්චසම්භූතං, භික්ඛයව, චක්ඛු
කුයතො නිච්චං භවිස්සති…යප.… ජිව්හා අනිච්චා. යයොපි යහතු, යයොපි 
පච්චයයො ජිව්හාය උප්පාදාය යසොපි අනිච්යචො. අනිච්චසම්භූතා, භික්ඛයව, 
ජිව්හා කුයතොනිච්චාභවිස්සති…යප.… මයනොඅනිච්යචො.යයොපි, භික්ඛයව, 
යහතු යයොපි පච්චයයො මනස්ස උප්පාදාය, යසොපි අනිච්යචො.
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අනිච්චසම්භූයතො, භික්ඛයව, මයනොකුයතොනිච්යචො භවිස්සති! එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොචක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හායපි
නිබ්බින්දති…යප.… නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං
විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. අජ්ඣත්තදුක්ඛයහතුසුත්තං 

141. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, දුක්ඛං.යයොපියහතුයයොපිපච්චයයො චක්ඛුස්ස
උප්පාදාය, යසොපි දුක්යඛො. දුක්ඛසම්භූතං, භික්ඛයව, චක්ඛු කුයතො සුඛං 
භවිස්සති…යප.… ජිව්හා දුක්ඛා. යයොපි යහතු, යයොපි පච්චයයො ජිව්හාය
උප්පාදාය, යසොපි දුක්යඛො. දුක්ඛසම්භූතා, භික්ඛයව, ජිව්හා කුයතො සුඛා
භවිස්සති…යප.… මයනො දුක්යඛො. යයොපි යහතු යයොපි පච්චයයො මනස්ස
උප්පාදාය, යසොපි දුක්යඛො. දුක්ඛසම්භූයතො, භික්ඛයව, මයනොකුයතොසුයඛො
භවිස්සති! එවං පස්සං…යප.… ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං 
කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අජ්ඣත්තානත්තයහතුසුත්තං 

142. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, අනත්තා. යයොපි යහතු, යයොපි පච්චයයො
චක්ඛුස්ස උප්පාදාය, යසොපි අනත්තා. අනත්තසම්භූතං, භික්ඛයව, චක්ඛු
කුයතො අත්තා භවිස්සති…යප.… ජිව්හා අනත්තා. යයොපි යහතු යයොපි
පච්චයයො ජිව්හාය උප්පාදාය, යසොපි අනත්තා. අනත්තසම්භූතා, භික්ඛයව, 
ජිව්හාකුයතොඅත්තාභවිස්සති…යප.… මයනො අනත්තා.යයොපියහතුයයොපි
පච්චයයොමනස්සඋප්පාදාය, යසොපි අනත්තා. අනත්තසම්භූයතො, භික්ඛයව, 
මයනො කුයතො අත්තා භවිස්සති! එවං පස්සං…යප.… ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. නවමං. 

10. බාහිරානිච්චයහතුසුත්තං 

143. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා.යයොපියහතු, යයොපිපච්චයයො රූපානං
උප්පාදාය, යසොපිඅනිච්යචො.අනිච්චසම්භූතා, භික්ඛයව, රූපාකුයතොනිච්චා 
භවිස්සන්ති!සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මාඅනිච්චා.යයොපි
යහතු, යයොපි පච්චයයො ධම්මානං උප්පාදාය, යසොපි අනිච්යචො.
අනිච්චසම්භූතා, භික්ඛයව, ධම්මා කුයතො නිච්චා භවිස්සන්ති! එවං
පස්සං…යප.… ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.දසමං. 

11. බාහිරදුක්ඛයහතුසුත්තං 

144. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා. යයොපි යහතු, යයොපි පච්චයයො රූපානං
උප්පාදාය, යසොපි දුක්යඛො. දුක්ඛසම්භූතා, භික්ඛයව, රූපා කුයතො සුඛා 
භවිස්සන්ති!සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මාදුක්ඛා.යයොපි
යහතු, යයොපි පච්චයයො ධම්මානංඋප්පාදාය, යසොපි දුක්යඛො. දුක්ඛසම්භූතා, 
භික්ඛයව, ධම්මාකුයතො සුඛාභවිස්සන්ති!එවංපස්සං…යප.… ‘ඛීණාජාති, 
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වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති.
එකාදසමං. 

12. බාහිරානත්තයහතුසුත්තං 

145. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා.යයොපියහතු, යයොපිපච්චයයොරූපානං
උප්පාදාය, යසොපිඅනත්තා. අනත්තසම්භූතා, භික්ඛයව, රූපාකුයතොඅත්තා
භවිස්සන්ති! සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා.
යයොපි යහතු, යයොපි පච්චයයො ධම්මානං උප්පාදාය, යසොපි අනත්තා.
අනත්තසම්භූතා, භික්ඛයව, ධම්මා කුයතො අත්තා භවිස්සන්ති! එවං පස්සං, 
භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො රූයපසුපි නිබ්බින්දති, සද්යදසුපි… 
 න්යධසුපි… රයසසුපි… යඵොට්ඨබ්යබසුපි… ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති.
නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.ද්වාදසමං. 

යදවදහවග්ය ොචුද්දසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යදවදයහොඛයණොරූපා, ද්යවනතුම්හාකයමවච; 
යහතුනාපිතයයොවුත්තා, දුයවඅජ්ඣත්තබාහිරාති. 

15. නවපුරාණවග්යගො 

1. කම්මනියරොධසුත්තං 

146. ‘‘නවපුරාණානි, භික්ඛයව, කම්මානි යදයසස්සාමි කම්මනියරොධං
කම්මනියරොධ ාමිනිඤ්ච පටිපදං. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමීති. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පුරාණකම්මං? චක්ඛු, භික්ඛයව, 
පුරාණකම්මං අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං යවදනියං දට්ඨබ්බං…යප.… 
ජිව්හා පුරාණකම්මා අභිසඞ්ඛතා අභිසඤ්යචතයිතා යවදනියා
දට්ඨබ්බා…යප.… මයනො පුරාණකම්යමො අභිසඞ්ඛයතො අභිසඤ්යචතයියතො 
යවදනියයො දට්ඨබ්යබො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, පුරාණකම්මං. කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, නවකම්මං? යංයඛො, භික්ඛයව, එතරහි කම්මංකයරොතිකායයන
වාචාය මනසා, ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, නවකම්මං. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
කම්මනියරොයධො? යයො යඛො, භික්ඛයව, කායකම්මවචීකම්මමයනොකම්මස්ස
නියරොධාවිමුත්තිං ඵුසති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, කම්මනියරොයධො.කතමාච, 
භික්ඛයව, කම්මනියරොධ ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි
– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, කම්මනියරොධ ාමිනී පටිපදා.ඉතියඛො, භික්ඛයව, 
යදසිතංමයාපුරාණකම්මං, යදසිතං නවකම්මං, යදසියතොකම්මනියරොයධො, 
යදසිතාකම්මනියරොධ ාමිනීපටිපදා. යං යඛො, භික්ඛයව, සත්ථාරාකරණීයං
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සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය, කතං යවො තං
මයා. එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, එතානි සුඤ්ඤා ාරානි. ඣායථ, 
භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡාවිප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං යවො
අම්හාකංඅනුසාසනී’’ති.පඨමං. 

2. අනිච්චනිබ්බානසප්පායසුත්තං 

147. ‘‘නිබ්බානසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ…යප.… කතමා ච සා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායා පටිපදා? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුං අනිච්චන්ති පස්සති, රූපා අනිච්චාති පස්සති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චන්තිපස්සති, චක්ඛුසම්ඵස්යසොඅනිච්යචොතිපස්සති.
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චන්ති පස්සති…යප.… ජිව්හා අනිච්චාති
පස්සති, රසා අනිච්චාති පස්සති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති පස්සති, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො අනිච්යචොති පස්සති, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිඅනිච්චන්ති
පස්සති…යප.… මයනො අනිච්යචොති පස්සති, ධම්මා අනිච්චාති පස්සති, 
මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති පස්සති, මයනොසම්ඵස්යසො අනිච්යචොති
පස්සති, යම්පිදංමයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛං
වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චන්ති පස්සති. අයං යඛො සා, භික්ඛයව, 
නිබ්බානසප්පායාපටිපදා’’ති.දුතියං. 

3. දුක්ඛනිබ්බානසප්පායසුත්තං 

148. ‘‘නිබ්බානසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ…යප.… කතමා ච සා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායා පටිපදා? ඉධ, 
භික්ඛයව, චක්ඛුංදුක්ඛන්තිපස්සති, රූපාදුක්ඛාතිපස්සති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
දුක්ඛන්ති පස්සති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො දුක්යඛොති පස්සති, යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වාතම්පිදුක්ඛන්තිපස්සති…යප.… ජිව්හාදුක්ඛාති පස්සති…යප.… මයනො
දුක්යඛොති පස්සති, ධම්මා දුක්ඛාති පස්සති, මයනොවිඤ්ඤාණං දුක්ඛන්ති
පස්සති, මයනොසම්ඵස්යසොදුක්යඛොතිපස්සති, යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි දුක්ඛන්ති
පස්සති.අයංයඛොසා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායාපටිපදා’’ති.තතියං. 

4. අනත්තනිබ්බානසප්පායසුත්තං 

149. ‘‘නිබ්බානසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ…යප.… කතමා ච සා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායා පටිපදා? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුං අනත්තාති පස්සති, රූපා අනත්තාති පස්සති, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනත්තාති පස්සති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනත්තාති පස්සති, 
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනත්තාති පස්සති…යප.… මයනො අනත්තාති
පස්සති, ධම්මා අනත්තාති පස්සති, මයනොවිඤ්ඤාණං අනත්තාති පස්සති, 
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මයනොසම්ඵස්යසො අනත්තාති පස්සති, යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනත්තාති
පස්සති.අයංයඛො සා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායාපටිපදා’’ති.චතුත්ථං. 

5. නිබ්බානසප්පායපටිපදාසුත්තං 

150. ‘‘නිබ්බානසප්පායං යවො, භික්ඛයව, පටිපදං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ…යප.… කතමාචසා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායාපටිපදා? තංකිං
මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, චක්ඛුනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘රූපානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’…යප.…. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං… චක්ඛුසම්ඵස්යසො…යප.… යම්පිදං 
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවංපස්සං, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොචක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
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විරජ්ජති; විරා ාවිමුච්චති …යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාති.අයං
යඛොසා, භික්ඛයව, නිබ්බානසප්පායාපටිපදා’’ති. පඤ්චමං. 

6. අන්යතවාසිකසුත්තං 

151. ‘‘අනන්යතවාසිකමිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියංවුස්සතිඅනාචරියකං.
සන්යතවාසියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු සාචරියයකො දුක්ඛං න ඵාසු [ඵාසුං (සී.
පී.)] විහරති. අනන්යතවාසියකො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅනාචරියයකොසුඛංඵාසු
විහරති. කථඤ්ච, භික්ඛු, සන්යතවාසියකො සාචරියයකො දුක්ඛං න ඵාසු
විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා. තයාස්ස අන්යතො 
වසන්ති, අන්තස්ස වසන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සන්යතවාසියකොති වුච්චති.යතනංසමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්තිනංපාපකා
අකුසලාධම්මාති.තස්මා සාචරියයකොතිවුච්චති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොජිව්හායරසංසායිත්වා උප්පජ්ජන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා. තයාස්ස අන්යතො 
වසන්ති, අන්තස්ස වසන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
සන්යතවාසියකොති වුච්චති.යතනංසමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්තිනංපාපකා
අකුසලාධම්මාති.තස්මා සාචරියයකොතිවුච්චති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොමනසාධම්මංවිඤ්ඤාය උප්පජ්ජන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා. තයාස්ස අන්යතො 
වසන්ති, අන්තස්ස වසන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා 
සන්යතවාසියකොතිවුච්චති.යතනංසමුදාචරන්ති, සමුදාචරන්තිනංපාපකා
අකුසලා ධම්මාති.තස්මාසාචරියයකොතිවුච්චති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සන්යතවාසියකොසාචරියයකොදුක්ඛං, නඵාසුවිහරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅනන්යතවාසියකොඅනාචරියයකොසුඛංඵාසු 
විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න උප්පජ්ජන්ති
පාපකා අකුසලා ධම්මා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා. තයාස්ස න අන්යතො
වසන්ති, නාස්ස අන්යතො වසන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා
අනන්යතවාසියකොති වුච්චති.යතනංනසමුදාචරන්ති, නසමුදාචරන්තිනං
පාපකාඅකුසලාධම්මාති.තස්මා අනාචරියයකොතිවුච්චති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජිව්හාය රසං සායිත්වා න 
උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මාසරසඞ්කප්පාසංයයොජනියා.තයාස්සන
අන්යතො වසන්ති, නාස්ස අන්යතොවසන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මාති.තස්මා 
අනන්යතවාසියකොතිවුච්චති.යතනංනසමුදාචරන්ති, නසමුදාචරන්තිනං
පාපකාඅකුසලා ධම්මාති.තස්මාඅනාචරියයකොතිවුච්චති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න 
උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මාසරසඞ්කප්පාසංයයොජනියා.තයාස්සන
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අන්යතො වසන්ති, නාස්සඅන්යතොවසන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මාති.තස්මා
අනන්යතවාසියකොති වුච්චති.යතනංනසමුදාචරන්ති, නසමුදාචරන්තිනං
පාපකා අකුසලා ධම්මාති. තස්මා අනාචරියයකොති වුච්චති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අනන්යතවාසියකො අනාචරියයකො සුඛං ඵාසු විහරති.
අනන්යතවාසිකමිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති. අනාචරියකං
සන්යතවාසියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු සාචරියයකො දුක්ඛං, න ඵාසු විහරති.
අනන්යතවාසියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු අනාචරියයකො සුඛං ඵාසු විහරතී’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. කිමත්ථියබ්රහ්මචරියසුත්තං 

152. ‘‘සයච යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං 
පුච්යඡයයං – ‘කිමත්ථියං, ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති? එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථ– ‘දුක්ඛස්සයඛො, ආවුයසො, පරිඤ්ඤාය
භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති. සයච පන යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකාඑවංපුච්යඡයයං– ‘කතමංපනාවුයසො, දුක්ඛං, යස්සපරිඤ්ඤාය
සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති? එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, 
යතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථ– 

‘‘චක්ඛු යඛො, ආවුයසො, දුක්ඛං; තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සති. රූපා දුක්ඛා; යතසං පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දුක්ඛං; තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති.
චක්ඛුසම්ඵස්යසො දුක්යඛො; තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති.
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි දුක්ඛං; තස්ස පරිඤ්ඤාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සති…යප.… ජිව්හා දුක්ඛා… මයනො දුක්යඛො; තස්සපරිඤ්ඤායභ වති 
බ්රහ්මචරියං වුස්සති…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිදුක්ඛං; තස්ස පරිඤ්ඤාය
භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති. ඉදං යඛො, ආවුයසො, දුක්ඛං; යස්ස පරිඤ්ඤාය
භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථා’’ති. සත්තමං. 

8. අත්ථිනුයඛොපරියායසුත්තං 

153. ‘‘අත්ථිනුයඛො, භික්ඛයව, පරියායයොයංපරියායංආ ම්ම භික්ඛු
අඤ්ඤයත්රව සද්ධාය, අඤ්ඤත්ර රුචියා, අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා, අඤ්ඤත්ර 
ආකාරපරිවිතක්කා, අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අඤ්ඤං 
බයාකයරයය – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති [පජානාතීති (සයා. කං. පී. ක.)]? 
‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා, භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා.
සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, 
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සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, පරියායයො
යංපරියායංආ ම්මභික්ඛුඅඤ්ඤයත්රවසද්ධාය, අඤ්ඤත්ර රුචියා, අඤ්ඤත්ර
අනුස්සවා, අඤ්ඤත්රආකාරපරිවිතක්කා, අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා
අඤ්ඤං බයාකයරයය – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, 
නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො, යං පරියායං ආ ම්ම භික්ඛු 
අඤ්ඤයත්රව සද්ධාය…යප.… අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අඤ්ඤං 
බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා 
සන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, අත්ථි යම අජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොයහොති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, 
නත්ථි යම අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොයහොති පජානාති. යං තං, භික්ඛයව, 
භික්ඛු චක්ඛුනාරූපං දිස්වා සන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, අත්ථි
යම අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොයහොති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොහං, නත්ථියමඅජ්ඣත්තංරා යදොසයමොයහොතිපජානාති.අපි
නුයම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධාය වා යවදිතබ්බා, රුචියා වා යවදිතබ්බා, 
අනුස්සයවන වා යවදිතබ්බා, ආකාරපරිවිතක්යකන වා යවදිතබ්බා, 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා වා යවදිතබ්බා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘නනුයම, භික්ඛයව, ධම්මා පඤ්ඤාය දිස්වා යවදිතබ්බා’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘අයං යඛො, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම භික්ඛු
අඤ්ඤයත්රව සද්ධාය, අඤ්ඤත්ර රුචියා, අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා, අඤ්ඤත්ර
ආකාරපරිවිතක්කා, අඤ්ඤත්ර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියාඅඤ්ඤංබයාකයරොති
– ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමී’’ති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ජිව්හාය රසං සායිත්වා සන්තං වා 
අජ්ඣත්තං…යප.… රා යදොසයමොයහොතිපජානාති; අසන්තංවාඅජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොහං, නත්ථි යමඅජ්ඣත්තං රා යදොසයමොයහොතිපජානාති. යං
තං, භික්ඛයව, ජිව්හාය රසං සායිත්වා සන්තං වා අජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොහං, අත්ථි යම අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොයහොති පජානාති; 
අසන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
රා යදොසයමොයහොති පජානාති; අපි නුයම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධාය වා
යවදිතබ්බා, රුචියා වා යවදිතබ්බා, අනුස්සයවන වා යවදිතබ්බා, 
ආකාරපරිවිතක්යකන වා යවදිතබ්බා, දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා වා
යවදිතබ්බා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘නනුයම, භික්ඛයව, ධම්මා
පඤ්ඤායදිස්වායවදිතබ්බා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘අයම්පියඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයොයංපරියායංආ ම්මභික්ඛුඅඤ්ඤයත්රවසද්ධාය, අඤ්ඤත්ර රුචියා, 
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා, අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා, අඤ්ඤත්ර 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
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බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති 
[පජානාතීති (සයා.කං.පී.ක.)] …යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය සන්තං වා
අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, අත්ථි යම අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොයහොති 
පජානාති; අසන්තංවාඅජ්ඣත්තංරා යදොසයමොහං, නත්ථියමඅජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොයහොති පජානාති. යං තං, භික්ඛයව, භික්ඛු මනසා ධම්මං
විඤ්ඤාය සන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, අත්ථි යම අජ්ඣත්තං
රා යදොසයමොයහොති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං රා යදොසයමොහං, 
නත්ථියමඅජ්ඣත්තංරා යදොසයමොයහොතිපජානාති; අපි නුයම, භික්ඛයව, 
ධම්මා සද්ධාය වා යවදිතබ්බා, රුචියා වා යවදිතබ්බා, අනුස්සයවන වා
යවදිතබ්බා, ආකාරපරිවිතක්යකනවායවදිතබ්බා, දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා
වා යවදිතබ්බා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘නනුයම, භික්ඛයව, ධම්මා
පඤ්ඤායදිස්වායවදිතබ්බා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘අයම්පියඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයොයංපරියායංආ ම්මභික්ඛු අඤ්ඤයත්රව සද්ධාය, අඤ්ඤත්රරුචියා, 
අඤ්ඤත්ර අනුස්සවා, අඤ්ඤත්ර ආකාරපරිවිතක්කා, අඤ්ඤත්ර
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඉන්ද්රියසම්පන්නසුත්තං 

154. අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘ඉන්ද්රියසම්පන්යනො, ඉන්ද්රියසම්පන්යනො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතා
නුයඛො, භන්යත, ඉන්ද්රියසම්පන්යනොයහොතී’’ති? 

‘‘චක්ඛුන්ද්රියයයච, භික්ඛු, උදයබ්බයානුපස්සීවිහරන්යතො චක්ඛුන්ද්රියය
නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හින්ද්රියය යච, භික්ඛු, උදයබ්බයානුපස්සී
විහරන්යතො ජිව්හින්ද්රියය නිබ්බින්දති…යප.… මනින්ද්රියය යච, භික්ඛු, 
උදයබ්බයානුපස්සී විහරන්යතො මනින්ද්රියය නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
විරජ්ජති…යප.… විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, 
වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති.
එත්තාවතායඛො, භික්ඛු, ඉන්ද්රියසම්පන්යනොයහොතී’’ති.නවමං. 

10. ධම්මකථිකපුච්ඡසුත්තං 

155. අථ යඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘ධම්මකථියකො, ධම්මකථියකො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, ධම්මකථියකොයහොතී’’ති? 

‘‘චක්ඛුස්ස යච, භික්ඛුනිබ්බිදාය විරා ායනියරොධාය ධම්මං යදයසති, 
‘ධම්මකථියකො භික්ඛූ’ති අලංවචනාය. චක්ඛුස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිදාය
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විරා ාය නියරොධාය පටිපන්යනො යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො 
භික්ඛූ’ති අලංවචනාය. චක්ඛුස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා 
අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති, ‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතො භික්ඛූ’ති
අලංවචනාය…යප.… ජිව්හාය යච, භික්ඛු, නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
ධම්මංයදයසති, ‘ධම්මකථියකො භික්ඛූ’තිඅලංවචනාය…යප.… මනස්සයච, 
භික්ඛු, නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය ධම්මං යදයසති, ‘ධම්මකථියකො
භික්ඛූ’ති අලංවචනාය. මනස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති, ‘ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛූ’ති අලංවචනාය.
මනස්ස යච, භික්ඛු, නිබ්බිදා විරා ා නියරොධා අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති, 
‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානප්පත්යතොභික්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති.දසමං. 

නවපුරාණවග්ය ොපඤ්චදසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කම්මංචත්තාරිසප්පායා, අනන්යතවාසිකිමත්ථියා; 
අත්ථිනුයඛොපරියායයො, ඉන්ද්රියකථියකනචාති. 

සළායතනවග්ය තතියපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්සවග්ගුද්දානං– 

යයො ක්යඛමි චයලොයකොච,  හපතියදවදයහනච; 
නවපුරායණනපණ්ණායසො, තතියයොයතනවුච්චතීති. 

16. නන්දික්ඛ වග්යගො 

1. අජ්ඣත්තනන්දික්ඛයසුත්තං 

156. ‘‘අනිච්චංයයව, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුංඅනිච්චන්තිපස්සති, සාස්ස 
[සායං (පී.ක.)] යහොතිසම්මාදිට්ඨි. සම්මාපස්සං නිබ්බින්දති.නන්දික්ඛයා
රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං
සුවිමුත්තන්ති වුච්චති…යප.… අනිච්චංයයව, භික්ඛයව, භික්ඛු ජිව්හං 
අනිච්චන්ති පස්සති, සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං නිබ්බින්දති. 
නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා…යප.… චිත්තං සුවිමුත්තන්ති
වුච්චති…යප.… අනිච්චංයයව, භික්ඛයව, භික්ඛු මනං අනිච්චන්ති පස්සති, 
සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා
රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං
සුවිමුත්තන්තිවුච්චතී’’ති.පඨමං. 

2. බාහිරනන්දික්ඛයසුත්තං 

157. ‘‘අනිච්යචයයව, භික්ඛයව, භික්ඛුරූයපඅනිච්චාති පස්සති, සාස්ස
යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; 
රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති.
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අනිච්යචයයව, භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යද…  න්යධ… රයස… යඵොට්ඨබ්යබ… 
ධම්යම අනිච්චාති පස්සති, සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා පස්සං 
නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො.
නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තංසුවිමුත්තන්තිවුච්චතී’’ති.දුතියං. 

3. අජ්ඣත්තඅනිච්චනන්දික්ඛයසුත්තං 

158. ‘‘චක්ඛුං, භික්ඛයව, යයොනියසොමනසිකයරොථ; චක්ඛානිච්චතඤ්ච
යථාභූතං සමනුපස්සථ. චක්ඛුං, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො
මනසිකයරොන්යතො, චක්ඛානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සන්යතො 
චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා
නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති. යසොතං, 
භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ… ඝානං… ජිව්හං, භික්ඛයව, 
යයොනියසොමනසිකයරොථ; ජිව්හානිච්චතඤ්චයථාභූතංසමනුපස්සථ.ජිව්හං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයයොනියසො මනසිකයරොන්යතො, ජිව්හානිච්චතඤ්චයථාභූතං
සමනුපස්සන්යතො ජිව්හායපි නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; 
රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං සුවිමුත්තන්ති වුච්චති.
කායං… මනං, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ; මනානිච්චතඤ්ච
යථාභූතං සමනුපස්සථ. මනං, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො
මනසිකයරොන්යතො, මනානිච්චතඤ්චයථාභූතංසමනුපස්සන්යතොමනස්මිම්පි 
නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො.
නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තංසුවිමුත්තන්තිවුච්චතී’’ති.තතියං. 

4. බාහිරඅනිච්චනන්දික්ඛයසුත්තං 

159. ‘‘රූයප, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ; රූපානිච්චතඤ්ච 
යථාභූතං සමනුපස්සථ. රූයප, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසො
මනසිකයරොන්යතො, රූපානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සන්යතො රූයපසුපි
නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො.
නන්දිරා ක්ඛයාචිත්තංසුවිමුත්තන්තිවුච්චති.සද්යද…  න්යධ… රයස… 
යඵොට්ඨබ්යබ… ධම්යම, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසි කයරොථ; 
ධම්මානිච්චතඤ්ච යථාභූතං සමනුපස්සථ. ධම්යම, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසො මනසිකයරොන්යතො, ධම්මානිච්චතඤ්ච යථාභූතං
සමනුපස්සන්යතො ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති. නන්දික්ඛයා රා ක්ඛයයො; 
රා ක්ඛයා නන්දික්ඛයයො. නන්දිරා ක්ඛයා චිත්තං සුවිමුත්තන්ති
වුච්චතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. ජීවකම්බවනසමාධිසුත්තං 

160. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ජීවකම්බවයන. තත්ර යඛො
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති…යප.… ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, 
භායවථ. සමාහිතස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යථාභූතං ඔක්ඛායති. කිඤ්ච
යථාභූතං ඔක්ඛායති? චක්ඛුං අනිච්චන්ති යථාභූතං ඔක්ඛායති, රූපා
අනිච්චාති යථාභූතං ඔක්ඛායති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති යථාභූතං 
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පටුන 

ඔක්ඛායති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචොති යථාභූතං ඔක්ඛායති, යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනිච්චන්ති යථාභූතං ඔක්ඛායති…යප.… ජිව්හා අනිච්චාති
යථාභූතං ඔක්ඛායති…යප.… මයනො අනිච්යචොති යථාභූතං ඔක්ඛායති, 
ධම්මා අනිච්චාති යථාභූතං ඔක්ඛායති…යප.… යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛං වාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනිච්චන්ති යථාභූතං ඔක්ඛායති. සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ.
සමාහිතස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොයථාභූතංඔක්ඛායතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ජීවකම්බවනපටිසල්ලානසුත්තං 

161. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ජීවකම්බවයන. තත්ර යඛො
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි…යප.… ‘‘පටිසල්ලායන, භික්ඛයව, 
යයො මාපජ්ජථ.පටිසල්ලීනස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොයථාභූතංඔක්ඛායති.
කිඤ්ච යථාභූතංඔක්ඛායති? චක්ඛුංඅනිච්චන්තියථාභූතංඔක්ඛායති, රූපා
අනිච්චාති යථාභූතං ඔක්ඛායති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති යථාභූතං 
ඔක්ඛායති, චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනිච්යචොති යථාභූතං ඔක්ඛායති, යම්පිදං 
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනිච්චන්ති යථාභූතං ඔක්ඛායති…යප.… මයනො අනිච්යචොති
යථාභූතං ඔක්ඛායති, ධම්මා… මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… 
යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා 
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චන්ති යථාභූතං ඔක්ඛායති. පටිසල්ලායන
භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ. පටිසල්ලීනස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යථාභූතං
ඔක්ඛායතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යකොට්ඨිකඅනිච්චසුත්තං 

162. අථ යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මායකොට්ඨියකො
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං
යදයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපීපහිතත්යතොවිහයරයය’’න්ති. 

‘‘යං යඛො, යකොට්ඨික, අනිච්චං තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො.කිඤ්ච, 
යකොට්ඨික, අනිච්චං? චක්ඛු යඛො, යකොට්ඨික, අනිච්චං; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො. රූපාඅනිච්චා; තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
අනිච්චං; තත්රයත ඡන්යදොපහාතබ්යබො.චක්ඛුසම්ඵස්යසොඅනිච්යචො; තත්රයත
ඡන්යදො පහාතබ්යබො. යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චං; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා අනිච්චා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. රසා 
අනිච්චා; තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො. ජිව්හාවිඤ්ඤාණංඅනිච්චං; තත්රයත
ඡන්යදො පහාතබ්යබො. ජිව්හාසම්ඵස්යසො අනිච්යචො; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො. යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
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පටුන 

දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනිච්චං; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො…යප.… මයනො අනිච්යචො; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො.
ධම්මා අනිච්චා; තත්රයතඡන්යදො පහාතබ්යබො. මයනොවිඤ්ඤාණංඅනිච්චං; 
තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.මයනොසම්ඵස්යසොඅනිච්යචො; තත්ර යතඡන්යදො
පහාතබ්යබො. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා 
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනිච්චං; තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.යං
යඛො, යකොට්ඨික, අනිච්චංතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො’’ති.සත්තමං. 

8. යකොට්ඨිකදුක්ඛසුත්තං 

163. අථ යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො…යප.… භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත…යප.… විහයරයය’’න්ති. ‘‘යං යඛො, 
යකොට්ඨික, දුක්ඛංතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.කිඤ්ච, යකොට්ඨික, දුක්ඛං? 
චක්ඛුයඛො, යකොට්ඨික, දුක්ඛං; තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.රූපා දුක්ඛා; 
තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දුක්ඛං; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො. චක්ඛුසම්ඵස්යසො දුක්යඛො; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො.
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිදුක්ඛං; තත්රයතඡන්යදො පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා
දුක්ඛා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො…යප.… මයනො දුක්යඛො; තත්ර යත
ඡන්යදො පහාතබ්යබො. ධම්මා දුක්ඛා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. 
මයනොවිඤ්ඤාණං දුක්ඛං; තත්රයතඡන්යදො පහාතබ්යබො.මයනොසම්ඵස්යසො
දුක්යඛො; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිදුක්ඛං; තත්ර
යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. යං යඛො, යකොට්ඨික, දුක්ඛං තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො’’ති.අට්ඨමං. 

9. යකොට්ඨිකඅනත්තසුත්තං 

164. එකමන්තං…යප.… විහයරයයන්ති. ‘‘යයො යඛො, යකොට්ඨික, 
අනත්තාතත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො.යකොච, යකොට්ඨික, අනත්තා? චක්ඛු
යඛො, යකොට්ඨික, අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. රූපා අනත්තා; 
තත්රයතඡන්යදොපහාතබ්යබො. චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅනත්තා; තත්රයතඡන්යදො
පහාතබ්යබො. චක්ඛුසම්ඵස්යසො අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො.
යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො …යප.… 
ජිව්හා අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො…යප.… මයනො අනත්තා; 
තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. ධම්මා අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො
පහාතබ්යබො. මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්යසො… යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනත්තා; තත්ර යත ඡන්යදො පහාතබ්යබො. යයො යඛො, යකොට්ඨික, 
අනත්තා, තත්රයතඡන්යදො පහාතබ්යබො’’ති.නවමං. 
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10. මිච්ඡාදිට්ඨිපහානසුත්තං 

165. අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තං නිසින්යනොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘කථංනුයඛො, 
භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතොමිච්ඡාදිට්ඨිපහීයතී’’ති? 

‘‘චක්ඛුං යඛො, භික්ඛු, අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො මිච්ඡාදිට්ඨි 
පහීයති. රූයප අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චයතො ජානයතො පස්සයතො මිච්ඡාදිට්ඨි පහීයති.
චක්ඛුසම්ඵස්සංඅනිච්චයතොජානයතො පස්සයතොමිච්ඡාදිට්ඨිපහීයති…යප.… 
යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනිච්චයතොජානයතොපස්සයතො මිච්ඡාදිට්ඨිපහීයති.
එවංයඛො, භික්ඛු, ජානයතොඑවංපස්සයතොමිච්ඡාදිට්ඨි පහීයතී’’ති.දසමං. 

11. සක්කායදිට්ඨිපහානසුත්තං 

166. අථ යඛොඅඤ්ඤතයරො භික්ඛු…යප.… එතදයවොච– ‘‘කථංනුයඛො, 
භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතොසක්කායදිට්ඨි පහීයතී’’ති? ‘‘චක්ඛුංයඛො, 
භික්ඛු, දුක්ඛයතොජානයතොපස්සයතොසක්කායදිට්ඨිපහීයති. රූයපදුක්ඛයතො
ජානයතො පස්සයතො සක්කායදිට්ඨි පහීයති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දුක්ඛයතො 
ජානයතො පස්සයතො සක්කායදිට්ඨි පහීයති. චක්ඛුසම්ඵස්සං දුක්ඛයතො
ජානයතො පස්සයතො සක්කායදිට්ඨි පහීයති…යප.… යම්පිදං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛං වාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි දුක්ඛයතො ජානයතො පස්සයතො සක්කායදිට්ඨි පහීයති. එවං යඛො, 
භික්ඛු, ජානයතොඑවංපස්සයතොසක්කායදිට්ඨිපහීයතී’’ති. එකාදසමං. 

12. අත්තානුදිට්ඨිපහානසුත්තං 

167. අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛු…යප.… එතදයවොච – ‘‘කථංනුයඛො, 
භන්යත, ජානයතොකථංපස්සයතො අත්තානුදිට්ඨිපහීයතී’’ති? ‘‘චක්ඛුංයඛො, 
භික්ඛු, අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති. රූයප
අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති. චක්ඛුසම්ඵස්සං 
අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති. යම්පිදං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං
වා තම්පි අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති…යප.… 
ජිව්හංඅනත්තයතොජානයතොපස්සයතො අත්තානුදිට්ඨිපහීයති…යප.… මනං
අනත්තයතො ජානයතො පස්සයතො අත්තානුදිට්ඨි පහීයති. ධම්යම… 
මයනොවිඤ්ඤාණං… මයනොසම්ඵස්සං… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිඅනත්තයතො
ජානයතොපස්සයතොඅත්තානුදිට්ඨිපහීයතී’’ති.ද්වාදසමං. 

නන්දික්ඛයවග්ය ොයසොළසයමො. 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

114 

පටුන 

තස්සුද්දානං– 

නන්දික්ඛයයනචත්තායරො, ජීවකම්බවයනදුයව; 
යකොට්ඨියකනතයයොවුත්තා, මිච්ඡාසක්කායඅත්තයනොති. 

17. සට්ඨියප යාලවග්යගො 

1. අජ්ඣත්තඅනිච්චඡන්දසුත්තං 

168. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්රයවොඡන්යදො පහාතබ්යබො.කිඤ්ච, 
භික්ඛයව, අනිච්චං? චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො ඡන්යදො
පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්යදො
පහාතබ්යබො…යප.… මයනොඅනිච්යචො; තත්රයවොඡන්යදො පහාතබ්යබො.යං, 
භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්රයවොඡන්යදොපහාතබ්යබො’’ති. 

2. අජ්ඣත්තඅනිච්චරා සුත්තං 

169. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්ර යවො රාය ො පහාතබ්යබො. කිඤ්ච, 
භික්ඛයව, අනිච්චං? චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්ර යවො රාය ො
පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හාඅනිච්චා; තත්රයවොරාය ොපහාතබ්යබො…යප.… 
මයනොඅනිච්යචො; තත්රයවොරාය ොපහාතබ්යබො.යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්ර
යවොරාය ො පහාතබ්යබො’’ති. 

3. අජ්ඣත්තඅනිච්චඡන්දරා සුත්තං 

170. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්ර යවො ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො.
කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනිච්චං? චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං; තත්රයවො ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො…යප.… මයනො අනිච්යචො; තත්රයවොඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො.
යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්රයවො ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

4-6. දුක්ඛඡන්දාදිසුත්තං 

171-173. ‘‘යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං, තත්රයවොඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. කිඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං? චක්ඛු, 
භික්ඛයව, දුක්ඛං; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, 
ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා දුක්ඛා…යප.… මයනො දුක්යඛො; 
තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො. යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො’’ති. 

7-9. අනත්තඡන්දාදිසුත්තං 

174-176. ‘‘යයො, භික්ඛයව, අනත්තා, තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, 
රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො.යකොච, භික්ඛයව, අනත්තා? 
චක්ඛු, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො…යප.… ජිව්හා අනත්තා; තත්ර යවො
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ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො…යප.… මයනො අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, 
රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො.යයො, භික්ඛයව, අනත්තාතත්ර
යවොඡන්යදොපහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

10-12. බාහිරානිච්චඡන්දාදිසුත්තං 

177-179. ‘‘යං, භික්ඛයව, අනිච්චං, තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, 
රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, අනිච්චං? 
රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො 
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. සද්දා අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්යදො
පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො. න්ධාඅනිච්චා; 
තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො. රසා අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. යඵොට්ඨබ්බා අනිච්චා; තත්ර යවො
ඡන්යදොපහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො.ධම්මා
අනිච්චා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො.යං, භික්ඛයව, අනිච්චංතත්රයවොඡන්යදොපහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

13-15. බාහිරදුක්ඛඡන්දාදිසුත්තං 

180-182. ‘‘යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං, තත්රයවොඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. කිඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං? රූපා, 
භික්ඛයව, දුක්ඛා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, 
ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා
දුක්ඛා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො
පහාතබ්යබො. යං, භික්ඛයව, දුක්ඛං, තත්රයවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

16-18. බාහිරානත්තඡන්දාදිසුත්තං 

183-185. ‘‘යයො, භික්ඛයව, අනත්තා, තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, 
රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො.යකොච, භික්ඛයව, අනත්තා? 
රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. සද්දා…  න්ධා… රසා… 
යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා; තත්ර යවො ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ො
පහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ො පහාතබ්යබො. යයො, භික්ඛයව, අනත්තා තත්රයවො
ඡන්යදො පහාතබ්යබො, රාය ොපහාතබ්යබො, ඡන්දරාය ොපහාතබ්යබො’’ති. 

19. අජ්ඣත්තාතීතානිච්චසුත්තං 

186. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං අතීතං…යප.… ජිව්හා අනිච්චා
අතීතා…යප.… මයනො අනිච්යචො අතීයතො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හායපි 
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නිබ්බින්දති…යප.… මනස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා 
විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

20. අජ්ඣත්තානා තානිච්චසුත්තං 

187. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං අනා තං…යප.… ජිව්හා අනිච්චා
අනා තා…යප.… මයනො අනිච්යචො අනා යතො. එවං පස්සං…යප.… 
නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

21. අජ්ඣත්තපච්චුප්පන්නානිච්චසුත්තං 

188. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චංපච්චුප්පන්නං…යප.… ජිව්හාඅනිච්චා
පච්චුප්පන්නා…යප.… මයනො අනිච්යචො පච්චුප්පන්යනො. එවං 
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

22-24. අජ්ඣත්තාතීතාදිදුක්ඛසුත්තං 

189-191. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, දුක්ඛං අතීතං අනා තං
පච්චුප්පන්නං…යප.… ජිව්හාදුක්ඛාඅතීතාඅනා තා පච්චුප්පන්නා…යප.… 
මයනො දුක්යඛො අතීයතො අනා යතො පච්චුප්පන්යනො. එවං පස්සං, 
භික්ඛයව…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

25-27. අජ්ඣත්තාතීතාදිඅනත්තසුත්තං 

192-194. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතං අනා තං
පච්චුප්පන්නං…යප.… ජිව්හා අනත්තා…යප.… මයනො අනත්තා අතීයතො
අනා යතො පච්චුප්පන්යනො. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති 
පජානාතී’’ති. 

28-30. බාහිරාතීතාදිඅනිච්චසුත්තං 

195-197. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා.
සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනිච්චා අතීතා අනා තා 
පච්චුප්පන්නා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

31-33. බාහිරාතීතාදිදුක්ඛසුත්තං 

198-200. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා.
සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා දුක්ඛා අතීතා අනා තා 
පච්චුප්පන්නා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

34-36. බාහිරාතීතාදිඅනත්තසුත්තං 

201-203. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා.
සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා අතීතා අනා තා
පච්චුප්පන්නා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 
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37. අජ්ඣත්තාතීතයදනිච්චසුත්තං 

204. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං අතීතං. යදනිච්චං, තං දුක්ඛං. යං
දුක්ඛං, තදනත්තා.යදනත්තා, තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… ජිව්හා
අනිච්චාඅතීතා.යදනිච්චං, තංදුක්ඛං.යංදුක්ඛං, තදනත්තා.යදනත්තා, තං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… මයනොඅනිච්යචොඅතීයතො.යදනිච්චං, තං
දුක්ඛං.යංදුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා, තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

38. අජ්ඣත්තානා තයදනිච්චසුත්තං 

205. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං අනා තං. යදනිච්චං, තං දුක්ඛං. යං
දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තාතං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… ජිව්හා
අනිච්චා අනා තා. යදනිච්චං, තං දුක්ඛං.යං දුක්ඛං, තදනත්තා.යදනත්තා, 
තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… මයනොඅනිච්යචොඅනා යතො.යදනිච්චං, 
තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා, තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං, භික්ඛයව…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. 

39. අජ්ඣත්තපච්චුප්පන්නයදනිච්චසුත්තං 

206. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං පච්චුප්පන්නං. යදනිච්චං, තං දුක්ඛං.
යං දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා තං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… 
ජිව්හා අනිච්චා පච්චුප්පන්නා. යදනිච්චං, තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං, තදනත්තා.
යදනත්තා, තං‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… මයනො අනිච්යචො
පච්චුප්පන්යනො. යදනිච්චංතං දුක්ඛං. යං දුක්ඛංතදනත්තා. යදනත්තා, තං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති 
පජානාතී’’ති. 

40-42. අජ්ඣත්තාතීතාදියංදුක්ඛසුත්තං 

207-209. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, දුක්ඛං අතීතංඅනා තංපච්චුප්පන්නං.යං 
දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා, තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… ජිව්හා
දුක්ඛා…යප.… මයනො දුක්යඛො අතීයතො අනා යතො පච්චුප්පන්යනො. යං
දුක්ඛං, තදනත්තා.යදනත්තා, තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
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අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

43-45. අජ්ඣත්තාතීතාදියදනත්තසුත්තං 

210-212. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනත්තාඅතීතංඅනා තං පච්චුප්පන්නං.
යදනත්තා, තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං…යප.… ජිව්හා අනත්තා…යප.… 
මයනොඅනත්තාඅතීයතොඅනා යතොපච්චුප්පන්යනො.යදනත්තාතං ‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. 

46-48. බාහිරාතීතාදියදනිච්චසුත්තං 

213-215. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා.
යදනිච්චං, තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා, තං ‘යනතං මම, 
යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං. සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනිච්චා අතීතා
අනා තා පච්චුප්පන්නා. යදනිච්චං තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛං තදනත්තා.
යදනත්තාතං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං 
ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

49-51. බාහිරාතීතාදියංදුක්ඛසුත්තං 

216-218. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා අතීතාඅනා තාපච්චුප්පන්නා.යං
දුක්ඛං, තදනත්තා. යදනත්තා, තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බං.සද්දා…  න්ධා… 
රසා… යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා දුක්ඛා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා. යං
දුක්ඛං, තදනත්තා.යදනත්තා, තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං 
පස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

52-54. බාහිරාතීතාදියදනත්තසුත්තං 

219-221. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා.
යදනත්තා, තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. සද්දා…  න්ධා… රසා… 
යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මා අනත්තා අතීතා අනා තා පච්චුප්පන්නා. යදනත්තා, 
තං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං පස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාතී’’ති. 
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55. අජ්ඣත්තායතනඅනිච්චසුත්තං 

222. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනිච්චං…යප.… ජිව්හා අනිච්චා…යප.… 
මයනොඅනිච්යචො.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

56. අජ්ඣත්තායතනදුක්ඛසුත්තං 

223. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, දුක්ඛං…යප.… ජිව්හා දුක්ඛා…යප.… මයනො
දුක්යඛො.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

57. අජ්ඣත්තායතනඅනත්තසුත්තං 

224. ‘‘චක්ඛු, භික්ඛයව, අනත්තා…යප.… ජිව්හා අනත්තා…යප.… 
මයනොඅනත්තා.එවංපස්සං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපජානාතී’’ති. 

58. බාහිරායතනඅනිච්චසුත්තං 

225. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනිච්චා. සද්දා…  න්ධා… රසා… 
යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මාඅනිච්චා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති 
පජානාතී’’ති. 

59. බාහිරායතනදුක්ඛසුත්තං 

226. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, දුක්ඛා.සද්දා…  න්ධා… රසා… යඵොට්ඨබ්බා… 
ධම්මාදුක්ඛා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාතී’’ති. 

60. බාහිරායතනඅනත්තසුත්තං 

227. ‘‘රූපා, භික්ඛයව, අනත්තා. සද්දා…  න්ධා… රසා… 
යඵොට්ඨබ්බා… ධම්මාඅනත්තා.එවංපස්සං…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාති 
පජානාතී’’ති. 

සට්ඨියපයයාලවග්ය ොසත්තරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඡන්යදනට්ඨාරසයහොන්ති, අතීයතනචද්යවනව; 
යදනිච්චාට්ඨාරසවුත්තා, තයයොඅජ්ඣත්තබාහිරා; 
යපයයායලොසට්ඨියකොවුත්යතො, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනාති. 

සුත්තන්තානිසට්ඨි. 

18. සමුද්දවග්යගො 

1. පඨමසමුද්දසුත්තං 

228. ‘‘‘සමුද්යදො, සමුද්යදො’ති, භික්ඛයව, අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොභාසති.
යනයසො, භික්ඛයව, අරියස්ස විනයය සමුද්යදො. මහා එයසො, භික්ඛයව, 
උදකරාසි මහාඋදකණ්ණයවො. චක්ඛු, භික්ඛයව, පුරිසස්ස සමුද්යදො; තස්ස
රූපමයයොයවය ො. යයොතංරූපමයංයව ංසහති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
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අතරි චක්ඛුසමුද්දං සඌමිං සාවට්ටං ස ාහං සරක්ඛසං; තිණ්යණො
පාරඞ් යතො ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො…යප.… ජිව්හා, භික්ඛයව, පුරිසස්ස
සමුද්යදො; තස්ස රසමයයො යවය ො. යයො තං රසමයං යව ං සහති, අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අතරි ජිව්හාසමුද්දං සඌමිං සාවට්ටං ස ාහං සරක්ඛසං; 
තිණ්යණො පාරඞ් යතොථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො…යප.… මයනො, භික්ඛයව, 
පුරිසස්ස සමුද්යදො; තස්ස ධම්මමයයො යවය ො. යයො තං ධම්මමයං යව ං
සහති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අතරි මයනොසමුද්දංසඌමිංසාවට්ටංස ාහං
සරක්ඛසං; තිණ්යණො පාරඞ් යතො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො’’ති.
ඉදමයවොච…යප.… සත්ථා– 

‘‘යයොඉමංසමුද්දංස ාහංසරක්ඛසං, 
සඌමිංසාවට්ටංසභයංදුත්තරංඅච්චතරි; 
සයවදගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො, 
යලොකන්තගූපාර යතොතිවුච්චතී’’ති.පඨමං; 

2. දුතියසමුද්දසුත්තං 

229. ‘‘සමුද්යදො, සමුද්යදො’ති, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොභාසති. 
යනයසො, භික්ඛයව, අරියස්ස විනයය සමුද්යදො. මහා එයසො, භික්ඛයව, 
උදකරාසි මහාඋදකණ්ණයවො. සන්ති, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා 
ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියස්ස විනයය සමුද්යදො. එත්ථායං සයදවයකො යලොයකො
සමාරයකො සබ්රහ්මයකොසස්සමණබ්රාහ්මණීපජාසයදවමනුස්සායයභුයයයන
සමුන්නා තන්තාකුලකජාතා කුල ණ්ඨිකජාතා [ගුළාගුණ්ඨිකජාතා (සී.), 
කුලගුණ්ඩිකජාතා (සයා. කං.), ගුණගුණිකජාතා (පී.), කුලාගුණ්ඩිකජාතා
(ක.)] මුඤ්ජපබ්බජභූතා, අපායං දුග් තිං විනිපාතං සංසාරං
නාතිවත්තති…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියස්ස විනයය සමුද්යදො. එත්ථායං 
සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා
සයදවමනුස්සායයභුයයයන සමුන්නාතන්තාකුලකජාතාකුල ණ්ඨිකජාතා
මුඤ්ජපබ්බජභූතාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං සංසාරංනාතිවත්තතී’’ති. 

‘‘යස්ස රාය ොචයදොයසොච, අවිජ්ජාච විරාජිතා; 
යසොඉමංසමුද්දංස ාහංසරක්ඛසං, සඌමිභයංදුත්තරං අච්චතරි. 

‘‘සඞ් ාතිය ොමච්චුජයහොනිරුපධි, පහාසිදුක්ඛංඅපුනබ්භවාය; 
අත්ථඞ් යතොයසොනපුයනති [නපමාණයමති(සී. සයා.කං.පී.)], 
අයමොහයී, මච්චුරාජන්තිබ්රූමී’’ති.දුතියං; 
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3. බාළිසියකොපමසුත්තං 

230. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, බාළිසියකො ආමිස තබළිසං  ම්භීයර 
උදකරහයද පක්ඛියපයය. තයමනං අඤ්ඤතයරො ආමිසචක්ඛු මච්යඡො 
ගියලයය.එවඤ්හියසො, භික්ඛයව, මච්යඡොගිලිතබළියසොබාළිසිකස්සඅනයං 
ආපන්යනොබයසනංආපන්යනොයථාකාමකරණීයයොබාළිසිකස්ස. 

එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ඡයියමබළිසායලොකස්මිං අනයායසත්තානං
වධාය [බයාබාධාය (සී. පී.)] පාණිනං. කතයම ඡ? සන්ති, භික්ඛයව, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. තඤ්යච, භික්ඛු, අභිනන්දති අභිවදති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු ගිලිතබළියසො, මාරස්සඅනයංආපන්යනොබයසනං
ආපන්යනො යථාකාමකරණීයයො පාපිමයතො…යප.… සන්ති, භික්ඛයව, 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයාරසා…යප.…. 

සන්ති, භික්ඛයව, මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා 
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච, භික්ඛු, අභිනන්දති අභිවදති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුගිලිතබළියසොමාරස්ස
අනයංආපන්යනො බයසනංආපන්යනොයථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො. 

‘‘සන්ති ච, භික්ඛයව, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තඤ්යච භික්ඛු නාභිනන්දති නාභිවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු න ගිලිතබළියසො 
මාරස්ස අයභදි බළිසං පරියභදි බළිසං න අනයං ආපන්යනො න බයසනං
ආපන්යනොන යථාකාමකරණීයයොපාපිමයතො…යප.…. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.…. සන්ති, භික්ඛයව, 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා.තඤ්යචභික්ඛුනාභිනන්දතිනාභිවදතිනාජ්යඣොසාය තිට්ඨති, අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු න ගිලිතබළියසො මාරස්ස අයභදි බළිසං පරියභදි
බළිසංනඅනයංආපන්යනොනබයසනංආපන්යනොනයථාකාමකරණීයයො 
පාපිමයතො’’ති.තතියං. 

4. ඛීරරුක්යඛොපමසුත්තං 

231. ‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු යයො රාය ො යසො අත්ථි, යයො යදොයසො යසො 
අත්ථි, යයොයමොයහොයසොඅත්ථි, යයොරාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසො
යසො අප්පහීයනො, යයො යමොයහො යසො අප්පහීයනො තස්ස පරිත්තා යචපි
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාචක්ඛුස්සආපාථං ආ ච්ඡන්තිපරියාදියන්යතවස්ස
චිත්තං; යකො පන වායදො අධිමත්තානං! තං කිස්ස යහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ො, යසොඅත්ථි, යයොයදොයසොයසොඅත්ථි, යයොයමොයහොයසොඅත්ථි, යයො
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රාය ොයසො අප්පහීයනො, යයොයදොයසොයසොඅප්පහීයනො, යයොයමොයහොයසො
අප්පහීයනො…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසුරයසසුයයොරාය ොයසොඅත්ථි…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසුයයො රාය ොයසො අත්ථි, යයොයදොයසොයසො
අත්ථි, යයොයමොයහොයසො අත්ථි, යයොරාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසො
යසො අප්පහීයනො, යයො යමොයහො යසො අප්පහීයනො, තස්ස පරිත්තා යචපි
මයනොවිඤ්යඤයයාධම්මාමනස්සආපාථංආ ච්ඡන්තිපරියාදියන්යතවස්ස 
චිත්තං; යකො පන වායදො අධිමත්තානං! තං කිස්ස යහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ො, යසොඅත්ථි, යයොයදොයසොයසොඅත්ථි, යයොයමොයහොයසො අත්ථි, යයො
රාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසොයසොඅප්පහීයනො, යයොයමොයහොයසො
අප්පහීයනො. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඛීරරුක්යඛො අස්සත්යථො වා නියරොයධො වා
පිලක්යඛො වා උදුම්බයරො වා දහයරො තරුයණො යකොමාරයකො. තයමනං 
පුරියසොතිණ්හායකුඨාරියායයතොයයතොආභින්යදයය [භින්යදයය (සයා.කං.
සී.අට්ඨ.), අභින්යදයය(කත්ථචි)] ආ ච්යඡයය ඛීර’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 
‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘යඤ්හි, භන්යත, ඛීරංතංඅත්ථී’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු යයො රාය ො යසො අත්ථි, යයො යදොයසො යසො
අත්ථි, යයොයමොයහොයසො අත්ථි, යයොරාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසො
යසො අප්පහීයනො, යයො යමොයහො යසො අප්පහීයනො, තස්ස පරිත්තා යචපි
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාචක්ඛුස්සආපාථංආ ච්ඡන්ති පරියාදියන්යතවස්ස
චිත්තං; යකො පන වායදො අධිමත්තානං! තං කිස්ස යහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ොයසොඅත්ථි, යයොයදොයසොයසොඅත්ථි, යයොයමොයහොයසො අත්ථි, යයො
රාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසොයසොඅප්පහීයනො, යයොයමොයහොයසො 
අප්පහීයනො…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසුරයසසුයයොරාය ොයසොඅත්ථි…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසුයයො රාය ොයසො අත්ථි, යයොයදොයසොයසො
අත්ථි, යයොයමොයහොයසො අත්ථි, යයොරාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසො
යසො අප්පහීයනො, යයො යමොයහො යසො අප්පහීයනො, තස්ස පරිත්තා යචපි
මයනොවිඤ්යඤයයාධම්මාමනස්සආපාථංආ ච්ඡන්තිපරියාදියන්යතවස්ස 
චිත්තං; යකො පන වායදො අධිමත්තානං! තං කිස්ස යහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ොයසොඅත්ථි, යයො යදොයසොයසොඅත්ථි, යයොයමොයහොයසොඅත්ථි, යයො
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රාය ොයසොඅප්පහීයනො, යයොයදොයසොයසොඅප්පහීයනො, යයොයමොයහොයසො
අප්පහීයනො. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු යයො රාය ො යසො නත්ථි, යයො යදොයසො යසො
නත්ථි, යයොයමොයහොයසො නත්ථි, යයොරාය ොයසොපහීයනො, යයොයදොයසො
යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො පහීයනො, තස්ස අධිමත්තා යචපි
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති යනවස්ස චිත්තං
පරියාදියන්ති; යකොපනවායදොපරිත්තානං!තං කිස්සයහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ොයසොනත්ථි, යයොයදොයසොයසොනත්ථි, යයොයමොයහොයසොනත්ථි, යයො
රාය ො යසො පහීයනො, යයො යදොයසො යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො
පහීයනො…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු රයසසු…යප.… මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසු යයො 
රාය ොයසොනත්ථි, යයොයදොයසොයසොනත්ථි, යයොයමොයහොයසොනත්ථි, යයො
රාය ො යසො පහීයනො, යයො යදොයසො යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො
පහීයනො, තස්සඅධිමත්තායචපිමයනොවිඤ්යඤයයාධම්මාමනස්ස ආපාථං
ආ ච්ඡන්තියනවස්සචිත්තංපරියාදියන්ති; යකොපනවායදොපරිත්තානං!තං 
කිස්සයහතු? යයො, භික්ඛයව, රාය ොයසොනත්ථි, යයොයදොයසොයසොනත්ථි, 
යයො යමොයහො යසො නත්ථි, යයො රාය ො යසො පහීයනො, යයො යදොයසො යසො
පහීයනො, යයො යමොයහො යසො පහීයනො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඛීරරුක්යඛො
අස්සත්යථො වා නියරොයධො වා පිලක්යඛො වා උදුම්බයරො වා සුක්යඛො
යකොලායපො යතයරොවස්සියකො. තයමනං පුරියසො තිණ්හායකුඨාරියා යයතො
යයතො ආභින්යදයයආ ච්යඡයයඛීර’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං
කිස්සයහතු’’? ‘‘යඤ්හි, භන්යත, ඛීරංතංනත්ථී’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු යයො රාය ො යසො නත්ථි, යයො යදොයසො යසො
නත්ථි, යයොයමොයහොයසො නත්ථි, යයොරාය ොයසොපහීයනො, යයොයදොයසො
යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො පහීයනො, තස්ස අධිමත්තා යචපි
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති යනවස්ස චිත්තං 
පරියාදියන්ති; යකොපනවායදොපරිත්තානං!තංකිස්සයහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ොයසො නත්ථි, යයොයදොයසොයසොනත්ථි, යයොයමොයහොයසොනත්ථි, යයො
රාය ො යසො පහීයනො, යයො යදොයසො යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො
පහීයනො…යප.…. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසුරයසසු…යප.…. 
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‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසුයයොරාය ොයසොනත්ථි, යයොයදොයසොයසො
නත්ථි, යයොයමොයහොයසොනත්ථි, යයොරාය ොයසොපහීයනො, යයොයදොයසො
යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො පහීයනො, තස්ස අධිමත්තා යචපි
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා මනස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති, යනවස්ස චිත්තං 
පරියාදියන්ති; යකොපනවායදොපරිත්තානං!තංකිස්සයහතු? යයො, භික්ඛයව, 
රාය ොයසො නත්ථි, යයොයදොයසොයසොනත්ථි, යයොයමොයහොයසොනත්ථි, යයො
රාය ො යසො පහීයනො, යයො යදොයසො යසො පහීයනො, යයො යමොයහො යසො
පහීයනො’’ති.චතුත්ථං. 

5. යකොට්ඨිකසුත්තං 

232. එකං සමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො
බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි දායය. අථ යඛො ආයස්මා 
මහායකොට්ඨියකො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මා මහායකොට්ඨියකොආයස්මන්තං
සාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛු රූපානං සංයයොජනං, රූපා 
චක්ඛුස්ස සංයයොජනං…යප.… ජිව්හා රසානං සංයයොජනං, රසා ජිව්හාය
සංයයොජනං …යප.… මයනො ධම්මානං සංයයොජනං, ධම්මා මනස්ස
සංයයොජන’’න්ති? 

‘‘න යඛො, ආවුයසො යකොට්ඨික, චක්ඛු රූපානං සංයයොජනං, න රූපා 
චක්ඛුස්සසංයයොජනං.යඤ්චතත්ථතදුභයංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො
තං තත්ථ සංයයොජනං…යප.… න ජිව්හා රසානං සංයයොජනං, න රසා
ජිව්හායසංයයොජනං.යඤ්චතත්ථතදුභයං පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ොතං
තත්ථ සංයයොජනං…යප.… න මයනො ධම්මානං සංයයොජනං, න ධම්මා
මනස්සසංයයොජනං.යඤ්චතත්ථතදුභයංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ොතං
තත්ථ සංයයොජනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, කායළො ච බලීබද්යදො [බලිවද්යදො (සී. පී.), 
බලිබද්යදො (සයා. කං. ක.)] ඔදායතො ච බලීබද්යදො එයකන දායමන වා
යයොත්යතන වා සංයුත්තා අස්සු. යයො නු යඛො එවං වයදයය – ‘කායළො
බලීබද්යදොඔදාතස්සබලීබද්දස්සසංයයොජනං, ඔදායතො බලීබද්යදොකාළස්ස
බලීබද්දස්ස සංයයොජන’න්ති, සම්මානු යඛො යසො වදමායනො වයදයයා’’ති? 
‘‘යනොයහතං, ආවුයසො’’. ‘‘නයඛො, ආවුයසො, කායළොබලීබද්යදොඔදාතස්ස 
බලීබද්දස්ස සංයයොජනං, න ඔදායතො බලීබද්යදො කාළස්ස බලීබද්දස්ස
සංයයොජනං.යයනචයඛො යතඑයකනදායමනවායයොත්යතනවාසංයුත්තා
තංතත්ථසංයයොජනං. 
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‘‘එවයමව යඛො, ආවුයසො, න චක්ඛු රූපානං සංයයොජනං, න රූපා
චක්ඛුස්ස සංයයොජනං.යඤ්චතත්ථතදුභයංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො
තං තත්ථ සංයයොජනං…යප.… න ජිව්හා රසානං සංයයොජනං…යප.… න
මයනොධම්මානංසංයයොජනං, න ධම්මාමනස්සසංයයොජනං.යඤ්චතත්ථ
තදුභයංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො, තං තත්ථසංයයොජනං. 

‘‘චක්ඛුවා, ආවුයසො, රූපානංසංයයොජනංඅභවිස්ස, රූපාවා චක්ඛුස්ස
සංයයොජනං, නයිදංබ්රහ්මචරියවායසොපඤ්ඤායයථ [පඤ්ඤායති (ක.)] සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය. යස්මා ච යඛො, ආවුයසො, න චක්ඛුරූපානං සංයයොජනං, න
රූපා චක්ඛුස්ස සංයයොජනං; යඤ්ච තත්ථ තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති
ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ සංයයොජනං, තස්මා බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායති 
සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය…යප.…. 

‘‘ජිව්හා, ආවුයසො, රසානං සංයයොජනං අභවිස්ස, රසා වා ජිව්හාය 
සංයයොජනං, නයිදං බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායයථ සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.
යස්මා ච යඛො, ආවුයසො, න ජිව්හා රසානං සංයයොජනං, න රසා ජිව්හාය
සංයයොජනං; යඤ්චතත්ථතදුභයං පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො, තංතත්ථ
සංයයොජනං, තස්මා බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායති සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය…යප.…. 

‘‘මයනොවා, ආවුයසො, ධම්මානංසංයයොජනංඅභවිස්ස, ධම්මාවාමනස්ස 
සංයයොජනං, නයිදං බ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායයථ සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.
යස්මාචයඛො, ආවුයසො, නමයනොධම්මානංසංයයොජනං, නධම්මාමනස්ස
සංයයොජනං; යඤ්චතත්ථතදුභයං පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො, තංතත්ථ
සංයයොජනං, තස්මාබ්රහ්මචරියවායසො පඤ්ඤායතිසම්මාදුක්ඛක්ඛයාය. 

‘‘ඉමිනායපතං, ආවුයසො, පරියායයනයවදිතබ්බං යථානචක්ඛුරූපානං
සංයයොජනං, නරූපා චක්ඛුස්ස සංයයොජනං. යඤ්ච තත්ථ තදුභයං පටිච්ච
උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ සංයයොජනං…යප.… න ජිව්හා රසානං 
සංයයොජනං…යප.… න මයනො ධම්මානං සංයයොජනං, න ධම්මා මනස්ස
සංයයොජනං.යඤ්චතත්ථතදුභයං පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො, තංතත්ථ
සංයයොජනං. 

‘‘සංවිජ්ජති යඛො, ආවුයසො, භ වයතො චක්ඛු. පස්සති භ වා චක්ඛුනා 
රූපං. ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි. සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති
යඛො, ආවුයසො, භ වයතො යසොතං. සුණාති භ වා යසොයතන සද්දං.
ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි. සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති යඛො, 
ආවුයසො, භ වයතො ඝානං. ඝායති භ වා ඝායනන  න්ධං. ඡන්දරාය ො
භ වයතො නත්ථි. සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති යඛො, ආවුයසො, 
භ වයතොජිව්හා.සායතිභ වාජිව්හාය රසං.ඡන්දරාය ොභ වයතොනත්ථි.
සුවිමුත්තචිත්යතොභ වා.සංවිජ්ජතියඛො, ආවුයසො, භ වයතො කායයො.ඵුසති
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භ වා කායයන යඵොට්ඨබ්බං. ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි.
සුවිමුත්තචිත්යතො භ වා. සංවිජ්ජති යඛො, ආවුයසො, භ වයතො මයනො.
විජානාති භ වා මනසා ධම්මං. ඡන්දරාය ො භ වයතො නත්ථි.
සුවිමුත්තචිත්යතොභ වා. 

‘‘ඉමිනා යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා න චක්ඛු
රූපානං සංයයොජනං, නරූපාචක්ඛුස්සසංයයොජනං; යඤ්චතත්ථතදුභයං
පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ සංයයොජනං. න යසොතං… න
ඝානං… නජිව්හාරසානංසංයයොජනං, නරසා ජිව්හායසංයයොජනං; යඤ්ච
තත්ථ තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො තං තත්ථ සංයයොජනං. න
කායයො… නමයනොධම්මානංසංයයොජනං, නධම්මාමනස්සසංයයොජනං; 
යඤ්ච තත්ථ තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො, තං තත්ථ
සංයයොජන’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. කාමභූසුත්තං 

233. එකංසමයංආයස්මාචආනන්යදොආයස්මාචකාමභූයකොසම්බියං 
විහරන්ති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා කාමභූ සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං 
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
ආයස්මාකාමභූආයස්මන්තං ආනන්දංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, චක්ඛු රූපානං සංයයොජනං, රූපා 
චක්ඛුස්ස සංයයොජනං…යප.… ජිව්හා රසානං සංයයොජනං, රසා ජිව්හාය
සංයයොජනං…යප.… මයනො ධම්මානං සංයයොජනං, ධම්මා මනස්ස
සංයයොජන’’න්ති? 

‘‘නයඛො, ආවුයසොකාමභූ [කාමභු )සී(.  යමොග් ල්ලායන65-ය වාතිසුත්තං

පස්සිතබ්බං], චක්ඛුරූපානං සංයයොජනං, න රූපා චක්ඛුස්ස සංයයොජනං .

යඤ්ච තත්ථ තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො , තං තත්ථ

සංයයොජනං…යප.… න ජිව්හා රසානං සංයයොජනං, න රසා ජිව්හාය 

සංයයොජනං…යප.… න මයනො ධම්මානං සංයයොජනං, න ධම්මා මනස්ස

සංයයොජනං  .යඤ්චතත්ථතදුභයං  පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ොතංතත්ථ

සංයයොජනං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, කායළො ච බලීබද්යදො ඔදායතො ච බලීබද්යදො
එයකන දායමන වා යයොත්යතන වා සංයුත්තා අස්සු. යයො නු යඛො එවං 
වයදයය– ‘කායළොබලීබද්යදොඔදාතස්සබලීබද්දස්සසංයයොජනං, ඔදායතො
බලීබද්යදො කාළස්ස බලීබද්දස්ස සංයයොජන’න්ති, සම්මා නු යඛො යසො
වදමායනො වයදයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘න යඛො, ආවුයසො, 
කායළො බලීබද්යදො ඔදාතස්ස බලීබද්දස්ස සංයයොජනං, නපි ඔදායතො 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

127 

පටුන 

බලීබද්යදො කාළස්ස බලීබද්දස්ස සංයයොජනං. යයන ච යඛො යත එයකන
දායමනවායයොත්යතනවා සංයුත්තා, තංතත්ථසංයයොජනං.එවයමවයඛො, 
ආවුයසො, න චක්ඛු රූපානං සංයයොජනං, න රූපා චක්ඛුස්ස
සංයයොජනං…යප.… න ජිව්හා…යප.… න මයනො…යප.… යඤ්ච තත්ථ
තදුභයංපටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ො, තංතත්ථසංයයොජන’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. උදායීසුත්තං 

234. එකංසමයංආයස්මාචආනන්යදොආයස්මාචඋදායීයකොසම්බියං 
විහරන්ති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා උදායී සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛො
ආයස්මාඋදායීආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– 

‘‘යයථව නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, අයං කායයො භ වතා 
අයනකපරියායයන අක්ඛායතො විවයටො පකාසියතො – ‘ඉතිපායං කායයො
අනත්තා’ති, සක්කා එවයමව විඤ්ඤාණං පිදං ආචික්ඛිතුං යදයසතුං
පඤ්ඤයපතුං පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතුං – ‘ඉතිපිදං
විඤ්ඤාණංඅනත්තා’’’ති? 

‘‘යයථවයඛො, ආවුයසොඋදායී, අයංකායයොභ වතාඅයනකපරියායයන
අක්ඛායතො විවයටො පකාසියතො – ‘ඉතිපායං කායයො අනත්තා’ති, සක්කා
එවයමව විඤ්ඤාණං පිදං ආචික්ඛිතුං යදයසතුං පඤ්ඤයපතුං පට්ඨයපතුං
විවරිතුංවිභජිතුං උත්තානීකාතුං– ‘ඉතිපිදංවිඤ්ඤාණංඅනත්තා’’’ති. 

‘‘චක්ඛුඤ්ච, ආවුයසො, පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘යයො චාවුයසො, යහතු, යයො ච
පච්චයයො චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය, යසො ච යහතු, යසො ච පච්චයයො
සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරියසසං නිරුජ්යඣයය. අපි නු යඛො 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘ඉමිනාපි
යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන භ වතා අක්ඛාතං විවටං පකාසිතං – 
‘ඉතිපිදංවිඤ්ඤාණං අනත්තා’’’ති…යප.…. 

‘‘ජිව්හඤ්චාවුයසො, පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණ’’න්ති? 
‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘යයො චාවුයසො, යහතු යයො ච පච්චයයො 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය, යසො ච යහතු, යසො ච පච්චයයො සබ්යබන
සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරියසසං නිරුජ්යඣයය, අපි නු යඛො
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘ඉමිනාපි
යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන භ වතා අක්ඛාතං විවටං පකාසිතං – 
‘ඉතිපිදංවිඤ්ඤාණංඅනත්තා’’’ති…යප.…. 
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‘‘මනඤ්චාවුයසො, පටිච්චධම්යමචඋප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති? 
‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘යයො චාවුයසො, යහතු, යයො ච පච්චයයො 
මයනොවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය, යසො ච යහතු, යසො ච පච්චයයො සබ්යබන
සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරියසසං නිරුජ්යඣයය, අපි නු යඛො
මයනොවිඤ්ඤාණං පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘ඉමිනාපි
යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන භ වතා අක්ඛාතං විවටං පකාසිතං – 
‘ඉතිපිදංවිඤ්ඤාණංඅනත්තා’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොසාරත්ථියකොසාර යවසීසාරපරියයසනං 
චරමායනො තිණ්හං කුඨාරිං ආදාය වනං පවියසයය. යසො තත්ථ පස්යසයය
මහන්තංකදලික්ඛන්ධංඋජංනවංඅකුක්කුකජාතං [අකුක්කුටකජාතං(සයා.
කං.), අකුක්කජටජාතං (ක.)]. තයමනං මූයල ඡින්යදයය; මූයල යඡත්වා
අග්ය  ඡින්යදයය; අග්ය  යඡත්වා පත්තවට්ටිං විනිබ්භුයජයය 
[විනිබ්භුජ්යජයය (පී.), විනිබ්භජ්යජයය (සයා.කං.)]. යසො තත්ථයඵග්ගුම්පි
නාධි ච්යඡයය, කුයතො සාරං! එවයමව යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු ඡසු 
ඵස්සායතයනසු යනවත්තානං න අත්තනියං සමනුපස්සති. යසො එවං
අසමනුපස්සන්යතො [එවං සමනුපස්සන්යතො (සයා. කං. ක.)] න කිඤ්චි
යලොයක උපාදියති.අනුපාදියංනපරිතස්සති.අපරිතස්සංපච්චත්තඤ්යඤව 
පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. ආදිත්තපරියායසුත්තං 

235. ‘‘ආදිත්තපරියායංයවො, භික්ඛයව, ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි.තං
සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, ආදිත්තපරියායයො, ධම්මපරියායයො? වරං, 
භික්ඛයව, තත්තායඅයයොසලාකායආදිත්තායසම්පජ්ජලිතායසයජොතිභූතාය 
[සඤ්යජොතිභූතාය (සයා. කං.)] චක්ඛුන්ද්රියං සම්පලිමට්ඨං, න ත්යවව
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො. 
නිමිත්තස්සාද ථිතං [නිමිත්තස්සාද ධිතං(සයා.කං.ක.)ම.නි. 3.316-317] 
වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානංතිට්යඨයය, අනුබයඤ්ජනස්සාද ථිතං
වා තස්මිඤ්යච සමයය කාලං කයරයය, ඨානයමතං විජ්ජති, යං ද්වින්නං
 තීනංඅඤ්ඤතරං තිං ච්යඡයය– නිරයංවා, තිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉමං 
ඛ්වාහං, භික්ඛයව, ආදීනවංදිස්වාඑවංවදාමි. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, තිණ්යහනඅයයොසඞ්කුනාආදිත්යතනසම්පජ්ජලියතන 
සයජොතිභූයතනයසොතින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං, නත්යවවයසොතවිඤ්යඤයයයසු
සද්යදසු අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො. නිමිත්තස්සාද ථිතං වා, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානංතිට්යඨයය, අනුබයඤ්ජනස්සාද ථිතං වා 
තස්මිඤ්යචසමයයකාලඞ්කයරයය, ඨානයමතංවිජ්ජති, යංද්වින්නං තීනං
අඤ්ඤතරං  තිං ච්යඡයය– නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉමංඛ්වාහං, 
භික්ඛයව, ආදීනවං දිස්වාඑවංවදාමි. 
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‘‘වරං, භික්ඛයව, තිණ්යහන නඛච්යඡදයනන ආදිත්යතන
සම්පජ්ජලියතන සයජොතිභූයතන ඝානින්ද්රියං සම්පලිමට්ඨං, න ත්යවව 
ඝානවිඤ්යඤයයයසු  න්යධසු අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො.
නිමිත්තස්සාද ථිතං වා, භික්ඛයව, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානං තිට්යඨයය, 
අනුබයඤ්ජනස්සාද ථිතං වා තස්මිඤ්යච සමයය කාලං කයරයය.
ඨානයමතංවිජ්ජති, යංද්වින්නං තීනංඅඤ්ඤතරං  තිං ච්යඡයය– නිරයං
වාතිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉමංඛ්වාහං, භික්ඛයව, ආදීනවං දිස්වාඑවංවදාමි. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, තිණ්යහන ඛුයරන ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන 
සයජොතිභූයතනජිව්හින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං, නත්යවවජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු
රයසසු අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තග් ායහො. නිමිත්තස්සාද ථිතං වා, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානංතිට්යඨයය, අනුබයඤ්ජනස්සාද ථිතං වා 
තස්මිඤ්යචසමයයකාලංකයරයය.ඨානයමතංවිජ්ජති, යංද්වින්නං තීනං
අඤ්ඤතරං  තිං ච්යඡයය– නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉමංඛ්වාහං, 
භික්ඛයව, ආදීනවං දිස්වාඑවංවදාමි. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, තිණ්හාය සත්තියා ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය 
සයජොතිභූතාය කායින්ද්රියං සම්පලිමට්ඨං, න ත්යවව කායවිඤ්යඤයයයසු 
යඵොට්ඨබ්යබසුඅනුබයඤ්ජනයසොනිමිත්තග් ායහො.නිමිත්තස්සාද ථිතංවා, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණංතිට්ඨමානංතිට්යඨයය, අනුබයඤ්ජනස්සාද ථිතං වා
තස්මිඤ්යච සමයයකාලංකයරයය.ඨානයමතංවිජ්ජති, යංද්වින්නං තීනං 
අඤ්ඤතරං තිං ච්යඡයය– නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉමංඛ්වාහං, 
භික්ඛයව, ආදීනවංදිස්වාඑවංවදාමි. 

‘‘වරං, භික්ඛයව, යසොත්තං.යසොත්තංයඛොපනාහං, භික්ඛයව, වඤ්ඣං 
ජීවිතානංවදාමි, අඵලංජීවිතානංවදාමි, යමොමූහංජීවිතානංවදාමි, නත්යවව
තථාරූයප විතක්යක විතක්යකයය යථාරූපානං විතක්කානං වසං  යතො
සඞ්ඝංභින්යදයය.ඉමං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, වඤ්ඣංජීවිතානංආදීනවංදිස්වා
එවං වදාමි. 

‘‘තත්ථ, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘තිට්ඨතු
තාව තත්තාය අයයොසලාකාය ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය 
චක්ඛුන්ද්රියං සම්පලිමට්ඨං. හන්දාහං ඉදයමව මනසි කයරොමි – ඉති චක්ඛු
අනිච්චං, රූපා අනිච්චා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, චක්ඛුසම්ඵස්යසො
අනිච්යචො, යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛං
වාඅදුක්ඛමසුඛංවා තම්පිඅනිච්චං’’’ [අනිච්ච’’න්ති(?)]. 

‘‘තිට්ඨතු තාව තිණ්යහන අයයොසඞ්කුනා ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන
සයජොතිභූයතනයසොතින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං.හන්දාහංඉදයමව මනසිකයරොමි
– ඉති යසොතං අනිච්චං, සද්දා අනිච්චා, යසොතවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, 
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යසොතසම්ඵස්යසො අනිච්යචො, යම්පිදං යසොතසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතංසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිඅනිච්චං. 

‘‘තිට්ඨතු තාවතිණ්යහනනඛච්යඡදයනන ආදිත්යතනසම්පජ්ජලියතන
සයජොතිභූයතනඝානින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං.හන්දාහංඉදයමව මනසිකයරොමි
– ඉති ඝානං අනිච්චං,  න්ධා අනිච්චා, ඝානවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, 
ඝානසම්ඵස්යසො අනිච්යචො, යම්පිදං ඝානසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං…යප.… තම්පිඅනිච්චං. 

‘‘තිට්ඨතු තාව තිණ්යහන ඛුයරන ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන 
සයජොතිභූයතනජිව්හින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං.හන්දාහංඉදයමවමනසිකයරොමි
– ඉති ජිව්හා අනිච්චා, රසා අනිච්චා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, 
ජිව්හාසම්ඵස්යසො අනිච්යචො, යම්පිදං ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති…යප.… තම්පිඅනිච්චං. 

‘‘තිට්ඨතු තාව තිණ්හාය සත්තියා ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය 
සයජොතිභූතායකායින්ද්රියංසම්පලිමට්ඨං.හන්දාහංඉදයමවමනසිකයරොමි– 
ඉති කායයො අනිච්යචො, යඵොට්ඨබ්බා අනිච්චා, කායවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, 
කායසම්ඵස්යසො අනිච්යචො, යම්පිදං කායසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවදයිතං…යප.… තම්පිඅනිච්චං. 

‘‘තිට්ඨතුතාවයසොත්තං.හන්දාහංඉදයමවමනසිකයරොමි– ඉතිමයනො 
අනිච්යචො, ධම්මා අනිච්චා, මයනොවිඤ්ඤාණං අනිච්චං, මයනොසම්ඵස්යසො
අනිච්යචො, යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං සුඛං වා
දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං වාතම්පිඅනිච්චං’’. 

‘‘එවංපස්සං, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොචක්ඛුස්මිම්පි නිබ්බින්දති, 
රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුසම්ඵස්යසපි
නිබ්බින්දති…යප.… යම්පිදං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවදයිතං
සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං
විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණං යහොති. ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.
අයංයඛො, භික්ඛයව, ආදිත්තපරියායයො, ධම්මපරියායයො’’ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමහත්ථපායදොපමසුත්තං 

236. ‘‘හත්යථසු, භික්ඛයව, සතිආදානනික්යඛපනංපඤ්ඤායති; පායදසු
සති අභික්කමපටික්කයමො පඤ්ඤායති; පබ්යබසු සති සමිඤ්ජනපසාරණං
පඤ්ඤායති; කුච්ඡිස්මිං සති ජිඝච්ඡා පිපාසා පඤ්ඤායති. එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, චක්ඛුස්මිංසතිචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛං
දුක්ඛං…යප.… ජිව්හාය සති ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛං දුක්ඛං…යප.… මනස්මිං සති මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛං…යප.…. 
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‘‘හත්යථසු, භික්ඛයව, අසතිආදානනික්යඛපනංනපඤ්ඤායති; පායදසු 
අසති අභික්කමපටික්කයමො න පඤ්ඤායති; පබ්යබසු අසති
සමිඤ්ජනපසාරණං න පඤ්ඤායති; කුච්ඡිස්මිං අසති ජිඝච්ඡා පිපාසා න
පඤ්ඤායති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්මිං අසතිචක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා 
නුප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛං දුක්ඛං…යප.… ජිව්හාය අසති
ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා නුප්පජ්ජති…යප.… මනස්මිං අසති
මයනොසම්ඵස්සපච්චයානුප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛ’’න්ති.නවමං. 

10. දුතියහත්ථපායදොපමසුත්තං 

237. ‘‘හත්යථසු, භික්ඛයව, සතිආදානනික්යඛපනංයහොති; පායදසු සති
අභික්කමපටික්කයමො යහොති; පබ්යබසු සති සමිඤ්ජනපසාරණං යහොති; 
කුච්ඡිස්මිං සති ජිඝච්ඡා පිපාසා යහොති. එවයමවයඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුස්මිං
සති චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛං දුක්ඛං…යප.… 
ජිව්හාය සති…යප.… මනස්මිං සති මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති 
අජ්ඣත්තංසුඛංදුක්ඛං…යප.…. 

‘‘හත්යථසු, භික්ඛයව, අසතිආදානනික්යඛපනංනයහොති; පායදසුඅසති 
අභික්කමපටික්කයමො න යහොති; පබ්යබසු අසති සමිඤ්ජනපසාරණං න
යහොති; කුච්ඡිස්මිං අසතිජිඝච්ඡාපිපාසානයහොති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
චක්ඛුස්මිං අසති චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා නුප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛං
දුක්ඛං…යප.… ජිව්හාය අසති ජිව්හාසම්ඵස්සපච්චයා නුප්පජ්ජති…යප.… 
මනස්මිං අසති මයනොසම්ඵස්සපච්චයා නුප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛං
දුක්ඛ’’න්ති.දසමං. 

සමුද්දවග්ය ොඅට්ඨරසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව සමුද්දාබාළිසියකො, ඛීරරුක්යඛන යකොට්ඨියකො; 
කාමභූඋදායීයචව, ආදිත්යතනචඅට්ඨමං; 
හත්ථපාදූපමාද්යවති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

19. ආසීවිසවග්යගො 

1. ආසීවියසොපමසුත්තං 

238. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චත්තායරො ආසීවිසා උග් යතජා
යඝොරවිසා.අථපුරියසොආ ච්යඡයයජීවිතුකායමොඅමරිතුකායමොසුඛකායමො 
දුක්ඛප්පටිකූයලො. තයමනං එවං වයදයයං – ‘ඉයම යත, අම්යභො පුරිස, 
චත්තායරොආසීවිසා උග් යතජායඝොරවිසාකායලන කාලංවුට්ඨායපතබ්බා, 
කායලන කාලං න්හායපතබ්බා, කායලන කාලං යභොයජතබ්බා, කායලන
කාලංසංයවයසතබ්බා [පයවයසතබ්බා(සයා.කං.පී.ක.)]. යදාචයඛොයත, 
අම්යභො පුරිස, ඉයමසං චතුන්නං ආසීවිසානං උග් යතජානං යඝොරවිසානං
අඤ්ඤතයරො වා අඤ්ඤතයරො වා කුප්පිස්සති, තයතො ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
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මරණං වා නි ච්ඡසි, මරණමත්තං වා දුක්ඛං. යං යත, අම්යභො පුරිස, 
කරණීයංතංකයරොහී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, පුරියසො භීයතො චතුන්නං ආසීවිසානං 
උග් යතජානං යඝොරවිසානං යයන වා යතන වා පලායයථ. තයමනං එවං
වයදයයං– ‘ඉයමයඛො, අම්යභොපුරිස, පඤ්චවධකාපච්චත්ථිකාපිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්ධා, යත්යථව නං පස්සිස්සාම තත්යථව ජීවිතා
යවොයරොයපස්සාමාති.යංයත, අම්යභොපුරිස, කරණීයංතං කයරොහී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, පුරියසො භීයතො චතුන්නං ආසීවිසානං
උග් යතජානං යඝොරවිසානං, භීයතො පඤ්චන්නං වධකානං පච්චත්ථිකානං
යයනවා යතනවාපලායයථ.තයමනංඑවංවයදයයං– ‘අයංයත, අම්යභො
පුරිස, ඡට්යඨොඅන්තරචයරොවධයකොඋක්ඛිත්තාසියකොපිට්ඨියතොපිට්ඨියතො
අනුබන්යධො යත්යථව නං පස්සිස්සාමි තත්යථව සියරො පායතස්සාමීති. යං
යත, අම්යභොපුරිස, කරණීයංතං කයරොහී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, පුරියසො භීයතො චතුන්නං ආසීවිසානං
උග් යතජානංයඝොරවිසානං, භීයතොපඤ්චන්නං වධකානං පච්චත්ථිකානං, 
භීයතො ඡට්ඨස්සඅන්තරචරස්සවධකස්සඋක්ඛිත්තාසිකස්සයයනවායතන
වා පලායයථ. යසො පස්යසයය සුඤ්ඤං  ාමං. යඤ්ඤයදව ඝරං පවියසයය
රිත්තකඤ්යඤව පවියසයය තුච්ඡකඤ්යඤව පවියසයය සුඤ්ඤකඤ්යඤව
පවියසයය. යඤ්ඤයදව භාජනං පරිමයසයය රිත්තකඤ්යඤව පරිමයසයය
තුච්ඡකඤ්යඤව පරිමයසයය සුඤ්ඤකඤ්යඤව පරිමයසයය. තයමනං එවං
වයදයයං – ‘ඉදානි, අම්යභො පුරිස, ඉමං සුඤ්ඤං  ාමං යචොරා  ාමඝාතකා 
පවිසන්ති [වධිස්සන්ති (සී. පී.)]. යං යත, අම්යභො පුරිස, කරණීයං තං
කයරොහී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, පුරියසො භීයතො චතුන්නං ආසීවිසානං
උග් යතජානංයඝොරවිසානං, භීයතොපඤ්චන්නං වධකානංපච්චත්ථිකානං, 
භීයතො ඡට්ඨස්ස අන්තරචරස්ස වධකස්ස උක්ඛිත්තාසිකස්ස, භීයතො
යචොරානං  ාමඝාතකානං යයන වා යතන වා පලායයථ. යසො පස්යසයය
මහන්තංඋදකණ්ණවංඔරිමංතීරංසාසඞ්කංසප්පටිභයං, පාරිමංතීරංයඛමං
අප්පටිභයං. න චස්ස නාවා සන්තාරණී උත්තරයසතු වා අපාරා පාරං 
 මනාය. අථ යඛො, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස එවමස්ස – ‘අයං යඛො 
මහාඋදකණ්ණයවො ඔරිමං තීරං සාසඞ්කං සප්පටිභයං, පාරිමං තීරං යඛමං
අප්පටිභයං, නත්ථි ච [න චස්ස (සී. ක.), නත්ථස්ස (සයා. කං.)] නාවා 
සන්තාරණී උත්තරයසතු වා අපාරා පාරං  මනාය. යංනූනාහං
තිණකට්ඨසාඛාපලාසං සංකඩ්ඪිත්වාකුල්ලංබන්ධිත්වාතංකුල්ලංනිස්සාය
හත්යථහිචපායදහිච වායමමායනොයසොත්ථිනාපාරං ච්යඡයය’’’න්ති. 
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‘‘අථයඛොයසො, භික්ඛයව, පුරියසොතිණකට්ඨසාඛාපලාසංසංකඩ්ඪිත්වා 
කුල්ලංබන්ධිත්වාතංකුල්ලංනිස්සායහත්යථහිචපායදහිචවායමමායනො
යසොත්ථිනා පාරං  ච්යඡයය, තිණ්යණො පාරඞ් යතො [පාර යතො (සී. සයා. 
කං.)] ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො. 

‘‘උපමා යඛො මයායං, භික්ඛයව, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය.
අයඤ්යචත්ථ [අයං යචයවත්ථ (සී.)] අත්යථො – චත්තායරො ආසීවිසා
උග් යතජා යඝොරවිසාති යඛො, භික්ඛයව, චතුන්යනතං මහාභූතානං
අධිවචනං – පථවීධාතුයා, ආයපොධාතුයා, යතයජොධාතුයා, වායයොධාතුයා. 

‘‘පඤ්ච වධකා පච්චත්ථිකාති යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්යනතං
උපාදානක්ඛන්ධානං අධිවචනං, යසයයථිදං – රූපුපාදානක්ඛන්ධස්ස, 
යවදනුපාදානක්ඛන්ධස්ස, සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්ධස්ස, 
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්ධස්ස, විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්ධස්ස. 

‘‘ඡට්යඨො අන්තරචයරො වධයකො උක්ඛිත්තාසියකොති යඛො, භික්ඛයව, 
නන්දීරා ස්යසතංඅධිවචනං. 

‘‘සුඤ්යඤො  ායමොති යඛො, භික්ඛයව, ඡන්යනතං අජ්ඣත්තිකානං
ආයතනානං අධිවචනං.චක්ඛුයතොයචපිනං, භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතො
යමධාවී උපපරික්ඛති රිත්තකඤ්යඤව ඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤව ඛායති, 
සුඤ්ඤකඤ්යඤව ඛායති…යප.… ජිව්හායතො යචපිනං, භික්ඛයව…යප.… 
මනයතො යචපි නං, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී උපපරික්ඛති
රිත්තකඤ්යඤවඛායති, තුච්ඡකඤ්යඤවඛායති, සුඤ්ඤකඤ්යඤවඛායති. 

‘‘යචොරා  ාමඝාතකාති යඛො, භික්ඛයව, ඡන්යනතං බාහිරානං
ආයතනානං අධිවචනං. චක්ඛු, භික්ඛයව, හඤ්ඤති මනාපාමනායපසු
රූයපසු; යසොතං, භික්ඛයව…යප.… ඝානං, භික්ඛයව…යප.… ජිව්හා, 
භික්ඛයව, හඤ්ඤති මනාපාමනායපසු රයසසු; කායයො, භික්ඛයව…යප.… 
මයනො, භික්ඛයව, හඤ්ඤතිමනාපාමනායපසුධම්යමසු. 

‘‘මහාඋදකණ්ණයවොතියඛො, භික්ඛයව, චතුන්යනතංඔඝානංඅධිවචනං
– කායමොඝස්ස, භයවොඝස්ස, දිට්යඨොඝස්ස, අවිජ්යජොඝස්ස. 

‘‘ඔරිමංතීරංසාසඞ්කංසප්පටිභයන්තියඛො, භික්ඛයව, සක්කායස්යසතං
අධිවචනං. 

‘‘පාරිමං තීරං යඛමං අප්පටිභයන්ති යඛො, භික්ඛයව, නිබ්බානස්යසතං
අධිවචනං. 

‘‘කුල්ලන්ති යඛො, භික්ඛයව, අරියස්යසතං අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස
අධිවචනං, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 
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‘‘තස්ස හත්යථහි ච පායදහි ච වායායමොති යඛො, භික්ඛයව, 
වීරියාරම්භස්යසතංඅධිවචනං. 

‘‘තිණ්යණො පාරඞ් යතො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණොති යඛො, භික්ඛයව, 
අරහයතොඑතංඅධිවචන’’න්ති.පඨමං. 

2. රයථොපමසුත්තං 

239. ‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුදිට්යඨවධම්යම
සුඛයසොමනස්සබහුයලො විහරති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති ආසවානං
ඛයාය. කතයමහි තීහි? ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, යභොජයන
මත්තඤ්ඤූ, ජා රියංඅනුයුත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති, 
නානුබයඤ්ජනග් ාහී; යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං. තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී; යත්වාධිකරණයමනං
මනින්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මා
අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය
සංවරං ආපජ්ජති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, සුභූමියං චාතුමහාපයථ
ආජඤ්ඤරයථො යුත්යතො අස්ස ඨියතො ඔධස්තපයතොයදො [ඔධතපයතොයදො
(සයා. කං.), ඔධසතපයතොයදො (පී.)]. තයමනං දක්යඛො යයොග් ාචරියයො
අස්සදම්මසාරථි අභිරුහිත්වා වායමන හත්යථන රස්මියයො  යහත්වා, 
දක්ඛියණනහත්යථනපයතොදං යහත්වා, යයනිච්ඡකංයදිච්ඡකංසායරයයපි 
පච්චාසායරයයපි.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඉයමසංඡන්නංඉන්ද්රියානං 
ආරක්ඛාය සික්ඛති, සංයමාය සික්ඛති, දමාය සික්ඛති, උපසමාය සික්ඛති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොආහාරංආහායරති– ‘යනවදවාය, න
මදාය, න මණ්ඩනාය, න විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා, 
යාපනාය, විහිංසූපරතියා, බ්රහ්මචරියානුග් හාය, ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං
පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති, 
අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහායරො චා’ති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො වණං
ආලිම්යපයය යාවයදවයරොහනත්ථාය [යරොපනත්ථාය(සී.පී.), යසවනත්ථාය
(සයා.කං.), ය ොපනත්ථාය (ක.)], යසයයථාවාපනඅක්ඛං අබ්භඤ්යජයය
යාවයදව භාරස්ස නිත්ථරණත්ථාය; එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා
යයොනියසොආහාරංආහායරති– ‘යනවදවාය, නමදාය, නමණ්ඩනාය, න



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො සළායතනසංයුත්තං 

135 

පටුන 

විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා, යාපනාය, විහිංසූපරතියා, 
බ්රහ්මචරියානුග් හාය, ඉති පුරාණඤ්චයවදනංපටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්චයවදනං
නඋප්පායදස්සාමි, යාත්රාචයම භවිස්සති, අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචා’ති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයභොජයන මත්තඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ජා රියං අනුයුත්යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුදිවසංචඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තං
පරියසොයධති. රත්තියා පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි
ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති. රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන
පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති පායද පාදං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො
උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා. රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය
චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති. එවං 
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුජා රියංඅනුයුත්යතොයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
තීහිධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුදිට්යඨවධම්යමසුඛයසොමනස්සබහුයලො
විහරති, යයොනිචස්සආරද්ධා යහොතිආසවානංඛයායා’’ති.දුතියං. 

3. කුම්යමොපමසුත්තං 

240. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, කුම්යමො කච්ඡයපො සායන්හසමයං 
අනුනදීතීයරය ොචරපසුයතොඅයහොසි.සිඞ් ායලොපි [සි ායලොපි(සී.සයා. කං.
පී.)] යඛො, භික්ඛයව, සායන්හසමයං අනුනදීතීයර ය ොචරපසුයතො අයහොසි.
අද්දසා යඛො, භික්ඛයව, කුම්යමොකච්ඡයපොසිඞ් ාලංදූරයතොවය ොචරපසුතං. 
දිස්වාන යසොණ්ඩිපඤ්චමානි අඞ් ානි සයක කපායල සයමොදහිත්වා 
අප්යපොස්සුක්යකො තුණ්හීභූයතො සඞ්කසායති. සිඞ් ායලොපි යඛො, භික්ඛයව, 
අද්දස කුම්මං කච්ඡපං දූරයතොව ය ොචරපසුතං. දිස්වාන යයන කුම්යමො
කච්ඡයපො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා කුම්මං කච්ඡපං පච්චුපට්ඨියතො
අයහොසි – ‘යදායං කුම්යමො කච්ඡයපො යසොණ්ඩිපඤ්චමානං අඞ් ානං
අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා අඞ් ං අභිනින්නායමස්සති, තත්යථව නං
 යහත්වාඋද්දාලිත්වාඛාදිස්සාමී’ති.යදායඛො, භික්ඛයව, කුම්යමො කච්ඡයපො 
යසොණ්ඩිපඤ්චමානං අඞ් ානං අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා අඞ් ං න
අභිනින්නාමි, අථ සිඞ් ායලො කුම්මම්හා නිබ්බිජ්ජ පක්කාමි, ඔතාරං 
අලභමායනො. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, තුම්යහපි මායරො පාපිමා සතතං සමිතං 
පච්චුපට්ඨියතො – ‘අප්යපව නාමාහං ඉයමසං චක්ඛුයතො වා ඔතාරං 
ලයභයයං…යප.… ජිව්හායතො වා ඔතාරං ලයභයයං…යප.… මනයතො වා
ඔතාරංලයභයය’න්ති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරාවිහරථ.
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මා නිමිත්තග් ාහියනො අහුවත්ථ, මා
අනුබයඤ්ජනග් ාහියනො. යත්වාධිකරණයමනං චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං
විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, 
තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජථ, රක්ඛථ චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං
ආපජ්ජථ. යසොයතනසද්දං සුත්වා… ඝායනන න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය
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රසංසායිත්වා… කායයනයඵොට්ඨබ්බංඵුසිත්වා… මනසාධම්මංවිඤ්ඤාය
මා නිමිත්තග් ාහියනො අහුවත්ථ, මා අනුබයඤ්ජනග් ාහියනො.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලාධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජථ, රක්ඛථ
මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජථ. යයතො තුම්යහ, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරාවිහරිස්සථ, අථ තුම්යහහිපිමායරොපාපිමානිබ්බිජ්ජ
පක්කමිස්සති, ඔතාරංඅලභමායනො– කුම්මම්හාව සිඞ් ායලො’’ති. 

‘‘කුම්යමො අඞ් ානිසයකකපායල, 
සයමොදහංභික්ඛුමයනොවිතක්යක; 
අනිස්සියතොඅඤ්ඤමයහඨයායනො, 
පරිනිබ්බුයතොනූපවයදයයකඤ්චී’’ති.තතියං; 

4. පඨමදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තං 

241. එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති  ඞ් ාය නදියා තීයර.
අද්දසා යඛො භ වා මහන්තං දාරුක්ඛන්ධං  ඞ් ාය නදියා යසොයතන 
වුය්හමානං.දිස්වානභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, භික්ඛයව, 
අමුං මහන්තං දාරුක්ඛන්ධං  ඞ් ාය නදියා යසොයතන වුය්හමාන’’න්ති? 
‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘සයච යසො, භික්ඛයව, දාරුක්ඛන්යධො න ඔරිමං තීරං
උප ච්ඡති, න පාරිමං තීරං උප ච්ඡති, න මජ්යඣ සංසීදිස්සති, න ථයල
උස්සීදිස්සති, න මනුස්සග් ායහො  යහස්සති, න අමනුස්සග් ායහො
 යහස්සති, න ආවට්ටග් ායහො  යහස්සති, න අන්යතොපූති භවිස්සති; 
එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, දාරුක්ඛන්යධො සමුද්දනින්යනො භවිස්සති
සමුද්දයපොයණො සමුද්දපබ්භායරො. තං කිස්ස යහතු? සමුද්දනින්යනො, 
භික්ඛයව,  ඞ් ායනදියායසොයතොසමුද්දයපොයණො සමුද්දපබ්භායරො. 

‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, සයචතුම්යහපිනඔරිමංතීරංඋප ච්ඡථ, න 
පාරිමංතීරංඋප ච්ඡථ; නමජ්යඣසංසීදිස්සථ, නථයලඋස්සීදිස්සථ, න 
මනුස්සග් ායහො  යහස්සති, න අමනුස්සග් ායහො  යහස්සති, න
ආවට්ටග් ායහො  යහස්සති, න අන්යතොපූතී භවිස්සථ; එවං තුම්යහ, 
භික්ඛයව, නිබ්බානනින්නාභවිස්සථනිබ්බානයපොණානිබ්බානපබ්භාරා.තං
කිස්ස යහතු? නිබ්බානනින්නා, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි නිබ්බානයපොණා
නිබ්බානපබ්භාරා’’ති. එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, භන්යත, ඔරිමං තීරං, කිං පාරිමං තීරං, යකො
මජ්යඣ සංසායදො [සංසීයදො (ක.), සංසීදියතො (සයා. කං.)], යකො ථයල
උස්සායදො, යකො මනුස්සග් ායහො, යකො අමනුස්සග් ායහො, යකො 
ආවට්ටග් ායහො, යකොඅන්යතොපූතිභායවො’’ති? 

‘‘‘ඔරිමංතීර’න්තියඛො, භික්ඛු, ඡන්යනතංඅජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං
අධිවචනං.‘පාරිමංතීර’න්තියඛො, භික්ඛු, ඡන්යනතං බාහිරානංආයතනානං
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අධිවචනං. ‘මජ්යඣසංසායදො’තියඛො, භික්ඛු, නන්දීරා ස්යසතං අධිවචනං.
‘ථයලඋස්සායදො’තියඛො, භික්ඛු, අස්මිමානස්යසතංඅධිවචනං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛු, මනුස්සග් ායහො? ඉධ, භික්ඛු, ගිහීහි සංසට්යඨො 
[ගිහිසංසට්යඨො (ක.)] විහරති, සහනන්දී සහයසොකී, සුඛියතසු සුඛියතො, 
දුක්ඛියතසුදුක්ඛියතො, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසුඅත්තනායතසුයයො ං
ආපජ්ජති.අයංවුච්චති, භික්ඛු, මනුස්සග් ායහො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛු, අමනුස්සග් ායහො? ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො 
අඤ්ඤතරංයදවනිකායංපණිධායබ්රහ්මචරියංචරති– ‘ඉමිනාහංසීයලනවා
වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි
යදවඤ්ඤතයරො වා’ති. අයං වුච්චති, භික්ඛු, අමනුස්සග් ායහො.
‘ආවට්ටග් ායහො’තියඛො, භික්ඛු, පඤ්චන්යනතංකාමගුණානං අධිවචනං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛු, අන්යතොපූතිභායවො? ඉධ, භික්ඛු, එකච්යචො 
දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො අසුචිසඞ්කස්සරසමාචායරො
පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො අස්සමයණො සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී 
බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූති අවස්සුයතො කසම්බුජායතො. අයං වුච්චති, 
භික්ඛු, ‘අන්යතොපූතිභායවො’’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන නන්යදො ය ොපාලයකො භ වයතො අවිදූයර
ඨියතොයහොති.අථයඛො නන්යදොය ොපාලයකොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අහං
යඛො, භන්යත, නඔරිමං තීරං උප ච්ඡාමි, න පාරිමං තීරං උප ච්ඡාමි, න
මජ්යඣ සංසීදිස්සාමි, න ථයල උස්සීදිස්සාමි, න මං මනුස්සග් ායහො
 යහස්සති, න අමනුස්සග් ායහො  යහස්සති, න ආවට්ටග් ායහො
 යහස්සති, න අන්යතොපූති භවිස්සාමි. ලයභයයාහං, භන්යත, භ වයතො 
සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. ‘‘යතන හි ත්වං, නන්ද, 
සාමිකානං  ායවොනියයායතහී’’ති [නීයයායදහීති (සී.), නියයායදහීති (සයා.
කං. පී.)]. ‘‘ මිස්සන්ති, භන්යත,  ායවො වච්ඡගිද්ධිනියයො’’ති. 
‘‘නියයායතයහව ත්වං, නන්ද, සාමිකානං  ායවො’’ති. අථ යඛො නන්යදො
ය ොපාලයකොසාමිකානං  ායවොනියයායතත්වායයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘නියයාතිතා [නියයාතා(සයා.කං.
ක.සී.අට්ඨ.)], භන්යත, සාමිකානං ායවො.ලයභයයාහං, භන්යත, භ වයතො
සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. අලත්ථ යඛො නන්යදො
ය ොපාලයකො භ වයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං.
අචිරූපසම්පන්යනො ච පනායස්මා නන්යදො එයකො වූපකට්යඨො…යප.… 
අඤ්ඤතයරොච පනායස්මානන්යදොඅරහතංඅයහොසීති.චතුත්ථං. 

5. දුතියදාරුක්ඛන්යධොපමසුත්තං 

242. එකං සමයං භ වා කිමිලායං [කිම්බිලායං (සී. පී.), කිම්මිලායං
(සයා. කං.)] විහරති  ඞ් ාය නදියා තීයර. අද්දසා යඛො භ වා මහන්තං
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දාරුක්ඛන්ධං  ඞ් ාය නදියා යසොයතන වුය්හමානං. දිස්වාන භික්ඛූ
ආමන්යතසි– ‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, භික්ඛයව, අමුං මහන්තං දාරුක්ඛන්ධං
 ඞ් ායනදියායසොයතනවුය්හමාන’’න්ති? ‘‘එවංභන්යත’’…යප.… එවං
වුත්යත, ආයස්මා කිමියලො භ වන්තං එතදයවොච – කිං නු යඛො, භන්යත, 
ඔරිමං තීරං…යප.… කතයමො ච, කිමිල, අන්යතොපූතිභායවො. ඉධ, කිමිල, 
භික්ඛු අඤ්ඤතරං සංකිලිට්ඨං ආපත්තිං ආපන්යනො යහොති යථාරූපාය 
ආපත්තියා න වුට්ඨානං පඤ්ඤායති. අයං වුච්චති, කිමිල, 
අන්යතොපූතිභායවොති. පඤ්චමං. 

6. අවස්සුතපරියායසුත්තං 

243. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම.යතනයඛොපනසමයයනකාපිලවත්ථවානංසකයානංනවං 
සන්ථා ාරං [සන්ධා ාරං (ක.)] අචිරකාරිතං යහොති අනජ්ඣාවුට්ඨං 
[අනජ්ඣාවුත්ථං(සී.සයා.කං.පී.)] සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවායකනචි
වා මනුස්සභූයතන. අථ යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා භ වන්තං
එතදයවොචුං– ‘‘ඉධ, භන්යත, කාපිලවත්ථවානංසකයානංනවංසන්ථා ාරං
අචිරකාරිතං [අචිරකාරිතං යහොති (ක.)] අනජ්ඣාවුට්ඨං සමයණන වා
බ්රාහ්මයණන වා යකනචි වා මනුස්සභූයතන. තං, භන්යත, භ වා පඨමං
පරිභුඤ්ජතු. භ වතා පඨමං පරිභුත්තං පච්ඡා කාපිලවත්ථවා සකයා
පරිභුඤ්ජිස්සන්ති. තදස්ස කාපිලවත්ථවානං සකයානං දීඝරත්තං හිතාය
සුඛායා’’ති.අධිවායසසිභ වාතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා භ වයතො අධිවාසනං විදිත්වා
උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන නවං
සන්ථා ාරං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා සබ්බසන්ථරිං 
[සබ්බසන්ථරිං සන්ථතං (ක.)] සන්ථා ාරං සන්ථරිත්වා ආසනානි
පඤ්ඤායපත්වා උදකමණිකං පතිට්ඨායපත්වා යතලප්පදීපං ආයරොයපත්වා
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොචුං – 
‘‘සබ්බසන්ථරිසන්ථතං [සබ්බසන්ථරිං සන්ථතං (සී. පී. ක.)], භන්යත, 
සන්ථා ාරං, ආසනානි පඤ්ඤත්තානි, උදකමණියකො පතිට්ඨාපියතො, 
යතලප්පදීයපො ආයරොපියතො.යස්සදානි, භන්යත, භ වාකාලංමඤ්ඤතී’’ති.
අථයඛොභ වානිවායසත්වා පත්තචීවරමාදායසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනයයන
නවං සන්ථා ාරං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පායද පක්ඛායලත්වා
සන්ථා ාරං පවිසිත්වා මජ්ඣිමං ථම්භං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො පායද පක්ඛායලත්වා සන්ථා ාරං පවිසිත්වා පච්ඡිමං
භිත්තිං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි භ වන්තංයයව පුරක්ඛත්වා.
කාපිලවත්ථවාසකයාපායදපක්ඛායලත්වාසන්ථා ාරංපවිසිත්වා පුරත්ථිමං
භිත්තිං නිස්සාය පච්ඡිමාභිමුඛා නිසීදිංසු භ වන්තංයයව පුරක්ඛත්වා. අථ
යඛො භ වා කාපිලවත්ථයව සයකය බහුයදව රත්තිං ධම්මියා කථාය
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සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උයයයොයජසි – ‘‘අභික්කන්තා යඛො, ය ොතමා, රත්ති. යස්ස දානි කාලං
මඤ්ඤථා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා භ වයතො
පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කමිංසු. 

අථ යඛො භ වා අචිරපක්කන්යතසු කාපිලවත්ථයවසු සයකයසු 
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං ආමන්යතසි – ‘‘වි තථිනමිද්යධො යඛො, 
යමොග් ල්ලාන, භික්ඛුසඞ්යඝො.පටිභාතුතං, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛූනංධම්මී
කථා.පිට්ඨියම ආගිලායති; තමහංආයමිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො
ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො පච්චස්යසොසි. අථ යඛො භ වා
චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං
කප්යපසි, පායදපාදංඅච්චාධාය, සයතො සම්පජායනොඋට්ඨානසඤ්ඤංමනසි
කරිත්වා. තත්ර යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො 
මහායමොග් ල්ලානස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො
එතදයවොච – ‘‘අවස්සුතපරියායඤ්ච යවො, ආවුයසො, යදයසස්සාමි, 
අනවස්සුතපරියායඤ්ච.තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘කථං, ආවුයසො, අවස්සුයතො යහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං 
දිස්වා පියරූයප රූයප අධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප බයාපජ්ජති, 
අනුපට්ඨිතකායස්සති විහරති පරිත්තයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති …යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම අධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති 
පරිත්තයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. අයං වුච්චති, ආවුයසො, භික්ඛු අවස්සුයතො
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු…යප.… අවස්සුයතො ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු 
රයසසු…යප.… අවස්සුයතො මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු.
එවංවිහාරිඤ්චාවුයසො, භික්ඛුං චක්ඛුයතො යචපි නං මායරො උපසඞ්කමති 
ලභයතවමායරොඔතාරං, ලභතිමායරො ආරම්මණං…යප.… ජිව්හායතොයචපි
නං මායරො උපසඞ්කමති, ලභයතව [ලයභථ (ක.)] මායරො ඔතාරං, ලභති 
[ලයභථ (ක.)] මායරො ආරම්මණං…යප.… මනයතො යචපි නං මායරො
උපසඞ්කමති, ලභයතවමායරොඔතාරං, ලභතිමායරොආරම්මණං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, නළා ාරං වා තිණා ාරං වා සුක්ඛං යකොලාපං 
යතයරොවස්සිකං.පුරත්ථිමායයචපිනංදිසායපුරියසොආදිත්තායතිණුක්කාය 
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උපසඞ්කයමයය, ලයභයථව [ලයභථ (ක.)] අග්ගි ඔතාරං, ලයභථ අග්ගි
ආරම්මණං; පච්ඡිමාය යචපි නං දිසාය පුරියසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය 
උපසඞ්කයමයය…යප.… උත්තරාය යචපි නං දිසාය…යප.… දක්ඛිණාය
යචපිනංදිසාය…යප.… යහට්ඨිමයතොයචපිනං…යප.… උපරිමයතොයචපි
නං… යයතො කුයතොචි යචපි නං පුරියසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය
උපසඞ්කයමයය, ලයභයථවඅග්ගිඔතාරංලයභථඅග්ගිආරම්මණං.එවයමව
යඛො, ආවුයසො, එවංවිහාරිංභික්ඛුංචක්ඛුයතොයචපිනංමායරොඋපසඞ්කමති, 
ලභයතවමායරොඔතාරං, ලභතිමායරොආරම්මණං…යප.… ජිව්හායතොයචපි
නං මායරොඋපසඞ්කමති…යප.… මනයතො යචපිනං මායරො උපසඞ්කමති, 
ලභයතව මායරො ඔතාරං, ලභති මායරො ආරම්මණං. එවංවිහාරිඤ්චාවුයසො, 
භික්ඛුං රූපාඅධිභංසු, නභික්ඛුරූයපඅධියභොසි; සද්දාභික්ඛුංඅධිභංසු, න
භික්ඛු සද්යදඅධියභොසි;  න්ධාභික්ඛුංඅධිභංසු, නභික්ඛු න්යධ අධියභොසි; 
රසාභික්ඛුංඅධිභංසු, නභික්ඛුරයසඅධියභොසි; යඵොට්ඨබ්බාභික්ඛුං අධිභංසු, 
නභික්ඛුයඵොට්ඨබ්යබඅධියභොසි; ධම්මාභික්ඛුං අධිභංසු, නභික්ඛුධම්යම
අධියභොසි. අයං වුච්චතාවුයසො, භික්ඛු රූපාධිභූයතො, සද්දාධිභූයතො, 
 න්ධාධිභූයතො, රසාධිභූයතො, යඵොට්ඨබ්බාධිභූයතො, ධම්මාධිභූයතො, අධිභූයතො, 
අනධිභූ, [අනධිභූයතො(සී.සයා.කං.ක.)] අධිභංසුනංපාපකා අකුසලාධම්මා
සංකියලසිකායපොයනොබ්භවිකාසදරාදුක්ඛවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා.
එවං යඛො, ආවුයසො, අවස්සුයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, අනවස්සුයතොයහොති? ඉධාවුයසො, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං 
දිස්වා පියරූයප රූයප නාධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප න බයාපජ්ජති, 
උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා 
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම නාධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති
අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති.අයංවුච්චතාවුයසො, භික්ඛුඅනවස්සුයතො චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු
රූයපසු…යප.… අනවස්සුයතො මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු. 
එවංවිහාරිඤ්චාවුයසො, භික්ඛුං චක්ඛුයතො යචපි නං මායරො උපසඞ්කමති, 
යනවලභතිමායරො ඔතාරං, නලභතිමායරොආරම්මණං…යප.… ජිව්හායතො
යචපි නං මායරො උපසඞ්කමති…යප.… මනයතො යචපි නං මායරො
උපසඞ්කමති, යනවලභතිමායරොඔතාරං, නලභතිමායරො ආරම්මණං. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, කූටා ාරං වා සාලා වා බහලමත්තිකා 
අද්දාවයලපනා.පුරත්ථිමායයචපිනංදිසායපුරියසොආදිත්තාය තිණුක්කාය
උපසඞ්කයමයය, යනව ලයභථ අග්ගි ඔතාරං, න ලයභථ අග්ගි
ආරම්මණං…යප.… පච්ඡිමායයචපිනං… උත්තරායයචපිනං… දක්ඛිණාය
යචපි නං… යහට්ඨිමයතො යචපි නං… උපරිමයතො යචපි නං… යයතො
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කුයතොචි යචපි නං පුරියසො ආදිත්තාය තිණුක්කාය උපසඞ්කයමයය, යනව
ලයභථඅග්ගිඔතාරං, නලයභථඅග්ගිආරම්මණං.එවයමවයඛො, ආවුයසො, 
එවංවිහාරිං භික්ඛුං චක්ඛුයතො යචපි නං මායරො උපසඞ්කමති, යනව ලභති
මායරො ඔතාරං, න ලභති මායරො ආරම්මණං…යප.… මනයතො යචපි නං
මායරො උපසඞ්කමති, යනව ලභති මායරො ඔතාරං, න ලභති මායරො 
ආරම්මණං. එවංවිහාරී චාවුයසො, භික්ඛු රූයප අධියභොසි, න රූපා භික්ඛුං
අධිභංසු; සද්යද භික්ඛු අධියභොසි, නසද්දා භික්ඛුං අධිභංසු;  න්යධභික්ඛු
අධියභොසි, න  න්ධාභික්ඛුංඅධිභංසු; රයසභික්ඛුඅධියභොසි, නරසාභික්ඛුං
අධිභංසු; යඵොට්ඨබ්යබ භික්ඛු අධියභොසි, න යඵොට්ඨබ්බා භික්ඛුං අධිභංසු; 
ධම්යම භික්ඛු අධියභොසි, න ධම්මා භික්ඛුං අධිභංසු. අයං වුච්චතාවුයසො, 
භික්ඛුරූපාධිභූ, සද්දාධිභූ,  න්ධාධිභූ, රසාධිභූ, යඵොට්ඨබ්බාධිභූ, ධම්මාධිභූ, 
අධිභූ, අනධිභූයතො [අනධිභූයතො යකහිචි කියලයසහි (ක.)], අධියභොසි යත
පාපයක අකුසයල ධම්යම සංකියලසියක යපොයනොබ්භවියක සදයර 
දුක්ඛවිපායකආයතිං ජාතිජරාමරණියය. එවං යඛො, ආවුයසො, අනවස්සුයතො
යහොතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා වුට්ඨහිත්වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං
ආමන්යතසි– ‘‘සාධුසාධු, යමොග් ල්ලාන!සාධුයඛොත්වං, යමොග් ල්ලාන, 
භික්ඛූනංඅවස්සුතපරියායඤ්ච අනවස්සුතපරියායඤ්චඅභාසී’’ති. 

ඉදමයවොච ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො. සමනුඤ්යඤො සත්ථා 
අයහොසි. අත්තමනායතභික්ඛූආයස්මයතොමහායමොග් ල්ලානස්සභාසිතං 
අභිනන්දුන්ති.ඡට්ඨං. 

7. දුක්ඛධම්මසුත්තං 

244. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්යබසංයයව දුක්ඛධම්මානං 
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යථාභූතං පජානාති. තථා යඛො පනස්ස කාමා
දිට්ඨා යහොන්ති, යථාස්ස කායම පස්සයතො, යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො
කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා කාමපරිළායහො, යසො නානුයසති. තථා යඛො
පනස්ස චායරො ච විහායරො ච අනුබුද්යධො යහොති, යථා චරන්තං විහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මානානුයසන්ති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්යබසංයයව දුක්ඛධම්මානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්චයථාභූතංපජානාති? ‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුදයයො, ඉති 
රූපස්ස අත්ථඞ් යමො; ඉතියවදනා… ඉතිසඤ්ඤා… ඉතිසඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස
අත්ථඞ් යමො’ති– එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්යබසංයයවදුක්ඛධම්මානං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චයථාභූතංපජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොකාමාදිට්ඨායහොන්ති? යථාස්ස කායම 
පස්සයතො, යයො කායමසු කාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා 
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කාමපරිළායහො, යසො නානුයසති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, අඞ් ාරකාසු
සාධිකයපොරිසා පුණ්ණා අඞ් ාරානං වීතච්චිකානං වීතධූමානං. අථ පුරියසො
ආ ච්යඡයය ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුඛකායමො දුක්ඛපටිකූයලො.
තයමනංද්යවබලවන්යතොපුරිසානානාබාහාසු යහත්වා, තං අඞ් ාරකාසුං
උපකඩ්යඪයයං. යසො ඉතිචීතියචව කායං සන්නායමයය. තං කිස්ස යහතු? 
ඤාත [ඤාණං (ක.)] ඤ්හි, භික්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස [පුරිසස්ස යහොති (සී.
සයා. කං. පී.), පුරිසස්ස යහතු යහොති (ක.) ම. නි. 2.45] ඉමං චාහං
අඞ් ාරකාසුං පපතිස්සාමි, තයතොනිදානං මරණං වා නි ච්ඡිස්සාමි
මරණමත්තං වා දුක්ඛන්ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අඞ් ාරකාසූපමා කාමා දිට්ඨා යහොන්ති, යථාස්ස කායම පස්සයතො, යයො
කායමසු කාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා කාමපරිළායහො, යසො
නානුයසති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොචායරොචවිහායරොචඅනුබුද්යධොයහොති, 
යථා චරන්තං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
නානුස්සවන්ති [නානුයසන්ති (ක.)]? යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො
බහුකණ්ටකං දායං පවියසයය. තස්ස පුරයතොපි කණ්ටයකො, පච්ඡයතොපි
කණ්ටයකො, උත්තරයතොපි කණ්ටයකො, දක්ඛිණයතොපි කණ්ටයකො, 
යහට්ඨයතොපි කණ්ටයකො, උපරියතොපි කණ්ටයකො. යසො සයතොව 
අභික්කයමයය, සයතොව පටික්කයමයය – ‘මා මං කණ්ටයකො’ති. එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, අයං වුච්චති අරියස්ස
විනයය කණ්ටයකො’’ති. ඉති විදිත්වා [කණ්ඩයකො. තං කණ්ඩයකොති ඉති
විදිත්වා(සී.)] සංවයරොච අසංවයරොච යවදිතබ්යබො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා
රූපං දිස්වා පියරූයප රූයප අධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප බයාපජ්ජති, 
අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති පරිත්තයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම අධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති
පරිත්තයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, අසංවයරොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සංවයරො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා 
රූපංදිස්වාපියරූයපරූයපනාධිමුච්චති, අප්පියරූයපරූයපනබයාපජ්ජති, 
උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා 
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති…යප.… ජිව්හා රසං
සායිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම නාධිමුච්චති, 
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අප්පියරූයප ධම්යම න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති
අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, සංවයරොයහොති. 

‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං චරයතො එවං විහරයතො කදාචි
කරහචි සතිසම්යමොසා උප්පජ්ජන්ති, පාපකා අකුසලා සරසඞ්කප්පා 
සංයයොජනියා, දන්යධො, භික්ඛයව, සතුප්පායදො. අථ යඛො නං ඛිප්පයමව
පජහතිවියනොයදති බයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො දිවසංසන්තත්යත [දිවසසන්තත්යත
(සී.)] අයයොකටායහ ද්යව වා තීණිවා උදකඵුසිතානි නිපායතයය. දන්යධො, 
භික්ඛයව, උදකඵුසිතානං නිපායතො, අථ යඛො නං ඛිප්පයමව පරික්ඛයං 
පරියාදානං  ච්යඡයය. එවයමවයඛො, භික්ඛයව, තස්ස යචභික්ඛුයනො එවං
චරයතො, එවං විහරයතොකදාචිකරහචි සතිසම්යමොසා උප්පජ්ජන්ති පාපකා
අකුසලා සරසඞ්කප්පා සංයයොජනියා, දන්යධො, භික්ඛයව, සතුප්පායදො. අථ
යඛො නං ඛිප්පයමව පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො චායරො ච විහායරො ච අනුබුද්යධො යහොති; 
යථා චරන්තං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා 
නානුස්සවන්ති. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛුං එවං චරන්තං එවං විහරන්තං
රාජායනොවා රාජමහාමත්තාවාමිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතා
වා, යභොය හිඅභිහට්ඨං පවායරයයං– ‘එහි [එවං(සී.)], යභොපුරිස, කිංයත
ඉයම කාසාවා අනුදහන්ති, කිං මුණ්යඩො කපාලමනුචරසි, එහි
හීනායාවත්තිත්වායභොය ච භුඤ්ජස්සු, පුඤ්ඤානිචකයරොහී’ති.යසොවත, 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවං චරන්යතො එවං විහරන්යතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවත්තිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා. අථ මහාජනකායයො ආ ච්යඡයය කුද්දාල-පිටකං ආදාය – 
‘මයං ඉමං  ඞ් ං නදිං පච්ඡානින්නං කරිස්සාම පච්ඡායපොණං 
පච්ඡාපබ්භාර’න්ති. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපි නු යඛො යසො
මහාජනකායයො  ඞ් ං නදිං පච්ඡානින්නං කයරයය පච්ඡායපොණං
පච්ඡාපබ්භාර’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්සයහතු’’? ‘‘ ඞ් ා, 
භන්යත, නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; සා න සුකරා
පච්ඡානින්නා කාතුං පච්ඡායපොණා පච්ඡාපබ්භාරා. යාවයදව ච පන යසො
මහාජනකායයො කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, තඤ්යච භික්ඛුං එවං චරන්තං එවං විහරන්තං රාජායනො වා
රාජමහාමත්තා වාමිත්තාවා අමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවායභොය හි
අභිහට්ඨංපවායරයයං– ‘එහි, යභොපුරිස, කිංයතඉයමකාසාවාඅනුදහන්ති, 
කිං මුණ්යඩොකපාලමනුචරසි, එහිහීනායාවත්තිත්වා යභොය  ච භුඤ්ජස්සු, 
පුඤ්ඤානි ච කයරොහී’ති. යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං චරන්යතො එවං
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විහරන්යතොසික්ඛං පච්චක්ඛායහීනායාවත්තිස්සතීතියනතං ඨානංවිජ්ජති.
තං කිස්ස යහතු? යඤ්හි තං, භික්ඛයව, චිත්තං දීඝරත්තං වියවකනින්නං
වියවකයපොණං වියවකපබ්භාරං, තථා [කඤ්ච (සයා. කං. ක.)] 
හීනායාවත්තිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති.සත්තමං. 

8. කිංසුයකොපමසුත්තං 

245. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයනඤ්ඤතයරො භික්ඛු
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු
යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො දස්සනං සුවිසුද්ධං යහොතී’’ති? ‘‘යයතො යඛො, 
ආවුයසො, භික්ඛුඡන්නං ඵස්සායතනානංසමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චයථාභූතං
පජානාති, එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො දස්සනං සුවිසුද්ධං
යහොතී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු අසන්තුට්යඨො තස්ස භික්ඛුස්ස 
පඤ්හයවයයාකරයණන [පඤ්හායවයයාකරයණන (සයා. කං. ක.)], 
යයනඤ්ඤතයරො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං
එතදයවොච– ‘‘කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධං
යහොතී’’ති? ‘‘යයතොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුපඤ්චන්නංඋපාදානක්ඛන්ධානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යථාභූතං පජානාති, එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු අසන්තුට්යඨො තස්ස භික්ඛුස්ස 
පඤ්හයවයයාකරයණන, යයනඤ්ඤතයරො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛුයනො දස්සනං සුවිසුද්ධං යහොතී’’ති? ‘‘යයතො යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු
චතුන්නං මහාභූතානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යථාභූතං පජානාති, 
එත්තාවතායඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු අසන්තුට්යඨො තස්ස භික්ඛුස්ස 
පඤ්හයවයයාකරයණන, යයනඤ්ඤතයරො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛුයනොදස්සනං සුවිසුද්ධංයහොතී’’ති? ‘‘යයතොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං පජානාති, 
එත්තාවතා, යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු අසන්තුට්යඨො තස්ස භික්ඛුස්ස 
පඤ්හයවයයාකරයණන, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, යයනඤ්ඤතයරො භික්ඛු
යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොචං – කිත්තාවතා නු
යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො දස්සනං සුවිසුද්ධං යහොතී’ති? එවං වුත්යත, 
භන්යත, යසොභික්ඛුමංඑතදයවොච– ‘යයතොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුඡන්නං 
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ඵස්සායතනානංසමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චයථාභූතංපජානාති, එත්තාවතා
යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’ති.අථඛ්වාහං, භන්යත, 
අසන්තුට්යඨො තස්ස භික්ඛුස්ස පඤ්හයවයයාකරයණන, යයනඤ්ඤතයරො
භික්ඛු යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං එතදයවොචං – 
‘කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’ති? එවං
වුත්යත, භන්යත, යසොභික්ඛුමංඑතදයවොච – ‘යයතොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛු
පඤ්චන්නංඋපාදානක්ඛන්ධානං…යප.… චතුන්නංමහාභූතානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්චයථාභූතංපජානාති…යප.… යංකිඤ්චිසමුදයධම්මං, සබ්බං
තං නියරොධධම්මන්ති යථාභූතං පජානාති, එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛුයනොදස්සනං සුවිසුද්ධංයහොතී’ති.අථඛ්වාහං, භන්යත, අසන්තුට්යඨො
තස්ස භික්ඛුස්ස පඤ්හයවයයාකරයණන යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිං ( ) 
[(උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොචං) (ක.)]. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, භික්ඛුයනොදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොතී’’ති? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, පුරිසස්ස කිංසුයකො අදිට්ඨපුබ්යබො අස්ස. යසො
යයනඤ්ඤතයරො පුරියසො කිංසුකස්ස දස්සාවී යතනුපසඞ්කයමයය.
උපසඞ්කමිත්වාතං පුරිසංඑවංවයදයය– ‘කීදියසො, යභොපුරිස, කිංසුයකො’ති? 
යසොඑවංවයදයය– ‘කාළයකොයඛො, අම්යභොපුරිස, කිංසුයකො– යසයයථාපි
ඣාමඛාණූ’ති. යතන යඛො පන, භික්ඛු, සමයයන තාදියසොවස්ස කිංසුයකො
යථාපි [යථා (සී. සයා. කං.) දුතියවාරාදීසු පන ‘‘යථාපි’’ත්යවව දිස්සති] 
තස්සපුරිසස්සදස්සනං.අථයඛො, යසොභික්ඛු, පුරියසොඅසන්තුට්යඨොතස්ස
පුරිසස්ස පඤ්හයවයයාකරයණන, යයනඤ්ඤතයරො පුරියසො කිංසුකස්ස
දස්සාවී යතනුපසඞ්කයමයය; උපසඞ්කමිත්වා තං පුරිසං එවං වයදයය – 
‘කීදියසො, යභොපුරිස, කිංසුයකො’ති? යසොඑවංවයදයය– ‘යලොහිතයකොයඛො, 
අම්යභොපුරිස, කිංසුයකො– යසයයථාපිමංසයපසී’ති.යතනයඛොපන, භික්ඛු, 
සමයයන තාදියසොවස්සකිංසුයකොයථාපිතස්සපුරිසස්ස දස්සනං.අථයඛො
යසො භික්ඛු පුරියසො අසන්තුට්යඨො තස්ස පුරිසස්ස පඤ්හයවයයාකරයණන, 
යයනඤ්ඤතයරො පුරියසො කිංසුකස්ස දස්සාවී යතනුපසඞ්කයමයය; 
උපසඞ්කමිත්වාතංපුරිසංඑවං වයදයය– ‘කීදියසො, යභොපුරිස, කිංසුයකො’ති? 
යසොඑවංවයදයය– ‘ඔචීරකජායතො [ඔජීරකජායතො(සී.), ඔදීරකජායතො(පී.)] 
යඛො, අම්යභොපුරිස, කිංසුයකො ආදින්නසිපාටියකො– යසයයථාපිසිරීයසො’ති.
යතන යඛො පන, භික්ඛු, සමයයන තාදියසොවස්ස කිංසුයකො, යථාපි තස්ස
පුරිසස්සදස්සනං.අථයඛොයසොභික්ඛුපුරියසොඅසන්තුට්යඨො තස්සපුරිසස්ස
පඤ්හයවයයාකරයණන, යයනඤ්ඤතයරො පුරියසො කිංසුකස්ස දස්සාවී
යතනුපසඞ්කයමයය; උපසඞ්කමිත්වා තං පුරිසං එවං වයදයය – ‘කීදියසො, 
යභො පුරිස, කිංසුයකො’ති? යසො එවං වයදයය – ‘බහලපත්තපලායසො
සන්දච්ඡායයො [සණ්ඩච්ඡායයො(සයා. කං.)] යඛො, අම්යභොපුරිස, කිංසුයකො– 
යසයයථාපිනියරොයධො’ති. යතනයඛො පන, භික්ඛු, සමයයනතාදියසොවස්ස
කිංසුයකො, යථාපිතස්සපුරිසස්ස දස්සනං.එවයමවයඛො, භික්ඛු, යථායථා
අධිමුත්තානංයතසංසප්පුරිසානංදස්සනංසුවිසුද්ධංයහොති, තථා තථායඛො
යතහිසප්පුරියසහිබයාකතං. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං දළ්හුද්ධාපං 
[දළ්හුද්දාපං (සී. පී.)] දළ්හපාකාරයතොරණං ඡද්වාරං. තත්රස්ස යදොවාරියකො
පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී, අඤ්ඤාතානං නිවායරතා, ඤාතානං 
පයවයසතා.පුරත්ථිමායදිසායආ න්ත්වාසීඝංදූතයු ංතංයදොවාරිකංඑවං
වයදයය – ‘කහං, යභො පුරිස, ඉමස්ස න රස්ස න රස්සාමී’ති? යසො එවං
වයදයය– ‘එයසො, භන්යත, මජ්යඣසිඞ්ඝාටයකනිසින්යනො’ති.අථයඛොතං
සීඝං දූතයු ං න රස්සාමිකස්ස යථාභූතං වචනං නියයායතත්වා
යථා තමග් ං පටිපජ්යජයය. පච්ඡිමාය දිසාය ආ න්ත්වා සීඝං 
දූතයු ං…යප.… උත්තරාය දිසාය… දක්ඛිණාය දිසාය ආ න්ත්වා සීඝං
දූතයු ං තං යදොවාරිකං එවං වයදයය – ‘කහං, යභො පුරිස, ඉමස්ස
න රස්සාමී’ති? යසොඑවංවයදයය– ‘එයසො, භන්යත, මජ්යඣසිඞ්ඝාටයක
නිසින්යනො’ති.අථයඛොතංසීඝංදූතයු ංන රස්සාමිකස්ස යථාභූතංවචනං
නියයායතත්වායථා තමග් ංපටිපජ්යජයය. 

‘‘උපමා යඛො මයායං, භික්ඛු, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය.
අයඤ්යචත්ථ අත්යථො – ‘න ර’න්ති යඛො, භික්ඛු, ඉමස්යසතං
චාතුමහාභූතිකස්ස කායස්ස අධිවචනං මාතායපත්තිකසම්භවස්ස 
ඔදනකුම්මාසූපචයස්ස අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්ස.
‘ඡ ද්වාරා’ති යඛො, භික්ඛු, ඡන්යනතං අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං
අධිවචනං. ‘යදොවාරියකො’ති යඛො, භික්ඛු, සතියා එතං අධිවචනං. ‘සීඝං 
දූතයු ’න්ති යඛො, භික්ඛු, සමථවිපස්සනායනතං අධිවචනං. ‘න රස්සාමී’ති
යඛො, භික්ඛු, විඤ්ඤාණස්යසතං අධිවචනං. ‘මජ්යඣ සිඞ්ඝාටයකො’ති යඛො, 
භික්ඛු, චතුන්යනතං මහාභූතානං අධිවචනං – පථවීධාතුයා, ආයපොධාතුයා, 
යතයජොධාතුයා, වායයොධාතුයා. ‘යථාභූතං වචන’න්ති යඛො, භික්ඛු, 
නිබ්බානස්යසතං අධිවචනං. ‘යථා තමග්ය ො’තියඛො, භික්ඛු, අරියස්යසතං
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස අධිවචනං, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨියා…යප.… 
සම්මාසමාධිස්සා’’ති.අට්ඨමං. 

9. වීයණොපමසුත්තං 

246. ‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසුරූයපසුඋප්පජ්යජයයඡන්යදොවාරාය ොවායදොයසොවා
යමොයහො වා පටිඝං වාපි [පටිඝං වා (සී.)] යචතයසො, තයතො චිත්තං 
නිවායරයය. සභයයො යචයසො මග්ය ො සප්පටිභයයො ච සකණ්ටයකො ච
ස හයනොචඋම්මග්ය ොච කුම්මග්ය ොචදුහිතියකොච.අසප්පුරිසයසවියතො
යචයසොමග්ය ො, නයචයසොමග්ය ො සප්පුරියසහියසවියතො.නත්වංඑතං
අරහසීති. තයතො චිත්තං නිවාරයය චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි…යප.… 
යස්සකස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්සවා භික්ඛුනියා වා ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු
රයසසු…යප.… මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු උප්පජ්යජයය ඡන්යදො වා
රාය ො වා යදොයසො වා යමොයහො වා පටිඝං වාපි යචතයසො තයතො චිත්තං
නිවායරයය. සභයයො යචයසො මග්ය ො සප්පටිභයයො ච සකණ්ටයකො ච
ස හයනොච උම්මග්ය ොචකුම්මග්ය ොචදුහිතියකොච.අසප්පුරිසයසවියතො
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යචයසොමග්ය ො, නයචයසො මග්ය ොසප්පුරියසහියසවියතො.නත්වංඑතං
අරහසීති.තයතොචිත්තංනිවාරයය මයනොවිඤ්යඤයයයහිධම්යමහි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කිට්ඨං සම්පන්නං. කිට්ඨාරක්යඛො 
[කිට්ඨාරක්ඛයකො (සී.)] ච පමත්යතො, ය ොයණො ච කිට්ඨායදො අදුං කිට්ඨං
ඔතරිත්වා යාවදත්ථං මදංආපජ්යජයය පමාදං ආපජ්යජයය; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො ඡසු ඵස්සායතයනසු අසංවුතකාරී පඤ්චසු
කාමගුයණසුයාවදත්ථංමදංආපජ්ජතිපමාදං ආපජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කිට්ඨං සම්පන්නං කිට්ඨාරක්යඛො ච 
අප්පමත්යතො ය ොයණො ච කිට්ඨායදො අදුං කිට්ඨං ඔතයරයය. තයමනං
කිට්ඨාරක්යඛො නාසායං සුග් හිතං  ණ්යහයය. නාසායං සුග් හිතං
 යහත්වා උපරිඝටායං සුනිග් හිතං නිග් ණ්යහයය. උපරිඝටායං
සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා දණ්යඩන සුතාළිතං තායළයය. දණ්යඩන
සුතාළිතං තායළත්වා ඔසජ්යජයය. දුතියම්පි යඛො, භික්ඛයව …යප.… 
තතියම්පි යඛො, භික්ඛයව, ය ොයණො කිට්ඨායදො අදුං කිට්ඨං ඔතයරයය.
තයමනංකිට්ඨාරක්යඛොනාසායංසුග් හිතං ණ්යහයය.නාසායංසුග් හිතං 
 යහත්වා උපරිඝටායං සුනිග් හිතං නිග් ණ්යහයය. උපරිඝටායං
සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා දණ්යඩන සුතාළිතං තායළයය. දණ්යඩන
සුතාළිතං තායළත්වා ඔසජ්යජයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, ය ොයණො
කිට්ඨායදො  ාම යතො වා අරඤ්ඤ යතො වා, ඨානබහුයලො වා අස්ස
නිසජ්ජබහුයලො වා න තං කිට්ඨං පුන ඔතයරයය – තයමව පුරිමං 
දණ්ඩසම්ඵස්සං සමනුස්සරන්යතො. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයතො යඛො
භික්ඛුයනො ඡසු ඵස්සායතයනසු චිත්තං උදුජිතං යහොති සුදුජිතං, 
අජ්ඣත්තයමවසන්තිට්ඨති, සන්නිසීදති, එයකොදියහොති, සමාධියති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො වා රාජමහාමත්තස්ස වා වීණාය 
සද්යදොඅස්සුතපුබ්යබොඅස්ස.යසොවීණාසද්දංසුයණයය.යසොඑවංවයදයය– 
‘අම්යභො, කස්ස [කිස්ස (සී. පී.)] නු යඛො එයසො සද්යදො එවංරජනීයයො 
එවංකමනීයයොඑවංමදනීයයො එවංමුච්ඡනීයයොඑවංබන්ධනීයයො’ති? තයමනං
එවං වයදයයං – ‘එසා, යඛො, භන්යත, වීණා නාම, යස්සා එයසො සද්යදො
එවංරජනීයයො එවංකමනීයයො එවංමදනීයයො එවංමුච්ඡනීයයො
එවංබන්ධනීයයො’ති. යසො එවං වයදයය – ‘ ච්ඡථ යම, යභො, තං වීණං
ආහරථා’ති.තස්සතංවීණංආහයරයයං.තයමනංඑවංවයදයයං– ‘අයංයඛො
සා, භන්යත, වීණා යස්සා එයසො සද්යදො එවංරජනීයයො එවංකමනීයයො
එවංමදනීයයො එවංමුච්ඡනීයයො එවංබන්ධනීයයො’ති. යසො එවං වයදයය – 
‘අලංයම, යභො, තායවීණාය, තයමවයමසද්දං ආහරථා’ති.තයමනංඑවං
වයදයයං– ‘අයං යඛො, භන්යත, වීණානාමඅයනකසම්භාරා මහාසම්භාරා.
අයනයකහි සම්භායරහි සමාරද්ධා වදති, යසයයථිදං – යදොණිඤ්ච පටිච්ච
චම්මඤ්ච පටිච්ච දණ්ඩඤ්ච පටිච්ච උපධාරයණ ච පටිච්ච තන්තියයො ච
පටිච්ච යකොණඤ්ච පටිච්ච පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච එවායං, 
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භන්යත, වීණානාම අයනකසම්භාරාමහාසම්භාරා. අයනයකහි සම්භායරහි
සමාරද්ධාවදතී’ති.යසොතංවීණං දසධාවාසතධාවාඵායලයය, දසධාවා
සතධා වා තං ඵායලත්වා සකලිකං සකලිකංකයරයය. සකලිකං සකලිකං
කරිත්වාඅග්ගිනාඩයහයය, අග්ගිනාඩහිත්වාමසිංකයරයය.මසිංකරිත්වා
මහාවායත වා ඔඵුයනයය [ඔපුයනයය (සී. පී.), ඔඵුයණයය (?)], නදියා වා
සීඝයසොතාය පවායහයය. යසො එවං වයදයය – ‘අසතී කිරායං, යභො, වීණා
නාම, යයථවංයං [යයථවායං(සී.), යයථවයං(පී.)] කිඤ්චිවීණානාමඑත්ථ
චපනායං ජයනො [එත්ථපනායංජයනො(සයා.කං.), එත්ථචමහාජයනො(පී. 
ක.)] අතියවලංපමත්යතොපලළියතො’ති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුරූපං 
සමන්යවසති [සමන්යනසති (සී. සයා. කං.), සමයනසති (පී.)] යාවතා
රූපස්ස  ති, යවදනං සමන්යවසති යාවතා යවදනාය  ති, සඤ්ඤං
සමන්යවසති යාවතා සඤ්ඤාය  ති, සඞ්ඛායර සමන්යවසති යාවතා
සඞ්ඛාරානං ති, විඤ්ඤාණංසමන්යවසති යාවතාවිඤ්ඤාණස්ස ති.තස්ස
රූපංසමන්යවසයතොයාවතාරූපස්ස  ති, යවදනංසමන්යවසයතො…යප.… 
සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං සමන්යවසයතො යාවතා විඤ්ඤාණස්ස
 ති.යම්පිස්සතංයහොති අහන්තිවාමමන්තිවා අස්මීතිවාතම්පිතස්සන
යහොතී’’ති.නවමං. 

10. ඡප්පාණයකොපමසුත්තං 

247. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො අරු ත්යතො පක්ක ත්යතො 
සරවනං පවියසයය. තස්ස කුසකණ්ටකා යචව පායද විජ්යඣයයං, 
සරපත්තානි ච  ත්තානි [සරපත්තානි පක්ක ත්තානි (සයා. කං.), 
අරුපක්කානි  ත්තානි (පී. ක.)] වියලයඛයයං. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, 
පුරියසො භියයයොයසොමත්තාය තයතොනිදානං දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදියයථ.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභික්ඛු ාම යතොවා
අරඤ්ඤ යතොවාලභතිවත්තාරං– ‘අයඤ්චයසො [අයඤ්චයඛො (පී.ක.), 
අයංයසො(?)] ආයස්මාඑවංකාරීඑවංසමාචායරො අසුචි ාමකණ්ටයකො’ති.තං
කණ්ටයකොති [තං ‘‘අසුචි ාමකණ්ඩයතො’’ති (ක.)] ඉතිවිදිත්වාසංවයරොච
අසංවයරොචයවදිතබ්යබො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අසංවයරොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුනා
රූපං දිස්වා පියරූයප රූයප අධිමුච්චති, අප්පියරූයප රූයප බයාපජ්ජති, 
අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති පරිත්තයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. යසොයතන සද්දං සුත්වා… 
ඝායනන න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හායරසංසායිත්වා… කායයනයඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම අධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති
පරිත්තයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති, යත්ථස්සයතඋප්පන්නාපාපකා අකුසලාධම්මා අපරියසසා 
නිරුජ්ඣන්ති. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො ඡප්පාණයක  යහත්වා නානාවිසයය 
නානාය ොචයරදළ්හායරජ්ජයාබන්යධයය.අහිං යහත්වාදළ්හාය රජ්ජයා
බන්යධයය. සුසුමාරං [සුංසුමාරං (සී. සයා. කං. පී.)]  යහත්වා දළ්හාය
රජ්ජයාබන්යධයය.පක්ඛිං යහත්වා දළ්හායරජ්ජයාබන්යධයය.කුක්කුරං
 යහත්වා දළ්හායරජ්ජයාබන්යධයය. සිඞ් ාලං යහත්වා දළ්හායරජ්ජයා
බන්යධයය.මක්කටං  යහත්වාදළ්හායරජ්ජයාබන්යධයය.දළ්හායරජ්ජයා
බන්ධිත්වාමජ්යඣ  ණ්ඨිංකරිත්වාඔස්සජ්යජයය.අථයඛො, යත, භික්ඛයව, 
ඡප්පාණකා නානාවිසයා නානාය ොචරා සකං සකං ය ොචරවිසයං
ආවිඤ්යඡයයං [ආවිඤ්යජයයං (සී.)] – අහි ආවිඤ්යඡයය ‘වම්මිකං 
පයවක්ඛාමී’ති, සුසුමායරො ආවිඤ්යඡයය ‘උදකං පයවක්ඛාමී’ති, පක්ඛී
ආවිඤ්යඡයය ‘ආකාසං යඩස්සාමී’ති, කුක්කුයරො ආවිඤ්යඡයය ‘ ාමං
පයවක්ඛාමී’ති, සිඞ් ායලො ආවිඤ්යඡයය ‘සීවථිකං [සිවථිකං (ක.)] 
පයවක්ඛාමී’ති, මක්කයටොආවිඤ්යඡයය‘වනංපයවක්ඛාමී’ති.යදායඛොයත, 
භික්ඛයව, ඡප්පාණකා ඣත්තා අස්සු කිලන්තා, අථ යඛො යයො යනසං
පාණකානං බලවතයරො අස්ස තස්ස යත අනුවත්යතයයං, අනුවිධායයයයං
වසං  ච්යඡයයං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුයනො 
කාය තාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, තං චක්ඛු ආවිඤ්ඡති මනාපියයසු
රූයපසු, අමනාපියා රූපා පටිකූලා යහොන්ති…යප.… මයනො ආවිඤ්ඡති
මනාපියයසු ධම්යමසු, අමනාපියා ධම්මා පටිකූලා යහොන්ති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, අසංවයරොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සංවයරො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා 
රූපංදිස්වාපියරූයපරූයපනාධිමුච්චති, අප්පියරූයපරූයපන බයාපජ්ජති, 
උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති, යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා
අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති…යප.… ජිව්හා රසං
සායිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම නාධිමුච්චති, 
අප්පියරූයප ධම්යම න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායස්සති ච විහරති
අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො ඡප්පාණයක  යහත්වා නානාවිසයය 
නානාය ොචයරදළ්හායරජ්ජයාබන්යධයය.අහිං යහත්වාදළ්හායරජ්ජයා 
බන්යධයය. සුසුමාරං  යහත්වා දළ්හාය රජ්ජයා බන්යධයය. පක්ඛිං
 යහත්වා…යප.… කුක්කුරං  යහත්වා… සිඞ් ාලං  යහත්වා… මක්කටං
 යහත්වා දළ්හාය රජ්ජයා බන්යධයය. දළ්හාය රජ්ජයා බන්ධිත්වා දළ්යහ
ඛීයලවාථම්යභවා උපනිබන්යධයය.අථයඛොයත, භික්ඛයව, ඡප්පාණකා
නානාවිසයා නානාය ොචරා සකං සකං ය ොචරවිසයංආවිඤ්යඡයයං – අහි
ආවිඤ්යඡයය ‘වම්මිකං පයවක්ඛාමී’ති, සුසුමායරො ආවිඤ්යඡයය ‘උදකං
පයවක්ඛාමී’ති, පක්ඛී ආවිඤ්යඡයය ‘ආකාසං යඩස්සාමී’ති, කුක්කුයරො
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ආවිඤ්යඡයය ‘ ාමං පයවක්ඛාමී’ති, සිඞ් ායලො ආවිඤ්යඡයය ‘සීවථිකං 
පයවක්ඛාමී’ති, මක්කයටොආවිඤ්යඡයය‘වනංපයවක්ඛාමී’ති. යදා යඛොයත, 
භික්ඛයව, ඡප්පාණකාඣත්තාඅස්සුකිලන්තා, අථතයමව ඛීලංවාථම්භං
වා උපතිට්යඨයයං, උපනිසීයදයයං, උපනිපජ්යජයයං. එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුයනො කාය තාසති භාවිතා බහුලීකතා, තං
චක්ඛු නාවිඤ්ඡති මනාපියයසු රූයපසු, අමනාපියා රූපා නප්පටිකූලා
යහොන්ති…යප.… ජිව්හා නාවිඤ්ඡති මනාපියයසු රයසසු…යප.… මයනො
නාවිඤ්ඡතිමනාපියයසුධම්යමසු, අමනාපියා ධම්මානප්පටිකූලා යහොන්ති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, සංවයරොයහොති. 

‘‘‘දළ්යහඛීයලවාථම්යභවා’තියඛො, භික්ඛයව, කාය තායසතියාඑතං 
අධිවචනං. තස්මාතිහ යවො, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කාය තා යනො
සති භාවිතා භවිස්සති බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා
සුසමාරද්ධා’ති.එවඤ්හි යඛො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දසමං. 

11. යවකලාපිසුත්තං 

248. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යවකලාපී චාතුමහාපයථ නික්ඛිත්තා
අස්ස. අථ ඡ පුරිසා ආ ච්යඡයයං බයාභඞ්ගිහත්ථා. යත යවකලාපිං ඡහි
බයාභඞ්ගීහි හයනයයං. එවඤ්හි සා, භික්ඛයව, යවකලාපී සුහතා අස්ස ඡහි
බයාභඞ්ගීහි හඤ්ඤමානා. අථ සත්තයමො පුරියසො ආ ච්යඡයය
බයාභඞ්ගිහත්යථො. යසො තං යවකලාපිං සත්තමාය බයාභඞ්ගියා හයනයය. 
එවඤ්හි සා භික්ඛයව, යවකලාපී සුහතතරා අස්ස, සත්තමාය බයාභඞ්ගියා
හඤ්ඤමානා. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො චක්ඛුස්මිං
හඤ්ඤති මනාපාමනායපහි රූයපහි…යප.… ජිව්හාය හඤ්ඤති
මනාපාමනායපහි රයසහි…යප.… මනස්මිං හඤ්ඤති මනාපාමනායපහි
ධම්යමහි. සයච යසො, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො ආයතිං පුනබ්භවාය
යචයතති, එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, යමොඝපුරියසො සුහතතයරො යහොති, 
යසයයථාපිසායවකලාපීසත්තමායබයාභඞ්ගියාහඤ්ඤමානා. 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ් ායමො සමුපබූළ්යහො 
[සමුපබ්බූළ්යහො(සී.පී.)] අයහොසි.අථයඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො
අසුයරආමන්යතසි– ‘සයච, මාරිසා, යදවාසුරසඞ් ායමසමුපබූළ්යහඅසුරා 
ජියනයයං යදවා පරාජියනයයං, යයන නං සක්කං යදවානමින්දං
කණ්ඨපඤ්චයමහි බන්ධයනහි බන්ධිත්වා මම සන්තියක ආයනයයාථ
අසුරපුර’න්ති.සක්යකොපියඛො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදොයදයවතාවතිංයස
ආමන්යතසි – ‘සයච, මාරිසා, යදවාසුරසඞ් ායම සමුපබූළ්යහ යදවා
ජියනයයං අසුරා පරාජියනයයං, යයන නං යවපචිත්තිං අසුරින්දං
කණ්ඨපඤ්චයමහි බන්ධයනහි බන්ධිත්වා මම සන්තියක ආයනයයාථ
සුධම්මංයදවසභ’න්ති.තස්මිංයඛොපන, භික්ඛයව, සඞ් ායමයදවාජිනිංසු, 
අසුරාපරාජිනිංසු. අථයඛො, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසායවපචිත්තිං අසුරින්දං
කණ්ඨපඤ්චයමහි බන්ධයනහි බන්ධිත්වා සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස 
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සන්තියක ආයනසුං සුධම්මං යදවසභං. තත්ර සුදං, භික්ඛයව, යවපචිත්ති
අසුරින්යදො කණ්ඨපඤ්චයමහිබන්ධයනහිබද්යධො [බන්යධො (සී. සයා.කං. 
ක.)] යහොති.යදායඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්තිස්සඅසුරින්දස්සඑවංයහොති– 
‘ධම්මිකායඛොයදවා, අධම්මිකාඅසුරා, ඉයධවදානාහං යදවපුරං ච්ඡාමී’ති.
අථකණ්ඨපඤ්චයමහිබන්ධයනහිමුත්තං අත්තානංසමනුපස්සති, දිබ්යබහි
චපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පියතොසමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති.යදාචයඛො, 
භික්ඛයව, යවපචිත්තිස්ස අසුරින්දස්ස එවං යහොති – ‘ධම්මිකා යඛො අසුරා, 
අධම්මිකා යදවා, තත්යථව දානාහං අසුරපුරං  මිස්සාමී’ති, අථ 
කණ්ඨපඤ්චයමහි බන්ධයනහි බද්ධං අත්තානං සමනුපස්සති. දිබ්යබහි ච
පඤ්චහි කාමගුයණහි පරිහායති. එවං සුඛුමං යඛො, භික්ඛයව, 
යවපචිත්තිබන්ධනං. තයතො සුඛුමතරං මාරබන්ධනං. මඤ්ඤමායනො යඛො, 
භික්ඛයව, බද්යධොමාරස්ස, අමඤ්ඤමායනොමුත්යතො පාපිමයතො. 

‘‘‘අස්මී’ති, භික්ඛයව, මඤ්ඤිතයමතං, ‘අයමහමස්මී’ති මඤ්ඤිතයමතං, 
‘භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, ‘න භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, ‘රූපී 
භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, ‘අරූපී භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, ‘සඤ්ඤී 
භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, ‘අසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං, 
‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤිතයමතං. මඤ්ඤිතං, භික්ඛයව, 
යරොය ො, මඤ්ඤිතං  ණ්යඩො, මඤ්ඤිතං සල්ලං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
‘අමඤ්ඤමායනන [අමඤ්ඤිතමායනන (පී.ක.)] යචතසා විහරිස්සාමා’ති – 
එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘‘අස්මී’ති, භික්ඛයව, ඉඤ්ජිතයමතං, ‘අයමහමස්මී’ති ඉඤ්ජිතයමතං, 
‘භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, ‘න භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, ‘රූපී 
භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, ‘අරූපී භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, ‘සඤ්ඤී 
භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, ‘අසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං, 
‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති ඉඤ්ජිතයමතං. ඉඤ්ජිතං, භික්ඛයව, 
යරොය ො, ඉඤ්ජිතං  ණ්යඩො, ඉඤ්ජිතං සල්ලං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
‘අනිඤ්ජමායනන [අනිඤ්ජියමායනන (සයා. කං. ක.)] යචතසා
විහරිස්සාමා’ති– එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘‘අස්මී’ති, භික්ඛයව, ඵන්දිතයමතං, ‘අයමහමස්මී’ති ඵන්දිතයමතං, 
‘භවිස්ස’න්ති…යප.… ‘න භවිස්ස’න්ති… ‘රූපී භවිස්ස’න්ති… ‘අරූපී
භවිස්ස’න්ති… ‘සඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති… ‘අසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති… 
‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති ඵන්දිතයමතං. ඵන්දිතං, භික්ඛයව, 
යරොය ො, ඵන්දිතං  ණ්යඩො, ඵන්දිතං සල්ලං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
‘අඵන්දමායනන [අඵන්දියමායනන(සයා.කං.ක.)] යචතසාවිහරිස්සාමා’ති
– එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘‘අස්මී’ති, භික්ඛයව, පපඤ්චිතයමතං, ‘අයමහමස්මී’ති 
පපඤ්චිතයමතං, ‘භවිස්ස’න්ති…යප.… ‘න භවිස්ස’න්ති… ‘රූපී
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භවිස්ස’න්ති… ‘අරූපී භවිස්ස’න්ති… ‘සඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති… ‘අසඤ්ඤී
භවිස්ස’න්ති… ‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති පපඤ්චිතයමතං. 
පපඤ්චිතං, භික්ඛයව, යරොය ො, පපඤ්චිතං  ණ්යඩො, පපඤ්චිතං සල්ලං.
තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘නිප්පපඤ්යචන යචතසා විහරිස්සාමා’ති – එවඤ්හි
යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘‘අස්මී’ති, භික්ඛයව, මාන තයමතං, ‘අයමහමස්මී’ති මාන තයමතං, 
‘භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, ‘න භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, ‘රූපී
භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, ‘අරූපී භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, ‘සඤ්ඤී
භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, ‘අසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං, 
‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති මාන තයමතං. මාන තං, භික්ඛයව, 
යරොය ො, මාන තං  ණ්යඩො, මාන තං සල්ලං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
‘නිහතමායනන යචතසා විහරිස්සාමා’ති – එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.එකාදසමං. 

ආසීවිසවග්ය ොඑකූනවීසතියමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආසීවියසො රයථොකුම්යමො, ද්යවදාරුක්ඛන්ධා අවස්සුයතො; 
දුක්ඛධම්මාකිංසුකාවීණා, ඡප්පාණායවකලාපීති. 

සළායතනවග්ය චතුත්ථපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

තස්ස වග්ගුද්දානං– 

නන්දික්ඛයයොසට්ඨිනයයො, සමුද්යදොඋරය නච; 
චතුපණ්ණාසකාඑයත, නිපායතසුපකාසිතාති. 

සළායතනසංයුත්තංසමත්තං. 
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2. යවදනාසංයුත්තං 

1. සගාථාවග්යගො 

1. සමාධිසුත්තං 

249. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛායවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො
යවදනාති. 

‘‘සමාහියතොසම්පජායනො, සයතොබුද්ධස්සසාවයකො; 
යවදනාචපජානාති, යවදනානඤ්චසම්භවං. 

‘‘යත්ථයචතානිරුජ්ඣන්ති, මග් ඤ්චඛය ාමිනං; 
යවදනානංඛයාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති.පඨමං; 

2. සුඛසුත්තං 

250. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො 
යවදනාති. 

‘‘සුඛං වායදිවාදුක්ඛං, අදුක්ඛමසුඛං සහ; 
අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, යංකිඤ්චිඅත්ථියවදිතං. 

‘‘එතං දුක්ඛන්තිඤත්වාන, යමොසධම්මං පයලොකිනං; 
ඵුස්සඵුස්සවයංපස්සං, එවංතත්ථවිරජ්ජතී’’ති. දුතියං; 

3. පහානසුත්තං 

251. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. සුඛාය, භික්ඛයව, යවදනාය
රා ානුසයයො පහාතබ්යබො, දුක්ඛාය යවදනාය පටිඝානුසයයො පහාතබ්යබො, 
අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය අවිජ්ජානුසයයො පහාතබ්යබො. යයතො යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොසුඛාය යවදනායරා ානුසයයොපහීයනොයහොති, දුක්ඛාය
යවදනාය පටිඝානුසයයො පහීයනො යහොති, අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය
අවිජ්ජානුසයයොපහීයනොයහොති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛුනිරනුසයයො
සම්මද්දයසො අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි (බහූසු)] තණ්හං, විවත්තයි [වාවත්තයි
(සී.)] සංයයොජනං, සම්මාමානාභිසමයාඅන්තමකාසි දුක්ඛස්සා’’’ති. 

‘‘සුඛං යවදයමානස්ස [යවදියමානස්ස (සී. පී.)], යවදනං
අප්පජානයතො; 
යසොරා ානුසයයොයහොති, අනිස්සරණදස්සියනො. 

‘‘දුක්ඛංයවදයමානස්ස, යවදනංඅප්පජානයතො; 
පටිඝානුසයයොයහොති, අනිස්සරණදස්සියනො. 
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‘‘අදුක්ඛමසුඛංසන්තං, භූරිපඤ්යඤනයදසිතං; 
තඤ්චාපිඅභිනන්දති, යනවදුක්ඛාපමුච්චති. 

‘‘යයතො චභික්ඛුආතාපී, සම්පජඤ්ඤංන රිඤ්චති; 
තයතොයසොයවදනාසබ්බා, පරිජානාතිපණ්ඩියතො. 

‘‘යසොයවදනාපරිඤ්ඤාය, දිට්යඨධම්යමඅනාසයවො; 
කායස්සයභදාධම්මට්යඨො, සඞ්ඛයංයනොයපතියවදගූ’’ති. තතියං; 

4. පාතාලසුත්තං 

252. ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො යං වාචං භාසති – ‘අත්ථි
මහාසමුද්යද පාතායලො’ති. තං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො අසන්තං අවිජ්ජමානං එවං වාචං භාසති – ‘අත්ථි මහාසමුද්යද
පාතායලො’ති. සාරීරිකානං යඛො එතං, භික්ඛයව, දුක්ඛානං යවදනානං
අධිවචනංයදිදං ‘පාතායලො’ති. අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොසාරීරිකාය
දුක්ඛායයවදනාය ඵුට්යඨොසමායනොයසොචතිකිලමතිපරියදවතිඋරත්තාළිං
කන්දතිසම්යමොහං ආපජ්ජති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනො
පාතායල න පච්චුට්ඨාසි,  ාධඤ්ච නාජ්ඣ ා’. සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකොසාරීරිකායදුක්ඛායයවදනාය ඵුට්යඨොසමායනොයනවයසොචති, 
නකිලමති, නපරියදවති, නඋරත්තාළිංකන්දති, නසම්යමොහං ආපජ්ජති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ‘සුතවාඅරියසාවයකොපාතායලපච්චුට්ඨාසි,  ාධඤ්ච 
අජ්ඣ ා’’’ති. 

‘‘යයො එතානාධිවායසති, උප්පන්නායවදනා දුඛා; 
සාරීරිකාපාණහරා, යාහිඵුට්යඨොපයවධති. 

‘‘අක්කන්දතිපයරොදති, දුබ්බයලොඅප්පථාමයකො; 
නයසොපාතායලපච්චුට්ඨාසි, අයථො ාධම්පිනාජ්ඣ ා. 

‘‘යයො යචතාඅධිවායසති, උප්පන්නායවදනා දුඛා; 
සාරීරිකාපාණහරා, යාහිඵුට්යඨොනයවධති; 
සයවපාතායලපච්චුට්ඨාසි, අයථො ාධම්පිඅජ්ඣ ා’’ති. චතුත්ථං; 

5. දට්ඨබ්බසුත්තං 

253. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. සුඛා, භික්ඛයව, යවදනා දුක්ඛයතො 
දට්ඨබ්බා, දුක්ඛා යවදනා සල්ලයතො දට්ඨබ්බා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා
අනිච්චයතො දට්ඨබ්බා. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සුඛා යවදනා
දුක්ඛයතොදිට්ඨායහොති, දුක්ඛායවදනාසල්ලයතොදිට්ඨායහොති, අදුක්ඛමසුඛා
යවදනා අනිච්චයතො දිට්ඨා යහොති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු
සම්මද්දයසොඅච්යඡච්ඡිතණ්හං, විවත්තයිසංයයොජනං, සම්මාමානාභිසමයා 
අන්තමකාසිදුක්ඛස්සා’’’ති. 
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‘‘යයොසුඛංදුක්ඛයතොඅද්ද, දුක්ඛමද්දක්ඛිසල්ලයතො; 
අදුක්ඛමසුඛංසන්තං, අද්දක්ඛිනංඅනිච්චයතො. 

‘‘සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, පරිජානාතියවදනා; 
යසොයවදනාපරිඤ්ඤාය, දිට්යඨධම්යමඅනාසයවො; 
කායස්සයභදාධම්මට්යඨො, සඞ්ඛයංයනොයපතියවදගූ’’ති. පඤ්චමං; 

6. සල්ලසුත්තං 

254. ‘‘අස්සුතවා, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො සුඛම්පි යවදනං යවදයති 
[යවදියති (සී. පී.)], දුක්ඛම්පි යවදනං යවදයති, අදුක්ඛමසුඛම්පි යවදනං
යවදයති.සුතවා, භික්ඛයව, අරියසාවයකොසුඛම්පියවදනං යවදයති, දුක්ඛම්පි
යවදනං යවදයති, අදුක්ඛමසුඛම්පි යවදනං යවදයති. තත්ර, භික්ඛයව, යකො
වියසයසො යකො අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො (සී. ක.), අධිප්පායයසො (සයා.
කං.), අධිප්පායයොයසො (පී.)] කිං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනනා’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… 
අස්සුතවා. භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො
යසොචතිකිලමති පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති සම්යමොහංආපජ්ජති. යසො
ද්යවයවදනායවදයති– කායිකඤ්ච, යචතසිකඤ්ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
පුරිසංසල්යලනවිජ්යඣයය [සල්යලන අනුවිජ්යඣයයං(සී.සයා.කං.පී.)]. 
තයමනං දුතියයන සල්යලන අනුයවධං විජ්යඣයය [සල්යලන
අනුවිජ්යඣයයං (සී.), සල්යලන අනුයවධං විජ්යඣයයං (සයා. කං.), 
සල්යලනවිජ්යඣයයං(පී.)]. එවඤ්හියසො, භික්ඛයව, පුරියසොද්විසල්යලන
යවදනං යවදයති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො දුක්ඛාය
යවදනායඵුට්යඨොසමායනොයසොචතිකිලමතිපරියදවතිඋරත්තාළිං කන්දති
සම්යමොහං ආපජ්ජති. යසො ද්යව යවදනා යවදයති – කායිකඤ්ච, 
යචතසිකඤ්ච. තස්සායයව යඛො පන දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො
පටිඝවා යහොති. තයමනං දුක්ඛාය යවදනාය පටිඝවන්තං, යයො දුක්ඛාය
යවදනාය පටිඝානුසයයො, යසො අනුයසති. යසො දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො
සමායනො කාමසුඛං අභිනන්දති. තං කිස්ස යහතු? න හි යසො, භික්ඛයව, 
පජානාති අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අඤ්ඤත්ර කාමසුඛා දුක්ඛාය යවදනාය
නිස්සරණං, තස්ස කාමසුඛඤ්ච අභිනන්දයතො, යයො සුඛාය යවදනාය
රා ානුසයයො, යසො අනුයසති. යසො තාසං යවදනානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානාති.තස්සතාසංයවදනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්ච 
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං අප්පජානයතො, යයො අදුක්ඛමසුඛාය
යවදනාය අවිජ්ජානුසයයො, යසොඅනුයසති.යසොසුඛඤ්යචයවදනංයවදයති, 
සඤ්ඤුත්යතොනංයවදයති. දුක්ඛඤ්යචයවදනංයවදයති, සඤ්ඤුත්යතොනං
යවදයති. අදුක්ඛමසුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, සඤ්ඤුත්යතො නං යවදයති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොසඤ්ඤුත්යතොජාතියාජරාය
මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 
සඤ්ඤුත්යතොදුක්ඛස්මා’තිවදාමි. 
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‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො 
සමායනොනයසොචති, නකිලමති, නපරියදවති, නඋරත්තාළිංකන්දති, න 
සම්යමොහංආපජ්ජති.යසොඑකංයවදනංයවදයති– කායිකං, නයචතසිකං. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරිසංසල්යලන විජ්යඣයය.තයමනංදුතියයන
සල්යලන අනුයවධං න විජ්යඣයය. එවඤ්හි යසො, භික්ඛයව, පුරියසො
එකසල්යලන යවදනං යවදයති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකොදුක්ඛාය යවදනායඵුට්යඨොසමායනොනයසොචති, නකිලමති, 
න පරියදවති, න උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. යසො එකං
යවදනං යවදයති – කායිකං, න යචතසිකං. තස්සායයව යඛො පන දුක්ඛාය
යවදනායඵුට්යඨොසමායනො පටිඝවාන යහොති.තයමනං දුක්ඛායයවදනාය 
අප්පටිඝවන්තං, යයොදුක්ඛායයවදනායපටිඝානුසයයො, යසොනානුයසති.යසො
දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො කාමසුඛං නාභිනන්දති. තං කිස්ස
යහතු? පජානාතිහියසො, භික්ඛයව, සුතවාඅරියසාවයකොඅඤ්ඤත්රකාමසුඛා
දුක්ඛාය යවදනායනිස්සරණං. තස්සකාමසුඛං නාභිනන්දයතො යයො සුඛාය
යවදනායරා ානුසයයො, යසොනානුයසති.යසොතාසංයවදනානංසමුදයඤ්ච 
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවං ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති.
තස්සතාසං යවදනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානයතො, යයො අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය
අවිජ්ජානුසයයො, යසො නානුයසති. යසො සුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, 
විසඤ්ඤුත්යතොනං යවදයති. දුක්ඛඤ්යච යවදනං යවදයති, විසඤ්ඤුත්යතො
නං යවදයති. අදුක්ඛමසුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, විසඤ්ඤුත්යතො නං
යවදයති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘සුතවා අරියසාවයකො විසඤ්ඤුත්යතො
ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි
උපායායසහි, විසඤ්ඤුත්යතො දුක්ඛස්මා’ති වදාමි. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො, අයං අධිප්පයායසො, ඉදංනානාකරණංසුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතා පුථුජ්ජයනනා’’ති. 

‘‘නයවදනංයවදයතිසපඤ්යඤො, 
සුඛම්පිදුක්ඛම්පිබහුස්සුයතොපි; 
අයඤ්චධීරස්සපුථුජ්ජයනන, 
මහා [අයං(සයා.කං.ක.)] වියසයසො කුසලස්සයහොති. 

‘‘සඞ්ඛාතධම්මස්ස බහුස්සුතස්ස, 
විපස්සයතො [සම්පස්සයතො(සී.පී.)] යලොකමිමංපරඤ්ච; 
ඉට්ඨස්සධම්මානමයථන්තිචිත්තං, 
අනිට්ඨයතොයනොපටිඝාතයමති. 

‘‘තස්සානුයරොධාඅථවාවියරොධා, 
විධූපිතාඅත්ථ තානසන්ති; 
පදඤ්චඤත්වාවිරජංඅයසොකං, 
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සම්මාපජානාතිභවස්සපාරගූ’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමය ලඤ්ඤසුත්තං 

255. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන ගිලානසාලා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො
භ වාභික්ඛූආමන්යතසි – 

‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො කාලං ආ යමයය. අයං යවො 
අම්හාකංඅනුසාසනී. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති…යප.… චිත්යත
චිත්තානුපස්සී විහරති…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියතවියලොකියත 
සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත පීයත ඛායියත
සායියතසම්පජානකාරීයහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොති, 
 යත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජා රියත භාසියත තුණ්හීභායව 
සම්පජානකාරී යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජානකාරී යහොති.
සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනොකාලංආ යමයය.අයං යවොඅම්හාකං
අනුසාසනී. 

‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං සතස්ස සම්පජානස්ස 
අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතොඋප්පජ්ජතිසුඛායවදනා, 
යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නා යඛො මයායං සුඛා යවදනා. සා ච යඛො
පටිච්ච, යනොඅප්පටිච්ච. කිංපටිච්ච? ඉමයමවකායංපටිච්ච.අයංයඛොපන
කායයො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. අනිච්චං යඛො පන
සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නංකායං පටිච්ච උප්පන්නා සුඛා යවදනා කුයතො
නිච්චා භවිස්සතී’ති! යසො කායය ච සුඛාය ච යවදනාය අනිච්චානුපස්සී
විහරති, වයානුපස්සීවිහරති, විරා ානුපස්සීවිහරති, නියරොධානුපස්සීවිහරති, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරති. තස්ස කායය ච සුඛාය ච යවදනාය
අනිච්චානුපස්සියනො විහරයතො, වයානුපස්සියනො විහරයතො, 
විරා ානුපස්සියනො විහරයතො, නියරොධානුපස්සියනො විහරයතො, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සියනො විහරයතො, යයො කායය ච සුඛාය ච යවදනාය
රා ානුසයයො, යසොපහීයති. 
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‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං සතස්ස සම්පජානස්ස 
අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතොඋප්පජ්ජතිදුක්ඛායවදනා.
යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නා යඛො මයායං දුක්ඛා යවදනා. සා ච යඛො
පටිච්ච, යනොඅප්පටිච්ච. කිංපටිච්ච? ඉමයමවකායංපටිච්ච.අයංයඛොපන
කායයො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. අනිච්චං යඛො පන
සඞ්ඛතංපටිච්චසමුප්පන්නංකායංපටිච්ච උප්පන්නාදුක්ඛායවදනාකුයතො
නිච්චාභවිස්සතී’ති!යසොකායයචදුක්ඛායයවදනාය අනිච්චානුපස්සීවිහරති, 
වයානුපස්සී විහරති, විරා ානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී විහරති, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරති. තස්ස කායය ච දුක්ඛාය ච යවදනාය
අනිච්චානුපස්සියනොවිහරයතො…යප.… පටිනිස්සග් ානුපස්සියනො විහරයතො, 
යයොකායයචදුක්ඛායචයවදනායපටිඝානුසයයො, යසොපහීයති. 

‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං සතස්ස සම්පජානස්ස 
අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛා
යවදනා, යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නා යඛො මයායං අදුක්ඛමසුඛා
යවදනා. සා ච යඛො පටිච්ච, යනො අප්පටිච්ච. කිං පටිච්ච? ඉමයමව කායං
පටිච්ච. අයං යඛො පන කායයො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො.
අනිච්චං යඛො පන සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං කායං පටිච්ච උප්පන්නා 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා කුයතො නිච්චා භවිස්සතී’ති! යසො කායය ච
අදුක්ඛමසුඛාය ච යවදනාය අනිච්චානුපස්සී විහරති, වයානුපස්සී විහරති, 
විරා ානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී විහරති, පටිනිස්සග් ානුපස්සී
විහරති. තස්ස කායය ච අදුක්ඛමසුඛාය ච යවදනාය අනිච්චානුපස්සියනො
විහරයතො…යප.… පටිනිස්සග් ානුපස්සියනො විහරයතො, යයො කායය ච 
අදුක්ඛමසුඛායචයවදනායඅවිජ්ජානුසයයො, යසොපහීයති. 

‘‘යසො සුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, සා අනිච්චාති පජානාති, 
අනජ්යඣොසිතාතිපජානාති, අනභිනන්දිතාතිපජානාති; දුක්ඛඤ්යචයවදනං 
යවදයති, සා අනිච්චාති පජානාති, අනජ්යඣොසිතාති පජානාති, 
අනභිනන්දිතාති පජානාති; අදුක්ඛමසුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, සා
අනිච්චාතිපජානාති, අනජ්යඣොසිතාතිපජානාති, අනභිනන්දිතාතිපජානාති.
යසො සුඛඤ්යච යවදනං යවදයති, විසඤ්ඤුත්යතොනං යවදයති; දුක්ඛඤ්යච
යවදනං යවදයති, විසඤ්ඤුත්යතො නං යවදයති; අදුක්ඛමසුඛඤ්යච යවදනං 
යවදයති, විසඤ්ඤුත්යතො නං යවදයති. යසො කායපරියන්තිකං යවදනං
යවදයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති, 
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං
යවදයාමී’ති පජානාති. ‘කායස්ස යභදා උද්ධං ජීවිතපරියාදානා ඉයධව
සබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්තී’ති [සීතිභවිස්සන්තීති (සී.
පී.ක.)] පජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච 
යතලප්පදීයපො ඣායයයය, තස්යසව යතලස්ස ච වට්ටියා ච පරියාදානා
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අනාහායරො නිබ්බායයයය; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුකායපරියන්තිකං 
යවදනං යවදයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති.
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං 
යවදයාමී’ති පජානාති. ‘කායස්ස යභදා උද්ධං ජීවිතපරියාදානා ඉයධව
සබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’තිපජානාතී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියය ලඤ්ඤසුත්තං 

256. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන ගිලානසාලා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො
භ වාභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො කාලං ආ යමයය. අයං යවො
අම්හාකංඅනුසාසනී. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති… චිත්යත
චිත්තානුපස්සීවිහරති… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී යහොති…යප.… භාසියත
තුණ්හීභායවසම්පජානකාරීයහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනො
යහොති. සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො කාලං ආ යමයය. අයං යවො
අම්හාකංඅනුසාසනී. 

‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං සතස්ස සම්පජානස්ස 
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතොඋප්පජ්ජතිසුඛා යවදනා.
යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නා යඛො මයායං සුඛා යවදනා; සා ච යඛො
පටිච්ච, යනො අප්පටිච්ච.කිංපටිච්ච? ඉමයමවඵස්සංපටිච්ච.අයංයඛො පන 
ඵස්යසො අනිච්යචො සඞ්ඛයතො පටිච්චසමුප්පන්යනො. අනිච්චං යඛො පන
සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඵස්සං පටිච්චඋප්පන්නා සුඛා යවදනාකුයතො
නිච්චා භවිස්සතී’ති! යසො ඵස්යස ච සුඛාය ච යවදනාය අනිච්චානුපස්සී
විහරති, වයානුපස්සී විහරති, විරා ානුපස්සීවිහරති, නියරොධානුපස්සීවිහරති, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරති. තස්ස ඵස්යස ච සුඛාය ච යවදනාය
අනිච්චානුපස්සියනො විහරයතො, වයානුපස්සියනො විහරයතො, 
විරා ානුපස්සියනො විහරයතො, නියරොධානුපස්සියනො විහරයතො, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සියනො විහරයතො යයො ඵස්යස ච සුඛාය ච යවදනාය
රා ානුසයයො, යසො පහීයති. 
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‘‘තස්ස යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො එවං සතස්ස…යප.… විහරයතො 
උප්පජ්ජති දුක්ඛා යවදනා…යප.… උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. යසො
එවංපජානාති– ‘උප්පන්නායඛොමයායංඅදුක්ඛමසුඛායවදනා; සාචයඛො
පටිච්ච, යනො අප්පටිච්ච. කිං පටිච්ච? ඉමයමව ඵස්සං පටිච්ච…යප.… 
කායස්ස යභදා උද්ධං ජීවිතපරියාදානා ඉයධව සබ්බයවදයිතානි
අනභිනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’ති පජානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච 
යතලප්පදීයපො ඣායයයය, තස්යසව යතලස්ස ච වට්ටියා ච පරියාදානා 
අනාහායරොනිබ්බායයයය; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුකායපරියන්තිකං
යවදනං යවදයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති.
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං
යවදයාමී’ති පජානාති. ‘කායස්ස යභදා උද්ධං ජීවිතපරියාදානා ඉයධව
සබ්බයවදයිතානිඅනභිනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’තිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අනිච්චසුත්තං 

257. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා අනිච්චා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නාඛයධම්මාවයධම්මාවිරා ධම්මානියරොධධම්මා.කතමා
තිස්යසො? සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්යසො යවදනා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා
වයධම්මාවිරා ධම්මා නියරොධධම්මා’’ති.නවමං. 

10. ඵස්සමූලකසුත්තං 

258. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා ඵස්සජා ඵස්සමූලකා
ඵස්සනිදානා ඵස්සපච්චයා. කතමා තිස්යසො? සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. සුඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
සුඛා යවදනා. තස්යසව සුඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා, යං තජ්ජං 
යවදයිතං සුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා සුඛා යවදනා, සා
නිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති. දුක්ඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිදුක්ඛායවදනා. තස්යසවදුක්ඛයවදනියස්සඵස්සස්සනියරොධා, යං
තජ්ජංයවදයිතංදුක්ඛයවදනියං ඵස්සංපටිච්චඋප්පන්නාදුක්ඛායවදනා, සා
නිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති. අදුක්ඛමසුඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච 
උප්පජ්ජති අදුක්ඛමසුඛායවදනා.තස්යසවඅදුක්ඛමසුඛයවදනියස්සඵස්සස්ස
නියරොධා, යං තජ්ජං යවදයිතං අදුක්ඛමසුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච
උප්පන්නාඅදුක්ඛමසුඛායවදනා, සා නිරුජ්ඣති, සාවූපසම්මති.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ද්වින්නං කට්ඨානං සඞ්ඝට්ටනසයමොධානා [සඞ්ඛත්තා තස්ස
සයමොධානා (සයා. කං.) සඞ්ඝත්තා තස්ස සයමොධානා (ක.) සං. නි. 2.62
පස්සිතබ්බං] උස්මා ජායති, යතයජො අභිනිබ්බත්තති. යතසංයයවකට්ඨානං
නානාභාවා විනික්යඛපා, යා තජ්ජා උස්මා, සානිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති.
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉමා තිස්යසො යවදනා ඵස්සජා ඵස්සමූලකා
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ඵස්සනිදානාඵස්සපච්චයා.තජ්ජංඵස්සංපටිච්චතජ්ජායවදනා උප්පජ්ජන්ති.
තජ්ජස්සඵස්සස්සනියරොධාතජ්ජායවදනානිරුජ්ඣන්තී’’ති. දසමං. 

ස ාථාවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

සමාධිසුඛංපහායනන, පාතාලංදට්ඨබ්යබනච; 
සල්යලනයචවය ලඤ්ඤා, අනිච්චඵස්සමූලකාති. 

2. රයහොගතවග්යගො 

1. රයහො තසුත්තං 

259. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, 
රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – 
‘තිස්යසොයවදනාවුත්තා භ වතා.සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛා
යවදනා – ඉමා තිස්යසො යවදනා වුත්තා භ වතා. වුත්තං යඛො පයනතං
භ වතා– ‘යංකිඤ්චියවදයිතංතංදුක්ඛස්මි’න්ති.කිංනු යඛොඑතංභ වතා
සන්ධායභාසිතං– ‘යංකිඤ්චියවදයිතංතංදුක්ඛස්මි’’’න්ති? 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! තිස්යසො ඉමා, භික්ඛු, යවදනා වුත්තා මයා. සුඛා
යවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමාතිස්යසොයවදනාවුත්තා
මයා. වුත්තං යඛො පයනතං, භික්ඛු, මයා – ‘යං කිඤ්චි යවදයිතං, තං
දුක්ඛස්මි’න්ති. තං යඛො පයනතං, භික්ඛු, මයා සඞ්ඛාරානංයයව අනිච්චතං
සන්ධායභාසිතං– ‘යංකිඤ්චි යවදයිතංතංදුක්ඛස්මි’න්ති. තංයඛොපයනතං, 
භික්ඛු, මයා සඞ්ඛාරානංයයව ඛයධම්මතං…යප.… වයධම්මතං…යප.… 
විරා ධම්මතං …යප.… නියරොධධම්මතං…යප.… විපරිණාමධම්මතං
සන්ධායභාසිතං – ‘යං කිඤ්චියවදයිතංතං දුක්ඛස්මි’න්ති. අථයඛො පන, 
භික්ඛු, මයා අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං නියරොයධො අක්ඛායතො. පඨමං ඣානං
සමාපන්නස්ස වාචා නිරුද්ධා යහොති. දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස
විතක්කවිචාරා නිරුද්ධා යහොන්ති. තතියං ඣානං සමාපන්නස්ස පීති
නිරුද්ධා යහොති. චතුත්ථංඣානං සමාපන්නස්ස අස්සාසපස්සාසා නිරුද්ධා
යහොන්ති.ආකාසානඤ්චායතනංසමාපන්නස්සරූපසඤ්ඤානිරුද්ධායහොති. 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමාපන්නස්සආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤානිරුද්ධා
යහොති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා
නිරුද්ධා යහොති. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති. සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච යවදනා ච නිරුද්ධා යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස 
භික්ඛුයනො රාය ො නිරුද්යධො යහොති, යදොයසො නිරුද්යධො යහොති, යමොයහො
නිරුද්යධො යහොති. අථ යඛො, භික්ඛු, මයා අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං වූපසයමො
අක්ඛායතො. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස වාචා වූපසන්තා යහොති. දුතියං
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ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා වූපසන්තා යහොන්ති…යප.… 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච යවදනා ච වූපසන්තා
යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො වූපසන්යතො යහොති, යදොයසො
වූපසන්යතො යහොති, යමොයහො වූපසන්යතො යහොති. ඡයිමා, භික්ඛු, 
පස්සද්ධියයො. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස වාචා පටිප්පස්සද්ධා යහොති.
දුතියංඣානංසමාපන්නස්සවිතක්කවිචාරා පටිප්පස්සද්ධායහොන්ති.තතියං
ඣානං සමාපන්නස්ස පීති පටිප්පස්සද්ධා යහොති. චතුත්ථං ඣානං
සමාපන්නස්ස අස්සාසපස්සාසා පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති. 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපන්නස්ස සඤ්ඤාචයවදනාචපටිප්පස්සද්ධා
යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යදොයසො
පටිප්පස්සද්යධොයහොති, යමොයහොපටිප්පස්සද්යධො යහොතී’’ති.පඨමං. 

2. පඨමආකාසසුත්තං 

260. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආකායස විවිධා වාතා වායන්ති. 
පුරත්ථිමාපි වාතා වායන්ති, පච්ඡිමාපි වාතා වායන්ති, උත්තරාපි වාතා
වායන්ති, දක්ඛිණාපිවාතා වායන්ති, සරජාපිවාතාවායන්ති, අරජාපිවාතා
වායන්ති, සීතාපි වාතා වායන්ති, උණ්හාපි වාතා වායන්ති, පරිත්තාපි වාතා
වායන්ති, අධිමත්තාපි වාතා වායන්ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිං
කායස්මිං විවිධා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, සුඛාපි යවදනා උප්පජ්ජති, දුක්ඛාපි
යවදනාඋප්පජ්ජති, අදුක්ඛමසුඛාපියවදනාඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘යථාපිවාතාආකායස, වායන්තිවිවිධාපුථූ; 
පුරත්ථිමාපච්ඡිමාචාපි, උත්තරාඅථදක්ඛිණා. 

‘‘සරජාඅරජාචපි, සීතාඋණ්හාචඑකදා; 
අධිමත්තාපරිත්තාච, පුථූවායන්තිමාලුතා. 

‘‘තයථවිමස්මිංකායස්මිං, සමුප්පජ්ජන්තියවදනා; 
සුඛදුක්ඛසමුප්පත්ති, අදුක්ඛමසුඛාචයා. 

‘‘යයතො ච භික්ඛු ආතාපී, සම්පජඤ්ඤං න රිඤ්චති [සම්පජායනො
නිරූපධි(ක.)]; 
තයතොයසොයවදනාසබ්බා, පරිජානාතිපණ්ඩියතො. 

‘‘යසො යවදනාපරිඤ්ඤාය, දිට්යඨධම්යම අනාසයවො; 
කායස්සයභදාධම්මට්යඨො, සඞ්ඛයංයනොයපතියවදගූ’’ති. දුතියං; 

3. දුතියආකාසසුත්තං 

261. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආකායස විවිධා වාතා වායන්ති.
පුරත්ථිමාපි වාතා වායන්ති…යප.… අධිමත්තාපි වාතා වායන්ති. එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිං කායස්මිං විවිධා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, සුඛාපි
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යවදනා උප්පජ්ජති, දුක්ඛාපි යවදනා උප්පජ්ජති, අදුක්ඛමසුඛාපි යවදනා
උප්පජ්ජතී’’ති. තතියං. 

4. අගාරසුත්තං 

262. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආ න්තුකා ාරං. තත්ථ පුරත්ථිමායපි
දිසාය ආ න්ත්වා වාසං කප්යපන්ති, පච්ඡිමායපි දිසාය ආ න්ත්වා වාසං
කප්යපන්ති, උත්තරායපි දිසායආ න්ත්වා වාසංකප්යපන්ති, දක්ඛිණායපි 
දිසාය ආ න්ත්වා වාසං කප්යපන්ති. ඛත්තියාපි ආ න්ත්වා වාසං
කප්යපන්ති, බ්රාහ්මණාපිආ න්ත්වාවාසංකප්යපන්ති, යවස්සාපිආ න්ත්වා
වාසං කප්යපන්ති, සුද්දාපි ආ න්ත්වා වාසං කප්යපන්ති. එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, ඉමස්මිං කායස්මිං විවිධා යවදනා උප්පජ්ජන්ති. සුඛාපි යවදනා 
උප්පජ්ජති, දුක්ඛාපියවදනාඋප්පජ්ජති, අදුක්ඛමසුඛාපියවදනාඋප්පජ්ජති. 
සාමිසාපි සුඛා යවදනා උප්පජ්ජති, සාමිසාපි දුක්ඛා යවදනා උප්පජ්ජති, 
සාමිසාපි අදුක්ඛමසුඛා යවදනා උප්පජ්ජති. නිරාමිසාපි සුඛා යවදනා
උප්පජ්ජති, නිරාමිසාපි දුක්ඛා යවදනා උප්පජ්ජති, නිරාමිසාපි අදුක්ඛමසුඛා
යවදනාඋප්පජ්ජතී’’ති. චතුත්ථං. 

5. පඨමආනන්දසුත්තං 

263. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි, එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කතමා නු යඛො, භන්යත, යවදනා, 
කතයමො යවදනාසමුදයයො, කතයමො යවදනානියරොයධො, කතමා
යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය අස්සායදො, යකොආදීනයවො, 
කිංනිස්සරණන්ති? තිස්යසොඉමා, ආනන්ද, යවදනා– සුඛායවදනා, දුක්ඛා
යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා වුච්චන්ති, ආනන්ද, යවදනා. 
ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයො; ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො. අයයමව
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො යවදනානියරොධ ාමිනීපටිපදා, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. යං යවදනං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං
යසොමනස්සං, අයං යවදනාය අස්සායදො. යා යවදනා අනිච්චා දුක්ඛා
විපරිණාමධම්මා, අයංයවදනායආදීනයවො.යයොයවදනායඡන්දරා විනයයො 
ඡන්දරා ප්පහානං, ඉදං යවදනාය නිස්සරණං. අථ යඛො පනානන්ද, මයා
අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං නියරොයධො අක්ඛායතො. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස
වාචා නිරුද්ධා යහොති…යප.… සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්ස
සඤ්ඤා ච යවදනා ච නිරුද්ධා යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො
නිරුද්යධොයහොති, යදොයසොනිරුද්යධොයහොති, යමොයහො නිරුද්යධොයහොති.අථ
යඛො පනානන්ද, මයා අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං වූපසයමො අක්ඛායතො. පඨමං 
ඣානං සමාපන්නස්ස වාචා වූපසන්තා යහොති…යප.… 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච යවදනා ච වූපසන්තා
යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො වූපසන්යතො යහොති, යදොයසො
වූපසන්යතොයහොති, යමොයහොවූපසන්යතොයහොති.අථයඛොපනානන්ද, මයා 
අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං පටිප්පස්සද්ධි අක්ඛාතා. පඨමංඣානං සමාපන්නස්ස
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වාචා පටිප්පස්සද්ධා යහොති…යප.… ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස
රූපසඤ්ඤා පටිප්පස්සද්ධා යහොති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා පටිප්පස්සද්ධා යහොති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා පටිප්පස්සද්ධා යහොති. 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා
පටිප්පස්සද්ධා යහොති. සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච
යවදනා ච පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො
පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යදොයසො පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යමොයහො
පටිප්පස්සද්යධොයහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියආනන්දසුත්තං 

264. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංආනන්දංභ වාඑතදයවොච– ‘‘කතමානුයඛො, 
ආනන්ද, යවදනා, කතයමො යවදනාසමුදයයො, කතයමො යවදනානියරොයධො, 
කතමා යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය අස්සායදො, යකො
ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’’න්ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා 
භ වන්යනත්තිකා භ වම්පටිසරණා. සාධු, භන්යත, භ වන්තඤ්යඤව
පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො. භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ
ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, ආනන්ද, සුයණොහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො
පච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– ‘‘තිස්යසොඉමා, ආනන්ද, යවදනා– සුඛා
යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා වුච්චන්ති, ආනන්ද, 
යවදනා…යප.… ඵස්සසමුදයා…යප.… ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො
පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යදොයසො පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යමොයහො
පටිප්පස්සද්යධොයහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමසම්බහුලසුත්තං 

265. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘කතමා නු යඛො, 
භන්යත, යවදනා, කතයමො යවදනාසමුදයයො, කතයමො යවදනානියරොයධො, 
කතමා යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය අස්සායදො, යකො
ආදීනයවො, කිංනිස්සරණ’’න්ති? ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා– සුඛා 
යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
යවදනා. ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයො; ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො.
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා, 
යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. යං යවදනං පටිච්ච
උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයං යවදනායඅස්සායදො.යායවදනාඅනිච්චා
දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අයං යවදනාය ආදීනයවො. යයො යවදනාය 
ඡන්දරා විනයයොඡන්දරා ප්පහානං, ඉදංයවදනාය නිස්සරණං. 
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‘‘අථ යඛො පන, භික්ඛයව, මයා අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං නියරොයධො
අක්ඛායතො. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස වාචා නිරුද්ධා යහොති…යප.… 
ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොරාය ො නිරුද්යධොයහොති, යදොයසොනිරුද්යධොයහොති, 
යමොයහො නිරුද්යධො යහොති. අථ යඛො පන, භික්ඛයව, මයා
අනුපුබ්බසඞ්ඛාරානං වූපසයමො අක්ඛායතො. පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස
වාචාවූපසන්තා යහොති…යප.… ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොරාය ොවූපසන්යතො
යහොති, යදොයසො වූපසන්යතො යහොති, යමොයහො වූපසන්යතො යහොති. ඡයිමා, 
භික්ඛයව, පස්සද්ධියයො. පඨමංඣානං සමාපන්නස්ස වාචා පටිප්පස්සද්ධා
යහොති.දුතියංඣානංසමාපන්නස්සවිතක්කවිචාරාපටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති.
තතියංඣානං සමාපන්නස්ස පීති පටිප්පස්සද්ධා යහොති. චතුත්ථංඣානං 
සමාපන්නස්ස අස්සාසපස්සාසා පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ති.
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්සසඤ්ඤාචයවදනාචපටිප්පස්සද්ධා
යහොන්ති. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රාය ො පටිප්පස්සද්යධො යහොති, යදොයසො
පටිප්පස්සද්යධොයහොති, යමොයහොපටිප්පස්සද්යධො යහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියසම්බහුලසුත්තං 

266. අථයඛොසම්බහුලාභික්ඛූයයනභ වායතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… 
එකමන්තං නිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වාඑතදයවොච– ‘‘කතමානුයඛො, 
භික්ඛයව, යවදනා, කතයමො යවදනාසමුදයයො, කතයමො යවදනානියරොයධො, 
කතමා යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය අස්සායදො, යකො
ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’’න්ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.…’’ ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා– සුඛා යවදනා, දුක්ඛා
යවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමාවුච්චන්ති, භික්ඛයව, යවදනා…යප.… 
ඵස්සසමුදයා…යප.…. (යථා පුරිමසුත්තන්යත, තථා විත්ථායරතබ්යබො.) 
අට්ඨමං. 

9. පඤ්චකඞ් සුත්තං 

267. අථ යඛොපඤ්චකඞ්ය ොථපතියයනායස්මා උදායීයතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං උදායිං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පඤ්චකඞ්ය ො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං
එතදයවොච – ‘‘කති නු යඛො, භන්යත උදායි, යවදනා වුත්තා භ වතා’’ති? 
‘‘තිස්යසොයඛො, ථපති, යවදනාවුත්තා භ වතා.සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, ථපති, තිස්යසො යවදනා වුත්තා
භ වතා’’ති. එවං වුත්යත, පඤ්චකඞ්ය ො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං
එතදයවොච – ‘‘න යඛො, භන්යත උදායි, තිස්යසො යවදනා වුත්තා භ වතා.
ද්යවයවදනාවුත්තාභ වතා– සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා.යායං, භන්යත, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා, සන්තස්මිං එසා පණීයත සුයඛ වුත්තා භ වතා’’ති.
දුතියම්පි යඛොආයස්මා උදායී පඤ්චකඞ් ං ථපතිං එතදයවොච – ‘‘නයඛො, 
ථපති, ද්යවයවදනාවුත්තාභ වතා.තිස්යසොයවදනාවුත්තාභ වතා. සුඛා
යවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමාතිස්යසොයවදනා වුත්තා
භ වතා’’ති. දුතියම්පි යඛො පඤ්චකඞ්ය ො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං 
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එතදයවොච – ‘‘න යඛො, භන්යත උදායි, තිස්යසො යවදනා වුත්තා භ වතා.
ද්යවයවදනාවුත්තාභ වතා– සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා.යායං, භන්යත, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා, සන්තස්මිං එසා පණීයත සුයඛ වුත්තා භ වතා’’ති.
තතියම්පියඛො ආයස්මාඋදායීපඤ්චකඞ් ංථපතිංඑතදයවොච – ‘‘නයඛො, 
ථපති, ද්යව යවදනාවුත්තාභ වතා.තිස්යසොයවදනාවුත්තාභ වතා.සුඛා
යවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමාතිස්යසොයවදනාවුත්තා
භ වතා’’ති. තතියම්පි යඛො පඤ්චකඞ්ය ො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං
එතදයවොච – ‘‘න යඛො, භන්යත උදායි, තිස්යසො යවදනා වුත්තා භ වතා.
ද්යවයවදනාවුත්තාභ වතා– සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා.යායං, භන්යත, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා, සන්තස්මිං එසා පණීයත සුයඛ වුත්තා භ වතා’’ති.
යනව සක්ඛි ආයස්මා උදායී පඤ්චකඞ් ං ථපතිං සඤ්ඤායපතුං, න
පනාසක්ඛි පඤ්චකඞ්ය ො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං සඤ්ඤායපතුං.
අස්යසොසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මයතො උදායිස්ස පඤ්චකඞ්ය න
ථපතිනාසද්ධිංඉමංකථාසල්ලාපං. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො යාවතයකො ආයස්මයතො උදායිස්ස පඤ්චකඞ්ය න ථපතිනා
සද්ධිංඅයහොසි කථාසල්ලායපොතංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘සන්තයමව, ආනන්ද, පරියායං පඤ්චකඞ්ය ො ථපති උදායිස්ස
භික්ඛුයනො නාබ්භනුයමොදි; සන්තඤ්ච පනානන්ද, පරියායං උදායී භික්ඛු
පඤ්චකඞ් ස්ස ථපතියනො නාබ්භනුයමොදි. ද්යවපි මයා, ආනන්ද, යවදනා
වුත්තාපරියායයන.තිස්යසොපිමයායවදනාවුත්තාපරියායයන.පඤ්චපිමයා
යවදනා වුත්තා පරියායයන. ඡපි මයා යවදනා වුත්තා පරියායයන.
අට්ඨාරසාපිමයායවදනාවුත්තා පරියායයන.ඡත්තිංසාපිමයායවදනාවුත්තා
පරියායයන. අට්ඨසතම්ප්ම්ප්පි මයා යවදනා වුත්තා පරියායයන. එවං
පරියායයදසියතො යඛො, ආනන්ද, මයා ධම්යමො. එවං පරියායයදසියත යඛො, 
ආනන්ද, මයා ධම්යම යය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං සුලපිතං, න
සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති, නසමනුජානිස්සන්ති, නසමනුයමොදිස්සන්ති, යතසං 
එතං පාටිකඞ්ඛං – භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං
මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරිස්සන්තීති [විහරිස්සන්ති (සී. පී. ක.)]. එවං
පරියායයදසියතො යඛො, ආනන්ද, මයා ධම්යමො. එවං පරියායයදසියත යඛො, 
ආනන්ද, මයා ධම්යම යය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං සුලපිතං
සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති සමනුජානිස්සන්ති සමනුයමොදිස්සන්ති, යතසං එතං
පාටිකඞ්ඛං – සමග් ා සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා
අඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තා විහරිස්සන්තී’’ති. 

‘‘පඤ්චියම, ආනන්ද, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා 
රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා…යප.… 
කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතා
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රජනීයා. ඉයම යඛො, ආනන්ද, පඤ්ච කාමගුණා. යං යඛො, ආනන්ද, ඉයම
පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං – ඉදං වුච්චති
කාමසුඛං. යය යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං – ‘එතංපරමං සන්තං සුඛං
යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස
යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච.යය යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං– ‘එතංපරමංසන්තං සුඛං
යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස
යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු, විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤං
සුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. යයයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයයං– 
‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං
නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං
අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛුපීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරති
සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, ආනන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං
අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. යය යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං – 
‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං
නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං
අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, 
ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච.යය
යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං – ‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං
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පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? 
අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤං සුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා, 
පටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මා, නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා, ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, 
එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. යය යඛො, 
ආනන්ද, එවං වයදයයං – ‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං
පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? 
අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම, ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, ආනන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං
අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. යය යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං – 
‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං
නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං
අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම, ‘නත්ථි කිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
ඉදං යඛො, ආනන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. යයයඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං– ‘එතංපරමංසන්තංසුඛං
යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස
යහතු? අත්ථානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංයඛො, 
ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච.යය
යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයයං – ‘එතංපරමං සන්තං සුඛං යසොමනස්සං
පටිසංයවයදන්තී’ති – ඉදං යනසාහං නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? 
අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛං අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛුසබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
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සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, 
ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛං අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘ඨානංයඛොපයනතං, ආනන්ද, විජ්ජතියංඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
එවංවයදයයං– ‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමයණොය ොතයමොආහ, තඤ්ච
සුඛස්මිං පඤ්ඤයපති.තයිදංකිංසු, තයිදංකථංසූ’ති? එවංවාදියනො, ආනන්ද, 
අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සුවචනීයා– ‘නයඛො, ආවුයසො, භ වා
සුඛඤ්යඤවයවදනංසන්ධායසුඛස්මිංපඤ්ඤයපති.යත්ථයත්ථ, ආවුයසො, 
සුඛං උපලබ්භති, යහිංයහිං [යංහියංහිසුඛං(සී.පී.), යහිංයහිංසුඛං (සයා.
කං.ක.)ම.නි.2.91], තංතංතථා යතොසුඛස්මිංපඤ්ඤයපතී’’’ති. නවමං. 

10. භික්ඛුසුත්තං 

268. ‘‘ද්යවපි මයා, භික්ඛයව, යවදනා වුත්තා පරියායයන, තිස්යසොපි
මයායවදනාවුත්තාපරියායයන, පඤ්චපිමයායවදනාවුත්තාපරියායයන, 
ඡපි මයා යවදනා වුත්තා පරියායයන, අට්ඨාරසාපි මයා යවදනා වුත්තා
පරියායයන, ඡත්තිංසාපි මයායවදනාවුත්තාපරියායයන, අට්ඨසතම්පිමයා
යවදනාවුත්තාපරියායයන.එවං පරියායයදසියතො, භික්ඛයව, මයාධම්යමො.
එවං පරියායයදසියත යඛො, භික්ඛයව, මයා ධම්යම යය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
සුභාසිතං සුලපිතං න සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති, න සමනුජානිස්සන්ති, න 
සමනුයමොදිස්සන්ති, යතසං එතං පාටිකඞ්ඛං – භණ්ඩනජාතා කලහජාතා 
විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරිස්සන්තීති. එවං 
පරියායයදසියතො, භික්ඛයව, මයා ධම්යමො. එවං පරියායයදසියත යඛො, 
භික්ඛයව, මයා ධම්යම යය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං සුලපිතං
සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති සමනුජානිස්සන්ති සමනුයමොදිස්සන්ති, යතසං එතං
පාටිකඞ්ඛං – සමග් ා සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා
අඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තා විහරිස්සන්තීති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, කාමගුණා…යප.… ඨානං යඛො පයනතං, 
භික්ඛයව, විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං වයදයයං – 
‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමයණො ය ොතයමො ආහ, තඤ්ච සුඛස්මිං
පඤ්ඤයපති. තයිදං කිංසු, තයිදං කථංසූ’ති? එවංවාදියනො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සුවචනීයා– ‘න යඛො, ආවුයසො, භ වා
සුඛඤ්යඤවයවදනංසන්ධායසුඛස්මිංපඤ්ඤයපති.යත්ථයත්ථ, ආවුයසො, 
සුඛංඋපලබ්භතියහිංයහිං [යංහියංහි(සී.පී.)], තංතං තථා යතොසුඛස්මිං
පඤ්ඤයපතී’’ති.දසමං. 

රයහො තවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

රයහො තං ද්යවආකාසං, අ ාරංද්යවච ආනන්දා; 
සම්බහුලාදුයවවුත්තා, පඤ්චකඞ්ය ොචභික්ඛුනාති. 
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3. අට්ඨසතපරි ා වග්යගො 

1. සීවකසුත්තං 

269. එකං සමයංභ වා රාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛො යමොළියසීවයකො පරිබ්බාජයකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
යමොළියසීවයකො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සන්ති, යභො
ය ොතම, එයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො– ‘යංකිඤ්චායං
පුරිසපුග් යලොපටිසංයවයදතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා සබ්බංතං
පුබ්යබකතයහතූ’ති. ඉධ [ඉධ පන (සයා. කං. පී. ක.)] භවං ය ොතයමො
කිමාහා’’ති? 

‘‘පිත්තසමුට්ඨානානිපි යඛො, සීවක, ඉයධකච්චානි යවදයිතානි
උප්පජ්ජන්ති.සාමම්පියඛොඑතං, සීවක, යවදිතබ්බං [එවංයවදිතබ්බං(සයා.
කං.ක.)] යථාපිත්තසමුට්ඨානානිපි ඉයධකච්චානියවදයිතානිඋප්පජ්ජන්ති; 
යලොකස්සපි යඛො එතං, සීවක, සච්චසම්මතං යථා පිත්තසමුට්ඨානානිපි
ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති. තත්ර, සීවක, යය යත 
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො– ‘යංකිඤ්චායංපුරිසපුග් යලො
පටිසංයවයදති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා සබ්බං තං
පුබ්යබකතයහතූ’ති.යඤ්චසාමංඤාතං තඤ්චඅතිධාවන්ති, යඤ්චයලොයක
සච්චසම්මතංතඤ්චඅතිධාවන්ති.තස්මායතසං සමණබ්රාහ්මණානංමිච්ඡාති
වදාමි. 

‘‘යසම්හසමුට්ඨානානිපි යඛො, සීවක…යප.… වාතසමුට්ඨානානිපි යඛො, 
සීවක…යප.… සන්නිපාතිකානිපි යඛො, සීවක…යප.… උතුපරිණාමජානිපි
යඛො, සීවක…යප.… විසමපරිහාරජානිපි යඛො, සීවක…යප.… 
ඔපක්කමිකානිපි යඛො, සීවක…යප.… කම්මවිපාකජානිපි යඛො, සීවක, 
ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති. සාමම්පි යඛො එතං, සීවක, 
යවදිතබ්බං.යථාකම්මවිපාකජානිපි ඉයධකච්චානි යවදයිතානිඋප්පජ්ජන්ති; 
යලොකස්සපි යඛො එතං, සීවක, සච්චසම්මතං. යථා කම්මවිපාකජානිපි
ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති; තත්ර, සීවක, යය යත
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො– ‘යංකිඤ්චායං පුරිසපුග් යලො
පටිසංයවයදති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා සබ්බං තං 
පුබ්යබකතයහතූ’ති.යඤ්චසාමංඤාතංතඤ්චඅතිධාවන්තියඤ්චයලොයක
සච්චසම්මතං තඤ්චඅතිධාවන්ති.තස්මායතසංසමණබ්රාහ්මණානංමිච්ඡාති
වදාමීති.එවංවුත්යත, යමොළියසීවයකොපරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතදයවොච
– ‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම …යප.… 
උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං 
 ත’’’න්ති. 

‘‘පිත්තංයසම්හඤ්චවායතොච, සන්නිපාතාඋතූනිච; 
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විසමංඔපක්කමිකං, කම්මවිපායකනඅට්ඨමී’’ති.පඨමං; 

2. අට්ඨසතසුත්තං 

270. ‘‘අට්ඨසතපරියායංයවො, භික්ඛයව, ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි.තං
සුණාථ.කතයමො ච, භික්ඛයව, අට්ඨසතපරියායයො, ධම්මපරියායයො? ද්යවපි
මයා, භික්ඛයව, යවදනාවුත්තාපරියායයන; තිස්යසොපිමයායවදනා වුත්තා
පරියායයන; පඤ්චපි මයා යවදනා වුත්තා පරියායයන; ඡපි මයා යවදනා
වුත්තාපරියායයන; අට්ඨාරසාපිමයායවදනාවුත්තා පරියායයන; ඡත්තිංසාපි
මයා යවදනා වුත්තා පරියායයන; අට්ඨසතම්පි මයා යවදනා වුත්තා 
පරියායයන.‘‘කතමාච, භික්ඛයව, ද්යවයවදනා? කායිකාචයචතසිකාච– 
ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ද්යව යවදනා. කතමා ච, භික්ඛයව, තිස්යසො
යවදනා? සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, තිස්යසො යවදනා.කතමාච, භික්ඛයව, පඤ්චයවදනා? 
සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, 
උයපක්ඛින්ද්රියං – ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, පඤ්ච යවදනා. කතමා ච, 
භික්ඛයව, ඡයවදනා? චක්ඛුසම්ඵස්සජායවදනා…යප.… මයනොසම්ඵස්සජා
යවදනා – ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ඡ යවදනා. කතමා ච, භික්ඛයව, 
අට්ඨාරස යවදනා? ඡ යසොමනස්සූපවිචාරා, ඡ යදොමනස්සූපවිචාරා, ඡ
උයපක්ඛූපවිචාරා– ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, අට්ඨාරසයවදනා.කතමාච, 
භික්ඛයව, ඡත්තිංස යවදනා? ඡ ය හසිතානි [ය හස්සිතානි (අට්ඨ.)] 
යසොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි [යනක්ඛම්මස්සිතානි (අට්ඨ.)] 
යසොමනස්සානි, ඡ ය හසිතානි යදොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි 
යදොමනස්සානි, ඡය හසිතාඋයපක්ඛා, ඡ යනක්ඛම්මසිතාඋයපක්ඛා– ඉමා
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ඡත්තිංස යවදනා. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අට්ඨසතං
යවදනා? අතීතාඡත්තිංසයවදනා, අනා තාඡත්තිංසයවදනා, පච්චුප්පන්නා
ඡත්තිංස යවදනා – ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, අට්ඨසතං යවදනා. අයං, 
භික්ඛයව, අට්ඨසතපරියායයොධම්මපරියායයො’’ති.දුතියං. 

3. අඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 

271. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කතමා නු යඛො, 
භන්යත, යවදනා, කතයමො යවදනාසමුදයයො, කතමා යවදනාසමුදය ාමිනී
පටිපදා? කතයමොයවදනානියරොයධො, කතමායවදනානියරොධ ාමිනීපටිපදා? 
යකො යවදනායඅස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණ’’න්ති? 

‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛු, යවදනා – සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛු, යවදනා. ඵස්සසමුදයා
යවදනාසමුදයයො. තණ්හා යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා. ඵස්සනියරොධා
යවදනානියරොයධො. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
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සම්මාසමාධි. යං යවදනං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං
යවදනාය අස්සායදො; යා යවදනා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා, අයං
යවදනාය ආදීනයවො; යයො යවදනාය ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං, 
ඉදං යවදනායනිස්සරණ’’න්ති.තතියං. 

4. පුබ්බසුත්තං 

272. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස
යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘කතමානු යඛො යවදනා, කතයමො 
යවදනාසමුදයයො, කතමා යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා, කතයමො
යවදනානියරොයධො, කතමා යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය
අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’න්ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, 
එතදයහොසි – ‘තිස්යසො ඉමා යවදනා – සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, 
අදුක්ඛමසුඛායවදනා.ඉමාවුච්චන්තියවදනා.ඵස්සසමුදයායවදනාසමුදයයො. 
තණ්හා යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා…යප.… යයො යවදනාය
ඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං. ඉදං යවදනාය නිස්සරණ’’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. ඤාණසුත්තං 

273. ‘‘‘ඉමා යවදනා’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි. ‘අයං යවදනාසමුදයයො’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ආයලොයකො උදපාදි. ‘අයං
යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි…යප.… ‘අයං යවදනානියරොයධො’තියම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි …යප.… ‘අයං 
යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි…යප.… ‘අයං යවදනාය අස්සායදො’ති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු…යප.… ‘අයං යවදනාය
ආදීනයවො’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසු…යප.… ‘ඉදං
යඛොනිස්සරණ’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසුචක්ඛුං
උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො 
උදපාදී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සම්බහුලභික්ඛුසුත්තං 

274. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං
එතදයවොචුං– ‘‘කතමා නුයඛො, භන්යත, යවදනා, කතයමොයවදනාසමුදයයො, 
කතමා යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා? කතයමො යවදනානියරොයධො, කතමා
යවදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා? යකො යවදනාය අස්සායදො, යකොආදීනයවො, 
කිං නිස්සරණ’’න්ති? ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා – සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. ඉමා වුච්චන්ති, භික්ඛයව, යවදනා.
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ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයො. තණ්හා යවදනාසමුදය ාමිනී පටිපදා.
ඵස්සනියරොධා…යප.… යයොයවදනායඡන්දරා විනයයො ඡන්දරා ප්පහානං.
ඉදංයවදනායනිස්සරණ’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

275. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං තිස්සන්නං යවදනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංනප්පජානන්ති.නයම යත, 
භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසු 
වා බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා 
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨව ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරන්ති. යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං
තිස්සන්නං යවදනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවං ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානන්ති. යත යඛො යම, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච
බ්රාහ්මණසම්මතා. යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච, දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

276. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා. කතමාතිස්යසො? සුඛායවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං තිස්සන්නං යවදනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.… 
පජානන්ති…යප.… සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. තතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

277. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යවදනං 
නප්පජානන්ති, යවදනාසමුදයං නප්පජානන්ති, යවදනානියරොධං
නප්පජානන්ති, යවදනානියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති…යප.… 
පජානන්ති…යප.… සයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති.
නවමං. 

10. සුද්ධිකසුත්තං 

278. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා. කතමාතිස්යසො? සුඛායවදනා, 
දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො 
යවදනා’’ති.දසමං. 
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11. නිරාමිසසුත්තං 

279. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, සාමිසා පීති, අත්ථි නිරාමිසා පීති, අත්ථි
නිරාමිසානිරාමිසතරාපීති; අත්ථිසාමිසංසුඛං, අත්ථිනිරාමිසංසුඛං, අත්ථි
නිරාමිසා නිරාමිසතරං සුඛං; අත්ථි සාමිසා උයපක්ඛා, අත්ථි නිරාමිසා
උයපක්ඛා, අත්ථි නිරාමිසා නිරාමිසතරා උයපක්ඛා; අත්ථි සාමියසො 
වියමොක්යඛො, අත්ථිනිරාමියසොවියමොක්යඛො, අත්ථිනිරාමිසානිරාමිසතයරො
වියමොක්යඛො. කතමා ච, භික්ඛයව, සාමිසා පීති? පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා
ඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්ච කාමගුණා. යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච 
උප්පජ්ජතිපීති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සාමිසාපීති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, නිරාමිසා පීති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජංපීතිසුඛං
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසාපීති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, නිරාමිසානිරාමිසතරා පීති? යා යඛො, භික්ඛයව, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රා ා චිත්තං විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො, යදොසා
චිත්තංවිමුත්තංපච්චයවක්ඛයතො, යමොහාචිත්තංවිමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො
උප්පජ්ජතිපීති, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසානිරාමිසතරා පීති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සාමිසං සුඛං? පඤ්චියම, භික්ඛයව, කාමගුණා.
කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා
කාමූපසංහිතා රජනීයා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා
කන්තා මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
කාමගුණා. යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති
සුඛංයසොමනස්සං, ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සාමිසංසුඛං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නිරාමිසංසුඛං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුවිවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජංපීතිසුඛං
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.පීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරති
සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසංසුඛං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නිරාමිසානිරාමිසතරංසුඛං? යංයඛො, භික්ඛයව, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රා ා චිත්තං විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො, යදොසා 
චිත්තංවිමුත්තංපච්චයවක්ඛයතො, යමොහාචිත්තංවිමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො
උප්පජ්ජති සුඛංයසොමනස්සං, ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසානිරාමිසතරං
සුඛං. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සාමිසා උයපක්ඛා? පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා
ඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතාරජනීයා.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්ච කාමගුණා. යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච
උප්පජ්ජතිඋයපක්ඛා, අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සාමිසා උයපක්ඛා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, නිරාමිසා උයපක්ඛා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සුඛස්සචපහානා, දුක්ඛස්සචපහානා, පුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මා, අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසාඋයපක්ඛා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, නිරාමිසා නිරාමිසතරා උයපක්ඛා? යා යඛො, 
භික්ඛයව, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රා ා චිත්තං විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො, 
යදොසා චිත්තං විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො, යමොහා චිත්තං විමුත්තං
පච්චයවක්ඛයතො උප්පජ්ජති උයපක්ඛා, අයං වුච්චති, භික්ඛයව, නිරාමිසා
නිරාමිසතරාඋයපක්ඛා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සාමියසො වියමොක්යඛො? රූපප්පටිසංයුත්යතො 
වියමොක්යඛොසාමියසොවියමොක්යඛො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, නිරාමියසොවියමොක්යඛො? අරූපප්පටිසංයුත්යතො
වියමොක්යඛොනිරාමියසොවියමොක්යඛො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, නිරාමිසා නිරාමිසතයරො වියමොක්යඛො? යයො
යඛො, භික්ඛයව, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො රා ා චිත්තං විමුත්තං 
පච්චයවක්ඛයතො, යදොසා චිත්තං විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො, යමොහා චිත්තං
විමුත්තං පච්චයවක්ඛයතො උප්පජ්ජති වියමොක්යඛො, අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
නිරාමිසානිරාමිසතයරො වියමොක්යඛො’’ති.එකාදසමං. 

අට්ඨසතපරියායවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

සීවකඅට්ඨසතං භික්ඛු, පුබ්යබඤාණඤ්ච භික්ඛුනා; 
සමණබ්රාහ්මණාතීණි, සුද්ධිකඤ්චනිරාමිසන්ති. 
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යවදනාසංයුත්තංසමත්තං. 
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3. මාතුගාමසංයුත්තං 

1. පඨමයප යාලවග්යගො 

1. මාතු ාමසුත්තං 

280. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මාතු ායමො
එකන්තඅමනායපොයහොති පුරිසස්ස.කතයමහිපඤ්චහි? නචරූපවායහොති, 
නචයභො වායහොති, නචසීලවායහොති, අලයසො චයහොති, පජඤ්චස්සන
ලභති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො 
මාතු ායමොඑකන්තඅමනායපොයහොතිපුරිසස්ස.පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි
සමන්නා යතො මාතු ායමො එකන්තමනායපො යහොති පුරිසස්ස. කතයමහි
පඤ්චහි? රූපවා ච යහොති, යභො වා ච යහොති, සීලවා ච යහොති, දක්යඛො ච
යහොති අනලයසො, පජඤ්චස්ස ලභති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි 
අඞ්ය හිසමන්නා යතොමාතු ායමොඑකන්තමනායපොයහොතිපුරිසස්සා’’ති.
පඨමං. 

2. පුරිසසුත්තං 

281. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො පුරියසො 
එකන්තඅමනායපො යහොති මාතු ාමස්ස. කතයමහි පඤ්චහි? න ච රූපවා
යහොති, න ච යභො වා යහොති, න ච සීලවා යහොති, අලයසො ච යහොති, 
පජඤ්චස්ස න ලභති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි
සමන්නා යතො පුරියසො එකන්තඅමනායපො යහොති මාතු ාමස්ස. පඤ්චහි, 
භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො පුරියසො එකන්තමනායපො යහොති
මාතු ාමස්ස. කතයමහිපඤ්චහි? රූපවාචයහොති, යභො වාචයහොති, සීලවා
ච යහොති, දක්යඛො ච යහොති අනලයසො, පජඤ්චස්ස ලභති – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහිඅඞ්ය හි සමන්නා යතොපුරියසො එකන්තමනායපොයහොති
මාතු ාමස්සා’’ති. දුතියං. 

3. ආයවණිකදුක්ඛසුත්තං 

282. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්සආයවණිකානි දුක්ඛානි, යානි
මාතු ායමො පච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රව පුරියසහි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමොදහයරොවසමායනොපතිකුලං ච්ඡති, ඤාතයකහිවිනා 
යහොති. ඉදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස පඨමං ආයවණිකං දුක්ඛං, යං
මාතු ායමො පච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රව පුරියසහි. පුන චපරං, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො උතුනී යහොති. ඉදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස දුතියං ආයවණිකං
දුක්ඛං, යං මාතු ායමො පච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රව පුරියසහි. පුන චපරං, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො  බ්භිනී යහොති. ඉදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස තතියං
ආයවණිකංදුක්ඛං, යංමාතු ායමොපච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රවපුරියසහි.පුන
චපරං, භික්ඛයව, මාතු ායමොවිජායති.ඉදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්සචතුත්ථං
ආයවණිකංදුක්ඛං, යංමාතු ායමොපච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රවපුරියසහි.පුන
චපරං, භික්ඛයව, මාතු ායමො පුරිසස්ස පාරිචරියං උයපති. ඉදං යඛො, 
භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස පඤ්චමං ආයවණිකං දුක්ඛං, යං මාතු ායමො
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පච්චනුයභොති, අඤ්ඤයත්රව පුරියසහි. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
මාතු ාමස්ස ආයවණිකානි දුක්ඛානි, යානි මාතු ායමො පච්චනුයභොති, 
අඤ්ඤයත්රව පුරියසහී’’ති.තතියං. 

4. තීහිධම්යමහිසුත්තං 

283. ‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
යයභුයයයනකායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති. කතයමහි තීහි? ඉධ, භික්ඛයව, මාතු ායමො පුබ්බණ්හසමයං
මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතනයචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසති.මජ්ඣන්හිකසමයං 
ඉස්සාපරියුට්ඨියතන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති. සායන්හසමයං
කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමො යයභුයයයනකායස්සයභදාපරං
මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’’ති. චතුත්ථං. 

5. යකොධනසුත්තං 

284. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා 
අනුරුද්යධොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ඉධාහං, භන්යත, මාතු ාමංපස්සාමි
දිබ්යබන චක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභදාපරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්තං. කතීහි නු යඛො, 
භන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘පඤ්චහියඛො, අනුරුද්ධ, ධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමොකායස්ස 
යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි
පඤ්චහි? අස්සද්යධොචයහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පීචයහොති, 
යකොධයනො ච යහොති, දුප්පඤ්යඤො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. උපනාහීසුත්තං 

285. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති.
කතයමහිපඤ්චහි? අස්සද්යධොචයහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පී
ච යහොති, උපනාහීචයහොති, දුප්පඤ්යඤොචයහොති– ඉයමහියඛො, අනුරුද්ධ, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ඉස්සුකීසුත්තං 

286. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති.
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කතයමහිපඤ්චහි? අස්සද්යධොචයහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පී
චයහොති, ඉස්සුකීචයහොති, දුප්පඤ්යඤොචයහොති– ඉයමහියඛො, අනුරුද්ධ, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං. 

8. මච්ඡරීසුත්තං 

287. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති.
කතයමහිපඤ්චහි? අස්සද්යධොචයහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පී
චයහොති, මච්ඡරීචයහොති, දුප්පඤ්යඤොචයහොති– ඉයමහියඛො, අනුරුද්ධ, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො…යප.… අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’’ති. අට්ඨමං. 

9. අතිචාරීසුත්තං 

288. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමො…යප.… අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති.කතයමහි
පඤ්චහි? අස්සද්යධොචයහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පීච යහොති, 
අතිචාරීචයහොති, දුප්පඤ්යඤොචයහොති– ඉයමහියඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතොමාතු ායමො…යප.… උපපජ්ජතී’’ති.නවමං. 

10. දුස්සීලසුත්තං 

289. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
මාතු ායමො…යප.… නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො ච
යහොති, අහිරියකො ච යහොති, අයනොත්තප්පී ච යහොති, දුස්සීයලො ච යහොති, 
දුප්පඤ්යඤො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොමාතු ායමො…යප.… නිරයංඋපපජ්ජතී’’ති. දසමං. 

11. අප්පස්සුතසුත්තං 

290. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
මාතු ායමො…යප.… නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො ච 
යහොති, අහිරියකොචයහොති, අයනොත්තප්පීචයහොති, අප්පස්සුයතොචයහොති, 
දුප්පඤ්යඤො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොමාතු ායමො…යප.… නිරයං උපපජ්ජතී’’ති.එකාදසමං. 

12. කුසීතසුත්තං 

291. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
මාතු ායමො…යප.… නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො ච
යහොති, අහිරියකො ච යහොති, අයනොත්තප්පී ච යහොති, කුසීයතො ච යහොති, 
දුප්පඤ්යඤො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො…යප.… අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජතී’’ති.ද්වාදසමං. 
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13. මුට්ඨස්සතිසුත්තං 

292. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමො…යප.… නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො ච
යහොති, අහිරියකො ච යහොති, අයනොත්තප්පී ච යහොති, මුට්ඨස්සති ච යහොති, 
දුප්පඤ්යඤො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො…යප.… නිරයංඋපපජ්ජතී’’ති.යතරසමං. 

14. පඤ්චයවරසුත්තං 

293. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
මාතු ායමො…යප.… නිරයංඋපපජ්ජති.කතයමහිපඤ්චහි? පාණාතිපාතීච
යහොති, අදින්නාදායී ච යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී ච යහොති, මුසාවාදී ච
යහොති, සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨායී ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’’ති.චුද්දසමං. 

පඨමයපයයාලවග්ය ො. 

තස්සුද්දානං– 

මාතු ායමො පුරියසො ච, ආයවණිකා තිධම්යමො ච [ද්යව
මනාපාමනාපාච, ආයවණිකාතීහිඅනුරුද්යධො(සබ්බත්ථ)]; 
යකොධයනොඋපනාහීච, ඉස්සුකීමච්ඡයරනච; 
අතිචාරීචදුස්සීයලො, අප්පස්සුයතොචකුසීයතො; 
මුට්ඨස්සතිපඤ්චයවරං, කණ්හපක්යඛපකාසියතො. 

2. දුති යප යාලවග්යගො 

1. අක්යකොධනසුත්තං 

294. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මා අනුරුද්යධො
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, මාතු ාමං පස්සාමි දිබ්යබන
චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්තං. කතීහි නු යඛො, භන්යත, ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘පඤ්චහි යඛො, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතොමාතු ායමොකායස්ස
යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. කතයමහි පඤ්චහි? 
සද්යධො ච යහොති, හිරිමා ච යහොති, ඔත්තප්පී ච යහොති, අක්යකොධයනො ච
යහොති, පඤ්ඤවා ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජතී’’ති. පඨමං. 
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2. අනුපනාහීසුත්තං 

295. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. කතයමහි
පඤ්චහි? සද්යධොච යහොති, හිරිමාචයහොති, ඔත්තප්පී චයහොති, අනුපනාහීච
යහොති, පඤ්ඤවා ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජතී’’ති.දුතියං. 

3. අනිස්සුකීසුත්තං 

296. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. කතයමහි
පඤ්චහි? සද්යධොච යහොති, හිරිමාචයහොති, ඔත්තප්පීචයහොති, අනිස්සුකීච
යහොති, පඤ්ඤවා ච යහොති – ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජතී’’ති.තතියං. 

4. අමච්ඡරීසුත්තං 

297. අමච්ඡරීචයහොති, පඤ්ඤවාචයහොති…යප.…. චතුත්ථං. 

5. අනතිචාරීසුත්තං 

298. අනතිචාරීචයහොති, පඤ්ඤවාචයහොති…යප.…. පඤ්චමං. 

6. සුසීලසුත්තං 

299. සීලවාචයහොති, පඤ්ඤවාචයහොති…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. බහුස්සුතසුත්තං 

300. බහුස්සුයතො චයහොති, පඤ්ඤවාච යහොති…යප.…. සත්තමං. 

8. ආරද්ධවීරියසුත්තං 

301. ආරද්ධවීරියයො චයහොති, පඤ්ඤවාච යහොති…යප.…. අට්ඨමං. 

9. උපට්ඨිතස්සතිසුත්තං 

302. ‘‘උපට්ඨිතස්සති ච යහොති, පඤ්ඤවා ච යහොති – ඉයමහි යඛො, 
අනුරුද්ධ, පඤ්චහිධම්යමහි සමන්නා යතොමාතු ායමොකායස්සයභදාපරං
මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජතී’’ති. නවමං. 

ඉයමඅට්ඨසුත්තන්තසඞ්යඛපා. 

10. පඤ්චසීලසුත්තං 

303. ‘‘පඤ්චහි, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. කතයමහි
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පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො ච යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො ච
යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො ච යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො ච
යහොති, සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා පටිවිරයතො ච යහොති – ඉයමහියඛො, 
අනුරුද්ධ, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමොකායස්සයභදාපරං
මරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජතී’’ති.දසමං. 

දුති යප යාලවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

දුතියය ච [අනුරුද්යධො (සබ්බත්ථ)] අක්යකොධයනො, අනුපනාහී
අනිස්සුකී; 
අමච්ඡරීඅනතිචාරී, සීලවාචබහුස්සුයතො; 
වීරියංසතිසීලඤ්ච, සුක්කපක්යඛපකාසියතො. 

3. බලවග්යගො 

1. විසාරදසුත්තං 

304. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච මාතු ාමස්ස බලානි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
බයලහි සමන්නා යතො මාතු ායමො විසාරයදො අ ාරං අජ්ඣාවසතී’’ති.
පඨමං. 

2. පසය්හසුත්තං 

305. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච මාතු ාමස්ස බලානි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
බයලහිසමන්නා යතොමාතු ායමොසාමිකං පසය්හඅ ාරංඅජ්ඣාවසතී’’ති.
දුතියං. 

3. අභිභුයයසුත්තං 

306. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච මාතු ාමස්ස බලානි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
බයලහිසමන්නා යතොමාතු ායමොසාමිකං අභිභුයයවත්තතී’’ති.තතියං. 

4. එකසුත්තං 

307. ‘‘එයකන ච යඛො, භික්ඛයව, බයලන සමන්නා යතො පුරියසො
මාතු ාමං අභිභුයය වත්තති. කතයමන එයකන බයලන? ඉස්සරියබයලන
අභිභූතං මාතු ාමං යනව රූපබලං තායති, න යභො බලං තායති, න
ඤාතිබලංතායති, නපුත්තබලංතායති, න සීලබලංතායතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. අඞ් සුත්තං 

308. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං. රූපබයලන ච, 
භික්ඛයව, මාතු ායමොසමන්නා යතොයහොති, නචයභො බයලන– එවංයසො 
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො
රූපබයලන ච සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන ච – එවං යසො
යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. රූපබයලන ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො
සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන ච, න ච ඤාතිබයලන – එවං යසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො
රූපබයලන ච සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන ච, ඤාතිබයලන ච – 
එවං යසො යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. රූපබයලන ච, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො සමන්නා යතොයහොති, යභො බයලනච, ඤාතිබයලනච, නච
පුත්තබයලන – එවං යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යයතො ච යඛො, 
භික්ඛයව, මාතු ායමොරූපබයලනච සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන 
ච, ඤාතිබයලන ච, පුත්තබයලන ච – එවං යසො යතනඞ්ය න පරිපූයරො
යහොති. රූපබයලන ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො සමන්නා යතො යහොති, 
යභො බයලනච, ඤාතිබයලනච, පුත්තබයලනච, නච සීලබයලන– එවං
යසොයතනඞ්ය නඅපරිපූයරොයහොති.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො
රූපබයලන ච සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන ච, ඤාතිබයලන ච, 
පුත්තබයලනච, සීලබයලනච– එවංයසො යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච මාතු ාමස්සබලානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. නායසන්තිසුත්තං 

309. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං. රූපබයලන ච, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො සමන්නා යතො යහොති, න ච සීලබයලන, 
නායසන්යතව නං, කුයල න වායසන්ති. රූපබයලන ච, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො සමන්නා යතො යහොති, යභො බයලන ච, න ච සීලබයලන, 
නායසන්යතව නං, කුයල න වායසන්ති. රූපබයලන ච, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො සමන්නා යතොයහොති, යභො බයලනච, ඤාතිබයලනච, නච
සීලබයලන, නායසන්යතව නං, කුයල න වායසන්ති. රූපබයලන ච, 
භික්ඛයව, මාතු ායමොසමන්නා යතොයහොති, යභො බයලනච, ඤාතිබයලන 
ච, පුත්තබයලන ච, න ච සීලබයලන, නායසන්යතව නං, කුයල න 
වායසන්ති.සීලබයලනච, භික්ඛයව, මාතු ායමොසමන්නා යතොයහොති, න
ච රූපබයලන, වායසන්යතව නං, කුයල න නායසන්ති. සීලබයලන ච, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො සමන්නා යතො යහොති, න ච යභො බයලන, 
වායසන්යතව නං, කුයල න නායසන්ති. සීලබයලන ච, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො සමන්නා යතො යහොති, න චඤාතිබයලන, වායසන්යතව නං, 
කුයලනනායසන්ති.සීලබයලනච, භික්ඛයව, මාතු ායමොසමන්නා යතො
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යහොති, නචපුත්තබයලන, වායසන්යතවනං, කුයලන නායසන්ති.ඉමානි 
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චමාතු ාමස්සබලානී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. යහතුසුත්තං 

310. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස බලානි. කතමානි පඤ්ච? 
රූපබලං, යභො බලං, ඤාතිබලං, පුත්තබලං, සීලබලං. න, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො රූපබලයහතු වා යභො බලයහතු වා ඤාතිබලයහතු වා
පුත්තබලයහතු වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජති. සීලබලයහතු යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
මාතු ාමස්සබලානී’’ති.සත්තමං. 

8. ඨානසුත්තං 

311. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඨානානි දුල්ලභානි අකතපුඤ්යඤන
මාතු ායමන. කතමානි පඤ්ච? පතිරූයප කුයල ජායයයයන්ති – ඉදං, 
භික්ඛයව, පඨමං ඨානං දුල්ලභං අකතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. පතිරූයප
කුයලජායිත්වා පතිරූපංකුලං ච්යඡයයන්ති– ඉදං, භික්ඛයව, දුතියංඨානං
දුල්ලභංඅකතපුඤ්යඤන මාතු ායමන.පතිරූයපකුයලජායිත්වා, පතිරූපං
කුලං  න්ත්වා, අසපත්ති අ ාරං අජ්ඣාවයසයයන්ති – ඉදං, භික්ඛයව, 
තතියං ඨානං දුල්ලභං අකතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. පතිරූයප කුයල
ජායිත්වා, පතිරූපංකුලං න්ත්වා, අසපත්තිඅ ාරංඅජ්ඣාවසන්තී පුත්තවතී
අස්සන්ති – ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං ඨානං දුල්ලභං අකතපුඤ්යඤන 
මාතු ායමන.පතිරූයපකුයලජායිත්වා, පතිරූපංකුලං න්ත්වා, අසපත්ති
අ ාරං අජ්ඣාවසන්තීපුත්තවතීසමානාසාමිකංඅභිභුයයවත්යතයයන්ති– 
ඉදං, භික්ඛයව, පඤ්චමං ඨානං දුල්ලභං අකතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. 
ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ඨානානි දුල්ලභානි අකතපුඤ්යඤන 
මාතු ායමනාති. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඨානානිසුලභානිකතපුඤ්යඤනමාතු ායමන. 
කතමානි පඤ්ච? පතිරූයප කුයල ජායයයයන්ති – ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං
ඨානං සුලභං කතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. පතිරූයප කුයල ජායිත්වා
පතිරූපං කුලං  ච්යඡයයන්ති – ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං ඨානං සුලභං
කතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. පතිරූයප කුයල ජායිත්වා පතිරූපං කුලං
 න්ත්වා අසපත්ති අ ාරං අජ්ඣාවයසයයන්ති – ඉදං, භික්ඛයව, තතියං
ඨානං සුලභං කතපුඤ්යඤන මාතු ායමන. පතිරූයප කුයල ජායිත්වා
පතිරූපංකුලං න්ත්වා අසපත්තිඅ ාරංඅජ්ඣාවසන්තීපුත්තවතීඅස්සන්ති
– ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං ඨානං සුලභං කතපුඤ්යඤන මාතු ායමන.
පතිරූයප කුයල ජායිත්වා පතිරූපං කුලං  න්ත්වා අසපත්ති අ ාරං
අජ්ඣාවසන්තී පුත්තවතී සමානා සාමිකං අභිභුයය වත්යතයයන්ති – ඉදං, 
භික්ඛයව, පඤ්චමංඨානංසුලභංකතපුඤ්යඤන මාතු ායමන.ඉමානියඛො, 
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භික්ඛයව, පඤ්ච ඨානානි සුලභානි කතපුඤ්යඤන මාතු ායමනා’’ති. 
අට්ඨමං. 

9. පඤ්චසීලවිසාරදසුත්තං 

312. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
විසාරයදොඅ ාරංඅජ්ඣාවසති.කතයමහිපඤ්චහි? පාණාතිපාතාපටිවිරයතො
චයහොති, අදින්නාදානාපටිවිරයතොචයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතො
ච යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො ච යහොති, සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා
පටිවිරයතො ච යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොමාතු ායමොවිසාරයදොඅ ාරං අජ්ඣාවසතී’’ති.නවමං. 

10. වඩ්ඪීසුත්තං 

313. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමානා අරියසාවිකා අරියාය
වඩ්ඪියා වඩ්ඪති සාරාදායිනී ච යහොති වරාදායිනී ච කායස්ස. කතයමහි
පඤ්චහි? සද්ධායවඩ්ඪති, සීයලනවඩ්ඪති, සුයතනවඩ්ඪති, චාය නවඩ්ඪති, 
පඤ්ඤාය වඩ්ඪති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමානා
අරියසාවිකා අරියාය වඩ්ඪියා වඩ්ඪති, සාරාදායිනී ච යහොති, වරාදායිනී ච
කායස්සා’’ති. 

‘‘සද්ධායසීයලනචයාධවඩ්ඪති, 
පඤ්ඤායචාය නසුයතනචූභයං; 
සාතාදිසීසීලවතීඋපාසිකා, 
ආදීයතිසාරමියධවඅත්තයනො’’ති.දසමං; 

බලවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං – 

විසාරදාපසය්හඅභිභුයය, එකංඅඞ්ය නපඤ්චමං; 
නායසන්තියහතුඨානඤ්ච, විසාරයදොවඩ්ඪිනාදසාති. 

මාතු ාමසංයුත්තංසමත්තං. 
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4. ජම්බුඛාදකසංයුත්තං 

1. නිබ්බානපඤ්හාසුත්තං 

314. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො ම යධසු විහරති
නාලක ාමයක. අථ යඛො ජම්බුඛාදයකො පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොජම්බුඛාදයකොපරිබ්බාජයකොආයස්මන්තං 
සාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘නිබ්බානං, නිබ්බාන’න්ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතමං නු
යඛො, ආවුයසො, නිබ්බාන’’න්ති? ‘‘යයො යඛො, ආවුයසො, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති නිබ්බාන’’න්ති. ‘‘අත්ථි
පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති? 
‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා එතස්ස
නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචාසම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො 
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං
පටිපදා එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, 
මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය. අලඤ්ච
පනාවුයසොසාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති. පඨමං. 

2. අරහත්තපඤ්හාසුත්තං 

315. ‘‘‘අරහත්තං, අරහත්ත’න්ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමං
නු යඛො, ආවුයසො, අරහත්ත’’න්ති? ‘‘යයො යඛො, ආවුයසො, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති අරහත්ත’’න්ති. ‘‘අත්ථි
පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස අරහත්තස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? 
‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස අරහත්තස්ස 
සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා එතස්ස
අරහත්තස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො එතස්ස අරහත්තස්ස සච්ඡිකිරියාය, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචාසම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛොආවුයසො, මග්ය ො, අයං
පටිපදා එතස්ස අරහත්තස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, 
මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා එතස්ස අරහත්තස්ස සච්ඡිකිරියාය. අලඤ්ච
පනාවුයසොසාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.දුතියං. 
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3. ධම්මවාදීපඤ්හාසුත්තං 

316. ‘‘යකනු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යලොයක ධම්මවාදියනො, යක 
යලොයක සුප්පටිපන්නා, යක යලොයක සු තා’’ති? ‘‘යය යඛො, ආවුයසො, 
රා ප්පහානාය ධම්මං යදයසන්ති, යදොසප්පහානාය ධම්මං යදයසන්ති, 
යමොහප්පහානාය ධම්මං යදයසන්ති, යතයලොයකධම්මවාදියනො. යය යඛො, 
ආවුයසො, රා ස්ස පහානාය පටිපන්නා, යදොසස්ස පහානාය පටිපන්නා, 
යමොහස්ස පහානාය පටිපන්නා, යත යලොයක සුප්පටිපන්නා. යයසං යඛො, 
ආවුයසො, රාය ො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනභාවඞ්කයතොආයතිං අනුප්පාදධම්යමො, යදොයසොපහීයනොඋච්ඡින්නමූයලො
තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො, යමොයහො
පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං
අනුප්පාදධම්යමො, යතයලොයකසු තා’’ති. 

‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස රා ස්ස යදොසස්ස 
යමොහස්ස පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා
එතස්ස රා ස්ස යදොසස්ස යමොහස්ස පහානායා’’ති. ‘‘කතයමො, පනාවුයසො, 
මග්ය ොකතමාපටිපදාඑතස්සරා ස්ස යදොසස්සයමොහස්සපහානායා’’ති? 
‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො එතස්ස රා ස්ස
යදොසස්ස යමොහස්ස පහානාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො 
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපදා එතස්ස රා ස්ස
යදොසස්ස යමොහස්ස පහානායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා
පටිපදා, එතස්ස රා ස්ස යදොසස්සයමොහස්ස පහානාය. අලඤ්ච පනාවුයසො
සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.තතියං. 

4. කිමත්ථියසුත්තං 

317. ‘‘කිමත්ථියං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති? ‘‘දුක්ඛස්ස යඛො, ආවුයසො, පරිඤ්ඤත්ථං භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස දුක්ඛස්ස
පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතස්ස 
දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, 
එතස්සදුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤායා’’ති? 

‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, එතස්ස
දුක්ඛස්සපරිඤ්ඤාය, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි.
අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයංපටිපදාඑතස්සදුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤායා’’ති.
‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ොභද්දිකාපටිපදා, එතස්සදුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය.
අලඤ්චපනාවුයසොසාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. අස්සාසප්පත්තසුත්තං 

318. ‘‘‘අස්සාසප්පත්යතො, අස්සාසප්පත්යතො’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 
වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, අස්සාසප්පත්යතොයහොතී’’ති? ‘‘යයතො 
යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානාති, එත්තාවතායඛො, 
ආවුයසො, අස්සාසප්පත්යතො යහොතී’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි
පටිපදා, එතස්ස අස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, 
මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතස්ස අස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘කතයමො
පනාවුයසො, මග්ය ොකතමාපටිපදා, එතස්සඅස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? 
‘‘අයයමවයඛො, ආවුයසො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොඑතස්ස අස්සාසස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි.
අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපදා, එතස්ස අස්සාසස්ස 
සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එතස්ස
අස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. පරමස්සාසප්පත්තසුත්තං 

319. ‘‘‘පරමස්සාසප්පත්යතො, පරමස්සාසප්පත්යතො’ති, ආවුයසො 
සාරිපුත්ත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, පරමස්සාසප්පත්යතො
යහොතී’’ති? ‘‘යයතො යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු ඡන්නං ඵස්සායතනානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං
විදිත්වා අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති, එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, 
පරමස්සාසප්පත්යතොයහොතී’’ති. ‘‘අත්ථිපනාවුයසො, මග්ය ොඅත්ථිපටිපදා, 
එතස්ස පරමස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො
අත්ථි පටිපදා, එතස්ස පරමස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘කතයමො පන, 
ආවුයසො, මග්ය ොකතමාපටිපදා, එතස්සපරමස්සාසස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති? 
‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො එතස්ස
පරමස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති 
සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපදා, එතස්ස
පරමස්සාසස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා
පටිපදා, එතස්ස පරමස්සාසස්සසච්ඡිකිරියාය.අලඤ්චපනාවුයසොසාරිපුත්ත, 
අප්පමාදායා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. යවදනාපඤ්හාසුත්තං 

320. ‘‘‘යවදනා, යවදනා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමා නුයඛො, 
ආවුයසො, යවදනා’’ති? ‘‘තිස්යසොඉමාවුයසො, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛා
යවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමායඛො, ආවුයසො, තිස්යසො
යවදනා’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ොඅත්ථිපටිපදා, එතාසංතිස්සන්නං
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යවදනානංපරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅත්ථිපටිපදා, 
එතාසං තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤායා’’ති. ‘‘කතයමො පනාවුයසො, 
මග්ය ො කතමා පටිපදා, එතාසං තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤායා’’ති? 
‘‘අයයමවයඛො, ආවුයසො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, එතාසංතිස්සන්නං
යවදනානං පරිඤ්ඤාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො 
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි.අයංයඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅයං පටිපදා, එතාසංතිස්සන්නං
යවදනානංපරිඤ්ඤායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකාපටිපදා, 
එතාසං තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
අප්පමාදායා’’ති.සත්තමං. 

8. ආසවපඤ්හාසුත්තං 

321. ‘‘‘ආසයවො, ආසයවො’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතයමොනු
යඛො, ආවුයසො, ආසයවො’’ති? ‘‘තයයො යම, ආවුයසො, ආසවා. කාමාසයවො, 
භවාසයවො, අවිජ්ජාසයවො– ඉයමයඛො, ආවුයසො, තයයොආසවා’’ති. ‘‘අත්ථි
පනාවුයසො, මග්ය ොඅත්ථිපටිපදාඑයතසංආසවානංපහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි
යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එයතසං ආසවානං පහානායා’’ති.
‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා එයතසං ආසවානං
පහානායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
එයතසං ආසවානං පහානාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො 
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි.අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅයංපටිපදා, එයතසංආසවානං
පහානායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එයතසං
ආසවානං පහානාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. අවිජ්ජාපඤ්හාසුත්තං 

322. ‘‘‘අවිජ්ජා, අවිජ්ජා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති. කතමානුයඛො, 
ආවුයසො, අවිජ්ජා’’ති? ‘‘යංයඛො, ආවුයසො, දුක්යඛඅඤ්ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය 
අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය 
අඤ්ඤාණං – අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා’’ති. ‘‘අත්ථිපනාවුයසො, මග්ය ො
අත්ථි පටිපදා, එතිස්සා අවිජ්ජාය පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, 
මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතිස්සා අවිජ්ජාය පහානායා’’ති. ‘‘කතයමො
පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, එතිස්සා අවිජ්ජාය පහානායා’’ති? 
‘‘අයයමවයඛො, ආවුයසො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, එතිස්සාඅවිජ්ජාය
පහානාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි.
අයංයඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅයංපටිපදා, එතිස්සාඅවිජ්ජායපහානායා’’ති.
‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ොභද්දිකාපටිපදා, එතිස්සාඅවිජ්ජාය පහානාය.
අලඤ්චපනාවුයසොසාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.නවමං. 
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10. තණ්හාපඤ්හාසුත්තං 

323. ‘‘‘තණ්හා, තණ්හා’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමා නුයඛො, 
ආවුයසො, තණ්හා’’ති? ‘‘තිස්යසො ඉමා, ආවුයසො, තණ්හා. කාමතණ්හා, 
භවතණ්හා, විභවතණ්හා– ඉමායඛො, ආවුයසො, තිස්යසොතණ්හා’’ති.‘‘අත්ථි
පනාවුයසො, මග්ය ොඅත්ථි පටිපදා, එතාසංතණ්හානංපහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි
යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතාසං තණ්හානං පහානායා’’ති.
‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, එතාසං තණ්හානං
පහානායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, 
එතාසං තණ්හානං පහානාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො 
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි.අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅයංපටිපදා, එතාසංතණ්හානං
පහානායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එතාසං
තණ්හානංපහානාය.අලඤ්ච පනාවුයසොසාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.දසමං. 

11. ඔඝපඤ්හාසුත්තං 

324. ‘‘‘ඔයඝො, ඔයඝො’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතයමොනු යඛො, 
ආවුයසො, ඔයඝො’’ති? ‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, ඔඝා. කායමොයඝො, 
භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝො – ඉයම යඛො, ආවුයසො, චත්තායරො
ඔඝා’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එයතසං ඔඝානං
පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එයතසං 
ඔඝානං පහානායා’’ති. ‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, 
එයතසං ඔඝානං පහානායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, එයතසංඔඝානංපහානාය, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො 
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං
පටිපදා, එයතසං ඔඝානං පහානායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො
භද්දිකා පටිපදා, එයතසංඔඝානංපහානාය. අලඤ්චපනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
අප්පමාදායා’’ති.එකාදසමං. 

12. උපාදානපඤ්හාසුත්තං 

325. ‘‘‘උපාදානං, උපාදාන’න්ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති. කතමංනු
යඛො, ආවුයසො, උපාදාන’’න්ති? ‘‘චත්තාරිමානි, ආවුයසො, උපාදානානි.
කාමුපාදානං, දිට්ඨපාදානංසීලබ්බතුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං– ඉමානියඛො, 
ආවුයසො, චත්තාරි උපාදානානී’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි
පටිපදා, එයතසං උපාදානානං පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, 
මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එයතසං උපාදානානං පහානායා’’ති. ‘‘කතයමො
පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, එයතසං උපාදානානං පහානායා’’ති? 
‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, එයතසං 
උපාදානානං පහානාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති 
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සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපදා, එයතසං
උපාදානානංපහානායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ොභද්දිකාපටිපදා, 
එයතසං උපාදානානං පහානාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
අප්පමාදායා’’ති.ද්වාදසමං. 

13. භවපඤ්හාසුත්තං 

326. ‘‘‘භයවො, භයවො’ති, ආවුයසොසාරිපුත්ත, වුච්චති.කතයමොනු යඛො, 
ආවුයසො, භයවො’’ති? ‘‘තයයො යම, ආවුයසො, භවා. කාමභයවො, රූපභයවො, 
අරූපභයවො – ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො භවා’’ති. ‘‘අත්ථි පනාවුයසො, 
මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එයතසං භවානං පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, 
ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එයතසං භවානං පරිඤ්ඤායා’’ති.
‘‘කතයමො, පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, එයතසං භවානං
පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, 
එයතසං භවානං පරිඤ්ඤාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති
සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපදා, එයතසං භවානං
පරිඤ්ඤායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එයතසං
භවානං පරිඤ්ඤාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති. 
යතරසමං. 

14. දුක්ඛපඤ්හාසුත්තං 

327. ‘‘‘දුක්ඛං, දුක්ඛ’න්ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමංනුයඛො, 
ආවුයසො, දුක්ඛ’’න්ති? ‘‘තිස්යසො ඉමා, ආවුයසො, දුක්ඛතා. දුක්ඛදුක්ඛතා, 
සඞ්ඛාරදුක්ඛතා, විපරිණාමදුක්ඛතා – ඉමා යඛො, ආවුයසො, තිස්යසො
දුක්ඛතා’’ති. ‘‘අත්ථිපනාවුයසොමග්ය ො අත්ථිපටිපදා, එතාසං දුක්ඛතානං
පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතාසං 
දුක්ඛතානංපරිඤ්ඤායා’’ති.‘‘කතයමොපනාවුයසො, මග්ය ොකතමාපටිපදා, 
එතාසං දුක්ඛතානං පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, එතාසං දුක්ඛතානං පරිඤ්ඤාය, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං
පටිපදා, එතාසං දුක්ඛතානංපරිඤ්ඤායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො 
භද්දිකා පටිපදා, එතාසං දුක්ඛතානං පරිඤ්ඤාය. අලඤ්ච පනාවුයසො
සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.චුද්දසමං. 

15. සක්කායපඤ්හාසුත්තං 

328. ‘‘‘සක්කායයො, සක්කායයො’ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති.
කතයමො නු යඛො, ආවුයසො, සක්කායයො’’ති? ‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, 
උපාදානක්ඛන්ධා සක්කායයො වුත්යතො භ වතා, යසයයථිදං – 
රූපුපාදානක්ඛන්යධො, යවදනුපාදානක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො. ඉයමයඛො, ආවුයසො, 
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පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා සක්කායයොවුත්යතොභ වතා’’ති. ‘‘අත්ථිපනාවුයසො, 
මග්ය ොඅත්ථිපටිපදා, එතස්ස සක්කායස්සපරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, 
ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතස්ස සක්කායස්ස පරිඤ්ඤායා’’ති.
‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා, එතස්ස සක්කායස්ස
පරිඤ්ඤායා’’ති? ‘‘අයයමවයඛො, ආවුයසො, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, 
එතස්ස සක්කායස්සපරිඤ්ඤාය, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති 
සම්මාසමාධි.අයංයඛො, ආවුයසො, මග්ය ොඅයංපටිපදා, එතස්සසක්කායස්ස 
පරිඤ්ඤායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එතස්ස
සක්කායස්ස පරිඤ්ඤාය. අලඤ්ච පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.
පන්නරසමං. 

16. දුක්කරපඤ්හාසුත්තං 

329. ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
දුක්කර’’න්ති? ‘‘පබ්බජ්ජායඛො, ආවුයසො, ඉමස්මිංධම්මවිනයය දුක්කරා’’ති.
‘‘පබ්බජියතනපනාවුයසො, කිංදුක්කර’’න්ති? ‘‘පබ්බජියතනයඛො, ආවුයසො, 
අභිරති දුක්කරා’’ති. ‘‘අභිරයතන පනාවුයසො, කිං දුක්කර’’න්ති? 
‘‘අභිරයතනයඛො, ආවුයසො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තිදුක්කරා’’ති.‘‘කීවචිරං
පනාවුයසො, ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛු අරහං අස්සා’’ති? ‘‘නචිරං, 
ආවුයසො’’ති. යසොළසමං. 

ජම්බුඛාදකසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

නිබ්බානංඅරහත්තඤ්ච, ධම්මවාදී කිමත්ථියං; 
අස්සායසොපරමස්සායසො, යවදනාආසවාවිජ්ජා; 
තණ්හාඔඝාඋපාදානං, භයවොදුක්ඛඤ්චසක්කායයො. 
ඉමස්මිංධම්මවිනයයදුක්කරන්ති. 
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5. සාමණ්ඩකසංයුත්තං 

1. සාමණ්ඩකසුත්තං 

330. එකං සමයංආයස්මාසාරිපුත්යතොවජ්ජීසුවිහරතිඋක්කයචලායං
 ඞ් ාය නදියා තීයර. අථ යඛො සාමණ්ඩයකො [සාමණ්ඩකානි (සී.)] 
පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තං නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොසාමණ්ඩයකො
පරිබ්බාජයකොආයස්මන්තංසාරිපුත්තං එතදයවොච– 

‘‘‘නිබ්බානං, නිබ්බාන’න්ති, ආවුයසො සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතමං නු
යඛො, ආවුයසො, නිබ්බාන’’න්ති? ‘‘යයො යඛො, ආවුයසො, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති නිබ්බාන’’න්ති. ‘‘අත්ථි
පනාවුයසො, මග්ය ොඅත්ථිපටිපදා, එතස්ස නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති? 
‘‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා, එතස්ස නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති. 

‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො කතමා පටිපදා එතස්ස නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අයයමවයඛො, ආවුයසො, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, 
එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං
පටිපදා, එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. ‘‘භද්දයකො, ආවුයසො, 
මග්ය ො භද්දිකා පටිපදා, එතස්ස නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය. අලඤ්ච
පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අප්පමාදායා’’ති.පඨමං. 

( ථාජම්බුඛාදකසංයුත්තං, තථාවිත්ථායරතබ්බං). 

2. දුක්කරසුත්තං 

331. ‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
දුක්කර’’න්ති? ‘‘පබ්බජ්ජායඛො, ආවුයසො, ඉමස්මිංධම්මවිනයයදුක්කරා’’ති.
‘‘පබ්බජියතනපනාවුයසො, කිංදුක්කර’’න්ති? ‘‘පබ්බජියතනයඛො, ආවුයසො, 
අභිරති දුක්කරා’’ති. ‘‘අභිරයතන පනාවුයසො, කිං දුක්කර’’න්ති? 
‘‘අභිරයතනයඛො, ආවුයසො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති දුක්කරා’’ති.‘‘කීවචිරං
පනාවුයසො, ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො භික්ඛු අරහං අස්සා’’ති? ‘‘නචිරං, 
ආවුයසො’’ති.යසොළසමං. 

(පුරිමකසදිසංඋද්දානං.) 

සාමණ්ඩකසංයුත්තංසමත්තං. 
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6. යමොග්ගල්ලානසංයුත්තං 

1. පඨමඣානපඤ්හාසුත්තං 

332. එකං සමයං ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො ආයස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, භික්ඛයව’’ති.
‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ මය්හං, ආවුයසො, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 
පරිවිතක්යකොඋදපාදි– ‘පඨමංඣානං, පඨමංඣාන’න්තිවුච්චති.කතමංනු
යඛො පඨමං ඣානන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති පඨමං
ඣාන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා විහායරන විහරයතො කාමසහ තා 
සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, පඨමං ඣානං පමායදො, 
පඨයමඣායනචිත්තං සණ්ඨයපහි, පඨයමඣායනචිත්තංඑයකොදිංකයරොහි 
[එයකොදිකයරොහි (පී.)], පඨයම ඣායන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො ඛ්වාහං, 
ආවුයසො, අපයරනසමයයන විවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි 
සවිතක්කං සවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං.
යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘සත්ථාරානුග් හියතො
සාවයකො මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’ති, මමං තං සම්මා වදමායනො වයදයය – 
‘සත්ථාරානුග් හියතොසාවයකොමහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’’ති.පඨමං. 

2. දුතියඣානපඤ්හාසුත්තං 

333. ‘‘‘දුතියං ඣානං, දුතියංඣාන’න්තිවුච්චති.කතමංනුයඛොදුතියං
ඣානන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
ඉදං වුච්චති දුතියං ඣාන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, විතක්කවිචාරානං
වූපසමාඅජ්ඣත්තංසම්පසාදනංයචතයසොඑයකොදිභාවං අවිතක්කංඅවිචාරං
සමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.තස්ස මය්හං, ආවුයසො, 
ඉමිනා විහායරන විහරයතො විතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා 
සමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, දුතියං ඣානං පමායදො, 
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දුතියයඣායන චිත්තංසණ්ඨයපහි, දුතියයඣායනචිත්තංඑයකොදිංකයරොහි, 
දුතියයඣායනචිත්තං සමාදහා’ති.යසොඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරනසමයයන
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං.
යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘සත්ථාරානුග් හියතො
සාවයකො මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’ති, මමං තං සම්මා වදමායනො වයදයය – 
‘සත්ථාරානුග් හියතොසාවයකොමහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’’’ති.දුතියං. 

3. තතියඣානපඤ්හාසුත්තං 

334. ‘‘‘තතියං ඣානං, තතියං ඣාන’න්ති වුච්චති. කතමං නු යඛො 
තතියංඣානන්ති? තස්සමය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි– ඉධභික්ඛුපීතියාච
විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති තතියං
ඣානන්ති.යසොඛ්වාහං, ආවුයසො, පීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරාමි 
සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදමි. යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා විහායරන විහරයතො
පීතිසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, තතියං ඣානං පමායදො, 
තතියය ඣායන චිත්තං සණ්ඨයපහි, තතියය ඣායන චිත්තං එයකොදිං
කයරොහි, තතියය ඣායන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, 
අපයරන සමයයන පීතියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරාමි සයතො ච
සම්පජායනොසුඛඤ්චකායයනපටිසංයවයදමි, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති– 
‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං.
යඤ්හි තං ආවුයසො සම්මා වදමායනො වයදයය…යප.… මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො’’ති.තතියං. 

4. චතුත්ථඣානපඤ්හාසුත්තං 

335. ‘‘‘චතුත්ථංඣානං, චතුත්ථං ඣාන’න්තිවුච්චති.කතමංනුයඛො
චතුත්ථං ඣානන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු
සුඛස්සචපහානා දුක්ඛස්සචපහානා පුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානං 
අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති.ඉදංවුච්චතිචතුත්ථංඣාන’න්ති.යසොඛ්වාහං, ආවුයසො, 
සුඛස්සචපහානා දුක්ඛස්සචපහානා පුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා විහායරන විහරයතො
සුඛසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති. 
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‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, චතුත්ථංඣානං පමායදො, 
චතුත්යථඣායන චිත්තං සණ්ඨයපහි, චතුත්යථ ඣායන චිත්තං එයකොදිං
කයරොහි, චතුත්යථ ඣායන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, 
අපයරන සමයයන සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. යඤ්හි තං, 
ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය…යප.… මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’’ති.
චතුත්ථං. 

5. ආකාසානඤ්චායතනපඤ්හාසුත්තං 

336. ‘‘‘ආකාසානඤ්චායතනං, ආකාසානඤ්චායතන’න්ති වුච්චති. 
කතමං නු යඛො ආකාසානඤ්චායතනන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, 
එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති
ආකාසානඤ්චායතන’න්ති.යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බයසොරූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා
අනන්යතො ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස
මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනාවිහායරනවිහරයතොරූපසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරා 
සමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, ආකාසානඤ්චායතනං
පමායදො, ආකාසානඤ්චායතයනචිත්තංසණ්ඨයපහි, ආකාසානඤ්චායතයන
චිත්තං එයකොදිං කයරොහි, ආකාසානඤ්චායතයන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො
ඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරනසමයයනසබ්බයසො රූපසඤ්ඤානංසමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො
ආකායසොතිආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං.යඤ්හිතං, ආවුයසො, 
සම්මා වදමායනොවයදයය…යප.… මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’ති.පඤ්චමං. 

6. විඤ්ඤාණඤ්චායතනපඤ්හාසුත්තං 

337. ‘‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, විඤ්ඤාණඤ්චායතන’න්ති වුච්චති. 
කතමං නු යඛො විඤ්ඤාණඤ්චායතනන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, 
එතදයහොසි – ‘ඉධ භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම
අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං
වුච්චති විඤ්ඤාණඤ්චායතන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි. තස්සමය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා
විහායරන විහරයතො ආකාසානඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. 
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පටුන 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
පමායදො, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන චිත්තංසණ්ඨයපහි, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන 
චිත්තං එයකොදිං කයරොහි, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො
ඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරන සමයයන සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ
විහාසිං. යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය…යප.… 
මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපඤ්හාසුත්තං 

338. ‘‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතන’න්ති වුච්චති. 
කතමංනුයඛොආකිඤ්චඤ්ඤායතනන්ති? තස්සමය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි
– ‘ඉධභික්ඛු සබ්බයසොවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමතික්කම්මනත්ථිකිඤ්චීති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බයසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්මනත්ථිකිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා විහායරන විහරයතො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
පමායදො, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයනචිත්තංසණ්ඨයපහි, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන 
චිත්තං එයකොදිං කයරොහි, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො 
ඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරන සමයයන සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහාසිං.
යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය…යප.… මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො’’ති.සත්තමං. 

8. යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනපඤ්හාසුත්තං 

339. ‘‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’න්ති වුච්චති. කතමං නු යඛො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති? තස්ස මය්හං, ආවුයසො, එතදයහොසි – 
‘ඉධ භික්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, ඉමිනා විහායරන විහරයතො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, 
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යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පමායදො, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන
චිත්තං සණ්ඨයපහි, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං එයකොදිං
කයරොහි, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං සමාදහා’ති. යසො ඛ්වාහං, 
ආවුයසො, අපයරනසමයයනසබ්බයසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. යඤ්හි තං, ආවුයසො, 
සම්මාවදමායනො වයදයය…යප.… මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’ති.අට්ඨමං. 

9. අනිමිත්තපඤ්හාසුත්තං 

340. ‘‘‘අනිමිත්යතො යචයතොසමාධි, අනිමිත්යතො යචයතොසමාධී’ති
වුච්චති. කතයමො නු යඛො අනිමිත්යතො යචයතොසමාධීති? තස්ස මය්හං, 
ආවුයසො, එතදයහොසි– ‘ඉධභික්ඛුසබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරාඅනිමිත්තං
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති අනිමිත්යතො
යචයතොසමාධී’ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා 
අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආවුයසො, 
ඉමිනාවිහායරන විහරයතොනිමිත්තානුසාරිවිඤ්ඤාණංයහොති. 

‘‘අථ යඛො මං, ආවුයසො, භ වා ඉද්ධියා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච – 
‘යමොග් ල්ලාන, යමොග් ල්ලාන! මා, බ්රාහ්මණ, අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං
පමායදො, අනිමිත්යත යචයතොසමාධිස්මිං චිත්තං සණ්ඨයපහි, අනිමිත්යත
යචයතොසමාධිස්මිංචිත්තං එයකොදිංකයරොහි, අනිමිත්යතයචයතොසමාධිස්මිං
චිත්තං සමාදහා’ති. යසො ඛ්වාහං, ආවුයසො, අපයරන සමයයන
සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ 
විහාසිං. යඤ්හි තං, ආවුයසො, සම්මා වදමායනො වයදයය – 
‘සත්ථාරානුග් හියතොසාවයකො මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’ති, මමංතංසම්මා
වදමායනො වයදයය – ‘සත්ථාරානුග් හියතො සාවයකො මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො’’’ති.නවමං. 

10. සක්කසුත්තං 

341. අථ යඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො– යසයයථාපිනාමබලවා
පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය; 
එවයමව– යජතවයනඅන්තරහියතොයදයවසුතාවතිංයසසුපාතුරයහොසි. අථ
යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො පඤ්චහි යදවතාසයතහි සද්ධිං යයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. එකමන්තංඨිතංයඛො
සක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධසරණ මනං [බුද්ධංසරණ මනං(සී.)] 
යහොති. බුද්ධසරණ මනයහතු [බුද්ධං සරණ මනයහතු (සී.)] යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්මසරණ මනං
යහොති. ධම්මසරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා
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කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.සාධුයඛො, 
යදවානමින්ද, සඞ්ඝසරණ මනං යහොති. සඞ්ඝසරණ මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්ධසරණ මනං යහොති. 
බුද්ධසරණ මනයහතුයඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරං මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.සාධුයඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්මසරණ මනං යහොති. ධම්මසරණ මනයහතු
යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සාධු යඛො, මාරිස
යමොග් ල්ලාන, සඞ්ඝ…යප.… සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ඡහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො සත්තහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
අථ යඛො සක්යකොයදවානමින්යදොඅට්ඨහියදවතාසයතහිසද්ධිං…යප.… අථ
යඛොසක්යකොයදවානමින්යදො අසීතියායදවතාසහස්යසහිසද්ධිංයයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඅභිවායදත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතංයඛො
සක්කංයදවානමින්දංආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධසරණ මනං යහොති.
බුද්ධසරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සාධු යඛො, 
යදවානමින්ද, ධම්මසරණ මනං යහොති. ධම්මසරණ මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්ඝසරණ මනං
යහොති. සඞ්ඝසරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්ධසරණ මනං යහොති. 
බුද්ධසරණ මනයහතුයඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරං මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.සාධුයඛො, 
මාරිසයමොග් ල්ලාන, ධම්මසරණ මනං යහොති…යප.… සාධුයඛො, මාරිස
යමොග් ල්ලාන, සඞ්ඝසරණ මනං යහොති. සඞ්ඝසරණ මනයහතු යඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො පඤ්චහි යදවතාසයතහි සද්ධිං
යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
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එකමන්තංඨිතංයඛො සක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො
එතදයවොච– 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති– ‘ඉතිපියසොභ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනො
සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො 
එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජප්පටිපන්යනො
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 
සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි පුරිසයු ානි
අට්ඨ පුරිසපුග් ලා එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා මනංයහොති 
අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අසබයලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි
විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි
සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනං යහොති – ‘ඉතිපි යසො…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘ස්වාක්ඛායතොභ වතාධම්යමො…යප.… පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු
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යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං
මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… 
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්ජන්තී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ඡහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.…. 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො සත්තහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.…. 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො අට්ඨහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.…. 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො අසීතියා යදවතාසහස්යසහි සද්ධිං
යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. 
එකමන්තංඨිතංයඛොසක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො
එතදයවොච– 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං යවදිතබ්යබො 
විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති. 
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‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා මනංයහොති 
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනංයහොති– ‘ස්වාක්ඛායතොභ වතාධම්යමො…යප.… පච්චත්තං 
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු
යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං
මරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනංයහොති– ‘සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… 
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ං යලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්ජන්තී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො පඤ්චහි යදවතාසයතහි සද්ධිං 
යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි …යප.… එකමන්තං
ඨිතං යඛොසක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච
– 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධසරණ මනං යහොති.
බුද්ධසරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදා පරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 
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‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්මසරණ මනං යහොති.
ධම්මසරණ මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස 
යභදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්ඝසරණ මනං යහොති. 
සඞ්ඝසරණ මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්ධසරණ මනං යහොති. 
බුද්ධසරණ මනයහතුයඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරං මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤ
යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධුයඛො, මාරිසයමොග් ල්ලාන, ධම්මසරණ මනංයහොති…යප.…. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සඞ්ඝසරණ මනං යහොති.
සඞ්ඝසරණ මනයහතුයඛො, මාරිසයමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යචසත්තා 
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤ
යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන
වණ්යණන, දිබ්යබනසුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබනආධිපයතයයයන, 
දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, 
දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ඡහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො සත්තහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
අථ යඛො සක්යකොයදවානමින්යදොඅට්ඨහියදවතාසයතහිසද්ධිං…යප.… අථ
යඛොසක්යකො යදවානමින්යදො අසීතියායදවතාසහස්යසහිසද්ධිංයයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. එකමන්තංඨිතංයඛො
සක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්ධසරණ මනං යහොති.
බුද්ධසරණ මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
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යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, ධම්මසරණ මනංයහොති…යප.…. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්ඝසරණ මනං යහොති. 
සඞ්ඝසරණ මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යභදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්ධසරණ මනං යහොති…යප.… 
සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්මසරණ මනං යහොති…යප.… සාධු
යඛොමාරිසයමොග් ල්ලාන, සඞ්ඝසරණ මනංයහොති.සඞ්ඝසරණ මනයහතු
යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි
ඨායනහිඅධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා, දිබ්යබනවණ්යණන, දිබ්යබන
සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි රූයපහි, 
දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි 
යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො පඤ්චහි යදවතාසයතහි සද්ධිං 
යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතංයඛොසක්කංයදවානමින්දංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො
එතදයවොච – 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි 
අධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං
යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං යවදිතබ්යබො
විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති…යප.…. 
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‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති– ‘සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… යලොකස්සා’ති.
සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්ජන්ති…යප.…. 

‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා මනංයහොති 
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනංයහොති– ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි
අධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘ස්වාක්ඛායතොභ වතාධම්යමො…යප.… පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු
යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි
ඨායනහිඅධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනංයහොති– ‘සුප්පටිපන්යනොභ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… 
යලොකස්සා’ති.සඞ්යඝඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතුයඛො, මාරිස 
යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදා පරංමරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති…යප.…. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයවදසහිඨායනහිඅධි ණ්හන්ති– දිබ්යබන
ආයුනා…යප.… දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ඡහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො සත්තහි යදවතාසයතහි සද්ධිං…යප.… 
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අථයඛො සක්යකොයදවානමින්යදොඅට්ඨහියදවතාසයතහිසද්ධිං…යප.… අථ
යඛොසක්යකොයදවානමින්යදො අසීතියායදවතාසහස්යසහිසද්ධිංයයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඅභිවායදත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතංයඛො
සක්කංයදවානමින්දංආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච – 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති– ‘ඉතිපියසොභ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනො
සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි 
අධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා, දිබ්යබනවණ්යණන, දිබ්යබනසුයඛන, 
දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි
සද්යදහි, දිබ්යබහි න්යධහි, දිබ්යබහිරයසහි, දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො 
එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම 
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතුයඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච
සත්තාකායස්ස යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යත
අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබනආයුනා…යප.… 
දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, යදවානමින්ද, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං 
යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජප්පටිපන්යනො
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 
සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි පුරිසයු ානි
අට්ඨ පුරිසපුග් ලා එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො 
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති.යත අඤ්යඤයදයව
දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධුයඛො, යදවානමින්ද, අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා මනංයහොති 
අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අසබයලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි
විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි
සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, යදවානමින්ද, එවමියධකච්යච සත්තා 
කායස්සයභදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤ
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යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන
වණ්යණන, දිබ්යබනසුයඛන, දිබ්යබනයයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, 
දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, 
දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි ඨායනහි
අධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතාධම්යමො…යප.… පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු
යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං 
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යත අඤ්යඤ යදයව දසහි
ඨායනහිඅධි ණ්හන්ති– දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනංයහොති– ‘සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… 
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤ
යදයව දසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා…යප.… දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, 
එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජන්ති.යතඅඤ්යඤයදයවදසහිඨායනහිඅධි ණ්හන්ති– දිබ්යබන
ආයුනා, දිබ්යබනවණ්යණන, දිබ්යබනසුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන
ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යදහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, 
දිබ්යබහිරයසහි, දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහී’’ති.දසමං. 

11. චන්දනසුත්තං 

342. අථයඛොචන්දයනො [නන්දයනො(සී.)] යදවපුත්යතො…යප.…. 

අථයඛොසුයායමොයදවපුත්යතො…යප.…. 

අථයඛොසන්තුසියතොයදවපුත්යතො…යප.…. 
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අථයඛොසුනිම්මියතොයදවපුත්යතො…යප.…. 

අථයඛොවසවත්තියදවපුත්යතො…යප.…. 

(යථාසක්කසුත්තංතථාඉයමපඤ්චයපයයාලාවිත්ථායරතබ්බා.( 
එකාදසමං. 

යමොග් ල්ලානසංයුත්තං සමත්තං. 
තස්සුද්දානං– 

සවිතක්කාවිතක්කඤ්ච, සුයඛනචඋයපක්ඛයකො; 
ආකාසඤ්යචවවිඤ්ඤාණං, ආකිඤ්චංයනවසඤ්ඤිනා; 
අනිමිත්යතොචසක්යකොච, චන්දයනකාදයසනචාති. 
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7. චිත්තසංයුත්තං 

1. සංයයොජනසුත්තං 

343. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරන්ති 
අම්බාටකවයන.යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලානංයථරානංභික්ඛූනං
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං
සන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථා උදපාදි– ‘‘‘සංයයොජන’න්තිවා, ආවුයසො, 
‘සංයයොජනියාධම්මා’තිවාඉයමධම්මානානත්ථා නානාබයඤ්ජනාඋදාහු
එකත්ථාබයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති? තයත්රකච්යචහියථයරහි භික්ඛූහිඑවං
බයාකතංයහොති– ‘‘‘සංයයොජන’න්තිවා, ආවුයසො, ‘සංයයොජනියාධම්මා’ති
වා ඉයමධම්මානානත්ථායචවනානාබයඤ්ජනාචා’’ති.එකච්යචහියථයරහි
භික්ඛූහි එවං බයාකතං යහොති – ‘‘‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො, 
‘සංයයොජනියා ධම්මා’ති වා ඉයම ධම්මා එකත්ථා බයඤ්ජනයමව
නාන’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන චිත්යතො  හපති මි පථකං අනුප්පත්යතො
යහොති යකනචියදව කරණීයයන. අස්යසොසි යඛො චිත්යතො  හපති
සම්බහුලානං කිර යථරානං භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානංමණ්ඩලමායළසන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං
අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො, ‘සංයයොජනියා
ධම්මා’ති වා ඉයම ධම්මා නානත්ථා නානාබයඤ්ජනා උදාහු එකත්ථා 
බයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති? තයත්රකච්යචහියථයරහිභික්ඛූහිඑවංබයාකතං
– ‘‘‘සංයයොජන’න්තිවා, ආවුයසො, ‘සංයයොජනියාධම්මා’තිවාඉයම ධම්මා
නානත්ථා යචවනානාබයඤ්ජනා චා’’ති. එකච්යචහියථයරහිභික්ඛූහිඑවං 
බයාකතං ‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො ‘සංයයොජනියා ධම්මා’ති වා ඉයම
ධම්මාඑකත්ථා බයඤ්ජනයමවනානන්ති. අථයඛොචිත්යතො හපතියයන
යථරා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො චිත්යතො හපතියථයරභික්ඛූ
එතදයවොච – ‘‘සුතංයමතං, භන්යත, සම්බහුලානංකිර යථරානං භික්ඛූනං
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං 
සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො, 
‘සංයයොජනියා ධම්මා’තිවාඉයමධම්මානානත්ථානානාබයඤ්ජනාඋදාහු
එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’න්ති? එකච්යචහි යථයරහි භික්ඛූහි එවං
බයාකතං – ‘‘‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො, ‘සංයයොජනියා ධම්මා’ති වා
ඉයම ධම්මානානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා චා’’ති. එකච්යචහි යථයරහි
භික්ඛූහි එවං බයාකතං ‘‘‘සංයයොජන’න්ති වා, ආවුයසො, ‘සංයයොජනියා
ධම්මා’ති වා ඉයම ධම්මා එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’න්ති. ‘‘එවං, 
 හපතී’’ති. 

‘‘‘සංයයොජන’න්තිවා, භන්යත, ‘සංයයොජනියාධම්මා’තිවාඉයමධම්මා 
නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච. යතන හි, භන්යත, උපමං යවො
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කරිස්සාමි. උපමායපියධකච්යචවිඤ්ඤූපුරිසාභාසිතස්සඅත්ථංආජානන්ති.
යසයයථාපි, භන්යත, කායළො චබලීබද්යදො ඔදායතො චබලීබද්යදො එයකන
දායමන වා යයොත්යතන වා සංයුත්තා අස්සු. යයො නු යඛො එවං වයදයය – 
‘කායළොබලීබද්යදොඔදාතස්සබලීබද්දස්ස සංයයොජනං, ඔදායතොබලීබද්යදො
කාළස්ස බලීබද්දස්ස සංයයොජන’න්ති, සම්මා නු යඛො යසො වදමායනො
වයදයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං,  හපති!නයඛො,  හපති, කායළො බලීබද්යදො
ඔදාතස්ස බලීබද්දස්ස සංයයොජනං, නපි ඔදායතො බලීබද්යදො කාළස්ස 
බළීබද්දස්සසංයයොජනං; යයනයඛොයතඑයකනදායමනවායයොත්යතනවා
සංයුත්තා තං තත්ථ සංයයොජන’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, භන්යත, න චක්ඛු
රූපානංසංයයොජනං, නරූපාචක්ඛුස්ස සංයයොජනං; යඤ්චතත්ථතදුභයං
පටිච්චඋප්පජ්ජතිඡන්දරාය ොතංතත්ථසංයයොජනං.න යසොතංසද්දානං… 
න ඝානං  න්ධානං… න ජිව්හා රසානං… න කායයො යඵොට්ඨබ්බානං
සංයයොජනං, න යඵොට්ඨබ්බා කායස්ස සංයයොජනං; යඤ්ච තත්ථ තදුභයං
පටිච්චඋප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො තං තත්ථ සංයයොජනං.න මයනො ධම්මානං
සංයයොජනං, න ධම්මා මනස්ස සංයයොජනං; යඤ්ච තත්ථ තදුභයං පටිච්ච
උප්පජ්ජති ඡන්දරාය ො තං තත්ථ සංයයොජන’’න්ති. ‘‘ලාභා යත,  හපති, 
සුලද්ධං යත,  හපති, යස්ස යත  ම්භීයර බුද්ධවචයන පඤ්ඤාචක්ඛු
කමතී’’ති. පඨමං. 

2. පඨමඉසිදත්තසුත්තං 

344. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරන්ති
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයන යථරා භික්ඛූ
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොචිත්යතො හපතියථයරභික්ඛූඑතදයවොච 
– ‘‘අධිවායසන්තුයම, භන්යත, යථරාස්වාතනායභත්ත’’න්ති. අධිවායසසුං
යඛො යථරා භික්ඛූ තුණ්හීභායවන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යථරානං
භික්ඛූනං අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථ යඛොයථරාභික්ඛූතස්සා රත්තියාඅච්චයයන
පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන චිත්තස්ස  හපතිස්ස
නියවසනං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදිංසු. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයන යථරා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මන්තං යථරං එතදයවොච – 
‘‘‘ධාතුනානත්තං, ධාතුනානත්ත’න්ති, භන්යතයථර, වුච්චති.කිත්තාවතානු
යඛො, භන්යත, ධාතුනානත්තං වුත්තං භ වතා’’ති? එවං වුත්යත ආයස්මා
යථයරොතුණ්හීඅයහොසි. දුතියම්පියඛොචිත්යතො හපතිආයස්මන්තං යථරං
එතදයවොච– ‘‘‘ධාතුනානත්තං, ධාතුනානත්ත’න්ති, භන්යතයථර, වුච්චති. 
කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, ධාතුනානත්තංවුත්තංභ වතා’’ති? දුතියම්පි
යඛො ආයස්මා යථයරො තුණ්හී අයහොසි. තතියම්පි යඛො චිත්යතො  හපති
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ආයස්මන්තං යථරං එතදයවොච – ‘‘‘ධාතුනානත්තං, ධාතුනානත්ත’න්ති, 
භන්යතයථර, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, ධාතුනානත්තංවුත්තං
භ වතා’’ති? තතියම්පියඛොආයස්මායථයරොතුණ්හී අයහොසි. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ඉසිදත්යතො තස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ
සබ්බනවයකො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා ඉසිදත්යතො ආයස්මන්තං යථරං
එතදයවොච – ‘‘බයාකයරොමහං, භන්යත යථර, චිත්තස්ස  හපතියනො එතං
පඤ්හ’’න්ති? ‘‘බයාකයරොහි ත්වං, ආවුයසොඉසිදත්ත, චිත්තස්ස හපතියනො
එතං පඤ්හ’’න්ති. ‘‘එවඤ්හි ත්වං,  හපති, පුච්ඡසි – ‘ධාතුනානත්තං, 
ධාතුනානත්තන්ති, භන්යත යථර, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, 
ධාතුනානත්තං, වුත්තංභ වතා’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘ඉදංයඛො,  හපති, 
ධාතුනානත්තං වුත්තං භ වතා – චක්ඛුධාතු, රූපධාතු, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු…යප.… මයනොධාතු, ධම්මධාතු, මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.
එත්තාවතායඛො,  හපති, ධාතුනානත්තංවුත්තංභ වතා’’ති. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මයතො ඉසිදත්තස්ස භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා යථයර භික්ඛූ පණීයතන ඛාදනීයයන
යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ
භුත්තාවියනො ඔනීතපත්තපාණියනො උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු. අථ යඛො
ආයස්මා යථයරො ආයස්මන්තං ඉසිදත්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යඛො තං, 
ආවුයසො ඉසිදත්ත, එයසොපඤ්යහොපටිභාසි, යනයසො පඤ්යහොමංපටිභාසි.
යතනහාවුයසො ඉසිදත්ත, යදාඅඤ්ඤථාපි [යදාඅඤ්ඤදාපි(සී.පී.)අඤ්ඤදාපි 
(?)] එවරූයපො පඤ්යහො ආ ච්යඡයය, තඤ්යඤයවත්ථ පටිභායසයයා’’ති. 
දුතියං. 

3. දුතියඉසිදත්තසුත්තං 

345. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරන්ති
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයන යථරා භික්ඛූ 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා එකමන්තං 
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොචිත්යතො හපතියථයරභික්ඛූඑතදයවොච
– ‘‘අධිවායසන්තු යම, භන්යතයථරා, ස්වාතනායභත්ත’’න්ති.අධිවායසසුං
යඛො යථරා භික්ඛූ තුණ්හීභායවන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යථරානං
භික්ඛූනං අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛොයථරා භික්ඛූතස්සාරත්තියාඅච්චයයන
පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන චිත්තස්ස  හපතිස්ස
නියවසනං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන 
නිසීදිංසු. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයන යථරා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොචිත්යතො හපතිආයස්මන්තංයථරංඑතදයවොච– ‘‘යාඉමා, 
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භන්යතයථර, අයනකවිහිතා දිට්ඨියයොයලොයකඋප්පජ්ජන්ති– ‘සස්සයතො
යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති වා, අන්තවා යලොයකොති වා, 
අනන්තවායලොයකොතිවා, තංජීවංතංසරීරන්තිවා, අඤ්ඤංජීවං අඤ්ඤං
සරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, නයහොතිතථා යතොපරං
මරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, යනවයහොති
න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා. යානි චිමානි ද්වාසට්ඨි
දිට්ඨි තානිබ්රහ්මජායලභණිතානි; ඉමානුයඛො, භන්යත, දිට්ඨියයොකිස්මිං
සතියහොන්ති, කිස්මිංඅසතිනයහොන්තී’’ති? 

එවං වුත්යත, ආයස්මා යථයරො තුණ්හී අයහොසි. දුතියම්පි යඛො චිත්යතො
 හපති…යප.… තතියම්පි යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මන්තං යථරං 
එතදයවොච – ‘‘යා ඉමා, භන්යත යථර, අයනකවිහිතා දිට්ඨියයො යලොයක 
උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො යලොයකොති වා, 
අන්තවා යලොයකොතිවා, අනන්තවා යලොයකොතිවා, තංජීවංතංසරීරන්තිවා, 
අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, න
යහොතිතථා යතොපරං මරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං
මරණාතිවා, යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං මරණාතිවා.යානි
චිමානිද්වාසට්ඨිදිට්ඨි තානිබ්රහ්මජායලභණිතානි; ඉමානුයඛො, භන්යත, 
දිට්ඨියයොකිස්මිංසතියහොන්ති, කිස්මිංඅසතිනයහොන්තී’’ති? තතියම්පි යඛො
ආයස්මායථයරොතුණ්හීඅයහොසි. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ඉසිදත්යතො තස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ 
සබ්බනවයකො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා ඉසිදත්යතො ආයස්මන්තං යථරං
එතදයවොච – ‘‘බයාකයරොමහං, භන්යත යථර, චිත්තස්ස  හපතියනො එතං
පඤ්හ’’න්ති? ‘‘බයාකයරොහිත්වං, ආවුයසො ඉසිදත්ත, චිත්තස්ස හපතියනො
එතංපඤ්හ’’න්ති.‘‘එවඤ්හි ත්වං,  හපති, පුච්ඡසි– ‘යාඉමා, භන්යතයථර, 
අයනකවිහිතා දිට්ඨියයො යලොයක උප්පජ්ජන්ති – සස්සයතො යලොයකොති
වා…යප.…; ඉමානුයඛො, භන්යත, දිට්ඨියයොකිස්මිං සතියහොන්ති, කිස්මිං
අසතින යහොන්තී’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘යාඉමා,  හපති, අයනකවිහිතා
දිට්ඨියයො යලොයක උප්පජ්ජන්ති – ‘සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො
යලොයකොතිවා, අන්තවායලොයකොතිවා අනන්තවායලොයකොතිවා, තංජීවං
තංසරීරන්තිවා, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිවා, යහොතිතථා යතොපරං
මරණාතිවා, නයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා, යහොතිචනචයහොති
තථා යතො පරං මරණාති වා, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණාතිවා.යානිචිමානිද්වාසට්ඨි දිට්ඨි තානිබ්රහ්මජායලභණිතානි; ඉමා
යඛො,  හපති, දිට්ඨියයො සක්කායදිට්ඨියා සති යහොන්ති, සක්කායදිට්ඨියා
අසතිනයහොන්තී’’’ති. 

‘‘කථංපන, භන්යත, සක්කායදිට්ඨියහොතී’’ති? ‘‘ඉධ,  හපති, අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම
අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො
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සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා
අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං; යවදනං අත්තයතො
සමනුපස්සති…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො 
සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, 
විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.එවංයඛො,  හපති, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’ති. 

‘‘කථං පන, භන්යත, සක්කායදිට්ඨින යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ,  හපති, සුතවා 
අරියසාවයකො අරියානං දස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම
සුවිනීයතොසප්පුරිසානංදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්සයකොවියදොසප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතොනරූපංඅත්තයතොසමනුපස්සති, න රූපවන්තංවාඅත්තානං, න
අත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවාඅත්තානං; නයවදනං… න සඤ්ඤං… න
සඞ්ඛායර… නවිඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති, නවිඤ්ඤාණවන්තංවා 
අත්තානං, නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, නවිඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.එවං
යඛො,  හපති, සක්කායදිට්ඨිනයහොතී’’ති. 

‘‘කුයතො, භන්යත, අයයයොඉසිදත්යතො ආ ච්ඡතී’’ති? ‘‘අවන්තියායඛො, 
 හපති, ආ ච්ඡාමී’’ති. ‘‘අත්ථි, භන්යත, අවන්තියා ඉසිදත්යතො නාම
කුලපුත්යතො අම්හාකං අදිට්ඨසහායයො පබ්බජියතො? දිට්යඨො යසො 
ආයස්මතා’’ති? ‘‘එවං,  හපතී’’ති. ‘‘කහංනුයඛොයසො, භන්යත, ආයස්මා
එතරහි විහරතී’’ති? එවං වුත්යත, ආයස්මා ඉසිදත්යතො තුණ්හී අයහොසි.
‘‘අයයයො යනො, භන්යත, ඉසිදත්යතො’’ති? ‘‘එවං,  හපතී’’ති. ‘‘අභිරමතු, 
භන්යත, අයයයොඉසිදත්යතො මච්ඡිකාසණ්යඩ.රමණීයංඅම්බාටකවනං.අහං
අයයස්ස ඉසිදත්තස්ස උස්සුක්කං කරිස්සාමි
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති. 
‘‘කලයාණංවුච්චති,  හපතී’’ති. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මයතො ඉසිදත්තස්ස භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා යථයර භික්ඛූ පණීයතන ඛාදනීයයන
යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ
භුත්තාවියනො ඔනීතපත්තපාණියනො උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු. අථ යඛො
ආයස්මා යථයරො ආයස්මන්තං ඉසිදත්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යඛො තං, 
ආවුයසො ඉසිදත්ත, එයසොපඤ්යහොපටිභාසි.යනයසො පඤ්යහො මංපටිභාසි.
යතනහාවුයසො ඉසිදත්ත, යදා අඤ්ඤථාපි එවරූයපො පඤ්යහො ආ ච්යඡයය, 
තඤ්යඤයවත්ථපටිභායසයයා’’ති.අථයඛොආයස්මාඉසිදත්යතොයසනාසනං
සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය මච්ඡිකාසණ්ඩම්හා පක්කාමි. යං
මච්ඡිකාසණ්ඩම්හා පක්කාමි, තථා පක්කන්යතොව අයහොසි, න පුන
පච්චා ච්ඡීති.තතියං. 

4. මහකපාටිහාරියසුත්තං 

346. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරන්ති
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයන යථරා භික්ඛූ
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යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යථයර භික්ඛූ අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොචිත්යතො හපති යථයරභික්ඛූඑතදයවොච
– ‘‘අධිවායසන්තු යම, භන්යත යථරා, ස්වාතනාය ය ොකුයල භත්ත’’න්ති.
අධිවායසසුං යඛො යථරා භික්ඛූ තුණ්හීභායවන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති 
යථරානං භික්ඛූනං අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා යථයර භික්ඛූ
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ තස්සා
රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන
චිත්තස්ස  හපතියනො ය ොකුලං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදිංසු. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති යථයර භික්ඛූ පණීයතන සප්පිපායායසන
සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ භුත්තාවියනො 
ඔනීතපත්තපාණියනො උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු. චිත්යතොපි යඛො  හපති
‘යසසකං විස්සජ්යජථා’ති වත්වා යථයර භික්ඛූ පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබන්ධි. යතනයඛො පන සමයයනඋණ්හං යහොතිකුථිතං [කුට්ඨිතං (සී.
සයා. කං. පී.)]; යත ච යථරා භික්ඛූ පයවලියමායනන මඤ්යඤ කායයන
 ච්ඡන්ති, යථාතං යභොජනංභුත්තාවියනො. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා මහයකො තස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ
සබ්බනවයකො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා මහයකො ආයස්මන්තං යථරං
එතදයවොච – ‘‘සාධු ඛ්වස්ස, භන්යත යථර, සීතයකො ච වායතො වායයයය, 
අබ්භසම්පිලායපො [අබ්භසංබිලායපො (සී.), අබ්භසංවිලායපො (පී.)] ච අස්ස, 
යදයවොචඑකයමකංඵුසායයයයා’’ති. 

‘‘සාධු ඛ්වස්ස, ආවුයසො මහක, යං සීතයකො ච වායතො වායයයය, 
අබ්භසම්පිලායපො ච අස්ස, යදයවො ච එකයමකං ඵුසායයයයා’’ති. අථ යඛො
ආයස්මා මහයකො තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරි [අභිසඞ්ඛාසි (සී.)] 
යථාසීතයකොචවායතොවායි, අබ්භසම්පිලායපොච අස්ස [ආසි(?)], යදයවොච
එකයමකං ඵුසි. අථ යඛො චිත්තස්ස  හපතියනො එතදයහොසි – ‘‘යයො යඛො
ඉමස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ සබ්බනවයකො භික්ඛු තස්සායං එවරූයපො
ඉද්ධානුභායවො’’ති. අථ යඛො ආයස්මා මහයකො ආරාමං සම්පාපුණිත්වා
ආයස්මන්තං යථරං එතදයවොච – ‘‘අලයමත්තාවතා, භන්යත යථරා’’ති? 
‘‘අලයමත්තාවතා, ආවුයසො මහක! කතයමත්තාවතා, ආවුයසො මහක!
පූජිතයමත්තාවතා, ආවුයසො මහයකො’’ති. අථයඛොයථරාභික්ඛූයථාවිහාරං
අ මංසු.ආයස්මාපි මහයකොසකංවිහාරංඅ මාසි. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයනායස්මා මහයකො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහකං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොචිත්යතො හපතිආයස්මන්තංමහකංඑතදයවොච
– ‘‘සාධු යම, භන්යත, අයයයො මහයකො උත්තරිමනුස්සධම්මං
ඉද්ධිපාටිහාරියං දස්යසතූ’’ති. ‘‘යතන හි ත්වං,  හපති, ආලින්යද
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උත්තරාසඞ් ං පඤ්ඤයපත්වා තිණකලාපං ඔකායසහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මයතො මහකස්ස පටිස්සුත්වා
ආලින්යද උත්තරාසඞ් ං පඤ්ඤයපත්වා තිණකලාපං ඔකායසසි. අථ යඛො 
ආයස්මා මහයකො විහාරං පවිසිත්වා සූචිඝටිකං දත්වා තථාරූපං
ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරි යථා තාලච්ඡිග් යළන ච අග් ළන්තරිකාය ච
අච්චිනික්ඛමිත්වාතිණානි ඣායපසි, උත්තරාසඞ් ංනඣායපසි.අථයඛො
චිත්යතො  හපති උත්තරාසඞ් ං පප්යඵොයටත්වා සංවිග්ය ො
යලොමහට්ඨජායතො එකමන්තං අට්ඨාසි. අථ යඛො ආයස්මා මහයකො විහාරා 
නික්ඛමිත්වාචිත්තං හපතිංඑතදයවොච– ‘‘අලයමත්තාවතා,  හපතී’’ති? 

‘‘අලයමත්තාවතා, භන්යත මහක! කතයමත්තාවතා, භන්යත, මහක!
පූජිතයමත්තාවතා, භන්යත මහක! අභිරමතු, භන්යත, අයයයො මහයකො 
මච්ඡිකාසණ්යඩ. රමණීයං අම්බාටකවනං. අහං අයයස්ස මහකස්ස
උස්සුක්කං කරිස්සාමි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති.
‘‘කලයාණං වුච්චති,  හපතී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා මහයකො යසනාසනං
සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය මච්ඡිකාසණ්ඩම්හා පක්කාමි. යං
මච්ඡිකාසණ්ඩම්හා පක්කාමි, තථා පක්කන්යතොව අයහොසි; න පුන
පච්චා ච්ඡීති.චතුත්ථං. 

5. පඨමකාමභූසුත්තං 

347. එකං සමයං ආයස්මා කාමභූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරති
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයනායස්මා කාමභූ 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං කාමභුං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නංයඛොචිත්තං හපතිංආයස්මාකාමභූ
එතදයවොච – 

‘‘වුත්තමිදං,  හපති– 

‘‘යනලඞ්ය ොයසතපච්ඡායදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝං පස්ස ආයන්තං [අප්පත්තං (සයා. කං. ක.)], ඡින්නයසොතං
අබන්ධන’’න්ති. 

‘‘ඉමස්ස නු යඛො,  හපති, සංඛිත්යතන භාසිතස්ස කථං විත්ථායරන 
අත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘කිංනුයඛොඑතං, භන්යත, භ වතාභාසිත’’න්ති? 
‘‘එවං,  හපතී’’ති. ‘‘යතනහි, භන්යත, මුහුත්තංආ යමහියාවස්සඅත්ථං
යපක්ඛාමී’’ති. අථ යඛො චිත්යතො  හපති මුහුත්තං තුණ්හී හුත්වා
ආයස්මන්තංකාමභුංඑතදයවොච– 

‘‘‘යනලඞ් ’න්ති යඛො, භන්යත, සීලානයමතං අධිවචනං.
‘යසතපච්ඡායදො’ති යඛො, භන්යත, විමුත්තියා එතං අධිවචනං. ‘එකායරො’ති
යඛො, භන්යත, සතියා එතං අධිවචනං. ‘වත්තතී’ති යඛො, භන්යත, 
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අභික්කමපටික්කමස්යසතං අධිවචනං. ‘රයථො’තියඛො, භන්යත, ඉමස්යසතං
චාතුමහාභූතිකස්ස කායස්ස අධිවචනං මාතායපත්තිකසම්භවස්ස
ඔදනකුම්මාසූපචයස්ස අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්ස.
රාය ො යඛො, භන්යත, නීයඝො, යදොයසො නීයඝො, යමොයහො නීයඝො. යත
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා 
අනභාවඞ්කතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා ඛීණාසයවො භික්ඛු
‘අනීයඝො’තිවුච්චති. ‘ආයන්ත’න්ති යඛො, භන්යත, අරහයතොඑතංඅධිවචනං.
‘යසොයතො’ති යඛො, භන්යත, තණ්හායයතං අධිවචනං. සා ඛීණාසවස්ස
භික්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවඞ්කතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා.තස්මාඛීණාසයවොභික්ඛු ‘ඡින්නයසොයතො’තිවුච්චති.රාය ො
යඛො, භන්යත, බන්ධනං, යදොයසො බන්ධනං, යමොයහො බන්ධනං. යත
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවඞ්කතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. තස්මා ඛීණාසයවො භික්ඛු
‘අබන්ධයනො’තිවුච්චති.ඉතියඛො, භන්යත, යංතංභ වතාවුත්තං– 

‘‘යනලඞ්ය ොයසතපච්ඡායදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝංපස්සආයන්තං, ඡින්නයසොතංඅබන්ධන’’න්ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමී’’ති. ‘‘ලාභා යත,  හපති, සුලද්ධං යත, 
 හපති!යස්සයත ම්භීයරබුද්ධවචයනපඤ්ඤාචක්ඛුකමතී’’ති. පඤ්චමං. 

6. දුතියකාමභූසුත්තං 

348. එකං සමයං ආයස්මා කාමභූ මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරති
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයනායස්මා කාමභූ 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො
යඛො චිත්යතො  හපති ආයස්මන්තං කාමභුං එතදයවොච – ‘‘කති නු යඛො, 
භන්යත, සඞ්ඛාරා’’ති? ‘‘තයයො යඛො,  හපති, සඞ්ඛාරා – කායසඞ්ඛායරො, 
වචීසඞ්ඛායරො, චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති.‘‘සාධු, භන්යත’’තියඛොචිත්යතො හපති
ආයස්මයතො කාමභුස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා ආයස්මන්තං
කාමභුංඋත්තරිංපඤ්හං අපුච්ඡි– ‘‘කතයමොපන, භන්යත, කායසඞ්ඛායරො, 
කතයමො වචීසඞ්ඛායරො, කතයමො චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති? ‘‘අස්සාසපස්සාසා
යඛො,  හපති, කායසඞ්ඛායරො, විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛායරො, සඤ්ඤා ච
යවදනාචචිත්තසඞ්ඛායරො’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො චිත්යතො  හපති…යප.… උත්තරිං පඤ්හං 
අපුච්ඡි – ‘‘කස්මා පන, භන්යත, අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ඛායරො, කස්මා 
විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛායරො, කස්මා සඤ්ඤා ච යවදනා ච
චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති? ‘‘අස්සාසපස්සාසායඛො,  හපති, කායිකා.එයතධම්මා
කායප්පටිබද්ධා, තස්මා අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ඛායරො. පුබ්යබ යඛො, 
 හපති, විතක්යකත්වා විචායරත්වා පච්ඡා වාචං භින්දති, තස්මා
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විතක්කවිචාරාවචීසඞ්ඛායරො.සඤ්ඤාචයවදනාචයචතසිකා.එයත ධම්මා
චිත්තප්පටිබද්ධා, තස්මාසඤ්ඤාචයවදනාචචිත්තසඞ්ඛායරො’’ති. 

සාධු…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘කථං පන, භන්යත, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්ති යහොතී’’ති? ‘‘න යඛො,  හපති, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජන්තස්ස භික්ඛුයනො එවං යහොති – ‘අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජිස්ස’න්ති වා ‘අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජාමී’තිවා ‘අහං සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපන්යනො’තිවා. අථඛ්වස්සපුබ්යබවතථා චිත්තංභාවිතංයහොතියංතං
තථත්තායඋපයනතී’’ති. 

සාධු …යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපජ්ජන්තස්ස පන, භන්යත, භික්ඛුයනො කතයම ධම්මා පඨමං
නිරුජ්ඣන්ති, යදි වා කායසඞ්ඛායරො, යදි වා වචීසඞ්ඛායරො, යදි වා
චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති? ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජන්තස්ස යඛො, 
 හපති, භික්ඛුයනොවචීසඞ්ඛායරොපඨමංනිරුජ්ඣති, තයතො කායසඞ්ඛායරො, 
තයතොචිත්තසඞ්ඛායරො’’ති. 

සාධු…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘ය්වායං, භන්යත, මයතො 
කාලඞ්කයතො, යයො චායං භික්ඛු සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො, 
ඉයමසං කිං නානාකරණ’’න්ති? ‘‘ය්වායං  හපති, මයතො කාලඞ්කයතො
තස්සකායසඞ්ඛායරොනිරුද්යධො පටිප්පස්සද්යධො, වචීසඞ්ඛායරොනිරුද්යධො
පටිප්පස්සද්යධො, චිත්තසඞ්ඛායරො නිරුද්යධො පටිප්පස්සද්යධො, ආයු
පරික්ඛීයණො, උස්මා වූපසන්තා, ඉන්ද්රියානි විපරිභින්නානි. යයො ච ඛ්වායං, 
 හපති, භික්ඛු සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො, තස්සපි
කායසඞ්ඛායරො නිරුද්යධො පටිප්පස්සද්යධො, වචීසඞ්ඛායරො නිරුද්යධො 
පටිප්පස්සද්යධො, චිත්තසඞ්ඛායරො නිරුද්යධො පටිප්පස්සද්යධො, ආයු
අපරික්ඛීයණො, උස්මා අවූපසන්තා, ඉන්ද්රියානි විප්පසන්නානි. ය්වායං, 
 හපති, මයතො කාලඞ්කයතො, යයො චායං භික්ඛු සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපන්යනො, ඉදංයනසංනානාකරණ’’න්ති. 

සාධු…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘කථං පන, භන්යත, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨානං යහොතී’’ති? ‘‘න යඛො, 
 හපති, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨහන්තස්සභික්ඛුයනොඑවං
යහොති– ‘අහං සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨහිස්ස’න්තිවා‘අහං 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහාමී’ති වා ‘අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨියතො’ති වා. අථ ඛ්වස්ස පුබ්යබව
තථාචිත්තංභාවිතං යහොති, යංතංතථත්තායඋපයනතී’’ති. 

සාධු, භන්යත…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහන්තස්ස පන, භන්යත, 
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භික්ඛුයනොකතයම ධම්මාපඨමංඋප්පජ්ජන්ති, යදිවාකායසඞ්ඛායරො, යදිවා
වචීසඞ්ඛායරො, යදි වා චිත්තසඞ්ඛායරො’’ති? 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහන්තස්ස,  හපති, භික්ඛුයනො
චිත්තසඞ්ඛායරො පඨමං උප්පජ්ජති, තයතො කායසඞ්ඛායරො, තයතො 
වචීසඞ්ඛායරො’’ති. 

සාධු…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතං පන, භන්යත, භික්ඛුං කති
ඵස්සා ඵුසන්ති’’? ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතං යඛො, 
 හපති, භික්ඛුං තයයො ඵස්සා ඵුසන්ති – සුඤ්ඤයතො ඵස්යසො, අනිමිත්යතො
ඵස්යසො, අප්පණිහියතොඵස්යසො’’ති. 

සාධු…යප.… උත්තරිං පඤ්හං අපුච්ඡි – 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨිතස්සපන, භන්යත, භික්ඛුයනො
කිංනින්නං චිත්තං යහොති, කිංයපොණං, කිංපබ්භාර’’න්ති? 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතස්සයඛො,  හපති, භික්ඛුයනො
වියවකනින්නංචිත්තංයහොතිවියවකයපොණං වියවකපබ්භාර’’න්ති. 

‘‘සාධු, භන්යත’’තියඛොචිත්යතො හපතිආයස්මයතොකාමභුස්සභාසිතං 
අභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාආයස්මන්තංකාමභුංඋත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි – 
‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා පන, භන්යත, කති ධම්මා 
බහූපකාරා’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො ත්වං,  හපති, යං පඨමං පුච්ඡිතබ්බං තං
පුච්ඡසි. අපි ච තයාහං බයාකරිස්සාමි. සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා
යඛො,  හපති, ද්යවධම්මා බහූපකාරා– සමයථොචවිපස්සනාචා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ය ොදත්තසුත්තං 

349. එකං සමයං ආයස්මා ය ොදත්යතො මච්ඡිකාසණ්යඩ විහරති 
අම්බාටකවයන. අථ යඛො චිත්යතො  හපති යයනායස්මා ය ොදත්යතො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ය ොදත්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො චිත්තං  හපතිං ආයස්මා
ය ොදත්යතොඑතදයවොච– ‘‘යාචායං,  හපති, අප්පමාණායචයතොවිමුත්ති, යා
ච ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්ති, යා ච සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති, යා ච
අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්ති, ඉයම ධම්මා නානත්ථා නානාබයඤ්ජනා උදාහු
එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’න්ති? ‘‘අත්ථි, භන්යත, පරියායයො යං
පරියායං ආ ම්ම ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච. අත්ථි
පන, භන්යත, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම ඉයම ධම්මා එකත්ථා
බයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති. 

‘‘කතයමො ච, භන්යත, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම ඉයම ධම්මා 
නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච? ඉධ, භන්යත, භික්ඛු
යමත්තාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං, තථා
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තතියං, තථා චතුත්ථං [චතුත්ථිං (?)]. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන
මහග් යතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජන [අබයාපජ්යඣන(සී.
සයා. කං. පී.), අබයාබජ්යඣන (?)] ඵරිත්වා විහරති. කරුණාසහ යතන
යචතසා…යප.… මුදිතාසහ යතන යචතසා…යප.… උයපක්ඛාසහ යතන 
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති.අයංවුච්චති, භන්යත, අප්පමාණා
යචයතොවිමුත්ති. 

‘‘කතමා ච, භන්යත, ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්ති? ඉධ, භන්යත, 
භික්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම, ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, භන්යත, 
ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්ති. 

‘‘කතමා ච, භන්යත, සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති? ඉධ, භන්යත, භික්ඛු 
අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සුඤ්ඤමිදං අත්යතන වා අත්තනියයන වා’ති. අයං
වුච්චති, භන්යත, සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති. 

‘‘කතමා ච, භන්යත, අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්ති? ඉධ, භන්යත, භික්ඛු
සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ
විහරති. අයං වුච්චති, භන්යත, අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්ති. අයං යඛො, 
භන්යත, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව 
නානාබයඤ්ජනාච. 

‘‘කතයමො ච, භන්යත, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම ඉයම ධම්මා
එකත්ථා බයඤ්ජනයමවනානං? රාය ො, භන්යත, පමාණකරයණො, යදොයසො
පමාණකරයණො, යමොයහො පමාණකරයණො. යත ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවඞ්කතා ආයතිං 
අනුප්පාදධම්මා. යාවතා යඛො, භන්යත, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තියයො, 
අකුප්පා තාසං යචයතොවිමුත්ති අග් මක්ඛායති. සා යඛො පන අකුප්පා
යචයතොවිමුත්ති සුඤ්ඤා රාය න, සුඤ්ඤා යදොයසන, සුඤ්ඤා යමොයහන.
රාය ොයඛො, භන්යත, කිඤ්චනං, යදොයසොකිඤ්චනං, යමොයහො කිඤ්චනං.යත
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවඞ්කතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. යාවතා යඛො, භන්යත, 
ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්තියයො, අකුප්පා තාසං යචයතොවිමුත්ති
අග් මක්ඛායති. සා යඛො පන අකුප්පා යචයතොවිමුත්ති සුඤ්ඤා රාය න, 
සුඤ්ඤා යදොයසන, සුඤ්ඤා යමොයහන. රාය ො යඛො, භන්යත, 
නිමිත්තකරයණො, යදොයසොනිමිත්තකරයණො, යමොයහොනිමිත්තකරයණො.යත 
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ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවඞ්කතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. යාවතා යඛො, භන්යත, අනිමිත්තා
යචයතොවිමුත්තියයො, අකුප්පාතාසං යචයතොවිමුත්තිඅග් මක්ඛායති.සායඛො
පනඅකුප්පායචයතොවිමුත්තිසුඤ්ඤා රාය න, සුඤ්ඤායදොයසන, සුඤ්ඤා
යමොයහන.අයංයඛො, භන්යත, පරියායයොයංපරියායංආ ම්ම ඉයමධම්මා
එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’න්ති. ‘‘ලාභා යත,  හපති, සුලද්ධං යත, 
 හපති!යස්සයත ම්භීයරබුද්ධවචයනපඤ්ඤාචක්ඛුකමතී’’ති. සත්තමං. 

8. නි ණ්ඨනාටපුත්තසුත්තං 

350. යතනයඛොපනසමයයනනි ණ්යඨොනාටපුත්යතො [නාතපුත්යතො
(සී.)] මච්ඡිකාසණ්ඩං අනුප්පත්යතොයහොතිමහතියානි ණ්ඨපරිසායසද්ධිං.
අස්යසොසි යඛො චිත්යතො  හපති – ‘‘නි ණ්යඨො කිර නාටපුත්යතො
මච්ඡිකාසණ්ඩංඅනුප්පත්යතොමහතියා නි ණ්ඨපරිසායසද්ධි’’න්ති.අථයඛො
චිත්යතො  හපති සම්බහුයලහි උපාසයකහි සද්ධිං යයන නි ණ්යඨො
නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා නි ණ්යඨන නාටපුත්යතන 
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තංනිසින්නං යඛො චිත්තං  හපතිංනි ණ්යඨොනාටපුත්යතො
එතදයවොච – ‘‘සද්දහසි ත්වං,  හපති, සමණස්ස ය ොතමස්ස – අත්ථි
අවිතක්යකොඅවිචායරොසමාධි, අත්ථි විතක්කවිචාරානංනියරොයධො’’ති? 

‘‘න ඛ්වාහං එත්ථ, භන්යත, භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි. අත්ථි 
අවිතක්යකොඅවිචායරොසමාධි, අත්ථිවිතක්කවිචාරානංනියරොයධො’’ති.එවං
වුත්යත, නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො උල්යලොයකත්වා [සකං පරිසං
අපයලොයකත්වා (සී. සයා. කං.), ඔයලොයකත්වා (සී. අට්ඨ. සයා. අට්ඨ.)] 
එතදයවොච – ‘‘ඉදං භවන්යතො පස්සන්තු, යාව උජයකො චායං චිත්යතො
 හපති, යාව අසයඨො චායං චිත්යතො  හපති, යාව අමායාවී චායං චිත්යතො
 හපති, වාතං වා යසො ජායලන බායධතබ්බං මඤ්යඤයය, යයො 
විතක්කවිචායර නියරොයධතබ්බංමඤ්යඤයය, සකමුට්ඨිනාවායසො ඞ් ාය
යසොතං ආවායරතබ්බං මඤ්යඤයය, යයො විතක්කවිචායර නියරොයධතබ්බං
මඤ්යඤයයා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, භන්යත, කතමං නු යඛො පණීතතරං – ඤාණං වා
සද්ධාවා’’ති? ‘‘සද්ධායයඛො,  හපති, ඤාණංයයවපණීතතර’’න්ති. ‘‘අහං
යඛො, භන්යත, යාවයදවආකඞ්ඛාමි, විවිච්යචවකායමහිවිවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරාමි. අහං යඛො, භන්යත, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි, විතක්කවිචාරානං
වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. අහං යඛො, භන්යත, 
යාවයදවආකඞ්ඛාමි, පීතියාච විරා ා…යප.… තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරාමි. අහං යඛො, භන්යත, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි, සුඛස්ස ච
පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. න යසො ඛ්වාහං, 
භන්යත, එවංජානන්යතොඑවංපස්සන්යතොකස්සඅඤ්ඤස්සසමණස්සවා
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බ්රාහ්මණස්ස වා සද්ධාය  මිස්සාමි? අත්ථි අවිතක්යකො අවිචායරො සමාධි, 
අත්ථිවිතක්කවිචාරානං නියරොයධො’’ති. 

එවං වුත්යත, නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො සකං පරිසං අපයලොයකත්වා
එතදයවොච – ‘‘ඉදං භවන්යතො පස්සන්තු, යාව අනුජයකො චායං චිත්යතො
 හපති, යාව සයඨො චායං චිත්යතො  හපති, යාව මායාවී චායං චිත්යතො
 හපතී’’ති. 

‘‘ඉදායනවයඛොයත [ඉදායනවචපන (සයා.කං. ක.)] මයං, භන්යත, 
භාසිතං – ‘එවං ආජානාම ඉදං භවන්යතො පස්සන්තු, යාව උජයකො චායං
චිත්යතො  හපති, යාව අසයඨො චායං චිත්යතො  හපති, යාව අමායාවී චායං
චිත්යතො  හපතී’ති. ඉදායනව ච පන මයං, භන්යත, භාසිතං – ‘එවං
ආජානාමඉදං භවන්යතොපස්සන්තු, යාවඅනුජයකොචායංචිත්යතො හපති, 
යාව සයඨො චායං චිත්යතො  හපති, යාව මායාවී චායං චිත්යතො  හපතී’ති.
සයච යත, භන්යත, පුරිමං සච්චං, පච්ඡිමං යත මිච්ඡා. සයච පන යත, 
භන්යත, පුරිමං මිච්ඡා, පච්ඡිමං යත සච්චං. ඉයම යඛො පන, භන්යත, දස
සහධම්මිකාපඤ්හාආ ච්ඡන්ති.යදායනසංඅත්ථංආජායනයයාසි, අථමං 
පටිහයරයයාසි සද්ධිංනි ණ්ඨපරිසාය. එයකො පඤ්යහො, එයකො උද්යදයසො, 
එකංයවයයාකරණං. ද්යවපඤ්හා, ද්යවඋද්යදසා, ද්යවයවයයාකරණානි.
තයයොපඤ්හා, තයයොඋද්යදසා, තීණියවයයාකරණානි.චත්තායරොපඤ්හා, 
චත්තායරො උද්යදසා, චත්තාරි යවයයාකරණානි. පඤ්ච පඤ්හා, පඤ්ච
උද්යදසා, පඤ්ච යවයයාකරණානි. ඡ පඤ්හා, ඡ උද්යදසා, ඡ
යවයයාකරණානි. සත්ත පඤ්හා, සත්ත උද්යදසා, සත්ත යවයයාකරණානි. 
අට්ඨ පඤ්හා, අට්ඨ උද්යදසා, අට්ඨ යවයයාකරණානි. නව පඤ්හා, නව
උද්යදසා, නව යවයයාකරණානි. දස පඤ්හා, දස උද්යදසා, දස
යවයයාකරණානී’’ති.අථයඛොචිත්යතො හපති නි ණ්ඨංනාටපුත්තංඉයම
දසසහධම්මියකපඤ්යහආපුච්ඡිත්වාඋට්ඨායාසනා පක්කාමීති.අට්ඨමං. 

9. අයචලකස්සපසුත්තං 

351. යතන යඛො පන සමයයන අයචයලො කස්සයපො මච්ඡිකාසණ්ඩං
අනුප්පත්යතො යහොති චිත්තස්ස  හපතියනො පුරාණගිහිසහායයො. අස්යසොසි
යඛො චිත්යතො  හපති – ‘‘අයචයලො කිර කස්සයපො මච්ඡිකාසණ්ඩං
අනුප්පත්යතො අම්හාකං පුරාණගිහිසහායයො’’ති. අථ යඛො චිත්යතො  හපති
යයන අයචයලො කස්සයපො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා අයචයලන
කස්සයපන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො චිත්යතො  හපති අයචලං
කස්සපං එතදයවොච – ‘‘කීවචිරං පබ්බජිතස්ස, භන්යත, කස්සපා’’ති? 
‘‘තිංසමත්තානියඛොයම,  හපති, වස්සානිපබ්බජිතස්සා’’ති. ‘‘ඉයමහිපන
යත, භන්යත, තිංසමත්යතහි වස්යසහි අත්ථි යකොචි උත්තරිමනුස්සධම්මා 
[උත්තරිමනුස්සධම්යමො (සයා. කං.)] අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො
අධි යතො ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘ඉයමහි යඛො යම,  හපති, තිංසමත්යතහි
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පටුන 

වස්යසහි පබ්බජිතස්ස නත්ථි යකොචි උත්තරිමනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො ඵාසුවිහායරො, අඤ්ඤත්ර
නග්ය යයා ච මුණ්යඩයයා ච පාවළනිප්යඵොටනාය චා’’ති. එවං වුත්යත, 
චිත්යතො  හපති අයචලං කස්සපං එතදයවොච – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 
අබ්භුතං වත, යභො! ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතතා [සබ්බත්ථපි එවයමව දිස්සති] 
යත්ර හි නාම තිංසමත්යතහි වස්යසහි න යකොචි උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො අභවිස්ස ඵාසුවිහායරො, අඤ්ඤත්ර
නග්ය යයාචමුණ්යඩයයාච පාවළනිප්යඵොටනායචා’’ති! 

‘‘තුය්හං පන,  හපති, කීවචිරං උපාසකත්තං උප තස්සා’’ති? 
‘‘මය්හම්පි යඛො පන, භන්යත, තිංසමත්තානි වස්සානි උපාසකත්තං 
උප තස්සා’’ති. ‘‘ඉයමහි පන යත,  හපති, තිංසමත්යතහි වස්යසහි අත්ථි
යකොචි උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධි යතො 
ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘ගිහියනොපි සියා, භන්යත. අහඤ්හි, භන්යත, යාවයදව
ආකඞ්ඛාමි, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. අහඤ්හි, 
භන්යත, යාවයදව ආකඞ්ඛාමි, විතක්කවිචාරානං වූපසමා …යප.… දුතියං
ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරාමි.අහඤ්හි, භන්යත, යාවයදවආකඞ්ඛාමි, පීතියා
ච විරා ා…යප.… තතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. අහඤ්හි, භන්යත, 
යාවයදව ආකඞ්ඛාමි, සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරාමි.සයචයඛොපනාහං, භන්යත, භ වයතො [භ වතා(සයා.
කං.)] පඨමතරං කාලංකයරයයං, අනච්ඡරියං යඛො පයනතං යං මං භ වා
එවංබයාකයරයය– ‘නත්ථිතංසංයයොජනංයයනසංයයොජයනනසංයුත්යතො
චිත්යතො  හපතිපුනඉමංයලොකංආ ච්යඡයයා’’’ති.එවංවුත්යත, අයචයලො
කස්සයපො චිත්තං හපතිං එතදයවොච– ‘‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතංවත
යභො! ධම්මස්ස ස්වාක්ඛාතතා, යත්ර හි නාම ගිහී ඔදාතවසයනො [ගිහී
ඔදාතවසනා (සී. පී.)] එවරූපං උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං අධි මිස්සති [අධි මිස්සන්ති (සී. පී.)] 
ඵාසුවිහාරං.ලයභයයාහං,  හපති, ඉමස්මිංධම්මවිනයයපබ්බජ්ජං, ලයභයයං
උපසම්පද’’න්ති. 

අථ යඛො චිත්යතො  හපති අයචලංකස්සපංආදාය යයන යථරා භික්ඛූ
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායථයරභික්ඛූඑතදයවොච– ‘‘අයං, භන්යත, 
අයචයලොකස්සයපොඅම්හාකංපුරාණගිහිසහායයො.ඉමංයථරාපබ්බායජන්තු
උපසම්පායදන්තු. අහමස්ස උස්සුක්කං කරිස්සාමි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති.
අලත්ථ යඛො අයචයලො කස්සයපො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය පබ්බජ්ජං, අලත්ථ
උපසම්පදං.අචිරූපසම්පන්යනොච පනායස්මාකස්සයපොඑයකොවූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
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උපසම්පජ්ජ විහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා කස්සයපො
අරහතංඅයහොසීති.නවමං. 

10. ගිලානදස්සනසුත්තං 

352. යතන යඛො පන සමයයන චිත්යතො  හපති ආබාධියකො යහොති
දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො සම්බහුලා ආරාමයදවතා වනයදවතා 
රුක්ඛයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසු අධිවත්ථා යදවතා සඞ් ම්ම සමා ම්ම
චිත්තං හපතිංඑතදයවොචුං – ‘‘පණියධහි,  හපති, අනා තමද්ධානංරාජා
අස්සං චක්කවත්තී’’ති. 

එවං වුත්යත, චිත්යතො  හපති තා ආරාමයදවතා වනයදවතා
රුක්ඛයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසුඅධිවත්ථා යදවතා එතදයවොච – ‘‘තම්පි
අනිච්චං, තම්පිඅද්ධුවං, තම්පිපහාය මනීය’’න්ති.එවං වුත්යත, චිත්තස්ස
 හපතියනො මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා චිත්තං  හපතිං එතදයවොචුං – 
‘‘සතිං, අයයපුත්ත, උපට්ඨයපහි, මාවිප්පලපී’’ති. ‘‘කිංතාහංවදාමියංමං
තුම්යහ එවං වයදථ – ‘සතිං, අයයපුත්ත, උපට්ඨයපහි, මා විප්පලපී’’’ති? 
‘‘එවංයඛොත්වං, අයයපුත්ත, වයදසි– ‘තම්පිඅනිච්චං, තම්පිඅද්ධුවං, තම්පි
පහාය  මනීය’’’න්ති. ‘‘තථා හි පන මං ආරාමයදවතා වනයදවතා
රුක්ඛයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසු අධිවත්ථා යදවතා එවමාහංසු – 
‘පණියධහි,  හපති, අනා තමද්ධානංරාජාඅස්සං චක්කවත්තී’ති.තාහංඑවං
වදාමි– ‘තම්පිඅනිච්චං…යප.… තම්පිපහාය  මනීය’’’න්ති.‘‘කිංපනතා, 
අයයපුත්ත, ආරාමයදවතා වනයදවතා රුක්ඛයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසු
අධිවත්ථායදවතාඅත්ථවසංසම්පස්සමානාඑවමාහංසු– ‘පණියධහි,  හපති, 
අනා තමද්ධානං රාජා අස්සං චක්කවත්තී’’’ති? ‘‘තාසං යඛො
ආරාමයදවතානං වනයදවතානං රුක්ඛයදවතානං ඔසධිතිණවනප්පතීසු
අධිවත්ථානං යදවතානං එවං යහොති – ‘අයං යඛො චිත්යතො  හපති, සීලවා 
[සීලවන්යතො (ක.)] කලයාණධම්යමො. සයච පණිදහිස්සති – 
අනා තමද්ධානංරාජාඅස්සංචක්කවත්තී’ති, ‘තස්සයඛොඅයං ඉජ්ඣිස්සති, 
සීලවයතොයචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තාධම්මියකොධම්මිකංඵලං අනුපස්සතී’ති.
ඉමංයඛොතාආරාමයදවතාවනයදවතාරුක්ඛයදවතාඔසධිතිණවනප්පතීසු 
අධිවත්ථායදවතාඅත්ථවසංසම්පස්සමානාඑවමාහංසු– ‘පණියධහි,  හපති, 
අනා තමද්ධානං රාජා අස්සං චක්කවත්තී’ති. තාහං එවං වදාමි – ‘තම්පි 
අනිච්චං, තම්පිඅද්ධුවං, තම්පිපහාය මනීය’’’න්ති. 

‘‘යතන හි, අයයපුත්ත, අම්යහපි ඔවදාහී’’ති. ‘‘තස්මා හි යවො එවං
සික්ඛිතබ්බං– බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා තාභවිස්සාම– ‘ඉතිපි
යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වා’ති. ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තා භවිස්සාම – 
‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො 
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ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තා භවිස්සාම – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො, උජප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 
ඤායප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභ වයතො
සාවකසඞ්යඝො, යදිදංචත්තාරිපුරිසයු ානිඅට්ඨ පුරිසපුග් ලාඑසභ වයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො 
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’ති.යංයඛොපන
කිඤ්චිකුයල යදයයධම්මංසබ්බංතංඅප්පටිවිභත්තංභවිස්සතිසීලවන්යතහි
කලයාණධම්යමහීති එවඤ්හි යවො සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. අථ යඛො චිත්යතො
 හපතිමිත්තාමච්යචඤාතිසායලොහියත බුද්යධචධම්යමචසඞ්යඝචචාය 
චසමාදයපත්වාකාලමකාසීති.දසමං. 

චිත්තසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

සංයයොජනං ද්යවඉසිදත්තා, මහයකොකාමභූපිච; 
ය ොදත්යතොචනි ණ්යඨොච, අයචයලනගිලානදස්සනන්ති. 
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8. ගාමණිසංයුත්තං 

1. චණ්ඩසුත්තං 

353. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො චණ්යඩො  ාමණි යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොචණ්යඩො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකො
නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යචො චණ්යඩො
චණ්යඩොත්යවව [යයනමියධකච්යචො චණ්යඩොයතව(සී.පී.)] සඞ්ඛං ච්ඡති.
යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යචො යසොරයතො
යසොරයතොත්යවව [යයන මියධකච්යචො සුරයතොයතව (සී. පී.)] සඞ්ඛං
 ච්ඡතී’’ති? ‘‘ඉධ,  ාමණි, එකච්චස්ස රාය ො අප්පහීයනො යහොති. රා ස්ස
අප්පහීනත්තා පයර යකොයපන්ති, පයරහි යකොපියමායනො යකොපං
පාතුකයරොති. යසො චණ්යඩොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. යදොයසො අප්පහීයනො
යහොති. යදොසස්ස අප්පහීනත්තා පයර යකොයපන්ති, පයරහි යකොපියමායනො
යකොපං පාතුකයරොති. යසො චණ්යඩොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. යමොයහො 
අප්පහීයනො යහොති. යමොහස්ස අප්පහීනත්තා පයර යකොයපන්ති, පයරහි
යකොපියමායනො යකොපං පාතුකයරොති. යසො චණ්යඩොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති.
අයං යඛො,  ාමණි, යහතු, අයං පච්චයයො යයන මියධකච්යචො චණ්යඩො
චණ්යඩොත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති’’. 

‘‘ඉධ පන,  ාමණි, එකච්චස්ස රාය ො පහීයනො යහොති. රා ස්ස
පහීනත්තා පයර න යකොයපන්ති, පයරහි යකොපියමායනො යකොපං න
පාතුකයරොති.යසොයසොරයතොත්යවවසඞ්ඛං  ච්ඡති.යදොයසොපහීයනොයහොති.
යදොසස්සපහීනත්තාපයරනයකොයපන්ති, පයරහියකොපියමායනො යකොපං න
පාතුකයරොති. යසො යසොරයතොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. යමොයහො පහීයනො 
යහොති. යමොහස්ස පහීනත්තා පයරනයකොයපන්ති, පයරහි යකොපියමායනො
යකොපං න පාතුකයරොති. යසො යසොරයතොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති. අයං යඛො, 
 ාමණි, යහතු අයං පච්චයයො යයන මියධකච්යචො යසොරයතො 
යසොරයතොත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡතී’’ති. 

එවං වුත්යත, චණ්යඩො  ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, නික්කුජ්ජිතං වා
උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවා විවයරයය, මූළ්හස්සවාමග් ංආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි
දක්ඛන්තීති; එවයමවං භ වතා අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො.
එසාහං, භන්යත, භ වන්තං සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.
උපාසකං මං භ වා ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං  ත’’න්ති. 
පඨමං. 
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2. තාලපුටසුත්තං 

354. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛොතාලපුයටො [තාලපුත්යතො(සී.සයා.කං.)] නට ාමණියයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොතාලපුයටොනට ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– 
‘‘සුතං යමතං, භන්යත, පුබ්බකානං ආචරියපාචරියානං නටානං
භාසමානානං – ‘යයො යසො නයටො රඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ 
සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති, යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා 
පහාසානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’ති.ඉධභ වාකිමාහා’’ති? ‘‘අලං, 
 ාමණි, තිට්ඨයතතං. මා මං එතං පුච්ඡී’’ති. දුතියම්පි යඛො තාලපුයටො
නට ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත, පුබ්බකානං
ආචරියපාචරියානංනටානංභාසමානානං– ‘යයොයසොනයටො රඞ් මජ්යඣ
සමජ්ජමජ්යඣ සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති, යසො කායස්ස යභදා
පරං මරණා පහාසානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’ති. ඉධ භ වා
කිමාහා’’ති? ‘‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං. මා මං එතං පුච්ඡී’’ති. තතියම්පි
යඛොතාලපුයටොනට ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘සුතංයමතං, භන්යත, 
පුබ්බකානං ආචරියපාචරියානං නටානං භාසමානානං – ‘යයො යසො නයටො 
රඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති, යසො 
කායස්සයභදාපරංමරණාපහාසානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’ති.ඉධ 
භ වාකිමාහා’’ති? 

‘‘අද්ධායඛොතයාහං,  ාමණි, නලභාමි [නාලත්ථං (සයා.කං.පී.ක.)] – 
‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං, මා මං එතං පුච්ඡී’ති. අපි ච තයාහං
බයාකරිස්සාමි. පුබ්යබ යඛො,  ාමණි, සත්තා අවීතරා ා රා බන්ධනබද්ධා. 
යතසං නයටො රඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ යය ධම්මා රජනීයා යත
උපසංහරතිභියයයොයසොමත්තාය. පුබ්යබ යඛො,  ාමණි, සත්තා අවීතයදොසා
යදොසබන්ධනබද්ධා.යතසංනයටොරඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣයයධම්මා 
යදොසනීයා යත උපසංහරති භියයයොයසොමත්තාය. පුබ්යබ යඛො,  ාමණි, 
සත්තා අවීතයමොහා යමොහබන්ධනබද්ධා. යතසං නයටො රඞ් මජ්යඣ 
සමජ්ජමජ්යඣයයධම්මායමොහනීයායතඋපසංහරතිභියයයොයසොමත්තාය.
යසොඅත්තනාමත්යතො පමත්යතොපයරමයදත්වාපමායදත්වාකායස්සයභදා
පරං මරණා පහායසො නාම නිරයයො තත්ථ උපපජ්ජති. සයච යඛො පනස්ස
එවංදිට්ඨි යහොති – ‘යයො යසො නයටො රඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ 
සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති, යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා
පහාසානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’ති, සාස්ස යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි.
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස යඛො පනාහං,  ාමණි, පුරිසපුග් ලස්ස ද්වින්නං  තීනං
අඤ්ඤතරං තිංවදාමි– නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිං වා’’ති. 

එවංවුත්යත, තාලපුයටොනට ාමණි, පයරොදි, අස්සූනිපවත්යතසි.‘‘එතං 
යඛොතයාහං,  ාමණි, නාලත්ථං– ‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං; මාමංඑතං
පුච්ඡී’’’ති. ‘‘නාහං, භන්යත, එතංයරොදාමියංමංභ වාඑවමාහ; අපිචාහං, 
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භන්යත, පුබ්බයකහි ආචරියපාචරියයහි නයටහි දීඝරත්තං නිකයතො
වඤ්චියතො පලුද්යධො – ‘යයො යසො නයටො රඞ් මජ්යඣ සමජ්ජමජ්යඣ
සච්චාලියකන ජනං හායසති රයමති යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා
පහාසානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’’ති. ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, 
අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, නික්කුජ්ජිතං වා
උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවා මග් ං ආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි 
දක්ඛන්තීති; එවයමවං භ වතා අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො.
එසාහං, භන්යත, භ වන්තං සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.
ලයභයයාහං, භන්යත, භ වයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං
උපසම්පද’’න්ති. අලත්ථ යඛො තාලපුයටො නට ාමණි භ වයතො සන්තියක 
පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො ච පනායස්මා
තාලපුයටො…යප.… අරහතං අයහොසීති.දුතියං. 

3. යයොධාජීවසුත්තං 

355. අථ යඛො යයොධාජීයවො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යයොධාජීයවො  ාමණි
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත, පුබ්බකානං
ආචරියපාචරියානං යයොධාජීවානං භාසමානානං – ‘යයො යසො යයොධාජීයවො
සඞ් ායම උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර
හනන්ති පරියාපායදන්ති, යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා පරජිතානං
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’ති. ඉධ භ වා කිමාහා’’ති? ‘‘අලං,  ාමණි, 
තිට්ඨයතතං; මා මං එතං පුච්ඡී’’ති. දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො
යයොධාජීයවො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත, 
පුබ්බකානං ආචරියපාචරියානං යයොධාජීවානං භාසමානානං – ‘යයො යසො
යයොධාජීයවොසඞ් ායම උස්සහති වායමති, තයමනංඋස්සහන්තංවායමන්තං
පයරහනන්තිපරියාපායදන්ති, යසොකායස්සයභදා පරංමරණාපරජිතානං
යදවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’ති.ඉධභ වාකිමාහා’’ති? 

‘‘අද්ධා යඛොතයාහං,  ාමණි, නලභාමි– ‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං; 
මා මං එතං පුච්ඡී’ති. අපි ච තයාහං බයාකරිස්සාමි. යයො යසො,  ාමණි, 
යයොධාජීයවොසඞ් ායමඋස්සහතිවායමති, තස්සතං චිත්තංපුබ්යබ හිතං 
[හීනං (සී. පී.)] දුක්කටං දුප්පණිහිතං – ‘ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා
බජ්ඣන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා අයහසුං ඉති වා’ති.
තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර හනන්ති පරියාපායදන්ති; යසො
කායස්සයභදා පරංමරණාපරජියතොනාමනිරයයොතත්ථඋපපජ්ජතීති.සයච
යඛොපනස්සඑවංදිට්ඨියහොති– ‘යයොයසොයයොධාජීයවොසඞ් ායමඋස්සහති
වායමති තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර හනන්ති පරියාපායදන්ති, 
යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා පරජිතානං යදවානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’ති, සාස්ස යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස යඛො පනාහං, 
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 ාමණි, පුරිසපුග් ලස්සද්වින්නං තීනංඅඤ්ඤතරං තිංවදාමි– නිරයංවා
තිරච්ඡානයයොනිං වා’’ති. 

එවං වුත්යත, යයොධාජීයවො  ාමණි පයරොදි, අස්සූනි පවත්යතසි. ‘‘එතං 
යඛොතයාහං,  ාමණි, නාලත්ථං– ‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං; මාමංඑතං
පුච්ඡී’’’ති. ‘‘නාහං, භන්යත, එතංයරොදාමියංමංභ වාඑවමාහ; අපිචාහං, 
භන්යත, පුබ්බයකහි ආචරියපාචරියයහි යයොධාජීයවහි දීඝරත්තං නිකයතො
වඤ්චියතොපලුද්යධො– ‘යයොයසොයයොධාජීයවොසඞ් ායමඋස්සහතිවායමති, 
තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර හනන්ති පරියාපායදන්ති, යසො
කායස්සයභදා පරංමරණාපරජිතානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’’ති.
‘‘අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති. තතියං. 

4. හත්ථායරොහසුත්තං 

356. අථ යඛො හත්ථායරොයහො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා…යප.… අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං තන්ති.චතුත්ථං. 

5. අස්සායරොහසුත්තං 

357. අථ යඛො අස්සායරොයහො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
අස්සායරොයහො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත, 
පුබ්බකානං ආචරියපාචරියානං අස්සායරොහානං භාසමානානං – ‘යයො යසො
අස්සායරොයහො සඞ් ායම උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං
වායමන්තංපයර හනන්තිපරියාපායදන්ති, යසොකායස්සයභදාපරංමරණා
පරජිතානංයදවානංසහබයතං උපපජ්ජතී’ති.ඉධභ වාකිමාහා’’ති? ‘‘අලං, 
 ාමණි, තිට්ඨයතතං; මාමංඑතං පුච්ඡී’’ති.දුතියම්පියඛො…යප.… තතියම්පි
යඛොඅස්සායරොයහො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘සුතංයමතං, භන්යත, 
පුබ්බකානං ආචරියපාචරියානං අස්සායරොහානං භාසමානානං – ‘යයො යසො 
අස්සායරොයහො සඞ් ායම උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං
වායමන්තං පයරහනන්තිපරියාපායදන්ති, යසොකායස්සයභදාපරංමරණා
පරජිතානං යදවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’ති.ඉධභ වාකිමාහා’’ති? 

‘‘අද්ධායඛොතයාහං,  ාමණි, නලභාමි– ‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං; 
මාමංඑතංපුච්ඡී’ති.අපිචයඛොතයාහංබයාකරිස්සාමි.යයොයසො,  ාමණි, 
අස්සායරොයහො සඞ් ායමඋස්සහතිවායමතිතස්ස තංචිත්තංපුබ්යබ හිතං 
දුක්කටං දුප්පණිහිතං – ‘ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා බජ්ඣන්තු වා
උච්ඡිජ්ජන්තු වාවිනස්සන්තුවාමාඅයහසුංඉතිවා’ති.තයමනංඋස්සහන්තං
වායමන්තංපයරහනන්ති පරියාපායදන්ති, යසොකායස්සයභදාපරංමරණා
පරජියතො නාම නිරයයො තත්ථ උපපජ්ජති. සයච යඛො පනස්ස එවං දිට්ඨි
යහොති – ‘යයො යසො අස්සායරොයහො සඞ් ායම උස්සහති වායමති, තයමනං 
උස්සහන්තංවායමන්තංපයරහනන්තිපරියාපායදන්ති, යසොකායස්සයභදා
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පරං මරණා පරජිතානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජතී’ති, සාස්ස යහොති
මිච්ඡාදිට්ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨිකස්සයඛොපනාහං ාමණි, පුරිසපුග් ලස්සද්වින්නං
 තීනංඅඤ්ඤතරං  තිංවදාමි– නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවා’’ති. 

එවං වුත්යත, අස්සායරොයහො ාමණිපයරොදි, අස්සූනිපවත්යතසි. ‘‘එතං
යඛොතයාහං,  ාමණි, නාලත්ථං– ‘අලං,  ාමණි, තිට්ඨයතතං; මාමංඑතං
පුච්ඡී’’’ති. ‘‘නාහං, භන්යත, එතංයරොදාමියං මංභ වාඑවමාහ.අපිචාහං, 
භන්යත, පුබ්බයකහිආචරියපාචරියයහි අස්සායරොයහහි දීඝරත්තං නිකයතො
වඤ්චියතො පලුද්යධො – ‘යයො යසො අස්සායරොයහො සඞ් ායම උස්සහති
වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර හනන්ති පරියාපායදන්ති, 
යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා පරජිතානං යදවානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’’ති. ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. අසිබන්ධකපුත්තසුත්තං 

358. එකංසමයංභ වානාළන්දායංවිහරතිපාවාරිකම්බවයන.අථ යඛො
අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘බ්රාහ්මණා, භන්යත, 
පච්ඡා භූමකා කාමණ්ඩලුකා යසවාලමාලිකා උදයකොයරොහකා
අග්ගිපරිචාරකා. යත මතංකාලඞ්කතං උයයායපන්තිනාම සඤ්ඤායපන්ති
නාම සග් ං නාම ඔක්කායමන්ති. භ වා පන, භන්යත, අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධොපයහොතිතථාකාතුංයථාසබ්යබොයලොයකොකායස්සයභදා
පරංමරණාසු තිං සග් ං යලොකංඋපපජ්යජයයා’’ති? ‘‘යතනහි,  ාමණි, 
තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත ඛයමයය තථා නං
බයාකයරයයාසී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, ඉධස්ස පුරියසො පාණාතිපාතී අදින්නාදායී 
කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලාපී
අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො මිච්ඡාදිට්ඨියකො. තයමනං මහා ජනකායයො
සඞ් ම්මසමා ම්ම ආයායචයයයථොයමයයපඤ්ජලියකොඅනුපරිසක්යකයය
– ‘අයං පුරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජතූ’ති. තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, අපි නු යසො පුරියසො මහයතො
ජනකායස්ස ආයාචනයහතු වා යථොමනයහතු වා පඤ්ජලිකා
අනුපරිසක්කනයහතුවාකායස්සයභදා පරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං 
උපපජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යසයයථාපි,  ාමණි, පුරියසො මහතිං පුථුසිලං  ම්භීයර උදකරහයද 
පක්ඛියපයය. තයමනං මහා ජනකායයො සඞ් ම්ම සමා ම්ම ආයායචයය
යථොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය – ‘උම්මුජ්ජ, යභො පුථුසියල, 
උප්ලව, යභො පුථුසියල, ථලමුප්ලව, යභො පුථුසියල’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, 
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පටුන 

 ාමණි, අපි නු සා පුථුසිලා මහයතො ජනකායස්ස ආයාචනයහතු වා
යථොමනයහතු වා පඤ්ජලිකා අනුපරිසක්කනයහතු වා උම්මුජ්යජයය වා
උප්ලයවයය වා ථලං වා උප්ලයවයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘එවයමව යඛො,  ාමණි, යයො යසො පුරියසො පාණාතිපාතී අදින්නාදායී 
කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලාපී
අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතොමිච්ඡාදිට්ඨියකො.කිඤ්චාපිතංමහාජනකායයො
සඞ් ම්මසමා ම්ම ආයායචයයයථොයමයයපඤ්ජලියකොඅනුපරිසක්යකයය
– ‘අයං පුරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජතූ’’’ති, අථ යඛො යසො පුරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං
දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයය. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, ඉධස්ස [ඉධ (ක.), ඉධ චස්ස (?)] පුරියසො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාදානා පටිවිරයතො කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරයතොමුසාවාදාපටිවිරයතොපිසුණායවාචායපටිවිරයතොඵරුසායවාචාය 
පටිවිරයතො සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො
සම්මාදිට්ඨියකො.තයමනංමහාජනකායයොසඞ් ම්මසමා ම්ම ආයායචයය
යථොයමයයපඤ්ජලියකොඅනුපරිසක්යකයය– ‘අයං පුරියසොකායස්සයභදා
පරං මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතූ’ති.තංකිංමඤ්ඤසි, 
 ාමණි, අපි නු යසො පුරියසො මහයතො ජනකායස්ස ආයාචනයහතු වා
යථොමනයහතු වා පඤ්ජලිකා අනුපරිසක්කනයහතු වා කායස්ස යභදා පරං
මරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. 

‘‘යසයයථාපි,  ාමණි, පුරියසොසප්පිකුම්භංවායතලකුම්භංවා  ම්භීයර
උදකරහයදඔ ායහත්වාභින්යදයය.තත්රයාස්සසක්ඛරා වාකඨලා වා සා 
අයධො ාමී [අයධො ාමිනී (?)] අස්ස; යඤ්චඛ්වස්සතත්ර සප්පිවායතලංවා
තං උද්ධං  ාමි අස්ස. තයමනං මහා ජනකායයො සඞ් ම්ම සමා ම්ම
ආයායචයය යථොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය – ‘ඔසීද, යභො 
සප්පියතල, සංසීද, යභොසප්පියතල, අයධො ච්ඡ, යභොසප්පියතලා’ති. තංකිං
මඤ්ඤසි,  ාමණි, අපි නු තං සප්පියතලං මහයතො ජනකායස්ස 
ආයාචනයහතු වා යථොමනයහතු වා පඤ්ජලිකා අනුපරිසක්කනයහතු වා
ඔසීයදයය වා සංසීයදයය වා අයධො වා  ච්යඡයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො,  ාමණි, යයො යසො පුරියසො පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො, අදින්නාදානා පටිවිරයතො, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, 
මුසාවාදා පටිවිරයතො, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො, ඵරුසාය වාචාය
පටිවිරයතො, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො, අනභිජ්ඣාලු, අබයාපන්නචිත්යතො, 
සම්මාදිට්ඨියකො, කිඤ්චාපි තං මහා ජනකායයො සඞ් ම්ම සමා ම්ම
ආයායචයය යථොයමයය පඤ්ජලියකො අනුපරිසක්යකයය – ‘අයං පුරියසො
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපජ්ජතූ’ති, 
අථ යඛො යසො පුරියසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්යජයයා’’ති. එවං වුත්යත, අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි භ වන්තං
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එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. යඛත්තූපමසුත්තං 

359. එකංසමයංභ වානාළන්දායංවිහරතිපාවාරිකම්බවයන.අථයඛො 
අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
අසිබන්ධකපුත්යතො ාමණි භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘නනු, භන්යත, භ වා
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරතී’’ති? ‘‘එවං,  ාමණි, තථා යතො
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරතී’’ති. ‘‘අථ කිඤ්චරහි, භන්යත, භ වා 
එකච්චානං සක්කච්චං ධම්මං යදයසති, එකච්චානං යනො තථා සක්කච්චං
ධම්මං යදයසතී’’ති? ‘‘යතන හි,  ාමණි, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. 
යථා යත ඛයමයය තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, 
ඉධස්සු [ඉධ(සී.සයා.කං.පී.)] කස්සකස්ස හපතියනොතීණියඛත්තානි– 
එකංයඛත්තංඅග් ං, එකංයඛත්තංමජ්ඣිමං, එකංයඛත්තංහීනංජඞ් ලං
ඌසරං පාපභූමි. තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, අසුකස්සයකො  හපති බීජානි 
පතිට්ඨායපතුකායමො කත්ථ පඨමං පතිට්ඨායපයය, යං වා අදුං යඛත්තං
අග් ං, යං වා අදුං යඛත්තං මජ්ඣිමං, යං වා අදුං යඛත්තං හීනං ජඞ් ලං 
ඌසරං පාපභූමී’’ති? ‘‘අසු, භන්යත, කස්සයකො  හපති බීජානි
පතිට්ඨායපතුකායමො යං අදුං යඛත්තං අග් ං තත්ථ පතිට්ඨායපයය. තත්ථ
පතිට්ඨායපත්වා යං අදුං යඛත්තං මජ්ඣිමං තත්ථ පතිට්ඨායපයය. තත්ථ
පතිට්ඨායපත්වා යං අදුං යඛත්තං හීනං ජඞ් ලං ඌසරං පාපභූමි තත්ථ
පතිට්ඨායපයයපි, යනොපි පතිට්ඨායපයය. තං කිස්ස යහතු? අන්තමයසො
ය ොභත්තම්පිභවිස්සතී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි,  ාමණි, යං අදුං යඛත්තං අග් ං; එවයමව මය්හං 
භික්ඛුභික්ඛුනියයො. යතසාහං ධම්මං යදයසමි – ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං, සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසමි.තංකිස්සයහතු? එයත
හි,  ාමණි, මංදීපා මංයලණා මංතාණා මංසරණා විහරන්ති. යසයයථාපි, 
 ාමණි, යංඅදුංයඛත්තංමජ්ඣිමං; එවයමවමය්හංඋපාසකඋපාසිකායයො.
යතසං පාහං ධම්මං යදයසමි – ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං, සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංපකායසමි.තංකිස්සයහතු? එයත හි,  ාමණි, මංදීපාමංයලණා
මංතාණා මංසරණා විහරන්ති. යසයයථාපි,  ාමණි, යං අදුං යඛත්තං හීනං
ජඞ් ලං ඌසරං පාපභූමි; එවයමව මය්හං අඤ්ඤතිත්ථියා
සමණබ්රාහ්මණපරිබ්බාජකා. යතසං පාහං ධම්මං යදයසමි – ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසමි. තං කිස්ස යහතු? 
අප්යපවනාමඑකං පදම්පිආජායනයයංතං යනසංඅස්ස දීඝරත්තංහිතාය
සුඛායා’’ති. 
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‘‘යසයයථාපි,  ාමණි, පුරිසස්ස තයයො උදකමණිකා – එයකො
උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො අහාරීඅපරිහාරී, එයකොඋදකමණියකොඅච්ඡිද්යදො
හාරී පරිහාරී, එයකොඋදකමණියකො ඡිද්යදොහාරී පරිහාරී.තංකිංමඤ්ඤසි, 
 ාමණි, අසු පුරියසො උදකං නික්ඛිපිතුකායමො කත්ථ පඨමං නික්ඛියපයය, 
යයො වා යසො උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො අහාරී අපරිහාරී, යයො වා යසො 
උදකමණියකොඅච්ඡිද්යදොහාරීපරිහාරී, යයොවායසොඋදකමණියකොඡිද්යදො
හාරීපරිහාරී’’ති? ‘‘අසු, භන්යත, පුරියසොඋදකංනික්ඛිපිතුකායමො, යයොයසො
උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො අහාරී අපරිහාරී තත්ථ නික්ඛියපයය, තත්ථ
නික්ඛිපිත්වා, යයො යසො උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො හාරී පරිහාරී තත්ථ
නික්ඛියපයය, තත්ථ නික්ඛිපිත්වා, යයො යසො උදකමණියකො ඡිද්යදො හාරී 
පරිහාරී තත්ථ නික්ඛියපයයපි, යනොපි නික්ඛියපයය. තං කිස්ස යහතු? 
අන්තමයසොභණ්ඩයධොවනම්පිභවිස්සතී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි,  ාමණි, යයො යසො උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො අහාරී 
අපරිහාරී; එවයමව මය්හං භික්ඛුභික්ඛුනියයො. යතසාහං ධම්මං යදයසමි – 
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසමි.තංකිස්ස 
යහතු? එයත හි,  ාමණි, මංදීපා මංයලණා මංතාණා මංසරණා විහරන්ති.
යසයයථාපි,  ාමණි, යයො යසො උදකමණියකො අච්ඡිද්යදො හාරී පරිහාරී; 
එවයමව මය්හං උපාසකඋපාසිකායයො. යතසාහං ධම්මං යදයසමි – 
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසමි.තංකිස්ස 
යහතු? එයත හි,  ාමණි, මංදීපා මංයලණා මංතාණා මංසරණා විහරන්ති.
යසයයථාපි,  ාමණි, යයොයසොඋදකමණියකොඡිද්යදොහාරීපරිහාරී; එවයමව
මය්හංඅඤ්ඤතිත්ථියා සමණබ්රාහ්මණපරිබ්බාජකා.යතසාහංධම්මංයදයසමි
– ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනංයකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසමි.තංකිස්ස
යහතු? අප්යපවනාමඑකංපදම්පිආජායනයයං, තංයනසංඅස්ස දීඝරත්තං
හිතාය සුඛායා’’ති. එවං වුත්යත, අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති.සත්තමං. 

8. සඞ්ඛධමසුත්තං 

360. එකංසමයංභ වානාළන්දායංවිහරතිපාවාරිකම්බවයන.අථයඛො 
අසිබන්ධකපුත්යතො ාමණිනි ණ්ඨසාවයකොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
අසිබන්ධකපුත්තං  ාමණිං භ වා එතදයවොච – ‘‘කථං නු යඛො,  ාමණි, 
නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො සාවකානං ධම්මං යදයසතී’’ති? ‘‘එවං යඛො, 
භන්යත, නි ණ්යඨොනාටපුත්යතොසාවකානංධම්මංයදයසති– ‘යයො යකොචි
පාණං අතිපායතති, සබ්යබො යසො ආපායියකො යනරයියකො, යයො යකොචි
අදින්නංආදියති, සබ්යබො යසොආපායියකොයනරයියකො, යයොයකොචිකායමසු
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මිච්ඡාචරති, සබ්යබොයසො ආපායියකොයනරයියකො, යයොයකොචිමුසාභණති
සබ්යබො, යසො ආපායියකො යනරයියකො. යංබහුලං යංබහුලං විහරති, යතන
යතන නීයතී’ති. එවං යඛො, භන්යත, නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො සාවකානං
ධම්මං යදයසතී’’ති.‘‘‘යංබහුලංයංබහුලඤ්ච,  ාමණි, විහරති, යතනයතන 
නීයති’, එවං සන්යත න යකොචි ආපායියකො යනරයියකො භවිස්සති, යථා 
නි ණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සවචනං’’. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, යයොයසොපුරියසො පාණාතිපාතීරත්තියාවා
දිවසස්සවාසමයාසමයංඋපාදාය, කතයමොබහුතයරොසමයයො, යංවායසො 
පාණමතිපායතති, යංවායසොපාණංනාතිපායතතී’’ති? ‘‘යයොයසො, භන්යත, 
පුරියසො පාණාතිපාතී රත්තියා වා දිවසස්ස වා සමයාසමයං උපාදාය, 
අප්පතයරො යසො සමයයො යං යසො පාණමතිපායතති, අථ යඛො ස්යවව
බහුතයරො සමයයො යං යසො පාණං නාතිපායතතී’’ති. ‘‘‘යංබහුලං
යංබහුලඤ්ච,  ාමණි, විහරතියතනයතනනීයතී’ති, එවංසන්යතනයකොචි
ආපායියකොයනරයියකොභවිස්සති, යථා නි ණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සවචනං’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, යයොයසොපුරියසොඅදින්නාදායීරත්තියා වා
දිවසස්සවාසමයාසමයංඋපාදාය, කතයමොබහුතයරොසමයයො, යංවායසො 
අදින්නං ආදියති, යං වා යසො අදින්නං නාදියතී’’ති. ‘‘යයො යසො, භන්යත, 
පුරියසො අදින්නාදායී රත්තියා වා දිවසස්ස වා සමයාසමයං උපාදාය
අප්පතයරො යසො සමයයො, යං යසො අදින්නං ආදියති, අථ යඛො ස්යවව
බහුතයරොසමයයො, යංයසොඅදින්නංනාදියතී’’ති. ‘‘‘යංබහුලංයංබහුලඤ්ච, 
 ාමණි, විහරතියතනයතනනීයතී’ති, එවංසන්යතනයකොචිආපායියකො 
යනරයියකොභවිස්සති, යථානි ණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සවචනං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, යයො යසො පුරියසො කායමසුමිච්ඡාචාරී 
රත්තියාවාදිවසස්සවාසමයාසමයංඋපාදාය, කතයමොබහුතයරොසමයයො, 
යංවායසොකායමසු මිච්ඡාචරති, යංවායසොකායමසුමිච්ඡානචරතී’’ති? 
‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො කායමසුමිච්ඡාචාරී රත්තියා වා දිවසස්ස වා
සමයාසමයං උපාදාය, අප්පතයරො යසො සමයයො යං යසො කායමසු මිච්ඡා
චරති, අථ යඛො ස්යවව බහුතයරො සමයයො, යං යසො කායමසු මිච්ඡා න 
චරතී’’ති. ‘‘‘යංබහුලං යංබහුලඤ්ච,  ාමණි, විහරතියතනයතන නීයතී’ති, 
එවංසන්යතනයකොචිආපායියකොයනරයියකොභවිස්සති, යථා නි ණ්ඨස්ස
නාටපුත්තස්සවචනං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, යයො යසො පුරියසො මුසාවාදී රත්තියා වා 
දිවසස්සවාසමයාසමයංඋපාදාය, කතයමොබහුතයරොසමයයො, යංවායසො
මුසාභණති, යංවායසොමුසා නභණතී’’ති? ‘‘යයොයසො, භන්යත, පුරියසො
මුසාවාදී රත්තියා වා දිවසස්ස වා සමයාසමයං උපාදාය, අප්පතයරො යසො
සමයයො, යංයසොමුසා භණති, අථයඛොස්යවවබහුතයරොසමයයො, යංයසො
මුසානභණතී’’ති. ‘‘‘යංබහුලංයංබහුලඤ්ච,  ාමණි, විහරතියතනයතන
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නීයතී’ති, එවං සන්යත න යකොචි ආපායියකො යනරයියකො භවිස්සති, යථා 
නි ණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සවචනං’’. 

‘‘ඉධ,  ාමණි, එකච්යචො සත්ථා එවංවාදී යහොති එවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨී
(ක.)] – ‘යයො යකොචි පාණමතිපායතති, සබ්යබො යසො ආපායියකො 
යනරයියකො, යයො යකොචි අදින්නං ආදියති, සබ්යබො යසො ආපායියකො
යනරයියකො, යයො යකොචි කායමසු මිච්ඡා චරති, සබ්යබො යසො ආපායියකො
යනරයියකො, යයො යකොචි මුසා භණති, සබ්යබො යසො ආපායියකො 
යනරයියකො’ති.තස්මිංයඛොපන,  ාමණි, සත්ථරිසාවයකොඅභිප්පසන්යනො
යහොති.තස්ස එවං යහොති – ‘මය්හං යඛො සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – යයො
යකොචිපාණමතිපායතති, සබ්යබොයසො ආපායියකොයනරයියකොති.අත්ථියඛො
පනමයාපායණොඅතිපාතියතො, අහම්පම්හිආපායියකො යනරයියකොතිදිට්ඨිං
පටිලභති. තං,  ාමණි, වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං
අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය.මය්හංයඛොසත්ථා 
එවංවාදීඑවංදිට්ඨි– යයොයකොචිඅදින්නංආදියති, සබ්යබොයසොආපායියකො
යනරයියකොති. අත්ථි යඛො පන මයා අදින්නං ආදින්නං අහම්පම්හි
ආපායියකොයනරයියකොතිදිට්ඨිං පටිලභති.තං,  ාමණි, වාචංඅප්පහායතං
චිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
නිරයය.මය්හං යඛොසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– යයොයකොචිකායමසුමිච්ඡා
චරති, සබ්යබො යසො ආපායියකො යනරයියකො’ති. අත්ථි යඛො පන මයා
කායමසු මිච්ඡා චිණ්ණං. ‘අහම්පම්හි ආපායියකො යනරයියකො’ති දිට්ඨිං
පටිලභති. තං,  ාමණි, වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං
අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං නිරයය.මය්හංයඛොසත්ථා
එවංවාදී එවංදිට්ඨි – යයො යකොචි මුසා භණති, සබ්යබො යසො ආපායියකො
යනරයියකොති. අත්ථි යඛො පන මයා මුසා භණිතං. ‘අහම්පම්හි ආපායියකො
යනරයියකො’ති දිට්ඨිං පටිලභති. තං,  ාමණි, වාචං අප්පහාය තං චිත්තං
අප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං නිරයය. 

‘‘ඉධ පන,  ාමණි, තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා. යසො
අයනකපරියායයනපාණාතිපාතං  රහතිවි රහති, ‘පාණාතිපාතාවිරමථා’ති
චාහ. අදින්නාදානං  රහති වි රහති, ‘අදින්නාදානා විරමථා’ති චාහ.
කායමසුමිච්ඡාචාරං  රහති, වි රහති ‘කායමසුමිච්ඡාචාරා විරමථා’ති චාහ.
මුසාවාදං  රහති වි රහති ‘මුසාවාදා විරමථා’ති චාහ. තස්මිං යඛො පන, 
 ාමණි, සත්ථරිසාවයකොඅභිප්පසන්යනොයහොති.යසොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– 
‘භ වා යඛො අයනකපරියායයන පාණාතිපාතං  රහති වි රහති, 
පාණාතිපාතා විරමථාති චාහ. අත්ථි යඛො පන මයා පායණො අතිපාතියතො
යාවතයකො වා තාවතයකො වා. යයො යඛො පන මයා පායණො අතිපාතියතො
යාවතයකො වා තාවතයකො වා, තං න සුට්ඨ, තං න සාධු. අහඤ්යචව 
[අහඤ්යච (?)] යඛො පන තප්පච්චයා විප්පටිසාරී අස්සං. න යමතං පාපං
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කම්මං [පාපකම්මං (සයා. කං. පී. ක.)] අකතං භවිස්සතී’ති. යසො ඉති
පටිසඞ්ඛාය තඤ්යචව පාණාතිපාතං පජහති. ආයතිඤ්ච පාණාතිපාතා 
පටිවිරයතො යහොති. එවයමතස්ස පාපස්ස කම්මස්ස පහානං යහොති.
එවයමතස්සපාපස්ස කම්මස්සසමතික්කයමොයහොති. 

‘‘‘භ වා යඛො අයනකපරියායයන අදින්නාදානං  රහති වි රහති, 
අදින්නාදානා විරමථාති චාහ. අත්ථි යඛො පන මයා අදින්නං ආදින්නං
යාවතකංවාතාවතකං වා.යංයඛොපනමයාඅදින්නංආදින්නංයාවතකංවා
තාවතකං වා තං න සුට්ඨ, තං න සාධු. අහඤ්යචව යඛො පන තප්පච්චයා
විප්පටිසාරී අස්සං, න යමතං පාපං කම්මං අකතං භවිස්සතී’ති. යසො ඉති
පටිසඞ්ඛාය තඤ්යචව අදින්නාදානං පජහති. ආයතිඤ්ච අදින්නාදානා
පටිවිරයතො යහොති. එවයමතස්ස පාපස්ස කම්මස්ස පහානං යහොති. 
එවයමතස්සපාපස්සකම්මස්සසමතික්කයමොයහොති. 

‘‘‘භ වා යඛො පන අයනකපරියායයන කායමසුමිච්ඡාචාරං  රහති
වි රහති, කායමසුමිච්ඡාචාරාවිරමථාතිචාහ.අත්ථියඛොපනමයාකායමසු
මිච්ඡාචිණ්ණංයාවතකං වාතාවතකංවා.යංයඛොපන මයාකායමසුමිච්ඡා
චිණ්ණංයාවතකංවා තාවතකංවාතං නසුට්ඨ, තංනසාධු.අහඤ්යචවයඛො
පන තප්පච්චයා විප්පටිසාරී අස්සං, න යමතං පාපං කම්මං අකතං 
භවිස්සතී’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය තඤ්යචව කායමසුමිච්ඡාචාරං පජහති, 
ආයතිඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති. එවයමතස්ස පාපස්ස
කම්මස්ස පහානං යහොති. එවයමතස්ස පාපස්ස කම්මස්ස සමතික්කයමො
යහොති. 

‘‘‘භ වා යඛො පන අයනකපරියායයන මුසාවාදං  රහති වි රහති, 
මුසාවාදා විරමථාති චාහ. අත්ථි යඛො පන මයා මුසා භණිතං යාවතකං වා
තාවතකංවා.යංයඛොපනමයාමුසා භණිතංයාවතකංවාතාවතකංවාතං
නසුට්ඨ, තංනසාධු.අහඤ්යචවයඛොපනතප්පච්චයා විප්පටිසාරීඅස්සං, න
යමතං පාපං කම්මං අකතං භවිස්සතී’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය තඤ්යචව
මුසාවාදං පජහති, ආයතිඤ්ච මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති. එවයමතස්ස
පාපස්ස කම්මස්ස පහානං යහොති. එවයමතස්ස පාපස්ස කම්මස්ස
සමතික්කයමොයහොති. 

‘‘යසො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති.
අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති. කායමසුමිච්ඡාචාරං
පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති. මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා
පටිවිරයතොයහොති.පිසුණංවාචංපහායපිසුණාය වාචායපටිවිරයතොයහොති.
ඵරුසංවාචංපහායඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති.සම්ඵප්පලාපං පහාය
සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති. අභිජ්ඣං පහාය අනභිජ්ඣාලු යහොති.
බයාපාදප්පයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො යහොති. මිච්ඡාදිට්ඨිං පහාය
සම්මාදිට්ඨියකොයහොති. 
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පටුන 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසයයථාපි,  ාමණි, බලවා
සඞ්ඛධයමො අප්පකසියරයනව චතුද්දිසා විඤ්ඤායපයය; එවයමව යඛො, 
 ාමණි, එවං භාවිතාය යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා එවං බහුලීකතාය යං
පමාණකතංකම්මං, නතංතත්රාවසිස්සති, නතංතත්රාවතිට්ඨති. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො කරුණාසහ යතන
යචතසා…යප.… මුදිතාසහ යතනයචතසා…යප.…. උයපක්ඛාසහ යතන
යචතසාඑකංදිසං ඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසයයථාපි,  ාමණි, බලවා 
සඞ්ඛධයමො අප්පකසියරයනව චතුද්දිසා විඤ්ඤායපයය; එවයමව යඛො, 
 ාමණි, එවංභාවිතාය උයපක්ඛායයචයතොවිමුත්තියාඑවංබහුලීකතායයං
පමාණකතං කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං තත්රාවතිට්ඨතී’’ති. එවං
වුත්යත, අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… උපාසකං මං භ වා ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. කුලසුත්තං 

361. එකං සමයං භ වා යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා 
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනනාළන්දාතදවසරි. තත්රසුදංභ වා නාළන්දායං
විහරතිපාවාරිකම්බවයන. 

යතන යඛො පන සමයයන නාළන්දා දුබ්භික්ඛා යහොති ද්වීහිතිකා 
යසතට්ඨිකා සලාකාවුත්තා. යතන යඛො පන සමයයන නි ණ්යඨො
නාටපුත්යතො නාළන්දායං පටිවසති මහතියා නි ණ්ඨපරිසාය සද්ධිං. අථ
යඛො අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි නි ණ්ඨසාවයකො යයන නි ණ්යඨො
නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා නි ණ්ඨං නාටපුත්තං 
අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅසිබන්ධකපුත්තං
 ාමණිං නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘එහි ත්වං,  ාමණි, 
සමණස්සය ොතමස්සවාදංආයරොයපහි. එවංයතකලයායණොකිත්තිසද්යදො
අබ්භුග් ච්ඡිස්සති– ‘අසිබන්ධකපුත්යතන ාමණිනා සමණස්සය ොතමස්ස
එවංමහිද්ධිකස්සඑවංමහානුභාවස්සවායදොආයරොපියතො’’’ති. 
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‘‘කථං පනාහං, භන්යත, සමණස්ස ය ොතමස්ස එවංමහිද්ධිකස්ස 
එවංමහානුභාවස්ස වාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති? ‘‘එහි ත්වං,  ාමණි, යයන
සමයණොය ොතයමොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාසමණංය ොතමංඑවං 
වයදහි – ‘නනු, භන්යත, භ වා අයනකපරියායයන කුලානං අනුද්දයං 
[අනුදයං (සයා.කං.පී.ක.)] වණ්යණති, අනුරක්ඛංවණ්යණති, අනුකම්පං
වණ්යණතී’ති? සයච යඛො,  ාමණි, සමයණො ය ොතයමො එවං පුට්යඨො එවං
බයාකයරොති – ‘එවං,  ාමණි, තථා යතො අයනකපරියායයන කුලානං
අනුද්දයං වණ්යණති, අනුරක්ඛං වණ්යණති, අනුකම්පං වණ්යණතී’ති, 
තයමනංත්වංඑවංවයදයයාසි – ‘අථකිඤ්චරහි, භන්යත, භ වාදුබ්භික්යඛ
ද්වීහිතියක යසතට්ඨියක සලාකාවුත්යත මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
චාරිකං චරති? උච්යඡදාය භ වා කුලානං පටිපන්යනො, අනයාය භ වා
කුලානංපටිපන්යනො, උපඝාතායභ වාකුලානංපටිපන්යනො’ති!ඉමංයඛො
යත,  ාමණි, සමයණො ය ොතයමොඋභයතොයකොටිකං පඤ්හං පුට්යඨො යනව
සක්ඛති [සක්ඛිති(සී.)ම. නි.2.83] උග්ගිලිතුං, යනවසක්ඛතිඔගිලිතු’’න්ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො අසිබන්ධකපුත්යතො  ාමණි නි ණ්ඨස්ස 
නාටපුත්තස්සපටිස්සුත්වාඋට්ඨායාසනානි ණ්ඨංනාටපුත්තංඅභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වායයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
අසිබන්ධකපුත්යතො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච – 

‘‘නනු, භන්යත, භ වා අයනකපරියායයන කුලානං අනුද්දයං
වණ්යණති, අනුරක්ඛං වණ්යණති, අනුකම්පං වණ්යණතී’’ති? ‘‘එවං, 
 ාමණි, තථා යතො අයනකපරියායයන කුලානං අනුද්දයං වණ්යණති, 
අනුරක්ඛංවණ්යණති, අනුකම්පංවණ්යණතී’’ති. ‘‘අථ කිඤ්චරහි, භන්යත, 
භ වා දුබ්භික්යඛ ද්වීහිතියක යසතට්ඨියක සලාකාවුත්යත මහතා 
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංචාරිකං චරති? උච්යඡදායභ වාකුලානං පටිපන්යනො, 
අනයාය භ වා කුලානං පටිපන්යනො, උපඝාතාය භ වා කුලානං
පටිපන්යනො’’ති. ‘‘ඉයතො යසො,  ාමණි, එකනවුතිකප්යප [එකනවුයතො
කප්යපො (සයා. කං.), එකනවුතිකප්යපො (පී.)] යමහං අනුස්සරාමි, 
නාභිජානාමිකිඤ්චිකුලං පක්කභික්ඛානුප්පදානමත්යතනඋපහතපුබ්බං.අථ
යඛො යානි තානි කුලානි අඩ්ඪානි මහද්ධනානි මහායභො ානි
පහූතජාතරූපරජතානි පහූතවිත්තූපකරණානි පහූතධනධඤ්ඤානි, සබ්බානි
තානි දානසම්භූතානි යචව සච්චසම්භූතානි ච සාමඤ්ඤසම්භූතානි ච. අට්ඨ
යඛො,  ාමණි, යහතූ, අට්ඨපච්චයාකුලානංඋපඝාතාය.රාජයතොවාකුලානි
උපඝාතං ච්ඡන්ති, යචොරයතොවාකුලානිඋපඝාතං ච්ඡන්ති, අග්ගියතොවා
කුලානි උපඝාතං  ච්ඡන්ති, උදකයතො වා කුලානි උපඝාතං  ච්ඡන්ති, 
නිහිතංවාඨානාවි ච්ඡති [නිහිතංවානාධි ච්ඡන්ති(සී.පී.)], දුප්පයුත්තාවා 
කම්මන්තා විපජ්ජන්ති, කුයලවාකුලඞ් ායරොති [කුලානං වා කුලඞ් ායරො
(සී.)] උප්පජ්ජති, යයො යත යභොය  විකිරති විධමති විද්ධංයසති, 
අනිච්චතායය අට්ඨමීති. ඉයම යඛො,  ාමණි, අට්ඨ යහතූ, අට්ඨ පච්චයා
කුලානංඋපඝාතාය. ඉයමසුයඛො,  ාමණි, අට්ඨසු යහතූසු, අට්ඨසුපච්චයයසු
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සංවිජ්ජමායනසු යයො මං එවං වයදයය – ‘උච්යඡදාය භ වා කුලානං
පටිපන්යනො, අනයාය භ වා කුලානං පටිපන්යනො, උපඝාතාය භ වා
කුලානංපටිපන්යනො’ති, තං,  ාමණි, වාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතං
දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය’’ති. එවං 
වුත්යත, අසිබන්ධකපුත්යතො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… උපාසකං මං භ වා ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.නවමං. 

10. මණිචූළකසුත්තං 

362. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතන යඛො පන සමයයන රාජන්යතපුයර රාජපරිසාය සන්නිසින්නානං
සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘කප්පති සමණානං
සකයපුත්තියානං ජාතරූපරජතං, සාදියන්ති සමණා සකයපුත්තියා
ජාතරූපරජතං, පටිග් ණ්හන්තිසමණාසකයපුත්තියා ජාතරූපරජත’’න්ති! 

යතන යඛො පන සමයයන මණිචූළයකො  ාමණි තස්සං පරිසායං
නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො මණිචූළයකො  ාමණි තං පරිසං එතදයවොච – 
‘‘මා අයයයො [අයයා (සී. පී.)] එවං අවචුත්ථ. න කප්පති සමණානං
සකයපුත්තියානං ජාතරූපරජතං, න සාදියන්ති සමණා සකයපුත්තියා
ජාතරූපරජතං, නප්පටිග් ණ්හන්ති සමණා සකයපුත්තියා ජාතරූපරජතං, 
නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණා සමණා සකයපුත්තියා අයපතජාතරූපරජතා’’ති.
අසක්ඛි යඛො මණිචූළයකො  ාමණි තං පරිසං සඤ්ඤායපතුං. අථ යඛො 
මණිචූළයකො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
මණිචූළයකො ාමණි භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ඉධ, භන්යත, රාජන්යතපුයර
රාජපරිසාය සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – 
‘කප්පති සමණානං සකයපුත්තියානං ජාතරූපරජතං, සාදියන්ති සමණා 
සකයපුත්තියා ජාතරූපරජතං, පටිග් ණ්හන්ති සමණා සකයපුත්තියා
ජාතරූපරජත’න්ති.එවංවුත්යත, අහං, භන්යත, තංපරිසංඑතදයවොචං – ‘මා
අයයයො එවං අවචුත්ථ. න කප්පති සමණානං සකයපුත්තියානං 
ජාතරූපරජතං, න සාදියන්ති සමණා සකයපුත්තියා ජාතරූපරජතං, 
නප්පටිග් ණ්හන්ති සමණා සකයපුත්තියා ජාතරූපරජතං, 
නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණා සමණා සකයපුත්තියා අයපතජාතරූපරජතා’ති.
අසක්ඛිංඛ්වාහං, භන්යත, තංපරිසංසඤ්ඤායපතුං.කච්චාහං, භන්යත, එවං
බයාකරමායනොවුත්තවාදීයචව භ වයතොයහොමි, නචභ වන්තංඅභූයතන
අබ්භාචික්ඛාමි, ධම්මස්සචානුධම්මං බයාකයරොමි, නචයකොචිසහධම්මියකො
වාදානුවායදො ාරය්හංඨානංආ ච්ඡතී’’ති? 

‘‘තග්ඝත්වං,  ාමණි, එවංබයාකරමායනොවුත්තවාදීයචවයමයහොසි, 
න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්ඛසි, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොසි, න ච
යකොචි සහධම්මියකොවාදානුවායදො ාරය්හංඨානංආ ච්ඡති.නහි,  ාමණි, 
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කප්පති සමණානං සකයපුත්තියානං ජාතරූපරජතං, න සාදියන්ති සමණා
සකයපුත්තියා ජාතරූපරජතං, නප්පටිග් ණ්හන්ති සමණා සකයපුත්තියා
ජාතරූපරජතං, නික්ඛිත්තමණිසුවණ්ණා සමණා සකයපුත්තියා
අයපතජාතරූපරජතා. යස්ස යඛො,  ාමණි, ජාතරූපරජතං කප්පති, පඤ්චපි 
තස්සකාමගුණාකප්පන්ති.යස්සපඤ්චකාමගුණාකප්පන්ති( ) [(තස්සපි
ජාතරූපරජතංකප්පති,) (සයා.කං.)], එකංයසයනතං,  ාමණි, ධායරයයාසි
අස්සමණධම්යමොඅසකයපුත්තියධම්යමොති.අපි චාහං,  ාමණි, එවංවදාමි– 
තිණං තිණත්ථියකන පරියයසිතබ්බං, දාරු දාරුත්ථියකන පරියයසිතබ්බං, 
සකටං සකටත්ථියකන පරියයසිතබ්බං, පුරියසො පුරිසත්ථියකන 
පරියයසිතබ්යබො [පරියයසිතබ්යබො’’ති (?)]. නත්යවවාහං,  ාමණි, යකනචි
පරියායයන‘ජාතරූපරජතංසාදිතබ්බංපරියයසිතබ්බ’න්ති වදාමී’’ති.දසමං. 

11. භද්රකසුත්තං 

363. එකං සමයං භ වා මල්යලසු විහරති උරුයවලකප්පං නාම 
මල්ලානංනි යමො.අථයඛොභද්රයකො ාමණියයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො භද්රයකො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, 
භන්යත, භ වා දුක්ඛස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසතූ’’ති.
‘‘අහඤ්යච [අහඤ්ච (සයා.කං.ක.)] යත,  ාමණි, අතීතමද්ධානංආරබ්භ 
දුක්ඛස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසයයං – ‘එවං අයහොසි
අතීතමද්ධාන’න්ති, තත්ර යත සියා කඞ්ඛා, සියා විමති. අහං යච [අහඤ්ච
(සයා.කං.ක.)] යත,  ාමණි, අනා තමද්ධානංආරබ්භදුක්ඛස්සසමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසයයං – ‘එවං භවිස්සති අනා තමද්ධාන’න්ති, තත්රාපි
යතසියාකඞ්ඛා, සියාවිමති.අපිචාහං,  ාමණි, ඉයධවනිසින්යනො එත්යථව
යත නිසින්නස්ස දුක්ඛස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච යදයසස්සාමි. තං
සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො
භද්රයකො ාමණිභ වයතොපච්චස්යසොසි. භ වාඑතදයවොච– 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, අත්ථියතඋරුයවලකප්යපමනුස්සායයසං 
යත වයධන වා බන්යධන වා ජානියා වා  රහාය වා උප්පජ්යජයයං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘අත්ථි යම, භන්යත, 
උරුයවලකප්යප මනුස්සා යයසං යම වයධන වා බන්යධන වා ජානියා වා
 රහාය වා උප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති.
‘‘අත්ථිපනයත,  ාමණි, උරුයවලකප්යපමනුස්සා යයසංයත වයධනවා
බන්යධන වා ජානියා වා  රහාය වා නුප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘අත්ථි යම, භන්යත, 
උරුයවලකප්යප මනුස්සා යයසං යම වයධන වා බන්යධන වා ජානියා වා
 රහායවා නුප්පජ්යජයයංයසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති.‘‘යකො
නු යඛො,  ාමණි, යහතු, යකො පච්චයයො යයන යත එකච්චානං
උරුයවලකප්පියානං මනුස්සානං වයධන වා බන්යධන වා ජානියා වා
 රහාය වා උප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? 
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‘‘යයසං යම, භන්යත, උරුයවලකප්පියානං මනුස්සානං වයධන වා
බන්යධන වා ජානියා වා  රහාය වා උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා, අත්ථියමයතසුඡන්දරාය ො. යයසං
පන, භන්යත, උරුයවලකප්පියානං මනුස්සානං වයධන වා බන්යධන වා
ජානියා වා  රහාය වා නුප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා, නත්ථි යම යතසු ඡන්දරාය ො’’ති.
‘‘ඉමිනාත්වං,  ාමණි, ධම්යමනදිට්යඨනවිදියතනඅකාලියකන පත්යතන
පරියයො ාළ්යහන අතීතානා යත නයං යනහි – ‘යං යඛො කිඤ්චි
අතීතමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජි [උප්පජ්ජති (සබ්බත්ථ)] 
සබ්බං තං ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං. ඡන්යදො හි මූලං දුක්ඛස්ස. යම්පි හි
කිඤ්චි අනා තමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජිස්සති, සබ්බං තං
ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං. ඡන්යදො හි මූලං දුක්ඛස්සා’’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, 
භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතං චිදං [සුභාසිතමිදං (සී. පී.)], 
භන්යත, භ වතා [යඞ්කිඤ්චි අතීතමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං
උප්පජ්ජති, සබ්බන්තං ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං, ඡන්යදො හි මූලං 
දුක්ඛස්සාති, යඞ්කිඤ්චි අනා තමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං
උප්පජ්ජිස්සති සබ්බන්තං ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං, ඡන්යදො හි මූලං
දුක්ඛස්සා’’ති (සයා. කං.)] – ‘යංකිඤ්චි දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, 
සබ්බං තං ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං. ඡන්යදො හි මූලං දුක්ඛස්සා’ති. 
[‘‘යඞ්කිඤ්චි අතීතමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, සබ්බන්තං
ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං, ඡන්යදො හි මූලං දූක්ඛස්සාති, යඞ්කිඤ්චි
අනා තමද්ධානං දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජිස්සති, සබ්බන්තං
ඡන්දමූලකංඡන්දනිදානං, ඡන්යදොහිමූලං දුක්ඛස්සා’’ති (සයා. කං)] අත්ථි
යම, භන්යත, චිරවාසී නාම කුමායරො බහි ආවසයථ [ආයවසයන (?)] 
පටිවසති. යසො ඛ්වාහං, භන්යත, කාලස්යසව වුට්ඨාය පුරිසං උයයයොයජමි 
[උයයයොයජසිං (ක.)] – ‘ ච්ඡ, භයණ, චිරවාසිං කුමාරං ජානාහී’ති.
යාවකීවඤ්ච, භන්යත, යසො පුරියසො නා ච්ඡති, තස්ස යම යහොයතව
අඤ්ඤථත්තං – ‘මා යහව චිරවාසිස්සකුමාරස්සකිඤ්චිආබාධයිත්ථා’’’ති 
[ආබාධයයථාති(සයා.කං.පී.ක.)]. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, චිරවාසිස්ස කුමාරස්සවයධනවාබන්යධන
වා ජානියා වා  රහාය වා උප්පජ්යජයයං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘චිරවාසිස්ස යම, භන්යත, 
කුමාරස්සවයධනවාබන්යධනවාජානියාවා රහායවාජීවිතස්සපිසියා 
අඤ්ඤථත්තං, කිං පන යම නුප්පජ්ජිස්සන්ති
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති. ‘‘ඉමිනාපි යඛො එතං,  ාමණි, 
පරියායයන යවදිතබ්බං – ‘යං කිඤ්චි දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, 
සබ්බංතංඡන්දමූලකංඡන්දනිදානං.ඡන්යදොහිමූලං දුක්ඛස්සා’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, යදායතචිරවාසිමාතා [චිරවාසිස්සමාතා(සී.
පී.)] අදිට්ඨාඅයහොසි, අස්සුතාඅයහොසි, යතචිරවාසිමාතුයාඡන්යදොවාරාය ො
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වා යපමං වා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘දස්සනං වා යත,  ාමණි, 
ආ ම්මසවනංවාඑවංයතඅයහොසි– ‘චිරවාසිමාතුයාඡන්යදොවාරාය ොවා 
යපමංවා’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, චිරවාසිමාතුයායතවයධනවාබන්යධනවා 
ජානියා වා  රහාය වා උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘චිරවාසිමාතුයා යම, භන්යත, 
වයධන වා බන්යධන වා ජානියා වා  රහාය වා ජීවිතස්සපි සියා
අඤ්ඤථත්තං, කිං පන යම නුප්පජ්ජිස්සන්ති 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති! ‘‘ඉමිනාපි යඛො එතං,  ාමණි, 
පරියායයන යවදිතබ්බං – ‘යං කිඤ්චි දුක්ඛං උප්පජ්ජමානං උප්පජ්ජති, 
සබ්බං තං ඡන්දමූලකං ඡන්දනිදානං. ඡන්යදො හි මූලං දුක්ඛස්සා’’’ති.
එකාදසමං. 

12. රාසියසුත්තං 

364. අථ යඛො රාසියයො  ාමණි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො රාසියයො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, 
භන්යත, ‘සමයණොය ොතයමොසබ්බංතපං රහති, සබ්බංතපස්සිංලූඛජීවිං
එකංයසන උපවදති උපක්යකොසතී’ති [උපක්යකොසති උපවදතීති (දී. නි.
1.381)]. යය යත, භන්යත, එවමාහංසු– ‘සමයණොය ොතයමොසබ්බංතපං
 රහති, සබ්බංතපස්සිංලූඛජීවිං එකංයසනඋපවදතිඋපක්යකොසතී’ති, කච්චි
යත, භන්යත, භ වයතො වුත්තවාදියනො, න ච භ වන්තං අභූයතන
අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි 
සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානං ආ ච්ඡතී’’ති? ‘‘යය යත, 
 ාමණි, එවමාහංසු – ‘සමයණො ය ොතයමො සබ්බං තපං  රහති, සබ්බං
තපස්සිං ලූඛජීවිං එකංයසන උපවදති උපක්යකොසතී’ති, න යම යත
වුත්තවාදියනො, අබ්භාචික්ඛන්තිචපනමංයතඅසතා තුච්ඡාඅභූයතන’’. 

‘‘ද්යවයම,  ාමණි, අන්තා පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා – යයො චායං 
කායමසු කාමසුඛල්ලිකානුයයොය ො හීයනො  ම්යමො යපොථුජ්ජනියකො
අනරියයො අනත්ථසංහියතො, යයො චායං අත්තකිලමථානුයයොය ො දුක්යඛො
අනරියයො අනත්ථසංහියතො. එයත යත,  ාමණි, උයභො අන්යත අනුප ම්ම
මජ්ඣිමා පටිපදා තථා යතන අභිසම්බුද්ධා – චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී
උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. කතමා ච සා, 
 ාමණි, මජ්ඣිමා පටිපදා තථා යතන අභිසම්බුද්ධා – චක්ඛුකරණී
ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති? 
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. අයං යඛො සා,  ාමණි, මජ්ඣිමා පටිපදා තථා යතන
අභිසම්බුද්ධා– චක්ඛුකරණීඤාණකරණීඋපසමායඅභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානායසංවත්තති. 
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‘‘තයයො යඛො යම,  ාමණි, කාමයභොගියනො සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයමතයයො? ඉධ,  ාමණි, එකච්යචොකාමයභොගීඅධම්යමන
යභොය පරියයසති, සාහයසනඅධම්යමන යභොය පරියයසිත්වාසාහයසන
න අත්තානං සුයඛතින පීයණතින සංවිභජතින පුඤ්ඤානි කයරොති. ඉධ
පන,  ාමණි, එකච්යචො කාමයභොගී අධම්යමන යභොය  පරියයසති
සාහයසන. අධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
පීයණති, නසංවිභජතිනපුඤ්ඤානිකයරොති. ඉධපන,  ාමණි, එකච්යචො
කාමයභොගී අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසන. අධම්යමන යභොය 
පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති පීයණති සංවිභජති පුඤ්ඤානි 
කයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචො කාමයභොගී ධම්මාධම්යමන යභොය 
පරියයසති සාහයසනපිඅසාහයසනපි.ධම්මාධම්යමනයභොය පරියයසිත්වා
සාහයසනපිඅසාහයසනපින අත්තානංසුයඛති, නපීයණති, නසංවිභජති, න
පුඤ්ඤානිකයරොති.ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචොකාමයභොගීධම්මාධම්යමන
යභොය  පරියයසති සාහයසනපි අසාහයසනපි. ධම්මාධම්යමන යභොය 
පරියයසිත්වා සාහයසනපි අසාහයසනපි අත්තානං සුයඛති පීයණති, න 
සංවිභජති, නපුඤ්ඤානිකයරොති. ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචොකාමයභොගී
ධම්මාධම්යමන යභොය  පරියයසති, සාහයසනපි අසාහයසනපි. 
ධම්මාධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා සාහයසනපි අසාහයසනපි අත්තානං
සුයඛතිපීයණතිසංවිභජති පුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධපන,  ාමණි, එකච්යචොකාමයභොගීධම්යමනයභොය පරියයසති
අසාහයසන. ධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා අසාහයසන න අත්තානං
සුයඛති, නපීයණති, නසංවිභජති, න පුඤ්ඤානිකයරොති.ඉධපන,  ාමණි, 
එකච්යචො කාමයභොගී ධම්යමන යභොය  පරියයසති අසාහයසන. ධම්යමන
යභොය පරියයසිත්වාඅසාහයසනඅත්තානංසුයඛතිපීයණති, නසංවිභජති, 
න පුඤ්ඤානි කයරොති. ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචො කාමයභොගී ධම්යමන
යභොය පරියයසතිඅසාහයසන. ධම්යමනයභොය පරියයසිත්වාඅසාහයසන
අත්තානං සුයඛති පීයණති සංවිභජති පුඤ්ඤානි කයරොති. යත ච යභොය 
 ධියතො [ ථියතො (සී.)] මුච්ඡියතො අජ්යඣොපන්යනො අනාදීනවදස්සාවී
අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචො කාමයභොගී
ධම්යමන යභොය  පරියයසති අසාහයසන. ධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා
අසාහයසන අත්තානංසුයඛතිපීයණතිසංවිභජතිපුඤ්ඤානිකයරොති.යතච
යභොය  අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොපන්යනො ආදීනවදස්සාවී
නිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී අධම්යමන යභොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමනයභොය පරියයසිත්වාසාහයසනනඅත්තානංසුයඛති, 
න පීයණති, නසංවිභජති, නපුඤ්ඤානිකයරොති.අයං,  ාමණි, කාමයභොගී
තීහි ඨායනහි  ාරය්යහො. කතයමහි තීහි ඨායනහි  ාරය්යහො? අධම්යමන 



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො  ාමණිසංයුත්තං 
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යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමනඨායනන ාරය්යහො.න
අත්තානං සුයඛති න පීයණතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. න
සංවිභජති, නපුඤ්ඤානිකයරොතීති, ඉමිනාතතියයනඨායනන  ාරය්යහො.
අයං,  ාමණි, කාමයභොගීඉයමහිතීහිඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී අධම්යමන යභොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
පීයණති, න සංවිභජති, න පුඤ්ඤානි කයරොති. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී
ද්වීහි ඨායනහි  ාරය්යහො, එයකන ඨායනන පාසංයසො. කතයමහි ද්වීහි
ඨායනහි  ාරය්යහො? අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා
පඨයමන ඨායනන ාරය්යහො.නසංවිභජති, නපුඤ්ඤානිකයරොතීති, ඉමිනා
දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. කතයමන එයකන ඨායනන පාසංයසො? 
අත්තානං සුයඛති පීයණතීති, ඉමිනා එයකන ඨායනන පාසංයසො. අයං, 
 ාමණි, කාමයභොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි  ාරය්යහො, ඉමිනා එයකන 
ඨායනනපාසංයසො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී අධම්යමන යභොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
පීයණති සංවිභජති පුඤ්ඤානි කයරොති. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී එයකන
ඨායනන ාරය්යහො, ද්වීහි ඨායනහි පාසංයසො.කතයමනඑයකනඨායනන
 ාරය්යහො? අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන ාරය්යහො.කතයමහිද්වීහිඨායනහිපාසංයසො? අත්තානං සුයඛති
පීයණතීති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. සංවිභජති පුඤ්ඤානි 
කයරොතීති, ඉමිනා දුතියයනඨායනනපාසංයසො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී, 
ඉමිනාඑයකනඨායනන  ාරය්යහො, ඉයමහිද්වීහිඨායනහිපාසංයසො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්මාධම්යමන යභොය  පරියයසති 
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයභොය පරියයසිත්වාසාහයසනපි
අසාහයසනපින අත්තානංසුයඛති, නපීයණති, නසංවිභජති, න පුඤ්ඤානි
කයරොති. අයං,  ාමණි, කාමයභොගීඑයකනඨායනනපාසංයසො, තීහිඨායනහි
 ාරය්යහො. කතයමන එයකන ඨායනන පාසංයසො? ධම්යමන යභොය 
පරියයසතිඅසාහයසනාති, ඉමිනාඑයකනඨායනනපාසංයසො.කතයමහිතීහි 
ඨායනහි  ාරය්යහො? අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා
පඨයමන ඨායනන  ාරය්යහො. න අත්තානං සුයඛති, න පීයණතීති, ඉමිනා
දුතියයනඨායනන ාරය්යහො.නසංවිභජති, න පුඤ්ඤානිකයරොතීති, ඉමිනා
තතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී ඉමිනා එයකන 
ඨායනනපාසංයසො, ඉයමහිතීහිඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්මාධම්යමන යභොය  පරියයසති 
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයභොය පරියයසිත්වාසාහයසනපි
අසාහයසනපි අත්තානං සුයඛති පීයණති, න සංවිභජති, න පුඤ්ඤානි



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො  ාමණිසංයුත්තං 

244 

පටුන 

කයරොති.අයං,  ාමණි, කාමයභොගීද්වීහිඨායනහි පාසංයසො, ද්වීහි ඨායනහි
 ාරය්යහො.කතයමහිද්වීහිඨායනහි පාසංයසො? ධම්යමනයභොය පරියයසති
අසාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. අත්තානං සුයඛති
පීයණතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන පාසංයසො. කතයමහි ද්වීහි ඨායනහි
 ාරය්යහො? අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමන
ඨායනන ාරය්යහො.න සංවිභජති, නපුඤ්ඤානිකයරොතීති, ඉමිනාදුතියයන
ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි
පාසංයසො, ඉයමහිද්වීහිඨායනහි  ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්මාධම්යමන යභොය  පරියයසති 
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයභොය පරියයසිත්වාසාහයසනපි
අසාහයසනපිඅත්තානං සුයඛතිපීයණතිසංවිභජතිපුඤ්ඤානිකයරොති.අයං, 
 ාමණි, කාමයභොගී තීහි ඨායනහි පාසංයසො, එයකන ඨායනන  ාරය්යහො.
කතයමහි තීහි ඨායනහි පාසංයසො? ධම්යමන යභොය  පරියයසති 
අසාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. අත්තානං සුයඛති
පීයණතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන පාසංයසො. සංවිභජති පුඤ්ඤානි
කයරොතීති, ඉමිනාතතියයනඨායනනපාසංයසො.කතයමනඑයකන ඨායනන
 ාරය්යහො? අධම්යමන යභොය  පරියයසති සාහයසනාති, ඉමිනා එයකන 
ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී ඉයමහි තීහි ඨායනහි
පාසංයසො, ඉමිනාඑයකනඨායනන  ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්යමන යභොය  පරියයසති 
අසාහයසන, ධම්යමන යභොය  පරියයසිත්වා අසාහයසන, න අත්තානං 
සුයඛති, න පීයණති, න සංවිභජති, න පුඤ්ඤානි කයරොති. අයං,  ාමණි, 
කාමයභොගීඑයකනඨායනන පාසංයසො, ද්වීහිඨායනහි ාරය්යහො.කතයමන
එයකන ඨායනන පාසංයසො? ධම්යමන යභොය  පරියයසති අසාහයසනාති, 
ඉමිනාඑයකනඨායනනපාසංයසො.කතයමහිද්වීහිඨායනහි ාරය්යහො? න
අත්තානං සුයඛති, න පීයණතීති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන  ාරය්යහො. න
සංවිභජති, න පුඤ්ඤානි කයරොතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො.
අයං,  ාමණි, කාමයභොගීඉමිනාඑයකනඨායනනපාසංයසො, ඉයමහි ද්වීහි
ඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්යමන යභොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමනයභොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
පීයණති, න සංවිභජති, න පුඤ්ඤානි කයරොති. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී
ද්වීහි ඨායනහි පාසංයසො, එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. කතයමහි ද්වීහි
ඨායනහි පාසංයසො? ධම්යමන යභොය  පරියයසති අසාහයසනාති, ඉමිනා
පඨයමනඨායනනපාසංයසො.අත්තානංසුයඛතිපීයණතීති, ඉමිනාදුතියයන
ඨායනනපාසංයසො. කතයමනඑයකනඨායනන ාරය්යහො? නසංවිභජති, න
පුඤ්ඤානි කයරොතීති, ඉමිනා එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, 
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කාමයභොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි පාසංයසො, ඉමිනා එයකන ඨායනන
 ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්යමන යභොය  පරියයසති 
අසාහයසන, ධම්යමනයභොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති 
පීයණති සංවිභජති පුඤ්ඤානි කයරොති, යත ච යභොය   ධියතො මුච්ඡියතො
අජ්යඣොපන්යනො අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. අයං, 
 ාමණි, කාමයභොගී තීහි ඨායනහි පාසංයසො, එයකන ඨායනන  ාරය්යහො.
කතයමහි තීහි ඨායනහි පාසංයසො? ධම්යමන යභොය  පරියයසති 
අසාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. අත්තානං සුයඛති
පීයණතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන පාසංයසො. සංවිභජති පුඤ්ඤානි
කයරොතීති, ඉමිනාතතියයනඨායනනපාසංයසො. කතයමනඑයකනඨායනන
 ාරය්යහො? යත ච යභොය   ධියතො මුච්ඡියතො අජ්යඣොපන්යනො
අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතීති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී ඉයමහි තීහි ඨායනහි
පාසංයසො, ඉමිනාඑයකනඨායනන  ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායං කාමයභොගී ධම්යමන යභොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමනයභොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
පීයණතිසංවිභජතිපුඤ්ඤානි කයරොති.යත චයභොය අ ධියතොඅමුච්ඡියතො
අනජ්යඣොපන්යනො ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. අයං, 
 ාමණි, කාමයභොගී චතූහි ඨායනහි පාසංයසො. කතයමහි චතූහි ඨායනහි
පාසංයසො? ධම්යමන යභොය  පරියයසති අසාහයසනාති, ඉමිනා පඨයමන
ඨායනනපාසංයසො.අත්තානංසුයඛතිපීයණතීති, ඉමිනාදුතියයනඨායනන
පාසංයසො. සංවිභජති පුඤ්ඤානි කයරොතීති, ඉමිනා තතියයන ඨායනන
පාසංයසො. යත ච යභොය  අ ධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොපන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතීති, ඉමිනා චතුත්යථන
ඨායනන පාසංයසො. අයං,  ාමණි, කාමයභොගී ඉයමහි චතූහි ඨායනහි
පාසංයසො. 

‘‘තයයොයම,  ාමණි, තපස්සියනො ලූඛජීවියනො සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං.කතයමතයයො? ඉධ,  ාමණි, එකච්යචොතපස්සීලූඛජීවීසද්ධා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘අප්යපව නාම කුසලං ධම්මං
අධි ච්යඡයයං, අප්යපව නාම උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකයරයය’න්ති.යසොඅත්තානංආතායපති
පරිතායපති, කුසලඤ්ච ධම්මං නාධි ච්ඡති, උත්තරි ච මනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංන සච්ඡිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචො තපස්සී ලූඛජීවී සද්ධා අ ාරස්මා 
අන ාරියංපබ්බජියතොයහොති– ‘අප්යපවනාමකුසලංධම්මංඅධි ච්යඡයයං, 
අප්යපව නාම උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං
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සච්ඡිකයරයය’න්ති. යසො අත්තානං ආතායපතිපරිතායපති, කුසලඤ්හි යඛො
ධම්මං අධි ච්ඡති, උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං න
සච්ඡිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  ාමණි, එකච්යචො තපස්සී ලූඛජීවී සද්ධා අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජියතොයහොති– ‘අප්යපවනාම කුසලංධම්මංඅධි ච්යඡයයං, 
අප්යපව නාම උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං
සච්ඡිකයරයය’න්ති.යසොඅත්තානංආතායපතිපරිතායපති, කුසලඤ්චධම්මං
අධි ච්ඡති, උත්තරි ච මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං
සච්ඡිකයරොති. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායංතපස්සීලූඛජීවීඅත්තානංආතායපති පරිතායපති, 
කුසලඤ්ච ධම්මං නාධි ච්ඡති, උත්තරි ච මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංනසච්ඡිකයරොති.අයං,  ාමණි, තපස්සීලූඛජීවී
තීහි ඨායනහි  ාරය්යහො. කතයමහි තීහි ඨායනහි  ාරය්යහො? අත්තානං
ආතායපති පරිතායපතීති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන  ාරය්යහො. කුසලඤ්ච
ධම්මං නාධි ච්ඡතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. උත්තරි ච
මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං න සච්ඡිකයරොතීති, ඉමිනා
තතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  ාමණි, තපස්සී ලූඛජීවී, ඉයමහි තීහි
ඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායංතපස්සීලූඛජීවීඅත්තානංආතායපති පරිතායපති, 
කුසලඤ්හි යඛො ධම්මං අධි ච්ඡති, උත්තරි ච මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංනසච්ඡිකයරොති.අයං,  ාමණි, තපස්සීලූඛජීවී
ද්වීහි ඨායනහි  ාරය්යහො, එයකන ඨායනන පාසංයසො. කතයමහි ද්වීහි
ඨායනහි  ාරය්යහො? අත්තානං ආතායපති පරිතායපතීති, ඉමිනා පඨයමන
ඨායනන ාරය්යහො.උත්තරිචමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං
නසච්ඡිකයරොතීති, ඉමිනාදුතියයනඨායනන ාරය්යහො.කතයමනඑයකන 
ඨායනන පාසංයසො? කුසලඤ්හි යඛො ධම්මං අධි ච්ඡතීති, ඉමිනා එයකන 
ඨායනන පාසංයසො. අයං,  ාමණි, තපස්සී ලූඛජීවී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි
 ාරය්යහො, ඉමිනාඑයකනඨායනනපාසංයසො. 

‘‘තත්ර,  ාමණි, ය්වායංතපස්සීලූඛජීවී අත්තානංආතායපතිපරිතායපති, 
කුසලඤ්ච ධම්මං අධි ච්ඡති, උත්තරි ච මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකයරොති. අයං,  ාමණි, තපස්සී ලූඛජීවී
එයකන ඨායනන  ාරය්යහො, ද්වීහි ඨායනහි පාසංයසො. කතයමන එයකන
ඨායනන  ාරය්යහො? අත්තානං ආතායපති පරිතායපතීති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන ාරය්යහො.කතයමහිද්වීහිඨායනහිපාසංයසො? කුසලඤ්ච ධම්මං
අධි ච්ඡතීති, ඉමිනාපඨයමනඨායනනපාසංයසො.උත්තරිචමනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකයරොතීති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන
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පාසංයසො. අයං,  ාමණි, තපස්සීලූඛජීවීඉමිනාඑයකනඨායනන ාරය්යහො, 
ඉයමහි ද්වීහිඨායනහිපාසංයසො. 

‘‘තිස්යසො ඉමා,  ාමණි, සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා
ඔපයනයයිකාපච්චත්තංයවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහි.කතමාතිස්යසො? යංරත්යතො 
රා ාධිකරණං අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, 
උභයබයාබාධායපි යචයතති. රාය  පහීයන යනවත්තබයාබාධාය යචයතති, 
න පරබයාබාධාය යචයතති, න උභයබයාබාධාය යචයතති. සන්දිට්ඨිකා
නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං යවදිතබ්බා
විඤ්ඤූහි. යං දුට්යඨො යදොසාධිකරණං අත්තබයාබාධායපි යචයතති, 
පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි යචයතති. යදොයස පහීයන 
යනවත්තබයාබාධාය යචයතති, න පරබයාබාධාය යචයතති, න
උභයබයාබාධාය යචයතති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා
ඔපයනයයිකා පච්චත්තංයවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහි.යංමූළ්යහොයමොහාධිකරණං
අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි
යචයතති.යමොයහපහීයනයනවත්තබයාබාධාය යචයතති, නපරබයාබාධාය
යචයතති, න උභයබයාබාධාය යචයතති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා
එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං යවදිතබ්බා විඤ්ඤූහි. ඉමා යඛො, 
 ාමණි, තිස්යසොසන්දිට්ඨිකානිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකාඔපයනයයිකා
පච්චත්තං යවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහී’’ති. 

එවංවුත්යත, රාසියයො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත…යප.… උපාසකං මං භ වා ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති. ද්වාදසමං. 

13. පාටලියසුත්තං 

365. එකං සමයංභ වායකොලියයසුවිහරති උත්තරංනාම [උත්තරකං
නාම(සී.)] යකොලියානංනි යමො.අථයඛො පාටලියයො ාමණියයනභ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පාටලියයො  ාමණි භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘සමයණො ය ොතයමො මායං ජානාතී’ති. යය යත, 
භන්යත, එවමාහංසු – ‘සමයණො ය ොතයමො මායං ජානාතී’ති, කච්චි යත, 
භන්යත, භ වයතො වුත්තවාදියනො, න ච භ වන්තං අභූයතන
අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි 
සහධම්මියකොවාදානුවායදො ාරය්හං ඨානංආ ච්ඡති? අනබ්භාචික්ඛිතුකාමා
හිමයං, භන්යත, භ වන්ත’’න්ති.‘‘යයයත,  ාමණි, එවමාහංසු– ‘සමයණො
ය ොතයමොමායංජානාතී’ති, වුත්තවාදියනොයචවයම, යතනචමංඅභූයතන 
අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි
සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානං ආ ච්ඡතීති, සච්චංයයව කිර, 
යභො, මයං යතසං සමණබ්රාහ්මණානං න සද්දහාම – ‘සමයණො ය ොතයමො
මායං ජානාතීති, සමයණො ඛලු යභො ය ොතයමො මායාවී’ති. යයො නු යඛො, 
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 ාමණි, එවං වයදති – ‘අහං මායං ජානාමී’ති, යසො එවං වයදති – ‘අහං 
මායාවී’ති.තයථවතංභ වායහොති, තයථවතංසු තයහොතී’’ති.යතනහි, 
 ාමණි, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි; යථා යත ඛයමයය, තථා තං
බයාකයරයයාසි– 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, ජානාසි ත්වං යකොලියානං ලම්බචූළයක 
භයට’’ති? ‘‘ජානාමහං, භන්යත, යකොලියානංලම්බචූළයකභයට’’ති. ‘‘තං
කිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, කිමත්ථියායකොලියානංලම්බචූළකාභටා’’ති? ‘‘යය
ච, භන්යත, යකොලියානංයචොරායත චපටියසයධතුං, යානිචයකොලියානං
දූයතයයානි තානි ච වහාතුං [තානි ච පහාතුං (සයා. කං.), තානි ච යාතුං
(කත්ථචි), තානි චාවහාතුං (?)], එතදත්ථියා, භන්යත, යකොලියානං
ලම්බචූළකාභටා’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, ජානාසි ත්වංයකොලියානං
ලම්බචූළයක භයට සීලවන්යත වා යත දුස්සීයල වා’’ති? ‘‘ජානාමහං, 
භන්යත, යකොලියානං ලම්බචූළයක භයට දුස්සීයල පාපධම්යම; යය ච 
යලොයක දුස්සීලා පාපධම්මා යකොලියානං ලම්බචූළකා භටා යතසං
අඤ්ඤතරා’’ති. ‘‘යයොනුයඛො,  ාමණි, එවංවයදයය– ‘පාටලියයො ාමණි
ජානාති යකොලියානං ලම්බචූළයකභයට දුස්සීයල පාපධම්යම, පාටලියයොපි
 ාමණි දුස්සීයලො පාපධම්යමො’ති, සම්මා නු යඛො යසො වදමායනො 
වයදයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත! අඤ්යඤ, භන්යත, යකොලියානං
ලම්බචූළකා භටා, අඤ්යඤොහමස්මි. අඤ්ඤථාධම්මා යකොලියානං
ලම්බචූළකා භටා, අඤ්ඤථාධම්යමොහමස්මී’’ති. ‘‘ත්වඤ්හි නාම,  ාමණි, 
ලච්ඡසි – ‘පාටලියයො  ාමණි ජානාති යකොලියානං ලම්බචූළයක භයට
දුස්සීයල පාපධම්යම, න ච පාටලියයො  ාමණි දුස්සීයලො පාපධම්යමො’ති, 
කස්මාතථා යතොනලච්ඡති– ‘තථා යතොමායංජානාති, නච තථා යතො
මායාවී’ති? මායං චාහං,  ාමණි, පජානාමි, මායාය ච විපාකං, 
යථාපටිපන්යනො ච මායාවී කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතිතඤ්චපජානාමි’’. 

‘‘පාණාතිපාතං චාහං,  ාමණි, පජානාමි, පාණාතිපාතස්ස ච විපාකං, 
යථාපටිපන්යනොචපාණාතිපාතීකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං
විනිපාතංනිරයං උපපජ්ජතිතඤ්ච පජානාමි. අදින්නාදානං චාහං,  ාමණි, 
පජානාමි, අදින්නාදානස්ස ච විපාකං, යථාපටිපන්යනො ච අදින්නාදායී
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති
තඤ්ච පජානාමි. කායමසුමිච්ඡාචාරං චාහං,  ාමණි, පජානාමි, 
කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස ච විපාකං, යථාපටිපන්යනො ච කායමසුමිච්ඡාචාරී
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති 
තඤ්චපජානාමි.මුසාවාදංචාහං,  ාමණි, පජානාමි, මුසාවාදස්සචවිපාකං, 
යථාපටිපන්යනො ච මුසාවාදී කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති තඤ්ච පජානාමි. පිසුණවාචං චාහං,  ාමණි, 
පජානාමි, පිසුණවාචායචවිපාකං, යථාපටිපන්යනොච පිසුණවායචොකායස්ස
යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති තඤ්ච 
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පජානාමි. ඵරුසවාචං චාහං,  ාමණි, පජානාමි, ඵරුසවාචාය ච විපාකං, 
යථාපටිපන්යනොච ඵරුසවායචොකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතිතඤ්ච පජානාමි.සම්ඵප්පලාපං චාහං,  ාමණි, 
පජානාමි, සම්ඵප්පලාපස්ස ච විපාකං, යථාපටිපන්යනො ච සම්ඵප්පලාපී
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති
තඤ්චපජානාමි. අභිජ්ඣංචාහං,  ාමණි, පජානාමි, අභිජ්ඣායචවිපාකං, 
යථාපටිපන්යනො ච අභිජ්ඣාලුකායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතිතඤ්චපජානාමි.බයාපාදපයදොසංචාහං,  ාමණි, 
පජානාමි, බයාපාදපයදොසස්ස ච විපාකං, යථාපටිපන්යනො ච
බයාපන්නචිත්යතො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජති තඤ්ච පජානාමි. මිච්ඡාදිට්ඨිං චාහං,  ාමණි, පජානාමි, 
මිච්ඡාදිට්ඨියාචවිපාකං, යථාපටිපන්යනො චමිච්ඡාදිට්ඨියකොකායස්සයභදා
පරංමරණාඅපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතිතඤ්චපජානාමි. 

‘‘සන්ති හි,  ාමණි, එයකසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො– 
‘යයො යකොචි පාණමතිපායතති, සබ්යබො යසො දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. යයො යකොචි අදින්නං ආදියති, සබ්යබො යසො
දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවදයති. යයො යකොචි කායමසු
මිච්ඡා චරති, සබ්යබො යසො දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදයති.යයොයකොචිමුසා භණති, සබ්යබොයසොදිට්යඨවධම්යමදුක්ඛං
යදොමනස්සංපටිසංයවදයතී’’’ති. 

‘‘දිස්සති යඛො පන,  ාමණි, ඉයධකච්යචො මාලී කුණ්ඩලී සුන්හායතො 
[සුනහායතො (සී. සයා. කං. පී.)] සුවිලිත්යතො කප්පිතයකසමස්සු
ඉත්ථිකායමහි රාජා මඤ්යඤ පරිචායරන්යතො. තයමනං එවමාහංසු – 
‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි මාලී කුණ්ඩලී සුන්හායතො සුවිලිත්යතො 
කප්පිතයකසමස්සු ඉත්ථිකායමහි රාජා මඤ්යඤ පරිචායරතී’ති? තයමනං 
එවමාහංසු – ‘අම්යභො! අයං පුරියසො රඤ්යඤො පච්චත්ථිකං පසය්හ ජීවිතා
යවොයරොයපසි.තස්සරාජාඅත්තමයනොඅභිහාරමදාසි.යතනායංපුරියසොමාලී
කුණ්ඩලී සුන්හායතො සුවිලිත්යතො කප්පිතයකසමස්සු, ඉත්ථිකායමහි රාජා
මඤ්යඤ පරිචායරතී’’’ති. 

‘‘දිස්සති යඛො,  ාමණි, ඉයධකච්යචො දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡාබාහං 
 ාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන
රථියායරථියං [රථිකායරථිකං(සී.)] සිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වා, 
දක්ඛියණන ද්වායරන නික්ඛායමත්වා, දක්ඛිණයතො න රස්ස සීසං 
ඡිජ්ජමායනො. තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි, 
දළ්හායරජ්ජයා පච්ඡාබාහං ාළ්හබන්ධනංබන්ධිත්වාඛුරමුණ්ඩංකරිත්වා
ඛරස්සයරනපණයවනරථියාය රථියංසිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වා
දක්ඛියණනද්වායරනනික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතොන රස්සසීසංඡින්දතී’ති 
[ඡිජ්ජතීති (කත්ථචි)]? තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො! අයං පුරියසො
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රාජයවරී ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ජීවිතා යවොයරොයපසි, යතන නං රාජායනො
 යහත්වාඑවරූපංකම්මකාරණං කායරන්තී’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, අපිනුයතඑවරූපංදිට්ඨංවාසුතං වා’’ති? 
‘‘දිට්ඨඤ්ච යනො, භන්යත, සුතඤ්ච සුයයිස්සති චා’’ති. ‘‘තත්ර,  ාමණි, යය
යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘යයො යකොචි
පාණමතිපායතති, සබ්යබො යසො දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදයතී’ති, සච්චං වා යත ආහංසු මුසා වා’’ති? ‘‘මුසා, භන්යත’’. 
‘‘යයපනයතතුච්ඡංමුසාවිලපන්ති, සීලවන්යතොවායත දුස්සීලාවා’’ති? 
‘‘දුස්සීලා, භන්යත’’. ‘‘යයපනයත දුස්සීලා පාපධම්මාමිච්ඡාපටිපන්නාවා
යතසම්මාපටිපන්නා වා’’ති? ‘‘මිච්ඡාපටිපන්නා, භන්යත’’. ‘‘යයපනයත 
මිච්ඡාපටිපන්නා මිච්ඡාදිට්ඨිකා වා යත සම්මාදිට්ඨිකා වා’’ති? 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකා, භන්යත’’. ‘‘යය පන යත මිච්ඡාදිට්ඨිකා කල්ලංනු යතසු 
පසීදිතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘දිස්සති යඛො පන,  ාමණි, ඉයධකච්යචො මාලී කුණ්ඩලී…යප.… 
ඉත්ථිකායමහි රාජා මඤ්යඤ පරිචායරන්යතො. තයමනං එවමාහංසු – 
‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි මාලී කුණ්ඩලී…යප.… ඉත්ථිකායමහි
රාජාමඤ්යඤ පරිචායරතී’ති? තයමනංඑවමාහංසු– ‘අම්යභො!අයංපුරියසො
රඤ්යඤො පච්චත්ථිකස්ස පසය්හ රතනං අහාසි [පසය්හ අදින්නං රතනං
ආදියි(ක.)]. තස්සරාජා අත්තමයනොඅභිහාරමදාසි.යතනායංපුරියසොමාලී
කුණ්ඩලී…යප.… ඉත්ථිකායමහිරාජාමඤ්යඤ පරිචායරතී’’’ති. 

‘‘දිස්සති යඛො,  ාමණි, ඉයධකච්යචො දළ්හාය රජ්ජයා…යප.… 
දක්ඛිණයතො න රස්ස සීසං ඡිජ්ජමායනො තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො!
අයංපුරියසොකිංඅකාසි දළ්හායරජ්ජයා…යප.… දක්ඛිණයතොන රස්සසීසං
ඡින්දතී’ති? තයමනංඑවමාහංසු– ‘අම්යභො!අයංපුරියසො ාමාවාඅරඤ්ඤා
වාඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතංආදියි.යතනනං රාජායනො යහත්වාඑවරූපං
කම්මකාරණංකායරන්තී’ති.තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, අපිනුයත එවරූපං
දිට්ඨංවාසුතංවා’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්චයනො, භන්යත, සුතඤ්චසුයයිස්සති චා’’ති.
‘‘තත්ර,  ාමණි, යයයතසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො– ‘යයො
යකොචි අදින්නංආදියති, සබ්යබො යසො දිට්යඨවධම්යම දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදයතී’ති, සච්චංවායතආහංසුමුසාවාති…යප.… කල්ලංනුයතසු 
පසීදිතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘දිස්සති යඛො පන,  ාමණි, ඉයධකච්යචො මාලී කුණ්ඩලී…යප.… 
ඉත්ථිකායමහි රාජා මඤ්යඤ පරිචායරන්යතො. තයමනං එවමාහංසු – 
‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි මාලී කුණ්ඩලී…යප.… ඉත්ථිකායමහි
රාජාමඤ්යඤ පරිචායරතී’ති? තයමනංඑවමාහංසු– ‘අම්යභො!අයංපුරියසො
රඤ්යඤොපච්චත්ථිකස්සදායරසු චාරිත්තංආපජ්ජි.තස්සරාජාඅත්තමයනො
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අභිහාරමදාසි.යතනායංපුරියසොමාලී කුණ්ඩලී…යප.… ඉත්ථිකායමහිරාජා
මඤ්යඤපරිචායරතී’’’ති. 

‘‘දිස්සති යඛො,  ාමණි, ඉයධකච්යචො දළ්හාය රජ්ජයා…යප.… 
දක්ඛිණයතො න රස්ස සීසං ඡිජ්ජමායනො. තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො!
අයංපුරියසොකිංඅකාසිදළ්හායරජ්ජයා…යප.… දක්ඛිණයතොන රස්ස සීසං
ඡින්දතී’ති? තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො! අයං පුරියසො කුලිත්ථීසු
කුලකුමාරීසු චාරිත්තං ආපජ්ජි, යතන නං රාජායනො  යහත්වා එවරූපං
කම්මකාරණංකායරන්තී’ති.තංකිං මඤ්ඤසි,  ාමණි, අපිනුයතඑවරූපං
දිට්ඨංවාසුතංවා’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්චයනො, භන්යත, සුතඤ්චසුයයිස්සතිචා’’ති.
‘‘තත්ර,  ාමණි, යයයතසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො– ‘යයො
යකොචි කායමසු මිච්ඡා චරති, සබ්යබො යසො දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවදයතී’ති, සච්චං වා යත ආහංසු මුසා වාති…යප.… 
කල්ලංනු යතසුපසීදිතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘දිස්සති යඛො පන,  ාමණි, ඉයධකච්යචො මාලී කුණ්ඩලී සුන්හායතො
සුවිලිත්යතො කප්පිතයකසමස්සු ඉත්ථිකායමහි රාජා මඤ්යඤ 
පරිචායරන්යතො. තයමනං එවමාහංසු – ‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි 
මාලී කුණ්ඩලී සුන්හායතො සුවිලිත්යතො කප්පිතයකසමස්සු ඉත්ථිකායමහි
රාජාමඤ්යඤපරිචායරතී’ති? තයමනංඑවමාහංසු– ‘අම්යභො!අයංපුරියසො 
රාජානං මුසාවායදන හායසසි. තස්ස රාජා අත්තමයනො අභිහාරමදාසි.
යතනායංපුරියසොමාලී කුණ්ඩලීසුන්හායතොසුවිලිත්යතොකප්පිතයකසමස්සු
ඉත්ථිකායමහිරාජාමඤ්යඤ පරිචායරතී’’’ති. 

‘‘දිස්සති යඛො,  ාමණි, ඉයධකච්යචො දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡාබාහං 
 ාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන
රථියායරථියං සිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වාදක්ඛියණනද්වායරන
නික්ඛායමත්වාදක්ඛිණයතො න රස්සසීසංඡිජ්ජමායනො.තයමනංඑවමාහංසු
– ‘අම්යභො! අයං පුරියසො කිං අකාසි දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡාබාහං
 ාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන
රථියායරථියංසිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකංපරියනත්වා, දක්ඛියණනද්වායරන 
නික්ඛායමත්වා, දක්ඛිණයතොන රස්සසීසංඡින්දතී’ති? තයමනංඑවමාහංසු
– ‘අම්යභො! අයං පුරියසො  හපතිස්ස වා  හපතිපුත්තස්ස වා මුසාවායදන
අත්ථං භඤ්ජි, යතන නං රාජායනො  යහත්වා එවරූපං කම්මකාරණං
කායරන්තී’ති.තංකිංමඤ්ඤසි,  ාමණි, අපිනුයත එවරූපංදිට්ඨංවාසුතං
වා’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්ච යනො, භන්යත, සුතඤ්ච සුයයිස්සති චා’’ති. ‘‘තත්ර, 
 ාමණි, යයයතසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො– ‘යයොයකොචි
මුසා භණති, සබ්යබො යසො දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදයතී’ති, සච්චං වා යත ආහංසු මුසා වා’’ති? ‘‘මුසා, භන්යත’’. 
‘‘යයපන යත තුච්ඡං මුසා විලපන්තිසීලවන්යතො වා යත දුස්සීලා වා’’ති? 
‘‘දුස්සීලා, භන්යත’’. ‘‘යයපනයතදුස්සීලාපාපධම්මාමිච්ඡාපටිපන්නාවා
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යතසම්මාපටිපන්නා වා’’ති? ‘‘මිච්ඡාපටිපන්නා, භන්යත’’. ‘‘යයපනයත
මිච්ඡාපටිපන්නා මිච්ඡාදිට්ඨිකා වා යත සම්මාදිට්ඨිකා වා’’ති? 
‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකා, භන්යත’’. ‘‘යය පන යත මිච්ඡාදිට්ඨිකා කල්ලංනු යතසු
පසීදිතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! අත්ථි යම, භන්යත, 
ආවසථා ාරං. තත්ථ අත්ථි මඤ්චකානි, අත්ථි ආසනානි, අත්ථි
උදකමණියකො, අත්ථි යතලප්පදීයපො.තත්ථයයොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
වාසංඋයපති, යතනාහංයථාසත්තියථාබලං සංවිභජාමි.භූතපුබ්බං, භන්යත, 
චත්තායරො සත්ථායරො නානාදිට්ඨිකා නානාඛන්තිකා නානාරුචිකා, තස්මිං
ආවසථා ායරවාසංඋප ච්ඡං’’. 

‘‘එයකොසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– ‘නත්ථිදින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි
හුතං, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො. නත්ථි අයං 
යලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තා
ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදන්තී’’’ති. 

‘‘එයකොසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– ‘අත්ථිදින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි
හුතං, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං විපායකො, අත්ථි අයංයලොයකො, 
අත්ථි පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, 
අත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා, යය ඉමඤ්ච
යලොකංපරඤ්චයලොකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’’’ති. 

‘‘එයකොසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– ‘කයරොයතොකාරයයතො, ඡින්දයතො 
යඡදාපයයතො, පචයතොපාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො
කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං
ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපංහරයතො, එකා ාරිකං කයරොයතො, 
පරිපන්යථ තිට්ඨයතො, පරදාරං  ච්ඡයතො, මුසා භණයතො, කයරොයතො න 
කරීයතිපාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයොඉමිස්සාපථවියාපායණ
එකංමංසඛලංඑකං මංසපුඤ්ජංකයරයය, නත්ථිතයතොනිදානංපාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණං යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතොපචන්යතොපාචායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි පාපස්සආ යමො. උත්තරං යචපි ඞ් ායතීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන
සංයයමනසච්චවජ්යජන නත්ථිපුඤ්ඤං, නත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමො’’’ති. 

‘‘එයකොසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– ‘කයරොයතොකාරයයතො, ඡින්දයතො 
යඡදාපයයතො, පචයතොපාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො
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කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං
ආදියයතො, සන්ධිං ඡින්දයතො, නිල්යලොපං හරයතො, එකා ාරිකංකයරොයතො, 
පරිපන්යථතිට්ඨයතො, පරදාරං ච්ඡයතො, මුසාභණයතො, කයරොයතොකරීයති
පාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයො ඉමිස්සා පථවියාපායණ එකං
මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, අත්ථි තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණං යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො පචන්යතො පාචායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි පාපස්ස ආ යමො. උත්තරං යචපි  ඞ් ාය තීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන
සංයයමනසච්චවජ්යජනඅත්ථිපුඤ්ඤං, අත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමො’’’ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භන්යත, අහුයදවකඞ්ඛා, අහුවිචිකිච්ඡා– ‘යකොසු නාම
ඉයමසංභවතංසමණබ්රාහ්මණානංසච්චංආහ, යකොමුසා’’’ති? 

‘‘අලඤ්හියත,  ාමණි, කඞ්ඛිතුං, අලංවිචිකිච්ඡිතුං.කඞ්ඛනීයය චපන
යතඨායනවිචිකිච්ඡාඋප්පන්නා’’ති.‘‘එවංපසන්යනොහං, භන්යත, භ වති.
පයහොති යම භ වා තථා ධම්මං යදයසතුං යථාහං ඉමං කඞ්ඛාධම්මං
පජයහයය’’න්ති. 

‘‘අත්ථි,  ාමණි, ධම්මසමාධි.තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිං පටිලයභයයාසි.
එවංත්වංඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසි.කතයමොච,  ාමණි, ධම්මසමාධි? 
ඉධ,  ාමණි, අරියසාවයකො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 
යහොති, අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදං
පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පිසුණං වාචං පහාය පිසුණාය වාචාය
පටිවිරයතොයහොති, ඵරුසංවාචං පහායඵරුසායවාචාය පටිවිරයතොයහොති, 
සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අභිජ්ඣං පහාය 
අනභිජ්ඣාලු යහොති, බයාපාදපයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, 
මිච්ඡාදිට්ඨිං පහායසම්මාදිට්ඨියකොයහොති. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායං සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි
හුතං, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං
යලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තා
ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා, සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා 
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යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදන්තී’ති. ‘සයච තස්ස යභොයතො සත්ථුයනො සච්චං වචනං, 
අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහං [යයොහං (සී.සයා.කං.පී.)] නකිඤ්චි [කඤ්චි
(?)] බයාබායධමිතසංවාථාවරංවා? උභයයමත්ථ [උභයත්ථයම(?) ම.නි.
2.95 පාළියා සංසන්යදතබ්බං] කටග් ායහො, යං චම්හි කායයන සංවුයතො
වාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්චකායස්සයභදාපරංමරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති [පරං මරණා න උපපජ්ජිස්සාමීති (?)]. 
තස්ස පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො
පස්සම්භති.පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදයති.සුඛියනොචිත්තංසමාධියති. අයං
යඛො,  ාමණි, ධම්මසමාධි. තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිං පටිලයභයයාසි, එවං
ත්වංඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථා චතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායංසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– අත්ථිදින්නං, අත්ථියිට්ඨං, අත්ථි හුතං, 
අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, අත්ථිඅයංයලොයකො, අත්ථි
පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, අත්ථි
යලොයක සමණබ්රාහ්මණා, සම්මග් තාසම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං
පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. ‘සයච තස්ස 
යභොයතොසත්ථුයනොසච්චංවචනං, අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහංනකිඤ්චි 
බයාබායධමි තසං වා ථාවරං වා? උභයයමත්ථ කටග් ායහො, යං චම්හි
කායයනසංවුයතොවාචාය සංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්චකායස්සයභදා
පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති. තස්ස පායමොජ්ජං
ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො, 
 ාමණි, ධම්මසමාධි.තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවංත්වං
ඉමං කඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායං සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො
යඡදාපයයතො, පචයතො පාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො
කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං
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ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපංහරයතො, එකා ාරිකංකයරොයතො, 
පරිපන්යථ තිට්ඨයතො, පරදාරං  ච්ඡයතො, මුසා භණයතො, කයරොයතො න
කරීයතිපාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපි චක්යකනයයොඉමිස්සාපථවියාපායණ
එකංමංසඛලං එකංමංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථිතයතොනිදානංපාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණඤ්යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතොඡින්දන්යතොයඡදායපන්යතොපචන්යතොපාචායපන්යතො, නත්ථි 
තයතොනිදානං පාපං, නත්ථිපාපස්සආ යමො.උත්තරඤ්යචපි ඞ් ාය තීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන
සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො’ති.
‘සයච තස්ස යභොයතො සත්ථුයනො සච්චං වචනං, අපණ්ණකතාය මය්හං, 
ය්වාහං න කිඤ්චි බයාබායධමි තසං වා ථාවරං වා? උභයයමත්ථ
කටග් ායහො, යංචම්හි කායයනසංවුයතොවාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, 
යඤ්චකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ං යලොකංඋපපජ්ජිස්සාමී’ති 
[පරංමරණානඋපපජ්ජිස්සාමීති (?)]. තස්සපායමොජ්ජංජායති.පමුදිතස්ස
පීතිජායති.පීතිමනස්සකායයො පස්සම්භති.පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදයති.
සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො,  ාමණි, ධම්මසමාධි තත්ර යච ත්වං
චිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවංත්වංඉමංකඞ්ඛාධම්මං පජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යත
යචතසා එකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන 
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායං සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො
යඡදාපයයතො, පචයතොපාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො 
කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං
ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපංහරයතො, එකා ාරිකංකයරොයතො, 
පරිපන්යථතිට්ඨයතො, පරදාරං ච්ඡයතො, මුසාභණයතො, කයරොයතොකරීයති
පාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයො ඉමිස්සා පථවියාපායණඑකං
මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, අත්ථි තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණඤ්යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො පචන්යතො පාචායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි පාපස්සආ යමො. උත්තරඤ්යචපි  ඞ් ායතීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන
සංයයමන සච්චවජ්යජනඅත්ථිපුඤ්ඤංඅත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමොති.සයච
තස්සයභොයතොසත්ථුයනො සච්චංවචනං, අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහංන
කිඤ්චිබයාබායධමිතසංවාථාවරංවා? උභයයමත්ථකටග් ායහො, යංචම්හි
කායයනසංවුයතොවාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්ච කායස්සයභදා
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පටුන 

පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති. තස්ස පායමොජ්ජං 
ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො, 
 ාමණි, ධම්මසමාධි. තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවංත්වං
ඉමංකඞ්ඛාධම්මං පජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො කරුණාසහ යත 
යචතසාඑකංදිසං ඵරිත්වාවිහරති…යප.… මුදිතාසහ යතනයචතසාඑකං
දිසංඵරිත්වාවිහරති…යප.…. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො උයපක්ඛාසහ යත
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායංසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– නත්ථිදින්නං, නත්ථියිට්ඨං, නත්ථිහුතං 
නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො
නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතානත්ථිපිතානත්ථිසත්තාඔපපාතිකා, 
නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච
යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති. සයච
තස්සයභොයතොසත්ථුයනොසච්චංවචනං, අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහංන 
කිඤ්චිබයාබායධමිතසංවාථාවරංවා? උභයයමත්ථකටග් ායහො, යංචම්හි
කායයනසංවුයතො වාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්චකායස්සයභදා
පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති. තස්ස පායමොජ්ජං
ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො, 
 ාමණි, ධම්මසමාධි.තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිං පටිලයභයයාසි, එවංත්වං
ඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො උයපක්ඛාසහ යත
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන 
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායංසත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි– අත්ථිදින්නං, අත්ථියිට්ඨං, අත්ථි හුතං, 
අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, අත්ථිඅයංයලොයකොඅත්ථි
පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා අත්ථි පිතා අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, අත්ථි
යලොයකසමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තාසම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං
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පටුන 

පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තීති. සයච තස්ස
යභොයතොසත්ථුයනොසච්චංවචනං, අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහංන කිඤ්චි
බයාබායධමි තසං වා ථාවරං වා? උභයයමත්ථ කටග් ායහො, යං චම්හි
කායයනසංවුයතො වාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්චකායස්ස යභදා
පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති. තස්ස පායමොජ්ජං
ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො, 
 ාමණි, ධම්මසමාධි.තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවංත්වං 
ඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො උයපක්ඛාසහ යත
යචතසා එකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායං සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – කයරොයතො කාරයයතො, යඡදයතො 
යඡදාපයයතො, පචයතොපාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො
කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං
ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපංහරයතො, එකා ාරිකං කයරොයතො, 
පරිපන්යථ තිට්ඨයතො, පරදාරං  ච්ඡයතො, මුසා භණයතො, කයරොයතො න 
කරීයතිපාපං. ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයොඉමිස්සාපථවියා පායණ
එකංමංසඛලංඑකංමංසපුඤ්ජංකයරයය, නත්ථිතයතොනිදානංපාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණඤ්යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතොඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතොපචන්යතොපාචායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිදානං පාපං, නත්ථිපාපස්සආ යමො.උත්තරඤ්යචපි ඞ් ායතීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන 
සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො’ති.
‘සයච තස්ස යභොයතො සත්ථුයනො සච්චං වචනං, අපණ්ණකතාය මය්හං, 
ය්වාහං න කිඤ්චි බයාබායධමි තසං වා ථාවරං වා? උභයයමත්ථ
කටග් ායහො, යංචම්හිකායයනසංවුයතොවාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, 
යඤ්චකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජිස්සාමී’ති.
තස්ස පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො
පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදයති.සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයං
යඛො,  ාමණි, ධම්මසමාධි. තත්රයචත්වංචිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවං
ත්වංඉමංකඞ්ඛාධම්මං පජයහයයාසි. 

‘‘ස යඛො යසො,  ාමණි, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො උයපක්ඛාසහ යත
යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං, 
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ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 
‘ය්වායං සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො 
යඡදාපයයතො, පචයතොපාචාපයයතො, යසොචයයතොයසොචාපයයතො, කිලමයතො
කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං 
ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපං හරයතො, එකා ාරිකංකයරොයතො, 
පරිපන්යථතිට්ඨයතො, පරදාරං ච්ඡයතො, මුසා භණයතො, කයරොයතොකරීයති
පාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයො ඉමිස්සා පථවියාපායණඑකං 
මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, අත්ථි තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි
පාපස්ස ආ යමො. දක්ඛිණඤ්යචපි  ඞ් ාය තීරං  ච්යඡයය හනන්යතො 
ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො පචන්යතො පාචායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි පාපස්සආ යමො. උත්තරඤ්යචපි  ඞ් ායතීරං
 ච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, අත්ථි
තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආ යමො. දායනන දයමන
සංයයමන සච්චවජ්යජනඅත්ථිපුඤ්ඤං, අත්ථිපුඤ්ඤස්සආ යමො’ති.‘සයච
තස්සයභොයතොසත්ථුයනො සච්චංවචනං, අපණ්ණකතායමය්හං, ය්වාහංන
කිඤ්චිබයාබායධමිතසංවාථාවරංවා? උභයයමත්ථකටග් ායහො, යංචම්හි
කායයනසංවුයතොවාචායසංවුයතොමනසාසංවුයතො, යඤ්ච කායස්සයභදා
පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සාමී’ති. තස්ස පායමොජ්ජං 
ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදයති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං යඛො, 
 ාමණි, ධම්මසමාධි.තත්රයචත්වං චිත්තසමාධිංපටිලයභයයාසි, එවංත්වං
ඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයයාසී’’ති. 

එවං වුත්යත, පාටලියයො ාමණිභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං 
 ත’’න්ති.යතරසමං. 

 ාමණිසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

චණ්යඩො පුයටොයයොධාජීයවො, හත්ථස්යසො අසිබන්ධයකො; 
යදසනාසඞ්ඛකුලංමණිචූළං, භද්රරාසියපාටලීති. 
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9. අසඞ්ඛතසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. කාය තාසතිසුත්තං 

366. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අසඞ්ඛතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි 
අසඞ්ඛත ාමිඤ්චමග් ං.තංසුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං? යයො, 
භික්ඛයව, රා ක්ඛයයො යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං. කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
කාය තාසති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො’’. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, යදසිතං යවො මයා අසඞ්ඛතං, යදසියතො 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. යං, භික්ඛයව, සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං
හියතසිනාඅනුකම්පයකන අනුකම්පංඋපාදාය, කතංයවොතංමයා.එතානි, 
භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, එතානි සුඤ්ඤා ාරානි.ඣායථ [නිජ්ඣායථ(ක.)], 
භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං යවො
අම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. පඨමං. 

2. සමථවිපස්සනාසුත්තං 

367. ‘‘අසඞ්ඛතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අසඞ්ඛත ාමිඤ්ච
මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං? යයො, භික්ඛයව, 
රා ක්ඛයයො යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛතං. කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සමයථො ච
විපස්සනාච.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. දුතියං. 

3. සවිතක්කසවිචාරසුත්තං 

368. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
සවිතක්කසවිචායරො සමාධි, අවිතක්කවිචාරමත්යතො සමාධි, 
අවිතක්කඅවිචායරො සමාධි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. තතියං. 

4. සුඤ්ඤතසමාධිසුත්තං 

369. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සුඤ්ඤයතොසමාධි, 
අනිමිත්යතො සමාධි, අප්පණිහියතො සමාධි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. චතුත්ථං. 

5. සතිපට්ඨානසුත්තං 

370. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? චත්තායරො 
සතිපට්ඨානා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 
පඤ්චමං. 
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6. සම්මප්පධානසුත්තං 

371. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? චත්තායරො 
සම්මප්පධානා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 
ඡට්ඨං. 

7. ඉද්ධිපාදසුත්තං 

372. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? චත්තායරො 
ඉද්ධිපාදා.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. සත්තමං. 

8. ඉන්ද්රියසුත්තං 

373. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? පඤ්චින්ද්රියානි.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. අට්ඨමං. 

9. බලසුත්තං 

374. ‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? පඤ්චබලානි. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. නවමං. 

10. යබොජ්ඣඞ් සුත්තං 

375. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සත්ත 
යබොජ්ඣඞ් ා.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. දසමං. 

11. මග් ඞ් සුත්තං 

376. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. ඉති
යඛො, භික්ඛයව, යදසිතංයවොමයාඅසඞ්ඛතං, යදසියතොඅසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො.
යං, භික්ඛයව, සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන
අනුකම්පං උපාදාය කතං යවො තං මයා. එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, 
එතානි සුඤ්ඤා ාරානි. ඣායථ, භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා
විප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ. අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති.එකාදසමං. 

පඨයමොවග්ය ො. 

තස්සුද්දානං– 

කායයො සමයථොසවිතක්යකො, සුඤ්ඤයතො සතිපට්ඨානා; 
සම්මප්පධානාඉද්ධිපාදා, ඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ් ා; 
මග්ය නඑකාදසමං, තස්සුද්දානංපවුච්චති. 
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2. දුති වග්යගො 

1. අසඞ්ඛතසුත්තං 

377. ‘‘අසඞ්ඛතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අසඞ්ඛත ාමිඤ්ච
මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං? යයො, භික්ඛයව, 
රා ක්ඛයයො යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛතං. කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සමයථො. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. ඉති යඛො, භික්ඛයව, යදසිතං යවො
මයා අසඞ්ඛතං, යදසියතො අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. යං, භික්ඛයව, සත්ථාරා
කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය, කතං
යවො තං මයා. එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, එතානි සුඤ්ඤා ාරානි.
ඣායථ, භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං
යවොඅම්හාකංඅනුසාසනීති. 

‘‘අසඞ්ඛතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අසඞ්ඛත ාමිඤ්ච මග් ං.
තංසුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං? යයො, භික්ඛයව, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං.කතයමො
ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? විපස්සනා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. ඉති යඛො, භික්ඛයව, යදසිතං යවො මයා
අසඞ්ඛතං…යප.… අයංයවොඅම්හාකං අනුසාසනීති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සවිතක්යකො සවිචායරො
සමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? අවිතක්යකො විචාරමත්යතො සමාධි. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? අවිතක්යකොඅවිචායරො සමාධි.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? සුඤ්ඤයතොසමාධි.අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? අනිමිත්යතො සමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
අප්පණිහියතො සමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
කායයකායානුපස්සී විහරතිආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… 
කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයවදනාසු
යවදනානුපස්සී විහරති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචිත්යතචිත්තානුපස්සී…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
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අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති…යප.… අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදා ඡන්දං ජයනති
වායමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඋප්පන්නානං පාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානා
ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං කුසලානං
ධම්මානං උප්පාදා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං
පග් ණ්හාතිපදහති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… 
කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති 
චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො …යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
වීමංසසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සද්ධින්ද්රියං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… 
කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
වීරියින්ද්රියං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතින්ද්රියං භායවති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
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ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සමාධින්ද්රියංභායවති…යප.… අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්ඤින්ද්රියංභායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සද්ධාබලං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු වීරියබලං භායවති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිබලං භායවති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසමාධිබලංභායවති…යප.… අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමොච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤාබලං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති…යප.… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො…යප.… 
කතයමො ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාසඞ්කප්පං භායවති …යප.… සම්මාවාචං භායවති…යප.… 
සම්මාකම්මන්තං භායවති…යප.… සම්මාආජීවං භායවති…යප.… 
සම්මාවායාමං භායවති…යප.… සම්මාසතිං භායවති…යප.… අසඞ්ඛතඤ්ච
යවො භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අසඞ්ඛත ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ.
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසඞ්ඛතං…යප.…? කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. අයං 
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වුච්චති, භික්ඛයව, අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. ඉති යඛො, භික්ඛයව, යදසිතං යවො
මයා අසඞ්ඛතං, යදසියතො අසඞ්ඛත ාමිමග්ය ො. යං, භික්ඛයව, සත්ථාරා
කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය, කතං
යවො තං මයා. එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, එතානි සුඤ්ඤා ාරානි.
ඣායථ, භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං
යවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. පඨමං. 

2. අනතසුත්තං 

378. ‘‘අනතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අනත ාමිඤ්ච මග් ං.
තංසුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අනතං…යප.…’’. (යථා අසඞ්ඛතංතථා 
විත්ථායරතබ්බං).දුතියං. 

3-32. අනාසවාදිසුත්තං 

379-408. ‘‘අනාසවඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිඅනාසව ාමිඤ්ච
මග් ං.තංසුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අනාසවං…යප.… සච්චඤ්චයවො, 
භික්ඛයව, යදයසස්සාමි සච්ච ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, සච්චං…යප.… පාරඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
පාර ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පාරං…යප.… 
නිපුණඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි නිපුණ ාමිඤ්චමග් ං.තංසුණාථ.
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, නිපුණං…යප.… සුදුද්දසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි සුදුද්දස ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
සුදුද්දසං…යප.… අජජ්ජරඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අජජ්ජර ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
අජජ්ජරං…යප.… ධුවඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිධුව ාමිඤ්චමග් ං.
තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ධුවං…යප.… අපයලොකිතඤ්ච යවො, 
භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අපයලොකිත ාමිඤ්චමග් ං.තංසුණාථ.කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, අපයලොකිතං…යප.… අනිදස්සනඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි අනිදස්සන ාමිඤ්ච මග් ං.තං සුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
අනිදස්සනං…යප.… නිප්පපඤ්චඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
නිප්පපඤ්ච ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
නිප්පපඤ්චං…යප.…? 

‘‘සන්තඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි සන්ත ාමිඤ්ච මග් ං. තං 
සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සන්තං…යප.… අමතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි අමත ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
අමතං…යප.… පණීතඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි පණීත ාමිඤ්ච
මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පණීතං…යප.… සිවඤ්ච යවො, 
භික්ඛයව, යදයසස්සාමි සිව ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, සිවං…යප.… යඛමඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
යඛම ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යඛමං…යප.… 
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තණ්හාක්ඛයඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිතණ්හාක්ඛය ාමිඤ්චමග් ං.
තංසුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, තණ්හාක්ඛයං…යප.…? 

‘‘අච්ඡරියඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිඅච්ඡරිය ාමිඤ්ච මග් ං.තං
සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අච්ඡරියං…යප.… අබ්භුතඤ්ච යවො, 
භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අබ්භුත ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, අබ්භුතං…යප.… අනීතිකඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අනීතික ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
අනීතිකං…යප.… අනීතිකධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අනීතිකධම්ම ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
අනීතිකධම්මං…යප.… නිබ්බානඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
නිබ්බාන ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
නිබ්බානං…යප.… අබයාපජ්ඣඤ්ච [අබයාපජ්ඣඤ්ච (සී. සයා. කං. පී.)] 
යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අබයාපජ්ඣ ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ.
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අබයාපජ්ඣං…යප.… විරා ඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි විරා  ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
විරාය ො…යප.…? 

‘‘සුද්ධිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි සුද්ධි ාමිඤ්ච මග් ං. තං
සුණාථ. කතමා ච, භික්ඛයව, සුද්ධි…යප.… මුත්තිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි මුත්ති ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමා ච, භික්ඛයව, 
මුත්ති…යප.… අනාලයඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනාලය ාමිඤ්ච
මග් ං.තංසුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, අනාලයයො…යප.… දීපඤ්චයවො, 
භික්ඛයව, යදයසස්සාමි දීප ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, දීපං…යප.… යලණඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
යලණ ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ.කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යලණං…යප.… 
තාණඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි තාණ ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ.
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, තාණං…යප.… සරණඤ්ච යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි සරණ ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
සරණං…යප.…අනුසාසනී’’ති? බාත්තිංසතිමං. 

33. පරායනසුත්තං 

409. ‘‘පරායනඤ්ච [පරායණඤ්ච (පී. සී. අට්ඨ.)] යවො, භික්ඛයව, 
යදයසස්සාමි පරායන ාමිඤ්ච මග් ං. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
පරායනං? යයො, භික්ඛයව, රා ක්ඛයයොයදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො– ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, පරායනං.කතයමො ච, භික්ඛයව, පරායන ාමී මග්ය ො? 
කාය තාසති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පරායන ාමිමග්ය ො. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, යදසිතං යවො මයා පරායනං, යදසියතො පරායන ාමිමග්ය ො. යං, 
භික්ඛයව, සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන
අනුකම්පං උපාදාය, කතං යවො තං මයා. එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි, 
එතානි සුඤ්ඤා ාරානි. ඣායථ, භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා
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විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං යවො අම්හාකං අනුසාසනී’’ති. (යථා
අසඞ්ඛතංතථාවිත්ථායරතබ්බං).යතත්තිංසතිමං. 

දුතියයොවග්ය ො. 

තස්සුද්දානං– 

අසඞ්ඛතංඅනතංඅනාසවං, සච්චඤ්චපාරංනිපුණංසුදුද්දසං; 
අජජ්ජරංධුවංඅපයලොකිතං, අනිදස්සනංනිප්පපඤ්චසන්තං. 

අමතං පණීතඤ්ච සිවඤ්ච යඛමං, තණ්හාක්ඛයයො අච්ඡරියඤ්ච
අබ්භුතං; 
අනීතිකංඅනීතිකධම්මං, නිබ්බානයමතංසු යතනයදසිතං. 

අබයාපජ්යඣො විරාය ොච, සුද්ධිමුත්ති අනාලයයො; 
දීයපොයලණඤ්චතාණඤ්ච, සරණඤ්චපරායනන්ති. 

අසඞ්ඛතසංයුත්තංසමත්තං. 
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10. අබයාකතසංයුත්තං 

1. යඛමාසුත්තං 

410. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන යඛමා භික්ඛුනී
යකොසයලසු චාරිකං චරමානා අන්තරා ච සාවත්ථිං අන්තරා ච සායකතං
යතොරණවත්ථුස්මිංවාසංඋප තායහොති.අථයඛො රාජාපයසනදියකොසයලො
සායකතාසාවත්ථිං ච්ඡන්යතො, අන්තරාචසායකතංඅන්තරාච සාවත්ථිං
යතොරණවත්ථුස්මිං එකරත්තිවාසං උප ච්ඡි. අථ යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
යතොරණවත්ථුස්මිං තථාරූපං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා ජාන යමහං අජ්ජ
පයිරුපායසයය’’න්ති. 

‘‘එවං, යදවා’’තියඛො යසො පුරියසො රඤ්යඤොපයසනදිස්ස යකොසලස්ස 
පටිස්සුත්වා යකවලකප්පං යතොරණවත්ථුං ආහිණ්ඩන්යතො 
[අන්වාහිණ්ඩන්යතො (සී.)] නාද්දස තථාරූපං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා යං
රාජාපයසනදියකොසයලොපයිරුපායසයය.අද්දසායඛොයසොපුරියසොයඛමං
භික්ඛුනිං යතොරණවත්ථුස්මිං වාසං උප තං. දිස්වාන යයන රාජා පයසනදි
යකොසයලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා රාජානං පයසනදිං යකොසලං
එතදයවොච– 

‘‘නත්ථි යඛො, යදව, යතොරණවත්ථුස්මිං තථාරූයපො සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වායංයදයවොපයිරුපායසයය.අත්ථිචයඛො, යදව, යඛමානාම
භික්ඛුනී, තස්සභ වයතො සාවිකාඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස.තස්සායඛො
පන අයයාය එවං කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් යතො – ‘පණ්ඩිතා, 
වියත්තා යමධාවිනී බහුස්සුතා චිත්තකථාකලයාණපටිභානා’ති. තං යදයවො
පයිරුපාසතූ’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන යඛමා භික්ඛුනී 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යඛමං භික්ඛුනිං අභිවායදත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යඛමං
භික්ඛුනිං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, අයයය, යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, මහාරාජ, භ වතා– ‘යහොතිතථා යතො
පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පනයයය, න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? 
‘‘එතම්පියඛො, මහාරාජ, අබයාකතංභ වතා – ‘නයහොතිතථා යතො පරං
මරණා’’’ති. ‘‘කිංනු යඛො, අයයය, යහොති චන ච යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතං යඛො එතං, මහාරාජ, භ වතා – ‘යහොති ච න ච
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති.‘‘කිංපනයයය, යනවයහොතින නයහොති
තථා යතොපරංමරණා’’ති. ‘‘එතම්පියඛො, මහාරාජ, අබයාකතංභ වතා– 
‘යනවයහොතින නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති. 
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‘‘‘කිං නු යඛො, අයයය, යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති, ඉති පුට්ඨා 
සමානා– ‘අබයාකතංයඛොඑතං, මහාරාජ, භ වතා– යහොතිතථා යතොපරං
මරණා’ති වයදසි. ‘කිං පනයයය, නයහොති තථා යතො පරං මරණා’ති ඉති
පුට්ඨා සමානා – ‘එතම්පි යඛො, මහාරාජ, අබයාකතං භ වතා – න යහොති
තථා යතොපරංමරණා’තිවයදසි.‘කිංනුයඛො, අයයය, යහොතිච නචයහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති ඉති පුට්ඨා සමානා – ‘අබයාකතං යඛො එතං, 
මහාරාජ, භ වතා– යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවයදසි.
‘කිං පනයයය, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති ඉති
පුට්ඨාසමානා– ‘එතම්පියඛො, මහාරාජ, අබයාකතංභ වතා– යනවයහොති
නනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවයදසි.‘යකොනුයඛො, අයයය, යහතු, 
යකොපච්චයයොයයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’’ති? 

‘‘යතනහි, මහාරාජ, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථායත ඛයමයය
තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, අත්ථි යත යකොචි
 ණයකො වා මුද්දියකො වා සඞ්ඛායයකො වා යයො පයහොති  ඞ් ාය වාලුකං 
[වාලිකං (සී. සයා.කං.)]  යණතුං– එත්තකා [එත්තිකා (සී.)] වාලුකාඉති
වා, එත්තකානිවාලුකසතානිඉතිවා, එත්තකානිවාලුකසහස්සානිඉතිවා, 
එත්තකානි වාලුකසතසහස්සානි ඉති වා’’ති? ‘‘යනො යහතං, අයයය’’. 
‘‘අත්ථි පන යත යකොචි  ණයකො වා මුද්දියකො වා සඞ්ඛායයකො වා යයො
පයහොතිමහාසමුද්යද උදකං  යණතුං– එත්තකානිඋදකාළ්හකානිඉතිවා, 
එත්තකානි උදකාළ්හකසතානි ඉති වා, එත්තකානි උදකාළ්හකසහස්සානි
ඉති වා, එත්තකානි උදකාළ්හකසතසහස්සානි ඉති වා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
අයයය’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘මහායයය, සමුද්යදො ම්භීයරොඅප්පයමයයයො
දුප්පරියයො ායහො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයන රූයප තථා තං
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය තං රූපං තථා තස්ස පහීනං
උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. 
රූපසඞ්ඛායවිමුත්යතො යඛො, මහාරාජ, තථා යතො  ම්භීයරො අප්පයමයයයො
දුප්පරියයො ායහො – යසයයථාපි මහාසමුද්යදො. ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනඋයපති, ‘නයහොතිතථා යතො පරං මරණා’තිපිනඋයපති, 
‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිනඋයපති, ‘යනවයහොති
නන යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිනඋයපති. 

‘‘යායයවදනායතථා තංපඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපයය, සායවදනා
තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවඞ්කතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. යවදනාසඞ්ඛායවිමුත්යතො, මහාරාජ, තථා යතො  ම්භීයරො
අප්පයමයයයො දුප්පරියයො ායහො – යසයයථාපි මහාසමුද්යදො. ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනඋයපති, ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතො පරංමරණා’තිපින
උයපති, ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිනඋයපති. 
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‘‘යාය සඤ්ඤා තථා තං…යප.… යයහි සඞ්ඛායරහි තථා තං
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය, යත සඞ්ඛාරා තථා තස්ස පහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවඞ්කතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා.
සඞ්ඛාරසඞ්ඛායවිමුත්යතො යඛො, මහාරාජ, තථා යතො  ම්භීයරො
අප්පයමයයයො දුප්පරියයො ායහො – යසයයථාපි මහාසමුද්යදො. ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනඋයපති, ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපින
උයපති, ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං මරණා’තිපිනඋයපති. 

‘‘යයන විඤ්ඤායණ තථා තං පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය තං
විඤ්ඤාණං තථා තස්ස පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං
අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. විඤ්ඤාණසඞ්ඛායවිමුත්යතො යඛො, 
මහාරාජ, තථා යතො  ම්භීයරොඅප්පයමයයයොදුප්පරියයො ායහො– යසයයථාපි
මහාසමුද්යදො. ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිනඋයපති, ‘යහොති චන ච යහොතිතථා යතො 
පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපි න උයපතී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යඛමාය
භික්ඛුනියා භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා යඛමං
භික්ඛුනිංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො අපයරන සමයයන යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොරාජා පයසනදියකොසයලොභ වන්තංඑතදයවොච
– ‘‘කිංනුයඛො, භන්යත, යහොතිතථා යතො පරංමරණා’’ති? ‘‘අබයාකතං 
යඛොඑතං, මහාරාජ, මයා– ‘යහොතිතථා යතොපරං මරණා’’’ති.‘‘කිංපන, 
භන්යත, න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? ‘‘එතම්පි යඛො, මහාරාජ, 
අබයාකතං මයා – ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, 
භන්යත, යහොතිචනච යහොතිතථා යතොපරංමරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛො
එතං, මහාරාජ, මයා– ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති.
‘‘කිංපන, භන්යත, යනවයහොතිනනයහොති තථා යතොපරංමරණා’’ති? 
‘‘එතම්පි යඛො, මහාරාජ, අබයාකතං මයා – ‘යනව යහොති න න යහොති 
තථා යතොපරංමරණා’’’ති.‘‘කිංනුයඛො, භන්යත, යහොතිතථා යතොපරං
මරණා’’තිඉතිපුට්යඨො සමායනො– ‘අබයාකතංයඛොඑතං, මහාරාජ, මයා– 
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවයදසි…යප.…. ‘‘‘කිංපන, භන්යත, යනව
යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො – 
‘‘‘එතම්පි යඛො, මහාරාජ, අබයාකතං මයා – යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති වයදසි. යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො
පච්චයයො, යයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’ති? 

‘‘යතනහි, මහාරාජ, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථායත ඛයමයය
තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, අත්ථි යත යකොචි
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 ණයකො වා මුද්දියකො වා සඞ්ඛායයකො වා යයො පයහොති  ඞ් ාය වාලුකං
 යණතුං – එත්තකා වාලුකා ඉති වා…යප.… එත්තකානි
වාලුකසතසහස්සානිඉතිවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘අත්ථිපනයත
යකොචි ණයකොවාමුද්දියකොවාසඞ්ඛායයකොවායයොපයහොති මහාසමුද්යද
උදකං  යණතුං – එත්තකානිඋදකාළ්හකානි ඉති වා…යප.… එත්තකානි 
උදකාළ්හකසතසහස්සානිඉතිවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිස්ස
යහතු’’? ‘‘මහා, භන්යත, සමුද්යදො  ම්භීයරො අප්පයමයයයො
දුප්පරියයො ායහො. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයන රූයපන තථා තං
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය, තං රූපං තථා තස්ස පහීනං 
උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං.
රූපසඞ්ඛායවිමුත්යතො යඛො, මහාරාජ, තථා යතො  ම්භීයරො අප්පයමයයයො
දුප්පරියයො ායහො – යසයයථාපි මහාසමුද්යදො. ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනඋයපති…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’තිපි න උයපති. යාය යවදනාය…යප.… යාය සඤ්ඤාය…යප.… 
යයහිසඞ්ඛායරහි…යප.…’’. 

‘‘යයනවිඤ්ඤායණනතථා තංපඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපයය, තං 
විඤ්ඤාණං තථා තස්ස පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං
අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. විඤ්ඤාණසඞ්ඛායවිමුත්යතො යඛො, 
මහාරාජ, තථා යතො ම්භීයරො අප්පයමයයයොදුප්පරියයො ායහො– යසයයථාපි
මහාසමුද්යදො. ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිනඋයපති, ‘යහොති චන ච යහොතිතථා යතො
පරං මරණා’තිපි න උයපති, ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනඋයපතී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යත්ර හි නාම සත්ථු යචව 
[සත්ථුයනො යචව (සී.)] සාවිකාය ච අත්යථන අත්යථො බයඤ්ජයනන
බයඤ්ජනං සංසන්දිස්සති, සයමස්සති, න වියරොධයිස්සති [විහායිස්සති (සී.
සයා. කං.), වි ායිස්සති (ක.)] යදිදං අග් පදස්මිං. එකමිදාහං, භන්යත, 
සමයංයඛමංභික්ඛුනිං උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථංඅපුච්ඡිං.සාපියමඅයයා
එයතහිපයදහිඑයතහිබයඤ්ජයනහි එතමත්ථංබයාකාසි, යසයයථාපිභ වා.
අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යත්ර හිනාමසත්ථුයචවසාවිකායච
අත්යථන අත්යථො බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනං සංසන්දිස්සති, සයමස්සති, න
වියරොධයිස්සති යදිදං අග් පදස්මිං. හන්ද දානි මයං, භන්යත,  ච්ඡාම.
බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්ස දානි ත්වං, මහාරාජ, කාලං 
මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමීති.පඨමං. 
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2. අනුරාධසුත්තං 

411. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං. 
යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා අනුරායධො භ වයතො අවිදූයර
අරඤ්ඤකුටිකායංවිහරති. අථයඛො සම්බහුලාඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකා
යයනායස්මා අනුරායධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
අනුරායධනසද්ධිංසම්යමොදිංසු.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයං වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා ආයස්මන්තං අනුරාධං එතදයවොචුං – ‘‘යයො යසො, ආවුයසො
අනුරාධ, තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො, තං
තථා යතොඉයමසුචතූසුඨායනසු පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති– ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති වා, ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා, 
‘යහොති චන ච යහොතිතථා යතො පරං මරණා’තිවා, ‘යනවයහොතින න
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා’’ති? ‘‘යයොයසො, ආවුයසො, තථා යතො
උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො, තං තථා යතො අඤ්ඤත්ර
ඉයමහිචතූහිඨායනහිපඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපති – ‘යහොතිතථා යතො
පරංමරණාතිවා, ‘නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා, ‘යහොතිචනච
යහොති තථා යතොපරංමරණා’තිවා, යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරං මරණාති වා’’ති. එවං වුත්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
ආයස්මන්තං අනුරාධං එතදයවොචුං – ‘‘යසො චායං [යයො චායං (සී.)] භික්ඛු
නයවො භවිස්සති අචිරපබ්බජියතො, යථයරො වා පන බායලො අබයත්යතො’’ති.
අථයඛොයතඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාආයස්මන්තංඅනුරාධං නවවායදන
චබාලවායදනචඅපසායදත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කමිංසු. 

අථ යඛොආයස්මයතොඅනුරාධස්සඅචිරපක්කන්යතසු අඤ්ඤතිත්ථියයසු
පරිබ්බාජයකසු එතදයහොසි – ‘‘සයච යඛො මං යත අඤ්ඤතිත්ථියා 
පරිබ්බාජකා උත්තරිං පුච්යඡයයං, කථං බයාකරමායනො නු ඛ්වාහං යතසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං වුත්තවාදී යචව භ වයතො අස්සං, න ච
භ වන්තංඅභූයතනඅබ්භාචික්යඛයයං, ධම්මස්සචානුධම්මං බයාකයරයයං, 
නච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානංආ ච්යඡයයා’’ති? 
අථ යඛොආයස්මාඅනුරායධොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා අනුරායධො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, භ වයතො
අවිදූයර අරඤ්ඤකුටිකායං විහරාමි. අථ යඛො, භන්යත, සම්බහුලා
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
මයා සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා 
එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො, භන්යත, යතඅඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා මං එතදයවොචුං – ‘‘යයො යසො, ආවුයසො අනුරාධ, තථා යතො
උත්තමපුරියසොපරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො, තංතථා යතොඉයමසුචතූසු
ඨායනසු පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති – ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිවා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති



සංයුත්තනිකායයො සළායතනවග්ය ො අබයාකතසංයුත්තං 

272 

පටුන 

වා’’ති? එවං වුත්තාහං, භන්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක
එතදයවොචං– ‘‘යයොයසො, ආවුයසො, තථා යතොඋත්තමපුරියසොපරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො, තං තථා යතො අඤ්ඤත්ර ඉයමහි චතූහි ඨායනහි
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති – ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති 
වා…යප.… ‘යනව යහොතිනන යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා’’ති.
එවං වුත්යත, භන්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා මං එතදයවොචුං – 
‘‘යසොචායංභික්ඛුනයවොභවිස්සති අචිරපබ්බජියතොයථයරොවාපනබායලො
අබයත්යතො’’ති. අථ යඛො මං, භන්යත, යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
නවවායදනචබාලවායදනච අපසායදත්වා උට්ඨායාසනාපක්කමිංසු.තස්ස
මය්හං, භන්යත, අචිරපක්කන්යතසුයතසු අඤ්ඤතිත්ථියයසු පරිබ්බාජයකසු
එතදයහොසි – ‘‘සයච යඛො මං යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා උත්තරිං
පුච්යඡයයං, කථං බයාකරමායනො නු ඛ්වාහං යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංවුත්තවාදීයචවභ වයතොඅස්සං, නචභ වන්තං අභූයතන
අබ්භාචික්යඛයයං, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරයයං, න ච යකොචි 
සහධම්මියකොවාදානුවායදො ාරය්හංඨානංආ ච්යඡයයා’’ති? 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යවදනා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති?…යප.… සඤ්ඤා …යප.… 
සඞ්ඛාරා…යප.… ‘‘විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුං– 
‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
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‘‘තස්මාතිහ, අනුරාධ, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං 
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතංවායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යාකාචි යවදනා 
අතීතානා තපච්චුප්පන්නා…යප.… යා කාචි සඤ්ඤා…යප.… යය යකචි
සඞ්ඛාරා…යප.… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතංවායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න 
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවං
පස්සං, අනුරාධ, සුතවා අරියසාවයකො රූපස්මිම්පි නිබ්බින්දති, යවදනායපි
නිබ්බින්දති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්දති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්දති, 
විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති; විරා ා විමුච්චති; 
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපංතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො 
යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවදනංතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, 
භන්යත’’. ‘‘සඤ්ඤං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘සඞ්ඛායර තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘විඤ්ඤාණං තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපස්මිං තථා යතොති
සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘අඤ්ඤත්ර රූපා තථා යතොති
සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යවදනාය…යප.… අඤ්ඤත්ර
යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…යප.… අඤ්ඤත්ර සඤ්ඤාය…යප.… 
සඞ්ඛායරසු…යප.… අඤ්ඤත්ර සඞ්ඛායරහි…යප.… විඤ්ඤාණස්මිං
තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘අඤ්ඤත්ර
විඤ්ඤාණාතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධ, රූපං, යවදනං, සඤ්ඤං, සඞ්ඛායර, 
විඤ්ඤාණංතථා යතොතිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං
කිං මඤ්ඤසි, අනුරාධ, අයං යසො අරූපී අයවදයනො අසඤ්ඤී අසඞ්ඛායරො
අවිඤ්ඤායණො තථා යතොති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘එත්ථ ච යත, අනුරාධ, දිට්යඨව ධම්යම සච්චයතො යථතයතො තථා යත 
අනුපලබ්භියමායන [තථා යතො අනුපලබ්භියමායනො (සයා. ක.), තථා යත 
අනුපලබ්භමායන (?)] කල්ලංනුයතතං යවයයාකරණං [යවයයාකරණාය
(සී.)] – යයො යසො, ආවුයසො, තථා යතො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො, තං තථා යතො අඤ්ඤත්ර ඉයමහි චතූහි ඨායනහි
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපති – ‘‘‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති
වා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරං මරණා’තිවා’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු සාධු, අනුරාධ! පුබ්යබ චාහං, අනුරාධ, 
එතරහිචදුක්ඛඤ්යචවපඤ්ඤායපමිදුක්ඛස්සචනියරොධ’’න්ති.දුතියං. 
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3. පඨමසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තං 

412. එකංසමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො, ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො 
බාරාණසියං විහරන්ති ඉසිපතයන මි දායය. අථ යඛො ආයස්මා
මහායකොට්ඨියකො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මා මහායකොට්ඨියකොආයස්මන්තං
සාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිංනු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යහොතිතථා යතො පරං මරණා’’ති? 
‘‘අබයාකතං යඛො එතං, ආවුයසො, භ වතා – ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’’ති. ‘‘කිං පනාවුයසො, න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? 
‘‘එතම්පි යඛො, ආවුයසො, අබයාකතං භ වතා – ‘නයහොතිතථා යතො පරං
මරණා’’’ති. ‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසො, යහොතිචනචයහොතිතථා යතො පරං
මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතං යඛො එතං, ආවුයසො, භ වතා – ‘යහොති ච න ච
යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පනාවුයසො, යනව යහොති න න
යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? ‘‘එතම්පි යඛො, ආවුයසො, අබයාකතං
භ වතා– ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති. 

‘‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසො, යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිඉතිපුට්යඨො 
සමායනො, ‘අබයාකතං යඛොඑතං, ආවුයසො, භ වතා– යහොතිතථා යතො පරං
මරණා’ති වයදසි…යප.… ‘කිං පනාවුයසො, යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරංමරණා’තිඉතිපුට්යඨොසමායනො– ‘එතම්පියඛො, ආවුයසො, 
අබයාකතංභ වතා– යනවයහොතින නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති
වයදසි.යකොනුයඛො, ආවුයසො, යහතු, යකොපච්චයයොයයයනතං අබයාකතං
භ වතා’’ති? 

‘‘යහොති තථා යතො පරං මරණාති යඛො, ආවුයසො, රූප තයමතං. න
යහොති තථා යතො පරං මරණාති, රූප තයමතං. යහොති ච න ච යහොති
තථා යතො පරං මරණාති, රූප තයමතං. යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණාති, රූප තයමතං. යහොති තථා යතො පරං මරණාති
යඛො, ආවුයසො, යවදනා තයමතං. න යහොති තථා යතො පරං මරණාති, 
යවදනා තයමතං. යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණාති, 
යවදනා තයමතං. යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති, 
යවදනා තයමතං. යහොති තථා යතො පරං මරණාති යඛො, ආවුයසො, 
සඤ්ඤා තයමතං. න යහොති තථා යතො පරං මරණාති, සඤ්ඤා තයමතං.
යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණාති, සඤ්ඤා තයමතං. යනව
යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණාති, සඤ්ඤා තයමතං. යහොති
තථා යතො පරං මරණාති යඛො, ආවුයසො, සඞ්ඛාර තයමතං. න යහොති
තථා යතො පරං මරණාති, සඞ්ඛාර තයමතං. යහොති ච න ච යහොති
තථා යතො පරං මරණාති, සඞ්ඛාර තයමතං. යනව යහොති න න යහොති
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තථා යතො පරං මරණාති, සඞ්ඛාර තයමතං. යහොති තථා යතො පරං
මරණාති යඛො, ආවුයසො, විඤ්ඤාණ තයමතං. න යහොති තථා යතො පරං
මරණාති, විඤ්ඤාණ තයමතං. යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං
මරණාති, විඤ්ඤාණ තයමතං. යනව යහොතිනන යහොතිතථා යතො පරං
මරණාති, විඤ්ඤාණ තයමතං. අයං යඛො, ආවුයසො, යහතු අයං පච්චයයො, 
යයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’ති.තතියං. 

4. දුතියසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තං 

413. එකං සමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො, ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො
බාරාණසියංවිහරන්තිඉසිපතයනමි දායය…යප.… (සායයව පුච්ඡා)‘‘යකො
නුයඛො, ආවුයසො, යහතු, යකොපච්චයයො, යයයනතංඅබයාකතං භ වතා’’ති? 
‘‘රූපං යඛො, ආවුයසො, අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, රූපසමුදයං
අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, රූපනියරොධං අජානයතො අපස්සයතො
යථාභූතං, රූපනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, 
‘යහොතිතථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති; ‘නයහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිස්සයහොති; ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්ස
යහොති; ‘යනව යහොතිනන යහොතිතථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති.
යවදනං…යප.… සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ඛායර…යප.… විඤ්ඤාණං
අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, විඤ්ඤාණසමුදයං අජානයතො අපස්සයතො 
යථාභූතං, විඤ්ඤාණනියරොධං අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, 
විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිංපටිපදං අජානයතොඅපස්සයතොයථාභූතං, ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති; ‘න යහොති තථා යතො පරං 
මරණා’තිපිස්සයහොති; ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං මරණා’තිපිස්ස
යහොති; ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’තිපිස්සයහොති. 

‘‘රූපඤ්ච යඛො, ආවුයසො, ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, රූපසමුදයං
ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, රූපනියරොධං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, 
රූපනියරොධ ාමිනිංපටිපදංජානයතො පස්සයතොයථාභූතං, ‘යහොතිතථා යතො
පරං මරණා’තිපිස්ස න යහොති…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න යහොති. යවදනං…යප.… 
සඤ්ඤං…යප.… සඞ්ඛායර…යප.… විඤ්ඤාණං ජානයතො පස්සයතො
යථාභූතං, විඤ්ඤාණසමුදයං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, 
විඤ්ඤාණනියරොධංජානයතොපස්සයතොයථාභූතං, විඤ්ඤාණනියරොධ ාමිනිං
පටිපදං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිස්ස න යහොති; ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න
යහොති; ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න යහොති; 
‘යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතො පරංමරණා’තිපිස්සනයහොති. අයං
යඛො, ආවුයසො, යහතු අයං පච්චයයො, යයයනතං අබයාකතං භ වතා’’ති.
චතුත්ථං. 
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5. තතියසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තං 

414. එකං සමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො, ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො
බාරාණසියංවිහරන්තිඉසිපතයනමි දායය…යප.… (සායයවපුච්ඡා) ‘‘යකො
නුයඛො, ආවුයසො, යහතුයකොපච්චයයො, යයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’ති? 
‘‘රූයප යඛො, ආවුයසො, අවි තරා ස්ස අවි තච්ඡන්දස්ස අවි තයපමස්ස 
අවි තපිපාසස්සඅවි තපරිළාහස්සඅවි තතණ්හස්ස‘යහොතිතථා යතොපරං
මරණා’තිපිස්ස යහොති…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’තිපිස්ස යහොති. යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…යප.… 
සඞ්ඛායරසු…යප.… විඤ්ඤායණ අවි තරා ස්ස අවි තච්ඡන්දස්ස 
අවි තයපමස්ස අවි තපිපාසස්ස අවි තපරිළාහස්ස අවි තතණ්හස්ස
‘යහොතිතථා යතොපරං මරණා’තිපිස්සයහොති…යප.… ‘යනව යහොතිනන
යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති. රූයප ච යඛො, ආවුයසො, 
වි තරා ස්ස…යප.… යවදනාය…යප.… සඤ්ඤාය…යප.… 
සඞ්ඛායරසු…යප.… විඤ්ඤායණ වි තරා ස්ස වි තච්ඡන්දස්ස
වි තයපමස්ස වි තපිපාසස්ස වි තපරිළාහස්ස වි තතණ්හස්ස ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න යහොති…යප.… ‘යනව යහොති න න
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සනයහොති.අයංයඛො, ආවුයසො, යහතු, 
අයංපච්චයයො, යයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’ති.පඤ්චමං. 

6. චතුත්ථසාරිපුත්තයකොට්ඨිකසුත්තං 

415. එකංසමයංආයස්මාචසාරිපුත්යතො, ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො 
බාරාණසියංවිහරන්තිඉසිපතයනමි දායය.අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහායකොට්ඨියකො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහායකොට්ඨියකන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං 
මහායකොට්ඨිකං එතදයවොච – ‘‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො යකොට්ඨික, යහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති…යප.… ‘කිං පනාවුයසො, යනව යහොති න න
යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘එතම්පි යඛො, 
ආවුයසො, අබයාකතංභ වතා – යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරං 
මරණා’ති වයදසි’’. ‘‘යකො නු යඛො, ආවුයසො, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයයනතංඅබයාකතං භ වතා’’ති? 

‘‘රූපාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, රූපරතස්ස රූපසම්මුදිතස්සරූපනියරොධං
අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස
යහොති; ‘නයහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති; ‘යහොති චන ච
යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති; ‘යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති. යවදනාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, 
යවදනාරතස්සයවදනාසම්මුදිතස්ස, යවදනානියරොධංඅජානයතොඅපස්සයතො
යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති…යප.… 
සඤ්ඤාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො…යප.… සඞ්ඛාරාරාමස්ස යඛො
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ආවුයසො…යප.… විඤ්ඤාණාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, විඤ්ඤාණරතස්ස 
විඤ්ඤාණසම්මුදිතස්සවිඤ්ඤාණනියරොධංඅජානයතොඅපස්සයතොයථාභූතං, 
‘යහොතිතථා යතොපරං මරණා’තිපිස්සයහොති…යප.… ‘යනවයහොතිනන
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සයහොති’’. 

‘‘න රූපාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, න රූපරතස්ස න රූපසම්මුදිතස්ස, 
රූපනියරොධං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිස්ස න යහොති…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො
පරංමරණා’තිපිස්සනයහොති.නයවදනාරාමස්සයඛො, ආවුයසො…යප.… න 
සඤ්ඤාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො…යප.… න සඞ්ඛාරාරාමස්ස යඛො, 
ආවුයසො…යප.… නවිඤ්ඤාණාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, නවිඤ්ඤාණරතස්ස
නවිඤ්ඤාණසම්මුදිතස්ස, විඤ්ඤාණනියරොධංජානයතො පස්සයතොයථාභූතං, 
‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සනයහොති…යප.… ‘යනවයහොතින
න යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න යහොති. අයං යඛො, ආවුයසො, 
යහතු, අයංපච්චයයො, යයයනතංඅබයාකතංභ වතා’’ති. 

‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො, යයයනතං අබයාකතං
භ වතා’’ති? ‘‘සියා, ආවුයසො. භවාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, භවරතස්ස
භවසම්මුදිතස්ස, භවනියරොධං අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති
තථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සයහොති…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොති 
තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති. න භවාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, න
භවරතස්ස න භවසම්මුදිතස්ස, භවනියරොධං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, 
‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සනයහොති…යප.… ‘යනවයහොතින
නයහොතිතථා යතො පරංමරණා’තිපිස්සනයහොති.අයම්පියඛො, ආවුයසො, 
පරියායයො, යයයනතංඅබයාකතං භ වතා’’ති. 

‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො, යයයනතං අබයාකතං
භ වතා’’ති? ‘‘සියා, ආවුයසො. උපාදානාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, 
උපාදානරතස්ස උපාදානසම්මුදිතස්ස, උපාදානනියරොධං අජානයතො
අපස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස
යහොති…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්ස
යහොති. න උපාදානාරාමස්ස යඛො, ආවුයසො, න උපාදානරතස්ස න
උපාදානසම්මුදිතස්ස, උපාදානනියරොධං ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, 
‘යහොති තථා යතො පරංමරණා’තිපිස්සනයහොති…යප.… ‘යනව, යහොතින
නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සනයහොති. අයම්පියඛොආවුයසො, 
පරියායයො, යයයනතං අබයාකතංභ වතා’’ති. 

‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො, යයයනතං අබයාකතං
භ වතා’’ති? ‘‘සියා, ආවුයසො.තණ්හාරාමස්සයඛො, ආවුයසො, තණ්හාරතස්ස
තණ්හාසම්මුදිතස්ස, තණ්හානියරොධං අජානයතො අපස්සයතො යථාභූතං, 
‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපිස්සයහොති…යප.… ‘යනවයහොතිනන
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යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස යහොති. න තණ්හාරාමස්ස යඛො, 
ආවුයසො, න තණ්හාරතස්ස න තණ්හාසම්මුදිතස්ස, තණ්හානියරොධං
ජානයතො පස්සයතො යථාභූතං, ‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’තිපිස්ස න
යහොති…යප. … ‘යනවයහොතිනනයහොති තථා යතොපරංමරණා’තිපිස්ස
න යහොති. අයම්පි යඛො, ආවුයසො, පරියායයො, යයයනතං අබයාකතං 
භ වතා’’ති. 

‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො, යයයනතං අබයාකතං
භ වතා’’ති? ‘‘එත්ථ දානි, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ඉයතොඋත්තරිකිංඉච්ඡසි? 
තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තස්ස, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො වට්ටං [වත්තං
(සයා.කං.ක.)වද්ධං(පී.)] නත්ථිපඤ්ඤාපනායා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. යමොග් ල්ලානසුත්තං 

416. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා 
මහායමොග් ල්ලායනන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොවච්ඡය ොත්යතො
පරිබ්බාජයකොආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, යභො යමොග් ල්ලාන, සස්සයතො යලොයකො’’ති? 
‘‘අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, භ වතා – ‘සස්සයතො යලොයකො’’’ති. ‘‘කිං
පන, යභො යමොග් ල්ලාන, අසස්සයතො යලොයකො’’ති? ‘‘එතම්පියඛො, වච්ඡ, 
අබයාකතං භ වතා – ‘අසස්සයතො යලොයකො’’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, යභො
යමොග් ල්ලාන, අන්තවා යලොයකො’’ති? ‘‘අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, 
භ වතා – ‘අන්තවා යලොයකො’’’ති. ‘‘කිං පන, යභො යමොග් ල්ලාන, 
අනන්තවා යලොයකො’’ති? ‘‘එතම්පි යඛො, වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – 
‘අනන්තවායලොයකො’’’ති. ‘‘කිං නුයඛො, යභොයමොග් ල්ලාන, තංජීවංතං 
සරීර’’න්ති? ‘‘අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, භ වතා – ‘තං ජීවං තං
සරීර’’’න්ති. ‘‘කිං පන, යභො යමොග් ල්ලාන, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං
සරීර’’න්ති? ‘‘එතම්පි යඛො, වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – ‘අඤ්ඤං ජීවං
අඤ්ඤං සරීර’’’න්ති. ‘‘කිංනුයඛො, යභොයමොග් ල්ලාන, යහොතිතථා යතො
පරංමරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, භ වතා– ‘යහොතිතථා යතො
පරංමරණා’’’ති.‘‘කිංපන, යභො යමොග් ල්ලාන, නයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’’ති? ‘‘එතම්පි යඛො, වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – ‘න යහොති
තථා යතොපරංමරණා’’’ති.‘‘කිංනුයඛො, යභොයමොග් ල්ලාන, යහොතිචන
චයහොති තථා යතොපරංමරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, භ වතා
– ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පන, යභො
යමොග් ල්ලාන, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’ති? 
‘‘එතම්පි යඛො, වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – ‘යනව යහොති න න යහොති
තථා යතොපරං මරණා’’’ති. 
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‘‘යකො නු යඛො, යභො යමොග් ල්ලාන, යහතු යකො පච්චයයො, යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– සස්සයතොයලොයකොතිවා, අසස්සයතොයලොයකොතිවා, අන්තවායලොයකොති
වා, අනන්තවා යලොයකොති වා, තං ජීවං තං සරීරන්ති වා, අඤ්ඤං ජීවං
අඤ්ඤං සරීරන්ති වා, යහොති තථා යතො පරං මරණාති වා, න යහොති
තථා යතොපරං මරණාතිවා, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරං මරණාති
වා, යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිවා? යකො පන, යභො 
යමොග් ල්ලාන, යහතු යකො පච්චයයො, යයන සමණස්ස ය ොතමස්ස එවං
පුට්ඨස්ස න එවං යවයයාකරණං යහොති – සස්සයතො යලොයකොතිපි, 
අසස්සයතො යලොයකොතිපි, අන්තවා යලොයකොතිපි, අනන්තවා යලොයකොතිපි, 
තංජීවංතංසරීරන්තිපි, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිපි, යහොති තථා යතො
පරංමරණාතිපි, නයහොතිතථා යතොපරංමරණාතිපි, යහොතිචනචයහොති
තථා යතො පරං මරණාතිපි, යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණාතිපී’’ති? 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා යඛො, වච්ඡ, පරිබ්බාජකා චක්ඛුං ‘එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සන්ති…යප.… ජිව්හං ‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සන්ති…යප.… මනං‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සන්ති. තස්මා
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවං යවයයාකරණංයහොති
– සස්සයතො යලොයකොතිවා…යප.… යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණාති වා.තථා යතොචයඛො, වච්ඡ, අරහං සම්මාසම්බුද්යධොචක්ඛුං 
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති…යප.… 
ජිව්හං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති
සමනුපස්සති…යප.… මනං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති සමනුපස්සති. තස්මා තථා තස්ස එවං පුට්ඨස්ස න එවං 
යවයයාකරණංයහොති– සස්සයතොයලොයකොතිපි…යප.… යනවයහොතිනන
යහොතිතථා යතොපරං මරණාතිපී’’ති. 

අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො උට්ඨායාසනා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිංනුයඛො, යභො
ය ොතම, සස්සයතො යලොයකො’’ති? අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, මයා – 
‘සස්සයතොයලොයකො’ති…යප.…. ‘‘කිංපන, යභොය ොතම, යනවයහොතින
නයහොතිතථා යතො පරංමරණා’’ති? ‘‘එතම්පියඛො, වච්ඡ, අබයාකතංමයා
– ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං මරණා’’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු යකො පච්චයයො, යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවං යවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
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පරං මරණා’ති වා? යකො පන, යභො ය ොතම, යහතු යකො පච්චයයො, යයන
යභොයතො ය ොතමස්ස එවං පුට්ඨස්ස න එවං යවයයාකරණං යහොති – 
‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො
පරං මරණා’තිපී’’ති? 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා යඛො, වච්ඡ, පරිබ්බාජකා චක්ඛුං ‘එතං මම, 
එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සන්ති…යප.… ජිව්හං ‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සන්ති…යප.… මනං‘එතං
මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සන්ති. තස්මා
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා’තිවා.තථා යතොචයඛො, වච්ඡ, අරහංසම්මාසම්බුද්යධො චක්ඛුං
‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති…යප.… 
ජිව්හං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති
සමනුපස්සති…යප.… මනං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති සමනුපස්සති. තස්මා තථා තස්ස එවං පුට්ඨස්ස න එවං
යවයයාකරණං යහොති – ‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි, ‘අසස්සයතො
යලොයකො’තිපි, ‘අන්තවා යලොයකො’තිපි, ‘අනන්තවායලොයකො’තිපි, ‘තංජීවං
තංසරීර’න්තිපි, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං සරීර’න්තිපි, ‘යහොතිතථා යතොපරං
මරණා’තිපි, ‘නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපි, ‘යහොතිච නචයහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපි, ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභොය ොතම, අබ්භුතං, යභොය ොතම!යත්රහිනාමසත්ථුච 
[සත්ථුස්ස ච (සී. පී.), සත්ථු යචව (යඛමාසුත්යත)] සාවකස්ස ච අත්යථන
අත්යථො බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනං සංසන්දිස්සති සයමස්සති න 
වියරොධයිස්සති, යදිදං අග් පදස්මිං. ඉදානාහං, යභො ය ොතම, සමණං
මහායමොග් ල්ලානං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං අපුච්ඡිං. සමයණොපි යම
යමොග් ල්ලායනො එයතහි පයදහි එයතහි බයඤ්ජයනහි තමත්ථං බයාකාසි, 
යසයයථාපි භවංය ොතයමො.අච්ඡරියං, යභොය ොතම, අබ්භුතං, යභොය ොතම! 
යත්ර හි නාම සත්ථු ච සාවකස්ස ච අත්යථන අත්යථො බයඤ්ජයනන
බයඤ්ජනං සංසන්දිස්සති සයමස්සති න වියරොධයිස්සති, යදිදං
අග් පදස්මි’’න්ති.සත්තමං. 

8. වච්ඡය ොත්තසුත්තං 

417. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකොභ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිංනුයඛො, යභො
ය ොතම, සස්සයතො යලොයකො’’ති? අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, මයා – 
‘සස්සයතොයලොයකො’ති…යප.…. ‘‘කිංපන, යභොය ොතම, ‘යනවයහොතින
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නයහොතිතථා යතොපරං මරණා’’’ති? ‘‘එතම්පියඛො, වච්ඡ, අබයාකතංමයා
– ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං මරණා’’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා’තිවා? යකොපන, යභො ය ොතම, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
යභොයතො ය ොතමස්ස එවං පුට්ඨස්ස න එවං යවයයාකරණං යහොති – 
‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො
පරංමරණා’තිපී’’ති? 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා යඛො, වච්ඡ, පරිබ්බාජකා රූපං අත්තයතො 
සමනුපස්සන්ති, රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා
අත්තානං. යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සන්ති…යප.… සඤ්ඤං…යප.… 
සඞ්ඛායර…යප.… විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සන්ති, විඤ්ඤාණවන්තං
වාඅත්තානං, අත්තනිවා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.තස්මා
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං එවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා’තිවා.තථා යතොචයඛො, වච්ඡ, අරහං සම්මාසම්බුද්යධොනරූපං
අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තංවාඅත්තානං, නඅත්තනි වාරූපං, න
රූපස්මිං වා අත්තානං. න යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… න
සඤ්ඤං…යප.… න සඞ්ඛායර…යප.… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං, නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, 
න විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං.තස්මාතථා තස්ස එවං පුට්ඨස්සනඑවං
යවයයාකරණං යහොති– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිපි…යප.… ‘යනවයහොතින
නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපී’’ති. 

අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො උට්ඨායාසනා යයනායස්මා 
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
මහායමොග් ල්ලායනන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොවච්ඡය ොත්යතො
පරිබ්බාජයකොආයස්මන්තංමහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච– ‘‘කිංනුයඛො, 
යභොයමොග් ල්ලාන, සස්සයතොයලොයකො’’ති? අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, 
භ වතා– ‘සස්සයතොයලොයකො’ති…යප.…. ‘‘කිංපන, යභොයමොග් ල්ලාන, 
‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති? ‘‘එතම්පි යඛො, 
වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, යභො යමොග් ල්ලාන, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන 
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතො යලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
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පරං මරණා’තිවා? යකො පන, යභො යමොග් ල්ලාන, යහතු, යකො පච්චයයො
යයනසමණස්සය ොතමස්සඑවංපුට්ඨස්සනඑවං යවයයාකරණංයහොති– 
‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො
පරං මරණා’තිපී’’ති? 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා යඛො, වච්ඡ, පරිබ්බාජකා රූපං අත්තයතො
සමනුපස්සන්ති, රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා
අත්තානං. යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සන්ති…යප.… සඤ්ඤං…යප.… 
සඞ්ඛායර…යප.… විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සන්ති, විඤ්ඤාණවන්තං
වාඅත්තානං, අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.තස්මා
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංපුට්ඨානංඑවංයවයයාකරණංයහොති
– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනව යහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා’තිවා.තථා යතොචයඛො, වච්ඡ, අරහංසම්මාසම්බුද්යධො නරූපං
අත්තයතොසමනුපස්සති, නරූපවන්තංවාඅත්තානං, නඅත්තනිවාරූපං, න 
රූපස්මිං වා අත්තානං. න යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති…යප.… න 
සඤ්ඤං…යප.… න සඞ්ඛායර…යප.… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තං වාඅත්තානං, නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, 
න විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං.තස්මාතථා තස්ස එවං පුට්ඨස්සනඑවං
යවයයාකරණං යහොති – ‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි, ‘අසස්සයතො
යලොයකො’තිපි, ‘අන්තවායලොයකො’තිපි, ‘අනන්තවා යලොයකො’තිපි, ‘තංජීවං
තංසරීර’න්තිපි, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිපි, ‘යහොති තථා යතොපරං
මරණා’තිපි, ‘නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිපි, ‘යහොතිචනචයහොති
තථා යතො පරං මරණා’තිපි, ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභොයමොග් ල්ලාන, අබ්භුතං, යභොයමොග් ල්ලාන!යත්ර හි
නාම සත්ථු ච සාවකස්ස ච අත්යථන අත්යථො බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනං
සංසන්දිස්සති, සයමස්සති, නවියරොධයිස්සති, යදිදංඅග් පදස්මිං.ඉදානාහං, 
යභො යමොග් ල්ලාන, සමණං ය ොතමං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං අපුච්ඡිං.
සමයණොපි යම ය ොතයමො එයතහි පයදහි එයතහි බයඤ්ජයනහි එතමත්ථං
බයාකාසි, යසයයථාපි භවං යමොග් ල්ලායනො. අච්ඡරියං, යභො 
යමොග් ල්ලාන, අබ්භුතං, යභො යමොග් ල්ලාන! යත්ර හි නාම සත්ථු ච
සාවකස්ස ච අත්යථන අත්යථො බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනං සංසන්දිස්සති
සයමස්සතිනවියරොධයිස්සති, යදිදංඅග් පදස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. කුතූහලසාලාසුත්තං 

418. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකොභ වන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘පුරිමානි, යභො ය ොතම, දිවසානි පුරිමතරානි සම්බහුලානං
නානාතිත්ථියානං සමණබ්රාහ්මණානං පරිබ්බාජකානං කුතූහලසාලායං
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘අයං යඛො
පූරයණො කස්සයපො සඞ්ඝී යචව  ණී ච  ණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී
තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස. යසොපි සාවකං අබ්භතීතං
කාලඞ්කතං උපපත්තීසුබයාකයරොති – ‘අසු අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර
උපපන්යනො’ති. යයොපිස්ස සාවයකො උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො
පරමපත්තිපත්යතො තම්පි සාවකං අබ්භතීතං කාලඞ්කතං උපපත්තීසු
බයාකයරොති– ‘අසුඅමුත්රඋපපන්යනො, අසුඅමුත්රඋපපන්යනො’’’ති. 

‘‘අයම්පි යඛො මක්ඛලි ය ොසායලො…යප.… අයම්පි යඛො නි ණ්යඨො 
නාටපුත්යතො…යප.… අයම්පියඛොසඤ්චයයො [සඤ්ජයයො(සී.සයා.කං. පී.)] 
යබලට්ඨපුත්යතො…යප.… අයම්පි යඛො පකුයධො [පකුද්යධො (පී.)] 
කච්චායනො…යප.… අයම්පියඛොඅජියතොයකසකම්බයලොසඞ්ඝීයචව ණී
ච  ණාචරියයො චඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස.
යසොපිසාවකංඅබ්භතීතං කාලඞ්කතංඋපපත්තීසුබයාකයරොති– ‘අසුඅමුත්ර
උපපන්යනො, අසුඅමුත්ර උපපන්යනො’ති.යයොපිස්සසාවයකොඋත්තමපුරියසො
පරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො තම්පි සාවකං අබ්භතීතං කාලඞ්කතං 
උපපත්තීසු බයාකයරොති – ‘අසු අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර
උපපන්යනො’’’ති. 

‘‘අයම්පියඛොසමයණොය ොතයමොසඞ්ඝීයචව ණීච ණාචරියයො ච
ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස. යසොපි සාවකං
අබ්භතීතං කාලඞ්කතං උපපත්තීසු බයාකයරොති – ‘අසු අමුත්ර උපපන්යනො, 
අසු අමුත්ර උපපන්යනො’ති. යයොපිස්ස [යයො ච ඛ්වස්ස (පී.)] සාවයකො
උත්තමපුරියසො පරමපුරියසො පරමපත්තිපත්යතො තඤ්ච සාවකං අබ්භතීතං 
කාලඞ්කතංඋපපත්තීසුනබයාකයරොති– ‘අසුඅමුත්රඋපපන්යනො, අසුඅමුත්ර 
උපපන්යනො’ති. අපි ච යඛො නං එවං බයාකයරොති – ‘අච්යඡච්ඡි තණ්හං, 
විවත්තයි සංයයොජනං, සම්මාමානාභිසමයාඅන්තමකාසිදුක්ඛස්සා’ති.තස්ස
මය්හං, යභොය ොතම, අහු යදවකඞ්ඛා, අහුවිචිකිච්ඡා– ‘කථංනාම [කථඤ්හි
නාම (සයා.කං. පී.ක.)කථංකථංනාම (ඡක්කඞ්ගුත්තයරපඤ්චමවග්ය 
දුතියසුත්යත)] සමණස්ස ය ොතමස්ස ධම්යමො අභිඤ්යඤයයයො’’’ති 
[ධම්මාභිඤ්යඤයයාති (පී. ක.) ධම්යමො… අඤ්යඤයයයො
(ඡක්කඞ්ගුත්තයර)]? 

‘‘අලඤ්හියත, වච්ඡ, කඞ්ඛිතුං, අලංවිචිකිච්ඡිතුං.කඞ්ඛනීයය චපනයත
ඨායන විචිකිච්ඡා උප්පන්නා. සඋපාදානස්ස ඛ්වාහං, වච්ඡ, උපපත්තිං 
පඤ්ඤායපමි යනො අනුපාදානස්ස. යසයයථාපි, වච්ඡ, අග්ගි සඋපාදායනො
ජලති, යනොඅනුපාදායනො; එවයමවඛ්වාහං, වච්ඡ, සඋපාදානස්සඋපපත්තිං 
පඤ්ඤායපමි, යනොඅනුපාදානස්සා’’ති. 
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‘‘යස්මිං, යභො ය ොතම, සමයය අච්චි වායතන ඛිත්තා දූරම්පි  ච්ඡති, 
ඉමස්ස පන භවං ය ොතයමො කිං උපාදානස්මිං පඤ්ඤායපතී’’ති? ‘‘යස්මිං
යඛො, වච්ඡ, සමයයඅච්චිවායතනඛිත්තාදූරම්පි ච්ඡති, තමහංවාතූපාදානං 
පඤ්ඤායපමි. වායතො හිස්ස, වච්ඡ, තස්මිං සමයය උපාදානං යහොතී’’ති.
‘‘යස්මිඤ්ච පන, යභොය ොතම, සමයයඉමඤ්චකායංනික්ඛිපති, සත්යතොච
අඤ්ඤතරං කායං අනුපපන්යනො යහොති, ඉමස්ස පන භවං ය ොතයමො කිං
උපාදානස්මිංපඤ්ඤායපතී’’ති? ‘‘යස්මිංයඛො, වච්ඡ, සමයයඉමඤ්චකායං
නික්ඛිපති, සත්යතො ච අඤ්ඤතරං කායං අනුපපන්යනො යහොති, තමහං
තණ්හූපාදානං වදාමි. තණ්හා හිස්ස, වච්ඡ, තස්මිං සමයය උපාදානං
යහොතී’’ති [යහොතීති…යප.… (ක.)]. නවමං. 

10. ආනන්දසුත්තං 

419. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකොභ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිංනුයඛො, යභො
ය ොතම, අත්ථත්තා’’ති? එවංවුත්යත, භ වාතුණ්හීඅයහොසි.‘‘කිංපන, යභො
ය ොතම, නත්ථත්තා’’ති? දුතියම්පි යඛො භ වා තුණ්හී අයහොසි. අථ යඛො
වච්ඡය ොත්යතොපරිබ්බාජයකොඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො අචිරපක්කන්යත වච්ඡය ොත්යත
පරිබ්බාජයක භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, භන්යත, භ වා
වච්ඡය ොත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස පඤ්හං පුට්යඨො න බයාකාසී’’ති? 
‘‘අහඤ්චානන්ද, වච්ඡය ොත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස ‘අත්ථත්තා’ති පුට්යඨො
සමායනො ‘අත්ථත්තා’තිබයාකයරයයං, යය යත, ආනන්ද, සමණබ්රාහ්මණා
සස්සතවාදා යතසයමතං සද්ධිං [යතසයමතං ලද්ධි (සී.)] අභවිස්ස.
අහඤ්චානන්ද, වච්ඡය ොත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස ‘නත්ථත්තා’ති පුට්යඨො
සමායනො ‘නත්ථත්තා’තිබයාකයරයයං, යයයත, ආනන්ද, සමණබ්රාහ්මණා 
උච්යඡදවාදා යතසයමතං සද්ධිං අභවිස්ස. අහඤ්චානන්ද, වච්ඡය ොත්තස්ස
පරිබ්බාජකස්ස ‘අත්ථත්තා’ති පුට්යඨො සමායනො ‘අත්ථත්තා’ති
බයාකයරයයං, අපි නු යම තං, ආනන්ද, අනුයලොමං අභවිස්ස ඤාණස්ස
උප්පාදාය – ‘සබ්යබ ධම්මා අනත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 
‘‘අහඤ්චානන්ද, වච්ඡය ොත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස ‘නත්ථත්තා’ති පුට්යඨො
සමායනො ‘නත්ථත්තා’ති බයාකයරයයං, සම්මූළ්හස්ස, ආනන්ද, 
වච්ඡය ොත්තස්සපරිබ්බාජකස්ස භියයයොසම්යමොහායඅභවිස්ස– ‘අහුවායම
නූනපුබ්යබඅත්තා, යසොඑතරහිනත්ථී’’’ති. දසමං. 

11. සභියකච්චානසුත්තං 

420. එකං සමයං ආයස්මා සභියයො කච්චායනො ඤාතියක විහරති 
ගිඤ්ජකාවසයථ. අථ යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා
සභියයො කච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සභියයන
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කච්චායනනසද්ධිංසම්යමොදි. සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො වච්ඡය ොත්යතොපරිබ්බාජයකො
ආයස්මන්තං සභියං කච්චානං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො යභො, කච්චාන, 
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, භ වතා– 
‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පන, යභො කච්චාන, න යහොති
තථා යතොපරංමරණා’’ති? ‘‘එතම්පියඛො, වච්ඡ, අබයාකතංභ වතා– ‘න
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යභො කච්චාන, යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං
මරණා’’ති? ‘‘අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, භ වතා– ‘යහොතිචනචයහොති
තථා යතො පරං මරණා’’’ති. ‘‘කිං පන, යභොකච්චාන, යනවයහොතිනන
යහොතිතථා යතොපරංමරණා’’ති? ‘‘එතම්පියඛො, වච්ඡ, අබයාකතංභ වතා
– ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං මරණා’’’ති. 

‘‘‘කිං නු යඛො, යභො කච්චාන, යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො – ‘අබයාකතං යඛො එතං, වච්ඡ, භ වතා – යහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති වයදසි. ‘කිං පන, යභො කච්චාන, න යහොති
තථා යතොපරංමරණා’ති, ඉතිපුට්යඨො සමායනො– ‘අබයාකතංයඛොඑතං, 
වච්ඡ, භ වතා– නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවයදසි. ‘කිං නුයඛො, 
යභොකච්චාන, යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති, ඉතිපුට්යඨො
සමායනො– ‘අබයාකතංයඛොඑතං, වච්ඡ, භ වතා– යහොතිචනචයහොති
තථා යතොපරං මරණා’තිවයදසි. ‘කිංපන, යභොකච්චාන, යනවයහොතින
නයහොතිතථා යතොපරංමරණා’ති, ඉති පුට්යඨොසමායනො– ‘එතම්පියඛො, 
වච්ඡ, අබයාකතං භ වතා – යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’ති වයදසි. යකො නු යඛො, යභො කච්චාන, යහතු, යකො පච්චයයො, 
යයයනතං අබයාකතං සමයණනය ොතයමනා’’ති? ‘‘යයො ච, වච්ඡ, යහතු, 
යයොචපච්චයයො පඤ්ඤාපනායරූපීතිවාඅරූපීතිවාසඤ්ඤීතිවාඅසඤ්ඤීති
වා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීති වා, යසො ච යහතු, යසො ච පච්චයයො සබ්යබන
සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරියසසං නිරුජ්යඣයය. යකන නං
පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය රූපීති වා අරූපීති වා සඤ්ඤීති වා
අසඤ්ඤීතිවා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීතිවා’’ති.‘‘කීවචිරංපබ්බජියතොසි, යභො
කච්චානා’’ති? ‘‘නචිරං, ආවුයසො, තීණිවස්සානී’’ති.‘‘යස්සප’ස්ස, ආවුයසො, 
එතයමත්තයකනඑත්තකයමවතංප’ස්ස බහු, යකො පන වායදො එවං [යකො
පනවායදොඑව(සී.පී.)] අභික්කන්යත’’ති!එකාදසමං. 

අබයාකතසංයුත්තං සමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

යඛමායථරී අනුරායධො, සාරිපුත්යතොති යකොට්ඨියකො; 
යමොග් ල්ලායනොචවච්යඡොච, කුතූහලසාලානන්යදො; 
සභියයොඑකාදසමන්ති; 
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සළායතනවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

සළායතනයවදනා, මාතු ායමොජම්බුඛාදයකො; 
සාමණ්ඩයකොයමොග් ල්ලායනො, චිත්යතො ාමණිසඞ්ඛතං; 
අබයාකතන්තිදසධාති. 

සළායතනවග් සංයුත්තපාළිනිට්ඨිතා. 
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