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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකාය ො 

මහාවග්ය ො 

1. මග් සංයුත්තං 

1. අවිජ්ජාවග්ය ො 

1. අවිජ්ජාසුත්තං 

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

‘‘අවිජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා, 
අන්වයදව [අනුයදව (සී. පී. ක.)] අහිරිකං අයනොත්තප්පං. අවිජ්ජා තස්ස, 
භික්ඛයව, අවිද්දසුයනො මිච්ඡාදිට්ඨි පයහොති; මිච්ඡාදිට්ඨිස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්යපො
පයහොති; මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස මිච්ඡාවාචා පයහොති; මිච්ඡාවාචස්ස
මිච්ඡාකම්මන්යතො පයහොති; මිච්ඡාකම්මන්තස්ස මිච්ඡාආජීයවො පයහොති; 
මිච්ඡාආජීවස්ස මිච්ඡාවායායමො පයහොති; මිච්ඡාවායාමස්ස මිච්ඡාසති පයහොති; 
මිච්ඡාසතිස්සමිච්ඡාසමාධිපයහොති. 

‘‘විජ්ජා චයඛො, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා, 
අන්වයදව හියරොත්තප්පං. විජ්ජා තස්ස, භික්ඛයව, විද්දසුයනො සම්මාදිට්ඨි 
පයහොති; සම්මාදිට්ඨිස්ස සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති; සම්මාසඞ්කප්පස්ස
සම්මාවාචා පයහොති; සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්යතො පයහොති; 
සම්මාකම්මන්තස්ස සම්මාආජීයවො පයහොති; සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායායමො
පයහොති; සම්මාවායාමස්ස සම්මාසති පයහොති; සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි
පයහොතී’’ති.පඨමං. 

2. උපඩ්ඪසුත්තං 

2. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සයකයසු විහරති න රකං නාම 
[නා රකංනාම(සී.), සක්කරංනාම(සයා.ක.)] සකයානං නි යමො.අථයඛො
ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘උපඩ්ඪමිදං, භන්යත, බ්රහ්මචරියං, යදිදං– 
කල්යාණමිත්තතා කලයාණසහායතාකලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති. 
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‘‘මා යහවං, ආනන්ද, මා යහවං, ආනන්ද! සකලයමවිදං, ආනන්ද, 
බ්රහ්මචරියං, යදිදං – කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා
කලයාණසම්පවඞ්කතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, ආනන්ද, භික්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛං කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවස්සති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකං මග් ංබහුලීකරිස්සති. 

‘‘කථඤ්චානන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො 
කලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධානන්ද, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිංභායවතිවියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං; සම්මාසඞ්කප්පංභායවති 
වියවකනිස්සිතං …යප.… සම්මාවාචං භායවති …යප.… සම්මාකම්මන්තං
භායවති…යප.… සම්මාආජීවං භායවති…යප.… සම්මාවායාමං
භායවති…යප.… සම්මාසතිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො
කලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංබහුලීකයරොති. 

‘‘තදමිනායපතං, ආනන්ද, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා සකලයමවිදං
බ්රහ්මචරියං, යදිදං – කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා
කලයාණසම්පවඞ්කතා.මමඤ්හි, ආනන්ද, කලයාණමිත්තංආ ම්ම ජාතිධම්මා
සත්තාජාතියාපරිමුච්චන්ති; ජරාධම්මාසත්තාජරායපරිමුච්චන්ති; මරණධම්මා
සත්තා මරයණන පරිමුච්චන්ති; යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා 
සත්තා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති. ඉමිනා යඛො
එතං, ආනන්ද, පරියායයනයවදිතබ්බංයථාසකලයමවිදංබ්රහ්මචරියං, යදිදං– 
කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතාකලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති.දුතියං. 

3. සාරිපුත්තසුත්තං 

3. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සකලමිදං, භන්යත, බ්රහ්මචරියං, යදිදං– කලයාණමිත්තතාකලයාණසහායතා 
කලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සකලමිදං, සාරිපුත්ත, බ්රහ්මචරියං, යදිදං – 
කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා කලයාණසම්පවඞ්කතා.
කලයාණමිත්තස්යසතං, සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං කලයාණසහායස්ස
කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
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කලයාණමිත්යතොකලයාණසහායයොකලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොති? 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං.
එවං යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො
කලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංබහුලීකයරොති. 

‘‘තදමිනායපතං, සාරිපුත්ත, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා සකලමිදං 
බ්රහ්මචරියං, යදිදං – කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා
කලයාණසම්පවඞ්කතා. මමඤ්හි, සාරිපුත්ත, කලයාණමිත්තං ආ ම්ම
ජාතිධම්මාසත්තාජාතියා පරිමුච්චන්ති; ජරාධම්මාසත්තාජරායපරිමුච්චන්ති; 
මරණධම්මා සත්තා මරයණන පරිමුච්චන්ති; 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති. ඉමිනා යඛො එතං, 
සාරිපුත්ත, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා සකලමිදං බ්රහ්මචරියං, යදිදං – 
කලයාණමිත්තතාකලයාණසහායතාකලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති.තතියං. 

4. ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මණසුත්තං 

4. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසි.අද්දසායඛොආයස්මා
ආනන්යදො ජාණුස්යසොණිං බ්රාහ්මණං සබ්බයසයතන වළවාභිරයථන 
[වළභීරයථන (සී.)] සාවත්ථියා නියයායන්තං. යසතා සුදං අස්සා යුත්තා
යහොන්ති යසතාලඞ්කාරා, යසයතො රයථො, යසතපරිවායරො, යසතා රස්මියයො, 
යසතාපයතොදලට්ඨි, යසතංඡත්තං, යසතංඋණ්හීසං, යසතානිවත්ථානි, යසතා
උපාහනා, යසතායසුදං වාලබීජනියාබීජීයති.තයමනංජයනොදිස්වාඑවමාහ– 
‘‘බ්රහ්මංවත, යභො, යානං! බ්රහ්මයානරූපංවත, යභො’’ති!! 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
සාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිං.අද්දසංඛ්වාහං, භන්යත, ජාණුස්යසොණිංබ්රාහ්මණං 
සබ්බයසයතන වළවාභිරයථන සාවත්ථියා නියයායන්තං. යසතා සුදං අස්සා
යුත්තා යහොන්ති යසතාලඞ්කාරා, යසයතො රයථො, යසතපරිවායරො, යසතා
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රස්මියයො, යසතා පයතොදලට්ඨි, යසතං ඡත්තං, යසතං උණ්හීසං, යසතානි
වත්ථානි, යසතා උපාහනා, යසතායසුදං වාලබීජනියාබීජීයති.තයමනංජයනො
දිස්වාඑවමාහ– ‘බ්රහ්මංවත, යභො, යානං! බ්රහ්මයානරූපංවත, යභො’ති!!සක්කා
නුයඛො, භන්යත, ඉමස්මිංධම්මවිනයය බ්රහ්මයානංපඤ්ඤායපතු’’න්ති? 

‘‘සක්කා, ආනන්දා’’තිභ වා අයවොච– ‘‘ඉමස්යසවයඛොඑතං, ආනන්ද, 
අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්සඅධිවචනං– ‘බ්රහ්මයානං’ ඉතිපි, ‘ධම්මයානං’ 
ඉතිපි, ‘අනුත්තයරොසඞ් ාමවිජයයො’ ඉතිපී’’ති. 

‘‘සම්මාදිට්ඨි, ආනන්ද, භාවිතා බහුලීකතා රා විනයපරියයොසානා යහොති, 
යදොසවිනයපරියයොසානා යහොති, යමොහවිනයපරියයොසානා යහොති.
සම්මාසඞ්කප්යපො, ආනන්ද, භාවියතො බහුලීකයතො රා විනයපරියයොසායනො
යහොති, යදොසවිනයපරියයොසායනො යහොති, යමොහවිනයපරියයොසායනො යහොති.
සම්මාවාචා, ආනන්ද, භාවිතා බහුලීකතා රා විනයපරියයොසානා යහොති, 
යදොස…යප.… යමොහවිනයපරියයොසානා යහොති. සම්මාකම්මන්යතො, ආනන්ද, 
භාවියතො බහුලීකයතො රා විනයපරියයොසායනො යහොති, යදොස… 
යමොහවිනයපරියයොසායනො යහොති. සම්මාආජීයවො, ආනන්ද, භාවියතො 
බහුලීකයතො රා විනයපරියයොසායනො යහොති, යදොස… 
යමොහවිනයපරියයොසායනො යහොති. සම්මාවායායමො, ආනන්ද, භාවියතො
බහුලීකයතො රා විනයපරියයොසායනො යහොති, යදොස… 
යමොහවිනයපරියයොසායනො යහොති. සම්මාසති, ආනන්ද, භාවිතා බහුලීකතා
රා විනයපරියයොසානා යහොති, යදොස… යමොහවිනයපරියයොසානා යහොති.
සම්මාසමාධි, ආනන්ද, භාවියතො බහුලීකයතො රා විනයපරියයොසායනො යහොති, 
යදොස… යමොහවිනයපරියයොසායනොයහොති. 

‘‘ඉමිනායඛොඑතං, ආනන්ද, පරියායයනයවදිතබ්බංයථා ඉමස්යසයවතං 
අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්සඅධිවචනං– ‘බ්රහ්මයානං’ ඉතිපි, ‘ධම්මයානං’ 
ඉතිපි, ‘අනුත්තයරොසඞ් ාමවිජයයො’ ඉතිපී’’ති.ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වාන
සු යතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යස්සසද්ධාචපඤ්ඤාච, ධම්මායුත්තාසදාධුරං; 
හිරීඊසාමයනොයයොත්තං, සතිආරක්ඛසාරථි. 

‘‘රයථොසීලපරික්ඛායරො, ඣානක්යඛොචක්කවීරියයො; 
උයපක්ඛාධුරසමාධි, අනිච්ඡාපරිවාරණං. 

‘‘අබයාපායදොඅවිහිංසා, වියවයකොයස්සආවුධං; 
තිතික්ඛා චම්මසන්නායහො [වම්මසන්නායහො (සී.)], යයො ක්යඛමාය
වත්තති. 
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‘‘එතදත්තනි සම්භූතං, බ්රහ්මයානංඅනුත්තරං; 
නියයන්තිධීරායලොකම්හා, අඤ්ඤදත්ථුජයංජය’’න්ති. චතුත්ථං; 

5. කිමත්ථියසුත්තං 

5. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයත
භික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධයනො, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඅම්යහඑවං පුච්ඡන්ති– 
‘කිමත්ථියං, ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති? එවං පුට්ඨා
මයං, භන්යත, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරොම – 
‘දුක්ඛස්ස යඛො, ආවුයසො, පරිඤ්ඤත්ථං භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති. කච්චි
මයං, භන්යත, එවං පුට්ඨා එවං බයාකරමානා වුත්තවාදියනො යචව භ වයතො
යහොම, න ච භ වන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛාම, ධම්මස්ස චානුධම්මං 
බයාකයරොම, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාදානුවායදො  ාරය්හං ඨානං 
ආ ච්ඡතී’’ති? 

‘‘තග්ඝ තුම්යහ, භික්ඛයව, එවං පුට්ඨා එවං බයාකරමානා වුත්තවාදියනො
යචව යම යහොථ, න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්ඛථ, ධම්මස්ස චානුධම්මං 
බයාකයරොථ, නචයකොචිසහධම්මියකොවාදානුවායදො ාරය්හංඨානංආ ච්ඡති.
දුක්ඛස්ස හි පරිඤ්ඤත්ථං මයි බ්රහ්මචරියං වුස්සති. සයච යවො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං – ‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො, 
අත්ථිපටිපදාඑතස්ස දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤායා’ති, එවංපුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, 
යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථ– ‘අත්ථියඛො, 
ආවුයසො, මග්ය ො, අත්ථිපටිපදාඑතස්සදුක්ඛස්සපරිඤ්ඤායා’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, මග්ය ො, කතමා පටිපදා එතස්ස දුක්ඛස්ස 
පරිඤ්ඤායාති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං, භික්ඛයව, මග්ය ො, අයං පටිපදා
එතස්ස දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤායාති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 

6. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං 
එතදයවොච– ‘‘‘බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචරිය’න්ති, භන්යත, වුච්චති.කතමංනුයඛො, 
භන්යත, බ්රහ්මචරියං, කතමංබ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති? 
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‘‘අයයමව යඛො, භික්ඛු, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො බ්රහ්මචරියං, 
යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. යයොයඛො, භික්ඛු, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයො– ඉදං බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියඅඤ්ඤතරභික්ඛුසුත්තං 

7. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං 
එතදයවොච– 

‘‘‘රා විනයයොයදොසවිනයයොයමොහවිනයයො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිස්සනු 
යඛො එතං, භන්යත, අධිවචනං – ‘රා විනයයො යදොසවිනයයො
යමොහවිනයයො’’’ති? ‘‘නිබ්බානධාතුයා යඛො එතං, භික්ඛු, අධිවචනං – 
‘රා විනයයො යදොසවිනයයො යමොහවිනයයො’ති. ආසවානං ඛයයො යතන 
වුච්චතී’’ති. 

එවං වුත්යත යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘අමතං, අමත’න්ති, 
භන්යත, වුච්චති. කතමං නු යඛො, භන්යත, අමතං, කතයමො
අමත ාමිමග්ය ො’’ති? ‘‘යයො යඛො, භික්ඛු, රා ක්ඛයයො යදොසක්ඛයයො
යමොහක්ඛයයො – ඉදං වුච්චති අමතං. අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
අමත ාමිමග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධී’’ති.
සත්තමං. 

8. විභඞ් සුත්තං 

8. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අරියං යවො, භික්ඛයව, අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
යදයසස්සාමි විභජිස්සාමි.තං සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච
– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො? යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි? යං යඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛ ඤාණං, 
දුක්ඛසමුදයයඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදාය
ඤාණං– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො? යයො යඛො, භික්ඛයව, 
යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, අබයාපාදසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපො – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො. 
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‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සම්මාවාචා? යායඛො, භික්ඛයව, මුසාවාදා යවරමණී, 
පිසුණායවාචායයවරමණී, ඵරුසායවාචායයවරමණී, සම්ඵප්පලාපායවරමණී
– අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාවාචා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො? යා යඛො, භික්ඛයව, 
පාණාතිපාතායවරමණී, අදින්නාදානායවරමණී, අබ්රහ්මචරියායවරමණී– අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාආජීයවො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
මිච්ඡාආජීවංපහායසම්මාආජීයවනජීවිතංකප්යපති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
සම්මාආජීයවො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාවායායමො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති
වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති, උප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජයනති…යප.… අනුප්පන්නානං
කුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජයනති…යප.… උප්පන්නානංකුසලානං
ධම්මානංඨිතියාඅසම්යමොසායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනාය පාරිපූරියා
ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති – අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාවායායමො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය 
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරති
ආතාපීසම්පජායනො සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං; ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාසති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාසමාධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං
පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති
සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති– ‘උයපක්ඛයකොසතිමාසුඛවිහාරී’ති තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව 
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං
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චතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාසමාධී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. සූකසුත්තං 

9. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාලිසූකං වා යවසූකං වා
මිච්ඡාපණිහිතං හත්යථන වා පායදන වා අක්කන්තං හත්ථං වා පාදං වා
භින්දිස්සති [යභච්ඡති (ක.)], යලොහිතං වා උප්පායදස්සතීති – යනතං ඨානං
විජ්ජති.තංකිස්සයහතු? මිච්ඡාපණිහිතත්තා, භික්ඛයව, සූකස්ස.එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව, යසො වත භික්ඛු මිච්ඡාපණිහිතාය දිට්ඨියා මිච්ඡාපණිහිතාය
මග් භාවනාය අවිජ්ජං භින්දිස්සති, විජ්ජං උප්පායදස්සති, නිබ්බානං
සච්ඡිකරිස්සතීති– යනතංඨානංවිජ්ජති.තංකිස්සයහතු? මිච්ඡාපණිහිතත්තා, 
භික්ඛයව, දිට්ඨියා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාලිසූකංවායවසූකංවාසම්මාපණිහිතං හත්යථන
වා පායදන වා අක්කන්තං හත්ථං වා පාදං වා භින්දිස්සති, යලොහිතං වා 
උප්පායදස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? සම්මාපණිහිතත්තා, 
භික්ඛයව, සූකස්ස.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යසොවතභික්ඛු සම්මාපණිහිතාය
දිට්ඨියා සම්මාපණිහිතාය මග් භාවනාය අවිජ්ජං භින්දිස්සති, විජ්ජං
උප්පායදස්සති, නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. තං කිස්ස
යහතු? සම්මාපණිහිතත්තා, භික්ඛයව, දිට්ඨියා. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියා සම්මාපණිහිතාය
මග් භාවනායඅවිජ්ජංභින්දති, විජ්ජංඋප්පායදති, නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතීති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියා සම්මාපණිහිතාය
මග් භාවනායඅවිජ්ජංභින්දති, විජ්ජංඋප්පායදති, නිබ්බානංසච්ඡිකයරොතී’’ති.
නවමං. 

10. නන්දියසුත්තං 

10. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො නන්දියයො පරිබ්බාජයකො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වතාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
නන්දියයොපරිබ්බාජයකො භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘කතිනුයඛො, යභොය ොතම, 
ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා නිබ්බානඞ් මා යහොන්ති නිබ්බානපරායනා
නිබ්බානපරියයොසානා’’ති? 
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‘‘අට්ඨියමයඛො, නන්දිය, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතානිබ්බානඞ් මා යහොන්ති
නිබ්බානපරායනා නිබ්බානපරියයොසානා. කතයම අට්ඨ? යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉයම යඛො, නන්දිය, අට්ඨ ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා නිබ්බානඞ් මා යහොන්ති නිබ්බානපරායනා
නිබ්බානපරියයොසානා’’ති. එවං වුත්යත නන්දියයො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම 
…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති.දසමං. 

අවිජ්ජාවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අවිජ්ජඤ්චඋපඩ්ඪඤ්ච, සාරිපුත්යතොචබ්රාහ්මයණො; 
කිමත්ථියයොචද්යවභික්ඛූ, විභඞ්ය ොසූකනන්දියාති. 

2. විහාරවග්ය ො 

1. පඨමවිහාරසුත්තං 

11. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, අඩ්ඪමාසං පටිසල්ලියිතුං.
නම්හි යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යබො, අඤ්ඤත්ර එයකන 
පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො
පටිස්සුත්වා නාස්සුධ යකොචි භ වන්තං උපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්ර එයකන 
පිණ්ඩපාතනීහාරයකන. 

අථ යඛො භ වා තස්ස අඩ්ඪමාසස්ස අච්චයයන පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො 
භික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘යයනස්වාහං, භික්ඛයව, විහායරනපඨමාභිසම්බුද්යධො
විහරාමි, තස්සපයදයසනවිහාසිං. යසො එවං පජානාමි – ‘මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයාපි
යවදයිතං; සම්මාදිට්ඨිපච්චයාපි යවදයිතං…යප.… මිච්ඡාසමාධිපච්චයාපි 
යවදයිතං; සම්මාසමාධිපච්චයාපි යවදයිතං; ඡන්දපච්චයාපි යවදයිතං; 
විතක්කපච්චයාපි යවදයිතං; සඤ්ඤාපච්චයාපි යවදයිතං; ඡන්යදො ච
අවූපසන්යතොයහොති, විතක්යකොච අවූපසන්යතොයහොති, සඤ්ඤාචඅවූපසන්තා
යහොති, තප්පච්චයාපි යවදයිතං; ඡන්යදො ච වූපසන්යතො යහොති, විතක්යකො ච
වූපසන්යතො යහොති, සඤ්ඤා ච වූපසන්තා යහොති, තප්පච්චයාපි යවදයිතං; 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අත්ථි ආයාමං [වායාමං (සී. සයා.)], තස්මිම්පි ඨායන
අනුප්පත්යත තප්පච්චයාපියවදයිත’’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියවිහාරසුත්තං 

12. සාවත්ථිනිදානං.‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, යතමාසං පටිසල්ලියිතුං.නම්හි
යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යබො, අඤ්ඤත්ර එයකන පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති. 
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‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පටිස්සුත්වා නාස්සුධ යකොචි
භ වන්තංඋපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්රඑයකන පිණ්ඩපාතනීහාරයකන. 

අථයඛොභ වාතස්සයතමාසස්සඅච්චයයනපටිසල්ලානාවුට්ඨියතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘යයන ස්වාහං, භික්ඛයව, විහායරන පඨමාභිසම්බුද්යධො
විහරාමි, තස්සපයදයසනවිහාසිං. යසො එවං පජානාමි – ‘මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයාපි
යවදයිතං; මිච්ඡාදිට්ඨිවූපසමපච්චයාපියවදයිතං; සම්මාදිට්ඨිපච්චයාපියවදයිතං; 
සම්මාදිට්ඨිවූපසමපච්චයාපියවදයිතං…යප.… මිච්ඡාසමාධිපච්චයාපියවදයිතං; 
මිච්ඡාසමාධිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං, සම්මාසමාධිපච්චයාපි යවදයිතං; 
සම්මාසමාධිවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං; ඡන්දපච්චයාපි යවදයිතං; 
ඡන්දවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං; විතක්කපච්චයාපි යවදයිතං; 
විතක්කවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං; සඤ්ඤාපච්චයාපි යවදයිතං; 
සඤ්ඤාවූපසමපච්චයාපි යවදයිතං; ඡන්යදොචඅවූපසන්යතොයහොති, විතක්යකො
චඅවූපසන්යතොයහොති, සඤ්ඤාච අවූපසන්තායහොති, තප්පච්චයාපියවදයිතං; 
ඡන්යදො ච වූපසන්යතො යහොති, විතක්යකො ච වූපසන්යතො යහොති, සඤ්ඤා ච
වූපසන්තායහොති, තප්පච්චයාපියවදයිතං; අප්පත්තස්සපත්තියාඅත්ථිආයාමං 
[වායාමං (සී. සයා.)], තස්මිම්පි ඨායන අනුප්පත්යත තප්පච්චයාපි
යවදයිත’’’න්ති.දුතියං. 

3. යසක්ඛසුත්තං 

13. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘‘යසක්යඛො, යසක්යඛො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, 
භන්යත, යසක්යඛොයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, යසක්ඛාය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නා යතො යහොති…යප.… 
යසක්යඛන සම්මාසමාධිනා සමන්නා යතො යහොති. එත්තාවතා යඛො, භික්ඛු, 
යසක්යඛොයහොතී’’ති. තතියං. 

4. පඨමඋප්පාදසුත්තං 

14. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා
අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස පාතුභාවා අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. කතයම අට්ඨ? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨධම්මාභාවිතාබහුලීකතාඅනුප්පන්නා
උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස පාතුභාවා අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියඋප්පාදසුත්තං 

15. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා
අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා.කතයමඅට්ඨ? යසයයථිදං– 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතාඅනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමපරිසුද්ධසුත්තං 

16. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා
අනඞ් ණා වි තූපක්කියලසා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර 
තථා තස්සපාතුභාවාඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස.කතයමඅට්ඨ? යසයයථිදං
– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ ධම්මා
පරිසුද්ධා පරියයොදාතා අනඞ් ණාවි තූපක්කියලසා අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්ති, 
නාඤ්ඤත්රතථා තස්සපාතුභාවා අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියපරිසුද්ධසුත්තං 

17. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා
අනඞ් ණා වි තූපක්කියලසා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර 
සු තවිනයා. කතයම අට්ඨ? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ ධම්මා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා අනඞ් ණා
වි තූපක්කියලසා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා’’ති.
සත්තමං. 

8. පඨමකුක්කුටාරාමසුත්තං 

18. එවංයමසුතං– එකංසමයංආයස්මාචආනන්යදොආයස්මාච භද්යදො
පාටලිපුත්යත විහරන්ති කුක්කුටාරායම. අථ යඛො ආයස්මා භද්යදො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාභද්යදොආයස්මන්තං ආනන්දංඑතදයවොච– 

‘‘‘අබ්රහ්මචරියං, අබ්රහ්මචරිය’න්ති, ආවුයසො ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු
යඛො, ආවුයසො, අබ්රහ්මචරිය’’න්ති? ‘‘සාධු සාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛො
යත, ආවුයසොභද්ද, උම්මඞ්ය ො, භද්දකංපටිභානං, කලයාණීපරිපුච්ඡා.එවඤ්හි
ත්වං, ආවුයසො භද්ද, පුච්ඡසි – ‘අබ්රහ්මචරියං, අබ්රහ්මචරියන්ති, ආවුයසො
ආනන්ද, වුච්චති. කතමං නු යඛො, ආවුයසො, අබ්රහ්මචරිය’’’න්ති? 
‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, අට්ඨඞ්ගියකො මිච්ඡාමග්ය ො
අබ්රහ්මචරියං, යසයයථිදං– මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාසමාධී’’ති.අට්ඨමං. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො මග් සංයුත්තං 
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9. දුතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 

19. පාටලිපුත්තනිදානං.‘‘‘බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචරිය’න්ති, ආවුයසොආනන්ද, 
වුච්චති. කතමං නු යඛො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං, කතමං
බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති? ‘‘සාධුසාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛොයත, 
ආවුයසො භද්ද, උම්මඞ්ය ො, භද්දකං පටිභානං, කලයාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි
ත්වං, ආවුයසො භද්ද, පුච්ඡසි– ‘බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචරියන්ති, ආවුයසොආනන්ද, 
වුච්චති. කතමං නු යඛො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං, කතමං 
බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’’න්ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, 
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො බ්රහ්මචරියං, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. යයොයඛො, ආවුයසො, රා ක්ඛයයොයදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයො– 
ඉදංබ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති. නවමං. 

10. තතියකුක්කුටාරාමසුත්තං 

20. පාටලිපුත්තනිදානං.‘‘‘බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචරිය’න්ති, ආවුයසොආනන්ද, 
වුච්චති. කතමං නු යඛො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං, කතයමො බ්රහ්මචාරී, කතමං
බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති? ‘‘සාධු සාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛොයත, 
ආවුයසො භද්ද, උම්මඞ්ය ො, භද්දකං පටිභානං, කලයාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි
ත්වං, ආවුයසොභද්ද, පුච්ඡසි– ‘බ්රහ්මචරියං, බ්රහ්මචරියන්ති, ආවුයසො ආනන්ද, 
වුච්චති. කතමං නු යඛො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං, කතයමො බ්රහ්මචාරී, කතමං 
බ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’’න්ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘අයයමව යඛො, ආවුයසො, 
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො බ්රහ්මචරියං, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. යයො යඛො, ආවුයසො, ඉමිනා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න 
සමන්නා යතො – අයං වුච්චති බ්රහ්මචාරී. යයො යඛො, ආවුයසො, රා ක්ඛයයො
යදොසක්ඛයයො යමොහක්ඛයයො– ඉදංබ්රහ්මචරියපරියයොසාන’’න්ති.දසමං. 

තීණිසුත්තන්තානිඑකනිදානානි.විහාරවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවවිහාරාචයසක්යඛොච, උප්පාදාඅපයරදුයව; 
පරිසුද්යධනද්යවවුත්තා, කුක්කුටාරායමනතයයොති. 

3. මිච්ඡත්තවග්ය ො 

1. මිච්ඡත්තසුත්තං 

21. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘මිච්ඡත්තඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සම්මත්තඤ්ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, මිච්ඡත්තං? යසයයථිදං – 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාසමාධි. ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, මිච්ඡත්තං.කතමඤ්ච, 
භික්ඛයව, සම්මත්තං? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මත්ත’’න්ති.පඨමං. 
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2. අකුසලධම්මසුත්තං 

22. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අකුසයල ච යඛො, භික්ඛයව, ධම්යම යදයසස්සාමි, 
කුසයල ච ධම්යම. තං සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, අකුසලා ධම්මා? 
යසයයථිදං – මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාසමාධි. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
අකුසලා ධම්මා. කතයම ච, භික්ඛයව, කුසලා ධම්මා? යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, කුසලාධම්මා’’ති. 
දුතියං. 

3. පඨමපටිපදාසුත්තං 

23. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘මිච්ඡාපටිපදඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සම්මාපටිපදඤ්ච.තංසුණාථ.කතමාච, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා? යසයයථිදං– 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාසමාධි.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා.කතමා 
ච, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදා? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදා’’ති. තතියං. 

4. දුතියපටිපදාසුත්තං 

24. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘ගිහියනො වාහං, භික්ඛයව, පබ්බජිතස්ස වා
මිච්ඡාපටිපදං න වණ්යණමි. ගිහි වා, භික්ඛයව, පබ්බජියතො වා
මිච්ඡාපටිපන්යනො මිච්ඡාපටිපත්තාධිකරණයහතු නාරාධයකො යහොති ඤායං
ධම්මං කුසලං’’. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා? යසයයථිදං – මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… 
මිච්ඡාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපදා. ගිහියනො වාහං, භික්ඛයව, 
පබ්බජිතස්සවාමිච්ඡාපටිපදංනවණ්යණමි.ගිහිවා, භික්ඛයව, පබ්බජියතොවා
මිච්ඡාපටිපන්යනො මිච්ඡාපටිපත්තාධිකරණයහතු නාරාධයකො යහොති ඤායං
ධම්මං කුසලං. 

‘‘ගිහියනොවාහං, භික්ඛයව, පබ්බජිතස්සවාසම්මාපටිපදං වණ්යණමි.ගිහි
වා, භික්ඛයව, පබ්බජියතොවාසම්මාපටිපන්යනො සම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතු
ආරාධයකො යහොතිඤායං ධම්මං කුසලං.කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාපටිපදා? 
යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සම්මාපටිපදා. ගිහියනො වාහං, භික්ඛයව, පබ්බජිතස්ස වා සම්මාපටිපදං 
වණ්යණමි. ගිහි වා, භික්ඛයව, පබ්බජියතො වා සම්මාපටිපන්යනො 
සම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතු ආරාධයකො යහොති ඤායං ධම්මං කුසල’’න්ති.
චතුත්ථං. 
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5. පඨමඅසප්පුරිසසුත්තං 

25. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සප්පුරිසඤ්ච. තංසුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවායචො, 
මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡාසති, මිච්ඡාසමාධි – 
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවායචො, සම්මාකම්මන්යතො, 
සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සප්පුරියසො’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියඅසප්පුරිසසුත්තං 

26. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතරඤ්ච. සප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
සප්පුරියසනසප්පුරිසතරඤ්ච.තංසුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොමිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති…යප.… මිච්ඡාසමාධි– අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… මිච්ඡාසමාධි, මිච්ඡාඤාණී, 
මිච්ඡාවිමුත්ති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… සම්මාසමාධි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො සම්මාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණී, 
සම්මාවිමුත්ති– අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසනසප්පුරිසතයරො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කුම්භසුත්තං 

27. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුම්යභො අනාධායරො
සුප්පවත්තියයො යහොති, සාධායරො දුප්පවත්තියයො යහොති; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, චිත්තංඅනාධාරංසුප්පවත්තියංයහොති, සාධාරංදුප්පවත්තියංයහොති.
යකො ච, භික්ඛයව, චිත්තස්ස ආධායරො? අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, 
යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං චිත්තස්ස ආධායරො.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුම්යභො අනාධායරො සුප්පවත්තියයො යහොති, සාධායරො
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දුප්පවත්තියයොයහොති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, චිත්තං අනාධාරංසුප්පවත්තියං
යහොති, සාධාරංදුප්පවත්තියංයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. සමාධිසුත්තං 

28. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අරියං යවො, භික්ඛයව, සම්මාසමාධිං යදයසස්සාමි
සඋපනිසංසපරික්ඛාරං.තංසුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, අරියයොසම්මාසමාධි 
සඋපනියසො සපරික්ඛායරො? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසති 
[සම්මාසමාධි (සී. සයා.කං. ක.)]. යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයමහිසත්තහඞ්ය හි
චිත්තස්ස එකග් තා සපරික්ඛාරතා [සපරික්ඛතා (සී. පී.)] – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියයො සම්මාසමාධි සඋපනියසො ඉතිපි සපරික්ඛායරො ඉතිපී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. යවදනාසුත්තං 

29. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමා තිස්යසො? 
සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, 
තිස්යසො යවදනා. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤාය
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො. කතයමො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො? යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති. නවමං. 

10. උත්තියසුත්තං 

30. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා උත්තියයො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උත්තියයො 
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස
එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘පඤ්ච කාමගුණා වුත්තා භ වතා.
කතයමනු යඛොපඤ්චකාමගුණාවුත්තාභ වතා’’’ති? ‘‘සාධුසාධු, උත්තිය!
පඤ්චියම යඛො, උත්තිය, කාමගුණා වුත්තා මයා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාඉට්ඨාකන්තාමනාපා පියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා, 
යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා– ඉයමයඛො, උත්තිය, පඤ්චකාමගුණා
වුත්තා මයා.ඉයමසංයඛො, උත්තිය, පඤ්චන්නංකාමගුණානංපහානායඅරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො භායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? 
යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉයමසං යඛො, උත්තිය, 
පඤ්චන්නං කාමගුණානං පහානාය අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති.දසමං. 
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මිච්ඡත්තවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

මිච්ඡත්තංඅකුසලංධම්මං, දුයවපටිපදාපිච; 
අසප්පුරියසනද්යවකුම්යභො, සමාධියවදනුත්තියයනාති. 

4. පටිපත්තිවග්ය ො 

1. පඨමපටිපත්තිසුත්තං 

31. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘මිච්ඡාපටිපත්තිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සම්මාපටිපත්තිඤ්ච. තං සුණාථ. කතමා ච, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපත්ති? 
යසයයථිදං – මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
මිච්ඡාපටිපත්ති. කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාපටිපත්ති? යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාපටිපත්තී’’ති.
පඨමං. 

2. දුතියපටිපත්තිසුත්තං 

32. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘මිච්ඡාපටිපන්නඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සම්මාපටිපන්නඤ්ච. තං සුණාථ. කතයමො ච, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපන්යනො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොමිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති…යප.… මිච්ඡාසමාධි– අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපන්යනො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
සම්මාපටිපන්යනො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොසම්මාදිට්ඨියකොයහොති…යප.… 
සම්මාසමාධි– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාපටිපන්යනො’’ති.දුතියං. 

3. විරද්ධසුත්තං 

33. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ො විරද්යධො, විරද්යධො යතසං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සම්මා 
දුක්ඛක්ඛය ාමී. යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
ආරද්යධො, ආරද්යධො යතසං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො සම්මා
දුක්ඛක්ඛය ාමී. කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො? 
යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, 
අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො විරද්යධො, විරද්යධො යතසං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී.යයසංයකසඤ්චි, භික්ඛයව, අයං
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො ආරද්යධො, ආරද්යධො යතසං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති.තතියං. 

4. පාරඞ් මසුත්තං 

34. සාවත්ථිනිදානං.‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මාභාවිතා බහුලීකතාඅපාරා
පාරං මනාය සංවත්තන්ති.කතයමඅට්ඨ? යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
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සම්මාසමාධි.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨධම්මා භාවිතාබහුලීකතාඅපාරාපාරං
 මනායසංවත්තන්තී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘අප්පකායතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

‘‘යයචයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යමධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හංධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංභායවථපණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසං සම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තංසුභාවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජුතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා’’ති.චතුත්ථං; 

5. පඨමසාමඤ්ඤසුත්තං 

35. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සාමඤ්ඤඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සාමඤ්ඤඵලානි ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤං. කතමානි ච, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤඵලානි? 
යසොතාපත්තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, අනා ාමිඵලං, අරහත්තඵලං – ඉමානි
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤඵලානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසාමඤ්ඤසුත්තං 

36. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සාමඤ්ඤඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච.තංසුණාථ.කතමඤ්චයඛො, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤං. කතයමො ච, භික්ඛයව, සාමඤ්ඤත්යථො? 
යයොයඛො, භික්ඛයව, රා ක්ඛයයොයදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයො– අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, සාමඤ්ඤත්යථො’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. පඨමබ්රහ්මඤ්ඤසුත්තං 

37. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
බ්රහ්මඤ්ඤඵලානි ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤං? 
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤං. කතමානි ච, භික්ඛයව, 
බ්රහ්මඤ්ඤඵලානි? යසොතාපත්තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, අනා ාමිඵලං, 
අරහත්තඵලං– ඉමානිවුච්චන්ති, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤඵලානී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියබ්රහ්මඤ්ඤසුත්තං 

38. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘බ්රහ්මඤ්ඤඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤං.කතයමො ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤත්යථො? 
යයොයඛො, භික්ඛයව, රා ක්ඛයයොයදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයො– අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, බ්රහ්මඤ්ඤත්යථො’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමබ්රහ්මචරියසුත්තං 

39. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘බ්රහ්මචරියඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
බ්රහ්මචරියඵලානි ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි.
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං.කතමානි ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියඵලානි? 
යසොතාපත්තිඵලං, සකදා ාමිඵලං, අනා ාමිඵලං, අරහත්තඵලං – ඉමානි
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියඵලානී’’ති. නවමං. 

10. දුතියබ්රහ්මචරියසුත්තං 

40. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘බ්රහ්මචරියඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, 
බ්රහ්මචරියත්ථඤ්ච. තං සුණාථ. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං. කතයමො ච, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියත්යථො? 
යයොයඛො, භික්ඛයව, රා ක්ඛයයොයදොසක්ඛයයොයමොහක්ඛයයො– අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියත්යථො’’ති.දසමං. 

පටිපත්තිවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

පටිපත්තිපටිපන්යනොච, විරද්ධඤ්චපාරං මා; 
සාමඤ්යඤනචද්යවවුත්තා, බ්රහ්මඤ්ඤාඅපයරදුයව; 
බ්රහ්මචරියයනද්යවවුත්තා, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 
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පටුන 

5. අඤ්ඤතිත්ථි යප යාලවග්ය ො 

1. රා විරා සුත්තං 

41. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සයච යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
එවං පුච්යඡයයං – ‘කිමත්ථියං, ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති, එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථ– ‘රා විරා ත්ථංයඛො, ආවුයසො, භ වති
බ්රහ්මචරියංවුස්සතී’ති.සයචපනයවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා 
එවංපුච්යඡයයං– ‘අත්ථිපනාවුයසො, මග්ය ො, අත්ථිපටිපදාරා විරා ායා’ති, 
එවං පුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං
බයාකයරයයාථ – ‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො, අත්ථි පටිපදා
රා විරා ායා’ති. කතයමො ච, භික්ඛයව, මග්ය ො, කතමා ච පටිපදා 
රා විරා ාය? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං, භික්ඛයව, මග්ය ො, අයං පටිපදා
රා විරා ායාති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථා’’ති.පඨමං. 

2-7. සංය ොජනප්පහානාදිසුත්තඡක්කං 

42-47. ‘‘සයච යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං 
පුච්යඡයයං– ‘කිමත්ථියං, ආවුයසො, සමයණය ොතයමබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’ති, 
එවං පුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං
බයාකයරයයාථ– ‘සංයයොජනප්පහානත්ථංයඛො, ආවුයසො, භ වතිබ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති…යප.… ‘අනුසයසමුග්ඝාතනත්ථං යඛො, ආවුයසො, භ වති
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති…යප.… ‘අද්ධානපරිඤ්ඤත්ථං යඛො, ආවුයසො, භ වති 
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති…යප.… ‘ආසවානං ඛයත්ථං යඛො, ආවුයසො, භ වති
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති…යප.… ‘විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියත්ථං යඛො, 
ආවුයසො, භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති…යප.… ‘ඤාණදස්සනත්ථං යඛො, 
ආවුයසො, භ වතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති…යප.…. සත්තමං. 

8. අනුපාදාපරිනිබ්බානසුත්තං 

48. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සයච යවො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
එවං පුච්යඡයයං – ‘කිමත්ථියං, ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති, එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං 
පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – ‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං යඛො, 
ආවුයසො, භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති. සයච පන යවො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං – ‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො, 
අත්ථිපටිපදාඅනුපාදාපරිනිබ්බානායා’ති, එවංපුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථ – ‘අත්ථි යඛො, ආවුයසො, 
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මග්ය ො, අත්ථි පටිපදා අනුපාදාපරිනිබ්බානායා’ති. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
මග්ය ො, කතමා ච පටිපදා අනුපාදාපරිනිබ්බානාය? අයයමව අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං, 
භික්ඛයව, මග්ය ො, අයංපටිපදාඅනුපාදාපරිනිබ්බානායාති.එවංපුට්ඨාතුම්යහ, 
භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථා’’ති.
අට්ඨමං. 

අඤ්ඤතිත්ථියයපයයාලවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

විරා සංයයොජනංඅනුසයං, අද්ධානංආසවාඛයා; 
විජ්ජාවිමුත්තිඤාණඤ්ච, අනුපාදායඅට්ඨමී. 

6. සූරි යප යාලවග්ය ො 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

49. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතොඑතංපුබ්බඞ් මංඑතං
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකරිස්සති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, 
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

50-54. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතො එතං පුබ්බඞ් මං එතං 
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං 
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං– සීලසම්පදා.සීලසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
පාටිකඞ්ඛං… යදිදං – ඡන්දසම්පදා… යදිදං – අත්තසම්පදා… යදිදං – 
දිට්ඨිසම්පදා… යදිදං– අප්පමාදසම්පදා…. ඡට්ඨං. 
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7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

55. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතොඑතං පුබ්බඞ් මංඑතංපුබ්බනිමිත්තං, 
යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං පුබ්බනිම්මිත්තං, 
යදිදං – යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා. යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවස්සති, අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ංබහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිංභායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.සත්තමං. 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

56. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතොඑතං පුබ්බඞ් මංඑතංපුබ්බනිමිත්තං, 
යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්සඋප්පාදායඑතංපුබ්බඞ් මංඑතං පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං
– කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං
– අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානංයමොහවිනයපරියයොසානං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, 
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

57-61. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතො එතං පුබ්බඞ් මං එතං
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං 
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – සීලසම්පදා…යප.… යදිදං – ඡන්දසම්පදා…යප.… 
යදිදං – අත්තසම්පදා…යප.… යදිදං – දිට්ඨිසම්පදා…යප.… යදිදං – 
අප්පමාදසම්පදා…යප.…. ඡට්ඨං. 
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7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

62. ‘‘යදිදං – යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා. 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං 
යමොහවිනයපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. සත්තමං. 

සූරියයපයයාලවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

කලයාණමිත්තංසීලඤ්ච, ඡන්යදොචඅත්තසම්පදා; 
දිට්ඨිචඅප්පමායදොච, යයොනියසොභවතිසත්තමං. 

7. එකධම්මයප යාලවග්ය ො 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

63. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, බහූපකායරො අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය. කතයමො එකධම්යමො? යදිදං – 
කලයාණමිත්තතා.කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුකලයාණමිත්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

64-68. ‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, බහූපකායරො අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්ස
මග් ස්සඋප්පාදාය.කතයමොඑකධම්යමො? යදිදං– සීලසම්පදා…යප.… යදිදං
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– ඡන්දසම්පදා…යප.… යදිදං – අත්තසම්පදා…යප.… යදිදං – 
දිට්ඨිසම්පදා…යප.… යදිදං – අප්පමාදසම්පදා…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

69. ‘‘යදිදං – යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා. 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකං මග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.සත්තමං. 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

70. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, බහූපකායරො අරියස්ස 
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය. කතයමො එකධම්යමො? යදිදං – 
කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං 
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානංයමොහවිනයපරියයොසානං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, 
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

71-75. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, බහූපකායරො අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස උප්පාදාය. කතයමො එකධම්යමො? යදිදං – 
සීලසම්පදා…යප.… යදිදං – ඡන්දසම්පදා…යප.… යදිදං – 
අත්තසම්පදා…යප.… යදිදං – දිට්ඨිසම්පදා…යප.… යදිදං – 
අප්පමාදසම්පදා…යප.…. ඡට්ඨං. 
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7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

76. ‘‘යදිදං – යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා. 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානංයදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. සත්තමං. 

එකධම්මයපයයාලවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

කලයාණමිත්තං සීලඤ්ච, ඡන්යදොච අත්තසම්පදා; 
දිට්ඨිචඅප්පමායදොච, යයොනියසොභවතිසත්තමං. 

8. දුති එකධම්මයප යාලවග්ය ො 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

77. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි 
සමනුපස්සාමි, යයන අනුප්පන්යනො වා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡති, යථයිදං, භික්ඛයව, කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං – අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවස්සති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ං බහුලීකරිස්සති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුකලයාණමිත්යතො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොතී’’ති.
පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

78-82. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යයන
අනුප්පන්යනො වා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, යථයිදං, භික්ඛයව, 
සීලසම්පදා…යප.… යථයිදං, භික්ඛයව, ඡන්දසම්පදා…යප.… යථයිදං, 
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භික්ඛයව, අත්තසම්පදා…යප.… යථයිදං, භික්ඛයව, දිට්ඨිසම්පදා…යප.… 
යථයිදං, භික්ඛයව, අප්පමාදසම්පදා…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

83. ‘‘යථයිදං, භික්ඛයව, යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා.
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.සත්තමං. 

1. කලයාණමිත්තසුත්තං 

84. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යයන
අනුප්පන්යනො වා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, යථයිදං, භික්ඛයව, 
කලයාණමිත්තතා.කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං– 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
බහුලීකරිස්සති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං 
මග් ංභායවති, අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං 
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානංයදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, 
අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 

2-6. සීලසම්පදාදිසුත්තපඤ්චකං 

85-89. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යයන
අනුප්පන්යනො වා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, යථයිදං, භික්ඛයව, 
සීලසම්පදා…යප.… යථයිදං, භික්ඛයව, ඡන්දසම්පදා…යප.… යථයිදං, 
භික්ඛයව, අත්තසම්පදා…යප.… යථයිදං, භික්ඛයව, දිට්ඨිසම්පදා…යප.… 
යථයිදං, භික්ඛයව, අප්පමාදසම්පදා…යප.…. ඡට්ඨං. 
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7. යයොනියසොමනසිකාරසම්පදාසුත්තං 

90. ‘‘යථයිදං, භික්ඛයව, යයොනියසොමනසිකාරසම්පදා. 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං 
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති, අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.සත්තමං. 

දුතියඑකධම්මයපයයාලවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

කලයාණමිත්තංසීලඤ්ච, ඡන්යදොචඅත්තසම්පදා; 
දිට්ඨිචඅප්පමායදොච, යයොනියසොභවතිසත්තමං. 

1.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 

91. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා
පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිංභායවතිවියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-5. දුති ාදිපාචීනනින්නසුත්තචතුක්කං 

92-95. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනානදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
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අචිරවතී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී පාචීනනින්නා
පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව…යප.… යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, මහීනදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණාපාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව…යප.…. පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨපාචීනනින්නසුත්තං 

96. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාකාචිමා මහානදියයො, යසයයථිදං–  ඞ් ා, 
යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවතිවියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ඡට්ඨං. 

1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 

97. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවතිවියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 

98-102. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනානදීසමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
අචිරවතී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, 
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භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී සමුද්දනින්නා
සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචිමා
මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා 
සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ඡට්ඨං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡපාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාචසමුද්දයතො; 
එයතද්යවඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති; 
 ඞ් ායපයයාලී පාචීනනින්නවාචනමග්ගී, වියවකනිස්සිතං ද්වාදසකී
පඨමකී. 

2. දුති  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 

103. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං 
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං 
යමොහවිනයපරියයොසානං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො මග් සංයුත්තං 

29 

පටුන 

භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 

104. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… දුතියං. 

105. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අචිරවතී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… තතියං. 

106. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… චතුත්ථං. 

107. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා 
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… පඤ්චමං. 

108. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාකාචිමාමහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, 
යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… ඡට්ඨං. 

1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 

109. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 

110. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනා නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… දුතියං. 
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111. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අචිරවතී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… තතියං. 

112. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… චතුත්ථං. 

113. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… පඤ්චමං. 

114. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාකාචිමාමහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, 
යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා 
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං 
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ඡට්ඨං. 

(රා විනයද්වාදසකීදුතියකීසමුද්දනින්නන්ති). 

1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 

115. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො මග් සංයුත්තං 

31 

පටුන 

116. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… දුතියං. 

117. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අචිරවතී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… තතියං. 

118. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… චතුත්ථං. 

119. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා 
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… පඤ්චමං. 

120. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාකාචිමාමහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, 
යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… ඡට්ඨං. 

1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 

121. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිංභායවති අමයතො ධං අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 

122-126. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනානදීසමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
අචිරවතී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී සමුද්දනින්නා
සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචිමා
මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා
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සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාදිට්ඨිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං අමතපරියයොසානං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං අමතපරියයොසානං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති 
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ඡට්ඨං. 

(අමයතො ධද්වාදසකීතතියකී). 

1. පඨමපාචීනනින්නසුත්තං 

127. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිපාචීනනින්නසුත්තපඤ්චකං 

128-132. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනා නදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
අචිරවතී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී පාචීනනින්නා
පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචිමා
මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා
පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
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බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ඡට්ඨං. 

1. පඨමසමුද්දනින්නසුත්තං 

133. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.පඨමං. 

2-6. දුති ාදිසමුද්දනින්නසුත්තපඤ්චකං 

134-138. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යමුනා නදීසමුද්දනින්නාසමුද්දයපොණා
සමුද්දපබ්භාරා; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
අචිරවතී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරභූ නදී සමුද්දනින්නා
සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහී නදී සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචිමා
මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී සරභූ, මහී, සබ්බා තා 
සමුද්දනින්නා සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
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යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්මාදිට්ඨිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති. ඡට්ඨං. 

( ඞ් ායපයයාලී). 

දුතිය ඞ් ායපයයාලවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
එයතද්යවඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති; 
නිබ්බානනින්යනොද්වාදසකී, චතුත්ථකීඡට්ඨානවකී. 

5. අප්පමාදයප යාලවග්ය ො 

1. තථා තසුත්තං 

139. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවා ද්විපදා [දිපදා
(සී.)] වා චතුප්පදා වා බහුප්පදා [බහුපදා (?)] වා රූපියනො වා අරූපියනො වා
සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො
යතසං අග් මක්ඛායතිඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යය
යකචි කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; 
අප්පමායදො යතසං ධම්මානං අග් මක්ඛායති. අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ංභායවතිඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදාවාචතුප්පදාවා බහුප්පදාවා
රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයයකචිකුසලාධම්මා, සබ්යබ
යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදො යතසං ධම්මානං
අග් මක්ඛායති.අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං– අරියං
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අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානංයමොහවිනයපරියයොසානං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවතිඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදාවාචතුප්පදාවා බහුප්පදාවා
රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යය යකචිකුසලාධම්මා, සබ්යබ
යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදො යතසං ධම්මානං
අග් මක්ඛායති.අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති. 
කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවතිඅමයතො ධං අමතපරායනං අමතපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං අමතපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං 
මග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදා වාචතුප්පදාවාබහුප්පදාවා
රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයයකචිකුසලාධම්මා, සබ්යබ
යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදො යතසං ධම්මානං
අග් මක්ඛායති.අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං– අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවස්සති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකරිස්සති.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති
අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 
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2. පදසුත්තං 

140. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි ජඞ් ලානං පාණානං
පදජාතානි, සබ්බානිතානිහත්ථිපයදසයමොධානං ච්ඡන්ති; හත්ථිපදං යතසං
අග් මක්ඛායති, යදිදං– මහන්තත්යතන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයයකචි 
කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදො
යතසං ධම්මානං අග් මක්ඛායති. අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛං– අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවස්සතිඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවතිඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.දුතියං. 

3-7. කූටාදිසුත්තපඤ්චකං 

141. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයොසබ්බා
තා කූටඞ් මා කූටනින්නා කූටසයමොසරණා; කූටං තාසං අග් මක්ඛායති; 
එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… තතියං. 

142. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචි මූල න්ධා, කාළානුසාරියංයතසං
අග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… චතුත්ථං. 

143. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි සාර න්ධා, යලොහිතචන්දනං
යතසංඅග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… පඤ්චමං. 

144. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි පුප්ඵ න්ධා, වස්සිකං යතසං
අග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… ඡට්ඨං. 

145. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි කුට්ටරාජායනො, සබ්යබ යත
රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස අනුයන්තා භවන්ති, රාජා යතසං චක්කවත්ති 
අග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… සත්තමං. 

8-10. චන්දිමාදිසුත්තතති කං 

146. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචි තාරකරූපානං පභා, සබ්බා තා
චන්දිමප්පභාය [චන්දිමාපභාය (සයා. ක.)] කලං නාග්ඝන්ති යසොළසිං, 
චන්දප්පභාතාසංඅග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… අට්ඨමං. 
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147. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරදසමයය විද්යධ වි තවලාහයක යදයව
ආදිච්යචො නභං අබ්භුස්සක්කමායනො සබ්බං ආකාස තං තම තං අභිවිහච්ච
භාසයතච තපයතචවියරොචතිච; එවයමවයඛො, භික්ඛයව…යප.… නවමං. 

148. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි තන්තාවුතානං වත්ථානං, 
කාසිකවත්ථං යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි
කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදො
යතසං ධම්මානං අග් මක්ඛායති. අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛං– අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවස්සති අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ං
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවතිඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති.දසමං. 

(යදපිතථා තං, තදපිවිත්ථායරතබ්බං). 

අප්පමාදයපයයාලවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

තථා තං පදංකූටං, මූලංසායරොචවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියාච, වත්යථනදසමංපදං. 

6.  ලකරණී වග්ය ො 

1. බලසුත්තං 

149. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා
කම්මන්තාකරීයන්ති, සබ්යබයතපථවිංනිස්සායපථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත
බලකරණීයා කම්මන්තා කරීයන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං
නිස්සායසීයලපතිට්ඨායඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවති අරියංඅට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංබහුලීකයරොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සාය සීයලපතිට්ඨාය
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. 

(පර ඞ් ායපයයාලීවණ්ණියයතොපරිපුණ්ණසුත්තන්ති විත්ථාරමග්ගී). 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා කරීයන්ති, 
සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත බලකරණීයා 
කම්මන්තා කරීයන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං 
යමොහවිනයපරියයොසානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොතී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා කරීයන්ති, 
සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත බලකරණීයා 
කම්මන්තා කරීයන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති අමයතො ධං අමතපරායනං
අමතපරියයොසානං…යප.… සම්මාසමාධිංභායවති අමයතො ධං අමතපරායනං 
අමතපරියයොසානං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨාය
අරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවතිඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොතී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා කරීයන්ති, 
සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත බලකරණීයා
කම්මන්තා කරීයන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං
නිබ්බානයපොණංනිබ්බානපබ්භාරං. එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සාය
සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 
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2. බීජසුත්තං 

150. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචියම බීජ ාමභූත ාමා වුඩ්ඪං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජන්ති, සබ්යබයතපථවිංනිස්සායපථවියං පතිට්ඨාය
එවයමයත බීජ ාමභූත ාමා වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති; එවයමව 
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ං 
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො වුඩ්ඪං විරූළ්හිං
යවපුල්ලං පාපුණාතිධම්යමසු.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
බහුලීකයරොන්යතො වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවපුල්ලං පාපුණාති ධම්යමසු? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං 
බහුලීකයරොන්යතොවුඩ්ඪංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංපාපුණාතිධම්යමසූ’’ති.දුතියං. 

3. නා සුත්තං 

151. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, හිමවන්තං පබ්බතරාජංනිස්සායනා ාකායං
වඩ්යඪන්ති, බලං  ායහන්ති; යත තත්ථ කායං වඩ්යඪත්වා බලං  ායහත්වා
කුයසොබ්යභඔතරන්ති, කුයසොබ්යභ [කුස්සුබ්යභ(සී.සයා.), කුසුබ්යභ(පී.ක.)] 
ඔතරිත්වා මහායසොබ්යභ ඔතරන්ති, මහායසොබ්යභ ඔතරිත්වා කුන්නදියයො
ඔතරන්ති, කුන්නදියයො ඔතරිත්වා මහානදියයො ඔතරන්ති, මහානදියයො
ඔතරිත්වාමහාසමුද්දං [මහාසමුද්දසා රං (සබ්බත්ථ)සං.නි.2.23] ඔතරන්ති, 
යත තත්ථ මහන්තත්තං යවපුල්ලත්තං ආපජ්ජන්ති කායයන; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො මහන්තත්තං
යවපුල්ලත්තං පාපුණාති ධම්යමසු. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය
සීයල පතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංබහුලීකයරොන්යතොමහන්තත්තංයවපුල්ලත්තං පාපුණාතිධම්යමසු? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති 
වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨාය අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ංභායවන්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොන්යතො මහන්තත්තං
යවපුල්ලත්තංපාපුණාතිධම්යමසූ’’ති.තතියං. 

4. රුක්ඛසුත්තං 

152. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රුක්යඛො පාචීනනින්යනො පාචීනයපොයණො 
පාචීනපබ්භායරො. යසො මූලච්ඡින්යනො [මූලච්ඡින්යද කයත (සයා.)] කතයමන
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පපයතයයා’’ති? ‘‘යයන, භන්යත, නින්යනො යයන යපොයණො යයන
පබ්භායරො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො 
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.චතුත්ථං. 

5. කුම්භසුත්තං 

153. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුම්යභො නික්කුජ්යජොවමයතවඋදකං, යනො
පච්චාවමති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො වමයතව පාපයක
අකුසයල ධම්යම, යනො පච්චාවමති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
වමයතව පාපයක අකුසයල ධම්යම, යනො පච්චාවමති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං බහුලීකයරොන්යතො වමයතව පාපයක අකුසයල ධම්යම, යනො 
පච්චාවමතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සූකසුත්තං 

154. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාලිසූකං වා යවසූකං වා සම්මාපණිහිතං
හත්යථනවාපායදනවාඅක්කන්තංහත්ථංවාපාදංවාභින්දිස්සති යලොහිතංවා
උප්පායදස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? සම්මාපණිහිතත්තා, 
භික්ඛයව, සූකස්ස. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියා
සම්මාපණිහිතාය මග් භාවනාය අවිජ්ජං භින්දිස්සති, විජ්ජං උප්පායදස්සති, 
නිබ්බානං සච්ඡිකරිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? 
සම්මාපණිහිතත්තා, භික්ඛයව, දිට්ඨියා. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියා සම්මාපණිහිතාය මග් භාවනාය අවිජ්ජං භින්දති, 
විජ්ජංඋප්පායදති, නිබ්බානංසච්ඡිකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
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විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාපණිහිතාය දිට්ඨියා සම්මාපණිහිතාය මග් භාවනාය
අවිජ්ජංභින්දති, විජ්ජංඋප්පායදති, නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ආකාසසුත්තං 

155. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආකායස විවිධාවාතාවායන්ති– පුරත්ථිමාපි
වාතාවායන්ති, පච්ඡිමාපිවාතාවායන්ති, උත්තරාපිවාතාවායන්ති, දක්ඛිණාපි
වාතා වායන්ති, සරජාපි වාතා වායන්ති, අරජාපි වාතා වායන්ති, සීතාපි වාතා
වායන්ති, උණ්හාපිවාතාවායන්ති, පරිත්තාපිවාතා වායන්ති, අධිමත්තාපිවාතා
වායන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං
භාවයයතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොයතොචත්තායරොපි සතිපට්ඨානා
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, චත්තායරොපි සම්මප්පධානා භාවනාපාරිපූරිං 
 ච්ඡන්ති, චත්තායරොපිඉද්ධිපාදාභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, පඤ්චපි ඉන්ද්රියානි
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, පඤ්චපි බලානි භාවනාපරිපූරිං  ච්ඡන්ති, සත්තපි
යබොජ්ඣඞ් ාභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භාවයයතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොයතො
චත්තායරොපි සතිපට්ඨානා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, චත්තායරොපි
සම්මප්පධානා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, චත්තායරොපි ඉද්ධිපාදා
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, පඤ්චපි ඉන්ද්රියානි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, 
පඤ්චපි බලානි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, සත්තපි යබොජ්ඣඞ් ා
භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිංභායවති…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භාවයයතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොයතො
චත්තායරොපි සතිපට්ඨානා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, චත්තායරොපි
සම්මප්පධානා භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, චත්තායරොපි ඉද්ධිපාදා 
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, පඤ්චපි ඉන්ද්රියානි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, 
පඤ්චපි බලානි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, සත්තපි යබොජ්ඣඞ් ා
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. පඨමයමඝසුත්තං 

156. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගිම්හානං පච්ඡියම මායස ඌහතං 
රයජොජල්ලං, තයමනංමහාඅකාලයමයඝොඨානයසොඅන්තරධායපතිවූපසයමති; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවන්යතො අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල
ධම්යමඨානයසො අන්තරධායපතිවූපසයමති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම ඨානයසො අන්තරධායපති
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වූපසයමති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිංභායවති…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම ඨානයසො අන්තරධායපති 
වූපසයමතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියයමඝසුත්තං 

157. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උප්පන්නංමහායමඝං, තයමනං මහාවායතො
අන්තරායයවඅන්තරධායපතිවූපසයමති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං 
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො 
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම අන්තරායයව අන්තරධායපති
වූපසයමති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවන්යතො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක
අකුසයල ධම්යම අන්තරායයව අන්තරධායපති වූපසයමති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං බහුලීකයරොන්යතො උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම
අන්තරායයවඅන්තරධායපතිවූපසයමතී’’ති. නවමං. 

10. නාවාසුත්තං 

158. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාමුද්දිකායනාවාය යවත්තබන්ධනබන්ධාය
ඡමාසානිඋදයකපරියාදාය [පරියාතාය(ක.), පරියාහතාය(?)] යහමන්තියකන
ථලංඋක්ඛිත්තායවාතාතපපයරතානිබන්ධනානිතානි පාවුස්සයකනයමයඝන
අභිප්පවුට්ඨානි අප්පකසියරයනව පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානි භවන්ති; 
එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅරියං අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභාවයයතොඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොයතො අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි
පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානි භවන්ති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භාවයයතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොයතො
අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානි භවන්ති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භාවයයතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොයතො අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි 
පටිප්පස්සම්භන්ති, පූතිකානිභවන්තී’’ති.දසමං. 
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11. ආ න්තුකසුත්තං 

159. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආ න්තුකා ාරං.තත්ථ පුරත්ථිමායපිදිසාය
ආ න්ත්වාවාසංකප්යපන්ති, පච්ඡිමායපිදිසායආ න්ත්වා වාසංකප්යපන්ති, 
උත්තරායපිදිසායආ න්ත්වාවාසංකප්යපන්ති, දක්ඛිණායපි දිසායආ න්ත්වා
වාසං කප්යපන්ති, ඛත්තියාපි ආ න්ත්වා වාසං කප්යපන්ති, බ්රාහ්මණාපි 
ආ න්ත්වාවාසංකප්යපන්ති, යවස්සාපි ආ න්ත්වාවාසංකප්යපන්ති, සුද්දාපි
ආ න්ත්වා වාසං කප්යපන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො
යය ධම්මා අභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා, යත ධම්යම අභිඤ්ඤා පරිජානාති, යය
ධම්මා අභිඤ්ඤා පහාතබ්බා, යත ධම්යම අභිඤ්ඤා පජහති, යය ධම්මා
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා, යත ධම්යම අභිඤ්ඤා සච්ඡිකයරොති, යය ධම්මා 
අභිඤ්ඤාභායවතබ්බා, යතධම්යමඅභිඤ්ඤාභායවති. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා? 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාතිස්ස වචනීයං. කතයම පඤ්ච? යසයයථිදං – 
රූපුපාදානක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො. ඉයම, භික්ඛයව, 
ධම්මා අභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා. කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා
පහාතබ්බා? අවිජ්ජා ච භවතණ්හා ච – ඉයම, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා
පහාතබ්බා. කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා? විජ්ජා ච
විමුත්ති ච – ඉයම, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා. කතයම ච, 
භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා භායවතබ්බා? සමයථො ච විපස්සනා ච – ඉයම, 
භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා භායවතබ්බා. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං 
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවන්යතොඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොන්යතො, 
යයධම්මා අභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයායතධම්යමඅභිඤ්ඤාපරිජානාති…යප.… 
යය ධම්මා අභිඤ්ඤා භායවතබ්බා, යත ධම්යම අභිඤ්ඤා භායවති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවන්යතො අරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොන්යතොයයධම්මාඅභිඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයා, යත 
ධම්යම අභිඤ්ඤා පරිජානාති, යය ධම්මා අභිඤ්ඤා පහාතබ්බා, යත ධම්යම
අභිඤ්ඤා පජහති, යයධම්මාඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකාතබ්බා, යතධම්යම අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකයරොති, යය ධම්මා අභිඤ්ඤා භායවතබ්බා, යත ධම්යම අභිඤ්ඤා
භායවතී’’ති. එකාදසමං. 

12. නදීසුත්තං 

160. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා.අථමහාජනකායයොආ ච්යඡයයකුද්දාල-පිටකංආදාය– ‘මයං
ඉමං  ඞ් ංනදිංපච්ඡානින්නංකරිස්සාමපච්ඡායපොණංපච්ඡාපබ්භාර’න්ති.තං
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කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුයසොමහාජනකායයො ඞ් ංනදිංපච්ඡානින්නං
කයරයය පච්ඡායපොණං පච්ඡාපබ්භාර’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං
කිස්ස යහතු’’? ‘‘ ඞ් ා, භන්යත, නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා.සානසුකරා පච්ඡානින්නංකාතුංපච්ඡායපොණංපච්ඡාපබ්භාරං.
යාවයදව පන යසො මහාජනකායයො කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති.
‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුංඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකං මග් ංභායවන්තංඅරියං
අට්ඨඞ්ගිකංමග් ංබහුලීකයරොන්තංරාජායනොවාරාජමහාමත්තා වාමිත්තාවා
අමච්චා වාඤාතී වාඤාතිසායලොහිතා වා යභොය හි අභිහට්ඨං පවායරයයං – 
‘එහම්යභො පුරිස, කිං යත ඉයම කාසාවා අනුදහන්ති, කිං මුණ්යඩො
කපාලමනුසංචරසි! එහි, හීනායාවත්තිත්වායභොය චභුඤ්ජස්සු, පුඤ්ඤානිච
කයරොහී’ති.යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග් ංභායවන්යතො
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොන්යතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? යඤ්හි තං, 
භික්ඛයව, චිත්තංදීඝරත්තං වියවකනින්නංවියවකයපොණංවියවකපබ්භාරංතං
වත හීනායාවත්තිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු
අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං භායවති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියං අට්ඨඞ්ගිකං
මග් ං භායවති, අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග් ං බහුලීකයරොතී’’ති. (යදපි
බලකරණීයං, තදපිවිත්ථායරතබ්බං.) ද්වාදසමං. 

බලකරණීයවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

බලංබීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභනසූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

7. එසනාවග්ය ො 

1. එසනාසුත්තං 

161. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? 
කායමසනා, භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො
එසනා. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං.ඉමාසංයඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නංඑසනානංඅභිඤ්ඤාය
අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. 
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‘‘තිස්යසො ඉමා යඛො, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං
යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ොභායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං.
ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය අයං අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති. 

‘‘තිස්යසො ඉමා යඛො, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං
යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ොභායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති අමයතො ධං
අමතපරායනං අමතපරියයොසානං.ඉමාසංයඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නංඑසනානං
අභිඤ්ඤායඅයංඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති. 

‘‘තිස්යසො ඉමා යඛො, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං
යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්ය ොභායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති නිබ්බානනින්නං 
නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං
එසනානංඅභිඤ්ඤාය අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති. 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? කායමසනා, භයවසනා, 
බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං පරිඤ්ඤාය…යප.… අයං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. (යදපි අභිඤ්ඤා, තදපි පරිඤ්ඤාය
විත්ථායරතබ්බං.) 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? කායමසනා, භයවසනා, 
බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං පරික්ඛයාය…යප.… අයං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. (යදපි අභිඤ්ඤා, තදපි පරික්ඛයාය
විත්ථායරතබ්බං.) 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? කායමසනා, භයවසනා, 
බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං යඛො, 
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භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං පහානාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො.කතයමොඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නංඑසනානංපහානායඅයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො 
භායවතබ්යබො’’ති.(යදපිඅභිඤ්ඤා, තදපි පහානායවිත්ථායරතබ්බං.)පඨමං. 

2. විධාසුත්තං 

162. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, විධා.කතමාතිස්යසො? ‘යසයයයොහමස්මී’ති
විධා, ‘සදියසොහමස්මී’ති විධා, ‘හීයනොහමස්මී’ති විධා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, 
තිස්යසො විධා. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං විධානං අභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤායපරික්ඛයායපහානායඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ොභායවතබ්යබො.
කතයමො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව
තිස්සන්නංවිධානංඅභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤායපරික්ඛයායපහානායඅයංඅරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති. (යථාඑසනා, එවංවිත්ථායරතබ්බං).
දුතියං. 

3. ආසවසුත්තං 

163. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ආසවා. කතයම තයයො? කාමාසයවො, 
භවාසයවො, අවිජ්ජාසයවො– ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොආසවා.ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං ආසවානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය
පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
තතියං. 

4. භවසුත්තං 

164. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, භවා.කතයමතයයො? කාමභයවො, රූපභයවො, 
අරූපභයවො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො භවා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
තිණ්ණන්නං භවානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… 
අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුක්ඛතාසුත්තං 

165. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, දුක්ඛතා.කතමා තිස්යසො? දුක්ඛදුක්ඛතා, 
සඞ්ඛාරදුක්ඛතා, විපරිණාමදුක්ඛතා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො දුක්ඛතා.
ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං දුක්ඛතානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය 
පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
පඤ්චමං. 
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6. ඛිලසුත්තං 

166. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ඛිලා.කතයමතයයො? රාය ොඛියලො, යදොයසො
ඛියලො, යමොයහො ඛියලො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ඛිලා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං ඛිලානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය
පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. 
ඡට්ඨං. 

7. මලසුත්තං 

167. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, මලානි.කතමානිතීණි? රාය ොමලං, යදොයසො
මලං, යමොයහො මලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි මලානි. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං මලානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය
පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
සත්තමං. 

8. නීඝසුත්තං 

168. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, නීඝා.කතයමතයයො? රාය ොනීයඝො, යදොයසො 
නීයඝො, යමොයහො නීයඝො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො නීඝා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං නීඝානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය
පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
අට්ඨමං. 

9. යවදනාසුත්තං 

169. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා. කතමා තිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමායඛො, භික්ඛයව, තිස්යසොයවදනා. 
ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං යවදනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති. නවමං. 

10. තණ්හාසුත්තං 

170. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, තණ්හා. කතමා තිස්යසො? කාමතණ්හා, 
භවතණ්හා, විභවතණ්හා– ඉමායඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො තණ්හා.ඉමාසංයඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං තණ්හානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය 
පහානාය…යප.… අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො.කතයමො
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති 
වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං තණ්හානං
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අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති.දසමං. 

11. තසිනාසුත්තං 

171. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, තසිනා. කතමා තිස්යසො? කාමතසිනා, 
භවතසිනා, විභවතසිනා. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං තසිනානං
අභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… අමයතො ධං 
අමතපරායනං අමතපරියයොසානං…යප.… නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං 
නිබ්බානපබ්භාරං. ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං තසිනානං අභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයායපහානාය…යප.… අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති. එකාදසමං. 

එසනාවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාඛිලා; 
මලංනීයඝොචයවදනා, ද්යවතණ්හාතසිනායචාති. 

8. ඔඝවග්ය ො 

1. ඔඝසුත්තං 

172. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඔඝා. කතයම 
චත්තායරො? කායමොයඝො, භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො ඔඝා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඔඝානං
අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. (යථා එසනා, එවං සබ්බං 
විත්ථායරතබ්බං.)පඨමං. 

2. යයො සුත්තං 

173. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, යයො ා. කතයම චත්තායරො? 
කාමයයොය ො, භවයයොය ො, දිට්ඨියයොය ො අවිජ්ජායයොය ො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො යයො ා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං යයො ානං
අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති.දුතියං. 

3. උපාදානසුත්තං 

174. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, උපාදානානි. කතමානි චත්තාරි? 
කාමුපාදානං, දිට්ඨපාදානං, සීලබ්බතුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං – ඉමානියඛො, 
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භික්ඛයව, චත්තාරිඋපාදානානි.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංඋපාදානානං
අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති.තතියං. 

4.  න්ථසුත්තං 

175. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව,  න්ථා. කතයම චත්තායරො? අභිජ්ඣා
කාය න්යථො, බයාපායදො කාය න්යථො, සීලබ්බතපරාමායසො කාය න්යථො, 
ඉදංසච්චාභිනියවයසොකාය න්යථො– ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො න්ථා.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං  න්ථානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය 
පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති. චතුත්ථං. 

5. අනුසයසුත්තං 

176. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අනුසයා. කතයම සත්ත? කාමරා ානුසයයො, 
පටිඝානුසයයො, දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයො, මානානුසයයො, 
භවරා ානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්තානුසයා.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, සත්තන්නං අනුසයානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති.පඤ්චමං. 

6. කාමගුණසුත්තං 

177. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා
රූපාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා
සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා…යප.… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා 
රසා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා
කාමූපසංහිතා රජනීයා– ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චකාමගුණා.ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චන්නං කාමගුණානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය
පහානාය…යප.… අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. නීවරණසුත්තං 

178. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, නීවරණානි. කතමානි පඤ්ච? 
කාමච්ඡන්දනීවරණං, බයාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච 
නීවරණානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං නීවරණානං අභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤායපරික්ඛයාය පහානාය…යප.… අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති.සත්තමං. 
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8. උපාදානක්ඛන්ධසුත්තං 

179. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උපාදානක්ඛන්ධා.කතයමපඤ්ච? යසයයථිදං
– රූපුපාදානක්ඛන්යධො, යවදනුපාදානක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්යධො, 
සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
උපාදානක්ඛන්ධානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය…යප.… 
අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ොභායවතබ්යබො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඔරම්භාගියසුත්තං 

180. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි. කතමානි
පඤ්ච? සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමායසො, කාමච්ඡන්යදො, 
බයාපායදො – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි.
ඉයමසංයඛොභික්ඛයව, පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං සංයයොජනානංඅභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤායපරික්ඛයායපහානාය…යප.… අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො
භායවතබ්යබො’’ති.නවමං. 

10. උද්ධම්භාගියසුත්තං 

181. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. කතමානි
පඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො. කතයමො
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති
වියවකනිස්සිතං…යප.… සම්මාසමාධිංභායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
උද්ධම්භාගියානංසංයයොජනානංඅභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤාය පරික්ඛයායපහානාය
අයංඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානිසංයයොජනානි.කතමානි පඤ්ච? 
රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානංඅභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤාය පරික්ඛයායපහානාය
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො. කතයමො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො 
මග්ය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං
භායවති රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං… අමයතො ධං අමතපරායනං අමතපරියයොසානං… 
නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං නිබ්බානපබ්භාරං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
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පරික්ඛයාය පහානාය අයං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භායවතබ්යබො’’ති.
දසමං. 

ඔඝවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථංඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණං, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

වග්ගුද්දානං– 

අවිජ්ජාවග්ය ොපඨයමො, දුතියංවිහාරංවුච්චති; 
මිච්ඡත්තංතතියයොවග්ය ො, චතුත්ථංපටිපන්යනයනව. 
තිත්ථියං පඤ්චයමොවග්ය ො, ඡට්යඨොසූරියයන ච; 
බහුකයතසත්තයමොවග්ය ො, උප්පායදොඅට්ඨයමනච. 
දිවසවග්ය ොනවයමො, දසයමොඅප්පමායදනච; 
එකාදසබලවග්ය ො, ද්වාදසඑසනාපාළියං; 
ඔඝවග්ය ොභවතියතරසාති. 

මග් සංයුත්තංපඨමං. 
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2. ය ොජ්ඣඞ් සංයුත්තං 

1. පබ් තවග්ය ො 

1. හිමවන්තසුත්තං 

182. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, හිමවන්තං පබ්බතරාජානං
නිස්සාය නා ා කායං වඩ්යඪන්ති, බලං  ායහන්ති; යත තත්ථ කායං
වඩ්යඪත්වා බලං  ායහත්වා කුයසොබ්යභ ඔතරන්ති, කුයසොබ්යභ ඔතරිත්වා 
මහායසොබ්යභ ඔතරන්ති, මහායසොබ්යභ ඔතරිත්වා කුන්නදියයො ඔතරන්ති, 
කුන්නදියයො ඔතරිත්වා මහානදියයො ඔතරන්ති, මහානදියයො ඔතරිත්වා
මහාසමුද්දසා රංඔතරන්ති; යත තත්ථමහන්තත්තංයවපුල්ලත්තංආපජ්ජන්ති
කායයන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායසත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො
මහන්තත්තං යවපුල්ලත්තං පාපුණාති ධම්යමසු. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු
සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො මහන්තත්තං යවපුල්ලත්තං පාපුණාති
ධම්යමසූති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං; 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති…යප.… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායසත්ත යබොජ්ඣඞ්ය භායවන්යතොසත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො මහන්තත්තං යවපුල්ලත්තං පාපුණාති
ධම්යමසූ’’ති.පඨමං. 

2. කායසුත්තං 

183. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං කායයො
ආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරං පටිච්ච තිට්ඨති, අනාහායරො යනො තිට්ඨති; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච නීවරණා ආහාරට්ඨිතිකා, ආහාරං පටිච්ච තිට්ඨන්ති, 
අනාහාරායනොතිට්ඨන්ති. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාකාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, 
භික්ඛයව, සුභනිමිත්තං. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
කාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 
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‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
පටිඝනිමිත්තං. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො 
අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස 
භියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවාථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
අරති තන්දි විජම්භිතා භත්තසම්මයදො යචතයසො ච ලීනත්තං. තත්ථ
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
ථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස භියයයොභාවායයවපුල්ලාය? 
අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසො අවූපසයමො. තත්ථ 
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, 
උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
විචිකිච්ඡාට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, උප්පන්නාය වා
විචිකිච්ඡායභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං කායයො ආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරං පටිච්ච 
තිට්ඨති, අනාහායරො යනො තිට්ඨති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච
නීවරණා ආහාරට්ඨිතිකා, ආහාරංපටිච්චතිට්ඨන්ති, අනාහාරායනොතිට්ඨන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං කායයො ආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරං පටිච්ච 
තිට්ඨති, අනාහායරො යනො තිට්ඨති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා ආහාරට්ඨිතිකා, ආහාරං පටිච්ච තිට්ඨන්ති, අනාහාරා යනො
තිට්ඨන්ති. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
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සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කුසලාකුසලා ධම්මා, සාවජ්ජානවජ්ජා ධම්මා, හීනපණීතා ධම්මා, 
කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා ධම්මා. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, ආරම්භධාතු [ආරබ්භධාතු (සයා. ක.)] නික්කමධාතු
පරක්කමධාතු. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො
අනුප්පන්නස්ස වා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කායපස්සද්ධි, චිත්තපස්සද්ධි. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවාපස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සමථනිමිත්තං [සමාධිනිමිත්තං (සයා.)] අබයග් නිමිත්තං.
තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තං 

55 

පටුන 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං කායයො ආහාරට්ඨිතියකො, ආහාරං පටිච්ච 
තිට්ඨති, අනාහායරො යනො තිට්ඨති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා ආහාරට්ඨිතිකා, ආහාරං පටිච්ච තිට්ඨන්ති, අනාහාරා යනො
තිට්ඨන්තී’’ති. දුතියං. 

3. සීලසුත්තං 

184. ‘‘යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා
ඤාණසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා, 
දස්සනම්පාහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනංබහුකාරං [බහූපකාරං(සයා.)] වදාමි; 
සවනම්පාහං, භික්ඛයව, යතසංභික්ඛූනංබහුකාරංවදාමි; උපසඞ්කමනම්පාහං, 
භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහුකාරං වදාමි; පයිරුපාසනම්පාහං, භික්ඛයව, 
යතසංභික්ඛූනංබහුකාරං වදාමි; අනුස්සතිම්පාහං, භික්ඛයව, යතසංභික්ඛූනං
බහුකාරං වදාමි; අනුපබ්බජ්ජම්පාහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහුකාරං
වදාමි. තං කිස්ස යහතු? තථාරූපානං, භික්ඛයව, භික්ඛූනං ධම්මං සුත්වා
ද්වයයනවූපකායසනවූපකට්යඨො [ද්වයයනවූපකට්යඨො (සී.සයා.)] විහරති– 
කායවූපකායසනච චිත්තවූපකායසනච.යසොතථාවූපකට්යඨොවිහරන්යතොතං
ධම්මංඅනුස්සරති අනුවිතක්යකති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුතථාවූපකට්යඨොවිහරන්යතොතංධම්මං
අනුස්සරති අනුවිතක්යකති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො
ආරද්යධො යහොති; සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයය භික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති.යසො
තථා සයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති
පරිවීමංසමාපජ්ජති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු තථා සයතො විහරන්යතො තං ධම්මං 
පඤ්ඤායපවිචිනතිපවිචරතිපරිවීමංසමාපජ්ජති, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිං සමයයභික්ඛුයනොආරද්යධොයහොති; ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ංතස්මිං
සමයයභික්ඛු භායවති; ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනො
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. තස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචරයතො
පරිවීමංසමාපජ්ජයතොආරද්ධංයහොතිවීරියං අසල්ලීනං. 
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‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො 
පවිචරයතො පරිවීමංසමාපජ්ජයතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති; 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිං සමයයභික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. ආරද්ධවීරියස්සඋප්පජ්ජති
පීතිනිරාමිසා. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති 
නිරාමිසා, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති; 
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. පීතිමනස්ස කායයොපි
පස්සම්භති, චිත්තම්පිපස්සම්භති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පීතිමනස්ස කායයොපි පස්සම්භති
චිත්තම්පි පස්සම්භති, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො
ආරද්යධො යහොති; පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති.
පස්සද්ධකායස්සසුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං
සමාධියති, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො
යහොති; සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති.
යසො තථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං 
අජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනො
ආරද්යධො යහොති; උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති; 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, සත්තසු සම්යබොජ්ඣඞ්ය සු එවං 
බහුලීකයතසු සත්ත ඵලා සත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. කතයම සත්ත ඵලා 
සත්තානිසංසා? දිට්යඨවධම්යමපටිකච්චඅඤ්ඤංආරායධති.යනොයච දිට්යඨව
ධම්යමපටිකච්චඅඤ්ඤංආරායධති, අථමරණකායලඅඤ්ඤංආරායධති.යනො
යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච මරණකායල
අඤ්ඤංආරායධති, අථ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං
ආරායධති, යනො යච මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, අථ 
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පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී
යහොති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච
මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, යනො යච පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, අථ
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච 
මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, යනො යච පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානංපරික්ඛයාඋපහච්චපරිනිබ්බායීයහොති, යනොයච
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති, අථ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං
ආරායධති, යනො යච මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති, යනොයච
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී
යහොති, යනො යච පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, යනො යච පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානං පරික්ඛයා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, අථ පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානංපරික්ඛයාඋද්ධංයසොයතොයහොතිඅකනිට්ඨ ාමී.
එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, සත්තසු යබොජ්ඣඞ්ය සු එවං බහුලීකයතසු
ඉයමසත්තඵලාසත්තානිසංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති. තතියං. 

4. වත්ථසුත්තං 

185. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.තත්රයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූආමන්යතසි
– ‘‘ආවුයසො, භික්ඛයවො’’ති! ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘සත්තියම, ආවුයසො, යබොජ්ඣඞ් ා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, 
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, ආවුයසො, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා.
ඉයමසං ඛ්වාහං, ආවුයසො, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං යයන යයන
යබොජ්ඣඞ්ය න ආකඞ්ඛාමි පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, යතන යතන
යබොජ්ඣඞ්ය න පුබ්බණ්හසමයං විහරාමි; යයන යයන යබොජ්ඣඞ්ය න
ආකඞ්ඛාමි මජ්ඣන්හිකං සමයං විහරිතුං, යතන යතන යබොජ්ඣඞ්ය න
මජ්ඣන්හිකං සමයං විහරාමි; යයන යයන යබොජ්ඣඞ්ය න ආකඞ්ඛාමි
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සායන්හසමයංවිහරිතුං, යතනයතනයබොජ්ඣඞ්ය නසායන්හසමයංවිහරාමි. 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො ඉති යච යම, ආවුයසො, යහොති, ‘අප්පමායණො’ති යම
යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’තියමයහොති, තිට්ඨන්තඤ්චනං ‘තිට්ඨතී’තිපජානාමි.
සයචපි යම චවති, ‘ඉදප්පච්චයා යම චවතී’ති පජානාමි…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො ඉති යච යම, ආවුයසො, යහොති, ‘අප්පමායණො’ති 
යම යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’ති යම යහොති, තිට්ඨන්තඤ්ච නං ‘තිට්ඨතී’ති
පජානාමි.සයචපි යමචවති, ‘ඉදප්පච්චයායමචවතී’තිපජානාමි. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රඤ්යඤොවාරාජමහාමත්තස්සවානානාරත්තානං 
දුස්සානං දුස්සකරණ්ඩයකො පූයරො අස්ස. යසො යඤ්ඤයදව දුස්සයු ං
ආකඞ්යඛයය පුබ්බණ්හසමයංපාරුපිතුං, තංතයදවදුස්සයු ංපුබ්බණ්හසමයං 
පාරුයපයය; යඤ්ඤයදව දුස්සයු ං ආකඞ්යඛයය මජ්ඣන්හිකං සමයං
පාරුපිතුං, තංතයදව දුස්සයු ං මජ්ඣන්හිකංසමයං පාරුයපයය; යඤ්ඤයදව
දුස්සයු ං ආකඞ්යඛයය සායන්හසමයං පාරුපිතුං, තං තයදව දුස්සයු ං
සායන්හසමයං පාරුයපයය. එවයමව ඛ්වාහං, ආවුයසො, ඉයමසං සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ් ානං යයන යයන යබොජ්ඣඞ්ය න ආකඞ්ඛාමි පුබ්බණ්හසමයං
විහරිතුං, යතනයතනයබොජ්ඣඞ්ය න පුබ්බණ්හසමයංවිහරාමි; යයනයයන
යබොජ්ඣඞ්ය න ආකඞ්ඛාමි මජ්ඣන්හිකං සමයං විහරිතුං, යතන යතන
යබොජ්ඣඞ්ය න මජ්ඣන්හිකං සමයං විහරාමි; යයන යයන යබොජ්ඣඞ්ය න
ආකඞ්ඛාමි සායන්හසමයං විහරිතුං, යතන යතන යබොජ්ඣඞ්ය න 
සායන්හසමයංවිහරාමි.සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොඉතියචයම, ආවුයසො, යහොති, 
‘අප්පමායණො’ති යම යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’ති යම යහොති, තිට්ඨන්තඤ්ච නං
‘තිට්ඨතී’ති පජානාමි. සයචපි යම චවති, ‘ඉදප්පච්චයා යම චවතී’ති
පජානාමි…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොඉතියචයම, ආවුයසො, යහොති, 
‘අප්පමායණො’ති යම යහොති, ‘සුසමාරද්යධො’ති යම යහොති, තිට්ඨන්තඤ්ච නං
‘තිට්ඨතී’ති පජානාමි. සයචපි යම චවති, ‘ඉදප්පච්චයා යම චවතී’ති
පජානාමී’’ති.චතුත්ථං. 

5. භික්ඛුසුත්තං 

186. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං
එතදයවොච– ‘‘‘යබොජ්ඣඞ් ා, යබොජ්ඣඞ් ා’ති, භන්යත, වුච්චන්ති.කිත්තාවතා
නු යඛො, භන්යත, ‘යබොජ්ඣඞ් ා’ති වුච්චන්තී’’ති? ‘‘යබොධාය සංවත්තන්තීති
යඛො, භික්ඛු, තස්මා ‘යබොජ්ඣඞ් ා’ති වුච්චන්ති. ඉධ, භික්ඛු, 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං.
තස්සියම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භාවයයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 
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භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං
විමුත්තමිති ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. යබොධාය සංවත්තන්තීති, භික්ඛු, තස්මා
‘යබොජ්ඣඞ් ා’තිවුච්චන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. කුණ්ඩලියසුත්තං 

187. එකං සමයං භ වා සායකයත විහරති අඤ්ජනවයන මි දායය. අථ
යඛොකුණ්ඩලියයො පරිබ්බාජයකොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො කුණ්ඩලියයො පරිබ්බාජයකො
භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අහමස්මි, යභොය ොතම, ආරාමනිස්සයී [ආරාමනිසාදී
(සී.), ආරාමනියාදී (සයා.)] පරිසාවචයරො. තස්ස මය්හං, යභො ය ොතම, 
පච්ඡාභත්තංභුත්තපාතරාසස්සඅයමාචායරො [අයමාහායරො(සයා.ක.)] යහොති– 
ආරායමනආරාමංඋයයායනනඋයයානං අනුචඞ්කමාමිඅනුවිචරාමි.යසොතත්ථ
පස්සාමි එයක සමණබ්රාහ්මයණ ඉතිවාදප්පයමොක්ඛානිසංසඤ්යචව කථං
කයථන්යත උපාරම්භානිසංසඤ්ච – ‘භවං පන ය ොතයමො කිමානිසංයසො
විහරතී’’’ති? ‘‘විජ්ජාවිමුත්තිඵලානිසංයසො යඛො, කුණ්ඩලිය, තථා යතො 
විහරතී’’ති. 

‘‘කතයම පන, යභො ය ොතම, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිං 
පරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘සත්ත යඛො, කුණ්ඩලිය, යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා 
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්තී’’ති. ‘‘කතයම පන, යභො ය ොතම, ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘චත්තායරො යඛො, 
කුණ්ඩලිය, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 
පරිපූයරන්තී’’ති. ‘‘කතයම පන, යභො ය ොතම, ධම්මා භාවිතා, බහුලීකතා
චත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘තීණියඛො, කුණ්ඩලිය, සුචරිතානි
භාවිතානි බහුලීකතානි චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරන්තී’’ති. ‘‘කතයම
පන, යභොය ොතම, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතාතීණිසුචරිතානිපරිපූයරන්තී’’ති? 
‘‘ඉන්ද්රියසංවයරො යඛො, කුණ්ඩලිය, භාවියතො බහුලීකයතො තීණි සුචරිතානි
පරිපූයරතී’’ති. 

‘‘කථං භාවියතො ච, කුණ්ඩලිය, ඉන්ද්රියසංවයරො කථං බහුලීකයතො තීණි 
සුචරිතානි පරිපූයරතීති? ඉධ, කුණ්ඩලිය, භික්ඛු චක්ඛුනාරූපං දිස්වා මනාපං 
නාභිජ්ඣතිනාභිහංසති, නරා ංජයනති.තස්සඨියතොචකායයොයහොති, ඨිතං
චිත්තං අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. චක්ඛුනා යඛො පයනවරූපං දිස්වා
අමනාපං න මඞ්කු යහොති අප්පතිට්ඨිතචිත්යතො අදීනමානයසො
අබයාපන්නයචතයසො.තස්සඨියතොචකායයොයහොති ඨිතංචිත්තං අජ්ඣත්තං
සුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. 
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‘‘පුන චපරං, කුණ්ඩලිය, භික්ඛුයසොයතන සද්දංසුත්වා…යප.… ඝායනන
 න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා…යප.… මනසාධම්මංවිඤ්ඤායමනාපං නාභිජ්ඣතිනාභිහංසති, න
රා ං ජයනති. තස්ස ඨියතො ච කායයො යහොති, ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං
සුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං.මනසායඛොපයනවධම්මංවිඤ්ඤායඅමනාපංනමඞ්කු 
යහොතිඅප්පතිට්ඨිතචිත්යතො අදීනමානයසො අබයාපන්නයචතයසො.තස්සඨියතො
චකායයොයහොති, ඨිතංචිත්තංඅජ්ඣත්තංසුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. 

‘‘යයතො යඛො, කුණ්ඩලිය, භික්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා 
මනාපාමනායපසු රූයපසු ඨියතො ච කායයො යහොති, ඨිතං චිත්තං අජ්ඣත්තං
සුසණ්ඨිතං සුවිමුත්තං. යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන  න්ධං 
ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මංවිඤ්ඤායමනාපාමනායපසුධම්යමසුඨියතොච
කායයොයහොති, ඨිතංචිත්තං අජ්ඣත්තං සුසණ්ඨිතංසුවිමුත්තං. එවංභාවියතො
යඛො, කුණ්ඩලිය, ඉන්ද්රියසංවයරොඑවංබහුලීකයතොතීණිසුචරිතානිපරිපූයරති. 

‘‘කථං භාවිතානි ච, කුණ්ඩලිය, තීණි සුචරිතානි කථං බහුලීකතානි 
චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරන්ති? ඉධ, කුණ්ඩලිය, භික්ඛු කායදුච්චරිතං
පහාය කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං භායවති, 
මයනොදුච්චරිතංපහායමයනොසුචරිතංභායවති.එවංභාවිතානියඛො, කුණ්ඩලිය, 
තීණිසුචරිතානි එවංබහුලීකතානිචත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරන්ති. 

‘‘කථං භාවිතා ච, කුණ්ඩලිය, චත්තායරො සතිපට්ඨානා කථං බහුලීකතා 
සත්තයබොජ්ඣඞ්ය පරිපූයරන්ති? ඉධ, කුණ්ඩලිය, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී
විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං භාවිතා යඛො, කුණ්ඩලිය, 
චත්තායරොසතිපට්ඨානාඑවංබහුලීකතාසත්තයබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති. 

‘‘කථං භාවිතා ච, කුණ්ඩලිය, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා කථං බහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති? ඉධ, කුණ්ඩලිය, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
භාවිතා යඛො, කුණ්ඩලිය, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා එවං බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිං 
පරිපූයරන්තී’’ති. 

එවං වුත්යත කුණ්ඩලියයො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම! යසයයථාපි, යභො
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ය ොතම, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්ස
වා මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය, 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමව යභොතා ය ොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං ය ොතමං සරණං
 ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්ය  පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. කූටා ාරසුත්තං 

188. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයො, සබ්බා
තාකූටනින්නාකූටයපොණාකූටපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතොනිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති
වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනොයහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.සත්තමං. 

8. උපවානසුත්තං 

189. එකං සමයං ආයස්මා ච උපවායනො ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො 
යකොසම්බියං විහරන්ති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා උපවායනො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා උපවායනන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොආයස්මන්තංඋපවානංඑතදයවොච– 

‘‘ජායනයය නු යඛො, ආවුයසො උපවාන, භික්ඛු ‘පච්චත්තං
යයොනියසොමනසිකාරා එවං සුසමාරද්ධා යමසත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ඵාසුවිහාරාය 
සංවත්තන්තී’’’ති? ‘‘ජායනයය යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛු ‘පච්චත්තං
යයොනියසොමනසිකාරා එවං සුසමාරද්ධා යමසත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ඵාසුවිහාරාය 
සංවත්තන්තී’’’ති. 

‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු ආරබ්භමායනො පජානාති 
‘චිත්තඤ්චයමසුවිමුත්තං, ථිනමිද්ධඤ්චයමසුසමූහතං, උද්ධච්චකුක්කුච්චඤ්ච 
යමසුප්පටිවිනීතං, ආරද්ධඤ්චයමවීරියං, අට්ඨිංකත්වාමනසිකයරොමි, යනො ච
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ලීන’න්ති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ංආවුයසො, භික්ඛු ආරබ්භමායනො
පජානාති ‘චිත්තඤ්ච යම සුවිමුත්තං, ථිනමිද්ධඤ්ච යම සුසමූහතං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චඤ්චයමසුප්පටිවිනීතං, ආරද්ධඤ්චයමවීරියං, අට්ඨිංකත්වා
මනසි කයරොමි, යනො ච ලීන’න්ති. එවං යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛු 
ජායනයය ‘පච්චත්තං යයොනියසොමනසිකාරා එවං සුසමාරද්ධා යම සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා ඵාසුවිහාරායසංවත්තන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමඋප්පන්නසුත්තං 

190. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ාභාවිතාබහුලීකතා අනුප්පන්නා
උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස පාතුභාවා අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.
කතයමසත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො– 
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා අනුප්පන්නා
උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස පාතුභාවා අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති.නවමං. 

10. දුතියඋප්පන්නසුත්තං 

191. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ාභාවිතාබහුලීකතා අනුප්පන්නා
උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, 
නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා’’ති.දසමං. 

පබ්බතවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

හිමවන්තං කායංසීලං, වත්ථංභික්ඛුච කුණ්ඩලි; 
කූටඤ්චඋපවානඤ්ච, උප්පන්නාඅපයරදුයවති. 

2. ගිලානවග්ය ො 

1. පාණසුත්තං 

192. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි පාණා චත්තායරො ඉරියාපයථ
කප්යපන්ති – කායලන  මනං, කායලනඨානං, කායලනනිසජ්ජං, කායලන
යසයයං, සබ්යබයතපථවිංනිස්සායපථවියං පතිට්ඨායඑවයමයතචත්තායරො
ඉරියාපයථකප්යපන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨායසත්තයබොජ්ඣඞ්ය භායවති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං 
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නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායසත්තයබොජ්ඣඞ්ය 
භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 

2. පඨමසූරියූපමසුත්තං 

193. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතොඑතංපුබ්බඞ් මංඑතං පුබ්බනිමිත්තං, 
යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සත්තන්නං 
යබොජ්ඣඞ් ානං උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – 
කලයාණමිත්තතා.කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– 
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය භායවස්සති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකරිස්සති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 
භායවති සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
කලයාණමිත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 
බහුලීකයරොතී’’ති.දුතියං. 

3. දුතියසූරියූපමසුත්තං 

194. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතොඑතං පුබ්බඞ් මංඑතංපුබ්බනිමිත්තං, 
යදිදං – අරුණුග් ං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ් ානං උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – 
යයොනියසොමනසිකායරො. යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය භායවස්සති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය 
බහුලීකරිස්සති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොතී’’ති.තතියං. 

4. පඨමගිලානසුත්තං 

195. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතන යඛොපනසමයයනආයස්මාමහාකස්සයපොපිප්පලිගුහායං [විප්ඵලිගුහායං 
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(සී.)] විහරති ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො භ වා
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාකස්සයපො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො
භ වාආයස්මන්තංමහාකස්සපං එතදයවොච– 

‘‘කච්චි යත, කස්සප, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං? කච්චි දුක්ඛා යවදනා
පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො 
අභික්කයමො’’ති? ‘‘න යම, භන්යත, ඛමනීයං, නයාපනීයං.බාළ්හායම දුක්ඛා
යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, 
යනො පටික්කයමො’’ති. 

‘‘සත්තියම, කස්සප, යබොජ්ඣඞ් ාමයාසම්මදක්ඛාතාභාවිතා බහුලීකතා
අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, කස්සප, මයා සම්මදක්ඛායතො භාවියතො
බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, කස්සප, මයා සම්මදක්ඛායතො භාවියතො
බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, 
කස්සප, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාමයා සම්මදක්ඛාතාභාවිතාබහුලීකතාඅභිඤ්ඤාය
සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්තී’’ති. ‘‘තග්ඝ, භ වා, යබොජ්ඣඞ් ා; 
තග්ඝ, සු ත, යබොජ්ඣඞ් ා’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. අත්තමයනොආයස්මා මහාකස්සයපො භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දි. වුට්ඨහි චායස්මා මහාකස්සයපො තම්හා ආබාධා. තථාපහීයනො
චායස්මයතො මහාකස්සපස්සයසොආබායධොඅයහොසීති.චතුත්ථං. 

5. දුතියගිලානසුත්තං 

196. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොගිජ්ඣකූයට පබ්බයත
විහරතිආබාධියකො දුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.අථයඛොභ වාසායන්හසමයං 
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොභ වාආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච – 

‘‘කච්චි යත, යමොග් ල්ලාන, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං? කච්චි දුක්ඛා
යවදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, 
යනො අභික්කයමො’’ති? ‘‘නයම, භන්යත, ඛමනීයං, නයාපනීයං.බාළ්හා යම
දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං
පඤ්ඤායති, යනොපටික්කයමො’’ති. 
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‘‘සත්තියම, යමොග් ල්ලාන, යබොජ්ඣඞ් ා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා 
බහුලීකතා අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තන්ති.කතයමසත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, යමොග් ල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛායතො භාවියතො
බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, යමොග් ල්ලාන, මයා සම්මදක්ඛායතො
භාවියතො බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. ඉයම
යඛො, යමොග් ල්ලාන, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා
බහුලීකතා අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්තී’’ති. ‘‘තග්ඝ, 
භ වා, යබොජ්ඣඞ් ා; තග්ඝ, සු ත, යබොජ්ඣඞ් ා’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. අත්තමයනො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො
භාසිතං අභිනන්දි. වුට්ඨහි චායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො තම්හා ආබාධා.
තථාපහීයනො චායස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස යසො ආබායධො අයහොසීති. 
පඤ්චමං. 

6. තතියගිලානසුත්තං 

197. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතනයඛොපනසමයයනභ වාආබාධියකොයහොතිදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො. 
අථ යඛො ආයස්මා මහාචුන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
ආයස්මන්තං මහාචුන්දං භ වා එතදයවොච – ‘‘පටිභන්තු තං, චුන්ද, 
යබොජ්ඣඞ් ා’’ති. 

‘‘සත්තියම, භන්යත, යබොජ්ඣඞ් ා භ වතා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා 
බහුලීකතා අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තන්ති.කතයමසත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, භන්යත, භ වතා සම්මදක්ඛායතො භාවියතො
බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, භන්යත, භ වතාසම්මදක්ඛායතොභාවියතො
බහුලීකයතො අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, 
භන්යත, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භ වතා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලීකතා 
අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්තී’’ති. ‘‘තග්ඝ, චුන්ද, 
යබොජ්ඣඞ් ා; තග්ඝ, චුන්ද, යබොජ්ඣඞ් ා’’ති. 

ඉදමයවොචායස්මාචුන්යදො.සමනුඤ්යඤොසත්ථාඅයහොසි.වුට්ඨහිචභ වා 
තම්හාආබාධා.තථාපහීයනොචභ වයතොයසොආබායධොඅයහොසීති.ඡට්ඨං. 

7. පාරඞ් මසුත්තං 

198. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ාභාවිතාබහුලීකතා අපාරාපාරං
 මනාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා
භාවිතාබහුලීකතා අපාරාපාරං මනායසංවත්තන්තී’’ති. 

‘‘අප්පකා යතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

‘‘යයචයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යමධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හංධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංභායවථපණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායම අකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසංසම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තංසුභාවිතං; 
ආදානප්පටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජුතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා’’ති.සත්තමං; 

8. විරද්ධසුත්තං 

199. ‘‘යයසංයකසඤ්චි, භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාවිරද්ධා, විරද්යධො
යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී. යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, 
සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ආරද්ධා, ආරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා 
දුක්ඛක්ඛය ාමී. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ාවිරද්ධා, විරද්යධොයතසංඅරියයො මග්ය ොසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමී.
යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ආරද්ධා, ආරද්යධො
යතසංඅරියයොමග්ය ොසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අරියසුත්තං 

200. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා අරියා
නියයානිකා නීයන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා අරියානියයානිකානීයන්ති
තක්කරස්සසම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.නවමං. 

10. නිබ්බිදාසුත්තං 

201. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය 
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නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා
භාවිතාබහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායඋපසමායඅභිඤ්ඤාය
සම්යබොධාය නිබ්බානායසංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 

ගිලානවග්ය ො දුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

පාණා සූරියූපමාද්යව, ගිලානාඅපයරතයයො; 
පාරඞ් ාමීවිරද්යධොච, අරියයොනිබ්බිදායචාති. 

3. උදායිවග්ය ො 

1. යබොධායසුත්තං 

202. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘යබොජ්ඣඞ් ා, යබොජ්ඣඞ් ා’ති, භන්යත, වුච්චන්ති. කිත්තාවතානුයඛො, 
භන්යත, ‘යබොජ්ඣඞ් ා’ති වුච්චන්තී’’ති? ‘‘‘යබොධාය සංවත්තන්තී’ති යඛො, 
භික්ඛු, තස්මා යබොජ්ඣඞ් ාති වුච්චන්ති. ඉධ, භික්ඛු, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං.
‘යබොධාය සංවත්තන්තී’තියඛො, භික්ඛු, තස්මා ‘යබොජ්ඣඞ් ා’තිවුච්චන්තී’’ති.
පඨමං. 

2. යබොජ්ඣඞ් යදසනාසුත්තං 

203. ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ්ය  යදයසස්සාමි; තං සුණාථ.
කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො– ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා’’ති.
දුතියං. 

3. ඨානියසුත්තං 

204. ‘‘කාමරා ට්ඨානියානං, [කාමරා ට්ඨානීයානං (සී.)] භික්ඛයව, 
ධම්මානංමනසිකාරබහුලීකාරාඅනුප්පන්යනොයචවකාමච්ඡන්යදොඋප්පජ්ජති, 
උප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති.
බයාපාදට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං මනසිකාරබහුලීකාරා අනුප්පන්යනො
යචව බයාපායදො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච බයාපායදො භියයයොභාවාය 
යවපුල්ලාය සංවත්තති. ථිනමිද්ධට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං
මනසිකාරබහුලීකාරාඅනුප්පන්නඤ්යචව ථිනමිද්ධංඋප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච
ථිනමිද්ධං භියයයොභාවාය යවපුල්ලායං සංවත්තති.
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උද්ධච්චකුක්කුච්චට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං මනසිකාරබහුලීකාරා 
අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකුක්කුච්චං උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති.
විචිකිච්ඡාට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං මනසිකාරබහුලීකාරා අනුප්පන්නා
යචවවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති, උප්පන්නාචවිචිකිච්ඡාභියයයොභාවායයවපුල්ලාය
සංවත්තති. 

‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං 
මනසිකාරබහුලීකාරා අනුප්පන්යනො යචව සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති, 
උප්පන්යනො ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානියානං, භික්ඛයව, ධම්මානං 
මනසිකාරබහුලීකාරා අනුප්පන්යනො යචව උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡතී’’ති.තතියං. 

4. අයයොනියසොමනසිකාරසුත්තං 

205. ‘‘අයයොනියසො, භික්ඛයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො යචව 
කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්යනො යචවබයාපායදොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනො
ච බයාපායදො භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්නඤ්යචව 
ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච ථිනමිද්ධං භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
සංවත්තති; අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකුක්කුච්චං උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චං භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්නා යචව
විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උප්පන්නා ච විචිකිච්ඡා භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
සංවත්තති; අනුප්පන්යනොයචවසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොනුප්පජ්ජති, උප්පන්යනො
ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො නිරුජ්ඣති…යප.… අනුප්පන්යනො යචව 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො නුප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො නිරුජ්ඣති. 

යයොනියසො ච යඛො, භික්ඛයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො යචව
කාමච්ඡන්යදොනුප්පජ්ජති, උප්පන්යනොචකාමච්ඡන්යදොපහීයති; අනුප්පන්යනො
යචව බයාපායදො නුප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච බයාපායදො පහීයති; 
අනුප්පන්නඤ්යචව ථිනමිද්ධං නුප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච ථිනමිද්ධං පහීයති; 
අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකුක්කුච්චං නුප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීයති; අනුප්පන්නා යචව විචිකිච්ඡා නුප්පජ්ජති, 
උප්පන්නාචවිචිකිච්ඡාපහීයති. 

‘‘අනුප්පන්යනො යචව සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති…යප.… අනුප්පන්යනො යචව 
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අපරිහානියසුත්තං 

206. ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි; තං
සුණාථ. කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියා ධම්මා? යදිදං – සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියා
ධම්මා’’ති.පඤ්චමං. 

6. තණ්හක්ඛයසුත්තං 

207. ‘‘යයො, භික්ඛයව, මග්ය ොයාපටිපදාතණ්හක්ඛයාය සංවත්තති, තං
මග් ංතං පටිපදං භායවථ.කතයමො ච, භික්ඛයව, මග්ය ොකතමා ච පටිපදා 
තණ්හක්ඛයාය සංවත්තති? යදිදං – සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’’ති. එවං වුත්යත
ආයස්මාඋදායී භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘කථංභාවිතානුයඛො, භන්යත, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා, කථංබහුලීකතා තණ්හක්ඛයායසංවත්තන්තී’’ති? 

‘‘ඉධ, උදායි, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං විපුලං මහග් තං
අප්පමාණං අබයාපජ්ජං [අබයාපජ්ඣං (සී. සයා. පී.)]. තස්ස
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භාවයයතො වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිංවිපුලංමහග් තංඅප්පමාණංඅබයාපජ්ජං
තණ්හා පහීයති. තණ්හාය පහානා කම්මං පහීයති. කම්මස්ස පහානා දුක්ඛං
පහීයති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං විපුලං මහග් තං
අප්පමාණං අබයාපජ්ජං. තස්ස උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භාවයයතො
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං විපුලං
මහග් තං අප්පමාණං අබයාපජ්ජං තණ්හා පහීයති තණ්හාය පහානා කම්මං
පහීයති. කම්මස්ස පහානා දුක්ඛං පහීයති. ඉති යඛො, උදායි, තණ්හක්ඛයා
කම්මක්ඛයයො, කම්මක්ඛයාදුක්ඛක්ඛයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තණ්හානියරොධසුත්තං 

208. ‘‘යයො, භික්ඛයව, මග්ය ොයා පටිපදා තණ්හානියරොධායසංවත්තති, 
තංමග් ංතංපටිපදංභායවථ.කතයමොච, භික්ඛයව, මග්ය ො කතමාචපටිපදා
තණ්හානියරොධාය සංවත්තති? යදිදං – සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.කථංභාවිතා, ච
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භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා කථං බහුලීකතා තණ්හානියරොධාය
සංවත්තන්ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ාඑවංබහුලීකතා තණ්හානියරොධායසංවත්තන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. නිබ්යබධභාගියසුත්තං 

209. ‘‘නිබ්යබධභාගියං යවො, භික්ඛයව, මග් ං යදයසස්සාමි; තං සුණාථ.
කතයමොච, භික්ඛයව, නිබ්යබධභාගියයොමග්ය ො? යදිදං– සත්තයබොජ්ඣඞ් ා.
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’’ති. එවං වුත්යත ආයස්මා උදායී භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘කථං භාවිතා නු යඛො, භන්යත, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා කථං 
බහුලීකතානිබ්යබධායසංවත්තන්තී’’ති? 

‘‘ඉධ, උදායි, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං විපුලං මහග් තං
අප්පමාණං අබයාපජ්ජං. යසො සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භාවියතන චිත්යතන 
අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යලොභක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලති; 
අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යදොසක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලති; 
අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යමොහක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති
පදායලති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං විපුලං මහග් තං
අප්පමාණං අබයාපජ්ජං. යසො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භාවියතනචිත්යතන
අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යලොභක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලති; 
අනිබ්බිද්ධපුබ්බං අප්පදාලිතපුබ්බං යදොසක්ඛන්ධං නිබ්බිජ්ඣති පදායලති; 
අනිබ්බිද්ධපුබ්බංඅප්පදාලිතපුබ්බං යමොහක්ඛන්ධංනිබ්බිජ්ඣතිපදායලති.එවං
භාවිතා යඛො, උදායි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා එවං බහුලීකතා නිබ්යබධාය
සංවත්තන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. එකධම්මසුත්තං 

210. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි, යයො එවං
භාවියතොබහුලීකයතොසංයයොජනීයානංධම්මානංපහානාය සංවත්තති, යථයිදං, 
භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ් ා.කතයමසත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා
කථංබහුලීකතාසංයයොජනීයානංධම්මානංපහානායසංවත්තන්ති? 
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‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා එවං බහුලීකතා සංයයොජනීයානං ධම්මානං
පහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සංයයොජනීයා ධම්මා? චක්ඛු, භික්ඛයව, 
සංයයොජනීයයො ධම්යමො. එත්යථයත උප්පජ්ජන්ති සංයයොජනවිනිබන්ධා
අජ්යඣොසානා…යප.… ජිව්හා සංයයොජනීයා ධම්මා. එත්යථයත උප්පජ්ජන්ති
සංයයොජනවිනිබන්ධා අජ්යඣොසානා…යප.… මයනොසංයයොජනීයයොධම්යමො.
එත්යථයත උප්පජ්ජන්තිසංයයොජනවිනිබන්ධාඅජ්යඣොසානා.ඉයමවුච්චන්ති, 
භික්ඛයව, සංයයොජනීයා ධම්මා’’ති.නවමං. 

10. උදායිසුත්තං 

211. එකංසමයංභ වාසුම්යභසුවිහරතියසතකංනාමසුම්භානං නි යමො.
අථ යඛො ආයස්මා උදායී යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාඋදායීභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව බහුකතඤ්ච යම, භන්යත, 
භ වති යපමඤ්ච  ාරයවො ච හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. අහඤ්හි, භන්යත, පුබ්යබ
අ ාරිකභූයතො සමායනො අබහුකයතො අයහොසිං ධම්යමන [ධම්යම (?)] 
අබහුකයතො සඞ්යඝන. යසො ඛ්වාහං භ වති යපමඤ්ච  ාරවඤ්ච හිරිඤ්ච
ඔත්තප්පඤ්ච සම්පස්සමායනො අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො. තස්ස යම
භ වා ධම්මං යදයසසි – ‘ඉති රූපං, ඉති රූපස්ස සමුදයයො, ඉති රූපස්ස 
අත්ථඞ් යමො; ඉති යවදනා…යප.… ඉති සඤ්ඤා… ඉති සඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්සසමුදයයො, ඉතිවිඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ් යමො’ති. 

‘‘යසො ඛ්වාහං, භන්යත, සුඤ්ඤා ාර යතො ඉයමසං 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධානං උක්කුජ්ජාවකුජ්ජං සම්පරිවත්යතන්යතො ‘ඉදං
දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං. ධම්යමො ච යම, 
භන්යත, අභිසමියතො, මග්ය ො ච යම පටිලද්යධො; යයො යම භාවියතො
බහුලීකයතො තථා තථා විහරන්තං තථත්තාය උපයනස්සති යථාහං – ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානිස්සාමි. 

‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යම, භන්යත, පටිලද්යධො, යයො යම භාවියතො 
බහුලීකයතො තථා තථා විහරන්තං තථත්තාය උපයනස්සති යථාහං – ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
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පජානිස්සාමි…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යම, භන්යත, පටිලද්යධො, 
යයො යමභාවියතො බහුලීකයතොතථාතථා විහරන්තංතථත්තායඋපයනස්සති
යථාහං – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානිස්සාමි.අයංයඛොයම, භන්යත, මග්ය ොපටිලද්යධො, යයො
යමභාවියතොබහුලීකයතොතථාතථාවිහරන්තංතථත්තාය උපයනස්සතියථාහං
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානිස්සාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, උදායි! එයසො හි යත, උදායි, මග්ය ො පටිලද්යධො, යයො යත 
භාවියතොබහුලීකයතොතථාතථාවිහරන්තංතථත්තායඋපයනස්සතියථාත්වං
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති 
පජානිස්සසී’’ති.දසමං. 

උදායිවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

යබොධාය යදසනාඨානා, අයයොනියසොචාපරිහානී; 
ඛයයොනියරොයධොනිබ්යබයධො, එකධම්යමොඋදායිනාති. 

4. නීවරණවග්ය ො 

1. පඨමකුසලසුත්තං 

212. ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, ධම්මා කුසලා කුසලභාගියා කුසලපක්ඛිකා, 
සබ්යබයතඅප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා; අප්පමායදොයතසංධම්මානං
අග් මක්ඛායති.අප්පමත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය භායවස්සති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකරිස්සති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, 
සත්තයබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පමත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියකුසලසුත්තං 

213. ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, ධම්මා කුසලා කුසලභාගියා කුසලපක්ඛිකා, 
සබ්යබ යත යයොනියසොමනසිකාරමූලකා යයොනියසොමනසිකාරසයමොසරණා; 
යයොනියසොමනසිකායරො යතසං ධම්මානං අග් මක්ඛායති.
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං – 
සත්තයබොජ්ඣඞ්ය භායවස්සති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකරිස්සති. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොතී’’ති.දුතියං. 

3. උපක්කියලසසුත්තං 

214. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ජාතරූපස්ස උපක්කියලසා, යයහි
උපක්කියලයසහිඋපක්කිලිට්ඨංජාතරූපංනයචවමුදුයහොතිනච කම්මනියං, 
නචපභස්සරංපභඞ්ගුච, නචසම්මාඋයපතිකම්මාය.කතයමපඤ්ච? අයයො, 
භික්ඛයව, ජාතරූපස්සඋපක්කියලයසො, යයනඋපක්කියලයසනඋපක්කිලිට්ඨං
ජාතරූපංනයචව මුදුයහොතිනචකම්මනියං, නචපභස්සරංපභඞ්ගුච, නච
සම්මාඋයපතිකම්මාය.යලොහං, භික්ඛයව, ජාතරූපස්සඋපක්කියලයසො, යයන
උපක්කියලයසනඋපක්කිලිට්ඨංජාතරූපං…යප.… තිපු, භික්ඛයව, ජාතරූපස්ස
උපක්කියලයසො…යප.… සීසං, භික්ඛයව, ජාතරූපස්ස
උපක්කියලයසො…යප.… සජ්ඣු, භික්ඛයව, ජාතරූපස්ස උපක්කියලයසො, 
යයන උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨං ජාතරූපං න යචව මුදු යහොති න ච
කම්මනියං, නචපභස්සරං පභඞ්ගුච, නචසම්මාඋයපතිකම්මාය.ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච ජාතරූපස්ස උපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි
උපක්කිලිට්ඨංජාතරූපංනයචවමුදු යහොතිනචකම්මනියං, නචපභස්සරං
පභඞ්ගුච, නචසම්මාඋයපතිකම්මාය. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියම චිත්තස්ස උපක්කියලසා, යයහි 
උපක්කියලයසහිඋපක්කිලිට්ඨංචිත්තංනයචවමුදුයහොතිනචකම්මනියං, න
චපභස්සරං පභඞ්ගුච, නචසම්මාසමාධියතිආසවානංඛයාය.කතයමපඤ්ච? 
කාමච්ඡන්යදො, භික්ඛයව, චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, යයන උපක්කියලයසන
උපක්කිලිට්ඨං චිත්තං න යචව මුදු යහොති න ච කම්මනියං, න ච පභස්සරං
පභඞ්ගු ච, න ච සම්මා සමාධියති ආසවානං ඛයාය…යප.… ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච චිත්තස්ස උයපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි
උපක්කිලිට්ඨං චිත්තං න යචව මුදු යහොති න ච කම්මනියං, න ච පභස්සරං 
පභඞ්ගුච, නචසම්මාසමාධියතිආසවානංඛයායා’’ති.තතියං. 

4. අනුපක්කියලසසුත්තං 

215. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණාඅනීවරණායචතයසො
අනුපක්කියලසාභාවිතාබහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති. 
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො අනීවරයණො 
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යචතයසො අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො
විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො අනීවරයණො යචතයසො
අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා
යචතයසො අනුපක්කියලසා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
සංවත්තන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අයයොනියසොමනසිකාරසුත්තං 

216. ‘‘අයයොනියසො, භික්ඛයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො යචව 
කාමච්ඡන්යදො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච කාමච්ඡන්යදො භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්යනොයචවබයාපායදොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනො
ච බයාපායදො භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්නඤ්යචව
ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච ථිනමිද්ධං භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
සංවත්තති; අනුප්පන්නඤ්යචව උද්ධච්චකුක්කුච්චං උප්පජ්ජති, උප්පන්නඤ්ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චං භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති; අනුප්පන්නා යචව 
විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති, උප්පන්නා ච විචිකිච්ඡා භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
සංවත්තතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. යයොනියසොමනසිකාරසුත්තං 

217. ‘‘යයොනියසො චයඛො, භික්ඛයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනොයචව
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො 
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති…යප.… අනුප්පන්යනො යචව
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො ච
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡතී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. බුද්ධිසුත්තං 

218. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා බුද්ධියා
අපරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාභාවිතා
බහුලීකතා බුද්ධියාඅපරිහානායසංවත්තන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. ආවරණනීවරණසුත්තං 

219. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආවරණා නීවරණා යචතයසො උපක්කියලසා 
පඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා.කතයමපඤ්ච? කාමච්ඡන්යදො, භික්ඛයව, ආවරයණො
නීවරයණො යචතයසො උපක්කියලයසො පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණො. බයාපායදො, 
භික්ඛයව, ආවරයණො නීවරයණො යචතයසො උපක්කියලයසො පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරයණො. ථිනමිද්ධං, භික්ඛයව, ආවරණං නීවරණං යචතයසො
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උපක්කියලසං පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණං. උද්ධච්චකුක්කුච්චං, භික්ඛයව, 
ආවරණං නීවරණං යචතයසො උපක්කියලසං පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණං.
විචිකිච්ඡා, භික්ඛයව, ආවරණා නීවරණා යචතයසො උපක්කියලසා පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරණා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආවරණා නීවරණා යචතයසො
උපක්කියලසාපඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා. 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා යචතයසො
අනුපක්කියලසාභාවිතාබහුලීකතාවිජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති.
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො අනීවරයණො
යචතයසො අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො
විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො අනීවරයණො යචතයසො
අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා
යචතයසො අනුපක්කියලසා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
සංවත්තන්තීති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා 
සබ්බංයචතයසොසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොයතොධම්මංසුණාති, ඉමස්සපඤ්ච
නීවරණා තස්මිං සමයය න යහොන්ති. සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා තස්මිං සමයය
භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘කතයමපඤ්චනීවරණාතස්මිංසමයයනයහොන්ති? කාමච්ඡන්දනීවරණං 
තස්මිං සමයය න යහොති, බයාපාදනීවරණං තස්මිං සමයය න යහොති, 
ථිනමිද්ධනීවරණංතස්මිං සමයයනයහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණංතස්මිං
සමයයනයහොති, විචිකිච්ඡානීවරණං තස්මිංසමයයනයහොති.ඉමස්සපඤ්ච
නීවරණාතස්මිංසමයයනයහොන්ති. 

‘‘කතයම සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා තස්මිං සමයය භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. ඉයම
සත්තයබොජ්ඣඞ් ාතස්මිංසමයයභාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති.යස්මිං, භික්ඛයව, 
සමයය අරියසාවයකො අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බං යචතයසො
සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, ඉමස්සපඤ්චනීවරණාතස්මිං
සමයයනයහොන්ති.ඉයමසත්තයබොජ්ඣඞ් ා තස්මිංසමයයභාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්තී’’ති.අට්ඨමං. 
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9. රුක්ඛසුත්තං 

220. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, මහාරුක්ඛා අණුබීජා මහාකායා රුක්ඛානං
අජ්ඣාරුහා, යයහි රුක්ඛා අජ්ඣාරූළ්හා ඔභග් විභග් ා විපතිතා යසන්ති. 
කතයම ච යත, භික්ඛයව, මහාරුක්ඛා අණුබීජා මහාකායා රුක්ඛානං
අජ්ඣාරුහා, යයහි රුක්ඛා අජ්ඣාරූළ්හා ඔභග් විභග් ා විපතිතා යසන්ති 
[යසන්ති. යසයයථිදං (කත්ථචි)]? අස්සත්යථො, නියරොයධො, පිලක්යඛො, 
උදුම්බයරො, කච්ඡයකො, කපිත්ථයනො – ඉයමයඛො යත, භික්ඛයව, මහාරුක්ඛා
අණුබීජා මහාකායා රුක්ඛානං අජ්ඣාරුහා, යයහි රුක්ඛා අජ්ඣාරූළ්හා
ඔභග් විභග් ා විපතිතා යසන්ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
කුලපුත්යතොයාදිසයකකායමඔහායඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතො යහොති, 
යසොතාදිසයකහිකායමහිතයතොවාපාපිට්ඨතයරහිඔභග් විභග්ය ොවිපතියතො
යසති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආවරණානීවරණායචතයසොඅජ්ඣාරුහාපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරණා.කතයමපඤ්ච? කාමච්ඡන්යදො, භික්ඛයව, ආවරයණොනීවරයණො 
යචතයසො අජ්ඣාරුයහො පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණො. බයාපායදො, භික්ඛයව, 
ආවරයණො නීවරයණො යචතයසො අජ්ඣාරුයහො පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණො.
ථිනමිද්ධං, භික්ඛයව, ආවරණං නීවරණං යචතයසො අජ්ඣාරුහං පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරණං. උද්ධච්චකුක්කුච්චං, භික්ඛයව, ආවරණං නීවරණං යචතයසො
අජ්ඣාරුහංපඤ්ඤායදුබ්බලීකරණං.විචිකිච්ඡා, භික්ඛයව, ආවරණානීවරණා
යචතයසො අජ්ඣාරුහා පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච 
ආවරණානීවරණායචතයසොඅජ්ඣාරුහාපඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා. 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා යචතයසො
අනජ්ඣාරුහා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති.
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො අනීවරයණො
යචතයසො අනජ්ඣාරුයහොභාවියතොබහුලීකයතොවිජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
සංවත්තති…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, අනාවරයණො 
අනීවරයණො යචතයසො අනජ්ඣාරුයහො භාවියතො බහුලීකයතො
විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා යචතයසො අනජ්ඣාරුහා භාවිතා
බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 

10. නීවරණසුත්තං 

221. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, නීවරණා අන්ධකරණා අචක්ඛුකරණා 
අඤ්ඤාණකරණා පඤ්ඤානියරොධිකා විඝාතපක්ඛියා අනිබ්බානසංවත්තනිකා.
කතයම පඤ්ච? කාමච්ඡන්දනීවරණං, භික්ඛයව, අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං
අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං විඝාතපක්ඛියං අනිබ්බානසංවත්තනිකං. 
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බයාපාදනීවරණං, භික්ඛයව…යප.… ථිනමිද්ධනීවරණං, භික්ඛයව… 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, භික්ඛයව… විචිකිච්ඡානීවරණං, භික්ඛයව, 
අන්ධකරණං අචක්ඛුකරණං අඤ්ඤාණකරණං පඤ්ඤානියරොධිකං 
විඝාතපක්ඛියංඅනිබ්බානසංවත්තනිකං.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චනීවරණා
අන්ධකරණා අචක්ඛුකරණා අඤ්ඤාණකරණා පඤ්ඤානියරොධිකා
විඝාතපක්ඛියාඅනිබ්බානසංවත්තනිකා. 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා චක්ඛුකරණා ඤාණකරණා 
පඤ්ඤාබුද්ධියා අවිඝාතපක්ඛියා නිබ්බානසංවත්තනිකා. කතයම සත්ත? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, චක්ඛුකරයණො ඤාණකරයණො
පඤ්ඤාබුද්ධියයො අවිඝාතපක්ඛියයො නිබ්බානසංවත්තනියකො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, භික්ඛයව, චක්ඛුකරයණො ඤාණකරයණො
පඤ්ඤාබුද්ධියයො අවිඝාතපක්ඛියයො නිබ්බානසංවත්තනියකො. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා චක්ඛුකරණා ඤාණකරණා පඤ්ඤාබුද්ධියා
අවිඝාතපක්ඛියානිබ්බානසංවත්තනිකා’’ති.දසමං. 

නීවරණවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවකුසලාකියලසාච, ද්යවයයොනියසොචබුද්ධිච; 
ආවරණානීවරණාරුක්ඛං, නීවරණඤ්චයතදසාති. 

5. චක්කවත්තිවග්ය ො 

1. විධාසුත්තං 

222. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානංසමණාවා
බ්රාහ්මණාවා තිස්යසොවිධාපජහිංසු, සබ්යබයතසත්තන්නංයබොජ්ඣඞ් ානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යයහි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණා
වා බ්රාහ්මණා වා තිස්යසො විධා පජහිස්සන්ති, සබ්යබ යත සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා තිස්යසො විධා පජහන්ති, සබ්යබ යත සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. කතයමසං සත්තන්නං 
යබොජ්ඣඞ් ානං? සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස. යයහි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා
වා බ්රාහ්මණා වා තිස්යසො විධා පජහිංසු…යප.… පජහිස්සන්ති…යප.… 
පජහන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා’’ති.පඨමං. 
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2. චක්කවත්තිසුත්තං 

223. ‘‘රඤ්යඤො, භික්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා සත්තන්නං
රතනානං පාතුභායවො යහොති. කතයමසං සත්තන්නං? චක්කරතනස්ස
පාතුභායවො යහොති, හත්ථිරතනස්ස පාතුභායවො යහොති, අස්සරතනස්ස
පාතුභායවො යහොති, මණිරතනස්ස පාතුභායවො යහොති, ඉත්ථිරතනස්ස
පාතුභායවො යහොති,  හපතිරතනස්ස පාතුභායවො යහොති, පරිණායකරතනස්ස
පාතුභායවො යහොති. රඤ්යඤො, භික්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා ඉයමසං
සත්තන්නං රතනානංපාතුභායවොයහොති. 

‘‘තථා තස්ස, භික්ඛයව, පාතුභාවා අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් රතනානං පාතුභායවො යහොති.කතයමසංසත්තන්නං? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස රතනස්ස පාතුභායවො යහොති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස රතනස්ස පාතුභායවො යහොති. තථා තස්ස, 
භික්ඛයව, පාතුභාවා අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයමසං සත්තන්නං
යබොජ්ඣඞ් රතනානංපාතුභායවොයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. මාරසුත්තං 

224. ‘‘මාරයසනප්පමද්දනං යවො, භික්ඛයව, මග් ං යදයසස්සාමි; තං
සුණාථ.කතයමොච, භික්ඛයව, මාරයසනප්පමද්දයනොමග්ය ො? යදිදං – සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – අයං යඛො, භික්ඛයව, මාරයසනප්පමද්දයනො
මග්ය ො’’ති.තතියං. 

4. දුප්පඤ්ඤසුත්තං 

225. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘‘දුප්පඤ්යඤො
එළමූය ො, දුප්පඤ්යඤො එළමූය ො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, ‘දුප්පඤ්යඤො එළමූය ො’ති වුච්චතී’’ති? ‘‘සත්තන්නං යඛො, භික්ඛු, 
යබොජ්ඣඞ් ානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා ‘දුප්පඤ්යඤො එළමූය ො’ති
වුච්චති. කතයමසං සත්තන්නං? සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ඉයමසං යඛො, භික්ඛු, සත්තන්නං 
යබොජ්ඣඞ් ානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා ‘දුප්පඤ්යඤො එළමූය ො’ති
වුච්චතී’’ති. චතුත්ථං. 

5. පඤ්ඤවන්තසුත්තං 

226. ‘‘‘පඤ්ඤවා අයනළමූය ො, පඤ්ඤවා අයනළමූය ො’ති, භන්යත, 
වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, ‘පඤ්ඤවාඅයනළමූය ො’තිවුච්චතී’’ති? 
‘‘සත්තන්නං යඛො, භික්ඛු, යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
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‘පඤ්ඤවා අයනළමූය ො’ති වුච්චති. කතයමසං සත්තන්නං? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස– ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛු, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා ‘පඤ්ඤවා
අයනළමූය ො’තිවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දලිද්දසුත්තං 

227. ‘‘‘දලිද්යදො, දලිද්යදො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, ‘දලිද්යදො’තිවුච්චතී’’ති? ‘‘සත්තන්නංයඛො, භික්ඛු, යබොජ්ඣඞ් ානං
අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා ‘දලිද්යදො’ති වුච්චති. කතයමසං සත්තන්නං? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස– ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛු, සත්තන්නංයබොජ්ඣඞ් ානංඅභාවිතත්තාඅබහුලීකතත්තා ‘දලිද්යදො’ති 
වුච්චතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අදලිද්දසුත්තං 

228. ‘‘‘අදලිද්යදො, අදලිද්යදො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, ‘අදලිද්යදො’තිවුච්චතී’’ති? ‘‘සත්තන්නංයඛො, භික්ඛු, යබොජ්ඣඞ් ානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා ‘අදලිද්යදො’ති වුච්චති. කතයමසං සත්තන්නං? 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස …යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස – ඉයමසං 
යඛො, භික්ඛු, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
‘අදලිද්යදො’තිවුච්චතී’’ති.සත්තමං. 

8. ආදිච්චසුත්තං 

229. ‘‘ආදිච්චස්ස, භික්ඛයව, උදයයතො එතං පුබ්බඞ් මං එතං
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – අරුණුග් ං. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං උප්පාදාය එතං පුබ්බඞ් මං එතං පුබ්බනිමිත්තං, 
යදිදං – කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛං – සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවස්සති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
කලයාණමිත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 
බහුලීකයරොතී’’ති. අට්ඨමං. 

9. අජ්ඣත්තිකඞ් සුත්තං 

230. ‘‘අජ්ඣත්තිකං, භික්ඛයව, අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි
සමනුපස්සාමි සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං උප්පාදාය, යථයිදං – භික්ඛයව, 
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යයොනියසොමනසිකායරො. යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්නස්යසතං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– සත්තයබොජ්ඣඞ්ය භායවස්සති, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය 
බහුලීකරිස්සති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යයොනියසොමනසිකාරසම්පන්යනො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොතී’’ති.නවමං. 

10. බාහිරඞ් සුත්තං 

231. ‘‘බාහිරං, භික්ඛයව, අඞ් න්ති කරිත්වා නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පි
සමනුපස්සාමි සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං උප්පාදාය, යථයිදං – භික්ඛයව, 
කලයාණමිත්තතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං– 
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවස්සති, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකරිස්සති.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, 
සත්තයබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති වියවකනිස්සිතං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොසත්තයබොජ්ඣඞ්ය  භායවති, සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොතී’’ති.දසමං. 

චක්කවත්තිවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

විධාචක්කවත්තිමායරො, දුප්පඤ්යඤොපඤ්ඤයවනච; 
දලිද්යදොඅදලිද්යදොච, ආදිච්චඞ්ය නයතදසාති. 

6. සාකච්ඡවග්ය ො 

1. ආහාරසුත්තං 

232. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චන්නඤ්ච, භික්ඛයව, නීවරණානං
සත්තන්නඤ්ච යබොජ්ඣඞ් ානං ආහාරඤ්ච අනාහාරඤ්ච යදයසස්සාමි; තං
සුණාථ. යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාකාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, 
භික්ඛයව, සුභනිමිත්තං. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
කාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 
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‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
පටිඝනිමිත්තං. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො
අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස
භියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවාථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
අරති තන්දි විජම්භිතා භත්තසම්මයදො යචතයසො ච ලීනත්තං. තත්ථ 
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
ථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය 
යවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස භියයයොභාවායයවපුල්ලාය? 
අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසො අවූපසයමො. තත්ථ 
අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, 
උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
විචිකිච්ඡාට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ අයයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, උප්පන්නාය වා
විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස 
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කුසලාකුසලා ධම්මා සාවජ්ජානවජ්ජා ධම්මා හීනපණීතා ධම්මා 
කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා ධම්මා. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
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අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, ආරම්භධාතු නික්කමධාතු පරක්කමධාතු. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාවීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කායප්පස්සද්ධි චිත්තප්පස්සද්ධි. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරොඅනුප්පන්නස්සවා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සමථනිමිත්තං අබයග් නිමිත්තං. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, ආහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 
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‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස 
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාකාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලාය? අත්ථි, 
භික්ඛයව, අසුභනිමිත්තං. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරොඅනුප්පන්නස්සවාකාමච්ඡන්දස්සඋප්පාදාය, උප්පන්නස්සවා 
කාමච්ඡන්දස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නස්ස වාබයාපාදස්සඋප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
යමත්තායචයතොවිමුත්ති. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා බයාපාදස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
බයාපාදස්සභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නස්සවාථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
ආරම්භධාතු නික්කමධාතු පරක්කමධාතු. තත්ථ
යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
ථිනමිද්ධස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා ථිනමිද්ධස්ස භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නස්සවා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස භියයයොභාවායයවපුල්ලාය? 
අත්ථි, භික්ඛයව, යචතයසොවූපසයමො.තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො
– අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවාඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්සභියයයොභාවාය යවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නායවාවිචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, 
උප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කුසලාකුසලා ධම්මා සාවජ්ජානවජ්ජා ධම්මා හීනපණීතා ධම්මා 
කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා ධම්මා. තත්ථ යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරො අනුප්පන්නාය වා විචිකිච්ඡාය උප්පාදාය, උප්පන්නාය වා
විචිකිච්ඡායභියයයොභාවායයවපුල්ලාය. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නස්සවා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
අමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 
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‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කුසලාකුසලා ධම්මා සාවජ්ජානවජ්ජා ධම්මා හීනපණීතා ධම්මා
කණ්හසුක්කසප්පටිභා ා ධම්මා. තත්ථ අමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවා ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සඋප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාවීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස 
භාවනායපාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, ආරම්භධාතුනික්කමධාතු පරක්කමධාතු.
තත්ථ අමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සඋප්පාදාය, උප්පන්නස්සවාවීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස 
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකොච, භික්ඛයව, අනාහායරොඅනුප්පන්නස්සවා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ 
අමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
කායප්පස්සද්ධි චිත්තප්පස්සද්ධි. තත්ථ අමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවා පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනායපාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, සමථනිමිත්තං
අබයග් නිමිත්තං. තත්ථ අමනසිකාරබහුලීකායරො – අයමනාහායරො
අනුප්පන්නස්ස වා සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා. 

‘‘යකො ච, භික්ඛයව, අනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, උප්පන්නස්ස වා 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය පාරිපූරියා? අත්ථි, භික්ඛයව, 
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ට්ඨානීයා ධම්මා. තත්ථ අමනසිකාරබහුලීකායරො – 
අයමනාහායරො අනුප්පන්නස්ස වා උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස උප්පාදාය, 
උප්පන්නස්සවාඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනායපාරිපූරියා’’ති.පඨමං. 

2. පරියායසුත්තං 

233. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං
එතදයහොසි– ‘‘අතිප්පය ොයඛොතාවසාවත්ථියංපිණ්ඩායචරිතුං.යංනූන මයං
යයනඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංආරායමොයතනුපසඞ්කයමයයාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යන යඛො යත භික්ඛූ අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
එතදයවොචුං– 

‘‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමො සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති – ‘එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, පඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරයණ සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං භායවථා’ති. මයම්පි යඛො, 
ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – ‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, පඤ්ච
නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ සත්ත 
යබොජ්ඣඞ්ය යථාභූතංභායවථා’ති.ඉධයනො, ආවුයසො, යකොවියසයසො, යකො 
අධිප්පයායසො, කිංනානාකරණංසමණස්සවා ය ොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදං– 
ධම්මයදසනායවාධම්මයදසනං, අනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’’න්ති? 

අථයඛොයතභික්ඛූයතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංභාසිතං යනව
අභිනන්දිංසු නප්පටික්යකොසිංසු; අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා 
උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු – ‘‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං 
ආජානිස්සාමා’’ති.අථයඛොයතභික්ඛූසාවත්ථිංපිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත 
භික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ මයං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිම්හ. යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං එතදයහොසි – 
‘අතිප්පය ො යඛො තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිතුං, යංනූන මයං යයන 
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කයමයයාමා’ති. අථ
යඛො මයං, භන්යත, යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
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සද්ධිං සම්යමොදිම්හ. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිම්හ. එකමන්තං නිසින්යන යඛො අම්යහ, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං– 

‘‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමො සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති ‘එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, පඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණ සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං භායවථා’ති. මයම්පි යඛො, 
ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – ‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, පඤ්ච
නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය යථාභූතංභායවථා’ති.ඉධයනො, ආවුයසො, යකොවියසයසො, යකො
අධිප්පයායසො, කිංනානාකරණංසමණස්සවාය ොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදං– 
ධම්මයදසනායවාධම්මයදසනං, අනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’’න්ති? 

‘‘අථයඛොමයං, භන්යත, යතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං භාසිතං
යනව අභිනන්දිම්හ නප්පටික්යකොසිම්හ, අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා 
උට්ඨායාසනා පක්කමිම්හ – ‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං 
ආජානිස්සාමා’’’ති. 

‘‘එවංවාදියනො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාඑවමස්සුවචනීයා– 
‘අත්ථි පනාවුයසො, පරියායයො, යං පරියායං ආ ම්ම පඤ්ච නීවරණා දස
යහොන්ති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා චතුද්දසා’ති. එවං පුට්ඨා, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා න යචව සම්පායිස්සන්ති, උත්තරිඤ්ච විඝාතං 
ආපජ්ජිස්සන්ති.තංකිස්සයහතු? යථාතං, භික්ඛයව, අවිසයස්මිං.‘‘නාහංතං, 
භික්ඛයව, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය, යයො ඉයමසං පඤ්හානං
යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, අඤ්ඤත්ර තථා යතන වා
තථා තසාවයකනවාඉයතොවාපනසුත්වා’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො, යං පරියායංආ ම්ම පඤ්චනීවරණා
දස යහොන්ති? යදපි, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්යදොතදපිනීවරණං, යදපි
බහිද්ධා කාමච්ඡන්යදො තදපි නීවරණං. ‘කාමච්ඡන්දනීවරණ’න්ති ඉති හිදං
උද්යදසං  ච්ඡති. තදමිනායපතං පරියායයන ද්වයං යහොති. යදපි, භික්ඛයව, 
අජ්ඣත්තංබයාපායදොතදපි නීවරණං, යදපිබහිද්ධාබයාපායදොතදපිනීවරණං.
‘බයාපාදනීවරණ’න්ති ඉති හිදං උද්යදසං  ච්ඡති. තදමිනායපතං පරියායයන
ද්වයංයහොති.යදපි, භික්ඛයව, ථිනංතදපි නීවරණං, යදපිමිද්ධංතදපිනීවරණං.
‘ථිනමිද්ධනීවරණ’න්ති ඉතිහිදං උද්යදසං  ච්ඡති. තදමිනායපතං පරියායයන
ද්වයංයහොති.යදපි, භික්ඛයව, උද්ධච්චංතදපි නීවරණං, යදපිකුක්කුච්චංතදපි
නීවරණං. ‘උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණ’න්ති ඉති හිදං උද්යදසං  ච්ඡති.
තදමිනායපතංපරියායයනද්වයංයහොති.යදපි, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං ධම්යමසු
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විචිකිච්ඡා තදපි නීවරණං, යදපි බහිද්ධා ධම්යමසු විචිකිච්ඡා තදපි නීවරණං.
‘විචිකිච්ඡානීවරණ’න්තිඉතිහිදංඋද්යදසං ච්ඡති.තදමිනායපතංපරියායයන 
ද්වයං යහොති. අයං යඛො, භික්ඛයව, පරියායයො, යං පරියායං ආ ම්ම පඤ්ච
නීවරණාදස යහොන්ති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො, යං පරියායං ආ ම්ම සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා චතුද්දස යහොන්ති? යදපි, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං ධම්යමසු සති
තදපි සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි බහිද්ධා ධම්යමසු සති තදපි
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති ඉති හිදං උද්යදසං  ච්ඡති.
තදමිනායපතංපරියායයනද්වයං යහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං ධම්යමසු පඤ්ඤාය පවිචිනති [පවිචිනාති
(ක.)] පවිචරති පරිවීමංසමාපජ්ජති තදපි ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි 
බහිද්ධා ධම්යමසු පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති පරිවීමංසමාපජ්ජති තදපි 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ‘ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති ඉති හිදං
උද්යදසං  ච්ඡති.තදමිනායපතංපරියායයනද්වයංයහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, කායිකං වීරියං තදපි වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි
යචතසිකංවීරියංතදපිවීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.‘වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’තිඉති
හිදං උද්යදසං ච්ඡති.තදමිනායපතංපරියායයනද්වයංයහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, සවිතක්කසවිචාරාපීති තදපිපීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි
අවිතක්කඅවිචාරා පීති තදපි පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ‘පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති
ඉතිහිදංඋද්යදසං ච්ඡති.තදමිනායපතංපරියායයනද්වයං යහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, කායප්පස්සද්ධි තදපි පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි
චිත්තප්පස්සද්ධි තදපි පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො.
‘පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති ඉති හිදං උද්යදසං  ච්ඡති. තදමිනායපතං
පරියායයනද්වයංයහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, සවිතක්යකො සවිචායරො සමාධි තදපි 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි අවිතක්කඅවිචායරො සමාධි තදපි
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ‘සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති ඉති හිදං උද්යදසං
 ච්ඡති.තදමිනායපතංපරියායයනද්වයං යහොති. 

‘‘යදපි, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං ධම්යමසු උයපක්ඛා තදපි 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, යදපි බහිද්ධා ධම්යමසු උයපක්ඛා තදපි 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො. ‘උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො’ති ඉති හිදං
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උද්යදසං ච්ඡති. තදමිනායපතංපරියායයනද්වයංයහොති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයො, යංපරියායංආ ම්ම සත්තයබොජ්ඣඞ් ාචතුද්දසා’’ති.දුතියං. 

3. අග්ගිසුත්තං 

234. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදායසාවත්ථියං පිණ්ඩායපවිසිංසු. (පරියායසුත්තසදිසං). 

‘‘එවංවාදියනො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සු වචනීයා– 
‘යස්මිං, ආවුයසො, සමයය ලීනං චිත්තං යහොති, කතයමසං තස්මිං සමයය 
යබොජ්ඣඞ් ානංඅකායලොභාවනාය, කතයමසංතස්මිංසමයයයබොජ්ඣඞ් ානං
කායලොභාවනාය? යස්මිංපනාවුයසො, සමයයඋද්ධතංචිත්තංයහොති, කතයමසං
තස්මිංසමයයයබොජ්ඣඞ් ානං අකායලොභාවනාය, කතයමසංතස්මිංසමයය
යබොජ්ඣඞ් ානංකායලොභාවනායා’ති? එවංපුට්ඨා, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකානයචවසම්පායිස්සන්ති, උත්තරිඤ්චවිඝාතංආපජ්ජිස්සන්ති.තං
කිස්සයහතු? යථාතං, භික්ඛයව, අවිසයස්මිං. 

‘‘නාහංතං, භික්ඛයව, පස්සාමිසයදවයකයලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය යයො ඉයමසං පඤ්හානං
යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, අඤ්ඤත්ර තථා යතන වා
තථා තසාවයකනවාඉයතොවා පනසුත්වා. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයයලීනං චිත්තං යහොති, අකායලො තස්මිං සමයය
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලො සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනාය, අකායලොඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනාය.තංකිස්සයහතු? 
ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තං තංඑයතහිධම්යමහිදුස්සමුට්ඨාපයංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොපරිත්තංඅග්ගිංඋජ්ජායලතුකායමො අස්ස.
යසො තත්ථ අල්ලානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, අල්ලානි ච ය ොමයානි
පක්ඛියපයය, අල්ලානි ච කට්ඨානි පක්ඛියපයය, උදකවාතඤ්ච දයදයය, 
පංසුයකන ච ඔකියරයය; භබ්යබො නු යඛො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං 
උජ්ජාලිතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්මිං සමයය ලීනං චිත්තං යහොති, අකායලො 
තස්මිං සමයය පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලො
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහි ධම්යමහි
දුස්සමුට්ඨාපයංයහොති. 
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‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සමයය ලීනං චිත්තං යහොති, කායලො තස්මිං 
සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය.
තංකිස්ස යහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තංතං එයතහිධම්යමහිසුසමුට්ඨාපයං
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොපරිත්තංඅග්ගිංඋජ්ජායලතුකායමො අස්ස.
යසො තත්ථ සුක්ඛානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ය ොමයානි 
පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි කට්ඨානි පක්ඛියපයය, මුඛවාතඤ්ච දයදයය, න ච
පංසුයකන ඔකියරයය; භබ්යබො නු යඛො යසො පුරියසො පරිත්තං අග්ගිං
උජ්ජාලිතු’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යස්මිං සමයය ලීනං චිත්තං යහොති, කායලො 
තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය.
තංකිස්සයහතු? ලීනං, භික්ඛයව, චිත්තංතං එයතහිධම්යමහිසුසමුට්ඨාපයං
යහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය උද්ධත්තං චිත්තං යහොති, අකායලො තස්මිං
සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලො 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනාය, අකායලොපීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය.
තංකිස්ස යහතු? උද්ධතං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහි ධම්යමහි දුවූපසමයං
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං
නිබ්බායපතුකායමො අස්ස. යසො තත්ථ සුක්ඛානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, 
සුක්ඛානි ච ය ොමයානි පක්ඛියපයය, සුක්ඛානි ච කට්ඨානි පක්ඛියපයය, 
මුඛවාතඤ්චදයදයය, නචපංසුයකනඔකියරයය; භබ්යබොනුයඛොයසොපුරියසො 
මහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධංනිබ්බායපතු’’න්ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යස්මිංසමයයඋද්ධතංචිත්තංයහොති, අකායලො 
තස්මිං සමයය ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලො
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, අකායලොපීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්සභාවනාය.
තංකිස්ස යහතු? උද්ධතං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහිධම්යමහි දුවූපසමයං
යහොති. 

‘‘යස්මිඤ්චයඛො, භික්ඛයව, සමයයඋද්ධතංචිත්තංයහොති, කායලො තස්මිං
සමයය පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
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භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උද්ධතං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහි ධම්යමහි
සුවූපසමයංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං 
නිබ්බායපතුකායමො අස්ස. යසො තත්ථ අල්ලානි යචව තිණානි පක්ඛියපයය, 
අල්ලානි ච ය ොමයානි පක්ඛියපයය, අල්ලානි ච කට්ඨානි පක්ඛියපයය, 
උදකවාතඤ්චදයදයය, පංසුයකනචඔකියරයය; භබ්යබොනුයඛොයසොපුරියසො
මහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධං නිබ්බායපතු’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යස්මිංසමයයඋද්ධතංචිත්තං යහොති, කායලො
තස්මිං සමයය පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස භාවනාය, කායලො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ස්ස
භාවනාය. තං කිස්ස යහතු? උද්ධතං, භික්ඛයව, චිත්තං තං එයතහි ධම්යමහි
සුවූපසමයංයහොති. සතිඤ්චඛ්වාහං, භික්ඛයව, සබ්බත්ථිකංවදාමී’’ති.තතියං. 

4. යමත්තාසහ තසුත්තං 

235. එකං සමයං භ වා යකොලියයසු විහරති හලිද්දවසනං නාම
යකොලියානංනි යමො.අථයඛොසම්බහුලාභික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය හලිද්දවසනං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං
එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව හලිද්දවසයන පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූන
මයං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කයමයයාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යන යඛො යත භික්ඛූ අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
එතදයවොචුං– 

‘‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමො සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති – ‘එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, පඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරයණ යමත්තාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා
දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන
මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරථ.
කරුණාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා දුතියං, තථා
තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය 
සබ්බාවන්තං යලොකං කරුණාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන 
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරථ. මුදිතාසහ යතන
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යචතසාඑකංදිසං ඵරිත්වාවිහරථ, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං; ඉති
උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
මුදිතාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන
අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරථ. උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං දිසං
ඵරිත්වා විහරථ, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං; ඉතිඋද්ධමයධොතිරියං
සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා
විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා
විහරථා’’’ති. 

‘‘මයම්පි යඛො, ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – ‘එථතුම්යහ, 
ආවුයසො, පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණයමත්තාසහ යතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරථ…යප.… 
කරුණාසහ යතන යචතසා… මුදිතාසහ යතන යචතසා… 
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා දුතියං, තථා
තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරථා’ති. ඉධ යනො, 
ආවුයසො, යකොවියසයසො, යකො අධිප්පයායසො, කිංනානාකරණංසමණස්සවා
ය ොතමස්ස අම්හාකං වා, යදිදං – ධම්මයදසනාය වා ධම්මයදසනං, 
අනුසාසනියාවා අනුසාසනි’’න්ති? 

අථයඛොයතභික්ඛූයතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංභාසිතං යනව
අභිනන්දිංසු නප්පටික්යකොසිංසු. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා 
උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු – ‘‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං 
ආජානිස්සාමා’’ති. අථ යඛො යත භික්ඛූ හලිද්දවසයන පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වන්තං එතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ මයං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
හලිද්දවසයනපිණ්ඩායපවිසිම්හ.යතසංයනො, භන්යත, අම්හාකංඑතදයහොසි– 
‘අතිප්පය ො යඛො තාව හලිද්දවසයන පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූන මයං යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං ආරායමොයතනුපසඞ්කයමයයාමා’’’ති. 

‘‘අථ යඛො මයං, භන්යත, යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
ආරායමො යතනුපසඞ්කමිම්හ, උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි
පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදිම්හ. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිම්හ. එකමන්තං නිසින්යන යඛො අම්යහ, 
භන්යත, යතඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං – 
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‘‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමො සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති – ‘එථ 
තුම්යහ, භික්ඛයව, පඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණයමත්තාසහ යතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වා විහරථ…යප.… 
කරුණාසහ යතන යචතසා … මුදිතාසහ යතන යචතසා… 
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා දුතියං, තථා
තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන 
අප්පමායණනඅයවයරන අබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරථා’’’ති. 

‘‘මයම්පි යඛො, ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – ‘එථතුම්යහ, 
ආවුයසො, පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරයණයමත්තාසහ යතන යචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරථ…යප.… 
කරුණාසහ යතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහ යතන යචතසා…යප.… 
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා දුතියං, තථා
තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරථා’ති. ඉධ යනො, 
ආවුයසො, යකොවියසයසො, යකොඅධිප්පයායසො, කිං නානාකරණංසමණස්සවා
ය ොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදං, ධම්මයදසනායවාධම්මයදසනං, අනුසාසනියා
වාඅනුසාසනි’’න්ති? 

අථයඛොමයං, භන්යත, යතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංභාසිතං 
යනව අභිනන්දිම්හ නප්පටික්යකොසිම්හ, අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා 
උට්ඨායාසනා පක්කමිම්හ – ‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං 
ආජානිස්සාමා’ති. 

‘‘එවංවාදියනො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සු වචනීයා– 
‘කථංභාවිතාපනාවුයසො, යමත්තායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකායහොති, කිංපරමා, 
කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? කථං භාවිතා පනාවුයසො, කරුණායචයතොවිමුත්ති, 
කිං තිකා යහොති, කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? කථං භාවිතා
පනාවුයසො, මුදිතායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකා යහොති, කිංපරමා, කිංඵලා, 
කිංපරියයොසානා? කථං භාවිතා පනාවුයසො, උයපක්ඛායචයතොවිමුත්ති, 
කිං තිකා යහොති, කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා’’’ති? එවං පුට්ඨා, 
භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා න යචව සම්පායිස්සන්ති, උත්තරිඤ්ච
විඝාතං ආපජ්ජිස්සන්ති. තං කිස්ස යහතු? යථා තං, භික්ඛයව, අවිසයස්මිං.
‘‘නාහං තං, භික්ඛයව, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය, යයො ඉයමසං පඤ්හානං 
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යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, අඤ්ඤත්ර තථා යතන වා
තථා තසාවයකන වාඉයතොවාපනසුත්වා’’. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, යමත්තායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකා යහොති, 
කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යමත්තාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… යමත්තාසහ තං 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. යසො සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල
පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති.සයචආකඞ්ඛති
‘පටිකූයලඅප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති.
සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති ‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච
අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච
ආකඞ්ඛති‘අප්පටිකූලඤ්චපටිකූලඤ්චතදුභයංඅභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො
විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො ච තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො, සුභංවා යඛොපනවියමොක්ඛංඋපසම්පජ්ජවිහරති.සුභපරමාහං, 
භික්ඛයව, යමත්තායචයතොවිමුත්තිං වදාමි, ඉධපඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනො
උත්තරිවිමුත්තිං අප්පටිවිජ්ඣයතො. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, කරුණායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකා යහොති, 
කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කරුණාසහ තං 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… කරුණාසහ තං 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. යසො සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල 
පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති…යප.… සයච
ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූලඤ්චපටිකූලඤ්චතදුභයංඅභිනිවජ්යජත්වාඋයපක්ඛයකො
විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො. සබ්බයසො වා පනරූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති 
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ආකාසානඤ්චායතනපරමාහං, 
භික්ඛයව, කරුණායචයතොවිමුත්තිං වදාමි, ඉධපඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනො 
උත්තරිවිමුත්තිංඅප්පටිවිජ්ඣයතො. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, මුදිතායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකා යහොති, 
කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු මුදිතාසහ තං 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… මුදිතාසහ තං
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. යසො සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල
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පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති …යප.… සයච
ආකඞ්ඛති‘අප්පටිකූලඤ්චපටිකූලඤ්චතදුභයං අභිනිවජ්යජත්වාඋයපක්ඛයකො
විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො.සබ්බයසොවාපනආකාසානඤ්චායතනංසමතික්කම්ම‘අනන්තං 
විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනපරමාහං, භික්ඛයව, මුදිතායචයතොවිමුත්තිං වදාමි, 
ඉධපඤ්ඤස්සභික්ඛුයනොඋත්තරිවිමුත්තිං අප්පටිවිජ්ඣයතො. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, උයපක්ඛායචයතොවිමුත්ති, කිං තිකා යහොති, 
කිංපරමා, කිංඵලා, කිංපරියයොසානා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඋයපක්ඛාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවතිවියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… උයපක්ඛාසහ තං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවතිවියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං.
යසො සයච ආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති ‘පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී 
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති.සයචආකඞ්ඛති‘අප්පටිකූයල
ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති.
සයචආකඞ්ඛති ‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයලචඅප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය’න්ති, 
අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථවිහරති.සයචආකඞ්ඛති ‘අප්පටිකූලඤ්චපටිකූලඤ්ච
තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, 
උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො සම්පජායනො. සබ්බයසො වා පන
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ජ විහරති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපරමාහං, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛායචයතොවිමුත්තිං වදාමි, ඉධපඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනො උත්තරිවිමුත්තිං 
අප්පටිවිජ්ඣයතො’’ති.චතුත්ථං. 

5. සඞ් ාරවසුත්තං 

236. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වතාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
සඞ් ාරයවොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච – 

‘‘යකො නුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, යකොපච්චයයො යයයනකදාදීඝරත්තං
සජ්ඣායකතාපිමන්තානප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා? යකොපන, යභො 
ය ොතම, යහතු, යකොපච්චයයොයයයනකදාදීඝරත්තංඅසජ්ඣායකතාපිමන්තා
පටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා’’ති? 

‘‘යස්මිං යඛො, බ්රාහ්මණ, සමයය කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
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නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පිතස්මිංසමයය යථාභූතංනජානාතිනපස්සති, උභයත්ථම්පිතස්මිං
සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා
නප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො සංසට්යඨො ලාඛාය වා හලිද්දියා වා
නීලියා වා මඤ්ජිට්ඨාය වා. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං 
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං න ජායනයය න පස්යසයය. එවයමව යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව 
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති බයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච බයාපාදස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව 
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අග්ගිනා සන්තත්යතො පක්කුථියතො 
[පක්කුධියතො(ක.), උක්කට්ඨියතො(සී.), උක්කුට්ඨියතො (සයා.)] උස්මුදකජායතො 
[උස්සදකජායතො (සී.), උස්මාදකජායතො (සයා.)]. තත්ථචක්ඛුමාපුරියසොසකං
මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනොයථාභූතංනජායනයයනපස්යසයය.එවයමව
යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
බයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච බයාපාදස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි තස්මිං සමයය…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න
ජානාති න පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව 
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරතිථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්සචථිනමිද්ධස්සනිස්සරණංයථාභූතං 
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 
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පටුන 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො යසවාලපණකපරියයොනද්යධො. තත්ථ 
චක්ඛුමාපුරියසොසකංමුඛනිමිත්තංපච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතංන ජායනයය
නපස්යසයය.එවයමවයඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන 
යචතසාවිහරතිථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්සචථිනමිද්ධස්සනිස්සරණං
යථාභූතං නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනජානාති
න පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස නිස්සරණංයථාභූතංනප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිං
සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි
තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි
මන්තානප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො වායතරියතො චලියතො භන්යතො 
ඌමිජායතො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො
යථාභූතං නජායනයයනපස්යසයය.එවයමවයඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයය
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, 
උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති, 
අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරතිවිචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නායචවිචිකිච්ඡායනිස්සරණංයථාභූතං 
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා
නප්පටිභන්ති, පය ව අසජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො ආවියලො ලුළියතො කලලීභූයතො 
අන්ධකායර නික්ඛිත්යතො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං න ජායනයය න පස්යසයය. එවයමව යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති, 
පරත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනජානාති නපස්සති, උභයත්ථම්පිතස්මිං
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සමයය යථාභූතං න ජානාති න පස්සති; දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා
නප්පටිභන්ති, පය ව අසජ්ඣායකතා. අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතු අයං
පච්චයයොයයයනකදා දීඝරත්තංසජ්ඣායකතාපිමන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, බ්රාහ්මණ, සමයය න කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා 
විහරති න කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං
යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, 
පරත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, උභයත්ථම්පි තස්මිං
සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති; දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි මන්තා
පටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අසංසට්යඨො ලාඛාය වා හලිද්දියා වා
නීලියා වා මඤ්ජිට්ඨාය වා. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං ජායනයය පස්යසයය. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යස්මිං සමයය න කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න
කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
පජානාති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරතිනබයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්සච බයාපාදස්ස නිස්සරණංයථාභූතං
පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි මන්තා
පටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො න අග්ගිනා සන්තත්යතො න 
පක්කුථියතො න උස්මුදකජායතො, තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං 
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං ජායනයය පස්යසයය. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යස්මිංසමයයනබයාපාදපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරතිනබයාපාදපයරයතන, 
උප්පන්නස්ස ච බයාපාදස්ස නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි
තස්මිං සමයයයථාභූතං ජානාති පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… 
දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපිමන්තාපටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයනථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති න ථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච ථිනමිද්ධස්ස නිස්සරණං
යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි … දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි මන්තා
පටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 
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‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො න යසවාලපණකපරියයොනද්යධො. 
තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං 
ජායනයය පස්යසයය. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න 
ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතනයචතසා විහරතින ථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස
ච ථිනමිද්ධස්ස නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය
යථාභූතං ජානාති පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… දීඝරත්තං
අසජ්ඣායකතාපිමන්තා පටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයන උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති න උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං
සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… 
දීඝරත්තංඅසජ්ඣායකතාපිමන්තාපටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතොනවායතරියතොනචලියතොනභන්යතො 
නඌමිජායතො.තත්ථචක්ඛුමාපුරියසොසකංමුඛනිමිත්තංපච්චයවක්ඛමායනො
යථාභූතං ජායනයය පස්යසයය. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න
උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
නිස්සරණංයථාභූතංපජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංජානාති
පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි… දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි
මන්තාපටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයන විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතනයචතසා
විහරති න විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං
යථාභූතං පජානාති [පජානාති පස්සති (සයා.)], අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය
යථාභූතංජානාතිපස්සති, පරත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංජානාතිපස්සති; 
උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති; දීඝරත්තං
අසජ්ඣායකතාපිමන්තාපටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අච්යඡො විප්පසන්යනො අනාවියලො
ආයලොයක නික්ඛිත්යතො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං 
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං ජායනයය පස්යසයය. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යස්මිං සමයය න විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න
විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං
පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං ජානාති පස්සති, පරත්ථම්පි
තස්මිංසමයයයථාභූතංජානාතිපස්සති, උභයත්ථම්පි තස්මිංසමයයයථාභූතං
ජානාති පස්සති; දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි මන්තා පටිභන්ති, පය ව
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සජ්ඣායකතා.අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතුඅයංපච්චයයො යයයනකදාදීඝරත්තං
අසජ්ඣායකතාපිමන්තාපටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘සත්තියම, බ්රාහ්මණ, යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා යචතයසො
අනුපක්කියලසාභාවිතාබහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති.
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, බ්රාහ්මණ, අනාවරයණො 
අනීවරයණො යචතයසො අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො
විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො යඛො, බ්රාහ්මණ, අනාවරයණො අනීවරයණො
යචතයසො අනුපක්කියලයසො භාවියතො බහුලීකයතො 
විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ා අනාවරණා අනීවරණා යචතයසො අනුපක්කියලසා භාවිතා
බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්තී’’ති. එවං වුත්යත
සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො
ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය 
පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. පඤ්චමං. 

6. අභයසුත්තං 

237. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට 
පබ්බයත. අථ යඛො අභයයො රාජකුමායරො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො අභයයො රාජකුමායරො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘පූරයණො, 
භන්යත, කස්සයපො එවමාහ – ‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො අඤ්ඤාණාය 
අදස්සනාය.අයහතු, අප්පච්චයයො [අප්පච්චයා(සී.), අප්පච්චයං (?)] අඤ්ඤාණං
අදස්සනං යහොති. නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයොඤාණාය දස්සනාය. අයහතු, 
අප්පච්චයයො ඤාණං දස්සනං යහොතී’ති. ඉධ භ වා කිමාහා’’ති? ‘‘අත්ථි, 
රාජකුමාර, යහතු, අත්ථි පච්චයයො අඤ්ඤාණාය අදස්සනාය. සයහතු, 
සප්පච්චයයො [සප්පච්චයා (සී.), සප්පච්චයං (?)] අඤ්ඤාණං අදස්සනංයහොති. 
අත්ථි, රාජකුමාර, යහතු, අත්ථි පච්චයයො ඤාණාය දස්සනාය. සයහතු, 
සප්පච්චයයොඤාණං දස්සනංයහොතී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, යහතු, කතයමො පච්චයයො අඤ්ඤාණාය
අදස්සනාය? කථං සයහතු, සප්පච්චයයො අඤ්ඤාණං අදස්සනං යහොතී’’ති? 
‘‘යස්මිං යඛො, රාජකුමාර, සමයය කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං න
ජානාති න පස්සති – අයම්පි යඛො, රාජකුමාර, යහතු, අයං පච්චයයො
අඤ්ඤාණාය අදස්සනාය. එවම්පි සයහතු සප්පච්චයයො අඤ්ඤාණං අදස්සනං
යහොති. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තං 

100 

පටුන 

‘‘පුන චපරං, රාජකුමාර, යස්මිං සමයය බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා 
විහරති බයාපාදපයරයතන…යප.… ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන… 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන… විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති 
විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං න
ජානාති න පස්සති – අයම්පි යඛො, රාජකුමාර, යහතු, අයං පච්චයයො
අඤ්ඤාණාය අදස්සනාය. එවම්පි සයහතු සප්පච්චයයො අඤ්ඤාණං අදස්සනං
යහොතී’’ති. 

‘‘යකො නාමායං, භන්යත, ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘නීවරණා නායමයත, 
රාජකුමාරා’’ති. ‘‘තග්ඝ, භ වා, නීවරණා; තග්ඝ, සු ත, නීවරණා! 
එකයමයකනපියඛො, භන්යත, නීවරයණනඅභිභූයතොයථාභූතංනජායනයයන
පස්යසයය, යකොපන වායදොපඤ්චහිනීවරයණහි? 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, යහතු, කතයමො පච්චයයො ඤාණාය දස්සනාය? 
කථං සයහතු, සප්පච්චයයොඤාණංදස්සනංයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, රාජකුමාර, භික්ඛු
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවතිවියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග් පරිණාමිං.යසොසතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභාවියතනචිත්යතනයථාභූතං
ජානාති පස්සති – අයම්පි යඛො, රාජකුමාර, යහතු, අයං පච්චයයො ඤාණාය
දස්සනාය.එවම්පිසයහතු, සප්පච්චයයොඤාණංදස්සනංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, රාජකුමාර, භික්ඛු…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං 
භායවතිවියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
යසො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ංභාවියතනචිත්යතනයථාභූතංජානාතිපස්සති
– අයම්පි යඛො, රාජකුමාර, යහතු, අයං පච්චයයො ඤාණාය දස්සනාය. එවං
සයහතු, සප්පච්චයයොඤාණංදස්සනං යහොතී’’ති. 

‘‘යකොනාමායං, භන්යත, ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘යබොජ්ඣඞ් ානායමයත, 
රාජකුමාරා’’ති. ‘‘තග්ඝ, භ වා, යබොජ්ඣඞ් ා; තග්ඝ, සු ත, යබොජ්ඣඞ් ා!
එකයමයකනපි යඛො, භන්යත, යබොජ්ඣඞ්ය න සමන්නා යතො යථාභූතං 
ජායනයය පස්යසයය, යකො පන වායදො සත්තහි යබොජ්ඣඞ්ය හි? යයොපි යම, 
භන්යත, ගිජ්ඣකූටං පබ්බතංආයරොහන්තස්ස කායකිලමයථොචිත්තකිලමයථො, 
යසොපියම පටිප්පස්සද්යධො, ධම්යමොචයමඅභිසමියතො’’ති.ඡට්ඨං. 

සාකච්ඡවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

ආහාරා පරියායමග්ගි, යමත්තංසඞ් ාරයවන ච; 
අභයයොපුච්ඡියතොපඤ්හං, ගිජ්ඣකූටම්හිපබ්බයතති. 
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7. ආනාපානවග්ය ො 

1. අට්ඨිකමහප්ඵලසුත්තං 

238. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා
මහප්ඵලායහොති මහානිසංසා.කථංභාවිතාච, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාකථං
බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාඑවං බහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා’’ති. 

අඤ්ඤතරඵලසුත්තං 
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤාය, භික්ඛයව, භාවිතාය බහුලීකතාය ද්වින්නං ඵලානං 

අඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස
අනා ාමිතා. කථං භාවිතාය ච යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාය කථං
බහුලීකතාය ද්වින්නංඵලානංඅඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යම
අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස අනා ාමිතා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… 
අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතාය යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාය එවං බහුලීකතාය ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං
ඵලං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස 
අනා ාමිතා’’ති. 

මහත්ථසුත්තං 
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහයතො අත්ථාය

සංවත්තති.කථංභාවිතාච, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාකථංබහුලීකතාමහයතො 
අත්ථාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨිකසඤ්ඤාඑවංබහුලීකතාමහයතොඅත්ථායසංවත්තතී’’ති. 

යයො ක්යඛමසුත්තං 
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහයතො යයො ක්යඛමාය 

සංවත්තති.කථංභාවිතාච, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාකථංබහුලීකතාමහයතො
යයො ක්යඛමාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
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උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨිකසඤ්ඤාඑවංබහුලීකතාමහයතොයයො ක්යඛමායසංවත්තතී’’ති. 

සංයව සුත්තං 
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහයතො සංයව ාය

සංවත්තති.කථංභාවිතාච, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාකථංබහුලීකතාමහයතො 
සංයව ාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨිකසඤ්ඤාඑවංබහුලීකතාමහයතොසංයව ායසංවත්තතී’’ති. 

ඵාසුවිහාරසුත්තං 
‘‘අට්ඨිකසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහයතො ඵාසුවිහාරාය

සංවත්තති.කථංභාවිතාච, භික්ඛයව, අට්ඨිකසඤ්ඤාකථංබහුලීකතාමහයතො
ඵාසුවිහාරාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… අට්ඨිකසඤ්ඤාසහ තං 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨිකසඤ්ඤාඑවංබහුලීකතාමහයතො ඵාසුවිහාරායසංවත්තතී’’ති.පඨමං. 

2. පුළවකසුත්තං 

239. ‘‘පුළවකසඤ්ඤා [පුළුවකසඤ්ඤා (ක.)], භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… 
දුතියං. 

3. විනීලකසුත්තං 

240. ‘‘විනීලකසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… තතියං. 

4. විච්ඡිද්දකසුත්තං 

241. ‘‘විච්ඡිද්දකසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… චතුත්ථං. 

5. උද්ධුමාතකසුත්තං 

242. ‘‘උද්ධුමාතකසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… පඤ්චමං. 

6. යමත්තාසුත්තං 

243. ‘‘යමත්තා, භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… ඡට්ඨං. 
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7. කරුණාසුත්තං 

244. ‘‘කරුණා, භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… සත්තමං. 

8. මුදිතාසුත්තං 

245. ‘‘මුදිතා, භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… අට්ඨමං. 

9. උයපක්ඛාසුත්තං 

246. ‘‘උයපක්ඛා, භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… නවමං. 

10. ආනාපානසුත්තං 

247. ‘‘ආනාපානස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා…යප.… දසමං. 

ආනාපානවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අට්ඨිකපුළවකංවිනීලකං, විච්ඡිද්දකංඋද්ධුමායතනපඤ්චමං; 
යමත්තාකරුණාමුදිතාඋයපක්ඛා, ආනාපායනනයතදසාති. 

8. නියරොධවග්ය ො 

1. අසුභසුත්තං 

248. ‘‘අසුභසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… පඨමං. 

2. මරණසුත්තං 

249. ‘‘මරණසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… දුතියං. 

3. ආහායරපටිකූලසුත්තං 

250. ‘‘ආහායරපටිකූලසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… තතියං. 

4. අනභිරතිසුත්තං 

251. ‘‘සබ්බයලොයකඅනභිරතිසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… චතුත්ථං. 

5. අනිච්චසුත්තං 

252. ‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… පඤ්චමං. 

6. දුක්ඛසුත්තං 

253. ‘‘අනිච්යචදුක්ඛසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… ඡට්ඨං. 

7. අනත්තසුත්තං 

254. ‘‘දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… සත්තමං. 
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8. පහානසුත්තං 

255. ‘‘පහානසඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… අට්ඨමං. 

9. විරා සුත්තං 

256. ‘‘විරා සඤ්ඤා, භික්ඛයව…යප.… නවමං. 

10. නියරොධසුත්තං 

257. ‘‘නියරොධසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති 
මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, නියරොධසඤ්ඤා කථං බහුලීකතා
මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුනියරොධසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… නියරොධසඤ්ඤාසහ තං
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
නියරොධසඤ්ඤාඑවං බහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසාති. 

‘‘නියරොධසඤ්ඤාය, භික්ඛයව, භාවිතාය බහුලීකතාය ද්වින්නං ඵලානං 
අඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස
අනා ාමිතා. කථං භාවිතාය, භික්ඛයව, නියරොධසඤ්ඤාය කථං බහුලීකතාය
ද්වින්නංඵලානංඅඤ්ඤතරංඵලං පාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සති
වා උපාදියසයස අනා ාමිතා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු නියරොධසඤ්ඤාසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… නියරොධසඤ්ඤාසහ තං
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං භාවිතාය යඛො, භික්ඛයව, 
නියරොධසඤ්ඤාය එවං බහුලීකතාය ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං
පාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සති වාඋපාදියසයසඅනා ාමිතා’’ති. 

‘‘නියරොධසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහයතො අත්ථාය 
සංවත්තති, මහයතොයයො ක්යඛමායසංවත්තති, මහයතොසංයව ායසංවත්තති, 
මහයතො ඵාසුවිහාරාය සංවත්තති. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, නියරොධසඤ්ඤා
කථං බහුලීකතා මහයතො අත්ථාය සංවත්තති, මහයතො යයො ක්යඛමාය 
සංවත්තති, මහයතො සංයව ාය සංවත්තති, මහයතො ඵාසුවිහාරාය සංවත්තති? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු නියරොධසඤ්ඤාසහ තං සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං 
භායවති…යප.… නියරොධසඤ්ඤාසහ තංඋයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, නියරොධසඤ්ඤා එවං බහුලීකතා මහයතො අත්ථාය
සංවත්තති, මහයතොයයො ක්යඛමායසංවත්තති, මහයතොසංයව ායසංවත්තති, 
මහයතොඵාසුවිහාරායසංවත්තතී’’ති.දසමං. 

නියරොධවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
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තස්සුද්දානං– 

අසුභමරණආහායර, පටිකූලඅනභිරයතන [පටිකූයලනච සබ්බයලොයක
(සයා.)]; 
අනිච්චදුක්ඛඅනත්තපහානං, විරා නියරොයධනයතදසාති. 

9.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12.  ඞ් ානදීආදිසුත්තං 

258-269. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ානදීපාචීනනින්නා පාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය 
භායවන්යතො සත්තයබොජ්ඣඞ්ය බහුලීකයරොන්යතොනිබ්බානනින්යනොයහොති
නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  භායවන්යතො සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො’’ති. (යාව
එසනාපාළිවිත්ථායරතබ්බා). 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොනවයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාචසමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

10. අප්පමාදවග්ය ො 

1-10. තථා තාදිසුත්තං 

270. ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදාවා චතුප්පදාවාබහුප්පදා
වාතිවිත්ථායරතබ්බං. 

අප්පමාදවග්ය ොදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරනවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියාච, වත්යථනදසමංපදන්ති. 
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(අප්පමාදවග්ය ොයබොජ්ඣඞ් සංයුත්තස්සයබොජ්ඣඞ් වයසන 
විත්ථායරතබ්බා). 

11.  ලකරණී වග්ය ො 

1-12. බලාදිසුත්තං 

280. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා 
කරීයන්ති…යප.…. 

බලකරණීයවග්ය ොඑකාදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

බලං බීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභන සූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

(බලකරණීයවග්ය ොයබොජ්ඣඞ් සංයුත්තස්සයබොජ්ඣඞ් වයසන 
විත්ථායරතබ්බා). 

12. එසනාවග්ය ො 

1-10. එසනාදිසුත්තං 

292. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනාති විත්ථායරතබ්බං. 

එසනාවග්ය ොද්වාදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනායචාති. 

(යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තස්ස එසනායපයයාලං වියවකනිස්සිතයතො 
විත්ථායරතබ්බං). 

13. ඔඝවග්ය ො 

1-8. ඔඝාදිසුත්තං 

302. ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව, ඔඝා. කතයම චත්තායරො? කායමොයඝො, 
භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝොතිවිත්ථායරතබ්බං. 

10. උද්ධම්භාගියසුත්තං 

311. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි
සංයයොජනානි. කතමානි පඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, 
අවිජ්ජා – ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානිසංයයොජනානි.ඉයමසං
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යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භායවතබ්බා. කතයම
සත්ත? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං… අමයතො ධං
අමතපරායනං අමතපරියයොසානං… නිබ්බානනින්නං නිබ්බානයපොණං
නිබ්බානපබ්භාරං.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්චන්නංඋද්ධම්භාගියානං
සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය ඉයම සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ාභායවතබ්බා’’ති.දසමං. 

ඔඝවග්ය ොයතරසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝො යයොය ොඋපාදානං,  න්ථා අනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියානීති. 

14. පුන ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

312-323 
පුන ඞ් ානදීආදිසුත්තං 

වග්ය ොචුද්දසයමො. 
උද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

(යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තස්ස ඞ් ායපයයාලංරා වයසන විත්ථායරතබ්බං). 

15. පුනඅප්පමාදවග්ය ො 

324-333 
තථා තාදිසුත්තං 

පන්නරසයමො. 

උද්දානං– 

තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරනවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියාච, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

(අප්පමාදවග්ය ොරා වයසනවිත්ථායරතබ්යබො). 
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16. පුන ලකරණී වග්ය ො 

334-345 
පුනබලාදිසුත්තං 

යසොළසයමො. 

උද්දානං– 

බලං බීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභන සූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

(යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තස්සබලකරණීයවග්ය ොරා වයසන විත්ථායරතබ්යබො). 

17. පුනඑසනාවග්ය ො 

346-356 
පුනඑසනාදිසුත්තං 

පුනඑසනාවග්ය ොසත්තරසයමො. 
උද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනායචාති. 

18. පුනඔඝවග්ය ො 

357-366 
පුනඔඝාදිසුත්තං 

යබොජ්ඣඞ් සංයුතස්සපුනඔඝවග්ය ොඅට්ඨාරසයමො. 
උද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියානීති. 

(රා විනයපරියයොසාන-යදොසවිනයපරියයොසාන-

යමොහවිනයපරියයොසානවග්ය ො විත්ථායරතබ්යබො).(යදපිමග් සංයුත්තං
විත්ථායරතබ්බං, තදපියබොජ්ඣඞ් සංයුත්තං විත්ථායරතබ්බං). 

යබොජ්ඣඞ් සංයුත්තංදුතියං. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

109 

පටුන 

3. සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

1. අම් පාලිවග්ය ො 

1. අම්බපාලිසුත්තං 

367. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරති අම්බපාලිවයන.
තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භදන්යත’’තියත භික්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘එකායයනො අයං, භික්ඛයව, මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා 
යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මායඤායස්ස
අධි මාය නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා.කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු
යවදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං; ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.
එකායයනො අයං, භික්ඛයව, මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං
සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය
නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති.
පඨමං. 

2. සතිසුත්තං 

368. එකං සමයංභ වා යවසාලියංවිහරතිඅම්බපාලිවයන.තත්රයඛොභ වා
භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො
පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය සම්පජායනො. අයං යවො අම්හාකං 
අනුසාසනී. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සයතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී යහොති, ආයලොකියත වියලොකියත 
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සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත පීයත ඛායියත
සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම සම්පජානකාරී යහොති, 
 යතඨියතනිසින්යනසුත්යතජා රියත භාසියතතුණ්හීභායවසම්පජානකාරී
යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජානකාරී යහොති. සයතො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුවිහයරයයසම්පජායනො.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. දුතියං. 

3. භික්ඛුසුත්තං 

369. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසො භික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘සාධුයම, භන්යත, භ වා
සංඛිත්යතනධම්මංයදයසතු, යමහං භ වයතොධම්මංසුත්වාඑයකොවූපකට්යඨො 
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති. ‘‘එවයමව පනියධකච්යච
යමොඝපුරිසා මඤ්යචව [මයමව(සී.)] අජ්යඣසන්ති, ධම්යමචභාසියතමයමව 
අනුබන්ධිතබ්බං මඤ්ඤන්තී’’ති. ‘‘යදයසතු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන
ධම්මං, යදයසතු සු යතො සංඛිත්යතන ධම්මං. අප්යපව නාමාහං භ වයතො
භාසිතස්ස අත්ථං ජායනය්යං, අප්යපවනාමාහංභ වයතො භාසිතස්ස දායායදො
අස්ස’’න්ති.‘‘තස්මාතිහත්වං, භික්ඛු, ආදියමවවියසොයධහිකුසයලසුධම්යමසු.
යකොචාදිකුසලානංධම්මානං? සීලඤ්චසුවිසුද්ධං, දිට්ඨිචඋජුකා.යයතොයඛො
යත, භික්ඛු, සීලඤ්චසුවිසුද්ධංභවිස්සති දිට්ඨිච උජුකා, තයතොත්වං, භික්ඛු, 
සීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායචත්තායරොසතිපට්ඨායන තිවියධනභායවයයාසි. 

කතයම චත්තායරො? ඉධත්වං, භික්ඛු, අජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සී
විහරාහි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
බහිද්ධාවාකායයකායානුපස්සීවිහරාහිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී
විහරාහි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 
අජ්ඣත්තං වා යවදනාසු…යප.… බහිද්ධා වා යවදනාසු…යප.… 
අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරාහි ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අජ්ඣත්තං වා
චිත්යත…යප.… බහිද්ධා වා චිත්යත…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා චිත්යත 
චිත්තානුපස්සී විහරාහි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු…යප.… බහිද්ධා වා
ධම්යමසු…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධාවා ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරාහිආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.යයතොයඛොත්වං, 
භික්ඛු, සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං
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තිවියධනභායවස්සසි, තයතොතුය්හං, භික්ඛු, යාරත්තිවා දිවයසොවාආ මිස්සති
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථ යඛො
යසො භික්ඛු එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පන
යසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති. තතියං. 

4. සාලසුත්තං 

370. එකංසමයංභ වායකොසයලසුවිහරතිසාලායබ්රාහ්මණ ායම. තත්ර
යඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි…යප.… එතදයවොච– 

‘‘යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා ඉමං 
ධම්මවිනයං, යත යවො, භික්ඛයව, භික්ඛූ චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවනාය
සමාදයපතබ්බා නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා. කතයමසං චතුන්නං? එථ
තුම්යහ, ආවුයසො, කායය කායානුපස්සියනො විහරථ ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, කායස්ස යථාභූතං
ඤාණාය; යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරථ ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, යවදනානං යථාභූතං
ඤාණාය; චිත්යත චිත්තානුපස්සියනො විහරථ ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, චිත්තස්ස යථාභූතං 
ඤාණාය; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරථ ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, ධම්මානං යථාභූතං
ඤාණාය. යයපි යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යසඛා අප්පත්තමානසා අනුත්තරං
යයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යතපි කායය කායානුපස්සියනො
විහරන්ති ආතාපියනො සම්පජානා එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා
එකග් චිත්තා, කායස්ස පරිඤ්ඤාය; යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරන්ති
ආතාපියනොසම්පජානාඑයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තාසමාහිතාඑකග් චිත්තා, 
යවදනානං පරිඤ්ඤාය; චිත්යත චිත්තානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො
සම්පජානා එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, චිත්තස්ස
පරිඤ්ඤාය; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතාවිප්පසන්නචිත්තාසමාහිතාඑකග් චිත්තා, ධම්මානං පරිඤ්ඤාය. 

‘‘යයපි යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසංයයොජනා 
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සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, යතපි කායය කායානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො
සම්පජානා එයකොදිභූතා විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, කායයන
විසංයුත්තා; යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො සම්පජානා
එයකොදිභූතාවිප්පසන්නචිත්තාසමාහිතා එකග් චිත්තා, යවදනාහිවිසංයුත්තා; 
චිත්යත චිත්තානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො සම්පජානා එයකොදිභූතා
විප්පසන්නචිත්තා සමාහිතා එකග් චිත්තා, චිත්යතන විසංයුත්තා; ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සියනො විහරන්ති ආතාපියනො සම්පජානා එයකොදිභූතා 
විප්පසන්නචිත්තාසමාහිතාඑකග් චිත්තා, ධම්යමහිවිසංයුත්තා. 

‘‘යයපි යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා ඉමං 
ධම්මවිනයං, යත යවො, භික්ඛයව, භික්ඛූ ඉයමසං චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
භාවනාය සමාදයපතබ්බානියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා’’ති.චතුත්ථං. 

5. අකුසලරාසිසුත්තං 

371. සාවත්ථිනිදානං. තත්ර යඛො භ වා එතදයවොච – ‘‘‘අකුසලරාසී’ති, 
භික්ඛයව, වදමායනො පඤ්ච නීවරයණ සම්මා වදමායනො වයදයය. යකවයලො
හායං, භික්ඛයව, අකුසලරාසි, යදිදං – පඤ්ච නීවරණා. කතයම පඤ්ච? 
කාමච්ඡන්දනීවරණං, බයාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං. ‘අකුසලරාසී’ති, භික්ඛයව, 
වදමායනො ඉයමපඤ්චනීවරයණසම්මාවදමායනොවයදයය.යකවයලොහායං, 
භික්ඛයව, අකුසලරාසි, යදිදං– පඤ්චනීවරණා. 

‘‘‘කුසලරාසී’ති, භික්ඛයව, වදමායනො චත්තායරො සතිපට්ඨායන සම්මා 
වදමායනොවයදයය.යකවයලොහායං, භික්ඛයව, කුසලරාසි, යදිදං– චත්තායරො
සතිපට්ඨානා. කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී
විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ‘කුසලරාසී’ති, 
භික්ඛයව, වදමායනොඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨායන සම්මාවදමායනොවයදයය.
යකවයලො හායං, භික්ඛයව, කුසලරාසි, යදිදං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. සකුණග්ඝිසුත්තං 

372. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සකුණග්ඝි ලාපං සකුණං සහසා 
අජ්ඣප්පත්තාඅග් යහසි.අථයඛො, භික්ඛයව, ලායපොසකුයණොසකුණග්ඝියා
හරියමායනො එවං පරියදවසි – ‘මයයමවම්හ [මයයමවාම්හ (ක.)] අලක්ඛිකා, 
මයං අප්පපුඤ්ඤා, යය මයං අය ොචයර චරිම්හ පරවිසයය. සයචජ්ජ මයං 
ය ොචයර චයරයයාම සයක යපත්තියක විසයය, න මයායං [න චායං (සී.)], 
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සකුණග්ඝි, අලංඅභවිස්ස, යදිදං– යුද්ධායා’ති.‘යකොපනයත, ලාප, ය ොචයරො
සයකො යපත්තියකො විසයයො’ති? ‘යදිදං – නඞ් ලකට්ඨකරණං
යලඩ්ඩුට්ඨාන’’’න්ති. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සකුණග්ඝිසයකබයලඅපත්ථද්ධා
සයකබයල අසංවදමානා [අවචමානා(සී.)] ලාපංසකුණංපමුඤ්චි– ‘ ච්ඡ යඛො
ත්වං, ලාප, තත්රපියම න්ත්වානයමොක්ඛසී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ලායපොසකුයණො නඞ් ලකට්ඨකරණංයලඩ්ඩුට්ඨානං
 න්ත්වාමහන්තංයලඩ්ඩුංඅභිරුහිත්වා සකුණග්ඝිංවදමායනොඅට්ඨාසි– ‘එහි
යඛො දානි යම, සකුණග්ඝි, එහි යඛො දානි යම, සකුණග්ඝී’ති. අථ යඛො සා, 
භික්ඛයව, සකුණග්ඝිසයකබයලඅපත්ථද්ධාසයකබයල අසංවදමානාඋයභො
පක්යඛසන්නය්හ [සන්ධාය (සී. සයා.)] ලාපං සකුණංසහසා අජ්ඣප්පත්තා.
යදා යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤාසි ලායපො සකුයණො ‘බහුආ යතො යඛො මයායං
සකුණග්ඝී’ති, අථතස්යසවයලඩ්ඩුස්සඅන්තරංපච්චුපාදි.අථයඛො, භික්ඛයව, 
සකුණග්ඝි තත්යථව උරං පච්චතායළසි. එවඤ්හි තං [එවං යහතං (සී.)], 
භික්ඛයව, යහොතියයොඅය ොචයරචරතිපරවිසයය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, මා අය ොචයර චරිත්ථ පරවිසයය. අය ොචයර, 
භික්ඛයව, චරතංපරවිසයයලච්ඡතිමායරොඔතාරං, ලච්ඡතිමායරොආරම්මණං.
යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අය ොචයරො පරවිසයයො? යදිදං – පඤ්ච
කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… 
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – අයං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅය ොචයරො පරවිසයයො. 

‘‘ය ොචයර, භික්ඛයව, චරථසයකයපත්තියකවිසයය.ය ොචයර, භික්ඛයව, 
චරතංසයකයපත්තියකවිසයයනලච්ඡතිමායරොඔතාරං, නලච්ඡතිමායරො
ආරම්මණං. යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ය ොචයරො සයකො යපත්තියකො
විසයයො? යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං – අයං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ය ොචයරො සයකො
යපත්තියකොවිසයයො’’ති. ඡට්ඨං. 

7. මක්කටසුත්තං 

373. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස දුග් ා විසමා යදසා, 
යත්ථ යනව මක්කටානං චාරී න මනුස්සානං. අත්ථි, භික්ඛයව, හිමවයතො 
පබ්බතරාජස්ස දුග් ා විසමා යදසා, යත්ථ මක්කටානඤ්හි යඛො චාරී, න
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මනුස්සානං.අත්ථි, භික්ඛයව, හිමවයතොපබ්බතරාජස්සසමාභූමිභා ාරමණීයා, 
යත්ථ මක්කටානඤ්යචව චාරී මනුස්සානඤ්ච. තත්ර, භික්ඛයව, ලුද්දා
මක්කටවීථීසු යලපංඔඩ්යඩන්තිමක්කටානංබාධනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතමක්කටාඅබාලජාතිකාඅයලොලජාතිකා, යතතං 
යලපං දිස්වා ආරකා පරිවජ්ජන්ති. යයො පන යසො යහොති මක්කයටො 
බාලජාතියකො යලොලජාතියකො, යසො තං යලපං උපසඞ්කමිත්වා හත්යථන
 ණ්හාති. යසො තත්ථ බජ්ඣති. ‘හත්ථං යමොයචස්සාමී’ති දුතියයන හත්යථන
 ණ්හාති. යසො තත්ථ බජ්ඣති. ‘උයභො හත්යථ යමොයචස්සාමී’ති පායදන
 ණ්හාති. යසො තත්ථ බජ්ඣති. ‘උයභො හත්යථ යමොයචස්සාමි පාදඤ්චා’ති
දුතියයනපායදන ණ්හාති.යසොතත්ථබජ්ඣති.‘උයභොහත්යථයමොයචස්සාමි 
පායදචා’තිතුණ්යඩන ණ්හාති.යසොතත්ථබජ්ඣති.එවඤ්හියසො, භික්ඛයව, 
මක්කයටො පඤ්යචොඩ්ඩියතොථුනංයසතිඅනයංආපන්යනොබයසනංආපන්යනො
යථාකාමකරණීයයො ලුද්දස්ස. තයමනං, භික්ඛයව, ලුද්යදො විජ්ඣිත්වා
තස්මිංයයව කට්ඨකතඞ් ායර [තස්මිංයයව මක්කටං උද්ධරිත්වා (සී. සයා.)] 
අවස්සජ්යජත්වායයනකාමංපක්කමති.එවංයසොතං, භික්ඛයව, යහොතියයො
අය ොචයරචරතිපරවිසයය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, මා අය ොචයර චරිත්ථ පරවිසයය. අය ොචයර, 
භික්ඛයව, චරතංපරවිසයයලච්ඡතිමායරොඔතාරං, ලච්ඡතිමායරොආරම්මණං.
යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අය ොචයරො පරවිසයයො? යදිදං – පඤ්ච
කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… 
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. අයං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅය ොචයරොපරවිසයයො. 

‘‘ය ොචයර, භික්ඛයව, චරථසයකයපත්තියකවිසයය.ය ොචයර, භික්ඛයව, 
චරතංසයකයපත්තියකවිසයයනලච්ඡතිමායරොඔතාරං, නලච්ඡතිමායරො 
ආරම්මණං. යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ය ොචයරො සයකො යපත්තියකො
විසයයො? යදිදං– චත්තායරො සතිපට්ඨානා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං.අයං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොය ොචයරොසයකොයපත්තියකො 
විසයයො’’ති.සත්තමං. 
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8. සූදසුත්තං 

374. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, බායලොඅබයත්යතොඅකුසයලොසූයදො රාජානං
වා රාජමහාමත්තං වා [රාජමහාමත්තානං වා (සී.)] නානච්චයයහි සූයපහි
පච්චුපට්ඨියතො අස්ස – අම්බිලග්ය හිපි, තිත්තකග්ය හිපි, කටුකග්ය හිපි, 
මධුරග්ය හිපි, ඛාරියකහිපි, අඛාරියකහිපි, යලොණියකහිපි, අයලොණියකහිපි. 

‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛයව, බායලො අබයත්යතො අකුසයලො සූයදො සකස්ස
භත්තුනිමිත්තංනඋග් ණ්හාති– ‘ඉදංවායමඅජ්ජභත්තු සූයපයයංරුච්චති, 
ඉමස්ස වා අභිහරති, ඉමස්ස වා බහුං  ණ්හාති, ඉමස්ස වා වණ්ණං භාසති.
අම්බිලග් ංවායමඅජ්ජභත්තුසූයපයයංරුච්චති, අම්බිලග් ස්සවාඅභිහරති, 
අම්බිලග් ස්ස වා බහුං  ණ්හාති, අම්බිලග් ස්ස වා වණ්ණං භාසති.
තිත්තකග් ං වා යම අජ්ජ… කටුකග් ං වා යම අජ්ජ… මධුරග් ං වා යම 
අජ්ජ… ඛාරිකං වා යම අජ්ජ… අඛාරිකං වා යම අජ්ජ… යලොණිකං වා යම 
අජ්ජ… අයලොණිකංවායමඅජ්ජභත්තුසූයපයයංරුච්චති, අයලොණිකස්සවා
අභිහරති, අයලොණිකස්ස වා බහුං  ණ්හාති, අයලොණිකස්ස වා වණ්ණං
භාසතී’’’ති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, බායලොඅබයත්යතොඅකුසයලොසූයදොනයචවලාභී 
යහොතිඅච්ඡාදනස්ස, නලාභීයවතනස්ස, නලාභීඅභිහාරානං.තංකිස්සයහතු? 
තථා හි යසො, භික්ඛයව, බායලො අබයත්යතො අකුසයලො සූයදො සකස්ස භත්තු
නිමිත්තං න උග් ණ්හාති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො බායලො
අබයත්යතොඅකුසයලොභික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරතිආතාපීසම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.තස්සකායය කායානුපස්සියනො
විහරයතොචිත්තංනසමාධියති, උපක්කියලසානපහීයන්ති.යසොතං නිමිත්තං
න උග් ණ්හාති. යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති…යප.… චිත්යත 
චිත්තානුපස්සී විහරති …යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සියනොවිහරයතොචිත්තංනසමාධියති, උපක්කියලසානපහීයන්ති.
යසොතං නිමිත්තංනඋග් ණ්හාති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, බායලොඅබයත්යතොඅකුසයලොභික්ඛුනයචවලාභී 
යහොති දිට්යඨවධම්යමසුඛවිහාරානං, නලාභී සතිසම්පජඤ්ඤස්ස. තංකිස්ස
යහතු? තථා හි යසො, භික්ඛයව, බායලො අබයත්යතො අකුසයලො භික්ඛු සකස්ස 
චිත්තස්සනිමිත්තංනඋග් ණ්හාති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයලො සූයදො රාජානං වා
රාජමහාමත්තං වා නානච්චයයහි සූයපහි පච්චුපට්ඨියතො අස්ස – 
අම්බිලග්ය හිපි, තිත්තකග්ය හිපි, කටුකග්ය හිපි, මධුරග්ය හිපි, ඛාරියකහිපි, 
අඛාරියකහිපි, යලොණියකහිපි, අයලොණියකහිපි. 
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‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයලො සූයදො සකස්ස 
භත්තුනිමිත්තං උග් ණ්හාති – ‘ඉදං වා යම අජ්ජ භත්තු සූයපයයං රුච්චති, 
ඉමස්ස වා අභිහරති, ඉමස්ස වා බහුං  ණ්හාති, ඉමස්ස වා වණ්ණං භාසති.
අම්බිලග් ං වායමඅජ්ජභත්තුසූයපයයංරුච්චති, අම්බිලග් ස්සවා අභිහරති, 
අම්බිලග් ස්ස වා බහුං  ණ්හාති, අම්බිලග් ස්ස වා වණ්ණං භාසති. 
තිත්තකග් ං වා යම අජ්ජ… කටුකග් ං වා යම අජ්ජ… මධුරග් ං වා යම
අජ්ජ… ඛාරිකං වා යම අජ්ජ… අඛාරිකං වා යම අජ්ජ… යලොණිකං වා යම
අජ්ජ… අයලොණිකංවායමඅජ්ජභත්තු සූයපයයංරුච්චති, අයලොණිකස්සවා
අභිහරති, අයලොණිකස්ස වා බහුං  ණ්හාති, අයලොණිකස්ස වා වණ්ණං
භාසතී’’’ති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයලොසූයදොලාභීයචව 
යහොතිඅච්ඡාදනස්ස, ලාභීයවතනස්ස, ලාභීඅභිහාරානං.තංකිස්සයහතු? තථා
හියසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයලොසූයදොසකස්සභත්තුනිමිත්තං
උග් ණ්හාති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පණ්ඩියතො බයත්යතො
කුසයලො භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය කායානුපස්සියනො
විහරයතො චිත්තං සමාධියති, උපක්කියලසා පහීයන්ති. යසො තං නිමිත්තං
උග් ණ්හාති.යවදනාසු යවදනානුපස්සීවිහරති…යප.… චිත්යතචිත්තානුපස්සී
විහරති…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො
විහරයතො චිත්තං සමාධියති, උපක්කියලසා පහීයන්ති. යසො තං නිමිත්තං
උග් ණ්හාති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතොබයත්යතොකුසයලොභික්ඛුලාභීයචව 
යහොති දිට්යඨව ධම්යම සුඛවිහාරානං, ලාභී යහොති සතිසම්පජඤ්ඤස්ස. තං
කිස්ස යහතු? තථා හි යසො, භික්ඛයව, පණ්ඩියතො බයත්යතො කුසයලො භික්ඛු
සකස්සචිත්තස්ස නිමිත්තංඋග් ණ්හාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ගිලානසුත්තං 

375. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතියවළුව ාමයක 
[යබලුව ාමයක(සී.සයා.කං.පී.)]. තත්රයඛොභ වාභික්ඛූ ආමන්යතසි– ‘‘එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, සමන්තා යවසාලියා යථාමිත්තං යථාසන්දිට්ඨං 
යථාසම්භත්තංවස්සංඋයපථ.ඉයධවාහංයවළුව ාමයකවස්සංඋප ච්ඡාමී’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛොයතභික්ඛූභ වයතොපටිස්සුත්වාසමන්තා යවසාලියා
යථාමිත්තං යථාසන්දිට්ඨං යථාසම්භත්තං වස්සං උප ච්ඡං. භ වා පන 
තත්යථවයවළුව ාමයකවස්සංඋප ච්ඡි [උප ඤ්ඡි(සී. පී.)]. 
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අථ යඛො භ වයතො වස්සූප තස්ස ඛයරො ආබායධො උප්පජ්ජි, බාළ්හා
යවදනා වත්තන්ති මාරණන්තිකා. තත්ර සුදං භ වා සයතො සම්පජායනො
අධිවායසසිඅවිහඤ්ඤමායනො. අථ යඛොභ වයතොඑතදයහොසි– ‘‘නයඛො යම
තං පතිරූපං, යයොහං අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක අනපයලොයකත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං පරිනිබ්බායයයයං. යංනූනාහං ඉමං ආබාධං වීරියයන
පටිපණායමත්වාජීවිතසඞ්ඛාරංඅධිට්ඨාය විහයරයය’’න්ති.අථයඛොභ වාතං
ආබාධං වීරියයන පටිපණායමත්වා ජීවිතසඞ්ඛාරං අධිට්ඨාය විහාසි. (අථ යඛො
භ වයතොයසොආබායධොපටිප්පස්සම්භි) [( ) දී.නි.2.164දිස්සති]. 

අථ යඛො භ වා ගිලානා වුට්ඨියතො [ගිලානවුට්ඨියතො (සද්දනීති)] 
අචිරවුට්ඨියතො ය ලඤ්ඤා විහාරා නික්ඛමිත්වා විහාරපච්ඡායායං 
[විහාරපච්ඡාඡායායං (බහූසු)] පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘දිට්යඨො යම, භන්යත, භ වයතො ඵාසු; 
දිට්ඨං, භන්යත, භ වයතොඛමනීයං; දිට්ඨං, භන්යත, භ වයතොයාපනීයං.අපිච
යම, භන්යත, මධුරකජායතොවිය කායයො, දිසාපියමනපක්ඛායන්ති, ධම්මාපි
මං නප්පටිභන්ති භ වයතො ය ලඤ්යඤන. අපි ච යම, භන්යත, අයහොසි
කාචියදව අස්සාසමත්තා – ‘න තාව භ වා පරිනිබ්බායිස්සති, න යාව භ වා
භික්ඛුසඞ්ඝංආරබ්භකිඤ්චියදවඋදාහරතී’’’ති. 

‘‘කිංපනදානි, ආනන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝොමයිපච්චාසීසති [පච්චාසිංසති (සී.
සයා.කං.පී.)]? යදසියතො, ආනන්ද, මයා ධම්යමොඅනන්තරංඅබාහිරංකරිත්වා.
නත්ථානන්ද, තථා තස්ස ධම්යමසු ආචරියමුට්ඨි. යස්ස නූන, ආනන්ද, 
එවමස්ස – ‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’ති වා, ‘මමුද්යදසියකො
භික්ඛුසඞ්යඝො’ති වා, යසො නූන, ආනන්ද, භික්ඛුසඞ්ඝං ආරබ්භ කිඤ්චියදව
උදාහයරයය. තථා තස්ස යඛො, ආනන්ද, නඑවං යහොති – ‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං 
පරිහරිස්සාමී’තිවා, ‘මමුද්යදසියකොභික්ඛුසඞ්යඝො’තිවා.ස කිං [යසොනූන(සී.
පී.)], ආනන්ද, තථා යතො භික්ඛුසඞ්ඝං ආරබ්භ කිඤ්චියදව උදාහරිස්සති!
එතරහි යඛො පනාහං, ආනන්ද, ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධ යතො
වයයොඅනුප්පත්යතො. ආසීතියකො යම වයයො වත්තති. යසයයථාපි, ආනන්ද, 
ජජ්ජරසකටං [ජරසකටං (සබ්බත්ථ)] යවළමිස්සයකන [යව මිස්සයකන(සී.), 
යවළුමිස්සයකන(සයා.කං.), යවධමිස්සයකන(පී. ක.), යවඛමිස්සයකන(ක.)] 
යායපති; එවයමව යඛො, ආනන්ද, යවධමිස්සයකන මඤ්යඤ තථා තස්ස
කායයොයායපති. 

‘‘යස්මිං, ආනන්ද, සමයය තථා යතො සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා
එකච්චානංයවදනානංනියරොධාඅනිමිත්තං යචයතොසමාධිංඋපසම්පජ්ජවිහරති, 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

118 

පටුන 

ඵාසුතයරො [ඵාසුතරං (සබ්බත්ථ)], ආනන්ද, තස්මිංසමයයතථා තස්සකායයො
යහොති [තථා තස්ස යහොති (බහූසු)]. තස්මාතිහානන්ද, අත්තදීපා විහරථ 
අත්තසරණාඅනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපාධම්මසරණාඅනඤ්ඤසරණා. 

‘‘කථඤ්චානන්ද, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති අත්තසරයණො
අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපො ධම්මසරයණො අනඤ්ඤසරයණො? ඉධානන්ද, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති 
අත්තසරයණො අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපො ධම්මසරයණො අනඤ්ඤසරයණො.
යය හි යකචි, ආනන්ද, එතරහි වා මමච්චයය වා අත්තදීපා විහරිස්සන්ති
අත්තසරණා අනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපා ධම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා; 
තමතග්ය  යමයත, ආනන්ද, භික්ඛූ භවිස්සන්ති යය යකචි සික්ඛාකාමා’’ති.
නවමං. 

10. භික්ඛුනුපස්සයසුත්තං 

376. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛුනුපස්සයයො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. අථයඛොසම්බහුලාභික්ඛුනියයො
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
ආනන්දං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො තා
භික්ඛුනියයොආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොචුං – 

‘‘ඉධ, භන්යත ආනන්ද, සම්බහුලා භික්ඛුනියයො චතූසු සතිපට්ඨායනසු 
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා [සුපට්ඨිතචිත්තා (සී. පී. ක.)] විහරන්තියයො උළාරං
පුබ්යබනාපරං වියසසංසඤ්ජානන්තී’’ති [සම්පජානන්තීති (ක.)]. ‘‘එවයමතං, 
භගිනියයො, එවයමතං, භගිනියයො!යයොහියකොචි, භගිනියයො, භික්ඛුවාභික්ඛුනී
වාචතූසු සතිපට්ඨායනසුසුප්පතිට්ඨිතචිත්යතොවිහරති, තස්යසතංපාටිකඞ්ඛං– 
‘උළාරං පුබ්යබනාපරංවියසසංසඤ්ජානිස්සතී’’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො තා භික්ඛුනියයො ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිං. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදො භ වන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන 
අඤ්ඤතයරො භික්ඛුනුපස්සයයො යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයන නිසීදිං. අථ යඛො, භන්යත, සම්බහුලා භික්ඛුනියයො යයනාහං 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
එකමන්තං නිසින්නා යඛො, භන්යත, තා භික්ඛුනියයො මං එතදයවොචුං – ‘ඉධ, 
භන්යත ආනන්ද, සම්බහුලා භික්ඛුනියයො චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා විහරන්තියයො උළාරං පුබ්යබනාපරං වියසසං
සඤ්ජානන්තී’ති. එවං වුත්තාහං, භන්යත, තා භික්ඛුනියයො එතදයවොචං – 
‘එවයමතං, භගිනියයො, එවයමතං, භගිනියයො!යයොහියකොචි, භගිනියයො, භික්ඛු
වා භික්ඛුනී වා චතූසුසතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො විහරති, තස්යසතං
පාටිකඞ්ඛං– උළාරංපුබ්යබනාපරංවියසසංසඤ්ජානිස්සතී’’’ති. 

‘‘එවයමතං, ආනන්ද, එවයමතං, ආනන්ද!යයොහියකොචි, ආනන්ද, භික්ඛු 
වා භික්ඛුනී වා චතූසුසතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො විහරති, තස්යසතං 
පාටිකඞ්ඛං – ‘උළාරං පුබ්යබනාපරං වියසසං සඤ්ජානිස්සති’’’ 
[සඤ්ජානිස්සතීති(බහූසු)]. 

‘‘කතයමසු චතූසු? ඉධානන්ද, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය
කායානුපස්සියනො විහරයතො කායාරම්මයණො වා උප්පජ්ජති කායස්මිං 
පරිළායහො, යචතයසොවාලීනත්තං, බහිද්ධාවාචිත්තංවික්ඛිපති.යතනානන්ද 
[යතනහානන්ද (සී.)], භික්ඛුනා කිස්මිඤ්චියදව පසාදනීයය නිමිත්යත චිත්තං
පණිදහිතබ්බං.තස්සකිස්මිඤ්චියදවපසාදනීයයනිමිත්යතචිත්තං පණිදහයතො 
පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදයති [යවදියති (සී.)]. සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.යසො
ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යස්සඛ්වාහං අත්ථායචිත්තංපණිදහිං, යසොයමඅත්යථො 
අභිනිප්ඵන්යනො. හන්ද, දානි පටිසංහරාමී’ති. යසො පටිසංහරති යචව න ච
විතක්යකති න ච විචායරති. ‘අවිතක්යකොම්හි අවිචායරො, අජ්ඣත්තං සතිමා
සුඛමස්මී’තිපජානාති’’. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුයවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරයතො
ධම්මාරම්මයණො වා උප්පජ්ජති කායස්මිං පරිළායහො, යචතයසො වා ලීනත්තං, 
බහිද්ධාවාචිත්තංවික්ඛිපති.යතනානන්ද, භික්ඛුනා කිස්මිඤ්චියදවපසාදනීයය
නිමිත්යත චිත්තං පණිදහිතබ්බං. තස්ස කිස්මිඤ්චියදව පසාදනීයය නිමිත්යත
චිත්තං පණිදහයතො පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස
කායයොපස්සම්භති.පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදයති. සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.
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යසො ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යස්සඛ්වාහං අත්ථායචිත්තං පණිදහිං, යසොයම
අත්යථොඅභිනිප්ඵන්යනො.හන්ද, දානිපටිසංහරාමී’ති.යසොපටිසංහරති යචවන
චවිතක්යකතිනචවිචායරති. ‘අවිතක්යකොම්හිඅවිචායරො, අජ්ඣත්තංසතිමා 
සුඛමස්මී’තිපජානාති.එවංයඛො, ආනන්ද, පණිධායභාවනායහොති. 

‘‘කථඤ්චානන්ද, අප්පණිධාය භාවනා යහොති? බහිද්ධා, ආනන්ද, භික්ඛු
චිත්තං අප්පණිධාය ‘අප්පණිහිතං යම බහිද්ධා චිත්ත’න්ති පජානාති. අථ
පච්ඡාපුයර‘අසංඛිත්තංවිමුත්තං අප්පණිහිත’න්තිපජානාති.අථචපන‘කායය
කායානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා සුඛමස්මී’ති පජානාති.
බහිද්ධා, ආනන්ද, භික්ඛු චිත්තං අප්පණිධාය ‘අප්පණිහිතං යම බහිද්ධා
චිත්ත’න්ති පජානාති. අථ පච්ඡාපුයර ‘අසංඛිත්තං විමුත්තං අප්පණිහිත’න්ති
පජානාති. අථ ච පන ‘යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරාමිආතාපී සම්පජායනො
සතිමා සුඛමස්මී’ති පජානාති. බහිද්ධා, ආනන්ද, භික්ඛු චිත්තං අප්පණිධාය
‘අප්පණිහිතං යම බහිද්ධා චිත්ත’න්ති පජානාති. අථ පච්ඡාපුයර ‘අසංඛිත්තං
විමුත්තංඅප්පණිහිත’න්තිපජානාති.අථචපන‘චිත්යතචිත්තානුපස්සී විහරාමි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා සුඛමස්මී’ති පජානාති. බහිද්ධා, ආනන්ද, භික්ඛු 
චිත්තං අප්පණිධාය ‘අප්පණිහිතං යම බහිද්ධා චිත්ත’න්ති පජානාති. අථ
පච්ඡාපුයර ‘අසංඛිත්තං විමුත්තං අප්පණිහිත’න්ති පජානාති. අථ ච පන
‘ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා සුඛමස්මී’ති
පජානාති.එවංයඛො, ආනන්ද, අප්පණිධාය භාවනායහොති. 

‘‘ඉති යඛො, ආනන්ද, යදසිතා මයා පණිධායභාවනා, යදසිතා අප්පණිධාය
භාවනා.යං, ආනන්ද, සත්ථාරාකරණීයංසාවකානංහියතසිනා අනුකම්පයකන
අනුකම්පංඋපාදාය, කතංයවොතංමයා.එතානි, ආනන්ද, රුක්ඛමූලානි, එතානි
සුඤ්ඤා ාරානි! ඣායථානන්ද, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො
අහුවත්ථ!අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති.දසමං. 

අම්බපාලිවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අම්බපාලි සයතොභික්ඛු, සාලාකුසලරාසිච; 
සකුණග්ධිමක්කයටොසූයදො, ගිලායනොභික්ඛුනුපස්සයයොති. 
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2. නාලන්දවග්ය ො 

1. මහාපුරිසසුත්තං 

377. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘මහාපුරියසො, මහාපුරියසො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, 
මහාපුරියසො යහොතී’’ති? ‘‘විමුත්තචිත්තත්තා ඛ්වාහං, සාරිපුත්ත, 
‘මහාපුරියසො’ති වදාමි.අවිමුත්තචිත්තත්තා‘යනොමහාපුරියසො’තිවදාමි’’. 

‘‘කථඤ්ච, සාරිපුත්ත, විමුත්තචිත්යතො යහොති? ඉධ, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය කායානුපස්සියනො විහරයතො චිත්තං
විරජ්ජති, විමුච්චති අනුපාදාය ආසයවහි. යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරයතො චිත්තං 
විරජ්ජති, විමුච්චතිඅනුපාදායආසයවහි.එවංයඛො, සාරිපුත්ත, විමුත්තචිත්යතො
යහොති. විමුත්තචිත්තත්තා ඛ්වාහං, සාරිපුත්ත, ‘මහාපුරියසො’ති වදාමි. 
අවිමුත්තචිත්තත්තා‘යනොමහාපුරියසො’තිවදාමී’’ති.පඨමං. 

2. නාලන්දසුත්තං 

378. එකං සමයංභ වානාලන්දායං විහරති පාවාරිකම්බවයන. අථ යඛො
ආයස්මාසාරිපුත්යතොයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත, භ වති!
නචාහු, න චභවිස්සති, නයචතරහිවිජ්ජතිඅඤ්යඤොසමයණො වාබ්රාහ්මයණො
වා භ වතා භියයයොභිඤ්ඤතයරො, යදිදං – සම්යබොධිය’’න්ති. ‘‘උළාරා යඛො 
තයායං, සාරිපුත්ත, ආසභීවාචාභාසිතා, එකංයසො හියතො, සීහනායදොනදියතො
– ‘එවංපසන්යනො අහං, භන්යත, භ වති!නචාහු, නචභවිස්සතිනයචතරහි
විජ්ජති අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භ වතා භියයයොභිඤ්ඤතයරො, 
යදිදං– සම්යබොධිය’’’න්ති. 

‘‘කිං නු යත, සාරිපුත්ත, යය යත අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො 
සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යබ යත භ වන්යතො යචතසා යචයතො පරිච්ච විදිතා – 
‘එවංසීලා යත භ වන්යතො අයහසුං’ ඉති වා, ‘එවංධම්මා යත භ වන්යතො
අයහසුං’ ඉති වා, ‘එවංපඤ්ඤා යත භ වන්යතො අයහසුං’ ඉති වා, 
‘එවංවිහාරියනො යත භ වන්යතො අයහසුං’ ඉති වා, ‘එවංවිමුත්තා යත
භ වන්යතොඅයහසුං’ ඉතිවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’! 
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‘‘කිං පන යත, සාරිපුත්ත, යය යත භවිස්සන්ති අනා තමද්ධානං 
අරහන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යබයතභ වන්යතොයචතසායචයතොපරිච්ච
විදිතා – ‘එවංසීලා යත භ වන්යතො භවිස්සන්ති’ ඉති වා, ‘එවංධම්මා යත
භ වන්යතො භවිස්සන්ති’ ඉති වා, ‘එවංපඤ්ඤා යත භ වන්යතො භවිස්සන්ති’ 
ඉති වා, ‘එවංවිහාරියනො යත භ වන්යතො භවිස්සන්ති’ ඉති වා, ‘එවංවිමුත්තා
යතභ වන්යතො භවිස්සන්ති’ ඉතිවා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘කිං පන තයාහං [කිං පන යත (සී.)], සාරිපුත්ත, එතරහි, අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොයචතසායචයතොපරිච්ච විදියතො– ‘එවංසීයලොභ වා’ ඉතිවා, 
‘එවංධම්යමොභ වා’ ඉතිවා, ‘එවංපඤ්යඤොභ වා’ ඉති වා, ‘එවංවිහාරීභ වා’ 
ඉතිවා, ‘එවංවිමුත්යතොභ වා’ ඉතිවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එත්ථ ච යත, සාරිපුත්ත, අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසු අරහන්යතසු
සම්මාසම්බුද්යධසුයචයතොපරියඤාණං [යචයතොපරියායඤාණං (බහූසු)] නත්ථි.
අථ කිඤ්චරහි තයායං, සාරිපුත්ත, උළාරා ආසභී වාචා භාසිතා, එකංයසො
 හියතො, සීහනායදොනදියතො– ‘එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත, භ වති!නචාහු, 
න ච භවිස්සති, න යචතරහි විජ්ජති අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
භ වතා’ භියයයොභිඤ්ඤතයරො, යදිදං– සම්යබොධිය’’න්ති? 

‘‘න යඛො යම [න යඛො යම තං (සයා. කං. ක.)], භන්යත, 
අතීතානා තපච්චුප්පන්යනසු අරහන්යතසු සම්මාසම්බුද්යධසු
යචයතොපරියඤාණං අත්ථි, අපි ච යම ධම්මන්වයයො විදියතො. යසයයථාපි, 
භන්යත, රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං දළ්හුද්ධාපං [දළ්හුද්දාපං (සී. පී. ක.), 
දළ්හද්ධාපං(සයා.කං.)] දළ්හපාකාරයතොරණංඑකද්වාරං.තත්රස්සයදොවාරියකො
පණ්ඩියතොබයත්යතොයමධාවී අඤ්ඤාතානංනිවායරතාඤාතානංපයවයසතා.
යසොතස්සන රස්සසමන්තාඅනුපරියායපථං අනුක්කමමායනොනපස්යසයය
පාකාරසන්ධිං වා පාකාරවිවරං වා, අන්තමයසො බිළාරනික්ඛමනමත්තම්පි.
තස්ස එවමස්ස – ‘යය යඛො යකචි ඔළාරිකා පාණා ඉමං න රං පවිසන්ති වා
නික්ඛමන්ති වා, සබ්යබ යත ඉමිනාව ද්වායරන පවිසන්ති වා නික්ඛමන්ති
වා’ති.එවයමවයඛොයම, භන්යත, ධම්මන්වයයොවිදියතො– ‘යයපියත, භන්යත, 
අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යබ යත භ වන්යතො
පඤ්ච නීවරයණ පහාය, යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, 
චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං
භායවත්වා, අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣිංසු. යයපි යත, භන්යත, 
භවිස්සන්ති අනා තමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යබ යත
භ වන්යතො පඤ්ච නීවරයණ පහාය, යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරයණ, චතූසුසතිපට්ඨායනසුසුප්පතිට්ඨිතචිත්තා, සත්තයබොජ්ඣඞ්ය 
යථාභූතං භායවත්වා, අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣිස්සන්ති.
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භ වාපි, භන්යත, එතරහි අරහං සම්මාසම්බුද්යධො පඤ්ච නීවරයණ පහාය, 
යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං භායවත්වා, අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධො’’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! තස්මාතිහ ත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමං ධම්මපරියායං
අභික්ඛණං භායසයයාසි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං.
යයසම්පිහි, සාරිපුත්ත, යමොඝපුරිසානංභවිස්සතිතථා යතකඞ්ඛා වාවිමතිවා, 
යතසම්පිමං ධම්මපරියායං සුත්වා යා තථා යත කඞ්ඛා වා විමති වා සා
පහීයිස්සතී’’ති.දුතියං. 

3. චුන්දසුත්තං 

379. එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො ම යධසු විහරති
නාලක ාමයක ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. චුන්යදො ච 
සමණුද්යදයසොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සඋපට්ඨායකොයහොති. 

අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොයතයනවආබායධනපරිනිබ්බායි.අථයඛො 
චුන්යදො සමණුද්යදයසො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පත්තචීවරමාදාය යයන
සාවත්ථි යජතවනං අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො චුන්යදො සමණුද්යදයසො 
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, සාරිපුත්යතො
පරිනිබ්බුයතො.ඉදමස්සපත්තචීවර’’න්ති. 

‘‘අත්ථි යඛො ඉදං, ආවුයසො චුන්ද, කථාපාභතං භ වන්තං දස්සනාය. 
ආයාමාවුයසො චුන්ද, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා
භ වයතො එතමත්ථං ආයරොයචස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො චුන්යදො
සමණුද්යදයසොආයස්මයතොආනන්දස්ස පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා ච ආනන්යදො චුන්යදො ච සමණුද්යදයසො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච
– ‘‘අයං, භන්යත, චුන්යදො සමණුද්යදයසො එවමාහ – ‘ආයස්මා, භන්යත, 
සාරිපුත්යතො පරිනිබ්බුයතො; ඉදමස්ස පත්තචීවර’න්ති. අපි ච යම, භන්යත, 
මධුරකජායතො විය කායයො, දිසාපි යම න පක්ඛායන්ති, ධම්මාපි මං
නප්පටිභන්ති‘ආයස්මාසාරිපුත්යතො පරිනිබ්බුයතො’තිසුත්වා’’. 
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‘‘කිං නු යඛො යත, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො සීලක්ඛන්ධං වා ආදාය
පරිනිබ්බුයතො, සමාධික්ඛන්ධං වා ආදාය පරිනිබ්බුයතො, පඤ්ඤාක්ඛන්ධං වා
ආදාය පරිනිබ්බුයතො, විමුත්තික්ඛන්ධං වා ආදාය පරිනිබ්බුයතො, 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං වා ආදාය පරිනිබ්බුයතො’’ති? ‘‘න ච යඛො යම, 
භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො සීලක්ඛන්ධං වා ආදාය පරිනිබ්බුයතො, 
සමාධික්ඛන්ධං වා…යප.… පඤ්ඤාක්ඛන්ධං වා… විමුත්තික්ඛන්ධං වා… 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධං වා ආදාය පරිනිබ්බුයතො. අපි ච යම, භන්යත, 
ආයස්මා සාරිපුත්යතො ඔවාදයකො අයහොසි ඔතිණ්යණො විඤ්ඤාපයකො
සන්දස්සයකො සමාදපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො, අකිලාසු
ධම්මයදසනාය, අනුග් ාහයකො සබ්රහ්මචාරීනං. තං මයං ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්සධම්යමොජංධම්මයභො ං ධම්මානුග් හංඅනුස්සරාමා’’ති. 

‘‘නනු තං, ආනන්ද, මයා පටිකච්යචව [පටි ච්යචව (සී. පී.)] අක්ඛාතං – 
‘සබ්යබහි පියයහි මනායපහි නානාභායවො විනාභායවො අඤ්ඤථාභායවො. තං
කුයතත්ථ, ආනන්ද, ලබ්භා! යංතංජාතංභූතංසඞ්ඛතංපයලොකධම්මං, තංවත
මාපලුජ්ජීති– යනතංඨානංවිජ්ජති. යසයයථාපි, ආනන්ද, මහයතොරුක්ඛස්ස
තිට්ඨයතො සාරවයතො යයො මහන්තතයරො ඛන්යධො යසො පලුජ්යජයය; එවයමව
යඛො ආනන්ද, මහයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො සාරිපුත්යතො
පරිනිබ්බුයතො. තං කුයතත්ථ, ආනන්ද, ලබ්භා! යං තං ජාතං භූතං සඞ්ඛතං
පයලොකධම්මං, තංවතමාපලුජ්ජී’ති– යනතංඨානං විජ්ජති.තස්මාතිහානන්ද, 
අත්තදීපා විහරථ අත්තසරණා අනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපා ධම්මසරණා
අනඤ්ඤසරණා. 

‘‘කථඤ්චානන්ද, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති අත්තසරයණො
අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපො ධම්මසරයණො අනඤ්ඤසරයණො? ඉධානන්ද, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති
අත්තසරයණො අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපො ධම්මසරයණො අනඤ්ඤසරයණො.
යය හි යකචි, ආනන්ද, එතරහි වා මමච්චයය වා අත්තදීපා විහරිස්සන්ති
අත්තසරණා අනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපා ධම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා; 
තමතග්ය  යමයත, ආනන්ද, භික්ඛූ භවිස්සන්ති යය යකචි සික්ඛාකාමා’’ති. 
තතියං. 

4. උක්කයචලසුත්තං 

380. එකං සමයං භ වා වජ්ජීසු විහරති උක්කයචලායං  ඞ් ාය නදියා
තීයර මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං අචිරපරිනිබ්බුයතසු 
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පටුන 

සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු. යතන යඛො පන සමයයන භ වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොඅජ්යඣොකායස නිසින්යනොයහොති. 

අථ යඛො භ වා තුණ්හීභූතං භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා භික්ඛූ 
ආමන්යතසි– ‘‘අපි මයායං, භික්ඛයව, පරිසාසුඤ්ඤාවියඛායති පරිනිබ්බුයතසු
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු. අසුඤ්ඤා යම, භික්ඛයව, පරිසා යහොති, 
අනයපක්ඛා තස්සං දිසායං යහොති, යස්සං දිසායං සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා
විහරන්ති. යය හි යත, භික්ඛයව, අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි භ වන්තානං එතප්පරමංයයව සාවකයු ං 
[එතපරමංයයව (සී. සයා. කං. පී.)] අයහොසි – යසයයථාපි මය්හං 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා. යයපි යත, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති අනා තමද්ධානං
අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි භ වන්තානං එතප්පරමංයයව
සාවකයු ංභවිස්සති– යසයයථාපිමය්හංසාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා.අච්ඡරියං, 
භික්ඛයව, සාවකානං! අබ්භුතං, භික්ඛයව, සාවකානං!සත්ථුචනාමසාසනකරා
භවිස්සන්ති ඔවාදප්පටිකරා, චතුන්නඤ්ච පරිසානං පියා භවිස්සන්ති මනාපා
 රුභාවනීයා ච! අච්ඡරියං, භික්ඛයව, තථා තස්ස, අබ්භුතං, භික්ඛයව, 
තථා තස්ස! එවරූයපපි නාම සාවකයුය  පරිනිබ්බුයත නත්ථි තථා තස්ස
යසොයකොවාපරියදයවොවා!තංකුයතත්ථ, භික්ඛයව, ලබ්භා!යංතංජාතං භූතං
සඞ්ඛතං පයලොකධම්මං, තං වත මා පලුජ්ජීති – යනතං ඨානං විජ්ජති.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහයතොරුක්ඛස්සතිට්ඨයතොසාරවයතොයයමහන්තතරා
ඛන්ධා යත පලුජ්යජයයං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, මහයතො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
තිට්ඨයතො සාරවයතො සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා පරිනිබ්බුතා. තං කුයතත්ථ, 
භික්ඛයව, ලබ්භා! යං තං ජාතං භූතං සඞ්ඛතං පයලොකධම්මං, තං වත මා
පලුජ්ජීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, අත්තදීපා විහරථ
අත්තසරණාඅනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපාධම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති අත්තසරයණො 
අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපොධම්මසරයණොඅනඤ්ඤසරයණො? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති
අත්තසරයණො අනඤ්ඤසරයණො, ධම්මදීයපො ධම්මසරයණො අනඤ්ඤසරයණො. 
යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි වා මමච්චයය වා අත්තදීපා විහරිස්සන්ති
අත්තසරණා අනඤ්ඤසරණා, ධම්මදීපා ධම්මසරණා අනඤ්ඤසරණා; 
තමතග්ය  යමයත, භික්ඛයව, භික්ඛූ භවිස්සන්ති යය යකචි සික්ඛාකාමා’’ති.
චතුත්ථං. 
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5. බාහියසුත්තං 

381. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා බාහියයො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාබාහියයොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘සාධු
යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං 
සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති.
‘‘තස්මාතිහත්වං, බාහිය, ආදියමවවියසොයධහිකුසයලසුධම්යමසු.යකො චාදි
කුසලානං ධම්මානං? සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං, දිට්ඨි චඋජුකා. යයතො ච යඛො යත, 
බාහිය, සීලඤ්චසුවිසුද්ධංභවිස්සති, දිට්ඨිචඋජුකා, තයතොත්වං, බාහිය, සීලං
නිස්සාය සීයලපතිට්ඨායචත්තායරොසතිපට්ඨායනභායවයයාසි’’. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, ත්වං, බාහිය, කායය කායානුපස්සී විහරාහි 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාහි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යයතොයඛොත්වං, 
බාහිය, සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං
භායවස්සසි, තයතො තුය්හං, බාහිය, යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ මිස්සති, 
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානී’’ති. 

අථ යඛොආයස්මාබාහියයොභ වයතොභාසිතං අභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථ යඛො
ආයස්මා බාහියයො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො 
විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජන්ති, තදනුත්තරං– බ්රහ්මචරියපරියයොසානංදිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාබාහියයොඅරහතංඅයහොසීති. පඤ්චමං. 

6. උත්තියසුත්තං 

382. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා උත්තියයො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උත්තියයො
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං
යදයසතු, යමහං භ වයතො ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති. ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, උත්තිය, ආදියමව
වියසොයධහි කුසයලසු ධම්යමසු. යකො චාදි කුසලානං ධම්මානං? සීලඤ්ච
සුවිසුද්ධං, දිට්ඨි ච උජුකා. යයතො ච යඛො යත, උත්තිය, සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං
භවිස්සති, දිට්ඨිචඋජුකා, තයතොත්වං, උත්තිය, සීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨාය
චත්තායරොසතිපට්ඨායනභායවයයාසි’’. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

127 

පටුන 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ ත්වං, උත්තිය, කායය කායානුපස්සී විහරාහි 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාහි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යයතොයඛොත්වං, 
උත්තිය, සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං
භායවස්සසි, තයතොත්වං, උත්තිය,  මිස්සසි මච්චුයධයයස්සපාර’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා උත්තියයො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි.අථයඛොආයස්මාඋත්තියයොඑයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපී 
පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘‘ඛීණාජාති, 
වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාඋත්තියයොඅරහතං අයහොසීති.ඡට්ඨං. 

7. අරියසුත්තං 

383. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා අරියා
නියයානිකා නියයන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. කතයම චත්තායරො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා
බහුලීකතාඅරියානියයානිකානියයන්තිතක්කරස්සසම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
සත්තමං. 

8. බ්රහ්මසුත්තං 

384. එකං සමයංභ වාඋරුයවලායංවිහරති නජ්ජායනරඤ්ජරායතීයර
අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. අථ යඛො භ වයතො රයහො තස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘එකායයනො අයං
මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං – චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’. 

‘‘කතයම චත්තායරො? කායය වා භික්ඛු කායානුපස්සී විහයරයය ආතාපී 
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු වා
භික්ඛු…යප.… චිත්යත වා භික්ඛු…යප.… ධම්යමසු වා භික්ඛු ධම්මානුපස්සී
විහයරයයආතාපී සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.
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එකායයනොඅයංමග්ය ොසත්තානං විසුද්ධියායසොකපරියදවානංසමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති. 

අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිභ වයතොයචතසායචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය– 
යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවා
බාහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– බ්රහ්මයලොයකඅන්තරහියතොභ වයතොපුරයතො 
පාතුරයහොසි. අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිඑකංසංඋත්තරාසඞ් ංකරිත්වායයන
භ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘එවයමතං, භ වා, 
එවයමතං, සු ත! එකායයනො අයං, භන්යත, මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා
යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මායඤායස්ස
අධි මායනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියාය, යදිදං – චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’. 

‘‘කතයමචත්තායරො? කායයවා, භන්යත, භික්ඛුකායානුපස්සී විහයරයය
ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු
වා, භන්යත, භික්ඛු…යප.… චිත්යතවා, භන්යත, භික්ඛු…යප.… ධම්යමසුවා, 
භන්යත, භික්ඛුධම්මානුපස්සීවිහයරයයආතාපී සම්පජායනොසතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එකායයනො අයං, භන්යත, මග්ය ො සත්තානං
විසුද්ධියායසොකපරියදවානංසමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානංඅත්ථඞ් මාය 
ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං – චත්තායරො 
සතිපට්ඨානා’’ති. 

ඉදමයවොචබ්රහ්මාසහම්පති.ඉදංවත්වාඅථාපරංඑතදයවොච– 

‘‘එකායනංජාතිඛයන්තදස්සී, මග් ංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්ය නතරිංසුපුබ්යබ, තරිස්සන්තියයචතරන්ති ඔඝ’’න්ති.
අට්ඨමං; 

9. යසදකසුත්තං 

385. එකංසමයංභ වාසුම්යභසුවිහරතියසදකංනාමසුම්භානං නි යමො.
තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, චණ්ඩාලවංසියකො 
චණ්ඩාලවංසංඋස්සායපත්වා යමදකථාලිකං අන්යතවාසිංආමන්යතසි – ‘එහි
ත්වං, සම්ම යමදකථාලියක, චණ්ඩාලවංසං අභිරුහිත්වා මම උපරිඛන්යධ
තිට්ඨාහී’ති. ‘එවං, ආචරියා’ති යඛො, භික්ඛයව, යමදකථාලිකා අන්යතවාසී
චණ්ඩාලවංසිකස්ස පටිස්සුත්වා චණ්ඩාලවංසං අභිරුහිත්වා ආචරියස්ස
උපරිඛන්යධ අට්ඨාසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, චණ්ඩාලවංසියකො යමදකථාලිකං
අන්යතවාසිං එතදයවොච – ‘ත්වං, සම්ම යමදකථාලියක, මමං රක්ඛ, අහං තං
රක්ඛිස්සාමි.එවංමයංඅඤ්ඤමඤ්ඤං ගුත්තා අඤ්ඤමඤ්ඤංරක්ඛිතා සිප්පානි
යචව දස්යසස්සාම, ලාභඤ්ච [ලායභ ච (සී.)] ලච්ඡාම, යසොත්ථිනා ච
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චණ්ඩාලවංසා ඔයරොහිස්සාමා’ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, යමදකථාලිකා
අන්යතවාසී චණ්ඩාලවංසිකං එතදයවොච – ‘න යඛො පයනතං, ආචරිය, එවං
භවිස්සති.ත්වං, ආචරිය, අත්තානංරක්ඛ, අහං අත්තානංරක්ඛිස්සාමි.එවංමයං
අත්තගුත්තා අත්තරක්ඛිතා සිප්පානි යචව දස්යසස්සාම, ලාභඤ්ච ලච්ඡාම, 
යසොත්ථිනා ච චණ්ඩාලවංසා ඔයරොහිස්සාමා’’’ති. ‘‘යසො තත්ථ ඤායයො’’ති
භ වා එතදයවොච, ‘‘යථා යමදකථාලිකා අන්යතවාසී ආචරියං අයවොච.
අත්තානං, භික්ඛයව, රක්ඛිස්සාමීති සතිපට්ඨානං යසවිතබ්බං; පරං
රක්ඛිස්සාමීති සතිපට්ඨානංයසවිතබ්බං.අත්තානං, භික්ඛයව, රක්ඛන්යතොපරං
රක්ඛති, පරං රක්ඛන්යතොඅත්තානංරක්ඛති’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අත්තානං රක්ඛන්යතො පරං රක්ඛති? ආයසවනාය, 
භාවනාය, බහුලීකම්යමන – එවං යඛො, භික්ඛයව, අත්තානං රක්ඛන්යතො පරං
රක්ඛති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, පරං රක්ඛන්යතො අත්තානං රක්ඛති? ඛන්තියා, 
අවිහිංසාය, යමත්තචිත්තතාය, අනුදයතාය – එවං යඛො, භික්ඛයව, පරං 
රක්ඛන්යතො අත්තානං රක්ඛති. අත්තානං, භික්ඛයව, රක්ඛිස්සාමීති
සතිපට්ඨානං යසවිතබ්බං; පරං රක්ඛිස්සාමීති සතිපට්ඨානං යසවිතබ්බං.
අත්තානං, භික්ඛයව, රක්ඛන්යතො පරං රක්ඛති, පරං රක්ඛන්යතො අත්තානං
රක්ඛතී’’ති.නවමං. 

10. ජනපදකලයාණීසුත්තං 

386. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වා සුම්යභසුවිහරතියසදකංනාම
සුම්භානං නි යමො. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ‘ජනපදකලයාණී, ජනපදකලයාණී’ති යඛො, 
භික්ඛයව, මහාජනකායයො සන්නිපයතයය. ‘සා යඛො පනස්ස ජනපදකලයාණී
පරමපාසාවිනී නච්යච, පරමපාසාවිනීගීයත.ජනපදකලයාණීනච්චති ායතී’ති
යඛො, භික්ඛයව, භියයයොයසොමත්තාය මහාජනකායයො සන්නිපයතයය. අථ
පුරියසො ආ ච්යඡයයජීවිතුකායමොඅමරිතුකායමොසුඛකායමොදුක්ඛප්පටිකූයලො.
තයමනංඑවංවයදයය– ‘අයංයත, අම්යභොපුරිස, සමතිත්තියකොයතලපත්යතො
අන්තයරන ච මහාසමජ්ජං අන්තයරන ච ජනපදකලයාණියා පරිහරිතබ්යබො.
පුරියසොචයතඋක්ඛිත්තාසියකොපිට්ඨියතොපිට්ඨියතො අනුබන්ධිස්සති.යත්යථව
නං යථොකම්පි ඡඩ්යඩස්සති තත්යථව යත සියරො පායතස්සතී’ති. තං කිං
මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො අමුං යතලපත්තං අමනසිකරිත්වා
බහිද්ධා පමාදංආහයරයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘උපමා යඛො මයායං, භික්ඛයව, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. අයං 
යචයවත්ථ අත්යථො – සමතිත්තියකො යතලපත්යතොති යඛො, භික්ඛයව, 
කාය තාය එතං සතියා අධිවචනං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – 
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‘කාය තා සති යනො භාවිතා භවිස්සති බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා 
අනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමාරද්ධා’ති.එවඤ්හියඛො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
දසමං. 

නාලන්දවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

මහාපුරියසො නාලන්දං, චුන්යදොයචලඤ්ච බාහියයො; 
උත්තියයොඅරියයොබ්රහ්මා, යසදකංජනපයදනචාති. 

3. සීලට්ඨිතිවග්ය ො 

1. සීලසුත්තං 

387. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා ච ආනන්යදො ආයස්මා ච
භද්යදො පාටලිපුත්යත විහරන්ති කුක්කුටාරායම. අථ යඛො ආයස්මා භද්යදො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා භද්යදො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – 
‘‘යානිමානි, ආවුයසො ආනන්ද, කුසලානි සීලානි වුත්තානි භ වතා, ඉමානි
කුසලානිසීලානිකිමත්ථියානිවුත්තානි භ වතා’’ති? 

‘‘සාධුසාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛොයත, ආවුයසොභද්ද, උම්මඞ්ය ො 
[උම්මග්ය ො (සී. සයා.කං.)], භද්දකං පටිභානං, කලයාණීපරිපුච්ඡා. එවඤ්හි
ත්වං, ආවුයසොභද්ද, පුච්ඡසි– ‘යානිමානි ආවුයසොආනන්ද, කුසලානිසීලානි
වුත්තානිභ වතා, ඉමානිකුසලානිසීලානිකිමත්ථියානි වුත්තානිභ වතා’’’ති? 
‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘යානිමානි, ආවුයසො භද්ද, කුසලානි සීලානි වුත්තානි
භ වතා, ඉමානිකුසලානිසීලානියාවයදවචතුන්නංසතිපට්ඨානානංභාවනාය 
වුත්තානිභ වතා’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. යානිමානි, 
ආවුයසො භද්ද, කුසලානි සීලානි වුත්තානි භ වතා, ඉමානි කුසලානි සීලානි
යාවයදව ඉයමසං චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවනාය වුත්තානි භ වතා’’ති.
පඨමං. 
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2. චිරට්ඨිතිසුත්තං 

388. තංයයව නිදානං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා භද්යදො 
ආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, ආවුයසොආනන්ද, යහතු, 
යකො පච්චයයො යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො
යහොති? යකො පනාවුයසො ආනන්ද, යහතු, යකො පච්චයයො යයන තථා යත
පරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති? 

‘‘සාධුසාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛොයත, ආවුයසොභද්ද, උම්මඞ්ය ො, 
භද්දකංපටිභානං, කලයාණීපරිපුච්ඡා.එවඤ්හිත්වං, ආවුයසොභද්ද, පුච්ඡසි– 
‘යකො නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, යහතු, යකො පච්චයයො යයන තථා යත
පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො යහොති? යකො පනාවුයසො ආනන්ද, 
යහතු, යකොපච්චයයොයයනතථා යත පරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකො 
යහොතී’’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘චතුන්නං යඛො, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං
අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න
චිරට්ඨිතියකොයහොති.චතුන්නඤ්චයඛො, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාතථා යතපරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමො චිරට්ඨිතියකොයහොති’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා තථා යත
පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො යහොති. ඉයමසඤ්ච යඛො, ආවුයසො, 
චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යත පරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. පරිහානසුත්තං 

389. එකං සමයංආයස්මාචආනන්යදොආයස්මා චභද්යදොපාටලිපුත්යත 
විහරන්ති කුක්කුටාරායම. අථ යඛො ආයස්මා භද්යදො සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතාආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මාභද්යදොආයස්මන්තං ආනන්දංඑතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, ආවුයසො
ආනන්ද, යහතු, යකොපච්චයයොයයනසද්ධම්මපරිහානං යහොති? යකොනුයඛො, 
ආවුයසොආනන්ද, යහතු, යකොපච්චයයොයයනසද්ධම්මඅපරිහානං යහොතී’’ති? 

‘‘සාධුසාධු, ආවුයසොභද්ද!භද්දයකොයඛොයත, ආවුයසොභද්ද, උම්මඞ්ය ො, 
භද්දකංපටිභානං, කලයාණීපරිපුච්ඡා.එවඤ්හිත්වං, ආවුයසොභද්ද, පුච්ඡසි– 
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‘යකොනුයඛො, ආවුයසොආනන්ද, යහතු, යකොපච්චයයොයයනසද්ධම්මපරිහානං 
යහොති? යකො පනාවුයසො ආනන්ද, යහතු, යකො පච්චයයො යයන
සද්ධම්මඅපරිහානං යහොතී’’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘චතුන්නං යඛො, ආවුයසො, 
සතිපට්ඨානානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා සද්ධම්මපරිහානං යහොති.
චතුන්නඤ්ච යඛො, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
සද්ධම්මඅපරිහානංයහොති’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා
සද්ධම්මපරිහානංයහොති.ඉයමසඤ්චයඛො, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං 
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාසද්ධම්මඅපරිහානංයහොතී’’ති.තතියං. 

4. සුද්ධසුත්තං 

390. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු 
…යප.… චිත්යත …යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනො 
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති.චතුත්ථං. 

5. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තං 

391. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වතාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො
බ්රාහ්මයණොභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතු, යකො
පච්චයයො යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො යහොති? 
යකොපන, යභොය ොතම, යහතු, යකොපච්චයයොයයනතථා යත පරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති? 

‘‘චතුන්නං යඛො, බ්රාහ්මණ, සතිපට්ඨානානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා
තථා යතපරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොනචිරට්ඨිතියකොයහොති. චතුන්නඤ්චයඛො, 
බ්රාහ්මණ, සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යත පරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොති. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සතිපට්ඨානසංයුත්තං 

133 

පටුන 

‘‘කතයමසංචතුන්නං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං අභාවිතත්තා අබහුලීකතත්තා තථා යත
පරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොන චිරට්ඨිතියකො යහොති. ඉයමසඤ්ච යඛො, බ්රාහ්මණ, 
චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යත පරිනිබ්බුයත 
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති. 

එවංවුත්යතයසොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අභික්කන්තං, යභො
ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය 
පාණුයපතං සරණං ත’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. පයදසසුත්තං 

392. එකං සමයං ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච
මහායමොග් ල්ලායනො ආයස්මා ච අනුරුද්යධො සායකයත විහරන්ති
කණ්ඩකීවයන [කණ්ටකීවයන (සී. සයා. කං. පී.)]. අථ යඛො ආයස්මා ච 
සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨිතා යයනායස්මා අනිරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා අනුරුද්යධන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොච – ‘‘‘යසයඛො, යසයඛො’ති 
[යසක්යඛොයසක්යඛොති(සයා. කං.)], ආවුයසොඅනුරුද්ධ, වුච්චති.කිත්තාවතානු
යඛො, ආවුයසො, යසයඛොයහොතී’’ති? ‘‘චතුන්නංයඛො, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං
පයදසංභාවිතත්තායසයඛොයහොති’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං පයදසං භාවිතත්තා යසයඛො යහොතී’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. සමත්තසුත්තං 

393. තංයයවනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොආයස්මා සාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොච – ‘‘‘අයසයඛො, අයසයඛො’ති, ආවුයසො
අනුරුද්ධ, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, අයසයඛො යහොතී’’ති? 
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‘‘චතුන්නං යඛො, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං සමත්තං භාවිතත්තා අයසයඛො
යහොති’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං සමත්තංභාවිතත්තා අයසයඛො යහොතී’’ති.
සත්තමං. 

8. යලොකසුත්තං 

394. තංයයවනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොආයස්මා සාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොච – ‘‘කතයමසං, ආවුයසො අනුරුද්ධ, 
ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං [මහාභිඤ්ඤාතං (පී.)] 
පත්යතො’’ති? ‘‘චතුන්නං, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
මහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාහං, ආවුයසො, කායය කායානුපස්සී විහරාමි 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.ඉයමසංඛ්වාහං, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො. ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාසහස්සංයලොකං අභිජානාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සිරිවඩ්ඪසුත්තං 

395. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන සිරිවඩ්යඪො [සිරීවඩ්යඪො (ක.)] 
 හපති ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො සිරිවඩ්යඪො
 හපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්ද – ‘සිරිවඩ්යඪො, භන්යත,  හපති
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායද
සිරසා වන්දතී’ති. එවඤ්ච වයදහි – ‘සාධුකිර, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො
යයන සිරිවඩ්ඪස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං 
උපාදායා’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො පුරියසො සිරිවඩ්ඪස්ස  හපතිස්ස 
පටිස්සුත්වා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනො
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යඛො යසොපුරියසොආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– ‘‘සිරිවඩ්යඪො, භන්යත, 
 හපතිආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො, යසො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස
පායදසිරසාවන්දති. එවඤ්චවයදති– ‘සාධුකිර, භන්යත, ආයස්මාආනන්යදො
යයන සිරිවඩ්ඪස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං
උපාදායා’’’ති.අධිවායසසි යඛො ආයස්මාආනන්යදොතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යයන සිරිවඩ්ඪස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොආයස්මාආනන්යදො 
සිරිවඩ්ඪං හපතිංඑතදයවොච– ‘‘කච්චියත,  හපති, ඛමනීයංකච්චියාපනීයං, 
කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං
පඤ්ඤායති, යනො අභික්කයමො’’ති? ‘‘නයම, භන්යත, ඛමනීයංනයාපනීයං.
බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 
අභික්කයමොසානංපඤ්ඤායති, යනොපටික්කයමො’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ යත,  හපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කායය කායානුපස්සී 
විහරිස්සාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරිස්සාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්ස’න්ති. එවඤ්හියත,  හපති, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘යයයම, භන්යත, භ වතා චත්තායරො සතිපට්ඨානා යදසිතා සංවිජ්ජන්ති, 
යත ධම්මා [සංවිජ්ජන්යත රතනධම්මා (සී.)] මයි, අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු
සන්දිස්සාමි. අහඤ්හි, භන්යත, කායය කායානුපස්සී විහරාමි ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. යානි චිමානි, 
භන්යත, භ වතා පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි යදසිතානි, නාහං, 
භන්යත, යතසං කිඤ්චි අත්තනි අප්පහීනං සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ලාභා යත, 
 හපති, සුලද්ධං යත,  හපති! අනා ාමිඵලං තයා,  හපති, බයාකත’’න්ති.
නවමං. 

10. මානදින්නසුත්තං 

396. තංයයව නිදානං. යතන යඛො පන සමයයන මානදින්යනො  හපති
ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො මානදින්යනො  හපති
අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහිත්වං, අම්යභො පුරිස…යප.… න යම, 
භන්යත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායමදුක්ඛායවදනාඅභික්කමන්ති, යනො 
පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමොති. එවරූපාය
චාහං, භන්යත, දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො කායය කායානුපස්සී
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විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. යානි චිමානි, 
භන්යත, භ වතා පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි යදසිතානි, නාහං, 
භන්යත, යතසං කිඤ්චි අත්තනි අප්පහීනං සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ලාභා යත, 
 හපති, සුලද්ධං යත,  හපති! අනා ාමිඵලං තයා,  හපති, බයාකත’’න්ති.
දසමං. 

සීලට්ඨිතිවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

සීලං ඨිතිපරිහානං, සුද්ධංබ්රාහ්මණපයදසං; 
සමත්තංයලොයකොසිරිවඩ්යඪො, මානදින්යනනයතදසාති. 

4. අනනුස්සුතවග්ය ො 

1. අනනුස්සුතසුත්තං 

397. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘‘අයං කායය කායානුපස්සනා’ති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා
උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘සා යඛො පනායං කායය
කායානුපස්සනා භායවතබ්බා’ති යම, භික්ඛයව…යප.… භාවිතා’ති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි’’. 

‘‘‘අයං යවදනාසු යවදනානුපස්සනා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘සා යඛො පනායං යවදනාසු යවදනානුපස්සනා 
භායවතබ්බා’ති යම, භික්ඛයව…යප.… භාවිතා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. 

‘‘‘අයංචිත්යතචිත්තානුපස්සනා’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි.‘සායඛොපනායංචිත්යතචිත්තානුපස්සනාභායවතබ්බා’ති
යම, භික්ඛයව…යප.… භාවිතා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘අයං ධම්යමසු ධම්මානුපස්සනා’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
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ආයලොයකොඋදපාදි.‘සායඛොපනායංධම්යමසු ධම්මානුපස්සනාභායවතබ්බා’ති
යම, භික්ඛයව…යප.… භාවිතා’ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදී’’ති.පඨමං. 

2. විරා සුත්තං 

398. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා 
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය 
සංවත්තන්තී’’ති.දුතියං. 

3. විරද්ධසුත්තං 

399. ‘‘යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා විරද්ධා, 
විරද්යධොයතසංඅරියයොමග්ය ො [අරියයොඅට්ඨඞ්කියකොමග්ය ො(ක.)ඉමස්මිං
යයව සුත්යත දිස්සති අට්ඨඞ්ගියකොතිපදං, න පනාඤ්ඤත්ථ ඉද්ධිපාද
අනුරුද්ධාදීසු] සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී.යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, චත්තායරො 
සතිපට්ඨානාආරද්ධා, ආරද්යධොයතසංඅරියයොමග්ය ොසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමී. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යයසංයකසඤ්චි, 
භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා විරද්ධා, විරද්යධො යතසං අරියයො
මග්ය ොසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී.යයසංයකසඤ්චි, භික්ඛයව, ඉයමචත්තායරො 
සතිපට්ඨානා ආරද්ධා, ආරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා
දුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති. තතියං. 

4. භාවිතසුත්තං 

400. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා අපාරා
පාරං මනායසංවත්තන්ති. 
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‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා අපාරා පාරං  මනාය
සංවත්තන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. සතිසුත්තං 

401. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය සම්පජායනො.
අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සයතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති.
විදිතාවිතක්කා උප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති.
විදිතාසඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති.
එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො යහොති. සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
විහයරයයසම්පජායනො.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අඤ්ඤාසුත්තං 

402. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංසතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තාද්වින්නං
ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා
උපාදියසයසඅනා ාමිතා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ඡන්දසුත්තං 

403. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනය්ය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය කායානුපස්සියනො
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විහරයතො යයො කායස්මිං ඡන්යදො යසො පහීයති. ඡන්දස්ස පහානා අමතං
සච්ඡිකතංයහොති. 

‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරතිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරයතො
යයොයවදනාසුඡන්යදොයසොපහීයති.ඡන්දස්සපහානාඅමතංසච්ඡිකතංයහොති. 

‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.තස්සචිත්යතචිත්තානුපස්සියනොවිහරයතොයයො
චිත්තම්හිඡන්යදො යසොපහීයති.ඡන්දස්සපහානාඅමතංසච්ඡිකතංයහොති. 

‘‘ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරයතො
යයො ධම්යමසු ඡන්යදො යසො පහීයති. ඡන්දස්ස පහානා අමතං සච්ඡිකතං
යහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. පරිඤ්ඤාතසුත්තං 

404. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස කායය කායානුපස්සියනො
විහරයතො කායයො පරිඤ්ඤායතො යහොති. කායස්ස පරිඤ්ඤාතත්තා අමතං
සච්ඡිකතංයහොති. 

‘‘යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය 
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරයතො
යවදනා පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. යවදනානං පරිඤ්ඤාතත්තා අමතං සච්ඡිකතං
යහොති. 

‘‘චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස චිත්යත චිත්තානුපස්සියනො විහරයතො
චිත්තං පරිඤ්ඤාතංයහොති.චිත්තස්සපරිඤ්ඤාතත්තාඅමතංසච්ඡිකතංයහොති. 

‘‘ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තස්ස ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරයතො
ධම්මා පරිඤ්ඤාතා යහොන්ති. ධම්මානං පරිඤ්ඤාතත්තා අමතං සච්ඡිකතං
යහොතී’’ති. අට්ඨමං. 
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9. භාවනාසුත්තං 

405. ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානානං භාවනං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ’’. ‘‘කතමා, භික්ඛයව, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවනා? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහරතිආතාපී සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අයං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
භාවනා’’ති.නවමං. 

10. විභඞ් සුත්තං 

406. ‘‘සතිපට්ඨානඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි 
සතිපට්ඨානභාවනඤ්ච සතිපට්ඨානභාවනා ාමිනිඤ්ච පටිපදං. තං සුණාථ’’. 
‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානං? 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. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සතිපට්ඨානං’’. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානභාවනා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සමුදයධම්මානුපස්සී කායස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී කායස්මිං විහරති, 
සමුදයවයධම්මානුපස්සීකායස්මිංවිහරති, ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.සමුදයධම්මානුපස්සීයවදනාසුවිහරති…යප.… 
සමුදයධම්මානුපස්සී චිත්යත විහරති… සමුදයධම්මානුපස්සී ධම්යමසු විහරති, 
වයධම්මානුපස්සී ධම්යමසු විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී ධම්යමසු විහරති, 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානභාවනා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානභාවනා ාමිනීපටිපදා? අයයමවඅරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, 
සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානභාවනා ාමිනී පටිපදා’’ති.
දසමං. 

අනනුස්සුතවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

අනනුස්සුතං විරාය ො, විරද්යධොභාවනාසති; 
අඤ්ඤාඡන්දංපරිඤ්ඤාය, භාවනාවිභඞ්ය නචාති. 
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5. අමතවග්ය ො 

1. අමතසුත්තං 

407. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘චතූසු, භික්ඛයව, සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා විහරථ. මා යවො අමතං පනස්ස. කතයමසු චතූසු? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසු, භික්ඛයව, චතූසු සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තාවිහරථ.මායවොඅමතංපනස්සා’’ති.පඨමං. 

2. සමුදයසුත්තං 

408. ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨානානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
යදයසස්සාමි.තංසුණාථ.යකොච, භික්ඛයව, කායස්සසමුදයයො? ආහාරසමුදයා 
කායස්ස සමුදයයො; ආහාරනියරොධා කායස්ස අත්ථඞ් යමො. ඵස්සසමුදයා
යවදනානංසමුදයයො; ඵස්සනියරොධායවදනානංඅත්ථඞ් යමො.නාමරූපසමුදයා
චිත්තස්ස සමුදයයො; නාමරූපනියරොධා චිත්තස්ස අත්ථඞ් යමො.
මනසිකාරසමුදයා ධම්මානං සමුදයයො; මනසිකාරනියරොධා ධම්මානං 
අත්ථඞ් යමො’’ති.දුතියං. 

3. මග් සුත්තං 

409. සාවත්ථිනිදානං. තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘එකමිදාහං, 
භික්ඛයව, සමයං උරුයවලායං විහරාමි නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර
අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, රයහො තස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘එකායයනො අයං
මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’’. 

‘‘කතයම චත්තායරො? කායය වා භික්ඛු කායානුපස්සී විහයරයය ආතාපී 
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු වා
භික්ඛු යවදනානුපස්සී විහයරයය…යප.… චිත්යත වා භික්ඛු චිත්තානුපස්සී
විහයරයය…යප.… ධම්යමසු වා භික්ඛු ධම්මානුපස්සී විහයරයය ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.එකායයනොඅයං
මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස 
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති. 
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‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති මම යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය– යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවා
බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව – බ්රහ්මයලොයක
අන්තරහියතො මම පුරයතො පාතුරයහොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති
එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයනාහං යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා මං
එතදයවොච – ‘එවයමතං, භ වා, එවයමතං, සු ත! එකායයනො අයං, භන්යත, 
මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය 
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’’. 

‘‘කතයමචත්තායරො? කායය වා, භන්යත, භික්ඛු කායානුපස්සීවිහයරයය
ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු
වා…යප.… චිත්යතවා …යප.… ධම්යමසුවා, භන්යත, භික්ඛුධම්මානුපස්සී
විහයරයයආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.
එකායයනො අයං, භන්යත, මග්ය ො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං 
සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය
නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං– චත්තායරොසතිපට්ඨානා’’ති. 

‘‘ඉදමයවොච, භික්ඛයව, බ්රහ්මාසහම්පති.ඉදංවත්වාඅථාපරං එතදයවොච– 

‘එකායනංජාතිඛයන්තදස්සී, මග් ංපජානාතිහිතානුකම්පී; 
එයතනමග්ය නතරිංසුපුබ්යබ, තරිස්සන්තියයචතරන්ති ඔඝ’’’න්ති.
තතියං; 

4. සතිසුත්තං 

410. ‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සයතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සයතො යහොති. සයතො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුවිහයරයය.අයංයවොඅම්හාකං අනුසාසනී’’ති.චතුත්ථං. 

5. කුසලරාසිසුත්තං 

411. ‘‘‘කුසලරාසී’ති, භික්ඛයව, වදමායනොචත්තායරොසතිපට්ඨායන සම්මා
වදමායනොවයදයය.යකවයලොහායං, භික්ඛයව, කුසලරාසි, යදිදං– චත්තායරො 
සතිපට්ඨානා. 
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‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… චිත්තානුපස්සී…යප.… ධම්යමසු 
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ‘කුසලරාසී’ති, භික්ඛයව, වදමායනො ඉයම චත්තායරො
සතිපට්ඨායන සම්මාවදමායනොවයදයය.යකවයලොහායං, භික්ඛයව, කුසලරාසි, 
යදිදං– චත්තායරො සතිපට්ඨානා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පාතියමොක්ඛසංවරසුත්තං 

412. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සාධුයම, භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මංයදයසතු, යමහංභ වයතො 
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, භික්ඛු, ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු
ධම්යමසු. යකො චාදි කුසලානං ධම්මානං? ඉධ ත්වං, භික්ඛු, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරාහි ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු
වජ්යජසුභයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛස්සුසික්ඛාපයදසු.යයතොයඛොත්වං, භික්ඛු, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරිස්සසිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු 
වජ්යජසු භයදස්සාවීසමාදායසික්ඛිස්සුසික්ඛාපයදසු; තයතො ත්වං, භික්ඛු, සීලං
නිස්සායසීයලපතිට්ඨායචත්තායරොසතිපට්ඨායන භායවයයාසි’’. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ ත්වං, භික්ඛු, කායය කායානුපස්සී විහරාහි 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාහි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. යයතොයඛොත්වං, 
භික්ඛු, සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං
භායවස්සසි, තයතො තුය්හං, භික්ඛු, යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ මිස්සති
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනො පරිහානී’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා 
උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථ යඛො
යසො භික්ඛු එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං 
පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පන
යසොභික්ඛුඅරහතං අයහොසීති.ඡට්ඨං. 
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7. දුච්චරිතසුත්තං 

413. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි…යප.… 
‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං භ වයතො
ධම්මං සුත්වා එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, භික්ඛු, ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු
ධම්යමසු.යකොචාදිකුසලානංධම්මානං? ඉධත්වං, භික්ඛු, කායදුච්චරිතංපහාය
කායසුචරිතං භායවස්සසි. වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං භායවස්සසි.
මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවස්සසි. යයතො යඛො ත්වං, භික්ඛු, 
කායදුච්චරිතංපහායකායසුචරිතංභායවස්සසි, වචීදුච්චරිතංපහාය වචීසුචරිතං
භායවස්සසි, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවස්සසි, තයතො ත්වං, 
භික්ඛු, සීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨායචත්තායරොසතිපට්ඨායනභායවයයාසි’’. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ ත්වං, භික්ඛු, කායය කායානුපස්සී විහරාහි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාහි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යයතොයඛොත්වං, 
භික්ඛු, සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං
භායවස්සසි, තයතො තුය්හං, භික්ඛු, යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ මිස්සති
වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු, යනො පරිහානී’’ති…යප.… 
අඤ්ඤතයරොචපනයසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති.සත්තමං. 

8. මිත්තසුත්තං 

414. ‘‘යය, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යය ච යඛො යසොතබ්බං
මඤ්යඤයයං මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතී වා සායලොහිතා වා, යත යවො, 
භික්ඛයව, චතුන්නංසතිපට්ඨානානංභාවනායසමාදයපතබ්බා නියවයසතබ්බා
පතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘කතයමසං, චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. යය, භික්ඛයව, 
අනුකම්යපයයාථ, යයචයසොතබ්බංමඤ්යඤයයං මිත්තාවා අමච්චාවාඤාතී
වා සායලොහිතා වා, යත යවො, භික්ඛයව, ඉයමසං චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
භාවනායසමාදයපතබ්බානියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා’’ති.අට්ඨමං. 

9. යවදනාසුත්තං 

415. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යවදනා. කතමා තිස්යසො? සුඛා යවදනා, 
දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– ඉමායඛො, භික්ඛයව, තිස්යසොයවදනා. 
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ඉමාසං යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤාය චත්තායරො
සතිපට්ඨානා භායවතබ්බා. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං යවදනානං පරිඤ්ඤාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා
භායවතබ්බා’’ති.නවමං. 

10. ආසවසුත්තං 

416. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව ආසවා. කතයම තයයො? කාමාසයවො, 
භවාසයවො, අවිජ්ජාසයවො – ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොආසවා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං ආසවානං පහානාය චත්තායරො සතිපට්ඨානා
භායවතබ්බා. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං ආසවානං පහානාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා
භායවතබ්බා’’ති.දසමං. 

අමතවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අමතංසමුදයයොමග්ය ො, සතිකුසලරාසිච; 
පාතියමොක්ඛංදුච්චරිතං, මිත්තයවදනාආසයවනචාති. 

6.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12.  ඞ් ානදීආදිසුත්තද්වාදසකං 

417-428. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන
භායවන්යතො චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවන්යතො 
චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
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නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු …යප.… චිත්යත …යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන
භායවන්යතො චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’තිවිත්ථායරතබ්බං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡපාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාචසමුද්දයතො; 
එයතද්යවඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

7. අප්පමාදවග්ය ො 

1-10. තථා තාදිසුත්තදසකං 

429-438. යාවතා, භික්ඛයව, සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා චතුප්පදා වා
බහුප්පදාවාතිවිත්ථායරතබ්බං. 

අප්පමාදවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

තථා තං පදංකූටං, මූලංසායරොචවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

8.  ලකරණී වග්ය ො 

1-12.  ලාදිසුත්තද්වාදසකං 

439-450. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා
කරීයන්තීතිවිත්ථායරතබ්බං. 

බලකරණීයවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

බලං බීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභන සූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

9. එසනාවග්ය ො 

1-10. එසනාදිසුත්තදසකං 
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451-460. තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනාතිවිත්ථායරතබ්බං. 

එසනාවග්ය ොනවයමො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනායචාති. 

10. ඔඝවග්ය ො 

1-10. උද්ධම්භාගි ාදිසුත්තදසකං 

461-470. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයායපහානායචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ්බා. 

‘‘කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චන්නංඋද්ධම්භාගියානංසංයයොජනානංඅභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයායපහානායඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ්බා’’ති. 

(යථාමග් සංයුත්තංතථාසතිපට්ඨානසංයුත්තං විත්ථායරතබ්බං). 
ඔඝවග්ය ොදසයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

සතිපට්ඨානසංයුත්තංතතියං. 
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4. ඉන්ද්රි සංයුත්තං 

1. සුද්ධිකවග්ය ො 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

471. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි.කතමානිපඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං– ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.පඨමං. 

2. පඨමයසොතාපන්නසුත්තං 

472. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සාදඤ්ච [සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච (සයා. කං. පී. ක.) සං. නි. 2.175] ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
යසොතාපන්යනොඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති.දුතියං. 

3. දුතියයසොතාපන්නසුත්තං 

473. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’ති. තතියං. 

4. පඨමඅරහන්තසුත්තං 

474. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සාදඤ්ච [සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච (සයා. කං. පී. ක.) සං. නි. 2.175] ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො’’ති.
චතුත්ථං. 

5. දුතියඅරහන්තසුත්තං 

475. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඉයමසංපඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්ච
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ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංවිදිත්වා අනුපාදාවිමුත්යතොයහොති– අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරහංඛීණාසයවොවුසිතවා කතකරණීයයොඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො’’ති.
පඤ්චමං. 

6. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

476. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා 
බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානන්ති, න යම යත, භික්ඛයව, සමණා වා 
බ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවා බ්රාහ්මණසම්මතා, න
ච පයනයත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි [යය ච යඛො යත (සයා. කං. ක.) සං. නි. 2.174], 
භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඉයමසං පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංසමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානන්ති, 
යතයඛොයම, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා සමයණසුයචවසමණසම්මතා
බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා; යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

477. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සද්ධින්ද්රියං
නප්පජානන්ති, සද්ධින්ද්රියසමුදයං නප්පජානන්ති, සද්ධින්ද්රියනියරොධං
නප්පජානන්ති, සද්ධින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති; වීරියින්ද්රියං
නප්පජානන්ති…යප.… සතින්ද්රියං නප්පජානන්ති …යප.… සමාධින්ද්රියං
නප්පජානන්ති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං නප්පජානන්ති, පඤ්ඤින්ද්රියසමුදයං
නප්පජානන්ති, පඤ්ඤින්ද්රියනියරොධං නප්පජානන්ති, 
පඤ්ඤින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති, න යම යත, භික්ඛයව
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා 
බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පයනයත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සද්ධින්ද්රියං
පජානන්ති, සද්ධින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, සද්ධින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
සද්ධින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති; වීරියින්ද්රියං පජානන්ති, 
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වීරියින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, වීරියින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
වීරියින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති; සතින්ද්රියං පජානන්ති…යප.… 
සමාධින්ද්රියං පජානන්ති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං පජානන්ති, 
පඤ්ඤින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, පඤ්ඤින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
පඤ්ඤින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති, යත යඛො යම, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච
බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච 
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහරන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. දට්ඨබ්බසුත්තං 

478. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං.කත්ථච, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? 
චතූසුයසොතාපත්තියඞ්ය සු– එත්ථසද්ධින්ද්රියංදට්ඨබ්බං.කත්ථ ච, භික්ඛයව, 
වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසුසම්මප්පධායනසු – එත්ථ වීරියින්ද්රියං දට්ඨබ්බං.
කත්ථ ච, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසු සතිපට්ඨායනසු – එත්ථ
සතින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං? චතූසු
ඣායනසු – එත්ථ සමාධින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤින්ද්රියං
දට්ඨබ්බං? චතූසු අරියසච්යචසු – එත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං දට්ඨබ්බං. ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමවිභඞ් සුත්තං 

479. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං? ඉධ, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකොසද්යධොයහොති, සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං – ‘ඉතිපි
යසොභ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතොයලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති – ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං
උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු– 
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සතිමා
යහොති පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නා යතො චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි
සරිතා අනුස්සරිතා– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
යවොස්සග් ාරම්මණංකරිත්වාලභතිසමාධිං, ලභතිචිත්තස්සඑකග් තං– ඉදං 
වුච්චති, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය
නිබ්යබධිකාය, සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤින්ද්රියං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.නවමං. 

10. දුතියවිභඞ් සුත්තං 

480. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං? ඉධ, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකොසද්යධොයහොති, සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං– ‘ඉතිපි
යසොභ වාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතොයලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති – ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං
උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු.
යසො අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං
ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං 
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං 
ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං
උප්පාදායඡන්දං ජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති; 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා [සමාපත්තියා (සයා. කං. ක.)] 
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති
වායමති වීරියංආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
වීරියින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සතිමා
යහොති පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නා යතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි
සරිතා අනුස්සරිතා. යසො කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො 
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
යවොස්සග් ාරම්මණංකරිත්වාලභතිසමාධිං, ලභතිචිත්තස්සඑකග් තං.යසො
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විවිච්යචව කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං
පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං
පීතිසුඛං දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.පීතියාච විරා ාඋයපක්ඛයකොච
විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරති. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව 
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං
චතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය 
නිබ්යබධිකාය, සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති, ‘අයංදුක්ඛසමුදයයො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’ති
යථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතං පජානාති– 
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, පඤ්ඤින්ද්රියං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චින්ද්රියානී’’ති. දසමං. 

සුද්ධිකවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

සුද්ධිකඤ්යචව ද්යවයසොතා, අරහන්තාඅපයර දුයව; 
සමණබ්රාහ්මණාදට්ඨබ්බං, විභඞ් ාඅපයරදුයවති. 

2. මුදුතරවග්ය ො 

1. පටිලාභසුත්තං 

481. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…යප.…. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
සද්ධින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොසද්යධොයහොති, සද්දහතිතථා තස්ස
යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො
සු යතොයලොකවිදූඅනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධො
භ වා’ති– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
සම්මප්පධායනආරබ්භවීරියංපටිලභති– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, වීරියින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
සතිපට්ඨායනආරබ්භසතිංපටිලභති– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සතින්ද්රියං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
යවොස්සග් ාරම්මණංකරිත්වාලභතිසමාධිං, ලභතිචිත්තස්සඑකග් තං– ඉදං 
වුච්චති, භික්ඛයව, සමාධින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤින්ද්රියං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය 
නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤින්ද්රියං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති. පඨමං. 

2. පඨමසංඛිත්තසුත්තං 

482. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතොමුදුතයරහිඅනා ාමීයහොති, තයතොමුදුතයරහි සකදා ාමීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහියසොතාපන්යනොයහොති, තයතොමුදුතයරහිධම්මානුසාරීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසද්ධානුසාරීයහොතී’’ති.දුතියං. 

3. දුතියසංඛිත්තසුත්තං 

483. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහිඅනා ාමීයහොති, තයතොමුදුතයරහිසකදා ාමීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහියසොතාපන්යනො යහොති, තයතොමුදුතයරහිධම්මානුසාරීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසද්ධානුසාරීයහොති.ඉතියඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියයවමත්තතා
ඵලයවමත්තතායහොති, ඵලයවමත්තතා පුග් ලයවමත්තතා’’ති.තතියං. 

4. තතියසංඛිත්තසුත්තං 

484. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතොමුදුතයරහිඅනා ාමීයහොති, තයතොමුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, 
තයතොමුදුතයරහියසොතාපන්යනොයහොති, තයතොමුදුතයරහි ධම්මානුසාරීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසද්ධානුසාරීයහොති.ඉතියඛො, භික්ඛයව, පරිපූරං පරිපූරකාරී
ආරායධති, පයදසං පයදසකාරීආරායධති. ‘අවඤ්ඣානි ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
පඤ්චින්ද්රියානී’තිවදාමී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. පඨමවිත්ථාරසුත්තං 

485. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහි අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති, තයතොමුදුතයරහිඋද්ධංයසොයතො
යහොති අකනිට්ඨ ාමී, තයතො මුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
යසොතාපන්යනොයහොති, තයතො මුදුතයරහිධම්මානුසාරීයහොති, තයතොමුදුතයරහි
සද්ධානුසාරීයහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියවිත්ථාරසුත්තං 

486. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහි අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති, තයතොමුදුතයරහිඋද්ධංයසොයතො
යහොති අකනිට්ඨ ාමී, තයතො මුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
යසොතාපන්යනොයහොති, තයතොමුදුතයරහිධම්මානුසාරී යහොති, තයතොමුදුතයරහි
සද්ධානුසාරී යහොති. ඉති යඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියයවමත්තතා ඵලයවමත්තතා
යහොති, ඵලයවමත්තතාපුග් ලයවමත්තතායහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියවිත්ථාරසුත්තං 

487. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහි අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
තයතොමුදුතයරහිසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති, තයතො මුදුතයරහිඋද්ධංයසොයතො
යහොති අකනිට්ඨ ාමී, තයතො මුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
යසොතාපන්යනොයහොති, තයතොමුදුතයරහිධම්මානුසාරීයහොති, තයතොමුදුතයරහි 
සද්ධානුසාරීයහොති.ඉතියඛො, භික්ඛයව, පරිපූරං පරිපූරකාරී ආරායධති, පයදසං
පයදසකාරී ආරායධති. ‘අවඤ්ඣානි ත්යවවාහං, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’ති
වදාමී’’ති.සත්තමං. 
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8. පටිපන්නසුත්තං 

488. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහිඅරහත්තඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්යනොයහොති, තයතො
මුදුතයරහි අනා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි අනා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය 
පටිපන්යනො යහොති, තයතො මුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො යහොති, තයතො මුදුතයරහි
යසොතාපන්යනො යහොති, තයතො මුදුතයරහි යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනො යහොති. යස්ස යඛො, භික්ඛයව, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි සබ්යබන
සබ්බං සබ්බථා සබ්බං නත්ථි, තමහං ‘බාහියරො පුථුජ්ජනපක්යඛ ඨියතො’ති
වදාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සම්පන්නසුත්තං 

489. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසො භික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘ඉන්ද්රියසම්පන්යනො, ඉන්ද්රියසම්පන්යනො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ඉන්ද්රියසම්පන්යනො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, 
භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං භායවති උපසම ාමිං සම්යබොධ ාමිං, වීරියින්ද්රියං භායවති
උපසම ාමිං සම්යබොධ ාමිං, සතින්ද්රියං භායවතිඋපසම ාමිං සම්යබොධ ාමිං, 
සමාධින්ද්රියං භායවති උපසම ාමිං සම්යබොධ ාමිං, පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති
උපසම ාමිංසම්යබොධ ාමිං. එත්තාවතායඛො, භික්ඛු, භික්ඛුඉන්ද්රියසම්පන්යනො
යහොතී’’ති.නවමං. 

10. ආසවක්ඛයසුත්තං 

490. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව 
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.දසමං. 

මුදුතරවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

පටිලායභොතයයොසංඛිත්තා, විත්ථාරාඅපයරතයයො; 
පටිපන්යනොචසම්පන්යනො [පටිපන්යනොචූපසයමො (සයා.කං.පී.ක.)], 
දසමංආසවක්ඛයන්ති. 
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3. ඡළින්ද්රි වග්ය ො 

1. පුනබ්භවසුත්තං 

491. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං. යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්චයථාභූතංනාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, සයදවයක
යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය
‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං [අභිසම්බුද්යධො
පච්චඤ්ඤාසිං (සී.සයා.කං.)]. යයතොචඛ්වාහං, භික්ඛයව, ඉයමසංපඤ්චන්නං 
ඉන්ද්රියානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච 
යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං 
සම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධො’තිපච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමදස්සනං
උදපාදි– ‘අකුප්පායමවිමුත්ති [යචයතොවිමුත්ති(සී.පී.ක.)], අයමන්තිමාජාති, 
නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති.පඨමං. 

2. ජීවිතින්ද්රියසුත්තං 

492. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි තීණි? ඉත්ථින්ද්රියං, 
පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං – ඉමානියඛො, භික්ඛයව, තීණිඉන්ද්රියානී’’ති.දුතියං. 

3. අඤ්ඤින්ද්රියසුත්තං 

493. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි තීණි? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං – ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, තීණිඉන්ද්රියානී’’ති.තතියං. 

4. එකබීජීසුත්තං 

494. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා පරිපූරත්තා අරහං
යහොති, තයතො මුදුතයරහි අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, තයතො මුදුතයරහි අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
තයතොමුදුතයරහි සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති, තයතොමුදුතයරහිඋද්ධංයසොයතො
යහොති අකනිට්ඨ ාමී, තයතො මුදුතයරහි සකදා ාමී යහොති, තයතො මුදුතයරහි
එකබීජී [එකබීජි(ක.)] යහොති, තයතොමුදුතයරහියකොලංයකොයලොයහොති, තයතො
මුදුතයරහි සත්තක්ඛත්තුපරයමොයහොති, තයතොමුදුතයරහිධම්මානුසාරීයහොති, 
තයතොමුදුතයරහි සද්ධානුසාරීයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. සුද්ධකසුත්තං 

495. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි ඡ? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං– ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, ඡ ඉන්ද්රියානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. යසොතාපන්නසුත්තං 

496. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි.කතමානිඡ? චක්ඛුන්ද්රියං…යප.… 
මනින්ද්රියං. යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඉයමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං 
පජානාති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො
අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අරහන්තසුත්තං 

497. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි ඡ? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං. යයතො යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඉයමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා අනුපාදාවිමුත්යතො
යහොති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො’’’ති.සත්තමං. 

8. සම්බුද්ධසුත්තං 

498. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි ඡ? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං.
යාවකීවඤ්චාහං, භික්ඛයව, ඉයමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක 
සබ්රහ්මයක සස්ස මණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’තිපච්චඤ්ඤාසිං.යයතොචඛ්වාහං, භික්ඛයව, 
ඉයමසංඡන්නං ඉන්ද්රියානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, භික්ඛයව, සයදවයකයලොයක
සමාරයක සබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය‘අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමදස්සනං 
උදපාදි– ‘අකුප්පායමවිමුත්ති, අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’’ති. 
අට්ඨමං. 
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9. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

499. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි ඡ? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානන්ති, නයමයත, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණාවා සමයණසුවා
සමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවාබ්රාහ්මණසම්මතා, නචපයනයතආයස්මන්යතො 
සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති’’. ‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවා 
බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානන්ති, යත යඛො යම, 
භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවාසමයණසුයචවසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසු
ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.නවමං. 

10. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

500. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා චක්ඛුන්ද්රියං
නප්පජානන්ති, චක්ඛුන්ද්රියසමුදයං නප්පජානන්ති, චක්ඛුන්ද්රියනියරොධං
නප්පජානන්ති, චක්ඛුන්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති; 
යසොතින්ද්රියං…යප.… ඝානින්ද්රියං…යප.… ජිව්හින්ද්රියං…යප.… 
කායින්ද්රියං…යප.… මනින්ද්රියං නප්පජානන්ති, මනින්ද්රියසමුදයං
නප්පජානන්ති, මනින්ද්රියනියරොධං නප්පජානන්ති, මනින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං
පටිපදං නප්පජානන්ති. න යම යත, භික්ඛයව…යප.… සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා චක්ඛුන්ද්රියං
පජානන්ති, චක්ඛුන්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, චක්ඛුන්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
චක්ඛුන්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති, යසොතින්ද්රියං…යප.… 
ඝානින්ද්රියං…යප.… ජිව්හින්ද්රියං…යප.… කායින්ද්රියං…යප.… මනින්ද්රියං
පජානන්ති, මනින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, මනින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
මනින්ද්රියනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානන්ති, යතයඛො යම, භික්ඛයව, සමණා
වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච 
බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්තී’’ති.දසමං. 

ඡළින්ද්රියවග්ය ොතතියයො. 
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පටුන 

තස්සුද්දානං– 

පුනබ්භයවොජීවිතඤ්ඤාය, එකබීජීචසුද්ධකං; 
යසොයතොඅරහසම්බුද්යධො, ද්යවචසමණබ්රාහ්මණාති. 

4. සුඛින්ද්රි වග්ය ො 

1. සුද්ධිකසුත්තං 

501. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං – ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.පඨමං. 

2. යසොතාපන්නසුත්තං 

502. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. යයතො
යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති – 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති.දුතියං. 

3. අරහන්තසුත්තං 

503. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. යයතො
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා
අනුපාදාවිමුත්යතො යහොති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො
වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො 
පරික්ඛීණභවසංයයොජයනොසම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති.තතියං. 

4. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

504. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. යය හි
යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
නප්පජානන්ති, නයමයත, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණාවා සමයණසුවා
සමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවාබ්රාහ්මණසම්මතා, නචපයනයතආයස්මන්යතො
සාමඤ්ඤත්ථං වා බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 
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‘‘යය චයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවාඉයමසංපඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච
යථාභූතං පජානන්ති, යත යඛො යම, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච
පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

505. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. යය හි
යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සුඛින්ද්රියං නප්පජානන්ති, 
සුඛින්ද්රියසමුදයං නප්පජානන්ති, සුඛින්ද්රියනියරොධං නප්පජානන්ති, 
සුඛින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති; දුක්ඛින්ද්රියං 
නප්පජානන්ති…යප.… යසොමනස්සින්ද්රියං නප්පජානන්ති…යප.… 
යදොමනස්සින්ද්රියං නප්පජානන්ති …යප.… උයපක්ඛින්ද්රියං නප්පජානන්ති, 
උයපක්ඛින්ද්රියසමුදයං නප්පජානන්ති, උයපක්ඛින්ද්රියනියරොධං නප්පජානන්ති, 
උයපක්ඛින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං නප්පජානන්ති; න යම යත, භික්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා 
බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පයනයත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථං වා දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සුඛින්ද්රියං
පජානන්ති, සුඛින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, සුඛින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, 
සුඛින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානන්ති; දුක්ඛින්ද්රියං පජානන්ති…යප.… 
යසොමනස්සින්ද්රියං පජානන්ති… යදොමනස්සින්ද්රියං පජානන්ති… 
උයපක්ඛින්ද්රියං පජානන්ති, උයපක්ඛින්ද්රියසමුදයං පජානන්ති, 
උයපක්ඛින්ද්රියනියරොධං පජානන්ති, උයපක්ඛින්ද්රියනියරොධ ාමිනිං පටිපදං 
පජානන්ති, යතචයඛොයම, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාසමයණසුයචව
සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො
සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමවිභඞ් සුත්තං 

506. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. 
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පටුන 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං සුඛං, 
කායිකංසාතං, කායසම්ඵස්සජංසුඛං සාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
සුඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං දුක්ඛං, 
කායිකං අසාතං, කායසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං? යංයඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
සුඛං, යචතසිකංසාතං, මයනොසම්ඵස්සජංසුඛංසාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
දුක්ඛං, යචතසිකං අසාතං, මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං 
වුච්චති, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උයපක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං වා
යචතසිකං වා යනවසාතං නාසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛින්ද්රියං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියවිභඞ් සුත්තං 

507. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං සුඛං, 
කායිකංසාතං, කායසම්ඵස්සජංසුඛං සාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
සුඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං දුක්ඛං, 
කායිකං අසාතං, කායසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං? යංයඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
සුඛං, යචතසිකංසාතං, මයනොසම්ඵස්සජංසුඛංසාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
දුක්ඛං, යචතසිකං අසාතං, මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උයපක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං වා
යචතසිකං වා යනවසාතං නාසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යඤ්ච සුඛින්ද්රියං යඤ්ච යසොමනස්සින්ද්රියං, සුඛා සා
යවදනාදට්ඨබ්බා.තත්ර, භික්ඛයව, යඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියංයඤ්චයදොමනස්සින්ද්රියං, 
දුක්ඛා සා යවදනා දට්ඨබ්බා. තත්ර, භික්ඛයව, යදිදං උයපක්ඛින්ද්රියං, 
අදුක්ඛමසුඛාසායවදනාදට්ඨබ්බා.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානී’’ති.
සත්තමං. 

8. තතියවිභඞ් සුත්තං 

508. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං සුඛං, 
කායිකංසාතං, කායසම්ඵස්සජංසුඛං සාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
සුඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං දුක්ඛං, 
කායිකං අසාතං, කායසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, දුක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං? යංයඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
සුඛං, යචතසිකංසාතං, මයනොසම්ඵස්සජංසුඛංසාතංයවදයිතං– ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, යසොමනස්සින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, යචතසිකං
දුක්ඛං, යචතසිකං අසාතං, මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවදයිතං – ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, යදොමනස්සින්ද්රියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, උයපක්ඛින්ද්රියං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකං වා
යචතසිකං වා යනව සාතං නාසාතං යවදයිතං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
උයපක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යඤ්ච සුඛින්ද්රියං යඤ්ච යසොමනස්සින්ද්රියං, සුඛා සා
යවදනාදට්ඨබ්බා.තත්ර, භික්ඛයව, යඤ්ච දුක්ඛින්ද්රියංයඤ්චයදොමනස්සින්ද්රියං, 
දුක්ඛා සා යවදනා දට්ඨබ්බා. තත්ර, භික්ඛයව, යදිදං උයපක්ඛින්ද්රියං, 
අදුක්ඛමසුඛාසායවදනාදට්ඨබ්බා. ඉතියඛො, භික්ඛයව, ඉමානිපඤ්චින්ද්රියානි
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පඤ්ච හුත්වා තීණි යහොන්ති, තීණි හුත්වා පඤ්ච යහොන්ති පරියායයනා’’ති. 
අට්ඨමං. 

9. කට්යඨොපමසුත්තං 

509. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? සුඛින්ද්රියං, 
දුක්ඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, යදොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං.
සුඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛින්ද්රියං. යසො සුඛියතොව
සමායනො ‘සුඛියතොස්මී’ති පජානාති. තස්යසව සුඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස
නියරොධා‘යංතජ්ජංයවදයිතංසුඛයවදනියංඵස්සං පටිච්චඋප්පන්නංසුඛින්ද්රියං
තංනිරුජ්ඣති, තංවූපසම්මතී’තිපජානාති’’. 

‘‘දුක්ඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති දුක්ඛින්ද්රියං. යසො
දුක්ඛියතොව සමායනො ‘දුක්ඛියතොස්මී’ති පජානාති. තස්යසව දුක්ඛයවදනියස්ස
ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං දුක්ඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච
උප්පන්නංදුක්ඛින්ද්රියංතංනිරුජ්ඣති, තං වූපසම්මතී’තිපජානාති’’. 

‘‘යසොමනස්සයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
යසොමනස්සින්ද්රියං. යසො සුමයනොව සමායනො ‘සුමයනොස්මී’ති පජානාති.
තස්යසව යසොමනස්සයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං
යසොමනස්සයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නං යසොමනස්සින්ද්රියං තං
නිරුජ්ඣති, තංවූපසම්මතී’ති පජානාති’’. 

‘‘යදොමනස්සයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
යදොමනස්සින්ද්රියං. යසො දුම්මයනොව සමායනො ‘දුම්මයනොස්මී’ති පජානාති.
තස්යසව යදොමනස්සයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං
යදොමනස්සයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නං යදොමනස්සින්ද්රියං තං
නිරුජ්ඣති, තං වූපසම්මතී’තිපජානාති’’. 

‘‘උයපක්ඛායවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජති උයපක්ඛින්ද්රියං.
යසො උයපක්ඛයකොව සමායනො ‘උයපක්ඛයකොස්මී’ති පජානාති. තස්යසව 
උයපක්ඛායවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං
උයපක්ඛායවදනියං ඵස්සං පටිච්චඋප්පන්නංඋයපක්ඛින්ද්රියංතංනිරුජ්ඣති, 
තංවූපසම්මතී’ති පජානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ද්වින්නං කට්ඨානං සඞ්ඝට්ටනසයමොධානා 
[සංඝට්ටනාසයමොධානා (පී. ක.), සංඝටනසයමොධානා (සයා. කං.)] උස්මා
ජායති, යතයජොඅභිනිබ්බත්තති; යතසංයයවකට්ඨානංනානාභාවාවිනික්යඛපා
යා [නානාභාවනික්යඛපා (සයා.කං.පී.ක.)] තජ්ජාඋස්මාසානිරුජ්ඣතිසා
වූපසම්මති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, සුඛයවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
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සුඛින්ද්රියං. යසො සුඛියතොව සමායනො ‘සුඛියතොස්මී’ති පජානාති. තස්යසව
සුඛයවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං සුඛයවදනියං ඵස්සං
පටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛින්ද්රියංතංනිරුජ්ඣති, තංවූපසම්මතී’තිපජානාති’’. 

‘‘දුක්ඛයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච…යප.… යසොමනස්සයවදනියං, 
භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච…යප.… යදොමනස්සයවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං 
පටිච්ච…යප.… උයපක්ඛායවදනියං, භික්ඛයව, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
උයපක්ඛින්ද්රියං.යසොඋයපක්ඛයකොවසමායනො‘උයපක්ඛයකොස්මී’තිපජානාති.
තස්යසව උයපක්ඛායවදනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා ‘යං තජ්ජං යවදයිතං
උයපක්ඛායවදනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති උයපක්ඛින්ද්රියං තං නිරුජ්ඣති, 
තංවූපසම්මතී’ති පජානාති’’. නවමං. 

10. උප්පටිපාටිකසුත්තං 

510. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? දුක්ඛින්ද්රියං, 
යදොමනස්සින්ද්රියං, සුඛින්ද්රියං, යසොමනස්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො
උප්පජ්ජති දුක්ඛින්ද්රියං. යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉදං
දුක්ඛින්ද්රියං, තඤ්ච යඛො සනිමිත්තං සනිදානං සසඞ්ඛාරං සප්පච්චයං. තඤ්ච
අනිමිත්තං අනිදානං අසඞ්ඛාරං අප්පච්චයං දුක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිස්සතීති – 
යනතං ඨානං විජ්ජති’. යසො දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච පජානාති, දුක්ඛින්ද්රියසමුදයඤ්ච
පජානාති, දුක්ඛින්ද්රියනියරොධඤ්ච පජානාති, යත්ථ චුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති තඤ්ච පජානාති. කත්ථ චුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති, එත්ථචුප්පන්නංදුක්ඛින්ද්රියංඅපරියසසං නිරුජ්ඣති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛුඅඤ්ඤාසිදුක්ඛින්ද්රියස්ස නියරොධං, තදත්ථායචිත්තං
උපසංහරති’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතොඋප්පජ්ජතියදොමනස්සින්ද්රියං.යසො එවං පජානාති– ‘උප්පන්නංයඛො
යම ඉදං යදොමනස්සින්ද්රියං, තඤ්ච යඛො සනිමිත්තං සනිදානං සසඞ්ඛාරං
සප්පච්චයං. තඤ්ච අනිමිත්තං අනිදානං අසඞ්ඛාරං අප්පච්චයං 
යදොමනස්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති’. යසො
යදොමනස්සින්ද්රියඤ්ච පජානාති, යදොමනස්සින්ද්රියසමුදයඤ්ච පජානාති, 
යදොමනස්සින්ද්රියනියරොධඤ්ච පජානාති, යත්ථ චුප්පන්නං යදොමනස්සින්ද්රියං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති තඤ්ච පජානාති. කත්ථ චුප්පන්නං යදොමනස්සින්ද්රියං 
අපරියසසං නිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං
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පීතිසුඛංදුතියංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති, එත්ථචුප්පන්නංයදොමනස්සින්ද්රියං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අඤ්ඤාසි
යදොමනස්සින්ද්රියස්සනියරොධං, තදත්ථායචිත්තංඋපසංහරති’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතොඋප්පජ්ජතිසුඛින්ද්රියං.යසොඑවංපජානාති– ‘උප්පන්නංයඛො යමඉදං
සුඛින්ද්රියං, තඤ්ච යඛො සනිමිත්තං සනිදානං සසඞ්ඛාරං සප්පච්චයං. තඤ්ච 
අනිමිත්තංඅනිදානංඅසඞ්ඛාරංඅප්පච්චයංසුඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිස්සතීති– යනතං
ඨානං විජ්ජති’. යසො සුඛින්ද්රියඤ්ච පජානාති, සුඛින්ද්රියසමුදයඤ්ච පජානාති, 
සුඛින්ද්රියනියරොධඤ්ච පජානාති, යත්ථ චුප්පන්නං සුඛින්ද්රියං අපරියසසං
නිරුජ්ඣති තඤ්ච පජානාති. කත්ථ චුප්පන්නං සුඛින්ද්රියං අපරියසසං 
නිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පීතියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති
සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරති, එත්ථ චුප්පන්නං සුඛින්ද්රියං අපරියසසං නිරුජ්ඣති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අඤ්ඤාසි සුඛින්ද්රියස්ස නියරොධං, තදත්ථාය චිත්තං 
උපසංහරති’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතොඋප්පජ්ජතියසොමනස්සින්ද්රියං.යසො එවංපජානාති– ‘උප්පන්නංයඛො
යම ඉදං යසොමනස්සින්ද්රියං, තඤ්ච යඛො සනිමිත්තං සනිදානං සසඞ්ඛාරං
සප්පච්චයං. තඤ්ච අනිමිත්තං අනිදානං අසඞ්ඛාරං අප්පච්චයං 
යසොමනස්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති’. යසො 
යසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච පජානාති, යසොමනස්සින්ද්රියසමුදයඤ්ච පජානාති, 
යසොමනස්සින්ද්රියනියරොධඤ්ච පජානාති, යත්ථ චුප්පන්නං යසොමනස්සින්ද්රියං 
අපරියසසං නිරුජ්ඣති තඤ්ච පජානාති. කත්ථ චුප්පන්නං යසොමනස්සින්ද්රියං 
අපරියසසංනිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච
පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, එත්ථචුප්පන්නං
යසොමනස්සින්ද්රියං අපරියසසං නිරුජ්ඣති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු
අඤ්ඤාසියසොමනස්සින්ද්රියස්ස නියරොධං, තදත්ථායචිත්තංඋපසංහරති’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතො උප්පජ්ජති උයපක්ඛින්ද්රියං. යසො එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො
යම ඉදං උයපක්ඛින්ද්රියං, තඤ්ච යඛො සනිමිත්තං සනිදානං සසඞ්ඛාරං 
සප්පච්චයං.තඤ්ච අනිමිත්තංඅනිදානංඅසඞ්ඛාරංඅප්පච්චයංඋයපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති’. යසො උයපක්ඛින්ද්රියඤ්ච පජානාති, 
උයපක්ඛින්ද්රියසමුදයඤ්ච පජානාති, උයපක්ඛින්ද්රියනියරොධඤ්ච පජානාති, 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ඉන්ද්රියසංයුත්තං 

166 

පටුන 

යත්ථ චුප්පන්නං උයපක්ඛින්ද්රියං අපරියසසං නිරුජ්ඣති තඤ්ච පජානාති.
කත්ථ චුප්පන්නංඋයපක්ඛින්ද්රියංඅපරියසසංනිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජ විහරති, එත්ථචුප්පන්නංඋයපක්ඛින්ද්රියං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අඤ්ඤාසි 
උයපක්ඛින්ද්රියස්සනියරොධං, තදත්ථායචිත්තංඋපසංහරතී’’’ති.දසමං. 

සුඛින්ද්රියවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

සුද්ධිකඤ්චයසොයතොඅරහා, දුයවසමණබ්රාහ්මණා; 
විභඞ්ය නතයයොවුත්තා, කට්යඨොඋප්පටිපාටිකන්ති. 

5. ජරාවග්ය ො 

1. ජරාධම්මසුත්තං 

511. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භ වා සායන්හසමයං 
පටිසල්ලානාවුට්ඨියතොපච්ඡාතයපනිසින්යනොයහොතිපිට්ඨිංඔතාපයමායනො. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යදොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා භ වයතො  ත්තානි පාණිනා අයනොමජ්ජන්යතො
භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!නයචවංදානි, 
භන්යත, භ වයතො තාව පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියයොදායතො, සිථිලානි ච
 ත්තානි සබ්බානි වලියජාතානි, පුරයතො පබ්භායරො ච කායයො, දිස්සති ච
ඉන්ද්රියානං අඤ්ඤථත්තං – චක්ඛුන්ද්රියස්ස යසොතින්ද්රියස්ස ඝානින්ද්රියස්ස 
ජිව්හින්ද්රියස්සකායින්ද්රියස්සා’’ති. 

‘‘එවඤ්යහතං, ආනන්ද, යහොති – ජරාධම්යමො යයොබ්බඤ්යඤ, 
බයාධිධම්යමො ආයරොය ය, මරණධම්යමො ජීවියත. න යචව තාව පරිසුද්යධො
යහොති ඡවිවණ්යණො පරියයොදායතො, සිථිලානි ච යහොන්ති  ත්තානි සබ්බානි
වලියජාතානි, පුරයතො පබ්භායරොචකායයො, දිස්සතිචඉන්ද්රියානංඅඤ්ඤථත්තං
– චක්ඛුන්ද්රියස්ස යසොතින්ද්රියස්ස ඝානින්ද්රියස්ස ජිව්හින්ද්රියස්ස 
කායින්ද්රියස්සා’’ති. 

‘‘ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වාචසු යතො අථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘ධීතංජම්මිජයරඅත්ථු, දුබ්බණ්ණකරණීජයර; 
තාවමයනොරමංබිම්බං, ජරායඅභිමද්දිතං. 
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‘‘යයොපිවස්සසතංජීයව, යසොපිමච්චුපරායයණො [සබ්යබ මච්චුපරායනා
(සයා.කං.ක.)]; 
නකිඤ්චිපරිවජ්යජති, සබ්බයමවාභිමද්දතී’’ති.පඨමං; 

2. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තං 

512. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො උණ්ණායභො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වතාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
උණ්ණායභොබ්රාහ්මයණො භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘පඤ්චිමානි, යභොය ොතම, ඉන්ද්රියානිනානාවිසයානිනානාය ොචරානි, න
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සය ොචරවිසයංපච්චනුයභොන්ති.කතමානිපඤ්ච? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං. ඉයමසං නු යඛො, යභො
ය ොතම, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං නානාවිසයානං නානාය ොචරානං න
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ය ොචරවිසයං පච්චනුයභොන්තානං කිං පටිසරණං, යකො ච
යනසංය ොචරවිසයංපච්චනුයභොතී’’ති? 

‘‘පඤ්චිමානි, බ්රාහ්මණ, ඉන්ද්රියානි නානාවිසයානි නානාය ොචරානි න
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සය ොචරවිසයංපච්චනුයභොන්ති.කතමානිපඤ්ච? චක්ඛුන්ද්රියං, 
යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං. ඉයමසං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංනානාවිසයානංනානාය ොචරානං නඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 
ය ොචරවිසයං පච්චනුයභොන්තානං මයනො පටිසරණං, මයනොව යනසං
ය ොචරවිසයංපච්චනුයභොතී’’ති. 

‘‘මනස්ස පන, යභො ය ොතම, කිං පටිසරණ’’න්ති? ‘‘මනස්ස යඛො, 
බ්රාහ්මණ, සති පටිසරණ’’න්ති. ‘‘සතියා පන, යභො ය ොතම, කිං
පටිසරණ’’න්ති? ‘‘සතියා යඛො, බ්රාහ්මණ, විමුත්තිපටිසරණ’’න්ති.‘‘විමුත්තියා
පන, යභොය ොතම, කිං පටිසරණ’’න්ති? ‘‘විමුත්තියායඛො, බ්රාහ්මණ, නිබ්බානං
පටිසරණ’’න්ති. ‘‘නිබ්බානස්ස පන, යභො ය ොතම, කිං පටිසරණ’’න්ති? 
‘‘අච්චයාසි [අච්චසරා (සී.සයා.කං.), අජ්ඣපරං (පී.ක.)], බ්රාහ්මණ, පඤ්හං, 
නාසක්ඛි පඤ්හස්ස පරියන්තං  යහතුං. නිබ්බායනො ධඤ්හි, බ්රාහ්මණ, 
බ්රහ්මචරියංවුස්සතිනිබ්බානපරායණංනිබ්බානපරියයොසාන’’න්ති. 

අථ යඛො උණ්ණායභො බ්රාහ්මයණො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. 

අථයඛොභ වාඅචිරපක්කන්යතඋණ්ණායභබ්රාහ්මයණභික්ඛූ ආමන්යතසි
– ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ායරවාකූටා ාරසාලායංවා [රස්මියයො(සයා.
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ක.)] පාචීනවාතපානාසූරියයඋග් ච්ඡන්යත වාතපායනනරස්මි [කූටා ාරංවා
කූටා ාරසාලං වා උත්තරාය (ක. සී.)] පවිසිත්වා ක්වාස්ස [කාය (සයා. ක.)] 
පතිට්ඨිතා’’ති? ‘‘පච්ඡිමායං, භන්යත, භිත්තිය’’න්ති.‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
උණ්ණාභස්සබ්රාහ්මණස්සතථා යතසද්ධා නිවිට්ඨාමූලජාතාපතිට්ඨිතාදළ්හා
අසංහාරියාසමයණනවා බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවා
යකනචිවායලොකස්මිං.ඉමම්හියච, භික්ඛයව, සමයයඋණ්ණායභොබ්රාහ්මයණො
කාලඞ්කයරයය, නත්ථි සංයයොජනං යයන සංයයොජයනන සංයුත්යතො
උණ්ණායභොබ්රාහ්මයණොපුනඉමංයලොකංආ ච්යඡයයා’’ති.දුතියං. 

3. සායකතසුත්තං 

513. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසායකයත විහරතිඅඤ්ජනවයන
මි දායය. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘අත්ථි නු යඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම යානි පඤ්චින්ද්රියානි තානි පඤ්ච බලානි
යහොන්ති, යානිපඤ්චබලානිතානිපඤ්චින්ද්රියානි යහොන්තී’’ති? 

‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා.
සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, පරියායයො යං
පරියායංආ ම්මයානි පඤ්චින්ද්රියානිතානිපඤ්චබලානියහොන්ති, යානිපඤ්ච
බලානිතානි පඤ්චින්ද්රියානියහොන්ති’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම යානි 
පඤ්චින්ද්රියානි තානි පඤ්ච බලානි යහොන්ති, යානි පඤ්ච බලානි තානි 
පඤ්චින්ද්රියානි යහොන්ති? යං, භික්ඛයව, සද්ධින්ද්රියං තං සද්ධාබලං, යං 
සද්ධාබලං තං සද්ධින්ද්රියං; යං වීරියින්ද්රියං තං වීරියබලං, යං වීරියබලං තං 
වීරියින්ද්රියං; යං සතින්ද්රියං තං සතිබලං, යං සතිබලං තං සතින්ද්රියං; යං 
සමාධින්ද්රියංතං සමාධිබලං, යංසමාධිබලංතංසමාධින්ද්රියං; යංපඤ්ඤින්ද්රියං
තංපඤ්ඤාබලං, යංපඤ්ඤාබලංතංපඤ්ඤින්ද්රියං.යසයයථාපි, භික්ඛයව, නදී
පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා පාචීනපබ්භාරා, තස්ස මජ්යඣ දීයපො. අත්ථි, 
භික්ඛයව, පරියායයොයංපරියායංආ ම්මතස්සානදියාඑයකොයසොයතොත්යවව
සඞ්ඛයං  ච්ඡති [සඞ්ඛං (සී. සයා.කං.)]. අත්ථිපන, භික්ඛයව, පරියායයො යං
පරියායංආ ම්මතස්සානදියාද්යවයසොතානිත්යවවසඞ්ඛයං  ච්ඡන්ති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම තස්සා නදියා
එයකො යසොයතො ත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති? යඤ්ච, භික්ඛයව, තස්ස දීපස්ස
පුරිමන්යත [පුරත්ථිමන්යත (සී. සයා. කං. පී.)] උදකං, යඤ්ච පච්ඡිමන්යත
උදකං – අයං යඛො, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම තස්සා නදියා
එයකොයසොයතොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡති. 
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‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, පරියායයොයංපරියායංආ ම්මතස්සානදියා ද්යව
යසොතානි ත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡන්ති? යඤ්ච, භික්ඛයව, තස්ස දීපස්ස
උත්තරන්යත උදකං, යඤ්ච දක්ඛිණන්යත උදකං – අයං යඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයොයංපරියායංආ ම්මතස්සානදියාද්යවයසොතානිත්යවවසඞ්ඛයං
 ච්ඡන්ති. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යං සද්ධින්ද්රියං තං සද්ධාබලං, යං
සද්ධාබලං තං සද්ධින්ද්රියං; යං වීරියින්ද්රියං තං වීරියබලං, යං වීරියබලං තං 
වීරියින්ද්රියං; යං සතින්ද්රියං තං සතිබලං, යං සතිබලං තං සතින්ද්රියං; යං 
සමාධින්ද්රියංතංසමාධිබලං, යංසමාධිබලං තංසමාධින්ද්රියං; යංපඤ්ඤින්ද්රියං
තං පඤ්ඤාබලං, යං පඤ්ඤාබලං තං පඤ්ඤින්ද්රියං. පඤ්චන්නං, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.තතියං. 

4. පුබ්බයකොට්ඨකසුත්තං 

514. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති 
පුබ්බයකොට්ඨයක. තත්ර යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – 
‘‘සද්දහසි [සද්දහාසි(සී.පී.)] ත්වං, සාරිපුත්ත– සද්ධින්ද්රියංභාවිතංබහුලීකතං
අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං අමතපරියයොසානං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං
භාවිතංබහුලීකතංඅමයතො ධංයහොතිඅමතපරායණංඅමතපරියයොසාන’’න්ති? 

‘‘න ඛ්වාහං එත්ථ, භන්යත, භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි – 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති 
අමතපරායණං අමතපරියයොසානං. යයසඤ්යහතං, භන්යත, අඤ්ඤාතං අස්ස
අදිට්ඨංඅවිදිතං අසච්ඡිකතංඅඵස්සිතං [අපස්සිතං (සී.සයා.කං.ක.), අඵුසිතං 
(පී.)] පඤ්ඤාය, යතතත්ථපයරසංසද්ධාය ච්යඡයයං– සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං 
අමතපරියයොසානං. යයසඤ්ච යඛො එතං, භන්යත, ඤාතං දිට්ඨං විදිතං
සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය, නික්කඞ්ඛා යත තත්ථ නිබ්බිචිකිච්ඡා – 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති
අමතපරායණංඅමතපරියයොසානං.මය්හඤ්ච යඛොඑතං, භන්යත, ඤාතංදිට්ඨං
විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය. නික්කඞ්ඛවාහං තත්ථ නිබ්බිචිකිච්යඡො
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති
අමතපරායණංඅමතපරියයොසාන’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, සාරිපුත්ත!යයසඤ්යහතං, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤාතං අස්සඅදිට්ඨං
අවිදිතං අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය, යත තත්ථ පයරසං සද්ධාය
 ච්යඡයයං– සද්ධින්ද්රියංභාවිතංබහුලීකතංඅමයතො ධංයහොති අමතපරායණං
අමතපරියයොසානං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං
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යහොති අමතපරායණං අමතපරියයොසානං. යයසඤ්ච යඛො එතං, සාරිපුත්ත, 
ඤාතං දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය, නික්කඞ්ඛා යත තත්ථ
නිබ්බිචිකිච්ඡා – සද්ධින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති
අමතපරායණං අමතපරියයොසානං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං
අමයතො ධංයහොති අමතපරායණංඅමතපරියයොසාන’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමපුබ්බාරාමසුත්තං 

515. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති පුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කතිනං නු යඛො, 
භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං 
බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 

භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘එකස්ස යඛො, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියස්සභාවිතත්තාබහුලීකතත්තාඛීණාසයවොභික්ඛුඅඤ්ඤංබයාකයරොති– 
‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමීති. කතමස්ස එකස්ස පඤ්ඤින්ද්රියස්ස පඤ්ඤවයතො, භික්ඛයව, 
අරියසාවකස්ස තදන්වයා සද්ධා සණ්ඨාති, තදන්වයං වීරියං සණ්ඨාති, 
තදන්වයාසතිසණ්ඨාති, තදන්වයයොසමාධිසණ්ඨාති.ඉමස්සයඛො, භික්ඛයව, 
එකස්ස ඉන්ද්රියස්ස භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං
බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියපුබ්බාරාමසුත්තං 

516. තංයයවනිදානං.‘‘කතිනංනුයඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘ද්වින්නං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාඛීණාසයවොභික්ඛුඅඤ්ඤංබයාකයරොති 
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමීති. කතයමසංද්වින්නං? අරියායචපඤ්ඤාය, අරියායචවිමුත්තියා.යා
හිස්ස, භික්ඛයව, අරියා පඤ්ඤා තදස්ස පඤ්ඤින්ද්රියං. යා හිස්ස, භික්ඛයව, 
අරියා විමුත්ති තදස්ස සමාධින්ද්රියං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, ද්වින්නං
ඉන්ද්රියානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තාඛීණාසයවොභික්ඛුඅඤ්ඤංබයාකයරොති
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමී’’ති. ඡට්ඨං. 
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7. තතියපුබ්බාරාමසුත්තං 

517. තංයයවනිදානං.‘‘කතිනංනුයඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා 
බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘චතුන්නං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාඛීණාසයවොභික්ඛුඅඤ්ඤංබයාකයරොති
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමීති.කතයමසංචතුන්නං? වීරියින්ද්රියස්ස, සතින්ද්රියස්ස, සමාධින්ද්රියස්ස, 
පඤ්ඤින්ද්රියස්ස – ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති.සත්තමං. 

8. චතුත්ථපුබ්බාරාමසුත්තං 

518. තංයයවනිදානං.‘‘කතිනංනුයඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 
භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘පඤ්චන්නං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉන්ද්රියානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තාඛීණාසයවොභික්ඛුඅඤ්ඤංබයාකයරොති
– ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති
පජානාමීති. කතයමසං පඤ්චන්නං? සද්ධින්ද්රියස්ස, වීරියින්ද්රියස්ස, 
සතින්ද්රියස්ස, සමාධින්ද්රියස්ස, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස – ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා ඛීණාසයවො භික්ඛු අඤ්ඤං
බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පිණ්යඩොලභාරද්වාජසුත්තං 

519. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම. යතනයඛො පනසමයයනආයස්මතා පිණ්යඩොලභාරද්වායජන
අඤ්ඤා බයාකතා යහොති – ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’’ති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො යතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ආයස්මතා, භන්යත, පිණ්යඩොලභාරද්වායජනඅඤ්ඤාබයාකතා– ‘ඛීණා
ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමීති. 
කිං නු යඛො, භන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනන ආයස්මතා
පිණ්යඩොලභාරද්වායජන අඤ්ඤා බයාකතා – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’ති පජානාමී’’ති? 
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‘‘තිණ්ණන්නං යඛො, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
පිණ්යඩොලභාරද්වායජන භික්ඛුනා අඤ්ඤා බයාකතා – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමීති. කතයමසං
තිණ්ණන්නං? සතින්ද්රියස්ස, සමාධින්ද්රියස්ස, පඤ්ඤින්ද්රියස්ස– ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිණ්ණන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා 
පිණ්යඩොලභාරද්වායජන භික්ඛුනා අඤ්ඤා බයාකතා – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමීති. ඉමානි ච, 
භික්ඛයව, තීණින්ද්රියානි කිමන්තානි? ඛයන්තානි. කිස්ස ඛයන්තානි? 
ජාතිජරාමරණස්ස. ‘ජාතිජරාමරණංඛය’න්තියඛො, භික්ඛයව, සම්පස්සමායනන
පිණ්යඩොලභාරද්වායජන භික්ඛුනා අඤ්ඤා බයාකතා – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාමී’’ති.නවමං. 

10. ආපණසුත්තං 

520. එවං යමසුතං – එකංසමයං භ වා අඞ්ය සුවිහරතිආපණංනාම
අඞ් ානං නි යමො. තත්ර යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – 
‘‘යයොයසො, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකොතථා යතඑකන්ත යතො [එකන්ති යතො
(සී.)] අභිප්පසන්යනො, නයසොතථා යතවාතථා තසාසයනවා කඞ්යඛයයවා
විචිකිච්යඡයයවා’’ති? 

‘‘යයො යසො, භන්යත, අරියසාවයකො තථා යත එකන්ත යතො
අභිප්පසන්යනො, න යසො තථා යත වා තථා තසාසයන වා කඞ්යඛයය වා
විචිකිච්යඡය්ය වා. සද්ධස්ස හි, භන්යත, අරියසාවකස්ස එවං පාටිකඞ්ඛං යං 
ආරද්ධවීරියයො විහරිස්සති – අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං
ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු
ධම්යමසු.යංහිස්ස, භන්යත, වීරියං තදස්සවීරියින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්සහි, භන්යත, අරියසාවකස්ස ආරද්ධවීරියස්සඑතංපාටිකඞ්ඛංයං
සතිමා භවිස්සති, පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නා යතො, චිරකතම්පි
චිරභාසිතම්පිසරිතාඅනුස්සරිතා.යාහිස්ස, භන්යත, සති තදස්සසතින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්සහි, භන්යත, අරියසාවකස්සආරද්ධවීරියස්ස උපට්ඨිතස්සතියනො
එතංපාටිකඞ්ඛංයංයවොස්සග් ාරම්මණංකරිත්වාලභිස්සතිසමාධිං, ලභිස්සති
චිත්තස්සඑකග් තං.යයොහිස්ස, භන්යත, සමාධිතදස්ස සමාධින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්සහි, භන්යත, අරියසාවකස්සආරද්ධවීරියස්ස උපට්ඨිතස්සතියනො 
සමාහිතචිත්තස්ස එතං පාටිකඞ්ඛං යං එවං පජානිස්සති – අනමතග්ය ො යඛො
සංසායරො. පුබ්බා යකොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං
තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. අවිජ්ජාය ත්යවව තයමොකායස්ස 
අයසසවිරා නියරොයධො සන්තයමතං පදං පණීතයමතං පදං, යදිදං – 
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සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බානං [නිබ්බානන්ති (?)]. යා හිස්ස, භන්යත, පඤ්ඤා තදස්ස 
පඤ්ඤින්ද්රියං. 

‘‘සද්යධො යසො [සයඛොයසො (සී. සයා.කං.)], භන්යත, අරියසාවයකොඑවං
පදහිත්වා පදහිත්වා එවං සරිත්වා සරිත්වා එවං සමාදහිත්වා සමාදහිත්වා එවං
පජානිත්වා පජානිත්වා එවං අභිසද්දහති – ‘ඉයම යඛො යත ධම්මා යය යම
පුබ්යබ සුතවා අයහසුං. යතනාහං එතරහි කායයන ච ඵුසිත්වා විහරාමි, 
පඤ්ඤායචඅතිවිජ්ඣ [පටිවිජ්ඣ(සී. ක.)තදට්ඨකථාසුපනඅතිවිජ්ඣිත්වාති
වණ්ණිතං] පස්සාමී’ති.යාහිස්ස, භන්යත, සද්ධාතදස්සසද්ධින්ද්රිය’’න්ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යයො යසො, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො තථා යත 
එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, න යසො තථා යත වා තථා තසාසයන වා
කඞ්යඛයයවා විචිකිච්යඡයය වා. සද්ධස්සහි, සාරිපුත්ත, අරියසාවකස්ස එතං
පාටිකඞ්ඛං යං ආරද්ධවීරියයො විහරිස්සති – අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, 
කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො
කුසයලසුධම්යමසු.යං හිස්ස, සාරිපුත්ත, වීරියංතදස්සවීරියින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්සහි, සාරිපුත්ත, අරියසාවකස්සආරද්ධවීරියස්සඑතං පාටිකඞ්ඛං
යං සතිමා භවිස්සති, පරයමන සතියනපක්යකන සමන්නා යතො, චිරකතම්පි 
චිරභාසිතම්පිසරිතාඅනුස්සරිතා.යාහිස්ස, සාරිපුත්ත, සතිතදස්ස සතින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්ස හි, සාරිපුත්ත, අරියසාවකස්ස ආරද්ධවීරියස්ස 
උපට්ඨිතස්සතියනො එතං පාටිකඞ්ඛං යං යවොස්සග් ාරම්මණං කරිත්වා
ලභිස්සතිසමාධිං, ලභිස්සතිචිත්තස්සඑකග් තං.යයොහිස්ස, සාරිපුත්ත, සමාධි
තදස්ස සමාධින්ද්රියං. 

‘‘සද්ධස්ස හි, සාරිපුත්ත, අරියසාවකස්ස ආරද්ධවීරියස්ස 
උපට්ඨිතස්සතියනො සමාහිතචිත්තස්ස එතං පාටිකඞ්ඛං යං එවං පජානිස්සති – 
අනමතග්ය ොයඛොසංසායරො.පුබ්බායකොටිනපඤ්ඤායතිඅවිජ්ජානීවරණානං 
සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං සන්ධාවතං සංසරතං. අවිජ්ජාය ත්යවව
තයමොකායස්ස අයසසවිරා නියරොයධො සන්තයමතං පදං පණීතයමතං පදං, 
යදිදං– සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක්ඛයයොවිරාය ො
නියරොයධොනිබ්බානං.යාහිස්ස, සාරිපුත්ත, පඤ්ඤාතදස්සපඤ්ඤින්ද්රියං. 

‘‘සද්යධොයසො [සයඛොයසො (සී.සයා.කං. පී.)], සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො
එවං පදහිත්වා පදහිත්වා එවං සරිත්වා සරිත්වා එවං සමාදහිත්වා සමාදහිත්වා
එවංපජානිත්වාපජානිත්වාඑවංඅභිසද්දහති– ‘ඉයමයඛොයත ධම්මායයයම
පුබ්යබ සුතවා අයහසුං. යතනාහං එතරහි කායයන ච ඵුසිත්වා විහරාමි, 
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පඤ්ඤාය ච අතිවිජ්ඣ [පටිවිජ්ඣ (ක. සී. ක.)] පස්සාමී’ති. යා හිස්ස, 
සාරිපුත්ත, සද්ධාතදස්සසද්ධින්ද්රිය’’න්ති.දසමං. 

ජරාවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ජරාඋණ්ණායභොබ්රාහ්මයණො, සායකයතොපුබ්බයකොට්ඨයකො; 
පුබ්බාරායම ච චත්තාරි, පිණ්යඩොයලොආපයණනචාති [සද්යධනයත
දසාති(සයා.කං.ක.)]. 

6. සූකරඛතවග්ය ො 

1. සාලසුත්තං 

521. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසයලසු විහරති සාලාය
බ්රාහ්මණ ායම.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූ ආමන්යතසි– ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
යයයකචිතිරච්ඡාන තාපාණා, සීයහොමි රාජායතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං– 
ථායමනජයවනසූයරන [සූරියයන (සී.සයා. කං.)]; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
යයයකචියබොධිපක්ඛියාධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– 
යබොධාය’’. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, 
යබොධිපක්ඛියයොධම්යමො, තංයබොධායසංවත්තති; වීරියින්ද්රියංයබොධිපක්ඛියයො 
ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති; සතින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං
යබොධාය සංවත්තති; සමාධින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය
සංවත්තති; පඤ්ඤින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචිතිරච්ඡාන තාපාණා, සීයහොමි රාජායතසං 
අග් මක්ඛායති, යදිදං– ථායමනජයවනසූයරන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යය
යකචි යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං – 
යබොධායා’’ති. පඨමං. 

2. මල්ලිකසුත්තං 

522. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වා මල්යලසු [මල්ලයකසු(සී.සයා.
කං.), මල්ලියකසු(ක.)] විහරතිඋරුයවලකප්පං නාමමල්ලානංනි යමො.තත්ර
යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
අරියඤාණං න උප්පන්නං යහොති යනව තාව චතුන්නං ඉන්ද්රියානං සණ්ඨිති
යහොති, යනව තාව චතුන්නං ඉන්ද්රියානං අවට්ඨිති යහොති. යයතො ච යඛො, 
භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස අරියඤාණං උප්පන්නං යහොති, අථ චතුන්නං
ඉන්ද්රියානංසණ්ඨිතියහොති, අථචතුන්නං ඉන්ද්රියානංඅවට්ඨිතියහොති’’. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාවකීවඤ්චකූටා ාරස්සකූටංනඋස්සිතං යහොති, 
යනවතාවය ොපානසීනංසණ්ඨිතියහොති, යනවතාවය ොපානසීනංඅවට්ඨිති
යහොති. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, කූටා ාරස්ස කූටං උස්සිතං යහොති, අථ
ය ොපානසීනං සණ්ඨිති යහොති, අථ ය ොපානසීනං අවට්ඨිති යහොති. එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, යාවකීවඤ්ච අරියසාවකස්සඅරියඤාණංනඋප්පන්නංයහොති, 
යනව තාව චතුන්නං ඉන්ද්රියානං සණ්ඨිති යහොති, යනව තාව චතුන්නං
ඉන්ද්රියානං අවට්ඨිති යහොති. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
අරියඤාණං උප්පන්නං යහොති, අථ චතුන්නං ඉන්ද්රියානං…යප.… අවට්ඨිති 
යහොති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? සද්ධින්ද්රියස්ස, වීරියින්ද්රියස්ස, සතින්ද්රියස්ස, 
සමාධින්ද්රියස්ස. පඤ්ඤවයතො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස තදන්වයා සද්ධා
සණ්ඨාති, තදන්වයං වීරියං සණ්ඨාති, තදන්වයා සති සණ්ඨාති, තදන්වයයො
සමාධිසණ්ඨාතී’’ති.දුතියං. 

3. යසඛසුත්තං 

523. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම.තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘අත්ථිනුයඛො, භික්ඛයව, 
පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම යසයඛො භික්ඛු යසඛභූමියං ඨියතො
‘යසයඛොස්මී’ති පජායනයය, අයසයඛො භික්ඛු අයසඛභූමියං ඨියතො
‘අයසයඛොස්මී’තිපජායනයයා’’ති? 

භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, පරියායයො
යං පරියායං ආ ම්ම යසයඛො භික්ඛු යසඛභූමියං ඨියතො ‘යසයඛොස්මී’ති
පජායනයය, අයසයඛො භික්ඛු අයසඛභූමියං ඨියතො ‘අයසයඛොස්මී’ති 
පජායනයය’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම යසයඛො භික්ඛු 
යසඛභූමියං ඨියතො ‘යසයඛොස්මී’ති පජානාති? ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු
‘ඉදං දුක්ඛ’න්තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛසමුදයයො’තියථාභූතංපජානාති, 
‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතං පජානාති– අයම්පියඛො, භික්ඛයව, පරියායයොයංපරියායං
ආ ම්මයසයඛොභික්ඛුයසඛභූමියං ඨියතො‘යසයඛොස්මී’තිපජානාති’’. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අත්ථිනුයඛො
ඉයතොබහිද්ධාඅඤ්යඤොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායයොඑවංභූතංතච්ඡංතථං 
ධම්මං යදයසති යථා භ වා’ති? යසො එවං පජානාති – ‘නත්ථි යඛො ඉයතො
බහිද්ධා අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යයො එවං භූතං තච්ඡං තථං
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ධම්මංයදයසතියථාභ වා’ති.අයම්පියඛො, භික්ඛයව, පරියායයොයංපරියායං
ආ ම්මයසයඛොභික්ඛුයසඛභූමියංඨියතො‘යසයඛොස්මී’ති පජානාති’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි පජානාති – 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං– යං තිකානි
යංපරමානි යංඵලානි යංපරියයොසානානි. න යහව යඛො කායයන ඵුසිත්වා
විහරති; පඤ්ඤායචඅතිවිජ්ඣපස්සති.අයම්පියඛො, භික්ඛයව, පරියායයොයං 
පරියායංආ ම්මයසයඛොභික්ඛුයසඛභූමියංඨියතො‘යසයඛොස්මී’තිපජානාති’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම අයසයඛො භික්ඛු 
අයසඛභූමියං ඨියතො ‘අයසයඛොස්මී’ති පජානාති? ඉධ, භික්ඛයව, අයසයඛො
භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි පජානාති – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 
සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං – යං තිකානි යංපරමානි යංඵලානි
යංපරියයොසානානි. කායයනචඵුසිත්වාවිහරති; පඤ්ඤායචඅතිවිජ්ඣ පස්සති. 
අයම්පි යඛො, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං ආ ම්ම අයසයඛො භික්ඛු
අයසඛභූමියංඨියතො ‘අයසයඛොස්මී’තිපජානාති’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අයසයඛො භික්ඛු ඡ ඉන්ද්රියානි පජානාති. 
‘චක්ඛුන්ද්රියං, යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං– 
ඉමානි යඛො ඡ ඉන්ද්රියානි සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අපරියසසං
නිරුජ්ඣිස්සන්ති, අඤ්ඤානි ච ඡ ඉන්ද්රියානි න කුහිඤ්චි කිස්මිඤ්චි
උප්පජ්ජිස්සන්තී’ති පජානාති. අයම්පි යඛො, භික්ඛයව, පරියායයො යං පරියායං
ආ ම්ම අයසයඛො භික්ඛු අයසඛභූමියං ඨියතො ‘අයසයඛොස්මී’ති පජානාතී’’ති.
තතියං. 

4. පදසුත්තං 

524. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි ජඞ් ලානං [ජඞ් මානං (සී.
පී.)] පාණානං පදජාතානි සබ්බානි තානි හත්ථිපයද සයමොධානං  ච්ඡන්ති, 
හත්ථිපදං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං – මහන්තත්යතන; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, යානිකානිචිපදානියබොධායසංවත්තන්ති, පඤ්ඤින්ද්රියංපදංයතසං
අග් මක්ඛායති, යදිදං – යබොධාය. කතමානි ච, භික්ඛයව, පදානි යබොධාය
සංවත්තන්ති? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, පදං, තංයබොධායසංවත්තති; වීරියින්ද්රියං
පදං, තං යබොධාය සංවත්තති; සතින්ද්රියං පදං, තං යබොධාය සංවත්තති; 
සමාධින්ද්රියං පදං, තං යබොධාය සංවත්තති; පඤ්ඤින්ද්රියං පදං, තං යබොධාය
සංවත්තති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානිකානිචිජඞ් ලානංපාණානං පදජාතානි
සබ්බානි තානි හත්ථිපයද සයමොධානං  ච්ඡන්ති, හත්ථිපදං යතසං 
අග් මක්ඛායති, යදිදං– මහන්තත්යතන; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යානිකානිචි
පදානි යබොධායසංවත්තන්ති, පඤ්ඤින්ද්රියංපදංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– 
යබොධායා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. සාරසුත්තං 

525. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි සාර න්ධා, යලොහිතචන්දනං
යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා 
ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං – යබොධාය. කතයම ච, 
භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියයො 
ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති. වීරියින්ද්රියං…යප.… සතින්ද්රියං …යප.… 
සමාධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය
සංවත්තති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි සාර න්ධා, යලොහිතචන්දනං
යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා 
ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධායා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පතිට්ඨිතසුත්තං 

526. ‘‘එකධම්යම පතිට්ඨිතස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පඤ්චින්ද්රියානි
භාවිතානියහොන්තිසුභාවිතානි.කතමස්මිං එකධම්යම? අප්පමායද.කතයමොච
භික්ඛයව, අප්පමායදො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චිත්තං රක්ඛති ආසයවසු ච
සාසයවසු ච ධම්යමසු. තස්ස චිත්තං රක්ඛයතො ආසයවසු ච සාසයවසු ච 
ධම්යමසුසද්ධින්ද්රියම්පිභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති.වීරියින්ද්රියම්පි භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡති. සතින්ද්රියම්පි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. සමාධින්ද්රියම්පි භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡති. පඤ්ඤින්ද්රියම්පි භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, 
එකධම්යම පතිට්ඨිතස්ස භික්ඛුයනො පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යහොන්ති
සුභාවිතානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සහම්පතිබ්රහ්මසුත්තං 

527. එකං සමයංභ වාඋරුයවලායංවිහරති නජ්ජායනරඤ්ජරායතීයර
අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. අථ යඛො භ වයතො රයහො තස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘පඤ්චින්ද්රියානි
භාවිතානි බහුලීකතානි අමයතො ධානි යහොන්ති අමතපරායණානි 
අමතපරියයොසානානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං
අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං අමතපරියයොසානං. වීරියින්ද්රියං…යප.… 
සතින්ද්රියං…යප.… සමාධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං
අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං අමතපරියයොසානං. ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි
භාවිතානි බහුලීකතානි අමයතො ධානි යහොන්ති අමතපරායණානි
අමතපරියයොසානානී’’ති. 

අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිභ වයතොයචතසායචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය– 
යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවා
බාහං සමිඤ්යජයය; එවයමව බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො භ වයතො පුරයතො 
පාතුරයහොසි.අථ යඛොබ්රහ්මාසහම්පතිඑකංසංඋත්තරාසඞ් ං කරිත්වායයන
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භ වායතනඤ්ජලිංපණායමත්වාභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘එවයමතං, භ වා, 
එවයමතං සු ත!පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානිබහුලීකතානිඅමයතො ධානියහොන්ති
අමතපරායණානි අමතපරියයොසානානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං භාවිතං
බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං අමතපරියයොසානං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං භාවිතං බහුලීකතං අමයතො ධං යහොති අමතපරායණං
අමතපරියයොසානං.ඉමානිපඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානිබහුලීකතානිඅමයතො ධානි 
යහොන්තිඅමතපරායණානිඅමතපරියයොසානානි’’. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භන්යත, කස්සයප සම්මාසම්බුද්යධ බ්රහ්මචරියං අචරිං.
තත්රපි මං එවං ජානන්ති – ‘සහයකො භික්ඛු, සහයකො භික්ඛූ’ති. යසො ඛ්වාහං, 
භන්යත, ඉයමසංයයව පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
කායමසු කාමච්ඡන්දං විරායජත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
බ්රහ්මයලොකංඋපපන්යනො.තත්රපිමංඑවංජානන්ති– ‘බ්රහ්මාසහම්පති, බ්රහ්මා
සහම්පතී’’’ති. ‘‘එවයමතං, භ වා, එවයමතං සු ත! අහයමතං ජානාමි, 
අහයමතං පස්සාමි යථා ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි
අමයතො ධානියහොන්ති අමතපරායණානිඅමතපරියයොසානානී’’ති.සත්තමං. 

8. සූකරඛතසුත්තං 

528. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත
සූකරඛතායං.තත්රයඛොභ වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තංආමන්යතසි– ‘‘කිංනු
යඛො, සාරිපුත්ත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා 
තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං පවත්තමායනො පවත්තතී’’ති 
[පවත්යතතීති(සී.)]? ‘‘අනුත්තරඤ්හි, භන්යත, යයො ක්යඛමංසම්පස්සමායනො
ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං
පවත්තමායනොපවත්තතී’’ති.‘‘සාධුසාධු, සාරිපුත්ත!අනුත්තරඤ්හි, සාරිපුත්ත, 
යයො ක්යඛමං සම්පස්සමායනො ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා
තථා තසාසයනවා පරමනිපච්චකාරංපවත්තමායනොපවත්තතී’’ති. 

‘‘කතයමොච, සාරිපුත්ත, අනුත්තයරොයයො ක්යඛයමොයංසම්පස්සමායනො 
ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං
පවත්තමායනො පවත්තතී’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, ඛීණාසයවො භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං
භායවතිඋපසම ාමිංසම්යබොධ ාමිං, වීරියින්ද්රියංභායවති…යප.… සතින්ද්රියං
භායවති…යප.… සමාධින්ද්රියං භායවති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති 
උපසම ාමිංසම්යබොධ ාමිං. අයංයඛො, භන්යත, අනුත්තයරොයයො ක්යඛයමො
යං සම්පස්සමායනො ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා තථා තසාසයන වා
පරමනිපච්චකාරංපවත්තමායනොපවත්තතී’’ති. ‘‘සාධුසාධු, සාරිපුත්ත!එයසො
හි, සාරිපුත්ත, අනුත්තයරො යයො ක්යඛයමො යං සම්පස්සමායනො ඛීණාසයවො
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භික්ඛු තථා යත වා තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං පවත්තමායනො 
පවත්තතී’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සාරිපුත්ත, පරමනිපච්චකායරො යං ඛීණාසයවො භික්ඛු
තථා යත වා තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං පවත්තමායනො
පවත්තතී’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, ඛීණාසයවො භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො විහරති
සප්පතිස්යසො [සප්පටිස්යසො (සයා. කං. ක.)], ධම්යම ස ාරයවො විහරති
සප්පතිස්යසො, සඞ්යඝ ස ාරයවො විහරති සප්පතිස්යසො, සික්ඛාය ස ාරයවො
විහරති සප්පතිස්යසො, සමාධිස්මිං ස ාරයවො විහරති සප්පතිස්යසො. අයං යඛො, 
භන්යත, පරමනිපච්චකායරො යං ඛීණාසයවො භික්ඛු තථා යත වා 
තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං පවත්තමායනො පවත්තතී’’ති. ‘‘සාධු 
සාධු, සාරිපුත්ත!එයසොහි, සාරිපුත්ත, පරමනිපච්චකායරොයංඛීණාසයවොභික්ඛු
තථා යත වා තථා තසාසයන වා පරමනිපච්චකාරං පවත්තමායනො
පවත්තතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමඋප්පාදසුත්තං 

529. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි
බහුලීකතානි අනුප්පන්නානි උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස පාතුභාවා 
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, 
සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි
භාවිතානි බහුලීකතානි අනුප්පන්නානි උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර තථා තස්ස
පාතුභාවාඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති.නවමං. 

10. දුතියඋප්පාදසුත්තං 

530. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි
අනුප්පන්නානි උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං– ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානිබහුලීකතානි අනුප්පන්නානිඋප්පජ්ජන්ති, 
නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති. දසමං. 

සූකරඛතවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

සාලංමල්ලිකංයසයඛොච, පදංසාරංපතිට්ඨිතං; 
බ්රහ්මසූකරඛතායයො, උප්පාදාඅපයරදුයවති. 
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7. ය ොධිපක්ඛි වග්ය ො 

1. සංයයොජනසුත්තං 

531. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි
බහුලීකතානි සංයයොජනප්පහානාය [සංයයොජනානං පහානාය (සයා. ක.)] 
සංවත්තන්ති. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි සංයයොජනප්පහානාය 
සංවත්තන්තී’’ති.පඨමං. 

2. අනුසයසුත්තං 

532. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි
අනුසයසමුග්ඝාතාය සංවත්තන්ති. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානිබහුලීකතානි
අනුසයසමුග්ඝාතායසංවත්තන්තී’’ති. දුතියං. 

3. පරිඤ්ඤාසුත්තං 

533. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි
අද්ධානපරිඤ්ඤාය සංවත්තන්ති. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානිබහුලීකතානි 
අද්ධානපරිඤ්ඤායසංවත්තන්තී’’ති.තතියං. 

4. ආසවක්ඛයසුත්තං 

534. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානිභාවිතානි බහුලීකතානිආසවානං
ඛයාය සංවත්තන්ති. කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – 
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානිභාවිතානිබහුලීකතානි ආසවානංඛයාය
සංවත්තන්තී’’ති. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි 
සංයයොජනප්පහානාය සංවත්තන්ති, අනුසයසමුග්ඝාතාය සංවත්තන්ති, 
අද්ධානපරිඤ්ඤාය සංවත්තන්ති, ආසවානං ඛයාය සංවත්තන්ති. කතමානි
පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි බහුලීකතානි සංයයොජනප්පහානාය සංවත්තන්ති, 
අනුසයසමුග්ඝාතායසංවත්තන්ති, අද්ධානපරිඤ්ඤායසංවත්තන්ති, ආසවානං
ඛයායසංවත්තන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමඵලසුත්තං 

535. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
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ද්වින්නං ඵලානංඅඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සති
වාඋපාදියසයස අනා ාමිතා’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියඵලසුත්තං 

536. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි පඤ්ච? 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චින්ද්රියානි.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
සත්ත ඵලා සත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. කතයම සත්ත ඵලා සත්තානිසංසා? 
දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච දිට්යඨව ධම්යම
පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති, අථ මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති. යනො යච
දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤංආරායධති, යනොයචමරණකායලඅඤ්ඤංආරායධති, 
අථ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති, උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, උද්ධංයසොයතො යහොති අකනිට්ඨ ාමී. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තාඉයමසත්ත
ඵලාසත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමරුක්ඛසුත්තං 

537. ‘‘යසයයථාපිභික්ඛයව, යයයකචිජම්බුදීපකාරුක්ඛා, ජම්බූයතසං
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, 
පඤ්ඤින්ද්රියංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධාය.කතයමච, භික්ඛයව, 
යබොධිපක්ඛියා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං
යබොධාය සංවත්තති. වීරියින්ද්රියං…යප.… සතින්ද්රියං…යප.… 
සමාධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය
සංවත්තති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචිජම්බුදීපකාරුක්ඛා, ජම්බූයතසං
අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, 
පඤ්ඤින්ද්රියංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධායා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියරුක්ඛසුත්තං 

538. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි යදවානං තාවතිංසානං රුක්ඛා, 
පාරිඡත්තයකො යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි
යබොධිපක්ඛියාධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධාය.
කතයම ච, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, 
යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති. වීරියින්ද්රියං…යප.… 
සතින්ද්රියං…යප.… සමාධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො
ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි යදවානං 
තාවතිංසානං රුක්ඛා, පාරිඡත්තයකො යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, 
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භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං
අග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධායා’’ති. අට්ඨමං. 

9. තතියරුක්ඛසුත්තං 

539. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි අසුරානං රුක්ඛා, චිත්තපාටලි
යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා 
ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං – යබොධාය. කතයම ච, 
භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියා ධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියයො
ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං යබොධිපක්ඛියයො
ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති. යසයයථාපි භික්ඛයව, යය යකචි අසුරානං
රුක්ඛා, චිත්තපාටලියතසංඅග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයයකචි
යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං – 
යබොධායා’’ති.නවමං. 

10. චතුත්ථරුක්ඛසුත්තං 

540. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචිසුපණ්ණානංරුක්ඛා, කූටසිම්බලී 
[යකොටසිම්බලි (සයා. කං.)] යතසං අග් මක්ඛායති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
යයයකචියබොධිපක්ඛියාධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියංයතසංඅග් මක්ඛායති, යදිදං– 
යබොධාය.කතයම ච, භික්ඛයව, යබොධිපක්ඛියාධම්මා? සද්ධින්ද්රියං, භික්ඛයව, 
යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං
යබොධිපක්ඛියයො ධම්යමො, තං යබොධාය සංවත්තති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය
යකචි සුපණ්ණානංරුක්ඛා, කූටසිම්බලීයතසංඅග් මක්ඛායති; එවයමවයඛො, 
භික්ඛයව, යය යකචි යබොධිපක්ඛියා ධම්මා, පඤ්ඤින්ද්රියං යතසං
අග් මක්ඛායති, යදිදං– යබොධායා’’ති. දසමං. 

යබොධිපක්ඛියවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

සංයයොජනා අනුසයා, පරිඤ්ඤාආසවක්ඛයා; 
ද්යවඵලාචතුයරොරුක්ඛා, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

8.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 

541-552. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ානදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො
පඤ්චින්ද්රියානි බහුලීකයරොන්යතොනිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො
පඤ්චින්ද්රියානිබහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියංභායවතිවියවකනිස්සිතං
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විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං, වීරියින්ද්රියං…යප.… 
සතින්ද්රියං… සමාධින්ද්රියං… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො පඤ්චින්ද්රියානි බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

අප්පමාදවග්ය ො විත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 

තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරනවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

බලකරණීයවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 

බලංබීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභනසූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

එසනාවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනා විධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

12. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 
587-596. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. කතමානි
පඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය පඤ්චින්ද්රියානි භායවතබ්බානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති 
වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.ඉයමසං
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යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය
පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි භායවතබ්බානී’’ති.
දසමං.(යථාමග් සංයුත්තං, තථා විත්ථායරතබ්බං.) 

ඔඝවග්ය ොද්වාදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

13.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 

597-608. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො
පඤ්චින්ද්රියානිබහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො
පඤ්චින්ද්රියානිබහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති
රා විනයපරියයොසානංයදොසවිනයපරියයොසානංයමොහවිනයපරියයොසානං.එවං 
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්යතො පඤ්චින්ද්රියානි 
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො’’ති. ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොයතරසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

අප්පමාදවග් -බලකරණීයවග් -එසනාවග් ාවිත්ථායරතබ්බා. 

17. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 

641-650. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා– ඉමානි 
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය පඤ්චින්ද්රියානි භායවතබ්බානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
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භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං භායවති රා විනයපරියයොසානං
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං. වීරියින්ද්රියං …යප.… 
සතින්ද්රියං… සමාධින්ද්රියං … පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති රා විනයපරියයොසානං 
යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයායපහානායඉමානි පඤ්චින්ද්රියානිභායවතබ්බානී’’ති. 

ඔඝවග්ය ොසත්තරසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

ඉන්ද්රියසංයුත්තංචතුත්ථං. 
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5. සම්මප්පධානසංයුත්තං 

1.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 

651-662. සාවත්ථිනිදානං. තත්රයඛොභ වාඑතදයවොච – ‘‘චත්තායරොයම, 
භික්ඛයව, සම්මප්පධානා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති
වායමති වීරියංආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. උප්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානංධම්මානංපහානායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං
පග් ණ්හාති පදහති. අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ඡන්දං
ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. උප්පන්නානං
කුසලානංධම්මානංඨිතියා අසම්යමොසායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනාය
පාරිපූරියාඡන්දං ජයනතිවායමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සම්මප්පධානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා 
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො සම්මප්පධායන
භායවන්යතො චත්තායරො සම්මප්පධායන බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො
යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු
චත්තායරො සම්මප්පධායන භායවන්යතො චත්තායරො සම්මප්පධායන
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං 
පග් ණ්හාතිපදහති.උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානාය
ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති.
අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය ඡන්දං ජයනතිවායමති වීරියං
ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. උප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඨිතියා
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති
වායමතිවීරියංආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
චත්තායරො සම්මප්පධායන භායවන්යතො චත්තායරො සම්මප්පධායන
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො’’ති. ද්වාදසමං. (සම්මප්පධානසංයුත්තස්ස  ඞ් ායපයයාලී 
සම්මප්පධානවයසනවිත්ථායරතබ්බා). 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
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ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

2. අප්පමාදවග්ය ො 

(අප්පමාදවග්ය ොසම්මප්පධානවයසනවිත්ථායරතබ්යබො). 
තස්සුද්දානං– 

තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරනවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

3.  ලකරණී වග්ය ො 

1-12. බලකරණීයාදිසුත්තද්වාදසකං 
673-684. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි බලකරණීයා කම්මන්තා
කයිරන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය එවයමයත
බලකරණීයා කම්මන්තා කයිරන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලං 
නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය චත්තායරො සම්මප්පධායන භායවති, චත්තායරො
සම්මප්පධායනබහුලීකයරොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලං නිස්සායසීයල
පතිට්ඨාය චත්තායරො සම්මප්පධායන භායවති, චත්තායරො සම්මප්පධායන 
බහුලීකයරොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං
ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං
පග් ණ්හාති පදහති…යප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති
වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සීලංනිස්සාය සීයලපතිට්ඨායචත්තායරො සම්මප්පධායනභායවති, චත්තායරො
සම්මප්පධායන බහුලීකයරොතී’’ති. (එවං බලකරණීයවග්ය ො 
සම්මප්පධානවයසනවිත්ථායරතබ්යබො).ද්වාදසමං. 

බලකරණීයවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

බලංබීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභනසූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

4. එසනාවග්ය ො 

1-10. එසනාදිසුත්තදසකං 

685-694. ‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, එසනා.කතමාතිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා. ඉමාසං 
යඛො, භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය 
පහානාය චත්තායරො සම්මප්පධානා භායවතබ්බා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං…යප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං
ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං
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ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉමාසං යඛො, 
භික්ඛයව, තිස්සන්නං එසනානං අභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤායපරික්ඛයායපහානාය
ඉයමචත්තායරො සම්මප්පධානාභායවතබ්බා’’ති.(විත්ථායරතබ්බං).දසමං. 

එසනාවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

5. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 

695-704. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා– ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය චත්තායරො සම්මප්පධානා භායවතබ්බා. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං…යප.… උප්පන්නානං
කුසලානංධම්මානංඨිතියාඅසම්යමොසායභියයයොභාවාය යවපුල්ලායභාවනාය
පාරිපූරියාඡන්දං ජයනති වායමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං
අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය ඉයම චත්තායරො සම්මප්පධානා
භායවතබ්බා’’ති.(විත්ථායරතබ්බා).දසමං. 

ඔඝවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

සම්මප්පධානසංයුත්තංපඤ්චමං. 
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6.  ලසංයුත්තං 

1.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. බලාදිසුත්තද්වාදසකං 

705-716. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
බලානීති. යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා 
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච බලානි භායවන්යතො
පඤ්චබලානි බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච බලානි භායවන්යතො
පඤ්ච බලානි බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධාබලංභායවතිවියවකනිස්සිතං
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං, වීරියබලං…යප.… 
සතිබලං… සමාධිබලං… පඤ්ඤාබලංභායවති වියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච
බලානිභායවන්යතොපඤ්චබලානිබහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනොයහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

2. අප්පමාදවග්ය ො 

අප්පමාදවග්ය ො විත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 

තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරනවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

බලකරණීයවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 

බලං බීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභන සූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

එසනාවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 
තස්සුද්දානං– 
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එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

5. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 

749-758. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා– ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය පඤ්ච බලානි භායවතබ්බානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු, සද්ධාබලං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං 
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං, වීරියබලං…යප.… සතිබලං…යප.… 
සමාධිබලං…යප.… පඤ්ඤාබලං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
උද්ධම්භාගියානංසංයයොජනානං අභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤායපරික්ඛයායපහානාය
ඉමානිපඤ්චබලානිභායවතබ්බානී’’ති.(එවං විත්ථායරතබ්බා).දසමං. 

ඔඝවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

6.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. පාචීනාදිසුත්තද්වාදසකං 

759-770. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච බලානි භායවන්යතො
පඤ්ච බලානි බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච බලානි භායවන්යතො
පඤ්ච බලානි බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු, සද්ධාබලං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං
යමොහවිනයපරියයොසානං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ච බලානි
භායවන්යතො පඤ්ච බලානි බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති.(විත්ථායරතබ්බා) ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 
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ඡපාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාචසමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

අප්පමාද-බලකරණීයවග් ාවිත්ථායරතබ්බා. 

9. එසනාවග්ය ො 

1-12. එසනාදිසුත්තද්වාදසකං 

792-802. එවං එසනාපාළි විත්ථායරතබ්බා – රා විනයපරියයොසානං 
යදොසවිනයපරියයොසානංයමොහවිනයපරියයොසානං. 

එසනාවග්ය ොනවයමො. 
තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

10. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 

803-812. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං අවිජ්ජා– ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයාය පහානාය පඤ්ච බලානි භායවතබ්බානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සද්ධාබලං භායවති…යප.… පඤ්ඤාබලං භායවති
රා විනයපරියයොසානං යදොසවිනයපරියයොසානං යමොහවිනයපරියයොසානං. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං
අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය පරික්ඛයාය පහානාය ඉමානි පඤ්ච බලානි
භායවතබ්බානී’’ති.දසමං. 

ඔඝවග්ය ොදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

බලසංයුත්තංඡට්ඨං. 
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7. ඉද්ධිපාදසංයුත්තං 

1. චාපාලවග්ය ො 

1. අපාරසුත්තං 

813. ‘‘චත්තායරොයම භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා භාවිතාබහුලීකතාඅපාරාපාරං
 මනාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා අපාරා පාරං  මනාය
සංවත්තන්තී’’ති.පඨමං. 

2. විරද්ධසුත්තං 

814. ‘‘යයසංයකසඤ්චි, භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා විරද්ධා, විරද්යධො
යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී. යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, 
චත්තායරො ඉද්ධිපාදා ආරද්ධා, ආරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා 
දුක්ඛක්ඛය ාමී. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යයසං 
යකසඤ්චි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා විරද්ධා, විරද්යධො යතසං
අරියයො මග්ය ො සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී. යයසං යකසඤ්චි, භික්ඛයව, ඉයම
චත්තායරො ඉද්ධිපාදා ආරද්ධා, ආරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා 
දුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති.දුතියං. 

3. අරියසුත්තං 

815. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා අරියා
නියයානිකා නියයන්ති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. කතයම චත්තායරො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං
භායවති, වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදාභාවිතා බහුලීකතාඅරියානියයානිකා නියයන්ති
තක්කරස්සසම්මාදුක්ඛක්ඛයායා’’ති.තතියං. 

4. නිබ්බිදාසුත්තං 

816. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා 
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
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නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදාභාවිතාබහුලීකතාඑකන්තනිබ්බිදායවිරා ාය
නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්තී’’ති.
චතුත්ථං. 

5. ඉද්ධිපයදසසුත්තං 

817. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
ඉද්ධිපයදසං අභිනිප්ඵායදසුං සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණාවාබ්රාහ්මණා
වා ඉද්ධිපයදසං අභිනිප්ඵායදස්සන්ති සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි සමණා වා
බ්රාහ්මණාවාඉද්ධිපයදසංඅභිනිප්ඵායදන්තිසබ්යබයත චතුන්නංඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, අතීතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවාඉද්ධිපයදසංඅභිනිප්ඵායදසුං, 
සබ්යබයතඉයමසංයයවචතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා.යය
හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉද්ධිපයදසං 
අභිනිප්ඵායදස්සන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි සමණා වා
බ්රාහ්මණාවාඉද්ධිපයදසං අභිනිප්ඵායදන්ති, සබ්යබයතඉයමසංයයවචතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තා’’ති.පඤ්චමං. 

6. සමත්තසුත්තං 

818. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
සමත්තංඉද්ධිංඅභිනිප්ඵායදසුං, සබ්යබයත චතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා
වා සමත්තං ඉද්ධිං අභිනිප්ඵායදස්සන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා සමත්තං ඉද්ධිං අභිනිප්ඵායදන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 
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‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමත්තං ඉද්ධිං 
අභිනිප්ඵායදසුං, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා 
බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා
වා සමත්තං ඉද්ධිං අභිනිප්ඵායදස්සන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිසමණා
වා බ්රාහ්මණා වා සමත්තං ඉද්ධිං අභිනිප්ඵායදන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව
චතුන්නංඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. භික්ඛුසුත්තං 

819. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං භික්ඛූ ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිංසු, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං භික්ඛූ
ආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨව ධම්යමසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං 
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිභික්ඛූ
ආසවානං ඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං භික්ඛූ ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරිංසු සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංභික්ඛූආසවානංඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිභික්ඛූ
ආසවානංඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යමසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව
චතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තා’’ති.සත්තමං. 
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8. බුද්ධසුත්තං 

820. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා තථා යතො ‘අරහංසම්මාසම්බුද්යධො’තිවුච්චතී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. ඤාණසුත්තං 

821. ‘‘‘අයං ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතොඉද්ධිපායදො’තියම
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘යසො යඛො පනායං
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබො’ති යම, 
භික්ඛයව…යප.… ‘භාවියතො’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි. 

‘‘‘අයං වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො’ති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘යසො යඛො පනායං 
වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබො’ති යම, 
භික්ඛයව…යප.… ‘භාවියතො’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි. 

‘‘‘අයං චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො’ති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘යසො යඛො පනායං 
චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබො’ති යම, 
භික්ඛයව…යප.… ‘භාවියතො’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො
උදපාදි. 

‘‘‘අයං වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො’ති යම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, 
පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘යසො යඛො පනායං 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො භායවතබ්යබො’ති යම, 
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භික්ඛයව…යප.… ‘භාවියතො’තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසුධම්යමසු
චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, ආයලොයකො 
උදපාදී’’ති.නවමං. 

10. යචතියසුත්තං 

822. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරති මහාවයන 
කූටා ාරසාලායං. අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි – 
‘‘ ණ්හාහි, ආනන්ද, නිසීදනං. යයනචාපාලං යචතියං [පාවාලයචතියං (සයා.
කං.)] යතනුපසඞ්කමිස්සාමදිවාවිහාරායා’’ති.‘‘එවංභන්යත’’තියඛොආයස්මා
ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා නිසීදනං ආදාය භ වන්තං පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්ධි. අථ යඛො භ වා යයනචාපාලං යචතියං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. ආයස්මාපි යඛො ආනන්යදො
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
ආයස්මන්තංආනන්දංභ වා එතදයවොච– 

‘‘රමණීයා, ආනන්ද, යවසාලී, රමණීයං උයදනං යචතියං, රමණීයං
ය ොතමකං යචතියං, රමණීයංසත්තම්බංයචතියං, රමණීයංබහුපුත්තංයචතියං 
[බහුපුත්තකයචතියං (සයා. කං. පී. ක.)], රමණීයං සාරන්දදං යචතියං 
[ආනන්දයචතියං (ක.), සානන්දරං (ක.)], රමණීයං චාපාලං යචතියං. යස්ස
කස්සචි, ආනන්ද, චත්තායරොඉද්ධිපාදාභාවිතාබහුලීකතා යානීකතාවත්ථුකතා
අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො කප්පං වා තිට්යඨයය
කප්පාවයසසං වා. තථා තස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා 
බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා.
ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථා යතො කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං
වා’’ති. 

එවම්පියඛොආයස්මාආනන්යදොභ වතාඔළාරියකනිමිත්යතකයිරමායන 
ඔළාරියක ඔභායස කයිරමායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣිතුං; න භ වන්තං යාචි – 
‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, භ වා කප්පං, තිට්ඨතු සු යතො කප්පං [සු යතො
කප්පාවයසසං (පී. ක.) දී. නි. 2.167] බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතාය සුඛායයදවමනුස්සාන’’න්තියථාතංමායරන
පරියුට්ඨිතචිත්යතො. 

දුතියම්පි යඛොභ වා…යප.… තතියම්පි යඛොභ වාආයස්මන්තංආනන්දං
ආමන්යතසි – ‘‘රමණීයා, ආනන්ද, යවසාලී, රමණීයං උයදනං යචතියං, 
රමණීයංය ොතමකංයචතියං, රමණීයංසත්තම්බංයචතියං, රමණීයං බහුපුත්තං
යචතියං, රමණීයංසාරන්දදංයචතියං, රමණීයං චාපාලංයචතියං.යස්සකස්සචි, 
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ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා
අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො කප්පං වා තිට්යඨයය
කප්පාවයසසං වා. තථා තස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා 
බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා.
ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථා යතො කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං
වා’’ති. 

එවම්පි යඛොආයස්මාආනන්යදොභ වතාඔළාරියක නිමිත්යතකයිරමායන
ඔළාරියක ඔභායස කයිරමායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣිතුං; න භ වන්තං යාචි – 
‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, භ වා කප්පං, තිට්ඨතු සු යතො කප්පං බහුජනහිතාය 
බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සාන’’න්ති
යථාතංමායරන පරියුට්ඨිතචිත්යතො. 

අථ යඛො භ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි – ‘‘ ච්ඡ යඛො ත්වං, 
ආනන්ද, යස්ස දානි කාලං මඤ්ඤසී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාඅවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලනිසීදි.අථයඛොමායරො
පාපිමා, අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත ආනන්යද, යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘පරිනිබ්බාතු දානි, 
භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතුදානිසු යතො [පරිනිබ්බාතුසු යතො(සී.සයා.කං.)
එවමුපරිපි]! පරිනිබ්බානකායලො දානි, භන්යත, භ වයතො. භාසිතා යඛො
පයනසා, භන්යත, භ වතාවාචා– ‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමියාව
යමභික්ඛූනසාවකා භවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතාවිසාරදාබහුස්සුතාධම්මධරා 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං
ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති යදයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති
පට්ඨයපස්සන්ති විවරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති උත්තානීකරිස්සන්ති [උත්තානිං 
කරිස්සන්ති (ක.), උත්තානිකරිස්සන්ති (පී.)], උප්පන්නං පරප්පවාදං 
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං 
යදයසස්සන්තී’’’ති. 

සන්තියඛොපන, භන්යත, එතරහිභික්ඛූභ වයතොසාවකාවියත්තා විනීතා
විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා 
අනුධම්මචාරියනො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති
පඤ්ඤයපන්ති පට්ඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති උත්තානීකයරොන්ති, 
උප්පන්නංපරප්පවාදංසහධම්යමනසුනිග් හිතංනිග් යහත්වාසප්පාටිහාරියං
ධම්මං යදයසන්ති. පරිනිබ්බාතු දානි, භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතු දානි, 
සු යතො! පරිනිබ්බානකායලොදානි, භන්යත, භ වයතො. 
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‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ්බායිස්සාමියාවයමභික්ඛුනියයොනසාවිකාභවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතා 
විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා
අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති 
යදයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති පට්ඨයපස්සන්ති විවරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති 
උත්තානීකරිස්සන්ති, උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වාසප්පාටිහාරියංධම්මංයදයසස්සන්තී’’’ති. 

‘‘සන්තියඛොපන, භන්යත, එතරහිභික්ඛුනියයොභ වයතොසාවිකා වියත්තා
විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා 
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති පට්ඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති
උත්තානීකයරොන්ති, උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසන්ති. පරිනිබ්බාතු දානි, භන්යත, 
භ වා, පරිනිබ්බාතු දානි, සු යතො! පරිනිබ්බානකායලො දානි, භන්යත, 
භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ්බායිස්සාමි යාව යම උපාසකා…යප.… යාව යම උපාසිකාන සාවිකා
භවිස්සන්ති වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං
ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති යදයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති
පට්ඨයපස්සන්ති විවරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති උත්තානීකරිස්සන්ති, උප්පන්නං
පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යදයසස්සන්තී’’’ති. 

‘‘සන්තියඛොපන, භන්යත, එතරහිඋපාසකා…යප.… උපාසිකාභ වයතො
සාවිකා වියත්තාවිනීතාවිසාරදාබහුස්සුතාධම්මධරාධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා 
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති පට්ඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති 
උත්තානීකයරොන්ති, උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසන්ති. පරිනිබ්බාතු දානි, භන්යත, 
භ වා, පරිනිබ්බාතු දානි, සු යතො! පරිනිබ්බානකායලො දානි, භන්යත, 
භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ්බායිස්සාමියාවයමඉදංබ්රහ්මචරියංනඉද්ධඤ්යචවභවිස්සතිඵීතඤ්ච 
විත්ථාරිතංබාහුජඤ්ඤංපුථුභූතංයාවයදවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’න්ති.තයිදං, 
භන්යත, භ වයතො බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිතං බාහුජඤ්ඤං
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පුථුභූතං යාවයදවමනුස්යසහිසුප්පකාසිතං.පරිනිබ්බාතුදානි, භන්යත, භ වා, 
පරිනිබ්බාතුදානිසු යතො.පරිනිබ්බානකායලොදානි, භන්යත, භ වයතො’’ති. 

එවං වුත්යත භ වා මාරං පාපිමන්තං එතදයවොච – ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො 
ත්වං, පාපිම, යහොහි. න චිරං [නචිරස්යසව (ක.)] තථා තස්ස පරිනිබ්බානං
භවිස්සති.ඉයතොතිණ්ණංමාසානංඅච්චයයනතථා යතො පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති.
අථ යඛො භ වා චාපායල යචතියය සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ්ඛාරං ඔස්සජි.
ඔස්සට්යඨ ච [ඔසජ්යජ පන (ක.)] භ වතා ආයුසඞ්ඛායර මහාභූමිචායලො
අයහොසි භිංසනයකො යලොමහංයසො, යදවදුන්දුභියයො [යදවදුද්රභියයො (ක.)] ච
ඵලිංසු. අථ යඛො භ වා එතමත්ථං විදිත්වා තායං යවලායං ඉමං උදානං
උදායනසි– 

‘‘තුලමතුලඤ්ච සම්භවං, භවසඞ්ඛාරමවස්සජිමුනි; 
අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, අභින්දිකවචමිවත්තසම්භව’’න්ති. දසමං; 

චාපාලවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අපාරාපිවිරද්යධොච, අරියානිබ්බිදාපිච; 
පයදසංසමත්තංභික්ඛු, බුද්ධංඤාණඤ්චයචතියන්ති. 

2. පාසාදකම්පනවග්ය ො 

1. පුබ්බසුත්තං 

823. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසවසයතොඑතදයහොසි– ‘යකොනුයඛොයහතු, 
යකො පච්චයයො ඉද්ධිපාදභාවනායා’ති? තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – 
‘ඉධභික්ඛුඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉති
යමඡන්යදොනචඅතිලීයනොභවිස්සති, නචඅතිප්පග් හියතො භවිස්සති, නච
අජ්ඣත්තං සංඛිත්යතො භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්යතො භවිස්සති.
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති – යථා පුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
යථා අයධොතථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථා රත්තිං, යථා
රත්තිංතථා දිවා. ඉතිවිවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං 
භායවති’’’. 

‘‘වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉති යම
වීරියංනචඅතිලීනංභවිස්සති, නච අතිප්පග් හිතංභවිස්සති, නචඅජ්ඣත්තං
සංඛිත්තං භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තං භවිස්සති. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී ච
විහරති– යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථා පච්ඡාතථාපුයර; යථාඅයධොතථාඋද්ධං, 
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යථා උද්ධං තථා අයධො; යථා දිවා තථා රත්තිං, යථා රත්තිං තථා දිවා. ඉති
විවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තං භායවති. 

‘‘චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉති යම
චිත්තංනචඅතිලීනංභවිස්සති, නච අතිප්පග් හිතංභවිස්සති, නචඅජ්ඣත්තං
සංඛිත්තං භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තං භවිස්සති. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී ච
විහරති– යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථා පච්ඡාතථාපුයර; යථාඅයධොතථාඋද්ධං, 
යථා උද්ධං තථා අයධො; යථා දිවා තථා රත්තිං, යථා රත්තිං තථා දිවා. ඉති
විවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තං භායවති. 

‘‘වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉති යම
වීමංසා න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති, න ච
අජ්ඣත්තං සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති. 
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති – යථා පුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
යථාඅයධො තථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථා රත්තිං, යථා
රත්තිංතථා දිවා. ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං
භායවති. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛු, චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං බහුලීකයතසු, 
අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති– එයකොපිහුත්වාබහුධායහොති, බහුධාපි
හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං
තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන 
[අභිජ්ජමායනො (සී. පී. ක.)]  ච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි
පල්ලඞ්යකන කමති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය
එවංමහිද්ධියකඑවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසති [පරාමසති(සී.සයා.කං.)] 
පරිමජ්ජති; යාවබ්රහ්මයලොකාපි කායයනවසංවත්යතති. 

‘‘එවංභාවියතසුයඛො, භික්ඛු, චතූසුඉද්ධිපායදසුඑවංබහුලීකයතසු දිබ්බාය
යසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණාති– දිබ්යබ
ච මානුයසච, දූයරසන්තියකචාති. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛු, චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං බහුලීකයතසු, 
පරසත්තානං පරපුග් ලානං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාති. සරා ං වා
චිත්තං‘සරා ං චිත්ත’න්තිපජානාති; වීතරා ංවාචිත්තං‘වීතරා ංචිත්ත’න්ති
පජානාති; සයදොසං වා චිත්තං ‘සයදොසං චිත්ත’න්ති පජානාති; වීතයදොසං වා
චිත්තං ‘වීතයදොසං චිත්ත’න්ති පජානාති; සයමොහං වා චිත්තං ‘සයමොහං
චිත්ත’න්තිපජානාති; වීතයමොහංවා චිත්තං ‘වීතයමොහංචිත්ත’න්තිපජානාති; 
සංඛිත්තං වා චිත්තං ‘සංඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති; වික්ඛිත්තං වා චිත්තං
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‘වික්ඛිත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති; මහග් තංවා චිත්තං‘මහග් තංචිත්ත’න්ති
පජානාති; අමහග් තංවාචිත්තං‘අමහග් තං චිත්ත’න්තිපජානාති; සඋත්තරං
වා චිත්තං ‘සඋත්තරං චිත්ත’න්තිපජානාති; අනුත්තරං වා චිත්තං ‘අනුත්තරං
චිත්ත’න්ති පජානාති; සමාහිතං වා චිත්තං ‘සමාහිතං චිත්ත’න්ති පජානාති; 
අසමාහිතං වා චිත්තං ‘අසමාහිතං චිත්ත’න්ති පජානාති; විමුත්තං වා චිත්තං
‘විමුත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති; අවිමුත්තං වා චිත්තං ‘අවිමුත්තං චිත්ත’න්ති
පජානාති’’. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛු, චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං බහුලීකයතසු, 
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි
ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි 
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො
එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදීඑවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො
අමුත්ර උදපාදිං [උප්පාදිං (සී.)]; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො
එවංවණ්යණොඑවමාහායරොඑවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො
තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො භික්ඛු, චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං බහුලීකයතසු, 
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති
චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත
දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත, යභොන්යතො, සත්තා
කායදුච්චරියතනසමන්නා තාවචීදුච්චරියතන සමන්නා තාමයනොදුච්චරියතන
සමන්නා තා අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; 
යතකායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා.
ඉයමවාපන, යභොන්යතො, සත්තාකායසුචරියතනසමන්නා තාවචීසුචරියතන 
සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා 
සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යත කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති. 
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‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛු, චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං බහුලීකයතසු, 
ආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යමසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.පඨමං. 

2. මහප්ඵලසුත්තං 

824. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා
යහොන්ති මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා කථං
බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොන්ති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති– ‘ඉතියම ඡන්යදො
නච අතිලීයනොභවිස්සති, නච අතිප්පග් හියතොභවිස්සති, නච අජ්ඣත්තං 
සංඛිත්යතොභවිස්සති, නචබහිද්ධාවික්ඛිත්යතොභවිස්සති’. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීච 
විහරති– යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථාපුයර; යථාඅයධොතථාඋද්ධං, 
යථා උද්ධං තථා අයධො; යථා දිවා තථා රත්තිං, යථා රත්තිං තථා දිවා. ඉති
විවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තංභායවති. 

‘‘වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ‘ඉති යම
වීමංසා න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති, න ච 
අජ්ඣත්තං සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති’. 
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති – යථා පුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
යථාඅයධො තථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථා
රත්තිංතථා දිවා. ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං
භායවති. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා එවං බහුලීකතා
මහප්ඵලායහොන්තිමහානිසංසා. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං 
බහුලීකයතසු අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා
යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති…යප.…. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං
බහුලීකයතසු, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං 
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.දුතියං. 

3. ඡන්දසමාධිසුත්තං 

825. ‘‘ඡන්දංයච, භික්ඛයව, භික්ඛුනිස්සායලභතිසමාධිං, ලභතිචිත්තස්ස
එකග් තං – අයං වුච්චති ඡන්දසමාධි. යසො අනුප්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං 
පග් ණ්හාතිපදහති.උප්පන්නානංපාපකානං අකුසලානංධම්මානං පහානාය
ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. 
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අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය ඡන්දං ජයනතිවායමති වීරියං
ආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.උප්පන්නානං කුසලානංධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති
වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉයම වුච්චන්ති
‘පධානසඞ්ඛාරා’ති. ඉති අයඤ්ච ඡන්යදො, අයඤ්ච ඡන්දසමාධි, ඉයම ච
පධානසඞ්ඛාරා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
‘ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතොඉද්ධිපායදො’’’. 

‘‘වීරියං යච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිස්සාය ලභති සමාධිං, ලභති චිත්තස්ස
එකග් තං – අයං වුච්චති ‘වීරියසමාධි’. යසො අනුප්පන්නානං…යප.… 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය 
යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං 
පග් ණ්හාති පදහති. ඉයම වුච්චන්ති ‘පධානසඞ්ඛාරා’ති. ඉති ඉදඤ්ච වීරියං, 
අයඤ්ච වීරියසමාධි, ඉයම ච පධානසඞ්ඛාරා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
‘වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතොඉද්ධිපායදො’’’. 

‘‘චිත්තං යච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිස්සාය ලභති සමාධිං, ලභති චිත්තස්ස
එකග් තං – අයං වුච්චති ‘චිත්තසමාධි’. යසො අනුප්පන්නානං
පාපකානං…යප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය 
භියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දං ජයනතිවායමතිවීරියං
ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉයම වුච්චන්ති ‘පධානසඞ්ඛාරා’ති. ඉති
ඉදඤ්ච චිත්තං, අයඤ්ච චිත්තසමාධි, ඉයම ච පධානසඞ්ඛාරා – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ‘චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතො ඉද්ධිපායදො’’’. 

‘‘වීමංසං යච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිස්සාය ලභති සමාධිං, ලභති චිත්තස්ස
එකග් තං – අයං වුච්චති ‘වීමංසාසමාධි’. යසො අනුප්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං 
පග් ණ්හාති පදහති…යප.… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති
වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉයම වුච්චන්ති
‘පධානසඞ්ඛාරා’ති. ඉති අයඤ්ච වීමංසා, අයඤ්ච වීමංසාසමාධි, ඉයම ච
පධානසඞ්ඛාරා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
‘වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා යතොඉද්ධිපායදො’’’ති. තතියං. 

4. යමොග් ල්ලානසුත්තං 

826. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති පුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ 
යහට්ඨාමි ාරමාතුපාසායද විහරන්ති උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා
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විකිණ්ණවාචා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා භන්තචිත්තා 
[විබ්භන්තචිත්තා(සී.සයා.කං.)] පාකතින්ද්රියා. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං ආමන්යතසි – ‘‘එයත
යඛො, යමොග් ල්ලාන, සබ්රහ්මචාරියනො යහට්ඨාමි ාරමාතුපාසායද විහරන්ති
උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා විකිණ්ණවාචා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා
අසමාහිතා භන්තචිත්තා පාකතින්ද්රියා.  ච්ඡ, යමොග් ල්ලාන, යත භික්ඛූ
සංයවයජහී’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො
පටිස්සුත්වාතථාරූපංඉද්ධාභිසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛායරසි [අභිසඞ්ඛයරසි(සයා.පී.
ක.)] යථා පාදඞ්ගුට්ඨයකන මි ාරමාතුපාසාදං සඞ්කම්යපසි සම්පකම්යපසි
සම්පචායලසි. අථ යඛො යත භික්ඛූ සංවිග් ා යලොමහට්ඨජාතා එකමන්තං
අට්ඨංසු – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! නිවාතඤ්ච වත අයඤ්ච
මි ාරමාතුපාසායදො ම්භීරයනයමොසුනිඛායතොඅචයලොඅසම්පකම්පී, අථච පන
සඞ්කම්පියතොසම්පකම්පියතොසම්පචාලියතො’’ති! 

අථ යඛො භ වා යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත 
භික්ඛූ භ වා එතදයවොච – ‘‘කිං නු තුම්යහ, භික්ඛයව, සංවිග් ා
යලොමහට්ඨජාතා එකමන්තංඨිතා’’ති? ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතංභන්යත! 
නිවාතඤ්චවතඅයඤ්ච මි ාරමාතුපාසායදො ම්භීරයනයමොසුනිඛායතොඅචයලො
අසම්පකම්පී, අථ ච පන සඞ්කම්පියතො සම්පකම්පියතො සම්පචාලියතො’’ති!
‘‘තුම්යහව යඛො, භික්ඛයව, සංයවයජතුකායමන යමොග් ල්ලායනන භික්ඛුනා
පාදඞ්ගුට්ඨයකන මි ාරමාතුපාසායදො, සඞ්කම්පියතො සම්පකම්පියතො
සම්පචාලියතො. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතයමසං ධම්මානං භාවිතත්තා 
බහුලීකතත්තායමොග් ල්ලායනොභික්ඛුඑවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො’’ති? 
‘‘භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා, භ වංයනත්තිකාභ වංපටිසරණා. සාධු
වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො. භ වයතො
සුත්වා භික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ. චතුන්නං යඛො, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදානං 
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභායවො. කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, යමොග් ල්ලායනො 
භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ‘ඉති යම 
වීමංසා න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති; න ච
අජ්ඣත්තං සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති’. 
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති – යථා පුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
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යථා අයධො තථාඋද්ධං යථාඋද්ධංතථා අයධො; යථා දිවාතථා රත්තිං, යථා
රත්තිංතථා දිවා. ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං
භායවති. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො.
ඉයමසඤ්ච පන, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති…යප.… යාව
බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති…යප.… ඉයමසඤ්ච පන, භික්ඛයව, 
චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු 
ආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යමසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. උණ්ණාභබ්රාහ්මණසුත්තං 

827. එවං යමසුතං– එකංසමයංආයස්මා ආනන්යදොයකොසම්බියංවිහරති
යඝොසිතාරායම. අථ යඛො උණ්ණායභො බ්රාහ්මයණො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොඋණ්ණායභොබ්රාහ්මයණොආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– 
‘‘කිමත්ථියංනුයඛො, යභොආනන්ද, සමයණය ොතයමබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති? 
‘‘ඡන්දප්පහානත්ථංයඛො, බ්රාහ්මණ, භ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති. 

‘‘අත්ථි පන, යභො ආනන්ද, මග්ය ො අත්ථි පටිපදා එතස්ස ඡන්දස්ස
පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, බ්රාහ්මණ, මග්ය ොඅත්ථි පටිපදාඑතස්සඡන්දස්ස
පහානායා’’ති. 

‘‘කතයමො පන, යභො ආනන්ද, මග්ය ො කතමා පටිපදා එතස්ස ඡන්දස්ස 
පහානායා’’ති? ‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, භික්ඛුඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං 
ඉද්ධිපාදං භායවති, වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, මග්ය ොඅයංපටිපදාඑතස්සඡන්දස්සපහානායා’’ති. 

‘‘එවං සන්යත, යභො ආනන්ද, සන්තකං යහොති යනො අසන්තකං.
ඡන්යදයනව ඡන්දං පජහිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති’’. ‘‘යතන හි, 
බ්රාහ්මණ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත ඛයමයය තථා තං 
බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, අයහොසි යත පුබ්යබ ඡන්යදො
‘ආරාමං  මිස්සාමී’ති? තස්ස යත ආරාම තස්ස යයො තජ්යජො ඡන්යදො යසො 
පටිප්පස්සද්යධො’’ති? ‘‘එවං, යභො’’. ‘‘අයහොසි යත පුබ්යබ වීරියං ‘ආරාමං
 මිස්සාමී’ති? තස්ස යත ආරාම තස්ස යං තජ්ජං වීරියං තං 
පටිප්පස්සද්ධ’’න්ති? ‘‘එවං, යභො’’. ‘‘අයහොසි යත පුබ්යබ චිත්තං ‘ආරාමං 
 මිස්සාමී’ති? තස්ස යත ආරාම තස්ස යං තජ්ජං චිත්තං තං
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පටිප්පස්සද්ධ’’න්ති? ‘‘එවං, යභො’’. ‘‘අයහොසි යත පුබ්යබ වීමංසා ‘ආරාමං
 මිස්සාමී’ති? තස්සයතආරාම තස්ස යාතජ්ජාවීමංසාසාපටිප්පස්සද්ධා’’ති? 
‘‘එවං, යභො’’. 

‘‘එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, යයො යසො භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා 
කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, තස්සයයොපුබ්යබඡන්යදොඅයහොසිඅරහත්තප්පත්තියා, 
අරහත්තප්පත්යත [අරහත්යත පත්යත (සී. සයා. කං.)] යයො තජ්යජො ඡන්යදො
යසො පටිප්පස්සද්යධො; යං පුබ්යබ වීරියං අයහොසි අරහත්තප්පත්තියා, 
අරහත්තප්පත්යත යං තජ්ජං වීරියං තං පටිප්පස්සද්ධං; යං පුබ්යබ චිත්තං
අයහොසි අරහත්තප්පත්තියා, අරහත්තප්පත්යත යං තජ්ජං චිත්තං තං
පටිප්පස්සද්ධං; යා පුබ්යබ වීමංසා අයහොසි අරහත්තප්පත්තියා, 
අරහත්තප්පත්යත යා තජ්ජා වීමංසා සා පටිප්පස්සද්ධා. තං කිං මඤ්ඤසි, 
බ්රාහ්මණ, ඉතිඑවංසන්යත, සන්තකංවායහොතියනො අසන්තකංවා’’ති? 

‘‘අද්ධා, යභො ආනන්ද, එවං සන්යත, සන්තකං යහොති යනො අසන්තකං.
අභික්කන්තං, යභො ආනන්ද, අභික්කන්තං, යභො ආනන්ද! යසයයථාපි, යභො
ආනන්ද, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වාවිවයරයය, මූළ්හස්ස
වා මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා ආනන්යදන 
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, යභො ආනන්ද, තං භවන්තං
ය ොතමං සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
ආනන්යදොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතං සරණං ත’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

828. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
මහිද්ධිකාඅයහසුංමහානුභාවා, සබ්යබයත චතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා
වා මහිද්ධිකා භවිස්සන්ති මහානුභාවා, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා මහිද්ධිකා මහානුභාවා, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං 
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා මහිද්ධිකා අයහසුං
මහානුභාවා, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා
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බහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණා වාබ්රාහ්මණා
වා මහිද්ධිකා භවිස්සන්ති මහානුභාවා, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං 
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා.යයහියකචි, භික්ඛයව, එතරහිසමණා
වා බ්රාහ්මණා වා මහිද්ධිකා මහානුභාවා, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

829. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොසුං – එයකොපි හුත්වා බහුධා අයහසුං, 
බහුධාපි හුත්වා එයකො අයහසුං; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං
තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමානා අ මංසු, යසයයථාපි ආකායස; 
පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජංඅකංසු, යසයයථාපිඋදයක; උදයකපිඅභිජ්ජමායන 
[අභිජ්ජමානා (සී. පී. ක.)] අ මංසු, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි 
පල්ලඞ්යකන කමිංසු, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය
එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසිංසු [පරාමසිංසු(සයා.කං. ක.)] 
පරිමජ්ජිංසු; යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතසුං, සබ්යබයත චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොස්සන්ති – එයකොපි හුත්වා බහුධා 
භවිස්සන්ති, බහුධාපි හුත්වා එයකො භවිස්සන්ති; ආවිභාවං, තියරොභාවං; 
තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරංතියරොපබ්බතංඅසජ්ජමානා මිස්සන්ති, යසයයථාපි 
ආකායස; පථවියාපිඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජංකරිස්සන්ති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි
අභිජ්ජමායන  මිස්සන්ති, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන
කමිස්සන්ති, යසයයථාපිපක්ඛීසකුයණො; ඉයමපිචන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසිස්සන්තිපරිමජ්ජිස්සන්ති; යාව බ්රහ්මයලොකාපි
කායයන වසං වත්තිස්සන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා. 

‘‘යයහි යකචි, භික්ඛයව, එතරහිසමණා වා බ්රාහ්මණා වා අයනකවිහිතං
ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්ති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොන්ති, බහුධාපි හුත්වා
එයකො යහොන්ති; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං
තියරොපබ්බතං අසජ්ජමානා  ච්ඡන්ති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්ති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන
 ච්ඡන්ති, යසයයථාපිපථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකනකමන්ති, යසයයථාපි
පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව
පාණිනා පරිමසන්ති [පරාමසන්ති (සයා. කං.)] පරිමජ්ජන්ති; යාව
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බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසං වත්යතන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 
පච්චනුයභොසුං – එයකොපි හුත්වා බහුධා අයහසුං…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි
කායයන වසං වත්යතසුං, සබ්යබ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං 
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොස්සන්ති – එයකොපි හුත්වා බහුධා 
භවිස්සන්ති…යප.… යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්තිස්සන්ති, සබ්යබ
යත ඉයමසංයයවචතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා. 

‘‘යය හි යකචි භික්ඛයව එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අයනකවිහිතං
ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්ති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොන්ති…යප.… යාව
බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතන්ති, සබ්යබයතඉයමසංයයව චතුන්නං
ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා’’ති.සත්තමං. 

8. භික්ඛුසුත්තං 

830. ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා බහුලීකතත්තාභික්ඛු
ආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨව ධම්යමසයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා භික්ඛු ආසවානං
ඛයා අනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඉද්ධාදියදසනාසුත්තං 

831. ‘‘ඉද්ධිං යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි ඉද්ධිපාදඤ්ච 
ඉද්ධිපාදභාවනඤ්ච ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනිඤ්චපටිපදං.තං සුණාථ. 
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‘‘කතමාච, භික්ඛයව, ඉද්ධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො
යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ඉද්ධි. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපායදො? යයො යසො, භික්ඛයව, මග්ය ො යා
පටිපදා ඉද්ධිලාභාය ඉද්ධිපටිලාභාය සංවත්තති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ඉද්ධිපායදො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, 
සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා’’ති.
නවමං. 

10. විභඞ් සුත්තං 

832. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා
යහොන්තිමහානිසංසා’’. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා කථං බහුලීකතා 
මහප්ඵලා යහොන්ති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති– ‘ඉතියමඡන්යදො
න චඅතිලීයනොභවිස්සති, නච අතිප්පග් හියතොභවිස්සති, නච අජ්ඣත්තං
සංඛිත්යතොභවිස්සති, නචබහිද්ධාවික්ඛිත්යතොභවිස්සති’. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීච
විහරති – ‘යථා පුයර තථා පච්ඡා, යථා පච්ඡා තථා පුයර; යථා අයධො තථා
උද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථා රත්තිංයථාරත්තිංතථාදිවා’. 
ඉති විවයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන සප්පභාසං චිත්තං භායවති.
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ‘ඉති යම
වීමංසා න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති, න ච
අජ්ඣත්තං සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති’. 
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති– ‘යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
යථාඅයධොතථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථා
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රත්තිං තථාදිවා’. ඉතිවිවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තං
භායවති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අතිලීයනො ඡන්යදො? යයො, භික්ඛයව, ඡන්යදො 
යකොසජ්ජසහ යතො යකොසජ්ජසම්පයුත්යතො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අතිලීයනොඡන්යදො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අතිප්පග් හියතොඡන්යදො? යයො, භික්ඛයව, ඡන්යදො
උද්ධච්චසහ යතො උද්ධච්චසම්පයුත්යතො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අතිප්පග් හියතොඡන්යදො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තංසංඛිත්යතො ඡන්යදො? යයො, භික්ඛයව, 
ඡන්යදො ථිනමිද්ධසහ යතො ථිනමිද්ධසම්පයුත්යතො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අජ්ඣත්තංසංඛිත්යතොඡන්යදො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, බහිද්ධා වික්ඛිත්යතො ඡන්යදො? යයො, භික්ඛයව, 
ඡන්යදොබහිද්ධාපඤ්චකාමගුයණආරබ්භඅනුවික්ඛිත්යතොඅනුවිසයටො– අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, බහිද්ධාවික්ඛිත්යතොඡන්යදො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති– යථා පුයරතථා
පච්ඡා, යථා පච්ඡා තථා පුයර? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පච්ඡාපුයරසඤ්ඤා
සුග් හිතා යහොති සුමනසිකතා සූපධාරිතා සුප්පටිවිද්ධා පඤ්ඤාය. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී ච විහරති – යථා පුයර තථා පච්ඡා, යථා
පච්ඡාතථාපුයර. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යථා අයධො තථා උද්ධං, යථා උද්ධං තථා 
අයධො විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං පාදතලා අයධො
යකසමත්ථකා තචපරියන්තංපූරංනානප්පකාරස්සඅසුචියනොපච්චයවක්ඛති– 
‘අත්ථිඉමස්මිංකායය යකසායලොමානඛා දන්තාතයචොමංසංන්හාරුඅට්ඨි
අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං හදයං යකනං කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං
අන්තගුණං උදරියං කරීසං පිත්තං යසම්හං පුබ්යබො යලොහිතං යසයදො යමයදො
අස්සුවසායඛයළොසිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්ත’න්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යථාඅයධොතථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධොවිහරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයථා දිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථා දිවා
විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යයහි ආකායරහි යයහි ලිඞ්ය හි යයහි
නිමිත්යතහි දිවා ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
යසො යතහි ආකායරහි යතහි ලිඞ්ය හි යතහි නිමිත්යතහි රත්තිං
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති; යයහි වා පන
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ආකායරහි යයහි ලිඞ්ය හි යයහි නිමිත්යතහි රත්තිං 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, යසො යතහි
ආකායරහි යතහි ලිඞ්ය හි යතහි නිමිත්යතහි දිවා
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයථාදිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථාදිවා විහරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු විවයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන
සප්පභාසං චිත්තං භායවති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආයලොකසඤ්ඤා 
සුග් හිතා යහොති දිවාසඤ්ඤා ස්වාධිට්ඨිතා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවයටන යචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තංභායවති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අතිලීනං වීරියං? යං, භික්ඛයව, වීරියං
යකොසජ්ජසහ තං යකොසජ්ජසම්පයුත්තං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අතිලීනං
වීරියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතං වීරියං? යං, භික්ඛයව, වීරියං
උද්ධච්චසහ තංඋද්ධච්චසම්පයුත්තං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතං
වීරියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තංසංඛිත්තංවීරියං? යං, භික්ඛයව, වීරියං 
ථිනමිද්ධසහ තං ථිනමිද්ධසම්පයුත්තං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං
සංඛිත්තංවීරියං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, බහිද්ධා වික්ඛිත්තං වීරියං? යං, භික්ඛයව, වීරියං
බහිද්ධා පඤ්ච කාමගුයණ ආරබ්භ අනුවික්ඛිත්තං අනුවිසටං – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, බහිද්ධාවික්ඛිත්තංවීරියං…යප.…. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු විවයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන 
සප්පභාසං චිත්තං භායවති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආයලොකසඤ්ඤා 
සුග් හිතා යහොති දිවාසඤ්ඤා ස්වාධිට්ඨිතා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවයටන යචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තංභායවති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අතිලීනං චිත්තං? යං, භික්ඛයව, චිත්තං 
යකොසජ්ජසහ තං යකොසජ්ජසම්පයුත්තං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අතිලීනං
චිත්තං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතං චිත්තං? යං, භික්ඛයව, චිත්තං
උද්ධච්චසහ තංඋද්ධච්චසම්පයුත්තං– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතං
චිත්තං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තංසංඛිත්තංචිත්තං? යං, භික්ඛයව, චිත්තං
ථිනමිද්ධසහ තං ථිනමිද්ධසම්පයුත්තං – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං
සංඛිත්තංචිත්තං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, බහිද්ධාවික්ඛිත්තං චිත්තං? යං, භික්ඛයව, චිත්තං
බහිද්ධා පඤ්ච කාමගුයණ ආරබ්භ අනුවික්ඛිත්තං අනුවිසටං – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, බහිද්ධා වික්ඛිත්තං චිත්තං…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තංභායවති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අතිලීනා වීමංසා? යා, භික්ඛයව, වීමංසා 
යකොසජ්ජසහ තා යකොසජ්ජසම්පයුත්තා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අතිලීනා
වීමංසා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතා වීමංසා? යා, භික්ඛයව, වීමංසා
උද්ධච්චසහ තාඋද්ධච්චසම්පයුත්තා– අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අතිප්පග් හිතා
වීමංසා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තංසංඛිත්තාවීමංසා? යා, භික්ඛයව, වීමංසා
ථිනමිද්ධසහ තා ථිනමිද්ධසම්පයුත්තා – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං 
සංඛිත්තාවීමංසා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, බහිද්ධා වික්ඛිත්තා වීමංසා? යා, භික්ඛයව, වීමංසා
බහිද්ධා පඤ්ච කාමගුයණ ආරබ්භ අනුවික්ඛිත්තා අනුවිසටා – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, බහිද්ධා වික්ඛිත්තා වීමංසා…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං භායවති. එවං භාවිතා
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා එවං බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොන්ති 
මහානිසංසා. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං 
බහුලීකයතසු, අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති– එයකොපිහුත්වාබහුධා
යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන
වසං වත්යතති.එවංභාවියතසුයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුචතූසුඉද්ධිපායදසුඑවං
බහුලීකයතසු, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.දසමං. 

පාසාදකම්පනවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

පුබ්බංමහප්ඵලංඡන්දං, යමොග් ල්ලානඤ්චඋණ්ණාභං; 
ද්යවසමණබ්රාහ්මණාභික්ඛු, යදසනාවිභඞ්ය නචාති. 
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3. අය ොගුළවග්ය ො 

1. මග් සුත්තං 

833. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘පුබ්යබව යම, භික්ඛයව, සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො 
මග්ය ො, කාපටිපදාඉද්ධිපාදභාවනායා’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි
– ‘ඉධභික්ඛුඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදං භායවති– ඉති
යමඡන්යදොනචඅතිලීයනොභවිස්සති, නචඅතිප්පග් හියතොභවිස්සති, නච 
අජ්ඣත්තං සංඛිත්යතො භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්යතො භවිස්සති. 
පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීචවිහරති – යථා පුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථා පුයර; 
යථාඅයධො තථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථා
රත්තිංතථා දිවා. ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං
භායවති. වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදං භායවති– ඉතියමවීමංසා
න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති, න ච අජ්ඣත්තං
සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී ච
විහරති– යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථාපුයර; යථාඅයධො තථාඋද්ධං, 
යථාඋද්ධංතථා අයධො; යථා දිවාතථා රත්තිංයථා රත්තිංතථා දිවා’ – ඉති 
විවයටනයචතසාඅපරියයොනද්යධනසප්පභාසංචිත්තංභායවති. 

‘‘එවං භාවියතසු යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චතූසු ඉද්ධිපායදසු එවං 
බහුලීකයතසු අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා
යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන
වසංවත්යතති.එවංභාවියතසුයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුචතූසු ඉද්ධිපායදසුඑවං
බහුලීකයතසු, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං 
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.පඨමං. 

(ඡපිඅභිඤ්ඤායයොවිත්ථායරතබ්බා). 

2. අයයොගුළසුත්තං 

834. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභිජානාති නු යඛො, භන්යත, භ වා ඉද්ධියා මයනොමයයන කායයන
බ්රහ්මයලොකං උපසඞ්කමිතා’’ති? ‘‘අභිජානාමි ඛ්වාහං, ආනන්ද, ඉද්ධියා
මයනොමයයන කායයන බ්රහ්මයලොකං උපසඞ්කමිතා’’ති. ‘‘අභිජානාති පන, 
භන්යත, භ වා ඉමිනා චාතුමහාභූතියකන කායයන ඉද්ධියා බ්රහ්මයලොකං
උපසඞ්කමිතා’’ති? ‘‘අභිජානාමි ඛ්වාහං, ආනන්ද, ඉමිනා චාතුමහාභූතියකන 
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පටුන 

[චාතුම්මහාභූතියකන (සී. සයා. කං.)] කායයන ඉද්ධියා බ්රහ්මයලොකං
උපසඞ්කමිතා’’ති. 

‘‘යඤ්ච යඛො, ඔමාති, භන්යත, භ වා ඉද්ධියා මයනොමයයන කායයන 
බ්රහ්මයලොකං උපසඞ්කමිතුං, යඤ්ච යඛො අභිජානාති, භන්යත, භ වා ඉමිනා
චාතුමහාභූතියකන කායයන ඉද්ධියා බ්රහ්මයලොකං උපසඞ්කමිතා, තයිදං, 
භන්යත, භ වයතොඅච්ඡරියඤ්යචවඅබ්භුතඤ්චා’’ති. ‘‘අච්ඡරියා යචව, ආනන්ද, 
තථා තා අච්ඡරියධම්මසමන්නා තා ච, අබ්භුතා යචව, ආනන්ද, තථා තා
අබ්භුතධම්මසමන්නා තාච’’. 

‘‘යස්මිං, ආනන්ද, සමයය තථා යතො කායම්පි චිත්යත සයමොදහති 
[සමාදහති (සී. සයා. පී.)] චිත්තම්පි කායය සයමොදහති, සුඛසඤ්ඤඤ්ච
ලහුසඤ්ඤඤ්ච කායය ඔක්කමිත්වා විහරති; තස්මිං, ආනන්ද, සමයය 
තථා තස්ස කායයො ලහුතයරො යචව යහොති මුදුතයරො ච කම්මනියතයරො ච
පභස්සරතයරොච. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, අයයොගුයළො දිවසං සන්තත්යතො ලහුතයරො යචව
යහොති මුදුතයරොචකම්මනියතයරොචපභස්සරතයරොච; එවයමවයඛො, ආනන්ද, 
යස්මිං සමයය තථා යතො කායම්පි චිත්යත සයමොදහති, චිත්තම්පි කායය
සයමොදහති, සුඛසඤ්ඤඤ්චලහුසඤ්ඤඤ්ච කායයඔක්කමිත්වාවිහරති; තස්මිං, 
ආනන්ද, සමයය තථා තස්ස කායයො ලහුතයරො යචව යහොති මුදුතයරො ච
කම්මනියතයරොචපභස්සරතයරොච. 

‘‘යස්මිං, ආනන්ද, සමයය තථා යතො කායම්පි චිත්යත සයමොදහති, 
චිත්තම්පි කායය සයමොදහති, සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච කායය
ඔක්කමිත්වා විහරති; තස්මිං, ආනන්ද, සමයය තථා තස්ස කායයො
අප්පකසියරයනව පථවියා යවහාසං අබ්භුග් ච්ඡති, යසො අයනකවිහිතං
ඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති– එයකොපිහුත්වාබහුධා යහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකො
යහොති…යප.… යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, තූලපිචු වාකප්පාසපිචු වා ලහුයකො වාතූපාදායනො
අප්පකසියරයනව පථවියා යවහාසං අබ්භුග් ච්ඡති; එවයමව යඛො, ආනන්ද, 
යස්මිං සමයය තථා යතො කායම්පි චිත්යත සයමොදහති, චිත්තම්පි කායය
සයමොදහති, සුඛසඤ්ඤඤ්චලහුසඤ්ඤඤ්ච කායයඔක්කමිත්වාවිහරති; තස්මිං, 
ආනන්ද, සමයය තථා තස්ස කායයො අප්පකසියරයනව පථවියා යවහාසං
අබ්භුග් ච්ඡති, යසො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා
බහුධායහොති…යප.… යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතතී’’ති.දුතියං. 
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3. භික්ඛුසුත්තං 

835. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංඉද්ධිපාදානං 
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහරතී’’ති.තතියං. 

4. සුද්ධිකසුත්තං 

836. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා’’ති. චතුත්ථං. 

5. පඨමඵලසුත්තං 

837. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංඉද්ධිපාදානං 
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා භික්ඛුනා ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං
පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස අනා ාමිතා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. දුතියඵලසුත්තං 

838. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඉද්ධිපාදා.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාසත්තඵලාසත්තානිසංසාපාටිකඞ්ඛා. 

‘‘කතයමසත්තඵලාසත්තානිසංසා? දිට්යඨවධම්යමපටිකච්ච [පටි ච්ච
(සී.), පටිහච්ච (පී.)] අඤ්ඤං ආරායධති යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච
අඤ්ඤං ආරායධති; අථ මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති, යනො යච දිට්යඨව
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ධම්යම පටිකච්චඅඤ්ඤංආරායධති, යනොයචමරණකායලඅඤ්ඤංආරායධති; 
අථ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති, උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, උද්ධංයසොයතො යහොති අකනිට්ඨ ාමී. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා ඉයමසත්ත
ඵලාසත්තානිසංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමආනන්දසුත්තං 

839. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කතමා නු යඛො, භන්යත, ඉද්ධි, කතයමො ඉද්ධිපායදො, කතමා
ඉද්ධිපාදභාවනා, කතමාඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති? ‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛු
අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති– එයකොපිහුත්වාබහුධා යහොති, බහුධාපි
හුත්වා එයකො යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසං වත්යතති – 
අයං වුච්චතානන්ද, ඉද්ධි’’. 

‘‘කතයමො චානන්ද, ඉද්ධිපායදො? යයො, ආනන්ද, මග්ය ො යා පටිපදා 
ඉද්ධිලාභායඉද්ධිපටිලාභායසංවත්තති– අයංවුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපායදො. 

‘‘කතමා චානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා? ඉධානන්ද, භික්ඛු
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං
වුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා. 

‘‘කතමා චානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි– අයං 
වුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියආනන්දසුත්තං 

840. එකමන්තංනිසින්නංයඛොආයස්මන්තංආනන්දංභ වාඑතදයවොච – 
‘‘කතමානුයඛො, ආනන්ද, ඉද්ධි, කතයමොඉද්ධිපායදො, කතමා ඉද්ධිපාදභාවනා, 
කතමාඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා
භ වංයනත්තිකා…යප.…. 
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‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛුඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති– එයකොපි හුත්වා
බහුධා යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති – අයං 
වුච්චතානන්ද, ඉද්ධි. 

‘‘කතයමො චානන්ද, ඉද්ධිපායදො? යයො, ආනන්ද, මග්ය ො යා පටිපදා 
ඉද්ධිලාභායඉද්ධිපටිලාභායසංවත්තති– අයංවුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපායදො. 

‘‘කතමා චානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා? ඉධානන්ද, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං 
වුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා. 

‘‘කතමා චානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි– අයං 
වුච්චතානන්ද, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමභික්ඛුසුත්තං 

841. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතභික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං– ‘‘කතමානුයඛො, භන්යත, 
ඉද්ධි, කතයමො ඉද්ධිපායදො, කතමා ඉද්ධිපාදභාවනා, කතමා
ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි
හුත්වා බහුධා යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයන වසං වත්යතති – 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධි. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපායදො? යයො, භික්ඛයව, මග්ය ො, යා පටිපදා
ඉද්ධිලාභායඉද්ධිපටිලාභායසංවත්තති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධිපායදො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා. 
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‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි– අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති.නවමං. 

10. දුතියභික්ඛුසුත්තං 

842. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යන යඛො යත භික්ඛූ භ වා එතදයවොච – ‘‘කතමානු යඛො, 
භික්ඛයව, ඉද්ධි, කතයමො ඉද්ධිපායදො, කතමා ඉද්ධිපාදභාවනා, කතමා
ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා
භ වංයනත්තිකා…යප.…. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි
කායයනවසංවත්යතති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධි. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපායදො? යයො, භික්ඛයව, මග්ය ො, යා පටිපදා
ඉද්ධිලාභායඉද්ධිපටිලාභායසංවත්තති– අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධිපායදො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනී පටිපදා? අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදභාවනා ාමිනීපටිපදා’’ති.දසමං. 

11. යමොග් ල්ලානසුත්තං 

843. තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතයමසං ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු 
එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො’’ති? භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා
භ වංයනත්තිකා…යප.… ‘‘චතුන්නංයඛො, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනොභික්ඛුඑවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, යමොග් ල්ලායනො භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති– ‘ඉතියමඡන්යදො
නච අතිලීයනොභවිස්සති, නච අතිප්පග් හියතොභවිස්සති, නච අජ්ඣත්තං
සංඛිත්යතො භවිස්සති, නචබහිද්ධාවික්ඛිත්යතොභවිස්සති’. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීච
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විහරති – ‘යථා පුයර තථා පච්ඡා, යථා පච්ඡා තථා පුයර; යථා අයධො තථා
උද්ධං, යථාඋද්ධංතථා අයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථාදිවා’. 
ඉති විවයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන සප්පභාසං චිත්තං භායවති.
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ‘ඉති යම
වීමංසා න ච අතිලීනා භවිස්සති, න ච අතිප්පග් හිතා භවිස්සති, න ච
අජ්ඣත්තං සංඛිත්තා භවිස්සති, න ච බහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති’…යප.… 
ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං භායවති. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
යමොග් ල්ලායනොභික්ඛුඑවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො. 

‘‘ඉයමසඤ්ච පන, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා 
බහුලීකතත්තා යමොග් ලායනො භික්ඛු එවං අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං
පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො
යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති.ඉයමසඤ්ච පන, 
භික්ඛයව, චතුන්නංඉද්ධිපාදානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තා යමොග් ල්ලායනො
භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති.එකාදසමං. 

12. තථා තසුත්තං 

844. තත්රයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතයමසං ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යතො එවංමහිද්ධියකො 
එවංමහානුභායවො’’ති? භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… ‘‘චතුන්නං
යඛො, භික්ඛයව, ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යතො
එවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතො 
ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති– ‘ඉතියමඡන්යදො
නච අතිලීයනොභවිස්සති, නච අතිප්පග් හියතොභවිස්සති, නච අජ්ඣත්තං
සංඛිත්යතො භවිස්සති, නචබහිද්ධාවික්ඛිත්යතොභවිස්සති’. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤීච
විහරති – ‘යථා පුයර තථා පච්ඡා, යථා පච්ඡා තථා පුයර; යථා අයධො තථා
උද්ධං, යථාඋද්ධංතථා අයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථාදිවා’. 
ඉති විවයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන සප්පභාසං චිත්තං භායවති.
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති – ‘ඉති යම
වීමංසා නචඅතිලීනාභවිස්සති, නචඅතිපග් හිතාභවිස්සති, නච අජ්ඣත්තං
සංඛිත්තා භවිස්සති, නචබහිද්ධා වික්ඛිත්තා භවිස්සති’. පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී ච
විහරති – ‘යථා පුයර තථා පච්ඡා, යථා පච්ඡා තථා පුයර; යථා අයධො තථා
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උද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො; යථාදිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථාදිවා’. 
ඉති විවයටනයචතසා අපරියයොනද්යධනසප්පභාසං චිත්තං භායවති. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා තථා යතො
එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො. 

‘‘ඉයමසඤ්ච පන, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා 
බහුලීකතත්තා තථා යතො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි
හුත්වා බහුධා යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති.
ඉයමසඤ්ච පන, භික්ඛයව, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
තථා යතොආසවානං ඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨව
ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති.ද්වාදසමං. 

(ඡපිඅභිඤ්ඤායයොවිත්ථායරතබ්බා). 

අයයොගුළවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

මග්ය ොඅයයොගුයළොභික්ඛු, සුද්ධිකඤ්චාපිද්යවඵලා; 
ද්යවචානන්දාදුයවභික්ඛූ, යමොග් ල්ලායනොතථා යතොති. 

4.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12.  ඞ් ානදීආදිසුත්තද්වාදසකං 

845-856. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණා
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො ඉද්ධිපායද
භායවන්යතොචත්තායරොඉද්ධිපායදබහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනොයහොති
නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො
ඉද්ධිපායද භායවන්යතො චත්තායරො ඉද්ධිපායද බහුලීකයරොන්යතො
නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවති. 

‘‘එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුචත්තායරොඉද්ධිපායද භායවන්යතොචත්තායරො
ඉද්ධිපායද බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො
නිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 
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ඡපාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාචසමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

අප්පමාදවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 

තථා තං පදංකූටං, මූලංසායරොචවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

බලකරණීයවග්ය ො විත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 

බලංබීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභනසූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

එසනාවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 

එසනා විධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

8. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තදසකං 

889-898. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි.
කතමානිපඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා– ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය 
පරික්ඛයාය පහානාය චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භායවතබ්බා. කතයම චත්තායරො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡන්දසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං 
භායවති, වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි …යප.… 
වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චන්නංඋද්ධම්භාගියානංසංයයොජනානංඅභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤාය
පරික්ඛයායපහානායඉයම චත්තායරොඉද්ධිපාදාභායවතබ්බා’’ති. 

(යථා මග් සංයුත්තංතථා විත්ථායරතබ්බං). 

ඔඝවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ඉද්ධිපාදසංයුත්තං 

222 

පටුන 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 

ඉද්ධිපාදසංයුත්තංසත්තමං. 
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8. අනුරුද්ධසංයුත්තං 

1. රයහො තවග්ය ො 

1. පඨමරයහො තසුත්තං 

899. එවං යමසුතං– එකංසමයංආයස්මාඅනුරුද්යධො සාවත්ථියංවිහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස 
රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යයසං
යකසඤ්චි චත්තායරො සතිපට්ඨානා විරද්ධා, විරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො
සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී. යයසං යකසඤ්චි චත්තායරො සතිපට්ඨානා ආරද්ධා, 
ආරද්යධොයතසංඅරියයොමග්ය ොසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති. 

අථයඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොආයස්මයතොඅනුරුද්ධස්සයචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය– යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවා
බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව – ආයස්මයතො
අනුරුද්ධස්ස සම්මුයඛ පාතුරයහොසි. අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො
ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංඑතදයවොච– ‘‘කිත්තාවතානු යඛො, ආවුයසොඅනුරුද්ධ, 
භික්ඛුයනොචත්තායරොසතිපට්ඨානාආරද්ධායහොන්තී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු අජ්ඣත්තං කායය සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, 
අජ්ඣත්තං කායය වයධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තං කායය 
සමුදයවයධම්මානුපස්සීවිහරති ආතාපී සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. බහිද්ධා කායය සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා
කායය වයධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා කායය සමුදයවයධම්මානුපස්සී
විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.
අජ්ඣත්තබහිද්ධා කායය සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා
කායය වයධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා කායය
සමුදයවයධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති; සයචආකඞ්ඛති– ‘පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති; සයච ආකඞ්ඛති – 
‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී
තත්ථ විහරති; සයචආකඞ්ඛති– ‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයලචඅප්පටිකූලසඤ්ඤී 
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති; සයච ආකඞ්ඛති – 
‘අප්පටිකූලඤ්ච පටිකූලඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො
විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො. 
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‘‘අජ්ඣත්තංයවදනාසුසමුදයධම්මානුපස්සීවිහරති, අජ්ඣත්තං යවදනාසු
වයධම්මානුපස්සීවිහරති, අජ්ඣත්තංයවදනාසුසමුදයවයධම්මානුපස්සීවිහරති 
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. බහිද්ධා
යවදනාසු සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා යවදනාසු වයධම්මානුපස්සී 
විහරති, බහිද්ධායවදනාසුසමුදයවයධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනො
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අජ්ඣත්තබහිද්ධා යවදනාසු
සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා යවදනාසු වයධම්මානුපස්සී
විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා යවදනාසු සමුදයවයධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති; සයචආකඞ්ඛති– ‘පටිකූයලඅප්පටිකූලසඤ්ඤී 
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති; සයච ආකඞ්ඛති – 
‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී
තත්ථවිහරති; සයචආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයලචඅප්පටිකූලසඤ්ඤී
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති; සයච ආකඞ්ඛති – 
‘අප්පටිකූලඤ්ච පටිකූලඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො
විහයරයයං සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො. 

‘‘අජ්ඣත්තංචිත්යත…යප.… බහිද්ධාචිත්යත…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා
චිත්යත සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති… අජ්ඣත්තබහිද්ධා චිත්යත
වයධම්මානුපස්සීවිහරති… අජ්ඣත්තබහිද්ධාචිත්යත සමුදයවයධම්මානුපස්සී
විහරතිආතාපී…යප.… අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති…යප.… උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො. 

‘‘අජ්ඣත්තං ධම්යමසු…යප.… බහිද්ධා ධම්යමසු…යප.… 
අජ්ඣත්තබහිද්ධා ධම්යමසු සමුදයධම්මානුපස්සී විහරති… අජ්ඣත්තබහිද්ධා 
ධම්යමසු වයධම්මානුපස්සී විහරති… අජ්ඣත්තබහිද්ධා ධම්යමසු 
සමුදයවයධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති…යප.… උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො
සම්පජායනො. එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො චත්තායරො සතිපට්ඨානා
ආරද්ධායහොන්තී’’ති.පඨමං. 
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2. දුතියරයහො තසුත්තං 

900. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස රයහො තස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යයසං යකසඤ්චි
චත්තායරො සතිපට්ඨානා විරද්ධා, විරද්යධො යතසං අරියයො මග්ය ො සම්මා
දුක්ඛක්ඛය ාමී; යයසං යකසඤ්චිචත්තායරොසතිපට්ඨානාආරද්ධා, ආරද්යධො
යතසංඅරියයොමග්ය ොසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමී’’ති. 

අථයඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොආයස්මයතොඅනුරුද්ධස්සයචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය– යසයයථාපිනාම බලවාපුරියසො සමිඤ්ජිතංවා
බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව – ආයස්මයතො
අනුරුද්ධස්සසම්මුයඛපාතුරයහොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං
එතදයවොච– ‘‘කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසොඅනුරුද්ධ, භික්ඛුයනොචත්තායරො
සතිපට්ඨානාආරද්ධා යහොන්තී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු අජ්ඣත්තං කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. බහිද්ධා කායය
කායානුපස්සී විහරති…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා කායයකායානුපස්සී විහරති
ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘අජ්ඣත්තංයවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. බහිද්ධා යවදනාසු යවදනානුපස්සී 
විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 
අජ්ඣත්තබහිද්ධායවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, 
වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘අජ්ඣත්තංචිත්යත…යප.… බහිද්ධාචිත්යත…යප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා
චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරතිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘අජ්ඣත්තං ධම්යමසු…යප.… බහිද්ධා ධම්යමසු…යප.… 
අජ්ඣත්තබහිද්ධාධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, 
වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.එත්තාවතායඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො 
චත්තායරොසතිපට්ඨානාආරද්ධායහොන්තී’’ති.දුතියං. 

3. සුතනුසුත්තං 

901. එකංසමයංආයස්මාඅනුරුද්යධොසාවත්ථියංවිහරති සුතනුතීයර.අථ
යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයනායස්මා අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
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උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා අනුරුද්යධන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නායඛො
යත භික්ඛූ ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොචුං – ‘‘කතයමසං ආයස්මා
අනුරුද්යධොධම්මානං භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාමහාභිඤ්ඤතංපත්යතො’’ති? 

‘‘චතුන්නං ඛ්වාහං, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා
මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො. කතයමසං චතුන්නං? ඉධාහං, ආවුයසො, කායය 
කායානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං – ඉයමසං ඛ්වාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො. ඉයමසඤ්ච පනාහං, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා හීනං ධම්මං
හීනයතො අබ්භඤ්ඤාසිං, මජ්ඣිමංධම්මං මජ්ඣිමයතො අබ්භඤ්ඤාසිං, පණීතං
ධම්මංපණීතයතො අබ්භඤ්ඤාසි’’න්ති.තතියං. 

4. පඨමකණ්ඩකීසුත්තං 

902. එකංසමයංආයස්මාචඅනුරුද්යධොආයස්මාචසාරිපුත්යතො ආයස්මා
චමහායමොග් ල්ලායනොසායකයතවිහරන්තිකණ්ඩකීවයන. අථ යඛොආයස්මා
චසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහායමොග් ල්ලායනො සායන්හසමයංපටිසල්ලානා
වුට්ඨිතා යයනායස්මා අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා අනුරුද්යධන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංඑතදයවොච– ‘‘යසයඛනාවුයසොඅනුරුද්ධ, 
භික්ඛුනාකතයමධම්මා උපසම්පජ්ජවිහාතබ්බා’’ති? 

‘‘යසයඛනාවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුනාචත්තායරොසතිපට්ඨානා උපසම්පජ්ජ
විහාතබ්බා.කතයමචත්තායරො? ඉධාවුයසො, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති 
ආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු 
…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං – යසයඛනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
භික්ඛුනාඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාඋපසම්පජ්ජවිහාතබ්බා’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියකණ්ඩකීසුත්තං 

903. සායකතනිදානං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොච – ‘‘අයසයඛනාවුයසො අනුරුද්ධ, භික්ඛුනා
කතයම ධම්මා උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බා’’ති? ‘‘අයසයඛනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
භික්ඛුනාචත්තායරොසතිපට්ඨානාඋපසම්පජ්ජවිහාතබ්බා.කතයමචත්තායරො? 
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ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං– අයසයඛනාවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුනාඉයමචත්තායරො
සතිපට්ඨානාඋපසම්පජ්ජ විහාතබ්බා’’ති.පඤ්චමං. 

6. තතියකණ්ඩකීසුත්තං 

904. සායකතනිදානං. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොච – ‘‘කතයමසං ආයස්මා අනුරුද්යධො
ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’’ති? ‘‘චතුන්නං
ඛ්වාහං, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො. කතයමසංචතුන්නං? ඉධාහං, ආවුයසො, කායයකායානුපස්සීවිහරාමි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං– ඉයමසංඛ්වාහං, 
ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං
පත්යතො. ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාසහස්සංයලොකං අභිජානාමී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තණ්හක්ඛයසුත්තං 

905. සාවත්ථිනිදානං. තත්රයඛොආයස්මා අනුරුද්යධොභික්ඛූආමන්යතසි– 
‘‘ආවුයසො භික්ඛයවො’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
අනුරුද්ධස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාඅනුරුද්යධොඑතදයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, සතිපට්ඨානාභාවිතා බහුලීකතාතණ්හක්ඛයාය
සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී
විහරති…යප.… යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං– 
ඉයමයඛො, ආවුයසො, චත්තායරොසතිපට්ඨානාභාවිතාබහුලීකතාතණ්හක්ඛයාය 
සංවත්තන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. සලළා ාරසුත්තං 

906. එකං සමයං ආයස්මා අනුරුද්යධො සාවත්ථියං විහරති සලළා ායර.
තත්ර යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො භික්ඛූ ආමන්යතසි…යප.… එතදයවොච – 
‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො,  ඞ් ානදීපාචීනනින්නාපාචීනයපොණාපාචීනපබ්භාරා.
අථ මහාජනකායයොආ ච්යඡයයකුද්දාලපිටකං [කුද්දාලපිටකං (බහූසු)] ආදාය
– ‘මයං ඉමං  ඞ් ානදිං පච්ඡානින්නං කරිස්සාම පච්ඡායපොණං 
පච්ඡාපබ්භාර’න්ති. තං කිං මඤ්ඤථාවුයසො, අපි නු යසො මහාජනකායයො
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පටුන 

 ඞ් ානදිං පච්ඡානින්නං කයරයය පච්ඡායපොණං පච්ඡාපබ්භාර’’න්ති? ‘‘යනො
යහතං, ආවුයසො’’. ‘‘තං කිස්සයහතු’’? ‘‘ ඞ් ා, ආවුයසො, නදීපාචීනනින්නා
පාචීනයපොණාපාචීනපබ්භාරා.සාන සුකරාපච්ඡානින්නංකාතුංපච්ඡායපොණං
පච්ඡාපබ්භාරං. යාවයදව ච පන යසො මහාජනකායයො කිලමථස්ස විඝාතස්ස
භාගීඅස්සා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුං චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවන්තං
චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොන්තං රාජායනො වා රාජමහාමත්තා වා
මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවා යභොය හි අභිහට්ඨංපවායරයයං
– ‘එහම්යභො පුරිස, කිං යත ඉයම කාසාවා අනුදහන්ති? කිං මුණ්යඩො
කපාලමනුසඤ්චරසි? එහිහීනායාවත්තිත්වායභොය චභුඤ්ජස්සුපුඤ්ඤානිච 
කයරොහී’’’ති. 

‘‘යසො වත, ආවුයසො, භික්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවන්යතො
චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොන්යතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? යඤ්හි තං, 
ආවුයසො, චිත්තං දීඝරත්තංවියවකනින්නංවියවකයපොණං වියවකපබ්භාරංතං
වත හීනායාවත්තිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු
චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවති, චත්තායරො සතිපට්ඨායන බහුලීකයරොතීති? 
ඉධාවුයසො, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති…යප.… යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. එවංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුචත්තායරො
සතිපට්ඨායනභායවති, චත්තායරොසතිපට්ඨායන බහුලීකයරොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අම්බපාලිවනසුත්තං 

907. එකං සමයං ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො 
යවසාලියං විහරන්ති අම්බපාලිවයන. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මාසාරිපුත්යතොආයස්මන්තං අනුරුද්ධංඑතදයවොච– 

‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො අනුරුද්ධ, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො
මුඛවණ්යණො පරියයොදායතො. කතයමනායස්මා අනුරුද්යධො විහායරන එතරහි
බහුලං විහරතී’’ති? ‘‘චතූසු ඛ්වාහං, ආවුයසො, සතිපට්ඨායනසු
සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතොඑතරහි බහුලංවිහරාමි.කතයමසුචතූසු? ඉධාහං, ආවුයසො, 
කායය කායානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං – ඉයමසු ඛ්වාහං, ආවුයසො, චතූසු සතිපට්ඨායනසු 
සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතොඑතරහිබහුලංවිහරාමි.යයොයසො, ආවුයසො, භික්ඛුඅරහං
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ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො
පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො, යසො ඉයමසු චතූසු
සතිපට්ඨායනසුසුප්පතිට්ඨිතචිත්යතොබහුලං විහරතී’’ති. 

‘‘ලාභා වත යනො, ආවුයසො, සුලද්ධං වත යනො, ආවුයසො! යය මයං
ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්සසම්මුඛාව අස්සුම්හආසභිංවාචංභාසමානස්සා’’ති.
නවමං. 

10. බාළ්හගිලානසුත්තං 

908. එකං සමයංආයස්මා අනුරුද්යධො සාවත්ථියං විහරතිඅන්ධවනස්මිං
ආබාධියකොදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.අථයඛොසම්බහුලා භික්ඛූයයනායස්මා
අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං
එතදයවොචුං– 

‘‘කතයමනායස්මයතො අනුරුද්ධස්ස විහායරන විහරයතො උප්පන්නා 
සාරීරිකාදුක්ඛායවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨන්තී’’ති? ‘‘චතූසුයඛොයම, 
ආවුයසො, සතිපට්ඨායනසුසුප්පතිට්ඨිතචිත්තස්සවිහරයතොඋප්පන්නාසාරීරිකා
දුක්ඛා යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨන්ති. කතයමසු චතූසු? ඉධාහං, 
ආවුයසො, කායය කායානුපස්සී විහරාමි…යප.… යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං – ඉයමසු යඛො යම, ආවුයසො, චතූසු
සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තස්ස විහරයතො උප්පන්නා සාරීරිකා දුක්ඛා
යවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨන්තී’’ති.දසමං. 

රයහො තවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

රයහො යතන ද්යවවුත්තා, සුතනුකණ්ඩකී තයයො; 
තණ්හක්ඛයසලළා ාරං, අම්බපාලිචගිලානන්ති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. කප්පසහස්සසුත්තං 

909. එකං සමයං ආයස්මා අනුරුද්යධො සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයනායස්මා
අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා අනුරුද්යධන
සද්ධිං…යප.… එකමන්තංනිසින්නායඛොයතභික්ඛූ ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධං
එතදයවොචුං– 
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‘‘කතයමසං ආයස්මා අනුරුද්යධො ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා 
මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො’’ති? ‘‘චතුන්නං ඛ්වාහං, ආවුයසො, සතිපට්ඨානානං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා මහාභිඤ්ඤතං පත්යතො. කතයමසං චතුන්නං? 
ඉධාහං, ආවුයසො, කායය කායානුපස්සී විහරාමි…යප.… යවදනාසු…යප.… 
චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරාමිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං– ඉයමසංඛ්වාහං, ආවුයසො, චතුන්නං
සතිපට්ඨානානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තාමහාභිඤ්ඤතංපත්යතො. ඉයමසඤ්ච
පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා 
කප්පසහස්සංඅනුස්සරාමී’’ති.පඨමං. 

2. ඉද්ධිවිධසුත්තං 

910. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොමි– එයකොපිහුත්වාබහුධා 
යහොමි…යප.… යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතමී’’ති.දුතියං. 

3. දිබ්බයසොතසුත්තං 

911. ‘‘ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා දිබ්බායයසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභො
සද්යදසුණාමිදිබ්යබච මානුයස චයයදූයරසන්තියකචා’’ති.තතියං. 

4. යචයතොපරියසුත්තං 

912. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාපරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි – 
සරා ංවාචිත්තං ‘සරා ං චිත්ත’න්ති පජානාමි…යප.… අවිමුත්තංවාචිත්තං
‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාමී’’ති. චතුත්ථං. 

5. ඨානසුත්තං 

913. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං
පජානාමී’’ති. පඤ්චමං. 

6. කම්මසමාදානසුත්තං 

914. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං ඨානයසො
යහතුයසො විපාකංයථාභූතංපජානාමී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. සබ්බත්ථ ාමිනිසුත්තං 

915. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාසබ්බත්ථ ාමිනිප්පටිපදංයථාභූතංපජානාමී’’ති. සත්තමං. 

8. නානාධාතුසුත්තං 

916. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාඅයනකධාතුනානාධාතුයලොකංයථාභූතංපජානාමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. නානාධිමුත්තිසුත්තං 

917. ‘‘ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා සත්තානංනානාධිමුත්තිකතංයථාභූතංපජානාමී’’ති.නවමං. 

10. ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තසුත්තං 

918. ‘‘ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා පරසත්තානං පරපුග් ලානං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං
පජානාමී’’ති.දසමං. 

11. ඣානාදිසුත්තං 

919. ‘‘ඉයමසඤ්ච පනාහං, ආවුයසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානංභාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසං යවොදානං
වුට්ඨානංයථාභූතංපජානාමී’’ති.එකාදසමං. 

12. පුබ්යබනිවාසසුත්තං 

920. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමි, යසයයථිදං– එකම්පි
ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමී’’ති.ද්වාදසමං. 

13. දිබ්බචක්ඛුසුත්තං 

921. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තාදිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසත්යත 
පස්සාමිචවමායනඋපපජ්ජමායන…යප.… ඉතිදිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකනයථාකම්මූපය සත්යතපජානාමී’’ති.යතරසමං. 

14. ආසවක්ඛයසුත්තං 

922. ‘‘ඉයමසඤ්චපනාහං, ආවුයසො, චතුන්නංසතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං 
දිට්යඨ ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරාමී’’ති.චුද්දසමං. 
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දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

මහාභිඤ්ඤං ඉද්ධි දිබ්බං, යචයතොපරියංඨානංකම්මං; 
සබ්බත්ථධාතුධිමුත්ති, ඉන්ද්රියංඣානංතිස්යසො විජ්ජාති. 

අනුරුද්ධසංයුත්තංඅට්ඨමං. 
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9. ඣානසංයුත්තං 

1.  ඞ් ායප යාලවග්ය ො 

1-12. ඣානාදිසුත්තද්වාදසකං 

923-934. සාවත්ථිනිදානං ‘‘චත්තායරො යම, භික්ඛයව, ඣානා. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ 
විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො
එයකොදිභාවංඅවිතක්කං අවිචාරංසමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති.පීතියාචවිරා ා උයපක්ඛයකොචවිහරතිසයතොචසම්පජායනොසුඛඤ්ච
කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සච
පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොඣානා’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ඞ් ා නදී පාචීනනින්නා පාචීනයපොණා 
පාචීනපබ්භාරා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො ඣායන 
භායවන්යතො චත්තායරොඣායන බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති
නිබ්බානයපොයණො නිබ්බානපබ්භායරො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු චත්තායරො
ඣායනභායවන්යතොචත්තායරො ඣායනබහුලීකයරොන්යතොනිබ්බානනින්යනො
යහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුවිවිච්යචව
කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං
පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානං…යප.… තතියංඣානං…යප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුචත්තායරොඣායන භායවන්යතොචත්තායරොඣායන
බහුලීකයරොන්යතො නිබ්බානනින්යනො යහොති නිබ්බානයපොයණො 
නිබ්බානපබ්භායරො’’ති.ද්වාදසමං. 

 ඞ් ායපයයාලවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඡ පාචීනයතොනින්නා, ඡනින්නාච සමුද්දයතො; 
ද්යවයතඡද්වාදසයහොන්ති, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

අප්පමාදවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 
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තථා තංපදංකූටං, මූලංසායරොචවස්සිකං; 
රාජාචන්දිමසූරියා, වත්යථනදසමංපදන්ති. 

බලකරණීයවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 

බලං බීජඤ්චනාය ොච, රුක්යඛොකුම්යභනසූකියා; 
ආකායසනචද්යවයමඝා, නාවාආ න්තුකානදීති. 

එසනාවග්ය ොවිත්ථායරතබ්යබො. 

තස්සුද්දානං– 

එසනාවිධාආසයවො, භයවොචදුක්ඛතාතිස්යසො; 
ඛිලංමලඤ්චනීයඝොච, යවදනාතණ්හාතසිනාචාති. 

5. ඔඝවග්ය ො 

1-10. ඔඝාදිසුත්තං 
967-976. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. කතමානි

පඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි යඛො, 

භික්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංයයොජනානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 

පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය

පරික්ඛයාය පහානායචත්තායරොඣානාභායවතබ්බා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං

සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.

විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං 

අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං…යප.… තතියං 

ඣානං…යප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 

පඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියානං සංයයොජනානං අභිඤ්ඤාය පරිඤ්ඤාය

පරික්ඛයාය පහානාය ඉයම චත්තායරො ඣානා භායවතබ්බා’’ති

විත්ථායරතබ්බං.දසමං.(යථා මග් සංයුත්තංතථාවිත්ථායරතබ්බං). 

ඔඝවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

ඔයඝොයයොය ොඋපාදානං,  න්ථාඅනුසයයනච; 
කාමගුණානීවරණා, ඛන්ධාඔරුද්ධම්භාගියාති. 
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ඣානසංයුත්තංනවමං. 
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10. ආනාපානසංයුත්තං 

1. එකධම්මවග්ය ො 

1. එකධම්මසුත්තං 

977. සාවත්ථිනිදානං. තත්ර යඛො…යප.… එතදයවොච – ‘‘එකධම්යමො, 
භික්ඛයව, භාවියතො බහුලීකයතො මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසො. කතයමො
එකධම්යමො? ආනාපානස්සති [ආනාපානසති (සී. පී.)]. කථං භාවිතා ච, 
භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිකථංබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වාරුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා
නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව [සයතො (බහූසු)
තතියපාරාජියකපි] පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති
පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති; රස්සං වා
අස්සසන්යතො ‘රස්සං අස්සසාමී’තිපජානාති, රස්සං වා පස්සසන්යතො ‘රස්සං
පස්සසාමී’ති පජානාති; ‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; 
‘පීතිප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පීතිප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති 
සික්ඛති; ‘සුඛප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සුඛප්පටිසංයවදී 
පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; ‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘චිත්තප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං 
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 
‘සමාදහං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සමාදහං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති; ‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘වියමොචයං චිත්තං
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘විරා ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘විරා ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘නියරොධානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘නියරොධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති එවං
බහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා’’ති. පඨමං. 

2. යබොජ්ඣඞ් සුත්තං 

978. ‘‘ආනාපානස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා
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මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ආනාපානස්සතිසහ තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග් පරිණාමිං, ආනාපානස්සතිසහ තං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති…යප.… ආනාපානස්සතිසහ තං උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං. එවං
භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති එවං බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා’’ති.දුතියං. 

3. සුද්ධිකසුත්තං 

979. ‘‘ආනාපානස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා
මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසො සයතොවඅස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිඑවංබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා’’ති.තතියං. 

4. පඨමඵලසුත්තං 

980. ‘‘ආනාපානස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා
මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වානිසීදතිපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසති, සයතොව 
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සති එවං බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා. එවං භාවිතාය
යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතියා එවං බහුලීකතාය ද්වින්නං ඵලානං
අඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං– දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස 
අනා ාමිතා’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියඵලසුත්තං 

981. ‘‘ආනාපානස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා
මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසො සයතොවඅස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
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‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිඑවංබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා. 

‘‘එවංභාවිතායයඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතියාඑවංබහුලීකතායසත්ත 
ඵලා සත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. කතයම සත්ත ඵලා සත්තානිසංසා? දිට්යඨව
ධම්යම පටිකච්ච අඤ්ඤං ආරායධති; යනො යච දිට්යඨව ධම්යම පටිකච්ච
අඤ්ඤං ආරායධති. අථ මරණකායල අඤ්ඤං ආරායධති; යනො යච දිට්යඨව
ධම්යමපටිකච්චඅඤ්ඤංආරායධති, යනොයචමරණකායලඅඤ්ඤංආරායධති.
අථ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති… උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති… 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති… උද්ධංයසොයතො යහොති අකනිට්ඨ ාමී – එවං
භාවිතාය යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතියාඑවංබහුලීකතායඉයමසත්තඵලා
සත්තානිසංසා පාටිකඞ්ඛා’’ති.පඤ්චමං. 

6. අරිට්ඨසුත්තං 

982. සාවත්ථිනිදානං. තත්ර යඛො භ වා…යප.… එතදයවොච – ‘‘භායවථ
යනො තුම්යහභික්ඛයව, ආනාපානස්සති’’න්ති? එවංවුත්යතආයස්මාඅරිට්යඨො
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අහං යඛො, භන්යත, භායවමිආනාපානස්සති’’න්ති.
‘‘යථා කථංපනත්වං, අරිට්ඨ, භායවසිආනාපානස්සති’’න්ති? ‘‘අතීයතසු යම, 
භන්යත, කායමසු කාමච්ඡන්යදො පහීයනො, අනා යතසු යම කායමසු
කාමච්ඡන්යදො වි යතො, අජ්ඣත්තබහිද්ධා [අජ්ඣත්තංබහිද්ධා (සයා.කං. පී. 
ක.)] ච යමධම්යමසු පටිඝසඤ්ඤා සුප්පටිවිනීතා. යසො [යසොහං (?)] සයතොව
අස්සසිස්සාමි, සයතොව පස්සසිස්සාමි. එවං ඛ්වාහං, භන්යත, භායවමි
ආනාපානස්සති’’න්ති. 

‘‘‘අත්යථසා, අරිට්ඨ, ආනාපානස්සති, යනසා නත්ථී’ති වදාමි. අපි ච, 
අරිට්ඨ, යථා ආනාපානස්සති විත්ථායරන පරිපුණ්ණා යහොති තං සුණාහි, 
සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
අරිට්යඨොභ වයතො පච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කථඤ්ච, අරිට්ඨ, ආනාපානස්සති විත්ථායරන පරිපුණ්ණා යහොති? ඉධ, 
අරිට්ඨ, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා
නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං 
උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව පස්සසති. දීඝං වා
අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති.එවං
යඛො, අරිට්ඨ, ආනාපානස්සතිවිත්ථායරනපරිපුණ්ණායහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. මහාකප්පිනසුත්තං 

983. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා මහාකප්පියනො 
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං 
පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං
මහාකප්පිනං අවිදූයර නිසින්නං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛංසතිං උපට්ඨයපත්වා.දිස්වානභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘පස්සථ යනොතුම්යහ, භික්ඛයව, එතස්ස භික්ඛුයනොකායස්සඉඤ්ජිතත්තං
වා ඵන්දිතත්තං වා’’ති? ‘‘යදාපි මයං, භන්යත, තං ආයස්මන්තං පස්සාම
සඞ්ඝමජ්යඣ වා නිසින්නං එකං වා රයහො නිසින්නං, තදාපි මයං තස්ස
ආයස්මයතොනපස්සාමකායස්සඉඤ්ජිතත්තංවා ඵන්දිතත්තංවා’’ති. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, සමාධිස්ස භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යනව කායස්ස
ඉඤ්ජිතත්තං වා යහොති ඵන්දිතත්තං වා, නචිත්තස්ස ඉඤ්ජිතත්තං වා යහොති 
ඵන්දිතත්තංවා, තස්සයසො, භික්ඛයව, භික්ඛුසමාධිස්සනිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභී 
අකසිරලාභී.කතමස්ස ච, භික්ඛයව, සමාධිස්සභාවිතත්තා බහුලීකතත්තායනව
කායස්සඉඤ්ජිතත්තංවායහොතිඵන්දිතත්තංවා, නචිත්තස්ස ඉඤ්ජිතත්තංවා
යහොතිඵන්දිතත්තංවා? 

‘‘ආනාපානස්සතිසමාධිස්ස, භික්ඛයව, භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යනව 
කායස්සඉඤ්ජිතත්තංවායහොතිඵන්දිතත්තංවා, නචිත්තස්සඉඤ්ජිතත්තංවා
යහොති ඵන්දිතත්තං වා. කථං භාවියත ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධිම්හි
කථං බහුලීකයත යනව කායස්ස ඉඤ්ජිතත්තං වා යහොති ඵන්දිතත්තං වා, න
චිත්තස්සඉඤ්ජිතත්තංවායහොති ඵන්දිතත්තංවා? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා 
සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති. එවංභාවියතචයඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිසමාධිම්හි එවං බහුලීකයත යනව කායස්ස ඉඤ්ජිතත්තං වා
යහොතිඵන්දිතත්තංවා, නචිත්තස්සඉඤ්ජිතත්තංවායහොති ඵන්දිතත්තංවා’’ති.
සත්තමං. 

8. පදීයපොපමසුත්තං 

984. ‘‘ආනාපානස්සතිසමාධි, භික්ඛයව, භාවියතොබහුලීකයතොමහප්ඵයලො
යහොතිමහානිසංයසො.කථංභාවියතොච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධිකථං
බහුලීකයතොමහප්ඵයලොයහොතිමහානිසංයසො? 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ආනාපානසංයුත්තං 

240 

පටුන 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා
සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසො සයතොවඅස්සසති, සයතොවපස්සසති.දීඝංවා
අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති.එවං
භාවියතො යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි එවං බහුලීකයතො මහප්ඵයලො
යහොතිමහානිසංයසො. 

‘‘අහම්පි සුදං, භික්ඛයව, පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්යධො 
යබොධිසත්යතොව සමායනො ඉමිනා විහායරන බහුලං විහරාමි. තස්ස මය්හං, 
භික්ඛයව, ඉමිනා විහායරනබහුලංවිහරයතොයනවකායයොකිලමතිනචක්ඛූනි; 
අනුපාදායචයමආසයවහිචිත්තං විමුච්චි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘යනව යම කායයො 
කිලයමයය න චක්ඛූනි, අනුපාදාය ච යම ආසයවහි චිත්තං විමුච්යචයයා’ති, 
අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘යය යම ය හසිතා
සරසඞ්කප්පා යත පහීයයයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං
මනසි කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘අප්පටිකූයල 
පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අයයමවආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං මනසි
කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘පටිකූයල
අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං
මනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘පටිකූයල ච 
අප්පටිකූයලචපටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය’න්ති, අයයමවආනාපානස්සතිසමාධි
සාධුකංමනසි කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘පටිකූයල ච
අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අයයමව 
ආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘අප්පටිකූලඤ්ච
පටිකූලඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං සයතො 
සම්පජායනො’ති, අයයමවආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 
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‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං
මනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘විතක්කවිචාරානං 
වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව
ආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘පීතියා ච විරා ා
උයපක්ඛයකො ච විහයරයයං සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන 
පටිසංයවයදයයං, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති– උයපක්ඛයකොසතිමාසුඛවිහාරීති
තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි
සාධුකංමනසි කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සුඛස්ස ච පහානා
දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා
අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ 
විහයරයය’න්ති, අයයමවආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සබ්බයසො 
රූපසඤ්ඤානංසමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ් මානානත්තසඤ්ඤානං
අමනසිකාරා අනන්යතො ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ
විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සබ්බයසො 
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව 
ආනාපානස්සතිසමාධිසාධුකංමනසිකාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සබ්බයසො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං මනසි
කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
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උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං මනසි
කාතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, භික්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය – ‘සබ්බයසො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, අයයමව ආනාපානස්සතිසමාධි සාධුකං මනසි
කාතබ්යබො. 

‘‘එවංභාවියතයඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධිම්හිඑවං බහුලීකයත, 
සුඛං යච යවදනං යවදයති, සා ‘අනිච්චා’ති පජානාති, ‘අනජ්යඣොසිතා’ති 
පජානාති, ‘අනභිනන්දිතා’ති පජානාති; දුක්ඛං යච යවදනං යවදයති, ‘සා
අනිච්චා’ති පජානාති, ‘අනජ්යඣොසිතා’ති පජානාති, ‘අනභිනන්දිතා’ති 
පජානාති; අදුක්ඛමසුඛං යච යවදනං යවදයති, ‘සා අනිච්චා’ති පජානාති, 
‘අනජ්යඣොසිතා’තිපජානාති, ‘අනභිනන්දිතා’තිපජානාති’’. 

‘‘සුඛං [යසො සුඛං (සී. සයා. කං. පී.) ම. නි. 3.364 අට්ඨකථාටීකා
ඔයලොයකතබ්බා] යචයවදනංයවදයති, විසංයුත්යතොනංයවදයති; දුක්ඛංයච
යවදනංයවදයති, විසංයුත්යතොනංයවදයති; අදුක්ඛමසුඛංයචයවදනංයවදයති, 
විසංයුත්යතො 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’තිපජානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යතලඤ්චපටිච්ච, වට්ටිඤ්චපටිච්ච යතලප්පදීයපො 
ඣායයයය, තස්යසව යතලස්ස ච වට්ටියා ච පරියාදානා අනාහායරො
නිබ්බායයයය; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කායපරියන්තිකං යවදනං
යවදයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති, 
ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං
යවදයාමී’ති පජානාති, ‘කායස්ස යභදා උද්ධං ජීවිතපරියාදානා ඉයධව
සබ්බයවදයිතානිඅනභිනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්තී’තිපජානාතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. යවසාලීසුත්තං 

985. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරති මහාවයන 
කූටා ාරසාලායං.යතනයඛොපනසමයයනභ වාභික්ඛූනංඅයනකපරියායයන
අසුභකථංකයථති, අසුභාය වණ්ණංභාසති, අසුභභාවනායවණ්ණංභාසති. 

අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, අඩ්ඪමාසං
පටිසල්ලීයිතුං. නාම්හි යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යබො, අඤ්ඤත්ර එයකන 
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පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො
පටිස්සුත්වා නාස්සුධ යකොචි භ වන්තං උපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්ර එයකන
පිණ්ඩපාතනීහාරයකන. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ – ‘‘භ වා අයනකපරියායයන අසුභකථං කයථති, 
අසුභාය වණ්ණං භාසති, අසුභභාවනාය වණ්ණං භාසතී’’ති
අයනකාකාරයවොකාරං අසුභභාවනානුයයො මනුයුත්තා විහරන්ති. යත ඉමිනා
කායයන අට්ටීයමානා [අට්ටියමානා (සී. සයා. කං. පී. ක.)] හරායමානා
ජිගුච්ඡමානා සත්ථහාරකං පරියයසන්ති. දසපි භික්ඛූ එකායහන සත්ථං 
ආහරන්ති, වීසම්පි…යප.… තිංසම්පිභික්ඛූඑකායහනසත්ථංආහරන්ති. 

අථ යඛො භ වා තස්ස අඩ්ඪමාසස්ස අච්චයයන පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
ආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි – ‘‘කිංනුයඛො, ආනන්ද, තනුභූයතො විය
භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති? ‘‘තථාහිපන, භන්යත, ‘භ වාභික්ඛූනංඅයනකපරියායයන 
අසුභකථංකයථති, අසුභායවණ්ණංභාසති, අසුභභාවනායවණ්ණං භාසතී’ති
අයනකාකාරයවොකාරං අසුභභාවනානුයයො මනුයුත්තා විහරන්ති. යත ඉමිනා
කායයන අට්ටීයමානා හරායමානා ජිගුච්ඡමානා සත්ථහාරකං පරියයසන්ති.
දසපි භික්ඛූ එකායහන සත්ථං ආහරන්ති, වීසම්පි භික්ඛූ… තිංසම්පි භික්ඛූ
එකායහනසත්ථංආහරන්ති. සාධු, භන්යත, භ වාඅඤ්ඤංපරියායංආචික්ඛතු
යථායංභික්ඛුසඞ්යඝොඅඤ්ඤාය සණ්ඨයහයයා’’ති. 

‘‘යතනහානන්ද, යාවතිකා භික්ඛූ යවසාලිං උපනිස්සාය විහරන්ති යත 
සබ්යබඋපට්ඨානසාලායංසන්නිපායතහී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොආයස්මා
ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා යාවතිකා භික්ඛූ යවසාලිං උපනිස්සාය
විහරන්ති යත සබ්යබ උපට්ඨානසාලායං සන්නිපායතත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සන්නිපතියතො 
[සන්නිපාතියතො (සී.)], භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො. යස්ස දානි, භන්යත, භ වා
කාලංමඤ්ඤතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා යයන උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘අයම්පි
යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො බහුලීකයතො සන්යතො යචව
පණීයතොච අයසචනයකොචසුයඛොචවිහායරොඋප්පන්නුප්පන්යනචපාපයක
අකුසයලධම්යමඨානයසො අන්තරධායපතිවූපසයමති’’. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගිම්හානං පච්ඡියම මායස ඌහතං රයජොජල්ලං, 
තයමනං මහාඅකාලයමයඝො ඨානයසො අන්තරධායපති වූපසයමති; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො බහුලීකයතො සන්යතො යචව
පණීයතොච අයසචනයකොචසුයඛොච විහායරොඋප්පන්නුප්පන්යන චපාපයක
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අකුසයල ධම්යම ඨානයසො අන්තරධායපති වූපසයමති. කථං භාවියතො ච, 
භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධිකථංබහුලීකයතොසන්යතොයචවපණීයතොච
අයසචනයකො ච සුයඛො ච විහායරො උප්පන්නුප්පන්යන ච පාපයක අකුසයල
ධම්යමඨානයසොඅන්තරධායපතිවූපසයමති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා 
සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති. එවංභාවියතොයඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිසමාධි එවං බහුලීකයතො සන්යතො යචව පණීයතො ච 
අයසචනයකො ච සුයඛො ච විහායරො උප්පන්නුප්පන්යන ච පාපයක අකුසයල 
ධම්යමඨානයසොඅන්තරධායපතිවූපසයමතී’’ති.නවමං. 

10. කිමිලසුත්තං 

986. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වාකිමිලායං [කිම්බිලායං (සී.පී.)] 
විහරතියවළුවයන.තත්රයඛොභ වා ආයස්මන්තංකිමිලංආමන්යතසි– ‘‘කථං
භාවියතොනුයඛො, කිමිල, ආනාපානස්සතිසමාධිකථං බහුලීකයතොමහප්ඵයලො
යහොතිමහානිසංයසො’’ති? 

එවං වුත්යත ආයස්මා කිමියලො තුණ්හී අයහොසි. දුතියම්පි යඛො 
භ වා…යප.… තතියම්පි යඛො භ වා ආයස්මන්තං කිමිලං ආමන්යතසි – 
‘‘කථං භාවියතො නු යඛො, කිමිල, ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො
මහප්ඵයලොයහොතිමහානිසංයසො’’ති? තතියම්පියඛො ආයස්මාකිමියලොතුණ්හී
අයහොසි. 

එවං වුත්යතආයස්මාආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘එතස්ස, භ වා, 
කායලො; එතස්ස, සු ත, කායලො!යංභ වාආනාපානස්සතිසමාධිං භායසයය. 
භ වයතොසුත්වාභික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතනහානන්ද, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛො ආයස්මාආනන්යදොභ වයතොපච්චස්යසොසි. භ වාඑතදයවොච
– ‘‘කථං භාවියතො ච, ආනන්ද, ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො
මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසො? ඉධානන්ද, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා නිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසො සයතොවඅස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. එවං භාවියතො යඛො, ආනන්ද, 
ආනාපානස්සතිසමාධිඑවංබහුලීකයතොමහප්ඵයලොයහොති මහානිසංයසො’’. 
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‘‘යස්මිංසමයය, ආනන්ද, භික්ඛුදීඝංවාඅස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති
පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති; රස්සං වා 
අස්සසන්යතො ‘රස්සං අස්සසාමී’තිපජානාති, රස්සං වා පස්සසන්යතො ‘රස්සං 
පස්සසාමී’ති පජානාති; ‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං 
අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරංපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති – 
කායය කායානුපස්සී, ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.තංකිස්සයහතු? 
කායඤ්ඤතරාහං, ආනන්ද, එතං වදාමි යදිදං – අස්සාසපස්සාසං.
තස්මාතිහානන්ද, කායය කායානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිංසමයය, ආනන්ද, භික්ඛු‘පීතිප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, 
‘පීතිප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සුඛප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘සුඛප්පටිසංයවදීපස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී 
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; 
‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – යවදනාසු 
යවදනානුපස්සී, ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො 
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තං කිස්ස යහතු? 
යවදනාඤ්ඤතරාහං, ආනන්ද, එතං වදාමි, යදිදං – අස්සාසපස්සාසානං 
[අස්සාසපස්සාසං(පී.ක.)ම.නි.3.145] සාධුකංමනසිකාරං. තස්මාතිහානන්ද, 
යවදනාසු යවදනානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු ‘චිත්තප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘චිත්තප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; අභිප්පයමොදයං
චිත්තං…යප.… සමාදහං චිත්තං…යප.… ‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘වියමොචයංචිත්තංපස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති– චිත්යතචිත්තානුපස්සී, 
ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරතිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.තංකිස්සයහතු? නාහං, ආනන්ද, මුට්ඨස්සතිස්ස
අසම්පජානස්ස ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනං වදාමි. තස්මාතිහානන්ද, චිත්යත
චිත්තානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු ‘අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති…යප.… විරා ානුපස්සී…යප.… නියරොධානුපස්සී…යප.… 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී 
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී, ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං
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සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. යසො යං තං යහොති අභිජ්ඣායදොමනස්සානං පහානං තං
පඤ්ඤාය දිස්වා සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. තස්මාතිහානන්ද, ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, චතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ (සී. සයා. කං.)] 
මහාපංසුපුඤ්යජො. පුරත්ථිමාය යචපි දිසායංආ ච්යඡයයසකටංවා රයථොවා, 
උපහනයතව තං පංසුපුඤ්ජං; පච්ඡිමාය යචපි දිසාය ආ ච්යඡයය…යප.… 
උත්තරායයචපිදිසාය…යප.… දක්ඛිණායයචපිදිසායආ ච්යඡයය සකටංවා
රයථොවා, උපහනයතවතංපංසුපුඤ්ජං.එවයමවයඛො, ආනන්ද, භික්ඛුකායය 
කායානුපස්සී විහරන්යතොපි උපහනයතව පාපයක අකුසයල ධම්යම; 
යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරන්යතොපි
උපහනයතවපාපයක අකුසයලධම්යම’’ති.දසමං. 

එකධම්මවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

එකධම්යමො චයබොජ්ඣඞ්ය ො, සුද්ධිකඤ්චදුයව ඵලා; 
අරිට්යඨොකප්පියනොදීයපො, යවසාලීකිමියලනචාති. 

2. දුති වග්ය ො 

1. ඉච්ඡානඞ් ලසුත්තං 

987. එකං සමයංභ වාඉච්ඡානඞ් යලවිහරති ඉච්ඡානඞ් ලවනසණ්යඩ.
තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, යතමාසං
පටිසල්ලීයිතුං. නාම්හි යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යබො, අඤ්ඤත්ර එයකන 
පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො
පටිස්සුත්වා නාස්සුධ යකොචි භ වන්තං උපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්ර එයකන
පිණ්ඩපාතනීහාරයකන. 

අථ යඛොභ වාතස්සයතමාසස්සඅච්චයයන පටිසල්ලානාවුට්ඨියතොභික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘සයච යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං
පුච්යඡයයං – ‘කතයමනාවුයසො, විහායරන සමයණො ය ොතයමො වස්සාවාසං
බහුලං විහාසී’ති, එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – ‘ආනාපානස්සතිසමාධිනා යඛො, 
ආවුයසො, භ වා වස්සාවාසං බහුලං විහාසී’ති. ඉධාහං, භික්ඛයව, සයතො
අස්සසාමි, සයතො පස්සසාමි. දීඝං අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාමි, 
දීඝං පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාමි; රස්සං අස්සසන්යතො ‘රස්සං
අස්සසාමී’ති පජානාමි, රස්සං පස්සසන්යතො ‘රස්සං පස්සසාමී’ති පජානාමි; 
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‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති පජානාමි…යප.… 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති පජානාමි, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී 
පස්සසිස්සාමී’ති පජානාමි’’. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මාවදමායනො වයදයය– ‘අරියවිහායරො’ ඉතිපි, 
‘බ්රහ්මවිහායරො’ ඉතිපි, ‘තථා තවිහායරො’ ඉතිපි.ආනාපානස්සතිසමාධිංසම්මා
වදමායනො වයදයය – ‘අරියවිහායරො’ ඉතිපි, ‘බ්රහ්මවිහායරො’ ඉතිපි, 
‘තථා තවිහායරො’ ඉතිපි. යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යසඛා අප්පත්තමානසා
අනුත්තරංයයො ක්යඛමංපත්ථයමානාවිහරන්තියතසං ආනාපානස්සතිසමාධි
භාවියතොබහුලීකයතොආසවානංඛයායසංවත්තති.යයචයඛොයත, භික්ඛයව, 
භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා
අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා යතසං
ආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො බහුලීකයතො දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය යචව
සංවත්තතිසතිසම්පජඤ්ඤායච. 

‘‘යඤ්හිතං, භික්ඛයව, සම්මාවදමායනොවයදයය– ‘අරියවිහායරො’ ඉතිපි, 
‘බ්රහ්මවිහායරො’ ඉතිපි, ‘තථා තවිහායරො’ ඉතිපි.ආනාපානස්සතිසමාධිංසම්මා 
වදමායනො වයදයය – ‘අරියවිහායරො’ ඉතිපි, ‘බ්රහ්මවිහායරො’ ඉතිපි, 
‘තථා තවිහායරො’ ඉතිපී’’ති.පඨමං. 

2. කඞ්යඛයයසුත්තං 

988. එකං සමයංආයස්මා යලොමසකංභියයො [යලොමසවඞ්ගියසො (සී. පී.)] 
සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො මහානායමො
සක්යකො යයනායස්මා යලොමසකංභියයො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං යලොමසකංභියං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොමහානායමොසක්යකොආයස්මන්තංයලොමසකංභියංඑතදයවොච
– ‘‘යසොඑවනුයඛො, භන්යත, යසයඛො විහායරොයසොතථා තවිහායරො, උදාහු
අඤ්යඤොව [අඤ්යඤො (සයා. කං. පී. ක.)] යසයඛො විහායරො අඤ්යඤො 
තථා තවිහායරො’’ති? 

‘‘න යඛො, ආවුයසො මහානාම, ස්යවව යසයඛො විහායරො, යසො
තථා තවිහායරො. අඤ්යඤො යඛො, ආවුයසො මහානාම, යසයඛො විහායරො, 
අඤ්යඤො තථා තවිහායරො. යය යත, ආවුයසො මහානාම, භික්ඛූ යසඛා
අප්පත්තමානසා අනුත්තරංයයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යතපඤ්ච 
නීවරයණ පහාය විහරන්ති. කතයම පඤ්ච? කාමච්ඡන්දනීවරණං පහාය
විහරන්ති, බයාපාදනීවරණං…යප.… ථිනමිද්ධනීවරණං…යප.… 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං…යප.… විචිකිච්ඡානීවරණංපහායවිහරන්ති. 
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‘‘යයපි යත, ආවුයසො මහානාම, භික්ඛූ යසඛා අප්පත්තමානසා අනුත්තරං
යයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යත ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය
විහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යත, ආවුයසො මහානාම, භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා 
වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා
පරික්ඛීණභවසංයයොජනාසම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, යතසංපඤ්චනීවරණාපහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා [අනභාවකතා (සී. පී.)] ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. කතයම පඤ්ච? කාමච්ඡන්දනීවරණං පහීනං උච්ඡින්නමූලං
තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං; බයාපාදනීවරණං
පහීනං…යප.… ථිනමිද්ධනීවරණං…යප.… 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං…යප.… විචිකිච්ඡානීවරණංපහීනංඋච්ඡින්නමූලං 
තාලාවත්ථුකතංඅනභාවංකතංආයතිං අනුප්පාදධම්මං. 

‘‘යයයත, ආවුයසොමහානාම, භික්ඛූඅරහන්යතොඛීණාසවාවුසිතවන්යතො 
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසංයයොජනා 
සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, යතසං ඉයම පඤ්ච නීවරණා පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා.තදමිනායපතං, ආවුයසො
මහානාම, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා – අඤ්යඤොව යසයඛො විහායරො, 
අඤ්යඤොතථා තවිහායරො. 

‘‘එකමිදං, ආවුයසො මහානාම, සමයං භ වා ඉච්ඡානඞ් යල විහරති 
ඉච්ඡානඞ් ලවනසණ්යඩ. තත්ර යඛො, ආවුයසො මහානාම, භ වා භික්ඛූ
ආමන්යතසි– ‘ඉච්ඡාමහං, භික්ඛයව, යතමාසංපටිසල්ලීයිතුං.නාම්හියකනචි
උපසඞ්කමිතබ්යබො, අඤ්ඤත්ර එයකන පිණ්ඩපාතනීහාරයකනා’ති. ‘එවං, 
භන්යත’තියඛො, ආවුයසොමහානාම, යත භික්ඛූභ වයතොපටිස්සුත්වානාස්සුධ
යකොචිභ වන්තංඋපසඞ්කමති, අඤ්ඤත්රඑයකන පිණ්ඩපාතනීහාරයකන. 

‘‘අථ යඛො, ආවුයසො, භ වා තස්ස යතමාසස්ස අච්චයයන පටිසල්ලානා 
වුට්ඨියතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘සයච යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකාඑවං පුච්යඡයයං– කතයමනාවුයසො, විහායරනසමයණොය ොතයමො
වස්සාවාසං බහුලං විහාසීති, එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – 
ආනාපානස්සතිසමාධිනා යඛො, ආවුයසො, භ වා වස්සාවාසං බහුලං විහාසීති.
ඉධාහං, භික්ඛයව, සයතොඅස්සසාමි, සයතොපස්සසාමි.දීඝංඅස්සසන්යතොදීඝං
අස්සසාමීති පජානාමි, දීඝං පස්සසන්යතො දීඝං පස්සසාමීති පජානාමි…යප.… 
පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති පජානාමි, පටිනිස්සග් ානුපස්සී 
පස්සසිස්සාමී’තිපජානාමි’’. 
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‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – අරියවිහායරො ඉතිපි, 
බ්රහ්මවිහායරො ඉතිපි, තථා තවිහායරො ඉතිපි. ආනාපානස්සතිසමාධිං සම්මා
වදමායනො වයදයය– අරියවිහායරොඉතිපි, බ්රහ්මවිහායරොඉතිපි, තථා තවිහායරො
ඉතිපි. 

‘‘යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යසඛා අප්පත්තමානසා අනුත්තරං 
යයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යතසංආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො
බහුලීකයතොආසවානං ඛයායසංවත්තති. 

‘‘යය ච යඛො යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො 
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසංයයොජනා
සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, යතසං ආනාපානස්සතිසමාධි භාවියතො බහුලීකයතො
දිට්යඨවධම්යමසුඛවිහාරායයචවසංවත්තති සතිසම්පජඤ්ඤායච. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – අරියවිහායරො ඉතිපි, 
බ්රහ්මවිහායරො ඉතිපි, තථා තවිහායරො ඉතිපි. ආනාපානස්සතිසමාධිං සම්මා
වදමායනො වයදයය– අරියවිහායරොඉතිපි, බ්රහ්මවිහායරොඉතිපි, තථා තවිහායරො
ඉතිපී’’ති.‘‘ඉමිනා යඛොඑතං, ආවුයසොමහානාම, පරියායයනයවදිතබ්බං, යථා
– අඤ්යඤොවයසයඛොවිහායරො, අඤ්යඤො තථා තවිහායරො’’ති.දුතියං. 

3. පඨමආනන්දසුත්තං 

989. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අත්ථි නු යඛො, භන්යත, එකධම්යමො [එයකො ධම්යමො (සී.)] භාවියතො
බහුලීකයතොචත්තායරො ධම්යමපරිපූයරති, චත්තායරොධම්මාභාවිතාබහුලීකතා
සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව ධම්යම
පරිපූයරන්තී’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, ආනන්ද, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො
ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම
පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මාභාවිතාබහුලීකතාද්යවධම්යමපරිපූයරන්තී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එකධම්යමො [එයකො ධම්යමො (සී.)] භාවියතො
බහුලීකයතොචත්තායරොධම්යමපරිපූයරති, චත්තායරොධම්මාභාවිතා බහුලීකතා
සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව ධම්යම 
පරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘ආනාපානස්සතිසමාධියඛො, ආනන්ද, එකධම්යමොභාවියතො
බහුලීකයතො චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරති, චත්තායරො සතිපට්ඨානා
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භාවිතා බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා
භාවිතාබහුලීකතාවිජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති’’. 

‘‘කථං භාවියතො, ආනන්ද, ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො
චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරති? ඉධානන්ද, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වානිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධායපරිමුඛංසතිං උපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසති, සයතොව
පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති, දීඝං වා
පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති’’. 
‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති
පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති; රස්සං
වා…යප.… ‘පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘පස්සම්භයං
කායසඞ්ඛාරංපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති – කායයකායානුපස්සී, ආනන්ද, භික්ඛු
තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං.තංකිස්සයහතු? කායඤ්ඤතරාහං, ආනන්ද, එතං වදාමි, 
යදිදං– අස්සාසපස්සාසං. තස්මාතිහානන්ද, කායය කායානුපස්සීභික්ඛුතස්මිං
සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක 
අභිජ්ඣායදොමනස්සං’’. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු ‘පීතිප්පටිසංයවදීඅස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති 
…යප.… සුඛප්පටිසංයවදී…යප.… චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී…යප.… 
‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – යවදනාසු යවදනානුපස්සී, ආනන්ද, 
භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තං කිස්ස යහතු? යවදනාඤ්ඤතරාහං, ආනන්ද, එතං
වදාමි, යදිදං – අස්සාසපස්සාසානං සාධුකං මනසිකාරං. තස්මාතිහානන්ද, 
යවදනාසු යවදනානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො 
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු ‘චිත්තප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘චිත්තප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; අභිප්පයමොදයං
චිත්තං…යප.… සමාදහං චිත්තං…යප.… ‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති 
සික්ඛති, ‘වියමොචයංචිත්තංපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති– චිත්යතචිත්තානුපස්සී, 
ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරතිආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං.තංකිස්සයහතු? නාහං, ආනන්ද, මුට්ඨස්සතිස්ස
අසම්පජානස්ස ආනාපානස්සතිසමාධිභාවනං වදාමි. තස්මාතිහානන්ද, චිත්යත
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චිත්තානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, 
වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු අනිච්චානුපස්සී…යප.… 
විරා ානුපස්සී…යප.… නියරොධානුපස්සී…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී 
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – 
ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී, ආනන්ද, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යසොයංතංයහොති
අභිජ්ඣායදොමනස්සානං පහානං තංපඤ්ඤාය දිස්වා සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා 
යහොති. තස්මාතිහානන්ද, ධම්යමසුධම්මානුපස්සීභික්ඛුතස්මිංසමයයවිහරති
ආතාපී සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘එවං භාවියතො යඛො, ආනන්ද, ආනාපානස්සතිසමාධි එවං බහුලීකයතො 
චත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරති. 

‘‘කථං භාවිතා චානන්ද, චත්තායරො සතිපට්ඨානා කථං බහුලීකතා සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති? යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති– උපට්ඨිතාස්ස [උපට්ඨිතස්සති (පී.ක.)] තස්මිංසමයය
භික්ඛුයනො [තස්මිංසමයයආනන්දභික්ඛුයනො(පී.ක.), තස්මිංසමයය(ම.නි. 
3.149)] සතියහොතිඅසම්මුට්ඨා.යස්මිංසමයය, ආනන්ද, භික්ඛුයනොඋපට්ඨිතා 
සති යහොති අසම්මුට්ඨා – සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො
ආරද්යධො යහොති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයය භික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යසො තථා සයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති 
පරිවීමංසමාපජ්ජති.යස්මිංසමයය, ආනන්ද, භික්ඛුතථාසයතොවිහරන්යතොතං
ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති පරිවීමංසමාපජ්ජති – 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. 

‘‘තස්සතංධම්මංපඤ්ඤායපවිචිනයතොපවිචරයතොපරිවීමංසමාපජ්ජයතො 
ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං. යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛුයනො තං
ධම්මංපඤ්ඤාය පවිචිනයතොපවිචරයතොපරිවීමංසමාපජ්ජයතොආරද්ධං යහොති
වීරියං අසල්ලීනං– වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොආරද්යධො
යහොති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිං සමයය භික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 
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‘‘ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමයය, ආනන්ද, 
භික්ඛුයනොආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීතිනිරාමිසා – පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොආරද්යධොයහොති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිංසමයය
භික්ඛු භායවති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො 
භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘පීතිමනස්ස කායයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමයය, 
ආනන්ද, භික්ඛුයනො පීතිමනස්සකායයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති – 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. යස්මිං සමයය, ආනන්ද, 
භික්ඛුයනො පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති – 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ංතස්මිංසමයයභික්ඛුභායවති, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. යස්මිං 
සමයය, ආනන්ද, භික්ඛුතථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති– 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛු යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති– උපට්ඨිතාස්සතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොසති
යහොති අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමයය, ආනන්ද, භික්ඛුයනොඋපට්ඨිතා සති යහොති
අසම්මුට්ඨා – සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො
යහොති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයය භික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති.(යථා
පඨමංසතිපට්ඨානං, එවං විත්ථායරතබ්බං). 

‘‘යසො තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. යස්මිං 
සමයය, ආනන්ද, භික්ඛුතථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති– 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති.
එවං භාවිතා යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො සතිපට්ඨානා එවං බහුලීකතා සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය පරිපූයරන්ති. 
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‘‘කථං භාවිතා, ආනන්ද, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා කථං බහුලීකතා 
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති? ඉධානන්ද, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති 
වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති …යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවතිවියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවංභාවිතායඛො, ආනන්ද, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාඑවං බහුලීකතාවිජ්ජාවිමුත්තිං
පරිපූයරන්තී’’ති.තතියං. 

4. දුතියආනන්දසුත්තං 

990. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං ආනන්දං භ වා එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නු යඛො, 
ආනන්ද, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො ධම්යම පරිපූයරති, 
චත්තායරොධම්මාභාවිතාබහුලීකතා, සත්තධම්යමපරිපූයරන්ති, සත්තධම්මා
භාවිතාබහුලීකතාද්යවධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති.භ වංමූලකායනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… ‘‘අත්ථානන්ද, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො
ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම
පරිපූයරන්ති, සත්තධම්මාභාවිතාබහුලීකතාද්යව ධම්යමපරිපූයරන්ති. 

‘‘කතයමො චානන්ද, එකධම්යමොභාවියතොබහුලීකයතො චත්තායරොධම්යම 
පරිපූයරති, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, 
සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව ධම්යම පරිපූයරන්ති? 
ආනාපානස්සතිසමාධි, ආනන්ද, එකධම්යමොභාවියතොබහුලීකයතො චත්තායරො
සතිපට්ඨායන පරිපූයරති, චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්තී’’ති. ‘‘කථං භාවියතො චානන්ද, 
ආනාපානස්සතිසමාධි, කථංබහුලීකයතොචත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරති? 
ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා…යප.… එවංභාවිතායඛො, ආනන්ද, සත්ත
යබොජ්ඣඞ් ාඑවං බහුලීකතාවිජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමභික්ඛුසුත්තං 

991. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං – ‘‘අත්ථිනුයඛො, භන්යත, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො
ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා 
බහුලීකතාද්යවධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, භික්ඛයව, එකධම්යමො
භාවියතොබහුලීකයතොචත්තායරො ධම්යමපරිපූයරති, චත්තායරොධම්මාභාවිතා



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ආනාපානසංයුත්තං 
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පටුන 

බහුලීකතා සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව
ධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො
ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම 
පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව ධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති? 
‘‘ආනාපානස්සතිසමාධි යඛො, භික්ඛයව, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො
චත්තායරොසතිපට්ඨායන පරිපූයරති, චත්තායරොසතිපට්ඨානාභාවිතාබහුලීකතා
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්තී’’ති. 

‘‘කථං භාවියතො ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො 
චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො
වා…යප.… එවං භාවිතායඛො, භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාඑවංබහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියභික්ඛුසුත්තං 

992. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යන යඛො යත භික්ඛූ භ වා එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නු යඛො, භික්ඛයව, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො
ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා ද්යව ධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති? ‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, 
ධම්මා…යප.… භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො
ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතාද්යවධම්යමපරිපූයරන්ති’’. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො චත්තායරො
ධම්යම පරිපූයරති, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම
පරිපූයරන්ති, සත්ත ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා ද්යව ධම්යම පරිපූයරන්ති? 
ආනාපානස්සතිසමාධි, භික්ඛයව, එකධම්යමොභාවියතොබහුලීකයතොචත්තායරො 
සතිපට්ඨායන පරිපූයරති, චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතා සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා භාවිතා බහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්තීති. 

‘‘කථං භාවියතො ච, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො
චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වානිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ආනාපානසංයුත්තං 
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පටුන 

කායංපණිධායපරිමුඛංසතිං උපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසති, සයතොව
පස්සසති…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති’’. 

‘‘යස්මිංසමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුදීඝංවාඅස්සසන්යතො‘දීඝං අස්සසාමී’ති
පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති, රස්සං වා 
අස්සසන්යතො ‘රස්සං අස්සසාමී’ති පජානාති…යප.… 
සබ්බකායප්පටිසංයවදී…යප.… ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – කායය
කායානුපස්සී, භික්ඛයව, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තං කිස්ස යහතු? 
කායඤ්ඤතරාහං, භික්ඛයව, එතංවදාමි, යදිදං– අස්සාසපස්සාසං.තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, කායය කායානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු පීතිප්පටිසංයවදී…යප.… 
සුඛප්පටිසංයවදී…යප.… චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී…යප.… ‘පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – යවදනාසු යවදනානුපස්සී, භික්ඛයව, භික්ඛුතස්මිං
සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තං කිස්ස යහතු? යවදනාඤ්ඤතරාහං, භික්ඛයව, එතං
වදාමි, යදිදං – අස්සාසපස්සාසානං සාධුකං මනසිකාරං. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, 
යවදනාසු යවදනානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු චිත්තප්පටිසංයවදී…යප.… 
අභිප්පයමොදයං චිත්තං…යප.… ‘සමාදහං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 
‘සමාදහං චිත්තංපස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘වියමොචයංචිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති, ‘වියමොචයංචිත්තංපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති– චිත්යතචිත්තානුපස්සී, 
භික්ඛයව, භික්ඛුතස්මිංසමයයවිහරතිආතාපීසම්පජායනො සතිමා, වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. තං කිස්ස යහතු? නාහං, භික්ඛයව, 
මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්සආනාපානස්සතිසමාධිභාවනං වදාමි.තස්මාතිහ, 
භික්ඛයව, චිත්යත චිත්තානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු අනිච්චානුපස්සී…යප.… 
විරා ානුපස්සී…යප.… නියරොධානුපස්සී…යප.… ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී 
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති – 
ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී, භික්ඛයව, භික්ඛු තස්මිං සමයය විහරති ආතාපී
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සම්පජායනො සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං.යසොයංතංයහොති
අභිජ්ඣායදොමනස්සානං පහානං තංපඤ්ඤාය දිස්වා සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා
යහොති. තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී භික්ඛු තස්මිං සමයය
විහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. 

‘‘එවං භාවියතො යඛො, භික්ඛයව, ආනාපානස්සතිසමාධි එවං බහුලීකයතො 
චත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරති. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා කථං බහුලීකතා 
සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති? යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය 
කායානුපස්සී විහරති – උපට්ඨිතාස්ස තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො සති යහොති 
අසම්මුට්ඨා. යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උපට්ඨිතා සති යහොති
අසම්මුට්ඨා – සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො
යහොති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යසො තථා සයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති 
පරිවීමංසමාපජ්ජති.යස්මිංසමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුතථාසයතොවිහරන්යතොතං
ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචරති පරිවීමංසමාපජ්ජති – 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. 

‘‘තස්ස තංධම්මංපඤ්ඤායපවිචිනයතොපවිචරයතො පරිවීමංසමාපජ්ජයතො
ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං. යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො තං
ධම්මංපඤ්ඤායපවිචිනයතොපවිචරයතොපරිවීමංසමාපජ්ජයතො ආරද්ධංයහොති
වීරියංඅසල්ලීනං– වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනො ආරද්යධො
යහොති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීතිනිරාමිසා – පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොආරද්යධොයහොති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිංසමයය
භික්ඛු භායවති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො 
භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘පීතිමනස්ස කායයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති. යස්මිං සමයය, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපීතිමනස්සකායයොපිපස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති– 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො ආනාපානසංයුත්තං 

257 

පටුන 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ොතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති – 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිංසමයයභික්ඛුභායවති, සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො
තස්මිංසමයයභික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. යස්මිං 
සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුතථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති
– උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති. 

‘‘යස්මිං සමයය, භික්ඛයව, භික්ඛු යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති– උපට්ඨිතාස්සතස්මිංසමයයභික්ඛුයනොසති
යහොති අසම්මුට්ඨා.යස්මිංසමයය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋපට්ඨිතා සතියහොති
අසම්මුට්ඨා – සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො
යහොති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති – 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡති…යප.…. 

යසොතථාසමාහිතංචිත්තංසාධුකංඅජ්ඣුයපක්ඛිතායහොති.යස්මිං සමයය, 
භික්ඛයව, භික්ඛු තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති – 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිං සමයය භික්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං තස්මිං සමයය භික්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො තස්මිංසමයයභික්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති.
එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා එවං බහුලීකතා සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ය පරිපූයරන්ති. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා කථං බහුලීකතා
විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවතිවියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං; 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග් පරිණාමිං…යප.… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං 
භායවතිවියවකනිස්සිතංවිරා නිස්සිතංනියරොධනිස්සිතංයවොස්සග් පරිණාමිං.
එවං භාවිතායඛො, භික්ඛයව, සත්තයබොජ්ඣඞ් ාඑවංබහුලීකතාවිජ්ජාවිමුත්තිං 
පරිපූයරන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. සංයයොජනප්පහානසුත්තං 

993. ආනාපානස්සතිසමාධි, භික්ඛයව, භාවියතො බහුලීකයතො 
සංයයොජනප්පහානාය සංවත්තති…යප.…. සත්තමං. 

8. අනුසයසමුග්ඝාතසුත්තං 

994. …අනුසයසමුග්ඝාතායසංවත්තති…. අට්ඨමං. 

9. අද්ධානපරිඤ්ඤාසුත්තං 

995. …අද්ධානපරිඤ්ඤායසංවත්තති…. නවමං. 

10. ආසවක්ඛයසුත්තං 

996. ආසවානං ඛයාය සංවත්තති. කථං භාවියතො ච, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිසමාධි කථං බහුලීකයතො සංයයොජනප්පහානාය සංවත්තති… 
අනුසයසමුග්ඝාතාය සංවත්තති… අද්ධානපරිඤ්ඤාය සංවත්තති… ආසවානං
ඛයාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො
වා…යප. … පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති, 
පටිනිස්සග් ානුපස්සී පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති. එවං භාවියතො යඛො, භික්ඛයව, 
ආනාපානස්සතිසමාධි එවං බහුලීකයතො සංයයොජනප්පහානාය 
සංවත්තති…යප.… අනුසයසමුග්ඝාතාය සංවත්තති…යප.… 
අද්ධානපරිඤ්ඤායසංවත්තති…යප.… ආසවානංඛයායසංවත්තතීති.දසමං. 

දුතියයොවග්ය ො. 
තස්සුද්දානං– 

ඉච්ඡානඞ් ලං කඞ්යඛයයං, ආනන්දාඅපයර දුයව; 
භික්ඛූසංයයොජනානුසයා, අද්ධානංආසවක්ඛයන්ති. 

ආනාපානසංයුත්තංදසමං. 
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11. යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

1. යවළුද්වාරවග්ය ො 

1. චක්කවත්තිරාජසුත්තං 

997. සාවත්ථිනිදානං. තත්රයඛොභ වා…යප.… එතදයවොච – ‘‘කිඤ්චාපි, 
භික්ඛයව, රාජාචක්කවත්තී [චක්කවත්ති (සයා.කං.පී.ක.)] චතුන්නංදීපානං
ඉස්සරියාධිපච්චං රජ්ජංකායරත්වා කායස්සයභදා පරංමරණාසු තිං සග් ං
යලොකං උපපජ්ජති යදවානං තාවතිංසානං සහබයතං, යසො තත්ථ නන්දයන
වයන අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො දිබ්යබහි ච පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො 
සමඞ්ගීභූයතොපරිචායරති, යසොචතූහිධම්යමහිඅසමන්නා යතො, අථයඛොයසො
අපරිමුත්යතොව [අපරිමුත්යතො ච (සයා. කං. ක.)] නිරයා අපරිමුත්යතො 
තිරච්ඡානයයොනියා අපරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා අපරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා. කිඤ්චාපි, භික්ඛයව, අරියසාවයකො පිණ්ඩියායලොයපන
යායපති, නන්තකානිචධායරති, යසො චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතො, අථයඛො
යසො පරිමුත්යතො [පරිමුත්යතො ච (සයා. කං. ක.)] නිරයා පරිමුත්යතො
තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා’’. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධඅයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතොයලොකවිදූඅනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා 
යදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති. ධම්යමඅයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො
යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො
එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනොභ වයතො සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො
භ වයතොසාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභ වයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදං– 
චත්තාරි පුරිසයු ානි අට්ඨ පුරිසපුග් ලා, එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝො
ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’ති.අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතොයහොති
අඛණ්යඩහිඅච්ඡිද්යදහිඅසබයලහි අකම්මායසහිභුජිස්යසහිවිඤ්ඤුප්පසත්යථහි
අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
යහොති.යයොච, භික්ඛයව, චතුන්නංදීපානංපටිලායභො, යයොචතුන්නංධම්මානං
පටිලායභො චතුන්නං දීපානං පටිලායභො චතුන්නං ධම්මානං පටිලාභස්සකලං
නාග්ඝතියසොළසි’’න්ති.පඨමං. 
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2. බ්රහ්මචරියයො ධසුත්තං 

998. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොබුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතොයලොකවිදූඅනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා 
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතො
අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා. ඉදං වත්වාන [වත්වා (සී. පී.) එවමීදියසසු ඨායනසු] 
සු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යයසංසද්ධාචසීලඤ්ච, පසායදොධම්මදස්සනං; 
යතයවකායලනපච්යචන්ති, බ්රහ්මචරියයො ධංසුඛ’’න්ති. දුතියං; 

3. දීඝාවුඋපාසකසුත්තං 

999. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
යතන යඛො පන සමයයන දීඝාවු උපාසයකො ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො දීඝාවු උපාසයකො පිතරං යජොතිකං  හපතිං
ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං,  හපති, යයන භ වා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමිත්වාමමවචයනනභ වයතොපායදසිරසාවන්ද– ‘දීඝාවු, භන්යත, 
උපාසයකොආබාධියකොයහොතිදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.යසොභ වයතො පායද
සිරසාවන්දතී’ති.එවඤ්චවයදහි– ‘සාධුකිර, භන්යත, භ වායයනදීඝාවුස්ස 
උපාසකස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. ‘‘එවං, 
තාතා’’ති යඛො යජොතියකො  හපති දීඝාවුස්ස උපාසකස්ස පටිස්සුත්වා යයන
භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො යජොතියකො හපතිභ වන්තංඑතදයවොච– 
‘‘දීඝාවු, භන්යත, උපාසයකො ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. 
යසො භ වයතො පායද සිරසා වන්දති. එවඤ්ච වයදති – ‘සාධු කිර, භන්යත, 
භ වා යයන දීඝාවුස්ස උපාසකස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං 
උපාදායා’’’ති.අධිවායසසිභ වාතුණ්හීභායවන. 

අථයඛොභ වානිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායයයනදීඝාවුස්සඋපාසකස්ස 
නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. 
නිසජ්ජයඛොභ වාදීඝාවුංඋපාසකංඑතදයවොච– ‘‘කච්චියත, දීඝාවු, ඛමනීයං, 
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කච්චි යාපනීයං? කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; 
පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො අභික්කයමො’’ති? ‘‘න යම, භන්යත, 
ඛමනීයං, න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො
පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො’’ති.
‘‘තස්මාතිහ යත, දීඝාවු, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො භවිස්සාමි – ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනොසු යතොයලොකවිදූඅනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා 
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො භවිස්සාමි අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි’. එවඤ්හියත, දීඝාවු, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතා චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානි යදසිතානි, 
සංවිජ්ජන්යත යත ධම්මා මයි, අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාමි. අහඤ්හි, 
භන්යත, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො – ඉතිපි යසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහී’’ති. ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, දීඝාවු, ඉයමසු චතූසු
යසොතාපත්තියඞ්ය සුපතිට්ඨායඡවිජ්ජාභාගියයධම්යමඋත්තරිභායවයයාසි. 
ඉධ ත්වං, දීඝාවු, සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී විහරාහි, අනිච්යච
දුක්ඛසඤ්ඤී, දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤී පහානසඤ්ඤී විරා සඤ්ඤී 
නියරොධසඤ්ඤීති.එවඤ්හියත, දීඝාවු, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘යයයම, භන්යත, භ වතා ඡ විජ්ජාභාගියා ධම්මා යදසිතා, සංවිජ්ජන්යත
යත ධම්මා මයි, අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාමි. අහඤ්හි, භන්යත, 
සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී විහරාමි, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤී, දුක්යඛ 
අනත්තසඤ්ඤීපහානසඤ්ඤීවිරා සඤ්ඤීනියරොධසඤ්ඤී.අපිචයම, භන්යත, 
එවංයහොති– ‘මායහවායංයජොතියකො හපතිමමච්චයයනවිඝාතංආපජ්ජී’’’ති 
[ආපජ්ජති (ක.)]. ‘‘මා ත්වං, තාත දීඝාවු, එවං මනසාකාසි. ඉඞ්ඝ ත්වං, තාත
දීඝාවු, යයදවයතභ වාආහ, තයදවත්වංසාධුකංමනසිකයරොහී’’ති. 

අථයඛොභ වාදීඝාවුංඋපාසකංඉමිනාඔවායදනඔවදිත්වාඋට්ඨායාසනා 
පක්කාමි.අථයඛොදීඝාවුඋපාසයකොඅචිරපක්කන්තස්සභ වයතොකාලමකාසි.
අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත
භික්ඛූභ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘යයො යසො, භන්යත, දීඝාවුනාමඋපාසයකො
භ වතා සංඛිත්යතන ඔවායදන ඔවදියතො යසො කාලඞ්කයතො. තස්ස කා  ති, 
යකොඅභිසම්පරායයො’’ති? ‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, දීඝාවු උපාසයකො, පච්චපාදි 
[අයහොසි සච්චවාදී (සයා. කං. පී. ක.)] ධම්මස්සානුධම්මං, න ච මං
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ධම්මාධිකරණං [නචධම්මාධිකරණං (සයා.කං.පී.ක.)] වියහයසසි [වියහයඨසි
(ඉතිපි අඤ්ඤත්ථ)]. දීඝාවු, භික්ඛයව, උපාසයකො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො
තස්මායලොකා’’ති. තතියං. 

4. පඨමසාරිපුත්තසුත්තං 

1000. එකං සමයං ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච ආනන්යදො 
සාවත්ථියංවිහරන්තියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොආයස්මා
ආනන්යදො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො…යප.… එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – 
‘‘කතිනංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ධම්මානං සමන්නා මනයහතුඑවමයං
පජා භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’ති? ‘‘චතුන්නං යඛො, ආවුයසො, ධම්මානං
සමන්නා මනයහතු එවමයං පජා භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? ඉධාවුයසො, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමසං යඛො, ආවුයසො, චතුන්නං ධම්මානං 
සමන්නා මනයහතු එවමයං පජා භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මානියතා සම්යබොධිපරායණා’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියසාරිපුත්තසුත්තං 

1001. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං භ වා එතදයවොච – 
‘‘‘යසොතාපත්තියඞ් ං, යසොතාපත්තියඞ් ’න්ති හිදං, සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතමං
නුයඛොසාරිපුත්ත, යසොතාපත්තියඞ් ’’න්ති? ‘‘සප්පුරිසසංයසයවොහි, භන්යත, 
යසොතාපත්තියඞ් ං, සද්ධම්මස්සවනං යසොතාපත්තියඞ් ං, 
යයොනියසොමනසිකායරො යසොතාපත්තියඞ් ං, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති 
යසොතාපත්තියඞ් ’’න්ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සප්පුරිසසංයසයවො හි, 
සාරිපුත්ත, යසොතාපත්තියඞ් ං, සද්ධම්මස්සවනං යසොතාපත්තියඞ් ං, 
යයොනියසොමනසිකායරො යසොතාපත්තියඞ් ං, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති
යසොතාපත්තියඞ් ං’’. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

263 

පටුන 

‘‘‘යසොයතො, යසොයතො’ති හිදං, සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතයමො නු යඛො, 
සාරිපුත්ත, යසොයතො’’ති? ‘‘අයයමවහි, භන්යත, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො
යසොයතො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධී’’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! අයයමව හි, සාරිපුත්ත, අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො යසොයතො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාසමාධි’’. 

‘‘‘යසොතාපන්යනො, යසොතාපන්යනො’තිහිදං, සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතයමොනු
යඛො, සාරිපුත්ත, යසොතාපන්යනො’’ති? ‘‘යයො හි, භන්යත, ඉමිනා අරියයන
අට්ඨඞ්ගියකනමග්ය න සමන්නා යතොඅයංවුච්චතියසොතාපන්යනො, ස්වායං
ආයස්මා එවංනායමො එවංය ොත්යතො’’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යයො හි, 
සාරිපුත්ත, ඉමිනා අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්ය න සමන්නා යතො අයං
වුච්චති යසොතාපන්යනො, ස්වායං ආයස්මා එවංනායමො එවංය ොත්යතො’’ති.
පඤ්චමං. 

6. ථපතිසුත්තං 

1002. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ 
භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන
චාරිකං පක්කමිස්සතී’’ති.යතනයඛොපනසමයයනඉසිදත්තපුරාණාථපතයයො
සාධුයකපටිවසන්ති යකනචියදවකරණීයයන.අස්යසොසුංයඛොඉසිදත්තපුරාණා
ථපතයයො – ‘‘සම්බහුලා කිර භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති – 
‘නිට්ඨිතචීවයරොභ වායතමාසච්චයයනචාරිකං පක්කමිස්සතී’’’ති. 

අථයඛොඉසිදත්තපුරාණාථපතයයොමග්ය පුරිසංඨයපසුං– ‘‘යදාත්වං, 
අම්යභොපුරිස, පස්යසයයාසිභ වන්තංආ ච්ඡන්තංඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධං, 
අථ අම්හාකං ආයරොයචයයාසී’’ති. ද්වීහතීහං ඨියතො යඛො යසො පුරියසො අද්දස
භ වන්තං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන යයන ඉසිදත්තපුරාණා ථපතයයො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ඉසිදත්තපුරායණ ථපතයයො එතදයවොච – 
‘‘අයං යසො, භන්යත, භ වා ආ ච්ඡති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. යස්ස දානි
කාලංමඤ්ඤථා’’ති. 

අථ යඛො ඉසිදත්තපුරාණා ථපතයයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා භ වන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබන්ධිංසු. අථ යඛො භ වා මග් ා ඔක්කම්ම යයන අඤ්ඤතරංරුක්ඛමූලං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි. ඉසිදත්තපුරාණා
ථපතයයො භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්නා
යඛොයතඉසිදත්තපුරාණාථපතයයො භ වන්තංඑතදයවොචුං– 
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‘‘යදාමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– ‘සාවත්ථියායකොසයලසුචාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅනත්තමනතායහොතියදොමනස්සං
– ‘දූයරයනොභ වා භවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– 
‘සාවත්ථියා යකොසයලසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අනත්තමනතායහොති යදොමනස්සං– ‘දූයරයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදා පන මයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම – ‘යකොසයලහි මල්යලසු
චාරිකං පක්කමිස්සතී’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය අනත්තමනතා යහොති 
යදොමනස්සං – ‘දූයර යනො භ වා භවිස්සතී’ති. යදා පන මයං, භන්යත, 
භ වන්තං සුණාම – ‘යකොසයලහි මල්යලසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති
යනො තස්මිං සමයය අනත්තමනතා යහොති යදොමනස්සං – ‘දූයර යනො
භ වා’’’ති. 

‘‘යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම – ‘මල්යලහිවජ්ජීසු චාරිකං
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅනත්තමනතායහොතියදොමනස්සං
– ‘දූයර යනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– 
‘මල්යලහි වජ්ජීසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අනත්තමනතායහොතියදොමනස්සං– ‘දූයරයනො භ වා’’’ති. 

‘‘යදා පන මයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම – ‘වජ්ජීහි කාසීසු චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅනත්තමනතායහොතියදොමනස්සං
– ‘දූයරයනොභ වා භවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යතභ වන්තංසුණාම– 
‘වජ්ජීහි කාසීසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අනත්තමනතායහොතියදොමනස්සං– ‘දූයරයනො භ වා’’’ති. 

‘‘යදා පන මයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම – ‘කාසීහි මා යධ චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅනත්තමනතා යහොති යදොමනස්සං
– ‘දූයරයනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– 
‘කාසීහිමා යධචාරිකංපක්කන්යතො’ති, යහොතිඅනප්පකායනොතස්මිංසමයය
අනත්තමනතා යහොතිඅනප්පකංයදොමනස්සං– ‘දූයරයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදා පනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– ‘මා යධහිකාසීසුචාරිකං
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිං සමයයඅත්තමනතායහොතියසොමනස්සං– 
‘ආසන්යනයනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම
– ‘මා යධහි කාසීසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අත්තමනතායහොතියසොමනස්සං– ‘ආසන්යනයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදා පන මයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම – ‘කාසීහි වජ්ජීසු චාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅත්තමනතායහොතියසොමනස්සං – 
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‘ආසන්යනයනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම
– ‘කාසීහි වජ්ජීසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අත්තමනතා යහොතියසොමනස්සං– ‘ආසන්යනයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම – ‘වජ්ජීහිමල්යලසු චාරිකං
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅත්තමනතායහොතියසොමනස්සං– 
‘ආසන්යනයනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම
– ‘වජ්ජීහි මල්යලසු චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අත්තමනතායහොතියසොමනස්සං– ‘ආසන්යනයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම– ‘මල්යලහියකොසයලචාරිකං 
පක්කමිස්සතී’ති, යහොතියනොතස්මිංසමයයඅත්තමනතා යහොති යසොමනස්සං– 
‘ආසන්යනයනොභ වාභවිස්සතී’ති.යදාපනමයං, භන්යත, භ වන්තංසුණාම
– ‘මල්යලහි යකොසයල චාරිකං පක්කන්යතො’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය
අත්තමනතායහොති යසොමනස්සං– ‘ආසන්යනයනොභ වා’’’ති. 

‘‘යදා පන මයං, භන්යත, භ වන්තං සුණාම – ‘යකොසයලහි සාවත්ථිං 
චාරිකං පක්කමිස්සතී’ති, යහොති යනො තස්මිං සමයය අත්තමනතා යහොති
යසොමනස්සං – ‘ආසන්යනයනොභ වාභවිස්සතී’ති. යදා පනමයං, භන්යත, 
භ වන්තං සුණාම – ‘සාවත්ථියං විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම’ති, යහොති අනප්පකා යනො තස්මිං සමයය අත්තමනතා යහොති
අනප්පකංයසොමනස්සං– ‘ආසන්යනයනොභ වා’’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, ථපතයයො, සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යභොකායසො 
පබ්බජ්ජා. අලඤ්ච පන යවො, ථපතයයො, අප්පමාදායා’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො යනො, 
භන්යත, එතම්හා සම්බාධා අඤ්යඤො සම්බායධො සම්බාධතයරො යචව
සම්බාධසඞ්ඛාතතයරො චා’’ති.‘‘කතයමො පනයවො, ථපතයයො, එතම්හාසම්බාධා
අඤ්යඤො සම්බායධොසම්බාධතයරොයචවසම්බාධසඞ්ඛාතතයරොචා’’ති? 

‘‘ඉධ මයං, භන්යත, යදා රාජා පයසනදි යකොසයලො උයයානභූමිං 
නියයාතුකායමො යහොති, යය යත රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස නා ා
ඔපවය්හා යත කප්යපත්වා, යා තා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
පජාපතියයො පියාමනාපාතා එකං පුරයතො එකං පච්ඡයතො නිසීදායපම.තාසං
යඛො පන, භන්යත, භගිනීනං එවරූයපො  න්යධො යහොති, යසයයථාපි නාම
 න්ධකරණ්ඩකස්ස තාවයදව විවරියමානස්ස, යථා තං රාජකඤ්ඤානං
 න්යධන විභූසිතානං. තාසං යඛො පන, භන්යත, භගිනීනං එවරූයපො
කායසම්ඵස්යසොයහොති, යසයයථාපිනාමතූලපිචුයනොවාකප්පාසපිචුයනොවා, 
යථා තං රාජකඤ්ඤානං සුයඛධිතානං. තස්මිං යඛො පන, භන්යත, සමයය
නාය ොපිරක්ඛිතබ්යබො යහොති, තාපිභගිනියයොරක්ඛිතබ්බායහොන්ති, අත්තාපි
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රක්ඛිතබ්යබො යහොති. න යඛො පන මයං, භන්යත, අභිජානාම තාසු භගිනීසු
පාපකං චිත්තං උප්පායදතා. අයං යඛො යනො, භන්යත, එතම්හා සම්බාධා
අඤ්යඤොසම්බායධොසම්බාධතයරොයචවසම්බාධසඞ්ඛාතතයරොචා’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, ථපතයයො, සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යභොකායසො 
පබ්බජ්ජා. අලඤ්ච පන යවො, ථපතයයො, අප්පමාදාය. චතූහි යඛො, ථපතයයො, 
ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති
අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, ථපතයයො, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අජ්ඣා ාරං වසති මුත්තචාය ො පයතපාණි 
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො. ඉයමහි යඛො, ථපතයයො, 
චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති
අවිනිපාතධම්යමො නියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘තුම්යහයඛො, ථපතයයො, බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා තා– ඉතිපි
යසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වාති.ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… යං යඛො පන කිඤ්චි කුයල යදයයධම්මං සබ්බං තං
අප්පටිවිභත්තං සීලවන්යතහි කලයාණධම්යමහි. තං කිං මඤ්ඤථ, ථපතයයො, 
කතිවිධා යත යකොසයලසු මනුස්සා යය තුම්හාකං සමසමා, යදිදං – 
දානසංවිභාය ’’ති? ‘‘ලාභායනො, භන්යත, සුලද්ධංයනො, භන්යත!යයසංයනො
භ වාඑවංපජානාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යවළුද්වායරයයසුත්තං 

1003. එවංයමසුතං– එකංසමයංභ වායකොසයලසුචාරිකංචරමායනො 
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන යවළුද්වාරං නාම යකොසලානං
බ්රාහ්මණ ායමො තදවසරි. අස්යසොසුං යඛො යත යවළුද්වායරයයකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, ය ොතයමො සකයපුත්යතො
සකයකුලා පබ්බජියතො යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන
සද්ධිං යවළුද්වාරං අනුප්පත්යතො. තං යඛො පන භවන්තං ය ොතමං එවං 
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් යතො – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථිසත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා [භ වාති(සී.සයා.කං. 
පී.)]. යසොඉමංයලොකංසයදවකංසමාරකංසබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිංපජං 
සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
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යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති’. සාධු යඛො පන
තථාරූපානංඅරහතං දස්සනංයහොතී’’ති. 

අථ යඛො යත යවළුද්වායරයයකා බ්රාහ්මණ හපතිකා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු.අප්යපකච්යචභ වතාසද්ධිංසම්යමොදිංසු; සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.අප්යපකච්යචයයනභ වා 
යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච භ වයතො
සන්තියක නාමය ොත්තං සායවත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච
තුණ්හීභූතා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත
යවළුද්වායරයයකා බ්රාහ්මණ හපතිකා භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘මයං, යභො
ය ොතම, එවංකාමා එවංඡන්දා එවංඅධිප්පායා – පුත්තසම්බාධසයනං 
අජ්ඣාවයසයයාම, කාසිකචන්දනං පච්චනුභයවයයාම, මාලා න්ධවියලපනං
ධායරයයාම, ජාතරූපරජතං සාදියයයයාම, කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්යජයයාම. යතසං යනො භවං ය ොතයමො අම්හාකං
එවංකාමානං එවංඡන්දානං එවංඅධිප්පායානං තථා ධම්මං යදයසතු යථා මයං
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවයසයයාම…යප.… සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්යජයයාමා’’ති. 

‘‘අත්තූපනායිකං යවො,  හපතයයො, ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි.තංසුණාථ, 
සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යත 
යවළුද්වායරයයකා බ්රාහ්මණ හපතිකා භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා 
එතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච,  හපතයයො, අත්තුපනායියකො ධම්මපරියායයො? ඉධ, 
 හපතයයො, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොස්මි ජීවිතුකායමො
අමරිතුකායමො සුඛකායමො දුක්ඛප්පටිකූයලො. යයො යඛො මං ජීවිතුකාමං
අමරිතුකාමං සුඛකාමං දුක්ඛප්පටිකූලං ජීවිතා යවොයරොයපයය, නයමතං අස්ස
පියං මනාපං. අහඤ්යචව යඛො පන පරං ජීවිතුකාමං අමරිතුකාමං සුඛකාමං
දුක්ඛප්පටිකූලං ජීවිතා යවොයරොයපයයං, පරස්සපි තං අස්ස අප්පියං අමනාපං.
යයො යඛො මයායං ධම්යමො අප්පියයො අමනායපො, පරස්ස යපයසො ධම්යමො 
අප්පියයො අමනායපො.යයොයඛොමයායංධම්යමො අප්පියයො අමනායපො, කථාහං
පරංයතනසංයයොයජයය’න්ති!යසොඉතිපටිසඞ්ඛායඅත්තනාචපාණාතිපාතා 
පටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චපාණාතිපාතායවරමණියාසමාදයපති, පාණාතිපාතා
යවරමණියාචවණ්ණං භාසති.එවමස්සායංකායසමාචායරොතියකොටිපරිසුද්යධො
යහොති. 

‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යයොයඛො
යම අදින්නං යථයයසඞ්ඛාතං ආදියයයය, න යමතං අස්ස පියං මනාපං.
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අහඤ්යචවයඛොපන පරස්සඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතංආදියයයයං, පරස්සපිතං
අස්සඅප්පියංඅමනාපං.යයො යඛොමයායංධම්යමොඅප්පියයොඅමනායපො, පරස්ස
යපයසො ධම්යමො අප්පියයො අමනායපො. යයො යඛො මයායං ධම්යමො අප්පියයො
අමනායපො, කථාහං පරං යතන සංයයොයජයය’න්ති! යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය
අත්තනාචඅදින්නාදානාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චඅදින්නාදානායවරමණියා
සමාදයපති, අදින්නාදානා යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති. එවමස්සායං
කායසමාචායරොතියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යයොයඛො
යම දායරසු චාරිත්තංආපජ්යජයය, න යමතං අස්ස පියං මනාපං. අහඤ්යචව
යඛො පන පරස්ස දායරසු චාරිත්තං ආපජ්යජයයං, පරස්සපි තං අස්ස අප්පියං
අමනාපං. යයො යඛො මයායං ධම්යමො අප්පියයො අමනායපො, පරස්ස යපයසො
ධම්යමොඅප්පියයොඅමනායපො.යයොයඛොමයායංධම්යමො අප්පියයොඅමනායපො, 
කථාහං පරං යතන සංයයොයජයය’න්ති! යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අත්තනා ච 
කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතො යහොති, පරඤ්චකායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා
සමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති. එවමස්සායං
කායසමාචායරොතියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යයොයඛො
යම මුසාවායදනඅත්ථංභඤ්යජයය, නයමතංඅස්සපියංමනාපං.අහඤ්යචව
යඛො පන පරස්ස මුසාවායදන අත්ථං භඤ්යජයයං, පරස්සපිතං අස්ස අප්පියං
අමනාපං. යයො යඛො මයායං ධම්යමො අප්පියයො අමනායපො, පරස්ස යපයසො
ධම්යමොඅප්පියයොඅමනායපො.යයො යඛොමයායංධම්යමොඅප්පියයොඅමනායපො, 
කථාහං පරං යතන සංයයොයජයය’න්ති! යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අත්තනා ච
මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති, 
මුසාවාදා යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති. එවමස්සායං වචීසමාචායරො
තියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– යයොයඛොමං 
පිසුණායවාචායමිත්යතභින්යදයය [මිත්යතහියභයදයය(සයා. කං.පී.ක.)], න
යමතංඅස්සපියංමනාපං.අහඤ්යචවයඛොපනපරංපිසුණායවාචාය මිත්යත
භින්යදයයං, පරස්සපි තං අස්ස අප්පියං අමනාපං…යප.… එවමස්සායං 
වචීසමාචායරොතියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– යයොයඛොමං 
ඵරුසායවාචායසමුදාචයරයය, නයමතංඅස්සපියංමනාපං.අහඤ්යචවයඛො
පනපරංඵරුසාය වාචායසමුදාචයරයයං, පරස්සපිතංඅස්සඅප්පියංඅමනාපං.
යයො යඛො මයායං ධම්යමො…යප.… එවමස්සායං වචීසමාචායරො
තියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 
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‘‘පුනචපරං,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යයොයඛො
මං සම්ඵභායසන සම්ඵප්පලාපභායසන සමුදාචයරයය, න යමතං අස්ස පියං
මනාපං. අහඤ්යචව යඛො පන පරං සම්ඵභායසන සම්ඵප්පලාපභායසන
සමුදාචයරයයං, පරස්සපිතංඅස්සඅප්පියං අමනාපං.යයොයඛොමයායංධම්යමො
අප්පියයො අමනායපො, පරස්සයපයසොධම්යමො අප්පියයො අමනායපො.යයොයඛො
මයායං ධම්යමො අප්පියයො අමනායපො, කථාහං පරං යතනසංයයොයජයය’න්ති!
යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අත්තනා ච සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 
සම්ඵප්පලාපා යවරමණියා සමාදයපති, සම්ඵප්පලාපා යවරමණියා ච වණ්ණං
භාසති.එවමස්සායංවචීසමාචායරොතියකොටිපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘යසො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො 
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති; ධම්යම …යප.… 
සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සාති.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි.යයතොයඛො,  හපතයයො, අරියසාවයකොඉයමහිසත්තහි 
සද්ධම්යමහි [ධම්යමහි(සී.)] සමන්නා යතොයහොතිඉයමහි චතූහිආකඞ්ඛියයහි
ඨායනහි, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – 
‘ඛීණනිරයයොම්හිඛීණතිරච්ඡානයයොනි [ඛීණතිරච්ඡානයයොනියයො(සී.සයා. කං.
පී.), ඛීණතිරච්ඡානයයොනියකො (ක.)] ඛීණයපත්තිවිසයයො 
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො 
සම්යබොධිපරායයණො’’’ති. 

එවංවුත්යතයවළුද්වායරයයකාබ්රාහ්මණ හපතිකාභ වන්තං එතදයවොචුං
– ‘‘අභික්කන්තං, යභොය ොතම…යප.… එයතමයංභවන්තංය ොතමංසරණං
 ච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසයක යනො භවං ය ොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපයත [පාණුයපතං(ක.)] සරණං යත’’ති.සත්තමං. 

8. පඨමගිඤ්ජකාවසථසුත්තං 

1004. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා ඤාතියක විහරති 
ගිඤ්ජකාවසයථ. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සාළ්යහො නාම, භන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො; තස්ස කා  ති යකො 
අභිසම්පරායයො? නන්දා නාම, භන්යත, භික්ඛුනීකාලඞ්කතා; තස්සා කා  ති
යකො අභිසම්පරායයො? සුදත්යතො නාම, භන්යත, උපාසයකො කාලඞ්කයතො; 
තස්ස කා  ති යකො අභිසම්පරායයො? සුජාතා නාම, භන්යත, උපාසිකා
කාලඞ්කතා; තස්සාකා ති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? 
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‘‘සාළ්යහො, ආනන්ද, භික්ඛු කාලඞ්කයතො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ විහාසි. නන්දා, ආනන්ද, භික්ඛුනී කාලඞ්කතා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායිනී
අනාවත්තිධම්මාතස්මායලොකා.සුදත්යතො, ආනන්ද, උපාසයකොකාලඞ්කයතො
තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා රා යදොසයමොහානං තනුත්තා සකදා ාමී; 
සකියදව ඉමං යලොකංආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සති. සුජාතා, ආනන්ද, 
උපාසිකා කාලඞ්කතා තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මානියතා සම්යබොධිපරායණා. 

‘‘අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, ආනන්ද, යං මනුස්සභූයතො කාලං කයරයය; 
තස්මිං තස්මිං යච මං කාලඞ්කයත උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්ඡිස්සථ.
වියහසා යපසා, ආනන්ද, අස්සතථා තස්ස.තස්මාතිහානන්ද, ධම්මාදාසං නාම
ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි; යයන සමන්නා යතො අරියසාවයකො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’. 

‘‘කතයමො ච යසො, ආනන්ද, ධම්මාදායසො ධම්මපරියායයො; යයන
සමන්නා යතො අරියසාවයකො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමොනියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’’? 

‘‘ඉධ, ආනන්ද, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො 
යහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා යතොයහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං යඛො යසො, ආනන්ද, 
ධම්මාදායසො ධම්මපරියායයො; යයන සමන්නා යතො අරියසාවයකො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි 
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’ති.
අට්ඨමං. 

(තීණිපිසුත්තන්තානිඑකනිදානානි). 

9. දුතියගිඤ්ජකාවසථසුත්තං 

1005. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං
එතදයවොච– ‘‘අයසොයකොනාම, භන්යත, භික්ඛුකාලඞ්කයතො; තස්සකා ති, 
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යකො අභිසම්පරායයො? අයසොකානාම, භන්යත, භික්ඛුනීකාලඞ්කතා…යප.… 
අයසොයකො නාම, භන්යත, උපාසයකො කාලඞ්කයතො…යප.… අයසොකා නාම, 
භන්යත, උපාසිකාකාලඞ්කතා; තස්සාකා ති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? 

‘‘අයසොයකො, ආනන්ද, භික්ඛු කාලඞ්කයතො ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ජවිහාසි…යප.… (පුරිමයවයයාකරයණනඑකනිදානං). 

‘‘අයං යඛො යසො, ආනන්ද, ධම්මාදායසො ධම්මපරියායයො; යයන
සමන්නා යතො අරියසාවයකො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමොනියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’’ති.නවමං. 

10. තතියගිඤ්ජකාවසථසුත්තං 

1006. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘කක්කයටොනාම, භන්යත, ඤාතියකඋපාසයකොකාලඞ්කයතො; 
තස්ස කා  ති, යකො අභිසම්පරායයො? කළියභො නාම, භන්යත, ඤාතියක
උපාසයකො…යප.… නිකයතො නාම, භන්යත, ඤාතියක උපාසයකො…යප.… 
කටිස්සයහො නාම, භන්යත, ඤාතියක උපාසයකො…යප.… තුට්යඨො නාම, 
භන්යත, ඤාතියක උපාසයකො…යප.… සන්තුට්යඨොනාම, භන්යත, ඤාතියක
උපාසයකො…යප.… භද්යදො නාම, භන්යත, ඤාතියක උපාසයකො…යප.… 
සුභද්යදො නාම, භන්යත, ඤාතියක උපාසයකො කාලඞ්කයතො; තස්ස කා  ති 
යකොඅභිසම්පරායයො’’ති? 

‘‘කක්කයටො, ආනන්ද, උපාසයකො කාලඞ්කයතො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො තත්ථ පරිනිබ්බායී 
අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. කළියභො, ආනන්ද …යප.… නිකයතො, 
ආනන්ද…යප.… කටිස්සයහො, ආනන්ද …යප.… තුට්යඨො, ආනන්ද…යප.… 
සන්තුට්යඨො, ආනන්ද…යප.… භද්යදො, ආනන්ද…යප.… සුභද්යදො, ආනන්ද, 
උපාසයකොකාලඞ්කයතොපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං සංයයොජනානංපරික්ඛයා
ඔපපාතියකො තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. (සබ්යබ
එක තිකාකාතබ්බා). 

‘‘පයරොපඤ්ඤාස, ආනන්ද, ඤාතියක උපාසකා කාලඞ්කතා පඤ්චන්නං 
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායියනො
අනාවත්තිධම්මා තස්මා යලොකා. සාධිකනවුති, ආනන්ද, ඤාතියක උපාසකා
කාලඞ්කතා තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා රා යදොසයමොහානං තනුත්තා
සකදා ාමියනො; සකියදවඉමංයලොකංආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති.
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ඡාතියරකානි යඛො, ආනන්ද, පඤ්චසතානි ඤාතියක උපාසකා කාලඞ්කතා
තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා 
සම්යබොධිපරායණා. 

‘‘අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, ආනන්ද, යං මනුස්සභූයතො කාලං කයරයය; 
තස්මිං තස්මිං යච මං කාලඞ්කයත උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්ඡිස්සථ.
වියහසා යපසා, ආනන්ද, අස්සතථා තස්ස.තස්මාතිහානන්ද, ධම්මාදාසංනාම
ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි; යයන සමන්නා යතො අරියසාවයකො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි 
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’. 

‘‘කතයමො ච යසො, ආනන්ද, ධම්මාදායසො ධම්මපරියායයො; යයන
සමන්නා යතො අරියසාවයකො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමොනියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’’. 

‘‘ඉධානන්ද, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො
යහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානං බුද්යධොභ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා යතොයහොති 
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං යඛො යසො, ආනන්ද, 
ධම්මාදායසො ධම්මපරියායයො; යයන සමන්නා යතො අරියසාවයකො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’ති.
දසමං. 

යවළුද්වාරවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

රාජාඔ ධදීඝාවු, සාරිපුත්තාපයරදුයව; 
ථපතීයවළුද්වායරයයා, ගිඤ්ජකාවසයථතයයොති. 

2. රාජකාරාමවග්ය ො 

1. සහස්සභික්ඛුනිසඞ්ඝසුත්තං 

1007. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති රාජකාරායම. අථ යඛො
සහස්සභික්ඛුනිසඞ්යඝො [සහස්යසො භික්ඛුනිසංයඝො (සී.)] යයන භ වා



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

273 

පටුන 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තංඨිතායඛොතාභික්ඛුනියයොභ වාඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො, භික්ඛුනියයො, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛුනියයො, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම …යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති, අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛුනියයො, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති.
පඨමං. 

2. බ්රාහ්මණසුත්තං 

1008. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘බ්රාහ්මණා, භික්ඛයව, උදය ාමිනිංනාම පටිපදං
පඤ්ඤයපන්ති. යත සාවකං එවං සමාදයපන්ති – ‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
කාලස්යසවඋට්ඨායපාචීනමුයඛොයාහි.යසොත්වංමායසොබ්භං පරිවජ්යජහි, මා 
පපාතං, මා ඛාණුං, මා කණ්ඩකඨානං [කණ්ඩකං ඨානං (පී. ක.)], මා
චන්දනියං, මා ඔළි ල්ලං. යත්ථ [යත්යථව (සයා. කං.), යානි වා (සී.)] 
පපයතයයාසි තත්යථවමරණංආ යමයයාසි.එවංත්වං, අම්යභොපුරිස, කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිං සග් ංයලොකංඋපපජ්ජිස්සසී’’’ති. 

‘‘තං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණානං බාල මනයමතං [බාලානං
 මනයමතං(සී.)] මූළ්හ මනයමතංන නිබ්බිදායනවිරා ායනනියරොධායන
උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති. අහඤ්ච
යඛො, භික්ඛයව, අරියස්ස විනයය උදය ාමිනිං පටිපදං පඤ්ඤයපමි; යා 
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානාය සංවත්තති. 

‘‘කතමා ච සා, භික්ඛයව, උදය ාමිනී පටිපදා; යා 
එකන්තනිබ්බිදාය…යප.… නිබ්බානාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති; ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං යඛො
සා, භික්ඛයව, උදය ාමිනී පටිපදා එකන්තනිබ්බිදාය…යප.… නිබ්බානාය
සංවත්තතී’’ති.දුතියං. 
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3. ආනන්දත්යථරසුත්තං 

1009. එකං සමයං ආයස්මා ච ආනන්යදො ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො 
සාවත්ථියංවිහරන්තියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොආයස්මා
සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – 
‘‘කතිනං යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, ධම්මානං පහානා, කතිනං ධම්මානං
සමන්නා මනයහතු, එවමයං පජා භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’’ති? ‘‘චතුන්නං යඛො, ආවුයසො, 
ධම්මානං පහානා, චතුන්නං ධම්මානං සමන්නා මනයහතු, එවමයං පජා
භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’ති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? යථාරූයපන යඛො, ආවුයසො, බුද්යධ අප්පසායදන
සමන්නා යතො අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං 
දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතිතථාරූපස්ස බුද්යධ අප්පසායදොනයහොති.
යථාරූයපන ච යඛො, ආවුයසො, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො 
සුතවා අරියසාවයකො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජති තථාරූපස්ස බුද්යධ අයවච්චප්පසායදො යහොති – ඉතිපි යසො
භ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධො භ වා’’ති. 

‘‘යථාරූයපන ච යඛො, ආවුයසො, ධම්යම අප්පසායදන සමන්නා යතො
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජති තථාරූපස්ස ධම්යම අප්පසායදො න යහොති. යථාරූයපන ච
යඛො, ආවුයසො, ධම්යම අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොසුතවාඅරියසාවයකො
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති තථාරූපස්ස
ධම්යම අයවච්චප්පසායදො යහොති – ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… 
විඤ්ඤූහීති. 

‘‘යථාරූයපන ච යඛො, ආවුයසො, සඞ්යඝ අප්පසායදන සමන්නා යතො
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජති තථාරූපස්ස සඞ්යඝ අප්පසායදො න යහොති. යථාරූයපන ච
යඛො, ආවුයසො, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොසුතවාඅරියසාවයකො
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති තථාරූපස්ස
සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදො යහොති – සුප්පටිපන්යනො භ වයතො 
සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සාති. 
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‘‘යථාරූයපන ච යඛො, ආවුයසො, දුස්සීයලයන සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති තථාරූපස්ස දුස්සීලයං න යහොති. යථාරූයපහි ච යඛො, ආවුයසො, 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො සුතවා අරියසාවයකො කායස්ස යභදා
පරංමරණාසු තිං සග් ංයලොකංඋපපජ්ජතිතථාරූපානිඅරියකන්තානිසීලානි
යහොන්ති අඛණ්ඩානි…යප.… සමාධිසංවත්තනිකානි. ඉයමසං යඛො, ආවුයසො, 
චතුන්නං ධම්මානං පහානා ඉයමසං චතුන්නං ධම්මානං සමන්නා මනයහතු
එවමයං පජා භ වතා බයාකතා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’ති.තතියං. 

4. දුග් තිභයසුත්තං 

1010. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
සබ්බදුග් තිභයං සමතික්කන්යතො යහොති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො සබ්බදුග් තිභයං සමතික්කන්යතො
යහොතී’’ති. චතුත්ථං. 

5. දුග් තිවිනිපාතභයසුත්තං 

1011. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
සබ්බදුග් තිවිනිපාතභයං සමතික්කන්යතො යහොති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහි සමන්නා යතොයහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො සබ්බදුග් තිවිනිපාතභයං
සමතික්කන්යතොයහොතී’’ති. පඤ්චමං. 

6. පඨමමිත්තාමච්චසුත්තං 

1012. ‘‘යය යත, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යය ච යසොතබ්බං 
මඤ්යඤයයං– මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවා– යත, භික්ඛයව, 
චතූසු යසොතාපත්තියඞ්ය සුසමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, පතිට්ඨායපතබ්බා.
කතයමසු චතූසු? බුද්යධ අයවච්චප්පසායද සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, 
පතිට්ඨායපතබ්බා– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධො
භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතසු සීයලසු 
සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, පතිට්ඨායපතබ්බා අඛණ්යඩසු…යප.… 
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සමාධිසංවත්තනියකසු. යයයත, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යයචයසොතබ්බං
මඤ්යඤයයං – මිත්තාවාඅමච්චා වාඤාතීවාසායලොහිතාවා– යත, භික්ඛයව, 
ඉයමසු චතූසු යසොතාපත්තියඞ්ය සු සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, 
පතිට්ඨායපතබ්බා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. දුතියමිත්තාමච්චසුත්තං 

1013. ‘‘යය යත, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යය ච යසොතබ්බං 
මඤ්යඤයයං– මිත්තාවාඅමච්චාවාඤාතීවාසායලොහිතාවා– යත, භික්ඛයව, 
චතූසු යසොතාපත්තියඞ්ය සුසමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, පතිට්ඨායපතබ්බා.
කතයමසු චතූසු? බුද්යධ අයවච්චප්පසායද සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, 
පතිට්ඨායපතබ්බා– ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධො
භ වා’’ති. 

‘‘සියා, භික්ඛයව, චතුන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤථත්තං – පථවීධාතුයා, 
ආයපොධාතුයා, යතයජොධාතුයා, වායයොධාතුයා – න ත්යවව බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තස්සඅරියසාවකස්සසියාඅඤ්ඤථත්තං.තත්රිදං
අඤ්ඤථත්තං – යසො වත බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො
අරියසාවයකො නිරයං වා තිරච්ඡානයයොනිං වා යපත්තිවිසයං වා
උපපජ්ජිස්සතී’’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති. ‘‘ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතසු සීයලසු සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, පතිට්ඨායපතබ්බා 
අඛණ්යඩසු…යප.… සමාධිසංවත්තනියකසු. සියා, භික්ඛයව, චතුන්නං
මහාභූතානං අඤ්ඤථත්තං – පථවීධාතුයා, ආයපොධාතුයා, යතයජොධාතුයා, 
වායයොධාතුයා – න ත්යවව අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තස්ස
අරියසාවකස්ස සියා අඤ්ඤථත්තං. තත්රිදං අඤ්ඤථත්තං – යසො වත
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො නිරයං වා
තිරච්ඡානයයොනිංවායපත්තිවිසයංවා උපපජ්ජිස්සතීති– යනතංඨානංවිජ්ජති.
යයයත, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යයච යසොතබ්බංමඤ්යඤයයං– මිත්තා
වා අමච්චා වා ඤාතී වා සායලොහිතා වා – යත, භික්ඛයව, ඉයමසු චතූසු
යසොතාපත්තියඞ්ය සු සමාදයපතබ්බා, නියවයසතබ්බා, පතිට්ඨායපතබ්බා’’ති.
සත්තමං. 

8. පඨමයදවචාරිකසුත්තං 

1014. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො – 
යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවා 
බාහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– යජතවයනඅන්තරහියතොයදයවසුතාවතිංයසසු 
පාතුරයහොසි. අථ යඛො සම්බහුලා තාවතිංසකායිකා යදවතායයො යයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
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මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො
තායදවතායයොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච – 

‘‘සාධුයඛො, ආවුයසො, බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනංයහොති– 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතුයඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යචසත්තා
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සාධු යඛො, 
ආවුයසො, ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… සාධුයඛො, ආවුයසො, අරියකන්යතහි
සීයලහි සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යච
සත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිං සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනං යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස
යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති.සාධුයඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනං යහොති 
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියයදවචාරිකසුත්තං 

1015. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො – 
යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවා
බාහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– යජතවයනඅන්තරහියතොයදයවසුතාවතිංයසසු 
පාතුරයහොසි. අථ යඛො සම්බහුලා තාවතිංසකායිකා යදවතායයො යයනායස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො
තායදවතායයොආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනොඑතදයවොච– 

‘‘සාධු යඛො, ආවුයසො, බුද්යධඅයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනංයහොති– 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතුයඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යචසත්තා
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්නා. සාධු යඛො, 
ආවුයසො, ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනං යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි.
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනයහතු යඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යච 
සත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපන්නා’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො යසොතාපත්තිසංයුත්තං 

278 

පටුන 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා මනං යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස
යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකංඋපපන්නා.සාධුයඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනං යහොති 
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, එවමියධකච්යච සත්තා
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපන්නා’’ති.නවමං. 

10. තතියයදවචාරිකසුත්තං 

1016. අථ යඛො භ වා – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා 
බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව – යජතවයන
අන්තරහියතො යදයවසු තාවතිංයසසු පාතුරයහොසි. අථ යඛො සම්බහුලා
තාවතිංසකායිකා යදවතායයො යයනභ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො තා
යදවතායයො භ වාඑතදයවොච– 

‘‘සාධුයඛො, ආවුයසො, බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා මනංයහොති– 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතුයඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යචසත්තා
යසොතාපන්නාඅවිනිපාතධම්මානියතා සම්යබොධිපරායණා.සාධුයඛො, ආවුයසො, 
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනං
යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා මනයහතු යඛො, ආවුයසො, එවමියධකච්යච සත්තා යසොතාපන්නා 
අවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනං යහොති – 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා මනයහතු යඛො, මාරිස, එවමයං පජා
යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා. සාධු යඛො, මාරිස, 
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා මනං
යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අරියකන්යතහි සීයලහි 
සමන්නා මනයහතුයඛො, මාරිස, එවමයංපජායසොතාපන්නාඅවිනිපාතධම්මා
නියතා සම්යබොධිපරායණා’’ති.දසමං. 

රාජකාරාමවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 
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සහස්සබ්රාහ්මණානන්ද, දුග් තිඅපයර දුයව; 
මිත්තාමච්චාදුයවවුත්තා, තයයොචයදවචාරිකාති. 

3. සරණානිවග්ය ො 

1. පඨමමහානාමසුත්තං 

1017. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මහානායමො සක්යකො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘ඉදං, භන්යත, කපිලවත්ථු ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච බාහුජඤ්ඤං 
ආකිණ්ණමනුස්සං සම්බාධබූහං. යසො ඛ්වාහං, භන්යත, භ වන්තං වා
පයිරුපාසිත්වා මයනොභාවනීයය වා භික්ඛූ සායන්හසමයං කපිලවත්ථුං
පවිසන්යතො; භන්යතනපි [විබ්භන්යතනපි (සී.), භමන්යතනපි (ක.)] හත්ථිනා
සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි අස්යසන සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි රයථන
සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි සකයටන සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි පුරියසන
සමා ච්ඡාමි.තස්සමය්හං, භන්යත, තස්මිංසමයයමුස්සයතව [මුසයතව (?)] 
භ වන්තං ආරබ්භසති, මුස්සති [මුසති(?)] ධම්මංආරබ්භසති, මුස්සතිසඞ්ඝං
ආරබ්භසති.තස්සමය්හං, භන්යත, එවංයහොති– ‘ඉමම්හිචාහංසමයය කාලං
කයරයයං, කාමය්හං ති, යකොඅභිසම්පරායයො’’’ති? 

‘‘මා භායි, මහානාම, මා භායි, මහානාම! අපාපකං යත මරණං භවිස්සති 
අපාපිකාකාලංකිරියා [කාලකිරියා (සී. සයා.කං.)]. යස්ස කස්සචි, මහානාම, 
දීඝරත්තංසද්ධාපරිභාවිතං චිත්තංසීලපරිභාවිතං චිත්තං සුතපරිභාවිතංචිත්තං
චා පරිභාවිතංචිත්තංපඤ්ඤාපරිභාවිතංචිත්තං, තස්සයයොහි ඛ්වායංකායයො
රූපී චාතුමහාභූතියකො [චාතුම්මහාභූතියකො (සී. සයා. කං.)] 
මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔදනකුම්මාසූපචයයො 
අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො.තංඉයධවකාකාවා ඛාදන්ති
ගිජ්ඣාවාඛාදන්තිකුලලාවාඛාදන්තිසුනඛාවාඛාදන්තිසිඞ් ාලා [සි ාලා
(සී.සයා.කං.පී.)] වාඛාදන්තිවිවිධාවාපාණකජාතා ඛාදන්ති; යඤ්චඛ්වස්ස
චිත්තං දීඝරත්තං සද්ධාපරිභාවිතං…යප.… පඤ්ඤාපරිභාවිතං තං උද්ධ ාමි
යහොතිවියසස ාමි. 

‘‘යසයයථාපි, මහානාම, පුරියසො සප්පිකුම්භං වා යතලකුම්භං වා  ම්භීරං
උදකරහදංඔ ාහිත්වාභින්යදයය.තත්රයාඅස්සසක්ඛරාවාකඨලා [කථලා(පී.
ක.)] වා සා අයධො ාමී අස්ස, යඤ්ච ඛ්වස්ස තත්ර සප්පි වා යතලං වා තං
උද්ධ ාමිඅස්සවියසස ාමි.එවයමවයඛො, මහානාම, යස්ස කස්සචිදීඝරත්තං
සද්ධාපරිභාවිතං චිත්තං…යප.… පඤ්ඤාපරිභාවිතං චිත්තං තස්ස යයො හි
ඛ්වායං කායයො රූපී චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො 
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ඔදනකුම්මාසූපචයයො අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො තං
ඉයධවකාකා වා ඛාදන්තිගිජ්ඣා වා ඛාදන්තිකුලලා වා ඛාදන්තිසුනඛා වා
ඛාදන්තිසිඞ් ාලාවා ඛාදන්තිවිවිධාවාපාණකජාතාඛාදන්ති; යඤ්චඛ්වස්ස
චිත්තං දීඝරත්තං සද්ධාපරිභාවිතං…යප.… පඤ්ඤාපරිභාවිතං තං උද්ධ ාමි
යහොති වියසස ාමි. තුය්හං යඛො පන, මහානාම, දීඝරත්තං සද්ධාපරිභාවිතං
චිත්තං…යප.… පඤ්ඤාපරිභාවිතං චිත්තං. මා භායි, මහානාම, මා භායි, 
මහානාම!අපාපකං යතමරණංභවිස්සති, අපාපිකාකාලංකිරියා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියමහානාමසුත්තං 

1018. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මහානායමො සක්යකො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘ඉදං, භන්යත, කපිලවත්ථු ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච බාහුජඤ්ඤං
ආකිණ්ණමනුස්සං සම්බාධබූහං. යසො ඛ්වාහං, භන්යත, භ වන්තං වා
පයිරුපාසිත්වා මයනොභාවනීයය වා භික්ඛූ සායන්හසමයං කපිලවත්ථුං 
පවිසන්යතො; භන්යතනපි හත්ථිනා සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි අස්යසන
සමා ච්ඡාමි; භන්යතනපි රයථන සමා ච්ඡාමි; භන්යත, නපි සකයටන
සමා ච්ඡාමි; භන්යත, නපිපුරියසන සමා ච්ඡාමි.තස්සමය්හං, භන්යත, තස්මිං
සමයයමුස්සයතවභ වන්තංආරබ්භසති, මුස්සතිධම්මංආරබ්භසති, මුස්සති
සඞ්ඝංආරබ්භසති.තස්සමය්හං, භන්යත, එවංයහොති– ‘ඉමම්හිචාහංසමයය
කාලංකයරයයං, කාමය්හං ති, යකො අභිසම්පරායයො’’’ති? 

‘‘මා භායි, මහානාම, මා භායි, මහානාම! අපාපකං යත මරණං භවිස්සති 
අපාපිකා කාලංකිරියා. චතූහි යඛො, මහානාම, ධම්යමහි සමන්නා යතො
අරියසාවයකො නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, මහානාම, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ …යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතොයහොතිඅඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. 

‘‘යසයයථාපි, මහානාම, රුක්යඛො පාචීනනින්යනො පාචීනයපොයණො
පාචීනපබ්භායරො, යසො මූලච්ඡින්යනො කතයමන පපයතයයා’’ති? ‘‘යයන, 
භන්යත, නින්යනො යයන යපොයණො යයන පබ්භායරො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
මහානාම, ඉයමහි චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො
නිබ්බානනින්යනොයහොතිනිබ්බානයපොයණොනිබ්බානපබ්භායරො’’ති. දුතියං. 
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3. ය ොධසක්කසුත්තං 

1019. කපිලවත්ථුනිදානං. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන ය ොධා
සක්යකොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාය ොධංසක්කංඑතදයවොච– ‘‘කතිහි 
[කතීහි (පී. ක.) රූපසිද්ධි ඔයලොයකතබ්බා] ත්වං, ය ොයධ, ධම්යමහි
සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාසි අවිනිපාතධම්මං නියතං
සම්යබොධිපරායණ’’න්ති? 

‘‘තීහි ඛ්වාහං, මහානාම, ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං 
ආජානාමි අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං. කතයමහි තීහි? ඉධ, 
මහානාම, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං 
යලොකස්සාති. ඉයමහි ඛ්වාහං, මහානාම, තීහි ධම්යමහි සමන්නා තං
යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමිඅවිනිපාතධම්මංනියතංසම්යබොධිපරායණං. 

‘‘ත්වංපන, මහානාම, කතිහිධම්යමහිසමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං 
ආජානාසි අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණ’’න්ති? ‘‘චතූහි ඛ්වාහං, 
ය ොයධ, ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමි
අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං. කතයමහි චතූහි? ඉධ, ය ොයධ, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි ඛ්වාහං, ය ොයධ, චතූහි 
ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමි අවිනිපාතධම්මං
නියතං සම්යබොධිපරායණ’’න්ති. 

‘‘ආ යමහි ත්වං, මහානාම, ආ යමහි ත්වං, මහානාම! භ වාව එතං 
ජායනයයඑයතහිධම්යමහිසමන්නා තංවාඅසමන්නා තංවා’’ති. ‘‘ආයාම, 
ය ොයධ, යයන භ වා යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා භ වයතො
එතමත්ථං ආයරොයචස්සාමා’’ති. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො ය ොධා ච
සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මහානායමො
සක්යකොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, යයනය ොධාසක්යකො යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා
ය ොධං සක්කං එතදයවොචං – ‘කතිහි ත්වං, ය ොයධ, ධම්යමහි සමන්නා තං
යසොතාපන්නපුග් ලංආජානාසි අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං’? 
එවං වුත්යත, භන්යත, ය ොධාසක්යකොමංඑතදයවොච– 
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‘‘තීහි ඛ්වාහං, මහානාම, ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං 
ආජානාමි අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං. කතයමහි තීහි? ඉධ, 
මහානාම, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
සුප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං 
යලොකස්සාති. ඉයමහි ඛ්වාහං, මහානාම, තීහි ධම්යමහි සමන්නා තං
යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමි අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං.
ත්වං පන, මහානාම, කතයමහි ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං
ආජානාසිඅවිනිපාතධම්මංනියතං සම්යබොධිපරායණ’’න්ති? 

‘‘එවං වුත්තාහං, භන්යත, ය ොධං සක්කං එතදයවොචං – ‘චතූහි ඛ්වාහං, 
ය ොයධ, ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමි
අවිනිපාතධම්මං නියතං සම්යබොධිපරායණං. කතයමහි චතූහි? ඉධ, ය ොයධ, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… 
සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි ඛ්වාහං, ය ොයධ, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නා තං යසොතාපන්නපුග් ලං ආජානාමි අවිනිපාතධම්මං
නියතංසම්යබොධිපරායණ’’’න්ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, ය ොධාසක්යකොමං එතදයවොච– ‘ආ යමහිත්වං, 
මහානාම, ආ යමහිත්වං, මහානාම!භ වාවඑතංජායනයයඑයතහි ධම්යමහි
සමන්නා තං වා අසමන්නා තං වා’’’ති. ‘‘ඉධ, භන්යත, යකොචියදවධම්යමො
සමුප්පායදො උප්පජ්යජයය, එකයතො අස්ස භ වා එකයතො භික්ඛුසඞ්යඝො ච.
යයයනව භ වා යතයනවාහං අස්සං. එවං පසන්නං මං, භන්යත, භ වා 
ධායරතු.ඉධ, භන්යත, යකොචියදවධම්යමොසමුප්පායදොඋප්පජ්යජයය, එකයතො
අස්ස භ වා එකයතො භික්ඛුසඞ්යඝො භික්ඛුනිසඞ්යඝො ච. යයයනව භ වා
යතයනවාහංඅස්සං.එවංපසන්නං මං, භන්යත, භ වාධායරතු.ඉධ, භන්යත, 
යකොචියදව ධම්යමො සමුප්පායදො උප්පජ්යජයය, එකයතො අස්ස භ වා එකයතො
භික්ඛුසඞ්යඝො භික්ඛුනිසඞ්යඝො ච උපාසකා ච. යයයනව භ වා යතයනවාහං
අස්සං. එවං පසන්නං මං, භන්යත, භ වා ධායරතු. ඉධ, භන්යත, යකොචියදව
ධම්යමොසමුප්පායදොඋප්පජ්යජයය, එකයතොඅස්සභ වාඑකයතොභික්ඛුසඞ්යඝො 
භික්ඛුනිසඞ්යඝො උපාසකා උපාසිකායයො ච. යයයනව භ වා යතයනවාහං
අස්සං. එවං පසන්නං මං, භන්යත, භ වා ධායරතු. ඉධ, භන්යත, යකොචියදව
ධම්යමොසමුප්පායදොඋප්පජ්යජයය, එකයතො අස්සභ වාඑකයතොභික්ඛුසඞ්යඝො
භික්ඛුනිසඞ්යඝො උපාසකා උපාසිකායයො සයදවයකො ච යලොයකො සමාරයකො
සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා. යයයනව භ වා
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යතයනවාහංඅස්සං.එවංපසන්නංමං, භන්යත, භ වාධායරතූ’’ති. ‘‘එවංවාදී 
ත්වං, ය ොයධ, මහානාමං සක්කං කිං වයදසී’’ති? ‘‘එවංවාදාහං, භන්යත, 
මහානාමං සක්කංන කිඤ්චි වදාමි, අඤ්ඤත්රකලයාණා අඤ්ඤත්රකුසලා’’ති.
තතියං. 

4. පඨමසරණානිසක්කසුත්තං 

1020. කපිලවත්ථුනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන සරණානි [සරකානි
(සී.සයා.කං.පී.)] සක්යකොකාලඞ්කයතො යහොති.යසොභ වතාබයාකයතො– 
‘‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති. තත්ර
සුදංසම්බහුලාසක්කාසඞ් ම්මසමා ම්මඋජ්ඣායන්තිඛීයන්තිවිපායචන්ති – 
‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො!එත්ථදානියකොනයසොතාපන්යනො
භවිස්සති! යත්ර හි නාම සරණානි සක්යකො කාලඞ්කයතො; යසො භ වතා
බයාකයතො – ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’ති. සරණානි සක්යකො සික්ඛාදුබ්බලයමාපාදි, මජ්ජපානං
අපායී’’ති. 

අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොමහානායමොසක්යකො භ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘ඉධ, භන්යත, 
සරණානිසක්යකොකාලඞ්කයතො.යසොභ වතාබයාකයතො– ‘යසොතාපන්යනො
අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’ති. තත්ර සුදං, භන්යත, 
සම්බහුලා සක්කා සඞ් ම්ම සමා ම්ම උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති විපායචන්ති – 
‘‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත යභො! එත්ථ දානි යකො න යසොතපන්යනො
භවිස්සති! යත්ර හි නාම සරණානි සක්යකො කාලඞ්කයතො; යසො භ වතා
බයාකයතො – ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයණො’ති. සරණානි සක්යකො සික්ඛාදුබ්බලයමාපාදි, මජ්ජපානං 
අපායී’’ති. 

‘‘යයො යසො, මහානාම, දීඝරත්තංඋපාසයකො බුද්ධං සරණං යතො ධම්මං
සරණං  යතොසඞ්ඝංසරණං යතො, යසොකථංවිනිපාතං ච්යඡයය!යඤ්හිතං, 
මහානාම, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘දීඝරත්තං උපාසයකො බුද්ධං සරණං
 යතොධම්මංසරණං යතොසඞ්ඝංසරණං  යතො’ති, සරණානිසක්කංසම්මා
වදමායනොවයදයය.සරණානි, මහානාම, සක්යකොදීඝරත්තංඋපාසයකොබුද්ධං
සරණං යතොධම්මංසරණං යතොසඞ්ඝංසරණං යතො.යසොකථං විනිපාතං
 ච්යඡයය! 

‘‘ඉධ, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… හාසපඤ්යඤො
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ජවනපඤ්යඤො විමුත්තියා ච සමන්නා යතො. යසො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා 
පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො 
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… හාසපඤ්යඤො
ජවනපඤ්යඤො න ච විමුත්තියා සමන්නා යතො. යසො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ 
පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා [අස්මා (සයා. කං. පී. ක.)] යලොකා.
අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො 
තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න
ජවනපඤ්යඤොනචවිමුත්තියා සමන්නා යතො. යසොතිණ්ණංසංයයොජනානං
පරික්ඛයා රා යදොසයමොහානං තනුත්තා සකදා ාමී යහොති, සකියදව ඉමං
යලොකංආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. අයම්පියඛො, මහානාම, පුග් යලො
පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා
පරිමුත්යතොඅපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති; ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න
ජවනපඤ්යඤොනචවිමුත්තියාසමන්නා යතො. යසො තිණ්ණංසංයයොජනානං
පරික්ඛයා යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්යබොධිපරායයණොති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා
පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො 
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො න යහව යඛො බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති… න ධම්යම…යප.… න
සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න ජවනපඤ්යඤො න ච විමුත්තියා
සමන්නා යතො. අපි චස්ස ඉයම ධම්මා යහොන්ති – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, 
සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. තථා තප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා
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පඤ්ඤාය මත්තයසො නිජ්ඣානං ඛමන්ති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො
අ න්තා නිරයං අ න්තා තිරච්ඡානයයොනිං අ න්තා යපත්තිවිසයං අ න්තා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතං. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො න යහව යඛො බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති… න ධම්යම…යප.… න
සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න ජවනපඤ්යඤො න ච විමුත්තියා
සමන්නා යතො, අපි චස්ස ඉයම ධම්මා යහොන්ති සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං.තථා යතචස්සසද්ධාමත්තං යහොති යපමමත්තං. අයම්පියඛො, 
මහානාම, පුග් යලො අ න්තා නිරයං අ න්තා තිරච්ඡානයයොනිං අ න්තා
යපත්තිවිසයං අ න්තා අපායං දුග් තිං විනිපාතං. ඉයම යචපි, මහානාම, 
මහාසාලා සුභාසිතං දුබ්භාසිතං ආජායනයයං, ඉයම චාහං [ඉයමවාහං (සයා. 
කං.), ඉයමසාහං (ක.)] මහාසායල බයාකයරයයං – ‘යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මා නියතාසම්යබොධිපරායණා’ති; කිමඞ් ං [කිමඞ්  (සී.සයා.කං.
පී.)] පනසරණානිංසක්කං.සරණානි, මහානාම, සක්යකොමරණකායල සික්ඛං
සමාදියී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියසරණානිසක්කසුත්තං 

1021. කපිලවත්ථුනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන සරණානි සක්යකො
කාලඞ්කයතො යහොති. යසො භ වතා බයාකයතො – ‘‘යසොතාපන්යනො
අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති. තත්ර සුදං සම්බහුලා
සක්කා සඞ් ම්ම සමා ම්ම උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති විපායචන්ති – ‘‘අච්ඡරියං
වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! එත්ථ දානියකොනයසොතාපන්යනොභවිස්සති! 
යත්ර හි නාම සරණානි සක්යකො කාලඞ්කයතො. යසො භ වතා බයාකයතො – 
‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’ති.සරණානි
සක්යකො සික්ඛාය අපරිපූරකාරී අයහොසී’’ති. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොමහානායමොසක්යකොභ වන්තං 
එතදයවොච– 

‘‘ඉධ, භන්යත, සරණානිසක්යකොකාලඞ්කයතො.යසොභ වතාබයාකයතො
– ‘යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’ති. තත්ර
සුදං, භන්යත, සම්බහුලා සක්කා සඞ් ම්ම සමා ම්ම උජ්ඣායන්ති ඛීයන්ති
විපායචන්ති – ‘අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! එත්ථ දානි යකො න
යසොතාපන්යනොභවිස්සති!යත්ර හිනාමසරණානිසක්යකොකාලඞ්කයතො.යසො
භ වතා බයාකයතො – යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණොති.සරණානිසක්යකොසික්ඛායඅපරිපූරකාරීඅයහොසී’’’ති. 
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‘‘යයො යසො, මහානාම, දීඝරත්තංඋපාසයකො බුද්ධං සරණං යතො ධම්මං
සරණං යතොසඞ්ඝංසරණං යතො, යසොකථංවිනිපාතං ච්යඡයය!යඤ්හිතං, 
මහානාම, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘දීඝරත්තං උපාසයකො බුද්ධං සරණං
 යතො ධම්මං සරණං  යතො සඞ්ඝං සරණං යතො’, සරණානිංසක්කං සම්මා
වදමායනොවයදයය.සරණානි, මහානාම, සක්යකොදීඝරත්තංඋපාසයකොබුද්ධං
සරණං යතොධම්මංසරණං යතොසඞ්ඝංසරණං යතො, යසොකථං විනිපාතං
 ච්යඡයය! 

‘‘ඉධ, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ එකන්ත යතො යහොති 
අභිප්පසන්යනො – ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… හාසපඤ්යඤො ජවනපඤ්යඤො
විමුත්තියා ච සමන්නා යතො. යසො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො
තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ එකන්ත යතො යහොති 
අභිප්පසන්යනො – ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… හාසපඤ්යඤොජවනපඤ්යඤොනච
විමුත්තියා සමන්නා යතො. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති, උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති, 
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති, උද්ධංයසොයතො
යහොති අකනිට්ඨ ාමී. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා
පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො 
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ එකන්ත යතො යහොති 
අභිප්පසන්යනො – ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… නහාසපඤ්යඤොනජවනපඤ්යඤො
න ච විමුත්තියා සමන්නා යතො. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
රා යදොසයමොහානං තනුත්තා සකදා ාමී යහොති, සකියදව ඉමං යලොකං 
ආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො
පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා 
පරිමුත්යතොඅපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො බුද්යධ එකන්ත යතො යහොති 
අභිප්පසන්යනො – ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… නහාසපඤ්යඤොනජවනපඤ්යඤො
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න ච විමුත්තියා සමන්නා යතො. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. අයම්පි
යඛො, මහානාම, පුග් යලො පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා 
පරිමුත්යතොයපත්තිවිසයාපරිමුත්යතොඅපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො න යහව යඛො බුද්යධ
එකන්ත යතො යහොති අභිප්පසන්යනො…යප.… න ධම්යම…යප.… න
සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න ජවනපඤ්යඤො න ච විමුත්තියා
සමන්නා යතො; අපි චස්ස ඉයම ධම්මා යහොන්ති – සද්ධින්ද්රියං …යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං. තථා තප්පයවදිතා චස්සධම්මාපඤ්ඤායමත්තයසොනිජ්ඣානං 
ඛමන්ති. අයම්පි යඛො, මහානාම, පුග් යලො අ න්තා නිරයං අ න්තා
තිරච්ඡානයයොනිං අ න්තායපත්තිවිසයංඅ න්තාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං. 

‘‘ඉධ පන, මහානාම, එකච්යචො පුග් යලො න යහව යඛො බුද්යධ
එකන්ත යතො යහොති අභිප්පසන්යනො… න ධම්යම…යප.… න
සඞ්යඝ…යප.… න හාසපඤ්යඤො න ජවනපඤ්යඤො න ච විමුත්තියා
සමන්නා යතො; අපි චස්ස ඉයම ධම්මා යහොන්ති – සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤින්ද්රියං.තථා යතචස්සසද්ධාමත්තං යහොතියපමමත්තං. අයම්පියඛො, 
මහානාම, පුග් යලො අ න්තා නිරයං අ න්තා තිරච්ඡානයයොනිං අ න්තා
යපත්තිවිසයංඅ න්තාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතං. 

‘‘යසයයථාපි, මහානාම, දුක්යඛත්තංදුබ්භූමංඅවිහතඛාණුකං, බීජානිචස්සු
ඛණ්ඩානි පූතීනි වාතාතපහතානි අසාරාදානි අසුඛසයිතානි [අසුඛාපස්සයිතානි
(ක.)], යදයවොචනසම්මා [යදයවොපනසම්මා (සයා.කං.), යදයවොනසම්මා
(ක.)දී.නි. 2.438] ධාරංඅනුප්පයවච්යඡයය.අපිනුතානිබීජානිවුද්ධිංවිරූළ්හිං 
යවපුල්ලං ආපජ්යජයය’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, 
මහානාම, ඉධ ධම්යමො දුරක්ඛායතො [ද්වාක්ඛායතො (පී. ක.)] යහොති 
දුප්පයවදියතො අනියයානියකො අනුපසමසංවත්තනියකො
අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියතො – ඉදමහං දුක්යඛත්තස්මිං වදාමි. තස්මිඤ්ච 
ධම්යම සාවයකො විහරති ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො
අනුධම්මචාරී– ඉදමහංදුබ්බීජස්මිංවදාමි’’. 

‘‘යසයයථාපි, මහානාම, සුයඛත්තං සුභූමං සුවිහතඛාණුකං, බීජානි චස්සු
අඛණ්ඩානිඅපූතීනිඅවාතාතපහතානිසාරාදානිසුඛසයිතානි; යදයවොච [යදයවො
චස්ස (සයා. කං. ක.)] සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය. අපි නු තානි බීජානි
වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්යජයය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව
යඛො, මහානාම, ඉධධම්යමොස්වාක්ඛායතොයහොතිසුප්පයවදියතො නියයානියකො
උපසමසංවත්තනියකො සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියතො – ඉදමහං සුයඛත්තස්මිං 
වදාමි. තස්මිඤ්ච ධම්යම සාවයකො විහරති ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො 
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සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී – ඉදමහං සුබීජස්මිං වදාමි. කිමඞ් ං පන
සරණානිං සක්කං! සරණානි, මහානාම, සක්යකො මරණකායල සික්ඛාය
පරිපූරකාරීඅයහොසී’’ති. පඤ්චමං. 

6. පඨමඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තං 

1022. සාවත්ථිනිදානං. යතනයඛොපනසමයයනඅනාථපිණ්ඩියකො හපති
ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො
 හපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන 
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පායද සිරසා වන්ද – ‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත, 
 හපතිආබාධියකො දුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.යසොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස
පායද සිරසා වන්දතී’ති. එවඤ්ච වයදහි – ‘සාධු කිර, භන්යත, ආයස්මා
සාරිපුත්යතොයයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස හපතිස්ස නියවසනංයතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පංඋපාදායා’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො පුරියසො අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස
පටිස්සුත්වා යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනො
යඛොයසොපුරියසොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච – 

‘‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත,  හපති ආබාධියකො දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො. යසොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපායදසිරසාවන්දති.එවඤ්ච
වදති – ‘සාධු කිර, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස
 හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. අධිවායසසි
යඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය ආයස්මතා ආනන්යදන පච්ඡාසමයණන යයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොආයස්මා සාරිපුත්යතොඅනාථපිණ්ඩිකං
 හපතිං එතදයවොච – ‘‘කච්චි යත,  හපති, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං? කච්චි
දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං 
පඤ්ඤායති, යනොඅභික්කයමො’’ති? ‘‘නයම, භන්යත, ඛමනීයං, නයාපනීයං.
බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 
අභික්කයමොසානංපඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො’’ති. 

‘‘යථාරූයපනයඛො,  හපති, බුද්යධඅප්පසායදනසමන්නා යතොඅස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති තථාරූයපො යත බුද්යධ අප්පසායදො නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත, 
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පටුන 

 හපති, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදො – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා 
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. තඤ්ච පන යත බුද්යධ අයවච්චප්පසාදං
අත්තනි සමනුපස්සයතොඨානයසොයවදනාපටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපනයඛො,  හපති, ධම්යමඅප්පසායදනසමන්නා යතොඅස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපො යත ධම්යම අප්පසායදො නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත, 
 හපති, ධම්යම අයවච්චප්පසායදො – ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… 
පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති. තඤ්ච පන යත ධම්යම අයවච්චප්පසාදං
අත්තනි සමනුපස්සයතොඨානයසොයවදනාපටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපනයඛො,  හපති, සඞ්යඝඅප්පසායදනසමන්නා යතොඅස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපො යත සඞ්යඝ අප්පසායදො නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත, 
 හපති, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදො – සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සාති.තඤ්චපන
යත සඞ්යඝ අයවච්චප්පසාදං අත්තනි සමනුපස්සයතො ඨානයසො යවදනා
පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපන යඛො,  හපති, දුස්සීයලයන සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපං යත දුස්සීලයං නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
අරියකන්තානි සීලානි…යප.… සමාධිසංවත්තනිකානි. තානි ච පන යත
අරියකන්තානි සීලානි අත්තනි සමනුපස්සයතො ඨානයසො යවදනා
පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූපාය යඛො,  හපති, මිච්ඡාදිට්ඨියා සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපා යත මිච්ඡාදිට්ඨි නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාදිට්ඨි. තඤ්ච පන යත සම්මාදිට්ඨිං අත්තනි සමනුපස්සයතො ඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපනයඛො,  හපති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපනසමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපොයතමිච්ඡාසඞ්කප්යපොනත්ථි.අත්ථි චයඛොයත,  හපති, 
සම්මාසඞ්කප්යපො. තඤ්ච පන යත සම්මාසඞ්කප්පං අත්තනි සමනුපස්සයතො
ඨානයසොයවදනාපටිප්පස්සම්යභයය. 
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‘‘යථාරූපාය යඛො,  හපති, මිච්ඡාවාචාය සමන්නා යතො අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපා යත මිච්ඡාවාචා නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාවාචා. තඤ්ච පන යත සම්මාවාචං අත්තනි සමනුපස්සයතො ඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපනයඛො,  හපති, මිච්ඡාකම්මන්යතනසමන්නා යතොඅස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපො යත මිච්ඡාකම්මන්යතො නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත, 
 හපති, සම්මාකම්මන්යතො. තඤ්ච පන යත සම්මාකම්මන්තං අත්තනි
සමනුපස්සයතොඨානයසොයවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපන යඛො,  හපති, මිච්ඡාආජීයවන සමන්නා යතො අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපො යතමිච්ඡාආජීයවොනත්ථි. අත්ථිච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාආජීයවො.තඤ්චපනයතසම්මාආජීවංඅත්තනිසමනුපස්සයතොඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපන යඛො,  හපති, මිච්ඡාවායායමන සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපොයතමිච්ඡාවායායමොනත්ථි.අත්ථිචයඛොයත,  හපති, 
සම්මාවායායමො. තඤ්ච පන යත සම්මාවායාමං අත්තනි සමනුපස්සයතො
ඨානයසොයවදනාපටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූපාය යඛො,  හපති, මිච්ඡාසතියා සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපා යත මිච්ඡාසති නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාසති. තඤ්ච පන යත සම්මාසතිං අත්තනි සමනුපස්සයතො ඨානයසො
යවදනාපටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපන යඛො,  හපති, මිච්ඡාසමාධිනා සමන්නා යතො අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූයපො යත මිච්ඡාසමාධි නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාසමාධි.තඤ්චපනයතසම්මාසමාධිංඅත්තනිසමනුපස්සයතොඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූයපන යඛො,  හපති, මිච්ඡාඤායණන සමන්නා යතො අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපං යත මිච්ඡාඤාණං නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
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සම්මාඤාණං.තඤ්චපනයතසම්මාඤාණංඅත්තනිසමනුපස්සයතොඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයය. 

‘‘යථාරූපාය යඛො,  හපති, මිච්ඡාවිමුත්තියා සමන්නා යතො අස්සුතවා 
පුථුජ්ජයනො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති, තථාරූපා යත මිච්ඡාවිමුත්ති නත්ථි. අත්ථි ච යඛො යත,  හපති, 
සම්මාවිමුත්ති. තඤ්චපනයතසම්මාවිමුත්තිංඅත්තනිසමනුපස්සයතොඨානයසො
යවදනා පටිප්පස්සම්යභයයා’’ති. 

අථයඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්ස හපතිස්සඨානයසොයවදනා පටිප්පස්සම්භිංසු.
අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපතිආයස්මන්තඤ්චසාරිපුත්තං ආයස්මන්තඤ්ච
ආනන්දංසයකයනවථාලිපායකනපරිවිසි.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපති 
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤතරං නීචාසනං
 යහත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං
 හපතිං ආයස්මාසාරිපුත්යතොඉමාහි ාථාහිඅනුයමොදි– 

‘‘යස්සසද්ධාතථා යත, අචලාසුප්පතිට්ඨිතා; 
සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංපසංසිතං. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනං; 
අදලිද්යදොති [අදළිද්යදොති (සී. සයා. කං.)] තං ආහු, අයමොඝං තස්ස
ජීවිතං. 

‘‘තස්මා සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදං ධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්යජථයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං ඉමාහි  ාථාහි 
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛොආයස්මාආනන්යදො යයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
ආයස්මන්තංආනන්දංභ වාඑතදයවොච– ‘‘හන්ද!කුයතොනුත්වං, ආනන්ද, 
ආ ච්ඡසි දිවාදිවස්සා’’ති? ‘‘ආයස්මතා, භන්යත, සාරිපුත්යතන 
අනාථපිණ්ඩියකො  හපති ඉමිනා ච ඉමිනා ච ඔවායදන ඔවදියතො’’ති.
‘‘පණ්ඩියතො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො; මහාපඤ්යඤො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො, යත්ර
හිනාමචත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානිදසහාකායරහිවිභජිස්සතී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. දුතියඅනාථපිණ්ඩිකසුත්තං 

1023. සාවත්ථිනිදානං.යතනයඛොපනසමයයනඅනාථපිණ්ඩියකො හපති 
ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො 
 හපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්ද – ‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත, 
 හපතිආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස
පායද සිරසා වන්දතී’ති. එවඤ්ච වයදහි – ‘සාධු කිර, භන්යත, ආයස්මා
ආනන්යදො යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො පුරියසො අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස 
පටිස්සුත්වා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනො
යඛො යසො පුරියසො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො, 
භන්යත,  හපති ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො
ආනන්දස්සපායදසිරසාවන්දති.එවඤ්චවදති– ‘සාධු කිර, භන්යත, ආයස්මා
ආනන්යදො යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පංඋපාදායා’’’ති.අධිවායසසියඛොආයස්මාආනන්යදො තුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො
ආයස්මාආනන්යදොඅනාථපිණ්ඩිකං  හපතිංඑතදයවොච– ‘‘කච්චියත,  හපති, 
ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං? කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො
අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානංපඤ්ඤායති, යනොඅභික්කයමො’’ති? ‘‘නයම, 
භන්යත, ඛමනීයංනයාපනීයං. බාළ්හායමදුක්ඛායවදනාඅභික්කමන්ති, යනො
පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනොපටික්කයමො’’ති. 

‘‘චතූහි යඛො,  හපති, ධම්යමහිසමන්නා තස්ස අස්සුතවයතොපුථුජ්ජනස්ස
යහොති උත්තායසො, යහොති ඡම්භිතත්තං, යහොති සම්පරායිකං මරණභයං.
කතයමහි චතූහි? ඉධ,  හපති, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො බුද්යධ අප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති. තඤ්ච පනස්ස බුද්යධ අප්පසාදං අත්තනි
සමනුපස්සයතො යහොති උත්තායසො, යහොති ඡම්භිතත්තං, යහොති සම්පරායිකං
මරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො ධම්යම අප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති. තඤ්ච පනස්ස ධම්යම අප්පසාදං අත්තනි
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සමනුපස්සයතො යහොති උත්තායසො, යහොති ඡම්භිතත්තං, යහොති සම්පරායිකං
මරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො සඞ්යඝ අප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති. තඤ්ච පනස්ස සඞ්යඝ අප්පසාදං අත්තනි
සමනුපස්සයතො යහොති උත්තායසො, යහොති ඡම්භිතත්තං, යහොති සම්පරායිකං
මරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො දුස්සීයලයන සමන්නා යතො
යහොති. තඤ්ච පනස්ස දුස්සීලයං අත්තනි සමනුපස්සයතො යහොති උත්තායසො, 
යහොතිඡම්භිතත්තං, යහොතිසම්පරායිකංමරණභයං.ඉයමහියඛො,  හපති, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නා තස්සඅස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්සයහොතිඋත්තායසො, යහොති 
ඡම්භිතත්තං, යහොතිසම්පරායිකංමරණභයං. 

‘‘චතූහි යඛො,  හපති, ධම්යමහිසමන්නා තස්ස සුතවයතොඅරියසාවකස්ස
නයහොතිඋත්තායසො, නයහොතිඡම්භිතත්තං, නයහොතිසම්පරායිකං මරණභයං.
කතයමහිචතූහි? ඉධ,  හපති, සුතවාඅරියසාවයකොබුද්යධඅයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. තඤ්ච පනස්ස බුද්යධ අයවච්චප්පසාදං අත්තනි
සමනුපස්සයතො න යහොති උත්තායසො, න යහොති ඡම්භිතත්තං, න යහොති
සම්පරායිකංමරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, සුතවා අරියසාවයකො ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති. තඤ්ච පනස්ස ධම්යම අයවච්චප්පසාදං අත්තනි 
සමනුපස්සයතො න යහොති උත්තායසො, න යහොති ඡම්භිතත්තං, න යහොති
සම්පරායිකංමරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, සුතවා අරියසාවයකො සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… 
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සාති. තඤ්ච පනස්ස සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසාදං අත්තනි සමනුපස්සයතො න යහොති උත්තායසො, න යහොති
ඡම්භිතත්තං, නයහොතිසම්පරායිකංමරණභයං. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, සුතවා අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි 
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. තානි ච
පනස්සඅරියකන්තානි සීලානි අත්තනිසමනුපස්සයතොන යහොති උත්තායසො, න
යහොති ඡම්භිතත්තං, නයහොති සම්පරායිකං මරණභයං. ඉයමහි යඛො,  හපති, 
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චතූහි ධම්යමහි සමන්නා තස්ස සුතවයතො අරියසාවකස්ස න යහොති
උත්තායසො, නයහොතිඡම්භිතත්තං, නයහොතිසම්පරායිකංමරණභය’’න්ති. 

‘‘නාහං, භන්යතආනන්ද, භායාමි.කයාහංභායිස්සාමි! අහඤ්හි, භන්යත, 
බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොමි– ඉතිපියසොභ වා…යප.… 
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොමි – සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සාති. යානි
චිමානි, භන්යත, භ වතාගිහිසාමීචිකානිසික්ඛාපදානියදසිතානි, නාහංයතසං
කිඤ්චි අත්තනිඛණ්ඩංසමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ලාභා යත,  හපති, සුලද්ධංයත, 
 හපති!යසොතාපත්තිඵලංතයා,  හපති, බයාකත’’න්ති. සත්තමං. 

8. පඨමභයයවරූපසන්තසුත්තං 

1024. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං
භ වා එතදයවොච – ‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස පඤ්ච භයානි
යවරානි වූපසන්තානිචයහොන්ති, චතූහිචයසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතො
යහොති, අරියයො චස්ස ඤායයො පඤ්ඤායසුදිට්යඨො යහොතිසුප්පටිවිද්යධො, යසො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි [ඛීණතිරච්ඡානයයොනියයො (සබ්බත්ථ)] 
ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි
අවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’. 

‘‘කතමානි පඤ්ච භයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති? යං,  හපති, 
පාණාතිපාතී පාණාතිපාතප්පච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවදියති. පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස එවං තං භයං යවරං වූපසන්තං
යහොති. යං,  හපති, අදින්නාදායී…යප.… යං,  හපති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරී…යප.… යං,  හපති, මුසාවාදී…යප.… යං,  හපති, 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨායී සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානප්පච්චයා
දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
යචතසිකම්පිදුක්ඛංයදොමනස්සංපටිසංයවදියති. සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානා
පටිවිරතස්ස එවං තං භයං යවරං වූපසන්තං යහොති. ඉමානි පඤ්ච භයානි
යවරානිවූපසන්තානියහොන්ති. 

‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
 හපති, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – 
ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහි සමන්නා යතොයහොති
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අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි චතූහි 
යසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘කතයමොචස්සඅරියයොඤායයොපඤ්ඤායසුදිට්යඨොයහොති සුප්පටිවිද්යධො? 
ඉධ,  හපති, අරියසාවයකො පටිච්චසමුප්පාදඤ්යඤව සාධුකංයයොනියසොමනසි
කයරොති – ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති; ඉති
ඉමස්මිං අසති ඉදං න යහොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣති; යදිදං
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං…යප.… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. අවිජ්ජාය ත්යවව 
අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො…යප.… ඵස්සනියරොධා
යවදනානියරොයධො, යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො… එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. අයමස්ස අරියයො ඤායයො
පඤ්ඤායසුදිට්යඨොයහොතිසුප්පටිවිද්යධො. 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි 
වූපසන්තානි යහොන්ති, ඉයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො
යහොති, අයඤ්චස්ස අරියයොඤායයොපඤ්ඤායසුදිට්යඨොයහොතිසුප්පටිවිද්යධො. 
යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’ති.
අට්ඨමං. 

9. දුතියභයයවරූපසන්තසුත්තං 

1025. සාවත්ථිනිදානං…යප.… ‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස 
ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති, ඉයමහි චතූහි
යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති, අයඤ්චස්ස අරියයො ඤායයො
පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති සුප්පටිවිද්යධො; යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව
අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි 
ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි
අවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’’ති.නවමං. 

10. නන්දකලිච්ඡවිසුත්තං 

1026. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො නන්දයකො ලිච්ඡවිමහාමත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො නන්දකංලිච්ඡවිමහාමත්තංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො, නන්දක, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො
යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො.
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කතයමහි චතූහි? ඉධ, නන්දක, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, නන්දක, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො
යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘ඉයමහි ච පන, නන්දක, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
ආයුනා සංයුත්යතො යහොති දිබ්යබනපි මානුයසනපි; වණ්යණන සංයුත්යතො
යහොති දිබ්යබනපි මානුයසනපි; සුයඛන සංයුත්යතො යහොති දිබ්යබනපි
මානුයසනපි; යයසන සංයුත්යතො යහොති දිබ්යබනපි මානුයසනපි; 
ආධිපයතයයයනසංයුත්යතො යහොති දිබ්යබනපිමානුයසනපි.තං යඛො පනාහං, 
නන්දක, නාඤ්ඤස්සසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවා සුත්වාවදාමි.අපිචයයදව
මයාසාමංඤාතංසාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතං, තයදවාහං වදාමී’’ති. 

එවං වුත්යතඅඤ්ඤතයරොපුරියසොනන්දකං ලිච්ඡවිමහාමත්තංඑතදයවොච– 
‘‘නහානකායලො, භන්යත’’ති. ‘‘අලං දානි, භයණ, එයතන බාහියරන 
නහායනන.අලමිදංඅජ්ඣත්තංනහානංභවිස්සති, යදිදං– භ වතිපසායදො’’ති.
දසමං. 

සරණානිවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

මහානායමනද්යවවුත්තා, ය ොධාචසරණාදුයව; 
දුයවඅනාථපිණ්ඩිකා, දුයවයවරභයයනච; 
ලිච්ඡවීදසයමොවුත්යතො, වග්ය ොයතනපවුච්චතීති. 

4. පුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

1027. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා 
කුසලාභිසන්දාසුඛස්සාහාරා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… 
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදොසුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති. අයං දුතියයො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… 
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සාති. අයං තතියයො පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං 
චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුඤ්ඤාභිසන්දාකුසලාභිසන්දාසුඛස්සාහාරා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

1028. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා 
සුඛස්සාහාරා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදොසුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොවි තමලමච්යඡයරනයචතසාඅ ාරං 
අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො පයතපාණි යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො
දානසංවිභා රයතො. අයං චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුඤ්ඤාභිසන්දා
කුසලාභිසන්දාසුඛස්සාහාරා’’ති.දුතියං. 

3. තතියපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

1029. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා 
සුඛස්සාහාරා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදොසුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොපඤ්ඤවායහොතිඋදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
අයං චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදොකුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො. ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුඤ්ඤාභිසන්දාකුසලාභිසන්දාසුඛස්සාහාරා’’ති.තතියං. 
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4. පඨමයදවපදසුත්තං 

1030. සාවත්ථිනිදානං. චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, යදවානං යදවපදානි
අවිසුද්ධානංසත්තානංවිසුද්ධියාඅපරියයොදාතානං සත්තානංපරියයොදපනාය. 

කතමානි චත්තාරි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා 
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ඉදං පඨමං යදවානං යදවපදං අවිසුද්ධානං
සත්තානංවිසුද්ධියාඅපරියයොදාතානංසත්තානංපරියයොදපනාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉදං
චතුත්ථං යදවානං යදවපදං අවිසුද්ධානං සත්තානං විසුද්ධියා අපරියයොදාතානං
සත්තානංපරියයොදපනාය.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරියදවානංයදවපදානි
අවිසුද්ධානං සත්තානං විසුද්ධියා අපරියයොදාතානං සත්තානං 
පරියයොදපනායා’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියයදවපදසුත්තං 

1031. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, යදවානං යදවපදානි අවිසුද්ධානං
සත්තානංවිසුද්ධියාඅපරියයොදාතානංසත්තානංපරියයොදපනාය. 

‘‘කතමානි චත්තාරි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කිං නු යඛො
යදවානං යදවපද’න්ති? යසො එවං පජානාති – ‘අබයාබජ්ඣපරයම ඛ්වාහං
එතරහියදයව සුණාමි.නචයඛො පනාහංකිඤ්චිබයාබායධමිතසංවාථාවරං
වා. අද්ධාහං යදවපදධම්මසමන්නා යතො විහරාමී’’’ති. ඉදං පඨමං යදවානං
යදවපදං අවිසුද්ධානං සත්තානං විසුද්ධියා අපරියයොදාතානං සත්තානං
පරියයොදපනාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. යසො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කිංනු යඛො යදවානං යදවපද’න්ති? යසො එවං පජානාති – 
‘අබයාබජ්ඣපරයම ඛ්වාහං එතරහි යදයව සුණාමි. න යඛො පනාහං කිඤ්චි
බයාබායධමි තසං වා ථාවරං වා. අද්ධාහං යදවපදධම්මසමන්නා යතො
විහරාමී’ති. ඉදං චතුත්ථං යදවානං යදවපදං අවිසුද්ධානං සත්තානං විසුද්ධියා
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අපරියයොදාතානං සත්තානං පරියයොදපනාය. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
යදවානං යදවපදානි අවිසුද්ධානං සත්තානං විසුද්ධියා අපරියයොදාතානං
සත්තානංපරියයොදපනායා’’ති.පඤ්චමං. 

6. යදවසභා සුත්තං 

1032. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තං අත්තමනා යදවා 
සභා තං කයථන්ති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. යා තා යදවතා බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා තාඉයතොචුතාතත්රූපපන්නාතාසංඑවංයහොති– ‘යථාරූයපනයඛො
මයං බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තා තයතො චුතා ඉධූපපන්නා, 
අරියසාවයකොපිතථාරූයපනබුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො එහීති
යදවානං සන්තියක’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි. යා තා යදවතා අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තා
ඉයතො චුතා තත්රූපපන්නා තාසං එවං යහොති – ‘යථාරූයපහි යඛො මයං
අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා තාතයතොචුතාඉධූපපන්නා, අරියසාවයකොපි
තථාරූයපහි අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො එහීති යදවානං
සන්තියක’ති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නා තංඅත්තමනා
යදවා සභා තංකයථන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. මහානාමසුත්තං 

1033. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො මහානායමොසක්යකොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, උපාසයකො යහොතී’’ති? ‘‘යයතො යඛො, 
මහානාම, බුද්ධං සරණං  යතො යහොති, ධම්මං සරණං  යතො යහොති, සඞ්ඝං 
සරණං යතොයහොති– එත්තාවතායඛො, මහානාම, උපාසයකොයහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකො සීලසම්පන්යනො යහොතී’’ති? 
‘‘යයතො යඛො, මහානාම, උපාසයකො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 
මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති, සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානාපටිවිරයතොයහොති, 
– එත්තාවතායඛො, මහානාම, උපාසයකො සීලසම්පන්යනොයහොතී’’ති. 
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‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකො සද්ධාසම්පන්යනො යහොතී’’ති? 
‘‘ඉධ, මහානාම, උපාසයකො සද්යධො යහොති, සද්දහති තථා තස්ස යබොධිං – 
ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වාති.එත්තාවතා
යඛො, මහානාම, උපාසයකො සද්ධාසම්පන්යනොයහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතාපන, භන්යත, උපාසයකොචා සම්පන්යනොයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, 
මහානාම, උපාසයකො වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති
මුත්තචාය ො පයතපාණි යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො – 
එත්තාවතායඛො, මහානාම, උපාසයකොචා සම්පන්යනොයහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකො පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොතී’’ති? 
‘‘ඉධ, මහානාම, උපාසයකො පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය
සමන්නා යතොඅරියාය නිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා– එත්තාවතා
යඛො, මහානාම, උපාසයකො පඤ්ඤාසම්පන්යනොයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. වස්සසුත්තං 

1034. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා
පරිපූයරති, පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූරා කුයසොබ්යභ පරිපූයරන්ති, 
කුයසොබ්භා පරිපූරා මහායසොබ්යභ පරිපූයරන්ති, මහායසොබ්භා පරිපූරා 
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති, කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති, 
මහානදියයො පරිපූරාමහාසමුද්දං [මහාසමුද්දසා රං (සබ්බත්ථ)සං.නි. 4.70] 
පරිපූයරන්ති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස යයො ච බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදො, යයො ච ධම්යම අයවච්චප්පසායදො, යයො ච සඞ්යඝ 
අයවච්චප්පසායදො, යානි ච අරියකන්තානි සීලානි – ඉයම ධම්මා සන්දමානා
පාරං න්ත්වාආසවානංඛයායසංවත්තන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. කාළිය ොධසුත්තං 

1035. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම.අථයඛොභ වාපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය
යයන කාළිය ොධාය සාකියානියා නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො කාළිය ොධා සාකියානී යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛො කාළිය ොධංසාකියානිංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො, ය ොයධ, ධම්යමහි සමන්නා තා අරියසාවිකා යසොතාපන්නා 
යහොති අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා. කතයමහි චතූහි? ඉධ, 
ය ොයධ, අරියසාවිකා බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා තායහොති– ඉතිපි
යසොභ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වාති.ධම්යම…යප.… 
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සඞ්යඝ…යප.… වි තමලමච්යඡයරන යචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසතිමුත්තචා ා
පයතපාණිනී [පයතපාණී (සබ්බත්ථ) 3.30 යමොග් ල්ලානසුත්තං
ඔයලොයකතබ්බං] යවොස්සග් රතා යාචයයො ා දානසංවිභා රතා. ඉයමහි යඛො, 
ය ොයධ, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා තා අරියසාවිකා යසොතාපන්නා යහොති
අවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’’ති. 

‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතා චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානි යදසිතානි, 
සංවිජ්ජන්යත යත ධම්මා මයි, අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාමි. අහඤ්හි, 
භන්යත, බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා තා– ඉතිපියසොභ වා…යප.… 
සත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වාති.ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… යං
යඛො පන කිඤ්චි කුයල යදයයධම්මං සබ්බං තං අප්පටිවිභත්තං සීලවන්යතහි
කලයාණධම්යමහී’’ති. ‘‘ලාභා යත, ය ොයධ, සුලද්ධං යත, ය ොයධ!
යසොතාපත්තිඵලංතයා, ය ොයධ, බයාකත’’න්ති.නවමං. 

10. නන්දියසක්කසුත්තං 

1036. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම. අථ යඛො නන්දියයො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො නන්දියයො සක්යකො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යස්යසව නු
යඛො, භන්යත, අරියසාවකස්ස චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානි සබ්යබනසබ්බං 
සබ්බථාසබ්බංනත්ථිස්යවවනුයඛො, භන්යත, අරියසාවයකොපමාදවිහාරී’’ති. 

‘‘‘යස්ස යඛො, නන්දිය, චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානි සබ්යබන සබ්බං
සබ්බථාසබ්බංනත්ථිතමහංබාහියරොපුථුජ්ජනපක්යඛඨියතො’තිවදාමි.අපිච, 
නන්දිය, යථා අරියසාවයකො පමාදවිහාරී යචව යහොති, අප්පමාදවිහාරී ච තං
සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො
නන්දියයො සක්යකොභ වයතොපච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කථඤ්ච, නන්දිය, අරියසාවයකො පමාදවිහාරී යහොති? ඉධ නන්දිය, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. යසො යතන බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සන්තුට්යඨො න උත්තරි වායමති දිවා පවියවකාය, රත්තිං
පටිසල්ලානාය. තස්ස එවං පමත්තස්ස විහරයතො පායමොජ්ජං න යහොති.
පායමොජ්යජඅසති, පීතිනයහොති.පීතියාඅසති, පස්සද්ධිනයහොති. පස්සද්ධියා
අසති, දුක්ඛං විහරති. දුක්ඛියනො චිත්තං න සමාධියති. අසමාහියත චිත්යත
ධම්මා න පාතුභවන්ති. ධම්මානං අපාතුභාවා පමාදවිහාරී ත්යවව සඞ්ඛයං 
 ච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, නන්දිය, අරියසාවයකො ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
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සමාධිසංවත්තනියකහි. යසො යතහි අරියකන්යතහි සීයලහි සන්තුට්යඨො න
උත්තරිවායමති දිවාපවියවකායරත්තිංපටිසල්ලානාය.තස්සඑවංපමත්තස්ස
විහරයතොපායමොජ්ජංන යහොති.පායමොජ්යජඅසති, පීතිනයහොති.පීතියාඅසති, 
පස්සද්ධි න යහොති. පස්සද්ධියා අසති, දුක්ඛං විහරති. දුක්ඛියනො චිත්තං න
සමාධියති. අසමාහියත චිත්යත ධම්මා න පාතුභවන්ති. ධම්මානං අපාතුභාවා
පමාදවිහාරී ත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවං යඛො, නන්දිය, අරියසාවයකො
පමාදවිහාරීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, නන්දිය, අරියසාවයකො අප්පමාදවිහාරී යහොති? ඉධ, නන්දිය, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති – ඉතිපියසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. යසො යතන බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන අසන්තුට්යඨො උත්තරි වායමති දිවා පවියවකාය රත්තිං
පටිසල්ලානාය. තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස විහරයතො පායමොජ්ජං ජායති.
පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං
යවදියති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. සමාහියත චිත්යත ධම්මා පාතුභවන්ති.
ධම්මානංපාතුභාවාඅප්පමාදවිහාරීත්යවවසඞ්ඛයං  ච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, නන්දිය, අරියසාවයකො ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහි. යසො යතහි අරියකන්යතහි සීයලහි අසන්තුට්යඨො
උත්තරි වායමති දිවා පවියවකාය රත්තිං පටිසල්ලානාය. තස්ස එවං
අප්පමත්තස්සවිහරයතොපායමොජ්ජං ජායති.පමුදිතස්සපීතිජායති.පීතිමනස්ස
කායයොපස්සම්භති.පස්සද්ධකායයොසුඛං යවදියති.සුඛියනොචිත්තංසමාධියති.
සමාහියත චිත්යත ධම්මා පාතුභවන්ති. ධම්මානං පාතුභාවා අප්පමාදවිහාරී
ත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවං යඛො, නන්දිය, අරියසාවයකො අප්පමාදවිහාරී
යහොතී’’ති.දසමං. 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

අභිසන්දාතයයොවුත්තා, දුයවයදවපදානිච; 
සභා තංමහානායමො, වස්සංකාළීචනන්දියාති. 

5. ස ාථකපුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ො 

1. පඨමඅභිසන්දසුත්තං 

1037. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා, කුසලාභිසන්දා, 
සුඛස්සාහාරා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා
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යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, 
කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං
චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොපුඤ්ඤාභිසන්දා, කුසලාභිසන්දා, සුඛස්සාහාරා. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි 
සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යණතුං – 
‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො’ති. අථ යඛො
අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයොමහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදනසුකරංඋදකස්සපමාණං  යණතුං
– ‘එත්තකානි උදකාළ්හකානී’ති වා ‘එත්තකානි උදකාළ්හකසතානී’ති වා 
‘එත්තකානි උදකාළ්හකසහස්සානී’ති වා ‘එත්තකානි
උදකාළ්හකසතසහස්සානී’ති වාති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො
මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව සඞ්ඛයං ච්ඡති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ඉයමහි
චතූහිපුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහිසමන්නා තස්සඅරියසාවකස්සන
සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යණතුං – ‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, 
කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡතී’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘මයහොදධිංඅපරිමිතංමහාසරං, 
බහුයභරවංරතන ණානමාලයං; 
නජ්යජොයථානර ණසඞ්ඝයසවිතා, 
පුථූසවන්තීඋපයන්තිසා රං. 

‘‘එවංනරංඅන්නපානවත්ථදදං, 
යසයයානි පච්චත්ථරණස්ස [සජ්ජත්ථරණස්ස (සී. සයා. කං. පී.)] 
දායකං; 
පුඤ්ඤස්සධාරාඋපයන්තිපණ්ඩිතං, 
නජ්යජොයථාවාරිවහාවසා ර’’න්ති.පඨමං; 
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2. දුතියඅභිසන්දසුත්තං 

1038. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා, කුසලාභිසන්දා, 
සුඛස්සාහාරා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසො භ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො 
කුසලාභිසන්යදොසුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොවි තමලමච්යඡයරනයචතසාඅ ාරං 
අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො පයතපාණි යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො
දානසංවිභා රයතො. අයං චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුඤ්ඤාභිසන්දා, 
කුසලාභිසන්දා, සුඛස්සාහාරා. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි 
සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යණතුං – 
‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො’ති. අථ යඛො 
අසඞ්යඛයයයයොඅප්පයමයයයොමහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යත්ථිමා මහානදියයො සංසන්දන්ති සයමන්ති, 
යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, තත්ථනසුකරං උදකස්ස 
පමාණං  යණතුං – ‘එත්තකානි උදකාළ්හකානී’ති වා ‘එත්තකානි
උදකාළ්හකසතානී’තිවා ‘එත්තකානිඋදකාළ්හකසහස්සානී’තිවා‘එත්තකානි
උදකාළ්හකසතසහස්සානී’ති වාති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො
මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡති.එවයමව යඛො, භික්ඛයව, ඉයමහි
චතූහිපුඤ්ඤාභිසන්යදහිකුසලාභිසන්යදහිසමන්නා තස්ස අරියසාවකස්සන
සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යණතුං – ‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, 
කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො 
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡතී’’ති. ඉදමයවොච භ වා…යප.… 
සත්ථා– 

‘‘මයහොදධිංඅපරිමිතංමහාසරං, 
බහුයභරවංරතන ණානමාලයං; 
නජ්යජොයථානර ණසඞ්ඝයසවිතා, 
පුථූසවන්තීඋපයන්තිසා රං. 

‘‘එවං නරං අන්නපානවත්ථදදං, 
යසයයානිපච්චත්ථරණස්සදායකං; 
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පුඤ්ඤස්සධාරාඋපයන්තිපණ්ඩිතං, 
නජ්යජොයථාවාරිවහාවසා ර’’න්ති.දුතියං; 

3. තතියඅභිසන්දසුත්තං 

1039. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා, කුසලාභිසන්දා, 
සුඛස්සාහාරා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධ 
අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති– ඉතිපියසොභ වා…යප.… සත්ථා
යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. අයං පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, 
කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොපඤ්ඤවා යහොතිඋදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
අයං චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදොකුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො. ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොපුඤ්ඤාභිසන්දාකුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි 
සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යණතුං – 
‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො, කුසලාභිසන්යදො, සුඛස්සාහායරො’ති. අථ යඛො
අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධො ත්යවව සඞ්ඛයං
 ච්ඡතී’’ති.ඉදමයවොචභ වා…යප.… සත්ථා– 

‘‘යයොපුඤ්ඤකායමොකුසයලපතිට්ඨියතො, 
භායවතිමග් ංඅමතස්සපත්තියා; 
යසොධම්මසාරාධි යමොඛයයරයතො, 
න යවධති මච්චුරාජා මනස්මි’’න්ති [මච්චුරාජා මිස්සතීති (සී. පී.), 
මච්චුජරාකම්පිස්මින්ති (ක.)]. තතියං; 

4. පඨමමහද්ධනසුත්තං 

1040. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොඅරියසාවයකො‘අඩ්යඪො
මහද්ධයනො මහායභොය ො’ති [මහායභොය ොමහායයසොති(සයා.පී.ක.)] වුච්චති. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොබුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වාති; ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො ‘අඩ්යඪො
මහද්ධයනොමහායභොය ො’තිවුච්චතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියමහද්ධනසුත්තං 

1041. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොඅරියසාවයකො‘අඩ්යඪො
මහද්ධයනොමහායභොය ොමහායයසො’තිවුච්චති. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොබුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො ‘අඩ්යඪො
මහද්ධයනොමහායභොය ොමහායයසො’තිවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සුද්ධකසුත්තං 

1042. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොබුද්යධ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං 
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි …යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතොඅරියසාවයකොයසොතාපන්යනො
යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. නන්දියසුත්තං 

1043. කපිලවත්ථුනිදානං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො නන්දියං සක්කං
භ වා එතදයවොච – ‘‘චතූහි යඛො, නන්දිය, ධම්යමහි සමන්නා යතො
අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’. 

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, නන්දිය, අරියසාවයකො බුද්යධඅයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි 
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, නන්දිය, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො
යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති.සත්තමං. 

8. භද්දියසුත්තං 

1044. කපිලවත්ථුනිදානං.එකමන්තංනිසින්නංයඛොභද්දියං සක්කංභ වා
එතදයවොච – ‘‘චතූහි යඛො, භද්දිය, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො 
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 
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‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, භද්දිය, අරියසාවයකො බුද්යධ…යප.… 
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා යතොයහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි යඛො, භද්දිය, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති
අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති.අට්ඨමං. 

9. මහානාමසුත්තං 

1045. කපිලවත්ථුනිදානං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො මහානාමං සක්කං
භ වා එතදයවොච – ‘‘චතූහි යඛො, මහානාම, ධම්යමහි සමන්නා යතො
අරියසාවයකොයසොතාපන්යනොයහොති…යප.… සම්යබොධිපරායයණො’’. 

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, මහානාම, අරියසාවයකො බුද්යධ…යප.… 
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නා යතොයහොති
අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි යඛො, මහානාම, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො යසොතාපන්යනො යහොති
අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති.නවමං. 

10. අඞ් සුත්තං 

1046. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, යසොතාපත්තියඞ් ානි.කතමානිචත්තාරි? 
සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, 
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
යසොතාපත්තියඞ් ානී’’ති.දසමං. 

ස ාථකපුඤ්ඤාභිසන්දවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

අභිසන්දාතයයොවුත්තා, දුයවමහද්ධයනනච; 
සුද්ධංනන්දියංභද්දියං, මහානාමඞ්ය නයතදසාති. 

6. සප්පඤ්ඤවග්ය ො 

1. ස ාථකසුත්තං 

1047. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො බුද්යධඅයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි 
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි…යප.… සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහිසමන්නා යතොඅරියසාවයකොයසොතාපන්යනො
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යහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති. ඉදමයවොචභ වා.
ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යස්ස සද්ධාතථා යත, අචලා සුප්පතිට්ඨිතා; 
සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංපසංසිතං. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනං; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

‘‘තස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්යජථයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති.පඨමං; 

2. වස්සංවුත්ථසුත්තං 

1048. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛු සාවත්ථියං 
වස්සංවුත්යථො කපිලවත්ථුං අනුප්පත්යතො යහොති යකනචියදව කරණීයයන.
අස්යසොසුංයඛො කාපිලවත්ථවාසකයා– ‘‘අඤ්ඤතයරොකිරභික්ඛු සාවත්ථියං 
වස්සංවුත්යථොකපිලවත්ථුංඅනුප්පත්යතො’’ති. 

අථ යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛොකාපිලවත්ථවාසකයාතංභික්ඛුංඑතදයවොචුං– ‘‘කච්චි, භන්යත, 
භ වා අයරොය ො යචව බලවා චා’’ති? ‘‘අයරොය ො චාවුයසො, භ වා බලවා
චා’’ති. ‘‘කච්චි පන, භන්යත, සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා අයරො ා යචව
බලවන්යතො චා’’ති? ‘‘සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානාපි යඛො, ආවුයසො, අයරො ා
යචව බලවන්යතො චා’’ති. ‘‘කච්චි පන, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො අයරොය ො ච
බලවා චා’’ති. ‘‘භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො, ආවුයසො, අයරොය ො ච බලවා චා’’ති.
‘‘අත්ථි පනයත, භන්යත, කිඤ්චි ඉමිනා අන්තරවස්යසනභ වයතො සම්මුඛා 
සුතං සම්මුඛා පටිග් හිත’’න්ති? ‘‘සම්මුඛා යමතං, ආවුයසො, භ වයතො සුතං
සම්මුඛා පටිග් හිතං – ‘අප්පකා යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යය ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. අථ යඛො එයතව බහුතරා භික්ඛූ යය
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ
පරිනිබ්බායියනොඅනාවත්තිධම්මාතස්මායලොකා’’’ති. 

‘‘අපරම්පි යඛොයම, ආවුයසො, භ වයතොසම්මුඛා සුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං
– ‘අප්පකා යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යය පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායියනො අනාවත්තිධම්මා 
තස්මා යලොකා. අථ යඛො එයතව බහුතරා භික්ඛූ යය තිණ්ණං සංයයොජනානං 
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පරික්ඛයාරා යදොසයමොහානංතනුත්තාසකදා ාමියනො, සකියදවඉමංයලොකං
ආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්තී’’’ති. 

‘‘අපරම්පියඛොයම, ආවුයසො, භ වයතොසම්මුඛාසුතංසම්මුඛා පටිග් හිතං
– ‘අප්පකා යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ යය තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 
රා යදොසයමොහානං තනුත්තා සකදා ාමියනො, සකියදව ඉමං යලොකං
ආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ති. අථ යඛො එයතව බහුතරා භික්ඛූ යය 
තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’’ති. දුතියං. 

3. ධම්මදින්නසුත්තං 

1049. එකං සමයං භ වා බාරාණසියං විහරති ඉසිපතයන මි දායය. අථ 
යඛො ධම්මදින්යනො උපාසයකො පඤ්චහි උපාසකසයතහි සද්ධිං යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොධම්මදින්යනොඋපාසයකොභ වන්තංඑතදයවොච– 
‘‘ඔවදතුයනො, භන්යත, භ වා; අනුසාසතුයනො, භන්යත, භ වායංඅම්හාකං
අස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ යවො, ධම්මදින්නං, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යය යත සුත්තන්තා
තථා තභාසිතා  ම්භීරා  ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා සුඤ්ඤතපටිසංයුත්තා යත 
කායලන කාලං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, ධම්මදින්න, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. ‘‘න යඛො යනතං, භන්යත, සුකරං අම්යහහි
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතහි කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතහි
මාලා න්ධවියලපනං ධාරයන්යතහි ජාතරූපරජතං සාදියන්යතහි – යය යත
සුත්තන්තා තථා තභාසිතා  ම්භීරා  ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා
සුඤ්ඤතපටිසංයුත්තායතකායලනකාලං උපසම්පජ්ජවිහරිතුං. යතසංයනො, 
භන්යත, භ වා අම්හාකං පඤ්චසු සික්ඛාපයදසු ඨිතානං උත්තරිධම්මං
යදයසතූ’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ යවො, ධම්මදින්න, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තා භවිස්සාම – ඉතිපි යසො භ වා…යප.… 
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තා භවිස්සාම අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහී’ති. එවඤ්හියවො, ධම්මදින්න, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතා චත්තාරි යසොතාපත්තියඞ් ානි යදසිතානි, 
සංවිජ්ජන්යත යත ධම්මා අම්යහසු, මයඤ්ච යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාම. 
මයඤ්හි භන්යත, බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා තා – ඉතිපි යසො
භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. ධම්යම…යප.… 
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සඞ්යඝ…යප.… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තා අඛණ්යඩහි…යප.… 
සමාධිසංවත්තනියකහී’’ති. ‘‘ලාභා යවො, ධම්මදින්න, සුලද්ධං යවො, 
ධම්මදින්න!යසොතාපත්තිඵලං තුම්යහහිබයාකත’’න්ති.තතියං. 

4. ගිලානසුත්තං 

1050. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ භ වයතො
චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං
පක්කමිස්සතී’’ති. අස්යසොසි යඛො මහානායමො සක්යකො – ‘‘සම්බහුලා කිර
භික්ඛූ භ වයතො චීවරකම්මං කයරොන්ති – ‘නිට්ඨිතචීවයරො භ වා 
යතමාසච්චයයන චාරිකං පක්කමිස්සතී’’’ති. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො 
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොමහානායමොසක්යකොභ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘සුතයමතං, භන්යත – ‘සම්බහුලා කිර භික්ඛූ භ වයතො
චීවරකම්මං කයරොන්ති – නිට්ඨිතචීවයරො භ වා යතමාසච්චයයන චාරිකං
පක්කමිස්සතී’ති.නයඛොයනතං [නයඛොයතඑතං (සී.පී.)], භන්යත, භ වයතො
සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං සප්පඤ්යඤන උපාසයකන සප්පඤ්යඤො
උපාසයකොආබාධියකොදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනොඔවදිතබ්යබො’’ති. 

‘‘සප්පඤ්යඤන මහානාම, උපාසයකන සප්පඤ්යඤො උපාසයකො
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො චතූහි අස්සාසනීයයහි ධම්යමහි
අස්සායසතබ්යබො – ‘අස්සාසතායස්මා – අත්ථායස්මයතො බුද්යධ
අයවච්චප්පසායදො ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වාති. අස්සාසතායස්මා– අත්ථායස්මයතොධම්යම…යප.… සඞ්යඝ…යප.… 
අරියකන්තානිසීලානිඅඛණ්ඩානි…යප.… සමාධිසංවත්තනිකානී’’’ති. 

‘‘සප්පඤ්යඤන, මහානාම, උපාසයකන සප්පඤ්යඤො උපාසයකො
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො ඉයමහි චතූහි අස්සාසනීයයහි ධම්යමහි 
අස්සායසත්වාඑවමස්සවචනීයයො– ‘අත්ථායස්මයතොමාතාපිතූසුඅයපක්ඛා’ති? 
යසො යච එවං වයදයය – ‘අත්ථි යම මාතාපිතූසු අයපක්ඛා’ති, යසො එවමස්ස
වචනීයයො– ‘ආයස්මායඛො මාරියසොමරණධම්යමො.සයචපායස්මාමාතාපිතූසු
අයපක්ඛං කරිස්සති, මරිස්සයතව; යනො යච පායස්මා මාතාපිතූසු අයපක්ඛං
කරිස්සති, මරිස්සයතව. සාධායස්මා, යා යත මාතාපිතූසු අයපක්ඛා තං
පජහා’’’ති. 

‘‘යසොයචඑවංවයදයය– ‘යායමමාතාපිතූසුඅයපක්ඛාසාපහීනා’ති, යසො
එවමස්ස වචනීයයො – ‘අත්ථි පනායස්මයතො පුත්තදායරසු අයපක්ඛා’ති? යසො
යච එවං වයදයය – ‘අත්ථි යම පුත්තදායරසු අයපක්ඛා’ති, යසො එවමස්ස
වචනීයයො– ‘ආයස්මායඛො මාරියසොමරණධම්යමො.සයචපායස්මාපුත්තදායරසු
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අයපක්ඛං කරිස්සති, මරිස්සයතව; යනො යච පායස්මා පුත්තදායරසු අයපක්ඛං
කරිස්සති, මරිස්සයතව. සාධායස්මා, යා යත පුත්තදායරසු අයපක්ඛා තං
පජහා’’’ති. 

‘‘යසො යච එවං වයදයය – ‘යා යම පුත්තදායරසු අයපක්ඛා සා පහීනා’ති, 
යසො එවමස්ස වචනීයයො – ‘අත්ථි පනායස්මයතො මානුසයකසු පඤ්චසු
කාමගුයණසු අයපක්ඛා’ති? යසො යච එවං වයදයය – ‘අත්ථි යම මානුසයකසු
පඤ්චසු කාමගුයණසු අයපක්ඛා’ති, යසො එවමස්ස වචනීයයො – ‘මානුසයකහි
යඛො, ආවුයසො, කායමහි දිබ්බා කාමා අභික්කන්තතරා ච පණීතතරා ච.
සාධායස්මා, මානුසයකහි කායමහි චිත්තං වුට්ඨායපත්වා චාතුමහාරාජියකසු 
[චාතුම්මහාරාජියකසු(සී.සයා.කං. පී.)] යදයවසුචිත්තංඅධියමොයචහී’’’ති. 

‘‘යසො යච එවං වයදයය – ‘මානුසයකහි යම කායමහි චිත්තං වුට්ඨිතං, 
චාතුමහාරාජියකසුයදයවසුචිත්තංඅධියමොචිත’න්ති, යසොඑවමස්සවචනීයයො– 
‘චාතුමහාරාජියකහියඛො, ආවුයසො, යදයවහිතාවතිංසායදවා අභික්කන්තතරාච
පණීතතරා ච. සාධායස්මා, චාතුමහාරාජියකහි යදයවහි චිත්තං වුට්ඨායපත්වා
තාවතිංයසසුයදයවසුචිත්තං අධියමොයචහී’’’ති. 

‘‘යසො යචඑවංවයදයය– ‘චාතුමහාරාජියකහියම යදයවහිචිත්තංවුට්ඨිතං, 
තාවතිංයසසු යදයවසු චිත්තං අධියමොචිත’න්ති, යසො එවමස්ස වචනීයයො – 
‘තාවතිංයසහි යඛො, ආවුයසො, යදයවහි යාමා යදවා…යප.… තුසිතා
යදවා…යප.… නිම්මානරතීයදවා…යප.… පරනිම්මිතවසවත්තීයදවා…යප.… 
පරනිම්මිතවසවත්තීහියඛො, ආවුයසො, යදයවහිබ්රහ්මයලොයකොඅභික්කන්තතයරො
ච පණීතතයරො ච. සාධායස්මා, පරනිම්මිතවසවත්තීහි යදයවහි චිත්තං
වුට්ඨායපත්වාබ්රහ්මයලොයකචිත්තං අධියමොයචහී’ති.යසො යචඑවංවයදයය– 
‘පරනිම්මිතවසවත්තීහි යම යදයවහි චිත්තං වුට්ඨිතං, බ්රහ්මයලොයක චිත්තං
අධියමොචිත’න්ති, යසො එවමස්ස වචනීයයො – ‘බ්රහ්මයලොයකොපි යඛො, ආවුයසො, 
අනිච්යචො අද්ධුයවො සක්කායපරියාපන්යනො. සාධායස්මා, බ්රහ්මයලොකා චිත්තං
වුට්ඨායපත්වාසක්කායනියරොයධචිත්තංඋපසංහරාහී’’’ති. 

‘‘යසො යච එවං වයදයය – ‘බ්රහ්මයලොකා යම චිත්තං වුට්ඨිතං, 
සක්කායනියරොයධ චිත්තං උපසංහරාමී’ති; එවං විමුත්තචිත්තස්ස යඛො, 
මහානාම, උපාසකස්ස ආසවා [වස්සසත(සී.සයා.)] විමුත්තචිත්යතනභික්ඛුනා
න කිඤ්චිනානාකරණංවදාමි, යදිදං– විමුත්තියාවිමුත්ත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. යසොතාපත්තිඵලසුත්තං 

1051. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? 
සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, 
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ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සකදා ාමිඵලසුත්තං 

1052. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා 
සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? …යප.… 
සංවත්තන්තී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. අනා ාමිඵලසුත්තං 

1053. …යප.… අනා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය…යප.… සංවත්තන්තී’’ති.
සත්තමං. 

8. අරහත්තඵලසුත්තං 

1054. …යප.… අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය…යප.… සංවත්තන්තී’’ති. 
අට්ඨමං. 

9. පඤ්ඤාපටිලාභසුත්තං 

1055. …යප.… පඤ්ඤාපටිලාභාය…යප.… සංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 

10. පඤ්ඤාවුද්ධිසුත්තං 

1056. …යප.… පඤ්ඤාවුද්ධියා …යප.… සංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 

11. පඤ්ඤායවපුල්ලසුත්තං 

1057. …යප.…. පඤ්ඤායවපුල්ලාය…යප.… සංවත්තන්තී’’ති. 
එකාදසමං. 

සප්පඤ්ඤවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

ස ාථකං වස්සංවුත්ථං, ධම්මදින්නඤ්ච ගිලානං; 
චතුයරොඵලාපටිලායභො, වුද්ධියවපුල්ලතායචාති. 

7. මහාපඤ්ඤවග්ය ො 

1. මහාපඤ්ඤාසුත්තං 

1058. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා 
මහාපඤ්ඤතාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? සප්පුරිසසංයසයවො, 
සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා මහාපඤ්ඤතා 
සංවත්තන්තී’’ති. පඨමං. 
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2. පුථුපඤ්ඤාසුත්තං 

1059. … පුථුපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.දුතියං. 

3. විපුලපඤ්ඤාසුත්තං 

1060. … විපුලපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.තතියං. 

4.  ම්භීරපඤ්ඤාසුත්තං 

1061. …  ම්භීරපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අප්පමත්තපඤ්ඤාසුත්තං 

1062. … අප්පමත්තපඤ්ඤතා සංවත්තන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. භූරිපඤ්ඤාසුත්තං 

1063. … භූරිපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඤ්ඤාබාහුල්ලසුත්තං 

1064. … පඤ්ඤාබාහුල්ලාසංවත්තන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. සීඝපඤ්ඤාසුත්තං 

1065. … සීඝපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ලහුපඤ්ඤාසුත්තං 

1066. … ලහුපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 

10. හාසපඤ්ඤාසුත්තං 

1067. … හාසපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 

11. ජවනපඤ්ඤාසුත්තං 

1068. … ජවනපඤ්ඤතා සංවත්තන්තී’’ති. එකාදසමං. 

12. තික්ඛපඤ්ඤාසුත්තං 

1069. … තික්ඛපඤ්ඤතාසංවත්තන්තී’’ති. ද්වාදසමං. 

13. නිබ්යබධිකපඤ්ඤාසුත්තං 

1070. … නිබ්යබධිකපඤ්ඤතා සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? 
සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මස්සවනං, යයොනියසොමනසිකායරො, 
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා භාවිතා
බහුලීකතා නිබ්යබධිකපඤ්ඤතායසංවත්තන්තී’’ති.යතරසමං. 
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මහාපඤ්ඤවග්ය ොසත්තයමො. 
තස්සුද්දානං– 

මහා පුථුවිපුල- ම්භීරං, අප්පමත්ත-භූරි-බාහුල්ලං; 
සීඝ-ලහු-හාස-ජවන, තික්ඛ-නිබ්යබධිකායචාති. 

යසොතාපත්තිසංයුත්තංඑකාදසමං. 
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12. සච්චසංයුත්තං 

1. සමාධිවග්ය ො 

1. සමාධිසුත්තං 

1071. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ.සමාහියතො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යථාභූතං පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං පජානාති? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 
දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතං පජානාති. සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ. සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යථාභූතං පජානාති’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං 
දුක්ඛසමුදයයො’ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යයොය ො
කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යයොය ො කරණීයයො’’ති.
පඨමං. 

2. පටිසල්ලානසුත්තං 

1072. ‘‘පටිසල්ලායන, භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ. පටිසල්ලීයනො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යථාභූතං පජානාති. කිඤ්ච යථාභූතං පජානාති? ‘ඉදං
දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, 
‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. පටිසල්ලායන, භික්ඛයව, යයො මාපජ්ජථ.
පටිසල්ලීයනො, භික්ඛයව, භික්ඛුයථාභූතං පජානාති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං
දුක්ඛසමුදයයො’ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යයොය ො
කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යයොය ො කරණීයයො’’ති. 
දුතියං. 

3. පඨමකුලපුත්තසුත්තං 

1073. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං කුලපුත්තා සම්මා
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිංසු, සබ්යබයතචතුන්නං අරියසච්චානංයථාභූතං
අභිසමයාය. යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං කුලපුත්තා සම්මා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිස්සන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං අරියසච්චානං 
යථාභූතං අභිසමයාය. යය හි යකචි, භික්ඛයව, එතරහි කුලපුත්තා සම්මා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, සබ්යබ යත චතුන්නං අරියසච්චානං
යථාභූතංඅභිසමයාය. 
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‘‘කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස දුක්ඛසමුදයස්ස 
අරියසච්චස්ස දුක්ඛනියරොධස්ස අරියසච්චස්ස දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය 
අරියසච්චස්ස. යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං කුලපුත්තා සම්මා
අ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජිංසු…යප.… පබ්බජිස්සන්ති…යප.… පබ්බජන්ති, 
සබ්යබයතඉයමසංයයව චතුන්නංඅරියසච්චානංයථාභූතංඅභිසමයාය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං 
දුක්ඛසමුදයයො’ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යයොය ො
කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යයොය ො කරණීයයො’’ති.
තතියං. 

4. දුතියකුලපුත්තසුත්තං 

1074. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං කුලපුත්තා සම්මා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතා යථාභූතං අභිසයමසුං, සබ්යබ යත චත්තාරි 
අරියසච්චානියථාභූතංඅභිසයමසුං.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං
කුලපුත්තා සම්මා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතා යථාභූතං අභිසයමස්සන්ති, 
සබ්යබ යත චත්තාරි අරියසච්චානි යථාභූතං අභිසයමස්සන්ති. යය හි යකචි, 
භික්ඛයව, එතරහිකුලපුත්තා සම්මාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිතායථාභූතං
අභිසයමන්ති, සබ්යබයතචත්තාරි අරියසච්චානියථාභූතංඅභිසයමන්ති. 

‘‘කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං. යය හි 
යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං කුලපුත්තා සම්මා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිතා යථාභූතං අභිසයමසුං …යප.… අභිසයමස්සන්ති…යප.… 
අභිසයමන්ති, සබ්යබයතඉමානිචත්තාරිඅරියසච්චානියථාභූතංඅභිසයමන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

1075. ‘‘යයහි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
යථාභූතං අභිසම්යබොජ්ඣිංසු, සබ්යබ යත චත්තාරි අරියසච්චානි යථාභූතං
අභිසම්යබොජ්ඣිංසු. යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානං සමණා වා 
බ්රාහ්මණා වා යථාභූතං අභිසම්යබොජ්ඣිස්සන්ති, සබ්යබ යත චත්තාරි
අරියසච්චානි යථාභූතංඅභිසම්යබොජ්ඣිස්සන්ති.යයහියකචි, භික්ඛයව, එතරහි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යථාභූතං අභිසම්යබොජ්ඣන්ති, සබ්යබ යත චත්තාරි
අරියසච්චානියථාභූතං අභිසම්යබොජ්ඣන්ති. 
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‘‘කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං අරියසච්චං…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනී 
පටිපදාඅරියසච්චං.යයහියකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා 
වා යථාභූතං අභිසම්යබොජ්ඣිංසු…යප.… අභිසම්යබොජ්ඣිස්සන්ති…යප.… 
අභිසම්යබොජ්ඣන්ති, සබ්යබ යත ඉමානි චත්තාරි අරියසච්චානි යථාභූතං
අභිසම්යබොජ්ඣන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

1076. ‘‘යයහි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
යථාභූතංඅභිසම්බුද්ධංපකායසසුං, සබ්යබයතචත්තාරිඅරියසච්චානි යථාභූතං
අභිසම්බුද්ධංපකායසසුං.යයහියකචි, භික්ඛයව, අනා තමද්ධානංසමණාවා 
බ්රාහ්මණා වා යථාභූතං අභිසම්බුද්ධං පකායසස්සන්ති, සබ්යබ යත චත්තාරි 
අරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුද්ධංපකායසස්සන්ති.යයහියකචි, භික්ඛයව, 
එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යථාභූතං අභිසම්බුද්ධං පකායසන්ති, සබ්යබ
යතචත්තාරි අරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුද්ධංපකායසන්ති. 

‘‘කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං අරියසච්චං…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදාඅරියසච්චං.යයහියකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානංසමණාවා බ්රාහ්මණා
වා යථාභූතං අභිසම්බුද්ධං පකායසසුං…යප.… පකායසස්සන්ති…යප.… 
පකායසන්ති, සබ්යබයතඉමානිචත්තාරිඅරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුද්ධං 
පකායසන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. විතක්කසුත්තං 

1077. ‘‘මා, භික්ඛයව, පාපයක අකුසයල විතක්යක විතක්යකයයාථ 
[විතක්යකථ (සී. සයා. කං.)], යසයයථිදං – කාමවිතක්කං, බයාපාදවිතක්කං, 
විහිංසාවිතක්කං. තං කිස්ස යහතු? යනයත, භික්ඛයව, විතක්කා අත්ථසංහිතා
නාදිබ්රහ්මචරියකා න නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න
අභිඤ්ඤායන සම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තන්ති. 

‘‘විතක්යකන්තා ච යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති 
විතක්යකයයාථ, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති විතක්යකයයාථ, ‘අයං 
දුක්ඛනියරොයධො’ති විතක්යකයයාථ, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති
විතක්යකයයාථ. තංකිස්සයහතු? එයත, භික්ඛයව, විතක්කාඅත්ථසංහිතාඑයත
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ආදිබ්රහ්මචරියකා එයත නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය
සම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. චින්තසුත්තං 

1078. ‘‘මා, භික්ඛයව, පාපකං අකුසලං චිත්තං චින්යතයයාථ [චින්යතථ
(සී. සයා. කං.)] – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා, 
‘අන්තවායලොයකො’තිවා ‘අනන්තවායලොයකො’තිවා, ‘තංජීවංතං සරීර’න්ති
වා ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා, ‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා
‘න යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තිවා, ‘යහොතිචනචයහොති තථා යතොපරං 
මරණා’ති වා, ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා. තං
කිස්ස යහතු? යනසා, භික්ඛයව, චින්තා අත්ථසංහිතා නාදිබ්රහ්මචරියකා න
නිබ්බිදායනවිරා ායන නියරොධායනඋපසමාය නඅභිඤ්ඤායනසම්යබොධාය
නනිබ්බානාය සංවත්තති. 

‘‘චින්යතන්තා ච යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති චින්යතයයාථ, 
‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’තිචින්යතයයාථ, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති චින්යතයයාථ, 
‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති චින්යතයයාථ. තං කිස්ස යහතු? එසා, 
භික්ඛයව, චින්තාඅත්ථසංහිතා, එසාආදිබ්රහ්මචරියකා, එසානිබ්බිදාය විරා ාය
නියරොධායඋපසමායඅභිඤ්ඤාය සම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. විග් ාහිකකථාසුත්තං 

1079. ‘‘මා, භික්ඛයව, විග් ාහිකකථං කයථයයාථ [කයථථ(සී.සයා.කං.)] 
– ‘නත්වංඉමං ධම්මවිනයංආජානාසි, අහංඉමංධම්මවිනයංආජානාමි.කිං
ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි! මිච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි, අහමස්මි
සම්මාපටිපන්යනො. සහිතං යම, අසහිතං යත. පුයරවචනීයං පච්ඡා අවච, 
පච්ඡාවචනීයං පුයර අවච. අධිචිණ්ණං [අචිණ්ණං (සයා. කං. පී.)] යත
විපරාවත්තං. ආයරොපියතො යත වායදො, චර වාදප්පයමොක්ඛාය. නිග් හියතොසි, 
නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’ති. තං කිස්ස යහතු? යනසා, භික්ඛයව, කථා
අත්ථසංහිතා නාදිබ්රහ්මචරියකා න නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න
උපසමායනඅභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘කයථන්තාචයඛොතුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති කයථයයාථ, ‘අයං
දුක්ඛසමුදයයො’ති කයථයයාථ, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති කයථයයාථ, ‘අයං



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

319 

පටුන 

දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති කයථයයාථ…යප.… යයොය ො කරණීයයො’’ති.
නවමං. 

10. තිරච්ඡානකථාසුත්තං 

1080. ‘‘මා, භික්ඛයව, අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං කයථයයාථ, 
යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං, භයකථං 
යුද්ධකථං, අන්නකථංපානකථංවත්ථකථංසයනකථංමාලාකථං න්ධකථං, 
ඤාතිකථං යානකථං  ාමකථං නි මකථං න රකථං ජනපදකථං ඉත්ථිකථං 
[ඉත්ථිකථං පුරිසකථං (සයා. කං. පී. ක.)] සූරකථං විසිඛාකථං 
කුම්භට්ඨානකථං, පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං, යලොකක්ඛායිකං 
සමුද්දක්ඛායිකං ඉතිභවාභවකථං ඉති වා.තංකිස්ස යහතු? යනසා, භික්ඛයව, 
කථා අත්ථසංහිතානාදිබ්රහ්මචරියකානනිබ්බිදායනවිරා ායනනියරොධායන
උපසමායන අභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘කයථන්තාචයඛොතුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති කයථයයාථ, ‘අයං
දුක්ඛසමුදයයො’ති කයථයයාථ, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති කයථයයාථ, ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’තිකයථයයාථ. තංකිස්ස යහතු? එසා, භික්ඛයව, 
කථා අත්ථසංහිතා, එසාආදිබ්රහ්මචරියකා, එසානිබ්බිදායවිරා ායනියරොධාය
උපසමාය අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දසමං. 

සමාධිවග්ය ොපඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

සමාධි පටිසල්ලානා, කුලපුත්තාඅපයරදුයව; 
සමණබ්රාහ්මණාවිතක්කං, චින්තාවිග් ාහිකාකථාති. 

2. ධම්මචක්කප්පවත්තනවග්ය ො 

1. ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තං 

1081. එකං සමයංභ වා බාරාණසියං විහරති ඉසිපතයනමි දායය.තත්ර 
යඛොභ වාපඤ්චවග්ගියයභික්ඛූ ආමන්යතසි– ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අන්තා
පබ්බජියතන න යසවිතබ්බා. කතයම ද්යව? යයො චායං කායමසු
කාමසුඛල්ලිකානුයයොය ො හීයනො  ම්යමො යපොථුජ්ජනියකො අනරියයො
අනත්ථසංහියතො, යයො චායං අත්තකිලමථානුයයොය ො දුක්යඛො අනරියයො 
අනත්ථසංහියතො. එයත යඛො, භික්ඛයව, උයභො අන්යත අනුප ම්ම මජ්ඣිමා
පටිපදා තථා යතන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය
අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තති’’. 
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‘‘කතමා ච සා, භික්ඛයව, මජ්ඣිමා පටිපදා තථා යතන අභිසම්බුද්ධා 
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය
සංවත්තති? අයයමවඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො සා, භික්ඛයව, මජ්ඣිමා
පටිපදා තථා යතන අභිසම්බුද්ධා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය 
අභිඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘ඉදං යඛොපන, භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං – ජාතිපිදුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, 
බයාධිපි දුක්යඛො, මරණම්පි දුක්ඛං, අප්පියයහි සම්පයයොය ො දුක්යඛො, පියයහි
විප්පයයොය ො දුක්යඛො, යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං – සංඛිත්යතන
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා [පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාපි(පී.ක.)] දුක්ඛා.ඉදංයඛොපන, 
භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං – යායං තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා 
[යපොයනොභවිකා (සී. පී.)] නන්දිරා සහ තා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිදං 
[යසයයථීදං (සී.සයා.කං. පී.)] – කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා. ඉදං
යඛො පන, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං – යයො තස්සායයව තණ්හාය
අයසසවිරා නියරොයධොචාය ොපටිනිස්සග්ය ොමුත්තිඅනාලයයො.ඉදංයඛො පන, 
භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං – අයයමව අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි.‘තංයඛොපනිදංදුක්ඛංඅරියසච්චංපරිඤ්යඤයය’න්තියම, 
භික්ඛයව, පුබ්යබ…යප.… උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං
පරිඤ්ඤාත’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං
උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්ච’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං පහාතබ්බ’න්ති
යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ…යප.… උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං
අරියසච්චංපහීන’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු ධම්යමසුචක්ඛුං
උදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. 

‘‘‘ඉදංදුක්ඛනියරොධංඅරියසච්ච’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු
ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං
සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති යම, භික්ඛයව, පුබ්යබ…යප.… උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං
දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං සච්ඡිකත’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබඅනනුස්සුයතසු
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ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජා උදපාදි, 
ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා අරියසච්ච’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. තං යඛො පනිදං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා
අරියසච්චංභායවතබ්බ’න්තියම, භික්ඛයව, පුබ්යබ…යප.… උදපාදි.‘තංයඛො
පනිදං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං භාවිත’න්ති යම, භික්ඛයව, 
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යාවකීවඤ්චයම, භික්ඛයව, ඉයමසුචතූසුඅරියසච්යචසුඑවං තිපරිවට්ටං
ද්වාදසාකාරං යථාභූතං ඤාණදස්සනං න සුවිසුද්ධං අයහොසි, යනව තාවාහං, 
භික්ඛයව, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා 
පජාය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං [අභිසම්බුද්යධො පච්චඤ්ඤාසිං(සී.සයා.කං.)]. 

‘‘යයතොචයඛොයම, භික්ඛයව, ඉයමසුචතූසුඅරියසච්යචසුඑවං තිපරිවට්ටං
ද්වාදසාකාරං යථාභූතං ඤාණදස්සනං සුවිසුද්ධං අයහොසි, අථාහං, භික්ඛයව, 
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධො’තිපච්චඤ්ඤාසිං.
ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි – ‘අකුප්පා යම විමුත්ති [යචයතොවිමුත්ති
(සී. පී.)], අයමන්තිමා ජාති, නත්ථිදානි පුනබ්භයවො’’’ති. ඉදමයවොච භ වා.
අත්තමනාපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූභ වයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන ආයස්මයතො 
යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි
සමුදයධම්මං, සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති. 

පවත්තියතචපනභ වතාධම්මචක්යකභුම්මායදවා සද්දමනුස්සායවසුං– 
‘‘එතං භ වතා බාරාණසියං ඉසිපතයන මි දායය අනුත්තරං ධම්මචක්කං 
පවත්තිතංඅප්පටිවත්තියංසමයණනවාබ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරන
වාබ්රහ්මුනා වා යකනචිවා යලොකස්මි’’න්ති.භුම්මානං යදවානංසද්දං සුත්වා
චාතුමහාරාජිකා යදවා සද්දමනුස්සායවසුං – ‘‘එතං භ වතා බාරාණසියං
ඉසිපතයන මි දායය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං, අප්පටිවත්තියං
සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යදයවනවා මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවා
යලොකස්මි’’න්ති. චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සද්දං සුත්වා තාවතිංසා 
යදවා…යප.… යාමා යදවා…යප.… තුසිතා යදවා…යප.… නිම්මානරතී
යදවා…යප.… පරනිම්මිතවසවත්තී යදවා…යප.… බ්රහ්මකායිකා යදවා 
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සද්දමනුස්සායවසුං – ‘‘එතං භ වතා බාරාණසියං ඉසිපතයන මි දායය
අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණනවා බ්රාහ්මයණන
වායදයවනවා මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මි’’න්ති. 

ඉතිහ යතනඛයණන (යතනලයයන) [( ) නත්ථි (සී. සයා.කං.)] යතන
මුහුත්යතන යාව බ්රහ්මයලොකා සද්යදො අබ්භුග් ච්ඡි. අයඤ්ච
දසසහස්සියලොකධාතුසඞ්කම්පිසම්පකම්පිසම්පයවධි, අප්පමායණොචඋළායරො 
ඔභායසොයලොයකපාතුරයහොසිඅතික්කම්මයදවානංයදවානුභාවන්ති. 

අථ යඛො භ වා ඉමං උදානං උදායනසි – ‘‘අඤ්ඤාසි වත, යභො, 
යකොණ්ඩඤ්යඤො, අඤ්ඤාසි වත, යභො, යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති! ඉති හිදං
ආයස්මයතො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස ‘අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’ ත්යවව නාමං
අයහොසීති.පඨමං. 

2. තථා තසුත්තං 

1082. ‘‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං
පරිඤ්යඤයය’න්ති භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ…යප.… උදපාදි. ‘තං යඛො
පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං පරිඤ්ඤාත’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසු චක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්ච’න්ති භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ 
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා 
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං
පහාතබ්බ’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ…යප.… උදපාදි. ‘තං යඛො
පනිදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං පහීන’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 

‘‘‘ඉදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්ච’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකො උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං
සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානංපුබ්යබ…යප. … උදපාදි.‘තංයඛො
පනිදංදුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චංසච්ඡිකත’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානංපුබ්යබ
අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා
උදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි. 
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‘‘‘ඉදංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්ච’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං
පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා 
උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදි.‘තංයඛොපනිදංදුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා අරියසච්චං භායවතබ්බ’න්ති, භික්ඛයව, තථා තානං පුබ්යබ…යප.… 
උදපාදි. ‘තං යඛො පනිදං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං භාවිත’න්ති, 
භික්ඛයව, තථා තානංපුබ්යබ අනනුස්සුයතසුධම්යමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණං
උදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආයලොයකොඋදපාදී’’ති.දුතියං. 

3. ඛන්ධසුත්තං 

1083. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි.කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං
අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං [දුක්ඛසමුදයයො
අරියසච්චං දුක්ඛනියරොයධො අරියසච්චං (සයා.)] දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා
අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං? ‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා’ තිස්ස
වචනීයං, යසයයථිදං [කතයම පඤ්ච (සී. සයා. කං.)] – 
රූපුපාදානක්ඛන්යධො…යප.… විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං? යායං තණ්හා 
යපොයනොබ්භවිකා නන්දිරා සහ තා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිදං – 
කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං
අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං? යයො තස්සායයව
තණ්හාය අයසසවිරා නියරොයධො චාය ො පටිනිස්සග්ය ො මුත්ති අනාලයයො – 
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධංඅරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි
– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං.ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිඅරියසච්චානි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 
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4. අජ්ඣත්තිකායතනසුත්තං 

1084. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි.කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං
අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං? ‘ඡඅජ්ඣත්තිකානි ආයතනානී’ 
තිස්සවචනීයං.කතමානිඡ? චක්ඛායතනං…යප.… මනායතනං– ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං? යායං තණ්හා 
යපොයනොබ්භවිකා නන්දිරා සහ තා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, යසයයථිදං – 
කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුදයං
අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං? යයො තස්සායයව
තණ්හාය අයසසවිරා නියරොයධො චාය ො පටිනිස්සග්ය ො මුත්ති අනාලයයො – 
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? අයයමව
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිදං– සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි
– ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං.ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිඅරියසච්චානි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමධාරණසුත්තං 

1085. ‘‘ධායරථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, මයා චත්තාරි අරියසච්චානි
යදසිතානී’’ති? එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘අහං
යඛො, භන්යත, ධායරමි භ වතා චත්තාරි අරියසච්චානි යදසිතානී’’ති. ‘‘යථා
කථං පන ත්වං, භික්ඛු, ධායරසි මයා චත්තාරි අරියසච්චානි යදසිතානී’’ති? 
‘‘දුක්ඛං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා පඨමං අරියසච්චං යදසිතං ධායරමි; 
දුක්ඛසමුදයං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා දුතියං අරියසච්චං යදසිතං ධායරමි; 
දුක්ඛනියරොධං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා තතියං අරියසච්චං යදසිතං ධායරමි; 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා චතුත්ථං අරියසච්චං
යදසිතං ධායරමි.එවංඛ්වාහං, භන්යත, ධායරමිභ වතාචත්තාරිඅරියසච්චානි 
යදසිතානී’’ති. 
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‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! සාධු යඛො ත්වං, භික්ඛු, ධායරසි මයා චත්තාරි
අරියසච්චානියදසිතානීති.දුක්ඛංයඛො, භික්ඛු, මයාපඨමංඅරියසච්චං යදසිතං, 
තථානංධායරහි; දුක්ඛසමුදයං [දුක්ඛසමුදයයො (සයා. කං.)] යඛො, භික්ඛු, මයා
දුතියං අරියසච්චං යදසිතං, තථා නං ධායරහි; දුක්ඛනියරොධං [දුක්ඛනියරොයධො
(සයා.කං.)] යඛො, භික්ඛු, මයා තතියං අරියසච්චං යදසිතං, තථානං ධායරහි; 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා [දුක්ඛනියරොධ ාමිනිපටිපදං (පී.), 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං (ක.)] යඛො, භික්ඛු, මයා චතුත්ථං අරියසච්චං
යදසිතං, තථානංධායරහි.එවංයඛො, භික්ඛු, ධායරහිමයාචත්තාරිඅරියසච්චානි
යදසිතානීති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛු, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියධාරණසුත්තං 

1086. ‘‘ධායරථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, මයා චත්තාරි අරියසච්චානි
යදසිතානී’’ති? එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘අහං 
යඛො, භන්යත, ධායරමිභ වතාචත්තාරිඅරියසච්චානියදසිතානී’’ති. 

‘‘යථා කථං පන ත්වං, භික්ඛු, ධායරසි මයා චත්තාරි අරියසච්චානි 
යදසිතානී’’ති? ‘‘දුක්ඛං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා පඨමං අරියසච්චං යදසිතං
ධායරමි.යයොහියකොචි, භන්යත, සමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඑවංවයදයය – 
‘යනතංදුක්ඛංපඨමංඅරියසච්චංයංසමයණනය ොතයමනයදසිතං.අහයමතං
දුක්ඛං පඨමං අරියසච්චං පච්චක්ඛාය අඤ්ඤං දුක්ඛං පඨමං අරියසච්චං
පඤ්ඤයපස්සාමී’ති – යනතං ඨානං විජ්ජති. දුක්ඛසමුදයං ඛ්වාහං, භන්යත, 
භ වතා…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං ඛ්වාහං, භන්යත, භ වතා
චතුත්ථං අරියසච්චං යදසිතං ධායරමි. යයො හි යකොචි, භන්යත, සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා එවං වයදයය – ‘යනතං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා චතුත්ථං
අරියසච්චංයංසමයණනය ොතයමනයදසිතං.අහයමතංදුක්ඛනියරොධ ාමිනිං
පටිපදං චතුත්ථං අරියසච්චං පච්චක්ඛායඅඤ්ඤං දුක්ඛනියරොධ ාමිනිංපටිපදං
චතුත්ථං අරියසච්චංපඤ්ඤයපස්සාමී’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති.එවංඛ්වාහං, 
භන්යත, ධායරමි භ වතාචත්තාරිඅරියසච්චානියදසිතානී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! සාධු යඛො ත්වං, භික්ඛු, ධායරසි මයා චත්තාරි 
අරියසච්චානියදසිතානීති.දුක්ඛංයඛො, භික්ඛු, මයා පඨමංඅරියසච්චංයදසිතං, 
තථා නං ධායරහි. යයො හි යකොචි, භික්ඛු, සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවං
වයදයය– ‘යනතංදුක්ඛංපඨමංඅරියසච්චංයංසමයණනය ොතයමනයදසිතං.
අහයමතං දුක්ඛං පඨමං අරියසච්චං පච්චක්ඛාය අඤ්ඤං දුක්ඛං පඨමං
අරියසච්චං පඤ්ඤයපස්සාමී’ති – යනතං ඨානං විජ්ජති. දුක්ඛසමුදයං යඛො, 
භික්ඛු…යප.… දුක්ඛනියරොධංයඛො, භික්ඛු…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

326 

පටුන 

යඛො, භික්ඛු, මයාචතුත්ථං අරියසච්චංයදසිතං, තථානංධායරහි.යයොහියකොචි, 
භික්ඛු, සමයණොවා බ්රාහ්මයණොවාඑවංවයදයය – ‘යනතං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා චතුත්ථං අරියසච්චං යං සමයණන ය ොතයමන යදසිතං. අහයමතං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං චතුත්ථං අරියසච්චං පච්චක්ඛාය අඤ්ඤං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිංපටිපදංචතුත්ථංඅරියසච්චං පඤ්ඤයපස්සාමී’ති– යනතං
ඨානං විජ්ජති. එවං යඛො ත්වං, භික්ඛු, ධායරහි මයා චත්තාරි අරියසච්චානි
යදසිතානීති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛු, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අවිජ්ජාසුත්තං 

1087. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘‘අවිජ්ජා, අවිජ්ජා’ති භන්යත, වුච්චති. කතමා නු යඛො, භන්යත, අවිජ්ජා; 
කිත්තාවතාචඅවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති? ‘‘යංයඛො, භික්ඛු, දුක්යඛඅඤ්ඤාණං, 
දුක්ඛසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ අඤ්ඤාණං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා
පටිපදාය අඤ්ඤාණං – අයං වුච්චති, භික්ඛු, අවිජ්ජා; එත්තාවතා ච 
අවිජ්ජා යතොයහොතී’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛු, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. විජ්ජාසුත්තං 

1088. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘විජ්ජා, විජ්ජා’ති, 
භන්යත, වුච්චති.කතමානුයඛො, භන්යත, විජ්ජා; කිත්තාවතා ච විජ්ජා යතො
යහොතී’’ති? ‘‘යං යඛො, භික්ඛු, දුක්යඛ ඤාණං, දුක්ඛසමුදයය ඤාණං, 
දුක්ඛනියරොයධඤාණං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදායඤාණං– අයංවුච්චති, 
භික්ඛු, විජ්ජා; එත්තාවතාචවිජ්ජා යතො යහොතී’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛු, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. සඞ්කාසනසුත්තං 

1089. ‘‘‘ඉදං දුක්ඛං අරියසච්ච’න්ති භික්ඛයව, මයා පඤ්ඤත්තං. තත්ථ
අපරිමාණාවණ්ණාඅපරිමාණාබයඤ්ජනා අපරිමාණාසඞ්කාසනා– ‘ඉතිපිදං
දුක්ඛංඅරියසච්ච’න්ති; ඉදංදුක්ඛසමුදයං…යප.… ඉදං දුක්ඛනියරොධං…යප.… 
‘ඉදංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්ච’න්ති, භික්ඛයව, මයා පඤ්ඤත්තං.
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තත්ථ අපරිමාණා වණ්ණා අපරිමාණා බයඤ්ජනා අපරිමාණා සඞ්කාසනා – 
‘ඉතිපිදංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්ච’න්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.නවමං. 

10. තථසුත්තං 

1090. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි. 
කතමානි චත්තාරි? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, තථයමතං අවිතථයමතං
අනඤ්ඤථයමතං; ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති තථයමතං අවිතථයමතං
අනඤ්ඤථයමතං; ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති තථයමතං අවිතථයමතං
අනඤ්ඤථයමතං; ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තිතථයමතංඅවිතථයමතං
අනඤ්ඤථයමතං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි තථානි අවිතථානි
අනඤ්ඤථානි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දසමං. 

ධම්මචක්කප්පවත්තනවග්ය ොදුතියයො. 
තස්සුද්දානං– 

ධම්මචක්කං තථා තං, ඛන්ධාආයතයනනච; 
ධාරණාචද්යවඅවිජ්ජා, විජ්ජාසඞ්කාසනාතථාති. 

3. යකොටි ාමවග්ය ො 

1. පඨමයකොටි ාමසුත්තං 

1091. එකං සමයං භ වා වජ්ජීසු විහරති යකොටි ායම. තත්ර යඛො භ වා
භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, අරියසච්චානං අනනුයබොධා
අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව 
තුම්හාකඤ්ච’’. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස, භික්ඛයව, අරියසච්චස්ස අනනුයබොධා
අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව
තුම්හාකඤ්ච. දුක්ඛසමුදයස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධස්ස 
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය අරියසච්චස්ස
අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං
මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. තයිදං, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං අනුබුද්ධං
පටිවිද්ධං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, දුක්ඛනියරොධං
අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං
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අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං; උච්ඡින්නා භවතණ්හා, ඛීණා භවයනත්ති; නත්ථිදානි
පුනබ්භයවො’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘චතුන්නංඅරියසච්චානං, යථාභූතංඅදස්සනා; 
සංසිතං [සංසරිතං (සයා. කං. ක.) දී. නි. 2.155] දීඝමද්ධානං, තාසු
තාස්යවවජාතිසු. 

‘‘තානි [යානි(සයා.කං. පී.ක.)] එතානිදිට්ඨානි, භවයනත්තිසමූහතා; 
උච්ඡින්නංමූලංදුක්ඛස්ස, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති. පඨමං; 

2. දුතියයකොටි ාමසුත්තං 

1092. ‘‘යය හියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවා ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, 
‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතංනප්පජානන්ති, නයමයත, භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණා
වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච 
පයනයතආයස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථංවාබ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවාදිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානන්ති, ‘අයං 
දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතං පජානන්ති, යත යඛො යම, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච 
පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යයදුක්ඛංනප්පජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්සසම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති. 

‘‘තඤ්චමග් ංනජානන්ති, දුක්ඛූපසම ාමිනං; 
යචයතොවිමුත්තිහීනා යත, අයථො පඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
අභබ්බායතඅන්තකිරියාය, යතයවජාතිජරූප ා. 

‘‘යය චදුක්ඛංපජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්ස සම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති. 
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‘‘තඤ්චමග් ංපජානන්ති, දුක්ඛූපසම ාමිනං; 
යචයතොවිමුත්තිසම්පන්නා, අයථොපඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
සබ්බායතඅන්තකිරියාය, නයතජාතිජරූප ා’’ති.දුතියං; 

3. සම්මාසම්බුද්ධසුත්තං 

1093. සාවත්ථිනිදානං. චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි. කතමානි
චත්තාරි? දුක්ඛංඅරියසච්චං…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදාඅරියසච්චං– 
ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි අරියසච්චානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසම්බුද්ධත්තා තථා යතො ‘අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො’ති වුච්චති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 

4. අරහන්තසුත්තං 

1094. සාවත්ථිනිදානං.යයහියකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං අරහන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා යථාභූතං අභිසම්බුජ්ඣිංසු, සබ්යබ යතචත්තාරි අරියසච්චානි
යථාභූතං අභිසම්බුජ්ඣිංසු. යය හි [යයපි හි (බහූසු)] යකචි, භික්ඛයව, 
අනා තමද්ධානංඅරහන්යතොසම්මාසම්බුද්ධායථාභූතංඅභිසම්බුජ්ඣිස්සන්ති, 
සබ්යබ යතචත්තාරිඅරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුජ්ඣිස්සන්ති.යයහියකචි, 
භික්ඛයව, එතරහි අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යථාභූතං අභිසම්බුජ්ඣන්ති, 
සබ්යබ යතචත්තාරිඅරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුජ්ඣන්ති. 

‘‘කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං. යය හි, 
යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යථාභූතං
අභිසම්බුජ්ඣිංසු…යප.… අභිසම්බුජ්ඣිස්සන්ති…යප.… අභිසම්බුජ්ඣන්ති, 
සබ්යබයතඉමානිචත්තාරිඅරියසච්චානියථාභූතංඅභිසම්බුජ්ඣන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. ආසවක්ඛයසුත්තං 

1095. ‘‘ජානයතොහං, භික්ඛයව, පස්සයතො ආසවානං ඛයං වදාමි, යනො 
අජානයතොඅපස්සයතො.කිඤ්ච, භික්ඛයව, ජානයතොපස්සයතොආසවානංඛයයො
යහොති? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, ජානයතො පස්සයතො ආසවානං ඛයයො
යහොති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති ජානයතො පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති, 
‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති ජානයතො පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති, ‘අයං
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දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති ජානයතො පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, ජානයතොඑවංපස්සයතොආසවානංඛයයොයහොති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඤ්චමං. 

6. මිත්තසුත්තං 

1096. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යය ච යසොතබ්බං
මඤ්යඤයයං – මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතී වා සායලොහිතා වා – යත යවො, 
භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය සමාදයපතබ්බා
නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස, දුක්ඛසමුදයස්ස
අරියසච්චස්ස, දුක්ඛනියරොධස්සඅරියසච්චස්ස, දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදාය
අරියසච්චස්ස. යය හි යකචි, භික්ඛයව, අනුකම්යපයයාථ, යය ච යසොතබ්බං
මඤ්යඤයයං – මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතී වා සායලොහිතා වා යත යවො, 
භික්ඛයව, ඉයමසං චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය
සමාදයපතබ්බානියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තථසුත්තං 

1097. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි.කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං
අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අරියසච්චානි තථානි අවිතථානි අනඤ්ඤථානි; තස්මා ‘අරියසච්චානී’ති
වුච්චන්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. යලොකසුත්තං 

1098. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි.කතමානි චත්තාරි? දුක්ඛං
අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං. සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය තථා යතො අරියයො; 
තස්මා‘අරියසච්චානී’ති වුච්චන්ති’’. 
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‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ො කරණීයයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. පරිඤ්යඤයයසුත්තං 

1099. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අරියසච්චානි.කතමානිචත්තාරි? දුක්ඛං
අරියසච්චං, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අරියසච්චානි. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං අත්ථි
අරියසච්චං පරිඤ්යඤයයං, අත්ථි අරියසච්චං පහාතබ්බං, අත්ථි අරියසච්චං
සච්ඡිකාතබ්බං, අත්ථිඅරියසච්චංභායවතබ්බං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අරියසච්චං පරිඤ්යඤයයං? දුක්ඛං, භික්ඛයව, 
අරියසච්චංපරිඤ්යඤයයං, දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චංපහාතබ්බං, දුක්ඛනියරොධං
අරියසච්චං සච්ඡිකාතබ්බං, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා අරියසච්චං 
භායවතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.නවමං. 

10.  වම්පතිසුත්තං 

1100. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ යචයතසු [යචතියයසු (සයා.)] 
විහරන්තිසහඤ්චනියක [සහජනියය(සී.සයා.කං.)]. යතනයඛොපනසමයයන
සම්බහුලානං යථරානං භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං
මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – 
‘‘යයො නු යඛො, ආවුයසො, දුක්ඛං පස්සති දුක්ඛසමුදයම්පි යසො පස්සති, 
දුක්ඛනියරොධම්පිපස්සති, දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදම්පිපස්සතී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා  වම්පති යථයරො [ වම්පතිත්යථයරො (සයා. කං.)] 
භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘සම්මුඛා යමතං, ආවුයසො, භ වයතො සුතං, සම්මුඛා
පටිග් හිතං – ‘යයො, භික්ඛයව, දුක්ඛං පස්සති දුක්ඛසමුදයම්පි යසො පස්සති, 
දුක්ඛනියරොධම්පි පස්සති, දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදම්පි පස්සති. යයො
දුක්ඛසමුදයං පස්සති දුක්ඛම්පි යසො පස්සති, දුක්ඛනියරොධම්පි පස්සති, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදම්පි පස්සති. යයො දුක්ඛනියරොධං පස්සති දුක්ඛම්පි
යසො පස්සති, දුක්ඛසමුදයම්පිපස්සති, දුක්ඛනියරොධ ාමිනිංපටිපදම්පි පස්සති.
යයො දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පස්සති දුක්ඛම්පි යසො පස්සති, 
දුක්ඛසමුදයම්පිපස්සති, දුක්ඛනියරොධම්පිපස්සතී’’’ති.දසමං. 

යකොටි ාමවග්ය ොතතියයො. 
තස්සුද්දානං– 
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ද්යවවජ්ජීසම්මාසම්බුද්යධො, අරහංආසවක්ඛයයො; 
මිත්තංතථාචයලොයකොච, පරිඤ්යඤයයං වම්පතීති. 

4. සීසපාවනවග්ය ො 

1. සීසපාවනසුත්තං 

1101. එකං සමයංභ වා යකොසම්බියං විහරතිසීසපාවයන [සිංසපාවයන
(සී.පී.)]. අථයඛො භ වාපරිත්තානිසීසපාපණ්ණානිපාණිනා යහත්වාභික්ඛූ
ආමන්යතසි– ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං– යානිවා
මයාපරිත්තානිසීසපාපණ්ණානි පාණිනා හිතානියදිදංඋපරිසීසපාවයන’’ති? 
‘‘අප්පමත්තකානි, භන්යත, භ වතා පරිත්තානි සීසපාපණ්ණානි පාණිනා
 හිතානි; අථයඛොඑතායනවබහුතරානි යදිදංඋපරිසීසපාවයන’’ති.‘‘එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, එතයදවබහුතරංයංයවොමයාඅභිඤ්ඤාය අනක්ඛාතං.කස්මා
යචතං, භික්ඛයව, මයා අනක්ඛාතං? න යහතං, භික්ඛයව, අත්ථසංහිතං 
නාදිබ්රහ්මචරියකං න නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න
අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති; තස්මා තං මයා
අනක්ඛාතං’’. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, මයා අක්ඛාතං? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, මයා
අක්ඛාතං, ‘අයංදුක්ඛසමුදයයො’තිමයාඅක්ඛාතං, ‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’තිමයා 
අක්ඛාතං, ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තිමයාඅක්ඛාතං’’. 

‘‘කස්මා යචතං, භික්ඛයව, මයා අක්ඛාතං? එතඤ්හි, භික්ඛයව, 
අත්ථසංහිතං එතං ආදිබ්රහ්මචරියකං එතං නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති; තස්මා තං මයා 
අක්ඛාතං. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඨමං. 

2. ඛදිරපත්තසුත්තං 

1102. ‘‘යයො, භික්ඛයව, එවංවයදයය– ‘අහංදුක්ඛංඅරියසච්චං යථාභූතං
අනභිසයමච්ච, දුක්ඛසමුදයංඅරියසච්චංයථාභූතංඅනභිසයමච්ච, දුක්ඛනියරොධං 
අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසයමච්ච, දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං
යථාභූතං අනභිසයමච්ච සම්මා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සාමී’ති – යනතං ඨානං
විජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයො එවං වයදයය – ‘අහං ඛදිරපත්තානං වා
සරලපත්තානං [පලාසපත්තානං (සී. සයා. කං. පී.)] වාආමලකපත්තානං වා
පුටං කරිත්වාඋදකංවා තාලපත්තංවාආහරිස්සාමී’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති; 
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එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයොඑවං වයදයය– ‘අහංදුක්ඛංඅරියසච්චංයථාභූතං
අනභිසයමච්ච…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං
අනභිසයමච්චසම්මාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, එවංවයදයය– ‘අහංදුක්ඛංඅරියසච්චං යථාභූතං
අභිසයමච්ච, දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං යථාභූතං අභිසයමච්ච, දුක්ඛනියරොධං 
අරියසච්චං යථාභූතං අභිසයමච්ච, දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං
යථාභූතං අභිසයමච්චසම්මාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයො එවං වයදයය – ‘අහං පදුමපත්තානං වා 
පලාසපත්තානංවාමාලුවපත්තානංවාපුටංකරිත්වාඋදකංවාතාලපත්තංවා 
ආහරිස්සාමී’ති – ඨානයමතං විජ්ජති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයො එවං
වයදයය – ‘අහං දුක්ඛං අරියසච්චං යථාභූතං අභිසයමච්ච …යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං අභිසයමච්ච සම්මා
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දුතියං. 

3. දණ්ඩසුත්තං 

1103. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, දණ්යඩො උපරියවහාසං ඛිත්යතො සකිම්පි
මූයලන නිපතති, සකිම්පි අග්ය න නිපතති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අවිජ්ජානීවරණා සත්තා තණ්හාසංයයොජනා සන්ධාවන්තා සංසරන්තා 
[තණ්හාසංයයොජනබන්ධා සන්ධාවතා (ක.)] සකිම්පි අස්මා යලොකා පරං 
යලොකං ච්ඡන්ති, සකිම්පිපරස්මායලොකාඉමංයලොකංආ ච්ඡන්ති.තංකිස්ස
යහතු? අදිට්ඨත්තා, භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං. කතයමසං චතුන්නං? 
දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය
අරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 

4. යචලසුත්තං 

1104. ‘‘ආදිත්යත, භික්ඛයව, යචයලවා සීයසවාකිමස්සකරණීය’’න්ති? 
‘‘ආදිත්යත, භන්යත, යචයල වා සීයස වා, තස්යසව යචලස්ස වා සීසස්ස වා
නිබ්බාපනායඅධිමත්යතොඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහොච උස්යසොළ්හීච
අප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීය’’න්ති. 
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‘‘ආදිත්තං, භික්ඛයව, යචලංවාසීසංවාඅජ්ඣුයපක්ඛිත්වා අමනසිකරිත්වා
අනභිසයමතානං චතුන්නං අරියසච්චානං යථාභූතං අභිසමයාය අධිමත්යතො 
ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස 
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදායඅරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. සත්තිසතසුත්තං 

1105. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී.
තයමනං එවං වයදයය – ‘එහම්යභො පුරිස, පුබ්බණ්හසමයං තං සත්තිසයතන 
හනිස්සන්ති, මජ්ඣන්හිකසමයං සත්තිසයතන හනිස්සන්ති, සායන්හසමයං
සත්තිසයතන හනිස්සන්ති. යසො යඛොත්වං, අම්යභො පුරිස, දිවයස දිවයසතීහි
තීහි සත්තිසයතහි හඤ්ඤමායනො වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී වස්සසතස්ස
අච්චයයනඅනභිසයමතානිචත්තාරි අරියසච්චානි අභිසයමස්සසී’’’ති. 

‘‘අත්ථවසියකන, භික්ඛයව, කුලපුත්යතන අලං උප න්තුං. තං කිස්ස 
යහතු? අනමතග්ය ොයං, භික්ඛයව, සංසායරො; පුබ්බා යකොටි නප්පඤ්ඤායති
සත්තිප්පහාරානං අසිප්පහාරානං උසුප්පහාරානං ඵරසුප්පහාරානං 
[අසිප්පහාරානං ඵරසුප්පහාරානං(ක.)]. එවඤ්යචතං, භික්ඛයව, අස්ස.නයඛො
පනාහං, භික්ඛයව, සහදුක්යඛන, සහයදොමනස්යසනචතුන්නංඅරියසච්චානං
අභිසමයං වදාමි; අපි චාහං, භික්ඛයව, සහාව සුයඛන, සහාව යසොමනස්යසන
චතුන්නං අරියසච්චානං අභිසමයං වදාමි. කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදාය අරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඤ්චමං. 

6. පාණසුත්තං 

1106. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො යං ඉමස්මිං ජම්බුදීයප 
තිණකට්ඨසාඛාපලාසං තච්යඡත්වාඑකජ්ඣංසංහයරයය; එකජ්ඣං සංහරිත්වා
සූලං කයරයය. සූලං කරිත්වා යය මහාසමුද්යද මහන්තකා පාණා යත
මහන්තයකසු සූයලසු ආවුයනයය, යය මහාසමුද්යද මජ්ඣිමකා පාණා යත
මජ්ඣිමයකසු සූයලසු ආවුයනයය, යය මහාසමුද්යද සුඛුමකා පාණා යත
සුඛුමයකසු සූයලසු ආවුයනයය. අපරියාදින්නා ච, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද
ඔළාරිකාපාණා අස්සු. 
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‘‘අථ ඉමස්මිං ජම්බුදීයප තිණකට්ඨසාඛාපලාසං පරික්ඛයං පරියාදානං 
 ච්යඡයය.ඉයතොබහුතරායඛො, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදසුඛුමකාපාණා, යයන
සුකරාසූයලසු ආවුනිතුං.තංකිස්සයහතු? සුඛුමත්තා, භික්ඛයව, අත්තභාවස්ස.
එවං මහා යඛො, භික්ඛයව, අපායයො. එවං මහන්තස්මා යඛො, භික්ඛයව, 
අපායස්මා පරිමුත්යතො දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග් යලො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
පජානාති…යප.… ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතංපජානාති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමසූරියසුත්තං 

1107. ‘‘සූරියස්ස [සුරියස්ස (සී.සයා. කං.පී.)], භික්ඛයව, උදයයතොඑතං
පුබ්බඞ් මංඑතංපුබ්බනිමිත්තං, යදිදං– අරුණුග් ං.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොචතුන්නංඅරියසච්චානංයථාභූතංඅභිසමයාය එතංපුබ්බඞ් මංඑතං
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං– සම්මාදිට්ඨි.තස්යසතංභික්ඛයව, භික්ඛුයනොපාටිකඞ්ඛං
– ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානිස්සති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතංපජානිස්සති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ො කරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියසූරියසුත්තං 

1108. ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, චන්දිමසූරියා යලොයක නුප්පජ්ජන්ති, 
යනව තාව මහයතො ආයලොකස්ස පාතුභායවො යහොති මහයතො ඔභාසස්ස.
අන්ධතමං තදා යහොති අන්ධකාරතිමිසා. යනව තාව රත්තින්දිවා [රත්තිදිවා
(ක.)] පඤ්ඤායන්ති, න මාසද්ධමාසා පඤ්ඤායන්ති, න උතුසංවච්ඡරා
පඤ්ඤායන්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, චන්දිමසූරියා යලොයක උප්පජ්ජන්ති, අථ 
මහයතො ආයලොකස්ස පාතුභායවො යහොති මහයතො ඔභාසස්ස. යනව 
අන්ධකාරතමං තදායහොතිනඅන්ධකාරතිමිසා.අථරත්තින්දිවාපඤ්ඤායන්ති, 
මාසද්ධමාසා පඤ්ඤායන්ති, උතුසංවච්ඡරා පඤ්ඤායන්ති. එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, යාවකීවඤ්ච තථා යතො යලොයක නුප්පජ්ජති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො, යනවතාවමහයතොආයලොකස්සපාතුභායවොයහොති මහයතො
ඔභාසස්ස. අන්ධතමං තදා යහොති අන්ධකාරතිමිසා. යනව තාව චතුන්නං
අරියසච්චානං ආචික්ඛණා යහොති යදසනා පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා
විභජනාඋත්තානීකම්මං. 
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‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො, අථ මහයතො ආයලොකස්ස පාතුභායවො යහොති මහයතො
ඔභාසස්ස.යනවඅන්ධතමං තදායහොතිනඅන්ධකාරතිමිසා.අථයඛොචතුන්නං
අරියසච්චානං ආචික්ඛණා යහොති යදසනා පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා
විභජනා උත්තානීකම්මං. කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස 
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදායඅරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ඉන්දඛීලසුත්තං 

1109. ‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතං නප්පජානන්ති, යත අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා මුඛං
උල්යලොයකන්ති [ඔයලොයකන්ති (සී.සයා.)] – ‘අයංනූනභවංජානංජානාති, 
පස්සංපස්සතී’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, තූලපිචුවා කප්පාසපිචුවාලහුයකොවාතූපාදායනො
සයම භූමිභාය  නික්ඛිත්යතො. තයමනං පුරත්ථියමො වායතො පච්ඡියමන
සංහයරයය, පච්ඡියමො වායතො පුරත්ථියමන සංහයරයය, උත්තයරො වායතො
දක්ඛියණනසංහයරයය, දක්ඛියණොවායතොඋත්තයරන සංහයරයය.තංකිස්ස
යහතු? ලහුකත්තා, භික්ඛයව, කප්පාසපිචුයනො.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයහි
යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
නප්පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
නප්පජානන්ති, යත අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා මුඛං
උල්යලොයකන්ති– ‘අයංනූනභවංජානං ජානාති, පස්සංපස්සතී’ති.තංකිස්ස
යහතු? අදිට්ඨත්තා, භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
පජානන්ති, යත න අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා මුඛං 
උල්යලොයකන්ති– ‘අයංනූනභවංජානංජානාති, පස්සංපස්සතී’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයයොඛීයලො වා ඉන්දඛීයලො වා  ම්භීරයනයමො 
සුනිඛායතො අචයලො අසම්පකම්පී. පුරත්ථිමාය යචපි දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා
වාතවුට්ඨි, යනව සඞ්කම්යපයය [යනව නං සඞ්කම්යපයය (සී. පී.)] න 
සම්පකම්යපයයන සම්පචායලයය; පච්ඡිමාය යචපි දිසාය…යප.… උත්තරාය
යචපි දිසාය…යප.… දක්ඛිණායයචපිදිසායආ ච්යඡයයභුසාවාතවුට්ඨි, යනව
සඞ්කම්යපයය න සම්පකම්යපයය න සම්පචායලයය. තං කිස්ස යහතු? 
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 ම්භීරත්තා, භික්ඛයව, යනමස්ස සුනිඛාතත්තා ඉන්දඛීලස්ස. එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, යයචයඛොයකචිසමණාවා බ්රාහ්මණාවා‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියථාභූතං
පජානන්ති…යප.… අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’තියථාභූතං පජානන්ති, 
යතනඅඤ්ඤස්සසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවාමුඛං උල්යලොයකන්ති– ‘අයං
නූන භවං ජානං ජානාති, පස්සං පස්සතී’ති. තං කිස්ස යහතු? සුදිට්ඨත්තා, 
භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං. කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස 
අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදාය අරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.නවමං. 

10. වාදත්ථිකසුත්තං 

1110. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති, 
පුරත්ථිමායයචපිදිසායආ ච්යඡයයසමයණොවා බ්රාහ්මයණොවාවාදත්ථියකො 
වාද යවසී – ‘වාදමස්ස ආයරොයපස්සාමී’ති, තං වත සහධම්යමන
සඞ්කම්යපස්සති වා සම්පකම්යපස්සති වා සම්පචායලස්සති වාති – යනතං
ඨානංවිජ්ජති.පච්ඡිමායයචපිදිසාය…යප.… උත්තරාය යචපිදිසාය…යප.… 
දක්ඛිණාය යචපි දිසායආ ච්යඡයය සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා වාදත්ථියකො
වාද යවසී – ‘වාදමස්ස ආයරොයපස්සාමී’ති, තං වත සහධම්යමන 
සඞ්කම්යපස්සති වා සම්පකම්යපස්සති වා සම්පචායලස්සති වාති – යනතං
ඨානං විජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සිලායූයපො යසොළස කුක්කුයකො. තස්සස්සු අට්ඨ
කුක්කු යහට්ඨා යනමඞ් මා, අට්ඨ කුක්කු උපරියනමස්ස. පුරත්ථිමාය යචපි 
දිසායආ ච්යඡයයභුසාවාතවුට්ඨි, යනවසඞ්කම්යපයයනසම්පකම්යපයයන 
සම්පචායලයය; පච්ඡිමායයචපිදිසාය…යප.… උත්තරායයචපිදිසාය…යප.… 
දක්ඛිණාය යචපි දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා වාතවුට්ඨි, යනව සඞ්කම්යපයය න
සම්පකම්යපයය න සම්පචායලයය. තං කිස්ස යහතු?  ම්භීරත්තා, භික්ඛයව, 
යනමස්ස සුනිඛාතත්තා සිලායූපස්ස. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයො හි යකොචි
භික්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්තියථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතං පජානාති; පුරත්ථිමාය යචපි දිසායආ ච්යඡයයසමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා වාදත්ථියකො වාද යවසී ‘වාදමස්ස ආයරොයපස්සාමී’ති, තං
වත සහධම්යමන සඞ්කම්යපස්සති වා සම්පකම්යපස්සති වා සම්පචායලස්සති
වාති– යනතංඨානංවිජ්ජති.පච්ඡිමායයචපි දිසාය…යප.… උත්තරාය යචපි
දිසාය…යප.… දක්ඛිණායයචපිදිසාය ආ ච්යඡයයසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
වාදත්ථියකොවාද යවසී– ‘වාදමස්ස ආයරොයපස්සාමී’ති, තංවතසහධම්යමන
සඞ්කම්යපස්සති වා සම්පකම්යපස්සති වා සම්පචායලස්සති වාති – යනතං
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ඨානංවිජ්ජති.තංකිස්සයහතු? සුදිට්ඨත්තා, භික්ඛයව, චතුන්නංඅරියසච්චානං.
කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා
පටිපදායඅරියසච්චස්ස. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දසමං. 

සීසපාවනවග්ය ොචතුත්යථො. 
තස්සුද්දානං– 

සීසපා ඛදියරොදණ්යඩො, යචලාසත්තිසයතනච; 
පාණාසුරියූපමාද්යවධා, ඉන්දඛීයලොචවාදියනොති. 

5. පපාතවග්ය ො 

1. යලොකචින්තාසුත්තං 

1111. එකං සමයංභ වාරාජ යහවිහරති යවළුවයනකලන්දකනිවායප.
තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො
පුරියසොරාජ හානික්ඛමිත්වා ‘යලොකචින්තං චින්යතස්සාමී’තියයනසුමා ධා
යපොක්ඛරණීයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාසුමා ධායයපොක්ඛරණියාතීයර
නිසීදි යලොකචින්තං චින්යතන්යතො. අද්දසා යඛො, භික්ඛයව, යසො පුරියසො
සුමා ධාය යපොක්ඛරණියාතීයර චතුරඞ්ගිනිං යසනං [චතුරඞ්ගිනියසනං (ක.)] 
භිසමුළාලං [භිසමූලාලං (පී. ක.)] පවිසන්තං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – 
‘උම්මත්යතොස්මිනාමාහං, වියචයතොස්මිනාමාහං!යංයලොයකනත්ථිතංමයා
දිට්ඨ’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, පුරියසො න රං පවිසිත්වා මහාජනකායස්ස 
ආයරොයචසි – ‘උම්මත්යතොස්මි නාමාහං, භන්යත, වියචයතොස්මි නාමාහං, 
භන්යත!යංයලොයක නත්ථිතංමයා දිට්ඨ’’’න්ති. ‘‘කථංපනත්වං, අම්යභො
පුරිස, උම්මත්යතොකථං වියචයතො? කිඤ්චයලොයකනත්ථියංතයාදිට්ඨ’’න්ති? 
‘‘ඉධාහං, භන්යත, රාජ හා නික්ඛමිත්වා‘යලොකචින්තංචින්යතස්සාමී’තියයන
සුමා ධා යපොක්ඛරණී යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා සුමා ධාය
යපොක්ඛරණියා තීයර නිසීදිං යලොකචින්තං චින්යතන්යතො. අද්දසං ඛ්වාහං, 
භන්යත, සුමා ධාය යපොක්ඛරණියා තීයර චතුරඞ්ගිනිං යසනං භිසමුළාලං 
පවිසන්තං.එවංඛ්වාහං, භන්යත, උම්මත්යතොඑවංවියචයතො. ඉදඤ්චයලොයක
නත්ථි යං මයා දිට්ඨ’’න්ති. ‘‘තග්ඝ ත්වං, අම්යභො පුරිස, උම්මත්යතො තග්ඝ
වියචයතො.ඉදඤ්චයලොයකනත්ථියංතයා දිට්ඨ’’න්ති. 

‘‘තං යඛො පන, භික්ඛයව, යසො පුරියසො භූතංයයව අද්දස, යනො අභූතං. 
භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ් ායමො සමුපබූළ්යහො අයහොසි.තස්මිං යඛො
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පන, භික්ඛයව, සඞ් ායම යදවා ජිනිංසු, අසුරා පරාජිනිංසු. පරාජිතා ච යඛො, 
භික්ඛයව, අසුරා භීතා භිසමුළායලන අසුරපුරං පවිසිංසු යදවානංයයව
යමොහයමානා. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, මා යලොකචින්තං චින්යතථ – ‘සස්සයතො 
යලොයකො’ති වා ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අන්තවා යලොයකො’ති වා
‘අනන්තවායලොයකො’තිවා, ‘තං ජීවංතංසරීර’න්තිවා‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං
සරීර’න්තිවා, ‘යහොතිතථා යතොපරං මරණා’තිවා‘නයහොතිතථා යතොපරං
මරණා’ති වා, ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා, ‘යනව
යහොතිනන යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා. තං කිස්ස යහතු? යනසා, 
භික්ඛයව, චින්තාඅත්ථසංහිතානාදිබ්රහ්මචරියකානනිබ්බිදායනවිරා ායන
නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය
සංවත්තති. 

‘‘චින්යතන්තා යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති 
චින්යතයයාථ…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තිචින්යතයයාථ.තං
කිස්ස යහතු? එසා, භික්ඛයව, චින්තාඅත්ථසංහිතාඑසාආදිබ්රහ්මචරියකාඑසා
නිබ්බිදාය විරා ායනියරොධායඋපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධායනිබ්බානාය 
සංවත්තති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඨමං. 

2. පපාතසුත්තං 

1112. එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයටපබ්බයත.අථයඛො 
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආයාම, භික්ඛයව, යයන පටිභානකූයටො 
යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ
භ වයතො පච්චස්යසොසුං. අථ යඛො භ වා සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං යයන 
පටිභානකූයටොයතනුපසඞ්කමි.අද්දසායඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුපටිභානකූයට
මහන්තං පපාතං. දිස්වාන භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘මහා වතායං, භන්යත, 
පපායතො සුභයානයකො, භන්යත, පපායතො. අත්ථි නු යඛො, භන්යත, ඉමම්හා
පපාතා අඤ්යඤො පපායතො මහන්තතයරො ච භයානකතයරො චා’’ති? ‘‘අත්ථි
යඛො, භික්ඛු, ඉමම්හාපපාතාඅඤ්යඤොපපායතොමහන්තතයරොචභයානකතයරො 
චා’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, ඉමම්හාපපාතාඅඤ්යඤො පපායතොමහන්තතයරො
ච භයානකතයරො චා’’ති? ‘‘යයහි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං 
නප්පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයං 
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දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, යත
ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරමන්ති, ජරාසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු
අභිරමන්ති, මරණසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරමන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරමන්ති.
යත ජාතිසංවත්තනියකසුසඞ්ඛායරසු අභිරතා ජරාසංවත්තනියකසුසඞ්ඛායරසු
අභිරතා මරණසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරතා
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරතා
ජාතිසංවත්තනියකපිසඞ්ඛායරඅභිසඞ්ඛයරොන්ති, ජරාසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර
අභිසඞ්ඛයරොන්ති, මරණසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර අභිසඞ්ඛයරොන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර
අභිසඞ්ඛයරොන්ති. යත ජාතිසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර අභිසඞ්ඛරිත්වා
ජරාසංවත්තනියකපිසඞ්ඛායර අභිසඞ්ඛරිත්වාමරණසංවත්තනියකපිසඞ්ඛායර
අභිසඞ්ඛරිත්වා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකපිසඞ්ඛායර
අභිසඞ්ඛරිත්වා ජාතිපපාතම්පි පපතන්ති, ජරාපපාතම්පි පපතන්ති, 
මරණපපාතම්පි පපතන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසපපාතම්පි 
පපතන්ති.යතන පරිමුච්චන්තිජාතියාජරායමරයණනයසොයකහිපරියදයවහි
දුක්යඛහියදොමනස්යසහි උපායායසහි.‘නපරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
පජානන්ති, යත ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති, 
ජරාසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති, මරණසංවත්තනියකසු 
සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකසු 
සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති. යත ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අනභිරතා, 
ජරාසංවත්තනියකසුසඞ්ඛායරසු අනභිරතා, මරණසංවත්තනියකසුසඞ්ඛායරසු 
අනභිරතා, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු
අනභිරතා, ජාතිසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර නාභිසඞ්ඛයරොන්ති, 
ජරාසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර නාභිසඞ්ඛයරොන්ති, මරණසංවත්තනියකපි
සඞ්ඛායර නාභිසඞ්ඛයරොන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර 
නාභිසඞ්ඛයරොන්ති. යත ජාතිසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර අනභිසඞ්ඛරිත්වා, 
ජරාසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර අනභිසඞ්ඛරිත්වා, මරණසංවත්තනියකපි
සඞ්ඛායර අනභිසඞ්ඛරිත්වා, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසසංවත්තනියකපි සඞ්ඛායර 
අනභිසඞ්ඛරිත්වා, ජාතිපපාතම්පි නප්පපතන්ති, ජරාපපාතම්පි නප්පපතන්ති, 
මරණපපාතම්පි නප්පපතන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසපපාතම්පි
නප්පපතන්ති. යතපරිමුච්චන්තිජාතියාජරායමරයණනයසොයකහිපරියදයවහි
දුක්යඛහියදොමනස්යසහි උපායායසහි.‘පරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 
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‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දුතියං. 

3. මහාපරිළාහසුත්තං 

1113. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, මහාපරිළායහොනාමනිරයයො.තත්ථයං කිඤ්චි
චක්ඛුනා රූපං පස්සති, අනිට්ඨරූපඤ්යඤව පස්සති යනො ඉට්ඨරූපං; 
අකන්තරූපඤ්යඤව පස්සති යනො කන්තරූපං; අමනාපරූපඤ්යඤව පස්සති
යනො මනාපරූපං. යං කිඤ්චි යසොයතන සද්දං සුණාති…යප.… යං කිඤ්චි 
කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසති…යප.… යං කිඤ්චි මනසා ධම්මං විජානාති, 
අනිට්ඨරූපඤ්යඤව විජානාති යනො ඉට්ඨරූපං; අකන්තරූපඤ්යඤව විජානාති
යනොකන්තරූපං; අමනාපරූපඤ්යඤව විජානාතියනොමනාපරූප’’න්ති. 

එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘මහාවතයසො, 
භන්යත, පරිළායහො, සුමහා වත යසො, භන්යත, පරිළායහො! අත්ථි නු යඛො, 
භන්යත, එතම්හා පරිළාහා අඤ්යඤො පරිළායහො මහන්තතයරො යචව
භයානකතයරො චා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, භික්ඛු, එතම්හා පරිළාහා අඤ්යඤො
පරිළායහොමහන්තතයරොචභයානකතයරො චා’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එතම්හා පරිළාහා අඤ්යඤො පරිළායහො
මහන්තතයරොච භයානකතයරොචා’’ති? ‘‘යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා
බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, යත
ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරමන්ති…යප.… අභිරතා…යප.… 
අභිසඞ්ඛයරොන්ති…යප.… අභිසඞ්ඛරිත්වා ජාතිපරිළායහනපි පරිඩය්හන්ති, 
ජරාපරිළායහනපි පරිඩය්හන්ති, මරණපරිළායහනපි පරිඩය්හන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසපරිළායහනපි පරිඩය්හන්ති. යත න 
පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහි උපායායසහි.‘නපරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
පජානන්ති. යත ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති…යප.… 
අනභිරතා…යප.… නාභිසඞ්ඛයරොන්ති…යප.… අනභිසඞ්ඛරිත්වා 
ජාතිපරිළායහනපි න පරිඩය්හන්ති, ජරාපරිළායහනපි න පරිඩය්හන්ති, 
මරණපරිළායහනපි න පරිඩය්හන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසපරිළායහනපි න පරිඩය්හන්ති. යත 
පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි 
යදොමනස්යසහිඋපායායසහි.‘පරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 
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‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 

4. කූටා ාරසුත්තං 

1114. ‘‘යයොහි, භික්ඛයව [යයොචයඛොභික්ඛයව (සයා.ක.)], එවංවයදයය
– ‘අහං දුක්ඛං අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසයමච්ච…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං අනභිසයමච්ච සම්මා 
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයොඑවංවයදයය– ‘අහංකූටා ාරස්සයහට්ඨිමං
ඝරං අකරිත්වා උපරිමං ඝරං ආයරොයපස්සාමී’ති – යනතං ඨානං විජ්ජති; 
එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයොඑවංවයදයය– ‘අහංදුක්ඛංඅරියසච්චංයථාභූතං 
අනභිසයමච්ච…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං
අනභිසයමච්චසම්මා දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයොචයඛො, භික්ඛයව, එවංවයදයය– ‘අහංදුක්ඛංඅරියසච්චං යථාභූතං
අභිසයමච්ච…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං
අභිසයමච්ච සම්මාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයොඑවංවයදයය– ‘අහංකූටා ාරස්ස යහට්ඨිමං
ඝරං කරිත්වාඋපරිමංඝරංආයරොයපස්සාමී’ති– ඨානයමතං විජ්ජති; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, යයො එවං වයදයය – ‘අහං දුක්ඛං අරියසච්චං යථාභූතං
අභිසයමච්ච…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං අරියසච්චං යථාභූතං 
අභිසයමච්චසම්මාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සාමී’ති– ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. වාලසුත්තං 

1115. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං. 
අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසා යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සම්බහුයල
ලිච්ඡවිකුමාරයක සන්ථා ායර උපාසනං කයරොන්යත, දූරයතොව සුඛුයමන
තාළච්ඡිග් යළනඅසනංඅතිපායතන්යත, යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං [යපොඛානුයපොඛං
(සයා. කං.)] අවිරාධිතං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘සික්ඛිතා වතියම
ලිච්ඡවිකුමාරකා, සුසික්ඛිතා වතියම ලිච්ඡවිකුමාරකා; යත්ර හි නාම දූරයතොව
සුඛුයමන තාළච්ඡිග් යළන අසනං අතිපායතස්සන්ති යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං
අවිරාධිත’’න්ති. 
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අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යවසාලිං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසිං. 
අද්දසං ඛ්වාහං, භන්යත සම්බහුයල ලිච්ඡවිකුමාරයක සන්ථා ායර උපාසනං
කයරොන්යත දූරයතොව සුඛුයමන තාළච්ඡිග් යළන අසනං අතිපායතන්යත
යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං අවිරාධිතං’. දිස්වාන යම එතදයහොසි – ‘‘සික්ඛිතා වතියම
ලිච්ඡවිකුමාරකා, සුසික්ඛිතා වතියම ලිච්ඡවිකුමාරකා; යත්ර හි නාම දූරයතොව
සුඛුයමන තාළච්ඡිග් යළන අසනං අතිපායතස්සන්ති යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං
අවිරාධිත’’න්ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ආනන්ද, කතමංනුයඛො දුක්කරතරංවාදුරභිසම්භවතරං
වා – යයො දූරයතොව සුඛුයමන තාළච්ඡිග් යළන අසනං අතිපායතයය
යපොඞ්ඛානුයපොඞ්ඛං අවිරාධිතං, යයොවාසත්තධාභින්නස්සවාලස්ස යකොටියා 
යකොටිං පටිවිජ්යඣයයා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, දුක්කරතරඤ්යචව
දුරභිසම්භවතරඤ්චයයො වා [යයො (සී.)] සත්තධාභින්නස්ස වාලස්සයකොටියා
යකොටිං පටිවිජ්යඣයයා’’ති. ‘‘අථ යඛො [අථ යඛො යත (සයා.කං.)], ආනන්ද, 
දුප්පටිවිජ්ඣතරං පටිවිජ්ඣන්ති, යය ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පටිවිජ්ඣන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
පටිවිජ්ඣන්ති’’. 

‘‘තස්මාතිහානන්ද, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඤ්චමං. 

6. අන්ධකාරසුත්තං 

1116. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා 
අන්ධකාරතිමිසා, යත්ථමියමසං චන්දිමසූරියානං එවංමහිද්ධිකානං එවං
මහානුභාවානංආභාය නානුයභොන්තී’’ති. 

එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘මහාවතයසො, 
භන්යත, අන්ධකායරො, සුමහාවතයසො, භන්යත, අන්ධකායරො!අත්ථි නු යඛො, 
භන්යත, එතම්හා අන්ධකාරා අඤ්යඤො අන්ධකායරො මහන්තතයරො ච 
භයානකතයරො චා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, භික්ඛු, එතම්හා අන්ධකාරා අඤ්යඤො
අන්ධකායරො මහන්තතයරොචභයානකතයරොචා’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එතම්හා අන්ධකාරා අඤ්යඤො අන්ධකායරො 
මහන්තතයරො ච භයානකතයරො චා’’ති? ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛු, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං නප්පජානන්ති…යප.… ‘අයං
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දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, යත
ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු අභිරමන්ති…යප.… අභිරතා…යප.… 
අභිසඞ්ඛයරොන්ති…යප.… අභිසඞ්ඛරිත්වා ජාතන්ධකාරම්පි පපතන්ති, 
ජරන්ධකාරම්පි පපතන්ති, මරණන්ධකාරම්පි පපතන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසන්ධකාරම්පි පපතන්ති. යත න
පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහිඋපායායසහි.‘නපරිමුච්චන්ති දුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 

‘‘යය ච යඛො යකචි, භික්ඛු, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
පජානන්ති, යත ජාතිසංවත්තනියකසු සඞ්ඛායරසු නාභිරමන්ති…යප.… 
අනභිරතා…යප.… නාභිසඞ්ඛයරොන්ති…යප.… අනභිසඞ්ඛරිත්වා
ජාතන්ධකාරම්පි නප්පපතන්ති, ජරන්ධකාරම්පි නප්පපතන්ති, 
මරණන්ධකාරම්පි නප්පපතන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසන්ධකාරම්පි නප්පපතන්ති. යත
පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහිඋපායායසහි. ‘පරිමුච්චන්තිදුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමඡිග් ළයු සුත්තං 

1117. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහාසමුද්යද එකච්ඡිග් ළං යු ං
පක්ඛියපයය. තත්රාපිස්ස කායණො කච්ඡයපො. යසො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස
අච්චයයනසකිංසකිංඋම්මුජ්යජයය.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනු යඛො
කායණො කච්ඡයපො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන සකිං සකිං 
උම්මුජ්ජන්යතොඅමුස්මිංඑකච්ඡිග් යළයුය ගීවංපයවයසයයා’’ති? ‘‘යදි නූන, 
භන්යත, කදාචිකරහචිදීඝස්සඅද්ධුයනොඅච්චයයනා’’ති. 

‘‘ඛිප්පතරං යඛො යසො, භික්ඛයව, කායණො කච්ඡයපො වස්සසතස්ස 
වස්සසතස්ස අච්චයයන සකිං සකිං උම්මුජ්ජන්යතො අමුස්මිං එකච්ඡිග් යළ
යුය  ගීවං පයවයසයය, න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, සකිං විනිපාත යතන
බායලන [විනීත යතනබහුයලන(ක.)] මනුස්සත්තංවදාමි’’. 

තං කිස්ස යහතු? න යහත්ථ, භික්ඛයව, අත්ථි ධම්මචරියා, සමචරියා, 
කුසලකිරියා, පුඤ්ඤකිරියා. අඤ්ඤමඤ්ඤඛාදිකා එත්ථ, භික්ඛයව, වත්තති 
දුබ්බලඛාදිකා.තංකිස්සයහතු? අදිට්ඨත්තා, භික්ඛයව, චතුන්නංඅරියසච්චානං. 
කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා
පටිපදාය අරියසච්චස්ස. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

345 

පටුන 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියඡිග් ළයු සුත්තං 

1118. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අයං මහාපථවී එයකොදකා අස්ස. තත්ර 
පුරියසො එකච්ඡිග් ළං යු ං පක්ඛියපයය. තයමනං පුරත්ථියමො වායතො
පච්ඡියමන සංහයරයය, පච්ඡියමො වායතො පුරත්ථියමන සංහයරයය, උත්තයරො
වායතො දක්ඛියණන සංහයරයය, දක්ඛියණො වායතො උත්තයරන සංහයරයය.
තත්රස්ස කායණො කච්ඡයපො. යසො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන සකිං
සකිං උම්මුජ්යජයය.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුයඛොකායණොකච්ඡයපො
වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන සකිං සකිං උම්මුජ්ජන්යතො අමුස්මිං 
එකච්ඡිග් යළ යුය  ගීවං පයවයසයයා’’ති? ‘‘අධිච්චමිදං, භන්යත, යං යසො
කායණො කච්ඡයපො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන සකිං සකිං
උම්මුජ්ජන්යතොඅමුස්මිං එකච්ඡිග් යළයුය ගීවංපයවයසයයා’’ති. 

‘‘එවං අධිච්චමිදං, භික්ඛයව, යං මනුස්සත්තං ලභති. එවං අධිච්චමිදං, 
භික්ඛයව, යං තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. එවං 
අධිච්චමිදං, භික්ඛයව, යංතථා තප්පයවදියතො ධම්මවිනයයොයලොයක දිබ්බති.
තස්සිදං [තයිදං (?)], භික්ඛයව, මනුස්සත්තං ලද්ධං, තථා යතො යලොයක
උප්පන්යනො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, තථා තප්පයවදියතො ච ධම්මවිනයයො
යලොයකදිබ්බති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමසියනරුපබ්බතරාජසුත්තං 

1119. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොසියනරුස්ස පබ්බතරාජස්සසත්ත
මුග් මත්තියයොපාසාණසක්ඛරාඋපනික්ඛියපයය.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතමංනුයඛොබහුතරං– යාවා [යා ච] සත්තමුග් මත්තියයොපාසාණසක්ඛරා
උපනික්ඛිත්තා, යයො වා [යයො ච (සයා. කං. පී. ක.) සං. නි. 2.84] 
සියනරුපබ්බතරාජා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – 
සියනරුපබ්බතරාජා; අප්පමත්තිකා සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා
උපනික්ඛිත්තා.සඞ්ඛම්පිනඋයපන්ති, උපනිධම්පින උයපන්ති, කලභා ම්පින
උයපන්ති සියනරුපබ්බතරාජානං උපනිධාය සත්ත මුග් මත්තියයො 
පාසාණසක්ඛරාඋපනික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග් ලස්ස අභිසයමතාවියනො එතයදවබහුතරංදුක්ඛංයදිදං
පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං. සඞ්ඛම්පි න උයපති, 
උපනිධම්පිනඋයපති, කලභා ම්පිනඋයපති, පුරිමං දුක්ඛක්ඛන්ධංපරික්ඛීණං



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

346 

පටුන 

පරියාදින්නං උපනිධාය යදිදං සත්තක්ඛත්තුපරමතා; යයො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
පජානාති’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.නවමං. 

10. දුතියසියනරුපබ්බතරාජසුත්තං 

1120. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සියනරුපබ්බතරාජායං පරික්ඛයං 
පරියාදානං  ච්යඡයය, ඨයපත්වා සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා. තං
කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං – යං වා සියනරුස්ස
පබ්බතරාජස්ස පරික්ඛීණං පරියාදින්නං, යා වා සත්ත මුග් මත්තියයො
පාසාණසක්ඛරා අවසිට්ඨා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං සියනරුස්ස
පබ්බතරාජස්ස යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තිකා සත්ත 
මුග් මත්තියයොපාසාණසක්ඛරාඅවසිට්ඨා.සඞ්ඛම්පිනඋයපන්ති, උපනිධම්පි
නඋයපන්ති, කලභා ම්පිනඋයපන්තිසියනරුස්සපබ්බතරාජස්සපරික්ඛීණං 
පරියාදින්නං උපනිධාය සත්ත මුග් මත්තියයො පාසාණසක්ඛරා අවසිට්ඨා’’ති.
‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස
අභිසයමතාවියනො එතයදව බහුතරං දුක්ඛං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; 
අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න උයපති, 
කලභා ම්පි න උයපති, පුරිමං දුක්ඛක්ඛන්ධං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං
උපනිධාය යදිදං සත්තක්ඛත්තුපරමතා; යයො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති…යප.… ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතං පජානාති’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දසමං. 

පපාතවග්ය ොපඤ්චයමො. 
තස්සුද්දානං– 

චින්තාපපායතොපරිළායහො, කූටංවාලන්ධකායරොච; 
ඡිග් යළනචද්යවවුත්තා, සියනරුඅපයරදුයවති. 

6. අභිසම වග්ය ො 

1. නඛසිඛසුත්තං 

1121. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආයරොයපත්වා භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනු යඛො බහුතරං – යයො
වායං මයා පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො, අයං වා මහාපථවී’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං යදිදං – මහාපථවී; අප්පමත්තකායං භ වතා 
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පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න 
උයපති, කලභා ම්පි න උයපති මහාපථවිං උපනිධාය භ වතා පරිත්යතො 
නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස
දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග් ලස්සඅභිසයමතාවියනොඑතයදවබහුතරංදුක්ඛං යදිදං
පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං. සඞ්ඛම්පි න උයපති, 
උපනිධම්පිනඋයපති, කලභා ම්පිනඋයපතිපුරිමංදුක්ඛක්ඛන්ධංපරික්ඛීණං 
පරියාදින්නං උපනිධාය යදිදං සත්තක්ඛත්තුපරමතා; යයො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
පජානාති’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඨමං. 

2. යපොක්ඛරණීසුත්තං 

1122. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යපොක්ඛරණී පඤ්ඤාසයයොජනානි 
ආයායමන, පඤ්ඤාසයයොජනානි විත්ථායරන, පඤ්ඤාසයයොජනානි
උබ්යබයධන, පුණ්ණා උදකස්ස සමතිත්තිකා කාකයපයයා. තයතො පුරියසො
කුසග්ය න උදකං උද්ධයරයය. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො
බහුතරං – යං වා කුසග්ය න උබ්භතං, යං වා යපොක්ඛරණියා උදක’’න්ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – යපොක්ඛරණියා උදකං; අප්පමත්තකං
කුසග්ය න උදකං උබ්භතං. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න උයපති, 
කලභා ම්පි න උයපති යපොක්ඛරණියා උදකං උපනිධාය කුසග්ය න උදකං 
උබ්භත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ො
කරණීයයො’’ති. දුතියං. 

3. පඨමසංයභජ්ජසුත්තං 

1123. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යත්ථිමා මහානදියයො සංසන්දන්ති
සයමන්ති, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, තයතො පුරියසො
ද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානිඋද්ධයරයය.තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයවකතමං
නු යඛො බහුතරං – යානි ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානි, යං වා
සංයභජ්ජඋදක’’න්ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – සංයභජ්ජඋදකං; 
අප්පමත්තකානි ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානි. සඞ්ඛම්පි න
උයපන්ති, උපනිධම්පිනඋයපන්ති, කලභා ම්පිනඋයපන්ති සංයභජ්ජඋදකං
උපනිධාය ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 
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4. දුතියසංයභජ්ජසුත්තං 

1124. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යත්ථිමා මහානදියයො සංසන්දන්ති
සයමන්ති, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, තං උදකං 
පරික්ඛයංපරියාදානං ච්යඡයය, ඨයපත්වාද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානි. තං
කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං නු යඛො බහුතරං – යං වා සංයභජ්ජඋදකං
පරික්ඛීණංපරියාදින්නං, යානිද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං සංයභජ්ජඋදකං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; 
අප්පමත්තකානි ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානි. සඞ්ඛම්පි න
උයපන්ති, උපනිධම්පිනඋයපන්ති, කලභා ම්පිනඋයපන්තිසංයභජ්ජඋදකං 
පරික්ඛීණං පරියාදින්නං උපනිධාය ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි
අවසිට්ඨානී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ො
කරණීයයො’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමමහාපථවීසුත්තං 

1125. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහාපථවියා සත්ත
යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා උපනික්ඛියපයය. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතමං නු යඛො බහුතරං – යා වා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා 
උපනික්ඛිත්තා, අයං වා මහාපථවී’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – 
මහාපථවී; අප්පමත්තිකා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා උපනික්ඛිත්තා.
සඞ්ඛම්පි න උයපන්ති, උපනිධම්පි න උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති
මහාපථවිං උපනිධාය සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා උපනික්ඛිත්තා’’ති.
‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ො කරණීයයො’’ති.
පඤ්චමං. 

6. දුතියමහාපථවීසුත්තං 

1126. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාපථවීපරික්ඛයංපරියාදානං ච්යඡයය
ඨයපත්වා සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා. තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතමංනුයඛොබහුතරං– යංවාමහාපථවියාපරික්ඛීණං පරියාදින්නං, යාවා
සත්තයකොලට්ඨිමත්තියයොගුළිකා අවසිට්ඨා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං
මහාපථවියා යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තිකා සත්ත
යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා අවසිට්ඨා. සඞ්ඛම්පි න උයපන්ති, උපනිධම්පි න
උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති මහාපථවියා පරික්ඛීණං පරියාදින්නං 
උපනිධාය සත්ත යකොලට්ඨිමත්තියයො ගුළිකා අවසිට්ඨා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ොකරණීයයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමමහාසමුද්දසුත්තං 

1127. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො මහාසමුද්දයතො ද්යව වා තීණි වා
උදකඵුසිතානිඋද්ධයරයය.තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

349 

පටුන 

– යානි ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානි, යං වා මහාසමුද්යද
උදක’’න්ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – මහාසමුද්යද උදකං; 
අප්පමත්තකානි ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානි. සඞ්ඛම්පි න
උයපන්ති, උපනිධම්පි න උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති මහාසමුද්යද
උදකං උපනිධාය ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි උබ්භතානී’’ති. ‘‘එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ො කරණීයයො’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියමහාසමුද්දසුත්තං 

1128. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද උදකං පරික්ඛයං 
[මහාසමුද්යදො පරික්ඛයං (සී.සයා.කං.)සං.නි. 2.81] පරියාදානං ච්යඡයය
ඨයපත්වාද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානි.තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමං
නු යඛො බහුතරං – යං වා මහාසමුද්යද උදකං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං, යානි
ද්යවවාතීණිවාඋදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං
මහාසමුද්යද උදකං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තකානි ද්යව වා
තීණි වා උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානි. සඞ්ඛම්පි න උයපන්ති, උපනිධම්පි න
උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති මහාසමුද්යද උදකං පරික්ඛීණං 
පරියාදින්නං උපනිධාය ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි අවසිට්ඨානී’’ති.
‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ො කරණීයයො’’ති.
අට්ඨමං. 

9. පඨමපබ්බතූපමසුත්තං 

1129. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස සත්ත
සාසපමත්තියයොපාසාණසක්ඛරාඋපනික්ඛියපයය.තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, 
කතමං නු යඛො බහුතරං – යා වා සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා 
උපනික්ඛිත්තා, අයංවාහිමවාපබ්බතරාජා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, 
යදිදං – හිමවා පබ්බතරාජා; අප්පමත්තිකා සත්ත සාසපමත්තියයො
පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා. සඞ්ඛම්පි න උයපන්ති, උපනිධම්පි න
උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති හිමවන්තං පබ්බතරාජානං උපනිධාය
සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා උපනික්ඛිත්තා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස…යප.… යයොය ොකරණීයයො’’ති.නවමං. 

10. දුතියපබ්බතූපමසුත්තං 

1130. ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, හිමවා පබ්බතරාජා පරික්ඛයං පරියාදානං
 ච්යඡයය, ඨයපත්වාසත්තසාසපමත්තියයොපාසාණසක්ඛරා.තංකිංමඤ්ඤථ, 
භික්ඛයව, කතමංනුයඛොබහුතරං– යංවාහිමවයතොපබ්බතරාජස්ස පරික්ඛීණං
පරියාදින්නං, යා වා සත්ත සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා අවසිට්ඨා’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස යදිදං පරික්ඛීණං 
පරියාදින්නං; අප්පමත්තිකාසත්තසාසපමත්තියයොපාසාණසක්ඛරාඅවසිට්ඨා. 
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සඞ්ඛම්පි න උයපන්ති, උපනිධම්පි න උයපන්ති, කලභා ම්පි න උයපන්ති
හිමවයතො පබ්බතරාජස්ස පරික්ඛීණං පරියාදින්නං උපනිධාය සත්ත
සාසපමත්තියයො පාසාණසක්ඛරා අවසිට්ඨා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවකස්ස දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග් ලස්ස අභිසයමතාවියනො එතයදව
බහුතරං දුක්ඛං යදිදං පරික්ඛීණං පරියාදින්නං; අප්පමත්තකං අවසිට්ඨං.
සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න උයපති, කලභා ම්පි න උයපති පුරිමං
දුක්ඛක්ඛන්ධංපරික්ඛීණංපරියාදින්නං උපනිධාය යදිදංසත්තක්ඛත්තුපරමතා; 
යයො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතංපජානාති’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.දසමං. 

අභිසමයවග්ය ොඡට්යඨො. 
තස්සුද්දානං– 

නඛසිඛායපොක්ඛරණී, සංයභජ්ජඅපයරදුයව; 
පථවීද්යවසමුද්දාද්යව, ද්යවමාචපබ්බතූපමාති. 

7. පඨමආමකධඤ්ඤයප යාලවග්ය ො 

1. අඤ්ඤත්රසුත්තං 

1131. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආයරොයපත්වා භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනු යඛො බහුතරං – යයො
වායං මයා පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො, අයං වා මහාපථවී’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – මහාපථවී; අප්පමත්තකායං භ වතා
පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න
උයපති, කලභා ම්පි න උයපති මහාපථවිං උපනිධාය භ වතා පරිත්යතො
නඛසිඛායංපංසු ආයරොපියතො’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පමත්තකා යත සත්තා යය මනුස්යසසු 
පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය අඤ්ඤත්ර මනුස්යසහි 
[මනුස්යසසු (පී.ක.)] පච්චාජායන්ති.තංකිස්සයහතු? අදිට්ඨත්තා, භික්ඛයව, 
චතුන්නංඅරියසච්චානං.කතයමසංචතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදායඅරියසච්චස්ස’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති යයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.පඨමං. 
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2. පච්චන්තසුත්තං 

1132. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආයරොයපත්වා භික්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනු යඛො බහුතරං – යයො
වායං මයා පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො, අයං වා මහාපථවී’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – මහාපථවී; අප්පමත්තකායං භ වතා 
පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න
උයපති, කලභා ම්පි න උයපති මහාපථවිං උපනිධාය භ වතා පරිත්යතො
නඛසිඛායංපංසු ආයරොපියතො’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පමත්තකා යත සත්තා යය මජ්ඣියමසු 
ජනපයදසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයපච්චන්තියමසු
ජනපයදසු පච්චාජායන්ති අවිඤ්ඤාතායරසු මිලක්යඛසු [මිලක්ඛූසු (සයා. කං.
ක.)] …යප.…. දුතියං. 

3. පඤ්ඤාසුත්තං 

1133. … ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යතසත්තායයපනඅරියයන
පඤ්ඤාචක්ඛුනා සමන්නා තා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
අවිජ්ජා තාසම්මුළ්හා…යප.…. තතියං. 

4. සුරායමරයසුත්තං 

1134. … ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානාපටිවිරතා; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායය 
සුරායමරයමජ්ජප්පමාදට්ඨානාඅපටිවිරතා…යප.…. චතුත්ථං. 

5. ඔදකසුත්තං 

1135. … ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යතසත්තායයථලජා; අථ
යඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයඋදකජා.තංකිස්සයහතු…යප.…. පඤ්චමං. 

6. මත්යතයයසුත්තං 

1136. … ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය මත්යතයයා; 
අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයඅමත්යතයයා…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. යපත්යතයයසුත්තං 

1137. … ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය යපත්යතයයා; 
අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයඅයපත්යතයයා…යප.…. සත්තමං. 

8. සාමඤ්ඤසුත්තං 

1138. … ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායයසාමඤ්ඤා; 
අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායය අසාමඤ්ඤා…යප.…. අට්ඨමං. 
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9. බ්රහ්මඤ්ඤසුත්තං 

1139. … ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යතසත්තායයබ්රහ්මඤ්ඤා; 
අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයඅබ්රහ්මඤ්ඤා…යප.…. නවමං. 

10. පචායිකසුත්තං 

1140. … ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය කුයල 
යජට්ඨාපචායියනො; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය කුයල 
අයජට්ඨාපචායියනොති [අකුයල යජට්ඨාපචායියනොති (සයා. කං.)] …යප.…. 
දසමං. 

පඨමආමකධඤ්ඤයප යාලවග්ය ොසත්තයමො. 

තස්සුද්දානං– 

අඤ්ඤත්රපච්චන්තංපඤ්ඤා, සුරායමරයඔදකා; 
මත්යතයයයපත්යතයයාචාපි, සාමඤ්ඤං බ්රහ්මපචායිකන්ති. 

8. දුති ආමකධඤ්ඤයප යාලවග්ය ො 

1. පාණාතිපාතසුත්තං 

1141. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
පාණාතිපාතා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය පාණාතිපාතා 
අප්පටිවිරතා.තංකිස්සයහතු? …යප.…. පඨමං. 

2. අදින්නාදානසුත්තං 

1142. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
අදින්නාදානා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය අදින්නාදානා 
අප්පටිවිරතා…යප.…. දුතියං. 

3. කායමසුමිච්ඡාචාරසුත්තං 

1143. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
කායමසුමිච්ඡාචාරා අප්පටිවිරතා…යප.…. තතියං. 

4. මුසාවාදසුත්තං 

1144. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
මුසාවාදා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය මුසාවාදා
අප්පටිවිරතා…යප.…. චතුත්ථං. 
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5. යපසුඤ්ඤසුත්තං 

1145. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
පිසුණාය වාචාය පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය පිසුණාය
වාචාය අප්පටිවිරතා…යප.…. පඤ්චමං. 

6. ඵරුසවාචාසුත්තං 

1146. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
ඵරුසායවාචායපටිවිරතා; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයඵරුසායවාචාය 
අප්පටිවිරතා…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. සම්ඵප්පලාපසුත්තං 

1147. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය සම්ඵප්පලාපා
අප්පටිවිරතා…යප.…. සත්තමං. 

8. බීජ ාමසුත්තං 

1148. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
බීජ ාමභූත ාමසමාරම්භා [බීජ ාමභූත ාමසමාරබ්භා (ක.)] පටිවිරතා; අථ
යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය බීජ ාමභූත ාමසමාරම්භා
අප්පටිවිරතා…යප.…. අට්ඨමං. 

9. විකාලයභොජනසුත්තං 

1149. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
විකාලයභොජනාපටිවිරතා; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායයවිකාලයභොජනා
අප්පටිවිරතා…යප.…. නවමං. 

10.  න්ධවියලපනසුත්තං 

1150. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
මාලා න්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව
බහුතරා සත්තා යය මාලා න්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා
අප්පටිවිරතා…යප.…. දසමං. 

දුතියආමකධඤ්ඤයපයයාලවග්ය ොඅට්ඨයමො. 
තස්සුද්දානං– 

පාණංඅදින්නංකායමසු, මුසාවාදඤ්චයපසුඤ්ඤං; 
ඵරුසංසම්ඵප්පලාපං, බීජඤ්චවිකාලං න්ධන්ති. 
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9. තති ආමකධඤ්ඤයප යාලවග්ය ො 

1. නච්චගීතසුත්තං 

1151. …යප.…. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනාඅප්පටිවිරතා.තංකිස්සයහතු…යප.…. පඨමං. 

2. උච්චාසයනසුත්තං 

1152. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
උච්චාසයනමහාසයනාඅප්පටිවිරතා…යප.…. දුතියං. 

3. ජාතරූපරජතසුත්තං 

1153. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
ජාතරූපරජතපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
ජාතරූපරජතපටිග් හණා අප්පටිවිරතා…යප.…. තතියං. 

4. ආමකධඤ්ඤසුත්තං 

1154. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
ආමකධඤ්ඤපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
ආමකධඤ්ඤපටිග් හණාඅප්පටිවිරතා…යප.…. චතුත්ථං. 

5. ආමකමංසසුත්තං 

1155. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
ආමකමංසපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
ආමකමංසපටිග් හණා අප්පටිවිරතා…යප.…. පඤ්චමං. 

6. කුමාරිකසුත්තං 

1156. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
ඉත්ථිකුමාරිකපටිග් හණා [ඉත්ථිකුමාරිකාපටිග් හණා (ක.)] පටිවිරතා; අථ
යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය ඉත්ථිකුමාරිකපටිග් හණා
අප්පටිවිරතා…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. දාසිදාසසුත්තං 

1157. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
දාසිදාසපටිග් හණා [දාසීදාසපටිග් හණා (සයා.කං. පී.)] පටිවිරතා; අථයඛො
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එයතව බහුතරා සත්තා යය දාසිදාසපටිග් හණා අප්පටිවිරතා…යප.…. 
සත්තමං. 

8. අයජළකසුත්තං 

1158. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
අයජළකපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
අයජළකපටිග් හණාඅප්පටිවිරතා…යප.…. අට්ඨමං. 

9. කුක්කුටසූකරසුත්තං 

1159. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
කුක්කුටසූකරපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
කුක්කුටසූකරපටිග් හණාඅප්පටිවිරතා…යප.…. නවමං. 

10. හත්ථි වස්සසුත්තං 

1160. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
හත්ථි වස්සවළවපටිග් හණා [හත්ථි වස්සවළවාපටිග් හණා (සයා. කං. පී.
ක.)] පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
හත්ථි වස්සවළවපටිග් හණාඅප්පටිවිරතා…යප.…. දසමං. 

තතියආමකධඤ්ඤයපයයාලවග්ය ොනවයමො. 
තස්සුද්දානං– 

නච්චංසයනංරජතං, ධඤ්ඤංමංසංකුමාරිකා; 
දාසීඅයජළකඤ්යචව, කුක්කුටසූකරහත්ථීති. 

10. චතුත්ථආමකධඤ්ඤයප යාලවග්ය ො 

1. යඛත්තවත්ථුසුත්තං 

1161. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
යඛත්තවත්ථුපටිග් හණා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
යඛත්තවත්ථුපටිග් හණාඅප්පටිවිරතා…යප.…. පඨමං. 

2. කයවික්කයසුත්තං 

1162. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
කයවික්කයා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය කයවික්කයා
අප්පටිවිරතා…යප.…. දුතියං. 



සංයුත්තනිකායයො මහාවග්ය ො සච්චසංයුත්තං 

356 

පටුන 

3. දූයතයයසුත්තං 

1163. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
දූයතයයපහින මනානුයයො ා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
දූයතයයපහින මනානුයයො ාඅප්පටිවිරතා…යප.…. තතියං. 

4. තුලාකූටසුත්තං 

1164. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
තුලාකූටකංසකූටමානකූටා අප්පටිවිරතා…යප.…. චතුත්ථං. 

5. උක්යකොටනසුත්තං 

1165. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයො ා [උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාවියයො ා
(සයා. කං. පී. ක.)] පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයො ාඅප්පටිවිරතා…යප.…. පඤ්චමං. 

6-11. යඡදනාදිසුත්තං 

1166-1171. …යප.… එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තා යය 
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා [සාහසාකාරා (ක.)] 
පටිවිරතා; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා අප්පටිවිරතා. තං කිස්ස 
යහතු? අදිට්ඨත්තා භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං. කතයමසං චතුන්නං? 
දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස…යප.… දුක්ඛනියරොධ ාමිනියා පටිපදාය
අරියසච්චස්ස’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියයොය ොකරණීයයො…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියයොය ොකරණීයයො’’ති.එකාදසමං. 

චතුත්ථආමකධඤ්ඤයපයයාලවග්ය ොදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

යඛත්තං කායංදූයතයයඤ්ච, තුලාකූටං උක්යකොටනං; 
යඡදනංවධබන්ධනං, විපරායලොපංසාහසන්ති. 

11. පඤ්ච තියප යාලවග්ය ො 

1. මනුස්සචුතිනිරයසුත්තං 

1172. අථ යඛො භ වා පරිත්තං නඛසිඛායං පංසුං ආයරොයපත්වා භික්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනු යඛො බහුතරං – යයො
වායං මයා පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො, අයං වා මහාපථවී’’ති? 
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‘‘එතයදව, භන්යත, බහුතරං, යදිදං – මහාපථවී; අප්පමත්තකායං භ වතා
පරිත්යතො නඛසිඛායං පංසු ආයරොපියතො. සඞ්ඛම්පි න උයපති, උපනිධම්පි න
උයපති, කලභා ම්පි න උයපති මහාපථවිං උපනිධාය භ වතා පරිත්යතො
නඛසිඛායංපංසුආයරොපියතො’’ති.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායත සත්තා
යයමනුස්සාචුතාමනුස්යසසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තා
යය මනුස්සාචුතානිරයයපච්චාජායන්ති…යප.…. පඨමං. 

2. මනුස්සචුතිතිරච්ඡානසුත්තං 

1173. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය 
මනුස්සාචුතාමනුස්යසසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායය
මනුස්සා චුතාතිරච්ඡානයයොනියාපච්චාජායන්ති…යප.…. දුතියං. 

3. මනුස්සචුතියපත්තිවිසයසුත්තං 

1174. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
මනුස්සාචුතාමනුස්යසසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරා සත්තායය
මනුස්සාචුතායපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති…යප.…. තතියං. 

4-5-6. මනුස්සචුතියදවනිරයාදිසුත්තං 

1175-1177. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
මනුස්සා චුතා යදයවසු පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය 
මනුස්සා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති…යප.…. ඡට්ඨං. 

7-9. යදවචුතිනිරයාදිසුත්තං 

1178-1180. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය
යදවාචුතායදයවසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තා යයයදවා
චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති…යප.…. නවමං. 

10-12. යදවමනුස්සනිරයාදිසුත්තං 

1181-1183. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
යදවා චුතා මනුස්යසසු පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
යදවා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයය පච්චාජායන්ති…යප.…. ද්වාදසමං. 

13-15. නිරයමනුස්සනිරයාදිසුත්තං 

1184-1186. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
නිරයා චුතා මනුස්යසසු පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා යය
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නිරයා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයය පච්චාජායන්ති…යප.…. පන්නරසමං. 

16-18. නිරයයදවනිරයාදිසුත්තං 

1187-1189. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය
නිරයාචුතායදයවසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තා යයනිරයා
චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති…යප.…. අට්ඨාරසමං. 

19-21. තිරච්ඡානමනුස්සනිරයාදිසුත්තං 

1190-1192. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය
තිරච්ඡානයයොනියා චුතා මනුස්යසසු පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා
සත්තා යය තිරච්ඡානයයොනියා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… 
තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයය
පච්චාජායන්ති…යප.…. එකවීසතිමං. 

22-24. තිරච්ඡානයදවනිරයාදිසුත්තං 

1193-1195. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
තිරච්ඡානයයොනියා චුතා යදයවසු පච්චාජායන්ති; අථ යඛො එයතව බහුතරා
සත්තා යය තිරච්ඡානයයොනියා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… 
තිරච්ඡානයයොනියා පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයය
පච්චාජායන්ති…යප.…. චතුවීසතිමං. 

25-27. යපත්තිමනුස්සනිරයාදිසුත්තං 

1196-1198. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
යපත්තිවිසයාචුතාමනුස්යසසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තා
යය යපත්තිවිසයා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.… යපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති…යප.…. සත්තවීසතිමං. 

28-29. යපත්තියදවනිරයාදිසුත්තං 

1199-1200. …යප.… ‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, අප්පකායතසත්තායය 
යපත්තිවිසයාචුතායදයවසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරාසත්තායය 
යපත්තිවිසයා චුතා නිරයය පච්චාජායන්ති…යප.… එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
අප්පකා යතසත්තා යයයපත්තිවිසයා චුතා යදයවසුපච්චාජායන්ති; අථයඛො 
එයතව බහුතරා සත්තා යය යපත්තිවිසයා චුතා තිරච්ඡානයයොනියා
පච්චාජායන්ති…යප.…. එකූනතිංසතිමං. 
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30. යපත්තියදවයපත්තිවිසයසුත්තං 

1201. …යප.… ‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අප්පකා යත සත්තා යය
යපත්තිවිසයාචුතායදයවසුපච්චාජායන්ති; අථයඛොඑයතවබහුතරා සත්තායය
යපත්තිවිසයාචුතායපත්තිවිසයයපච්චාජායන්ති.තංකිස්සයහතු? අදිට්ඨත්තා
භික්ඛයව, චතුන්නං අරියසච්චානං. කතයමසං චතුන්නං? දුක්ඛස්ස
අරියසච්චස්ස, දුක්ඛසමුදයස්ස අරියසච්චස්ස, දුක්ඛනියරොධස්ස අරියසච්චස්ස, 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනියාපටිපදායඅරියසච්චස්ස’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං
දුක්ඛසමුදයයො’ති යයොය ො කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යයොය ො
කරණීයයො, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යයොය ො කරණීයයො’’ති.
ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති.
තිංසතිමං. 

පඤ්ච තියපයයාලවග්ය ොඑකාදසයමො. 
තස්සුද්දානං– 

මනුස්සයතොචුතාඡාපි, යදවාචුතානිරයයතො; 
තිරච්ඡානයපත්තිවිසයා, තිංසමත්යතො තිවග්ය ොති. 

සච්චසංයුත්තංද්වාදසමං. 
මහාවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

මග් යබොජ්ඣඞ් ං සතියා, ඉන්ද්රියං සම්මප්පධානං; 
බලිද්ධිපාදානුරුද්ධා, ඣානානාපානසංයුතං; 
යසොතාපත්තිසච්චඤ්චාති, මහාවග්ය ොතිවුච්චතීති. 

මහාවග් සංයුත්තපාළිනිට්ඨිතා. 
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