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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

නවකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. සම්ය ොධිවග්ය ො 

1. සම්ය ොධිසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යෙතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.තත්රයඛොභ වාිකක්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාෙකා එවං පුච්යඡයයං – 
‘සම්ය ොධිපක්ඛිකානං [සම්ය ොධපක්ඛිකානං (සී. සයා. පී.)], ආවුයසො, 
ධම්මානංකාඋපනිසාභාවනායා’ති, එවං පුට්ඨාතුම්යහ, ිකක්ඛයව, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං කින්ති  යාකයරයයාථා’’ති? 
‘‘භ වංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා…යප.… භ වයතො සුත්වා ිකක්ඛූ 
ධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, ිකක්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාෙකා එවං පුච්යඡයයං – 
‘සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, ධම්මානංකාඋපනිසා භාවනායා’ති, එවං
පුට්ඨා තුම්යහ, ිකක්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං එවං 
 යාකයරයයාථ – 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො 
කලයාණසම්පවඞ්යකො. සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, ධම්මානං අයං 
පඨමාඋපනිසාභාවනාය. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො 
විහරති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යෙසු භයදස්සාවී, 
සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, ධම්මානං
අයංදුතියාඋපනිසාභාවනාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යායං කථා අිකසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය
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නිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, 
ධම්මානංඅයංතතියාඋපනිසාභාවනාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු.
සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, ධම්මානංඅයං චතුත්ථීඋපනිසාභාවනාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියාය නිබ්ය ධිකායසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
සම්ය ොධිපක්ඛිකානං, ආවුයසො, ධම්මානංඅයංපඤ්චමීඋපනිසා භාවනාය’’. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – සීලවා භවිස්සති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරිස්සති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො
අණුමත්යතසුවජ්යෙසු භයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛිස්සතිසික්ඛාපයදසු. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – යායං කථා අිකසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය
නිකාමලාභීභවිස්සති අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – ආරද්ධවීරියයො විහරිස්සති 
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා 
දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – පඤ්ඤවා භවිස්සති
උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්ය ධිකාය සම්මා
දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. 

‘‘යතනචපන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනාඉයමසුපඤ්චසුධම්යමසු පතිට්ඨාය
චත්තායරො ධම්මා උත්තරි [උත්තරිං (සී. සයා. පී.)] භායවතබ් ා – අසුභා
භායවතබ් ාරා ස්සපහානාය, යමත්තාභායවතබ් ා  යාපාදස්සපහානාය, 
ආනාපානස්සති [ආනාපානසති (සී. පී.)] භායවතබ් ා විතක්කුපච්යඡදාය, 
අනිච්චසඤ්ඤා භායවතබ් ා අස්මිමානසමුග්ඝාතාය. අනිච්චසඤ්ඤියනො, 
ිකක්ඛයව, අනත්තසඤ්ඤා සණ්ඨාති. අනත්තසඤ්ඤී අස්මිමානසමුග්ඝාතං
පාපුණාතිදිට්යඨවධම්යමනිබ් ාන’’න්ති. පඨමං. 
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2. නිස්සයසුත්තං 

2. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං…යප.…එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොිකක්ඛු 
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘නිස්සයසම්පන්යනො නිස්සයසම්පන්යනො’ති, 
භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, ිකක්ඛුනිස්සයසම්පන්යනො
යහොතී’’ති? ‘‘සද්ධං යච, ිකක්ඛු, ිකක්ඛු නිස්සාය අකුසලං පෙහති කුසලං
භායවති, පහීනයමවස්ස තං අකුසලං යහොති. හිරිං යච, ිකක්ඛු, ිකක්ඛු
නිස්සාය…යප.…ඔත්තප්පංයච, ිකක්ඛු, ිකක්ඛු නිස්සාය…යප.…වීරියංයච, 
ිකක්ඛු, ිකක්ඛුනිස්සාය…යප.…පඤ්ඤංයච, ිකක්ඛු, ිකක්ඛුනිස්සායඅකුසලං
පෙහති කුසලං භායවති, පහීනයමවස්ස තං අකුසලං යහොති. තං හිස්ස
ිකක්ඛුයනොඅකුසලංපහීනංයහොතිසුප්පහීනං, යංසඅරියාය පඤ්ඤායදිස්වා
පහීනං’’. 

‘‘යතන ච පන, ිකක්ඛු, ිකක්ඛුනා ඉයමසු පඤ්චසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය
චත්තායරොඋපනිස්සායවිහාතබ් ා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛු, ිකක්ඛු
සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං 
පරිවජ්යෙති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදති. එවං යඛො, ිකක්ඛු, ිකක්ඛු
නිස්සයසම්පන්යනො යහොතී’’ති.දුතියං. 

3. යමඝියසුත්තං 

3. එකං සමයං භ වා චාලිකායං විහරති චාලිකාපබ් යත. යතන යඛො
පන සමයයනආයස්මා යමඝියයො භ වයතො උපට්ඨායකො යහොති. අථ යඛො
ආයස්මායමඝියයොයයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං
අිකවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තං ඨියතොයඛොආයස්මායමඝියයො
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, ෙන්තු ාමං [ෙතු ාමං (සී.
අට්ඨ., සයා.අට්ඨ.), ෙත්තු ාමං (ක.අට්ඨකථායම්පි පාඨන්තරං)] පිණ්ඩාය 
පවිසිතු’’න්ති.‘‘යස්සදානි ත්වං, යමඝිය, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය ෙන්තු ාමංපිණ්ඩායපාවිසි.ෙන්තු ායමපිණ්ඩායචරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන කිමිකාළාය නදියා තීරං
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො ආයස්මා යමඝියයො කිමිකාළාය නදියා තීයර
ෙඞ්ඝාවිහාරං [ෙඞ්ඝවිහාරං (සයා. ක.)] අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො
අම් වනං පාසාදිකං රමණීයං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘පාසාදිකං වතිදං 
අම් වනං රමණීයං, අලං වතිදං කුලපුත්තස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානාය.
සයච මං භ වා අනුොයනයය, ආ ච්යඡයයාහං ඉමං අම් වනං
පධානායා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා යමඝියයො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, 
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භන්යත, පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ෙන්තු ාමං
පිණ්ඩාය පාවිසිං. ෙන්තු ායම පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන කිමිකාළාය නදියා තීරං යතනුපසඞ්කමිං.
අද්දසං යඛො අහං, භන්යත, කිමිකාළාය නදියා තීයර ෙඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො අම් වනං පාසාදිකං රමණීයං. දිස්වාන
යම එතදයහොසි – ‘පාසාදිකං වතිදං අම් වනං රමණීයං. අලං වතිදං
කුලපුත්තස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානාය. සයච මං භ වා අනුොයනයය, 
ආ ච්යඡයයාහංඉමංඅම් වනංපධානායා’ති.සයචමංභ වාඅනුොයනයය, 
 ච්යඡයයාහං තං අම් වනං පධානායා’’ති. ‘‘ආ යමහි තාව, යමඝිය! 
එකකම්හි [එකකම්හා (සී. පී.)] තාව [වත (ක.)] යාව අඤ්යඤොපි යකොචි
ිකක්ඛු ආ ච්ඡතී’’ති [දිස්සතූති (සබ් ත්ථ, ටීකායම්පි පාඨන්තරං), 
ආ ච්ඡතූති, දිස්සතීති(ටීකායං පාඨන්තරානි)]. 

දුතියම්පි යඛොආයස්මා යමඝියයො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘භ වයතො, 
භන්යත, නත්ථිකිඤ්චිඋත්තරිකරණීයං, නත්ථිකතස්සපටිචයයො. මය්හං
යඛොපන, භන්යත, අත්ථිඋත්තරිකරණීයං, අත්ථිකතස්සපටිචයයො.සයච
මං භ වා අනුොයනයය,  ච්යඡයයාහං තං අම් වනං පධානායා’’ති.
‘‘ආ යමහි තාව, යමඝිය, එකකම්හි තාව යාව අඤ්යඤොපි යකොචි ිකක්ඛු
ආ ච්ඡතී’’ති. 

තතියම්පි යඛොආයස්මායමඝියයොභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘භ වයතො, 
භන්යත, නත්ථිකිඤ්චිඋත්තරිකරණීයං, නත්ථිකතස්සපටිචයයො. මය්හං
යඛොපන, භන්යත, අත්ථිඋත්තරිකරණීයං, අත්ථිකතස්සපටිචයයො.සයච
මං භ වා අනුොයනයය,  ච්යඡයයාහං තං අම් වනං පධානායා’’ති.
‘‘පධානන්ති යඛො, යමඝිය, වදමානං කින්ති වයදයයාමය යස්ස දානි ත්වං, 
යමඝිය, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො උට්ඨායාසනා භ වන්තං අිකවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වායයනතංඅම් වනංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතං 
අම් වනංඅජ්යඣො ායහත්වාඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි.
අථ යඛො ආයස්මයතො යමඝියස්ස තස්මිං අම් වයන විහරන්තස්ස
යයභුයයයන තයයො පාපකා අකුසලා විතක්කා සමුදාචරන්ති, යසයයථිදං –
කාමවිතක්යකො,  යාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො.අථයඛොආයස්මයතො
යමඝියස්සඑතදයහොසි–‘‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතං වතයභොයසද්ධායච
වතම්හා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතා; අථ ච පනියමහි තීහි පාපයකහි 
අකුසයලහි විතක්යකහි අන්වාසත්තා – කාමවිතක්යකන, 
 යාපාදවිතක්යකන, විහිංසාවිතක්යකනා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොආයස්මායමඝියයොභ වන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, තස්මිං අම් වයන විහරන්තස්ස යයභුයයයන
තයයො පාපකා අකුසලා විතක්කා සමුදාචරන්ති, යසයයථිදං – 
කාමවිතක්යකො,  යාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො. තස්ස මය්හං, 
භන්යත, එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත යභොය සද්ධාය ච
වතම්හා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතා; අථ ච පනියමහි තීහි පාපයකහි
අකුසයලහි විතක්යකහි අන්වාසත්තා – කාමවිතක්යකන, 
 යාපාදවිතක්යකන, විහිංසාවිතක්යකනාති’’’. 

‘‘අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා පඤ්ච ධම්මා පරිපක්කාය 
සංවත්තන්ති.කතයමපඤ්ච? ඉධ, යමඝිය, ිකක්ඛුකලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො. අපරිපක්කාය, යමඝිය, 
යචයතොවිමුත්තියාඅයංපඨයමොධම්යමො පරිපක්කායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, ිකක්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො 
විහරති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යෙසු භයදස්සාවී, 
සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා
අයංදුතියයොධම්යමොපරිපක්කාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, යායං කථා අිකසල්යලඛිකා
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. අපරිපක්කාය, යමඝිය, 
යචයතොවිමුත්තියාඅයංතතියයොධම්යමොපරිපක්කාය සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, යමඝිය, ිකක්ඛුආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානං ධම්මානං
පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො 
අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. අපරිපක්කාය, යමඝිය, 
යචයතොවිමුත්තියාඅයං චතුත්යථොධම්යමොපරිපක්කායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, ිකක්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්ය ධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා අයං පඤ්චයමො ධම්යමො
පරිපක්කායසංවත්තති. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – ‘සීලවා භවිස්සති…යප. … 
සමාදායසික්ඛිස්සතිසික්ඛාපයදසු’’’. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – ‘යායං කථා අිකසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා…යප.…
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විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය නිකාමලාභී භවිස්සති
අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’’. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස – ‘ආරද්ධවීරියයො
විහරිස්සති…යප.… අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු’’’. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
කලයාණසහායස්සකලයාණසම්පවඞ්කස්ස – ‘පඤ්ඤවාභවිස්සති…යප.… 
සම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා’’’. 

‘‘යතන ච පන, යමඝිය, ිකක්ඛුනා ඉයමසු පඤ්චසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය
චත්තායරො ධම්මා උත්තරි භායවතබ් ා – අසුභා භායවතබ් ා රා ස්ස 
පහානාය, යමත්තා භායවතබ් ා  යාපාදස්ස පහානාය, ආනාපානස්සති
භායවතබ් ා විතක්කුපච්යඡදාය, අනිච්චසඤ්ඤා භායවතබ් ා
අස්මිමානසමුග්ඝාතාය. අනිච්චසඤ්ඤියනො, යමඝිය, අනත්තසඤ්ඤා
සණ්ඨාති. අනත්තසඤ්ඤී අස්මිමානසමුග්ඝාතං පාපුණාති දිට්යඨව ධම්යම
නිබ් ාන’’න්ති.තතියං. 

4. නන්දකසුත්තං 

4. එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියෙතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතනයඛො පනසමයයනආයස්මානන්දයකොඋපට්ඨානසාලායං
ිකක්ඛූධම්මියාකථාය සන්දස්යසතිසමාදයපතිසමුත්යතයෙතිසම්පහංයසති.
අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනුපට්ඨානසාලා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා  හිද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසි
කථාපරියයොසානං ආ මයමායනො. අථ යඛො භ වා කථාපරියයොසානං 
විදිත්වා උක්කායසත්වා අග් ළං ආයකොයෙසි. විවරිංසු යඛො යත ිකක්ඛූ
භ වයතොද්වාරං. 

අථ යඛො භ වා උපට්ඨානසාලං පවිසිත්වා පඤ්ඤත්තාසයන නිසීදි.
නිසජ්ෙයඛොභ වාආයස්මන්තංනන්දකංඑතදයවොච–‘‘දීයඝොයඛො තයායං, 
නන්දක, ධම්මපරියායයො ිකක්ඛූනං පටිභාසි. අපි යම පිට්ඨි ආගිලායති 
 හිද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතස්සකථාපරියයොසානංආ මයමානස්සා’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා නන්දයකො සාරජ්ෙමානරූයපො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘න යඛො පන මයං, භන්යත, ොනාම ‘භ වා
 හිද්වාරයකොට්ඨයකඨියතො’ති.සයචහිමයං, භන්යත, ොයනයයාම‘භ වා
 හිද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො’ති, එත්තකම්පි ( ) [(ධම්මං) කත්ථචි] යනො
නප්පටිභායසයයා’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං නන්දකං සාරජ්ෙමානරූපං විදිත්වා 
ආයස්මන්තං නන්දකං එතදයවොච – ‘‘සාධු, සාධු, නන්දකය එතං යඛො, 
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නන්දක, තුම්හාකං පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධාය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් ජිතානං, යංතුම්යහධම්මියා කථායසන්නිසීයදයයාථ.සන්නිපතිතානං
යවො, නන්දක, ද්වයංකරණීයං–ධම්මීවාකථා අරියයොවාතුණ්හීභායවො. [අ.
නි.8.71; 9.1] සද්යධොච, නන්දක, ිකක්ඛු යහොති, යනොචසීලවා.එවංයසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ් ං –
‘කින්තාහං සද්යධො ච අස්සං සීලවා චා’ති. යයතො ච යඛො, නන්දක, ිකක්ඛු
සද්යධොචයහොතිසීලවාච, එවංයසොයතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධොච, නන්දක, ිකක්ඛුයහොතිසීලවාච, යනොචලාභීඅජ්ඣත්තං 
යචයතොසමාධිස්ස. එවං යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං
අඞ් ං පරිපූයරතබ් ං – ‘කින්තාහං සද්යධො ච අස්සං සීලවා ච ලාභී ච
අජ්ඣත්තංයචයතොසමාධිස්සා’ති.යයතොච යඛො, නන්දක, ිකක්ඛුසද්යධොච
යහොති සීලවා ච ලාභී ච අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස, එවං යසො
යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධො ච, නන්දක, ිකක්ඛු යහොති සීලවා ච ලාභී ච අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමාධිස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. එවං යසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යසයයථාපි, නන්දක, පාණයකො
චතුප්පාදයකො අස්ස. තස්ස එයකො පායදො ඔමයකො ලාමයකො. එවං යසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො අස්ස. එවයමවං යඛො, නන්දක, ිකක්ඛු සද්යධො ච
යහොති සීලවා ච ලාභී ච අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස, න ලාභී 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. එවං යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. 
යතනතංඅඞ් ංපරිපූයරතබ් ං–‘කින්තාහංසද්යධොචඅස්සංසීලවාචලාභී
ච අජ්ඣත්තංයචයතොසමාධිස්සලාභීචඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’’’ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, නන්දක, ිකක්ඛු සද්යධො ච යහොති සීලවා ච ලාභී ච 
අජ්ඣත්තංයචයතොසමාධිස්සලාභීචඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, එවංයසො
යතනඞ්ය න පරිපූයරොයහොතී’’ති.ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතො
උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ යඛො ආයස්මා නන්දයකො අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො ිකක්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘ඉදානි, ආවුයසො, භ වා චතූහි පයදහි යකවලපරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – 
‘සද්යධොච, නන්දක, ිකක්ඛුයහොති, යනොචසීලවා.එවංයසොයතනඞ්ය න
අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ් ං –කින්තාහං සද්යධො ච
අස්සංසීලවාචා’ති.යයතොචයඛොනන්දක ිකක්ඛුසද්යධොචයහොතිසීලවාච, 
එවං යසො යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. සද්යධො චනන්දක ිකක්ඛු යහොති
සීලවා ච, යනො ච ලාභී අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස…යප.… ලාභී ච
අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, එවං
යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යසයයථාපි නන්දක පාණයකො 
චතුප්පාදයකො අස්ස, තස්ස එයකො පායදො ඔමයකො ලාමයකො, එවං යසො
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යතනඞ්ය න අපරිපූයරො අස්ස. එවයමවං යඛො, නන්දක, ිකක්ඛු සද්යධො ච
යහොති සීලවා ච, ලාභී ච අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස, න ලාභී
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, එවං යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති, 
යතනතංඅඞ් ංපරිපූයරතබ් ං‘කින්තාහංසද්යධොචඅස්සංසීලවාච, ලාභී
ච අජ්ඣත්තං යචයතොසමාධිස්ස, ලාභී ච අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’ති.
යයතොචයඛො, නන්දක, ිකක්ඛුසද්යධොචයහොතිසීලවාචලාභීචඅජ්ඣත්තං
යචයතොසමාධිස්ස ලාභී ච අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, එවං යසො
යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොතී’’ති. 

‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, ආනිසංසා කායලන ධම්මස්සවයන කායලන 
ධම්මසාකච්ඡාය.කතයමපඤ්ච? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුිකක්ඛූනංධම්මංයදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
ස යඤ්ෙනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංපකායසති.යථායථා, 
ආවුයසො, ිකක්ඛුිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ෙනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංපකායසති, තථාතථායසොසත්ථුපියයොච යහොතිමනායපොච රු
චභාවනීයයොච.අයං, ආවුයසො, පඨයමොආනිසංයසොකායලනධම්මස්සවයන
කායලන ධම්මසාකච්ඡාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං 
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ෙනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. යථා යථා, ආවුයසො, 
ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… බ්රහ්මචරියං 
පකායසති, තථා තථා යසො තස්මිං ධම්යම අත්ථප්පටිසංයවදී ච යහොති
ධම්මප්පටිසංයවදී ච. අයං, ආවුයසො, දුතියයො ආනිසංයසො කායලන
ධම්මස්සවයනකායලනධම්මසාකච්ඡාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං 
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ෙනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. යථා යථා, ආවුයසො, 
ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… බ්රහ්මචරියං
පකායසති, තථා තථා යසො තස්මිං ධම්යම  ම්භීරං අත්ථපදං පඤ්ඤාය
අතිවිජ්ඣ පස්සති. අයං, ආවුයසො, තතියයො ආනිසංයසො කායලන
ධම්මස්සවයන කායලනධම්මසාකච්ඡාය. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති
ආදිකලයාණං…යප.… බ්රහ්මචරියං පකායසති. යථා යථා, ආවුයසො, ිකක්ඛු 
ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… බ්රහ්මචරියං පකායසති, 
තථා තථා නං සබ්රහ්මචාරී උත්තරි සම්භායවන්ති – ‘අද්ධා අයමායස්මා
පත්යතො වා පජ්ෙති වා’. අයං, ආවුයසො, චතුත්යථො ආනිසංයසො කායලන
ධම්මස්සවයනකායලනධම්මසාකච්ඡාය. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  නවකනිපාතපාළි 

9 

පටුන 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං 
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ෙනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. යථා යථා, ආවුයසො, 
ිකක්ඛු ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං ස යඤ්ෙනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති, තත්ථ යය යඛො ිකක්ඛූ යසඛා අප්පත්තමානසා
අනුත්තරං යයො ක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති, යත තං ධම්මං සුත්වා
වීරියං ආරභන්ති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය
අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. යය පන තත්ථ ිකක්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා
වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා 
පරික්ඛීණභවසංයයොෙනා සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තා, යත තං ධම්මං සුත්වා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරංයයව අනුයුත්තා විහරන්ති. අයං, ආවුයසො, පඤ්චයමො
ආනිසංයසොකායලනධම්මස්සවයනකායලනධම්මසාකච්ඡාය. ඉයමයඛො, 
ආවුයසො, පඤ්ච ආනිසංසා කායලන ධම්මස්සවයන කායලන
ධම්මසාකච්ඡායා’’ති.චතුත්ථං. 

5.  ලසුත්තං 

5. ‘‘චත්තාරිමානි, ිකක්ඛයව,  ලානි. කතමානි චත්තාරි? පඤ්ඤා ලං, 
වීරිය ලං, අනවජ්ෙ ලං, සඞ් ාහ ලං.කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, පඤ්ඤා ලං? 
යය ධම්මාකුසලාකුසලසඞ්ඛාතායයධම්මාඅකුසලාඅකුසලසඞ්ඛාතායය
ධම්මාසාවජ්ො සාවජ්ෙසඞ්ඛාතායයධම්මාඅනවජ්ොඅනවජ්ෙසඞ්ඛාතායය
ධම්මාකණ්හා කණ්හසඞ්ඛාතායයධම්මාසුක්කාසුක්කසඞ්ඛාතායයධම්මා
යසවිතබ් ා යසවිතබ් සඞ්ඛාතා යය ධම්මා අයසවිතබ් ා
අයසවිතබ් සඞ්ඛාතා යය ධම්මානාලමරියා නාලමරියසඞ්ඛාතා යයධම්මා
අලමරියා අලමරියසඞ්ඛාතා, තයාස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය යවොදිට්ඨා යහොන්ති
යවොචරිතා.ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පඤ්ඤා ලං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, වීරිය ලං? යයධම්මාඅකුසලාඅකුසලසඞ්ඛාතා
යයධම්මාසාවජ්ොසාවජ්ෙසඞ්ඛාතායය ධම්මාකණ්හාකණ්හසඞ්ඛාතායය
ධම්මා අයසවිතබ් ා අයසවිතබ් සඞ්ඛාතා යය ධම්මා නාලමරියා
නාලමරියසඞ්ඛාතා, යතසංධම්මානංපහානායඡන්දංෙයනතිවායමතිවීරියං
ආරභති චිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති.යයධම්මාකුසලාකුසලසඞ්ඛාතායය
ධම්මා අනවජ්ො අනවජ්ෙසඞ්ඛාතා යය ධම්මා සුක්කා සුක්කසඞ්ඛාතා යය
ධම්මා යසවිතබ් ා යසවිතබ් සඞ්ඛාතා යය ධම්මා අලමරියා
අලමරියසඞ්ඛාතා, යතසං ධම්මානංපටිලාභායඡන්දංෙයනතිවායමතිවීරියං
ආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපදහති. ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, වීරිය ලං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, අනවජ්ෙ ලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො 
අනවජ්යෙන කායකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, අනවජ්යෙන
වචීකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, අනවජ්යෙන මයනොකම්යමන
සමන්නා යතොයහොති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, අනවජ්ෙ ලං. 
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‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, සඞ් ාහ ලං? චත්තාරිමානි, ිකක්ඛයව, 
සඞ් හවත්ථූනි–දානං, යපයයවජ්ෙං, අත්ථචරියා, සමානත්තතා.එතදග් ං, 
ිකක්ඛයව, දානානං යදිදං ධම්මදානං. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, යපයයවජ්ොනං
යදිදං අත්ථිකස්ස ඔහිතයසොතස්ස පුනප්පුනං ධම්මං යදයසති. එතදග් ං, 
ිකක්ඛයව, අත්ථචරියානං යදිදං අස්සද්ධං සද්ධාසම්පදාය සමාදයපති
නියවයසති පතිට්ඨායපති, දුස්සීලං සීලසම්පදාය… යප.… මච්ඡරිං
චා සම්පදාය…යප.… දුප්පඤ්ඤං පඤ්ඤාසම්පදාය සමාදයපති නියවයසති
පතිට්ඨායපති. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, සමානත්තතානං යදිදං යසොතාපන්යනො
යසොතාපන්නස්ස සමානත්යතො, සකදා ාමී සකදා ාමිස්ස සමානත්යතො, 
අනා ාමී අනා ාමිස්ස සමානත්යතො, අරහා අරහයතො සමානත්යතො. ඉදං 
වුච්චති, ිකක්ඛයව, සඞ් ාහ ලං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, චත්තාරි ලානි. 

‘‘ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, චතූහි  යලහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො
පඤ්ච භයානි සමතික්කන්යතො යහොති. කතමානි පඤ්ච? ආජීවිකභයං, 
අසියලොකභයං, පරිසසාරජ්ෙභයං, මරණභයං, දුග් තිභයං. ස යඛො යසො, 
ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘නාහං ආජීවිකභයස්ස
භායාමි.කිස්සාහංආජීවිකභයස්සභායිස්සාමි? අත්ථියමචත්තාරි ලානි–
පඤ්ඤා ලං, වීරිය ලං, අනවජ්ෙ ලං, සඞ් ාහ ලං. දුප්පඤ්යඤො යඛො
ආජීවිකභයස්ස භායයයය. කුසීයතො ආජීවිකභයස්ස භායයයය.
සාවජ්ෙකායකම්මන්තවචීකම්මන්තමයනොකම්මන්යතො ආජීවිකභයස්ස
භායයයය. අසඞ් ාහයකොආජීවිකභයස්සභායයයය.නාහංඅසියලොකභයස්ස
භායාමි…යප.… නාහං පරිසසාරජ්ෙභයස්ස භායාමි…යප.… නාහං
මරණභයස්ස භායාමි…යප.… නාහං දුග් තිභයස්ස භායාමි. කිස්සාහං
දුග් තිභයස්ස භායිස්සාමි? අත්ථි යම චත්තාරි  ලානි – පඤ්ඤා ලං, 
වීරිය ලං, අනවජ්ෙ ලං, සඞ් ාහ ලං. දුප්පඤ්යඤො යඛො දුග් තිභයස්ස 
භායයයය. කුසීයතො දුග් තිභයස්ස භායයයය. 
සාවජ්ෙකායකම්මන්තවචීකම්මන්තමයනොකම්මන්යතො දුග් තිභයස්ස
භායයයය. අසඞ් ාහයකො දුග් තිභයස්ස භායයයය. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, 
චතූහි  යලහි සමන්නා යතො අරියසාවයකො ඉමානි පඤ්ච භයානි
සමතික්කන්යතොයහොතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. යසවනාසුත්තං 

6. තත්ර යඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොිකක්ඛූ ආමන්යතසි…යප.…ආයස්මා
සාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘පුග් යලොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි
අයසවිතබ්ය ොපි. චීවරම්පි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ් ං – යසවිතබ් ම්පි
අයසවිතබ් ම්පි. පිණ්ඩපායතොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – 
යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපි. යසනාසනම්පි, ආවුයසො, දුවියධන
යවදිතබ් ං – යසවිතබ් ම්පි අයසවිතබ් ම්පි.  ාමනි යමොපි, ආවුයසො, 
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දුවියධනයවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපි. ෙනපදපයදයසොපි
ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො–යසවිතබ්ය ොපිඅයසවිතබ්ය ොපි. 

‘‘‘පුග් යලොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි 
අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ෙඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං යසවයතො අකුසලා
ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මාපරිහායන්ති; යයචයඛොයමපබ් ජියතන
ජීවිතපරික්ඛාරා සමුදායනතබ් ා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරා යත ච කසියරන
සමුදා ච්ඡන්ති; යස්සචම්හිඅත්ථායඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ් ජියතොයසො
ච යම සාමඤ්ඤත්යථො න භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡතී’ති, යතනාවුයසො, 
පුග් යලනයසොපුග් යලො රත්තිභා ංවාදිවසභා ංවාසඞ්ඛාපිඅනාපුච්ඡා
පක්කමිතබ් ං නානු න්ධිතබ්ය ො. 

‘‘තත්ථ යං ෙඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; යය ච යඛො යම
පබ් ජියතන ජීවිතපරික්ඛාරා සමුදායනතබ් ා
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරා යත ච
අප්පකසියරන සමුදා ච්ඡන්ති; යස්ස චම්හි අත්ථාය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් ජියතො යසො ච යම සාමඤ්ඤත්යථො න භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡතී’ති, 
යතනාවුයසො, පුග් යලනයසොපුග් යලොසඞ්ඛාපිඅනාපුච්ඡාපක්කමිතබ් ං 
නානු න්ධිතබ්ය ො. 

‘‘තත්ථ යං ෙඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති; යය ච යඛො යම 
පබ් ජියතන ජීවිතපරික්ඛාරා සමුදායනතබ් ා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරා යත ච කසියරන
සමුදා ච්ඡන්ති; යස්සචම්හිඅත්ථායඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ් ජියතොයසො
චයමසාමඤ්ඤත්යථො භාවනාපාරිපූරිං ච්ඡතී’ති, යතනාවුයසො, පුග් යලන
යසොපුග් යලොසඞ්ඛාපි අනු න්ධිතබ්ය ොනපක්කමිතබ් ං. 

‘‘තත්ථ යං ෙඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති; යය ච යඛො යම 
පබ් ජියතන ජීවිතපරික්ඛාරා සමුදායනතබ් ා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරා යත ච
අප්පකසියරන සමුදා ච්ඡන්ති; යස්ස චම්හි අත්ථාය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් ජියතො යසො ච යම සාමඤ්ඤත්යථො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡතී’ති, 
යතනාවුයසො, පුග් යලන යසො පුග් යලො යාවජීවං අනු න්ධිතබ්ය ො න
පක්කමිතබ් ං අපි පනුජ්ෙමායනන [පණුජ්ෙමායනන (?)]. ‘පුග් යලොපි, 
ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති
යංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 
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පටුන 

‘‘‘චීවරම්පි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ් ං – යසවිතබ් ම්පි 
අයසවිතබ් ම්පී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථයංෙඤ්ඤාචීවරං – ‘ඉදංයඛොයමචීවරංයසවයතොඅකුසලාධම්මා 
අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තී’ති, එවරූපංචීවරංනයසවිතබ් ං. 
තත්ථයංෙඤ්ඤාචීවරං – ‘ඉදංයඛොයමචීවරංයසවයතොඅකුසලාධම්මා 
පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූපං චීවරං යසවිතබ් ං. 
‘චීවරම්පි, ආවුයසො, දුවියධනයවදිතබ් ං–යසවිතබ් ම්පි අයසවිතබ් ම්පී’ති, 
ඉතියංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘පිණ්ඩපායතොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි 
අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ෙඤ්ඤා පිණ්ඩපාතං – ‘ඉමං යඛො යම පිණ්ඩපාතං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
පිණ්ඩපායතොනයසවිතබ්ය ො.තත්ථයංෙඤ්ඤා පිණ්ඩපාතං – ‘ඉමංයඛො
යම පිණ්ඩපාතං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා 
අිකවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපො පිණ්ඩපායතො යසවිතබ්ය ො. ‘පිණ්ඩපායතොපි, 
ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති
යංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘යසනාසනම්පි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ් ං – යසවිතබ් ම්පි 
අයසවිතබ් ම්පී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ෙඤ්ඤා යසනාසනං – ‘‘ඉදං යඛො යම යසනාසනං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූපං
යසනාසනංන යසවිතබ් ං.තත්ථයං ෙඤ්ඤායසනාසනං– ‘ඉදංයඛොයම
යසනාසනං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අිකවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූපංයසනාසනංයසවිතබ් ං. ‘යසනාසනම්පි, ආවුයසො, 
දුවියධනයවදිතබ් ං–යසවිතබ් ම්පිඅයසවිතබ් ම්පී’ති, ඉති යංතංවුත්තං, 
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ ාමනි යමොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි 
අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ෙඤ්ඤා  ාමනි මං – ‘ඉමං යඛො යම  ාමනි මං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
 ාමනි යමොනයසවිතබ්ය ො.තත්ථයංෙඤ්ඤා ාමනි මං– ‘ඉමංයඛො, 
යම  ාමනි මං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අිකවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපො  ාමනි යමො යසවිතබ්ය ො. ‘ ාමනි යමොපි, 
ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති
යංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘ෙනපදපයදයසොපි, ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි
අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
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තත්ථයංෙඤ්ඤාෙනපදපයදසං – ‘ඉමංයඛොයමෙනපදපයදසංයසවයතො
අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
ෙනපදපයදයසොන යසවිතබ්ය ො.තත්ථ යං ෙඤ්ඤාෙනපදපයදසං – ‘ඉමං
යඛොයමෙනපදපයදසංයසවයතොඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මා
අිකවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපොෙනපදපයදයසොයසවිතබ්ය ො.‘ෙනපදපයදයසොපි, 
ආවුයසො, දුවියධන යවදිතබ්ය ො – යසවිතබ්ය ොපි අයසවිතබ්ය ොපී’ති, ඉති
යං තංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. සුතවාසුත්තං 

7. එකංසමයංභ වාරාෙ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයෙපබ් යත.අථයඛො 
සුතවාපරිබ් ාෙයකොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සුතවා පරිබ් ාෙයකො භ වන්තං
එතදයවොච– 

‘‘එකමිදාහං, භන්යත, සමයංභ වාඉයධවරාෙ යහවිහරාමිගිරිබ් යෙ. 
තත්රයම, භන්යත, භ වයතොසම්මුඛාසුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං–‘යයොයසො, 
සුතවා [සුතව (සයා.)], ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, අභබ්ය ො යසො පඤ්ච ඨානානි අජ්ඣාචරිතුං – 
අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවොයරොයපතුං, 
අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු අදින්නං යථයයසඞ්ඛාතං ආදාතුං, අභබ්ය ො
ඛීණාසයවොිකක්ඛුයමථුනංධම්මං පටියසවිතුං, අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු
සම්පොනමුසා [සම්පොනං මුසා (ක. සී.)] භාසිතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො
ිකක්ඛු සන්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුං යසයයථාපි පුබ්ය 
අ ාරියභූයතො’ති. කච්චි යමතං, භන්යත, භ වයතො සුස්සුතං සුග් හිතං
සුමනසිකතංසූපධාරිත’’න්ති? 

‘‘තග්ඝ යතඑතං, සුතවා, සුස්සුතං සුග් හිතං සුමනසිකතං සූපධාරිතං.
පුබ්ය  චාහං, සුතවා, එතරහි ච එවං වදාමි – ‘යයො යසො ිකක්ඛු අරහං
ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො
පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, අභබ්ය ො යසො නව
ඨානානිඅජ්ඣාචරිතුං – අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛුසඤ්චිච්චපාණංජීවිතා
යවොයරොයපතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු අදින්නං යථයයසඞ්ඛාතං
ආදාතුං, අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු යමථුනංධම්මංපටියසවිතුං, අභබ්ය ො
ඛීණාසයවො ිකක්ඛු සම්පොනමුසා භාසිතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු
සන්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුං යසයයථාපි පුබ්ය  අ ාරියභූයතො, 
අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛුඡන්දා තිං න්තුං, අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු
යදොසා තිං  න්තුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු යමොහා තිං  න්තුං, 
අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු භයා තිං  න්තුං’.පුබ්ය චාහං, සුතවා, එතරහි
චඑවංවදාමි– ‘යයොයසොිකක්ඛුඅරහංඛීණාසයවොවුසිතවාකතකරණීයයො
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ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, අභබ්ය ො යසො ඉමානි නව ඨානානි 
අජ්ඣාචරිතු’’’න්ති.සත්තමං. 

8. සජ්ඣසුත්තං 

8. එකංසමයංභ වාරාෙ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයෙපබ් යත.අථයඛො 
සජ්යඣො පරිබ් ාෙයකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සජ්යඣො පරිබ් ාෙයකො
භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘එකමිදාහං, භන්යත, සමයංභ වාඉයධවරාෙ යහවිහරාමිගිරිබ් යෙ. 
තත්රයම, භන්යත, භ වයතොසම්මුඛාසුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං–‘යයොයසො, 
සජ්ඣ, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, 
අභබ්ය ොයසො පඤ්චඨානානිඅජ්ඣාචරිතුං – අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු
සඤ්චිච්ච පාණංජීවිතායවොයරොයපතුං, අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛුඅදින්නං
යථයයසඞ්ඛාතං ආදාතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු යමථුනං ධම්මං
පටියසවිතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු සම්පොනමුසා භාසිතුං, අභබ්ය ො 
ඛීණාසයවො ිකක්ඛු සන්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුං යසයයථාපි පුබ්ය  
අ ාරියභූයතො’ති. කච්චි යමතං, භන්යත, භ වයතො සුස්සුතං සුග් හිතං
සුමනසිකතං සූපධාරිත’’න්ති? 

‘‘තග්ඝ යතඑතං, සජ්ඣ, සුස්සුතං සුග් හිතංසුමනසිකතංසූපධාරිතං.
පුබ්ය  චාහං, සජ්ඣ, එතරහි ච එවං වදාමි – ‘යයො යසො ිකක්ඛු අරහං
ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො
පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, අභබ්ය ො යසො නව
ඨානානි අජ්ඣාචරිතුං–අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛුසඤ්චිච්චපාණංජීවිතා
යවොයරොයපතුං…යප.… අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛුසන්නිධිකාරකංකායම
පරිභුඤ්ජිතුංයසයයථාපිපුබ්ය  අ ාරියභූයතො, අභබ්ය ොඛීණාසයවොිකක්ඛු
බුද්ධං පච්චක්ඛාතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු ධම්මං පච්චක්ඛාතුං, 
අභබ්ය ො ඛීණාසයවො ිකක්ඛු සඞ්ඝං පච්චක්ඛාතුං, අභබ්ය ො ඛීණාසයවො
ිකක්ඛුසික්ඛං පච්චක්ඛාතුං’. පුබ්ය චාහං, සජ්ඣ, එතරහිචඑවං වදාමි –
‘යයො යසො ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොෙයනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, 
අභබ්ය ොයසොඉමානිනවඨානානි අජ්ඣාචරිතු’’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. පුග් ලසුත්තං 

9. ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ෙමානා යලොකස්මිං.
කතයම නව? අරහා, අරහත්තාය පටිපන්යනො, අනා ාමී, 
අනා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකදා ාමී, 
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සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, යසොතාපන්යනො, 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, පුථුජ්ෙයනො – ඉයම යඛො, 
ිකක්ඛයව, නවපුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ෙමානායලොකස්මි’’න්ති.නවමං. 

10. ආහුයනයයසුත්තං 

10. ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා පාහුයනයයා
දක්ඛියණයයා අඤ්ෙලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයම නව? අරහා, අරහත්තාය පටිපන්යනො, අනා ාමී, 
අනා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකදා ාමී, 
සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, යසොතාපන්යනො, 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්යනො, ය ොත්රභූ–ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
නව පුග් ලා ආහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං
යලොකස්සා’’ති.දසමං. 

සම්ය ොධිවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං – 

සම්ය ොධිනිස්සයයොයචව, යමඝියනන්දකං ලං; 
යසවනාසුතවාසජ්යඣො, පුග් යලොආහුයනයයයනචාති. 

2. සීහනාදවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත්තං 

11. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යෙතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘වුත්යථො 
යම, භන්යත, සාවත්ථියං වස්සාවායසො. ඉච්ඡාමහං, භන්යත, ෙනපදචාරිකං
පක්කමිතු’’න්ති. ‘‘යස්සදානිත්වං, සාරිපුත්ත, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථයඛො
ආයස්මා සාරිපුත්යතො උට්ඨායාසනා භ වන්තං අිකවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වා පක්කාමි. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු අචිරපක්කන්යත
ආයස්මන්යතසාරිපුත්යත භ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘ආයස්මාමං, භන්යත, 
සාරිපුත්යතො ආසජ්ෙ අප්පටිනිස්සජ්ෙ චාරිකං පක්කන්යතො’’ති. අථ යඛො
භ වා අඤ්ඤතරං ිකක්ඛුංආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, මමවචයනන
සාරිපුත්තංආමන්යතහි–‘සත්ථාතං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ආමන්යතතී’’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො ිකක්ඛු භ වයතො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ආමන්යතතී’’ති. 
‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොතස්සිකක්ඛුයනොපච්චස්යසොසි. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො 
[මහායමොග් ලායනො (ක.)] ආයස්මා ච ආනන්යදො අවාපුරණං [අපාපුරණං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  නවකනිපාතපාළි 

16 

පටුන 

(සයා.ක.)] ආදායවිහායරආහිණ්ඩන්ති [විහායරනවිහාරංඅන්වාහිණ්ඩන්ති
(සී. පී.), විහාරං ආහිණ්ඩන්ති (සයා.)] – ‘‘අිකක්කමථායස්මන්යතො, 
අිකක්කමථායස්මන්යතොය ඉදානායස්මා සාරිපුත්යතො භ වයතො සම්මුඛා
සීහනාදං නදිස්සතී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්නංයඛොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංභ වාඑතදයවොච–‘‘ඉධ
යත, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතයරො සබ්රහ්මචාරී ඛීයනධම්මං ආපන්යනො –
‘ආයස්මා මං, භන්යත, සාරිපුත්යතො ආසජ්ෙ අප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකං
පක්කන්යතො’’’ති. 

‘‘යස්ස නූන, භන්යත, කායයකාය තාසති අනුපට්ඨිතාඅස්ස, යසොඉධ
අඤ්ඤතරංසබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකං පක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, පථවියං සුචිම්පි නික්ඛිපන්ති අසුචිම්පි
නික්ඛිපන්තිගූථ තම්පිනික්ඛිපන්තිමුත්ත තම්පිනික්ඛිපන්ති යඛළ තම්පි
නික්ඛිපන්ති පුබ්  තම්පි නික්ඛිපන්ති යලොහිත තම්පි නික්ඛිපන්ති, න ච
යතන පථවී අට්ටීයති වා හරායති වා ජිගුච්ඡති වා; එවයමවං යඛො අහං, 
භන්යත, පථවීසයමනයචතසාවිහරාමිවිපුයලනමහග් යතනඅප්පමායණන
අයවයරන අ යාපජ්යෙන. යස්ස නූන, භන්යත, කායය කාය තාසති
අනුපට්ඨිතාඅස්ස, යසොඉධ අඤ්ඤතරංසබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙ
චාරිකංපක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ආපස්මිං සුචිම්පි යධොවන්ති අසුචිම්පි යධොවන්ති
ගූථ තම්පි… මුත්ත තම්පි… යඛළ තම්පි… පුබ්  තම්පි…
යලොහිත තම්පි යධොවන්ති, න ච යතන ආයපො අට්ටීයති වා හරායති වා
ජිගුච්ඡතිවා; එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, ආයපොසයමනයචතසා විහරාමි
විපුයලනමහග් යතනඅප්පමායණන අයවයරනඅ යාපජ්යෙන.යස්සනූන, 
භන්යත, කායය කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං
සබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකං පක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, යතයෙො සුචිම්පි ඩහති අසුචිම්පි ඩහති 
ගූථ තම්පි… මුත්ත තම්පි… යඛළ තම්පි… පුබ්  තම්පි…
යලොහිත තම්පිඩහති, නචයතන යතයෙොඅට්ටීයතිවාහරායතිවාජිගුච්ඡති
වා; එවයමවංයඛොඅහං, භන්යත, යතයෙොසයමනයචතසාවිහරාමිවිපුයලන
මහග් යතනඅප්පමායණනඅයවයරන අ යාපජ්යෙන.යස්සනූන, භන්යත, 
කායය කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං සබ්රහ්මචාරිං
ආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකංපක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, වායයො සුචිම්පි උපවායති අසුචිම්පි උපවායති
ගූථ තම්පි… මුත්ත තම්පි… යඛළ තම්පි… පුබ්  තම්පි…
යලොහිත තම්පි උපවායති, න ච යතන වායයො අට්ටීයති වා හරායති වා
ජිගුච්ඡතිවා; එවයමවංයඛො අහං, භන්යත, වායයොසයමනයචතසාවිහරාමි
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විපුයලනමහග් යතනඅප්පමායණනඅයවයරන අ යාපජ්යෙන.යස්සනූන, 
භන්යත, කායය කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං
සබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකං පක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, රයෙොහරණං සුචිම්පි පුඤ්ඡති අසුචිම්පි පුඤ්ඡති
ගූථ තම්පි… මුත්ත තම්පි… යඛළ තම්පි… පුබ්  තම්පි…
යලොහිත තම්පිපුඤ්ඡති, නචයතනරයෙොහරණංඅට්ටීයතිවාහරායතිවා 
ජිගුච්ඡති වා; එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, රයෙොහරණසයමන යචතසා
විහරාමි විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අ යාපජ්යෙන.
යස්ස නූන, භන්යත, කායය කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ
අඤ්ඤතරංසබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකං පක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, චණ්ඩාලකුමාරයකො වා චණ්ඩාලකුමාරිකා වා 
කයළොපිහත්යථො නන්තකවාසී  ාමං වා නි මං වා පවිසන්යතො
නීචචිත්තංයයව උපට්ඨයපත්වා පවිසති; එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, 
චණ්ඩාලකුමාරකචණ්ඩාලකුමාරිකාසයමන යචතසා විහරාමි විපුයලන
මහග් යතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅ යාපජ්යෙන.යස්සනූන, භන්යත, 
කායය කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං සබ්රහ්මචාරිං
ආසජ්ෙඅප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකංපක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, උසයභො ඡින්නවිසායණො සූරයතො සුදන්යතො 
සුවිනීයතො රථියාය රථියංසිඞ්ඝාෙයකනසිඞ්ඝාෙකං අන්වාහිණ්ඩන්යතොන
කිඤ්චි හිංසති පායදන වා විසායණන වා; එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, 
උසභඡින්නවිසාණසයමන යචතසා විහරාමි විපුයලන මහග් යතන
අප්පමායණන අයවයරන අ යාපජ්යෙන. යස්ස නූන, භන්යත, කායය 
කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං සබ්රහ්මචාරිංආසජ්ෙ 
අප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකංපක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ඉත්ථී වා පුරියසො වා දහයරො යුවා 
මණ්ඩනකොතියකො සීසංන්හායතො අහිකුණයපන වාකුක්කුරකුණයපන වා 
මනුස්සකුණයපන වා කණ්යඨ ආසත්යතන අට්ටීයයයය හරායයයය
ජිගුච්යඡයය; එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, ඉමිනා පූතිකායයන අට්ටීයාමි
හරායාමි ජිගුච්ඡාමි. යස්ස නූන, භන්යත, කායයකාය තාසති අනුපට්ඨිතා
අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං සබ්රහ්මචාරිං ආසජ්ෙ අප්පටිනිස්සජ්ෙ චාරිකං
පක්කයමයය. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, පුරියසො යමදකථාලිකං පරිහයරයය ඡිද්දාවඡිද්දං
උග්ඝරන්තංපග්ඝරන්තං; එවයමවංයඛොඅහං, භන්යත, ඉමං කායංපරිහරාමි
ඡිද්දාවඡිද්දං උග්ඝරන්තං පග්ඝරන්තං. යස්ස නූන, භන්යත, කායය
කාය තාසති අනුපට්ඨිතා අස්ස, යසො ඉධ අඤ්ඤතරං සබ්රහ්මචාරිං ආසජ්ෙ
අප්පටිනිස්සජ්ෙචාරිකංපක්කයමයයා’’ති. 
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පටුන 

අථ යඛො යසො ිකක්ඛු උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා 
භ වයතොපායදසුසිරසානිපතිත්වාභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘අච්චයයොමං, 
භන්යත, අච්ච මා යථා ාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යයො අහං
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අසතා තුච්ඡා මුසා අභූයතන අබ්භාචික්ඛිං. තස්ස
යම, භන්යත, භ වාඅච්චයංඅච්චයයතොපටිග් ණ්හතු ආයතිංසංවරායා’’ති.
‘‘තග්ඝතං [ත්වං(සී.පී.)], ිකක්ඛු, අච්චයයොඅච්ච මායථා ාලංයථාමූළ්හං
යථාඅකුසලං, යයොත්වංසාරිපුත්තං අසතාතුච්ඡාමුසාඅභූයතනඅබ්භාචික්ඛි.
යයතොචයඛොත්වං, ිකක්ඛු, අච්චයං අච්චයයතොදිස්වායථාධම්මං පටිකයරොසි, 
තං යත මයං පටිග් ණ්හාම. වුඩ්ඪියහසා, ිකක්ඛු, අරියස්ස විනයය යයො
අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති ආයතිං සංවරං
ආපජ්ෙතී’’ති. 

අථ යඛොභ වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තං ආමන්යතසි–‘‘ඛම, සාරිපුත්ත, 
ඉමස්ස යමොඝපුරිසස්ස, පුරා තස්ස තත්යථව සත්තධා මුද්ධා ඵලතී’’ති 
[ඵලිස්සතීති (ක. සී. සයා. පී. ක.) අට්ඨකථාසු පන ‘‘ඵලතීති’’ ඉත්යවව
දිස්සති]. ‘‘ඛමාමහං, භන්යත, තස්ස ආයස්මයතො සයච මං යසො ආයස්මා
එවමාහ–‘ඛමතුචයමයසොආයස්මා’’’ති.පඨමං. 

2. සඋපාදියසසසුත්තං 

12. එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියෙතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යඛො ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිතුං, යංනූනාහං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ් ාෙයකහි සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

යතන යඛො පන සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘යයො හි
යකොචි, ආවුයසො, සඋපාදියසයසොකාලංකයරොති, සබ්ය ොයසොඅපරිමුත්යතො
නිරයා අපරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා අපරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා
අපරිමුත්යතො අපායදුග් තිවිනිපාතා’’ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං භාසිතං යනව අිකනන්දි
නප්පටික්යකොසි. අනිකනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා 
පක්කාමි – ‘‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං
ආොනිස්සාමී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වාපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාසාරිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
සාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිං.තස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි–‘අතිප්පය ො
යඛොතාව සාවත්ථියං පිණ්ඩායචරිතුං; යංනූනාහංයයනඅඤ්ඤතිත්ථියානං 
පරිබ් ාෙකානංආරායමොයතනුපසඞ්කයමයය’න්ති.අථයඛොඅහං, භන්යත, 
යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ් ාෙයකහි සද්ධිං සම්යමොදිං.
සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.යතනයඛො
පන සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාෙකානං සන්නිසින්නානං
සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, 
සඋපාදියසයසො කාලං කයරොති, සබ්ය ො යසො අපරිමුත්යතො නිරයා
අපරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා අපරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා අපරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා’ති.අථ යඛොඅහං, භන්යත, යතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ් ාෙකානංභාසිතංයනවඅිකනන්දිං නප්පටික්යකොසිං. අනිකනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කමිං– ‘භ වයතොසන්තියකඑතස්ස
භාසිතස්සඅත්ථංආොනිස්සාමී’’’ති. 

‘‘යක ච [යකචි (සයා. පී.), යත ච (ක.)], සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ් ාෙකා ාලාඅ යත්තා, යකච [යකචි(සයා.පී.ක.)අ.නි.6.44පාළියා
සංසන්යදතබ් ං] සඋපාදියසසං වා ‘සඋපාදියසයසො’ති ොනිස්සන්ති, 
අනුපාදියසසංවා‘අනුපාදියසයසො’ති ොනිස්සන්ති’’ය 

‘‘නවයියම, සාරිපුත්ත, පුග් ලා සඋපාදියසසා කාලං කුරුමානා 
පරිමුත්තා නිරයා පරිමුත්තා තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්තා යපත්තිවිසයා
පරිමුත්තා අපායදුග් තිවිනිපාතා. කතයම නව? ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො 
පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති, සමාධිස්මිං පරිපූරකාරී, පඤ්ඤාය
මත්තයසොකාරී.යසොපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොෙනානංපරික්ඛයා 
අන්තරාපරිනිබ් ායී යහොති. අයං, සාරිපුත්ත, පඨයමො පුග් යලො 
සඋපාදියසයසො කාලං කුරුමායනො පරිමුත්යතො නිරයා පරිමුත්යතො
තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී 
යහොති, සමාධිස්මිංපරිපූරකාරී, පඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසොපඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ් ායී
යහොති…යප.… අසඞ්ඛාරපරිනිබ් ායී යහොති…යප.… සසඞ්ඛාරපරිනිබ් ායී
යහොති…යප.… උද්ධංයසොයතො යහොති අකනිට්ඨ ාමී. අයං, සාරිපුත්ත, 
පඤ්චයමොපුග් යලොසඋපාදියසයසොකාලංකුරුමායනොපරිමුත්යතොනිරයා
පරිමුත්යතො තිරච්ඡානයයොනියා පරිමුත්යතො යපත්තිවිසයා පරිමුත්යතො
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 
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‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී 
යහොති, සමාධිස්මිංමත්තයසොකාරී, පඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසොතිණ්ණං
සංයයොෙනානං පරික්ඛයා රා යදොසයමොහානං තනුත්තා සකදා ාමී යහොති, 
සකියදවඉමංයලොකංආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකයරොති.අයං, සාරිපුත්ත, 
ඡට්යඨො පුග් යලො සඋපාදියසයසො කාලං කුරුමායනො පරිමුත්යතො
නිරයා…යප.…පරිමුත්යතොඅපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී 
යහොති, සමාධිස්මිංමත්තයසොකාරී, පඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසොතිණ්ණං
සංයයොෙනානං පරික්ඛයා එකබීජී යහොති, එකංයයව මානුසකං භවං
නිබ් ත්යතත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. අයං, සාරිපුත්ත, සත්තයමො
පුග් යලො සඋපාදියසයසො කාලං කුරුමායනො පරිමුත්යතො නිරයා…යප.…
පරිමුත්යතො අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී 
යහොති, සමාධිස්මිංමත්තයසොකාරී, පඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසොතිණ්ණං
සංයයොෙනානං පරික්ඛයායකොලංයකොයලොයහොති, ද්යවවාතීණිවාකුලානි
සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තංකයරොති.අයං, සාරිපුත්ත, අට්ඨයමො
පුග් යලො සඋපාදියසයසො කාලං කුරුමායනො පරිමුත්යතො නිරයා…යප.…
පරිමුත්යතොඅපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සීයලසු පරිපූරකාරී
යහොති, සමාධිස්මිංමත්තයසොකාරී, පඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසො තිණ්ණං 
සංයයොෙනානං පරික්ඛයා සත්තක්ඛත්තුපරයමො යහොති, සත්තක්ඛත්තුපරමං
යදයවචමනුස්යසචසන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තං කයරොති.අයං, 
සාරිපුත්ත, නවයමොපුග් යලොසඋපාදියසයසොකාලංකුරුමායනොපරිමුත්යතො
නිරයා පරිමුත්යතොතිරච්ඡානයයොනියාපරිමුත්යතොයපත්තිවිසයාපරිමුත්යතො 
අපායදුග් තිවිනිපාතා. 

‘‘යකච, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ් ාෙකා ාලා අ යත්තා, යකච
සඋපාදියසසං වා ‘සඋපාදියසයසො’ති ොනිස්සන්ති, අනුපාදියසසං වා 
‘අනුපාදියසයසො’ති ොනිස්සන්තිය ඉයම යඛො, සාරිපුත්ත, නව පුග් ලා
සඋපාදියසසා කාලං කුරුමානා පරිමුත්තා නිරයා පරිමුත්තා
තිරච්ඡානයයොනියාපරිමුත්තායපත්තිවිසයා පරිමුත්තාඅපායදුග් තිවිනිපාතා.
න තාවායං, සාරිපුත්ත, ධම්මපරියායයො පටිභාසි ිකක්ඛූනං ිකක්ඛුනීනං
උපාසකානං උපාසිකානං. තං කිස්ස යහතු? මායිමං ධම්මපරියායං සුත්වා
පමාදංආහරිංසූති [ආහරිංසු(සී. පී.)]. අපි චමයා [අපිචායං (?)], සාරිපුත්ත, 
ධම්මපරියායයොපඤ්හාධිප්පායයනභාසියතො’’ති.දුතියං. 
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3. යකොට්ඨිකසුත්තං 

13. අථයඛොආයස්මාමහායකොට්ඨියකො [මහායකොට්ඨියතො(සී.සයා.පී.)] 
යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයං කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච–‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ‘යං 
කම්මං දිට්ඨධම්මයවදනීයං, තං යම කම්මං සම්පරායයවදනීයං යහොතූ’ති, 
එතස්සඅත්ථාය භ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං සුඛයවදනීයං 
[සුඛයවදනියං (ක.)ම.නි.3.8පස්සිතබ් ං], තංයමකම්මං දුක්ඛයවදනීයං 
[දුක්ඛයවදනියං (ක.)] යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං සුඛයවදනීයං 
[සුඛයවදනියං (ක.)ම.නි.3.8පස්සිතබ් ං], තංයමකම්මං දුක්ඛයවදනීයං 
[දුක්ඛයවදනියං (ක.)] යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං පනාවුයසො, සාරිපුත්ත, ‘යංකම්මංදුක්ඛයවදනීයං, තංයමකම්මං
සුඛයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 
‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං පරිපක්කයවදනීයං, තං 
යම කම්මං අපරිපක්කයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? ‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං අපරිපක්කයවදනීයං, තං යම 
කම්මං පරිපක්කයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං  හුයවදනීයං, තං යම 
කම්මං අප්පයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසොසාරිපුත්ත, ‘යංකම්මං අප්පයවදනීයං, තංයමකම්මං
 හුයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 
‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ‘යංකම්මංයවදනීයං, තංයම කම්මං
අයවදනීයං යහොතූ’ති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 
‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. 
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‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, ‘යං කම්මං අයවදනීයං, තං යම කම්මං 
යවදනීයංයහොතූ’ති, එතස්සඅත්ථායභ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති? ‘‘යනො
හිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘‘කිංනු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං දිට්ඨධම්මයවදනීයං තං
යමකම්මංසම්පරායයවදනීයංයහොතූති, එතස්සඅත්ථායභ වතිබ්රහ්මචරියං 
වුස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං සම්පරායයවදනීයං තං යම 
කම්මං දිට්ඨධම්මයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං සුඛයවදනීයං තං යම
කම්මං දුක්ඛයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං 
වුස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යංකම්මං දුක්ඛයවදනීයංතං යම කම්මං
සුඛයවදනීයංයහොතූති, එතස්සඅත්ථායභ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’ති, ඉති 
පුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, යංකම්මංපරිපක්කයවදනීයංතං යම
කම්මං අපරිපක්කයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං 
වුස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං අපරිපක්කයවදනීයං තං යම 
කම්මං පරිපක්කයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං 
වුස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං  හුයවදනීයං තං යම 
කම්මං අප්පයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං
වුස්සතී’ති, ඉති පුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යංකම්මං අප්පයවදනීයං තං යමකම්මං 
 හුයවදනීයංයහොතූති, එතස්සඅත්ථායභ වතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, යංකම්මංයවදනීයංතංයමකම්මං 
අයවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති, ඉති
පුට්යඨොසමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යං කම්මං අයවදනීයං තං යම කම්මං 
යවදනීයං යහොතූති, එතස්ස අත්ථාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති, ඉති
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පුට්යඨො සමායනො‘යනොහිදං, ආවුයසො’තිවයදසි.අථකිමත්ථංචරහාවුයසො, 
භ වතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 

‘‘යං ඛ්වස්ස [යං යඛො (ක.)], ආවුයසො, අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අප්පත්තං
අසච්ඡිකතංඅනිකසයමතං, තස්සඤාණායදස්සනායපත්තියා සච්ඡිකිරියාය
අිකසමයාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති [වුස්සති (සයා.)]. (‘‘කිං
පනස්සාවුයසො, අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අප්පත්තං අසච්ඡිකතං අනිකසයමතං, 
යස්ස ඤාණාය දස්සනාය පත්තියා සච්ඡිකිරියාය අිකසමයාය භ වති
බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති?) [( ) සයා. ක. යපොත්ථයකසු නත්ථි] ‘‘‘ඉදං
දුක්ඛ’න්ති ඛ්වස්ස [යඛො යං (ක.)], ආවුයසො, අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං අප්පත්තං 
අසච්ඡිකතංඅනිකසයමතං.තස්සඤාණායදස්සනායපත්තියාසච්ඡිකිරියාය
අිකසමයාය භ වති බ්රහ්මචරියං වුස්සති. අයං ‘දුක්ඛසමුදයයො’ති ඛ්වස්ස, 
ආවුයසො…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’තිඛ්වස්ස, ආවුයසො…යප.…‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති ඛ්වස්ස, ආවුයසො, අඤ්ඤාතං අදිට්ඨං
අප්පත්තං අසච්ඡිකතං අනිකසයමතං. තස්ස ඤාණාය දස්සනාය පත්තියා
සච්ඡිකිරියායඅිකසමයායභ වතිබ්රහ්මචරියං වුස්සති.ඉදංඛ්වස්ස [ඉතියඛො
යං(ක.)], ආවුයසො, අඤ්ඤාතං අදිට්ඨංඅප්පත්තංඅසච්ඡිකතංඅනිකසයමතං.
තස්ස [යස්ස (?)] ඤාණාය දස්සනාය පත්තියා සච්ඡිකිරියාය අිකසමයාය
භ වතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති.තතියං. 

4. සමිද්ධිසුත්තං 

14. අථයඛොආයස්මාසමිද්ධියයනායස්මාසාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං සමිද්ධිං ආයස්මා සාරිපුත්යතො
එතදයවොච – ‘‘කිමාරම්මණා, සමිද්ධි, පුරිසස්ස සඞ්කප්පවිතක්කා
උප්පජ්ෙන්තී’’ති? ‘‘නාමරූපාරම්මණා, භන්යත’’ති.‘‘යතපන, සමිද්ධි, ක්ව
නානත්තං  ච්ඡන්තී’’ති? ‘‘ධාතූසු, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංසමුදයා’’ති? ‘‘ඵස්සසමුදයා, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංසයමොසරණා’’ති? ‘‘යවදනාසයමොසරණා, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, 
සමිද්ධි, කිංපමුඛා’’ති? ‘‘සමාධිප්පමුඛා, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංඅධිපයතයයා’’ති? ‘‘සතාධිපයතයයා, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංඋත්තරා’’ති? ‘‘පඤ්ඤුත්තරා, භන්යත’’ති. ‘‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංසාරා’’ති? ‘‘විමුත්තිසාරා, භන්යත’’ති.‘‘යතපන, සමිද්ධි, කිංඔ ධා’’ති? 
‘‘අමයතො ධා, භන්යත’’ති. 

‘‘‘කිමාරම්මණා, සමිද්ධි, පුරිසස්ස සඞ්කප්පවිතක්කා උප්පජ්ෙන්තී’ති, 
ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘නාමරූපාරම්මණා, භන්යත’ති වයදසි. ‘යත පන, 
සමිද්ධි, ක්ව නානත්තං  ච්ඡන්තී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘ධාතූසු, 
භන්යත’තිවයදසි. ‘යතපන, සමිද්ධි, කිංසමුදයා’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො
‘ඵස්සසමුදයා, භන්යත’ති වයදසි.‘යතපන, සමිද්ධි, කිංසයමොසරණා’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො ‘යවදනාසයමොසරණා, භන්යත’ති වයදසි. ‘යත පන, 
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සමිද්ධි, කිංපමුඛා’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘සමාධිප්පමුඛා, භන්යත’ති
වයදසි. ‘යත පන, සමිද්ධි, කිංඅධිපයතයයා’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො
‘සතාධිපයතයයා, භන්යත’තිවයදසි. ‘යතපන, සමිද්ධි, කිංඋත්තරා’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො ‘පඤ්ඤුත්තරා, භන්යත’ති වයදසි. ‘යත පන, සමිද්ධි, 
කිංසාරා’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘විමුත්තිසාරා, භන්යත’ති වයදසි. ‘යත
පන, සමිද්ධි, කිංඔ ධා’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො ‘අමයතො ධා, භන්යත’ති
වයදසි. සාධු සාධු, සමිද්ධිය සාධු යඛො ත්වං, සමිද්ධි, පුට්යඨො [පඤ්හං (සී.
සයා.පී.)] පුට්යඨො විස්සජ්යෙසි, යතනචමාමඤ්ඤී’’ති.චතුත්ථං. 

5.  ණ්ඩසුත්තං 

15. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව,  ණ්යඩො අයනකවස්ස ණියකො. තස්සස්සු
 ණ්ඩස්ස නව වණමුඛානි නව අයභදනමුඛානි. තයතො යං කිඤ්චි
පග්ඝයරයය – අසුචියයව පග්ඝයරයය, දුග් න්ධංයයව පග්ඝයරයය, 
යෙගුච්ඡියංයයව [යෙගුච්ඡියයව (ක.)] පග්ඝයරයය; යංකිඤ්චි පසයවයය– 
අසුචියයවපසයවයය, දුග් න්ධංයයවපසයවයය, යෙගුච්ඡියංයයවපසයවයය. 

‘‘ ණ්යඩොති යඛො, ිකක්ඛයව, ඉමස්යසතං චාතුමහාභූතිකස්ස 
[චාතුම්මහාභූතිකස්ස (සී. සයා. පී.)] කායස්ස අධිවචනං 
මාතායපත්තිකසම්භවස්ස ඔදනකුම්මාසූපචයස්ස 
අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්මස්ස. තස්සස්සු ණ්ඩස්සනව
වණමුඛානි නව අයභදනමුඛානි. තයතො යං කිඤ්චි පග්ඝරති – අසුචියයව
පග්ඝරති, දුග් න්ධංයයව පග්ඝරති, යෙගුච්ඡියංයයව පග්ඝරති; යං කිඤ්චි
පසවති – අසුචියයව පසවති, දුග් න්ධංයයව පසවති, යෙගුච්ඡියංයයව
පසවති.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, ඉමස්මිංකායයනිබ්බින්දථා’’ති. පඤ්චමං. 

6. සඤ්ඤාසුත්තං 

16. ‘‘නවයිමා, ිකක්ඛයව, සඤ්ඤාභාවිතා හුලීකතාමහප්ඵලා යහොන්ති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. කතමා නව? අසුභසඤ්ඤා, 
මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා [පටික්කූලසඤ්ඤා (සී. සයා. පී.)], 
සබ් යලොයකඅනිකරතසඤ්ඤා [අනිකරතිසඤ්ඤා (ක.)අ.නි. 5.121-122], 
අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, 
පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා –ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, නවසඤ්ඤා, භාවිතා
 හුලීකතා මහප්ඵලා යහොන්ති මහානිසංසා අමයතො ධා
අමතපරියයොසානා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කුලසුත්තං 

17. ‘‘නවහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හිසමන්නා තංකුලං අනුප න්ත්වා වා
නාලං උප න්තුං, උප න්ත්වා වා නාලං නිසීදිතුං. කතයමහි නවහි? න 
මනායපනපච්චුට්යඨන්ති, නමනායපනඅිකවායදන්ති, නමනායපනආසනං
යදන්ති, සන්තමස්සපරිගුහන්ති,  හුකම්පියථොකංයදන්ති, පණීතම්පිලූඛං
යදන්ති, අසක්කච්චං යදන්ති යනො සක්කච්චං, න උපනිසීදන්ති
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ධම්මස්සවනාය, භාසිතමස්ස න සුස්සූසන්ති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, 
නවහඞ්ය හි සමන්නා තං කුලං අනුප න්ත්වා වා නාලං උප න්තුං
උප න්ත්වාවානාලංනිසීදිතුං. 

‘‘නවහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හිසමන්නා තංකුලංඅනුප න්ත්වාවා අලං
උප න්තුං, උප න්ත්වා වා අලං නිසීදිතුං. කතයමහි නවහි? මනායපන 
පච්චුට්යඨන්ති, මනායපන අිකවායදන්ති, මනායපන ආසනං යදන්ති, 
සන්තමස්ස න පරිගුහන්ති,  හුකම්පි  හුකං යදන්ති, පණීතම්පි පණීතං
යදන්ති, සක්කච්චංයදන්තියනොඅසක්කච්චං, උපනිසීදන්ති ධම්මස්සවනාය, 
භාසිතමස්සසුස්සූසන්ති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, නවහඞ්ය හි සමන්නා තං
කුලංඅනුප න්ත්වාවාඅලංඋප න්තුං, උප න්ත්වාවාඅලං නිසීදිතු’’න්ති.
සත්තමං. 

8. නවඞ්ගුයපොසථසුත්තං 

18. ‘‘නවහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො උයපොසයථො
උපවුත්යථො මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො.
කථං උපවුත්යථො ච, ිකක්ඛයව, නවහඞ්ය හි සමන්නා යතො උයපොසයථො
මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාවජීවං අරහන්යතො
පාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතාපටිවිරතානිහිතදණ්ඩානිහිතසත්ථාලජ්ජී 
දයාපන්නා සබ් පාණභූතහිතානුකම්පියනො විහරන්ති; අහම්පජ්ෙ ඉමඤ්ච
රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථොලජ්ජී දයාපන්යනොසබ් පාණභූතහිතානුකම්පී
විහරාමි.ඉමිනාපඞ්ය න [ඉමිනාපිඅඞ්ය න(ක.සී.)] අරහතංඅනුකයරොමි; 
උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා පඨයමන අඞ්ය න
සමන්නා යතොයහොති…යප. …. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති – මඤ්චයක වා
තිණසන්ථාරයක වා; අහම්පජ්ෙ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයංකප්යපමි–මඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා. ඉමිනාපඞ්ය න
අරහතං අනුකයරොමි; උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා
අට්ඨයමනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යමත්තාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං
තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ් ධි සබ් ත්තතාය
සබ් ාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන
අප්පමායණන අයවයරන අ යාපජ්යෙන [අ යාපජ්යඣන (ක.), 
අ යා ජ්යඣන (?)] ඵරිත්වා විහරති. ඉමිනා නවයමන අඞ්ය න
සමන්නා යතො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, ිකක්ඛයව, නවහඞ්ය හි
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සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵයලො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො
මහාවිප්ඵායරො’’ති.අට්ඨමං. 

9. යදවතාසුත්තං 

19. ‘‘ඉමඤ්ච, ිකක්ඛයව, රත්තිං සම් හුලා යදවතා අිකක්කන්තාය
රත්තියා අිකක්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යෙතවනං ඔභායසත්වා
යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං අිකවායදත්වා එකමන්තං 
අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො, ිකක්ඛයව, තා යදවතා මං එතදයවොචුං –
‘උපසඞ්කමිංසු යනො, භන්යත, පුබ්ය  මනුස්සභූතානං පබ් ජිතා අ ාරානි.
යතමයං, භන්යත, පච්චුට්ඨිම්හ, යනොචයඛොඅිකවාදිම්හ.තාමයං, භන්යත, 
අපරිපුණ්ණකම්මන්තා විප්පටිසාරිනියයො පච්චානුතාපිනියයො හීනං කායං
උපපන්නා’’’ති. 

‘‘අපරාපි මං, ිකක්ඛයව, සම් හුලායදවතාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොචුං–
‘උපසඞ්කමිංසු යනො, භන්යත, පුබ්ය  මනුස්සභූතානං පබ් ජිතා අ ාරානි.
යත මයං, භන්යත, පච්චුට්ඨිම්හ අිකවාදිම්හ [පච්චුට්ඨිම්හ ච අිකවාදිම්හ ච
(සයා.)], යනො ච යතසං ආසනං අදම්හ. තා මයං, භන්යත, 
අපරිපුණ්ණකම්මන්තා විප්පටිසාරිනියයො පච්චානුතාපිනියයො හීනං කායං
උපපන්නා’’’ති. 

‘‘අපරාපිමං, ිකක්ඛයව, සම් හුලායදවතාඋපසඞ්කමිත්වා එතදයවොචුං–
‘උපසඞ්කමිංසු යනො, භන්යත, පුබ්ය  මනුස්සභූතානං පබ් ජිතා අ ාරානි.
යත මයං, භන්යත, පච්චුට්ඨිම්හ අිකවාදිම්හ [පච්චුට්ඨිම්හ ච අිකවාදිම්හ ච
(සයා.)] ආසනං [ආසනඤ්ච (සී. සයා.)] අදම්හ, යනො ච යඛො යථාසත්ති
යථා ලං සංවිභජිම්හ…යප.… යථාසත්ති යථා ලං [යථා ලං ච (?)] 
සංවිභජිම්හ, යනොචයඛොඋපනිසීදිම්හධම්මස්සවනාය…යප.…උපනිසීදිම්හ 
[උපනිසීදිම්හ ච (සයා.)] ධම්මස්සවනාය, යනො ච යඛො ඔහිතයසොතා ධම්මං
සුණිම්හ…යප.…ඔහිතයසොතාචධම්මංසුණිම්හ, යනොචයඛොසුත්වාධම්මං 
ධාරයිම්හ…යප.… සුත්වා ච ධම්මං ධාරයිම්හ, යනො ච යඛො ධාතානං
ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛිම්හ…යප.… ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථං
උපපරික්ඛිම්හ, යනොචයඛො අත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මං
පටිපජ්ජිම්හ. තා මයං, භන්යත, අපරිපුණ්ණකම්මන්තා විප්පටිසාරිනියයො
පච්චානුතාපිනියයොහීනංකායං උපපන්නා’’’ති. 

‘‘අපරාපිමං, ිකක්ඛයව, සම් හුලායදවතාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොචුං – 
‘උපසඞ්කමිංසු යනො, භන්යත, පුබ්ය  මනුස්සභූතානං පබ් ජිතා අ ාරානි.
යත මයං, භන්යත, පච්චුට්ඨිම්හ අිකවාදිම්හ [පච්චුට්ඨිම්හ ච අිකවාදිම්හ ච
(සයා.)], ආසනං [ආසනඤ්ච (සී. සයා.)] අදම්හ, යථාසත්ති යථා ලං 
[යථා ලං ච (?)] සංවිභජිම්හ, උපනිසීදිම්හ [උපනිසීදිම්හ ච (සයා.)] 
ධම්මස්සවනාය, ඔහිතයසොතාචධම්මං සුණිම්හ, සුත්වාචධම්මංධාරයිම්හ, 
ධාතානඤ්චධම්මානංඅත්ථංඋපපරික්ඛිම්හ, අත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය
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පටුන 

ධම්මානුධම්මං [ධම්මානුධම්මඤ්ච (?)] පටිපජ්ජිම්හ. තා මයං, භන්යත, 
පරිපුණ්ණකම්මන්තාඅවිප්පටිසාරිනියයො අපච්චානුතාපිනියයොපණීතංකායං
උපපන්නා’ති. එතානි, ිකක්ඛයව, රුක්ඛමූලානි එතානි සුඤ්ඤා ාරානි.
ඣායථ, ිකක්ඛයව, මා පමාදත්ථ, මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ 
යසයයථාපිතාපුරිමිකායදවතා’’ති.නවමං. 

10. යවලාමසුත්තං 

20. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියෙතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වා එතදයවොච– 

‘‘අපිනුයත,  හපති, කුයලදානංදීයතී’’ති? ‘‘දීයතියම, භන්යත, කුයල
දානං; තඤ්ච යඛො ලූඛංකණාෙකංබිළඞ් දුතිය’’න්ති. ‘‘ලූඛඤ්යචපි [ලූඛං
වාපි (සයා.), ලූඛඤ්චාපි (ක.)],  හපති, දානං යදති පණීතං වා; තඤ්ච
අසක්කච්චං යදති, අචිත්තීකත්වා [අචිත්තිංකත්වා (ක.), අපචිත්තිංකත්වා
(සයා.), අචිත්තිකත්වා (පී.)] යදති, අසහත්ථා යදති, අපවිද්ධං [අපවිට්ඨං
(සයා.)] යදති, අනා මනදිට්ඨියකොයදති.යත්ථයත්ථතස්සතස්ස දානස්ස
විපායකොනිබ් ත්තති, න උළාරායභත්තයභො ායචිත්තංනමති, නඋළාරාය
වත්ථයභො ාය චිත්තං නමති, න උළාරාය යානයභො ාය චිත්තං නමති, න
උළායරසු පඤ්චසු කාමගුයණසු යභො ාය චිත්තං නමති. යයපිස්ස යත
යහොන්ති පුත්තාති වා දාරාති වා දාසාති වා යපස්සාති වා කම්මකරාති වා, 
යතපිනසුස්සූසන්තිනයසොතංඔදහන්තිනඅඤ්ඤාචිත්තං උපට්ඨයපන්ති.
තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං [එවඤ්යචතං (සයා. ක.)],  හපති, යහොති
අසක්කච්චංකතානංකම්මානංවිපායකො’’. 

‘‘ලූඛඤ්යචපි,  හපති, දානං යදතිපණීතං වා; තඤ්චසක්කච්චං යදති, 
චිත්තීකත්වායදති, සහත්ථායදති, අනපවිද්ධංයදති, ආ මනදිට්ඨියකොයදති. 
යත්ථ යත්ථ තස්ස තස්ස දානස්ස විපායකො නිබ් ත්තති, උළාරාය
භත්තයභො ාය චිත්තං නමති, උළාරාය වත්ථයභො ාය චිත්තං නමති, 
උළාරාය යානයභො ාය චිත්තං නමති, උළායරසු පඤ්චසු කාමගුයණසු
යභො ායචිත්තංනමති.යයපිස්සයතයහොන්තිපුත්තාති වාදාරාතිවාදාසාති
වායපස්සාතිවාකම්මකරාතිවා, යතපි සුස්සූසන්තියසොතංඔදහන්තිඅඤ්ඤා
චිත්තං උපට්ඨයපන්ති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං,  හපති, යහොති
සක්කච්චංකතානංකම්මානංවිපායකො. 

‘‘භූතපුබ් ං,  හපති, යවලායමොනාමබ්රාහ්මයණොඅයහොසි.යසොඑවරූපං 
දානංඅදාසිමහාදානං.චතුරාසීතිසුවණ්ණපාතිසහස්සානිඅදාසිරූපියපූරානි, 
චතුරාසීති රූපියපාතිසහස්සානි අදාසි සුවණ්ණපූරානි, චතුරාසීති 
කංසපාතිසහස්සානි අදාසි හිරඤ්ඤපූරානි, චතුරාසීති හත්ථිසහස්සානි අදාසි
යසොවණ්ණාලඞ්කාරානි යසොවණ්ණධොනි යහමොලප්පටිච්ඡන්නානි 
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[යහමොලසඤ්ඡන්නානි (සී. පී.)], චතුරාසීති රථසහස්සානි අදාසි
සීහචම්මපරිවාරානි  යග්ඝචම්මපරිවාරානි දීපිචම්මපරිවාරානි 
පණ්ඩුකම් ලපරිවාරානි යසොවණ්ණාලඞ්කාරානි යසොවණ්ණධොනි
යහමොලප්පටිච්ඡන්නානි, චතුරාසීතියධනුසහස්සානිඅදාසිදුකූලසන්ධනානි 
[දුකූලසන්දස්සනානි (සී.), දුකූලසණ්ඨනානි (සයා.), දුකූලසන්ථනානි (පී.), 
දුහසන්දනානි (දී. නි. 2.263), දුකූලසන්දනානි (තත්ථ පාඨන්තරං)] 
කංසූපධාරණානි, චතුරාසීති කඤ්ඤාසහස්සානි අදාසි
ආමුත්තමණිකුණ්ඩලායයො [ආමුක්කමණිකුණ්ඩලායයො (?)], චතුරාසීති
පල්ලඞ්කසහස්සානිඅදාසි ය ොනකත්ථතානි පටිකත්ථතානිපෙලිකත්ථතානි 
කදලිමි පවරපච්චත්ථරණානිසඋත්තරච්ඡදානිඋභයතොයලොහිතකූපධානානි, 
චතුරාසීති වත්ථයකොටිසහස්සානිඅදාසියඛොමසුඛුමානංයකොයසයයසුඛුමානං
කම් ලසුඛුමානං කප්පාසිකසුඛුමානං, යකො පන වායදො අන්නස්ස පානස්ස
ඛජ්ෙස්සයභොජ්ෙස්සයලයයස්ස යපයයස්ස, නජ්යෙොමඤ්යඤවිස්සන්දන්ති 
[විස්සන්දති(සී. පී.)]. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවමස්ස – ‘අඤ්යඤො නූන යතන
සමයයන යවලායමො බ්රාහ්මයණො අයහොසි, යසො [යයො (?)] තං දානං අදාසි 
මහාදාන’න්ති. න යඛො පයනතං,  හපති, එවං දට්ඨබ් ං. අහං යතන
සමයයනයවලායමො බ්රාහ්මයණො අයහොසිං.අහංතං දානංඅදාසිංමහාදානං.
තස්මිංයඛො පන,  හපති, දායනනයකොචි දක්ඛියණයයයො අයහොසි, නතං
යකොචිදක්ඛිණංවියසොයධති. 

‘‘යං,  හපති, යවලායමොබ්රාහ්මයණොදානංඅදාසිමහාදානං, යයොයචකං 
දිට්ඨිසම්පන්නංයභොයෙයය, ඉදංතයතොමහප්ඵලතරං. 

( ) [(යඤ්ච  හපතියවලායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසිමහාදානං) (සී.
පී.)] ‘‘යයොචසතං දිට්ඨිසම්පන්නානංයභොයෙයය, යයො යචකංසකදා ාමිං
යභොයෙයය, ඉදංතයතොමහප්ඵලතරං. 

( ) [(යඤ්ච  හපතියවලායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසිමහාදානං) (සී.
පී.)] ‘‘යයො ච සතං සකදා ාමීනං යභොයෙයය, යයො යචකං අනා ාමිං
යභොයෙයය…යප.… යයො ච සතං අනා ාමීනං යභොයෙයය, යයො යචකං 
අරහන්තංයභොයෙයය…යයොචසතංඅරහන්තානංයභොයෙයය, යයොයචකං 
පච්යචකබුද්ධං යභොයෙයය … යයො ච සතං පච්යචකබුද්ධානං යභොයෙයය, 
යයො ච තථා තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං යභොයෙයය… යයො ච
බුද්ධප්පමුඛං ිකක්ඛුසඞ්ඝං යභොයෙයය…යයො ච චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්ස
විහාරං කාරායපයය… යයො ච පසන්නචිත්යතො බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච
සඞ්ඝඤ්ච සරණං  ච්යඡයය… යයො ච පසන්නචිත්යතො සික්ඛාපදානි
සමාදියයයය – පාණාතිපාතා යවරමණිං, අදින්නාදානා යවරමණිං, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණිං, මුසාවාදා යවරමණිං, 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා යවරමණිං, යයො ච අන්තමයසො
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 න්යධොහනමත්තම්පි [ න්ධූහනමත්තම්පි(සී.),  ද්දූහනමත්තම්පි(සයා.පී.)
ම.නි. 3.211] යමත්තචිත්තංභායවයය, ( ) [(යයොච අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි
අනිච්චසඤ්ඤංභායවයය)(ක.)] ඉදංතයතො මහප්ඵලතරං. 

‘‘යඤ්ච,  හපති, යවලායමො බ්රාහ්මයණො දානං අදාසි මහාදානං, යයො
යචකං දිට්ඨිසම්පන්නං යභොයෙයය… යයො ච සතං දිට්ඨිසම්පන්නානං
යභොයෙයය, යයොයචකං සකදා ාමිංයභොයෙයය…යයොචසතංසකදා ාමීනං
යභොයෙයය, යයො යචකං අනා ාමිංයභොයෙයය…යයොචසතං අනා ාමීනං
යභොයෙයය, යයොයචකංඅරහන්තංයභොයෙයය…යයොච සතංඅරහන්තානං
යභොයෙයය, යයො යචකං පච්යචකබුද්ධං යභොයෙයය… යයො ච සතං 
පච්යචකබුද්ධානං යභොයෙයය, යයො චතථා තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං
යභොයෙයය… යයො ච බුද්ධප්පමුඛං ිකක්ඛුසඞ්ඝං යභොයෙයය, යයො ච
චාතුද්දිසං සඞ්ඝං උද්දිස්ස විහාරං කාරායපයය… යයො ච පසන්නචිත්යතො
බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං  ච්යඡයය, යයො ච පසන්නචිත්යතො
සික්ඛාපදානි සමාදියයයය – පාණාතිපාතා යවරමණිං… 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා යවරමණිං, යයො ච අන්තමයසො
 න්යධොහනමත්තම්පි යමත්තචිත්තං භායවයය, යයො ච
අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පි අනිච්චසඤ්ඤං භායවයය, ඉදං තයතො
මහප්ඵලතර’’න්ති.දසමං. 

සීහනාදවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

නායදොසඋපාදියසයසොච, යකොට්ඨියකනසමිද්ධිනා; 
 ණ්ඩසඤ්ඤාකුලංයමත්තා, යදවතායවලායමනචාති. 

3. සත්තාවාසවග්ය ො 

1. තිඨානසුත්තං 

21. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහි උත්තරකුරුකා මනුස්සා යදයව ච
තාවතිංයසඅධිග් ණ්හන්ති ෙම්බුදීපයකචමනුස්යස.කතයමහිතීහි? අමමා, 
අපරිග් හා, නියතායුකා, වියසසගුණා [වියසසභුයනො(සී.සයා.පී.)] – ඉයමහි
යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ඨායනහිඋත්තරකුරුකා මනුස්සායදයවචතාවතිංයස 
අධිග් ණ්හන්තිෙම්බුදීපයකචමනුස්යස. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහියදවාතාවතිංසාඋත්තරකුරුයකචමනුස්යස 
අධිග් ණ්හන්තිෙම්බුදීපයකචමනුස්යස.කතයමහිතීහි? දිබ්ය නආයුනා, 
දිබ්ය න වණ්යණන, දිබ්ය න සුයඛන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
ඨායනහි යදවා තාවතිංසා උත්තරකුරුයක ච මනුස්යස අධිග් ණ්හන්ති
ෙම්බුදීපයකචමනුස්යස. 
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[කථා. 271] ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහි ෙම්බුදීපකා මනුස්සා
උත්තරකුරුයකචමනුස්යසඅධිග් ණ්හන්තියදයවචතාවතිංයස. කතයමහි
තීහි? සූරා, සතිමන්යතො, ඉධබ්රහ්මචරියවායසො–ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහි 
ඨායනහිෙම්බුදීපකාමනුස්සාඋත්තරකුරුයකචමනුස්යස අධිග් ණ්හන්ති
යදයවච තාවතිංයස’’ති.පඨමං. 

2. අස්සඛළුඞ්කසුත්තං 

22. [අ. නි. 3.141] ‘‘තයයො ච, ිකක්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යක යදයසස්සාමි
තයයොචපුරිසඛළුඞ්යකතයයො චඅස්සපරස්යස [අස්සසදස්යස(සී.සයා.පී.)
අ.නි. 3.142] තයයොචපුරිසපරස්යස [පුරිසසදස්යස(සී.සයා. පී.)] තයයොච
භද්යදඅස්සාොනීයයතයයොචභද්යදපුරිසාොනීයය.තංසුණාථ. 

‘‘කතයමච, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සඛළුඞ්කා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 
අස්සඛළුඞ්යකො ෙවසම්පන්යනො යහොති, න වණ්ණසම්පන්යනො, න 
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච.ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සඛළුඞ්කා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයොපුරිසඛළුඞ්කා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො
පුරිසඛළුඞ්යකො ෙවසම්පන්යනො යහොති, න වණ්ණසම්පන්යනො, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකො 
ෙවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො 
ච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ෙවසම්පන්යනො යහොති, න 
වණ්ණසම්පන්යනොනආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පොනාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං
පොනාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පොනාති, ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතංපොනාති.ඉදමස්ස ෙවස්මිං වදාමි.
අිකධම්යමයඛොපනඅිකවිනයයපඤ්හංපුට්යඨො සංසායදති [සංසායරති(ක.)
අ.නිආ.1.3.141], යනො විස්සජ්යෙති.ඉදමස්සනවණ්ණස්මිංවදාමි.නයඛො
පන ලාභී යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරානං. ඉදමස්ස න
ආයරොහපරිණාහස්මිං වදාමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනො යහොති, න වණ්ණසම්පන්යනො න 
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 
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‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ෙවසම්පන්යනො ච යහොති 
වණ්ණසම්පන්යනො ච, න ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පොනාති…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතං පොනාති.ඉදමස්සෙවස්මිං වදාමි.
අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යෙති, යනො
සංසායදති. ඉදමස්ස වණ්ණස්මිං වදාමි. න යඛො පන ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරානං. ඉදමස්ස න 
ආයරොහපරිණාහස්මිං වදාමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ෙවසම්පන්යනො ච යහොති
වණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පොනාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතංපොනාති.ඉදමස්සෙවස්මිංවදාමි.අිකධම්යමයඛොපන
අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යෙති, යනො සංසායදති. ඉදමස්ස
වණ්ණස්මිං වදාමි. ලාභී යඛො පන යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරානං. ඉදමස්ස
ආයරොහපරිණාහස්මිං වදාමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො
ෙවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොපුරිසඛළුඞ්කා. 

‘‘කතයමච, ිකක්ඛයව, තයයො අස්සපරස්සා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 
අස්සපරස්යසො…යප.… ෙවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සපරස්සා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො පුරිසපරස්සා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 
පුරිසපරස්යසො…යප.… ෙවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො ච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො…යප.… ෙවසම්පන්යනොචයහොති
වණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති, 
තත්ථ පරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා.ඉදමස්සෙවස්මිංවදාමි.
අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යෙති, යනො
සංසායදති. ඉදමස්ස වණ්ණස්මිං වදාමි. ලාභී යඛො පන යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරානං. ඉදමස්ස
ආයරොහපරිණාහස්මිං වදාමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො
ෙවසම්පන්යනොච යහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුරිසපරස්සා. 
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‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො භද්දා අස්සාොනීයා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො භද්යදො අස්සාොනීයයො…යප.… ෙවසම්පන්යනො ච යහොති
වණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච.ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 
තයයොභද්දා අස්සාොනීයා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො භද්දා පුරිසාොනීයා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො භද්යදො පුරිසාොනීයයො…යප.… ෙවසම්පන්යනො ච යහොති 
වණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, භද්යදොපුරිසාොනීයයො…යප.…ෙවසම්පන්යනොච 
යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො ච? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුආසවානංඛයා අනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ෙ විහරති. ඉදමස්ස
ෙවස්මිං වදාමි.අිකධම්යමයඛොපනඅිකවිනයයපඤ්හංපුට්යඨොවිස්සජ්යෙති, 
යනො සංසායදති. ඉදමස්ස වණ්ණස්මිං වදාමි. ලාභී යඛො පන යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ෙපරික්ඛාරානං. ඉදමස්ස
ආයරොහපරිණාහස්මිං වදාමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, භද්යදො පුරිසාොනීයයො
ෙවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනො චආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොභද්දාපුරිසාොනීයා’’ති. දුතියං. 

3. තණ්හාමූලකසුත්තං 

23. [දී. නි. 2.103] ‘‘නව, ිකක්ඛයව, තණ්හාමූලයක ධම්යම
යදයසස්සාමි, තංසුණාථ.කතයමච, ිකක්ඛයව, නවතණ්හාමූලකා ධම්මා? 
තණ්හං පටිච්ච පරියයසනා, පරියයසනං පටිච්ච ලායභො, ලාභං පටිච්ච
විනිච්ඡයයො, විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන්දරාය ො, ඡන්දරා ං පටිච්ච
අජ්යඣොසානං, අජ්යඣොසානං පටිච්ච පරිග් යහො, පරිග් හං පටිච්ච
මච්ඡරියං, මච්ඡරියං පටිච්ච ආරක්යඛො, ආරක්ඛාධිකරණං දණ්ඩාදානං
සත්ථාදානං කලහවිග් හවිවාදතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාදාඅයනයකපාපකා
අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, නව තණ්හාමූලකා
ධම්මා’’ති.තතියං. 

4. සත්තාවාසසුත්තං 

24. [දී. නි. 3.341] ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, සත්තාවාසා. කතයම නව? 
සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා නානත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි
මනුස්සා, එකච්යච ච යදවා, එකච්යච ච විනිපාතිකා. අයං පඨයමො
සත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපි යදවා බ්රහ්මකායිකා පඨමාිකනිබ් ත්තා. අයං දුතියයො 
සත්තාවායසො. 
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‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපියදවාආභස්සරා.අයංතතියයොසත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපියදවාසුභකිණ්හා.අයංචතුත්යථොසත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තාඅසඤ්ඤියනොඅප්පටිසංයවදියනො, යසයයථාපි
යදවාඅසඤ්ඤසත්තා.අයංපඤ්චයමොසත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’තිආකාසානඤ්චායතනූප ා.අයංඡට්යඨොසත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ා. අයං
සත්තයමො සත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ා. අයං අට්ඨයමො
සත්තාවායසො. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, සත්තා සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූප ා. අයං නවයමො
සත්තාවායසො.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, නව සත්තාවාසා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්ඤාසුත්තං 

25. ‘‘යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං
යහොති, තස්යසතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො කල්ලං වචනාය – ‘ඛීණා ොති, 
වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපොනාමී’’’ති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං යහොති? 
‘වීතරා ංයමචිත්ත’න්තිපඤ්ඤායචිත්තංසුපරිචිතංයහොති; ‘වීතයදොසංයම
චිත්ත’න්ති පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘වීතයමොහං යම චිත්ත’න්ති
පඤ්ඤායචිත්තංසුපරිචිතංයහොති; ‘අසරා ධම්මංයමචිත්ත’න්ති පඤ්ඤාය
චිත්තං සුපරිචිතංයහොති; ‘අසයදොසධම්මං යම චිත්ත’න්ති පඤ්ඤායචිත්තං 
සුපරිචිතං යහොති; ‘අසයමොහධම්මං යම චිත්ත’න්ති පඤ්ඤාය චිත්තං
සුපරිචිතං යහොති; ‘අනාවත්තිධම්මං යම චිත්තං කාමභවායා’ති පඤ්ඤාය
චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘අනාවත්තිධම්මං යම චිත්තං රූපභවායා’ති
පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘අනාවත්තිධම්මං යම චිත්තං
අරූපභවායා’ති පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං යහොති. යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුයනො පඤ්ඤාය චිත්තං සුපරිචිතං යහොති, තස්යසතං, ිකක්ඛයව, 
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ිකක්ඛුයනො කල්ලං වචනාය – ‘ඛීණා ොති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං
කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාතිපොනාමී’’’ති.පඤ්චමං. 

6. සිලායූපසුත්තං 

26. එකං සමයංආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච චන්දිකාපුත්යතො
රාෙ යහ විහරන්ති යවළුවයන කලන්දකනිවායප. තත්ර යඛො ආයස්මා
චන්දිකාපුත්යතො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි ( ) [(ආවුයසො…යප.… එතදයවොච)
(සී.)] – ‘‘යදවදත්යතො, ආවුයසො, ිකක්ඛූනං එවං ධම්මං යදයසති – ‘යයතො 
යඛො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොයචතසාචිතංයහොති, තස්යසතංිකක්ඛුයනොකල්ලං
යවයයාකරණාය – ‘ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායාතිපොනාමී’’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං චන්දිකාපුත්තං 
එතදයවොච– ‘‘නයඛො, ආවුයසොචන්දිකාපුත්ත, යදවදත්යතොිකක්ඛූනංඑවං
ධම්මං යදයසති – ‘යයතො යඛො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො යචතසා චිතං යහොති, 
තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං යවයයාකරණාය – ඛීණා ොති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’ති. එවඤ්ච
යඛො, ආවුයසො, චන්දිකාපුත්ත, යදවදත්යතො ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති –
‘යයතො යඛො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති, 
තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං යවයයාකරණාය – ඛීණා ොති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායාතිපොනාමී’’’ති. 

දුතියම්පි යඛො ආයස්මා චන්දිකාපුත්යතො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘යදවදත්යතො, ආවුයසො, ිකක්ඛූනං එවං ධම්මං යදයසති – ‘යයතො යඛො, 
ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො යචතසා චිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං
යවයයාකරණාය –ඛීණාොති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’’’ති. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තංචන්දිකාපුත්තංඑතදයවොච–‘‘නයඛො, ආවුයසො චන්දිකාපුත්ත, 
යදවදත්යතො ිකක්ඛූනං එවං ධම්මං යදයසති – ‘යයතො යඛො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනො යචතසා චිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං
යවයයාකරණාය –ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’ති. එවඤ්ච යඛො, ආවුයසො චන්දිකාපුත්ත, 
යදවදත්යතොිකක්ඛූනංධම්මංයදයසති – ‘යයතොයඛො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො
යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං
යවයයාකරණාය– ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’’’ති. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මා චන්දිකාපුත්යතො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘යදවදත්යතො, ආවුයසො, ිකක්ඛූනං එවං ධම්මං යදයසති – ‘යයතො යඛො, 
ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො යචතසා චිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං 
යවයයාකරණාය –ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
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ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’’’ති. තතියම්පි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තංචන්දිකාපුත්තං එතදයවොච–‘‘නයඛො, ආවුයසොචන්දිකාපුත්ත, 
යදවදත්යතො ිකක්ඛූනං එවං ධම්මං යදයසති – ‘යයතො යඛො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනො යචතසා චිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං 
යවයයාකරණාය –ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායාති පොනාමී’ති. එවඤ්ච යඛො, ආවුයසො චන්දිකාපුත්ත, 
යදවදත්යතොිකක්ඛූනංධම්මංයදයසති– ‘යයතොයඛො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො
යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති, තස්යසතං ිකක්ඛුයනො කල්ලං
යවයයාකරණාය –ඛීණාොති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායාතිපොනාමී’’’ති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති? 
‘වීතරා ං යමචිත්ත’න්ති යචතසාචිත්තං සුපරිචිතංයහොති; ‘වීතයදොසංයම
චිත්ත’න්ති යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘වීතයමොහං යම චිත්ත’න්ති
යචතසා චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘අසරා ධම්මං යම චිත්ත’න්ති යචතසා 
චිත්තං සුපරිචිතං යහොති; ‘අසයදොසධම්මං යම චිත්ත’න්ති යචතසා චිත්තං
සුපරිචිතං යහොති; ‘අසයමොහධම්මංයමචිත්ත’න්තියචතසාචිත්තංසුපරිචිතං
යහොති; ‘අනාවත්තිධම්මං යම චිත්තං කාමභවායා’ති යචතසා චිත්තං 
සුපරිචිතංයහොති; ‘අනාවත්තිධම්මංයමචිත්තංරූපභවායා’තියචතසාචිත්තං
සුපරිචිතං යහොති; ‘අනාවත්තිධම්මං යම චිත්තං අරූපභවායා’ති යචතසා
චිත්තං සුපරිචිතං යහොති. එවං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස යඛො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනොභුසායචපිචක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා චක්ඛුස්සආපාථංආ ච්ඡන්ති, 
යනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති; අමිස්සීකතයමවස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං
ආයනඤ්ෙප්පත්තං, වයංචස්සානුපස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, සිලායූයපො යසොළසකුක්කුයකො. තස්සස්සු අට්ඨ 
කුක්කූයහට්ඨා යනමඞ් මා, අට්ඨකුක්කූඋපරියනමස්ස. අථපුරත්ථිමාය
යචපි දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා වාතවුට්ඨි, යනව නං සඞ්කම්යපයය න 
සම්පයවයධයය; අථ පච්ඡිමාය… අථ උත්තරාය… අථ දක්ඛිණාය යචපි
දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා වාතවුට්ඨි, යනව නං සඞ්කම්යපයය න 
සම්පයවයධයය. තං කිස්ස යහතු?  ම්භීරත්තා, ආවුයසො, යනමස්ස, 
සුනිඛාතත්තා සිලායූපස්ස.එවයමවංයඛො, ආවුයසො, සම්මාවිමුත්තචිත්තස්ස
ිකක්ඛුයනොභුසායචපි චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාචක්ඛුස්සආපාථංආ ච්ඡන්ති, 
යනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති; අමිස්සීකතයමවස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං
ආයනඤ්ෙප්පත්තං, වයං චස්සානුපස්සති. 

‘‘භුසා යචපි යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා… ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ් ා… 
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා මනස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති, යනවස්ස චිත්තං
පරියාදියන්ති; අමිස්සීකතයමවස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං ආයනඤ්ෙප්පත්තං, 
වයංචස්සානුපස්සතී’’ති. ඡට්ඨං. 
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7. පඨමයවරසුත්තං 

27. [අ.නි. 9.92; සං.නි. 5.1024] අථයඛො අනාථපිණ්ඩියකො හපති
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො අනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වා
එතදයවොච– 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස පඤ්ච භයානි යවරානි
වූපසන්තානි යහොන්ති, චතූහිචයසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති, 
යසොආකඞ්ඛමායනොඅත්තනාව අත්තානං යාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 
සම්ය ොධිපරායයණො’’’ති. 

‘‘කතමානි පඤ්ච භයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති? යං,  හපති, 
පාණාතිපාතී පාණාතිපාතපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතොයනව දිට්ඨධම්මිකම්පිභයං යවරං
පසවති, න සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, න යචතසිකම්පි දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පාණාතිපාතා පටිවිරතස්සඑවංතංභයං යවරං
වූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං,  හපති, අදින්නාදායී…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරී… මුසාවාදී… 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨායී සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානපච්චයා
දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති, 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යනව දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං
පසවති, න සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, න යචතසිකම්පි දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා පටිවිරතස්ස එවං
තංභයංයවරංවූපසන්තංයහොති.ඉමානිපඤ්ච භයානියවරානිවූපසන්තානි
යහොන්ති. 

‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
 හපති, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති –
‘ඉතිපියසොභ වාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ොචරණසම්පන්යනොසු යතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භ වා’’’ති. 

ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො
භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො 
පච්චත්තංයවදිතබ්ය ොවිඤ්ඤූහී’ති. 
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සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො 
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො උජුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො
ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො; යදිදං චත්තාරිපුරිසයු ානිඅට්ඨපුරිසපුග් ලාඑසභ වයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ෙලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. 

අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි 
අස යලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි 
සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි
වූපසන්තානියහොන්ති, ඉයමහිචචතූහියසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතො 
යහොති, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං  යාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්ය ොධිපරායයණො’’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියයවරසුත්තං 

28. [සං. නි. 5.1025] ‘‘යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, අරියසාවකස්ස පඤ්ච
භයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති, චතූහි ච යසොතාපත්තියඞ්ය හි
සමන්නා යතො යහොති, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
 යාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො 
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතො සම්ය ොධිපරායයණො’’’ති. 

‘‘කතමානිපඤ්චභයානියවරානිවූපසන්තානියහොන්ති? යං, ිකක්ඛයව, 
පාණාතිපාතී පාණාතිපාතපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො…යප.… එවං තං භයං යවරං
වූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, අදින්නාදායී…යප.… සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨායී 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති, සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යනව
දිට්ඨධම්මිකම්පිභයංයවරංපසවති, න සම්පරායිකම්පිභයංයවරංපසවති, 
න යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. 
සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානා පටිවිරතස්ස එවං තං භයං යවරං වූපසන්තං
යහොති.ඉමානිපඤ්චභයානියවරානිවූපසන්තානියහොන්ති. 
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‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, අරියසාවයකොබුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති–
‘ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති.
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ… අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො යහොති
අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අස යලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි 
විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි. ඉයමහි චතූහි 
යසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච භයානි යවරානි
වූපසන්තානියහොන්ති, ඉයමහිචචතූහියසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො
යහොති, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං  යාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්ය ොධිපරායයණො’’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආඝාතවත්ථුසුත්තං 

29. [විභ. 960; දී. නි. 3.340; අ. නි. 10.79] ‘‘නවයිමානි, ිකක්ඛයව, 
ආඝාතවත්ථූනි. කතමානි නව? ‘අනත්ථං යම අචරී’ති ආඝාතං  න්ධති; 
‘අනත්ථංයමචරතී’තිආඝාතං න්ධති; ‘අනත්ථංයමචරිස්සතී’තිආඝාතං 
 න්ධති; ‘පියස්ස යම මනාපස්ස අනත්ථං අචරී’ති…යප.… ‘අනත්ථං
චරතී’ති…යප.… ‘අනත්ථං චරිස්සතී’ති ආඝාතං  න්ධති; ‘අප්පියස්ස යම 
අමනාපස්ස අත්ථං අචරී’ති …යප.… ‘අත්ථං චරතී’ති…යප.… ‘අත්ථං
චරිස්සතී’තිආඝාතං න්ධති.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, නව ආඝාතවත්ථූනී’’ති.
නවමං. 

10. ආඝාතපටිවිනයසුත්තං 

30. [දී. නි. 3.340, 359] ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, ආඝාතපටිවිනයා.
කතයමනව? ‘අනත්ථංයමඅචරි [අචරීති (සයා.), එවං ‘‘චරති, චරිස්සති’’
පයදසුපි], තංකුයතත්ථලබ්භා’තිආඝාතං පටිවියනති; ‘අනත්ථංයමචරති, 
තං කුයතත්ථ ලබ්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘අනත්ථං යම චරිස්සති, තං
කුයතත්ථ ලබ්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; පියස්ස යම මනාපස්ස අනත්ථං 
අචරි…යප.… අනත්ථං චරති…යප.… ‘අනත්ථං චරිස්සති, තං කුයතත්ථ 
ලබ්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; අප්පියස්ස යම අමනාපස්ස අත්ථං
අචරි…යප.… අත්ථං චරති…යප.… ‘අත්ථං චරිස්සති, තං කුයතත්ථ
ලබ්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, නව
ආඝාතපටිවිනයා’’ති.දසමං. 

11. අනුපුබ් නියරොධසුත්තං 

31. ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, අනුපුබ් නියරොධා. කතයම නව? පඨමං
ඣානං සමාපන්නස්ස කාමසඤ්ඤා [ආමිස්සසඤ්ඤා (සයා.)] නිරුද්ධා
යහොති; දුතියං ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා නිරුද්ධා යහොන්ති; 
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තතියං ඣානං සමාපන්නස්ස පීති නිරුද්ධා යහොති; චතුත්ථං ඣානං
සමාපන්නස්ස අස්සාසපස්සාසා නිරුද්ධා යහොන්ති; ආකාසානඤ්චායතනං
සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති; විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමාපන්නස්ස ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති; 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා
යහොති; යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති; සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපන්නස්සසඤ්ඤාච යවදනාචනිරුද්ධායහොන්ති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
නවඅනුපුබ් නියරොධා’’ති [දී.නි.3.344, 349]. එකාදසමං. 

සත්තාවාසවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

තිඨානංඛළුඞ්යකොතණ්හා, සත්තපඤ්ඤාසිලායුයපො; 
ද්යවයවරාද්යවආඝාතානි, අනුපුබ් නියරොයධනචාති. 

4. මහාවග්ය ො 

1. අනුපුබ් විහාරසුත්තං 

32. [දී.නි.3.344, 359] ‘‘නවයියම, ිකක්ඛයව, අනුපුබ් විහාරා.කතයම
නව? [එත්ථසී.පී.යපොත්ථයකසු‘‘ඉධිකක්ඛයවිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහී’’ 
තිආදිනා විත්ථයරන පායඨො දිස්සති] පඨමංඣානං, දුතියංඣානං, තතියං
ඣානං, චතුත්ථං ඣානං, ආකාසානඤ්චායතනං, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධො–ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, නව අනුපුබ් විහාරා’’ති.
පඨමං. 

2. අනුපුබ් විහාරසමාපත්තිසුත්තං 

33. ‘‘නවයිමා, ිකක්ඛයව [නව ිකක්ඛයව (?)], 
අනුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො යදයසස්සාමි, තං සුණාථ…යප.… කතමා ච, 
ිකක්ඛයව, නව අනුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො? යත්ථ කාමා නිරුජ්ඣන්ති, 
යය ච කායම නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති, ‘අද්ධා යත
ආයස්මන්යතොනිච්ඡාතානිබ්බුතා තිණ්ණා පාරඞ් තාතදඞ්ය නා’තිවදාමි.
‘කත්ථ කාමා නිරුජ්ඣන්ති, යක ච කායම නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා
විහරන්ති – අහයමතං න ොනාමි අහයමතං න පස්සාමී’ති, ඉති යයො එවං
වයදයය, යසො එවමස්ස වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරං වියවකෙං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්ථ කාමා නිරුජ්ඣන්ති, යත ච කායම
නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති. අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො
අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’ති භාසිතං
අිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා නමස්සමායනොපඤ්ෙලියකොපයිරුපායසයය. 
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‘‘යත්ථ විතක්කවිචාරා නිරුජ්ඣන්ති, යය ච විතක්කවිචායර 
නියරොයධත්වානියරොයධත්වාවිහරන්ති, ‘අද්ධායතආයස්මන්යතොනිච්ඡාතා
නිබ්බුතා තිණ්ණා පාරඞ් තා තදඞ්ය නා’ති වදාමි. ‘කත්ථ විතක්කවිචාරා
නිරුජ්ඣන්ති, යකච විතක්කවිචායරනියරොයධත්වානියරොයධත්වාවිහරන්ති
–අහයමතංනොනාමිඅහයමතංන පස්සාමී’ති, ඉතියයොඑවංවයදයය, යසො
එවමස්සවචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…
දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති; එත්ථවිතක්කවිචාරානිරුජ්ඣන්ති, යත
ච විතක්කවිචායර නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති. අද්ධා, 
ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය අනුයමොයදයය; 
‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා නමස්සමායනො පඤ්ෙලියකො 
පයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථ පීති නිරුජ්ඣති, යය ච පීතිං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා 
විහරන්ති, ‘අද්ධායතආයස්මන්යතොනිච්ඡාතානිබ්බුතාතිණ්ණාපාරඞ් තා 
තදඞ්ය නා’ති වදාමි. ‘කත්ථ පීති නිරුජ්ඣති, යක ච පීතිං නියරොයධත්වා
නියරොයධත්වා විහරන්ති–අහයමතංනොනාමිඅහයමතංනපස්සාමී’ති, ඉති
යයොඑවංවයදයය, යසොඑවමස්ස වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුපීතියාච
විරා ා…යප.… තතියංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති; එත්ථපීතිනිරුජ්ඣති, 
යත ච පීතිං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති. අද්ධා, ිකක්ඛයව, 
අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’ති
භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා නමස්සමායනො පඤ්ෙලියකො
පයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථඋයපක්ඛාසුඛංනිරුජ්ඣති, යයචඋයපක්ඛාසුඛංනියරොයධත්වා 
නියරොයධත්වා විහරන්ති, ‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො නිච්ඡාතා නිබ්බුතා
තිණ්ණා පාරඞ් තාතදඞ්ය නා’තිවදාමි.‘කත්ථඋයපක්ඛාසුඛංනිරුජ්ඣති, 
යකචඋයපක්ඛාසුඛං නියරොයධත්වානියරොයධත්වාවිහරන්ති–අහයමතංන
ොනාමි අහයමතං න පස්සාමී’ති, ඉති යයො එවං වයදයය, යසො එවමස්ස
වචනීයයො–‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුසුඛස්සචපහානා…යප.…චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ෙවිහරති; එත්ථඋයපක්ඛාසුඛංනිරුජ්ඣති, යතචඋයපක්ඛාසුඛං 
නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති. අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො
අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’ති භාසිතං 
අිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වානමස්සමායනොපඤ්ෙලියකොපයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථරූපසඤ්ඤානිරුජ්ඣති, යයචරූපසඤ්ඤං [යත්ථරූපසඤ්ඤා
නිරුජ්ඣන්ති, යය ච රූපසඤ්ඤා (සී. සයා. පී.)] නියරොයධත්වා
නියරොයධත්වා විහරන්ති, ‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො නිච්ඡාතා නිබ්බුතා
තිණ්ණා පාරඞ් තා තදඞ්ය නා’ති වදාමි. ‘කත්ථ රූපසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, 
යකචරූපසඤ්ඤංනියරොයධත්වානියරොයධත්වා විහරන්ති – අහයමතංන 
ොනාමි අහයමතං න පස්සාමී’ති, ඉති යයො එවං වයදයය, යසො එවමස්ස
වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
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පටුන 

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්ථ රූපසඤ්ඤා
නිරුජ්ඣති, යත චරූපසඤ්ඤංනියරොයධත්වානියරොයධත්වා විහරන්තී’ති.
අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය 
අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’තිභාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වානමස්සමායනො
පඤ්ෙලියකො පයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථ ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යය ච
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති, 
‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො නිච්ඡාතා නිබ්බුතා තිණ්ණා පාරඞ් තා
තදඞ්ය නා’තිවදාමි.‘කත්ථ ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤානිරුජ්ඣති, යක
ච ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති –
අහයමතංනොනාමිඅහයමතංනපස්සාමී’ති, ඉතියයොඑවං වයදයය, යසො
එවමස්ස වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහරති. එත්ථ ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යත ච
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති.
අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය
අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’තිභාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා නමස්සමායනො
පඤ්ෙලියකොපයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථ විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යය ච 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති, 
‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො නිච්ඡාතා නිබ්බුතා තිණ්ණා පාරඞ් තා
තදඞ්ය නා’තිවදාමි. ‘කත්ථවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤානිරුජ්ඣති, යක
ච විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති –
අහයමතං නොනාමිඅහයමතංන පස්සාමී’ති, ඉතියයොඑවංවයදයය, යසො
එවමස්ස වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති.
එත්ථ විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යත ච
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති.
අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය
අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’තිභාසිතං අිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වානමස්සමායනො
පඤ්ෙලියකොපයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යය ච 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤංනියරොයධත්වානියරොයධත්වාවිහරන්ති, ‘අද්ධා
යත ආයස්මන්යතො නිච්ඡාතා නිබ්බුතා තිණ්ණා පාරඞ් තා තදඞ්ය නා’ති
වදාමි. ‘කත්ථ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යක ච
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්ති –
අහයමතං නොනාමිඅහයමතංන පස්සාමී’ති, ඉතියයොඑවංවයදයය, යසො
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එවමස්ස වචනීයයො – ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්ථ 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යත ච
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති.
අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්යදයය
අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’තිභාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා නමස්සමායනො
පඤ්ෙලියකොපයිරුපායසයය. 

‘‘යත්ථ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති, යය ච 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා නියරොයධත්වා
විහරන්ති, ‘අද්ධායත ආයස්මන්යතොනිච්ඡාතානිබ්බුතාතිණ්ණාපාරඞ් තා
තදඞ්ය නා’ති වදාමි. ‘කත්ථ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා
නිරුජ්ඣති, යක ච යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා
නියරොයධත්වාවිහරන්ති–අහයමතංනොනාමි අහයමතංනපස්සාමී’ති, ඉති
යයොඑවංවයදයය, යසොඑවමස්සවචනීයයො– ‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්ථ යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා
නිරුජ්ඣති, යත ච යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං නියරොයධත්වා 
නියරොයධත්වා විහරන්තී’ති. අද්ධා, ිකක්ඛයව, අසයඨො අමායාවී ‘සාධූ’ති
භාසිතං අිකනන්යදයය අනුයමොයදයය; ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා නමස්සමායනො පඤ්ෙලියකො පයිරුපායසයය. ඉමා යඛො, 
ිකක්ඛයව, නවඅනුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො’’ති.දුතියං. 

3. නිබ් ානසුඛසුත්තං 

34. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො රාෙ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘සුඛමිදං, ආවුයසො, නිබ් ානං. සුඛමිදං, ආවුයසො, නිබ් ාන’’න්ති. එවං 
වුත්යත ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘කිං 
පයනත්ථ, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සුඛං යයදත්ථ නත්ථි යවදයිත’’න්ති? 
‘‘එතයදව ඛ්යවත්ථ, ආවුයසො, සුඛං යයදත්ථ නත්ථි යවදයිතං. පඤ්චියම, 
ආවුයසො, කාමගුණා. කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපාඉට්ඨාකන්තා
මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතා රෙනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයාසද්දා…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ් ා ඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතාරෙනීයා –ඉයම
යඛො, ආවුයසො, පඤ්චකාමගුණා.යංයඛො, ආවුයසො, ඉයමපඤ්ච කාමගුයණ
පටිච්චඋප්පජ්ෙතිසුඛංයසොමනස්සං, ඉදංවුච්චතාවුයසො, කාමසුඛං. 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන
විහරයතො කාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, ස්වස්ස යහොති
ආ ායධො. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව
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ආ ාධාය; එවයමවස්ස යතකාමසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති.
ස්වස්සයහොතිආ ායධො.යයොයඛොපනාවුයසො, ආ ායධොදුක්ඛයමතංවුත්තං 
භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන යවදිතබ් ං යථා සුඛං
නිබ් ානං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…දුතියං 
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා
විහායරන විහරයතො විතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, 
ස්වස්සයහොති ආ ායධො.යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනොදුක්ඛංඋප්පජ්යෙයය
යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත විතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො පනාවුයසො, ආ ායධො
දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන
යවදිතබ් ංයථාසුඛංනිබ් ානං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුපීතියා චවිරා ා…යප.…තතියංඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන
විහරයතො පීතිසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, ස්වස්ස යහොති
ආ ායධො. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව 
ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත පීතිසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති.
ස්වස්සයහොතිආ ායධො. යයොයඛොපනාවුයසො, ආ ායධොදුක්ඛයමතංවුත්තං
භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන යවදිතබ් ං යථා සුඛං
නිබ් ානං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා
විහායරන විහරයතො උයපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, 
ස්වස්සයහොතිආ ායධො.යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනොදුක්ඛංඋප්පජ්යෙයය
යාවයදවආ ාධාය; එවයමවස්සයතඋයපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො පනාවුයසො, ආ ායධො 
දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, ආවුයසො, පරියායයන
යවදිතබ් ංයථාසුඛං නිබ් ානං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.තස්සයච, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො රූපසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති, ස්වස්සයහොතිආ ායධො.යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනොදුක්ඛං
උප්පජ්යෙයය යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත රූපසහ තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො
පනාවුයසො, ආ ායධො දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, 
ආවුයසො, පරියායයනයවදිතබ් ංයථාසුඛංනිබ් ානං. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහරති. තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො 
ආකාසානඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, ස්වස්ස
යහොති ආ ායධො. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය
යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත ආකාසානඤ්චායතනසහ තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො 
පනාවුයසො, ආ ායධො දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, 
ආවුයසො, පරියායයන යවදිතබ් ංයථාසුඛංනිබ් ානං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම, නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති.
තස්ස යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, ස්වස්ස
යහොති ආ ායධො. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය
යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තා 
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො
පනාවුයසො, ආ ායධො දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, 
ආවුයසො, පරියායයනයවදිතබ් ංයථාසුඛං නිබ් ානං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. තස්ස 
යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති, ස්වස්ස
යහොති ආ ායධො. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය
යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යත ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තා
සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යහොති ආ ායධො. යයො යඛො
පනාවුයසො, ආ ායධො දුක්ඛයමතං වුත්තං භ වතා. ඉමිනාපි යඛො එතං, 
ආවුයසො, පරියායයනයවදිතබ් ංයථාසුඛංනිබ් ානං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්ති.ඉමිනාපියඛොඑතං, ආවුයසො, පරියායයන 
යවදිතබ් ංයථාසුඛංනිබ් ාන’’න්ති.තතියං. 

4.  ාවීඋපමාසුත්තං 

35. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව,  ාවී පබ් යතයයා  ාලා අ යත්තා
අයඛත්තඤ්ඤූ අකුසලා විසයම පබ් යත චරිතුං. තස්සා එවමස්ස –
‘යංනූනාහං අ තපුබ් ඤ්යචව දිසං  ච්යඡයයං, අඛාදිතපුබ් ානි චතිණානි 
ඛායදයයං, අපීතපුබ් ානි ච පානීයානි පියවයය’න්ති. සා පුරිමං පාදං න 
සුප්පතිට්ඨිතං පතිට්ඨායපත්වා පච්ඡිමං පාදං උද්ධයරයය. සා න යචව
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අ තපුබ් ං දිසං  ච්යඡයය, නච අඛාදිතපුබ් ානිතිණානි ඛායදයය, නච
අපීතපුබ් ානිපානීයානි පියවයය; යස්මිංචස්සාපයදයසඨිතායඑවමස්ස –
‘යංනූනාහං අ තපුබ් ඤ්යචව දිසං  ච්යඡයයං, අඛාදිතපුබ් ානි චතිණානි
ඛායදයයං, අපීතපුබ් ානි ච පානීයානි පියවයය’න්ති තඤ්ච පයදසං න 
යසොත්ථිනා පච්චා ච්යඡයය. තං කිස්ස යහතු? තථා හි සා, ිකක්ඛයව,  ාවී 
පබ් යතයයා  ාලා අ යත්තා අයඛත්තඤ්ඤූ අකුසලා විසයම පබ් යත
චරිතුං. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො ිකක්ඛු  ායලො අ යත්යතො
අයඛත්තඤ්ඤූ අකුසයලො විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකෙංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති; 
යසොතංනිමිත්තංනආයසවතිනභායවතින හුලීකයරොතින ස්වාධිට්ඨිතං
අධිට්ඨාති. 

‘‘තස්සඑවංයහොති–‘යංනූනාහංවිතක්කවිචාරානංවූපසමාඅජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිෙං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. යසො න සක්යකොති
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරිතුං.
තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකෙංපීතිසුඛං පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ෙ
විහයරයය’න්ති. යසො න සක්යකොති විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං 
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරිතුං. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, ‘ිකක්ඛු උභයතො
භට්යඨො උභයතො පරිහීයනො, යසයයථාපි සා  ාවී පබ් යතයයා  ාලා
අ යත්තාඅයඛත්තඤ්ඤූඅකුසලා විසයමපබ් යතචරිතුං’’’. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව,  ාවී පබ් යතයයා පණ්ඩිතා  යත්තා 
යඛත්තඤ්ඤූකුසලාවිසයමපබ් යතචරිතුං.තස්සාඑවමස්ස–‘යංනූනාහං 
අ තපුබ් ඤ්යචව දිසං  ච්යඡයයං, අඛාදිතපුබ් ානි ච තිණානි ඛායදයයං, 
අපීතපුබ් ානි ච පානීයානි පියවයය’න්ති. සා පුරිමං පාදං සුප්පතිට්ඨිතං
පතිට්ඨායපත්වා පච්ඡිමං පාදං උද්ධයරයය. සා අ තපුබ් ඤ්යචව දිසං
 ච්යඡයය, අඛාදිතපුබ් ානිචතිණානි ඛායදයය, අපීතපුබ් ානිචපානීයානි
පියවයය. යස්මිං චස්සා පයදයස ඨිතාය එවමස්ස – ‘යංනූනාහං
අ තපුබ් ඤ්යචව දිසං  ච්යඡයයං, අඛාදිතපුබ් ානි ච තිණානි ඛායදයයං, 
අපීතපුබ් ානි ච පානීයානි පියවයය’න්ති තඤ්ච පයදසං යසොත්ථිනා
පච්චා ච්යඡයය. තංකිස්සයහතු? තථාහිසා, ිකක්ඛයව,  ාවීපබ් යතයයා
පණ්ඩිතා  යත්තා යඛත්තඤ්ඤූ කුසලා විසයම පබ් යත චරිතුං. එවයමවං
යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො ිකක්ඛු පණ්ඩියතො  යත්යතො යඛත්තඤ්ඤූ
කුසයලොවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කං සවිචාරං
වියවකෙං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං
ආයසවතිභායවති හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතං අධිට්ඨාති. 

‘‘තස්සඑවංයහොති–‘යංනූනාහංවිතක්කවිචාරානංවූපසමාඅජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිෙං පීතිසුඛං
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දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. යසො දුතියං ඣානං
අනිකහිංසමායනො විතක්කවිචාරානං වූපසමා… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ
විහරති. යසො තං නිමිත්තං ආයසවති භායවති  හුලීකයරොති ස්වාධිට්ඨිතං
අධිට්ඨාති. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං පීතියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච 
විහයරයයංසයතොචසම්පොයනො, සුඛඤ්චකායයනපටිසංයවයදයයංයංතං
අරියා ආචික්ඛන්ති – උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරීති තතියං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙවිහයරයය’න්ති.යසොතතියංඣානංඅනිකහිංසමායනොපීතියාච
විරා ා…යප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං
ආයසවතිභායවති  හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්සඑවංයහොති–‘යංනූනාහංසුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සච පහානා
පුබ්ය ව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. යසො
චතුත්ථං ඣානං අනිකහිංසමායනො සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං ආයසවති භායවති
 හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්සඑවංයහොති–‘යංනූනාහංසබ් යසොරූපසඤ්ඤානංසමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා අනන්යතො
ආකායසොති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. යසො
ආකාසානඤ්චායතනං අනිකහිංසමායනො සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමා …යප.…ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යසොතං
නිමිත්තං ආයසවතිභායවති හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ 
විහයරයය’න්ති. යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං අනිකහිංසමායනො සබ් යසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං ආයසවති
භායවති හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහයරයය’න්ති. යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං අනිකහිංසමායනො සබ් යසො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං ආයසවති
භායවති හුලීකයරොතිස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති.
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පටුන 

යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං අනිකහිංසමායනො සබ් යසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො තං නිමිත්තං ආයසවති භායවති  හුලීකයරොති 
ස්වාධිට්ඨිතංඅධිට්ඨාති. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං සබ් යසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. යසො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
අනිකහිංසමායනො සබ් යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති. 

‘‘යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු තං තයදව සමාපත්තිං සමාපජ්ෙතිපි 
වුට්ඨාතිපි, තස්ස මුදු චිත්තං යහොති කම්මඤ්ඤං. මුදුනා කම්මඤ්යඤන
චිත්යතන අප්පමායණො සමාධි යහොති සුභාවියතො. යසො අප්පමායණන
සමාධිනා සුභාවියතන යස්ස යස්ස අිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස
චිත්තං අිකනින්නායමති අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ් තං
පාපුණාතිසති සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභයවයයං, 
එයකොපි හුත්වා  හුධා අස්සං,  හුධාපි හුත්වා එයකො අස්සං…යප.… යාව
බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ් තං
පාපුණාතිසතිසති ආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – දිබ් ාය යසොතධාතුයා…යප.… සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසොසයචආකඞ්ඛති–‘පරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතො 
පරිච්ච පොයනයයං, සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පොයනයයං, 
වීතරා ං වා චිත්තං වීතරා ං චිත්තන්ති පොයනයයං, සයදොසං වා චිත්තං
සයදොසංචිත්තන්ති පොයනය්යං, වීතයදොසංවාචිත්තංවීතයදොසංචිත්තන්ති
පොයනයයං, සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති පොයනයයං, 
වීතයමොහං වා චිත්තං… සංඛිත්තං වා චිත්තං… වික්ඛිත්තං වා චිත්තං…
මහග් තං වා චිත්තං… අමහග් තං වා චිත්තං… සඋත්තරං වා චිත්තං…
අනුත්තරං වා චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං… අසමාහිතං වා චිත්තං… 
විමුත්තං වා චිත්තං… අවිමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති 
පොයනයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ් තංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසොසයචආකඞ්ඛති–‘අයනකවිහිතංපුබ්ය නිවාසංඅනුස්සයරයයං, 
යසයයථිදං – එකම්පි ොතිං ද්යවපි ොතියයො…යප.… ඉති සාකාරං
සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්ය නිවාසං අනුස්සයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ් තංපාපුණාතිසතිසති ආයතයන. 
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‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපොයනයය’න්ති, 
තත්ර තයත්රවසක්ඛිභබ් තංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ෙ 
විහයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ් තං පාපුණාති සති සති
ආයතයන’’ති. චතුත්ථං. 

5. ඣානසුත්තං 

36. ‘‘පඨමම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමි; 
දුතියම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානංනිස්සායආසවානංඛයංවදාමි; තතියම්පාහං, 
ිකක්ඛයව, ඣානංනිස්සාය ආසවානංඛයංවදාමි; චතුත්ථම්පාහං, ිකක්ඛයව, 
ඣානං නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමි; ආකාසානඤ්චායතනම්පාහං, 
ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමි; විඤ්ඤාණඤ්චායතනම්පාහං, 
ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමි; ආකිඤ්චඤ්ඤායතනම්පාහං, 
ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමි; 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනම්පාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං
වදාමි; සඤ්ඤායවදයිතනියරොධම්පාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං
වදාමි. 

‘‘‘පඨමම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානංනිස්සායආසවානංඛයංවදාමී’ති, ඉති
යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යසොයයදව
තත්ථ යහොති රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං
විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආ ාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො 
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති 
[පතිට්ඨායපති (සයා.), පටිපායදති (ක.) ම. නි. 2.133 පස්සිතබ් ං]. යසො
යතහිධම්යමහි චිත්තංපටිවායපත්වා [පතිට්ඨායපත්වා(සයා.), පටිපායදත්වා 
(ක.)] අමතායධාතුයාචිත්තංඋපසංහරති–‘එතංසන්තංඑතංපණීතංයදිදං 
සබ් සඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ් ාන’න්ති.යසොතත්ථඨියතොආසවානංඛයංපාපුණාති.යනො
යචආසවානං ඛයං පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථපරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ඉස්සායසො වා ඉස්සාසන්යතවාසී වා 
තිණපුරිසරූපයකවාමත්තිකාපුඤ්යෙවායයොග් ංකරිත්වා, යසො අපයරන
සමයයනදූයරපාතීච යහොතිඅක්ඛණයවධීචමහයතොචකායස්සපදායලතා 
[පදාලිතා (ක.) අ. නි. 3.134; 4.181]; එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
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විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ෙ විහරති.යසොයයදව 
තත්ථ යහොති රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං
විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආ ාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති. යසො
යතහි ධම්යමහිචිත්තංපටිවායපත්වාඅමතායධාතුයාචිත්තංඋපසංහරති–
‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ් සඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක්ඛයයොවිරාය ොනියරොයධො නිබ් ාන’න්ති.
යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං ඛයං පාපුණාති. යනො යච ආසවානං ඛයං
පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ
පරිනිබ් ායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. ‘පඨමම්පාහං, ිකක්ඛයව, 
ඣානං නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමී’ති, ඉති යං තං වුත්තං, ඉදයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘දුතියම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය…යප.… තතියම්පාහං, 
ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය… ‘චතුත්ථම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය
ආසවානං ඛයං වදාමී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච
වුත්තං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සචපහානාපුබ්ය ව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො යයදව 
තත්ථ යහොති රූප තං යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං
විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආ ාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති. යසො
යතහි ධම්යමහිචිත්තංපටිවායපත්වාඅමතායධාතුයාචිත්තංඋපසංහරති–
‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ් සඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක්ඛයයොවිරාය ොනියරොයධො නිබ් ාන’න්ති.
යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං ඛයං පාපුණාති. යනො යච ආසවානං ඛයං
පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ
පරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ඉස්සායසො වා ඉස්සාසන්යතවාසී වා
තිණපුරිසරූපයකවාමත්තිකාපුඤ්යෙවායයොග් ංකරිත්වා, යසො අපයරන
සමයයනදූයරපාතීචයහොතිඅක්ඛණයවධීචමහයතොචකායස්සපදායලතා; 
එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා, දුක්ඛස්ස ච පහානා, 
පුබ්ය ව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො යයදව
තත්ථ යහොති රූප තං යවදනා තං…යප.… අනාවත්තිධම්යමො තස්මා
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යලොකා. ‘චතුත්ථම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය ආසවානං ඛයං
වදාමී’ති, ඉතියංතං වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ආකාසානඤ්චායතනම්පාහං, ිකක්ඛයව, ඣානං නිස්සාය ආසවානං
ඛයං වදාමී’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො යයදව තත්ථ යහොති
යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම 
අනිච්චයතොදුක්ඛයතොයරො යතො ණ්ඩයතොසල්ලයතොඅඝයතොආ ාධයතො
පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි
ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපත්වා
අමතාය ධාතුයා චිත්තං උපසංහරති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං 
සබ් සඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ් ාන’න්ති.යසොතත්ථඨියතොආසවානංඛයංපාපුණාති.යනො
යචආසවානං ඛයං පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථපරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ඉස්සායසො වා ඉස්සාසන්යතවාසී වා 
තිණපුරිසරූපයකවාමත්තිකාපුඤ්යෙවායයොග් ංකරිත්වා, යසො අපයරන
සමයයනදූයරපාතීච යහොතිඅක්ඛණයවධීචමහයතොචකායස්සපදායලතා; 
එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’තිආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යසොයයදවතත්ථ
යහොති යවදනා තංසඤ්ඤා තං…යප.…අනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා.
‘ආකාසානඤ්චායතනම්පාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සායආසවානං ඛයං වදාමී’ති, 
ඉතියංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනම්පාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සාය…යප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනම්පාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමී’ති, 
ඉතියඛොපයනතංවුත්තං. කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො යයදව තත්ථ යහොති
යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම
අනිච්චයතො දුක්ඛයතොයරො යතො ණ්ඩයතොසල්ලයතොඅඝයතොආ ාධයතො
පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි
ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපත්වා
අමතාය ධාතුයා චිත්තං උපසංහරති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං 
සබ් සඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ් ාන’න්ති.යසොතත්ථඨියතොආසවානංඛයංපාපුණාති.යනො
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යචආසවානං ඛයං පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථපරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ඉස්සායසො වා ඉස්සාසන්යතවාසී වා 
තිණපුරිසරූපයකවාමත්තිකාපුඤ්යෙවායයොග් ංකරිත්වා, යසො අපයරන
සමයයනදූයරපාතීච යහොතිඅක්ඛණයවධීචමහයතොචකායස්සපදායලතා; 
එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහරති.
යසො යයදව තත්ථ යහොති යවදනා තං සඤ්ඤා තං සඞ්ඛාර තං
විඤ්ඤාණ තං, යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරො යතො  ණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආ ාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො 
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති. යසො 
යතහිධම්යමහිචිත්තංපටිවායපත්වාඅමතායධාතුයාචිත්තංඋපසංහරති–
‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ් සඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක්ඛයයොවිරාය ො නියරොයධොනිබ් ාන’න්ති.
යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං ඛයං පාපුණාති. යනො යච ආසවානං ඛයං 
පාපුණාති, යතයනව ධම්මරාය න තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ
පරිනිබ් ායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. ‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනම්පාහං, 
නිස්සාය ආසවානං ඛයං වදාමී’ති, ඉති යං තං වුත්තං, ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, යාවතා සඤ්ඤාසමාපත්ති තාවතා
අඤ්ඤාපටියවයධො. යානි ච යඛො ඉමානි, ිකක්ඛයව, නිස්සාය ද්යව
ආයතනානි – යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්ති ච
සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධො ච, ඣායීයහයත, ිකක්ඛයව, සමාපත්තිකුසයලහි 
සමාපත්තිවුට්ඨානකුසයලහි සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨහිත්වා සම්මා
අක්ඛාතබ් ානීති වදාමී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ආනන්දසුත්තං 

37. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම. තත්ර යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ආවුයසො ිකක්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො
ආනන්දස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසොය යාවඤ්චිදං යතන භ වතා 
ොනතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම් ායධ ඔකාසාධි යමො 
අනුබුද්යධො සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය 
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ් ානස්ස
සච්ඡිකිරියාය. තයදව නාම චක්ඛුං භවිස්සති යතරූපා තඤ්චායතනං යනො
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පටිසංයවදිස්සති [පටිසංයවදයති (ක.)]. තයදව නාම යසොතං භවිස්සති යත
සද්දා තඤ්චායතනංයනොපටිසංයවදිස්සති.තයදවනාමඝානංභවිස්සතියත
 න්ධාතඤ්චායතනංයනො පටිසංයවදිස්සති.සාවනාමජිව්හාභවිස්සතියත
රසාතඤ්චායතනංයනොපටිසංයවදිස්සති. යසොවනාමකායයොභවිස්සතියත
යඵොට්ඨබ් ාතඤ්චායතනංයනොපටිසංයවදිස්සතී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – 
‘‘සඤ්ඤීයමව නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, තදායතනං යනො පටිසංයවයදති
උදාහු අසඤ්ඤී’’ති? ‘‘සඤ්ඤීයමව යඛො, ආවුයසො, තදායතනං යනො
පටිසංයවයදති, යනොඅසඤ්ඤී’’ති. 

‘‘කිංසඤ්ඤී පනාවුයසො, තදායතනං යනො පටිසංයවයදතී’’ති? 
‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු, සබ් යසොරූපසඤ්ඤානංසමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එවංසඤ්ඤීපි යඛො, ආවුයසො, 
තදායතනංයනොපටිසංයවයදති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ
විහරති.එවංසඤ්ඤීපියඛො, ආවුයසො, තදායතනංයනොපටිසංයවයදති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහරති.
එවංසඤ්ඤීපි යඛො, ආවුයසො, තදායතනංයනොපටිසංයවයදතී’’ති. 

‘‘එකමිදාහං, ආවුයසො, සමයං සායකයත විහරාමි අඤ්ෙනවයන
මි දායය. අථ යඛො, ආවුයසො, ෙටිලවාසිකා [ෙටිල ාහියා (සී. පී.), 
ෙඩිලභාගිකා (සයා.)] ිකක්ඛුනී යයනාහංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාමං
අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො, ආවුයසො, 
ෙටිලවාසිකාිකක්ඛුනීමං එතදයවොච – ‘යායං, භන්යතආනන්ද, සමාධින
චාිකනයතො න චාපනයතො න ච සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො 
[සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිතවයතො (සී. සයා. කං. පී.), 
සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිවාවයෙො (ක.) අ. නි. 3.102; 5.27; දී. නි. 3.355], 
විමුත්තත්තාඨියතො, ඨිතත්තාසන්තුසියතො, සන්තුසිතත්තායනො පරිතස්සති.
අයං, භන්යතආනන්ද, සමාධිකිංඵයලොවුත්යතොභ වතා’’’ති? 

‘‘එවං වුත්යත, යසොහං, ආවුයසො, ෙටිලවාසිකංිකක්ඛුනිං එතදයවොචං – 
‘යායං, භගිනි, සමාධි න චාිකනයතො න චාපනයතො න ච
සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො, විමුත්තත්තා ඨියතො, ඨිතත්තා සන්තුසියතො, 
සන්තුසිතත්තායනොපරිතස්සති.අයං, භගිනි, සමාධිඅඤ්ඤාඵයලොවුත්යතො
භ වතා’ති.එවංසඤ්ඤීපියඛො, ආවුයසො, තදායතනංයනො පටිසංයවයදතී’’ති.
ඡට්ඨං. 
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7. යලොකායතිකසුත්තං 

38. අථ යඛො ද්යව යලොකායතිකා බ්රාහ්මණා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතබ්රාහ්මණා භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘පූරයණො, යභොය ොතම, කස්සයපොසබ් ඤ්ඤූසබ් දස්සාවීඅපරියසසං 
ඤාණදස්සනං පටිොනාති – ‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච
ො රස්ස චසතතංසමිතංඤාණදස්සනං පච්චුපට්ඨිත’න්ති.යසොඑවමාහ–
‘අහං අනන්යතන ඤායණන අනන්තං යලොකං ොනං පස්සං විහරාමී’ති.
අයම්පි [අයම්පි හි (සයා. ක.)], යභො ය ොතම, නි ණ්යඨො නාෙපුත්යතො
සබ් ඤ්ඤූසබ් දස්සාවීඅපරියසසංඤාණදස්සනංපටිොනාති– ‘චරයතොච
යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච ො රස්ස ච සතතං සමිතං ඤාණදස්සනං 
පච්චුපට්ඨිත’න්ති.යසො [යසොපි (?)] එවමාහ– ‘අහංඅනන්යතන ඤායණන
අනන්තංයලොකංොනංපස්සංවිහරාමී’ති.ඉයමසං, යභොය ොතම, උිකන්නං
ඤාණවාදානං උිකන්නංඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිපච්චනීකවාදානංයකොසච්චංආහ
යකොමුසා’’ති? 

‘‘අලං, බ්රාහ්මණාය තිට්ඨයතතං – ‘ඉයමසං උිකන්නං ඤාණවාදානං 
උිකන්නංඅඤ්ඤමඤ්ඤං විපච්චනීකවාදානංයකොසච්චංආහයකොමුසා’ති.
ධම්මං යවො, බ්රාහ්මණා, යදයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, යභො’’තියඛොයතබ්රාහ්මණාභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වාඑතදයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණා, චත්තායරො පුරිසා චතුද්දිසා ඨිතා පරයමන
ෙයවනචසමන්නා තාපරයමනචපදවීතිහායරන.යතඑවරූයපනෙයවන
සමන්නා තාඅස්සු, යසයයථාපිනාමදළ්හධම්මා [දළ්හධම්යමො (සබ් ත්ථ)
අ. නි. 4.45; ම. නි. 1.116 ච, තංසංවණ්ණනාටීකායයො ච
යමොග් ල්ලාන යාකරණඤ්ච ඔයලොයකතබ් ා] ධනුග් යහො සික්ඛියතො
කතහත්යථො කතූපාසයනො ලහුයකන අසයනන අප්පකසියරන තිරියං
තාලච්ඡායං [තාලච්ඡාතිං(සී.සයා.පී.), තාලච්ඡාදිං(ක.)අ.නි.4.45; ම.නි.
1.161පස්සිතබ් ං] අතිපායතයය; එවරූයපනචපදවීතිහායරන, යසයයථාපි
නාම පුරත්ථිමා සමුද්දා පච්ඡියමො සමුද්යදො අථ පුරත්ථිමාය දිසාය ඨියතො
පුරියසොඑවංවයදයය– ‘අහං මයනනයලොකස්සඅන්තං පාපුණිස්සාමී’ති.
යසො අඤ්ඤයත්රව අසිතපීතඛායිතසායිතා අඤ්ඤත්ර උච්චාරපස්සාවකම්මා
අඤ්ඤත්ර නිද්දාකිලමථපටිවියනොදනා වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී
වස්සසතං න්ත්වාඅප්පත්වාවයලොකස්ස අන්තංඅන්තරාකාලං කයරයය.
අථපච්ඡිමායදිසාය…යප.…අථ උත්තරායදිසාය…අථදක්ඛිණායදිසාය
ඨියතො පුරියසො එවං වයදයය – ‘අහං  මයනන යලොකස්ස අන්තං
පාපුණිස්සාමී’ති. යසො අඤ්ඤයත්රව අසිතපීතඛායිතසායිතා අඤ්ඤත්ර 
උච්චාරපස්සාවකම්මාඅඤ්ඤත්ර නිද්දාකිලමථපටිවියනොදනා වස්සසතායුයකො
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වස්සසතජීවී වස්සසතං  න්ත්වා අප්පත්වාව යලොකස්ස අන්තං අන්තරා 
කාලං කයරයය. තං කිස්ස යහතු? නාහං, බ්රාහ්මණා, එවරූපාය
සන්ධාවනිකාය යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං දට්යඨයයං පත්යතයයන්ති
වදාමි. න චාහං, බ්රාහ්මණා, අප්පත්වාව යලොකස්ස අන්තං දුක්ඛස්ස
අන්තකිරියංවදාමි. 

‘‘පඤ්චියම, බ්රාහ්මණා, කාමගුණාඅරියස්සවිනයයයලොයකොති වුච්චති.
කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා
කාමූපසංහිතාරෙනීයා; යසොතවිඤ්යඤයයාසද්දා…යප.…ඝානවිඤ්යඤයයා 
 න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ් ා ඉට්ඨා
කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රෙනීයා; ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණා, 
පඤ්චකාමගුණාඅරියස්සවිනයය යලොයකොතිවුච්චති. 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණා, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකෙංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.
අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණා, ‘ිකක්ඛුයලොකස්සඅන්තමා ම්ම, යලොකස්සඅන්යත
විහරති’. තමඤ්යඤ එවමාහංසු – ‘අයම්පි යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පි 
අනිස්සයෙොයලොකම්හා’ති.අහම්පිහි [අහම්පි(සී.පී.)], බ්රාහ්මණා, එවංවදාමි
–‘අයම්පියලොකපරියාපන්යනො, අයම්පිඅනිස්සයෙො යලොකම්හා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණා, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.…
දුතියංඣානං…තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ෙ විහරති.අයං
වුච්චති, බ්රාහ්මණා, ‘ිකක්ඛු යලොකස්ස අන්තමා ම්ම යලොකස්ස අන්යත 
විහරති’. තමඤ්යඤ එවමාහංසු – ‘අයම්පි යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පි
අනිස්සයෙො යලොකම්හා’ති. අහම්පි හි, බ්රාහ්මණා, එවං වදාමි – ‘අයම්පි
යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පිඅනිස්සයෙොයලොකම්හා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණා, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. අයං වුච්චති, 
බ්රාහ්මණා, ‘ිකක්ඛු යලොකස්ස අන්තමා ම්ම යලොකස්ස අන්යත විහරති’.
තමඤ්යඤ එවමාහංසු – ‘අයම්පි යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පි අනිස්සයෙො
යලොකම්හා’ති. අහම්පි හි, බ්රාහ්මණා, එවං වදාමි – ‘අයම්පි
යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පිඅනිස්සයෙොයලොකම්හා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණා, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහරති…යප.… සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි 
කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති…යප.… සබ් යසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ෙ විහරති. අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණා, ‘ිකක්ඛු යලොකස්ස
අන්තමා ම්මයලොකස්සඅන්යත විහරති’.තමඤ්යඤඑවමාහංසු– ‘අයම්පි
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යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පි අනිස්සයෙො යලොකම්හා’ති. අහම්පි හි, 
බ්රාහ්මණා, එවං වදාමි – ‘අයම්පි යලොකපරියාපන්යනො, අයම්පි අනිස්සයෙො
යලොකම්හා’’’ති. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණා, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවා පරික්ඛීණායහොන්ති.අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණා, ‘ිකක්ඛුයලොකස්ස 
අන්තමා ම්ම යලොකස්ස අන්යත විහරති තිණ්යණො යලොයක 
විසත්තික’’’න්ති.සත්තමං. 

8. යදවාසුරසඞ් ාමසුත්තං 

39. ‘‘භූතපුබ් ං, ිකක්ඛයව, යදවාසුරසඞ් ායමො සමුප ූළ්යහො 
[සමුපබ්බූළ්යහො (සී. පී.)] අයහොසි. තස්මිං යඛො පන, ිකක්ඛයව, සඞ් ායම
අසුරා ජිනිංසු, යදවා පරාෙයිංසු [පරාජියිංසු (සී. සයා. ක.)]. පරාජිතා ච, 
ිකක්ඛයව, යදවා [යදවා භීතා (පී.)] අපයිංසුයයව [අපයංස්යවව (සී.)] 
උත්තයරනාිකමුඛා, අිකයිංසු [අිකයංසු (සී.)] අසුරා. අථ යඛො, ිකක්ඛයව, 
යදවානං එතදයහොසි – ‘අිකයන්යතව යඛො අසුරා. යංනූන මයං දුතියම්පි
අසුයරහි සඞ් ායමයයාමා’ති. දුතියම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, යදවා අසුයරහි
සඞ් ායමසුං. දුතියම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, අසුරාව ජිනිංසු, යදවා පරාෙයිංසු.
පරාජිතා ච, ිකක්ඛයව, යදවා අපයිංසුයයව උත්තයරනාිකමුඛා, අිකයිංසු
අසුරා’’. 

අථ යඛො, ිකක්ඛයව, යදවානං එතදයහොසි – ‘අිකයන්යතව යඛො අසුරා.
යංනූන මයං තතියම්පි අසුයරහි සඞ් ායමයයාමා’ති. තතියම්පි යඛො, 
ිකක්ඛයව, යදවා අසුයරහි සඞ් ායමසුං. තතියම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, අසුරාව
ජිනිංසු, යදවා පරාෙයිංසු. පරාජිතා ච, ිකක්ඛයව, යදවා භීතා යදවපුරංයයව
පවිසිංසු.යදවපුර තානඤ්චපන [පුන(ක.)], ිකක්ඛයව, යදවානංඑතදයහොසි
– ‘භීරුත්තාන යතන යඛො දානි මයං එතරහි අත්තනා විහරාම අකරණීයා
අසුයරහී’ති. අසුරානම්පි, ිකක්ඛයව, එතදයහොසි – ‘භීරුත්තාන යතන යඛො
දානියදවාඑතරහිඅත්තනාවිහරන්තිඅකරණීයා අම්යහහී’ති. 

‘‘භූතපුබ් ං, ිකක්ඛයව, යදවාසුරසඞ් ායමො සමුප ූළ්යහො අයහොසි.
තස්මිං යඛො පන, ිකක්ඛයව, සඞ් ායම යදවා ජිනිංසු, අසුරා පරාෙයිංසු.
පරාජිතා ච, ිකක්ඛයව, අසුරා අපයිංසුයයව දක්ඛියණනාිකමුඛා, අිකයිංසු 
යදවා.අථයඛො, ිකක්ඛයව, අසුරානංඑතදයහොසි–‘අිකයන්යතවයඛොයදවා.
යංනූනමයං දුතියම්පියදයවහිසඞ් ායමයයාමා’ති.දුතියම්පියඛො, ිකක්ඛයව, 
අසුරා යදයවහි සඞ් ායමසුං. දුතියම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, යදවා ජිනිංසු, අසුරා
පරාෙයිංසු. පරාජිතා ච, ිකක්ඛයව, අසුරා අපයිංසුයයව දක්ඛියණනාිකමුඛා, 
අිකයිංසුයදවා’’. 
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අථ යඛො, ිකක්ඛයව, අසුරානං එතදයහොසි – ‘අිකයන්යතව යඛො යදවා.
යංනූන මයං තතියම්පි යදයවහි සඞ් ායමයයාමා’ති. තතියම්පි යඛො, 
ිකක්ඛයව, අසුරා යදයවහි සඞ් ායමසුං. තතියම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, යදවා
ජිනිංසු, අසුරාපරාෙයිංසු. පරාජිතාච, ිකක්ඛයව, අසුරාභීතා අසුරපුරංයයව
පවිසිංසු. අසුරපුර තානඤ්ච පන, ිකක්ඛයව, අසුරානං එතදයහොසි –
‘භීරුත්තාන යතන යඛො දානි මයං එතරහි අත්තනා විහරාම අකරණීයා 
යදයවහී’ති. යදවානම්පි, ිකක්ඛයව, එතදයහොසි – ‘භීරුත්තාන යතන යඛො 
දානිඅසුරාඑතරහිඅත්තනාවිහරන්තිඅකරණීයාඅම්යහහී’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යස්මිං සමයය ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි 
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකෙං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරති, තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයිකක්ඛුස්සඑවංයහොති
– ‘භීරුත්තාන යතන යඛො දානාහං එතරහි අත්තනා විහරාමි අකරණීයයො 
මාරස්සා’ති. මාරස්සාපි, ිකක්ඛයව, පාපිමයතො එවං යහොති – 
‘භීරුත්තාන යතන යඛො දානි ිකක්ඛු එතරහි අත්තනා විහරති අකරණීයයො
මය්හ’’’න්ති. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… 
දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති, 
තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ිකක්ඛුස්සඑවංයහොති– ‘භීරුත්තාන යතනයඛො
දානාහං එතරහි අත්තනා විහරාමි අකරණීයයො මාරස්සා’ති. මාරස්සාපි, 
ිකක්ඛයව, පාපිමයතො එවං යහොති – ‘භීරුත්තාන යතන යඛො දානි ිකක්ඛු
එතරහිඅත්තනාවිහරති, අකරණීයයොමය්හ’’’න්ති. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයිකක්ඛුසබ් යසොරූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. අයං වුච්චති, 
ිකක්ඛයව, ‘ිකක්ඛු අන්තමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං
 යතොපාපිමයතොතිණ්යණොයලොයක විසත්තික’’’න්ති. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ
විහරති… සබ් යසොවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ් යසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ් යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, ‘ිකක්ඛු
අන්තමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං  යතො පාපිමයතො
තිණ්යණොයලොයකවිසත්තික’’’න්ති. අට්ඨමං. 
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9. නා සුත්තං 

40. ‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ආරඤ්ඤිකස්ස නා ස්ස
ය ොචරපසුතස්සහත්ථීපිහත්ථිනියයොපිහත්ථිකලභාපි හත්ථිච්ඡාපාපිපුරයතො
පුරයතො  න්ත්වා තිණග් ානි ඡින්දන්ති, යතන, ිකක්ඛයව, ආරඤ්ඤියකො
නාය ොඅට්ටීයතිහරායතිජිගුච්ඡති.යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයආරඤ්ඤිකස්ස 
නා ස්ස ය ොචරපසුතස්ස හත්ථීපි හත්ථිනියයොපි හත්ථිකලභාපි
හත්ථිච්ඡාපාපි ඔභග්ය ොභග් ං සාඛාභඞ් ං ඛාදන්ති, යතන, ිකක්ඛයව, 
ආරඤ්ඤියකොනාය ොඅට්ටීයති හරායතිජිගුච්ඡති.යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය
ආරඤ්ඤිකස්ස නා ස්ස ඔ ාහං ඔතිණ්ණස්ස හත්ථීපි හත්ථිනියයොපි
හත්ථිකලභාපි හත්ථිච්ඡාපාපි පුරයතො පුරයතො  න්ත්වා යසොණ්ඩාය උදකං
ආයලොයළන්ති, යතන, ිකක්ඛයව, ආරඤ්ඤියකො නාය ො අට්ටීයති හරායති
ජිගුච්ඡති. යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ආරඤ්ඤිකස්ස නා ස්ස ඔ ාහා
උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං උපනිඝංසන්තියයො  ච්ඡන්ති, යතන, 
ිකක්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොනාය ොඅට්ටීයතිහරායතිජිගුච්ඡති. 

‘‘තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයආරඤ්ඤිකස්සනා ස්සඑවංයහොති–‘අහං 
යඛො එතරහි ආකිණ්යණො විහරාමි හත්ථීහි හත්ථිනීහි හත්ථිකලයභහි
හත්ථිච්ඡායපහි. ඡින්නග් ානියචවතිණානිඛාදාමි, ඔභග්ය ොභග් ඤ්චයම 
සාඛාභඞ් ංඛාදන්ති [ඛාදිතං(සයා.ක.)මහාව.467 පස්සිතබ් ං], ආවිලානි
ච පානීයානි පිවාමි, ඔ ාහා ච [ඔ ාහාපි ච (සයා. ක.) මහාව. 467
පස්සිතබ් ං] යම උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං උපනිඝංසන්තියයො
 ච්ඡන්ති. යංනූනාහං එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො විහයරයය’න්ති. යසො
අපයරන සමයයන එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො විහරති, අච්ඡින්නග් ානි
යචව තිණානි ඛාදති, ඔභග්ය ොභග් ඤ්චස්ස සාඛාභඞ් ං න ඛාදන්ති [න
ඔභග්ය ොභග් ඤ්ච සාඛාභඞ් ඛාදති (සයා.ක.)], අනාවිලානිච පානීයානි
පිවති, ඔ ාහාචස්සඋත්තිණ්ණස්සන හත්ථිනියයොකායංඋපනිඝංසන්තියයො
 ච්ඡන්ති. 

‘‘තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයආරඤ්ඤිකස්සනා ස්සඑවංයහොති–‘අහං 
යඛො පුබ්ය  ආකිණ්යණො විහාසිං හත්ථීහි හත්ථිනීහි හත්ථිකලයභහි
හත්ථිච්ඡායපහි, ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදිං, ඔභග්ය ොභග් ඤ්ච යම
සාඛාභඞ් ංඛාදිංසු, ආවිලානි චපානීයානිඅපායිං, ඔ ාහා [එත්ථපිසද්යදො
සබ් ත්ථපි නත්ථි] ච යම උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං
උපනිඝංසන්තියයො අ මංසු. යසොහං එතරහි එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො
විහරාමි, අච්ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදාමි, ඔභග්ය ොභග් ඤ්ච යම
සාඛාභඞ් ං න ඛාදන්ති, අනාවිලානි ච පානීයානි පිවාමි, ඔ ාහා ච යම
උත්තිණ්ණස්සනහත්ථිනියයොකායංඋපනිඝංසන්තියයො ච්ඡන්තී’ති.යසො
යසොණ්ඩාය සාඛාභඞ් ං භඤ්ජිත්වා සාඛාභඞ්ය න කායං පරිමජ්ජිත්වා
අත්තමයනොයසොණ්ඩංසංහරති [කණ්ඩුංසංහන්ති(සී.පී.)කණ්ඩුංසංහනති
(සයා.), එත්ථ කණ්ඩුවනදුක්ඛංවියනතීතිඅත්යථො],. 
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‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යස්මිං සමයය ිකක්ඛු ආකිණ්යණො විහරති 
ිකක්ඛූහි ිකක්ඛුනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රඤ්ඤා රාෙමහාමත්යතහි
තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි, තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ිකක්ඛුස්ස එවං
යහොති – ‘අහං යඛො එතරහි ආකිණ්යණො විහරාමි ිකක්ඛූහි ිකක්ඛුනීහි
උපාසයකහි උපාසිකාහි රඤ්ඤා රාෙමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි
තිත්ථියසාවයකහි. යංනූනාහං එයකො  ණස්මා වූපකට්යඨො විහයරයය’න්ති.
යසො විවිත්තං යසනාසනං භෙති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ් තං කන්දරං
ගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථං අබ්යභොකාසංපලාලපුඤ්ෙං. යසොඅරඤ්ඤ යතො
වාරුක්ඛමූල යතොවා සුඤ්ඤා ාර යතොවානිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වා
උජුංකායංපණිධායපරිමුඛංසතිං උපට්ඨයපත්වා. 

‘‘යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය වි තාිකජ්යඣන යචතසා විහරති, 
අිකජ්ඣාය චිත්තංපරියසොයධති;  යාපාදපයදොසංපහායඅ යාපන්නචිත්යතො
විහරති සබ් පාණභූතහිතානුකම්පී,  යාපාදපයදොසා චිත්තං පරියසොයධති; 
ථිනමිද්ධං පහාය වි තථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො
සම්පොයනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය
අනුද්ධයතො විහරති අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා
චිත්තංපරියසොයධති; විචිකිච්ඡංපහායතිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරතිඅකථංකථී
කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය චිත්තං පරියසොයධති. යසො ඉයම පඤ්ච 
නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ් ලීකරයණ
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකෙං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො අත්තමයනො
යසොණ්ඩං සංහරති [කණ්ඩුං සංහන්ති (සී. පී.), කණ්ඩුං සංහනති (සයා.), 
එත්ථ කණ්ඩුවනසදිසංඣානපටිපක්ඛං කියලසදුක්ඛං වියනතීති අත්යථො]. 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං…
චතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යසොඅත්තමයනොයසොණ්ඩංසංහරති. 

‘‘සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා 
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යසො අත්තමයනො යසොණ්ඩං 
සංහරති. සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ් යසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ් යසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති… සබ් යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤාය චස්ස
දිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්ති.යසොඅත්තමයනොයසොණ්ඩංසංහරතී’’ති.
නවමං. 
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10. තපුස්සසුත්තං 

41. එකං සමයංභ වාමල්යලසුවිහරති උරුයවලකප්පංනාමමල්ලානං
නි යමො. අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
උරුයවලකප්පං පිණ්ඩාය පාවිසි. උරුයවලකප්යප පිණ්ඩාය චරිත්වා 
පච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි–
‘‘ඉයධව තාව ත්වං, ආනන්ද, යහොහි, යාවාහං මහාවනං අජ්යඣො ාහාමි
දිවාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො
පච්චස්යසොසි. අථයඛොභ වා මහාවනං අජ්යඣො ායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි. 

අථ යඛො තපුස්යසො  හපති යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො තපුස්යසො  හපති ආයස්මන්තං ආනන්දං
එතදයවොච– 

‘‘මයං, භන්යත ආනන්ද, ගිහී කාමයභොගියනො කාමාරාමා කාමරතා 
කාමසම්මුදිතා. යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං ගිහීනං කාමයභොගීනං
කාමාරාමානං කාමරතානං කාමසම්මුදිතානං පපායතො විය ඛායති, යදිදං
යනක්ඛම්මං.සුතං යමතං, භන්යත, ‘ඉමස්මිංධම්මවිනයයදහරානංදහරානං
ිකක්ඛූනංයනක්ඛම්යමචිත්තං පක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චතිඑතං
සන්තන්තිපස්සයතො’ [පස්සතං (?)]. තයිදං, භන්යත, ඉමස්මිංධම්මවිනයය
ිකක්ඛූනං  හුනාෙයනනවිසභාය ො, යදිදංයනක්ඛම්ම’’න්ති. 

‘‘අත්ථි යඛො එතං,  හපති, කථාපාභතං භ වන්තං දස්සනාය. ආයාම, 
 හපති, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා භ වයතො 
එතමත්ථං ආයරොයචස්සාම. යථා යනො භ වා  යාකරිස්සති තථා නං
ධායරස්සාමා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො තපුස්යසො  හපති ආයස්මයතො ආනන්දස්ස 
පච්චස්යසොසි. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො තපුස්යසන  හපතිනා සද්ධිං 
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා 
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අයං, භන්යත, තපුස්යසො  හපති එවමාහ – ‘මයං, භන්යතආනන්ද, 
ගිහී කාමයභොගියනො කාමාරාමා කාමරතා කාමසම්මුදිතා, යතසං යනො 
භන්යත, අම්හාකං ගිහීනං කාමයභොගීනං කාමාරාමානං කාමරතානං
කාමසම්මුදිතානං පපායතො විය ඛායති, යදිදං යනක්ඛම්මං’. සුතං යමතං, 
භන්යත, ‘ඉමස්මිං ධම්මවිනයය දහරානං දහරානං ිකක්ඛූනං යනක්ඛම්යම
චිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චතිඑතං සන්තන්තිපස්සයතො.
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තයිදං, භන්යත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ිකක්ඛූනං  හුනා ෙයනන විසභාය ො
යදිදංයනක්ඛම්ම’’’න්ති. 

‘‘එවයමතං, ආනන්ද, එවයමතං, ආනන්දය මය්හම්පි යඛො, ආනන්ද, 
පුබ්ය වසම්ය ොධාඅනිකසම්බුද්ධස්සය ොධිසත්තස්යසවසයතොඑතදයහොසි
– ‘සාධු යනක්ඛම්මං, සාධු පවියවයකො’ති. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
යනක්ඛම්යම චිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති
එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යකොනු
යඛො යහතු යකො පච්චයයො, යයන යම යනක්ඛම්යම චිත්තං න පක්ඛන්දති
නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො’? තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි–‘කායමසුයඛොයමආදීනයවො අදිට්යඨො, යසො
චයමඅ හුලීකයතො, යනක්ඛම්යමචආනිසංයසොඅනධි යතො, යසොචයම
අනායසවියතො. තස්මායමයනක්ඛම්යමචිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතින 
සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’.තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
එතදයහොසි – ‘සයචයඛොඅහංකායමසුආදීනවංදිස්වාතං හුලංකයරයයං 
[ හුලීකයරයයං (සී. සයා. පී.)], යනක්ඛම්යම ආනිසංසං අධි ම්ම 
තමායසයවයයං, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ෙති යං යම යනක්ඛම්යම චිත්තං
පක්ඛන්යදයය පසීයදයය සන්තිට්යඨයය විමුච්යචයය එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, අපයරනසමයයනකායමසුආදීනවං
දිස්වාතං හුලමකාසිං, යනක්ඛම්යමආනිසංසං අධි ම්මතමායසවිං.තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, යනක්ඛම්යම චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, විවිච්යචව 
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකෙංපීතිසුඛං
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ෙවිහරාමි.තස්සමය්හං, ආනන්ද, ඉමිනාවිහායරන
විහරයතොකාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති.ස්වස්සයමයහොති
ආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව 
ආ ාධාය; එවයමවස්ස යමකාමසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති.
ස්වස්සයමයහොති ආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං විතක්කවිචාරානං 
වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානංඋපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. තස්ස මය්හං, 
ආනන්ද, අවිතක්යක චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න 
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො, යයන යම අවිතක්යක චිත්තං න
පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘විතක්යකසු යඛො යම
ආදීනයවො අදිට්යඨො, යසො ච යම අ හුලීකයතො, අවිතක්යක චආනිසංයසො 
අනධි යතො, යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම අවිතක්යක චිත්තං න 
පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’. තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි–‘සයචයඛොඅහංවිතක්යකසු
ආදීනවං දිස්වා තං  හුලං කයරයයං, අවිතක්යක ආනිසංසං අධි ම්ම
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තමායසයවයයං, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ෙති යං යම අවිතක්යක චිත්තං
පක්ඛන්යදයය පසීයදයය සන්තිට්යඨයය විමුච්යචයය එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’.යසොයඛොඅහං, ආනන්ද, අපයරනසමයයනවිතක්යකසුආදීනවං
දිස්වා තං  හුලමකාසිං, අවිතක්යකආනිසංසං අධි ම්ම තමායසවිං. තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, අවිතක්යක චිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චති
එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, විතක්කවිචාරානං
වූපසමා…යප.…දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ෙ විහරාමි.තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
ඉමිනා විහායරන විහරයතො විතක්කසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම යහොතිආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො
දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදවආ ාධාය; එවයමවස්ස යම විතක්කසහ තා 
සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති.ස්වස්සයමයහොතිආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං පීතියා ච විරා ා 
උයපක්ඛයකො ච විහයරයයං සයතො ච සම්පොයනො සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදයයං යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරීති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. තස්ස මය්හං, 
ආනන්ද, නිප්පීතියක චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො, යයන යම නිප්පීතියක චිත්තං න
පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’? තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි–‘පීතියායඛොයමආදීනයවො 
අදිට්යඨො, යසොචයමඅ හුලීකයතො, නිප්පීතියකචආනිසංයසොඅනධි යතො, 
යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම නිප්පීතියක චිත්තං න පක්ඛන්දති
නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො’. තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘සයච යඛො අහං පීතියාආදීනවං දිස්වා තං 
 හුලං කයරයයං, නිප්පීතියක ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං
යඛො පයනතං විජ්ෙති යං යමනිප්පීතියක චිත්තං පක්ඛන්යදයය පසීයදයය
සන්තිට්යඨයය විමුච්යචයය එතං සන්තන්ති පස්සයතො’. යසො යඛො අහං, 
ආනන්ද, අපයරන සමයයන පීතියා ආදීනවං දිස්වා තං  හුලමකාසිං, 
නිප්පීතියක ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසවිං. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
නිප්පීතියකචිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චතිඑතංසන්තන්ති 
පස්සයතො.යසො යඛොඅහං, ආනන්ද, පීතියාචවිරා ා…යප.…තතියංඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, ඉමිනා විහායරන විහරයතො
පීතිසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති.ස්වස්සයමයහොතිආ ායධො.
යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව ආ ාධාය; 
එවයමවස්සයම පීතිසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්සයම
යහොතිආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සුඛස්ස ච පහානා 
දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්ය ව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා
අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ෙ
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විහයරයය’න්ති.තස්සමය්හං, ආනන්ද, අදුක්ඛමසුයඛචිත්තංනපක්ඛන්දති
නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි–‘යකොනුයඛො යහතුයකොපච්චයයො, යයනයම
අදුක්ඛමසුයඛචිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතින සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති
එතං සන්තන්ති පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – 
‘උයපක්ඛාසුයඛ යඛො යම ආදීනයවො අදිට්යඨො, යසො ච යම අ හුලීකයතො, 
අදුක්ඛමසුයඛචආනිසංයසො අනධි යතො, යසොචයමඅනායසවියතො.තස්මා
යම අදුක්ඛමසුයඛ චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න
විමුච්චතිඑතං සන්තන්ති පස්සයතො’. තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘සයච යඛො අහං උයපක්ඛාසුයඛ ආදීනවං දිස්වා තං  හුලං කයරයයං, 
අදුක්ඛමසුයඛ ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං යඛො පයනතං
විජ්ෙතියංයමඅදුක්ඛමසුයඛ චිත්තංපක්ඛන්යදයයපසීයදයයසන්තිට්යඨයය
විමුච්යචයයඑතංසන්තන්ති පස්සයතො’. යසොයඛො අහං, ආනන්ද, අපයරන
සමයයන උයපක්ඛාසුයඛ ආදීනවං දිස්වා තං  හුලමකාසිං අදුක්ඛමසුයඛ
ආනිසංසංඅධි ම්මතමායසවිං.තස්සමය්හං, ආනන්ද, අදුක්ඛමසුයඛචිත්තං
පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො
යඛොඅහං, ආනන්ද, සුඛස්සචපහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ෙ
විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, ඉමිනා විහායරන විහරයතො 
උයපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම යහොති
ආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව
ආ ාධාය; එවයමවස්ස යම උයපක්ඛාසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති.ස්වස්සයමයහොතිආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ් යසො 
රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන්යතො ආකායසො’’ති
ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
ආකාසානඤ්චායතයනචිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින 
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යකොනුයඛො යහතුයකොපච්චයයො, යයන යමආකාසානඤ්චායතයනචිත්තං
න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘රූයපසු යඛො යම
ආදීනයවො අදිට්යඨො, යසො ච අ හුලීකයතො, ආකාසානඤ්චායතයන ච
ආනිසංයසො අනධි යතො, යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම
ආකාසානඤ්චායතයන චිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින
විමුච්චතිඑතංසන්තන්ති පස්සයතො’. තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘සයච යඛො අහං රූයපසු ආදීනවං දිස්වා තං  හුලං කයරයයං, 
ආකාසානඤ්චායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං යඛො
පයනතං විජ්ෙති යං යම ආකාසානඤ්චායතයන චිත්තං පක්ඛන්යදයය
පසීයදයය සන්තිට්යඨයයවිමුච්යචයයඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’.යසොයඛො
අහං, ආනන්ද, අපයරන සමයයනරූයපසුආදීනවංදිස්වාතං හුලමකාසිං, 
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ආකාසානඤ්චායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසවිං. තස්ස මය්හං, 
ආනන්ද, ආකාසානඤ්චායතයන චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, සබ් යසො 
රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා 
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහරාමි. තස්සමය්හං, ආනන්ද, ඉමිනා
විහායරන විහරයතො රූපසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස
යම යහොති ආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය
යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යම රූපසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති.ස්වස්සයමයහොති ආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ් යසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහයරයය’න්ති.තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතයනචිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින 
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො, යයන යම විඤ්ඤාණඤ්චායතයන
චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතින සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්ති
පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘ආකාසානඤ්චායතයන
යඛොයමආදීනයවොඅදිට්යඨො, යසොචඅ හුලීකයතො, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන
ච ආනිසංයසො අනධි යතො, යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම
විඤ්ඤාණඤ්චායතයනචිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින
විමුච්චතිඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’. තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘සයචයඛොඅහංආකාසානඤ්චායතයනආදීනවංදිස්වාතං  හුලං කයරයයං, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං යඛො
පයනතං විජ්ෙති යං යම විඤ්ඤාණඤ්චායතයන චිත්තං පක්ඛන්යදයය
පසීයදයයසන්තිට්යඨයයවිමුච්යචයයඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’. යසොයඛො
අහං, ආනන්ද, අපයරනසමයයනආකාසානඤ්චායතයනආදීනවංදිස්වාතං
 හුලමකාසිං, විඤ්ඤාණඤ්චායතයනආනිසංසංඅධි ම්මතමායසවිං.තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, විඤ්ඤාණඤ්චායතයන චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති
සන්තිට්ඨති විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, 
සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරාමි.තස්සමය්හං, ආනන්ද, ඉමිනා
විහායරන විහරයතො ආකාසානඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම යහොතිආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො 
දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යම 
ආකාසානඤ්චායතනසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති.ස්වස්සයම
යහොතිආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ් යසො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්මනත්ථිකිඤ්චීතිආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
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උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති.තස්සමය්හං, ආනන්ද, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන
චිත්තංනපක්ඛන්දති නප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්ති
පස්සයතො. තස්සමය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යකොනු යඛො යහතුයකො
පච්චයයො, යයනයමආකිඤ්චඤ්ඤායතයනචිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදති
න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, 
ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘විඤ්ඤාණඤ්චායතයන යඛො යම ආදීනයවො
අදිට්යඨො, යසො ච යම අ හුලීකයතො, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයනචආනිසංයසො
අනධි යතො, යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන
චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨති නවිමුච්චතිඑතංසන්තන්ති
පස්සයතො’. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘සයච යඛො අහං
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන ආදීනවං දිස්වා තං  හුලං කයරයයං, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං යඛො 
පයනතං විජ්ෙති යං යම ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන චිත්තං පක්ඛන්යදයය
පසීයදයයසන්තිට්යඨයයවිමුච්යචයය එතංසන්තන්තිපස්සයතො’.යසොයඛො
අහං, ආනන්ද, අපයරනසමයයනවිඤ්ඤාණඤ්චායතයනආදීනවං දිස්වාතං
 හුලමකාසිං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයනආනිසංසං අධි ම්මතමායසවිං.තස්ස
මය්හං, ආනන්ද, ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති
සන්තිට්ඨති විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො යඛො අහං, ආනන්ද, 
සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරාමි. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, ඉමිනා
විහායරන විහරයතො විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම යහොතිආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො
දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යම
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරාසමුදාචරන්ති.ස්වස්සයම
යහොති ආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ් යසො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න 
සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්තිපස්සයතො.තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
එතදයහොසි – ‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො, යයන යම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න
සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්ති පස්සයතො’? තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
එතදයහොසි– ‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතයනයඛොයමආදීනයවො අදිට්යඨො, යසොච
යම අ හුලීකයතො, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන ච ආනිසංයසො 
අනධි යතො, යසො ච යම අනායසවියතො. තස්මා යම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න
සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතිඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’. තස්සමය්හං, ආනන්ද, 
එතදයහොසි – ‘සයච යඛො අහං ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආදීනවං දිස්වා තං 
 හුලං කයරයයං, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම
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තමායසයවයයං, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ෙති යං යම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං පක්ඛන්යදයය පසීයදයය 
සන්තිට්යඨයය විමුච්යචයය එතං සන්තන්ති පස්සයතො’. යසො යඛො අහං, 
ආනන්ද, අපයරන සමයයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආදීනවං දිස්වා තං
 හුලමකාසිං, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන ආනිසංසං අධි ම්ම
තමායසවිං. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන චිත්තං
පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො
යඛො අහං, ආනන්ද, සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරාමි.තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
ඉමිනාවිහායරනවිහරයතොආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තාසඤ්ඤාමනසිකාරා 
සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම යහොතිආ ායධො. යසයයථාපි, ආනන්ද, සුඛියනො
දුක්ඛං උප්පජ්යෙයය යාවයදව ආ ාධාය; එවයමවස්ස යම
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසහ තා සඤ්ඤාමනසිකාරා සමුදාචරන්ති. ස්වස්ස යම
යහොතිආ ායධො. 

‘‘තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ෙ විහයරයය’න්ති. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින
විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යකොනු යඛො යහතු, යකො පච්චයයො, යයන යම සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ
චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති එතංසන්තන්ති
පස්සයතො’? තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි –
‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යඛොයමආදීනයවො අදිට්යඨො, යසොචයම
අ හුලීකයතො, සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධචආනිසංයසොඅනධි යතො, යසො ච
යම අනායසවියතො. තස්මා යම සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ චිත්තං න 
පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති එතං සන්තන්ති
පස්සයතො’. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, එතදයහොසි – ‘සයච යඛො අහං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන ආදීනවං දිස්වා තං  හුලං කයරයයං, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ ආනිසංසං අධි ම්ම තමායසයවයයං, ඨානං යඛො 
පයනතං විජ්ෙති යං යම සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ චිත්තං පක්ඛන්යදයය
පසීයදයය සන්තිට්යඨයයවිමුච්යචයයඑතංසන්තන්තිපස්සයතො’.යසොයඛො
අහං, ආනන්ද, අපයරන සමයයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනආදීනවං
දිස්වා තං  හුලමකාසිං, සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ ආනිසංසං අධි ම්ම
තමායසවිං. තස්ස මය්හං, ආනන්ද, සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධ චිත්තං
පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති විමුච්චති එතං සන්තන්ති පස්සයතො. යසො
යඛොඅහං, ආනන්ද, සබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ෙ විහරාමි, පඤ්ඤාය ච යම දිස්වා
ආසවා පරික්ඛයංඅ මංසු. 
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‘‘යාවකීවඤ්චාහං, ආනන්ද, ඉමා නව අනුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො න
එවංඅනුයලොමපටියලොමංසමාපජ්ජිම්පිවුට්ඨහිම්පි, යනව තාවාහං, ආනන්ද, 
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පොය 
සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්ය ොධිං අිකසම්බුද්යධො’ති
පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච යඛො අහං, ආනන්ද, ඉමා නව
අනුපුබ් විහාරසමාපත්තියයො එවං අනුයලොමපටියලොමං සමාපජ්ජිම්පි
වුට්ඨහිම්පි, අථාහං, ආනන්ද, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පොය සයදවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්ය ොධිං 
අිකසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි –
‘අකුප්පායම යචයතොවිමුත්ති [විමුත්ති(ක.සී.ක.)], අයමන්තිමාොති, නත්ථි
දානිපුනබ්භයවො’’’ති.දසමං. 

මහාවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවවිහාරාචනිබ් ානං,  ාවීඣායනනපඤ්චමං; 
ආනන්යදොබ්රාහ්මණායදයවො, නාය නතපුස්යසනචාති. 

5. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

1. සම් ාධසුත්තං 

42. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා උදායී යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච –
‘‘වුත්තමිදං, ආවුයසො, පඤ්චාලචණ්යඩනයදවපුත්යතන– 

‘‘සම් ායධ  තං [සම් ායධ වත (සී.)] ඔකාසං, අවිද්වා
භූරියමධයසො; 
යයොඣානමබුජ්ඣිබුද්යධො, පටිලීනනිසයභොමුනී’’ති. 

‘‘කතයමො, ආවුයසො, සම් ායධො, කතයමො සම් ායධ ඔකාසාධි යමො
වුත්යතො භ වතා’’ති? ‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, කාමගුණාසම් ායධොවුත්යතො
භ වතා. කතයම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රෙනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ් ා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රෙනීයා. ඉයම 
යඛො, ආවුයසො, පඤ්චකාමගුණාසම් ායධොවුත්යතොභ වතා. 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙවිහරති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, සම් ායධඔකාසාධි යමො
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වුත්යතො භ වතා පරියායයන. තත්රාපත්ථි සම් ායධො. කිඤ්ච තත්ථ
සම් ායධො? යයදව තත්ථ විතක්කවිචාරා අනිරුද්ධා යහොන්ති, අයයමත්ථ
සම් ායධො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…දුතියං 
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ
ඔකාසාධි යමොවුත්යතො භ වතාපරියායයන. තත්රාපත්ථිසම් ායධො.කිඤ්ච
තත්ථ සම් ායධො? යයදව තත්ථ පීති අනිරුද්ධා යහොති, අයයමත්ථ 
සම් ායධො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුපීතියා ච විරා ා…යප.…තතියංඣානං
උපසම්පජ්ෙවිහරති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, සම් ායධ ඔකාසාධි යමො
වුත්යතො භ වතා පරියායයන. තත්රාපත්ථි සම් ායධො. කිඤ්ච තත්ථ
සම් ායධො? යයදව තත්ථ උයපක්ඛාසුඛං අනිරුද්ධං යහොති, අයයමත්ථ
සම් ායධො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ
ඔකාසාධි යමොවුත්යතොභ වතා පරියායයන.තත්රාපත්ථිසම් ායධො.කිඤ්ච
තත්ථසම් ායධො? යයදවතත්ථරූපසඤ්ඤා අනිරුද්ධා යහොති, අයයමත්ථ
සම් ායධො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.එත්තාවතාපියඛො, 
ආවුයසො, සම් ායධඔකාසාධි යමො වුත්යතොභ වතාපරියායයන.තත්රාපත්ථි
සම් ායධො. කිඤ්ච තත්ථ සම් ායධො? යයදව තත්ථ 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාඅනිරුද්ධායහොති, අයයමත්ථසම් ායධො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ
විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ ඔකාසාධි යමො වුත්යතො
භ වතාපරියායයන. තත්රාපත්ථිසම් ායධො.කිඤ්චතත්ථ සම් ායධො? යයදව
තත්ථ විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා අනිරුද්ධා යහොති, අයයමත්ථ 
සම් ායධො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ෙ විහරති.
එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ ඔකාසාධි යමො වුත්යතො භ වතා
පරියායයන. තත්රාපත්ථිසම් ායධො.කිඤ්චතත්ථසම් ායධො? යයදවතත්ථ
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා අනිරුද්ධායහොති, අයයමත්ථසම් ායධො. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති.
එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ ඔකාසාධි යමො වුත්යතො භ වතා
පරියායයන.තත්රාපත්ථි සම් ායධො.කිඤ්චතත්ථසම් ායධො? යයදවතත්ථ 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා අනිරුද්ධා යහොති, අයයමත්ථ
සම් ායධො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සම් ායධ
ඔකාසාධි යමොවුත්යතොභ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.පඨමං. 

2. කායසක්ඛීසුත්තං 

43. ‘‘‘කායසක්ඛීකායසක්ඛී’ති, ආවුයසො, වුච්චති.කිත්තාවතා නුයඛො, 
ආවුයසො, කායසක්ඛී වුත්යතො භ වතා’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව 
කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යථා යථා ච
තදායතනං තථා තථා නං කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, 
ආවුයසො, කායසක්ඛීවුත්යතො භ වතාපරියායයන. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.…දුතියං
ඣානං…තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ෙවිහරති.යථායථා
ච තදායතනං තථා තථා නං කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, 
ආවුයසො, කායසක්ඛී වුත්යතොභ වතාපරියායයන. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සබ් යසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො 
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ෙ විහරති. යථා යථා ච
තදායතනං තථා තථා නං කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, 
ආවුයසො, කායසක්ඛීවුත්යතොභ වතා පරියායයන…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. යථා යථා ච තදායතනංතථා තථානං
කායයනඵුසිත්වාවිහරති. එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, කායසක්ඛීවුත්යතො
භ වතානිප්පරියායයනා’’ති.දුතියං. 

3. පඤ්ඤාවිමුත්තසුත්තං 

44. ‘‘‘පඤ්ඤාවිමුත්යතො පඤ්ඤාවිමුත්යතො’ති, ආවුයසො, වුච්චති.
කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, පඤ්ඤාවිමුත්යතොවුත්යතොභ වතා’’ති? 
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‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචනංපොනාති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො වුත්යතොභ වතාපරියායයන…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්ති, පඤ්ඤායචනං පොනාති.එත්තාවතාපි
යඛො, ආවුයසො, පඤ්ඤාවිමුත්යතො වුත්යතො භ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.
තතියං. 

4. උභයතොභා විමුත්තසුත්තං 

45. ‘‘‘උභයතොභා විමුත්යතො උභයතොභා විමුත්යතො’ති, ආවුයසො, 
වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, උභයතොභා විමුත්යතො වුත්යතො
භ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙවිහරති.යථායථාචතදායතනංතථාතථානංකායයනඵුසිත්වා
විහරති, පඤ්ඤාය ච නං පොනාති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, 
උභයතොභා විමුත්යතොවුත්යතොභ වතා පරියායයන…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. යථා යථා ච තදායතනංතථා තථානං 
කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය ච නං පොනාති. එත්තාවතාපි යඛො, 
ආවුයසො, උභයතොභා විමුත්යතො වුත්යතො භ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.
චතුත්ථං. 

5. සන්දිට්ඨිකධම්මසුත්තං 

46. ‘‘‘සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො’ති, ආවුයසො, 
වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො වුත්යතො
භ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො
වුත්යතොභ වතාපරියායයන…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, 
සන්දිට්ඨියකොධම්යමොවුත්යතොභ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.පඤ්චමං. 
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6. සන්දිට්ඨිකනිබ් ානසුත්තං 

47. ‘‘‘සන්දිට්ඨිකං නිබ් ානං සන්දිට්ඨිකං නිබ් ාන’න්ති, ආවුයසො, 
වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, සන්දිට්ඨිකං නිබ් ානං වුත්තං
භ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, සන්දිට්ඨිකං නිබ් ානං
වුත්තංභ වතා පරියායයන…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවා පරික්ඛීණායහොන්ති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, සන්දිට්ඨිකං
නිබ් ානංවුත්තංභ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. නිබ් ානසුත්තං 

48. ‘‘‘නිබ් ානං නිබ් ාන’න්ති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….සත්තමං. 

8. පරිනිබ් ානසුත්තං 

49. ‘‘‘පරිනිබ් ානංපරිනිබ් ාන’න්ති…යප.….අට්ඨමං. 

9. තදඞ් නිබ් ානසුත්තං 

50. ‘‘‘තදඞ් නිබ් ානං තදඞ් නිබ් ාන’න්ති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….
නවමං. 

10. දිට්ඨධම්මනිබ් ානසුත්තං 

51. ‘‘‘දිට්ඨධම්මනිබ් ානං දිට්ඨධම්මනිබ් ාන’න්ති, ආවුයසො, වුච්චති.
කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසොදිට්ඨධම්මනිබ් ානංවුත්තං භ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි …යප.… පඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ෙවිහරති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, දිට්ඨධම්මනිබ් ානං වුත්තං
භ වතාපරියායයන …යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, 
දිට්ඨධම්මනිබ් ානංවුත්තංභ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.දසමං. 

සාමඤ්ඤවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සම් ායධො කායසක්ඛීපඤ්ඤා, 
උභයතොභාය ොසන්දිට්ඨිකාද්යව; 
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නිබ් ානංපරිනිබ් ානං, 
තදඞ් දිට්ඨධම්මියකනචාති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. යෙමවග්ය ො 

1. යඛමසුත්තං 

52. ‘‘‘යඛමං යඛම’න්ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, 
ආවුයසො, යඛමංවුත්තංභ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, යඛමං වුත්තං භ වතා
පරියායයන…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වාආසවා පරික්ඛීණායහොන්ති.එත්තාවතාපියඛො, ආවුයසො, යඛමංවුත්තං
භ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.පඨමං. 

2. යඛමප්පත්තසුත්තං 

53. යඛමප්පත්යතොයඛමප්පත්යතොති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.…. දුතියං. 

3. අමතසුත්තං 

54. අමතංඅමතන්ති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….තතියං. 

4. අමතප්පත්තසුත්තං 

55. අමතප්පත්යතො අමතප්පත්යතොති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.…. 
චතුත්ථං. 

5. අභයසුත්තං 

56. අභයං අභයන්ති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….පඤ්චමං. 

6. අභයප්පත්තසුත්තං 

57. අභයප්පත්යතොඅභයප්පත්යතොති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. පස්සද්ධිසුත්තං 

58. පස්සද්ධිපස්සද්ධීති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.…. සත්තමං. 
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8. අනුපුබ් පස්සද්ධිසුත්තං 

59. අනුපුබ් පස්සද්ධි අනුපුබ් පස්සද්ධීති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….
අට්ඨමං. 

9. නියරොධසුත්තං 

60. නියරොයධොනියරොයධොති, ආවුයසො, වුච්චති…යප.….නවමං. 

10. අනුපුබ් නියරොධසුත්තං 

61. ‘‘‘අනුපුබ් නියරොයධො අනුපුබ් නියරොයධො’ති, ආවුයසො, වුච්චති. 
කිත්තාවතා නුයඛො, ආවුයසො, අනුපුබ් නියරොයධොවුත්යතො භ වතා’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං 
උපසම්පජ්ෙ විහරති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, අනුපුබ් නියරොයධො
වුත්යතොභ වතා පරියායයන…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසබ් යසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ෙවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. එත්තාවතාපි යඛො, ආවුයසො, 
අනුපුබ් නියරොයධොවුත්යතොභ වතා නිප්පරියායයනා’’ති.දසමං. 

11. අභබ් සුත්තං 

62. ‘‘නව, ිකක්ඛයව, ධම්යමඅප්පහායඅභබ්ය ොඅරහත්තං සච්ඡිකාතුං.
කතයම නව? රා ං, යදොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, මක්ඛං, පළාසං, 
ඉස්සං, මච්ඡරියං – ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, නවධම්යම අප්පහාය අභබ්ය ො
අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. 

‘‘නව, ිකක්ඛයව, ධම්යමපහායභබ්ය ොඅරහත්තංසච්ඡිකාතුං.කතයම 
නව? රා ං, යදොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, මක්ඛං, පළාසං, ඉස්සං, 
මච්ඡරියං – ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, නව ධම්යම පහාය භබ්ය ො අරහත්තං
සච්ඡිකාතු’’න්ති.එකාදසමං. 

යඛමවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යඛයමො චඅමතඤ්යචව, අභයංපස්සද්ධියයනච; 
නියරොයධොඅනුපුබ්ය ොච, ධම්මංපහායභබ්ය නචාති. 

(7) 2. සතිපට්ඨානවග්ය ො 

1. සික්ඛාදුබ් ලයසුත්තං 

63. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, සික්ඛාදුබ් ලයානි. කතමානි පඤ්ච? 
පාණාතිපායතො, අදින්නාදානං, කායමසුමිච්ඡාචායරො, මුසාවායදො, 
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සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානං – ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්ච
සික්ඛාදුබ් ලයානි. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං සික්ඛාදුබ් ලයානං පහානාය 
චත්තායරො සතිපට්ඨානා භායවතබ් ා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා වියනයය
යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.…
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පොයනොසතිමා වියනයයයලොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං 
සික්ඛාදුබ් ලයානංපහානායඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.
පඨමං. 

2. නීවරණසුත්තං 

64. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, නීවරණානි. කතමානි පඤ්ච? 
කාමච්ඡන්දනීවරණං,  යාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං – ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, 
පඤ්ච නීවරණානි. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංනීවරණානංපහානායචත්තායරො 
සතිපට්ඨානාභායවතබ් ා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායය
කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා වියනයය යලොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා වියනයය යලොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං නීවරණානං
පහානායඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.දුතියං. 

3. කාමගුණසුත්තං 

65. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රෙනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා  න්ධා…
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ් ා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රෙනීයා. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්ච
කාමගුණා. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංකාමගුණානංපහානාය…යප.…
ඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.තතියං. 

4. උපාදානක්ඛන්ධසුත්තං 

66. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, උපාදානක්ඛන්ධා. කතයම පඤ්ච? 
රූපුපාදානක්ඛන්යධො, යවදනුපාදානක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාදානක්ඛන්යධො, 
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සඞ්ඛාරුපාදානක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාදානක්ඛන්යධො – ඉයම යඛො, 
ිකක්ඛයව, පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං
පහානාය…යප.… ඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.චතුත්ථං. 

5. ඔරම්භාගියසුත්තං 

67. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, ඔරම්භාගියානි සංයයොෙනානි. කතමානි 
පඤ්ච? සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ් තපරාමායසො, කාමච්ඡන්යදො, 
 යාපායදො– ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොෙනානි. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොෙනානං
පහානාය…යප.…ඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති. පඤ්චමං. 

6.  තිසුත්තං 

68. ‘‘පඤ්චිමා, ිකක්ඛයව,  තියයො. කතමා පඤ්ච? නිරයයො, 
තිරච්ඡානයයොනි, යපත්තිවිසයයො, මනුස්සා, යදවා – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, 
පඤ්ච තියයො. 

‘‘ඉමාසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං  තීනං පහානාය…යප.… ඉයම 
චත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. මච්ඡරියසුත්තං 

69. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, මච්ඡරියානි. කතමානි පඤ්ච? 
ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං– ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චමච්ඡරියානි. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං මච්ඡරියානං පහානාය…යප.…
ඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.සත්තමං. 

8. උද්ධම්භාගියසුත්තං 

70. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, උද්ධම්භාගියානි සංයයොෙනානි. කතමානි
පඤ්ච? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ො–ඉමානියඛො, 
ිකක්ඛයව, පඤ්චුද්ධම්භාගියානිසංයයොෙනානි. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංඋද්ධම්භාගියානංසංයයොෙනානං 
පහානාය…යප.…ඉයමචත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.අට්ඨමං. 

9. යචයතොඛිලසුත්තං 

71. [අ.නි.5.205; දී.නි.3.319; ම.නි. 1.185] ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, 
යචයතොඛිලා [යචයතොඛීලා (ක.)]. කතයම පඤ්ච? ඉධ ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
සත්ථරි කඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතිනසම්පසීදති.යයොයසො, ිකක්ඛයව, 
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ිකක්ඛුසත්ථරි කඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතිනසම්පසීදති, තස්සචිත්තංන
නමතිආතප්පාය අනුයයො ායසාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනනමති
ආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චාය පධානාය, අයංපඨයමොයචයතොඛියලො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ධම්යම කඞ්ඛති…යප.… සඞ්යඝ 
කඞ්ඛති…සික්ඛායකඞ්ඛති…සබ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොතිඅනත්තමයනො
ආහතචිත්යතො ඛිලොයතො.යයොයසො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසබ්රහ්මචාරීසුකුපියතො
යහොති අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලොයතො, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චායපධානාය, අයංපඤ්චයමො යචයතොඛියලො. 

‘‘ඉයමසං, යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං යචයතොඛිලානං
පහානාය…යප.…ඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨානාභායවතබ් ා’’ති.නවමං. 

10. යචතයසොවිනි න්ධසුත්තං 

72. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, යචතයසොවිනි න්ධා [යචයතොවිනි ද්ධා
(සාරත්ථදීපනීටීකා) අ. නි. 5.206; දී. නි. 3.320]. කතයම පඤ්ච? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායමසුඅවීතරාය ො යහොතිඅවි තච්ඡන්යදොඅවි තයපයමො
අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො. යයො යසො, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායමසු අවීතරාය ො යහොති අවි තච්ඡන්යදො අවි තයපයමො
අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, අයං පඨයමො
යචතයසොවිනි න්යධො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායයඅවීතරාය ොයහොති…යප.…රූයප 
අවීතරාය ො යහොති… යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං
පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො විහරති … අඤ්ඤතරං යදවනිකායං
පණිධායබ්රහ්මචරියං චරති – ‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවාතයපනවා
බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති. යයො යසො, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති –
‘ඉමිනාහංසීයලනවා වයතනවාතයපනවා බ්රහ්මචරියයනවා යදයවො වා
භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති, තස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, අයං පඤ්චයමො යචතයසොවිනි න්යධො.
ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්ච යචතයසොවිනි න්ධා. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංයචතයසොවිනි න්ධානංපහානාය 
චත්තායරො සතිපට්ඨානා භායවතබ් ා. කතයම චත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පොයනො සතිමා වියනයය
යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු…යප.… චිත්යත…යප.…
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පටුන 

ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පොයනොසතිමා වියනයයයලොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං 
යචතයසොවිනි න්ධානං පහානාය ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා
භායවතබ් ා’’ති.දසමං. 

සතිපට්ඨානවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සික්ඛා නීවරණාකාමා, ඛන්ධාචඔරම්භාගියා  ති; 
මච්යඡරංඋද්ධම්භාගියාඅට්ඨමං, යචයතොඛිලාවිනි න්ධාති. 

(8) 3. සම්මප්පධානවග්ය ො 

1. සික්ඛසුත්තං 

73. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, සික්ඛාදුබ් ලයානි. කතමානි පඤ්ච? 
පාණාතිපායතො …යප.… සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානං – ඉමානි යඛො, 
ිකක්ඛයව, පඤ්ච සික්ඛාදුබ් ලයානි. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං සික්ඛාදුබ් ලයානං පහානාය 
චත්තායරොසම්මප්පධානාභායවතබ් ා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං
ෙයනතිවායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ෙයනති වායමති වීරියං
ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං
උප්පාදායඡන්දංෙයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාති පදහති; 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය ිකයයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ෙයනති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං
සික්ඛාදුබ් ලයානං පහානාය ඉයම චත්තායරො සම්මප්පධානා
භායවතබ් ා’’ති.පඨමං. 

74-81. (යථා සතිපට්ඨානවග්ය  තථා සම්මප්පධානවයසන 
විත්ථායරතබ් ා.) 

10. යචතයසොවිනි න්ධසුත්තං 

82. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, යචතයසොවිනි න්ධා. කතයම පඤ්ච? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායමසුඅවීතරාය ොයහොති…යප.…ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 
පඤ්චයචතයසොවිනි න්ධා. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංයචතයසොවිනි න්ධානංපහානාය 
චත්තායරොසම්මප්පධානාභායවතබ් ා. කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං 
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ෙයනතිවායමති වීරියංආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය… අනුප්පන්නානං කුසලානං
ධම්මානං උප්පාදාය… උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසායිකයයයොභාවාය යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දංෙයනති
වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං පග් ණ්හාතිපදහති. ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, 
පඤ්චන්නං යචතයසොවිනි න්ධානං පහානාය ඉයම චත්තායරො
සම්මප්පධානාභායවතබ් ා’’ති.දසමං. 

සම්මප්පධානවග්ය ොතතියයො. 

(9) 4. ඉද්ධිපාදවග්ය ො 

1. සික්ඛසුත්තං 

83. ‘‘පඤ්චිමානි, ිකක්ඛයව, සික්ඛාදුබ් ලයානි. කතමානි පඤ්ච? 
පාණාතිපායතො…යප.… සුරායමරයමජ්ෙපමාදට්ඨානං – ඉමානි යඛො, 
ිකක්ඛයව, පඤ්චසික්ඛාදුබ් ලයානි. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං සික්ඛාදුබ් ලයානං පහානාය 
චත්තායරොඉද්ධිපාදාභායවතබ් ා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, වීරියසමාධි… 
චිත්තසමාධි…වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති.
ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං සික්ඛාදුබ් ලයානං පහානාය ඉයම
චත්තායරොඉද්ධිපාදා භායවතබ් ා’’ති.පඨමං. 

84-91. (යථා සතිපට්ඨානවග්ය  තථා ඉද්ධිපාදවයසන 
විත්ථායරතබ් ා.) 

10. යචතයසොවිනි න්ධසුත්තං 

92. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, යචතයසොවිනි න්ධා. කතයම පඤ්ච? ඉධ, 
ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායමසුඅවීතරාය ොයහොති…යප.…ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 
පඤ්චයචතයසොවිනි න්ධා. 

‘‘ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංයචතයසොවිනි න්ධානංපහානාය
ඉයම චත්තායරොඉද්ධිපාදාභායවතබ් ා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි… චිත්තසමාධි… වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං
ඉද්ධිපාදං භායවති. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නං
යචතයසොවිනි න්ධානං පහානාය ඉයම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා 
භායවතබ් ා’’ති.දසමං. 

ඉද්ධිපාදවග්ය ොචතුත්යථො. 

යයථව සතිපට්ඨානා, පධානාචතුයරොපිච; 
චත්තායරොඉද්ධිපාදාච, තයථවසම්පයයොෙයයති. 
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(10) 5. රා යප යාලං 

93. ‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායනවධම්මාභායවතබ් ා.කතයම
නව? අසුභසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ් යලොයක
අනිකරතසඤ්ඤා, අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ
අනත්තසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා – රා ස්ස, ිකක්ඛයව
අිකඤ්ඤායඉයම නවධම්මාභායවතබ් ා’’ති. 

94. ‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායනවධම්මාභායවතබ් ා. කතයම 
නව? පඨමං ඣානං, දුතියං ඣානං, තතියං ඣානං, චතුත්ථං ඣානං, 
ආකාසානඤ්චායතනං, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, සඤ්ඤායවදයිතනියරොයධො – රා ස්ස, 
ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායඉයමනවධම්මා භායවතබ් ා’’ති. 

95-112. ‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.…
පරික්ඛයාය…යප.… පහානාය…යප.… ඛයාය…යප.… වයාය…යප.…
විරා ාය…යප.… නියරොධාය…යප.… චා ාය…යප.… 
පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමනවධම්මාභායවතබ් ා’’. 

113-432. ‘‘යදොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස අිකඤ්ඤාය…යප.… පරිඤ්ඤාය… 
පරික්ඛයාය… පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය … 
චා ාය… පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමනවධම්මාභායවතබ් ා’’ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

නවකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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