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8. ද් කවභික් ඛුවාරඑොදසෙං ................................................................. 154 

9. මූලායඅවිසුද් ධිනවෙං ...................................................................... 156 

10. දුතියනවෙං .................................................................................. 158 

11. තතියනවෙං ................................................................................. 161 

4. සමථක් ඛන් ධෙං ................................................................................ 168 

1. සම් මුඛාවිනකයො .............................................................................. 168 

ෙණ් හපක් ඛනවෙං........................................................................... 168 

සුක් ෙපක් ඛනවෙං ........................................................................... 170 

2. සතිවිනකයො .................................................................................... 171 

3. අමූළ ්හවිනකයො ............................................................................... 177 

4. පටිඤ ්ඤාතෙරණං .......................................................................... 181 
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1 

පටුන 

නකමො තස් ස ෙගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

විනයපිටකෙ 

චූළවග්ගපාළි 

1. ෙම්මක්ඛන්ධෙං 

1. තජ්ජනීයෙම්මං 

1. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන පණ් ඩුෙකලොහිතො 
භික් ඛූ අත් තනා ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො විවාදොරො ෙස් සොරො 
සඞ් කඝ අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො 
විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වදන් ති – ‘‘මා කඛො තුම් කහ, ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං 
පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච 
අලමත් තතරා ච [අලමත් ථතරා ච (සයා. ෙ.  . මා චස් ස ොයිත් ථ. මයම් පි 
තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’’ති. කතන අනුප් පන් නානි කචව ෙණ් ඩනානි 
උප් පජ් ජන් ති උප් පන් නානි ච ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය කවපු් ලාය 
සංවත් තන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ අත් තනා 
ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො 
විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වක් ඛන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං 
පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච 
අලමත් තතරා ච. මා චස් ස ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස ්සාමා’ති. 
කතන අනුප් පන් නානි කචව ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති උප් පන් නානි ච 
ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය කවපු් ලාය සංවත් තන් තී’’ති. 

2. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා 
එතස ්මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ 
පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ අත් තනා 
ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො 
විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වදන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං 
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පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච 
අලමත් තතරා ච. මා චස් ස ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’ති. 
කතන අනුප් පන් නානි කචව ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච 
ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය කවපු් ලාය සංවත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, භික් ඛකව, කතසං කමොඝපුරිසානං 
අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. ෙථඤ් හි නාම 
කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා අත් තනා ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වක් ඛන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, 
ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන 
පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච අලමත් තතරා ච. මා චස් ස 
ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’ති? කතන අනුප් පන් නානි කචව 
ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය 
කවපු් ලාය සංවත් තන් ති. කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය 
පසන් නානං වා භිකයයොොවාය. අථ   කවතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානඤ ්කචව 
අප් පසාදාය පසන් නානඤ් ච එෙච් චානං අඤ් ඤථත් තායා’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා කත [පණ් ඩුෙකලොහිතකෙ (සයා.   භික් ඛූ 
අකනෙපරියාකයන විගරහිත් වා දුබ් ෙරතාය දුප් කපොසතාය මහිච් ඡතාය 
අසන් තුට් ඨිතාය [අසන් තුට් ඨතාය (සයා. , අසන් තුට් ඨියා (සී.   සඞ් ගණිොය 
කෙොසජ් ජස ්ස අවණ් ණං ොසිත් වා අකනෙපරියාකයන සුෙරතාය සුකපොසතාය 
අප් පිච් ඡස් ස සන් තුට් ඨස් ස ස් කලඛස ්ස ධුතස් ස පාසාදිෙස් ස අපචයස් ස 
වීරියාරම් ෙස ්ස [විරියාරම් ෙස ්ස (සී. , වීරියාරබ් ෙස් ස (ෙ.   වණ් ණං ොසිත් වා 
භික් ඛූනං තදනුච් ඡවිෙං තදනුකලොමිෙං ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 
‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං 
ෙකරොතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං. පඨමං පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ 
කචොකදතබ් බා, කචොකදත් වා සාකරතබ් බා, සාකරත් වා ආපත් තිං [ආපත් ති (සී. 
සයා.   ආකරොකපතබ් බා, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

3. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ 
අත් තනා ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ ්කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො ෙලහොරො 
විවාදොරො ෙස් සොරො සඞ් කඝ අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වදන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං 
පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච 
අලමත් තතරා ච. මා චස් ස ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස ්සාමා’ති. 
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කතන අනුප් පන් නානි කචව ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච 
ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය කවපු් ලාය සංවත් තන් ති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ අත් තනා 
ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ 
ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වදන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං 
පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච 
අලමත් තතරා ච. මා චස ්ස ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’ති. 
කතන අනුප් පන් නානි කචව ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච 
ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය කවපු් ලාය සංවත් තන් ති. සඞ් කඝො 
පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරොති. යස් සායස ්මකතො 
ඛමති පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයස ්ස ෙම් මස් ස ෙරණං, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම 
පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ අත් තනා ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වදන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, 
ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන 
පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච අලමත් තතරා ච. මා චස් ස 
ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’ති. කතන අනුප් පන් නානි කචව 
ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය 
කවපු් ලාය සංවත් තන් ති. සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරොති. යස් සායස් මකතො ඛමති පණ් ඩුෙකලොහිතොනං 
භික් ඛූනං තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම 
පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ අත් තනා ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො, කයපි චඤ් කඤ භික් ඛූ ෙණ් ඩනොරො…කප.… සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරො කත උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වදන් ති – ‘මා කඛො තුම් කහ, 
ආයස ්මන් කතො, එකසො අකජසි. බලවාබලවං පටිමන් කතථ. තුම් කහ කතන 
පණ් ඩිතතරා ච බයත් තතරා ච බහුස් සුතතරා ච අලමත් තතරා ච. මා චස් ස 
ොයිත් ථ. මයම් පි තුම් හාෙං පක් ඛා ෙවිස් සාමා’ති. කතන අනුප් පන් නානි කචව 
ෙණ් ඩනානි උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නානි ච ෙණ් ඩනානි භිකයයොොවාය 



විනයපිටකෙ   චූළවග් ගපාළි   ෙම් මක් ඛන් ධෙං  

4 

පටුන 

කවපු් ලාය සංවත් තන් ති. සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරොති. යස් සායස් මකතො ඛමති පණ් ඩුෙකලොහිතොනං 
භික් ඛූනං තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

4. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච [අධම් මෙම් මඤ ්කචව (සයා.   කහොති, අවිනයෙම් මඤ ්ච, 
දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, 
අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං 
තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අකචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අප් පටිපුච් ඡා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 
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‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අප් පටිඤ ්ඤාය 
ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අකදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. කදසිතාය 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අකචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසාකරත් වා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තිං 
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අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

5. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, 
පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. කචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. පටිපුච් ඡා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 
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‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. පටිඤ් ඤාය ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. කදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. අකදසිතාය ආපත් තියා 
ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. කචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සාකරත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තිං 
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ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තජ් ජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

6. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති 
ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; 
බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. අධිසීකල සීලවිපන් කනො 
කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. බුද් ධස ්ස අවණ් ණං ොසති, 
ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස ්ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො 
ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; එකෙො බාකලො කහොති අබයත් කතො 
ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; එකෙො ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි 
ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො 
සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 



විනයපිටකෙ   චූළවග් ගපාළි   ෙම් මක් ඛන් ධෙං  
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පටුන 

– ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො බුද් ධස ්ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො ධම් මස් ස 
අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, 
තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, තජ් ජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

ආෙඞ් ඛමානඡක් ෙං නිට් ඨිතං. 

අට්ඨාරසවත්තං 

7. ‘‘තජ් ජනීයෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න 
සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති [සම් මති (සයා.   
සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙතං කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා 
තාදිසිො, තකතො වා පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න 
ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න 
පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, 
න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
[න භික් ඛූ භික් ඛූහි (සයා.   සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

තජ් ජනීයෙම් කම අට් ඨාරසවත් තං නිට් ඨිතං. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

8. අථ කඛො සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං 
අොසි. කත සඞ් කඝන තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තන් ති, කලොමං පාකතන් ති, 
කනත් ථාරං වත් තන් ති, භික් ඛූ උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වදන් ති – ‘‘මයං, ආවුකසො, 
සඞ් කඝන තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තාම, කලොමං පාකතම, කනත් ථාරං 
වත් තාම, ෙථං නු කඛො අම් කහහි පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.…. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො 
පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතු. 

පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, නිස ්සයං කදති, සාමකණරං 
උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො 
ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
තජ් ජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
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[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා 
සඞ් කඝන තජ් ජනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා 
තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, 
පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං පට් ඨකපති, ඔොසං ොකරති, 
කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති [භික් ඛූ භික් ඛූහි සම් පකයොකජති 
(සයා.   – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
තජ් ජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

9. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, න නිස් සයං කදති, න 
සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
තජ් ජනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ් ඤං වා තාදිසිෙං, 
තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො තජ් ජනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න 
සවචනීයං ෙකරොති, න අනුවාදං පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, 
න සාකරති, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
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පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

10. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතහි, භික් ඛකව, 
පණ් ඩුෙකලොහිතකෙහි භික් ඛූහි සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘මයං, ෙන් කත, සඞ් කඝන 
තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තාම, කලොමං පාකතම, කනත් ථාරං වත් තාම, 
තජ් ජනීයස ්ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමා’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. 
තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො 
– 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ සඞ් කඝන 
තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තන් ති, කලොමං පාකතන් ති, කනත් ථාරං 
වත් තන් ති, තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචන් ති. යදි සඞ් ඝස ්ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ සඞ් කඝන 
තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තන් ති, කලොමං පාකතන් ති, කනත් ථාරං 
වත් තන් ති, තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචන් ති. සඞ් කඝො 
පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම 
පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ සඞ් කඝන තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තන් ති, 
කලොමං පාකතන් ති, කනත් ථාරං වත් තන් ති, තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස ්ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචන් ති. සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං 
තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම 
පණ් ඩුෙකලොහිතො භික් ඛූ සඞ් කඝන තජ් ජනීයෙම් මෙතා සම් මා වත් තන් ති, 
කලොමං පාකතන් ති, කනත් ථාරං වත් තන් ති, තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස ්ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචන් ති. සඞ් කඝො පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං 
තජ් ජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
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පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන පණ් ඩුෙකලොහිතොනං භික් ඛූනං තජ් ජනීයෙම් මං. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, 

තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

තජ් ජනීයෙම් මං නිට් ඨිතං පඨමං. 

2. නියස්සෙම්මං 

11. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා කසයයසකෙො බාකලො කහොති 
අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා [පෙතත් තා (සී. සයා.   
පරිවාසං කදන් තා මූලාය පටිෙස් සන් තා මානත් තං කදන් තා අබ් කෙන් තා. කය කත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි 
නාම ආයස ්මා කසයයසකෙො බාකලො ෙවිස් සති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො 
අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරිස් සති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; 
අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා මූලාය පටිෙස් සන් තා මානත් තං කදන් තා 
අබ් කෙන් තා’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, කසයයසකෙො 
භික් ඛු බාකලො අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා 
මූලාය පටිෙස ්සන් තා මානත් තං කදන් තා අබ් කෙන් තා’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, භික් ඛකව, තස ්ස කමොඝපුරිසස් ස 
අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. ෙථඤ් හි නාම 
කසො, භික් ඛකව, කමොඝපුරිකසො බාකලො ෙවිස් සති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො 
අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරිස් සති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; 
අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා මූලාය පටිෙස ්සන් තා මානත් තං කදන් තා 
අබ් කෙන් තා. කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං [නියසෙම් මං 
(ෙ.   ෙකරොතු – නිස් සාය කත වත් ථබ් බන් ති. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං. 
පඨමං කසයයසකෙො භික් ඛු කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා සාකරතබ් කබො, 
සාකරත් වා ආපත් තිං ආකරොකපතබ් කබො [ආපත් ති ආකරොකපතබ් බා (සී. සයා.  , 
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ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

12. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං කසයයසකෙො භික් ඛු බාකලො 
අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා 
මූලාය පටිෙස් සන් තා මානත් තං කදන් තා අබ් කෙන් තා. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං ෙකරයය – 
නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන් ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං කසයයසකෙො භික් ඛු බාකලො 
අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි; අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා 
මූලාය පටිෙස ්සන් තා මානත් තං කදන් තා අබ් කෙන් තා. සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස 
භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං ෙකරොති – නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන් ති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස ්සස ්ස ෙම් මස් ස ෙරණං 
– නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන් ති, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං කසයයසකෙො භික් ඛු බාකලො අබයත් කතො 
ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි 
ගිහිසංසග් කගහි; අපිස් සු භික් ඛූ පෙතා පරිවාසං කදන් තා මූලාය පටිෙස් සන් තා 
මානත් තං කදන් තා අබ් කෙන් තා. සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො 
නියස් සෙම් මං ෙකරොති – නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන් ති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – නිස ්සාය කත 
වත් ථබ් බන් ති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං – නිස ්සාය කත 
වත් ථබ් බන් ති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

13. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං 
කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 
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පටුන 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අකචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අනාපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 



විනයපිටකෙ   චූළවග් ගපාළි   ෙම් මක් ඛන් ධෙං  

15 

පටුන 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

14. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, පටිපුච් ඡා ෙතං 
කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, 
සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. කචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… සම් මුඛා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 
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‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… සාකරත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං නියස් සෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

15. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස ්සෙම් මං ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති 
ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; 
බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. අධිසීකල සීලවිපන් කනො 
කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. බුද් ධස ්ස අවණ් ණං ොසති, 
ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස ්ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
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තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං 
ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො 
ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; එකෙො බාකලො කහොති, අබයත් කතො 
ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; එකෙො ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි 
ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො 
සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
නියස් සෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
නියස් සෙම් මං ෙකරයය. එකෙො බුද් ධස ්ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො ධම් මස් ස 
අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, 
තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, නියස් සෙම් මං ෙකරයය. 

ආෙඞ් ඛමානඡක් ෙං නිට් ඨිතං. 

අට්ඨාරසවත්තං 

16. ‘‘නියස් සෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න 
සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, 
සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
නියස් සෙම් මං ෙතං කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ් ඤා වා තාදිසිො, 
තකතො වා පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා ඨකපතබ් බා, 
න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න ඔොකසො 
ොරාකපතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

නියස් සෙම් කම අට් ඨාරසවත් තං නිට් ඨිතං. 
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17. අථ කඛො සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස ්සෙම් මං අොසි – 
නිස ්සාය කත වත් ථබ් බන් ති. කසො සඞ් කඝන නියස් සෙම් මෙකතො 
ෙලයාණමිත් කත කසවමාකනො ෙජමාකනො පයිරුපාසමාකනො උද් දිසාකපන් කතො 
පරිපුච් ඡන් කතො බහුස් සුකතො කහොති, ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො 
මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, භික් ඛූ 
උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වකදති – ‘‘අහං, ආවුකසො, සඞ් කඝන නියස් සෙම් මෙකතො 
සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං වත් තාමි. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.…. 
‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

18. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
නියස් සෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, නිස ්සයං කදති, 
සාමකණරං උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස 
භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං නප් පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
නියස් සෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො 
වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, 
පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං පට් ඨකපති, ඔොසං ොකරති, 
කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

19. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
නියස් සෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, න නිස් සයං කදති, න 
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සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
නියස් සෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන නියස් සෙම් මං 
ෙතං කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා 
පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න 
සවචනීයං ෙකරොති, න අනුවාදං පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, 
න සාකරති, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

20. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතන, භික් ඛකව, 
කසයයසකෙන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සඞ් කඝන 
නියස් සෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං වත් තාමි, 
නියස් සස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි 
යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං කසයයසකෙො භික් ඛු සඞ් කඝන 
නියස් සෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
නියස් සස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො කසයයසෙස් ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං කසයයසකෙො භික් ඛු සඞ් කඝන 
නියස් සෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
නියස් සස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො කසයයසෙස් ස භික් ඛුකනො 
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නියස් සෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති කසයයසෙස් ස 
භික් ඛුකනො නියස් සස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං 
කසයයසකෙො භික් ඛු සඞ් කඝන නියස් සෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං 
පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, නියස් සස ්ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. 
සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති කසයයසෙස් ස භික් ඛුකනො නියස් සස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං 
කසයයසකෙො භික් ඛු සඞ් කඝන නියස් සෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං 
පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, නියස් සස ්ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. 
සඞ් කඝො කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස් සෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති කසයයසෙස් ස භික් ඛුකනො නියස් සස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන කසයයසෙස ්ස භික් ඛුකනො නියස ්සෙම් මං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

නියස් සෙම් මං නිට් ඨිතං දුතියං. 

3. පබ්බාජනීයෙම්මං 

21. [ඉදං වත් ථු පාරා. 431 ආදකයො  කතන කඛො පන සමකයන 
අස් සජිපුනබ් බසුො නාම [නාම භික් ඛූ (ෙ.   කීටාගිරිස් මිං ආවාසිො කහොන් ති 
අලජ් ජිකනො පාපභික් ඛූ. කත [චූළව. 292 ආදකයො  එවරූපං අනාචාරං ආචරන් ති 
– මාලාවච් ඡං කරොකපන් තිපි කරොපාකපන් තිපි, සිඤ ්චන් තිපි සිඤ් චාකපන් තිපි, 
ඔචිනන් තිපි ඔචිනාකපන් තිපි, ගන් කථන් තිපි ගන් ථාකපන් තිපි, 
එෙකතොවණ් ටිෙමාලං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, උෙකතොවණ් ටිෙමාලං 
ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, මඤ ්ජරිෙං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, විධූතිෙං 
[විධුතිෙං (සයා.   ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, වටංසෙං ෙකරොන් තිපි 
ොරාකපන් තිපි, ආකවළං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං ෙකරොන් තිපි 
ොරාකපන් තිපි. කත කුලිත් ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාීනනං කුලසුණ් හානං 
කුලදාසීනං එෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, 
උෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, මඤ් ජරිෙං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, විධූතිෙං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, වටංසෙං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, ආකවළං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං හරන් තිපි 
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හරාකපන් තිපි. කත කුලිත් ථීහි කුලධීතාහි කුලකුමාීනහි කුලසුණ් හාහි කුලදාසීහි 
සද් ධිං එෙොජකනපි භුඤ් ජන් ති, එෙථාලකෙපි පිවන් ති, එොසකනපි නිසීදන් ති, 
එෙමඤ් කචපි තුවට් කටන් ති, එෙත් ථරණාපි තුවට් කටන් ති, එෙපාවුරණාපි 
තුවට් කටන් ති, එෙත් ථරණපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති, විොකලපි භුඤ් ජන් ති, 
මජ් ජම් පි පිවන් ති, මාලාගන් ධවිකලපනම් පි ධාකරන් ති, නච් චන් තිපි, ගායන් තිපි, 
වාකදන් තිපි, ලාකසන් තිපි; නච් චන් තියාපි නච් චන් ති, නච් චන් තියාපි ගායන් ති, 
නච් චන් තියාපි වාකදන් ති, නච් චන් තියාපි ලාකසන් ති; ගායන් තියාපි නච් චන් ති, 
ගායන් තියාපි ගායන් ති, ගායන් තියාපි වාකදන් ති, ගායන් තියාපි ලාකසන් ති; 
වාකදන් තියාපි නච් චන් ති, වාකදන් තියාපි ගායන් ති, වාකදන් තියාපි වාකදන් ති, 
වාකදන් තියාපි ලාකසන් ති; ලාකසන් තියාපි නච් චන් ති, ලාකසන් තියාපි ගායන් ති, 
ලාකසන් තියාපි වාකදන් ති, ලාකසන් තියාපි ලාකසන් ති; අට් ඨපකදපි කීළන් ති, 
දසපකදපි කීළන් ති, ආොකසපි කීළන් ති, පරිහාරපකථපි කීළන් ති, සන් තිොයපි 
කීළන් ති, ඛලිොයපි කීළන් ති, ඝටිොයපි කීළන් ති, සලාෙහත් කථනපි කීළන් ති, 
අක් කඛනපි කීළන් ති, පඞ් ගචීකරනපි කීළන් ති, වඞ් ෙකෙනපි කීළන් ති, 
කමොක් ඛචිොයපි කීළන් ති, චිඞ් ගුලකෙනපි කීළන් ති, පත් තාළ ්හකෙනපි 
කීළන් ති, රථකෙනපි කීළන් ති, ධනුකෙනපි කීළන් ති, අක් ඛරිොයපි කීළන් ති, 
මකනසිොයපි කීළන් ති, යථාවජ් කජනපි කීළන් ති; හත් ථිස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, 
අස් සස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, රථස් මිම් පි සික් ඛන් ති, ධනුස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, 
ථරුස් මිම් පි සික් ඛන් ති; හත් ථිස් සපි පුරකතො ධාවන් ති, අස් සස් සපි පුරකතො 
ධාවන් ති, රථස් සපි පුරකතො [පුරකතො ධාවන් ති (සයා.   ධාවන් තිපි ආධාවන් තිපි; 
උස් කසකළන් තිපි, අප් ක ොකටන් තිපි, නිබ් බුජ් ඣන් තිපි, මුට් ඨීහිපි යුජ් ඣන් ති; 
රඞ් ගමජ් කඣපි සඞ් ඝාටිං පත් ථරිත් වා නච් චකිං [නච් චන් තිං (සී. සයා.   එවං 
වදන් ති – ‘‘ඉධ, ෙගිනි, නච් චස් සූ’’ති; නලාටිෙම් පි කදන් ති; විවිධම් පි අනාචාරං 
ආචරන් ති. 

22. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ොසීසු වස් සංවුට් කඨො 
[වස් සංවුත් කථො (සී. සයා.   සාවත් ථිං ගච් ඡන් කතො ෙගවන් තං දස් සනාය කයන 
කීටාගිරි තදවසරි. අථ කඛො කසො භික් ඛු පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය කීටාගිරිං පිණ් ඩාය පාවිසි පාසාදිකෙන අභික් ෙන් කතන 
පටික් ෙන් කතන ආකලොකිකතන විකලොකිකතන සමිඤ් ජිකතන [සම් මිඤ ්ජිකතන 
(සී. සයා. ෙං.   පසාරිකතන, ඔක් ඛිත් තචක් ඛු ඉරියාපථසම් පන් කනො. මනුස් සා තං 
භික් ඛුං පස් සිත් වා එවමාහංසු – ‘‘ක් වායං අබලබකලො විය මන් දමන් කදො විය 
ොකුටිෙොකුටිකෙො විය? කෙො ඉමස ්ස උපගතස ්ස පිණ් ඩෙම් පි දස් සති? 
අම් හාෙං පන අයයා අස් සජිපුනබ් බසුො සණ් හා සඛිලා සුඛසම් ොසා 
මිහිතපුබ් බඞ් ගමා එහිස් වාගතවාදිකනො අබ් ොකුටිො උත් තානමුඛා 
පුබ් බොසිකනො. කතසං කඛො නාම පිණ් කඩො දාතබ් කබො’’ති. 
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අද් දසා කඛො අඤ් ඤතකරො උපාසකෙො තං භික් ඛුං කීටාගිරිස් මිං පිණ් ඩාය 
චරන් තං; දිස ්වාන කයන කසො භික් ඛු කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා තං භික් ඛුං 
අභිවාකදත් වා එතදකවොච – ‘‘අපි, ෙන් කත, පිණ් කඩො ලබ් ෙතී’’ති? ‘‘න කඛො, 
ආවුකසො, පිණ් කඩො ලබ් ෙතී’’ති. ‘‘එහි, ෙන් කත, ඝරං ගමිස ්සාමා’’ති. අථ කඛො 
කසො උපාසකෙො තං භික් ඛුං ඝරං කනත් වා කෙොකජත් වා එතදකවොච – ‘‘ෙහං, 
ෙන් කත, අකයයො ගමිස් සතී’’ති? ‘‘සාවත් ථිං කඛො අහං, ආවුකසො, ගමිස් සාමි 
ෙගවන් තං දස් සනායා’’ති. ‘‘කතන හි, ෙන් කත, මම වචකනන ෙගවකතො පාකද 
සිරසා වන් ද, එවඤ් ච වකදහි – ‘දුට් කඨො, ෙන් කත, කීටාගිරිස් මිං ආවාකසො. 
අස් සජිපුනබ් බසුො නාම කීටාගිරිස් මිං ආවාසිො අලජ් ජිකනො පාපභික් ඛූ. කත 
එවරූපං අනාචාරං ආචරන් ති – මාලාවච් ඡං කරොකපන් තිපි කරොපාකපන් තිපි, 
සිඤ ්චන් තිපි සිඤ් චාකපන් තිපි, ඔචිනන් තිපි, ඔචිනාකපන් තිපි, ගන් කථන් තිපි 
ගන් ථාකපන් තිපි, එෙකතොවණ් ටිෙමාලං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, 
උෙකතොවණ් ටිෙමාලං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, මඤ ්ජරිෙං ෙකරොන් තිපි 
ොරාකපන් තිපි, විධූතිෙං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, වටංසෙං ෙකරොන් තිපි 
ොරාකපන් තිපි, ආකවළං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං ෙකරොන් තිපි 
ොරාකපන් තිපි. කත කුලිත් ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාීනනං කුලසුණ් හානං 
කුලදාසීනං එෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, 
උෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, මඤ් ජරිෙං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, විධූතිෙං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, වටංසෙං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, ආකවළං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි. කත කුලිත් ථීහි කුලධීතාහි කුලකුමාීනහි කුලසුණ් හාහි කුලදාසීහි 
සද් ධිං එෙොජකනපි භුඤ ්ජන් ති, එෙථාලකෙපි පිවන් ති, එොසකනපි නිසීදන් ති, 
එෙමඤ් කචපි තුවට් කටන් ති, එෙත් ථරණාපි තුවට් කටන් ති, එෙපාවුරණාපි 
තුවට් කටන් ති, එෙත් ථරණපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති, විොකලපි භුඤ් ජන් ති, 
මජ් ජම් පි පිවන් ති, මාලාගන් ධවිකලපනම් පි ධාකරන් ති, නච් චන් තිපි, ගායන් තිපි, 
වාකදන් තිපි, ලාකසන් තිපි; නච් චන් තියාපි නච් චන් ති, නච් චන් තියාපි ගායන් ති, 
නච් චන් තියාපි වාකදන් ති, නච් චන් තියාපි ලාකසන් ති…කප.… (චක් ෙං 
ොතබ් බං . ලාකසන් තියාපි නච් චන් ති, ලාකසන් තියාපි ගායන් ති, ලාකසන් තියාපි 
වාකදන් ති, ලාකසන් තියාපි ලාකසන් ති; අට් ඨපකදපි කීළන් ති, දසපකදපි කීළන් ති, 
ආොකසපි කීළන් ති, පරිහාරපකථපි කීළන් ති, සන් තිොයපි කීළන් ති, ඛලිොයපි 
කීළන් ති, ඝටිොයපි කීළන් ති, සලාෙහත් කථනපි කීළන් ති, අක් කඛනපි කීළන් ති, 
පඞ් ගචීකරනපි කීළන් ති, වඞ් ෙකෙනපි කීළන් ති, කමොක් ඛචිොයපි කීළන් ති, 
චිඞ් ගුලකෙනපි කීළන් ති, පත් තාළ් හකෙනපි කීළන් ති, රථකෙනපි කීළන් ති, 
ධනුකෙනපි කීළන් ති, අක් ඛරිොයපි කීළන් ති, මකනසිොයපි කීළන් ති, 
යථාවජ් කජනපි කීළන් ති; හත් ථිස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, අස් සස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, 
රථස් මිම් පි සික් ඛන් ති, ධනුස් මිම් පි සික් ඛන් ති, ථරුස් මිම් පි සික් ඛන් ති; හත් ථිස ්සපි 
පුරකතො ධාවන් ති, අස් සස ්සපි පුරකතො ධාවන් ති, රථස් සපි පුරකතො ධාවන් තිපි 
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ආධාවන් තිපි; උස් කසකළන් තිපි, අප් ක ොකටන් තිපි, නිබ් බුජ් ඣන් තිපි, මුට් ඨීහිපි 
යුජ් ඣන් ති; රඞ් ගමජ් කඣපි සඞ් ඝාටිං පත් ථරිත් වා නච් චකිං එවං වදන් ති – ‘ඉධ, 
ෙගිනි, නච් චස් සූ’ති; නලාටිෙම් පි කදන් ති; විවිධම් පි අනාචාරං ආචරන් ති. කයපි 
කත, ෙන් කත, මනුස් සා පුබ් කබ සද් ධා අකහසුං පසන් නා කතපි එතරහි අස් සද් ධා 
අප් පසන් නා. යානිපි තානි සඞ් ඝස් ස පුබ් කබ දානපථානි තානිපි එතරහි 
උපච් ඡින් නානි. රිඤ් චන් ති කපසලා භික් ඛූ, නිවසන් ති පාපභික් ඛූ. සාධු, ෙන් කත, 
ෙගවා කීටාගිරිං භික් ඛූ පහිකණයය, යථායං කීටාගිරිස් මිං ආවාකසො 
සණ් ඨකහයයා’’ති. 

‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො කසො භික් ඛු තස් ස උපාසෙස ්ස පටිස් සුණිත් වා 
උට් ඨායාසනා කයන සාවත් ථි කතන පක් ොමි. අනුපුබ් කබන කයන සාවත් ථි 
කජතවනං අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකමො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. ආචිණ් ණං කඛො 
පකනතං බුද් ධානං ෙගවන් තානං ආගන් තුකෙහි භික් ඛූහි සද් ධිං පටිසම් කමොදිතුං. 
අථ කඛො ෙගවා තං භික් ඛුං එතදකවොච – ‘‘ෙච් චි, භික් ඛු, ඛමනීයං, ෙච් චි 
යාපනීයං, ෙච් චිසි අප් පකිලමකථන අද් ධානං ආගකතො, කුකතො ච ත් වං භික් ඛු 
ආගච් ඡසී’’ති? ‘‘ඛමනීයං, ෙගවා, යාපනීයං ෙගවා; අප් පකිලමකථන ච අහං, 
ෙන් කත, අද් ධානං ආගකතො. ඉධාහං, ෙන් කත, ොසීසු වස් සංවුට් කඨො සාවත් ථිං 
ආගච් ඡන් කතො ෙගවන් තං දස් සනාය කයන කීටාගිරි තදවසරිං. අථ   වාහං, 
ෙන් කත, පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය කීටාගිරිං පිණ් ඩාය 
පාවිසිං. අද් දසා කඛො මං, ෙන් කත, අඤ් ඤතකරො උපාසකෙො කීටාගිරිස් මිං 
පිණ් ඩාය චරන් තං; දිස ්වාන කයනාහං කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා මං 
අභිවාකදත් වා එතදකවොච – ‘අපි, ෙන් කත, පිණ් කඩො ලබ් ෙතී’ති. ‘න කඛො, 
ආවුකසො, පිණ් කඩො ලබ් ෙතී’ති. ‘එහි, ෙන් කත, ඝරං ගමිස් සාමා’ති. අථ කඛො, 
ෙන් කත, කසො උපාසකෙො මං ඝරං කනත් වා කෙොකජත් වා එතදකවොච – ‘ෙහං, 
ෙන් කත, අකයයො ගමිස් සතී’ති? ‘සාවත් ථිං කඛො අහං, ආවුකසො, ගමිස් සාමි 
ෙගවන් තං දස් සනායා’ති. ‘කතන හි, ෙන් කත, මම වචකනන ෙගවකතො පාකද 
සිරසා වන් ද, එවඤ් ච වකදහි – දුට් කඨො, ෙන් කත, කීටාගිරිස් මිං ආවාකසො. 
අස් සජිපුනබ් බසුො නාම කීටාගිරිස් මිං ආවාසිො අලජ් ජිකනො පාපභික් ඛූ. කත 
එවරූපං අනාචාරං ආචරන් ති – මාලාවච් ඡං කරොකපන් තිපි 
කරොපාකපන් තිපි…කප.… විවිධම් පි අනාචාරං ආචරන් ති. කයපි කත, ෙන් කත, 
මනුස් සා පුබ් කබ සද් ධා අකහසුං පසන් නා කතපි එතරහි අස් සද් ධා අප් පසන් නා. 
යානිපි තානි සඞ් ඝස් ස පුබ් කබ දානපථානි තානිපි එතරහි උපච් ඡින් නානි. 
රිඤ් චන් ති කපසලා භික් ඛූ, නිවසන් ති පාපභික් ඛූ. සාධු, ෙන් කත, ෙගවා කීටාගිරිං 
භික් ඛූ පහිකණයය, යථායං කීටාගිරිස් මිං ආවාකසො සණ් ඨකහයයා’ති. තකතො අහං 
ෙගවා ආගච් ඡාමී’’ති. 
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23. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
අස් සජිපුනබ් බසුො නාම කීටාගිරිස් මිං ආවාසිො අලජ් ජිකනො පාපභික් ඛූ? කත 
එවරූපං අනාචාරං ආචරන් ති – මාලාවච් ඡං කරොකපන් තිපි…කප.… විවිධම් පි 
අනාචාරං ආචරන් ති? කයපි කත මනුස ්සා පුබ් කබ සද් ධා අකහසුං පසන් නා කතපි 
එතරහි අස් සද් ධා අප් පසන් නා? යානිපි තානි සඞ් ඝස ්ස පුබ් කබ දානපථානි තානිපි 
එතරහි උපච් ඡින් නානි? රිඤ් චන් ති කපසලා භික් ඛූ නිවසන් ති පාපභික් ඛූ’’ති? 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි 
නාම කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා එවරූපං අනාචාරං ආචරිස් සන් ති – මාලාවච් ඡං 
කරොකපස් සන් තිපි කරොපාකපස් සන් තිපි, සිඤ් චිස ්සන් තිපි සිඤ් චාකපස් සන් තිපි, 
ඔචිනිස ්සන් තිපි ඔචිනාකපස ්සන් තිපි, ගන් කථස ්සන් තිපි ගන් ථාකපස් සන් තිපි, 
එෙකතොවණ් ටිෙමාලං ෙරිස ්සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි, උෙකතොවණ් ටිෙමාලං 
ෙරිස ්සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි, මඤ ්ජරිෙං ෙරිස් සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි, 
විධූතිෙං ෙරිස ්සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි, වටංසෙං ෙරිස ්සන් තිපි 
ොරාකපස ්සන් තිපි, ආකවළං ෙරිස ්සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි, උරච් ඡදං 
ෙරිස ්සන් තිපි ොරාකපස් සන් තිපි. කත කුලිත් ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාීනනං 
කුලසුණ් හානං කුලදාසීනං එෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරිස් සන් තිපි 
හරාකපස් සන් තිපි, උෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරිස් සන් තිපි හරාකපස් සන් තිපි, 
මඤ ්ජරිෙං හරිස් සන් තිපි හරාකපස් සන් තිපි, විධූතිෙං හරිස ්සන් තිපි 
හරාකපස් සන් තිපි, වටංසෙං හරිස් සන් තිපි හරාකපස් සන් තිපි, ආකවළං 
හරිස ්සන් තිපි හරාකපස් සන් තිපි, උරච් ඡදං හරිස් සන් තිපි හරාකපස් සන් තිපි. කත 
කුලිත් ථීහි කුලධීතාහි කුලකුමාීනහි කුලසුණ් හාහි කුලදාසීහි සද් ධිං එෙොජකනපි 
භුඤ ්ජිස ්සන් ති, එෙථාලකෙපි පිවිස් සන් ති, එොසකනපි නිසීදිස් සන් ති, 
එෙමඤ් කචපි තුවට් ටිස් සන් ති, එෙත් ථරණාපි තුවට් ටිස ්සන් ති, එෙපාවුරණාපි 
තුවට් ටිස ්සන් ති, එෙත් ථරණපාවුරණාපි තුවට් ටිස ්සන් ති, විොකලපි 
භුඤ් ජිස ්සන් ති, මජ් ජම් පි පිවිස් සන් ති, මාලාගන් ධවිකලපනම් පි ධාකරස් සන් ති, 
නච් චිස ්සන් තිපි, ගායිස් සන් තිපි, වාකදස ්සන් තිපි, ලාකසස ්සන් තිපි; නච් චන් තියාපි 
නච් චිස ්සන් ති, නච් චන් තියාපි ගායිස් සන් ති, නච් චන් තියාපි වාකදස් සන් ති, 
නච් චන් තියාපි ලාකසස් සන් ති; ගායන් තියාපි නච් චිස ්සන් ති, ගායන් තියාපි 
ගායිස ්සන් ති, ගායන් තියාපි වාකදස් සන් ති, ගායන් තියාපි ලාකසස් සන් ති; 
වාකදන් තියාපි නච් චිස් සන් ති, වාකදන් තියාපි ගායිස් සන් ති, වාකදන් තියාපි 
වාකදස් සන් ති, වාකදන් තියාපි ලාකසස් සන් ති; ලාකසන් තියාපි නච් චිස් සන් ති, 
ලාකසන් තියාපි ගායිස් සන් ති, ලාකසන් තියාපි වාකදස් සන් ති; ලාකසන් තියාපි 
ලාකසස ්සන් ති; අට් ඨපකදපි කීළිස් සන් ති, දසපකදපි කීළිස් සන් ති, ආොකසපි 
කීළිස් සන් ති, පරිහාරපකථපි කීළිස් සන් ති, සන් තිොයපි කීළිස් සන් ති, ඛලිොයපි 
කීළිස් සන් ති, ඝටිොයපි කීළිස් සන් ති, සලාෙහත් කථනපි කීළිස ්සන් ති, 
අක් කඛනපි කීළිස් සන් ති, පඞ් ගචීකරනපි කීළිස් සන් ති, වඞ් ෙකෙනපි කීළිස ්සන් ති 
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කමොක් ඛචිොයපි කීළිස් සන් ති, චිඞ් ගුලකෙනපි කීළිස් සන් ති, පත් තාළ් හකෙනපි 
කීළිස් සන් ති, රථකෙනපි කීළිස් සන් ති, ධනුකෙනපි කීළිස් සන් ති, අක් ඛරිොයපි 
කීළිස් සන් ති, මකනසිොයපි කීළිස් සන් ති, යථාවජ් කජනපි කීළිස් සන් ති; 
හත් ථිස් මිම් පි සික් ඛිස් සන් ති, අස් සස ්මිම් පි සික් ඛිස ්සන් ති, රථස ්මිම් පි 
සික් ඛිස ්සන් ති, ධනුස ්මිම් පි සික් ඛිස ්සන් ති, ථරුස් මිම් පි සික් ඛිස් සන් ති; හත් ථිස ්සපි 
පුරකතො ධාවිස් සන් ති, අස් සස් සපි පුරකතො ධාවිස් සන් ති, රථස් සපි පුරකතො 
[පුරකතො ධාවිස් සන් ති (සයා.   ධාවිස් සන් තිපි ආධාවිස් සන් තිපි; 
උස් කසකළස් සන් තිපි, අප් ක ොකටස් සන් තිපි, නිබ් බුජ් ඣිස ්සන් තිපි, මුට් ඨීහිපි 
යුජ් ඣිස ්සන් ති; රඞ් ගමජ් කඣපි සඞ් ඝාටිං පත් ථරිත් වා නච් චකිං එවං වක් ඛන් ති 
[වදිස ්සන් ති (ෙ.   – ‘ඉධ, ෙගිනි, නච් චස ්සූ’ති; නලාටිෙම් පි දස් සන් ති; විවිධම් පි 
අනාචාරං ආචරිස් සන් ති. කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකන ආමන් කතසි – ‘‘ගච් ඡථ තුම් කහ, සාරිපුත් තා, 
කීටාගිරිං ගන් ත් වා අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරොථ, තුම් හාෙං එකත සද් ධිවිහාරිකනො’’ති. 

‘‘ෙථං මයං, ෙන් කත, අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස ්මා 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරොම, චණ් ඩා කත භික් ඛූ  රුසා’’ති? ‘‘කතන හි තුම් කහ, 
සාරිපුත් තා, බහුකෙහි භික් ඛූහි සද් ධිං ගච් ඡථා’’ති. ‘‘එවං, ෙන් කත’’ති කඛො 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා ෙගවකතො පච් චස් කසොසුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
ොතබ් බං – පඨමං අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ කචොකදතබ් බා, කචොකදත් වා 
සාකරතබ් බා, සාකරත් වා ආපත් තිං ආකරොකපතබ් බා, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

24. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ 
කුලදූසො පාපසමාචාරා. ඉකමසං පාපො සමාචාරා දිස් සන් ති කචව සුයයන් ති ච. 
කුලානි ච ඉකමහි දුට් ඨානි දිස ්සන් ති කචව සුයයන් ති ච. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය – න අස් සජිපුනබ් බසුකෙහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං 
වත් ථබ් බන් ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම අස ්සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ කුලදූසො 
පාපසමාචාරා. ඉකමසං පාපො සමාචාරා දිස් සන් ති කචව සුයයන් ති ච. කුලානි ච 
ඉකමහි දුට් ඨානි දිස් සන් ති කචව සුයයන් ති ච. සඞ් කඝො අස් සජිපුනබ් බසුොනං 
භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරොති – න අස ්සජිපුනබ් බසුකෙහි 
භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බන් ති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා පබ් බාජනීයස ්ස ෙම් මස ්ස ෙරණං 
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– න අස් සජිපුනබ් බසුකෙහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බන් ති, කසො තුණ් හස් ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි. සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ කුලදූසො 
පාපසමාචාරා. ඉකමසං පාපො සමාචාරා දිස් සන් ති කචව සුයයන් ති ච. කුලානි ච 
ඉකමහි දුට් ඨානි දිස් සන් ති කචව සුයයන් ති ච. සඞ් කඝො අස් සජිපුනබ් බසුොනං 
භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරොති – න අස ්සජිපුනබ් බසුකෙහි 
භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බන් ති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා පබ් බාජනීයස ්ස ෙම් මස ්ස ෙරණං 
– න අස් සජිපුනබ් බසුකෙහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බන් ති, කසො තුණ් හස් ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා 
පබ් බාජනීයෙම් මං – න අස් සජිපුනබ් බසුකෙහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං 
වත් ථබ් බන් ති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

25. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං 
කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච 
කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති …කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං 
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අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

26. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, 
පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… සම් මුඛා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, 
සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… සාකරත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පබ් බාජනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානචුද්දසෙං 

27. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති 
ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; 
බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
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අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. අධිසීකල සීලවිපන් කනො 
කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. බුද් ධස් ස අවණ් ණං 
ොසති, ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. ොයිකෙන දකවන 
සමන් නාගකතො කහොති, වාචසිකෙන දකවන සමන් නාගකතො කහොති, 
ොයිෙවාචසිකෙන දකවන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. ොයිකෙන අනාචාකරන 
සමන් නාගකතො කහොති, වාචසිකෙන අනාචාකරන සමන් නාගකතො කහොති, 
ොයිෙවාචසිකෙන අනාචාකරන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. ොයිකෙන 
උපඝාතිකෙන සමන් නාගකතො කහොති, වාචසිකෙන උපඝාතිකෙන 
සමන් නාගකතො කහොති, ොයිෙවාචසිකෙන උපඝාතිකෙන සමන් නාගකතො 
කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 
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‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. ොයිකෙන මිච් ඡාජීකවන 
සමන් නාගකතො කහොති, වාචසිකෙන මිච් ඡාජීකවන සමන් නාගකතො කහොති, 
ොයිෙවාචසිකෙන මිච් ඡාජීකවන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමහි, කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො 
විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; එකෙො බාකලො කහොති 
අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; එකෙො ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො ධම් මස ්ස 
අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, 
තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ොයිකෙන දකවන සමන් නාගකතො කහොති, 
එකෙො වාචසිකෙන දකවන සමන් නාගකතො කහොති, එකෙො ොයිෙවාචසිකෙන 
දකවන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ොයිකෙන අනාචාකරන සමන් නාගකතො 
කහොති, එකෙො වාචසිකෙන අනාචාකරන සමන් නාගකතො කහොති, එකෙො 
ොයිෙවාචසිකෙන අනාචාකරන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 
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‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ොයිකෙන උපඝාතිකෙන සමන් නාගකතො 
කහොති, එකෙො වාචසිකෙන උපඝාතිකෙන සමන් නාගකතො කහොති, එකෙො 
ොයිෙවාචසිකෙන උපඝාතිකෙන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ොයිකෙන මිච් ඡාජීකවන සමන් නාගකතො 
කහොති, එකෙො වාචසිකෙන මිච් ඡාජීකවන සමන් නාගකතො කහොති, එකෙො 
ොයිෙවාචසිකෙන මිච් ඡාජීකවන සමන් නාගකතො කහොති – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පබ් බාජනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 

ආෙඞ් ඛමානචුද් දසෙං නිට් ඨිතං. 

අට්ඨාරසවත්තං 

28. ‘‘පබ් බාජනීයෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න 
සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, 
සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙතං කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා 
තාදිසිො, තකතො වා පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න 
ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න 
පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, 
න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

පබ් බාජනීයෙම් කම අට් ඨාරසවත් තං නිට් ඨිතං. 

29. අථ කඛො සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානප් පමුකඛො භික් ඛුසඞ් කඝො කීටාගිරිං 
ගන් ත් වා අස් සජිපුනබ් බසුොනං භික් ඛූනං කීටාගිරිස් මා පබ් බාජනීයෙම් මං 
අොසි – න අස් සජිපුනබ් බසුකෙහි භික් ඛූහි කීටාගිරිස් මිං වත් ථබ් බන් ති. කත 
සඞ් කඝන පබ් බාජනීයෙම් මෙතා න සම් මා වත් තන් ති, න කලොමං පාකතන් ති, න 
කනත් ථාරං වත් තන් ති; න භික් ඛූ ඛමාකපන් ති, අක් කෙොසන් ති, පරිොසන් ති; 
ඡන් දගාමිතා කදොසගාමිතා කමොහගාමිතා ෙයගාමිතා පාකපන් ති; පක් ෙමන් තිපි, 
විබ් ෙමන් තිපි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ සඞ් කඝන 
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පබ් බාජනීයෙම් මෙතා න සම් මා වත් තිස ්සන් ති, න කලොමං පාකතස් සන් ති, න 
කනත් ථාරං වත් තිස ්සන් ති; න භික් ඛූ ඛමාකපස් සන් ති, අක් කෙොසිස් සන් ති, 
පරිොසිස ්සන් ති; ඡන් දගාමිතා කදොසගාමිතා කමොහගාමිතා ෙයගාමිතා 
පාකපස් සන් ති; පක් ෙමිස් සන් තිපි, විබ් ෙමිස් සන් තිපී’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ සඞ් කඝන පබ් බාජනීයෙම් මෙතා න සම් මා වත් තන් ති, 
න කලොමං පාකතන් ති, න කනත් ථාරං වත් තන් ති; න භික් ඛූ ඛමාකපන් ති, 
අක් කෙොසන් ති, පරිොසන් ති; ඡන් දගාමිතා කදොසගාමිතා කමොහගාමිතා 
ෙයගාමිතා පාකපන් ති; පක් ෙමන් තිපි, විබ් ෙමන් තිපී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං …කප.… ෙථඤ් හි නාම කත, 
භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා සඞ් කඝන පබ් බාජනීයෙම් මෙතා න සම් මා 
වත් තිස ්සන් ති, න කලොමං පාකතස් සන් ති, න කනත් ථාරං වත් තිස් සන් ති; න භික් ඛූ 
ඛමාකපස් සන් ති, අක් කෙොසිස් සන් ති, පරිොසිස ්සන් ති; ඡන් දගාමිතා කදොසගාමිතා 
කමොහගාමිතා ෙයගාමිතා පාකපස් සන් ති; පක් ෙමිස ්සන් තිපි, විබ් ෙමිස ්සන් තිපි. 
කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො 
පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

30. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පබ් බාජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, නිස ්සයං කදති, 
සාමකණරං උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස 
භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා 
සඞ් කඝන පබ් බාජනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා 
තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පබ් බාජනීයෙම් මං නප් පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
උකපොසථං ඨකපති, පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං පට් ඨකපති, 
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ඔොසං ොකරති, කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

පබ් බාජනීයෙම් කම නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

31. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, න නිස ්සයං කදති, 
න සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
පබ් බාජනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ් ඤං වා තාදිසිෙං, 
තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න සවචනීයං ෙකරොති, න අනුවාදං 
පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, න සාකරති, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

පබ් බාජනීයෙම් කම පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

32. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතන, භික් ඛකව, 
පබ් බාජනීයෙම් මෙකතන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
සඞ් කඝන පබ් බාජනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං 
වත් තාමි, පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන 
පබ් බාජනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙයය. 
එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන 
පබ් බාජනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි. සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන 
පබ් බාජනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො පබ් බාජනීයෙම් මං. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා 

තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පබ් බාජනීයෙම් මං නිට් ඨිතං තතියං. 

4. පටිසාරණීයෙම්මං 

33. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා සුධම් කමො මච් ඡිොසණ් කඩ 
චිත් තස ්ස ගහපතිකනො ආවාසිකෙො කහොති, නවෙම් මිකෙො ධුවෙත් තිකෙො. යදා 
චිත් කතො ගහපති සඞ් ඝං වා ගණං වා පුග් ගලං වා නිමන් කතතුොකමො කහොති තදා 
න ආයස් මන් තං සුධම් මං අනපකලොකෙත් වා සඞ් ඝං වා ගණං වා පුග් ගලං වා 
නිමන් කතති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් බහුලා කථරා භික් ඛූ, ආයස් මා ච සාරිපුත් කතො, 
ආයස ්මා ච මහාකමොග් ග් ලාකනො, ආයස් මා ච මහාෙච් චාකනො, ආයස ්මා ච 
මහාකෙොට් ඨිකෙො, ආයස් මා ච මහාෙප් පිකනො, ආයස් මා ච මහාචුන් කදො, ආයස් මා 
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පටුන 

ච අනුරුද් කධො, ආයස් මා ච කරවකතො, ආයස් මා ච උපාලි, ආයස් මා ච ආනන් කදො, 
ආයස ්මා ච රාහුකලො, ොසීසු චාරිෙං චරමානා කයන මච් ඡිොසණ් කඩො 
තදවසරුං. 

අස් කසොසි කඛො චිත් කතො ගහපති කථරා කිර භික් ඛූ මච් ඡිොසණ් ඩං 
අනුප් පත් තාති. අථ කඛො චිත් කතො ගහපති කයන කථරා භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා කථකර භික් ඛූ අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් නං කඛො චිත් තං ගහපතිං ආයස් මා සාරිපුත් කතො ධම් මියා ෙථාය 
සන් දස් කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි සම් පහංකසසි. 

අථ කඛො චිත් කතො ගහපති ආයස් මතා සාරිපුත් කතන ධම් මියා ෙථාය 
සන් දස් සිකතො සමාදපිකතො සමුත් කතජිකතො සම් පහංසිකතො කථකර භික් ඛූ 
එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසන් තු කම, ෙන් කත, කථරා ස් වාතනාය 
ආගන් තුෙෙත් ත’’න් ති. අධිවාකසසුං කඛො කථරා භික් ඛූ [අධිවාකසසුං කඛො කත 
කථරා භික් ඛූ (සයා.   තුණ් හීොකවන. 

අථ කඛො චිත් කතො ගහපති කථරානං භික් ඛූනං අධිවාසනං විදිත් වා 
උට් ඨායාසනා කථකර භික් ඛූ අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා කයනායස ්මා 
සුධම් කමො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං සුධම් මං අභිවාකදත් වා 
එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිකතො කඛො චිත් කතො ගහපති ආයස් මන් තං 
සුධම් මං එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම, ෙන් කත, අකයයො සුධම් කමො ස් වාතනාය 
ෙත් තං සද් ධිං කථකරහී’’ති. අථ කඛො ආයස් මා සුධම් කමො ‘පුබ් කබ   වායං 
චිත් කතො ගහපති යදා සඞ් ඝං වා ගණං වා පුග් ගලං වා නිමන් කතතුොකමො න මං 
අනපකලොකෙත් වා සඞ් ඝං වා ගණං වා පුග් ගලං වා නිමන් කතති; කසොදානි මං 
අනපකලොකෙත් වා කථකර භික් ඛූ නිමන් කතසි; දුට් කඨොදානායං චිත් කතො ගහපති 
අනකපක් කඛො විරත් තරූකපො මයී’ති චිත් තං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘අලං, 
ගහපති, නාධිවාකසමී’’ති. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො චිත් කතො 
ගහපති ආයස ්මන් තං සුධම් මං එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම, ෙන් කත, අකයයො 
සුධම් කමො ස් වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං කථකරහී’’ති. ‘‘අලං, ගහපති, 
නාධිවාකසමී’’ති. අථ කඛො චිත් කතො ගහපති ‘කිං කම ෙරිස් සති අකයයො සුධම් කමො 
අධිවාකසන් කතො වා අනධිවාකසන් කතො වා’ති ආයස් මන් තං සුධම් මං 
අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 

34. අථ කඛො චිත් කතො ගහපති තස් සා රත් තියා අච් චකයන කථරානං භික් ඛූනං 
පණීතං ඛාදනීයං කෙොජනීයං පටියාදාකපසි. අථ කඛො ආයස් මා සුධම් කමො 
‘යංනූනාහං චිත් තස් ස ගහපතිකනො කථරානං භික් ඛූනං පටියත් තං 
පස් කසයය’න් ති පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය කයන චිත් තස ්ස 
ගහපතිකනො නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ඤත් කත ආසකන 
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නිසීදි. අථ කඛො චිත් කතො ගහපති කයනායස් මා සුධම් කමො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං සුධම් මං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. 
එෙමන් තං නිසින් නං කඛො චිත් තං ගහපතිං ආයස් මා සුධම් කමො එතදකවොච – 
‘‘පහූතං කඛො කත ඉදං, ගහපති, ඛාදනීයං කෙොජනීයං පටියත් තං; එො ච කඛො 
ඉධ නත් ථි යදිදං තිලසඞ් ගුළිො’’ති. ‘‘බහුම් හි වත, ෙන් කත, රතකන 
බුද් ධවචකන [ෙන් කත බුද් ධවචකන (සයා.   විජ් ජමාකන අකයයන සුධම් කමන 
යකදව කිඤ් චි ොසිතං යදිදං තිලසඞ් ගුළිොති. භූතපුබ් බං, ෙන් කත, 
දක් ඛිණාපථො වාණිජා පුරත් ථිමං ජනපදං අගමංසු වාණිජ් ජාය. කත තකතො 
කුක් කුටිං ආකනසුං. අථ කඛො සා, ෙන් කත, කුක් කුටී ොකෙන සද් ධිං සංවාසං 
ෙප් කපසි. සා කපොතෙං ජකනසි. යදා කඛො කසො, ෙන් කත, කුක් කුටකපොතකෙො 
ොෙවස් සං වස් සිතුොකමො කහොති, ොෙකුක් කුටීති වස් සති; යදා කුක් කුටිවස් සං 
වස් සිතුොකමො කහොති, කුක් කුටිොොති වස් සති. එවකමව කඛො, ෙන් කත, බහුම් හි 
රතකන බුද් ධවචකන විජ් ජමාකන අකයයන සුධම් කමන යකදව කිඤ් චි ොසිතං 
යදිදං තිලසංගුළිො’’ති. ‘‘අක් කෙොසසි මං ත් වං, ගහපති, පරිොසසි මං ත් වං, 
ගහපති. එකසො කත, ගහපති, ආවාකසො, පක් ෙමිස ්සාමී’’ති. ‘‘නාහං, ෙන් කත, 
අයයං සුධම් මං අක් කෙොසාමි, පරිොසාමි [න පරිොසාමි (සී. සයා.  . වසතු, 
ෙන් කත, අකයයො සුධම් කමො මච් ඡිොසණ් කඩ. රමණීයං අම් බාටෙවනං. අහං 
අයයස් ස සුධම් මස ්ස උස ්සුක් ෙං ෙරිස ්සාමි, 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාරාන’’න් ති. දුතියම් පි 
කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො ආයස් මා සුධම් කමො චිත් තං ගහපතිං එතදකවොච – 
‘‘අක් කෙොසසි මං ත් වං, ගහපති, පරිොසසි මං ත් වං, ගහපති. එකසො කත, ගහපති, 
ආවාකසො, පක් ෙමිස් සාමී’’ති. ‘‘ෙහං, ෙන් කත, අකයයො සුධම් කමො ගමිස් සතී’’ති? 
‘‘සාවත් ථිං කඛො අහං, ගහපති, ගමිස් සාමි ෙගවන් තං දස් සනායා’’ති. ‘‘කතන හි, 
ෙන් කත, යඤ ්ච අත් තනා ෙණිතං, යඤ ්ච මයා ෙණිතං තං සබ් බං ෙගවකතො 
ආකරොකචහි. අනච් ඡරියං කඛො පකනතං, ෙන් කත, යං අකයයො සුධම් කමො පුනකදව 
මච් ඡිොසණ් ඩං පච් චාගච් කඡයයා’’ති. 

35. අථ කඛො ආයස් මා සුධම් කමො කසනාසනං සංසාකමත් වා 
පත් තචීවරමාදාය කයන සාවත් ථි කතන පක් ොමි. අනුපුබ් කබන කයන සාවත් ථි 
කජතවනං අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකමො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා සුධම් කමො යඤ් ච අත් තනා ෙණිතං යඤ් ච චිත් කතන 
ගහපතිනා ෙණිතං තං සබ් බං ෙගවකතො ආකරොකචසි. 

විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, කමොඝපුරිස, අනනුකලොමිෙං 
අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. ෙථඤ් හි නාම ත් වං, 
කමොඝපුරිස, චිත් තං ගහපතිං සද් ධං පසන් නං දායෙං ොරෙං සඞ් ඝුපට් ඨාෙං 
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හීකනන ඛුංකසස් සසි, හීකනන වම් කෙස් සසි? කනතං, කමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං 
වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරොතු – චිත් කතො කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං – පඨමං සුධම් කමො භික් ඛු කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා 
සාකරතබ් කබො, සාකරත් වා ආපත් තිං ආකරොකපතබ් කබො, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

36. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු චිත් තං ගහපතිං 
සද් ධං පසන් නං දායෙං ොරෙං සඞ් ඝුපට් ඨාෙං හීකනන ඛුංකසති, හීකනන 
වම් කෙති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය – චිත් කතො කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු චිත් තං ගහපතිං 
සද් ධං පසන් නං දායෙං ොරෙං සඞ් ඝුපට් ඨාෙං හීකනන ඛුංකසති, හීකනන 
වම් කෙති. සඞ් කඝො සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරොති – චිත් කතො 
කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති. යස් සායස් මකතො ඛමති සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – චිත් කතො කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති, 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු චිත් තං ගහපතිං සද් ධං පසන් නං 
දායෙං ොරෙං සඞ් ඝුපට් ඨාෙං හීකනන ඛුංකසති, හීකනන වම් කෙති. සඞ් කඝො 
සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරොති – චිත් කතො කත ගහපති 
ඛමාකපතබ් කබොති. යස් සායස් මකතො ඛමති සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – චිත් කතො කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති, 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං – චිත් කතො කත 
ගහපති ඛමාකපතබ් කබොති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

37. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං 
කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
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පටුන 

භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

පටිසාරණීයෙම් කම අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

38. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, 
පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… සම් මුඛා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
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ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, 
සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… සාකරත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං පටිසාරණීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

පටිසාරණීයෙම් කම ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානචතුක්ෙං 

39. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. ගිහීනං අලාොය 
පරිසක් ෙති, ගිහීනං අනත් ථාය පරිසක් ෙති, ගිහීනං අනාවාසාය [අවාසාය (සී.   
පරිසක් ෙති, ගිහී අක් කෙොසති පරිොසති, ගිහී ගිහීහි කෙකදති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. ගිහීනං බුද් ධස් ස 
අවණ් ණං ොසති, ගිහීනං ධම් මස් ස අවණ් ණං ොසති, ගිහීනං සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං 
ොසති, ගිහී හීකනන ඛුංකසති හීකනන වම් කෙති, ගිහීනං ධම් මිෙං පටිස් සවං න 
සච් චාකපති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස 
භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘පඤ ්චන් නං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ගිහීනං අලාොය පරිසක් ෙති, එකෙො ගිහීනං 
අනත් ථාය පරිසක් ෙති, එකෙො ගිහීනං අනාවාසාය පරිසක් ෙති, එකෙො ගිහී 
අක් කෙොසති පරිොසති, එකෙො ගිහී ගිහීහි කෙකදති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චන් නං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, පඤ ්චන් නං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ගිහීනං බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො 
ගිහීනං ධම් මස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො ගිහීනං සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති, 
එකෙො ගිහී හීකනන ඛුංකසති හීකනන වම් කෙති, එකෙො ගිහීනං ධම් මිෙං 
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පටිස් සවං න සච් චාකපති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චන් නං භික් ඛූනං, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරයය. 

ආෙඞ් ඛමානචතුක් ෙං නිට් ඨිතං. 

අට්ඨාරසවත්තං 

40. ‘‘පටිසාරණීයෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න 
සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, 
සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙතං කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා 
තාදිසිො, තකතො වා පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න 
ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න 
පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, 
න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

පටිසාරණීයෙම් කම අට් ඨාරසවත් තං නිට් ඨිතං. 

41. අථ කඛො සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං අොසි – 
‘‘චිත් කතො කත ගහපති ඛමාකපතබ් කබො’’ති. කසො සඞ් කඝන 
පටිසාරණීයෙම් මෙකතො මච් ඡිොසණ් ඩං ගන් ත් වා මඞ් කුභූකතො නාසක් ඛි චිත් තං 
ගහපතිං ඛමාකපතුං. පුනකදව සාවත් ථිං පච් චාගඤ ්ඡි. භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘ඛමාපිකතො තයා, ආවුකසො සුධම් ම, චිත් කතො ගහපතී’’ති? ‘‘ඉධාහං, ආවුකසො, 
මච් ඡිොසණ් ඩං ගන් ත් වා මඞ් කුභූකතො නාසක් ඛිං චිත් තං ගහපතිං 
ඛමාකපතු’’න් ති. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.…. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො අනුදූතං කදතු – චිත් තං ගහපතිං 
ඛමාකපතුං. එවඤ් ච පන භික් ඛකව දාතබ් කබො – පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, 
යාචිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො අනුදූතං දකදයය චිත් තං ගහපතිං 
ඛමාකපතුං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සුධම් මස් ස 
භික් ඛුකනො අනුදූතං කදති චිත් තං ගහපතිං ඛමාකපතුං. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො අනුදූතස් ස දානං චිත් තං 
ගහපතිං ඛමාකපතුං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 



විනයපිටකෙ   චූළවග් ගපාළි   ෙම් මක් ඛන් ධෙං  

40 

පටුන 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො අනුදූකතො 
චිත් තං ගහපතිං ඛමාකපතුං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

42. ‘‘කතන, භික් ඛකව, සුධම් කමන භික් ඛුනා අනුදූකතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
මච් ඡිොසණ් ඩං ගන් ත් වා චිත් කතො ගහපති ඛමාකපතබ් කබො – ‘ඛම, ගහපති, 
පසාකදමි ත’න් ති. එවඤ් කච වුච් චමාකනො ඛමති, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ඛමති, අනුදූකතන භික් ඛුනා වත් තබ් කබො – ‘ඛම, ගහපති, ඉමස් ස භික් ඛුකනො, 
පසාකදති ත’න් ති. එවඤ් කච වුච් චමාකනො ඛමති, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ඛමති, අනුදූකතන භික් ඛුනා වත් තබ් කබො – ‘ඛම, ගහපති, ඉමස් ස භික් ඛුකනො, 
අහං තං පසාකදමී’ති. එවඤ් කච වුච් චමාකනො ඛමති, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ඛමති, අනුදූකතන භික් ඛුනා වත් තබ් කබො – ‘ඛම, ගහපති, ඉමස් ස භික් ඛුකනො, 
සඞ් ඝස ්ස වචකනනා’ති. එවඤ් කච වුච් චමාකනො ඛමති, ඉච් කචතං කුසලං. කනො 
කච ඛමති, අනුදූකතන භික් ඛුනා සුධම් කමො භික් ඛු [සුධම් මං භික් ඛුං… සා ආපත් ති 
කදසාකපතබ් බාති (සී. සයා.   චිත් තස් ස ගහපතිකනො දස් සනූපචාරං 
අවිජහාකපත් වා සවනූපචාරං අවිජහාකපත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ොරාකපත් වා උක් කුටිෙං නිසීදාකපත් වා අඤ් ජලිං පග් ගණ් හාකපත් වා තං 
ආපත් තිං කදසාකපතබ් කබො’’ති [සුධම් මං භික් ඛුං… සා ආපත් ති කදසාකපතබ් බාති 
(සී. සයා.  . 

අථ කඛො ආයස් මා සුධම් කමො අනුදූකතන භික් ඛුනා සද් ධිං මච් ඡිොසණ් ඩං 
ගන් ත් වා චිත් තං ගහපතිං ඛමාකපසි. කසො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, භික් ඛූ උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වකදති – ‘‘අහං, ආවුකසො, 
සඞ් කඝන පටිසාරණීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං 
වත් තාමි. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

43. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, නිස ්සයං කදති, 
සාමකණරං උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස 
භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා 
සඞ් කඝන පටිසාරණීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා 
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තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
උකපොසථං ඨකපති, පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං පට් ඨකපති, 
ඔොසං ොකරති, කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං’’. 

පටිසාරණීයෙම් කම නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බඅට්ඨාරසෙං 

44. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, න නිස ්සයං කදති, 
න සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන 
පටිසාරණීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා 
තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න සවචනීයං ෙකරොති, න අනුවාදං 
පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, න සාකරති, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

පටිසාරණීයෙම් කම පටිප් පස් සම් කෙතබ් බඅට් ඨාරසෙං නිට් ඨිතං. 

45. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතන [කතන හි (සයා. 
ෙ.  , භික් ඛකව, සුධම් කමන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
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උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
සඞ් කඝන පටිසාරණීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං 
වත් තාමි, පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු සඞ් කඝන 
පටිසාරණීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු සඞ් කඝන 
පටිසාරණීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො 
පටිසාරණීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති සුධම් මස් ස 
භික් ඛුකනො පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං සුධම් කමො භික් ඛු සඞ් කඝන පටිසාරණීයෙම් මෙකතො 
සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, පටිසාරණීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති සුධම් මස ්ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයස් ස 
ෙම් මස ්ස පටිප් පස ්සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන සුධම් මස් ස භික් ඛුකනො පටිසාරණීයෙම් මං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පටිසාරණීයෙම් මං නිට් ඨිතං චතුත් ථං. 

5. ආපත්තියාඅදස්සකනඋක්කඛපනීයෙම්මං 

46. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා කෙොසම් බියං විහරති කඝොසිතාරාකම. 
කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා ඡන් කනො ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති 
ආපත් තිං පස් සිතුං. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ආයස් මා ඡන් කනො ආපත් තිං 
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ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡිස ්සති ආපත් තිං පස් සිතු’’න් ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡන් කනො භික් ඛු 
ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති ආපත් තිං පස් සිතු’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි නාම කසො, 
භික් ඛකව, කමොඝපුරිකසො ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡිස් සති ආපත් තිං පස් සිතුං? 
කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොතු – අසම් කෙොගං 
සඞ් කඝන. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං – පඨමං ඡන් කනො භික් ඛු 
කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා සාකරතබ් කබො, සාකරත් වා ආපත් තිං 
ආකරොකපතබ් කබො, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

47. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති ආපත් තිං පස් සිතුං. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය – 
අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 
න ඉච් ඡති ආපත් තිං පස් සිතුං. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති 
ආපත් තිං පස් සිතුං. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 
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‘‘ෙතං සඞ් කඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘ආවාසපරම් පරඤ් ච, භික් ඛකව, සංසථ – ‘ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන 
ආපත් තියා [ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තියා (සී. ෙ.   අදස් සකන 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො – අසම් කෙොගං සඞ් කඝනා’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

48. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, 
දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, 
අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස ්සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, 
දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, 
අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… 
අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… අනාපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, 
වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා 
ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස ්සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච 
කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 
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පටුන 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

49. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 
සම් මුඛා ෙතං කහොති, පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං…කප.…. ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… සම් මුඛා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, 
සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… සාකරත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන 
ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

50. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 
ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරකෙො; බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; 
ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස ්සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 
අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, 
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අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 
බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං 
ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස ්සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති 
ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; 
එකෙො බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; එකෙො 
ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල 
සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො බුද් ධස් ස අවණ් ණං 
ොසති, එකෙො ධම් මස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති – 
ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම 

ආෙඞ් ඛමානඡක් ෙං නිට් ඨිතං. 

කතචත්තාලීසවත්තං 

51. ‘‘ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, 
න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න 
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භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. 
යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං 
කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා 
පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාකරො, කසයයාභිහාකරො, පාකදොදෙං, පාදපීඨං පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං සාදිතබ් බං. න පෙතත් කතො 
භික් ඛු සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසතබ් කබො, න ආචාරවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසතබ් කබො, න දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසතබ් කබො, න ආජීවවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසතබ් කබො, න භික් ඛු භික් ඛූහි කෙකදතබ් කබො [න භික් ඛූ භික් ඛූහි 
කෙකදතබ් බා (සයා.  , න ගිහිද් ධකජො ධාකරතබ් කබො, න තිත් ථියද් ධකජො 
ධාකරතබ් කබො, න තිත් ථියා කසවිතබ් බා; භික් ඛූ කසවිතබ් බා, භික් ඛුසික් ඛාය 
සික් ඛිතබ් බං [භික් ඛුසික් ඛා සික් ඛිතබ් බා (සයා.  . න පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස 
වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං, පෙතත් තං 
භික් ඛුං දිස් වා ආසනා වුට් ඨාතබ් බං, න පෙතත් කතො භික් ඛු ආසාකදතබ් කබො 
අන් කතො වා බහි වා. න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න 
පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, 
න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම 

කතචත් තාලීසවත් තං නිට් ඨිතං. 

52. අථ කඛො සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං අොසි – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. කසො සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො තම් හා ආවාසා අඤ් ඤං ආවාසං අගමාසි. 
තත් ථ භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න අඤ් ජලිෙම් මං න 
සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරු ෙරිංසු [න ගරුෙරිංසු (ෙ.  , න 
මාකනසුං, න පූකජසුං. කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො 
අමානියමාකනො අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො තම් හාපි ආවාසා අඤ් ඤං 
ආවාසං අගමාසි. තත් ථපි භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න 
අඤ ්ජලිෙම් මං න සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරුං ෙරිංසු, න 
මාකනසුං, න පූකජසුං. කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො 
අමානියමාකනො අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො තම් හාපි ආවාසා අඤ ්ඤං 
ආවාසං අගමාසි. තත් ථපි භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න 
අඤ ්ජලිෙම් මං න සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරුං ෙරිංසු, න 
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මාකනසුං, න පූකජසුං. කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො 
අමානියමාකනො අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො පුනකදව කෙොසම් බිං 
පච් චාගඤ ්ඡි. කසො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, භික් ඛූ 
උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වකදති – ‘‘අහං, ආවුකසො, සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, 
කනත් ථාරං වත් තාමි. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.…. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බ-කතචත්තාලීසෙං 

53. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, 
නිස ්සයං කදති, සාමකණරං උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, 
සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, 
තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාරං සාදියති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං සාදියති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
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‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
පෙතත් තං භික් ඛුං සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, ආචාරවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, 
දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, ආජීවවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, භික් ඛුං [භික් ඛූ (සී. 
සයා.   භික් ඛූහි කෙකදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
ගිහිද් ධජං ධාකරති, තිත් ථියද් ධජං ධාකරති, තිත් ථිකය කසවති; භික් ඛූ න කසවති, 
භික් ඛුසික් ඛාය න සික් ඛති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස වසති, එෙච් ඡන් කන 
අනාවාකස වසති, එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වසති; පෙතත් තං 
භික් ඛුං දිස් වා ආසනා න වුට් ඨාති; පෙතත් තං භික් ඛුං ආසාකදති අන් කතො වා බහි 
වා – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස ්ස 
භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං 
පට් ඨකපති, ඔොසං ොකරති, කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම 

නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බ-කතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බ-කතචත්තාලීසෙං 

54. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, න 
නිස ්සයං කදති, න සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං 
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සාදියති, සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස ්සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. යාය 
ආපත් තියා සඞ් කඝන ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං 
ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න 
ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාරං සාදියති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං සාදියති – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න 
පෙතත් තං භික් ඛුං සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න ආචාරවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසති, න දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න ආජීවවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසති, න භික් ඛුං භික් ඛූහි කෙකදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න ගිහිද් ධජං 
ධාකරති, න තිත් ථියද් ධජං ධාකරති, න තිත් ථිකය කසවති, භික් ඛූ කසවති, 
භික් ඛුසික් ඛාය සික් ඛති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
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සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස වසති, න එෙච් ඡන් කන 
අනාවාකස වසති, න එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වසති, පෙතත් තං 
භික් ඛුං දිස් වා ආසනා වුට් ඨාති, න පෙතත් තං භික් ඛුං ආසාකදති අන් කතො වා බහි 
වා – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න සවචනීයං ෙකරොති, න 
අනුවාදං පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, න සාකරති, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් කම 

පටිප් පස් සම් කෙතබ් බකතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

55. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතන, භික් ඛකව, 
ඡන් කනන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා 
වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, 
කනත් ථාරං වත් තාමි, ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස ්ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙයය. එසා 
ඤත් ති. 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස ්ස පටිප් පස ්සද් ධි, 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, 
ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. 
සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධි, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් කඛපනීයෙම් මං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

ආපත් තියා අදස් සකන උක් කඛපනීයෙම් මං නිට් ඨිතං පඤ් චමං. 

6. ආපත්තියාඅප්පටිෙම්කමඋක්කඛපනීයෙම්මං 

56. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා කෙොසම් බියං විහරති කඝොසිතාරාකම. 
කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා ඡන් කනො ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති 
ආපත් තිං පටිොතුං. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ආයස් මා ඡන් කනො ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡිස් සති ආපත් තිං පටිොතු’’න් ති? අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡන් කනො භික් ඛු 
ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති ආපත් තිං පටිොතු’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි නාම කසො, 
භික් ඛකව, කමොඝපුරිකසො ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡිස ්සති ආපත් තිං 
පටිොතුං. කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
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උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොතු – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
ොතබ් බං – පඨමං ඡන් කනො භික් ඛු කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා සාකරතබ් කබො, 
සාකරත් වා ආපත් තිං ආකරොකපතබ් කබො, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 
න ඉච් ඡති ආපත් තිං පටිොතුං. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය – 
අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා 
න ඉච් ඡති ආපත් තිං පටිොතුං. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තිං ආපජ් ජිත් වා න ඉච් ඡති 
ආපත් තිං පටිොතුං. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස ්ස 
ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘ආවාසපරම් පරඤ් ච, භික් ඛකව, සංසථ – ‘ඡන් කනො භික් ඛු, සඞ් කඝන 
ආපත් තියා [ඡන් කනො භික් ඛු ආපත් තියා (සී. ෙ.   අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො – අසම් කෙොගං සඞ් කඝනා’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

57. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, 
දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, 
අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, 
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ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ ්ච, 
දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, 
අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… 
අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… අනාපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, 
වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා 
ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතං, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

58. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 
සම් මුඛා ෙතං කහොති, පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, 
සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං 
කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං කහොති, 
සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… සම් මුඛා 
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ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… පටිපුච් ඡා 
ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කචොකදත් වා ෙතං 
කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… සාකරත් වා 
ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 

ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

59. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො 
ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; බාකලො කහොති අබයත් කතො 
ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි 
ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ෙකරයය. අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, 
අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ෙකරයය. බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස් ස 
අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස 
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භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති 
ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; 
එකෙො බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; එකෙො 
ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල 
සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො බුද් ධස් ස 
අවණ් ණං ොසති, එකෙො ධම් මස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං 
ොසති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 

ආෙඞ් ඛමානඡක් ෙං නිට් ඨිතං. 

කතචත්තාලීසවත්තං 

60. ‘‘ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං සම් මාවත් තනා – න උපසම් පාකදතබ් බං, 
න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න 
භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. 
යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං 
කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා 
පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාකරො, කසයයාභිහාකරො, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
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පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං සාදිතබ් බං. න පෙතත් කතො 
භික් ඛු සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසතබ් කබො, න ආචාරවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසතබ් කබො, න දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසතබ් කබො, න ආජීවවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසතබ් කබො, න භික් ඛු භික් ඛූහි කෙකදතබ් කබො. න ගිහිද් ධකජො 
ධාකරතබ් කබො, න තිත් ථියද් ධකජො ධාකරතබ් කබො, න තිත් ථියා කසවිතබ් බා; භික් ඛූ 
කසවිතබ් බා, භික් ඛුසික් ඛාය සික් ඛිතබ් බං. න පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං, පෙතත් තං භික් ඛුං දිස් වා 
ආසනා වුට් ඨාතබ් බං, න පෙතත් කතො භික් ඛු ආසාකදතබ් කබො අන් කතො වා බහි 
වා. න පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා 
ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න 
ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 

කතචත් තාලීසවත් තං නිට් ඨිතං. 

61. අථ කඛො සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං අොසි – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. කසො සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො තම් හා ආවාසා අඤ් ඤං ආවාසං 
අගමාසි. තත් ථ භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න අඤ් ජලිෙම් මං න 
සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරුං ෙරිංසු, න මාකනසුං, න පූකජසුං. 
කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො අමානියමාකනො 
අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො තම් හාපි ආවාසා අඤ් ඤං ආවාසං අගමාසි. 
තත් ථපි භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න අඤ් ජලිෙම් මං න 
සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරුං ෙරිංසු, න මාකනසුං, න පූකජසුං. 
කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො අමානියමාකනො 
අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො තම් හාපි ආවාසා අඤ් ඤං ආවාසං අගමාසි. 
තත් ථපි භික් ඛූ කනව අභිවාකදසුං, න පච් චුට් කඨසුං, න අඤ් ජලිෙම් මං න 
සාමීචිෙම් මං අෙංසු, න සක් ෙරිංසු, න ගරුං ෙරිංසු, න මාකනසුං, න පූකජසුං. 
කසො භික් ඛූහි අසක් ෙරියමාකනො අගරුෙරියමාකනො අමානියමාකනො 
අපූජියමාකනො අසක් ොරපෙකතො පුනකදව කෙොසම් බිං පච් චාගඤ් ඡි. කසො සම් මා 
වත් තති, කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, භික් ඛූ උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වකදති – ‘‘අහං, ආවුකසො, සඞ් කඝන, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං 
වත් තාමි. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
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ආකරොකචසුං…කප.…. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බකතචත්තාලීසෙං 

62. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. උපසම් පාකදති, 
නිස ්සයං කදති, සාමකණරං උපට් ඨාකපති, භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, 
සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, 
අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ 
ගරහති…කප.… පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, 
අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං සාදියති…කප.… පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං සාදියති…කප.… පෙතත් තං 
භික් ඛුං සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, ආචාරවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, 
දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, ආජීවවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, භික් ඛුං භික් ඛූහි 
කෙකදති…කප.… ගිහිද් ධජං ධාකරති, තිත් ථියද් ධජං ධාකරති, තිත් ථිකය කසවති, 
භික් ඛූ න කසවති, භික් ඛුසික් ඛාය න සික් ඛති…කප.… පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස වසති, එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වසති, 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වසති, පෙතත් තං භික් ඛුං දිස් වා ආසනා 
න වුට් ඨාති, පෙතත් තං භික් ඛුං ආසාකදති අන් කතො වා බහි වා – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං ෙකරොති, අනුවාදං 
පට් ඨකපති, ඔොසං ොකරති, කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි සම් පකයොකජති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 
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පටුන 

නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බකතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බකතචත්තාලීසෙං 

63. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න උපසම් පාකදති, 
න නිස ්සයං කදති, න සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං 
සාදියති, සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. යාය 
ආපත් තියා සඞ් කඝන, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං 
කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; 
ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න ගරහති…කප.… න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං 
සාදියති…කප.… න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං 
පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරප් පටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං 
සාදියති…කප.… න පෙතත් තං භික් ඛුං සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න 
ආචාරවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න දිට් ඨිවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න 
ආජීවවිපත් තියා අනුද් ධංකසති, න භික් ඛුං භික් ඛූහි කෙකදති…කප.… න 
ගිහිද් ධජං ධාකරති, න තිත් ථියද් ධජං ධාකරති, න තිත් ථිකය කසවති, භික් ඛූ 
කසවති, භික් ඛුසික් ඛාය සික් ඛති…කප.… න පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වසති, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වසති, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වසති, පෙතත් තං භික් ඛුං දිස් වා ආසනා 
වුට් ඨාති, න පෙතත් තං භික් ඛුං ආසාකදති අන් කතො වා බහි වා – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න පෙතත් තස ්ස 
භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න සවචනීයං ෙකරොති, න 
අනුවාදං පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, න සාකරති, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
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ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් කම 

පටිප් පස් සම් කෙතබ් බකතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

64. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. කතන භික් ඛකව, 
ඡන් කනන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා 
වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, 
කනත් ථාරං වත් තාමි, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස ්ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙයය. 
එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඡන් කනො භික් ඛු සඞ් කඝන, ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඡන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් කඛපනීයෙම් මං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් කඛපනීයෙම් මං නිට් ඨිතං ඡට් ඨං. 

7. පාපිොයදිට්ඨියාඅප්පටිනිස්සග්කගඋක්කඛපනීයෙම්මං 

65. [ඉදං වත් ථු පාචි. 417; ම. නි. 234 ආදකයො  කතන සමකයන බුද් කධො 
ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො 
පන සමකයන අරිට් ඨස් ස නාම භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස 
[ගන් ධබාධිපුබ් බස් ස (ෙ.   එවරූපං පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං කහොති – 
‘‘තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා කයකම අන් තරායිො ධම් මා 
වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං අන් තරායායා’’ති. අස් කසොසුං කඛො 
සම් බහුලා භික් ඛූ අරිට් ඨස ්ස නාම කිර භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස එවරූපං 
පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – ‘‘තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා 
කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං 
අන් තරායායා’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ කයන අරිට් කඨො භික් ඛු ගද් ධබාධිපුබ් කබො 
කතනුපසඞ් ෙමිංසු. උපසඞ් ෙමිත් වා අරිට් ඨං භික් ඛුං ගද් ධබාධිපුබ් බං එතදකවොචුං 
– ‘‘සච් චං කිර කත, ආවුකසො අරිට් ඨ, එවරූපං පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – 
තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා කයකම අන් තරායිො ධම් මා 
වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං අන් තරායායා’’ති? ‘‘එවංබයා කඛො 
අහං, ආවුකසො, ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි, යථා කයකම අන් තරායිො 
ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං අන් තරායායා’’ති. 

‘‘මාවුකසො අරිට් ඨ, එවං අවච. මා ෙගවන් තං අබ් ොචික් ඛි. න හි සාධු 
ෙගවකතො අබ් ෙක් ඛානං [අබ් ොචික් ඛනං (ෙ.  . න හි ෙගවා එවං වකදයය. 
අකනෙපරියාකයනාවුකසො අරිට් ඨ, අන් තරායිො ධම් මා අන් තරායිො වුත් තා 
ෙගවතා. අලඤ් ච පන කත පටිකසවකතො අන් තරායාය. අප් පස ්සාදා ොමා වුත් තා 
ෙගවතා, බහුදුක් ඛා බහුපායාසා [බහූපායාසා (සී. සයා.  , ආදීනකවො එත් ථ 
භිකයයො. අට් ඨිෙඞ් ෙලූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා, බහුදුක් ඛා බහූපායාසා, 
ආදීනකවො එත් ථ භිකයයො. මංසකපසූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා…කප.… 
තිණුක් කූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා…කප.… අඞ් ගාරොසූපමා ොමා වුත් තා 
ෙගවතා… සුපිනකූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා… යාචිතකූපමා ොමා වුත් තා 
ෙගවතා… රුක් ඛ ලූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා… අසිසූනූපමා ොමා වුත් තා 
ෙගවතා… සත් තිසූලූපමා ොමා වුත් තා ෙගවතා… සප් පසිරූපමා ොමා වුත් තා 
ෙගවතා, බහුදුක් ඛා බහූපායාසා, ආදීනකවො එත් ථ භිකයයො’’ති. 

එවම් පි කඛො අරිට් කඨො භික් ඛු ගද් ධබාධිපුබ් කබො කතහි භික් ඛූහි වුච් චමාකනො 
තකථව තං පාපෙං දිට් ඨිගතං ථාමසා පරාමාසා අභිනිවිස් ස කවොහරති – 
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‘‘එවංබයා කඛො අහං, ආවුකසො, ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි, යථා කයකම 
අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං අන් තරායායා’’ති. 
යකතො ච කඛො කත භික් ඛූ නාසක් ඛිංසු අරිට් ඨං භික් ඛුං ගද් ධබාධිපුබ් බං එතස් මා 
පාපො දිට් ඨිගතා විකවකචතුං, අථ කඛො කත භික් ඛූ කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො 
ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාකපත් වා 
අරිට් ඨං භික් ඛුං ගද් ධබාධිපුබ් බං පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර කත, අරිට් ඨ, එවරූපං 
පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා 
කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං 
අන් තරායායා’’ති? ‘‘එවංබයා කඛො අහං, ෙන් කත, ෙගවතා ධම් මං කදසිතං 
ආජානාමි, යථා කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො 
නාලං අන් තරායායා’’ති. 

‘‘ෙස ්ස නු කඛො නාම ත් වං, කමොඝපුරිස, මයා එවං ධම් මං කදසිතං 
ආජානාසි? නනු මයා, කමොඝපුරිස, අකනෙපරියාකයන අන් තරායිො ධම් මා 
අන් තරායිො වුත් තා? අලඤ් ච පන කත පටිකසවකතො අන් තරායාය. අප් පස ්සාදා 
ොමා වුත් තා මයා, බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනකවො එත් ථ භිකයයො. 
අට් ඨිෙඞ් ෙලූපමා ොමා වුත් තා මයා, බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනකවො එත් ථ 
භිකයයො. මංසකපසූපමා ොමා වුත් තා මයා…කප.… තිණුක් කූපමා ොමා වුත් තා 
මයා… අඞ් ගාරොසූපමා ොමා වුත් තා මයා… සුපිනකූපමා ොමා වුත් තා 
මයා…කප.… යාචිතකූපමා ොමා වුත් තා මයා… රුක් ඛ ලූපමා ොමා වුත් තා 
මයා… අසිසූනූපමා ොමා වුත් තා මයා… සත් තිසූලූපමා ොමා වුත් තා මයා… 
සප් පසිරූපමා ොමා වුත් තා මයා, බහුදුක් ඛා බහුපායාසා, ආදීනකවො එත් ථ 
භිකයයො. අථ ච පන ත් වං, කමොඝපුරිස, අත් තනා දුග් ගහිකතන [දුග් ගහිකතන 
දිට් ඨිගකතන (සයා.   අම් කහ කචව අබ් ොචික් ඛසි, අත් තානඤ් ච ඛණසි, බහුඤ් ච 
අපුඤ් ඤං පසවසි. තඤ් හි කත, කමොඝපුරිස, ෙවිස් සති දීඝරත් තං අහිතාය දුක් ඛාය. 
කනතං, කමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො 
අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොතු – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. එවඤ් ච පන භික් ඛකව 
ොතබ් බං – පඨමං අරිට් කඨො භික් ඛු කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා සාකරතබ් කබො, 
සාකරත් වා ආපත් තිං ආකරොකපතබ් කබො, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

66. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අරිට් ඨස ්ස භික් ඛුකනො 
ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස එවරූපං පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – තථාහං ෙගවතා 
ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත 
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පටිකසවකතො නාලං අන් තරායායාති. කසො තං දිට් ඨිං න පටිනිස් සජ් ජති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය – 
අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස 
එවරූපං පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං 
ආජානාමි යථා කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො 
නාලං අන් තරායායාති. කසො තං දිට් ඨිං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් කඝො අරිට් ඨස් ස 
භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. යස ්සායස් මකතො ඛමති 
අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අරිට් ඨස ්ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස එවරූපං 
පාපෙං දිට් ඨිගතං උප් පන් නං – තථාහං ෙගවතා ධම් මං කදසිතං ආජානාමි යථා 
කයකම අන් තරායිො ධම් මා වුත් තා ෙගවතා කත පටිකසවකතො නාලං 
අන් තරායායාති. කසො තං දිට් ඨිං න පටිනිස් සජ් ජති. සඞ් කඝො අරිට් ඨස් ස 
භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොති – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. යස් සායස් මකතො ඛමති 
අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස ්ස, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස ෙරණං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන අරිට් ඨස් ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘ආවාසපරම් පරඤ් ච, භික් ඛකව, සංසථ – ‘අරිට් කඨො භික් ඛු 
ගද් ධබාධිපුබ් කබො, සඞ් කඝන පාපිොය [ගද් ධබාධිපුබ් කබො පාපිොය (සී. ෙ.   
දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො – අසම් කෙොගං 
සඞ් කඝනා’’’ති. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

67. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
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අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අප් පටිපුච් ඡා ෙතං 
කහොති, අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අනාපත් තියා ෙතං කහොති, 
අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං 
කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අසාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති…කප.… අසම් මුඛා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අප් පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අනාපත් තියා ෙතං 
කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
අකදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… කදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං 
කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකචොකදත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන 
ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අසාකරත් වා ෙතං කහොති, 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං 
අනාකරොකපත් වා ෙතං කහොති, අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – 
ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් කම 

අධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

68. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, 
පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච 
කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 



විනයපිටකෙ   චූළවග් ගපාළි   ෙම් මක් ඛන් ධෙං  
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පටුන 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, 
විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. ආපත් තියා ෙතං කහොති, කදසනාගාමිනියා 
ආපත් තියා ෙතං කහොති, අකදසිතාය ආපත් තියා ෙතං කහොති…කප.… 
කචොකදත් වා ෙතං කහොති, සාකරත් වා ෙතං කහොති, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං 
කහොති…කප.… සම් මුඛා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… පටිපුච් ඡා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තියා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, 
සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… කදසනාගාමිනියා ආපත් තියා ෙතං කහොති, 
ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… අකදසිතාය ආපත් තියා 
ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති…කප.… 
කචොකදත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන ෙතං 
කහොති…කප.… සාකරත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං කහොති, සමග් කගන 
ෙතං කහොති…කප.… ආපත් තිං ආකරොකපත් වා ෙතං කහොති, ධම් කමන ෙතං 
කහොති, සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතං, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, සුවූපසන් තඤ් ච. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් කම 

ධම් මෙම් මද් වාදසෙං නිට් ඨිතං. 

ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

69. [පරි. 323] ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති ෙලහොරකෙො 
විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; බාකලො කහොති 
අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; ගිහිසංසට් කඨො විහරති 
අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, අජ් ඣාචාකර 
ආචාරවිපන් කනො කහොති, අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමහි කඛො, 
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භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, ධම් මස් ස අවණ් ණං 
ොසති, සඞ් ඝස ්ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි 
සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො 
කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරකෙො; එකෙො බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො 
අනපදාකනො; එකෙො ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – 
ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ෙමාකනො සඞ් කඝො, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො 
අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, 
එකෙො අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං 
භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. එකෙො 
බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස් ස 
අවණ් ණං ොසති – ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං, ආෙඞ් ඛමාකනො 
සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සකග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරයය. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සකග උක් කඛපනීයෙම් කම 

ආෙඞ් ඛමානඡක් ෙං නිට් ඨිතං. 

කතචත්තාලීසවත්තං 

70. ‘‘පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් මෙකතන, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං සම් මාවත් තනා – න 
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උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස ්සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො 
උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස් සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති සා ආපත් ති න 
ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න 
ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා…කප.… න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න 
අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න 
සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් කම 

කතචත් තාලීසවත් තං නිට් ඨිතං. 

71. අථ කඛො සඞ් කඝො අරිට් ඨස ්ස භික් ඛුකනො ගද් ධබාධිපුබ් බස් ස, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං අොසි – අසම් කෙොගං සඞ් කඝන. 
කසො සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො 
විබ් ෙමි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම අරිට් කඨො භික් ඛු ගද් ධබාධිපුබ් කබො සඞ් කඝන, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො 
විබ් ෙමිස් සතී’’ති? අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, අරිට් කඨො භික් ඛු 
ගද් ධබාධිපුබ් කබො සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො විබ් ෙමතී’’ති [විබ් ෙමීති (සී. ෙ.  ? ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි නාම 
කසො, භික් ඛකව, කමොඝපුරිකසො සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො විබ් ෙමිස් සති? කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතු. 

නප්පටිප්පස්සම්කෙතබ්බකතචත්තාලීසෙං 

72. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
උපසම් පාකදති, නිස ්සයං කදති, සාමකණරං උපට් ඨාකපති, 
භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො ඔවදති – ඉකමහි 
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කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සකග, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. 

[පරි. 420] ‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං ආපජ් ජති, 
අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං ගරහති, ෙම් මිකෙ ගරහති 
– ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං…කප.…. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 
පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, පවාරණං ඨකපති, සවචනීයං 
ෙකරොති, අනුවාදං පට් ඨකපති, ඔොසං ොකරති, කචොකදති, සාකරති, භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් කම 

නප් පටිප් පස් සම් කෙතබ් බකතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

පටිප්පස්සම්කෙතබ්බකතචත්තාලීසෙං 

73. ‘‘පඤ ්චහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙතබ් බං. න 
උපසම් පාකදති, න නිස් සයං කදති, න සාමකණරං උපට් ඨාකපති, න 
භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුතිං සාදියති, සම් මකතොපි භික් ඛුනිකයො න ඔවදති – ඉකමහි 
කඛො, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං ෙතං කහොති තං ආපත් තිං න ආපජ් ජති, 
අඤ ්ඤං වා තාදිසිෙං, තකතො වා පාපිට් ඨතරං; ෙම් මං න ගරහති, ෙම් මිකෙ න 
ගරහති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, 
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පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං…කප.…. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො උකපොසථං ඨකපති, න පවාරණං ඨකපති, න සවචනීයං ෙකරොති, න 
අනුවාදං පට් ඨකපති, න ඔොසං ොකරති, න කචොකදති, න සාකරති, න භික් ඛූහි 
සම් පකයොකජති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස 
භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං’’. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයෙම් කම 

පටිප් පස් සම් කෙතබ් බකතචත් තාලීසෙං නිට් ඨිතං. 

74. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පටිප් පස් සම් කෙතබ් බං. කතන, භික් ඛකව, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතන භික් ඛුනා 
සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං 
පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස 
වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං 
වත් තාමි, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස 
පටිප් පස් සද් ධිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, 
කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන, 
පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, 
කලොමං පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං 
පටිප් පස් සම් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය 
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පටුන 

දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් කඝන, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මෙකතො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් කඛපනීයස් ස 
ෙම් මස ්ස පටිප් පස ්සද් ධිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය 
දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං පටිප් පස් සම් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයස් ස ෙම් මස් ස පටිප් පස් සද් ධි, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘පටිප් පස් සද් ධං සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො, පාපිොය දිට් ඨියා 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් කඛපනීයෙම් මං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස් සග් කග උක් කඛපනීයෙම් මං නිට් ඨිතං සත් තමං. 

ෙම් මක් ඛන් ධකෙො පඨකමො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ සත් ත. 

තස් සුද් දානං – 

පණ් ඩුකලොහිතො භික් ඛූ, සයං ෙණ් ඩනොරො; 
තාදිකස උපසඞ් ෙම් ම, උස් සහිංසු ච ෙණ් ඩකන. 

අනුප් පන් නාපි ජායන් ති [අනුප් පන් නානි ජායන් ති (සී. සයා.  , 
උප් පන් නානිපි වඩ් ඪකර [උප් පන් නානි පවඩ් ඪකර (සී. , උප් පන් නාපි 
පවඩ් ඪන් ති (ෙ.  ; 
අප් පිච් ඡා කපසලා භික් ඛූ, උජ් ඣායන් ති පදස ්සකතො [පීනසකතො (සයා. , 
පරස් සකතො (සී.  . 

සද් ධම් මට් ඨිතිකෙො බුද් කධො, සයම් භූ අග් ගපුග් ගකලො; 
ආණාකපසි තජ් ජනීයෙම් මං සාවත් ථියං ජිකනො. 

 
අසම් මුඛාප් පටිපුච් ඡාප් පටිඤ ්ඤාය ෙතඤ් ච යං; 
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අනාපත් ති අකදසකන, කදසිතාය ෙතඤ් ච යං. 

අකචොකදත් වා අසාකරත් වා, අනාකරොකපත් වා ච යං ෙතං; 
අසම් මුඛා අධම් කමන, වග් කගන චාපි [වග් කගනාපි ච (සී. සයා.   යං 
ෙතං. 

අප් පටිපුච් ඡා අධම් කමන, පුන වග් කගන [වග් කගනාපි ච (සී. සයා.   යං 
ෙතං; 
අප් පටිඤ ්ඤාය අධම් කමන, වග් කගන චාපි [වග් කගනාපි ච (සී. සයා.   
යං ෙතං. 

අනාපත් ති [අනාපත් තියා (සී. සයා.   අධම් කමන, වග් කගන 
චාපි [වග් කගනාපි ච (සී. සයා.   යං ෙතං. 

අකදසනාගාමිනියා, අධම් මවග් ගකමව ච. 

කදසිතාය අධම් කමන, වග් කගනාපි තකථව ච; 
අකචොකදත් වා අධම් කමන, වග් කගනාපි තකථව ච. 

අසාකරත් වා අධම් කමන, වග් කගනාපි තකථව ච; 
අනාකරොකපත් වා අධම් කමන, වග් කගනාපි තකථව ච. 

ෙණ් හවාරනකයකනව, සුක් ෙවාරං විජානියා; 
සඞ් කඝො ආෙඞ් ඛමාකනො ච යස් ස තජ් ජනියං ෙකර. 

ෙණ් ඩනං බාකලො සංසට් කඨො, අධිසීකල අජ් ඣාචාකර; 
අතිදිට් ඨිවිපන් නස ්ස, සඞ් කඝො තජ් ජනියං ෙකර. 

බුද් ධධම් මස් ස සඞ් ඝස ්ස, අවණ් ණං කයො ච ොසති; 
තිණ් ණන් නම් පි ච භික් ඛූනං, සඞ් කඝො තජ් ජනියං ෙකර. 

ෙණ් ඩනං ොරකෙො එකෙො, බාකලො සංසග් ගනිස් සිකතො; 
අධිසීකල අජ් ඣාචාකර, තකථව අතිදිට් ඨියා. 

බුද් ධධම් මස් ස සඞ් ඝස ්ස, අවණ් ණං කයො ච ොසති; 
තජ් ජනීයෙම් මෙකතො, එවං සම් මානුවත් තනා. 

උපසම් පදනිස් සයා, සාමකණරං උපට් ඨනා; 
ඔවාදසම් මකතනාපි, න ෙකර තජ් ජනීෙකතො. 
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නාපජ් කජ තඤ් ච ආපත් තිං, තාදිසඤ් ච තකතො පරං; 
ෙම් මඤ ්ච ෙම් මිකෙ චාපි, න ගරකහ තථාවිකධො. 

උකපොසථං පවාරණං, පෙතත් තස් ස නට් ඨකප; 
සවචනිං [න සවචනියං (සී. සයා.   අනුවාකදො, ඔොකසො කචොදකනන ච. 

සාරණං සම් පකයොගඤ් ච, න ෙකරයය තථාවිකධො; 
උපසම් පදනිස් සයා, සාමකණරං උපට් ඨනා. 

ඔවාදසම් මකතනාපි, පඤ ්චහඞ් කගහි [පඤ ්චඅඞ් කගො (ෙ.   න සම් මති; 
තඤ් චාපජ් ජති ආපත් තිං, තාදිසඤ් ච තකතො පරං. 

ෙම් මඤ ්ච ෙම් මිකෙ චාපි, ගරහන් කතො න සම් මති; 
උකපොසථං පවාරණං, සවචනීයා ච කනොවාකදො. 

ඔොකසො කචොදනඤ් කචව, සාරණා සම් පකයොජනා; 
ඉකමහට් ඨඞ් කගහි කයො යුත් කතො, තජ් ජනානුපසම් මති. 

ෙණ් හවාරනකයකනව, සුක් ෙවාරං විජානියා; 
බාකලො ආපත් තිබහුකලො, සංසට් කඨොපි ච කසයයකසො. 

නියස් සෙම් මං සම් බුද් කධො, ආණාකපසි මහාමුනි; 
කීටාගිරිස ්මිං ද් කව භික් ඛූ, අස් සජිපුනබ් බසුො. 

අනාචාරඤ් ච විවිධං, ආචරිංසු අසඤ් ඤතා; 
පබ් බාජනීයං සම් බුද් කධො, ෙම් මං සාවත් ථියං ජිකනො; 
මච් ඡිොසණ් කඩ සුධම් කමො, චිත් තස් සාවාසිකෙො අහු. 

ජාතිවාකදන ඛුංකසති, සුධම් කමො චිත් තුපාසෙං; 
පටිසාරණීයෙම් මං, ආණාකපසි තථාගකතො. 

කෙොසම් බියං ඡන් නං භික් ඛුං, නිච් ඡන් තාපත් තිං පස් සිතුං; 
අදස් සකන උක් ඛිපිතුං, ආණාකපසි ජිනුත් තකමො. 

ඡන් කනො තංකයව ආපත් තිං, පටිොතුං න ඉච් ඡති; 
උක් කඛපනාප් පටිෙම් කම, ආණාකපසි විනායකෙො. 

පාපදිට් ඨි අරිට් ඨස ්ස, ආසි අඤ ්ඤාණනිස් සිතා; 
දිට් ඨියාප් පටිනිස් සග් කග [දිට් ඨිඅප් පටිනිස ්සග් කග (ෙ.  , උක් කඛපං 
ජිනොසිතං. 
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නියස් සෙම් මං පබ් බජ් ජං [පබ් බාජං (ෙ.  , තකථව පටිසාරණී; 
අදස් සනාප් පටිෙම් කම, අනිස ්සග් කග ච දිට් ඨියා. 

දවානාචාරූපඝාති, මිච් ඡාආජීවකමව ච; 
පබ් බාජනීයෙම් මම් හි, අතිකරෙපදා ඉකම. 

අලාොවණ් ණා ද් කව පඤ් ච, ද් කව පඤ් චොති නාමො [ද් කව 
පඤ ්චකෙොති නාමකෙො (ෙ.  ; 
පටිසාරණීයෙම් මම් හි, අතිකරෙපදා ඉකම. 

තජ් ජනීයං නියස් සඤ් ච, දුකව ෙම් මාපි සාදිසා [ෙම් කමසු සදිසං (ෙ.  ; 
පබ් බජ් ජා [පබ් බාජා (ෙ.   පටිසාීන ච, අත් ථි පදාතිරිත් තතා. 

තකයො උක් කඛපනා ෙම් මා, සදිසා කත විෙත් තිකතො; 
තජ් ජනීයනකයනාපි, කසසෙම් මං විජානියාති. 

ෙම් මක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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2. පාරිවාසිෙක්ඛන්ධෙං 

1. පාරිවාසිෙවත්තං 

75. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන පාරිවාසිො භික් ඛූ 
සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ් ජලිෙම් මං, 
සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
පාරිවාසිො භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන 
පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, පාරිවාසිො භික් ඛූ 
සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ් ජලිෙම් මං, 
සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ ්හි නාම, භික් ඛකව, 
පාරිවාසිො භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන 
පිට් ඨිපරිෙම් මං. කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සාදිතබ් බං පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාකරො, කසයයාභිහාකරො, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන 
පිට් ඨිපරිෙම් මං. කයො සාදිකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පාරිවාසිොනං භික් ඛූනං මිථු යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන 
පිට් ඨිපරිෙම් මං. 

‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පාරිවාසිොනං භික් ඛූනං පඤ ්ච යථාවුඩ් ඪං – 
උකපොසථං, පවාරණං, වස් සිෙසාටිෙං, ඔකණොජනං, ෙත් තං. කතන හි, භික් ඛකව, 
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පාරිවාසිොනං භික් ඛූනං වත් තං පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා පාරිවාසිකෙහි භික් ඛූහි 
වත් තිතබ් බං. 

76. ‘‘පාරිවාසිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස් සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො 
උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන පරිවාකසො දින් කනො 
කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා 
පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං 
ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න 
කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො පුරකතො 
ගන් තබ් බං, න පුරකතො නිසීදිතබ් බං. කයො කහොති සඞ් ඝස් ස ආසනපරියන් කතො 
කසයයාපරියන් කතො විහාරපරියන් කතො කසො තස් ස පදාතබ් කබො. කතන ච කසො 
සාදිතබ් කබො. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
පුකරසමකණන වා පච් ඡාසමකණන වා කුලානි උපසඞ් ෙමිතබ් බානි, න 
ආරඤ් ඤිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං [සමාදිතබ් බං (ෙ.  , න පිණ් ඩපාතිෙඞ් ගං 
සමාදාතබ් බං, න ච තප් පච් චයා පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො – මා මං 
ජානිංසූති. 

‘‘පාරිවාසිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා ආගන් තුකෙන ආකරොකචතබ් බං, 
ආගන් තුෙස ්ස ආකරොකචතබ් බං, උකපොසකථ ආකරොකචතබ් බං, පවාරණාය 
ආකරොකචතබ් බං. සකච ගිලාකනො කහොති, දූකතනපි ආකරොකචතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, 
භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා 
අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 
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‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා අභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, 
භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, 
භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො 
වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා අනාවාසා 
වා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, 
අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
වා අනාවාසා වා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, යත් ථස ්සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර 
පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සභික් ඛුො ආවාසා සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ 
නානාසංවාසො, අඤ් ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, 
පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා 
අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර 
පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, යත් ථස ්සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර 
පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සභික් ඛුො අනාවාසා සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, යත් ථස ්සු භික් ඛූ 
නානාසංවාසො, අඤ් ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, 
පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා 
අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර 
පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා අනාවාසා 
වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො, යත් ථස ්සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, 
අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන 
භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, 
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අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
වා අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

80. ‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ් ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ් ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ 
සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 
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81. ‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං. පෙතත් තං භික් ඛුං දිස ්වා 
ආසනා වුට් ඨාතබ් බං. පෙතත් කතො භික් ඛු ආසකනන නිමන් කතතබ් කබො. න 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච ආසකන 
නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත [චඞ් ෙමන් තං 
(අට් ඨෙථායං සංවණ් කණතබ් බපාකඨො   චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං. 

82. ‘‘න, භික් ඛකව, පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා පාරිවාසිකෙන වුඩ් ඪතකරන 
භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… 
මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස 
වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා 
අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; න එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච ආසකන 
නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

[මහාව. 393] ‘‘පාරිවාසිෙචතුත් කථො කච, භික් ඛකව, පරිවාසං දකදයය, 
මූලාය පටිෙස ්කසයය, මානත් තං දකදයය, තංවීකසො අබ් කෙයය, අෙම් මං 
[අෙම් මං තං (සයා.  , න ච ෙරණීය’’න් ති. 

චතුන් නවුතිපාරිවාසිෙවත් තං නිට් ඨිතං. 

83. අථ කඛො ආයස් මා උපාලි කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි. උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා උපාලි ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙති නු කඛො, ෙන් කත, පාරිවාසිෙස් ස 
භික් ඛුකනො රත් තිච් කඡදා’’ති? ‘‘තකයො කඛො, උපාලි, පාරිවාසිෙස් ස භික් ඛුකනො 
රත් තිච් කඡදා. සහවාකසො, විප් පවාකසො, අනාකරොචනා – ඉකම කඛො, උපාලි, 
තකයො පාරිවාසිෙස ්ස භික් ඛුකනො රත් තිච් කඡදා’’ති. 

84. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියං මහාභික් ඛුසඞ් කඝො සන් නිපතිකතො 
කහොති. න සක් කෙොන් ති පාරිවාසිො භික් ඛූ පරිවාසං කසොකධතුං. ෙගවකතො [කත 
භික් ඛූ ෙගවකතො (සයා., එවමුපරිපි   එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පරිවාසං නික් ඛිපිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, නික් ඛිපිතබ් කබො. කතන 
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පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා එෙං භික් ඛුං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – 
‘පරිවාසං නික් ඛිපාමී’ති. නික් ඛිත් කතො කහොති පරිවාකසො. ‘වත් තං නික් ඛිපාමී’ති. 
නික් ඛිත් කතො කහොති පරිවාකසො. 

85. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියා භික් ඛූ තහං තහං පක් ෙමිංසු. 
සක් කෙොන් ති පාරිවාසිො භික් ඛූ පරිවාසං කසොකධතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරිවාසං සමාදියිතුං [සමාදාතුං (සයා. 
ෙං.  . එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සමාදියිතබ් කබො [සමාදිතබ් කබො (සී. සයා. ෙං.  . 
කතන පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා එෙං භික් ඛුං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස 
වචනීකයො – ‘පරිවාසං සමාදියාමී’ති. සමාදින් කනො කහොති පරිවාකසො. ‘වත් තං 
සමාදියාමී’ති. සමාදින් කනො කහොති පරිවාකසො’’. 

පාරිවාසිෙවත් තං නිට් ඨිතං. 

2. මූලායපටිෙස්සනාරහවත්තං 

86. කතන කඛො පන සමකයන මූලායපටිෙස් සනාරහා භික් ඛූ සාදියන් ති 
පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
මූලායපටිෙස ්සනාරහා භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
මූලායපටිෙස ්සනාරහා භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ ්හි නාම, භික් ඛකව, 
මූලායපටිෙස ්සනාරහා භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං! කනතං භික් ඛකව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස ්සනාරකහන භික් ඛුනා 
සාදිතබ් බං පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ් ජලිෙම් මං, 
සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාකරො, කසයයාභිහාකරො, පාකදොදෙං පාදපීඨං, 
පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කයො 
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සාදිකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
මූලායපටිෙස ්සනාරහානං භික් ඛූනං මිථු යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
මූලායපටිෙස ්සනාරහානං භික් ඛූනං පඤ් ච යථාවුඩ් ඪං – උකපොසථං, පවාරණං, 
වස් සිෙසාටිෙං, ඔකණොජනං, ෙත් තං. කතන හි, භික් ඛකව, 
මූලායපටිෙස ්සනාරහානං භික් ඛූනං වත් තං පඤ ්ඤාකපස් සාමි යථා 
මූලායපටිෙස ්සනාරකහහි භික් ඛූහි වත් තිතබ් බං. 

87. ‘‘මූලායපටිෙස් සනාරකහන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස් සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො 
උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන මූලාය පටිෙස් සනාරකහො 
ෙකතො කහොති සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා 
පාපිට් ඨතරා; ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං 
ොතබ් බං, න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න 
කචොකදතබ් කබො, න සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස ්සනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් තස් ස 
භික් ඛුකනො පුරකතො ගන් තබ් බං, න පුරකතො නිසීදිතබ් බං. කයො කහොති සඞ් ඝස ්ස 
ආසනපරියන් කතො කසයයාපරියන් කතො විහාරපරියන් කතො කසො තස් ස 
පදාතබ් කබො. කතන ච කසො සාදිතබ් කබො. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
පුකරසමකණන වා පච් ඡාසමකණන වා කුලානි උපසඞ් ෙමිතබ් බානි, න 
ආරඤ් ඤිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න පිණ් ඩපාතිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න ච 
තප් පච් චයා පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො – මා මං ජානිංසූති. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ් ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ් ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා. 
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පටුන 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, 
අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස ්සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා 
ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ් ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස ්සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා 
ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, 
අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො 
ආවාසා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො 
අනාවාසා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… 
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සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො 
ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ 
සමානසංවාසො, යං ජඤ් ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
සද් ධිං එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස 
වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; පෙතත් තං 
භික් ඛුං දිස ්වා ආසනා වුට් ඨාතබ් බං, පෙතත් කතො භික් ඛු ආසකනන 
නිමන් කතතබ් කබො; න පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එොසකන නිසීදිතබ් බං; න 
නීකච ආසකන නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං; න ඡමායං නිසින් කන 
ආසකන නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමන් කත උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත 
චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… මූලායපටිෙස ්සනාරකහන වුඩ් ඪතකරන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මානත් තචාරිකෙන 
භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; න එොසකන නිසීදිතබ් බං; න නීකච 
ආසකන නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

[මහාව. 393] ‘‘මූලායපටිෙස් සනාරහචතුත් කථො කච, භික් ඛකව, පරිවාසං 
දකදයය, මූලාය පටිෙස් කසයය, මානත් තං දකදයය, තංවීකසො අබ් කෙයය, 
අෙම් මං, න ච ෙරණීය’’න් ති. 

මූලායපටිෙස ්සනාරහවත් තං නිට් ඨිතං. 

3. මානත්තාරහවත්තං 

88. කතන කඛො පන සමකයන මානත් තාරහා භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං 
භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, ආසනාභිහාරං, 
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කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, පත් තචීවරපටිග් ගහණං, 
නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා …කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම මානත් තාරහා භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති 
පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
මානත් තාරහා භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ ්හි නාම, භික් ඛකව, 
මානත් තාරහා භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං…කප.… 
නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං! කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සාදිතබ් බං පෙතත් තානං භික් ඛූනං 
අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කයො සාදිකයයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, මානත් තාරහානං භික් ඛූනං මිථු 
යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, මානත් තාරහානං භික් ඛූනං පඤ් ච යථාවුඩ් ඪං – 
උකපොසථං, පවාරණං, වස් සිෙසාටිෙං, ඔකණොජනං, ෙත් තං. කතන හි, භික් ඛකව, 
මානත් තාරහානං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤාකපස් සාමි යථා මානත් තාරකහහි 
භික් ඛූහි වත් තිතබ් බං. 

89. ‘‘මානත් තාරකහන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං…කප.… (යථා මූලාය පටිෙස් සනා, තථා 
විත් ථාකරතබ් බං.  න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
පුරකතො ගන් තබ් බං, න පුරකතො නිසීදිතබ් බං. කයො කහොති සඞ් ඝස් ස 
ආසනපරියන් කතො කසයයාපරියන් කතො විහාරපරියන් කතො කසො තස් ස 
පදාතබ් කබො. කතන ච කසො සාදිතබ් කබො. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
පුකරසමකණන වා පච් ඡාසමකණන වා කුලානි උපසඞ් ෙමිතබ් බානි, න 
ආරඤ් ඤිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න පිණ් ඩපාතිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න ච 
තප් පච් චයා පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො – මා මං ජානිංසූති. 
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‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මනත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා අනාවාසා 
වා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ 
නානාසංවාසො, අඤ් ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ් ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො …කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා අනාවාසා 
වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 
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‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං. පෙතත් තං භික් ඛුං දිස් වා 
ආසනා වුට් ඨාතබ් බං. පෙතත් කතො භික් ඛු ආසකනන නිමන් කතතබ් කබො. න 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච ආසකන 
නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තාරකහන භික් ඛුනා පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… 
මානත් තාරකහන වුඩ් ඪතකරන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මානත් තචාරිකෙන 
භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; න එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච 
ආසකන නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

[මහාව. 393] ‘‘මානත් තාරහචතුත් කථො කච, භික් ඛකව, පරිවාසං දකදයය, 
මූලාය පටිෙස ්කසයය, මානත් තං දකදයය, තංවීකසො අබ් කෙයය, අෙම් මං, න ච 
ෙරණීය’’න් ති. 

මානත් තාරහවත් තං නිට් ඨිතං. 
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4. මානත්තචාරිෙවත්තං 

90. කතන කඛො පන සමකයන මානත් තචාරිො භික් ඛූ සාදියන් ති 
පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාරං, කසයයාභිහාරං, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම 
මානත් තචාරිො භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, මානත් තචාරිො 
භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං…කප.… 
නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – 
‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි නාම, භික් ඛකව, මානත් තචාරිො භික් ඛූ 
සාදියිස ්සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං…කප.… නහාකන 
පිට් ඨිපරිෙම් මං! කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සාදිතබ් බං පෙතත් තානං 
භික් ඛූනං අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, 
ආසනාභිහාකරො, කසයයාභිහාකරො, පාකදොදෙං පාදපීඨං, පාදෙථලිෙං, 
පත් තචීවරපටිග් ගහණං, නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කයො සාදිකයයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, මානත් තචාරිොනං භික් ඛූනං මිථු යථාවුඩ් ඪං 
අභිවාදනං, පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මානත් තචාරිොනං භික් ඛූනං පඤ් ච යථාවුඩ් ඪං – උකපොසථං, 
පවාරණං, වස් සිෙසාටිෙං, ඔකණොජනං, ෙත් තං. කතන හි, භික් ඛකව, 
මානත් තචාරිොනං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤකපස් සාමි යථා මානත් තචාරිකෙහි 
භික් ඛූහි වත් තිතබ් බං. 

91. ‘‘මානත් තචාරිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස් සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො 
උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා. යාය ආපත් තියා සඞ් කඝන මානත් තං දින් නං කහොති 
සා ආපත් ති න ආපජ් ජිතබ් බා, අඤ ්ඤා වා තාදිසිො, තකතො වා පාපිට් ඨතරා; 
ෙම් මං න ගරහිතබ් බං, ෙම් මිො න ගරහිතබ් බා. න පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
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උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො, න පවාරණා ඨකපතබ් බා, න සවචනීයං ොතබ් බං, න 
අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො, න ඔොකසො ොකරතබ් කබො, න කචොකදතබ් කබො, න 
සාකරතබ් කබො, න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් තස් ස භික් ඛුකනො 
පුරකතො ගන් තබ් බං, න පුරකතො නිසීදිතබ් බං. කයො කහොති සඞ් ඝස් ස 
ආසනපරියන් කතො කසයයාපරියන් කතො විහාරපරියන් කතො කසො තස් ස 
පදාතබ් කබො. කතන ච කසො සාදිතබ් කබො. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
පුකරසමකණන වා පච් ඡාසමකණන වා කුලානි උපසඞ් ෙමිතබ් බානි, න 
ආරඤ් ඤිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න පිණ් ඩපාතිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං, න ච 
තප් පච් චයා පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො – මා මං ජානිංසූති. 

‘‘මානත් තචාරිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා ආගන් තුකෙන ආකරොකචතබ් බං, 
ආගන් තුෙස ්ස ආකරොකචතබ් බං, උකපොසකථ ආකරොකචතබ් බං, පවාරණාය 
ආකරොකචතබ් බං, කදවසිෙං ආකරොකචතබ් බං. සකච ගිලාකනො කහොති, දූකතනපි 
ආකරොකචතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ් ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ් ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, 
අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ් ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා අභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… අභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා 
ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   පාරිවාසිෙක් ඛන් ධෙං 

88 

පටුන 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො අනාවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො 
ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා ගන් තබ් කබො, 
යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා වා 
අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා 
ගන් තබ් කබො, යත් ථස් සු භික් ඛූ නානාසංවාසො, අඤ ්ඤත්ර සඞ් කඝන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා 
සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො 
අනාවාසා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… 
සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං 
ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා 
වා අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ 
සමානසංවාසො, යං ජඤ් ඤා සක් කෙොමි අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං. පෙතත් තං භික් ඛුං දිස ්වා 
ආසනා වුට් ඨාතබ් බං. පෙතත් කතො භික් ඛු ආසකනන නිමන් කතතබ් කබො. න 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච ආසකන 
නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
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උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… 
මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මානත් තචාරිකෙන වුඩ් ඪතකරන 
භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; න එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච 
ආසකන නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

[මහාව. 393] ‘‘මානත් තචාරිෙචතුත් කථො කච, භික් ඛකව, පරිවාසං දකදයය, 
මූලාය පටිෙස ්කසයය, මානත් තං දකදයය, තංවීකසො අබ් කෙයය, අෙම් මං, න ච 
ෙරණීය’’න් ති. 

92. අථ කඛො ආයස් මා උපාලි කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා උපාලි ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙති නු කඛො, ෙන් කත, 
මානත් තචාරිෙස් ස භික් ඛුකනො රත් තිච් කඡදා’’ති? ‘‘චත් තාකරො කඛො, උපාලි, 
මානත් තචාරිෙස් ස භික් ඛුකනො රත් තිච් කඡදා. සහවාකසො, විප් පවාකසො, 
අනාකරොචනා, ඌකන ගකණ චරණං [චරණන් ති (ෙ.   – ඉකම කඛො, උපාලි, 
චත් තාකරො මානත් තචාරිෙස් ස භික් ඛුකනො රත් තිච් කඡදා’’ති. 

93. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියං මහාභික් ඛුසඞ් කඝො සන් නිපතිකතො 
කහොති. න සක් කෙොන් ති මානත් තචාරිො භික් ඛූ මානත් තං කසොකධතුං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මානත් තං නික් ඛිපිතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, නික් ඛිපිතබ් බං. කතන මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා එෙං භික් ඛුං 
උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘මානත් තං නික් ඛිපාමී’ති. 
නික් ඛිත් තං කහොති මානත් තං. ‘වත් තං නික් ඛිපාමී’ති. නික් ඛිත් තං කහොති 
මානත් ත’’න් ති. 

94. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියා භික් ඛූ තහං තහං පක් ෙමිංසු. 
සක් කෙොන් ති මානත් තචාරිො භික් ඛූ මානත් තං කසොකධතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මානත් තං සමාදියිතුං. එවඤ් ච පන, 
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භික් ඛකව, සමාදියිතබ් බං. කතන මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා එෙං භික් ඛුං 
උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා 
අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා, එවමස ්ස වචනීකයො – ‘මානත් තං සමාදියාමී’ති. 
සමාදින් නං කහොති මානත් තං. ‘වත් තං සමාදියාමී’ති. සමාදින් නං කහොති 
මානත් ත’’න් ති. 

මානත් තචාරිෙවත් තං නිට් ඨිතං. 

5. අබ්ොනාරහවත්තං 

95. කතන කඛො පන සමකයන අබ් ොනාරහා භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං 
භික් ඛූනං අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කය කත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි 
නාම අබ් ොනාරහා භික් ඛූ සාදියිස් සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං 
පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් ම’’න් ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, අබ් ොනාරහා 
භික් ඛූ සාදියන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං…කප.… 
නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මන් ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – 
‘‘අනනුච් ඡවිෙං…කප.… ෙථඤ් හි නාම, භික් ඛකව, අබ් ොනාරහා භික් ඛූ 
සාදියිස ්සන් ති පෙතත් තානං භික් ඛූනං අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං…කප.… 
නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං! කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සාදිතබ් බං පෙතත් තානං භික් ඛූනං 
අභිවාදනං පච් චුපට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. කයො සාදිකයයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, අබ් ොනාරහානං භික් ඛූනං මිථු 
යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං…කප.… නහාකන පිට් ඨිපරිෙම් මං. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, අබ් ොනාරහානං භික් ඛූනං පඤ් ච යථාවුඩ් ඪං – 
උකපොසථං, පවාරණං, වස් සිෙසාටිෙං, ඔකණොජනං, ෙත් තං. කතන හි, භික් ඛකව, 
අබ් ොනාරහානං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤාකපස් සාමි යථා අබ් ොනාරකහහි 
භික් ඛූහි වත් තිතබ් බං. 

96. ‘‘අබ් ොනාරකහන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං…කප.… (යථා කහට් ඨා, තථා විත් ථාකරතබ් බං,) න 
භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බං. 
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පටුන 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් තස ්ස භික් ඛුකනො පුරකතො 
ගන් තබ් බං, න පුරකතො නිසීදිතබ් බං. කයො කහොති සඞ් ඝස් ස ආසනපරියන් කතො 
කසයයාපරියන් කතො විහාරපරියන් කතො කසො තස් ස පදාතබ් කබො. කතන ච කසො 
සාදිතබ් කබො. 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා 
පුකරසමකණන වා පච් ඡාසමකණන වා කුලානි උපසඞ් ෙමිතබ් බානි; න 
ආරඤ් ඤිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං; න පිණ් ඩපාතිෙඞ් ගං සමාදාතබ් බං; න ච 
තප් පච් චයා පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො – මා මං ජානිංසූති. 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර අන් තරායා. 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො ආවාසා අභික් ඛුකෙො 
අනාවාකසො ගන් තබ් කබො, අඤ ්ඤත්ර පෙතත් කතන, අඤ ්ඤත්ර 
අන් තරායා…කප.…. (යථා කහට් ඨා, තථා විත් ථාකරතබ් බා.  

‘‘ගන් තබ් කබො, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා සභික් ඛුො 
ආවාසා…කප.… අනාවාසා…කප.… ආවාසා වා අනාවාසා වා සභික් ඛුකෙො 
ආවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො අනාවාකසො…කප.… සභික් ඛුකෙො ආවාකසො වා 
අනාවාකසො වා, යත් ථස් සු භික් ඛූ සමානසංවාසො, යං ජඤ ්ඤා සක් කෙොමි 
අජ් කජව ගන් තුන් ති. 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං, න 
එෙච් ඡන් කන ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; පෙතත් තං භික් ඛුං දිස ්වා 
ආසනා වුට් ඨාතබ් බං, පෙතත් කතො භික් ඛු ආසකනන නිමන් කතතබ් කබො; න 
පෙතත් කතන භික් ඛුනා සද් ධිං එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච ආසකන 
නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න, භික් ඛකව, අබ් ොනාරකහන භික් ඛුනා පාරිවාසිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… මූලායපටිෙස් සනාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… 
මානත් තාරකහන භික් ඛුනා සද් ධිං…කප.… මානත් තචාරිකෙන භික් ඛුනා 
සද් ධිං…කප.… අබ් ොනාරකහන වුඩ් ඪතකරන භික් ඛුනා සද් ධිං එෙච් ඡන් කන 
ආවාකස වත් ථබ් බං, න එෙච් ඡන් කන අනාවාකස වත් ථබ් බං; න එෙච් ඡන් කන 
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ආවාකස වා අනාවාකස වා වත් ථබ් බං; න එොසකන නිසීදිතබ් බං, න නීකච 
ආසකන නිසින් කන උච් කච ආසකන නිසීදිතබ් බං, න ඡමායං නිසින් කන ආසකන 
නිසීදිතබ් බං; න එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න නීකච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් කත 
උච් කච චඞ් ෙකම චඞ් ෙමිතබ් බං, න ඡමායං චඞ් ෙමන් කත චඞ් ෙකම 
චඞ් ෙමිතබ් බං. 

[මහාව. 393] ‘‘අබ් ොනාරහචතුත් කථො කච, භික් ඛකව, පරිවාසං දකදයය, 
මූලාය පටිෙස් කසයය, මානත් තං දකදයය, තංවීකසො අබ් කෙයය, අෙම් මං, න ච 
ෙරණීය’’න් ති. 

අබ් ොනාරහවත් තං නිට් ඨිතං. 

පාරිවාසිෙක් ඛන් ධකෙො දුතිකයො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ පඤ් ච. 

තස් සුද් දානං – 

පාරිවාසිො සාකදන් ති, පෙතත් තාන භික් ඛුනං; 
අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිඤ් ච සාමීචියං. 

ආසනං කසයයාභිහාරං, පාකදො පීඨං ෙථලිෙං; 
පත් තං නහාකන පරිෙම් මං, උජ් ඣායන් ති ච කපසලා. 

දුක් ෙටං සාදියන් තස් ස, මිථු පඤ ්ච යථාවුඩ් ඪං [පුනාපකර (ෙ.  ; 
උකපොසථං පවාරණං, වස් සිකෙොකණොජකෙොජනං. 

සම් මා ච වත් තනා තත් ථ, පෙතත් තස් ස ගච් ඡන් තං; 
කයො ච කහොති පරියන් කතො, පුකර පච් ඡා තකථව ච [න පුකර 
පච් ඡාසමකණන (සී. සයා.  . 

ආරඤ් ඤපිණ් ඩනීහාකරො, ආගන් තුකෙ උකපොසකථ; 
පවාරණාය දූකතන, ගන් තබ් කබො ච සභික් ඛුකෙො. 

එෙච් ඡන් කන ච වුට් ඨානං, තකථව ච නිමන් තකය; 
ආසකන නීකච චඞ් ෙකම, ඡමායං චඞ් ෙකමන ච. 

වුඩ් ඪතකරන අෙම් මං, රත් තිච් කඡදා ච කසොධනා; 
නික් ඛිපනං සමාදානං, වත් තංව පාරිවාසිකෙ [රත් ති වා පාරිවාසිකෙ 
(ෙ. , ඤාතබ් බං පාරිවාසිො (සී. සයා.  . 
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මූලාය මානත් තාරහා, තථා මානත් තචාරිො; 
අබ් ොනාරකහ නකයො චාපි, සම් කෙදං නයකතො [සම් කෙදනයකතො 
(සයා.   පුන. 

පාරිවාසිකෙසු තකයො, චතු මානත් තචාරිකෙ; 
න සකමන් ති රත් තිච් කඡකදසු [රත් තිච් කඡකද (ඉතිපි , රත් තිච් කඡදා 
(සයා.  , මානත් කතසු ච කදවසි; 
ද් කව ෙම් මා සදිසා කසසා, තකයො ෙම් මා සමාසමාති [සමා මතාති (සී.  . 

පාරිවාසිෙක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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3. සමුච්චයක්ඛන්ධෙං 

1. සුක්ෙවිස්සට්ඨි 

97. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උදායී එෙං 
ආපත් තිං ආපන් කනො කහොති සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො [කත භික් ඛූ ෙගවකතො (සයා.   එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් බං – 

අප්පටිච්ඡන්නමානත්තං 

98. ‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං, 
ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචාමි. අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. දුතියම් පි, කසොහං 
[දුතියම් පි (සී. ෙ.   ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචාමි. අහං, ෙන් කත, 
එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
තතියම් පි කසොහං [තතියම් පි (සී. ෙ.  , ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං 
යාචාමී’ති. ‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

99. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 

95 

පටුන 

ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තස් ස 
දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී 
භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී 
භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අප්පටිච්ඡන්නඅබ්ොනං 

100. කසො චිණ් ණමානත් කතො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං 
සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස ්සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං අදාසි. කසොහං චිණ් ණමානත් කතො. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, අබ් කෙතබ් කබො – 
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කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘‘අහං ෙන් කත එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං, කසොහං 
සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස ්සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං අදාසි. කසොහං, ෙන් කත, චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචාමි. 

‘‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං චිණ් ණමානත් කතො 
දුතියම් පි, ෙන් කත, සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචාමි. 

‘‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං චිණ් ණමානත් කතො 
තතියම් පි, ෙන් කත, සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචාමීති. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

101. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. 
කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. 
කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 

97 

පටුන 

අබ් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො අබ් ොනං, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී 
භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
අබ් ොනං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී 
භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
අබ් ොනං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘අබ් භිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

එොහප්පටිච්ඡන්නපරිවාසං 

102. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උදායී එෙං ආපත් තිං ආපන් කනො 
කහොති සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිස් ස 
භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො 
– 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. 
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කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
තතියම් පි යාචිතබ් කබො. ‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

103. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසස් ස 
දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාකසො. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

එොහප්පටිච්ඡන්නමානත්තං 

104. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං 
සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, දාතබ් බං – 
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‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං යාචිං. 
තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. කසොහං, ෙන් කත, 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචාමී’ති. 
දුතියම් පි යාචිතබ් බං [යාචිතබ් කබො (සී. එවමුපරිපි  . තතියම් පි යාචිතබ් බං 
[යාචිතබ් කබො (සී. එවමුපරිපි  . බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

105. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං 
දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 
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‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

එොහප්පටිච්ඡන්නඅබ්ොනං 

106. කසො චිණ් ණමානත් කතො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං 
සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං 
චිණ් ණමානත් කතො. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙතු. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, අබ් කෙතබ් කබො – 

‘‘කතන භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං යාචිං. 
තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං 
එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං 
අදාසි. කසොහං, ෙන් කත, චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

107. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
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සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං 
අබ් ොනං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙයය. 
එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං එොහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය 
එොහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය එොහපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
එොහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං 
අබ් ොනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අබ් ොනං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘අබ් භිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පඤ්චාහප්පටිච්ඡන්නපරිවාකසො 

108. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උදායී එෙං ආපත් තිං ආපන් කනො 
කහොති සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං ද් වීහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… 
තීහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… චතූහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං 
නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන 
හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං 
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ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. 
කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
තතියම් පි යාචිතබ් කබො. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො 
– 

109. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං දකදයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස ්සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
පඤ ්චාහපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
පඤ ්චාහපරිවාසස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාකසො. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පාරිවාසිෙමූලායපටිෙස්සනා 

110. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, 
එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. 
කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
පඤ ්චාහපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා 
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පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස ්සනං 
යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා [යාචිතබ් කබො (සී. එවමුපරිපි  . තතියම් පි 
යාචිතබ් බා [යාචිතබ් කබො (සී. එවමුපරිපි  . බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

111. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ ්චාහපරිවාසං අදාසි. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා 
එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් කසයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
පඤ ්චාහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
අදාසි. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචති. 
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සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘පටිෙස ්සිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා 
[මූලාය (සයා.  . ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

මානත්තාරහමූලායපටිෙස්සනා 

112. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො 
අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය 
පටිෙස ්සතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො 
මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස ්සනං 
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යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

113. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 
අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස ්කසයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘පටිෙස ්සිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

තිොපත්තිමානත්තං 

114. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් බං – 
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‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං අදාසි…කප.… 
කසොහං, ෙන් කත, පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

115. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. 
යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං 
ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. 
සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස ්ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං 
මානත් තස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං 
මානත් තං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

මානත්තචාරිෙමූලායපටිෙස්සනා 

116. කසො මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – 
‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු 
කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා ඡාරත් තං මානත් තං 
කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො – කතන, භික් ඛකව, 
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පටුන 

උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, 
ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං, 
ෙන් කත, සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. ‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

117. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු…කප.… 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් කසයය. එසා ඤත් ති…කප.… පටිෙස ්සිකතො 
සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස ්සනා. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ඡාරත් තං මානත් තං දාතබ් බං – කතන, භික් ඛකව, 
උදායිනා භික් ඛුනා…කප.… එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය 
පටිෙස ්සි. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං 
යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු…කප.… ඡාරත් තං 
මානත් තං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං දකදයය. එසා ඤත් ති…කප.… දින් නං 
සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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අබ්ොනාරහමූලායපටිෙස්සනා 

118. කසො චිණ් ණමානත් කතො අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං චිණ් ණමානත් කතො 
අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො…කප.…. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ඡාරත් තං මානත් තං දාතබ් බං…කප.…. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

මූලායපටිෙස්සිතඅබ්ොනං 

119. කසො චිණ් ණමානත් කතො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං චිණ් ණමානත් කතො. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, අබ් කෙතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො 
අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
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සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං 
තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො 
තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං මානත් තං චරන් කතො 
අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. 
තස් ස කම සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං 
චිණ් ණමානත් කතො අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං, ෙන් කත, චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං 
යාචාමී’’’ති. 

‘‘දුතියම් පි යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

120. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ ්චාහපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පඤ් චාහපරිවාසං අදාසි. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා 
එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
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පටුන 

මූලාය පටිෙස ්සි. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලාය පටිෙස ්සි. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං 
ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං 
ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො 
අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
අප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං 
භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
අප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. 
සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො 
චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො අබ් ොනං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘අබ් භිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 

111 

පටුන 

පක්ඛප්පටිච්ඡන්නපරිවාකසො 

121. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උදායී එෙං ආපත් තිං ආපන් කනො 
කහොති සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිස් ස 
භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
බයත් කතන භික් ඛුකනො පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

122. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසස් ස 
දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන උදායිස ්ස භික් ඛුකනො එකිස ්සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාකසො. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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පක්ඛපාරිවාසිෙමූලායපටිෙස්සනා 

123. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, 
ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, මූලාය 
පටිෙස ්සිතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං යාචිං. 
තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. 
කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචාමී’ති. 
දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

124. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 
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අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් කසයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස ්ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා, 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘පටිෙස ්සිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනා. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

සකමොධානපරිවාකසො 

125. ‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො – කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං 
උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං 
යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං, ෙන් කත, 
සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචාමී’’’ති. 
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‘‘දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

126. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාසං කදති. යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසස් ස දානං, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාකසො. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස ්මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

මානත්තාරහමූලායපටිෙස්සනාදි 

127. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො 
මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, මූලාය 
පටිෙස ්සිතබ් කබො…කප.…. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො…කප.… කදති…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාකසො. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස ්මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

තිොපත්තිමානත්තං 

128. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… 
කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
දාතබ් බං – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… 
එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං, ෙන් කත, 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස ්සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං 
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යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

129. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. 
යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං 
ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචති. 
සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස ්ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං 
මානත් තස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං 
මානත් තං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

මානත්තචාරිෙමූලායපටිෙස්සනාදි 

130. කසො මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං මානත් තං චරන් කතො 
අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාසං දත් වා ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො…කප.…. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො…කප.…. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 
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‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ඡාරත් තං මානත් තං දාතබ් බං…කප.… 
කදති…කප.…. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අබ්ොනාරහමූලායපටිෙස්සනාදි 

131. කසො චිණ් ණමානත් කතො අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො භික් ඛූනං 
ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසොහං චිණ් ණමානත් කතො 
අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සිත් වා පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං දත් වා ඡාරත් තං මානත් තං කදතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො…කප.…. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො…කප.…. 

‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ඡාරත් තං මානත් තං දාතබ් බං…කප.… 
කදති…කප.…. 

‘‘දින් නං සඞ් කඝන උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං 
මානත් තං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

පක්ඛප්පටිච්ඡන්නඅබ්ොනං 

132. කසො චිණ් ණමානත් කතො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… 
කසොහං චිණ් ණමානත් කතො. ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙතු. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, අබ් කෙතබ් කබො – 
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‘‘කතන, භික් ඛකව, උදායිනා භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා, එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා, වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා, උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා, අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා, එවමස ්ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, එෙං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං 
සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස ්සට් ඨිං පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවුත් ථපරිවාකසො 
මානත් තාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස 
කම සඞ් කඝො අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. 
තස් ස කම සඞ් කඝො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං 
මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස 
කම සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
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පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං චිණ් ණමානත් කතො 
අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිං සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසොහං සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස 
කම සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසොහං, ෙන් කත, 
චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචාමී’’’ති. 

‘‘දුතියම් පි යාචිතබ් බං. තතියම් පි යාචිතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

133. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය 
පක් ඛපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පක් ඛප් පටිච් ඡන් නාය පක් ඛපරිවාසං අදාසි. 
කසො පරිවසන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො මානත් තාරකහො අන් තරා 
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පටුන 

එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. 
කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා 
එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසො 
පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. 
සඞ් කඝො උදායිස ්ස භික් ඛුකනො තිස් සන් නං ආපත් තීනං ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. 
කසො මානත් තං චරන් කතො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං 
සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. 
කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං [කසො සංඝං (ෙ.   
අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො 
අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො 
අබ් ොනාරකහො අන් තරා එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි සඤ් කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නං. කසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා 
සඤ ්කචතනිොය සුක් ෙවිස ්සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලායපටිෙස් සනං 
යාචි. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අන් තරා එකිස් සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය මූලාය පටිෙස් සි. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාසං යාචි. සඞ් කඝො 
උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස ්සා ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය 
සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසො පරිවුත් ථපරිවාකසො සඞ් ඝං අන් තරා එකිස ්සා 
ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං යාචි. සඞ් කඝො උදායිස් ස භික් ඛුකනො අන් තරා එකිස ්සා 
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පටුන 

ආපත් තියා සඤ් කචතනිොය සුක් ෙවිස් සට් ඨියා පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නාය 
ඡාරත් තං මානත් තං අදාසි. කසො චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උදායී භික් ඛු එෙං ආපත් තිං ආපජ් ජි 
සඤ ්කචතනිෙං සුක් ෙවිස් සට් ඨිං පක් ඛප් පටිච් ඡන් නං…කප.… කසො 
චිණ් ණමානත් කතො සඞ් ඝං අබ් ොනං යාචති. සඞ් කඝො උදායිං භික් ඛුං අබ් කෙති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති උදායිස් ස භික් ඛුකනො අබ් ොනං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘අබ් භිකතො සඞ් කඝන උදායී භික් ඛු. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

සුක් ෙවිස් සට් ඨි සමත් තා. 

2. පරිවාකසො 

අග්ඝසකමොධානපරිවාකසො 

134. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපන් කනො කහොති – එො ආපත් ති එොහප් පටිච් ඡන් නා, එො 
ආපත් ති ද් වීහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති තීහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති 
චතූහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති පඤ් චාහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති 
ඡාහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති සත් තාහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති 
අට් ඨාහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති නවාහප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති 
දසාහප් පටිච් ඡන් නා. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං – එො ආපත් ති 
එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… එො ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා. ෙථං නු කඛො 
මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො තස් ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති 
දසාහප් පටිච් ඡන් නා තස් සා අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස ්ස 
වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං – 
එො ආපත් ති එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… එො ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා. 
කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා 
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තස් සා අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි 
යාචිතබ් කබො. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

135. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු 
සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි – එො ආපත් ති 
එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… එො ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා තස් සා අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා 
තස් සා අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි – එො ආපත් ති 
එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… එො ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා තස් සා අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තාසං 
ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා තස් සා අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා; තස් සා අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං යා 
ආපත් ති දසාහප් පටිච් ඡන් නා තස ්සා අග් කඝන සකමොධානපරිවාකසො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

සබ්බචිරප්පටිච්ඡන්නඅග්ඝසකමොධානං 

136. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපන් කනො කහොති – එො ආපත් ති එොහප් පටිච් ඡන් නා, ද් කව 
ආපත් තිකයො ද් වීහප් පටිච් ඡන් නාකයො [ද් වීහප් පටිච් ඡන් නා (ෙ. එවං 
යාවදසාහප් පටිච් ඡන් නා  , තිස් කසො ආපත් තිකයො තීහප් පටිච් ඡන් නාකයො, 
චතස ්කසො ආපත් තිකයො චතූහප් පටිච් ඡන් නාකයො, පඤ් ච ආපත් තිකයො 
පඤ ්චාහප් පටිච් ඡන් නාකයො, ඡ ආපත් තිකයො ඡාහප් පටිච් ඡන් නාකයො, සත් ත 
ආපත් තිකයො සත් තාහප් පටිච් ඡන් නාකයො, අට් ඨ ආපත් තිකයො 
අට් ඨාහප් පටිච් ඡන් නාකයො, නව ආපත් තිකයො නවාහප් පටිච් ඡන් නාකයො, දස 
ආපත් තිකයො දසාහප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, 
ආවුකසො, සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං, එො ආපත් ති 
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එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… දස ආපත් තිකයො දසාහප් පටිච් ඡන් නාකයො. ෙථං නු 
කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො තස් ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් තිකයො 
සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස ්ස 
වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං, 
එො ආපත් ති එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… දස ආපත් තිකයො 
දසාහප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං යා 
ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං 
යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. ‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

137. සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි, එො ආපත් ති එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… 
දස ආපත් තිකයො දසාහප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං යා 
ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තාසං 
ආපත් තීනං යා ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි – එො ආපත් ති 
එොහප් පටිච් ඡන් නා…කප.… දස ආපත් තිකයො දසාහප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො 
සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං 
අග් කඝන සකමොධානපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තාසං 
ආපත් තීනං යා ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
තාසං ආපත් තීනං යා ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන 
සකමොධානපරිවාසස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං යා 
ආපත් තිකයො සබ් බචිරප් පටිච් ඡන් නාකයො තාසං අග් කඝන සකමොධානපරිවාකසො. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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138. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපන් කනො කහොති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස එතදකහොසි – 
‘‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. 
තස් ස පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – 
‘‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. කසොහං සඞ් ඝං 
එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස 
කම සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
අදාසි. තස් ස කම පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං 
ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාකචයය’’න් ති. 

කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස ්සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. ෙථං නු 
කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො තස් ස භික් ඛුකනො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
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ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා, එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා, වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා, උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා, අඤ ්ජලිං 
පග් ගකහත් වා, එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. කසොහං, 
ෙන් කත, සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාචාමීති. 

‘‘දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. ‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

139. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස 
එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් කඝො 
එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
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ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. කසො සඞ් ඝං 
ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො ඉතරිස් සාපි 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස 
එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් කඝො 
එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. කසො සඞ් ඝං 
ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාකසො. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා තදුපාදාය ද් කව මාසා 
පරිවසිතබ් බා. 
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ද්කවමාසාපරිවසිතබ්බවිධි 

140. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං එකිස ්සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො එකිස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස පරිවසන් තස් ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං එකිස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො එකිස ්සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම පරිවසන් තස ්ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයයන් ති. කසො සඞ් ඝං 
ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. 
තස් ස සඞ් කඝො ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා තදුපාදාය ද් කව මාසා 
පරිවසිතබ් බා. 

141. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං ආපත් තිං ජානාති, එෙං ආපත් තිං න 
ජානාති. කසො සඞ් ඝං යං ආපත් තිං ජානාති තස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො 
ඉතරම් පි ආපත් තිං ජානාති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං ආපත් තිං ජානිං, එෙං 
ආපත් තිං න ජානිං. කසොහං සඞ් ඝං යං ආපත් තිං ජානිං තස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො ඉතරම් පි ආපත් තිං ජානාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො 
සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
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ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා තදුපාදාය ද් කව මාසා 
පරිවසිතබ් බා. 

142. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං ආපත් තිං සරති, එෙං ආපත් තිං 
නස ්සරති. කසො සඞ් ඝං යං ආපත් තිං සරති තස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො 
ඉතරම් පි ආපත් තිං සරති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං ආපත් තිං සරිං, එෙං 
ආපත් තිං නස ්සරිං. කසොහං සඞ් ඝං යං ආපත් තිං සරිං, තස් සා ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො ඉතරම් පි ආපත් තිං සරාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො 
සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා තදුපාදාය ද් කව මාසා 
පරිවසිතබ් බා. 

143. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එොය ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො, 
එොය ආපත් තියා කවමතිකෙො. කසො සඞ් ඝං යාය ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො 
තස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස 
සඞ් කඝො තස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. 
කසො පරිවසන් කතො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො කහොති. තස් ස එවං 
කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එොය ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො, එොය 
ආපත් තියා කවමතිකෙො. කසොහං සඞ් ඝං යාය ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො තස් සා 
ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො 
තස් සා ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා නිබ් කබමතිකෙො. යංනූනාහං සඞ් ඝං 
ඉතරිස ්සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය 
ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ඉතරිස් සාපි ආපත් තියා 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාය ද් කවමාසපරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා 
තදුපාදාය ද් කව මාසා පරිවසිතබ් බා. 
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144. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එො ආපත් ති ජානප් පටිච් ඡන් නා, එො 
ආපත් ති අජානප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස අඤ් කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො 
විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කිං අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො? 
කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එො ආපත් ති 
ජානප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති අජානප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං තාසං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො 
තාසං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තාකයො 
අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො, තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. කසො එවං වකදති 
– ‘යායං, ආවුකසො, ආපත් ති ජානප් පටිච් ඡන් නා, ධම් මිෙං තස් සා ආපත් තියා 
පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. යා ච   වායං, ආවුකසො, ආපත් ති 
අජානප් පටිච් ඡන් නා, අධම් මිෙං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසදානං; අධම් මත් තා න 
රුහති. එකිස ්සා, ආවුකසො, ආපත් තියා භික් ඛු මානත් තාරකහො’’’ති. 

145. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එො ආපත් ති සරමානප් පටිච් ඡන් නා, 
එො ආපත් ති අස් සරමානප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස අඤ් කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො 
විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කි අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො? 
කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එො ආපත් ති 
සරමානප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති අස් සරමානප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. 
තාකයො අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො; තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. කසො එවං 
වකදති – ‘යායං, ආවුකසො, ආපත් ති සරමානප් පටිච් ඡන් නා ධම් මිෙං තස් සා 
ආපත් තියා පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. යා ච   වායං, ආවුකසො, ආපත් ති 
අස් සරමානප් පටිච් ඡන් නා, අධම් මිෙං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසදානං; 
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අධම් මත් තා න රුහති. එකිස් සා, ආවුකසො, ආපත් තියා භික් ඛු 
මානත් තාරකහො’’’ති. 

146. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එො ආපත් ති 
නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති කවමතිෙප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස 
සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං කදති. 
තස් ස පරිවසන් තස ්ස අඤ ්කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති බහුස් සුකතො ආගතාගකමො 
ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී 
කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කිං අයං, ආවුකසො, භික් ඛු 
ආපන් කනො? කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, 
භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; 
එො ආපත් ති නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් නා, එො ආපත් ති 
කවමතිෙප් පටිච් ඡන් නා. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තාකයො අයං, 
ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො; තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. කසො එවං වකදති – 
‘යායං, ආවුකසො, ආපත් ති නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් නා, ධම් මිෙං තස් සා 
ආපත් තියා පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. යා ච   වායං, ආවුකසො, ආපත් ති 
කවමතිෙප් පටිච් ඡන් නා අධම් මිෙං තස් සා ආපත් තියා පරිවාසදානං; අධම් මත් තා 
න රුහති. එකිස ්සා, ආවුකසො, ආපත් තියා භික් ඛු මානත් තාරකහො’’ති. 

147. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤත් තකරො භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපන් කනො කහොති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස එතදකහොසි – 
‘‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. 
තස් ස පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – ‘‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
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පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං [ඉතරම් පි මාසපරිවාසං 
(සයා. ෙ. එවමුපරිපි   යාකචයය’’න් ති. 

කසො භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං කඛො, ආවුකසො, ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාකචයය’න් ති. ෙථං නු කඛො 
මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො තස් ස භික් ඛුකනො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං කදතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස ්ස 
වචනීකයො – අහං, ෙන් කත, ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම පරිවසන් තස් ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං 
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යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම පරිවසන් තස් ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාකචයයන් ති. කසොහං, 
ෙන් කත, සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං 
පරිවාසං යාචාමීති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

148. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස 
එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. 
තස් ස පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාකචයයන් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. 
යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං දකදයය. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස 
එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. 
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තස් ස පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං 
කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම 
පරිවසන් තස් ස ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
ඉතරම් පි මාසං පරිවාසස් ස [ඉතරම් පි මාසපරිවාසස් ස (ෙ. , ඉතරස ්සපි 
මාසපරිවාසස ්ස (සයා.   දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාකසො [ඉතරම් පි මාසපරිවාකසො 
(ෙ. , ඉතකරොපි මාසපරිවාකසො (සයා.  . ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා පුරිමං උපාදාය ද් කව මාසා පරිවසිතබ් බා. 

149. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං කදති. තස් ස පරිවසන් තස් ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි – අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. තස් ස කම එතදකහොසි – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
එෙමාසපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
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ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං එෙමාසපරිවාසං අදාසි. තස් ස කම පරිවසන් තස් ස 
ලජ් ජීධම් කමො ඔක් ෙමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. 
තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං 
පරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා පුරිමං උපාදාය ද් කව මාසා 
පරිවසිතබ් බා. 

150. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං ජානාති, එෙං මාසං න 
ජානාති. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං 
ජානාති තං මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං ජානාති තං මාසං පරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං ජානාති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං 
ජානිං, එෙං මාසං න ජානිං. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං ජානිං තං මාසං පරිවාසං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං ජානිං තං 
මාසං පරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං ජානාමි. යංනූනාහං 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං 
යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනා පුරිමං උපාදාය ද් කව මාසා පරිවසිතබ් බා. 

151. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං සරති, එෙං මාසං නස් සරති. 
කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං සරති තං 
මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං සරති තං මාසං පරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං සරති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං 
සරිං, එෙං මාසං නස් සරිං. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං සරිං තං මාසං පරිවාසං යාචිං. තස් ස කම 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං සරිං තං මාසං 
පරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං සරාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං 
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යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං කදති. කතන, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනා පුරිමං උපාදාය ද් කව මාසා පරිවසිතබ් බා. 

152. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං නිබ් කබමතිකෙො, එෙං මාසං 
කවමතිකෙො. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං 
මාසං නිබ් කබමතිකෙො තං මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං මාසං නිබ් කබමතිකෙො තං මාසං 
පරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං නිබ් කබමතිකෙො කහොති. තස් ස 
එවං කහොති – ‘අහං කඛො ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එෙං මාසං නිබ් කබමතිකෙො, එෙං මාසං 
කවමතිකෙො. කසොහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං යං 
මාසං නිබ් කබමතිකෙො තං මාසං පරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡාන් නානං යං මාසං නිබ් කබමතිකෙො තං මාසං 
පරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො ඉතරම් පි මාසං නිබ් කබමතිකෙො. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි 
මාසං පරිවාසං යාකචයය’න් ති. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ඉතරම් පි මාසං පරිවාසං කදති. 
කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා පුරිමං උපාදාය ද් කව මාසා පරිවසිතබ් බා. 

153. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එකෙො මාකසො ජානප් පටිච් ඡන් කනො, 
එකෙො මාකසො අජානප් පටිච් ඡන් කනො. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස අඤ ්කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො 
විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කිං අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො? 
කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො. එකෙො මාකසො 
ජානප් පටිච් ඡන් කනො, එකෙො මාකසො අජානප් පටිච් ඡන් කනො. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් කඝො 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. 
තාකයො අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. කසො එවං 
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වකදති – ‘ය් වායං, ආවුකසො, මාකසො ජානප් පටිච් ඡන් කනො ධම් මිෙං තස් ස මාසස ්ස 
පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. කයො ච   වායං, ආවුකසො, මාකසො 
අජානප් පටිච් ඡන් කනො අධම් මිෙං තස් ස මාසස් ස පරිවාසදානං; අධම් මත් තා න 
රුහති. එෙස ්ස, ආවුකසො, මාසස් ස භික් ඛු මානත් තාරකහො’ති. 

154. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එකෙො මාකසො සරමානප් පටිච් ඡන් කනො, 
එකෙො මාකසො අස් සරමානප් පටිච් ඡන් කනො. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං 
ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස 
පරිවසන් තස් ස අඤ ්කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො 
විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කිං අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො? 
කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ද් කව 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එකෙො මාකසො 
සරමානප් පටිච් ඡන් කනො, එකෙො මාකසො අස් සරමානප් පටිච් ඡන් කනො. කසො සඞ් ඝං 
ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස 
සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං 
අදාසි. තාකයො අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. 
කසො එවං වකදති – ‘ය් වායං, ආවුකසො, මාකසො සරමානප් පටිච් ඡන් කනො ධම් මිෙං 
තස් ස මාසස් ස පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. කයො ච   වායං, ආවුකසො, මාකසො 
අස් සරමානප් පටිච් ඡන් කනො අධම් මිෙං තස් ස මාසස් ස පරිවාසදානං; අධම් මත් තා 
න රුහති. එෙස ්ස, ආවුකසො, මාසස ්ස භික් ඛු මානත් තාරකහො’ති. 

155. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එකෙො මාකසො 
නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො, එකෙො මාකසො කවමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො. කසො 
සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං 
ද් කවමාසපරිවාසං කදති. තස් ස පරිවසන් තස් ස අඤ් කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති 
බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො 
වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. කසො එවං වකදති – ‘කිං 
අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො? කිස ්සායං භික් ඛු පරිවසතී’ති? කත එවං 
වකදන් ති – ‘අයං, ආවුකසො, භික් ඛු ද් කව සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නාකයො; එකෙො මාකසො නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො, එකෙො 
මාකසො කවමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො. කසො සඞ් ඝං ද් වින් නං ආපත් තීනං 
ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං යාචි. තස් ස සඞ් කඝො ද් වින් නං 
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ආපත් තීනං ද් කවමාසප් පටිච් ඡන් නානං ද් කවමාසපරිවාසං අදාසි. තාකයො අයං, 
ආවුකසො, භික් ඛු ආපන් කනො තාසායං භික් ඛු පරිවසතී’ති. කසො එවං වකදති – 
‘ය් වායං, ආවුකසො, මාකසො නිබ් කබමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො ධම් මිෙං තස් ස මාසස් ස 
පරිවාසදානං; ධම් මත් තා රුහති. කයො ච   වායං, ආවුකසො, මාකසො 
කවමතිෙප් පටිච් ඡන් කනො අධම් මිෙං තස් ස මාසස් ස පරිවාසදානං; අධම් මත් තා න 
රුහති. එෙස ්ස, ආවුකසො, මාසස් ස භික් ඛු මානත් තාරකහො’’ති. 

සුද්ධන්තපරිවාකසො 

156. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපන් කනො කහොති. කසො ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති; 
රත් තිපරියන් තං න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං නස් සරති, රත් තිපරියන් තං 
නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො. කසො 
භික් ඛූනං ආකරොකචසි – ‘‘අහං, ආවුකසො, සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිං; ආපත් තිපරියන් තං න ජානාමි, රත් තිපරියන් තං න ජානාමි; 
ආපත් තිපරියන් තං නස් සරාමි, රත් තිපරියන් තං නස ්සරාමි; ආපත් තිපරියන් කත 
කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, 
සඞ් කඝො තස් ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසං කදතු. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා…කප.… එවමස ්ස 
වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං. 
ආපත් තිපරියන් තං න ජානාමි, රත් තිපරියන් තං න ජානාමි; ආපත් තිපරියන් තං 
නස ්සරාමි, රත් තිපරියන් තං නස ්සරාමි; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, 
රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
සුද් ධන් තපරිවාසං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

157. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු 
සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි. ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති, 
රත් තිපරියන් තං න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං නස් සරති, රත් තිපරියන් තං 
නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො. කසො 
සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසං 
දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජි. ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති, 
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රත් තිපරියන් තං න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං නස් සරති, රත් තිපරියන් තං 
නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො. කසො 
සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං සුද් ධන් තපරිවාසස් ස දානං, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තාසං ආපත් තීනං 
සුද් ධන් තපරිවාකසො. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

158. ‘‘එවං කඛො, භික් ඛකව, සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො; එවං පරිවාකසො 
දාතබ් කබො. ෙථඤ් ච, භික් ඛකව, සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො? 
ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති, රත් තිපරියන් තං න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං 
නස ්සරති, රත් තිපරියන් තං නස් සරති; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, 
රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො – සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං ජානාති, රත් තිපරියන් තං න ජානාති; 
ආපත් තිපරියන් තං සරති, රත් තිපරියන් තං නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත 
නිබ් කබමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො – සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං න ජානාති, රත් තිපරියන් තං 
න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, එෙච් චං නස් සරති, 
රත් තිපරියන් තං නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත එෙච් කච කවමතිකෙො, එෙච් කච 
නිබ් කබමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො – සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති, රත් තිපරියන් තං එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං 
න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං නස ්සරති, රත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, 
එෙච් චං නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත එෙච් කච 
කවමතිකෙො, එෙච් කච නිබ් කබමතිකෙො – සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං ජානාති, රත් තිපරියන් තං එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං න 
ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං සරති, රත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, එෙච් චං 
නස ්සරති; ආපත් තිපරියන් කත නිබ් කබමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත එෙච් කච 
කවමතිකෙො, එෙච් කච නිබ් කබමතිකෙො – සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං න ජානාති; රත් තිපරියන් තං 
එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං න ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, 
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එෙච් චං නස් සරති; රත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, එෙච් චං නස් සරති; 
ආපත් තිපරියන් කත එෙච් කච කවමතිකෙො, එෙච් කච නිබ් කබමතිකෙො; 
රත් තිපරියන් කත එෙච් කච කවමතිකෙො, එෙච් කච නිබ් කබමතිකෙො – 
සුද් ධන් තපරිවාකසො දාතබ් කබො. එවං කඛො, භික් ඛකව, සුද් ධන් තපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

159. ‘‘ෙථඤ ්ච, භික් ඛකව, පරිවාකසො දාතබ් කබො? ආපත් තිපරියන් තං 
ජානාති, රත් තිපරියන් තං ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං සරති, රත් තිපරියන් තං 
සරති; ආපත් තිපරියන් කත නිබ් කබමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත නිබ් කබමතිකෙො – 
පරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං න ජානාති, රත් තිපරියන් තං ජානාති; 
ආපත් තිපරියන් තං නස් සරති, රත් තිපරියන් තං සරති, ආපත් තිපරියන් කත 
කවමතිකෙො, රත් තිපරියන් කත නිබ් කබමතිකෙො – පරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං ජානාති, එෙච් චං න ජානාති, රත් තිපරියන් තං 
ජානාති; ආපත් තිපරියන් තං එෙච් චං සරති, එෙච් චං නස් සරති, රත් තිපරියන් තං 
සරති; ආපත් තිපරියන් කත එෙච් කච කවමතිකෙො, එෙච් කච නිබ් කබමතිකෙො, 
රත් තිපරියන් කත නිබ් කබමතිකෙො – පරිවාකසො දාතබ් කබො. එවං කඛො, භික් ඛකව, 
පරිවාකසො දාතබ් කබො. 

පරිවාකසො නිට් ඨිකතො. 

3. චත්තාලීසෙං 

160. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු පරිවසන් කතො විබ් ෙමි. 
කසො පුන පච් චාගන් ත් වා භික් ඛූ උපසම් පදං යාචි. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො විබ් ෙමති. විබ් ෙන් තෙස ්ස, 
භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන උපසම් පජ් ජති, තස් ස තකදව පුරිමං 
පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො 
සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො සාමකණකරො කහොති. 
සාමකණරස ්ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන උපසම් පජ් ජති, 
තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො 
පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 
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‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො උම් මත් තකෙො කහොති. 
උම් මත් තෙස ්ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන අනුම් මත් තකෙො 
කහොති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, 
කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො ඛිත් තචිත් කතො කහොති. 
ඛිත් තචිත් තස ්ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන අඛිත් තචිත් කතො 
කහොති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, 
කයො පුරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො කවදනාට් කටො කහොති. 
කවදනාට් ටස ්ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන අකවදනාට් කටො 
කහොති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, 
කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො, ආපත් තියා අදස් සකන, 
උක් ඛිපියයති [උක් ඛිපියති (සයා. , උක් ඛිපීයති (ෙ.  . උක් ඛිත් තෙස ්ස, 
භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන ඔසාරියයති [ඔසාරියති (සයා. , 
ඔසාීනයති (ෙ.  , තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් ඛිපියයති. උක් ඛිත් තෙස් ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න රුහති. කසො කච පුන 
ඔසාරියයති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො පරිවසිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො, පාපිොය දිට් ඨියා, 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් ඛිපියයති. උක් ඛිත් තෙස ්ස, භික් ඛකව, පරිවාකසො න 
රුහති. කසො කච පුන ඔසාරියයති, තස ්ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො 
පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො, අවකසකසො 
පරිවසිතබ් කබො. 

161. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මූලායපටිෙස ්සනාරකහො විබ් ෙමති. 
විබ් ෙන් තෙස ්ස, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනා න රුහති. කසො කච පුන 
උපසම් පජ් ජති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 

141 

පටුන 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මූලායපටිෙස් සනාරකහො සාමකණකරො 
කහොති…කප.… උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… 
කවදනාට් කටො කහොති…කප.… ආපත් තියා අදස් සකන උක් ඛිපියයති…කප.… 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් ඛිපියයති…කප.… පාපිොය දිට් ඨියා, 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් ඛිපියයති. උක් ඛිත් තෙස් ස, භික් ඛකව, මූලායපටිෙස් සනා 
න රුහති. කසො කච පුන ඔසාරියයති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො 
පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො. කසො භික් ඛු 
මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. 

162. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තාරකහො විබ් ෙමති. 
විබ් ෙන් තෙස ්ස, භික් ඛකව, මානත් තදානං න රුහති. කසො කච පුන 
උපසම් පජ් ජති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො. තස් ස භික් ඛුකනො මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තාරකහො සාමකණකරො කහොති…කප.… 
උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… කවදනාට් කටො 
කහොති…කප.… ආපත් තියා අදස් සකන, උක් ඛිපියයති…කප.… ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම, උක් ඛිපියයති…කප.… පාපිොය දිට් ඨියා, අප් පටිනිස් සග් කග, 
උක් ඛිපියයති. උක් ඛිත් තෙස් ස, භික් ඛකව, මානත් තදානං න රුහති. කසො කච පුන 
ඔසාරියයති, තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො. තස් ස භික් ඛුකනො මානත් තං දාතබ් බං. 

163. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තං චරන් කතො විබ් ෙමති. 
විබ් ෙන් තෙස ්ස, භික් ඛකව, මානත් තචරියා න රුහති. කසො කච පුන 
උපසම් පජ් ජති තස් ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො 
සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො; යං මානත් තං දින් නං සුදින් නං, යං 
මානත් තං චිණ් ණං සුචිණ් ණං, අවකසසං චරිතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තං චරන් කතො සාමකණකරො 
කහොති…කප.… උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… 
කවදනාට් කටො කහොති…කප.… ආපත් තියා අදස් සකන, උක් ඛිපියයති…කප.… 
ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, උක් ඛිපියයති…කප.… පාපිොය දිට් ඨියා, 
අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් ඛිපියයති. උක් ඛිත් තෙස් ස, භික් ඛකව, මානත් තචරියා න 
රුහති. කසො කච පුන ඔසාරියයති, තස ්ස තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො 
පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පුරිවුත් කථො සුපරිවුත් කථො; යං මානත් තං 
දින් නං සුදින් නං, යං මානත් තං චිණ් ණං සුචිණ් ණං, අවකසසං චරිතබ් බං. 
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164. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු අබ් ොනාරකහො විබ් ෙමති. විබ් ෙන් තෙස ්ස, 
භික් ඛකව, අබ් ොනං න රුහති. කසො කච පුන උපසම් පජ් ජති, තස් ස තකදව පුරිමං 
පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො 
සුපරිවුත් කථො; යං මානත් තං දින් නං සුදින් නං, යං මානත් තං චිණ් ණං සුචිණ් ණං. 
කසො භික් ඛු අබ් කෙතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු අබ් ොනාරකහො සාමකණකරො කහොති…කප.… 
උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… 

ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… කවදනාට් කටො කහොති…කප.… ආපත් තියා 
අදස් සකන, උක් ඛිපියයති…කප.… ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම, 
උක් ඛිපියයති…කප.… පාපිොය දිට් ඨියා, අප් පටිනිස ්සග් කග, උක් ඛිපියයති. 
උක් ඛිත් තෙස ්ස, භික් ඛකව, අබ් ොනං න රුහති. කසො කච පුන ඔසාරියයති, තස් ස 
තකදව පුරිමං පරිවාසදානං. කයො පරිවාකසො දින් කනො සුදින් කනො, කයො පරිවුත් කථො 
සුපරිවුත් කථො; යං මානත් තං දින් නං සුදින් නං, යං මානත් තං චිණ් ණං සුචිණ් ණං. 
කසො භික් ඛු අබ් කෙතබ් කබො. 

චත් තාලීසෙං සමත් තං. 

4. ඡත්තිංසෙං 

165. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා [පරිමාණාකයො (සී. සයා.   
අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසො භික් ඛු මූලාය 
පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො 
භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති අපරිමාණා [අපරිමාණාකයො (සී. සයා.   
අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණා 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… පරිමාණාකයොපි 
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අපරිමාණාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි 
අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තාරකහො…කප.… මානත් තං 
චරන් කතො…කප.… (යථාපරිවාසං තථා විත් ථාකරතබ් බං  අබ් ොනාරකහො 
අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා 
අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණා 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… අපරිමාණා 
අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණා 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… පරිමාණාකයොපි 
අපරිමාණාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි 
අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

ඡත් තිංසෙං සමත් තං. 

5. මානත්තසතෙං 

166. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන [කසො කච පුන (ෙ.   
උපසම් පන් කනො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො 
මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන උපසම් පන් කනො තා 
ආපත් තිකයො ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පච් ඡිමස ්මිං 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන උපසම් පන් කනො තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිං 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 
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‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන උපසම් පන් කනො තා 
ආපත් තිකයො ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස් මිඤ් ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

167. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. 
කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නච් ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස ්මිං 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. 
කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නච් ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච 
පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං 
දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. 
කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. 
කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස් මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

168. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති. යා 
ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති. යා ආපත් තිකයො න ජානාති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
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පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිං ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති. යා 
ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති. යා ආපත් තිකයො න ජානාති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති. යා 
ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති. යා ආපත් තිකයො න ජානාති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස ්මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති. යා 
ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො න ජානාති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

169. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො නස් සරති. යා 
ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො නස් සරති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා 
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නච් ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිං ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො නස ්සරති. යා 
ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො නස් සරති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා 
ඡාකදති. තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච 
ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො නස ්සරති. යා 
ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො නස් සරති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා නච් ඡාකදති. 
තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො නස් සරති. යා 
ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො නස ්සරති තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් සාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති. තස් ස, 
භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස ්මිඤ ්ච පච් ඡිමස් මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

170. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු ආපත් තීසු 
කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති. 
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තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිං ආපත් තික් ඛන් කධ යථාපටිච් ඡන් කන 
පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු ආපත් තීසු 
කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. තස් ස, 
භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ ්ච පච් ඡිමස් මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු ආපත් තීසු 
කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති. 
තස් ස, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ් ච පච් ඡිමස ්මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු ආපත් තීසු 
කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. තස් ස, 
භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ ්ච පච් ඡිමස් මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

171. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා සාමකණකරො කහොති…කප.… උම් මත් තකෙො 
කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… (යථා කහට් ඨා තථා 
විත් ථාකරතබ් බං  කවදනාට් කටො කහොති…කප.… තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, 
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එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති…කප.… එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා 
ආපත් තිකයො නස ්සරති…කප.… එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, 
එෙච් චාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා 
ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. 
කසො කවදනාට් කටො කහොති. කසො පුන අකවදනාට් කටො හුත් වා යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. තස් ස, 
භික් ඛකව, භික් ඛුකනො පුරිමස් මිඤ ්ච පච් ඡිමස් මිඤ ්ච ආපත් තික් ඛන් කධ 
යථාපටිච් ඡන් කන පරිවාසං දත් වා මානත් තං දාතබ් බං. 

මානත් තසතං නිට් ඨිතං. 

6. සමූලායසකමොධානපරිවාසචතුස්සතං 

172. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන 
උපසම් පන් කනො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය 
පටිෙස ්සිතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන 
උපසම් පන් කනො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන උපසම් පන් කනො 
තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 
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‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති. කසො පුන උපසම් පන් කනො 
තා ආපත් තිකයො ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

173. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො 
යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු 
මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය 
පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 
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174. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා 
ආපත් තිකයො න ජානාති. යා ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො න ජානාති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා ජානිත් වා නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න 
ජානාති. යා ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො න 
ජානාති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා ජානිත් වා ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න 
ජානාති. යා ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො න 
ජානාති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා ඡාකදති; 
යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස 
ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න 
ජානාති. යා ආපත් තිකයො ජානාති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති, යා ආපත් තිකයො න 
ජානාති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ ජානිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා ඡාකදති; 
යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අජානිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා ජානිත් වා 
ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස 
ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 
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175. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා 
ආපත් තිකයො නස් සරති. යා ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො නස ්සරති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන 
උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
සරිත් වා නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති. යා ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා 
නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස ්සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො 
දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති. යා ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා 
නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස 
ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති. යා ආපත් තිකයො සරති තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
නස ්සරති තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ සරිත් වා ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ අස් සරිත් වා නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා සරිත් වා 
ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස 
ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 
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176. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, 
එෙච් චාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා 
ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. 
කසො විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස 
ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො 
ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො 
විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. 
කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං 
පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො 
ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො 
විබ් ෙමිත් වා පුන උපසම් පන් කනො යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති. 
කසො භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං 
පුරිමාය ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති. එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු 
ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො 
ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො 
විබ් ෙමිත් වා [කසො භික් ඛු විබ් ෙමිත් වා (ෙ.   පුන උපසම් පන් කනො යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. කසො භික් ඛු මූලාය 
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පටිෙස ්සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය ආපත් තියා 
සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

177. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා සාමකණකරො 
කහොති…කප.… උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… 
කවදනාට් කටො කහොති…කප.… තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි (යථා කහට් ඨා විත් ථාරිතං තථා විත් ථාකරතබ් බං …කප.… 
එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා ආපත් තිකයො න ජානාති…කප.… 
එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා ආපත් තිකයො නස් සරති…කප.… එෙච් චාසු 
ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, එෙච් චාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු 
නිබ් කබමතිකෙො තා ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා 
ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. කසො කවදනාට් කටො කහොති. කසො පුන අකවදනාට් කටො 
හුත් වා යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි 
තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. කසො 
භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

178. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු මානත් තාරකහො…කප.… මානත් තං 
චරන් කතො…කප.… අබ් ොනාරකහො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති…කප.… (මානත් තාරකහො 
ච මානත් තචාීන ච අබ් ොනාරකහො ච යථා පරිවාකසො විත් ථාරිකතො තථා 
විත් ථාකරතබ් කබො . 

179. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු අබ් ොනාරකහො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිත් වා අප් පටිච් ඡාකදත් වා සාමකණකරො 
කහොති…කප.… උම් මත් තකෙො කහොති…කප.… ඛිත් තචිත් කතො කහොති…කප.… 
කවදනාට් කටො කහොති…කප.… තස් ස කහොන් ති ආපත් තිකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
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අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි …කප.… එෙච් චා ආපත් තිකයො ජානාති, එෙච් චා 
ආපත් තිකයො න ජානාති…කප.… එෙච් චා ආපත් තිකයො සරති, එෙච් චා 
ආපත් තිකයො නස ්සරති…කප.… එෙච් චාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො, 
එෙච් චාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො. යාසු ආපත් තීසු නිබ් කබමතිකෙො තා 
ආපත් තිකයො ඡාකදති; යාසු ආපත් තීසු කවමතිකෙො තා ආපත් තිකයො නච් ඡාකදති. 
කසො කවදනාට් කටො කහොති. කසො පුන අකවදනාට් කටො හුත් වා යා ආපත් තිකයො 
පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො 
පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො නච් ඡාකදති; යා 
ආපත් තිකයො පුබ් කබ කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා 
නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො 
ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො 
නච් ඡාකදති…කප.… යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදසි තා 
ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති; යා ආපත් තිකයො පුබ් කබ 
කවමතිකෙො නච් ඡාකදසි තා ආපත් තිකයො පච් ඡා නිබ් කබමතිකෙො ඡාකදති. කසො 
භික් ඛු මූලාය පටිෙස් සිතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් නානඤ් චස් ස ආපත් තීනං පුරිමාය 
ආපත් තියා සකමොධානපරිවාකසො දාතබ් කබො. 

සමූලායසකමොධානපරිවාසචතුස් සතං නිට් ඨිතං. 

7. පරිමාණාදිවාරඅට්ඨෙං 

180. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජිත් වා පරිමාණා අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… අපරිමාණා 
අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… එෙනාමා අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… නානානාමා 
අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… සොගා අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… විසොගා 
අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… වවත් ථිතා අප් පටිච් ඡාකදත් වා…කප.… සම් භින් නා 
අප් පටිච් ඡාකදත් වා විබ් ෙමති…කප.… (යථා කහට් ඨා තථා විත් ථාකරතබ් බං . 

පරිමාණාදිවාරඅට් ඨෙං නිට් ඨිතං. 

8. ද්කවභික්ඛුවාරඑොදසෙං 

181. ‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො 
ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන [යථාපටිච් ඡන් නානං 
(සී.   චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 
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‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
කවමතිො කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති කසො 
දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි 
මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
මිස් සෙදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති 
කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා 
උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ මිස් සෙං ආපන් නා කහොන් ති. කත මිස් සකෙ 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො 
ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා 
උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ මිස් සෙං ආපන් නා කහොන් ති. කත මිස ්සකෙ මිස් සෙදිට් ඨිකනො 
කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති කසො දුක් ෙටං 
කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි මානත් තං 
දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සුද් ධෙං ආපන් නා කහොන් ති. කත සුද් ධකෙ 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො 
ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. උකෙොපි යථාධම් මං ොරාකපතබ් බා. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සුද් ධෙං ආපන් නා කහොන් ති. කත සුද් ධකෙ සුද් ධෙදිට් ඨිකනො 
කහොන් ති. එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති කසො දුක් ෙටං 
කදසාකපතබ් කබො. උකෙොපි යථාධම් මං ොරාකපතබ් බා. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එෙස් ස කහොති ආකරොකචස ්සාමීති, එෙස ්ස 
කහොති න ආකරොකචස් සාමීති. කසො පඨමම් පි යාමං ඡාකදති, දුතියම් පි යාමං 
ඡාකදති, තතියම් පි යාමං ඡාකදති – උට් ඨිකත අරුකණ ඡන් නා කහොති ආපත් ති. 
කයො ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං 
දත් වා උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. කත ගච් ඡන් ති ආකරොකචස් සාමාති. එෙස් ස 
අන් තරාමග් කග මක් ඛධම් කමො උප් පජ් ජති න ආකරොකචස් සාමීති. කසො පඨමම් පි 
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යාමං ඡාකදති, දුතියම් පි යාමං ඡාකදති, තතියම් පි යාමං ඡාකදති – උට් ඨිකත 
අරුකණ ඡන් නා කහොති ආපත් ති. කයො ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස 
සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. කත උම් මත් තො කහොන් ති. කත පච් ඡා 
අනුම් මත් තො හුත් වා එකෙො ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති කසො 
දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි 
මානත් තං දාතබ් බං. 

‘‘ද් කව භික් ඛූ සඞ් ඝාදිකසසං ආපන් නා කහොන් ති. කත පාතිකමොක් කඛ 
උද් දිස ්සමාකන එවං වදන් ති – ‘ඉදාකනව කඛො මයං ජානාම – අයම් පි කිර 
ධම් කමො සුත් තාගකතො සුත් තපරියාපන් කනො අන් වද් ධමාසං උද් කදසං 
ආගච් ඡතී’ති. කත සඞ් ඝාදිකසකස සඞ් ඝාදිකසසදිට් ඨිකනො කහොන් ති. එකෙො 
ඡාකදති, එකෙො නච් ඡාකදති. කයො ඡාකදති කසො දුක් ෙටං කදසාකපතබ් කබො. 
යථාපටිච් ඡන් කන චස් ස පරිවාසං දත් වා උභින් නම් පි මානත් තං දාතබ් බං. 

ද් කවභික් ඛුවාරඑොදසෙං නිට් ඨිතං. 

9. මූලායඅවිසුද්ධිනවෙං 

182. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි 
විසොගම් පි, වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති පරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස ්සති 
ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං 
කදති; අධම් කමන මානත් තං කදති, අධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයො පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති 
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පටුන 

ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං 
කදති; අධම් කමන මානත් තං කදති, අධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං 
මූලාය පටිෙස් සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං කදති, අධම් කමන මානත් තං කදති, අධම් කමන අබ් කෙති. 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
අපරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණාකයො 
පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණාකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි …කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. 
තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස ්සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන 
අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; අධම් කමන 
මානත් තං කදති, අධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි 
ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං 
මූලාය පටිෙස් සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
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සකමොධානපරිවාසං කදති; අධම් කමන මානත් තං කදති, අධම් කමන අබ් කෙති. 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස ්සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන 
ඨානාරකහන; ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; අධම් කමන මානත් තං කදති; 
අධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

මූලායඅවිසුද් ධිනවෙං [සමූලාවිසුද් ධිනවෙං (ෙ.   නිට් ඨිතං. 

10. දුතියනවෙං  

[ඉදං නවෙං කපොරාණකපොත්ථකෙසු අවිසුද්ධිවකසකනව ආගතං, 

වුච්චමානතතියනවකෙනචසංසට්ඨං.තංපටිවිකසොධකෙහිඅසංසට්ඨං ෙත්වා

විසුංපතිට්ඨාපිතං.සීහළසයාමකපොත්ථකෙසුපනතංවිසුද්ධිවකසකනවආගතං.

තං පකනවං කවදිතබ්බං –§10- මූලායවිසුද්ධිනවෙ (සී. සයා.)§183. ඉධ පන

භික්ඛකව භික්ඛු සම්බහුලා සංඝාදිකසසා ආපත්තිකයො ආපජ්ජති පරිමාණම්පි

අපරිමාණම්පි…කප.… වවත්ථිතම්පි සම්භින්නම්පි. කසො සංඝං තාසං

ආපත්තීනං සකමොධානපරිවාසංයාචති, තස්ස තස්සසංකඝොතාසංආපත්තීනං

සකමොධානපරිවාසං කදති, කසොපරිවසන්කතො අන්තරාසම්බහුලා සංඝාදිකසසා

ආපත්තිකයො ආපජ්ජති පරිමාණාකයො අප්පටිච්ඡන්නාකයො…කප.…

පරිමාණාකයො පටිච්ඡන්නාකයො…කප.… පරිමාණාකයො පටිච්ඡන්නාකයොපි

අප්පටිච්ඡන්නාකයොපි. කසො සංඝං අන්තරාආපත්තීනං මූලායපටිෙස්සනං

යාචති, තංසංකඝොඅන්තරාආපත්තීනංමූලාය පටිෙස්සතිධම්මිකෙනෙම්කමන

අකුප්කපන ඨානාරකහන, ධම්කමන සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම්කමන

මානත්තං කදති, ධම්කමන අබ්කෙති. කසො භික්ඛකව භික්ඛු විසුද්කධො තාහි 

ආපත්තීහි.(1-3)§ඉධපනභික්ඛකවභික්ඛුසම්බහුලාසංඝාදිකසසාආපත්තිකයො

ආපජ්ජති පරිමාණම්පිඅපරිමාණම්පි…කප.…වවත්ථිතම්පිසම්භින්නම්පි.කසො

සංඝං තාසං ආපත්තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති, තස්ස සංකඝො තාසං

ආපත්තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති, කසො පරිවසන්කතො අන්තරා සම්බහුලා

සංඝාදිකසසා ආපත්තිකයො ආපජ්ජති අපරිමාණාකයො 

අප්පටිච්ඡන්නාකයො…කප.… අපරිමාණාකයො පටිච්ඡන්නාකයො…කප.…
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අපරිමාණාකයො පටිච්ඡන්නාකයොපි අප්පටිච්ඡන්නාකයොපි. කසො සංඝං

අන්තරාආපත්තීනං මූලායපටිෙස්සනං යාචති, තං සංකඝො අන්තරාආපත්තීනං

මූලාය පටිෙස්සති ධම්මිකෙනෙම්කමන අකුප්කපන ඨානාරකහන, ධම්කමන

සකමොධානපරිවාසංකදති, ධම්කමනමානත්තංකදති, ධම්කමනඅබ්කෙති. කසො

භික්ඛකව භික්ඛු විසුද්කධො තාහි ආපත්තීති. (4-6)§ඉධ පන භික්ඛකව භික්ඛු 

සම්බහුලා සංඝාදිකසසා ආපත්තිකයො ආපජ්ජතී පරිමාණම්පි

අපරිමාණම්පි…කප.… වවත්ථිතම්පි සම්භින්නම්පි. කසො සංඝං තාසං

ආපත්තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති, තස්ස සංකඝො තාසං ආපත්තීනං

සකමොධානපරිවාසං කදති, කසොපරිවසන්කතො අන්තරාසම්බහුලා සංඝාදිකසසා

ආපත්තිකයො ආපජ්ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි

අප්පටිච්ඡන්නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි

පටිච්ඡන්නාකයො…කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච්ඡන්නාකයොපි

අප්පටිච්ඡන්නාකයොපි. කසො සංඝං අන්තරාආපත්තීනං මූලායපටිෙස්සනං 

යාචති, තංසංකඝොඅන්තරාආපත්තීනංමූලායපටිෙස්සතිධම්මිකෙනෙම්කමන

අකුප්කපන ඨානාරකහන, ධම්කමන සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම්කමන

මානත්තං කදති, ධම්කමන අබ්කෙති. කසො භික්ඛකව භික්ඛු විසුද්කධො තාහි

ආපත්තීහි.(7-9)§මූලායවිසුද්ධිනවෙං නිට්ඨිතං.] 

183. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො 
සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස ්ස සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං 
මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, 
අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන 
අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. (1) 

ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං 
මූලාය පටිෙස ්සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, 
අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන 
අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. (2) 
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‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; ධම් කමන මානත් තං 
කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. (3) 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි, එෙනාමම් පි නානානාමම් පි, සොගම් පි විසොගම් පි, 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
අපරිමාණා අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… 
අපරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… පරිමාණාකයොපි 
අපරිමාණාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති 
අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං කදති; ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. (4-7) 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස ්සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම් කමන මානත් තං 
කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 
(8) 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
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පටුන 

ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං 
යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන 
ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; 
ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
අවිසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. (9) 

දුතියනවෙං නිට් ඨිතං. 

11. තතියනවෙං 

184. ‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො 
සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරති, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරති. තස් ස 
එවං කහොති – ‘අහං කඛො සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසොහං සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සි අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං තස් මිං භූමියං ඨිකතො 
පුරිමාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං පුරිමාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච 
මූලායපටිෙස ්සනං යාකචයයං ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, 
ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං; ධම් කමන මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොන’න් ති. 
කසො සඞ් ඝං පුරිමාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීනං 
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අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලායපටිෙස් සනං යාචති ධම් මිකෙන ෙම් කමන 
අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං; ධම් කමන මානත් තං, 
ධම් කමන අබ් ොනං. තං සඞ් කඝො පුරිමාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, 
අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලාය පටිෙස් සති ධම් මිකෙන 
ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති; 
ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු විසුද් කධො 
තාහි ආපත් තීහි [අයං පඨමවාකරො සී සයා. කපොත් ථකෙසු පරිපුණ් කණො දිස ්සති . 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං 
මූලාය පටිෙස ්සති, අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, 
අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසාමීති මඤ් ඤමාකනො අන් තරා 
සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසො 
තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමාආපත් තීනං [පුරිමානං ආපත් තීනං (ෙ.   
අන් තරාආපත් තිකයො සරති, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරති. තස් ස 
එවං කහොති – ‘අහං කඛො සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසොහං සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං සඞ් ඝං 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සි, අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමාපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං පුරිමාපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරා ආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලායපටිෙස ්සනං යාකචයයං ධම් මිකෙන ෙම් කමන 
අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන මානත් තං, 
ධම් කමන අබ් ොන’න් ති. කසො සඞ් ඝං පුරිමාපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, 
අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච මූලායපටිෙස ්සනං යාචති ධම් මිකෙන 
ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන 
මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොනං. තං සඞ් කඝො පුරිමාපත් තීනං 
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අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලාය 
පටිෙස ්සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු විසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො තස් මිං භූමියං ඨිකතො 
පුරිමාපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරති, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසොහං සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණා 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං 
මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සි 
අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසාමීති මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා 
සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණා පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසොහං තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමාපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි. 
යංනූනාහං සඞ් ඝං පුරිමාපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලායපටිෙස් සනං යාකචයයං ධම් මිකෙන ෙම් කමන 
අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන මානත් තං, 
ධම් කමන අබ් ොන’න් ති. කසො සඞ් ඝං පුරිමාපත් තීනං අන් තරා ආපත් තීනඤ් ච, 
අපරා ආපත් තීනං අන් තරා ආපත් තීනඤ් ච, මූලායපටිෙස් සනං යාචති 
ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, 
ධම් කමන මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොනං. තං සඞ් කඝො පුරිමාපත් තීනං අන් තරා 
ආපත් තීනඤ ්ච, අපරා ආපත් තීනං අන් තරා ආපත් තීනඤ ්ච, මූලාය පටිෙස් සති 
ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං 
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කදති, ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
විසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති අපරිමාණාකයො අප් පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… 
අපරිමාණාකයො පටිච් ඡන් නාකයො…කප.… අපරිමාණාකයො පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි…කප.… පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයො. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. 
තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සි අධම් මිකෙන ෙම් කමන 
කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසාමීති මඤ ්ඤමාකනො…කප.… තං සඞ් කඝො පුරිමා ආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලාය 
පටිෙස ්සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු විසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි [ඉකමපි චත් තාකරො වාරා සී. සයා. 
කපොත් ථකෙසු පරිපුණ් ණා දිස ්සන් ති . 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසො 
සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචති. තං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසො තස් මිං භූමියං ඨිකතො 
පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරති, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරති. තස් ස එවං කහොති – ‘අහං කඛො සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… 
වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසොහං සඞ් ඝං තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං 
යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං 
පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං සඞ් ඝං 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි    සමුච් චයක් ඛන් ධෙං 

165 

පටුන 

අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො 
අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සි අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන 
අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසාමීති 
මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයො. කසොහං තස් මිං භූමියං ඨිකතො 
පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරා 
පත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීන අන් තරාආපත් තීනඤ ්ච, මූලායපටිෙස් සනං 
යාකචයයං ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොන’න් ති. කසො සඞ් ඝං 
පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ ්ච, අපරාආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලායපටිෙස් සනං යාචති ධම් මිකෙන ෙම් කමන 
අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන මානත් තං, 
ධම් කමන අබ් ොනං. තං සඞ් කඝො පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, 
අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලාය පටිෙස ්සති ධම් මිකෙන 
ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති, 
ධම් කමන මානත් තං කදති, ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු විසුද් කධො 
තාහි ආපත් තීහි. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජති 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසො සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචති. තස් ස සඞ් කඝො තාසං ආපත් තීනං 
සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා 
ආපත් තිකයො ආපජ් ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං මූලායපටිෙස් සනං 
යාචති. තං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සති අධම් මිකෙන 
ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති. කසො 
පරිවසාමීති මඤ් ඤමාකනො අන් තරා සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො 
ආපජ් ජති පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි පටිච් ඡන් නාකයොපි 
අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසො තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමා ආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තිකයො සරති, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරති. තස් ස 
එවං කහොති – ‘අහං කඛො සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං 
පරිමාණම් පි අපරිමාණම් පි…කප.… වවත් ථිතම් පි සම් භින් නම් පි. කසොහං සඞ් ඝං 
තාසං ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං යාචිං. තස් ස කම සඞ් කඝො තාසං 
ආපත් තීනං සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසන් කතො අන් තරා සම් බහුලා 
සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසොහං සඞ් ඝං අන් තරාආපත් තීනං 
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මූලායපටිෙස ්සනං යාචිං. තං මං සඞ් කඝො අන් තරාආපත් තීනං මූලාය පටිෙස් සි 
අධම් මිකෙන ෙම් කමන කුප් කපන අට් ඨානාරකහන, අධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං අදාසි. කසොහං පරිවසාමීති මඤ ්ඤමාකනො අන් තරා 
සම් බහුලා සඞ් ඝාදිකසසා ආපත් තිකයො ආපජ් ජිං පරිමාණාකයොපි අපරිමාණාකයොපි 
පටිච් ඡන් නාකයොපි අප් පටිච් ඡන් නාකයොපි. කසොහං තස් මිං භූමියං ඨිකතො පුරිමා 
ආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො සරාමි, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තිකයො 
සරාමි. යංනූනාහං සඞ් ඝං පුරිමාපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, 
අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ ්ච, මූලායපටිෙස ්සනං යාකචයයං 
ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං, 
ධම් කමන මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොන’න් ති. කසො සඞ් ඝං පුරිමා ආපත් තීනං 
අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, අපරාආපත් තීනං අන් තරාආපත් තීනඤ් ච, මූලාය 
පටිෙස ්සනං යාචති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන ඨානාරකහන, ධම් කමන 
සකමොධානපරිවාසං, ධම් කමන මානත් තං, ධම් කමන අබ් ොනං. තං සඞ් කඝො 
පුරිමා ආපත් තීනං අන් තරා ආපත් තීනඤ් ච, අපරා ආපත් තීනං අන් තරා 
ආපත් තීනඤ ්ච, මූලාය පටිෙස් සති ධම් මිකෙන ෙම් කමන අකුප් කපන 
ඨානාරකහන, ධම් කමන සකමොධානපරිවාසං කදති, ධම් කමන මානත් තං කදති, 
ධම් කමන අබ් කෙති. කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු විසුද් කධො තාහි ආපත් තීහි’’. 

තතියනවෙං නිට් ඨිතං. 

සමුච් චයක් ඛන් ධකෙො තතිකයො. 

තස් සුද් දානං – 

අප් පටිච් ඡන් නා එොහ-ද් වීහ-තීහ-චතූහ ච; 
පඤ ්චාහපක් ඛදසන් නං, ආපත් තිමාහ මහාමුනි. 

සුද් ධන් කතො ච විබ් ෙමන් කතො, පරිමාණමුඛං ද් කව භික් ඛූ; 
තත් ථ සඤ ්ඤිකනො ද් කව යථා, කවමතිො තකථව ච. 

මිස් සෙදිට් ඨිකනො ද් කව ච, අසුද් ධකෙෙදිට් ඨිකනො; 
ද් කව කචව සුද් ධදිට් ඨිකනො. 

තකථව ච එකෙො ඡාකදති, අථ මක් ඛමකතන ච; 
උම් මත් තෙකදසනඤ් ච, මූලා අට් ඨාරස [පන් නරස (ෙ.   විසුද් ධකතො. 

ආචරියානං විෙජ් ජපදානං [විෙජ් ජවාදීනං (සී.  , 
තම් බපණ් ණිදීපපසාදොනං; 
මහාවිහාරවාසීනං, වාචනා සද් ධම් මට් ඨිතියාති. 
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සමුච් චයක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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4. සමථක්ඛන්ධෙං 

1. සම්මුඛාවිනකයො 

185. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අසම් මුඛීභූතානං භික් ඛූනං ෙම් මානි ෙකරොන් ති – තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, 
පබ් බාජනීයම් පි, පටිසාරණීයම් පි, උක් කඛපනීයම් පි. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අසම් මුඛීභූතානං භික් ඛූනං ෙම් මානි ෙරිස් සන් ති – 
තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, පබ් බාජනීයම් පි, පටිසාරණීයම් පි, 
උක් කඛපනීයම් පී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අසම් මුඛීභූතානං භික් ඛූනං ෙම් මානි ෙකරොන් ති – තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, 
පබ් බාජනීයම් පි, පටිසාරණීයම් පි, උක් කඛපනීයම් පී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, භික් ඛකව, කතසං කමොඝපුරිසානං 
අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. ෙථඤ් හි නාම 
කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා අසම් මුඛීභූතානං භික් ඛූනං ෙම් මානි ෙරිස් සන් ති – 
තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, පබ් බාජනීයම් පි, පටිසාරණීයම් පි, උක් කඛපනීයම් පි! 
කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – න, භික් ඛකව, අසම් මුඛීභූතානං 
භික් ඛූනං ෙම් මං ොතබ් බං – තජ් ජනීයං වා, නියස් සං වා, පබ් බාජනීයං වා, 
පටිසාරණීයං වා, උක් කඛපනීයං වා. කයො ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස් ස. 

186. ‘‘අධම් මවාදී පුග් ගකලො අධම් මවාදී සම් බහුලා අධම් මවාදී සඞ් කඝො. 
ධම් මවාදී පුග් ගකලො ධම් මවාදී සම් බහුලා ධම් මවාදී සඞ් කඝො. 

ෙණ්හපක්ඛනවෙං 

187. ‘‘අධම් මවාදී පුග් ගකලො ධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපති 
නිජ් ඣාකපති කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, 
අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ ්කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී පුග් ගකලො ධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 
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පටුන 

‘‘අධම් මවාදී පුග් ගකලො ධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති [ඉමං ගණ් හථ, ඉමං 
කරොකචථාති (ෙ.  . එවඤ් කචතං අධිෙරණං වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති 
සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සම් බහුලා ධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපන් ති නිජ් ඣාකපන් ති 
කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – අයං ධම් කමො, අයං 
විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සම් බහුලා ධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපන් ති 
නිජ් ඣාකපන් ති කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – 
අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. 
එවඤ් කචතං අධිෙරණං වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති 
සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සම් බහුලා ධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපන් ති නිජ් ඣාකපන් ති 
කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – අයං ධම් කමො, අයං 
විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සඞ් කඝො ධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සඞ් කඝො ධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

‘‘අධම් මවාදී සඞ් කඝො ධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, අධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනයපතිරූපකෙන. 

ෙණ් හපක් ඛනවෙං නිට් ඨිතං. 
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188. ‘‘ධම් මවාදී පුග් ගකලො අධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපති 
නිජ් ඣාකපති කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, 
අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී පුග් ගකලො අධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී පුග් ගකලො අධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සම් බහුලා අධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපන් ති නිජ් ඣාකපන් ති 
කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – අයං ධම් කමො, අයං 
විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සම් බහුලා අධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපන් ති 
නිජ් ඣාකපන් ති කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – 
අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. 
එවඤ් කචතං අධිෙරණං වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සම් බහුලා අධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපන් ති නිජ් ඣාකපන් ති 
කපක් කඛන් ති අනුකපක් කඛන් ති දස් කසන් ති අනුදස් කසන් ති – අයං ධම් කමො, අයං 
විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං 
අධිෙරණං වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සඞ් කඝො අධම් මවාදිං පුග් ගලං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සඞ් කඝො අධම් මවාදී සම් බහුකල සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
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ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථාති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයන. 

‘‘ධම් මවාදී සඞ් කඝො අධම් මවාදිං සඞ් ඝං සඤ් ඤාකපති නිජ් ඣාකපති 
කපක් කඛති අනුකපක් කඛති දස් කසති අනුදස් කසති – අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, 
ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හාහි, ඉමං කරොකචහීති. එවඤ් කචතං අධිෙරණං 
වූපසම් මති, ධම් කමන වූපසම් මති සම් මුඛාවිනකයනා’’ති. 

සුක් ෙපක් ඛනවෙං නිට් ඨිතං. 

2. සතිවිනකයො 

189. [ඉදං වත් ථු පාරා. 380 ආදකයො  කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා 
රාජගකහ විහරති කවළුවකන ෙලන් දෙනිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන 
ආයස ්මතා දබ් කබන ම් ලපුත් කතන ජාතියා සත් තවස් කසන අරහත් තං 
සච් ඡිෙතං කහොති. යං කිඤ් චි සාවකෙන පත් තබ් බං සබ් බං කතන අනුප් පත් තං 
කහොති. නත් ථි චස් ස කිඤ් චි උත් තරි [උත් තරිං (සී.   ෙරණීයං, ෙතස් ස වා 
පතිචකයො. අථ කඛො ආයස් මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස ්ස රකහොගතස් ස 
පටිස් ලීනස ්ස එවං කචතකසො පරිවිතක් කෙො උදපාදි – ‘‘මයා කඛො ජාතියා 
සත් තවස් කසන අරහත් තං සච් ඡිෙතං. යං කිඤ් චි සාවකෙන පත් තබ් බං සබ් බං 
මයා අනුප් පත් තං. නත් ථි ච කම කිඤ් චි උත් තරිෙරණීයං, ෙතස ්ස වා පතිචකයො. 
කිං නු කඛො අහං සඞ් ඝස් ස කවයයාවච් චං ෙකරයය’’න් ති? 

අථ කඛො ආයස් මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස් ස එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං 
සඞ් ඝස ්ස කසනාසනඤ් ච පඤ ්ඤකපයයං ෙත් තානි ච උද් දිකසයය’’න් ති. අථ කඛො 
ආයස ්මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො සායන් හසමයං පටිස් ලානා වුට් ඨිකතො කයන 
ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො ෙගවන් තං 
එතදකවොච – ‘‘ඉධ මය් හං, ෙන් කත, රකහොගතස් ස පටිස් ලීනස් ස එවං 
කචතකසො පරිවිතක් කෙො උදපාදි – ‘මයා කඛො ජාතියා සත් තවස් කසන අරහත් තං 
සච් ඡිෙතං. යං කිඤ් චි සාවකෙන පත් තබ් බං, සබ් බං මයා අනුප් පත් තං. නත් ථි ච 
කම කිඤ් චි උත් තරිෙරණීයං, ෙතස් ස වා පතිචකයො. කිං නු කඛො අහං සඞ් ඝස් ස 
කවයයාවච් චං ෙකරයය’න් ති? තස් ස මය් හං, ෙන් කත, එතදකහොසි – ‘යංනූනාහං 
සඞ් ඝස ්ස කසනාසනඤ් ච පඤ් ඤකපයයං ෙත් තානි ච උද් දිකසයය’න් ති. 
ඉච් ඡාමහං, ෙන් කත, සඞ් ඝස ්ස කසනාසනඤ් ච පඤ් ඤාකපතුං ෙත් තානි ච 
උද් දිසිතු’’න් ති. ‘‘සාධු සාධු, දබ් බ. කතන හි ත් වං, දබ් බ, සඞ් ඝස ්ස 
කසනාසනඤ ්ච පඤ ්ඤකපහි ෙත් තානි ච උද් දිසාහී’’ති [උද් දිසාති (පාරා. 380)]. 
‘‘එවං, ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො ෙගවකතො 
පච් චස් කසොසි. අථ කඛො ෙගවා එතස ්මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං 
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ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො දබ් බං ම් ලපුත් තං 
කසනාසනපඤ් ඤාපෙඤ් ච ෙත් තුද් කදසෙඤ් ච සම් මන් නතු. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං දබ් කබො ම් ලපුත් කතො යාචිතබ් කබො 
[දබ් කබො යාචිතබ් කබො (සයා. ෙ.  . යාචිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

190. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ආයස ්මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං කසනාසනපඤ් ඤාපෙඤ් ච ෙත් තුද් කදසෙඤ් ච 
සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං 
කසනාසනපඤ් ඤාපෙඤ් ච ෙත් තුද් කදසෙඤ් ච සම් මන් නති. යස් සායස ්මකතො 
ඛමති ආයස් මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස් ස කසනාසනපඤ් ඤාපෙස් ස ච 
ෙත් තුද් කදසෙස ්ස ච සම් මුති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො 
කසනාසනපඤ් ඤාපකෙො ච ෙත් තුද් කදසකෙො ච. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

191. සම් මකතො ච පනායස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො සොගානං භික් ඛූනං 
එෙජ් ඣං කසනාසනං පඤ් ඤකපති. කය කත භික් ඛූ සුත් තන් තිො කතසං 
එෙජ් ඣං කසනාසනං පඤ් ඤකපති – කත අඤ් ඤමඤ් ඤං සුත් තන් තං 
සඞ් ගායිස ්සන් තීති. කය කත භික් ඛූ විනයධරා කතසං එෙජ් ඣං කසනාසනං 
පඤ ්ඤකපති – කත අඤ් ඤමඤ් ඤං විනයං විනිච් ඡිනිස ්සන් තීති. කය කත භික් ඛූ 
ධම් මෙථිො කතසං එෙජ් ඣං කසනාසනං පඤ් ඤකපති – කත අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ධම් මං සාෙච් ඡිස් සන් තීති. කය කත භික් ඛූ ඣායිකනො කතසං එෙජ් ඣං 
කසනාසනං පඤ් ඤකපති – කත අඤ් ඤමඤ් ඤං න බයාබාධිස ්සන් තීති. කය කත 
භික් ඛූ තිරච් ඡානෙථිො ොයදළ් හිබහුලා [ොයදඩ් ඪිබහුලා (සී.   විහරන් ති 
කතසම් පි එෙජ් ඣං කසනාසනං පඤ ්ඤකපති – ඉමායපිකම ආයස් මන් කතො රතියා 
අච් ඡිස් සන් තීති. කයපි කත භික් ඛූ විොකල ආගච් ඡන් ති කතසම් පි කතකජොධාතුං 
සමාපජ් ජිත් වා කතකනව ආකලොකෙන කසනාසනං පඤ් ඤකපති; අපිසු භික් ඛූ 
සඤ ්චිච් ච විොකල ආගච් ඡන් ති – මයං ආයස් මකතො දබ් බස ්ස ම් ලපුත් තස් ස 
ඉද් ධිපාටිහාරියං පස් සිස් සාමාති. 

කත ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං උපසඞ් ෙමිත් වා එවං වදන් ති – 
‘‘අම් හාෙං, ආවුකසො දබ් බ, කසනාසනං පඤ් ඤකපහී’’ති. කත ආයස් මා දබ් කබො 
ම් ලපුත් කතො එවං වකදති – ‘‘ෙත් ථ ආයස් මන් තා ඉච් ඡන් ති ෙත් ථ 
පඤ ්ඤකපමී’’ති? කත සඤ් චිච් ච දූකර අපදිසන් ති – ‘‘අම් හාෙං, ආවුකසො දබ් බ, 
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ගිජ් ඣකූකට පබ් බකත කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, 
කචොරපපාකත කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, ඉසිගිලිපස ්කස 
ොළසිලායං කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, කවොරපස ්කස 
සත් තපණ් ණිගුහායං කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, සීතවකන 
සප් පකසොණ් ඩිෙපබ් ොකර කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, 
කගොතමෙෙන් දරායං [කගොමටෙන් දරායං (සයා. ෙං.   කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. 
අම් හාෙං, ආවුකසො, තින් දුෙෙන් දරායං කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, 
ආවුකසො, තකපොදෙන් දරායං [ෙකපොතෙන් දරායං (ෙ.   කසනාසනං 
පඤ ්ඤකපහි. අම් හාෙං, ආවුකසො, තකපොදාරාකම කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. 
අම් හාෙං, ආවුකසො, ජීවෙම් බවකන කසනාසනං පඤ් ඤකපහි. අම් හාෙං, 
ආවුකසො, මද් දකුච් ඡිම් හි මිගදාකය කසනාසනං පඤ් ඤකපහී’’ති. 

කතසං ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො කතකජොධාතුං සමාපජ් ජිත් වා 
අඞ් ගුලියා ජලමානාය පුරකතො පුරකතො ගච් ඡති. කතපි කතකනව ආකලොකෙන 
ආයස ්මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස ්ස පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො ගච් ඡන් ති. කතසං 
ආයස ්මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො එවං කසනාසනං පඤ් ඤකපති – අයං මඤ් කචො, 
ඉදං පීඨං, අයං භිසි, ඉදං බිබ් කබොහනං [බිම් කබොහනං (සී. සයා. ෙං.  , ඉදං 
වච් චට් ඨානං, ඉදං පස් සාවට් ඨානං, ඉදං පානීයං, ඉදං පරිකෙොජනීයං, අයං 
ෙත් තරදණ් කඩො, ඉදං සඞ් ඝස් ස ෙතිෙසණ් ඨානං, ඉමං ොලං පවිසිතබ් බං, ඉමං 
ොලං නික් ඛමිතබ් බන් ති. කතසං ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො එවං 
කසනාසනං පඤ් ඤකපත් වා පුනකදව කවළුවනං පච් චාගච් ඡති. 

192. කතන කඛො පන සමකයන කමත් තියභූමජො [කමත් තියභුම් මජො (සී. 
සයා. ෙං.   භික් ඛූ නවො කචව කහොන් ති අප් පපුඤ් ඤා ච. යානි සඞ් ඝස ්ස 
ලාමොනි කසනාසනානි තානි කතසං පාපුණන් ති ලාමොනි ච ෙත් තානි. කතන 
කඛො පන සමකයන රාජගකහ මනුස් සා ඉච් ඡන් ති කථරානං භික් ඛූනං 
අභිසඞ් ඛාරිෙං පිණ් ඩපාතං දාතුං – සප් පිම් පි, කතලම් පි, උත් තරිෙඞ් ගම් පි. 
කමත් තියභූමජොනං පන භික් ඛූනං පාෙතිෙං කදන් ති – යථාරන් ධං [යථාරද් ධං 
(සයා.   ෙණාජෙං බිලඞ් ගදුතියං. කත පච් ඡාෙත් තං පිණ් ඩපාතප් පටික් ෙන් තා 
කථකර භික් ඛූ පුච් ඡන් ති – ‘‘තුම් හාෙං, ආවුකසො, ෙත් තග් කග කිං අකහොසි, 
තුම් හාෙං කිං අකහොසී’’ති [කිං නාකහොසි (සයා. ෙං.  ? එෙච් කච කථරා එවං 
වදන් ති – ‘‘අම් හාෙං, ආවුකසො, සප් පි අකහොසි, කතලං අකහොසි, උත් තරිෙඞ් ගං 
අකහොසී’’ති. කමත් තියභූමජො පන භික් ඛූ එවං වදන් ති – ‘‘අම් හාෙං, ආවුකසො, 
න කිඤ් චි අකහොසි – පාෙතිෙං යථාරන් ධං ෙණාජෙං බිලඞ් ගදුතිය’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ෙලයාණෙත් තිකෙො ගහපති සඞ් ඝස ්ස 
චතුක් ෙෙත් තං කදති නිච් චෙත් තං. කසො ෙත් තග් කග සපුත් තදාකරො උපතිට් ඨිත් වා 
පරිවිසති – අඤ ්කඤ ඔදකනන පුච් ඡන් ති, අඤ් කඤ සූකපන පුච් ඡන් ති, අඤ ්කඤ 
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කතකලන පුච් ඡන් ති, අඤ ්කඤ උත් තරිෙඞ් කගන පුච් ඡන් ති. කතන කඛො පන 
සමකයන ේ යාණෙත් තිෙස ්ස ගහපතිකනො ෙත් තං ස් වාතනාය 
කමත් තියභූමජොනං භික් ඛූනං උද් දිට් ඨං කහොති. අථ කඛො ෙලයාණෙත් තිකෙො 
ගහපති ආරාමං අගමාසි කෙනචිකදව ෙරණීකයන. කසො කයනායස් මා දබ් කබො 
ම් ලපුත් කතො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං දබ් බං 
ම් ලපුත් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නං කඛො 
ෙලයාණෙත් තිෙං ගහපතිං ආයස් මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො ධම් මියා ෙථාය 
සන් දස් කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි සම් පහංකසසි. අථ කඛො 
ෙලයාණෙත් තිකෙො ගහපති ආයස් මතා දබ් කබන ම් ලපුත් කතන ධම් මියා 
ෙථාය සන් දස් සිකතො සමාදපිකතො සමුත් කතජිකතො සම් පහංසිකතො ආයස ්මන් තං 
දබ් බං ම් ලපුත් තං එතදකවොච – ‘‘ෙස ්ස, ෙන් කත, අම් හාෙං ඝකර ස් වාතනාය 
ෙත් තං උද් දිට් ඨ’’න් ති? ‘‘කමත් තියභූමජොනං කඛො, ගහපති, භික් ඛූනං 
තුම් හාෙං ඝකර ස් වාතනාය ෙත් තං උද් දිට් ඨ’’න් ති. අථ කඛො ෙලයාණෙත් තිකෙො 
ගහපති අනත් තමකනො අකහොසි. ෙථඤ් හි නාම පාපභික් ඛූ අම් හාෙං ඝකර 
භුඤ ්ජිස ්සන් තීති ඝරං ගන් ත් වා දාසිං ආණාකපසි – ‘‘කය, කජ, ස් කව ෙත් තිො 
ආගච් ඡන් ති කත කෙොට් ඨකෙ ආසනං පඤ් ඤකපත් වා ෙණාජකෙන 
බිලඞ් ගදුතිකයන පරිවිසා’’ති. ‘‘එවං අයයා’’ති කඛො සා දාසී ෙලයාණෙත් තිෙස ්ස 
ගහපතිකනො පච් චස් කසොසි. 

අථ කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ – හිකයයො කඛො, ආවුකසො, අම් හාෙං 
ෙලයාණෙත් තිෙස ්ස ගහපතිකනො ෙත් තං උද් දිට් ඨං; ස් කව අම් කහ 
ෙලයාණෙත් තිකෙො ගහපති සපුත් තදාකරො උපතිට් ඨිත් වා පරිවිසිස් සති; අඤ ්කඤ 
ඔදකනන පුච් ඡිස් සන් ති, අඤ ්කඤ සූකපන පුච් ඡිස් සන් ති, අඤ ්කඤ කතකලන 
පුච් ඡිස් සන් ති, අඤ ්කඤ උත් තරිෙඞ් කගන පුච් ඡිස් සන් තීති. කත කතකනව 
කසොමනස ්කසන න චිත් තරූපං රත් තියා සුපිංසු. අථ කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය කයන ෙලයාණෙත් තිෙස ්ස 
ගහපතිකනො නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමිංසු. අද් දසා කඛො සා දාසී 
කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ දූරකතොව ආගච් ඡන් කත; දිස ්වාන කෙොට් ඨකෙ ආසනං 
පඤ ්ඤාකපත් වා කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘නිසීදථ, ෙන් කත’’ති. 
අථ කඛො කමත් තියභූමජොනං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘නිස ්සංසයං කඛො න තාව 
ෙත් තං සිද් ධං ෙවිස් සති යථා මයං කෙොට් ඨකෙ නිසීදාපියාමා’’ති 
[නිසීදාකපයයාමාති (ෙ.  . අථ කඛො සා දාසී ෙණාජකෙන [ොණාජකෙන (සයා. 
ෙං.   බිලඞ් ගදුතිකයන උපගඤ් ඡි – භුඤ් ජථ, ෙන් කතති. ‘‘මයං කඛො, ෙගිනි, 
නිච් චෙත් තිො’’ති. ‘‘ජානාමි අයයා නිච් චෙත් තිොති. අපි චාහං හිකයයොව 
ගහපතිනා ආණත් තා – ‘කය, කජ, ස් කව ෙත් තිො ආගච් ඡන් ති, කත කෙොට් ඨකෙ 
ආසනං පඤ් ඤාකපත් වා ෙණාජකෙන බිලඞ් ගදුතිකයන පරිවිසා’ති. භුඤ් ජථ, 
ෙන් කත’’ති. අථ කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ – හිකයයො කඛො, ආවුකසො, 
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ෙලයාණෙත් තිකෙො ගහපති ආරාමං අගමාසි දබ් බස ්ස ම් ලපුත් තස ්ස 
සන් තිකෙ. නිස ්සංසයං කඛො මයං දබ් කබන ම් ලපුත් කතන ගහපතිකනො 
අන් තකර පරිභින් නාති [සන් තිකෙ පරිභින් නාති (සයා. ෙං.  . කත කතකනව 
කදොමනස ්කසන න චිත් තරූපං භුඤ් ජිංසු. අථ කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ 
පච් ඡාෙත් තං පිණ් ඩපාතප් පටික් ෙන් තා ආරාමං ගන් ත් වා පත් තචීවරං 
පටිසාකමත් වා බහාරාමකෙොට් ඨකෙ සඞ් ඝාටිප් ලත් ථිොය නිසීදිංසු තුණ් හීභූතා 
මඞ් කුභූතා පත් තක් ඛන් ධා අකධොමුඛා පජ් ඣායන් තා අප් පටිොනා. 

අථ කඛො කමත් තියා භික් ඛුනී කයන කමත් තියභූමජො භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘වන් දාමි අයයා’’ති. 
එවං වුත් කත කමත් තියභූමජො භික් ඛූ නාලපිංසු. දුතියම් පි කඛො…කප.… 
තතියම් පි කඛො කමත් තියා භික් ඛුනී කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – 
‘‘වන් දාමි අයයා’’ති. තතියම් පි කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ නාලපිංසු. 
‘‘ෙයාහං අයයානං අපරජ් ඣාමි? කිස ්ස මං අයයා නාලපන් තී’’ති? ‘‘තථා හි පන 
ත් වං, ෙගිනි, අම් කහ දබ් කබන ම් ලපුත් කතන විකහඨියමාකන 
අජ් ඣුකපක් ඛසී’’ති? ‘‘ෙයාහං, අයයා, ෙකරොමී’’ති? ‘‘සකච කඛො ත් වං, ෙගිනි, 
ඉච් කඡයයාසි, අජ් කජව ෙගවා ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං 
නාසාකපයයා’’ති. ‘‘ෙයාහං, අයයා, ෙකරොමි? කිං මයා සක් ො ොතු’’න් ති? 
‘‘එහි ත් වං, ෙගිනි, කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං 
එවං වකදහි – ‘ඉදං, ෙන් කත, නච් ඡන් නං නප් පතිරූපං, යායං, ෙන් කත, දිසා 
අෙයා අනීතිො අනුපද් දවා සායං දිසා සෙයා සඊතිො සඋපද් දවා; යකතො 
නිවාතං තකතො සවාතං [තකතො පවාතං (සී. සයා. ෙං.  ; උදෙං මඤ් කඤ 
ආදිත් තං; අකයයනම් හි දබ් කබන ම් ලපුත් කතන දූසිතා’’’ති. ‘‘එවං අයයා’’ති 
කඛො කමත් තියා භික් ඛුනී කමත් තියභූමජොනං භික් ඛූනං පටිස් සුත් වා 
[පටිස ්සුණිත් වා (සයා. ෙං.   කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා කඛො කමත් තියා 
[සා කමත් තියා (සයා. ෙ.   භික් ඛුනී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ඉදං, ෙන් කත, 
නච් ඡන් නං නප් පතිරූපං, යායං, ෙන් කත, දිසා අෙයා අනීතිො අනුපද් දවා සායං 
දිසා සෙයා සඊතිො සඋපද් දවා; යකතො නිවාතං තකතො සවාතං; උදෙං මඤ් කඤ 
ආදිත් තං; අකයයනම් හි දබ් කබන ම් ලපුත් කතන දූසිතා’’ති. 

193. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං පටිපුච් ඡි – ‘‘සරසි ත් වං, 
දබ් බ, එවරූපං ෙත් තා යථායං භික් ඛුනී ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, ෙන් කත, ෙගවා 
ජානාතී’’ති. දුතියම් පි කඛො ෙගවා ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං එතදකවොච – 
‘‘සරසි ත් වං, දබ් බ, එවරූපං ෙත් තා යථායං භික් ඛුනී ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, 
ෙන් කත, ෙගවා ජානාතී’’ති. තතියම් පි කඛො ෙගවා ආයස් මන් තං දබ් බං 
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ම් ලපුත් තං එතදකවොච – ‘‘සරසි ත් වං, දබ් බ, එවරූපං ෙත් තා යථායං භික් ඛුනී 
ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, ෙන් කත, ෙගවා ජානාතී’’ති. ‘‘න කඛො, දබ් බ, දබ් බා එවං 
නිබ් කබකඨන් ති. සකච තයා ෙතං ෙතන් ති වකදහි. සකච අෙතං අෙතන් ති 
වකදහී’’ති. ‘‘යකතොහං, ෙන් කත, ජාකතො නාභිජානාමි සුපිනන් කතනපි කමථුනං 
ධම් මං පටිකසවිතා, පකගව ජාගකරො’’ති. අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 
‘‘කතන හි, භික් ඛකව, කමත් තියං භික් ඛුනිං නාකසථ. ඉකම ච භික් ඛූ 
අනුයුඤ් ජථා’’ති. ඉදං වත් වා ෙගවා උට් ඨායාසනා විහාරං පාවිසි. 

අථ කඛො කත භික් ඛූ කමත් තියං භික් ඛුනිං නාකසසුං. අථ කඛො 
කමත් තියභූමජො භික් ඛූ කත භික් ඛූ එතදකවොචුං – ‘‘මාවුකසො, කමත් තියං 
භික් ඛුනිං නාකසථ, න සා කිඤ් චි අපරජ් ඣති; අම් කහහි සා උස් සාහිතා කුපිකතහි 
අනත් තමකනහි චාවනාධිප් පාකයහී’’ති. ‘‘කිං පන තුම් කහ, ආවුකසො, 
ආයස ්මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසථා’’ති? 
‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම කමත් තියභූමජො භික් ඛූ ආයස් මන් තං 
දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසස් සන් තී’’ති! අථ කඛො 
කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං …කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
කමත් තියභූමජො භික් ඛූ දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං 
ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස් ස 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 
‘‘කතන, භික් ඛකව, දබ් කබන ම් ලපුත් කතන සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා, එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා, වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා, උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා, අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා, එවමස් ස වචනීකයො – ‘ඉකම මං, ෙන් කත, 
කමත් තියභූමජො භික් ඛූ අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. කසොහං, 
ෙන් කත, සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො – ‘ඉකම මං, ෙන් කත කමත් තියභූමජො 
භික් ඛූ අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. කසොහං [කසොහං ෙන් කත (ෙ.   
සතිකවපු් ලප් පත් කතො තතියම් පි, ෙන් කත, සඞ් ඝං සතිවිනයං යාචාමී’ති. 
‘‘බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

194. සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම කමත් තියභූමජො භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. 
ආයස ්මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං 
යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ආයස් මකතො දබ් බස් ස 
ම් ලපුත් තස් ස සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයං දකදයය. එසා ඤත් ති. 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම කමත් තියභූමජො භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. 
ආයස ්මා දබ් කබො ම් ලපුත් කතො සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං 
යාචති. සඞ් කඝො ආයස් මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස් ස සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස 
සතිවිනයං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති ආයස් මකතො දබ් බස ්ස ම් ලපුත් තස ්ස 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉකම කමත් තියභූමජො භික් ඛූ ආයස් මන් තං දබ් බං 
ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. ආයස් මා දබ් කබො 
ම් ලපුත් කතො සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං යාචති. සඞ් කඝො 
ආයස ්මකතො දබ් බස් ස ම් ලපුත් තස ්ස සතිකවපු් ලප් පත් තස ්ස සතිවිනයං කදති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති ආයස් මකතො දබ් බස ්ස ම් ලපුත් තස ්ස 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයස ්ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ආයස් මකතො දබ් බස ්ස ම් ලපුත් තස් ස 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනකයො. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං 
ධාරයාමී’’ති. 

195. ‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛකව, ධම් මිොනි සතිවිනයස් ස දානානි. සුද් කධො 
කහොති භික් ඛු අනාපත් තිකෙො, අනුවදන් ති ච නං, යාචති ච, තස් ස සඞ් කඝො 
සතිවිනයං කදති ධම් කමන සමග් කගන – ඉමානි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්ච 
ධම් මිොනි සතිවිනයස් ස දානානී’’ති. 

3. අමූළ්හවිනකයො 

196. කතන කඛො පන සමකයන ගග් කගො භික් ඛු උම් මත් තකෙො කහොති, 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති ොසිතපරික් ෙන් තං. භික් ඛූ ගග් ගං භික් ඛුං 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා 
කචොකදන් ති – ‘‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’’ති? කසො එවං වකදති 
– ‘‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන 
කම උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’’න් ති. එවම් පි නං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’’ති? 
කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා..කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම භික් ඛූ ගග් ගං භික් ඛුං උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන 
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අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා කචොකදස් සන් ති – ‘‘සරතායස් මා එවරූපිං 
ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති! කසො එවං වකදති – ‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො 
අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම උම් මත් තකෙන 
චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. 
නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං වුච් චමානා 
කචොකදන් කතව – ‘‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’’ති? අථ කඛො කත 
භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, 
භික් ඛකව…කප.… සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො ගග් ගස් ස භික් ඛුකනො අමූළ් හස් ස 
අමූළ ්හවිනයං කදතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – ‘‘කතන, භික් ඛකව, 
ගග් කගන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා, එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා, 
වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා, උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා, අඤ ්ජලිං 
පග් ගකහත් වා, එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, උම් මත් තකෙො අකහොසිං 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. මං භික් ඛූ උම් මත් තකෙන 
චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා කචොකදන් ති – 
‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? තයාහං එවං වදාමි – ‘අහං කඛො, 
ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි මං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? 
කසොහං, ෙන් කත, අමූළ ්කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො – ‘අහං, ෙන් කත, උම් මත් තකෙො අකහොසිං 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. මං භික් ඛූ උම් මත් තකෙන 
චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා කචොකදන් ති – 
‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? තයාහං එවං වදාමි – ‘අහං කඛො, 
ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි මං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? 
කසොහං අමූළ් කහො [කසොහං ෙන් කත අමූළ් කහො (ෙ.   තතියම් පි, ෙන් කත, සඞ් ඝං 
අමූළ ්හවිනයං යාචාමී’ති. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 
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197. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ගග් කගො භික් ඛු උම් මත් තකෙො 
අකහොසි චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන 
බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. භික් ඛූ ගග් ගං භික් ඛුං 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා 
කචොකදන් ති – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? කසො එවං වකදති – 
‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි, මූළ ්කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? 
කසො අමූළ ්කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ගග් ගස් ස භික් ඛුකනො අමූළ් හස ්ස අමූළ් හවිනයං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ගග් කගො භික් ඛු උම් මත් තකෙො අකහොසි 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. භික් ඛූ ගග් ගං භික් ඛුං 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා 
කචොකදන් ති – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? කසො එවං වකදති – 
‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති? 
කසො අමූළ් කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචති. සඞ් කඝො ගග් ගස් ස භික් ඛුකනො 
අමූළ ්හස් ස අමූළ ්හවිනයං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති ගග් ගස් ස භික් ඛුකනො 
අමූළ ්හස් ස අමූළ් හවිනයස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ගග් ගස් ස භික් ඛුකනො අමූළ් හස ්ස අමූළ ්හවිනකයො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

198. ‘‘තීණිමානි, භික් ඛකව, අධම් මිොනි අමූළ් හවිනයස ්ස දානානි, තීණි 
ධම් මිොනි. ෙම් මානි තීණි අධම් මිොනි අමූළ් හවිනයස් ස දානානි? 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ආපත් තිං ආපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති 
සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති? කසො සරමාකනොව එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, සරාමි 
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එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. අධම් මිෙං 
අමූළ ්හවිනයස ්ස දානං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ආපත් තිං ආපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති 
සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති? කසො සරමාකනොව එවං වකදති – ‘සරාමි කඛො අහං, ආවුකසො, 
යථාසුපිනන් කතනා’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. අධම් මිෙං 
අමූළ ්හවිනයස ්ස දානං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ආපත් තිං ආපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති 
සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති? කසො අනුම් මත් තකෙො උම් මත් තොලයං ෙකරොති – ‘අහම් පි කඛො 
එවං ෙකරොමි. තුම් කහපි එවං ෙකරොථ. මය් හම් පි එතං ෙප් පති. තුම් හාෙම් කපතං 
ෙප් පතී’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. අධම් මිෙං අමූළ් හවිනයස ්ස 
දානං. ඉමානි තීණි අධම් මිොනි අමූළ් හවිනයස් ස දානානි. 

199. ‘‘ෙතමානි තීණි ධම් මිොනි අමූළ ්හවිනයස් ස දානානි? 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු උම් මත් තකෙො කහොති චිත් තවිපරියාසෙකතො. 
කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං 
අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති ොසිතපරික් ෙන් තං. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති? කසො අස් සරමාකනොව එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, 
සරාමි එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. 
ධම් මිෙං අමූළ් හවිනයස් ස දානං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු උම් මත් තකෙො කහොති චිත් තවිපරියාසෙකතො. 
කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං 
අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති ොසිතපරික් ෙන් තං. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති? කසො අස් සරමාකනොව එවං වකදති – ‘සරාමි කඛො අහං, ආවුකසො, 
යථා සුපිනන් කතනා’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. ධම් මිෙං 
අමූළ ්හවිනයස ්ස දානං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු උම් මත් තකෙො කහොති චිත් තවිපරියාසෙකතො. 
කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං 
අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති ොසිතපරික් ෙන් තං. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං 
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ආපජ් ජිතා’ති? කසො උම් මත් තකෙො උම් මත් තොලයං ෙකරොති – ‘අහම් පි එවං 
ෙකරොමි. තුම් කහපි එවං ෙකරොථ. මය් හම් පි එතං ෙප් පති. තුම් හාෙම් කපතං 
ෙප් පතී’ති. තස් ස සඞ් කඝො අමූළ් හවිනයං කදති. ධම් මිෙං අමූළ ්හවිනයස් ස දානං. 
‘‘ඉමානි තීණි ධම් මිොනි අමූළ ්හවිනයස් ස දානානී’’ති. 

4. පටිඤ්ඤාතෙරණං 

200. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අප් පටිඤ් ඤාය භික් ඛූනං 
ෙම් මානි ෙකරොන් ති – තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, පබ් බාජනීයම් පි, 
පටිසාරණීයම් පි, උක් කඛපනීයම් පි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
අප් පටිඤ ්ඤාය භික් ඛූනං ෙම් මානි ෙරිස් සන් ති – තජ් ජනීයම් පි, නියස් සම් පි, 
පබ් බාජනීයම් පි, පටිසාරණීයම් පි, උක් කඛපනීයම් පී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, අප් පටිඤ් ඤාය භික් ඛූනං ෙම් මං ොතබ් බං – 
තජ් ජනීයං වා, නියස් සං වා, පබ් බාජනීයං වා, පටිසාරණීයං වා, උක් කඛපනීයං 
වා. කයො ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 

201. ‘‘එවං කඛො, භික් ඛකව, අධම් මිෙං කහොති පටිඤ් ඤාතෙරණං, එවං 
ධම් මිෙං. ෙථඤ් ච, භික් ඛකව, අධම් මිෙං කහොති පටිඤ් ඤාතෙරණං? 

‘‘භික් ඛු පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘පාරාජිෙං ආයස් මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො 
එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො, සඞ් ඝාදිකසසං 
අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො සඞ් ඝාදිකසකසන ොකරති. අධම් මිෙං 
පටිඤ ්ඤාතෙරණං. 

‘‘භික් ඛු පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘පාරාජිෙං ආයස් මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො 
එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො, 
ථු් ලච් චයං…කප.… පාචිත් තියං…කප.… පාටිකදසනීයං…කප.… 
දුක් ෙටං…කප.… දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො දුබ් ොසිකතන 
ොකරති. අධම් මිෙං පටිඤ් ඤාතෙරණං. 

‘‘භික් ඛු සඞ් ඝාදිකසසං…කප.… ථු් ලච් චයං…කප.… පාචිත් තියං…කප.… 
පාටිකදසනීයං…කප.… දුක් ෙටං…කප.… දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො කහොති. 
තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘දුබ් ොසිතං 
ආයස ්මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, 
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දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො, පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො 
පාරාජිකෙන ොකරති. අධම් මිෙං පටිඤ ්ඤාතෙරණං. 

‘‘භික් ඛු දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, 
සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘දුබ් ොසිතං ආයස් මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො 
එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො, 
සඞ් ඝාදිකසසං…කප.… ථු් ලච් චයං…කප.… පාචිත් තියං…කප.… 
පාටිකදසනීයං…කප.… දුක් ෙටං අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො දුක් ෙකටන 
ොකරති. අධම් මිෙං පටිඤ් ඤාතෙරණං. ‘‘එවං කඛො, භික් ඛකව, අධම් මිෙං 
කහොති පටිඤ් ඤාතෙරණං. 

‘‘ෙථඤ ්ච, භික් ඛකව, ධම් මිෙං කහොති පටිඤ් ඤාතෙරණං? භික් ඛු පාරාජිෙං 
අජ් ඣාපන් කනො කහොති. තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, 
එෙපුග් ගකලො වා – ‘පාරාජිෙං ආයස් මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො එවං වකදති – 
‘ආම, ආවුකසො, පාරාජිෙං අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො පාරාජිකෙන 
ොකරති. ධම් මිෙං පටිඤ් ඤාතෙරණං. 

‘‘භික් ඛු සඞ් ඝාදිකසසං…කප.… ථු් ලච් චයං…කප.… පාචිත් තියං…කප.… 
පාටිකදසනීයං…කප.… දුක් ෙටං…කප.… දුබ් ොසිතං අජ් ඣාපන් කනො කහොති. 
තකමනං කචොකදති සඞ් කඝො වා, සම් බහුලා වා, එෙපුග් ගකලො වා – ‘දුබ් ොසිතං 
ආයස ්මා අජ් ඣාපන් කනො’ති? කසො එවං වකදති – ‘ආම, ආවුකසො, දුබ් ොසිතං 
අජ් ඣාපන් කනො’ති. තං සඞ් කඝො දුබ් ොසිකතන ොකරති. ධම් මිෙං 
පටිඤ ්ඤාතෙරණං. එවං කඛො, භික් ඛකව, ධම් මිෙං කහොති 
පටිඤ ්ඤාතෙරණ’’න් ති. 

5. කයභුයයසිො 

202. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සඞ් ඝමජ් කඣ ෙණ් ඩනජාතා 
ෙලහජාතා විවාදාපන් නා අඤ් ඤමඤ් ඤං මුඛසත් තීහි විතුදන් තා විහරන් ති, න 
සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං වූපසකමතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, එවරූපං අධිෙරණං කයභුයයසිොය වූපසකමතුං. 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගකතො භික් ඛු සලාෙග් ගාහාපකෙො සම් මන් නිතබ් කබො – 
කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න කමොහාගතිං 
ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, ගහිතාගහිතුඤ් ච ජාකනයය. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

203. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සලාෙග් ගාහාපෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
සලාෙග් ගාහාපෙං සම් මන් නති. යස ්සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො සලාෙග් ගාහාපෙස් ස සම් මුති, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සලාෙග් ගාහාපකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

204. ‘‘දසයිකම, භික් ඛකව, අධම් මිො සලාෙග් ගාහා, දස ධම් මිො [දස 
ධම් මිො සලාෙග් ගාහා (ෙ.  . ෙතකම දස අධම් මිො සලාෙග් ගාහා? 
ඔරමත් තෙඤ් ච අධිෙරණං කහොති, න ච ගතිගතං කහොති, න ච සරිතසාරිතං 
කහොති, ජානාති අධම් මවාදී බහුතරාති, අප් කපව නාම අධම් මවාදී බහුතරා 
අස් සූති, ජානාති සඞ් කඝො භිජ් ජිස ්සතීති, අප් කපව නාම සඞ් කඝො භිජ් කජයයාති, 
අධම් කමන ගණ් හන් ති, වග් ගා ගණ් හන් ති, න ච යථාදිට් ඨියා ගණ් හන් ති – ඉකම 
දස අධම් මිො සලාෙග් ගාහා. 

‘‘ෙතකම දස ධම් මිො සලාෙග් ගාහා? න ච ඔරමත් තෙං අධිෙරණං කහොති, 
ගතිගතඤ් ච කහොති, සරිතසාරිතඤ් ච කහොති, ජානාති ධම් මවාදී බහුතරාති, 
අප් කපව නාම ධම් මවාදී බහුතරා අස් සූති, ජානාති සඞ් කඝො න භිජ් ජිස් සතීති, 
අප් කපව නාම සඞ් කඝො න භිජ් කජයයාති, ධම් කමන ගණ් හන් ති, සමග් ගා 
ගණ් හන් ති, යථාදිට් ඨියා ච ගණ් හන් ති – ඉකම දස ධම් මිො සලාෙග් ගාහා’’ති. 

6. තස්සපාපියසිො 

205. කතන කඛො පන සමකයන උපවාකළො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ ආපත් තියා 
අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා පටිජානාති, පටිජානිත් වා අවජානාති, 
අඤ ්කඤනඤ් ඤං පටිචරති, සම් පජානමුසා ොසති. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
උපවාකළො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ ආපත් තියා අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා 
පටිජානිස ්සති, පටිජානිත් වා අවජානිස් සති, අඤ ්කඤනඤ් ඤං පටිචරිස් සති, 
සම් පජානමුසා ොසිස් සතී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො උපවාළස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං 
ෙකරොතු. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං. පඨමං උපවාකළො භික් ඛු 
කචොකදතබ් කබො, කචොකදත් වා සාකරතබ් කබො, සාකරත් වා ආපත් තිං 
ආකරොකපතබ් කබො, ආපත් තිං ආකරොකපත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 
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206. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උපවාකළො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා පටිජානාති, පටිජානිත් වා 
අවජානාති, අඤ ්කඤනඤ් ඤං පටිචරති, සම් පජානමුසා ‘ොසති. යදි සඞ් ඝස ්ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො උපවාළස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. 
එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං උපවාකළො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ 
ආපත් තියා අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා පටිජානාති, පටිජානිත් වා 
අවජානාති, අඤ ්කඤනඤ් ඤං පටිචරති, සම් පජානමුසා ොසති. සඞ් කඝො 
උපවාළස ්ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරොති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
උපවාළස ්ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මස් ස ෙරණං, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන උපවාළස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

207. ‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛකව, ධම් මිොනි තස් සපාපියසිොෙම් මස් ස 
ෙරණානි. අසුචි ච කහොති, අලජ් ජී ච, සානුවාකදො ච, තස් ස සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරොති ධම් කමන, සමග් කගන – ඉමානි කඛො, භික් ඛකව, 
පඤ ්ච ධම් මිොනි තස් සපාපියසිොෙම් මස ්ස ෙරණානි. 

අධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

208. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං තස් සපාපියසිොෙම් මං 
අධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, අවිනයෙම් මඤ් ච, දුවූපසන් තඤ් ච. අසම් මුඛා ෙතං 
කහොති, අප් පටිපුච් ඡාෙතං කහොති, අප් පටිඤ් ඤාය ෙතං කහොති…කප.… 
අධම් කමන ෙතං කහොති, වග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං තස් සපාපියසිොෙම් මං අධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, 
අවිනයෙම් මඤ ්ච, දුවූපසන් තඤ් ච. 

ධම්මෙම්මද්වාදසෙං 

209. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතං තස් සපාපියසිොෙම් මං 
ධම් මෙම් මඤ ්ච කහොති, විනයෙම් මඤ් ච, සුවූපසන් තඤ් ච. සම් මුඛා ෙතං කහොති, 
පටිපුච් ඡාෙතං කහොති, පටිඤ ්ඤාය ෙතං කහොති…කප.… ධම් කමන ෙතං කහොති, 
සමග් කගන ෙතං කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතං 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ධම් මෙම් මඤ් ච කහොති, විනයෙම් මඤ ්ච, 
සුවූපසන් තඤ් ච. 
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ආෙඞ්ඛමානඡක්ෙං 

210. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස භික් ඛුකනො 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. ෙණ් ඩනොරකෙො 
කහොති ෙලහොරකෙො විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ 
අධිෙරණොරකෙො; බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො අනපදාකනො; 
ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව, තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො 
ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. අධිසීකල 
සීලවිපන් කනො කහොති, අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, අතිදිට් ඨියා 
දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරහිපි, භික් ඛකව…කප.… බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, ධම් මස් ස 
අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස ්ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
තීහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස භික් ඛුකනො ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘තිණ් ණං, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. එකෙො ෙණ් ඩනොරකෙො කහොති…කප.… 
සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො; එකෙො බාකලො කහොති අබයත් කතො ආපත් තිබහුකලො 
අනපදාකනො; එකෙො ගිහිසංසට් කඨො විහරති අනනුකලොමිකෙහි ගිහිසංසග් කගහි – 
ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො 
තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරයය. එකෙො අධිසීකල සීලවිපන් කනො කහොති, එකෙො 
අජ් ඣාචාකර ආචාරවිපන් කනො කහොති, එකෙො අතිදිට් ඨියා දිට් ඨිවිපන් කනො කහොති 
– ඉකමසං කඛො, භික් ඛකව…කප.…. 

‘‘අපකරසම් පි, භික් ඛකව…කප.… එකෙො බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො 
ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, එකෙො සඞ් ඝස ්ස අවණ් ණං ොසති – ඉකමසං කඛො, 
භික් ඛකව, තිණ් ණං භික් ඛූනං ආෙඞ් ඛමාකනො සඞ් කඝො තස් සපාපියසිොෙම් මං 
ෙකරයය. 
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අට්ඨාරසවත්තං 

211. ‘‘තස් සපාපියසිොෙම් මෙකතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් මා 
වත් තිතබ් බං. තත්රායං සම් මාවත් තනා – 

න උපසම් පාකදතබ් බං, න නිස් සකයො දාතබ් කබො, න සාමකණකරො 
උපට් ඨාකපතබ් කබො, න භික් ඛුකනොවාදෙසම් මුති සාදිතබ් බා, සම් මකතනපි 
භික් ඛුනිකයො න ඔවදිතබ් බා…කප.… න භික් ඛූහි සම් පකයොකජතබ් බ’’න් ති. අථ 
කඛො සඞ් කඝො උපවාළස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං අොසි. 

7. තිණවත්ථාරෙං 

212. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති 
ොසිතපරික් ෙන් තං. අථ කඛො කතසං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අම් හාෙං කඛො 
ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං 
අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ොකරස ්සාම, සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය [ෙක් ඛළතාය 
වාළතාය (සයා. ෙං.   කෙදාය සංවත් කතයය. ෙථං නු කඛො අම් කහහි 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති 
ොසිතපරික් ෙන් තං. තත්ර කච භික් ඛූනං [තත්ර කච භික් ඛකව භික් ඛූනං (සයා.   
එවං කහොති – ‘අම් හාෙං කඛො ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං විවාදාපන් නානං 
විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං; සකච මයං 
ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, සියාපි තං අධිෙරණං 
ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයයා’ති, අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
එවරූපං අධිෙරණං තිණවත් ථාරකෙන වූපසකමතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
වූපසකමතබ් බං. සබ් කබකහව එෙජ් ඣං සන් නිපතිතබ් බං, සන් නිපතිත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉමං අධිෙරණං තිණවත් ථාරකෙන 
වූපසකමයය, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් ත’’න් ති. 
‘‘එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සකෙො 
පක් කඛො ඤාකපතබ් කබො – 
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‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. 
යදායස් මන් තානං පත් තේ ලං, අහං යා කචව ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ආයස් මන් තානඤ් කචව අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් ත’’න් ති. 

‘‘අථාපකරසං එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සකෙො පක් කඛො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. 
යදායස් මන් තානං පත් තේ ලං, අහං යා කචව ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ආයස් මන් තානඤ් කචව අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් ත’’න් ති. 

213. ‘‘අථාපකරසං එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, අහං යා කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච 
අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, 
ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. අහං යා 
කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච අත් තකනො ආපත් ති, 
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ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ 
තිණවත් ථාරකෙන කදකසමි, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං. යස් සායස් මකතො ඛමති අම් හාෙං ඉමාසං ආපත් තීනං 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදසනා, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘කදසිතා අම් හාෙං ඉමා ආපත් තිකයො සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන, 
ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

214. ‘‘අථාපකරසං එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස ්සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, අහං යා කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච 
අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, 
ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. අහං යා 
කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච අත් තකනො ආපත් ති, 
ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ 
තිණවත් ථාරකෙන කදකසමි, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං. යස් සායස් මකතො ඛමති අම් හාෙං ඉමාසං ආපත් තීනං 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදසනා, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘කදසිතා අම් හාෙං ඉමා ආපත් තිකයො සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන, 
ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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‘‘එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, කත භික් ඛූ තාහි ආපත් තීහි වුට් ඨිතා කහොන් ති, 
ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං, ඨකපත් වා දිට් ඨාවිෙම් මං, 
ඨකපත් වා කය න තත් ථ කහොන් තී’’ති. 

8. අධිෙරණං 

215. කතන කඛො පන සමකයන (භික් ඛූපි භික් ඛූහි විවදන් ති,) [( ) නත් ථි (සී. 
සයා. ෙං.   භික් ඛූපි භික් ඛුනීහි විවදන් ති, භික් ඛුනිකයොපි භික් ඛූහි විවදන් ති, 
ඡන් කනොපි භික් ඛු භික් ඛුනීනං අනුපඛජ් ජ භික් ඛූහි සද් ධිං විවදති, භික් ඛුනීනං 
පක් ඛං ගාකහති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ඡන් කනො භික් ඛු භික් ඛුනීනං අනුපඛජ් ජ භික් ඛූහි 
සද් ධිං විවදිස් සති, භික් ඛුනීනං පක් ඛං ගාකහස ්සතීති! අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… 
සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – 

[පරි. 275] ‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛකව, අධිෙරණානි – විවාදාධිෙරණං, 
අනුවාදාධිෙරණං, ආපත් තාධිෙරණං, කිච් චාධිෙරණං [කිච් චාධිෙරණඤ් ච 
(ෙ.  . 

‘‘තත් ථ ෙතමං විවාදාධිෙරණං [පරි. 314]? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
[භික් ඛූ භික් ඛුං (ෙ.   විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා, විනකයොති වා 
අවිනකයොති වා, ොසිතං ලපිතං තථාගකතනාති වා අොසිතං අලපිතං 
තථාගකතනාති වා, ආචිණ් ණං තථාගකතනාති වා අනාචිණ් ණං තථාගකතනාති 
වා, පඤ ්ඤත් තං තථාගකතනාති වා අප් පඤ ්ඤත් තං තථාගකතනාති වා, 
ආපත් තීති වා අනාපත් තීති වා, ලහුො ආපත් තීති වා ගරුො ආපත් තීති වා, 
සාවකසසා ආපත් තීති වා අනවකසසා ආපත් තීති වා, දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා 
අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා? යං තත් ථ ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො 
නානාවාකදො අඤ් ඤථාවාකදො විපච් චතාය කවොහාකරො කමධගං – ඉදං වුච් චති 
විවාදාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අනුවාදාධිෙරණං? [පරි. 315] ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
භික් ඛුං අනුවදන් ති සීලවිපත් තියා වා ආචාරවිපත් තියා වා දිට් ඨිවිපත් තියා වා 
ආජීවවිපත් තියා වා. කයො තත් ථ අනුවාකදො අනුවදනා අනු් ලපනා අනුෙණනා 
අනුසම් පවඞ් ෙතා අබ් භුස් සහනතා අනුබලප් පදානං – ඉදං වුච් චති 
අනුවාදාධිෙරණං. 
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‘‘තත් ථ ෙතමං ආපත් තාධිෙරණං? පඤ ්චපි ආපත් තික් ඛන් ධා 
ආපත් තාධිෙරණං, සත් තපි ආපත් තික් ඛන් ධා ආපත් තාධිෙරණං – ඉදං වුච් චති 
ආපත් තාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං කිච් චාධිෙරණං? [පරි. 317] යා සඞ් ඝස් ස කිච් චයතා, 
ෙරණීයතා, අපකලොෙනෙම් මං, ඤත් තිෙම් මං, ඤත් තිදුතියෙම් මං, 
ඤත් තිචතුත් ථෙම් මං – ඉදං වුච් චති කිච් චාධිෙරණං. 

216. ‘‘විවාදාධිෙරණස් ස කිං මූලං? ඡ විවාදමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 
තීණිපි අකුසලමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං, තීණිපි කුසලමූලානි 
විවාදාධිෙරණස් ස මූලං. [පරි. 272; අ. නි. 2.35-36; ම. නි. 3.44] ෙතමානි ඡ 
විවාදමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු කෙොධකනො 
කහොති උපනාහී. කයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු කෙොධකනො කහොති උපනාහී, කසො 
සත් ථරිපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස් කසො, ධම් කමපි අගාරකවො විහරති 
අප් පතිස ්කසො, සඞ් කඝපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, සික් ඛායපි න 
පරිපූරොීන කහොති. කයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු සත් ථරිපි අගාරකවො විහරති 
අප් පතිස ්කසො, ධම් කමපි…කප.… සඞ් කඝපි…කප.… සික් ඛායපි න පරිපූරොීන, 
කසො සඞ් කඝ විවාදං ජකනති. කයො කහොති විවාකදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය 
බහුකනො ජනස් ස අනත් ථාය අහිතාය දුක් ඛාය කදවමනුස ්සානං. එවරූපඤ් කච 
තුම් කහ, භික් ඛකව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා සමනුපස් කසයයාථ, 
තත්ර තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස විවාදමූලස් ස පහානාය 
වායකමයයාථ. එවරූපඤ් කච තුම් කහ, භික් ඛකව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා 
බහිද් ධා වා න සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස 
විවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස් සවාය පටිපජ් කජයයාථ. එවකමතස් ස පාපෙස ්ස 
විවාදමූලස් ස පහානං කහොති. එවකමතස් ස පාපෙස් ස විවාදමූලස් ස ආයතිං 
අනවස ්සකවො කහොති. 

[පරි.272] ‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, භික් ඛු මක් ඛී කහොති පළාසී…කප.… 
ඉස් සුකී කහොති මච් ඡීන, සකඨො කහොති මායාවී, පාපිච් කඡො කහොති මිච් ඡාදිට් ඨී, 
සන් දිට් ඨිපරාමාසී කහොති ආධානග් ගාහී දුප් පටිනිස ්සග් ගී. කයො කසො, භික් ඛකව, 
භික් ඛු සන් දිට් ඨිපරාමාසී කහොති ආධානග් ගාහී දුප් පටිනිස ්සග් ගී, කසො සත් ථරිපි 
අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, ධම් කමපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
සඞ් කඝපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස් කසො, සික් ඛායපි න පරිපූරොීන කහොති. කයො 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු සත් ථරිපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
ධම් කමපි…කප.… සඞ් කඝපි…කප.… සික් ඛායපි න පරිපූරොීන, කසො සඞ් කඝ 
විවාදං ජකනති. කයො කහොති විවාකදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුකනො 
ජනස ්ස අනත් ථාය අහිතාය දුක් ඛාය කදවමනුස් සානං. එවරූපඤ් කච තුම් කහ, 
භික් ඛකව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර 
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තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස ්ස විවාදමූලස් ස පහානාය වායකමයයාථ. 
එවරූපඤ ්කච තුම් කහ, භික් ඛකව, විවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා න 
සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස විවාදමූලස් ස 
ආයතිං අනවස් සවාය පටිපජ් කජයයාථ. එවකමතස් ස පාපෙස ්ස විවාදමූලස් ස 
පහානං කහොති. එවකමතස් ස පාපෙස ්ස විවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස ්සකවො 
කහොති. ඉමානි ඡ විවාදමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

‘‘ෙතමානි තීණි අකුසලමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛූ ලුද් ධචිත් තා විවදන් ති, දුට් ඨචිත් තා විවදන් ති, මූළ් හචිත් තා 
විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා, විනකයොති වා අවිනකයොති වා, ොසිතං 
ලපිතං තථාගකතනාති වා අොසිතං අලපිතං තථාගකතනාති වා, ආචිණ් ණං 
තථාගකතනාති වා අනාචිණ් ණං තථාගකතනාති වා, පඤ ්ඤත් තං තථාගකතනාති 
වා අප් පඤ ්ඤත් තං තථාගකතනාති වා, ආපත් තීති වා අනාපත් තීති වා, ලහුො 
ආපත් තීති වා ගරුො ආපත් තීති වා, සාවකසසා ආපත් තීති වා අනවකසසා 
ආපත් තීති වා, දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. ඉමානි තීණි 
අකුසලමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

‘‘ෙතමානි තීණි කුසලමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, භික් ඛකව, 
භික් ඛූ අලුද් ධචිත් තා විවදන් ති, අදුට් ඨචිත් තා විවදන් ති, අමූළ ්හචිත් තා විවදන් ති – 
ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා…කප.… දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා අදුට් ඨු් ලා 
ආපත් තීති වා. ඉමානි තීණි කුසලමූලානි විවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

217. [පරි. 272] ‘‘අනුවාදාධිෙරණස් ස කිං මූලං? ඡ අනුවාදමූලානි 
අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. තීණිපි අකුසලමූලානි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං, 
තීණිපි කුසලමූලානි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං, ොකයොපි අනුවාදාධිෙරණස් ස 
මූලං, වාචාපි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. ‘‘ෙතමානි ඡ අනුවාදමූලානි 
අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු කෙොධකනො කහොති 
උපනාහී. කයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු කෙොධකනො කහොති උපනාහී, කසො සත් ථරිපි 
අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, ධම් කමපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
සඞ් කඝපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස් කසො, සික් ඛායපි න පරිපූරොීන කහොති. කයො 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු සත් ථරිපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
ධම් කමපි…කප.… සඞ් කඝපි…කප.… සික් ඛායපි න පරිපූරොීන, කසො සඞ් කඝ 
අනුවාදං ජකනති. කයො කහොති අනුවාකදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුකනො 
ජනස ්ස අනත් ථාය අහිතාය දුක් ඛාය කදවමනුස් සානං. එවරූපඤ් කච තුම් කහ, 
භික් ඛකව, අනුවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා සමනුපස ්කසයයාථ, තත්ර 
තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස පහානාය වායකමයයාථ. 
එවරූපඤ ්කච තුම් කහ, භික් ඛකව, අනුවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා න 
සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස 
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පටුන 

ආයතිං අනවස් සවාය පටිපජ් කජයයාථ. එවකමතස් ස පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස 
පහානං කහොති. එවකමතස් ස පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස් සකවො 
කහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, භික් ඛු මක් ඛී කහොති පළාසී…කප.… ඉස ්සුකී කහොති 
මච් ඡීන, සකඨො කහොති මායාවී, පාපිච් කඡො කහොති මිච් ඡාදිට් ඨී, සන් දිට් ඨිපරාමාසී 
කහොති ආධානග් ගාහී දුප් පටිනිස ්සග් ගී. කයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
සන් දිට් ඨිපරාමාසී කහොති ආධානග් ගාහී දුප් පටිනිස ්සග් ගී, කසො සත් ථරිපි 
අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, ධම් කමපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
සඞ් කඝපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස් කසො, සික් ඛායපි න පරිපූරොීන කහොති. කයො 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු සත් ථරිපි අගාරකවො විහරති අප් පතිස ්කසො, 
ධම් කමපි…කප.… සඞ් කඝපි…කප.… සික් ඛායපි න පරිපූරොීන, කසො සඞ් කඝ 
අනුවාදං ජකනති. කයො කහොති අනුවාකදො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය බහුකනො 
ජනස ්ස අනත් ථාය අහිතාය දුක් ඛාය කදවමනුස ්සානං. එවරූපඤ් කච තුම් කහ, 
භික් ඛකව, අනුවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර 
තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස පහානාය වායකමයයාථ. 
එවරූපඤ ්කච තුම් කහ, භික් ඛකව, අනුවාදමූලං අජ් ඣත් තං වා බහිද් ධා වා න 
සමනුපස් කසයයාථ, තත්ර තුම් කහ, භික් ඛකව, තස් කසව පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස 
ආයත් තිං අනවස් සවාය පටිපජ් කජයයාථ. එවකමතස් ස පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස 
පහානං කහොති. එවකමතස් ස පාපෙස් ස අනුවාදමූලස් ස ආයතිං අනවස් සකවො 
කහොති. ඉමානි ඡ අනුවාදමූලානි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

‘‘ෙතමානි තීණි අකුසලමූලානි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛූ භික් ඛුං ලුද් ධචිත් තා අනුවදන් ති, දුට් ඨචිත් තා අනුවදන් ති, 
මූළ් හචිත් තා අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා වා, ආචාරවිපත් තියා වා, 
දිට් ඨිවිපත් තියා වා, ආජීවවිපත් තියා වා. ඉමානි තීණි අකුසලමූලානි 
අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

‘‘ෙතමානි තීණි කුසලමූලානි අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛූ භික් ඛුං අලුද් ධචිත් තා අනුවදන් ති, අදුට් ඨචිත් තා අනුවදන් ති, 
අමූළ ්හචිත් තා අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා වා, ආචරවිපත් තියා වා, 
දිට් ඨිවිපත් තියා වා, ආජීවවිපත් තියා වා. ඉමානි තීණි කුසලමූලානි 
අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 

‘‘ෙතකමො ොකයො [ෙතකමො ච ොකයො (සයා. ෙං.   අනුවාදාධිෙරණස් ස 
මූලං? ඉකධෙච් කචො දුබ් බණ් කණො කහොති, දුද් දස් සිකෙො, ඔකෙොටිමකෙො, 
බහ් වාබාකධො, ොකණො වා, කුණී වා, ඛඤ් කජො වා, පක් ඛහකතො වා, කයන නං 
අනුවදන් ති. අයං ොකයො අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං. 
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‘‘ෙතමා වාචා අනුවාදාධිෙරණස් ස මූලං? ඉකධෙච් කචො දුබ් බකචො කහොති, 
මම් මකනො, එළගලවාකචො, යාය නං අනුවදන් ති. අයං වාචා අනුවාදාධිෙරණස් ස 
මූලං. 

218. ‘‘ආපත් තාධිෙරණස් ස කිං මූලං? ඡ ආපත් තිසමුට් ඨානා 
ආපත් තාධිෙරණස් ස මූලං. අත් ථාපත් ති ොයකතො සමුට් ඨාති, න වාචකතො, න 
චිත් තකතො. අත් ථාපත් ති වාචකතො සමුට් ඨාති, න ොයකතො, න චිත් තකතො. 
අත් ථාපත් ති ොයකතො ච වාචකතො ච සමුට් ඨාති, න චිත් තකතො. අත් ථාපත් ති 
ොයකතො ච චිත් තකතො ච සමුට් ඨාති, න වාචකතො. අත් ථාපත් ති වාචකතො ච 
චිත් තකතො ච සමුට් ඨාති, න ොයකතො. අත් ථාපත් ති ොයකතො ච වාචකතො ච 
චිත් තකතො ච සමුට් ඨාති. ඉකම ඡ ආපත් තිසමුට් ඨානා ආපත් තාධිෙරණස් ස මූලං. 

219. ‘‘කිච් චාධිෙරණස් ස කිං මූලං? කිච් චාධිෙරණස් ස එෙං මූලං – 
සඞ් කඝො. 

220. ‘‘විවාදාධිෙරණං කුසලං, අකුසලං, අබයාෙතං. විවාදාධිෙරණං සියා 
කුසලං, සියා අකුසලං, සියා අබයාෙතං. තත් ථ ෙතමං විවාදාධිෙරණං කුසලං? 
ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ කුසලචිත් තා විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති 
වා…කප.… දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. යං තත් ථ 
ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො නානාවාකදො අඤ් ඤථාවාකදො විපච් චතාය 
කවොහාකරො කමධගං – ඉදං වුච් චති විවාදාධිෙරණං කුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං විවාදාධිෙරණං අකුසලං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
අකුසලචිත් තා විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා…කප.… දුට් ඨු් ලා 
ආපත් තීති වා අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. යං තත් ථ ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො 
විවාකදො නානාවාකදො අඤ ්ඤථාවාකදො විපච් චතාය කවොහාකරො කමධගං – ඉදං 
වුච් චති විවාදාධිෙරණං අකුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං විවාදාධිෙරණං අබයාෙතං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
අබයාෙතචිත් තා විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා…කප.… දුට් ඨු් ලා 
ආපත් තීති වා අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. යං තත් ථ ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො 
විවාකදො නානාවාකදො අඤ ්ඤථාවාකදො විපච් චතාය කවොහාකරො කමධගං – ඉදං 
වුච් චති විවාදාධිෙරණං අබයාෙතං. 

221. ‘‘අනුවාදාධිෙරණං කුසලං, අකුසලං, අබයාෙතං. අනුවාදාධිෙරණං 
සියා කුසලං, සියා අකුසලං, සියා අබයාෙතං. තත් ථ ෙතමං අනුවාදාධිෙරණං 
කුසලං? ඉධ, භික් ඛකව, භික් ඛූ භික් ඛුං කුසලචිත් තා අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා 
වා, ආචාරවිපත් තියා වා, දිට් ඨිවිපත් තියා වා, ආජීවවිපත් තියා වා. කයො තත් ථ 
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අනුවාකදො අනුවදනා අනු් ලපනා අනුෙණනා අනුසම් පවඞ් ෙතා අබ් භුස ්සහනතා 
අනුබලප් පදානං – ඉදං වුච් චති අනුවාදාධිෙරණං කුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අනුවාදාධිෙරණං අකුසලං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
භික් ඛුං අකුසලචිත් තා අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා වා, ආචාරවිපත් තියා වා, 
දිට් ඨිවිපත් තියා වා, ආජීවවිපත් තියා වා. කයො තත් ථ අනුවාකදො අනුවදනා 
අනු් ලපනා අනුෙණනා අනුසම් පවඞ් ෙතා අබ් භුස ්සහනතා අනුබලප් පදානං – 
ඉදං වුච් චති අනුවාදාධිෙරණං අකුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අනුවාදාධිෙරණං අබයාෙතං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
භික් ඛුං අබයාෙතචිත් තා අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා වා, ආචාරවිපත් තියා වා, 
දිට් ඨිවිපත් තියා වා, ආජීවවිපත් තියා වා. කයො තත් ථ අනුවාකදො අනුවදනා 
අනු් ලපනා අනුෙණනා අනුසම් පවඞ් ෙතා අබ් භුස ්සහනතා අනුබලප් පදානං – 
ඉදං වුච් චති අනුවාදාධිෙරණං අබයාෙතං. 

222. ‘‘ආපත් තාධිෙරණං කුසලං [ඉදං පදං කෙසුචි නත් ථි , අකුසලං, 
අබයාෙතං? ආපත් තාධිෙරණං සියා අකුසලං, සියා අබයාෙතං; නත් ථි 
ආපත් තාධිෙරණං කුසලං. තත් ථ ෙතමං ආපත් තාධිෙරණං අකුසලං? යං 
ජානන් කතො සඤ ්ජානන් කතො කචච් ච අභිවිතරිත් වා වීතික් ෙකමො – ඉදං වුච් චති 
ආපත් තාධිෙරණං අකුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං ආපත් තාධිෙරණං අබයාෙතං? යං අජානන් කතො 
අසඤ් ජානන් කතො අකචච් ච අනභිවිතරිත් වා වීතික් ෙකමො – ඉදං වුච් චති 
ආපත් තාධිෙරණං අබයාෙතං. 

223. ‘‘කිච් චාධිෙරණං කුසලං, අකුසලං, අබයාෙතං? කිච් චාධිෙරණං සියා 
කුසලං, සියා අකුසලං, සියා අබයාෙතං. තත් ථ ෙතමං කිච් චාධිෙරණං කුසලං? 
යං සඞ් කඝො කුසලචිත් කතො ෙම් මං ෙකරොති – අපකලොෙනෙම් මං, ඤත් තිෙම් මං, 
ඤත් තිදුතියෙම් මං, ඤත් තිචතුත් ථෙම් මං – ඉදං වුච් චති කිච් චාධිෙරණං කුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං කිච් චාධිෙරණං අකුසලං? යං සඞ් කඝො අකුසලචිත් කතො 
ෙම් මං ෙකරොති – අපකලොෙනෙම් මං, ඤත් තිෙම් මං, ඤත් තිදුතියෙම් මං, 
ඤත් තිචතුත් ථෙම් මං – ඉදං වුච් චති කිච් චාධිෙරණං අකුසලං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං කිච් චාධිෙරණං අබයාෙතං? යං සඞ් කඝො අබයාෙතචිත් කතො 
ෙම් මං ෙකරොති – අපකලොෙනෙම් මං, ඤත් තිෙම් මං, ඤත් තිදුතියෙම් මං, 
ඤත් තිචතුත් ථෙම් මං – ඉදං වුච් චති කිච් චාධිෙරණං අබයාෙතං. 
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224. [පරි. 355] ‘‘විවාකදො විවාදාධිෙරණං, විවාකදො කනො අධිෙරණං, 
අධිෙරණං කනො විවාකදො, අධිෙරණඤ් කචව විවාකදො ච. සියා විවාකදො 
විවාදාධිෙරණං, සියා විවාකදො කනො අධිෙරණං, සියා අධිෙරණං කනො විවාකදො, 
සියා අධිෙරණඤ් කචව විවාකදො ච. 

‘‘තත් ථ ෙතකමො විවාකදො විවාදාධිෙරණං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා…කප.… දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා 
අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. යං තත් ථ ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො 
නානාවාකදො අඤ ්ඤථාවාකදො විපච් චතාය කවොහාකරො කමධගං – අයං විවාකදො 
විවාදාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතකමො විවාකදො කනො අධිෙරණං? මාතාපි පුත් කතන විවදති, 
පුත් කතොපි මාතරා විවදති, පිතාපි පුත් කතන විවදති, පුත් කතොපි පිතරා විවදති, 
ොතාපි ොතරා විවදති, ොතාපි ෙගිනියා විවදති, ෙගිනීපි ොතරා විවදති, 
සහාකයොපි සහාකයන විවදති – අයං විවාකදො කනො අධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණං කනො විවාකදො? අනුවාදාධිෙරණං, 
ආපත් තාධිෙරණං, කිච් චාධිෙරණං – ඉදං අධිෙරණං කනො විවාකදො. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණඤ් කචව විවාකදො ච? විවාදාධිෙරණං 
අධිෙරණඤ් කචව විවාකදො ච. 

225. [පරි. 356] ‘‘අනුවාකදො අනුවාදාධිෙරණං, අනුවාකදො කනො අධිෙරණං, 
අධිෙරණං කනො අනුවාකදො, අධිෙරණඤ් කචව අනුවාකදො ච. සියා අනුවාකදො 
අනුවාදාධිෙරණං, සියා අනුවාකදො කනො අධිෙරණං, සියා අධිෙරණං කනො 
අනුවාකදො, සියා අධිෙරණඤ් කචව අනුවාකදො ච. 

‘‘තත් ථ ෙතකමො අනුවාකදො අනුවාදාධිෙරණං? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ 
භික් ඛුං අනුවදන් ති – සීලවිපත් තියා වා, ආචාරවිපත් තියා වා, දිට් ඨිවිපත් තියා වා, 
ආජීවවිපත් තියා වා. කයො තත් ථ අනුවාකදො අනුවදනා අනු් ලපනා අනුෙණනා 
අනුසම් පවඞ් ෙතා අබ් භුස ්සහනතා අනුබලප් පදානං – අයං අනුවාකදො 
අනුවාදාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතකමො අනුවාකදො කනො අධිෙරණං? මාතාපි පුත් තං අනුවදති, 
පුත් කතොපි මාතරං අනුවදති, පිතාපි පුත් තං අනුවදති, පුත් කතොපි පිතරං අනුවදති, 
ොතාපි ොතරං අනුවදති, ොතාපි ෙගිනිං අනුවදති, ෙගිනීපි ොතරං අනුවදති, 
සහාකයොපි සහායං අනුවදති – අයං අනුවාකදො කනො අධිෙරණං. 
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‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණං කනො අනුවාකදො? ආපත් තාධිෙරණං, 
කිච් චාධිෙරණං, විවාදාධිෙරණං – ඉදං අධිෙරණං කනො අනුවාකදො. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණඤ් කචව අනුවාකදො ච? අනුවාදාධිෙරණං 
අධිෙරණඤ් කචව අනුවාකදො ච. 

226. [පරි. 357] ‘‘ආපත් ති ආපත් තාධිෙරණං, ආපත් ති කනො අධිෙරණං, 
අධිෙරණං කනො ආපත් ති, අධිෙරණඤ් කචව ආපත් ති ච. සියා ආපත් ති 
ආපත් තාධිෙරණං, සියා ආපත් ති කනො අධිෙරණං, සියා අධිෙරණං කනො 
ආපත් ති, සියා අධිෙරණඤ් කචව ආපත් ති ච. ‘‘තත් ථ ෙතමං ආපත් ති 
ආපත් තාධිෙරණං? පඤ ්චපි ආපත් තික් ඛන් ධා ආපත් තාධිෙරණං, සත් තපි 
ආපත් තික් ඛන් ධා ආපත් තාධිෙරණං – අයං ආපත් ති ආපත් තාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං ආපත් ති කනො අධිෙරණං? කසොතාපත් ති සමාපත් ති – අයං 
ආපත් ති කනො අධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණං කනො ආපත් ති? කිච් චාධිෙරණං, විවාදාධිෙරණං, 
අනුවාදාධිෙරණං – ඉදං අධිෙරණං කනො ආපත් ති. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණඤ් කචව ආපත් ති ච? ආපත් තාධිෙරණං 
අධිෙරණඤ් කචව ආපත් ති ච. 

227. [පරි. 358] ‘‘කිච් චං කිච් චාධිෙරණං, කිච් චං කනො අධිෙරණං, 
අධිෙරණං කනො කිච් චං, අධිෙරණඤ් කචව කිච් චඤ් ච. සියා කිච් චං 
කිච් චාධිෙරණං, සියා කිච් චං කනො අධිෙරණං, සියා අධිෙරණං කනො කිච් චං, 
සියා අධිෙරණඤ් කචව කිච් චඤ් ච. 

‘‘තත් ථ ෙතමං කිච් චං කිච් චාධිෙරණං? යා සඞ් ඝස ්ස කිච් චයතා, 
ෙරණීයතා, අපකලොෙනෙම් මං, ඤත් තිෙම් මං, ඤත් තිදුතියෙම් මං, 
ඤත් තිචතුත් ථෙම් මං – ඉදං කිච් චං කිච් චාධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං කිච් චං කනො අධිෙරණං? ආචරියකිච් චං, උපජ් ඣායකිච් චං, 
සමානුපජ් ඣායකිච් චං, සමානාචරියකිච් චං – ඉදං කිච් චං කනො අධිෙරණං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණං කනො කිච් චං? විවාදාධිෙරණං, අනුවාදාධිෙරණං, 
ආපත් තාධිෙරණං – ඉදං අධිෙරණං කනො කිච් චං. 

‘‘තත් ථ ෙතමං අධිෙරණඤ් කචව කිච් චඤ ්ච? කිච් චාධිෙරණං 
අධිෙරණඤ් කචව කිච් චඤ ්ච. 
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9. අධිෙරණවූපසමනසමකථො 

සම්මුඛාවිනකයො 

228. [පරි. 292-293, 307 ආදකයො  ‘‘විවාදාධිෙරණං ෙතිහි සමකථහි 
සම් මති? විවාදාධිෙරණං ද් වීහි සමකථහි සම් මති – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
කයභුයයසිොය ච. සියා විවාදාධිෙරණං එෙං සමථං අනාගම් ම කයභුයයසිෙං, 
එකෙන සමකථන සකමයය – සම් මුඛාවිනකයනාති? සියාතිස් ස වචනීයං. යථා 
ෙථං විය? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ විවදන් ති – ධම් කමොති වා අධම් කමොති වා, 
විනකයොති වා අවිනකයොති වා, ොසිතං ලපිතං තථාගකතනාති වා අොසිතං 
අලපිතං තථාගකතනාති වා, ආචිණ් ණං තථාගකතනාති වා අනාචිණ් ණං 
තථාගකතනාති වා, පඤ් ඤත් තං තථාගකතනාති වා අපඤ් ඤත් තං තථාගකතනාති 
වා, ආපත් තීති වා අනාපත් තීති වා, ලහුො ආපත් තීති වා ගරුො ආපත් තීති වා, 
සාවකසසා ආපත් තීති වා අනවකසසා ආපත් තීති වා, දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා 
අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති වා. 

‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං වූපසකමතුං, ඉදං 
වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? සම් මුඛාවිනකයන. 
කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, 
විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා? යාවතිො 
භික් ඛූ ෙම් මප් පත් තා කත ආගතා කහොන් ති, ඡන් දාරහානං ඡන් කදො ආහකටො 
කහොති, සම් මුඛීභූතා න පටික් කෙොසන් ති – අයං තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා. ො ච 
තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා? කයන ධම් කමන කයන විනකයන කයන 
සත් ථුසාසකනන තං අධිෙරණං වූපසම් මති – අයං තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, 
විනයසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා? කයො ච විවදති, කයන ච විවදති, 
උකෙො අත් ථපච් චත් ථිො සම් මුඛීභූතා කහොන් ති – අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. 
එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, 
උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 

229. ‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ න සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං තස් මිං 
ආවාකස වූපසකමතුං, කතහි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි, යස් මිං ආවාකස සම් බහුලා 
[බහුතරා (සී. සයා.   භික් ඛූ, කසො ආවාකසො ගන් තබ් කබො. කත කච, භික් ඛකව, 
භික් ඛූ තං ආවාසං ගච් ඡන් තා අන් තරාමග් කග සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං 
වූපසකමතුං, ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? සඞ් ඝසම් මුඛතා, 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ 
සඞ් ඝසම් මුඛතා? යාවතිො භික් ඛූ ෙම් මප් පත් තා කත ආගතා කහොන් ති, 
ඡන් දාරහානං ඡන් කදො ආහකටො කහොති, සම් මුඛීභූතා න පටික් කෙොසන් ති – අයං 
තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා? කයන 
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ධම් කමන කයන විනකයන කයන සත් ථුසාසකනන තං අධිෙරණං වූපසම් මති – 
අයං තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා? 
කයො ච විවදති, කයන ච විවදති, උකෙො අත් ථපච් චත් ථිො සම් මුඛීභූතා කහොන් ති – 
අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං 
ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, 
ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 

230. ‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ තං ආවාසං ආගච් ඡන් තා අන් තරාමග් කග 
න සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං වූපසකමතුං, කතහි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි, තං 
ආවාසං ගන් ත් වා ආවාසිො භික් ඛූ එවමස් සු වචනීයා – ‘ඉදං කඛො, ආවුකසො, 
අධිෙරණං එවං ජාතං, එවං සමුප් පන් නං; සාධායස් මන් තා ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමන් තු ධම් කමන විනකයන සත් ථුසාසකනන, යථයිදං අධිෙරණං 
සුවූපසන් තං අස් සා’ති. 

‘‘සකච, භික් ඛකව, ආවාසිො භික් ඛූ වුඩ් ඪතරා කහොන් ති, ආගන් තුො භික් ඛූ 
නවෙතරා, කතහි, භික් ඛකව, ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි ආගන් තුො භික් ඛූ එවමස් සු 
වචනීයා – ‘ඉඞ් ඝ තුම් කහ, ආයස් මන් කතො, මුහුත් තං එෙමන් තං කහොථ, යාව මයං 
මන් කතමා’ති. සකච පන, භික් ඛකව, ආවාසිො භික් ඛූ නවෙතරා කහොන් ති, 
ආගන් තුො භික් ඛූ වුඩ් ඪතරා, කතහි, භික් ඛකව, ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි ආගන් තුො 
භික් ඛූ එවමස ්සු වචනීයා – ‘කතන හි තුම් කහ, ආයස් මන් කතො, මුහුත් තං ඉකධව 
තාව කහොථ, යාව මයං මන් කතමා’ති. 

‘‘සකච පන, භික් ඛකව, ආවාසිොනං භික් ඛූනං මන් තයමානානං එවං කහොති 
– ‘න මයං සක් කෙොම ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං ධම් කමන විනකයන 
සත් ථුසාසකනනා’ති, න තං අධිෙරණං ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි සම් පටිච් ඡිතබ් බං. 
සකච පන, භික් ඛකව, ආවාසිොනං භික් ඛූනං මන් තයමානානං එවං කහොති – 
‘සක් කෙොම මයං ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං ධම් කමන විනකයන 
සත් ථුසාසකනනා’ති, කතහි, භික් ඛකව, ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි ආගන් තුො භික් ඛූ 
එවමස ්සු වචනීයා – ‘සකච තුම් කහ, ආයස් මන් කතො, අම් හාෙං ඉමං අධිෙරණං 
යථාජාතං යථාසමුප් පන් නං ආකරොකචස් සථ, යථා ච මයං ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමස ්සාම ධම් කමන විනකයන සත් ථුසාසකනන තථා සුවූපසන් තං 
ෙවිස ්සති. එවං මයං ඉමං අධිෙරණං සම් පටිච් ඡිස ්සාම. කනො කච තුම් කහ, 
ආයස ්මන් කතො, අම් හාෙං ඉමං අධිෙරණං යථාජාතං යථාසමුප් පන් නං 
ආකරොකචස් සථ, යථා ච මයං ඉමං අධිෙරණං වූපසකමස් සාම ධම් කමන 
විනකයන සත් ථුසාසකනන තථා න සුවූපසන් තං ෙවිස ්සති, න මයං ඉමං 
අධිෙරණං සම් පටිච් ඡිස් සාමා’ති. එවං සුපරිග් ගහිතං කඛො, භික් ඛකව, ෙත් වා 
ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි තං අධිෙරණං සම් පටිච් ඡිතබ් බං. 
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‘‘කතහි, භික් ඛකව, ආගන් තුකෙහි භික් ඛූහි ආවාසිො භික් ඛූ එවමස ්සු 
වචනීයා – ‘යථාජාතං යථාසමුප් පන් නං මයං ඉමං අධිෙරණං ආයස් මන් තානං 
ආකරොකචස් සාම. සකච ආයස් මන් තා සක් කෙොන් ති එත් තකෙන වා එත් තකෙන 
වා අන් තකරන ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං ධම් කමන විනකයන 
සත් ථුසාසකනන තථා සුවූපසන් තං ෙවිස් සති. එවං මයං ඉමං අධිෙරණං 
ආයස ්මන් තානං නියයාකදස ්සාම. කනො කච ආයස් මන් තා සක් කෙොන් ති 
එත් තකෙන වා එත් තකෙන වා අන් තකරන ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං 
ධම් කමන විනකයන සත් ථුසාසකනන තථා න සුවූපසන් තං ෙවිස් සති, න මයං 
ඉමං අධිෙරණං ආයස් මන් තානං නියයාකදස ්සාම. මයකමව ඉමස ්ස 
අධිෙරණස් ස සාමිකනො ෙවිස් සාමා’ති. එවං සුපරිග් ගහිතං කඛො, භික් ඛකව, 
ෙත් වා ආගන් තුකෙහි භික් ඛූහි තං අධිෙරණං ආවාසිොනං භික් ඛූනං 
නියයාකදතබ් බං. 

‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං වූපසකමතුං, ඉදං 
වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? සම් මුඛාවිනකයන. 
කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, 
විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, 
අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො 
ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 

උබ්බාහිොයවූපසමනං 

231. ‘‘කතහි කච, භික් ඛකව, භික් ඛූහි තස් මිං අධිෙරකණ විනිච් ඡියමාකන 
අනන් තානි [අනග් ගානි (සී.   කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස ්ස [න කචතස ්ස 
(ෙ.   ොසිතස් ස අත් කථො විඤ ්ඤායති, අනුජානාමි, භික් ඛකව, එවරූපං 
අධිෙරණං උබ් බාහිොය වූපසකමතුං. ‘‘දසහඞ් කගහි සමන් නාගකතො භික් ඛු 
උබ් බාහිොය සම් මන් නිතබ් කබො – සීලවා කහොති, පාතිකමොක් ඛසංවරසංවුකතො 
විහරති ආචාරකගොචරසම් පන් කනො අණුමත් කතසු වජ් කජසු ෙයදස් සාවී, සමාදාය 
සික් ඛති සික් ඛාපකදසු; බහුස් සුකතො කහොති සුතධකරො සුතසන් නිචකයො, කය කත 
ධම් මා ආදිෙලයාණා මජ් කඣෙලයාණා පරිකයොසානෙලයාණා සාත් ථං 
සබයඤ් ජනං කෙවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං බ්රහ් මචරියං අභිවදන් ති, තථාරූපස් ස 
ධම් මා බහුස් සුතා කහොන් ති, ධාතා [ධතා (සී. සයා.   වචසා පරිචිතා 
මනසානුකපක් ඛිතා දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් ධා; උෙයානි කඛො පනස් ස පාතිකමොක් ඛානි 
විත් ථාකරන ස් වාගතානි කහොන් ති සුවිෙත් තානි සුප් පවත් තීනි සුවිනිච් ඡිතානි 
සුත් තකසො අනුබයඤ් ජනකසො; විනකය කඛො පන ඨිකතො [කඡකෙො (ෙ.   කහොති 
අසංහීකරො; පටිබකලො කහොති උකෙො අත් ථපච් චත් ථිකෙ අස් සාකසතුං 
සඤ ්ඤාකපතුං නිජ් ඣාකපතුං කපක් කඛතුං පසාකදතුං; 
අධිෙරණසමුප් පාදවූපසමනකුසකලො කහොති; අධිෙරණං ජානාති; 
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අධිෙරණසමුදයං ජානාති; අධිෙරණනිකරොධං ජානාති; 
අධිෙරණනිකරොධගාමිනිපටිපදං ජානාති. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉකමහි 
දසහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං උබ් බාහිොය සම් මන් නිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

232. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ඉමස් මිං අධිෙරකණ 
විනිච් ඡියමාකන අනන් තානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස් ස ොසිතස් ස 
අත් කථො විඤ ්ඤායති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමඤ් ච 
ඉත් ථන් නාමඤ් ච භික් ඛුං සම් මන් කනයය උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමතුං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ඉමස් මිං අධිෙරකණ 
විනිච් ඡියමාකන අනන් තානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස් ස ොසිතස් ස 
අත් කථො විඤ ්ඤායති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමඤ් ච ඉත් ථන් නාමඤ් ච භික් ඛුං 
සම් මන් නති උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමස ්ස ච ඉත් ථන් නාමස ්ස ච භික් ඛුකනො සම් මුති උබ් බාහිොය ඉමං 
අධිෙරණං වූපසකමතුං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො ච ඉත් ථන් නාකමො ච භික් ඛු 
උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං උබ් බාහිොය 
වූපසකමතුං, ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? ධම් මසම් මුඛතා, 
විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, 
අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං. 

233. ‘‘කතහි කච, භික් ඛකව, භික් ඛූහි තස් මිං අධිෙරකණ විනිච් ඡියමාකන 
තත්රාස් ස භික් ඛු ධම් මෙථිකෙො, තස් ස කනව සුත් තං ආගතං කහොති, කනො 
සුත් තවිෙඞ් කගො, කසො අත් ථං අස් ලක් කඛන් කතො බයඤ් ජනච් ඡායාය අත් ථං 
පටිබාහති, බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන කත භික් ඛූ ඤාකපතබ් බා – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ධම් මෙථිකෙො. 
ඉමස ්ස කනව සුත් තං ආගතං කහොති, කනො සුත් තවිෙඞ් කගො. කසො අත් ථං 
අස් ලක් කඛන් කතො බයඤ් ජනච් ඡායාය අත් ථං පටිබාහති. යදායස් මන් තානං 
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පත් තේ ලං, ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං වුට් ඨාකපත් වා අවකසසා ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමයයාමාති. 

‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ තං භික් ඛුං වුට් ඨාකපත් වා සක් කෙොන් ති තං 
අධිෙරණං වූපසකමතුං, ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන 
වූපසන් තං? සම් මුඛාවිනකයන. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… එවං වූපසන් තං 
කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං 
පාචිත් තියං. 

‘‘කතහි කච, භික් ඛකව, භික් ඛූහි තස් මිං අධිෙරකණ විනිච් ඡියමාකන තත්රාස් ස 
භික් ඛු ධම් මෙථිකෙො, තස් ස සුත් තඤ් හි කඛො ආගතං කහොති, කනො 
සුත් තවිෙඞ් කගො, කසො අත් ථං අස් ලක් කඛන් කතො බයඤ් ජනච් ඡායාය අත් ථං 
පටිබාහති, බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන කත භික් ඛූ ඤාකපතබ් බා – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ධම් මෙථිකෙො. 
ඉමස ්ස සුත් තඤ් හි කඛො ආගතං කහොති, කනො සුත් තවිෙඞ් කගො. කසො අත් ථං 
අස් ලක් කඛන් කතො බයඤ් ජනච් ඡායාය අත් ථං පටිබාහති. යදායස් මන් තානං 
පත් තේ ලං, ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං වුට් ඨාකපත් වා අවකසසා ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමයයාමාති. 

‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ තං භික් ඛුං වුට් ඨාකපත් වා සක් කෙොන් ති තං 
අධිෙරණං වූපසකමතුං, ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන 
වූපසන් තං? සම් මුඛාවිනකයන. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… එවං වූපසන් තං 
කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං 
පාචිත් තියං. 

කයභුයයසිොවිනකයො 

234. ‘‘කත කච, භික් ඛකව, භික් ඛූ න සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං 
උබ් බාහිොය වූපසකමතුං, කතහි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි තං අධිෙරණං සඞ් ඝස් ස 
නියයාකදතබ් බං – ‘න මයං [න ච මයං (ෙ.  , ෙන් කත, සක් කෙොම ඉමං 
අධිෙරණං උබ් බාහිොය වූපසකමතුං, සඞ් කඝොව ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතූ’ති. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, එවරූපං අධිෙරණං කයභුයයසිොය වූපසකමතුං. 
පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගකතො භික් ඛු සලාෙග් ගාහාපකෙො සම් මන් නිතබ් කබො – 
කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න කමොහාගතිං 
ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, ගහිතාගහිතඤ් ච ජාකනයය…කප.… එවඤ් ච 
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පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සලාෙග් ගාහාපෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
සලාෙග් ගාහාපෙං සම් මන් නති. යස ්සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො සලාෙග් ගාහාපෙස් ස සම් මුති, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සලාෙග් ගාහාපකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘කතන සලාෙග් ගාහාපකෙන භික් ඛුනා සලාො ගාකහතබ් බා. යථා බහුතරා 
භික් ඛූ ධම් මවාදිකනො වදන් ති තථා තං අධිෙරණං වූපසකමතබ් බං. ඉදං වුච් චති, 
භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? සම් මුඛාවිනකයන ච, 
කයභුයයසිොය ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? සඞ් ඝසම් මුඛතා, 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ 
සඞ් ඝසම් මුඛතා? යාවතිො භික් ඛූ ෙම් මප් පත් තා කත ආගතා කහොන් ති, 
ඡන් දාරහානං ඡන් කදො ආහකටො කහොති, සම් මුඛීභූතා න පටික් කෙොසන් ති – අයං 
තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා? කයන 
ධම් කමන කයන විනකයන කයන සත් ථුසාසකනන තං අධිෙරණං වූපසම් මති – 
අයං තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා? 
කයො ච විවදති, කයන ච විවදති, උකෙො අත් ථපච් චත් ථිො සම් මුඛීභූතා කහොන් ති – 
අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. ො ච තත් ථ කයභුයයසිොය? යා 
කයභුයයසිොෙම් මස ්ස කිරියා ෙරණං උපගමනං අජ් ඣුපගමනං අධිවාසනා 
අප් පටික් කෙොසනා – අයං තත් ථ කයභුයයසිොය. එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, 
අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො 
ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තිය’’න් ති. 

තිවිධසලාෙග්ගාකහො 

235. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියා එවං ජාතං එවං සමුප් පන් නං 
අධිෙරණං කහොති. අථ කඛො කත භික් ඛූ – අසන් තුට් ඨා සාවත් ථියා සඞ් ඝස ්ස 
අධිෙරණවූපසමකනන – අස ්කසොසුං කඛො අමුෙස් මිං කිර ආවාකස සම් බහුලා 
කථරා විහරන් ති බහුස් සුතා ආගතාගමා ධම් මධරා විනයධරා මාතිොධරා 
පණ් ඩිතා වියත් තා කමධාවිකනො ලජ් ජිකනො කුක් කුච් චො සික් ඛාොමා. කත කච 
කථරා ඉමං අධිෙරණං වූපසකමයයං ධම් කමන විනකයන සත් ථුසාසකනන, 
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එවමිදං අධිෙරණං සුවූපසන් තං අස් සාති. අථ කඛො කත භික් ඛූ තං ආවාසං 
ගන් ත් වා කත කථකර එතදකවොචුං – ‘‘ඉදං, ෙන් කත, අධිෙරණං එවං ජාතං, එවං 
සමුප් පන් නං. සාධු, ෙන් කත, කථරා ඉමං අධිෙරණං වූපසකමන් තු ධම් කමන 
විනකයන සත් ථුසාසකනන, යථයිදං අධිෙරණං සුවූපසන් තං අස් සා’’ති. අථ කඛො 
කත කථරා – යථා සාවත් ථියා සඞ් කඝන අධිෙරණං වූපසමිතං තථා 
සුවූපසන් තන් ති [යථා සුවූපසන් තං (සී. සයා.   – තථා තං අධිෙරණං 
වූපසකමසුං. 

අථ කඛො කත භික් ඛූ – අසන් තුට් ඨා සාවත් ථියා සඞ් ඝස් ස 
අධිෙරණවූපසමකනන, අසන් තුට් ඨා සම් බහුලානං කථරානං 
අධිෙරණවූපසමකනන – අස් කසොසුං කඛො අමුෙස ්මිං කිර ආවාකස තකයො කථරා 
විහරන් ති…කප.… ද් කව කථරා විහරන් ති…කප.… එකෙො කථකරො විහරති 
බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො 
වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. කසො කච කථකරො ඉමං 
අධිෙරණං වූපසකමයය ධම් කමන විනකයන සත් ථුසාසකනන, එවමිදං 
අධිෙරණං සුවූපසන් තං අස් සාති. අථ කඛො කත භික් ඛූ තං ආවාසං ගන් ත් වා තං 
කථරං එතදකවොචුං – ‘‘ඉදං, ෙන් කත, අධිෙරණං එවං ජාතං, එවං සමුප් පන් නං. 
සාධු, ෙන් කත, කථකරො ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතු ධම් කමන විනකයන 
සත් ථුසාසකනන, යථයිදං අධිෙරණං සුවූපසන් තං අස් සා’’ති. අථ කඛො කසො 
කථකරො – යථා සාවත් ථියා සඞ් කඝන අධිෙරණං වූපසමිතං, යථා සම් බහුකලහි 
කථකරහි අධිෙරණං වූපසමිතං, යථා තීහි කථකරහි අධිෙරණං වූපසමිතං, යථා 
ද් වීහි කථකරහි අධිෙරණං වූපසමිතං, තථා සුවූපසන් තන් ති – තථා තං 
අධිෙරණං වූපසකමසි. 

අථ කඛො කත භික් ඛූ අසන් තුට් ඨා සාවත් ථියා සඞ් ඝස ්ස 
අධිෙරණවූපසමකනන, අසන් තුට් ඨා සම් බහුලානං කථරානං 
අධිෙරණවූපසමකනන, අසන් තුට් ඨා තිණ් ණං කථරානං අධිෙරණවූපසමකනන, 
අසන් තුට් ඨා ද් වින් නං කථරානං අධිෙරණවූපසමකනන, අසන් තුට් ඨා එෙස ්ස 
කථරස ්ස අධිෙරණවූපසමකනන, කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘නිහතකමතං, 
භික් ඛකව, අධිෙරණං සන් තං වූපසන් තං සුවූපසන් තං. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
කතසං භික් ඛූනං සඤ් ඤත් තියා තකයො සලාෙග් ගාකහ – ගූළ් හෙං, 
සෙණ් ණජප් පෙං, විවටෙං. 

‘‘ෙථඤ ්ච, භික් ඛකව, ගූළ් හකෙො සලාෙග් ගාකහො කහොති? කතන 
සලාෙග් ගාහාපකෙන භික් ඛුනා සලාොකයො වණ් ණාවණ් ණාකයො ෙත් වා 
එෙකමකෙො භික් ඛු උපසඞ් ෙමිත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අයං එවංවාදිස් ස 
සලාො, අයං එවංවාදිස් ස සලාො. යං ඉච් ඡසි තං ගණ් හාහී’ති. ගහිකත 
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වත් තබ් කබො – ‘මා ච ෙස ්සචි දස් කසහී’ති. සකච ජානාති – අධම් මවාදී බහුතරාති, 
දුග් ගකහොති, පච් චුක් ෙඩ් ඪිතබ් බං. සකච ජානාති – ධම් මවාදී බහුතරාති, 
සුග් ගකහොති, සාකවතබ් බං. එවං කඛො, භික් ඛකව, ගූළ් හකෙො සලාෙග් ගාකහො 
කහොති. 

‘‘ෙථඤ ්ච, භික් ඛකව, සෙණ් ණජප් පකෙො සලාෙග් ගාකහො කහොති? කතන 
සලාෙග් ගාහාපකෙන භික් ඛුනා එෙකමෙස් ස භික් ඛුකනො උපෙණ් ණකෙ 
ආකරොකචතබ් බං – ‘අයං එවංවාදිස ්ස සලාො, අයං එවංවාදිස් ස සලාො. යං 
ඉච් ඡසි තං ගණ් හාහී’ති. ගහිකත වත් තබ් කබො – ‘මා ච ෙස් සචි ආකරොකචහී’ති. 
සකච ජානාති – අධම් මවාදී බහුතරාති, දුග් ගකහොති, පච් චුක් ෙඩ් ඪිතබ් බං. සකච 
ජානාති – ධම් මවාදී බහුතරාති, සුග් ගකහොති, සාකවතබ් බං. එවං කඛො, භික් ඛකව, 
සෙණ් ණජප් පකෙො සලාෙග් ගාකහො කහොති. 

‘‘ෙථඤ ්ච, භික් ඛකව, විවටකෙො සලාෙග් ගාකහො කහොති? සකච ජානාති – 
ධම් මවාදී බහුතරාති, විස් සට් කඨකනව විවකටන ගාකහතබ් කබො. එවං කඛො, 
භික් ඛකව, විවටකෙො සලාෙග් ගාකහො කහොති. ඉකම කඛො, භික් ඛකව, තකයො 
සලාෙග් ගාහා’’ති. 

සතිවිනකයො 

236. [පරි. 292-293, 307 ආදකයො  ‘‘අනුවාදාධිෙරණං ෙතිහි සමකථහි 
සම් මති? අනුවාදාධිෙරණං චතූහි සමකථහි සම් මති – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
සතිවිනකයන ච, අමූළ ්හවිනකයන ච, තස් සපාපියසිොය ච. සියා 
අනුවාදාධිෙරණං ද් කව සමකථ අනාගම් ම – අමූළ් හවිනයඤ් ච, 
තස් සපාපියසිෙඤ් ච; ද් වීහි සමකථහි සම් කමයය – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
සතිවිනකයන චාති? සියාතිස් ස වචනීයං. යථා ෙථං විය? ඉධ පන, භික් ඛකව, 
භික් ඛූ භික් ඛුං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. තස් ස කඛො, භික් ඛකව 
[තස් ස කඛො තං භික් ඛකව (සයා. ෙ.  , භික් ඛුකනො සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස 
සතිවිනකයො දාතබ් කබො. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ග 
ෙරිත් වා…කප.… එවමස් ස වචනීකයො – ‘මං, ෙන් කත, භික් ඛූ අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. කසොහං, ෙන් කත, සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං 
සතිවිනයං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
බයත් කතනං භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. භික් ඛූ ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. කසො සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං 
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යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. භික් ඛූ ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසන් ති. කසො සතිකවපු් ලප් පත් කතො සඞ් ඝං සතිවිනයං 
යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයං 
කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස සතිවිනයස් ස දානං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සතිකවපු් ලප් පත් තස් ස 
සතිවිනකයො. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච සතිවිනකයන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… 
ො ච තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා? කයො ච අනුවදති, යඤ ්ච අනුවදති, උකෙො 
සම් මුඛීභූතා කහොන් ති – අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. කිඤ් ච තත් ථ 
සතිවිනයස ්මිං? යා සතිවිනයස් ස ෙම් මස් ස කිරියා ෙරණං උපගමනං 
අජ් ඣුපගමනං අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – ඉදං තත් ථ සතිවිනයස් මිං. එවං 
වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං 
පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 

අමූළ්හවිනකයො 

237. ‘‘සියා අනුවාදාධිෙරණං ද් කව සමකථ අනාගම් ම – සතිවිනයඤ ්ච, 
තස් සපාපියසිෙඤ් ච; ද් වීහි සමකථහි සම් කමයය – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
අමූළ ්හවිනකයන චාති? සියාතිස ්ස වචනීයං. යථා ෙථං විය? ඉධ පන, භික් ඛකව, 
භික් ඛු උම් මත් තකෙො කහොති චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන 
චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති 
ොසිතපරික් ෙන් තං. තං භික් ඛූ උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන 
අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා කචොකදන් ති – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා’ති. කසො එවං වකදති – ‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන 
කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා 
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එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. ‘‘තස් ස කඛො, භික් ඛකව, භික් ඛුකනො අමූළ් හස ්ස 
අමූළ ්හවිනකයො දාතබ් කබො. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් කබො – 

‘‘කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා…කප.… එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, උම් මත් තකෙො අකහොසිං 
චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං 
අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. මං භික් ඛූ උම් මත් තකෙන 
චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා කචොකදන් ති – 
‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. තයාහං එවං වදාමි – ‘අහං කඛො, 
ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි මං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. 
‘කසොහං, ෙන් කත, අමූළ ්කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචාමී’ති. දුතියම් පි 
යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු උම් මත් තකෙො 
අකහොසි චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන 
බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. තං භික් ඛූ 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා 
කචොකදන් ති – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. කසො එවං වකදති – 
‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. කසො 
අමූළ ්කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො අමූළ් හස් ස අමූළ් හවිනයං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු උම් මත් තකෙො 
අකහොසි චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන 
බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං ොසිතපරික් ෙන් තං. තං භික් ඛූ 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන අජ් ඣාචිණ් කණන ආපත් තියා 
කචොකදන් ති – ‘සරතායස් මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. කසො එවං වකදති – 
‘අහං කඛො, ආවුකසො, උම් මත් තකෙො අකහොසිං චිත් තවිපරියාසෙකතො. කතන කම 
උම් මත් තකෙන චිත් තවිපරියාසෙකතන බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. නාහං තං සරාමි. මූළ් කහන කම එතං ෙත’න් ති. එවම් පි නං 
වුච් චමානා කචොකදන් කතව – ‘සරතායස ්මා එවරූපිං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. කසො 
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අමූළ ්කහො සඞ් ඝං අමූළ් හවිනයං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
අමූළ ්හස් ස අමූළ් හවිනයං කදති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො අමූළ් හස් ස අමූළ් හවිනයස් ස දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො අමූළ් හස ්ස 
අමූළ ්හවිනකයො. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, අමූළ ්හවිනකයන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… 
කිඤ් ච තත් ථ අමූළ් හවිනයස් මිං? යා අමූළ ්හවිනයස් ස ෙම් මස් ස කිරියා ෙරණං 
උපගමනං අජ් ඣුපගමනං අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – ඉදං තත් ථ 
අමූළ ්හවිනයස ්මිං. එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො 
උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං 
පාචිත් තියං. 

තස්සපාපියසිොවිනකයො 

238. ‘‘සියා අනුවාදාධිෙරණං ද් කව සමකථ අනාගම් ම – සතිවිනයඤ ්ච, 
අමූළ ්හවිනයඤ ්ච; ද් වීහි සමකථහි සම් කමයය – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
තස් සපාපියසිොය චාති? සියාතිස් ස වචනීයං. යථා ෙථං විය? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛු භික් ඛුං සඞ් ඝමජ් කඣ ගරුොය ආපත් තියා කචොකදති – 
‘සරතායස් මා එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා 
පාරාජිෙසාමන් තං වා’ති. කසො එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, සරාමි 
එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං වා’ති. 
තකමනං කසො නිබ් කබකඨන් තං අතිකවකඨති – ‘ඉඞ් ඝායස ්මා සාධුෙකමව 
ජානාහි, යදි සරසි එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා 
පාරාජිෙසාමන් තං වා’ති. කසො එවං වකදති – ‘න කඛො අහං, ආවුකසො, සරාමි 
එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං වා. සරාමි 
ච කඛො අහං, ආවුකසො, එවරූපිං අප් පමත් තිෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා’ති. තකමනං 
කසො නිබ් කබකඨන් තං අතිකවකඨති – ‘ඉඞ් ඝායස් මා සාධුෙකමව ජානාහි, යදි 
සරසි එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං 
වා’ති. කසො එවං වකදති – ‘ඉමඤ් හි නාමාහං, ආවුකසො, අප් පමත් තිෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා අපුට් කඨො පටිජානිස් සාමි. කිං පනාහං එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං වා, පුට් කඨො න පටිජානිස් සාමී’ති? 
කසො එවං වකදති – ‘ඉමඤ් හි නාම ත් වං, ආවුකසො, අප් පමත් තිෙං ආපත් තිං 
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පටුන 

ආපජ් ජිත් වා අපුට් කඨො න පටිජානිස් සසි. කිං පන ත් වං එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිත් වා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං වා, අපුට් කඨො පටිජානිස් සසි? 
ඉඞ් ඝායස ්මා සාධුෙකමව ජානාහි, යදි සරසි එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං 
ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං වා’ති. කසො එවං වකදසි – ‘සරාමි 
කඛො අහං, ආවුකසො, එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා 
පාරාජිෙසාමන් තං වා. දවා කම එතං වුත් තං, රවා කම එතං වුත් තං – නාහං තං 
සරාමි එවරූපිං ගරුෙං ආපත් තිං ආපජ් ජිතා, පාරාජිෙං වා පාරාජිෙසාමන් තං 
වා’ති. තස් ස කඛො, භික් ඛකව [තස් ස කඛො තං භික් ඛකව (ෙ.  තස් ස   වතං 
භික් ඛකව (සයා.  , භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං ොතබ් බං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, ොතබ් බං. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ 
ගරුොය ආපත් තියා අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා පටිජානාති, පටිජානිත් වා 
අවජානාති, අඤ ්කඤනාඤ් ඤං පටිචරති, සම් පජානමුසා ොසති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං 
ෙකරයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සඞ් ඝමජ් කඣ 
ගරුොය ආපත් තියා අනුයුඤ් ජියමාකනො අවජානිත් වා පටිජානාති, පටිජානිත් වා 
අවජානාති, අඤ ්කඤනාඤ් ඤං පටිචරති, සම් පජානමුසා ොසති. සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං ෙකරොති. යස් සායස ්මකතො 
ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මස ්ස ෙරණං, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.…. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො තස් සපාපියසිොෙම් මං. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, තස් සපාපියසිොය ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා…කප.… ො ච තත් ථ 
තස් සපාපියසිොය? යා තස් සපාපියසිොෙම් මස ්ස කිරියා ෙරණං උපගමනං 
අජ් ඣුපගමනං අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – අයං තත් ථ තස් සපාපියසිොය. 
එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං ොරකෙො උක් කෙොකටති, 
උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 
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පටිඤ්ඤාතෙරණං 

239. [පරි. 295, 306, 308 ආදකයො  ‘‘ආපත් තාධිෙරණං ෙතිහි සමකථහි 
සම් මති? ආපත් තාධිෙරණං තීහි සමකථහි සම් මති – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
පටිඤ ්ඤාතෙරකණන ච, තිණවත් ථාරකෙන ච. සියා ආපත් තාධිෙරණං එෙං 
සමථං අනාගම් ම – තිණවත් ථාරෙං, ද් වීහි සමකථහි සම් කමයය – 
සම් මුඛාවිනකයන ච, පටිඤ ්ඤාතෙරකණන චාති? සියාතිස ්ස වචනීයං. යථා 
ෙථං විය? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු ලහුෙං ආපත් තිං ආපන් කනො කහොති. 
කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා එෙං භික් ඛුං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ ්ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – 
‘අහං, ආවුකසො, ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් කනො; තං පටිකදකසමී’ති. කතන 
වත් තබ් කබො – ‘පස් සසී’ති? ‘ආම පස ්සාමී’ති. ‘ආයතිං සංවකරයයාසී’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, පටිඤ ්ඤාතෙරකණන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… ො ච තත් ථ 
පුග් ගලසම් මුඛතා? කයො ච කදකසති, යස් ස ච කදකසති, උකෙො සම් මුඛීභූතා 
කහොන් ති – අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. කිඤ් ච තත් ථ පටිඤ් ඤාතෙරණස් මිං? 
යා පටිඤ ්ඤාතෙරණස් ස ෙම් මස් ස කිරියා ෙරණං උපගමනං අජ් ඣුපගමනං 
අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – ඉදං තත් ථ පටිඤ ්ඤාතෙරණස් මිං. එවං 
වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං පටිග් ගාහකෙො උක් කෙොකටති, 
උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං. එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ලකෙථ, කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සම් බහුකල භික් ඛූ උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් සු වචනීයා – ‘අහං, ෙන් කත, 
ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් කනො; තං පටිකදකසමී’ති. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන කත භික් ඛූ ඤාකපතබ් බා – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ආපත් තිං සරති, 
විවරති, උත් තානිං ෙකරොති කදකසති. යදායස් මන් තානං පත් තේ ලං, අහං 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ආපත් තිං පටිග් ගණ් කහයයන් ති. කතන වත් තබ් කබො 
– ‘පස් සසී’ති? ‘ආම පස් සාමී’ති. ‘ආයතිං සංවකරයයාසී’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, පටිඤ ්ඤාතෙරකණන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… ො ච තත් ථ 
පුග් ගලසම් මුඛතා? කයො ච කදකසති, යස් ස ච කදකසති, උකෙො සම් මුඛීභූතා 
කහොන් ති – අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. කිඤ් ච තත් ථ පටිඤ් ඤාතෙරණස් මිං? 
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යා පටිඤ ්ඤාතෙරණස් ස ෙම් මස් ස කිරියා ෙරණං උපගමනං අජ් ඣුපගමනං 
අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – ඉදං තත් ථ පටිඤ් ඤාතෙරණස් මිං. එවං 
වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං පටිග් ගාහකෙො උක් කෙොකටති, 
උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං. එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ලකෙථ, කතන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපන් කනො; තං පටිකදකසමී’ති. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ආපත් තිං 
සරති, විවරති, උත් තානිං ෙකරොති, කදකසති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං 
ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො ආපත් තිං පටිග් ගණ් කහයයන් ති. කතන වත් තබ් කබො 
– ‘පස් සසී’ති? ‘ආම පස් සාමී’ති. ‘ආයතිං සංවකරයයාසී’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, පටිඤ ්ඤාතෙරකණන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා…කප.… 
එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං පටිග් ගාහකෙො උක් කෙොකටති, 
උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං පාචිත් තියං. 

තිණවත්ථාරෙං 

240. ‘‘සියා ආපත් තාධිෙරණං එෙං සමථං අනාගම් ම – 
පටිඤ ්ඤාතෙරණං, ද් වීහි සමකථහි සම් කමයය – සම් මුඛාවිනකයන ච, 
තිණවත් ථාරකෙන චාති? සියාතිස් ස වචනීයං. යථා ෙථං විය? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛූනං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං විවාදාපන් නානං විහරතං 
බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං කහොති ොසිතපරික් ෙන් තං. තත්ර කච 
භික් ඛූනං එවං කහොති – ‘අම් හාෙං කඛො ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයයා’ති. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, එවරූපං අධිෙරණං තිණවත් ථාරකෙන වූපසකමතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, වූපසකමතබ් බං. සබ් කබකහව එෙජ් ඣං 
සන් නිපතිතබ් බං, සන් නිපතිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
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පටුන 

ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉමං අධිෙරණං තිණවත් ථාරකෙන 
වූපසකමයය, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තන් ති. 
‘‘එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සකෙො 
පක් කඛො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. 
යදායස් මන් තානං පත් තේ ලං, අහං යා කචව ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ආයස් මන් තානඤ් කචව අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තන් ති. 

241. ‘‘අථාපකරසං එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සකෙො පක් කඛො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණන් තු කම ආයස් මන් තා. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. 
යදායස් මන් තානං පත් තේ ලං, අහං යා කචව ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ආයස් මන් තානඤ් කචව අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තන් ති. 

242. ‘‘අථාපකරසං එෙකතොපක් ඛිොනං භික් ඛූනං බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, අහං යා කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච 
අත් තකනො ආපත් ති, ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච 
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අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදකසයයං, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, 
ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ෙණ් ඩනජාතානං ෙලහජාතානං 
විවාදාපන් නානං විහරතං බහුං අස් සාමණෙං අජ් ඣාචිණ් ණං 
ොසිතපරික් ෙන් තං. සකච මයං ඉමාහි ආපත් තීහි අඤ් ඤමඤ් ඤං ොකරස් සාම, 
සියාපි තං අධිෙරණං ෙක් ඛළත් තාය වාළත් තාය කෙදාය සංවත් කතයය. අහං යා 
කචව ඉකමසං ආයස් මන් තානං ආපත් ති, යා ච අත් තකනො ආපත් ති, 
ඉකමසඤ ්කචව ආයස් මන් තානං අත් ථාය, අත් තකනො ච අත් ථාය, සඞ් ඝමජ් කඣ 
තිණවත් ථාරකෙන කදකසමි, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං. යස් සායස් මකතො ඛමති අම් හාෙං ඉමාසං ආපත් තීනං 
සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන කදසනා, ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා 
ගිහිප් පටිසංයුත් තං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘කදසිතා අම් හාෙං ඉමා ආපත් තිකයො සඞ් ඝමජ් කඣ තිණවත් ථාරකෙන, 
ඨකපත් වා ථු් ලවජ් ජං, ඨකපත් වා ගිහිප් පටිසංයුත් තං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘අථාපකරසං…කප.… එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

‘‘ඉදං වුච් චති, භික් ඛකව, අධිෙරණං වූපසන් තං. කෙන වූපසන් තං? 
සම් මුඛාවිනකයන ච, තිණවත් ථාරකෙන ච. කිඤ් ච තත් ථ සම් මුඛාවිනයස් මිං? 
සඞ් ඝසම් මුඛතා, ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා, පුග් ගලසම් මුඛතා. 

‘‘ො ච තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා? යාවතිො භික් ඛූ ෙම් මප් පත් තා, කත ආගතා 
කහොන් ති, ඡන් දාරහානං ඡන් කදො ආහකටො කහොති, සම් මුඛීභූතා න 
පටික් කෙොසන් ති – අයං තත් ථ සඞ් ඝසම් මුඛතා. 

‘‘ො ච තත් ථ ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා? කයන ධම් කමන කයන 
විනකයන කයන සත් ථුසාසකනන තං අධිෙරණං වූපසම් මති – අයං තත් ථ 
ධම් මසම් මුඛතා, විනයසම් මුඛතා. 

‘‘ො ච තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා? කයො ච කදකසති, යස් ස ච කදකසති, උකෙො 
සම් මුඛීභූතා කහොන් ති – අයං තත් ථ පුග් ගලසම් මුඛතා. 

‘‘කිඤ් ච තත් ථ තිණවත් ථාරෙස ්මිං? යා තිණවත් ථාරෙස ්ස ෙම් මස ්ස කිරියා 
ෙරණං උපගමනං අජ් ඣුපගමනං අධිවාසනා අප් පටික් කෙොසනා – ඉදං තත් ථ 
තිණවත් ථාරෙස ්මිං. එවං වූපසන් තං කච, භික් ඛකව, අධිෙරණං පටිග් ගාහකෙො 
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උක් කෙොකටති, උක් කෙොටනෙං පාචිත් තියං; ඡන් දදායකෙො ඛීයති, ඛීයනෙං 
පාචිත් තියං. 

[පරි. 295, 307, 308] ‘‘කිච් චාධිෙරණං ෙතිහි සමකථහි සම් මති? 
කිච් චාධිෙරණං එකෙන සමකථන සම් මති – සම් මුඛාවිනකයනා’’ති. 

සමථක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං චතුත් ථං. 
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5. ඛුද්දෙවත්ථුක්ඛන්ධෙං 

ඛුද්දෙවත්ථූනි 

243. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන 
ෙලන් දෙනිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නහායමානා 
රුක් කඛ ොයං උග් ඝංකසන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි පිට් ඨිම් පි. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා 
නහායමානා රුක් කඛ ොයං උග් ඝංකසස් සන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි 
පිට් ඨිම් පි, කසයයථාපි ම් ලමුට් ඨිො ගාමකමොද් දවා’’ති [ගාමකපොද් දවා (සී. , 
ගාමපූතවා (සයා.  ! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
නහායමානා රුක් කඛ ොයං උග් ඝංකසන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි 
පිට් ඨිම් පී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, 
භික් ඛකව, කතසං කමොඝපුරිසානං අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං 
අෙප් පියං අෙරණීයං. ෙථඤ් හි නාම කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා නහායමානා 
රුක් කඛ ොයං උග් ඝංකසස් සන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි පිට් ඨිම් පි? කනතං, 
භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං 
ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, නහායමාකනන භික් ඛුනා 
රුක් කඛ ොකයො උග් ඝංකසතබ් කබො. කයො උග් ඝංකසයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නහායමානා ථම් කෙ ොයං 
උග් ඝංකසන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි පිට් ඨිම් පි. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා නහායමානා 
ථම් කෙ ොයං උග් ඝංකසස් සන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි පිට් ඨිම් පි, කසයයථාපි 
ම් ලමුට් ඨිො ගාමකමොද් දවා’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
නහායමාකනන භික් ඛුනා ථම් කෙ ොකයො උග් ඝංකසතබ් කබො. කයො උග් ඝංකසයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ නහායමානා කුට් කට [කුඩ් කඩ 
(සී. සයා.   ොයං උග් ඝංකසන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි පිට් ඨිම් පි. මනුස ්සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා 
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නහායමානා කුට් කට ොයං උග් ඝංකසස් සන් ති, ඌරුම් පි බාහුම් පි උරම් පි 
පිට් ඨිම් පි, කසයයථාපි ම් ලමුට් ඨිො ගාමකමොද් දවා’’ති…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, 
නහායමාකනන භික් ඛුනා කුට් කට ොකයො උග් ඝංකසතබ් කබො. කයො උග් ඝංකසයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අට් ටාකන [අට් ඨාකන (සී. 
සයා.   නහායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
අට් ටාකන නහායිතබ් බං. කයො නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගන් ධබ් බහත් ථකෙන 
නහායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි 
ගිහී ොමකෙොගිකනොති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, ගන් ධබ් බහත් ථකෙන 
නහායිතබ් බං. කයො නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුරුවින් දෙසුත් තියා 
නහායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි 
ගිහී ොමකෙොගිකනොති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
කුරුවින් දෙසුත් තියා නහායිතබ් බං. කයො නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ විග් ගය් හ පරිෙම් මං 
ොරාකපන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, විග් ගය් හ පරිෙම් මං ොරාකපතබ් බං. කයො ොරාකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ම් ලකෙන නහායන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
ම් ලකෙන නහායිතබ් බං. කයො නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

244. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුකනො 
ෙච් ඡුකරොගාබාකධො කහොති. න තස් ස විනා ම් ලකෙන  ාසු කහොති. ෙගවකතො 
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එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිලානස ්ස 
අෙතම් ලෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ජරාදුබ් බකලො නහායමාකනො 
න සක් කෙොති අත් තකනො ොයං උග් ඝංකසතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උක් ොසිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පිට් ඨිපරිෙම් මං ොතුං කුක් කුච් චායන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පුථුපාණිෙ’’න් ති. 

245. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ව් ලිෙං 
ධාකරන් ති…කප.… පාමඞ් ගං ධාකරන් ති…කප.… ෙණ් ඨසුත් තෙං 
ධාකරන් ති…කප.… ෙටිසුත් තෙං ධාකරන් ති…කප.… ඔවට් ටිෙං 
ධාකරන් ති…කප.… ොයුරං ධාකරන් ති…කප.… හත් ථාෙරණං 
ධාකරන් ති…කප.… අඞ් ගුලිමුද් දිෙං ධාකරන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ 
කතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො 
කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ව් ලිෙං ධාකරන් ති…කප.… පාමඞ් ගං ධාකරන් ති, 
ෙණ් ඨසුත් තෙං ධාකරන් ති, ෙටිසුත් තෙං ධාකරන් ති, ඔවට් ටිෙං ධාකරන් ති, 
ොයුරං ධාකරන් ති, හත් ථාෙරණං ධාකරන් ති, අඞ් ගුලිමුද් දිෙං ධාකරන් තී’’ති? 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, ව් ලිො ධාකරතබ් බා…කප.… න පාමඞ් කගො 
ධාකරතබ් කබො… න ෙණ් ඨසුත් තෙං ධාකරතබ් බං… න ෙටිසුත් තෙං 
ධාකරතබ් බං… න ඔවට් ටිෙං ධාකරතබ් බං… න ොයුරං ධාකරතබ් බං… න 
හත් ථාෙරණං ධාකරතබ් බං… න අඞ් ගුලිමුද් දිො ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

246. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දීකඝ කෙකස ධාකරන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, දීඝා 
කෙසා ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
දුමාසිෙං වා දුවඞ් ගුලං වා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කෙොච් කඡන කෙකස 
ඔසණ් කඨන් ති [ඔසණ් කහන් ති (සී. සයා.   …කප.…  ණකෙන කෙකස 
ඔසණ් කඨන් ති, හත් ථ ණකෙන කෙකස ඔසණ් කඨන් ති, සිත් ථකතලකෙන 
කෙකස ඔසණ් කඨන් ති, උදෙකතලකෙන කෙකස ඔසණ් කඨන් ති. මනුස ්සා 
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උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, කෙොච් කඡන කෙසා 
ඔසණ් කඨතබ් බා…කප.… න සිත් ථකතලකෙන කෙසා ඔසණ් කඨතබ් බා… න 
උදෙකතලකෙන කෙසා ඔසණ් කඨතබ් බා. කයො ඔසණ් කඨයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

247. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ආදාකසපි උදෙපත් කතපි 
මුඛනිමිත් තං ඔකලොකෙන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛිය් යන් ති විපාකචන් ති – 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, ආදාකස වා උදෙපත් කත වා මුඛනිමිත් තං ඔකලොකෙතබ් බං. කයො 
ඔකලොකෙයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුකනො මුකඛ වකණො කහොති. 
කසො භික් ඛූ පුච් ඡි – ‘‘කීදිකසො කම, ආවුකසො, වකණො’’ති? භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘එදිකසො කත, ආවුකසො වකණො’’ති. කසො න සද් දහති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආබාධප් පච් චයා ආදාකස වා උදෙපත් කත 
වා මුඛනිමිත් තං ඔකලොකෙතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මුඛං ආලිම් පන් ති…කප.… 
මුඛං උම් මද් කදන් ති, මුඛං චුණ් කණන් ති, මකනොසිලිොය මුඛං ලඤ් කඡන් ති, 
අඞ් ගරාගං ෙකරොන් ති, මුඛරාගං ෙකරොන් ති, අඞ් ගරාගමුඛරාගං ෙකරොන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, මුඛං 
ආලිම් පිතබ් බං…කප.… න මුඛං උම් මද් දිතබ් බං, න මුඛං චුණ් කණතබ් බං, න 
මකනොසිලිොය මුඛං ලඤ් කඡතබ් බං, න අඞ් ගරාකගො ොතබ් කබො, න මුඛරාකගො 
ොතබ් කබො, න අඞ් ගරාගමුඛරාකගො ොතබ් කබො. කයො ෙකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුකනො චක් ඛුකරොගාබාකධො 
කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආබාධප් පච් චයා මුඛං ආලිම් පිතු’’න් ති. 

248. කතන කඛො පන සමකයන රාජගකහ ගිරග් ගසමජ් කජො [සමජ් ජා 
(අභිධානගන් කථසු   කහොති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගිරග් ගසමජ් ජං දස් සනාය 
අගමංසු. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
සමණා සෙයපුත් තියා නච් චම් පි ගීතම් පි වාදිතම් පි දස් සනාය ගච් ඡිස ්සන් ති, 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනො’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
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භික් ඛකව, නච් චං වා ගීතං වා වාදිතං වා දස් සනාය ගන් තබ් බං. කයො ගච් කඡයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

249. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ආයතකෙන 
ගීතස ්සකරන ධම් මං ගායන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘යකථව [යථා ච (ෙ.   මයං ගායාම, එවකමවිකම සමණා සෙයපුත් තියා 
ආයතකෙන ගීතස ්සකරන ධම් මං ගායන් තී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ආයතකෙන ගීතස ්සකරන ධම් මං ගායිස් සන් තී’’ති! අථ කඛො 
කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 
‘‘පඤ් චිකම, භික් ඛකව, ආදීනවා ආයතකෙන ගීතස් සකරන ධම් මං ගායන් තස් ස. 
අත් තනාපි තස් මිං සකර සාරජ් ජති, පකරපි තස් මිං සකර සාරජ් ජන් ති, ගහපතිොපි 
උජ් ඣායන් ති, සරකුත් තිම් පි නිොමයමානස් ස සමාධිස් ස ෙඞ් කගො කහොති, 
පච් ඡිමා ජනතා දිට් ඨානුගතිං ආපජ් ජති – ඉකම කඛො, භික් ඛකව, පඤ් ච ආදීනවා 
ආයතකෙන ගීතස් සකරන ධම් මං ගායන් තස් ස. න, භික් ඛකව, ආයතකෙන 
ගීතස ්සකරන ධම් කමො ගායිතබ් කබො. කයො ගාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සරෙඤ් කඤ කුක් කුච් චායන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සරෙඤ් ඤ’’න් ති. 

‘‘කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ බාහිරකලොමිං [බාහියකලොමිං 
(ෙ.   උණ් ණිං ධාකරන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, බාහියකලොමි උණ් ණි ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

250. කතන කඛො පන සමකයන රඤ් කඤො මාගධස් ස කසනියස් ස 
බිම් බිසාරස ්ස ආරාකම අම් බා  ලිකනො කහොන් ති. රඤ් ඤා මාගකධන කසනිකයන 
බිම් බිසාකරන අනුඤ් ඤාතං කහොති – ‘‘යථාසුඛං අයයා අම් බං පරිභුඤ් ජන් තූ’’ති. 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තරුණඤ් කඤව අම් බං පාතාකපත් වා පරිභුඤ් ජිංසු. රඤ් කඤො 
ච මාගධස් ස කසනියස් ස බිම් බිසාරස් ස අම් කබන අත් කථො කහොති. අථ කඛො රාජා 
මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො මනුස් කස ආණාකපසි – ‘‘ගච් ඡථ, ෙකණ, 
ආරාමං ගන් ත් වා අම් බං ආහරථා’’ති. ‘‘එවං කදවා’’ති කඛො කත මනුස් සා 
රඤ් කඤො මාගධස් ස කසනියස ්ස බිම් බිසාරස් ස පටිස් සුත් වා ආරාමං ගන් ත් වා 
ආරාමපාලං එතදකවොචුං – ‘‘කදවස් ස, ෙකණ, අම් කබන අත් කථො, අම් බං 
කදථා’’ති. ‘‘නත් ථායයා අම් බං. තරුණඤ් කඤව අම් බං පාතාකපත් වා භික් ඛූ 
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පරිභුඤ් ජිංසූ’’ති. අථ කඛො කත මනුස් සා රඤ් කඤො මාගධස් ස කසනියස් ස 
බිම් බිසාරස ්ස එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘සුපරිභුත් තං, ෙකණ, අකයයහි අම් බං, 
අපි ච ෙගවතා මත් තා වණ් ණිතා’’ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා න මත් තං ජානිත් වා 
රඤ් කඤො අම් බං පරිභුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං 
මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත 
භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අම් බං 
පරිභුඤ් ජිතබ් බං. කයො පරිභුඤ් කජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස පූගස ්ස සඞ් ඝෙත් තං කහොති. සූකප 
අම් බකපසිොකයො පක් ඛිත් තා කහොන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා 
නප් පටිග් ගණ් හන් ති. ‘‘පටිග් ගණ් හථ, භික් ඛකව, පරිභුඤ් ජථ. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අම් බකපසිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස පූගස් ස සඞ් ඝෙත් තං කහොති. කත න 
පරියාපුණිංසු අම් බකපසිෙං ොතුං, ෙත් තග් කග සෙකලකහව අම් කබහි කදන් ති. 
භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නප් පටිග් ගණ් හන් ති. ‘‘පටිග් ගණ් හථ, භික් ඛකව, 
පරිභුඤ් ජථ. අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ් චහි සමණෙප් කපහි  ලං පරිභුඤ් ජිතුං – 
අග් ගිපරිචිතං, සත් ථපරිචිතං, නඛපරිචිතං, අබීජං, නිබ් බත් තබීජඤ් කඤව 
[නිබ් බට් ටබීජං (සී. සයා.   පඤ ්චමං. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉකමහි පඤ් චහි 
සමණෙප් කපහි  ලං පරිභුඤ් ජිතු’’න් ති. 

251. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු අහිනා දට් කඨො 
ොලඞ් ෙකතො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න හි නූන කසො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි කමත් කතන චිත් කතන  රි. 
සකච හි කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි කමත් කතන 
චිත් කතන  කරයය, න හි කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අහිනා දට් කඨො ොලඞ් ෙකරයය. 
ෙතමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි? විරූපක් ඛං අහිරාජකුලං, එරාපථං 
අහිරාජකුලං, ඡබයාපුත් තං අහිරාජකුලං, ෙණ් හාකගොතමං අහිරාජකුලං. න හි 
නූන කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි කමත් කතන 
චිත් කතන  රි. සකච හි කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි 
කමත් කතන චිත් කතන  කරයය, න හි කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අහිනා දට් කඨො 
ොලඞ් ෙකරයය. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉමානි චත් තාරි අහිරාජකුලානි 
කමත් කතන චිත් කතන  රිතුං, අත් තගුත් තියා අත් තරක් ඛාය අත් තපරිත් තං ොතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං – 

[ජා. 1.2.105-106; අ. නි. 4.67 ඉදං වත් ථු ආගතං  ‘‘විරූපක් කඛහි කම 
කමත් තං, කමත් තං එරාපකථහි කම; 
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ඡබයාපුත් කතහි කම කමත් තං, කමත් තං ෙණ් හාකගොතමකෙහි ච. 

‘‘අපාදකෙහි කම කමත් තං, කමත් තං ද් විපාදකෙහි කම; 
චතුප් පකදහි කම කමත් තං, කමත් තං බහුප් පකදහි කම. 

‘‘මා මං අපාදකෙො හිංසි, මා මං හිංසි ද් විපාදකෙො; 
මා මං චතුප් පකදො හිංසි, මා මං හිංසි බහුප් පකදො. 

‘‘සබ් කබ සත් තා සබ් කබ පාණා, සබ් කබ භූතා ච කෙවලා; 
සබ් කබ ෙද්රානි පස් සන් තු, මා කිඤ් චි පාපමාගමා. 

‘‘අප් පමාකණො බුද් කධො, අප් පමාකණො ධම් කමො, 
අප් පමාකණො සඞ් කඝො, පමාණවන් තානි සීනසපානි [සිරිංසපානි (සී. 
සයා.  . 

‘‘අහි විච් ඡිො සතපදී, උණ් ණනාභි සරබූ මූසිො; 
ෙතා කම රක් ඛා ෙතං කම පරිත් තං, පටික් ෙමන් තු භූතානි. 

‘‘කසොහං නකමො ෙගවකතො, නකමො සත් තන් නං සම් මාසම් බුද් ධාන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු අනභිරතියා පීළිකතො 
අත් තකනො අඞ් ගජාතං ඡින් දි. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අඤ ්ඤම් හි 
කසො, භික් ඛකව, කමොඝපුරිකසො කඡතබ් බම් හි, අඤ ්ඤං ඡින් දි. න, භික් ඛකව, 
අත් තකනො අඞ් ගජාතං කඡතබ් බං. කයො ඡින් කදයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්සා’’ති. 

252. කතන කඛො පන සමකයන රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස් ස මහග් ඝස ්ස 
චන් දනස ්ස [චන් දනසාරස් ස (සී. සයා.   චන් දනගණ් ඨි උප් පන් නා කහොති. අථ 
කඛො රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස් ස එතදකහොසි – ‘‘යංනූනාහං ඉමාය 
චන් දනගණ් ඨියා පත් තං කලඛාකපයයං. කලඛඤ් ච කම පරිකෙොගං ෙවිස් සති, 
පත් තඤ ්ච දානං දස් සාමී’’ති. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨි තාය 
චන් දනගණ් ඨියා පත් තං කලඛාකපත් වා සික් ොය උඩ් ඩිත් වා [වාහිත් වා (සී.   
කවළග් කග ආලග් කගත් වා කවළුපරම් පරාය බන් ධිත් වා [වාහිත් වා (සයා.   
එවමාහ – ‘‘කයො සමකණො වා බ්රාහ් මකණො වා අරහා කචව ඉද් ධිමා ච දින් නංකයව 
පත් තං ඔහරතූ’’ති. අථ කඛො පූරකණො ෙස ්සකපො කයන රාජගහකෙො කසට් ඨි 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා රාජගහෙං කසට් ඨිං එතදකවොච – ‘‘අහඤ් හි, 
ගහපති, අරහා කචව ඉද් ධිමා ච, කදහි කම පත් ත’’න් ති. ‘‘සකච, ෙන් කත, 
ආයස ්මා අරහා කචව ඉද් ධිමා ච දින් නංකයව පත් තං ඔහරතූ’’ති. අථ කඛො 
මක් ඛලි කගොසාකලො… අජිකතො කෙසෙම් බකලො… පකුකධො ෙච් චායකනො… 
සඤ ්චකයො කබලට් ඨපුත් කතො [සඤ ්ජකයො කබ් ලට් ඨිපුත් කතො (සී.   … 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   ඛුද් දෙවත් ථුක් ඛන් ධෙං 

221 

පටුන 

නිගණ් කඨො නාටපුත් කතො [නාථපුත් කතො (සී.   කයන රාජගහකෙො කසට් ඨි 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා රාජගහෙං කසට් ඨිං එතදකවොච – ‘‘අහඤ් හි, 
ගහපති, අරහා කචව ඉද් ධිමා ච, කදහි කම පත් ත’’න් ති. ‘‘සකච, ෙන් කත, 
ආයස ්මා අරහා කචව ඉද් ධිමා ච, දින් නංකයව පත් තං ඔහරතූ’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා ච මහාකමොග් ග් ලාකනො ආයස් මා ච 
පිණ් කඩොලොරද් වාකජො පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය රාජගහං 
පිණ් ඩාය පවිසිංසු. අථ කඛො ආයස් මා පිණ් කඩොලොරද් වාකජො ආයස් මන් තං 
මහාකමොග් ග් ලානං එතදකවොච – ‘‘ආයස ්මා කඛො මහාකමොග් ග් ලාකනො අරහා 
කචව ඉද් ධිමා ච. ගච් ඡාවුකසො, කමොග් ග් ලාන, එතං පත් තං ඔහර. තුය් කහකසො 
පත් කතො’’ති. ‘‘ආයස් මා කඛො ොරද් වාකජො අරහා කචව ඉද් ධිමා ච. ගච් ඡාවුකසො, 
ොරද් වාජ, එතං පත් තං ඔහර. තුය් කහකසො පත් කතො’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
පිණ් කඩොලොරද් වාකජො කවහාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා තං පත් තං ගකහත් වා 
තික් ඛත් තුං රාජගහං අනුපරියායි. 

කතන කඛො පන සමකයන රාජගහකෙො කසට් ඨි සපුත් තදාකරො සකෙ 
නිකවසකන ඨිකතො කහොති පඤ් ජලිකෙො නමස් සමාකනො – ඉකධව, ෙන් කත, 
අකයයො ොරද් වාකජො අම් හාෙං නිකවසකන පතිට් ඨාතූති. අථ කඛො ආයස් මා 
පිණ් කඩොලොරද් වාකජො රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස ්ස නිකවසකන පතිට් ඨාසි. අථ 
කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨි ආයස් මකතො පිණ් කඩොලොරද් වාජස් ස හත් ථකතො 
පත් තං ගකහත් වා මහග් ඝස ්ස ඛාදනීයස් ස පූකරත් වා ආයස් මකතො 
පිණ් කඩොලොරද් වාජස් ස අදාසි. අථ කඛො ආයස් මා පිණ් කඩොලොරද් වාකජො තං 
පත් තං ගකහත් වා ආරාමං අගමාසි. අස ්කසොසුං කඛො මනුස් සා – අකයයන කිර 
පිණ් කඩොලොරද් වාකජන රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස ්ස පත් කතො ඔහාරිකතොති. කත ච 
මනුස් සා උච් චාසද් දා මහාසද් දා ආයස් මන් තං පිණ් කඩොලොරද් වාජං පිට් ඨිකතො 
පිට් ඨිකතො අනුබන් ධිංසු. 

අස් කසසි කඛො ෙගවා උච් චාසද් දං මහාසද් දං; සුත් වාන ආයස් මන් තං 
ආනන් දං ආමන් කතසි – ‘‘කිං නු කඛො කසො, ආනන් ද, උච් චාසද් කදො 
මහාසද් කදො’’ති? ‘‘ආයස් මතා, ෙන් කත, පිණ් කඩොලොරද් වාකජන රාජගහෙස් ස 
කසට් ඨිස ්ස පත් කතො ඔහාරිකතො. අස් කසොසුං කඛො, ෙන් කත, මනුස් සා – අකයයන 
කිර පිණ් කඩොලොරද් වාකජන රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස් ස පත් කතො ඔහාරිකතොති. 
කත ච, ෙන් කත, මනුස් සා උච් චාසද් දා මහාසද් දා ආයස ්මන් තං 
පිණ් කඩොලොරද් වාජං පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො අනුබන් ධා. කසො එකසො, ෙන් කත, 
ෙගවා උච් චාසද් කදො මහාසද් කදො’’ති. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං 
පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාකපත් වා ආයස් මන් තං පිණ් කඩොලොරද් වාජං 
පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර තයා, ොරද් වාජ, රාජගහෙස ්ස කසට් ඨිස් ස පත් කතො 
ඔහාරිකතො’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, 
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ොරද් වාජ, අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. 
ෙථඤ ්හි නාම ත් වං, ොරද් වාජ, ඡවස් ස දාරුපත් තස ්ස ොරණා ගිහීනං 
උත් තරිමනුස ්සධම් මං ඉද් ධිපාටිහාරියං දස් කසස් සසි! කසයයථාපි, ොරද් වාජ, 
මාතුගාකමො ඡවස් ස මාසෙරූපස් ස ොරණා කෙොපිනං දස් කසති, එවකමව කඛො 
තයා, ොරද් වාජ, ඡවස් ස දාරුපත් තස් ස ොරණා ගිහීනං උත් තරිමනුස් සධම් මං 
ඉද් ධිපාටිහාරියං දස් සිතං. කනතං, ොරද් වාජ, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, ගිහීනං උත් තරිමනුස ්සධම් මං ඉද් ධිපාටිහාරියං දස් කසතබ් බං. 
කයො දස් කසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. භින් දකථතං, භික් ඛකව, දාරුපත් තං 
සෙලිෙං සෙලිෙං ෙත් වා, භික් ඛූනං අඤ් ජනුපපිසනං කදථ. න ච, භික් ඛකව, 
දාරුපත් කතො ධාකරතබ් කබො. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවකච පත් කත ධාකරන් ති 
කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, කසොවණ් ණමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො…කප.… න රූපියමකයො 
පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න මණිමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න 
කවළුරියමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න  ලිෙමකයො පත් කතො 
ධාකරතබ් කබො… න ෙංසමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න ොචමකයො 
පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න තිපුමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න සීසමකයො 
පත් කතො ධාකරතබ් කබො… න තම් බකලොහමකයො පත් කතො ධාකරතබ් කබො. කයො 
ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ද් කව පත් කත – 
අකයොපත් තං, මත් තිොපත් ත’’න් ති. 

253. කතන කඛො පන සමකයන පත් තමූලං ඝංසියති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පත් තමණ් ඩල’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවචානි පත් තමණ් ඩලානි 
ධාකරන් ති කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචානි පත් තමණ් ඩලානි ධාකරතබ් බානි. 
කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ද් කව 
පත් තමණ් ඩලානි – තිපුමයං, සීසමය’’න් ති. බහලානි මණ් ඩලානි න 
අච් ඡුපියන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ලිඛිතු’’න් ති. වලී [චලී (ෙ.   කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මෙරදන් තෙං ඡින් දිතු’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ චිත්රානි පත් තමණ් ඩලානි 
ධාකරන් ති රූපොකිණ් ණානි භිත් තිෙම් මෙතානි. තානි රථිොයපි දස් කසන් තා 
ආහිණ් ඩන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, චිත්රානි 
පත් තමණ් ඩලානි ධාකරතබ් බානි රූපොකිණ් ණානි භිත් තිෙම් මෙතානි. කයො 
ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පෙතිමණ් ඩල’’න් ති. 

254. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කසොදෙං පත් තං පටිසාකමන් ති. 
පත් කතො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, කසොදකෙො 
පත් කතො පටිසාකමතබ් කබො. කයො පටිසාකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ඔතාකපත් වා පත් තං පටිසාකමතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කසොදෙං [සඋදෙං (ෙ.   පත් තං 
ඔතාකපන් ති. පත් කතො දුග් ගන් කධො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, කසොදකෙො පත් කතො ඔතාකපතබ් කබො. කයො ඔතාකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, කවොදෙං ෙත් වා ඔතාකපත් වා පත් තං 
පටිසාකමතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ උණ් කහ පත් තං නිදහන් ති. පත් තස ්ස 
වණ් කණො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උණ් කහ 
පත් කතො නිදහිතබ් කබො. කයො නිදකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මුහුත් තං උණ් කහ ඔතාකපත් වා පත් තං පටිසාකමතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් බහුලා පත් තා අජ් කඣොොකස අනාධාරා 
නික් ඛිත් තා කහොන් ති. වාතමණ් ඩලිොය ආවට් කටත් වා පත් තා භිජ් ජිංසු. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පත් තාධාරෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මිඩ් ඪන් කත පත් තං නික් ඛිපන් ති. 
පරිපතිත් වා [පරිවට් ටිත් වා (සයා.   පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, මිඩ් ඪන් කත පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො 
නික් ඛිකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පරිෙණ් ඩන් කත පත් තං නික් ඛිපන් ති. 
පරිපතිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
පරිෙණ් ඩන් කත පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො නික් ඛිකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඡමාය පත් තං නික් කුජ් ජන් ති. ඔට් කඨො 
ඝංසියති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තිණසන් ථාරෙ’’න් ති. තිණසන් ථාරකෙො උපචිොහි ඛජ් ජති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කචොළෙ’’න් ති. කචොළෙං 
උපචිොහි ඛජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
පත් තමාළෙ’’න් ති. පත් තමාළකෙො පරිපතිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පත් තකුණ් කඩොලිෙ’’න් ති. 
පත් තකුණ් කඩොලිොය පත් කතො ඝංසියති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පත් තථවිෙ’’න් ති. අංසබද් ධකෙො න කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අංසබද් ධෙං 
බන් ධනසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ භිත් තිඛිකලපි නාගදන් තකෙපි පත් තං 
ලග් කගන් ති. පරිපතිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, පත් කතො ලග් කගතබ් කබො. කයො ලග් කගයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මඤ් කච පත් තං නික් ඛිපන් ති, 
සතිසම් කමොසා නිසීදන් තා ඔත් ථරිත් වා පත් තං භින් කදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, මඤ ්කච පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො 
නික් ඛිකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පීකඨ පත් තං නික් ඛිපන් ති, සතිසම් කමොසා 
නිසීදන් තා ඔත් ථරිත් වා පත් තං භින් කදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, පීකඨ පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො නික් ඛිකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අඞ් කෙ පත් තං නික් ඛිපන් ති, සතිසම් කමොසා 
උට් ඨහන් ති. පරිපතිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, අඞ් කෙ පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො නික් ඛිකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඡත් කත පත් තං නික් ඛිපන් ති. 
වාතමණ් ඩලිොය ඡත් තං උක් ඛිපියති පරිපතිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඡත් කත පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. කයො 
නික් ඛිකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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255. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පත් තහත් ථා ෙවාටං පණාකමන් ති. 
ෙවාකටො ආවට් ටිත් වා පත් කතො භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, පත් තහත් කථන ෙවාටං පණාකමතබ් බං [ෙවාකටො පණාකමතබ් කබො 
(ෙ.  . කයො පණාකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ තුම් බෙටාකහ පිණ් ඩාය චරන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි තිත් ථියාති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, තුම් බෙටාකහ පිණ් ඩාය චරිතබ් බං. කයො 
චකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඝටිෙටාකහ [ඝටිෙටාකහන (සයා.   
පිණ් ඩාය චරන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි 
තිත් ථියාති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඝටිෙටාකහ 
පිණ් ඩාය චරිතබ් බං. කයො චකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සබ් බපංසුකූලිකෙො කහොති. 
කසො ඡවසීසස ්ස පත් තං ධාකරති. අඤ් ඤතරා ඉත් ථී පස් සිත් වා භීතා විස් සරමොසි 
– ‘‘අභුං කම පිසාකචො වතාය’’න් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා ඡවසීසස් ස පත් තං 
ධාකරස ්සන් ති, කසයයථාපි පිසාචි් ලිො’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, ඡවසීසස් ස පත් කතො ධාකරතබ් කබො. කයො ධාකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. න ච, භික් ඛකව, සබ් බපංසුකූලිකෙන ෙවිතබ් බං. කයො ෙකවයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ චලොනිපි අට් ඨිොනිපි උච් ඡිට් කඨොදෙම් පි 
පත් කතන නීහරන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘යස් මිං 
කයවිකම සමණා සෙයපුත් තියා භුඤ් ජන් ති කසොව කනසං පටිග් ගකහො’’ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න භික් ඛකව, චලොනි වා අට් ඨිොනි වා 
උච් ඡිට් කඨොදෙං වා පත් කතන නීහරිතබ් බං. කයො නීහකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, පටිග් ගහ’’න් ති. 

256. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ හත් කථන විප්  ාකළත් වා චීවරං 
සිබ් කබන් ති. චීවරං විකලොමිෙං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සත් ථෙං නමතෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස දණ් ඩසත් ථෙං උප් පන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
දණ් ඩසත් ථෙ’’න් ති. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   ඛුද් දෙවත් ථුක් ඛන් ධෙං 
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පටුන 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවකච සත් ථෙදණ් කඩ 
ධාකරන් ති කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචා සත් ථෙදණ් ඩා ධාකරතබ් බා. කයො 
ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨිමයං දන් තමයං 
විසාණමයං නළමයං කවළුමයං ෙට් ඨමයං ජතුමයං  ලමයං කලොහමයං 
සඞ් ඛනාභිමය’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කුක් කුටපත් කතනපි කවළුකපසිොයපි 
චීවරං සිබ් කබන් ති. චීවරං දුස් සිබ් බිතං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සූචි’’න් ති. සූචිකයො ෙණ් ණකිතාකයො කහොන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සූචිනාළිෙ’’න් ති. සූචිනාළිොයපි ෙණ් ණකිතාකයො 
කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කිණ් කණන පූකරතු’’න් ති. 
කිණ් කණපි ෙණ් ණකිතාකයො කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
සත් තුයා පූකරතු’’න් ති. සත් තුයාපි ෙණ් ණකිතාකයො කහොන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සරිතෙ’’න් ති. සරිතකෙපි ෙණ් ණකිතාකයො 
කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මධුසිත් ථකෙන සාකරතු’’න් ති. 
සරිතෙං පරිභිජ් ජති. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සරිතෙසිපාටිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ තත් ථ තත් ථ ඛිලං නික් ඛණිත් වා 
සම් බන් ධිත් වා චීවරං සිබ් කබන් ති. චීවරං විෙණ් ණං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙථිනං ෙථිනරජ් ජං [ෙඨිනං ෙඨිනරජ් ජං 
(සී. සයා.   තත් ථ තත් ථ ඔබන් ධිත් වා චීවරං සිබ් කබතු’’න් ති. විසකම ෙථිනං 
පත් ථරන් ති. ෙථිනං පරිභිජ් ජති…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, විසකම ෙථිනං 
පත් ථරිතබ් බං. කයො පත් ථකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

ඡමාය ෙථිනං පත් ථරන් ති. ෙථිනං පංසුකිතං කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, තිණසන් ථාරෙ’’න් ති. ෙථිනස් ස අන් කතො ජීරති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අනුවාතං පරිෙණ් ඩං ආකරොකපතු’’න් ති. ෙථිනං 
නප් පකහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, දණ් ඩෙථිනං බිදලෙං සලාෙං 
විනන් ධනරජ් ජං විනන් ධනසුත් තං විනන් ධිත් වා චීවරං සිබ් කබතු’’න් ති. 
සුත් තන් තරිොකයො විසමා කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ෙළිම් ෙෙ’’න් ති. සුත් තා වඞ් ො කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
කමොඝසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අකධොකතහි පාකදහි ෙථිනං අක් ෙමන් ති. 
ෙථිනං දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අකධොකතහි 
පාකදහි ෙථිනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අ් කලහි පාකදහි ෙථිනං අක් ෙමන් ති. 
ෙථිනං දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අ් කලහි 
පාකදහි ෙථිනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සඋපාහනා ෙථිනං අක් ෙමන් ති. ෙථිනං 
දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, සඋපාහකනන 
ෙථිනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ චීවරං සිබ් බන් තා අඞ් ගුලියා 
පටිග් ගණ් හන් ති. අඞ් ගුලිකයො දුක් ඛා කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පටිග් ගහ’’න් ති. 

257. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවකච පටිග් ගකහ 
ධාකරන් ති කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචා පටිග් ගහා ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස් ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨිමයං…කප.… 
සඞ් ඛනාභිමය’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සූචිකයොපි සත් ථොපි පටිග් ගහාපි නස් සන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආකවසනවිත් ථෙ’’න් ති. ආකවසනවිත් ථකෙ සමාකුලා කහොන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පටිග් ගහථවිෙ’’න් ති. 
අංසබද් ධකෙො න කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අංසබද් ධෙං බන් ධනසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අබ් කෙොොකස චීවරං සිබ් බන් තා සීකතනපි 
උණ් කහනපි කිලමන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ෙථිනසාලං ෙථිනමණ් ඩප’’න් ති. ෙථිනසාලා නීචවත් ථුො කහොති, 
උදකෙන ඔත් ථරියයති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. 
ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන 
– ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
ෙථිනසාලාය තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඔගුම් ක ත් වා [ඔගුම් කබත් වා (සී. සයා.   උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – 
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කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං චීවරවංසං චීවරරජ් ජෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ චීවරං සිබ් කබත් වා තත් කථව ෙථිනං 
උජ් ඣිත් වා පක් ෙමන් ති, උන් දූකරහිපි උපචිොහිපි ඛජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙථිනං සඞ් ඝරිතු’’න් ති. ෙථිනං 
පරිභිජ් ජති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කගොඝංසිොය ෙථිනං 
සඞ් ඝරිතු’’න් ති. ෙථිනං විනිකවඨියති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
බන් ධනරජ් ජ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කුට් කටපි ථම් කෙපි ෙථිනං උස් සාකපත් වා 
පක් ෙමන් ති. පරිපතිත් වා ෙථිනං භිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භිත් තිඛිකල වා නාගදන් කත වා ලග් කගතු’’න් ති. 

258. අථ කඛො ෙගවා රාජගකහ යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන කවසාලී කතන 
චාරිෙං පක් ොමි. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සූචිෙම් පි සත් ථෙම් පි 
කෙසජ් ජම් පි පත් කතන ආදාය ගච් ඡන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කෙසජ් ජත් ථවිෙ’’න් ති. අංසබද් ධකෙො න 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අංසබද් ධෙං බන් ධනසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු උපාහනාකයො 
ොයබන් ධකනන බන් ධිත් වා ගාමං පිණ් ඩාය පාවිසි. අඤ් ඤතකරො උපාසකෙො තං 
භික් ඛුං අභිවාකදන් කතො උපාහනාකයො සීකසන ඝට් කටති. කසො භික් ඛු මඞ් කු 
අකහොසි. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං ගන් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. 
භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උපාහනත් ථවිෙ’’න් ති. අංසබද් ධකෙො න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අංසබද් ධෙං බන් ධනසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අන් තරාමග් කග උදෙං අෙප් පියං කහොති. 
පරිස ්සාවනං න කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පරිස ්සාවන’’න් ති. කචොළෙං නප් පකහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ෙටච් ඡුපරිස ්සාවන’’න් ති. කචොළෙං නප් පකහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ධම් මෙරණ’’න් ති [ධම් මෙරණං (සී. සයා. , ධමෙරණං 
(ෙ.  . 

259. කතන කඛො පන සමකයන ද් කව භික් ඛූ කෙොසකලසු ජනපකද 
අද් ධානමග් ගප් පටිපන් නා කහොන් ති. එකෙො භික් ඛු අනාචාරං ආචරති. දුතිකයො 
භික් ඛු තං භික් ඛුං එතදකවොච – ‘‘මා, ආවුකසො, එවරූපං අොසි. කනතං 
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ෙප් පතී’’ති. කසො තස් මිං උපනන් ධි. අථ කඛො කසො භික් ඛු පිපාසාය පීළිකතො 
උපනද් ධං භික් ඛුං එතදකවොච – ‘‘කදහි කම, ආවුකසො, පරිස ්සාවනං, පානීයං 
පිවිස් සාමී’’ති. උපනද් කධො භික් ඛු න අදාසි. කසො භික් ඛු පිපාසාය පීළිකතො 
ොලමොසි. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං ගන් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආකරොකචසි. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුකසො, පරිස ්සාවනං යාචියමාකනො න අදාසී’’ති? 
‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම භික් ඛු පරිස් සාවනං යාචියමාකනො න 
දස් සතී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො 
ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාකපත් වා තං 
භික් ඛුං පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර ත් වං, භික් ඛු, පරිස ්සාවනං යාචියමාකනො න 
අදාසී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා – ‘‘අනනුච් ඡවිෙං, 
කමොඝපුරිස, අනනුකලොමිෙං අප් පතිරූපං අස් සාමණෙං අෙප් පියං අෙරණීයං. 
ෙථඤ ්හි නාම ත් වං, කමොඝපුරිස, පරිස ්සාවනං යාචියමාකනො න දස් සසි. කනතං, 
කමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං 
ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න භික් ඛකව, අද් ධානමග් ගප් පටිපන් කනන 
භික් ඛුනා පරිස් සාවනං යාචියමාකනන න දාතබ් බං. කයො න දකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. න ච, භික් ඛකව, අපරිස ්සාවනකෙන අද් ධාකනො පටිපජ් ජිතබ් කබො. 
කයො පටිපජ් කජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. සකච න කහොති පරිස් සාවනං වා 
ධම් මෙරකණො වා, සඞ් ඝාටිෙණ් කණොපි අධිට් ඨාතබ් කබො – ඉමිනා 
පරිස ්සාකවත් වා පිවිස් සාමී’’ති. අථ කඛො ෙගවා අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො 
කයන කවසාලී තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා කවසාලියං විහරති මහාවකන 
කූටාගාරසාලායං. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නවෙම් මං ෙකරොන් ති. 
පරිස ්සාවනං න සම් මති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, දණ් ඩපරිස් සාවන’’න් ති. දණ් ඩපරිස් සාවනං න සම් මති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔත් ථරෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මෙකසහි උබ් බාළ් හා කහොන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මෙසකුටිෙ’’න් ති. 

260. කතන කඛො පන සමකයන කවසාලියං පණීතානං ෙත් තානං 
ෙත් තපටිපාටි අට් ඨිතා කහොති. භික් ඛූ පණීතානි කෙොජනානි භුඤ් ජිත් වා 
අභිසන් නොයා කහොන් ති බහ් වාබාධා [බව් හාබාධා (සී.  . අථ කඛො ජීවකෙො 
කෙොමාරෙච් කචො කවසාලිං අගමාසි කෙනචිකදව ෙරණීකයන. අද් දසා කඛො 
ජීවකෙො කෙොමාරෙච් කචො භික් ඛූ අභිසන් නොකය බහ් වාබාකධ. දිස් වාන කයන 
ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො ජීවකෙො කෙොමාරෙච් කචො ෙගවන් තං 
එතදකවොච – ‘‘එතරහි, ෙන් කත, භික් ඛූ අභිසන් නොයා බහ් වාබාධා. සාධු, 
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ෙන් කත, ෙගවා භික් ඛූනං චඞ් ෙමඤ් ච ජන් තාඝරඤ් ච අනුජානාතු. එවං භික් ඛූ 
අප් පාබාධා ෙවිස් සන් තී’’ති. අථ කඛො ෙගවා ජීවෙං කෙොමාරෙච් චං ධම් මියා 
ෙථාය සන් දස් කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි සම් පහංකසසි. අථ කඛො ජීවකෙො 
කෙොමාරෙච් කචො ෙගවතා ධම් මියා ෙථාය සන් දස් සිකතො සමාදපිකතො 
සමුත් කතජිකතො සම් පහංසිකතො උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා 
පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං 
පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චඞ් ෙමඤ ්ච ජන් තාඝරඤ් චා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ විසකම චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් ති. පාදා දුක් ඛා 
කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සමං 
ොතු’’න් ති. චඞ් ෙකමො නීචවත් ථුකෙො කහොති. උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, 
දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තකයො කසොපාකන – ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. 
ආකරොහන් තා පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආලම් බනබාහ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ චඞ් ෙකම චඞ් ෙමන් තා පරිපතන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චඞ් ෙමනකවදිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අජ් කඣොොකස චඞ් ෙමන් තා සීකතනපි 
උණ් කහනපි කිලමන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, චඞ් ෙමනසාල’’න් ති. චඞ් ෙමනසාලායං තිණචුණ් ණං 
පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං 
ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. ජන් තාඝරං 
නීචවත් ථුෙං කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
ජන් තාඝරස් ස ෙවාටං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාටං 
පිට් ඨසඞ් ඝාටං [පීඨසංඝාටං (ෙ.   උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං අග් ගළවට් ටිෙං 
ෙපිසීසෙං සූචිෙං ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනඡිද් දං ආවිඤ් ඡනරජ් ජ’’න් ති. 
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ජන් තාඝරස් ස කුට් ටපාකදො ජීරති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මණ් ඩලිෙං 
ොතු’’න් ති. ජන් තාඝරස් ස ධූමකනත් තං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ධූමකනත් ත’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඛුද් දකෙ ජන් තාඝකර මජ් කඣ අග් ගිට් ඨානං 
ෙකරොන් ති. උපචාකරො න කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඛුද් දකෙ ජන් තාඝකර එෙමන් තං අග් ගිට් ඨානං ොතුං, 
මහ් ලකෙ මජ් කඣ’’ති. ජන් තාඝකර අග් ගි මුඛං ඩහති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මුඛමත් තිෙ’’න් ති. හත් කථ මත් තිෙං කතකමන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මත් තිොකදොණිෙ’’න් ති. මත් තිො දුග් ගන් ධා 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, වාකසතු’’න් ති. ජන් තාඝකර අග් ගි 
ොයං ඩහති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙං අතිහරිතු’’න් ති. පාතියාපි 
පත් කතනපි උදෙං අතිහරන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙට් ඨානං, 
උදෙසරාවෙ’’න් ති. ජන් තාඝරං තිණච් ඡදනං න කසකදති [තිණච් ඡාදකනන 
ඡාකදති (ෙ.   …කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා 
උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතු’’න් ති. ජන් තාඝරං චික් ඛ් ලං කහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සන් ථරිතුං තකයො සන් ථකර – ඉට් ඨොසන් ථරං, 
සිලාසන් ථරං, දාරුසන් ථර’’න් ති. චික් ඛ් ලංකයව කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, කධොවිතු’’න් ති. උදෙං සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ජන් තාඝකර ඡමාය නිසීදන් ති, ගත් තානි 
ෙණ් ඩූවන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ජන් තාඝරපීඨ’’න් ති. කතන කඛො පන සමකයන ජන් තාඝරං අපරික් ඛිත් තං 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො පාොකර – 
ඉට් ඨොපාොරං, සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො න 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කෙොට් ඨෙ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො 
නීචවත් ථුකෙො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
කෙොට් ඨෙස් ස ෙවාටං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාටං 
පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං සූචිෙං 
ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනඡිද් දං ආවිඤ් ඡනරජ් ජ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙ 
තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා 
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උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙන් ති. පරිකවණං චික් ඛ් ලං 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මරුම් බං උපකිරිතු’’න් ති. න 
පරියාපුණන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පදරසිලං නික් ඛිපිතු’’න් ති. 
උදෙං සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

261. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නග් ගා නග් ගං අභිවාකදන් ති…කප.… 
නග් ගා නග් ගං අභිවාදාකපන් ති, නග් ගා නග් ගස් ස පරිෙම් මං ෙකරොන් ති, නග් ගා 
නග් ගස් ස පරිෙම් මං ොරාකපන් ති, නග් ගා නග් ගස ්ස කදන් ති, නග් ගා 
පටිග් ගණ් හන් ති, නග් ගා ඛාදන් ති, නග් ගා භුඤ් ජන් ති, නග් ගා සායන් ති, නග් ගා 
පිවන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නග් කගන [ඉදං පදං 
ෙත් ථචි නත් ථි  නග් කගො අභිවාකදතබ් කබො…කප.… න නග් කගන 
අභිවාකදතබ් බං… න නග් කගන [ඉදං පදං ෙත් ථචි නත් ථි  නග් කගො 
අභිවාදාකපතබ් කබො… න නග් කගන අභිවාදාකපතබ් බං… න නග් කගන නග් ගස ්ස 
පරිෙම් මං ොතබ් බං… න නග් කගන නග් ගස් ස පරිෙම් මං ොරාකපතබ් බං… න 
නග් කගන නග් ගස් ස දාතබ් බං… න නග් කගන පටිග් ගකහතබ් බං… න නග් කගන 
ඛාදිතබ් බං… න නග් කගන භුඤ ්ජිතබ් බං… න නග් කගන සායිතබ් බං… න 
නග් කගන පාතබ් බං. කයො පිකවයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ජන් තාඝකර ඡමාය චීවරං නික් ඛිපන් ති. 
චීවරං පංසුකිතං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. කදකව වස් සන් කත චීවරං 
ඔවස ්සති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ජන් තාඝරසාල’’න් ති. 
ජන් තාඝරසාලා නීචවත් ථුො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං…කප.… ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… 
ආකරොහන් තා පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආලම් බනබාහ’’න් ති. ජන් තාඝරසාලාය තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං…කප.… 
චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ජන් තාඝකරපි උදකෙපි පරිෙම් මං ොතුං 
කුක් කුච් චායන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තිස් කසො පටිච් ඡාදිකයො – ජන් තාඝරපටිච් ඡාදිං, උදෙපටිච් ඡාදිං, 
වත් ථපටිච් ඡාදි’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ජන් තාඝකර උදෙං න කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදපාන’’න් ති. උදපානස් ස 
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කූලං ලුජ් ජති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – 
ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. උදපාකනො නීචවත් ථුකෙො කහොති, 
උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චවත් ථුෙං 
ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… 
ආකරොහන් තා පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආලම් බනබාහ’’න් ති. 

262. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ව් ලිොයපි ොයබන් ධකනනපි 
උදෙං වාකහන් ති [වාහන් ති (ෙ.  . ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙවාහනරජ් ජ’’න් ති. හත් ථා දුක් ඛා 
කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තුලං ෙරෙටෙං 
චක් ෙවට් ටෙ’’න් ති. ොජනා බහූ භිජ් ජන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තකයො වාරකෙ – කලොහවාරෙං, දාරුවාරෙං, චම් මක් ඛණ් ඩ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අජ් කඣොොකස උදෙං වාකහන් තා 
සීකතනපි උණ් කහනපි කිලමන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදපානසාල’’න් ති. උදපානසාලාය තිණචුණ් ණං 
පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං 
ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. උදපාකනො අපාරුකතො 
කහොති, තිණචුණ් කණහිපි පංසුකෙහිපි ඔකිරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අපිධාන’’න් ති. උදෙොජනං න සංවිජ් ජති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, උදෙකදොණිං උදෙෙටාහ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ආරාකම තහං තහං නහායන් ති. ආරාකමො 
චික් ඛ් කලො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චන් දනිෙ’’න් ති. චන් දනිො පාෙටා කහොති. භික් ඛූ හිරියන් ති නහායිතුං…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො පාොකර – ඉට් ඨොපාොරං, 
සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. චන් දනිො චික් ඛ් ලා කහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සන් ථරිතුං තකයො සන් ථකර – ඉට් ඨොසන් ථරං, 
සිලාසන් ථරං, දාරුසන් ථර’’න් ති. උදෙං සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං ගත් තානි සීතිගතානි කහොන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උදෙපුඤ් ඡනිං කචොළකෙනපි පච් චුද් ධරිතු’’න් ති. 
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263. කතන කඛො පන සමකයන අඤ ්ඤතකරො උපාසකෙො සඞ් ඝස් ස අත් ථාය 
කපොක් ඛරණිං ොකරතුොකමො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කපොක් ඛරණි’’න් ති. 
කපොක් ඛරණියා කූලං ලුජ් ජති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො 
චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
කපොක් ඛරණියා උදෙං පුරාණං කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උදෙමාතිෙං උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සඞ් ඝස් ස අත් ථාය නි් කලඛං 
ජන් තාඝරං ෙත් තුොකමො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නි් කලඛං ජන් තාඝර’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ චාතුමාසං නිසීදකනන 
විප් පවසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, 
චාතුමාසං නිසීදකනන විප් පවසිතබ් බං. කයො විප් පවකසයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

264. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පුප්  ාභිකිණ් කණසු 
සයකනසු සයන් ති. මනුස් සා විහාරචාරිෙං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, පුප්  ාභිකිණ් කණසු සයකනසු 
සයිතබ් බං. කයො සකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා ගන් ධම් පි මාලම් පි ආදාය ආරාමං 
ආගච් ඡන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න පටිග් ගණ් හන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගන් ධං ගකහත් වා ෙවාකට පඤ් චඞ් ගුලිෙං 
දාතුං, පුප්  ං ගකහත් වා විහාකර එෙමන් තං නික් ඛිපිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස නමතෙං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නමතෙ’’න් ති. අථ කඛො 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘නමතෙං අධිට් ඨාතබ් බං නු කඛො උදාහු 
විෙප් කපතබ් බ’’න් ති…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, නමතෙං අධිට් ඨාතබ් බං, න 
විෙප් කපතබ් බ’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ආසිත් තකූපධාකන භුඤ් ජන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, 
ආසිත් තකූපධාකන භුඤ් ජිතබ් බං. කයො භුඤ් කජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති. කසො 
භුඤ ්ජමාකනො න සක් කෙොති හත් කථන පත් තං සන් ධාකරතුං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මකළොරිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ එෙොජකනපි 
භුඤ ්ජන් ති…කප.… එෙථාලකෙපි පිවන් ති, එෙමඤ ්කචපි තුවට් කටන් ති, 
එෙත් ථරණාපි තුවට් කටන් ති, එෙපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති, 
එෙත් ථරණපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, එෙොජකන භුඤ් ජිතබ් බං…කප.… න 
එෙථාලකෙ පාතබ් බං… න එෙමඤ් කච තුවට් ටිතබ් බං… න එෙත් ථරණා [න 
එෙත් ථරකණ  තුවට් ටිතබ් බං… න එෙපාවුරණා [න එෙපාවුරකණ  
තුවට් ටිතබ් බං… න එෙත් ථරණපාවුරණා [න එෙත් ථරණපාවුරකණ (සයා.   
තුවට් ටිතබ් බං. කයො තුවට් කටයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

265. කතන කඛො පන සමකයන වඩ් කඪො ලිච් ඡවී කමත් තියභූමජොනං 
භික් ඛූනං සහාකයො කහොති. අථ කඛො වඩ් කඪො ලිච් ඡවී කයන කමත් තියභූමජො 
භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – 
‘‘වන් දාමි අයයා’’ති. එවං වුත් කත කමත් තියභූමජො භික් ඛූ නාලපිංසු. දුතියම් පි 
කඛො වඩ් කඪො ලිච් ඡවී කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘වන් දාමි 
අයයා’’ති. දුතියම් පි කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ නාලපිංසු. තතියම් පි කඛො 
වඩ් කඪො ලිච් ඡවී කමත් තියභූමජකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘වන් දාමි අයයා’’ති. 
තතියම් පි කඛො කමත් තියභූමජො භික් ඛූ නාලපිංසු. ‘‘ෙයාහං අයයානං 
අපරජ් ඣාමි, කිස ්ස මං අයයා නාලපන් තී’’ති? ‘‘තථා හි පන ත් වං, ආවුකසො 
වඩ් ඪ, අම් කහ දබ් කබන ම් ලපුත් කතන විකහඨියමාකන අජ් ඣුකපක් ඛසී’’ති. 
‘‘ෙයාහං අයයා ෙකරොමී’’ති? ‘‘සකච කඛො ත් වං, ආවුකසො වඩ් ඪ, ඉච් කඡයයාසි, 
අජ් කජව ෙගවා ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං නාසාකපයයා’’ති. ‘‘ෙයාහං 
අයයා ෙකරොමි, කිං මයා සක් ො ොතු’’න් ති? ‘‘එහි ත් වං, ආවුකසො වඩ් ඪ, කයන 
ෙගවා කතනුපසඞ් ෙම, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං එවං වකදහි – ‘ඉදං, ෙන් කත, 
නච් ඡන් නං නප් පතිරූපං. යායං, ෙන් කත, දිසා අෙයා අනීතිො අනුපද් දවා සායං 
දිසා සෙයා සඊතිො සඋපද් දවා; යකතො නිවාතං තකතො සවාතං; උදෙං මඤ් කඤ 
ආදිත් තං; අකයයන කම දබ් කබන ම් ලපුත් කතන පජාපති දූසිතා’’’ති. ‘‘එවං 
අයයා’’ති කඛො වඩ් කඪො ලිච් ඡවී කමත් තියභූමජොනං භික් ඛූනං පටිස් සුත් වා කයන 
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ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො වඩ් කඪො ලිච් ඡවී ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘ඉදං, ෙන් කත, නච් ඡන් නං නප් පතිරූපං. යායං, ෙන් කත, දිසා අෙයා අනීතිො 
අනුපද් දවා සායං දිසා සෙයා සඊතිො සඋපද් දවා; යකතො නිවාතං තකතො සවාතං; 
උදෙං මඤ් කඤ ආදිත් තං; අකයයන කම දබ් කබන ම් ලපුත් කතන පජාපති 
දූසිතා’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා ආයස් මන් තං දබ් බං ම් ලපුත් තං පටිපුච් ඡි – ‘‘සරසි ත් වං, 
දබ් බ, එවරූපං ෙත් තා යථායං වඩ් කඪො ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, ෙන් කත, ෙගවා 
ජානාතී’’ති. දුතියම් පි කඛො ෙගවා…කප.… තතියම් පි කඛො ෙගවා ආයස ්මන් තං 
දබ් බං ම් ලපුත් තං එතදකවොච – ‘‘සරසි ත් වං, දබ් බ, එවරූපං ෙත් තා යථායං 
වඩ් කඪො ආහා’’ති? ‘‘යථා මං, ෙන් කත, ෙගවා ජානාතී’’ති. ‘‘න කඛො, දබ් බ, 
දබ් බා එවං නිබ් කබකඨන් ති. සකච තයා ෙතං, ෙතන් ති වකදහි; සකච අෙතං, 
අෙතන් ති වකදහී’’ති. ‘‘යකතො අහං, ෙන් කත, ජාකතො නාභිජානාමි 
සුපිනන් කතනපි කමථුනං ධම් මං පටිකසවිතා, පකගව ජාගකරො’’ති. අථ කඛො 
ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස 
පත් තං නික් කුජ් ජතු, අසම් කෙොගං සඞ් කඝන ෙකරොතු. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස උපාසෙස් ස පත් කතො 
නික් කුජ් ජිතබ් කබො – භික් ඛූනං අලාොය පරිසක් ෙති, භික් ඛූනං අනත් ථාය 
පරිසක් ෙති, භික් ඛූනං අවාසාය [අනාවාසාය (සයා.   පරිසක් ෙති, භික් ඛූ 
අක් කෙොසති පරිොසති, භික් ඛූ භික් ඛූහි කෙකදති, බුද් ධස ්ස අවණ් ණං ොසති, 
ධම් මස ්ස අවණ් ණං ොසති, සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඉකමහි අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස උපාසෙස් ස පත් තං නික් කුජ් ජිතුං. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, නික් කුජ් ජිතබ් කබො. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

266. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. වඩ් කඪො ලිච් ඡවී ආයස් මන් තං දබ් බං 
ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති. යදි සඞ් ඝස ්ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස පත් තං නික් කුජ් කජයය, අසම් කෙොගං 
සඞ් කඝන ෙකරයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. වඩ් කඪො ලිච් ඡවී ආයස් මන් තං දබ් බං 
ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසති. සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස 
ලිච් ඡවිස් ස පත් තං නික් කුජ් ජති, අසම් කෙොගං සඞ් කඝන ෙකරොති. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති වඩ් ඪස ්ස ලිච් ඡවිස් ස පත් තස ්ස නික් කුජ් ජනා, 
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අසම් කෙොගං සඞ් කඝන ෙරණං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 

‘‘නික් කුජ් ජිකතො සඞ් කඝන වඩ් ඪස ්ස ලිච් ඡවිස් ස පත් කතො, අසම් කෙොකගො 
සඞ් කඝන. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය කයන වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා වඩ් ඪං ලිච් ඡවිං එතදකවොච – ‘‘සඞ් කඝන කත, ආවුකසො වඩ් ඪ, 
පත් කතො නික් කුජ් ජිකතො. අසම් කෙොකගොසි සඞ් කඝනා’’ති. අථ කඛො වඩ් කඪො 
ලිච් ඡවී – සඞ් කඝන කිර කම පත් කතො නික් කුජ් ජිකතො, අසම් කෙොකගොම් හි කිර 
සඞ් කඝනාති – තත් කථව මුච් ඡිකතො පපකතො. අථ කඛො වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස 
මිත් තාමච් චා ඤාතිසාකලොහිතා වඩ් ඪං ලිච් ඡවිං එතදකවොචුං – ‘‘අලං, ආවුකසො 
වඩ් ඪ, මා කසොචි, මා පරිකදවි. මයං ෙගවන් තං පසාකදස් සාම 
භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්චා’’ති. 

අථ කඛො වඩ් කඪො ලිච් ඡවී සපුත් තදාකරො සමිත් තාමච් කචො 
සඤාතිසාකලොහිකතො අ් ලවත් කථො අ් ලකෙකසො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත් වා ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘අච් චකයො මං, ෙන් කත, අච් චගමා යථාබාලං යථාමූළ් හං යථාඅකුසලං, කයොහං 
අයයං දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා අනුද් ධංකසසිං. තස් ස කම, 
ෙන් කත, ෙගවා අච් චයං අච් චයකතො පටිග් ගණ් හාතු ආයතිං සංවරායා’’ති. 
‘‘තග් ඝ ත් වං, ආවුකසො වඩ් ඪ, අච් චකයො අච් චගමා යථාබාලං යථාමූළ් හං 
යථාඅකුසලං, යං ත් වං දබ් බං ම් ලපුත් තං අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
අනුද් ධංකසසි. යකතො ච කඛො ත් වං, ආවුකසො වඩ් ඪ, අච් චයං අච් චයකතො දිස් වා 
යථාධම් මං පටිෙකරොසි, තං කත මයං පටිග් ගණ් හාම. වුඩ් ඪිකහසා, ආවුකසො 
වඩ් ඪ, අරියස ්ස විනකය කයො අච් චයං අච් චයකතො දිස ්වා යථාධම් මං පටිෙකරොති, 
ආයතිං සංවරං ආපජ් ජතී’’ති. අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, 
භික් ඛකව, සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස පත් තං උක් කුජ් ජතු, සම් කෙොගං 
සඞ් කඝන ෙකරොතු. 

‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගතස ්ස උපාසෙස් ස පත් කතො 
උක් කුජ් ජිතබ් කබො – න භික් ඛූනං අලාොය පරිසක් ෙති, න භික් ඛූනං අනත් ථාය 
පරිසක් ෙති, න භික් ඛූනං අවාසාය පරිසක් ෙති, න භික් ඛූ අක් කෙොසති පරිොසති, 
න භික් ඛූ භික් ඛූහි කෙකදති, න බුද් ධස් ස අවණ් ණං ොසති, න ධම් මස් ස අවණ් ණං 
ොසති, න සඞ් ඝස් ස අවණ් ණං ොසති. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉකමහි 
අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගතස් ස උපාසෙස් ස පත් තං උක් කුජ් ජිතුං. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, උක් කුජ් ජිතබ් කබො. කතන, භික් ඛකව, වඩ් කඪන ලිච් ඡවිනා සඞ් ඝං 
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උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා 
උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘සඞ් කඝන 
කම, ෙන් කත, පත් කතො නික් කුජ් ජිකතො, අසම් කෙොකගොම් හි සඞ් කඝන. කසොහං, 
ෙන් කත, සම් මා වත් තාමි, කලොමං පාකතමි, කනත් ථාරං වත් තාමි, සඞ් ඝං 
පත් තුක් කුජ් ජනං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් කබො. තතියම් පි යාචිතබ් කබො. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

267. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝන වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස 
පත් කතො නික් කුජ් ජිකතො, අසම් කෙොකගො සඞ් කඝන. කසො සම් මා වත් තති, කලොමං 
පාකතති, කනත් ථාරං වත් තති, සඞ් ඝං පත් තුක් කුජ් ජනං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස පත් තං උක් කුජ් කජයය, සම් කෙොගං 
සඞ් කඝන ෙකරයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝන වඩ් ඪස ්ස ලිච් ඡවිස් ස පත් කතො 
නික් කුජ් ජිකතො, අසම් කෙොකගො සඞ් කඝන. කසො සම් මා වත් තති, කලොමං පාකතති, 
කනත් ථාරං වත් තති, සඞ් ඝං පත් තුක් කුජ් ජනං යාචති. සඞ් කඝො වඩ් ඪස් ස 
ලිච් ඡවිස් ස පත් තං උක් කුජ් ජති, සම් කෙොගං සඞ් කඝන ෙකරොති. යස් සායස ්මකතො 
ඛමති වඩ් ඪස් ස ලිච් ඡවිස් ස පත් තස ්ස උක් කුජ් ජනා, සම් කෙොගං සඞ් කඝන 
ෙරණං, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘උක් කුජ් ජිකතො සඞ් කඝන වඩ් ඪස ්ස ලිච් ඡවිස් ස පත් කතො, සම් කෙොකගො 
සඞ් කඝන. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

268. අථ කඛො ෙගවා කවසාලියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන ෙග් ගා කතන 
චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන ෙග් ගා තදවසරි. තත්ර 
සුදං ෙගවා ෙග් කගසු විහරති සුසුමාරගිකර [සුංසුමාරගිකර (සී. සයා. , 
සංසුමාරගිකර (ෙ.   කෙසෙළාවකන මිගදාකය. කතන කඛො පන සමකයන 
කබොධිස ්ස රාජකුමාරස් ස කෙොෙනකදො [කෙොෙනුකදො (ෙ.   නාම පාසාකදො 
අචිරොරිකතො කහොති, අනජ් ඣාවුත් කථො සමකණන වා බ්රාහ් මකණන වා කෙනචි 
වා මනුස ්සභූකතන. අථ කඛො කබොධි රාජකුමාකරො සඤ් ජිොපුත් තං මාණවං 
ආමන් කතසි – ‘‘එහි ත් වං, සම් ම සඤ් චිොපුත් ත, කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙම, 
උපසඞ් ෙමිත් වා මම වචකනන ෙගවකතො පාකද සිරසා වන් ද; අප් පාබාධං 
අප් පාතඞ් ෙං ලහුට් ඨානං බලං  ාසුවිහාරං පුච් ඡ – ‘කබොධි, ෙන් කත, 
රාජකුමාකරො ෙගවකතො පාකද සිරසා වන් දති, අප් පාබාධං අප් පාතඞ් ෙං 
ලහුට් ඨානං බලං  ාසුවිහාරං පුච් ඡතී’ති. එවඤ් ච වකදහි – ‘අධිවාකසතු කිර, 
ෙන් කත, ෙගවා කබොධිස් ස රාජකුමාරස් ස ස ්වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං 
භික් ඛුසඞ් කඝනා’’’ති. ‘‘එවං කෙො’’ති කඛො සඤ් චිොපුත් කතො මාණකවො 
කබොධිස ්ස රාජකුමාරස් ස පටිස් සුත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
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උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවතා සද් ධිං සම් කමොදි, සම් කමොදනීයං ෙථං සාරණීයං 
වීතිසාකරත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො සඤ් චිොපුත් කතො 
මාණකවො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘කබොධි කඛො රාජකුමාකරො කෙොකතො 
කගොතමස් ස පාකද සිරසා වන් දති, අප් පාබාධං අප් පාතඞ් ෙං ලහුට් ඨානං බලං 
 ාසුවිහාරං පුච් ඡති. එවඤ් ච වකදති – ‘අධිවාකසතු කිර ෙවං කගොතකමො 
කබොධිස ්ස රාජකුමාරස් ස ස් වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝනා’’’ති. 
අධිවාකසසි ෙගවා තුණ් හීොකවන. අථ කඛො සඤ් චිොපුත් කතො මාණකවො 
ෙගවකතො අධිවාසනං විදිත් වා උට් ඨායාසනා කයන කබොධි රාජකුමාකරො 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා කබොධිං රාජකුමාරං එතදකවොච – ‘‘අකවොචුම් හ 
කඛො මයං කෙොකතො වචකනන තං ෙවන් තං කගොතමං – ‘කබොධි කඛො රාජකුමාකරො 
කෙොකතො කගොතමස් ස පාකද සිරසා වන් දති, අප් පාබාධං අප් පාතඞ් ෙං ලහුට් ඨානං 
බලං  ාසුවිහාරං පුච් ඡති. එවඤ් ච වකදති – අධිවාකසතු කිර ෙවං කගොතකමො 
කබොධිස ්ස රාජකුමාරස් ස ස ්වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝනා’ති. 
අධිවුත් ථඤ ්ච පන සමකණන කගොතකමනා’’ති. 

අථ කඛො කබොධි රාජකුමාකරො තස් සා රත් තියා අච් චකයන පණීතං ඛාදනීයං 
කෙොජනීයං පටියාදාකපත් වා, කෙොෙනදඤ් ච පාසාදං ඔදාකතහි දුස් කසහි 
සන් ථරාකපත් වා යාව පච් ඡිමකසොපානෙකළවරා, සඤ ්චිොපුත් තං මාණවං 
ආමන් කතසි – ‘‘එහි ත් වං, සම් ම සඤ් චිොපුත් ත, කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙම, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො ොලං ආකරොකචහි – ‘ොකලො, ෙන් කත නිට් ඨිතං 
ෙත් ත’’’න් ති. ‘‘එවං කෙො’’ති කඛො සඤ් චිොපුත් කතො මාණකවො කබොධිස් ස 
රාජකුමාරස ්ස පටිස් සුත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවකතො ොලං ආකරොකචසි – ‘‘ොකලො, කෙො කගොතම, නිට් ඨිතං ෙත් ත’’න් ති. 

අථ කඛො ෙගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය කයන 
කබොධිස ්ස රාජකුමාරස් ස නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමි. කතන කඛො පන සමකයන 
කබොධි රාජකුමාකරො බහිද් වාරකෙොට් ඨකෙ ඨිකතො කහොති, ෙගවන් තං 
ආගමයමාකනො. අද් දසා කඛො කබොධි රාජකුමාකරො ෙගවන් තං දූරකතොව 
ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන තකතො පච් චුග් ගන් ත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා 
පුකරක් ඛත් වා කයන කෙොෙනකදො පාසාකදො කතනුපසඞ් ෙමි. අථ කඛො ෙගවා 
පච් ඡිමකසොපානෙකළවරං නිස් සාය අට් ඨාසි. අථ කඛො කබොධි රාජකුමාකරො 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අක් ෙමතු, ෙන් කත, ෙගවා දුස් සානි, අක් ෙමතු 
සුගකතො දුස් සානි, යං මම අස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛායා’’ති. එවං වුත් කත ෙගවා 
තුණ් හී අකහොසි. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො කබොධි රාජකුමාකරො 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අක් ෙමතු, ෙන් කත, ෙගවා දුස් සානි, අක් ෙමතු 
සුගකතො දුස් සානි, යං මම අස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛායා’’ති. අථ කඛො ෙගවා 
ආයස ්මන් තං ආනන් දං අපකලොකෙසි. අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කබොධිං 
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රාජකුමාරං එතදකවොච – ‘‘සංහරන් තු, රාජකුමාර, දුස් සානි. න ෙගවා 
කචලපටිෙං [කචලපත් තිෙං (සී.   අක් ෙමිස් සති පච් ඡිමං ජනතං තථාගකතො 
අනුෙම් පතී’’ති. 

අථ කඛො කබොධි රාජකුමාකරො දුස් සානි සංහරාකපත් වා උපරිකෙොෙනකද 
පාසාකද ආසනං පඤ් ඤකපසි. අථ කඛො ෙගවා කෙොෙනදං පාසාදං අභිරුහිත් වා 
පඤ ්ඤත් කත ආසකන නිසීදි සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝන. අථ කඛො කබොධි රාජකුමාකරො 
බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කෙොජනීකයන සහත් ථා 
සන් තප් කපත් වා සම් පවාකරත් වා, ෙගවන් තං භුත් තාවිං ඔනීතපත් තපාණිං, 
එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නං කඛො කබොධිං රාජකුමාරං ෙගවා ධම් මියා 
ෙථාය සන් දස් කසත් වා සමාදකපත් වා සමුත් කතකජත් වා සම් පහංකසත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් ොමි. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, කචලපටිො 
අක් ෙමිතබ් බා. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා ඉත් ථී අපගතගබ් ො භික් ඛූ 
නිමන් කතත් වා දුස් සං පඤ් ඤකපත් වා එතදකවොච – ‘‘අක් ෙමථ, ෙන් කත, 
දුස් ස’’න් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න අක් ෙමන් ති. ‘‘අක් ෙමථ, ෙන් කත, 
දුස් සං මඞ් ගලත් ථායා’’ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා න අක් ෙමිංසු. අථ කඛො සා 
ඉත් ථී උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම අයයා මඞ් ගලත් ථාය 
යාචියමානා කචලප් පටිෙං න අක් ෙමිස් සන් තී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ තස් සා 
ඉත් ථියා උජ් ඣායන් තියා ඛියයන් තියා විපාකචන් තියා. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘ගිහී, භික් ඛකව, මඞ් ගලිො. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ගිහීනං මඞ් ගලත් ථාය යාචියමාකනන කචලප් පටිෙං අක් ෙමිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කධොතපාදෙං අක් ෙමිතුං කුක් කුච් චායන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කධොතපාදෙං 
අක් ෙමිතු’’න් ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

269. අථ කඛො ෙගවා ෙග් කගසු යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන සාවත් ථි 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන සාවත් ථි 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස 
ආරාකම. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා ඝටෙඤ් ච ෙතෙඤ් ච සම් මජ් ජනිඤ් ච 
ආදාය කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා 
එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො විසාඛා මිගාරමාතා ෙගවන් තං 
එතදකවොච – ‘‘පටිග් ගණ් හාතු කම, ෙන් කත, ෙගවා ඝටෙඤ් ච ෙතෙඤ් ච 
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සම් මජ් ජනිඤ් ච, යං මම අස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛායා’’ති. පටිග් ගකහසි ෙගවා 
ඝටෙඤ ්ච සම් මජ් ජනිඤ් ච. න ෙගවා ෙතෙං පටිග් ගකහසි. අථ කඛො ෙගවා 
විසාඛං මිගාරමාතරං ධම් මියා ෙථාය සන් දස් කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි 
සම් පහංකසසි. අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා ෙගවතා ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්සිතා 
සමාදපිතා සමුත් කතජිතා සම් පහංසිතා උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා 
පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඝටෙඤ ්ච සම් මජ් ජනිඤ් ච. න, 
භික් ඛකව, ෙතෙං පරිභුඤ් ජිතබ් බං. කයො පරිභුඤ් කජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, තිස් කසො පාදඝංසනිකයො – සක් ඛරං, ෙථලං, 
සමුද් දක ණෙ’’න් ති. 

අථ කඛො විසාඛා මිගාරමාතා විධූපනඤ් ච තාලවණ් ටඤ් ච [තාලවණ් ඩඤ් ච 
(ෙ.   ආදාය කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං 
අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො විසාඛා මිගාරමාතා 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘පටිග් ගණ් හාතු කම, ෙන් කත, ෙගවා විධූපනඤ් ච 
තාලවණ් ටඤ් ච, යං මම අස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛායා’’ති. පටිග් ගකහසි ෙගවා 
විධූපනඤ් ච තාලවණ් ටඤ් ච. 

අථ කඛො ෙගවා විසාඛං මිගාරමාතරං ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්කසසි 
සමාදකපසි සමුත් කතකජසි සම් පහංකසසි…කප.… පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 
අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, විධූපනඤ් ච තාලවණ් ටඤ් චා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස මෙසබීජනී උප් පන් නා කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මෙසබීජනි’’න් ති. 
චාමරිබීජනී උප් පන් නා කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, චාමරිබීජනී ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, තිස් කසො බීජනිකයො – වාෙමයං, උසීරමයං, 
කමොරපිඤ ්ඡමය’’න් ති. 

270. කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස ඡත් තං උප් පන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඡත් ත’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ඡත් තප් පග් ගහිතා [ඡත් තං 
පග් ගකහත් වා (ෙ.   ආහිණ් ඩන් ති. කතන කඛො පන සමකයන අඤ ්ඤතකරො 
උපාසකෙො සම් බහුකලහි ආජීවෙසාවකෙහි සද් ධිං උයයානං අගමාසි. අද් දසාසුං 
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කඛො කත ආජීවෙසාවො ඡබ් බග් ගිකය භික් ඛූ දූරකතොව ඡත් තප් පග් ගහිකත 
ආගච් ඡන් කත. දිස ්වාන තං උපාසෙං එතදකවොචුං – ‘‘එකත කඛො, අයයා [අකයයො 
(ෙ.  , තුම් හාෙං ෙදන් තා ඡත් තප් පග් ගහිතා ආගච් ඡන් ති, කසයයථාපි 
ගණෙමහාමත් තා’’ති. ‘‘නායයා එකත භික් ඛූ, පරිබ් බාජො’’ති. ‘භික් ඛූ න 
භික් ඛූ’ති අබ් භුතං අෙංසු. අථ කඛො කසො උපාසකෙො උපගකත සඤ් ජානිත් වා 
උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ෙදන් තා ඡත් තප් පග් ගහිතා 
ආහිණ් ඩිස් සන් තී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ තස් ස උපාසෙස් ස 
උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාකචන් තස් ස. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, ඡත් තං ධාකරතබ් බං. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති. තස් ස 
භික් ඛුකනො විනා ඡත් තං න  ාසු කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිලානස් ස ඡත් තං ධාකරතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ – ගිලානස ්කසව ෙගවතා ඡත් තං 
අනුඤ් ඤාතං කනො අගිලානස් සාති – ආරාකම ආරාමූපචාකර ඡත් තං ධාකරතුං 
කුක් කුච් චායන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
අගිලාකනනපි ආරාකම ආරාමූපචාකර ඡත් තං ධාකරතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු සික් ොය පත් තං උට් ටිත් වා 
දණ් කඩ ආලග් ගිත් වා විොකල අඤ් ඤතකරන ගාමද් වාකරන අතික් ෙමති. 
මනුස් සා – ‘එසකයයො කචොකරො ගච් ඡති, අසිස ්ස විජ් කජොතලතී’ති අනුපතිත් වා 
ගකහත් වා සඤ ්ජානිත් වා මුඤ් චිංසු. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං ගන් ත් වා 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුකසො, දණ් ඩසික් ෙං 
ධාකරසී’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම භික් ඛු දණ් ඩසික් ෙං 
ධාකරස ්සසී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, දණ් ඩසික් ො ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති, න 
සක් කෙොති විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිලානස් ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, දාතබ් බා. කතන ගිලාකනන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා 
එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
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නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
ගිලාකනො; න සක් කෙොමි විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං 
දණ් ඩසම් මුතිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො, න 
සක් කෙොති විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං. කසො සඞ් ඝං දණ් ඩසම් මුතිං යාචති. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසම් මුතිං 
දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො, න සක් කෙොති විනා 
දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං. කසො සඞ් ඝං දණ් ඩසම් මුතිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො දණ් ඩසම් මුතිං කදති. යස ්සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
දණ් ඩසම් මුතියා දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස ්ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

271. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති, න 
සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං පරිහරිතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිලානස ්ස භික් ඛුකනො සික් ොසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, දාතබ් බා. කතන ගිලාකනන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා 
එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
ගිලාකනො; න සක් කෙොමි විනා සික් ොය පත් තං පරිහරිතුං. කසොහං, ෙන් කත, 
සඞ් ඝං සික් ොසම් මුතිං යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො, න 
සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං පරිහරිතුං. කසො සඞ් ඝං සික් ොසම් මුතිං යාචති. 
යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සික් ොසම් මුතිං 
දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො, න 
සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං පරිහරිතුං. කසො සඞ් ඝං සික් ොසම් මුතිං යාචති. 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සික් ොසම් මුතිං කදති. යස් සායස් මකතො 
ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සික් ොසම් මුතියා දානං, කසො තුණ් හස ්ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘දින් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො සික් ොසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

272. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති, න 
සක් කෙොති විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං, න සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං 
පරිහරිතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ගිලානස ්ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං දාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
දාතබ් බා. කතන ගිලාකනන භික් ඛුනා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා වුඩ් ඪානං භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං 
නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘අහං, ෙන් කත, 
ගිලාකනො; න සක් කෙොමි විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං; න සක් කෙොමි විනා 
සික් ොය පත් තං පරිහරිතුං. කසොහං, ෙන් කත, සඞ් ඝං දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං 
යාචාමී’ති. දුතියම් පි යාචිතබ් බා. තතියම් පි යාචිතබ් බා. බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො, න 
සක් කෙොති විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං, න සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං 
පරිහරිතුං. කසො සඞ් ඝං දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං යාචති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, 
සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ගිලාකනො න 
සක් කෙොති විනා දණ් කඩන ආහිණ් ඩිතුං, න සක් කෙොති විනා සික් ොය පත් තං 
පරිහරිතුං. කසො සඞ් ඝං දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං යාචති. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො දණ් ඩසික් ොසම් මුතිං කදති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො දණ් ඩසික් ොසම් මුතියා දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො 
ොකසයය. 

‘‘දින් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො දණ් ඩසික් ොසම් මුති. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

273. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු කරොමන් ථකෙො 
[කරොමට් ඨකෙො (ෙ.   කහොති. කසො කරොමන් ථිත් වා කරොමන් ථිත් වා අජ් කඣොහරති. 
භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘විොලායං [ෙථං හි නාම 
විොලායං(ෙ.   භික් ඛු කෙොජනං භුඤ් ජතී’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘එකසො, භික් ඛකව, භික් ඛු අචිරංකගොකයොනියා චුකතො. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, කරොමන් ථෙස් ස කරොමන් ථනං. න ච, භික් ඛකව, බහිමුඛද් වාරං 
නීහරිත් වා අජ් කඣොහරිතබ් බං. කයො අජ් කඣොහකරයය, යථාධම් කමො 
ොකරතබ් කබො’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස පූගස් ස සඞ් ඝෙත් තං කහොති. 
ෙත් තග් කග බහුසිත් ථානි පකිරියිංසු [විප් පකිීනයිංසු (සී. , පරිකිරිංසු (සයා.  . 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා 
සෙයපුත් තියා ඔදකන දියයමාකන න සක් ෙච් චං පටිග් ගකහස ්සන් ති, එෙකමෙං 
සිත් ථං ෙම් මසකතන නිට් ඨායතී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, යං දියයමානං පතති, තං සාමං 
ගකහත් වා පරිභුඤ් ජිතුං. පරිච් චත් තං තං, භික් ඛකව, දායකෙහී’’ති. 

274. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු දීකඝහි නකඛහි 
පිණ් ඩාය චරති. අඤ් ඤතරා ඉත් ථී පස් සිත් වා තං භික් ඛුං එතදකවොච – ‘‘එහි, 
ෙන් කත, කමථුනං ධම් මං පටිකසවා’’ති. ‘‘අලං, ෙගිනි, කනතං ෙප් පතී’’ති. 
‘‘සකච කඛො ත් වං, ෙන් කත, නප් පටිකසවිස් සසි, ඉදානාහං අත් තකනො නකඛහි 
ගත් තානි විලිඛිත් වා කුප් පං ෙරිස් සාමි – අයං මං භික් ඛු විප් පෙකරොතී’’ති. 
‘‘පජානාහි ත් වං, ෙගිනී’’ති. අථ කඛො සා ඉත් ථී අත් තකනො නකඛහි ගත් තානි 
විලිඛිත් වා කුප් පං අොසි – අයං මං භික් ඛු විප් පෙකරොතීති. මනුස ්සා උපධාවිත් වා 
තං භික් ඛුං අග් ගකහසුං. අද් දසාසුං කඛො කත මනුස් සා තස් සා ඉත් ථියා නකඛ 
ඡවිම් පි කලොහිතම් පි. දිස් වාන – ඉමිස ්සාකයව ඉත් ථියා ඉදං ෙම් මං, අොරකෙො 
භික් ඛූති – තං භික් ඛුං මුඤ් චිංසු. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං ගන් ත් වා භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආකරොකචසි. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුකසො, දීකඝ නකඛ ධාකරසී’’ති? 
‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම භික් ඛු දීකඝ නකඛ ධාකරස් සසී’’ති! අථ 
කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, දීඝා නඛා 
ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නකඛනපි නඛං ඡින් දන් ති, මුකඛනපි නඛං 
ඡින් දන් ති, කුට් කටපි ඝංසන් ති. අඞ් ගුලිකයො දුක් ඛා කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නඛච් කඡදන’’න් ති. සකලොහිතං නඛං 
ඡින් දන් ති. අඞ් ගුලිකයො දුක් ඛා කහොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
මංසප් පමාකණන නඛං ඡින් දිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ වීසතිමට් ඨං [වීසතිමට් ටං (සී.   
ොරාකපන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
වීසතිමට් ඨං ොරාකපතබ් බං. කයො ොරාකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මලමත් තං අපෙඩ් ඪිතු’’න් ති. 
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275. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං කෙසා දීඝා කහොන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘උස් සහන් ති පන, භික් ඛකව, භික් ඛූ අඤ් ඤමඤ් ඤං 
කෙකස ඔකරොකපතු’’න් ති? ‘‘උස ්සහන් ති ෙගවා’’ති. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං 
නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතාකපත් වා…කප.… භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඛුරං ඛුරසිලං ඛුරසිපාටිෙං නමතෙං 
සබ් බං ඛුරෙණ් ඩ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ මස් සුං ෙප් පාකපන් ති…කප.… 
මස් සුං වඩ් ඪාකපන් ති… කගොකලොමිෙං ොරාකපන් ති… චතුරස ්සෙං 
ොරාකපන් ති… පරිමුඛං ොරාකපන් ති… අඩ් ඪදුෙං [අඩ් ඪුරෙං (සී. , අඩ් ඪරුෙං 
(සයා.   ොරාකපන් ති… දාඨිෙං ඨකපන් ති… සම් බාකධ කලොමං සංහරාකපන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, මස් සු 
ෙප් පාකපතබ් බං…කප.… න මස ්සු වඩ් ඪාකපතබ් බං… න කගොකලොමිෙං 
ොරාකපතබ් බං… න චතුරස ්සෙං ොරාකපතබ් බං… න පරිමුඛං 
ොරාකපතබ් බං… න අඩ් ඪදුෙං ොරාකපතබ් බං… න දාඨිො ඨකපතබ් බා… න 
සම් බාකධ කලොමං සංහරාකපතබ් බං. කයො සංහරාකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුකනො සම් බාකධ වකණො 
කහොති. කෙසජ් ජං න සන් තිට් ඨති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආබාධප් පච් චයා සම් බාකධ කලොමං සංහරාකපතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ෙත් තරිොය කෙකස 
කඡදාකපන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
ෙත් තරිොය කෙසා කඡදාකපතබ් බා. කයො කඡදාකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස භික් ඛුකනො සීකස වකණො කහොති, න 
සක් කෙොති ඛුකරන කෙකස ඔකරොකපතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආබාධප් පච් චයා ෙත් තරිොය කෙකස 
කඡදාකපතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ දීඝානි නාසිොකලොමානි ධාකරන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි පිසාචි් ලිොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, දීඝං නාසිොකලොමං 
ධාකරතබ් බං. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සක් ඛරිොයපි මධුසිත් ථකෙනපි 
නාසිොකලොමං ගාහාකපන් ති. නාසිො දුක් ඛා කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සණ් ඩාස’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පලිතං ගාහාකපන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, පලිතං ගාහාකපතබ් බං. කයො 
ගාහාකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

276. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස භික් ඛුකනො ෙණ් ණගූථකෙහි 
ෙණ් ණා ථකිතා කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ෙණ් ණමලහරණි’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවචා 
ෙණ් ණමලහරණිකයො ධාකරන් ති කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචා 
ෙණ් ණමලහරණිකයො ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සාති. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨිමයං දන් තමයං විසාණමයං නළමයං කවළුමයං 
ෙට් ඨමයං ජතුමයං  ලමයං කලොහමයං සඞ් ඛනාභිමය’’න් ති. 

277. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ බහුං කලොහෙණ් ඩං 
ෙංසෙණ් ඩං සන් නිචයං ෙකරොන් ති. මනුස් සා විහාරචාරිෙං ආහිණ් ඩන් තා 
පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා 
සෙයපුත් තියා බහුං කලොහෙණ් ඩං ෙංසෙණ් ඩං සන් නිචයං ෙරිස් සන් ති, 
කසයයථාපි ෙංසපත් ථරිො’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, බහුං කලොහෙණ් ඩං ෙංසෙණ් ඩං සන් නිචකයො ොතබ් කබො. කයො 
ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අඤ් ජනිම් පි අඤ් ජනිසලාෙම් පි 
ෙණ් ණමලහරණිම් පි බන් ධනමත් තම් පි කුක් කුච් චායන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අඤ ්ජනිං අඤ් ජනිසලාෙං 
ෙණ් ණමලහරණිං බන් ධනමත් ත’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සඞ් ඝාටිප් ලත් ථිොය 
නිසීදන් ති. සඞ් ඝාටියා පත් තා ලුජ් ජන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, සඞ් ඝාටිප් ලත් ථිොය නිසීදිතබ් බං. කයො නිසීකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති. තස් ස විනා 
ආකයොකගන [ආකයොගා (සී. සයා.   න  ාසු කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආකයොග’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං 
එතදකහොසි – ‘‘ෙථං නු කඛො ආකයොකගො ොතබ් කබො’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තන් තෙං කවමං ෙවටං [කවමෙං වට් ටං 
(සී. , කවමෙං වටං (සයා.   සලාෙං සබ් බං තන් තෙණ් ඩෙ’’න් ති. 

278. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු අොයබන් ධකනො ගාමං 
පිණ් ඩාය පාවිසි. තස් ස රථිොය අන් තරවාසකෙො පෙස් සිත් ථ. මනුස් සා 
උක් කුට් ඨිමෙංසු. කසො භික් ඛු මඞ් කු අකහොසි. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං 
ගන් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අොයබන් ධකනන ගාකමො පවිසිතබ් කබො. කයො 
පවිකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ොයබන් ධන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවචානි ොයබන් ධනානි 
ධාකරන් ති – ෙලාබුෙං, කදඩ් ඩුෙෙං, මුරජං, මද් දවීණං. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචානි ොයබන් ධනානි 
ධාකරතබ් බානි – ෙලාබුෙං, කදඩ් ඩුෙෙං, මුරජං, මද් දවීණං. කයො ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ද් කව ොයබන් ධනානි – පට් ටිෙං, 
සූෙරන් තෙ’’න් ති. ොයබන් ධනස ්ස දසා ජීරන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මුරජං මද් දවීණ’’න් ති. ොයබන් ධනස ්ස අන් කතො ජීරති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කසොෙණං ගුණෙ’’න් ති. ොයබන් ධනස ්ස පවනන් කතො 
ජීරති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, විධ’’න් ති [වීථන් ති (සී. සයා.  . 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවකච විකධ ධාකරන් ති 
කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, උච් චාවචා විධා ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨිමයං…කප.… සඞ් ඛනාභිමයං සුත් තමය’’න් ති. 

279. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා ආනන් කදො ලහුො සඞ් ඝාටිකයො 
පාරුපිත් වා ගාමං පිණ් ඩාය පාවිසි. වාතමණ් ඩලිොය සඞ් ඝාටිකයො උක් ඛිපියිංසු. 
අථ කඛො ආයස ්මා ආනන් කදො ආරාමං ගන් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. 
භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගණ් ඨිෙං 
පාසෙ’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් චාවචා ගණ් ඨිොකයො 
ධාකරන් ති කසොවණ් ණමයං රූපියමයං. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චාවචා ගණ් ඨිො ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨිමයං දන් තමයං විසාණමයං 
නළමයං කවළුමයං ෙට් ඨමයං ජතුමයං  ලමයං කලොහමයං සඞ් ඛනාභිමයං 
සුත් තමය’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ගණ් ඨිෙම් පි පාසෙම් පි චීවකර අප් කපන් ති. 
චීවරං ජීරති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ගණ් ඨිෙ ලෙං පාසෙ ලෙ’’න් ති. ගණ් ඨිෙ ලෙම් පි පාසෙ ලෙම් පි අන් කත 
අප් කපන් ති. කෙොට් කටො [කෙොකණො (සී. සයා.   විවරියති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගණ් ඨිෙ ලෙං අන් කත අප් කපතුං; 
පාසෙ ලෙං සත් තඞ් ගුලං වා අට් ඨඞ් ගුලං වා ඔගාකහත් වා අප් කපතු’’න් ති. 

280. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගිහිනිවත් ථං නිවාකසන් ති 
– හත් ථිකසොණ් ඩෙං, මච් ඡවාළෙං, චතුෙණ් ණෙං, තාලවණ් ටෙං, සතවලිෙං. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
ගිහිනිවත් ථං නිවාකසතබ් බං – හත් ථිකසොණ් ඩෙං, මච් ඡවාළෙං, චතුෙණ් ණෙං, 
තාලවණ් ටෙං, සතවලිෙං. කයො නිවාකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගිහිපාරුතං පාරුපන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
ගිහිපාරුතං පාරුපිතබ් බං. කයො පාරුකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සංකව් ලියං නිවාකසන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි රඤ් කඤො 
මුණ් ඩවට් ටීති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, සංකව් ලියං 
නිවාකසතබ් බං. කයො නිවාකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

281. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උෙකතොොජං හරන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි රඤ් කඤො 
මුණ් ඩවට් ටීති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උෙකතොොජං 
හරිතබ් බං. කයො හකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
එෙකතොොජං අන් තරාොජං සීසොරං ඛන් ධොරං ෙටිොරං ඔලම් බෙ’’න් ති. 
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282. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ දන් තෙට් ඨං න ඛාදන් ති. මුඛං 
දුග් ගන් ධං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 

‘‘පඤ ්චිකම, භික් ඛකව, ආදීනවා දන් තෙට් ඨස් ස අඛාදකන. අචක් ඛුස ්සං, මුඛං 
දුග් ගන් ධං කහොති, රසහරණිකයො න විසුජ් ඣන් ති, පිත් තං කසම් හං ෙත් තං 
පරිකයොනන් ධති, ෙත් තමස ්ස නච් ඡාකදති – ඉකම කඛො, භික් ඛකව, පඤ් ච ආදීනවා 
දන් තෙට් ඨස් ස අඛාදකන. 

‘‘පඤ ්චිකම, භික් ඛකව, ආනිසංසා දන් තෙට් ඨස් ස ඛාදකන. චක් ඛුස ්සං, මුඛං 
න දුග් ගන් ධං කහොති, රසහරණිකයො විසුජ් ඣන් ති, පිත් තං කසම් හං ෙත් තං න 
පරිකයොනන් ධති, ෙත් තමස ්ස ඡාකදති – ඉකම කඛො, භික් ඛකව, පඤ් ච ආනිසංසා 
දන් තෙට් ඨස් ස ඛාදකන. අනුජානාමි, භික් ඛකව, දන් තෙට් ඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දීඝානි දන් තෙට් ඨානි ඛාදන් ති, 
කතකහව සාමකණරං ආකෙොකටන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, දීඝං දන් තෙට් ඨං ඛාදිතබ් බං. කයො ඛාකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨඞ් ගුලපරමං දන් තෙට් ඨං, න ච කතන සාමකණකරො 
ආකෙොකටතබ් කබො. කයො ආකෙොකටයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස භික් ඛුකනො අතිමටාහෙං 
දන් තෙට් ඨං ඛාදන් තස් ස ෙණ් කඨ විලග් ගං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අතිමටාහෙං දන් තෙට් ඨං ඛාදිතබ් බං. කයො 
ඛාකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, චතුරඞ් ගුලපච් ඡිමං 
[චතුරඞ් ගුලං පච් ඡිමං (ෙ.   දන් තෙට් ඨ’’න් ති. 

283. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දායං ආලිම් කපන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි දවඩාහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, දාකයො ආලිම් පිතබ් කබො. කයො 
ආලිම් කපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා තිණගහනා කහොන් ති, දවඩාකහ 
ඩය් හමාකන විහාරා ඩය් හන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් ති පටග් ගිං දාතුං, පරිත් තං 
ොතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, දවඩාකහ 
ඩය් හමාකන පටග් ගිං දාතුං, පරිත් තං ොතු’’න් ති. 

284. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ රුක් ඛං අභිරුහන් ති, 
රුක් ඛා රුක් ඛං සඞ් ෙමන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   ඛුද් දෙවත් ථුක් ඛන් ධෙං 

251 

පටුන 

කසයයථාපි මක් ෙටාති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
රුක් කඛො අභිරුහිතබ් කබො. කයො අභිරුකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස භික් ඛුකනො කෙොසකලසු ජනපකද 
සාවත් ථිං ගච් ඡන් තස් ස අන් තරාමග් කග හත් ථී පරියුට් ඨාති. අථ කඛො කසො භික් ඛු 
රුක් ඛමූලං උපධාවිත් වා කුක් කුච් චායන් කතො රුක් ඛං න අභිරුහි. කසො හත් ථී 
අඤ ්කඤන අගමාසි. අථ කඛො කසො භික් ඛු සාවත් ථිං ගන් ත් වා භික් ඛූනං 
එතමත් ථං ආකරොකචසි. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, සති ෙරණීකය කපොරිසං රුක් ඛං අභිරුහිතුං ආපදාසු යාවදත් ථ’’න් ති. 

285. කතන කඛො පන සමකයන යකමළකෙකුටා නාම [යකමළුකතකුලා නාම 
(සී. , කමට් ඨකෙොකුට් ඨා නාම (සයා.   භික් ඛූ ද් කව ොතිො කහොන් ති 
බ්රාහ් මණජාතිො ෙලයාණවාචා ෙලයාණවාක් ෙරණා. කත කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො කත භික් ඛූ ෙගවන් තං එතදකවොචුං – 
‘‘එතරහි, ෙන් කත, භික් ඛූ නානානාමා නානාකගොත් තා නානාජච් චා නානාකුලා 
පබ් බජිතා. කත සොය නිරුත් තියා බුද් ධවචනං දූකසන් ති. හන් ද මයං, ෙන් කත, 
බුද් ධවචනං ඡන් දකසො ආකරොකපමා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම තුම් කහ, කමොඝපුරිසා, එවං වක් ඛථ – ‘හන් ද මයං, ෙන් කත, 
බුද් ධවචනං ඡන් දකසො ආකරොකපමා’ති. කනතං, කමොඝපුරිසා, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, බුද් ධවචනං ඡන් දකසො ආකරොකපතබ් බං. කයො ආකරොකපයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, සොය නිරුත් තියා බුද් ධවචනං 
පරියාපුණිතු’’න් ති. 

286. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කලොොයතං 
පරියාපුණන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං උජ් ඣායන් තානං 
ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අපි නු කඛො, භික් ඛකව, කලොොයකත සාරදස් සාවී ඉමස් මිං 
ධම් මවිනකය වුද් ධිං විරුළ් හිං කවපු් ලං ආපජ් කජයයා’’ති? ‘‘කනොකහතං 
ෙන් කත’’. ‘‘ඉමස් මිං වා පන ධම් මවිනකය සාරදස් සාවී කලොොයතං 
පරියාපුකණයයා’’ති? ‘‘කනොකහතං ෙන් කත’’. ‘‘න, භික් ඛකව, කලොොයතං 
පරියාපුණිතබ් බං. කයො පරියාපුකණයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කලොොයතං වාකචන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
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ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
කලොොයතං වාකචතබ් බං. කයො වාකචයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

287. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තිරච් ඡානවිජ් ජං 
පරියාපුණන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
තිරච් ඡානවිජ් ජා පරියාපුණිතබ් බා. කයො පරියාපුකණයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ තිරච් ඡානවිජ් ජං වාකචන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
තිරච් ඡානවිජ් ජා වාකචතබ් බා. කයො වාකචයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

288. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා මහතියා පරිසාය පරිවුකතො ධම් මං 
කදකසන් කතො ඛිපි. භික් ඛූ – ‘ජීවතු, ෙන් කත, ෙගවා; ජීවතු සුගකතො’ති – 
උච් චාසද් දං මහාසද් දං අෙංසු. කතන සද් කදන ධම් මෙථා අන් තරා අකහොසි. අථ 
කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අපි නු කඛො, භික් ඛකව, ඛිපිකත ‘ජීවා’ති 
වුත් කතො [වුත් කත (ෙ.   තප් පච් චයා ජීකවයය වා මකරයය වා’’ති? ‘‘කනොකහතං 
ෙන් කත’’. ‘‘න, භික් ඛකව, ඛිපිකත ‘ජීවා’ති වත් තබ් කබො. කයො වකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා භික් ඛූනං ඛිපිකත ‘ජීවථ ෙන් කත’ති 
වදන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාලපන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා ‘ජීවථ ෙන් කත’ති 
වුච් චමානා නාලපිස් සන් තී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘ගිහී, 
භික් ඛකව, මඞ් ගලිො. අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිහීනං ‘ජීවථ ෙන් කත’ති 
වුච් චමාකනන ‘චිරං ජීවා’ති වත් තු’’න් ති. 

289. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා මහතියා පරිසාය පරිවුකතො ධම් මං 
කදකසන් කතො නිසින් කනො කහොති. අඤ් ඤතකරන භික් ඛුනා ලසුණං ඛායිතං 
කහොති. කසො – මා භික් ඛූ බයාබාධිංසූති – එෙමන් තං නිසීදි. අද් දසා කඛො ෙගවා 
තං භික් ඛුං එෙමන් තං නිසින් නං. දිස් වාන භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කිං නු කඛො 
කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු එෙමන් තං නිසින් කනො’’ති? ‘‘එකතන, ෙන් කත, භික් ඛුනා 
ලසුණං ඛායිතං. කසො – මා භික් ඛූ බයාබාධිංසූති – එෙමන් තං නිසින් කනො’’ති. 
‘‘අපි නු කඛො, භික් ඛකව [භික් ඛකව භික් ඛුනා (සයා.  , තං ඛාදිතබ් බං, යං 
ඛාදිත් වා එවරූපාය ධම් මෙථාය පරිබාහිකයො අස් සා’’ති? ‘‘කනොකහතං 
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ෙන් කත’’. ‘‘න, භික් ඛකව, ලසුණං ඛාදිතබ් බං. කයො ඛාකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස ්මකතො සාරිපුත් තස ්ස උදරවාතාබාකධො 
කහොති. අථ කඛො ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො කයනායස් මා සාරිපුත් කතො 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං එතදකවොච – ‘‘පුබ් කබ 
කත, ආවුකසො සාරිපුත් ත, උදරවාතාබාකධො කෙන  ාසු කහොතී’’ති? ‘‘ලසුකණන 
කම, ආවුකසො’’ති [අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ආයස් මන් තං 
මහාකමොග් ග් ලානං එතදකවොච ‘‘පුබ් කබ කඛො කම ආවුකසො කමොග් ග් ලාන 
උදරවාතාබාකධො ලසුකණන  ාසු කහොතී’’ති (ෙ.  . ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආබාධප් පච් චයා ලසුණං ඛාදිතු’’න් ති. 

290. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ආරාකම තහං තහං පස් සාවං 
ෙකරොන් ති. ආරාකමො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, එෙමන් තං පස් සාවං ොතු’’න් ති. ආරාකමො දුග් ගන් කධො 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පස් සාවකුම් භි’’න් ති. දුක් ඛං නිසින් නා 
පස් සාවං ෙකරොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පස් සාවපාදුෙ’’න් ති. 
පස් සාවපාදුො පාෙටා කහොන් ති. භික් ඛූ හිරියන් ති පස් සාවං ොතුං…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො පාොකර – ඉට් ඨොපාොරං, 
සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. පස් සාවකුම් භී අපාරුතා දුග් ගන් ධා 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අපිධාන’’න් ති. 

291. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ආරාකම තහං තහං වච් චං ෙකරොන් ති. 
ආරාකමො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
එෙමන් තං වච් චං ොතු’’න් ති. ආරාකමො දුග් ගන් කධො කහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, වච් චකූප’’න් ති. වච් චකූපස් ස කූලං ලුජ් ජති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, 
දාරුචය’’න් ති. වච් චකූකපො නීචවත් ථුකෙො කහොති, උදකෙන 
ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. 
චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – 
ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, 
දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. අන් කත නිසින් නා වච් චං ෙකරොන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සන් ථරිත් වා මජ් කඣ ඡිද් දං 
ෙත් වා වච් චං ොතු’’න් ති. දුක් ඛං නිසින් නා වච් චං ෙකරොන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, වච් චපාදුෙ’’න් ති. බහිද් ධා පස් සාවං 
ෙකරොන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පස් සාවකදොණිෙ’’න් ති. 
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අවකලඛනෙට් ඨං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
අවකලඛනෙට් ඨ’’න් ති. අවකලඛනපිඨකරො න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අවකලඛනපිඨර’’න් ති. වච් චකූකපො අපාරුකතො දුග් ගන් කධො 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අපිධාන’’න් ති. අජ් කඣොොකස වච් චං 
ෙකරොන් තා සීකතනපි උණ් කහනපි කිලමන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
වච් චකුටි’’න් ති. වච් චකුටියා ෙවාටං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ෙවාටං පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං 
සූචිෙං ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනරජ් ජ’’න් ති. වච් චකුටියා 
තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා 
උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං චීවරවංසං 
චීවරරජ් ජ’’න් ති. 

292. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ජරාදුබ් බකලො වච් චං 
ෙත් වා වුට් ඨහන් කතො පරිපතති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔලම් බෙ’’න් ති. වච් චකුටි අපරික් ඛිත් තා 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො පාොකර – 
ඉට් ඨොපාොරං, සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො න 
කහොති…කප.… (‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කෙොට් ඨෙ’’න් ති. කෙොට් ඨෙස් ස 
ෙවාටං න කහොති  [(අනුජානාමි භික් ඛකව කෙොට් ඨෙන් ති. කෙොට් ඨකෙො 
නීචවත් ථුකෙො කහොති…කප.… අනුජානාමි භික් ඛකව උච් චවත් ථුෙං ොතුන් ති. 
චකයො පරිපතති…කප.… අනුජානාමි භික් ඛකව චිනිතුං තකයො චකය ඉට් ඨොචයං 
සිලාචයං දාරුචයන් ති. ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… අනුජානාමි 
භික් ඛකව තකයො කසොපාකන ඉට් ඨොකසොපානං සිලාකසොපානං 
දාරුකසොපානන් ති. ආකරොහන් තා පරිපතන් ති…කප.… අනුජානාමි භික් ඛකව 
ආලම් බනබාහන් ති. කෙොට් ඨෙස් ස ෙවාටං න කහොති.  (සයා. ෙං.   …කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාටං පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං 
අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං සූචිෙං ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනච් ඡිද් දං 
ආවිඤ ්ඡනරජ් ජ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙ තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – 
කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙ’’න් ති. පරිකවණං චික් ඛ් ලං කහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මරුම් බං පකිරිතු’’න් ති. න පරියාපුණන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පදරසිලං [පට් ටසිලං (ෙ.   නික් ඛිපිතු’’න් ති. උදෙං 
සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 
ආචමනකුම් භී න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආචමනකුම් භි’’න් ති. 
ආචමනසරාවකෙො න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
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ආචමනසරාවෙ’’න් ති. දුක් ඛං නිසින් නා ආචකමන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ආචමනපාදුෙ’’න් ති. ආචමනපාදුො පාෙටා කහොන් ති, භික් ඛූ 
හිරියන් ති ආචකමතුං…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො 
පාොකර – ඉට් ඨොපාොරං, සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. ආචමනකුම් භී 
අපාරුතා කහොති, තිණචුණ් කණහිපි පංසුකෙහිපි ඔකිරියයති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අපිධාන’’න් ති. 

293. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ එවරූපං අනාචාරං 
ආචරන් ති – මාලාවච් ඡං කරොකපන් තිපි කරොපාකපන් තිපි, සිඤ ්චන් තිපි 
සිඤ ්චාකපන් තිපි, ඔචිනන් තිපි ඔචිනාකපන් තිපි, ගන් කථන් තිපි ගන් ථාකපන් තිපි, 
එෙකතොවණ් ටිෙමාලං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, උෙකතොවණ් ටිෙමාලං 
ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, මඤ ්ජරිෙං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, විධූතිෙං 
ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, වටංසෙං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, ආකවළං 
ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං ෙකරොන් තිපි ොරාකපන් තිපි. කත 
කුලිත් ථීනං කුලධීතානං කුලකුමාීනනං කුලසුණ් හානං කුලදාසීනං 
එෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, උෙකතොවණ් ටිෙමාලං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, මඤ් ජරිෙං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, විධූතිෙං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, වටංසෙං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි, ආකවළං හරන් තිපි 
හරාකපන් තිපි, උරච් ඡදං හරන් තිපි හරාකපන් තිපි. කත කුලිත් ථීහි කුලධීතාහි 
කුලකුමාීනහි කුලසුණ් හාහි කුලදාසීහි සද් ධිං එෙොජකනපි භුඤ් ජන් ති, 
එෙථාලකෙපි පිවන් ති, එොසකනපි නිසීදන් ති, එෙමඤ ්කචපි තුවට් කටන් ති, 
එෙත් ථරණාපි තුවට් කටන් ති, එෙපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති, 
එෙත් ථරණපාවුරණාපි තුවට් කටන් ති, විොකලපි භුඤ් ජන් ති, මජ් ජම් පි පිවන් ති, 
මාලාගන් ධවිකලපනම් පි ධාකරන් ති, නච් චන් තිපි, ගායන් තිපි, වාකදන් තිපි, 
ලාකසන් තිපි; නච් චන් තියාපි නච් චන් ති, නච් චන් තියාපි ගායන් ති, නච් චන් තියාපි 
වාකදන් ති, නච් චන් තියාපි ලාකසන් ති…කප.… ලාකසන් තියාපි නච් චන් ති, 
ලාකසන් තියාපි ගායන් ති, ලාකසන් තියාපි වාකදන් ති, ලාකසන් තියාපි ලාකසන් ති; 
අට් ඨපකදපි කීළන් ති, දසපකදපි කීළන් ති, ආොකසපි කීළන් ති, පරිහාරපකථපි 
කීළන් ති, සන් තිොයපි කීළන් ති, ඛලිොයපි කීළන් ති, ඝටිොයපි කීළන් ති, 
සලාෙහත් කථනපි කීළන් ති, අක් කඛනපි කීළන් ති, පඞ් ගචීකරනපි කීළන් ති, 
වඞ් ෙකෙනපි කීළන් ති, කමොක් ඛචිොයපි කීළන් ති, චිඞ් ගුලකෙනපි කීළන් ති, 
පත් තාළ ්හකෙනපි කීළන් ති, රථකෙනපි කීළන් ති, ධනුකෙනපි කීළන් ති, 
අක් ඛරිොයපි කීළන් ති, මකනසිොයපි කීළන් ති, යථාවජ් කජනපි කීළන් ති; 
හත් ථිස් මිම් පි සික් ඛන් ති, අස් සස් මිම් පි සික් ඛන් ති, රථස ්මිම් පි සික් ඛන් ති, 
ධනුස් මිම් පි සික් ඛන් ති; ථරුස ්මිම් පි සික් ඛන් ති; හත් ථිස් සපි පුරකතො ධාවන් ති, 
අස් සස ්සපි පුරකතො ධාවන් ති, රථස් සපි පුරකතො ධාවන් තිපි ආධාවන් තිපි; 
උස් කසකළන් තිපි, අප් ක ොකටන් තිපි, නිබ් බුජ් ඣන් තිපි, මුට් ඨීහිපි යුජ් ඣන් ති; 
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රඞ් ගමජ් කඣපි සඞ් ඝාටිං පත් ථරිත් වා නච් චකිං එවං වදන් ති – ‘‘ඉධ, ෙගිනි, 
නච් චස ්සූ’’ති; නලාටිෙම් පි කදන් ති; විවිධම් පි අනාචාරං ආචරන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, විවිධං අනාචාරං ආචරිතබ් බං. 
කයො ආචකරයය, යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මන් කත උරුකවලෙස් සකප පබ් බජිකත 
සඞ් ඝස ්ස බහුං කලොහෙණ් ඩං දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං උප් පන් නං කහොති. 
අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො ෙගවතා කලොහෙණ් ඩං 
අනුඤ් ඤාතං, කිං අනනුඤ් ඤාතං; කිං දාරුෙණ් ඩං අනුඤ් ඤාතං, කිං 
අනනුඤ් ඤාතං; කිං මත් තිොෙණ් ඩං අනුඤ් ඤාතං, කිං අනනුඤ් ඤාත’’න් ති? 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං 
පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඨකපත් වා පහරණිං සබ් බං කලොහෙණ් ඩං, ඨකපත් වා ආසන් දිං ප් ලඞ් ෙං 
දාරුපත් තං දාරුපාදුෙං සබ් බං දාරුෙණ් ඩං, ඨකපත් වා ෙතෙඤ් ච 
කුම් ෙොරිෙඤ් ච සබ් බං මත් තිොෙණ් ඩ’’න් ති. 

ඛුද් දෙවත් ථුක් ඛන් ධකෙො පඤ් චකමො. 

තස් සුද් දානං – 

රුක් කඛ ථම් කෙ ච කුට් කට ච, අට් ටාකන ගන් ධසුත් තියා; 
විගය් හ ම් ලකෙො ෙච් ඡු, ජරා ච පුථුපාණිො. 

ව් ලිොපි ච පාමඞ් කගො, ෙණ් ඨසුත් තං න ධාරකය; 
ෙටි ඔවට් ටි ොයුරං, හත් ථාෙරණමුද් දිො. 

දීකඝ කෙොච් කඡ  කණ හත් කථ, සිත් ථා උදෙකතලකෙ; 
ආදාසුදපත් තවණා, ආකලකපොම් මද් දචුණ් ණනා. 

ලඤ් කඡන් ති අඞ් ගරාගඤ් ච, මුඛරාගං තදූෙයං; 
චක් ඛුකරොගං ගිරග් ගඤ් ච, ආයතං සරබාහිරං. 

අම් බකපසිසෙකලහි, අහිච් ඡින් දි ච චන් දනං; 
උච් චාවචා පත් තමූලා, සුවණ් කණො බහලා වලී. 

චිත්රා දුස් සති දුග් ගන් කධො, උණ් කහ භිජ් ජිංසු මිඩ් ඪියා; 
පරිෙණ් ඩං තිණං කචොළං, මාලං කුණ් කඩොලිොය ච. 

ථවිො අංසබද් ධඤ ්ච, තථා බන් ධනසුත් තො; 
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ඛිකල මඤ් කච ච පීකඨ ච, අඞ් කෙ ඡත් කත පණාමනා. 

තුම් බඝටිඡවසීසං, චලොනි පටිග් ගකහො; 
විප්  ාලිදණ් ඩකසොවණ් ණං, පත් කත කපසි ච නාළිො. 

කිණ් ණසත් තු සරිතඤ් ච, මධුසිත් ථං සිපාටිෙං; 
විෙණ් ණං බන් ධිවිසමං, ඡමාජිරපකහොති ච. 

ෙළිම් ෙං කමොඝසුත් තඤ් ච, අකධොත් ලං උපාහනා; 
අඞ් ගුකල පටිග් ගහඤ් ච, විත් ථෙං ථවිෙබද් ධො. 

අජ් කඣොොකස නීචවත් ථු, චකයො චාපි විහඤ් ඤකර; 
පරිපති තිණචුණ් ණං, උ් ලිත් තඅවලිත් තෙං. 

කසතං ොළෙවණ් ණඤ ්ච, පරිෙම් මඤ් ච කගරුෙං; 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං, මෙරදන් තෙපාටිෙං. 

චීවරවංසං රජ් ජඤ ්ච, අනුඤ් ඤාසි විනායකෙො; 
උජ් ඣිත් වා පක් ෙමන් ති ච, ෙථිනං පරිභිජ් ජති. 

විනිකවඨියති කුට් කටපි, පත් කතනාදාය ගච් ඡකර; 
ථවිො බන් ධසුත් තඤ් ච, බන් ධිත් වා ච උපාහනා. 

උපාහනත් ථවිෙඤ් ච, අංසබද් ධඤ් ච සුත් තෙං; 
උදොෙප් පියං මග් කග, පරිස් සාවනකචොළෙං. 

ධම් මෙරණං ද් කව භික් ඛූ, කවසාලිං අගමා මුනි; 
දණ් ඩං ඔත් ථරෙං තත් ථ, අනුඤ් ඤාසි පරිස් සාවනං. 

මෙකසහි පණීකතන, බහ් වාබාධා ච ජීවකෙො; 
චඞ් ෙමනජන් තාඝරං, විසකම නීචවත් ථුකෙො. 

තකයො චකය විහඤ් ඤන් ති, කසොපානාලම් බකවදිෙං; 
අජ් කඣොොකස තිණචුණ් ණං, උ් ලිත් තඅවලිත් තෙං. 

කසතෙං ොළවණ් ණඤ ්ච, පරිෙම් මඤ් ච කගරුෙං; 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං, මෙරදන් තෙපාටිෙං. 

වංසං චීවරරජ් ජඤ ්ච, උච් චඤ ්ච වත් ථුෙං ෙකර; 
චකයො කසොපානබාහඤ් ච, ෙවාටං පිට් ඨසඞ් ඝාටං. 
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උදුක් ඛලුත් තරපාසෙං, වට් ටිඤ් ච ෙපිසීසෙං; 
සූචිඝටිතාළච් ඡිද් දං, ආවිඤ ්ඡනඤ් ච රජ් ජෙං. 

මණ් ඩලං ධූමකනත් තඤ් ච, මජ් කඣ ච මුඛමත් තිො; 
කදොණි දුග් ගන් ධා දහති, උදෙට් ඨානං සරාවෙං. 

න කසකදති ච චික් ඛ් ලං, කධොවි නිද් ධමනං ෙකර; 
පීඨඤ් ච කෙොට් ඨකෙ ෙම් මං, මරුම් බා සිලා නිද් ධමනං. 

නග් ගා ඡමාය වස් සන් කත, පටිච් ඡාදී තකයො තහිං; 
උදපානං ලුජ් ජති නීචං, ව් ලියා ොයබන් ධකන. 

තුලං ෙටෙටං චක් ෙං, බහූ භිජ් ජන් ති ොජනා; 
කලොහදාරුචම් මඛණ් ඩං, සාලාතිණාපිධානි ච. 

කදොණිචන් දනි පාොරං, චික් ඛ් ලං නිද් ධමකනන ච; 
සීතිගතං කපොක් ඛරණිං, පුරාණඤ් ච නි් කලඛණං. 

චාතුමාසං සයන් ති ච, නමතෙඤ් ච [ගන් ධපුප්  ං (සයා.   නධිට් ඨකහ; 
ආසිත් තෙං මකළොරිෙං, භුඤ ්ජන් කතෙං තුවට් කටයයං. 

වඩ් කඪො කබොධි න අක් ෙමි, ඝටං ෙතෙසම් මජ් ජනි; 
සක් ඛරං ෙථලඤ් කචව, ක ණෙං පාදඝංසනී. 

විධූපනං තාලවණ් ටං, මෙසඤ් චාපි චාමීන; 
ඡත් තං විනා ච ආරාකම, තකයො සික් ොය සම් මුති. 

කරොමසිත් ථා නඛා දීඝා, ඡින් දන් තඞ් ගුලිො දුක් ඛා; 
සකලොහිතං පමාණඤ් ච, වීසති දීඝකෙසතා. 

ඛුරං සිලං සිපාටිෙං, නමතෙං ඛුරෙණ් ඩෙං; 
මස් සුං ෙප් කපන් ති වඩ් කඪන් ති, කගොකලොමිචතුරස් සෙං. 

පරිමුඛං අඩ් ඪදුෙඤ් ච, දාඨිසම් බාධසංහකර; 
ආබාධා ෙත් තරිවකණො, දීඝං සක් ඛරිොය ච. 

පලිතං ථකිතං උච් චා, කලොහෙණ් ඩඤ් ජනී සහ; 
ප් ලත් ථිෙඤ් ච ආකයොකගො, වටං සලාෙබන් ධනං. 

ෙලාබුෙං කදඩ් ඩුෙෙං, මුරජං මද් දවීණෙං; 
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පට් ටිො සූෙරන් තඤ් ච, දසා මුරජකවණිො; 
අන් කතො කසොෙං ගුණෙඤ් ච, පවනන් කතොපි ජීරති. 

ගණ් ඨිො උච් චාවචඤ් ච,  ලෙන් කතපි ඔගාකහ; 
ගිහිවත් ථං හත් ථිකසොණ් ඩං, මච් ඡෙං චතුෙණ් ණෙං. 

තාලවණ් ටං සතවලි, ගිහිපාරුතපාරුපං; 
සංකව් ලි උෙකතොොජං, දන් තෙට් ඨං ආකෙොටකන. 

ෙණ් කඨ විලග් ගං දායඤ් ච, පටග් ගි රුක් ඛහත් ථිනා; 
යකමකළ කලොොයතෙං, පරියාපුණිංසු වාචයුං. 

තිරච් ඡානෙථා විජ් ජා, ඛිපි මඞ් ගලං ඛාදි ච; 
වාතාබාකධො දුස් සති ච, දුග් ගන් කධො දුක් ඛපාදුො. 

හිරියන් ති පාරුදුග් ගන් කධො, තහං තහං ෙකරොන් ති ච; 
දුග් ගන් කධො කූපං ලුජ් ජන් ති, උච් චවත් ථු චකයන ච. 

කසොපානාලම් බනබාහා අන් කත, දුක් ඛඤ ්ච පාදුො; 
බහිද් ධා කදොණි ෙට් ඨඤ ්ච, පිඨකරො ච අපාරුකතො. 

වච් චකුටිං ෙවාටඤ් ච, පිට් ඨසඞ් ඝාටකමව ච; 
උදුක් ඛලුත් තරපාකසො, වට් ටිඤ් ච ෙපිසීසෙං. 

සූචිඝටිතාළච් ඡිද් දං, ආවිඤ ්ඡනච් ඡිද් දකමව ච; 
රජ් ජ උ් ලිත් තාවලිත් තං, කසතවණ් ණඤ් ච ොළෙං. 

මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං, මෙරං පඤ් චපටිෙං; 
චීවරවංසං රජ් ජඤ ්ච, ජරාදුබ් බලපාොරං. 

කෙොට් ඨකෙ චාපි තකථව, මරුම් බං පදරසිලා; 
සන් තිට් ඨති නිද් ධමනං, කුම් භිඤ ්චාපි සරාවෙං. 

දුක් ඛං හිරි අපිධානං, අනාචාරඤ් ච ආචරුං; 
කලොහෙණ් ඩං අනුඤ් ඤාසි, ඨපයිත් වා පහරණිං. 

ඨපයිත් වා සන් දිප් ලඞ් ෙං, දාරුපත් තඤ් ච පාදුෙං; 
සබ් බං දාරුමයං ෙණ් ඩං, අනුඤ් ඤාසි මහාමුනි. 

ෙතෙං කුම් ෙොරඤ් ච, ඨපයිත් වා තථාගකතො; 
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සබ් බම් පි මත් තිොෙණ් ඩං, අනුඤ් ඤාසි අනුෙම් පකෙො. 

යස් ස වත් ථුස් ස නිද් කදකසො, පුරිකමන යදි සමං; 
තම් පි සංඛිත් තං උද් දාකන, නයකතො තං විජානියා. 

එවං දසසතා වත් ථූ, විනකය ඛුද් දෙවත් ථුකෙ; 
සද් ධම් මට් ඨිතිකෙො කචව, කපසලානඤ් චනුග් ගකහො. 

සුසික් ඛිකතො විනයධකරො, හිතචිත් කතො සුකපසකලො; 
පදීපෙරකණො ධීකරො, පූජාරකහො බහුස් සුකතොති. 

ඛුද් දෙවත් ථුක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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6. කසනාසනක්ඛන්ධෙං 
1. පඨමොණවාකරො 

විහාරානුජානනං 

294. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන 
ෙලන් දෙනිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවතා භික් ඛූනං කසනාසනං 
අපඤ් ඤත් තං කහොති. කත ච භික් ඛූ තහං තහං විහරන් ති – අරඤ් කඤ, 
රුක් ඛමූකල, පබ් බකත, ෙන් දරායං, ගිරිගුහායං, සුසාකන, වනපත් කථ, 
අජ් කඣොොකස, පලාලපුඤ් කජ. කත ොලස් කසව තකතො තකතො උපනික් ඛමන් ති 
– අරඤ් ඤා රුක් ඛමූලා පබ් බතා ෙන් දරා ගිරිගුහා සුසානා වනපත් ථා 
අජ් කඣොොසා පලාලපුඤ් ජා, පාසාදිකෙන අභික් ෙන් කතන පටික් ෙන් කතන, 
ආකලොකිකතන විකලොකිකතන, සමිඤ් ජිකතන පසාරිකතන, ඔක් ඛිත් තචක් ඛූ, 
ඉරියාපථසම් පන් නා. කතන කඛො පන සමකයන රාජගහකෙො කසට් ඨී [කසට් ඨි 
(ෙ.   ොලස ්කසව උයයානං අගමාසි. අද් දසා කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී කත 
භික් ඛූ ොලස් කසව තකතො තකතො උපනික් ඛමන් කත – අරඤ් ඤා රුක් ඛමූලා 
පබ් බතා ෙන් දරා ගිරිගුහා සුසානා වනපත් ථා අජ් කඣොොසා පලාලපුඤ් ජා, 
පාසාදිකෙන අභික් ෙන් කතන පටික් ෙන් කතන, ආකලොකිකතන විකලොකිකතන, 
සමිඤ් ජිකතන පසාරිකතන, ඔක් ඛිත් තචක් ඛූ, ඉරියාපථසම් පන් කන. දිස් වානස ්ස 
චිත් තං පසීදි. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී කයන කත භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා කත භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘සචාහං, ෙන් කත, විහාකර 
ොරාකපයයං, වකසයයාථ කම විහාකරසූ’’ති? ‘‘න කඛො, ගහපති, ෙගවතා විහාරා 
අනුඤ් ඤාතා’’ති. ‘‘කතන හි, ෙන් කත, ෙගවන් තං පටිපුච් ඡිත් වා මම 
ආකරොකචයයාථා’’ති. ‘‘එවං ගහපතී’’ති කඛො කත භික් ඛූ රාජගහෙස ්ස 
කසට් ඨිස ්ස පටිස් සුත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො කත 
භික් ඛූ ෙගවන් තං එතදකවොචුං – ‘‘රාජගහකෙො, ෙන් කත, කසට් ඨී විහාකර 
ොරාකපතුොකමො. ෙථං නු කඛො, ෙන් කත, අම් කහහි [ෙන් කත (සී. ෙ.   
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ 
ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ ්ච 
කලණානි [පඤ ්ච කසනාසනානි (සයා.   – විහාරං, අඩ් ඪකයොගං, පාසාදං, 
හම් මියං, ගුහ’’න් ති. 

අථ කඛො කත භික් ඛූ කයන රාජගහකෙො කසට් ඨී කතනුපසඞ් ෙමිංසු, 
උපසඞ් ෙමිත් වා රාජගහෙං කසට් ඨිං එතදකවොචුං – ‘‘අනුඤ් ඤාතා කඛො, ගහපති, 
ෙගවතා විහාරා; යස් සදානි ොලං මඤ් ඤසී’’ති. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී 
එොකහකනව සට් ඨිවිහාකර පතිට් ඨාකපසි. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී කත 
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සට් ඨිවිහාකර පරිකයොසාකපත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
රාජගහකෙො කසට් ඨී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අධිවාකසතු කම, ෙන් කත, ෙගවා 
ස් වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝනා’’ති. අධිවාකසසි ෙගවා 
තුණ් හීොකවන. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී ෙගවකතො අධිවාසනං විදිත් වා 
උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 

අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී තස ්සා රත් තියා අච් චකයන පණීතං ඛාදනීයං 
කෙොජනීයං පටියාදාකපත් වා ෙගවකතො ොලං ආකරොචාකපසි – ‘‘ොකලො, 
ෙන් කත, නිට් ඨිතං ෙත් ත’’න් ති. අථ කඛො ෙගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය කයන රාජගහෙස් ස කසට් ඨිස ්ස නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ඤත් කත ආසකන නිසීදි සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝන. අථ කඛො 
රාජගහකෙො කසට් ඨී බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන 
කෙොජනීකයන සහත් ථා සන් තප් කපත් වා සම් පවාකරත් වා, ෙගවන් තං භුත් තාවිං 
ඔනීතපත් තපාණිං, එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො රාජගහකෙො 
කසට් ඨී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘එකත කම, ෙන් කත, සට් ඨිවිහාරා 
පුඤ ්ඤත් ථිකෙන සග් ගත් ථිකෙන ොරාපිතා. ෙථාහං, ෙන් කත, කතසු විහාකරසු 
පටිපජ් ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත් වං, ගහපති, කත සට් ඨිවිහාකර ආගතානාගතස් ස 
චාතුද් දිසස ්ස සඞ් ඝස් ස පතිට් ඨාකපහී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො රාජගහකෙො 
කසට් ඨී ෙගවකතො පටිස් සුත් වා කත සට් ඨිවිහාකර ආගතානාගතස් ස චාතුද් දිසස් ස 
සඞ් ඝස ්ස පතිට් ඨාකපසි. 

295. අථ කඛො ෙගවා රාජගහෙං කසට් ඨිං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදි – 

‘‘සීතං උණ් හං පටිහන් ති [පටිහනති (ෙ.  , තකතො වාළමිගානි ච; 
සීනසකප ච මෙකස, සිසිකර චාපි වුට් ඨිකයො. 

‘‘තකතො වාතාතකපො කඝොකර, සඤ ්ජාකතො [වාතාතකප කඝොකර, 
සඤ ්ජාකත (ෙ. සද් දනීති   පටිහඤ් ඤති; 
කලණත් ථඤ් ච සුඛත් ථඤ ්ච, ඣායිතුඤ් ච විපස් සිතුං. 

‘‘විහාරදානං සඞ් ඝස් ස, අග් ගං බුද් කධන [බුද් කධහි (සයා.   වණ් ණිතං; 
තස් මා හි පණ් ඩිකතො, කපොකසො සම් පස් සං අත් ථමත් තකනො. 

‘‘විහාකර ොරකය රම් කම, වාසකයත් ථ බහුස් සුකත; 
කතසං අන් නඤ් ච පානඤ් ච, වත් ථකසනාසනානි ච; 
දකදයය උජභූකතසු, විප් පසන් කනන කචතසා. 
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‘‘කත තස ්ස ධම් මං කදකසන් ති, සබ් බදුක් ඛාපනූදනං; 
යං කසො ධම් මං ඉධඤ් ඤාය, පරිනිබ් බාති අනාසකවො’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා රාජගහෙං කසට් ඨිං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදිත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් ොමි. 

296. අස් කසොසුං කඛො මනුස් සා – ‘‘ෙගවතා කිර විහාරා අනුඤ් ඤාතා’’ති 
සක් ෙච් චං [කත සක් ෙච් චං (සයා. ෙං.   විහාකර ොරාකපන් ති. කත විහාරා 
අෙවාටො කහොන් ති; අහීපි විච් ඡිොපි සතපදිකයොපි පවිසන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාට’’න් ති. භිත් තිඡිද් දං 
ෙරිත් වා ව් ලියාපි රජ් ජයාපි ෙවාටං බන් ධන් ති. උන් දූකරහිපි උපචිොහිපි 
ඛජ් ජන් ති. ඛයිතබන් ධනානි ෙවාටානි පතන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං 
උත් තරපාසෙ’’න් ති. ෙවාටා න ඵුසීයන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආවිඤ ්ඡනච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනරජ් ජ’’න් ති. ෙවාටා න 
ථකියන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං සූචිෙං ඝටිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ න සක් කෙොන් ති ෙවාටං අපාපුරිතුං. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තාළච් ඡිද් දං. තීණි 
තාළානි – කලොහතාළං, ෙට් ඨතාළං, විසාණතාළ’’න් ති. කයහි [කයපි (සී. සයා.   
කත උග් ඝාකටත් වා පවිසන් ති [විසාණතාළං, කයහි කත උග් ඝාකටත් වා 
පවිසන් තීති (ෙ.  , විහාරා අගුත් තා කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, යන් තෙං සූචිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා තිණච් ඡදනා කහොන් ති; සීතොකල සීතා, 
උණ් හොකල උණ් හා. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා අවාතපානො කහොන් ති අචක් ඛුස ්සා 
දුග් ගන් ධා. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තීණි 
වාතපානානි – කවදිොවාතපානං, ජාලවාතපානං, සලාෙවාතපාන’’න් ති. 
වාතපානන් තරිොය ොළොපි වග් ගුලිකයොපි පවිසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, වාතපානචක් ෙලිෙ’’න් ති. 
චක් ෙලිෙන් තරිොයපි ොළොපි වග් ගුලිකයොපි පවිසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, වාතපානෙවාටෙං වාතපානභිසිෙ’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඡමායං සයන් ති. ගත් තානිපි චීවරානිපි 
පංසුකිතානි කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, තිණසන් ථාරෙ’’න් ති. තිණසන් ථාරකෙො උන් දූකරහිපි උපචිොහිපි 
ඛජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මිඩ් ඪි’’න් ති 
[මීඪන් ති (සී. , මිඪින් ති (සයා.  . මිඩ් ඪියා ගත් තානි දුක් ඛා කහොන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, බිදලමඤ් චෙ’’න් ති. 

මඤ්චපීඨාදිඅනුජානනං 

297. කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස කසොසානිකෙො මසාරකෙො මඤ් කචො 
උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
මසාරෙං මඤ ්ච’’න් ති. මසාරෙං පීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මසාරෙං පීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසොසානිකෙො බුන් දිොබද් කධො මඤ් කචො 
උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
බුන් දිොබද් ධං මඤ ්ච’’න් ති. බුන් දිොබද් ධං පීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, බුන් දිොබද් ධං පීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස කසොසානිකෙො කුළීරපාදකෙො මඤ් කචො 
උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
කුළීරපාදෙං මඤ ්ච’’න් ති. කුළීරපාදෙං පීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කුළීරපාදෙං පීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසොසානිකෙො ආහච් චපාදකෙො මඤ් කචො 
උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ඔරාකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආහච් චපාදෙං මඤ ්ච’’න් ති. ආහච් චපාදෙං පීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආහච් චපාදෙං පීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස ආසන් දිකෙො උප් පන් කනො කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආසන් දිෙ’’න් ති. 
උච් චකෙො ආසන් දිකෙො උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චෙම් පි ආසන් දිෙ’’න් ති. සත් තඞ් කගො උප් පන් කනො 
කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
සත් තඞ් ග’’න් ති. උච් චකෙො සත් තඞ් කගො උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උච් චෙම් පි සත් තඞ් ග’’න් ති. 
ෙද් දපීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ෙද් දපීඨ’’න් ති. පීඨිො උප් පන් නා කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පීඨිෙ’’න් ති. එළෙපාදෙං පීඨං 
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උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
එළෙපාදෙං පීඨ’’න් ති. ආමලෙවට් ටිෙං [ආමලෙවණ් ටිෙං (සයා.   පීඨං 
උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආමලෙවට් ටිෙං පීඨ’’න් ති.  ලෙං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව,  ලෙ’’න් ති. කෙොච් ඡං උප් පන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කෙොච් ඡ’’න් ති. 
පලාලපීඨං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පලාලපීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් කච මඤ් කච සයන් ති. 
මනුස් සා විහාරචාරිෙං ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් කච මඤ් කච සයිතබ් බං. කයො සකයයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු නීකච මඤ ්කච සයන් කතො 
අහිනා දට් කඨො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, මඤ ්චපටිපාදෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ උච් කච මඤ් චපටිපාදකෙ 
ධාකරන් ති, සහ මඤ් චපටිපාදකෙහි පකවකධන් ති. මනුස් සා විහාරචාරිෙං 
ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, උච් චා 
මඤ ්චපටිපාදො ධාකරතබ් බා. කයො ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අට් ඨඞ් ගුලපරමං මඤ ්චපටිපාදෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස සුත් තං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සුත් තං මඤ ්චං කවකඨතු’’න් ති 
[කවතුන් ති (සී.  . අඞ් ගානි බහුසුත් තං පරියාදියන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අඞ් කග විජ් ඣිත් වා අට් ඨපදෙං 
කවකඨතු’’න් ති. කචොළෙං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, චිමිලිෙං ොතු’’න් ති. තූලිො උප් පන් නා කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, විජකටත් වා 
බිබ් කබොහනං [බිම් කබොහනං (සී. සයා. බිම් බ + ඔහනං   ොතුං. තීණි තූලානි – 
රුක් ඛතූලං, ලතාතූලං, කපොටකිතූල’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අද් ධොයිොනි 
[අඩ් ඪොයිොනි (ෙ.   බිබ් කබොහනානි ධාකරන් ති. මනුස ්සා විහාරචාරිෙං 
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ආහිණ් ඩන් තා පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
අඩ් ඪොයිොනි බිබ් කබොහනානි ධාකරතබ් බානි. කයො ධාකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, සීසප් පමාණං බිබ් කබොහනං ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන රාජගකහ ගිරග් ගසමජ් කජො කහොති. මනුස් සා 
මහාමත් තානං අත් ථාය භිසිකයො පටියාකදන් ති – උණ් ණභිසිං, කචොළභිසිං, 
වාෙභිසිං, තිණභිසිං, පණ් ණභිසිං. කත වීතිවත් කත සමජ් කජ ඡවිං උප් පාකටත් වා 
හරන් ති. අද් දසාසුං කඛො භික් ඛූ සමජ් ජට් ඨාකන බහුං උණ් ණම් පි කචොළෙම් පි 
වාෙම් පි තිණම් පි පණ් ණම් පි ඡට් ටිතං. දිස් වාන ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ ්ච භිසිකයො – උණ් ණභිසිං, 
කචොළභිසිං, වාෙභිසිං, තිණභිසිං, පණ් ණභිසි’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසනාසනපරික් ඛාරිෙං දුස් සං 
උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
භිසිං ඔනන් ධිතු’’න් ති [ඔනද් ධිතුං (සයා.  . 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මඤ් චභිසිං පීකඨ සන් ථරන් ති, පීඨභිසිං 
මඤ ්කච සන් ථරන් ති. භිසිකයො පරිභිජ් ජන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔනද් ධමඤ් චං [ඔනද් ධමඤ් චං (ෙ.  එවමුපරිපි  
ඔනද් ධපීඨ’’න් ති. උ් කලොෙං අෙරිත් වා සන් ථරන් ති, කහට් ඨකතො නිපතන් ති 
[නිපටන් ති (ෙ. , නිප්  ටන් ති (සී. , නිප් පාකටන් ති (සයා.   …කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උ් කලොෙං ෙරිත් වා සන් ථරිත් වා භිසිං 
ඔනන් ධිතු’’න් ති. ඡවිං උප් පාකටත් වා හරන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ක ොසිතු’’න් ති. හරන් තිකයව…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ෙත් තිෙම් ම’’න් ති. හරන් තිකයව…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
හත් ථෙත් තිෙම් ම’’න් ති. හරන් තිකයව…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
හත් ථෙත් ති’’න් ති. 

කසතවණ්ණාදිඅනුජානනං 

298. කතන කඛො පන සමකයන තිත් ථියානං කසයයාකයො කසතවණ් ණා 
කහොන් ති, ොළවණ් ණෙතා භූමි, කගරුෙපරිෙම් මෙතා භිත් ති. බහූ මනුස් සා 
කසයයාකපක් ඛො ගච් ඡන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, විහාකර කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් ම’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන  රුසාය භිත් තියා කසතවණ් කණො න නිපතති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ථුසපිණ් ඩං දත් වා 
පාණිොය පටිබාකහත් වා කසතවණ් ණං නිපාකතතු’’න් ති. කසතවණ් කණො 
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අනිබන් ධනීකයො කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සණ් හමත් තිෙං දත් වා 
පාණිොය පටිබාකහත් වා කසතවණ් ණං නිපාකතතු’’න් ති. කසතවණ් කණො 
අනිබන් ධනීකයො කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉක් ොසං 
පිට් ඨමද් ද’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන  රුසාය භිත් තියා කගරුො න නිපතති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ථුසපිණ් ඩං දත් වා පාණිොය 
පටිබාකහත් වා කගරුෙං නිපාකතතු’’න් ති. කගරුො අනිබන් ධනීයා කහොති 
…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කුණ් ඩෙමත් තිෙං දත් වා පාණිොය 
පටිබාකහත් වා කගරුෙං නිපාකතතු’’න් ති. කගරුො අනිබන් ධනීයා 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සාසපකුට් ටං සිත් ථකතලෙ’’න් ති. 
අච් චුස් සන් නං කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කචොළකෙන 
පච් චුද් ධරිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන  රුසාය භූමියා ොළවණ් කණො න නිපතති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ථුසපිණ් ඩං දත් වා 
පාණිොය පටිබාකහත් වා ොළවණ් ණං නිපාකතතු’’න් ති. ොළවණ් කණො 
අනිබන් ධනීකයො කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගණ් ඩුමත් තිෙං දත් වා 
පාණිොය පටිබාකහත් වා ොළවණ් ණං නිපාකතතු’’න් ති. ොළවණ් කණො 
අනිබන් ධනීකයො කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉක් ොසං 
ෙසාව’’න් ති. 

පටිොනචිත්තපටික්කඛපං 

299. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ විහාකර පටිොනචිත් තං 
ොරාකපන් ති – ඉත් ථිරූපෙං පුරිසරූපෙං. මනුස් සා විහාරචාරිෙං ආහිණ් ඩන් තා 
පස් සිත් වා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහී 
ොමකෙොගිකනොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
පටිොනචිත් තං ොරාකපතබ් බං – ඉත් ථිරූපෙං පුරිසරූපෙං. කයො ොරාකපයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ ්චපටිෙ’’න් ති. 

ඉට්ඨොචයාදිඅනුජානනං 

300. කතන කඛො පන සමකයන විහාරා නීචවත් ථුො කහොන් ති, උදකෙන 
ඔත් ථරියයන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
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ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා ආළෙමන් දා කහොන් ති. භික් ඛූ හිරියන් ති 
නිපජ් ජිතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තිකරොෙරණි’’න් ති. තිකරොෙරණිං උක් ඛිපිත් වා ඔකලොකෙන් ති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අඩ් ඪකුට් ටෙ’’න් ති. අඩ් ඪකුට් ටො උපරිකතො 
ඔකලොකෙන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො ගබ් කෙ – සිවිොගබ් ෙං, 
නාළිොගබ් ෙං, හම් මියගබ් ෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඛුද් දකෙ විහාකර මජ් කඣ ගබ් ෙං 
ෙකරොන් ති. උපචාකරො න කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඛුද් දකෙ විහාකර එෙමන් තං ගබ් ෙං ොතුං, මහ් ලකෙ 
මජ් කඣ’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරස් ස කුට් ටපාකදො ජීරති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කුලඞ් ෙපාදෙ’’න් ති [කුළුඞ් ෙපාදෙන් ති 
(සී.  . විහාරස ්ස කුට් කටො ඔවස ්සති…කප.…‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
පරිත් තාණකිටිෙං උද් දසුධ’’න් ති [උද් ධාසුධන් ති (සයා.  . 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ ්ඤතරස ්ස භික් ඛුකනො තිණච් ඡදනා අහි 
ඛන් කධ පතති. කසො භීකතො විස් සරමොසි. භික් ඛූ උපධාවිත් වා තං භික් ඛුං 
එතදකවොචුං – ‘‘කිස් ස ත් වං, ආවුකසො, විස් සරමොසී’’ති? අථ කඛො කසො 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, විතාන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මඤ් චපාකදපි පීඨපාකදපි ථවිොකයො 
ලග් කගන් ති. උන් දූකරහිපි උපචිොහිපි ඛජ් ජන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භිත් තිඛිලං නාගදන් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ මඤ් කචපි පීකඨපි චීවරං නික් ඛිපන් ති. චීවරං 
පරිභිජ් ජිති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, විහාකර 
චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විහාරා අනාළින් දො කහොන් ති අප් පටිස් සරණා. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආළින් දං පඝනං 
පකුට් ටං [පකුඩ් ඩං (සී.   ඔසාරෙ’’න් ති. ආළින් දා පාෙටා කහොන් ති. භික් ඛූ 
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හිරියන් ති නිපජ් ජිතුං…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සංසරණකිටිෙං 
උග් ඝාටනකිටිෙ’’න් ති. 

උපට්ඨානසාලාඅනුජානනං 

301. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අජ් කඣොොකස ෙත් තවිස් සග් ගං 
ෙකරොන් තා සීකතනපි උණ් කහනපි කිලමන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උපට් ඨානසාල’’න් ති. උපට් ඨානසාලා 
නීචවත් ථුො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
උපට් ඨානසාලාය තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං 
කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං 
චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අජ් කඣොොකස ඡමාය චීවරං පත් ථරන් ති. 
චීවරං පංසුකිතං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, අජ් කඣොොකස චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. පානීයං 
ඔතප් පති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පානීයසාලං පානීයමණ් ඩප’’න් ති. 
පානීයසාලා නීචවත් ථුො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. 
ආකරොහන් තා විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන 
– ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
පානීයසාලාය තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං 
කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං 
චීවරවංසං චීවරරජ් ජ’’න් ති. පානීයොජනං න සංවිජ් ජති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පානීයසඞ් ඛං පානීයසරාවෙ’’න් ති. 

පාොරාදිඅනුජානනං 

302. කතන කඛො පන සමකයන විහාරා අපරික් ඛිත් තා කහොන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො පාොකර – 
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ඉට් ඨොපාොරං, සිලාපාොරං, දාරුපාොර’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො න 
කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කෙොට් ඨෙ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො 
නීචවත් ථුකෙො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. කෙොට් ඨෙස ්ස ෙවාටං න කහොති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාටං පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං 
අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං සූචිෙං ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනච් ඡිද් දං 
ආවිඤ ්ඡනරජ් ජ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙ තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – 
කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං 
මෙරදන් තෙං පඤ ්චපටිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන පරිකවණං චික් ඛ් ලං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මරුම් බං උපකිරිතු’’න් ති. න 
පරියාපුණන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පදරසිලං නික් ඛිපිතු’’න් ති. 
උදෙං සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පරිකවකණ තහං තහං අග් ගිට් ඨානං 
ෙකරොන් ති. පරිකවණං උක් ලාපං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, එෙමන් තං අග් ගිසාලං ොතු’’න් ති. අග් ගිසාලා 
නීචවත් ථුො කහොති, උදකෙන ඔත් ථරියයති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
උච් චවත් ථුෙං ොතු’’න් ති. චකයො පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
චිනිතුං තකයො චකය – ඉට් ඨොචයං, සිලාචයං, දාරුචය’’න් ති. ආකරොහන් තා 
විහඤ් ඤන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තකයො කසොපාකන – 
ඉට් ඨොකසොපානං, සිලාකසොපානං, දාරුකසොපාන’’න් ති. ආකරොහන් තා 
පරිපතන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආලම් බනබාහ’’න් ති. 
අග් ගිසාලාය ෙවාටං න කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙවාටං 
පිට් ඨසඞ් ඝාටං උදුක් ඛලිෙං උත් තරපාසෙං අග් ගළවට් ටිං ෙපිසීසෙං සූචිෙං 
ඝටිෙං තාළච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනච් ඡිද් දං ආවිඤ් ඡනරජ් ජ’’න් ති. අග් ගිසාලාය 
තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා 
උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ් චපටිෙං චීවරවංසං 
චීවරරජ් ජ’’න් ති. 

ආරාමපරික්කඛපඅනුජානනං 

303. කතන කඛො පන සමකයන ආරාකමො අපරික් ඛිත් කතො කහොති. අජොපි 
පසුොපි උපකරොකප විකහකඨන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරික් ඛිපිතුං තකයො වාකට – කවළුවාටං, ෙණ් ඩෙවාටං 
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[වකට කවළුවටං ෙණ් ඩෙවටං (සයා.  , පරිඛ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙො න කහොති. 
තකථව අජොපි පසුොපි උපකරොකප විකහකඨන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, කෙොට් ඨෙං අකපසිං යමෙෙවාටං කතොරණං පලිඝ’’න් ති. කෙොට් ඨකෙ 
තිණචුණ් ණං පරිපතති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔගුම් ක ත් වා 
උ් ලිත් තාවලිත් තං ොතුං – කසතවණ් ණං ොළවණ් ණං කගරුෙපරිෙම් මං 
මාලාෙම් මං ලතාෙම් මං මෙරදන් තෙං පඤ ්චපටිෙ’’න් ති. ආරාකමො 
චික් ඛ් කලො කහොති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, මරුම් බං උපකිරිතු’’න් ති. 
න පරියාපුණන් ති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පදරසිලං නික් ඛිපිතු’’න් ති. 
උදෙං සන් තිට් ඨති…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උදෙනිද් ධමන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො සඞ් ඝස ්ස 
අත් ථාය සුධාමත් තිොකලපනං පාසාදං ොකරතුොකමො කහොති. අථ කඛො 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො ෙගවතා ඡදනං අනුඤ් ඤාතං, කිං 
අනනුඤ් ඤාත’’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පඤ ්ච ඡදනානි – ඉට් ඨොඡදනං, සිලාඡදනං, සුධාඡදනං, 
තිණච් ඡදනං, පණ් ණච් ඡදන’’න් ති. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

2. දුතියොණවාකරො 

අනාථපිණ්ඩිෙවත්ථු 

304. කතන කඛො පන සමකයන අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති රාජගහෙස් ස 
කසට් ඨිස ්ස ෙගිනිපතිකෙො කහොති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති රාජගහං 
අගමාසි කෙනචිකදව ෙරණීකයන. කතන කඛො පන සමකයන රාජගහකෙන 
කසට් ඨිනා ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො කහොති. අථ කඛො 
රාජගහකෙො කසට් ඨී දාකස ච ෙම් මොකර [ෙම් මෙකර (සී. සයා.   ච ආණාකපසි 
– ‘‘කතන හි, ෙකණ, ොලස් කසව උට් ඨාය යාගුකයො පචථ, ෙත් තානි පචථ, 
සූපානි සම් පාකදථ, උත් තරිෙඞ් ගානි සම් පාකදථා’’ති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස 
ගහපතිස් ස එතදකහොසි – ‘‘පුබ් කබ   වායං ගහපති මයි ආගකත සබ් බකිච් චානි 
නික් ඛිපිත් වා මමඤ් කඤව සද් ධිං පටිසම් කමොදති. කසොදානායං වික් ඛිත් තරූකපො 
දාකස ච ෙම් මොකර ච ආණාකපසි – ‘කතන හි, ෙකණ, ොලස් කසව උට් ඨාය 
යාගුකයො පචථ, ෙත් තානි පචථ, සූපානි සම් පාකදථ, උත් තරිෙඞ් ගානි 
සම් පාකදථා’ති. කිං නු කඛො ඉමස් ස ගහපතිස් ස ආවාකහො වා ෙවිස් සති, විවාකහො 
වා ෙවිස් සති, මහායඤ් කඤො වා පච් චුපට් ඨිකතො, රාජා වා මාගකධො කසනිකයො 
බිම් බිසාකරො නිමන් තිකතො ස් වාතනාය සද් ධිං බලොකයනා’’ති? 
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අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී දාකස ච ෙම් මොකර ච ආණාකපත් වා කයන 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා අනාථපිණ් ඩිකෙන 
ගහපතිනා සද් ධිං පටිසම් කමොදිත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නං කඛො 
රාජගහෙං කසට් ඨිං අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති එතදකවොච – ‘‘පුබ් කබ කඛො ත් වං, 
ගහපති, මයි ආගකත සබ් බකිච් චානි නික් ඛිපිත් වා මමඤ් කඤව සද් ධිං 
පටිසම් කමොදසි. කසොදානි ත් වං වික් ඛිත් තරූකපො දාකස ච ෙම් මොකර ච 
ආණාකපසි – ‘කතන හි, ෙකණ, ොලස ්කසව උට් ඨාය යාගුකයො පචථ, ෙත් තානි 
පචථ, සූපානි සම් පාකදථ, උත් තරිෙඞ් ගානි සම් පාකදථා’ති. කිං නු කඛො කත, 
ගහපති, ආවාකහො වා ෙවිස් සති, විවාකහො වා ෙවිස් සති, මහායඤ් කඤො වා 
පච් චුපට් ඨිකතො, රාජා වා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො නිමන් තිකතො 
ස් වාතනාය සද් ධිං බලොකයනා’’ති? ‘‘න කම, ගහපති, ආවාකහො වා ෙවිස ්සති, 
නාපි විවාකහො වා ෙවිස් සති, නාපි රාජා වා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො 
නිමන් තිකතො ස් වාතනාය සද් ධිං බලොකයන; අපි ච කම මහායඤ් කඤො 
පච් චුපට් ඨිකතො; ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො’’ති. 
‘‘බුද් කධොති ත් වං, ගහපති, වකදසී’’ති? ‘‘බුද් කධො තයාහං, ගහපති, වදාමී’’ති. 
‘‘බුද් කධොති ත් වං, ගහපති, වකදසී’’ති? ‘‘බුද් කධො තයාහං, ගහපති, වදාමී’’ති. 
‘‘බුද් කධොති ත් වං, ගහපති, වකදසී’’ති? ‘‘බුද් කධො තයාහං, ගහපති, වදාමී’’ති. 
‘‘කඝොකසොපි කඛො එකසො, ගහපති, දු් ලකෙො කලොෙස ්මිං යදිදං – බුද් කධො 
බුද් කධොති. සක් ො නු කඛො, ගහපති, ඉමං ොලං තං ෙගවන් තං දස් සනාය 
උපසඞ් ෙමිතුං අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති? ‘‘අොකලො කඛො, ගහපති, ඉමං 
ොලං තං ෙගවන් තං දස් සනාය උපසඞ් ෙමිතුං අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධං. 
ස් කවදානි ත් වං ොකලන තං ෙගවන් තං දස් සනාය උපසඞ් ෙමිස් සසි අරහන් තං 
සම් මාසම් බුද් ධ’’න් ති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති – ස් කවදානාහං 
ොකලන තං ෙගවන් තං දස් සනාය උපසඞ් ෙමිස ්සාමි අරහන් තං 
සම් මාසම් බුද් ධන් ති – බුද් ධගතාය සතියා නිපජ් ජිත් වා රත් තියා සුදං තික් ඛත් තුං 
වුට් ඨාසි පොතං මඤ් ඤමාකනො. 

305. [සං. නි. 1.242] අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කයන සිවෙද් වාරං 
[සීවද් වාරං (සී. , සීතවනද් වාරං (සයා.   කතනුපසඞ් ෙමි. අමනුස් සා ද් වාරං 
විවරිංසු. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස නගරම් හා නික් ඛන් තස ්ස 
ආකලොකෙො අන් තරධායි, අන් ධොකරො පාතුරකහොසි, ෙයං ඡම් භිතත් තං 
කලොමහංකසො උදපාදි; තකතොව පුන නිවත් තිතුොකමො අකහොසි. අථ කඛො සිවකෙො 
[සීවකෙො (සී. සයා.   යක් කඛො අන් තරහිකතො සද් දමනුස ්සාකවසි – 

‘‘සතං හත් ථී සතං අස් සා, සතං අස් සතීනරථා; 
සතං ෙඤ් ඤාසහස් සානි, ආමුක් ෙමණිකුණ් ඩලා; 
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එෙස ්ස පදවීතිහාරස් ස, ෙලං නාග් ඝන් ති කසොළසිං [කසොළසින් ති (සී. 
ෙ.  . 

‘‘අභික් ෙම ගහපති අභික් ෙම ගහපති; 
අභික් ෙන් තං කත කසකයයො කනො පටික් ෙන් ත’’න් ති. 

අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස අන් ධොකරො අන් තරධායි, 
ආකලොකෙො පාතුරකහොසි. යං අකහොසි ෙයං ඡම් භිතත් තං කලොමහංකසො කසො 
පටිප් පස් සම් භි. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො…කප.… 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස ආකලොකෙො අන් තරධායි, අන් ධොකරො 
පාතුරකහොසි, ෙයං ඡම් භිතත් තං කලොමහංකසො උදපාදි, තකතොව පුන 
නිවත් තිතුොකමො අකහොසි. තතියම් පි කඛො සිවකෙො යක් කඛො අන් තරහිකතො 
සද් දමනුස ්සාකවසි – 

‘‘සතං හත් ථී සතං අස් සා, සතං අස් සතීනරථා; 
සතං ෙඤ් ඤාසහස් සානි, ආමුක් ෙමණිකුණ් ඩලා; 
එෙස ්ස පදවීතිහාරස් ස, ෙලං නාග් ඝන් ති කසොළසිං. 

‘‘අභික් ෙම ගහපති අභික් ෙම ගහපති, 
අභික් ෙන් තං කත කසකයයො කනො පටික් ෙන් ත’’න් ති. 

තතියම් පි කඛො අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස අන් ධොකරො අන් තරධායි, 
ආකලොකෙො පාතුරකහොසි, යං අකහොසි ෙයං ඡම් භිතත් තං කලොමහංකසො, කසො 
පටිප් පස් සම් භි. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කයන සීතවනං 
කතනුපසඞ් ෙමි. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා රත් තියා පච් චූසසමයං 
පච් චුට් ඨාය අජ් කඣොොකස චඞ් ෙමති. අද් දසා කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙං 
ගහපතිං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. දිස ්වාන චඞ් ෙමා ඔකරොහිත් වා පඤ ්ඤත් කත 
ආසකන නිසීදි. නිසජ් ජ කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘එහි 
සුදත් තා’’ති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති – නාකමන මං ෙගවා ආලපතීති 
– හට් කඨො උදග් කගො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො 
පාකදසු සිරසා නිපතිත් වා ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙච් චි, ෙන් කත, ෙගවා සුඛං 
සයිත් ථා’’ති? 

[සං. නි. 1.242] ‘‘සබ් බදා කව සුඛං කසති, බ්රාහ් මකණො පරිනිබ් බුකතො; 
කයො න ලිම් පති ොකමසු, සීතිභූකතො නිරූපධි. 

‘‘සබ් බා ආසත් තිකයො කඡත් වා, විකනයය හදකය දරං; 
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උපසන් කතො සුඛං කසති, සන් තිං පප් පුයය කචතසා’’ති [කචතකසොති (සී. 
සයා.  . 

අථ කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස අනුපුබ් බිං ෙථං 
[ආනුපුබ් බිෙථං (සී.   ෙකථසි, කසයයථිදං – දානෙථං සීලෙථං සග් ගෙථං, 
ොමානං ආදීනවං ඔොරං සංකිකලසං, කනක් ඛම් කම ආනිසංසං පොකසසි. යදා 
ෙගවා අඤ් ඤාසි අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං ේ ලචිත් තං මුදුචිත් තං 
විනීවරණචිත් තං උදග් ගචිත් තං පසන් නචිත් තං, අථ යා බුද් ධානං සාමුක් ෙංසිො 
ධම් මකදසනා තං පොකසසි – දුක් ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග් ගං. කසයයථාපි 
නාම සුද් ධං වත් ථං අපගතොළෙං සම් මකදව රජනං පටිග් ගණ් කහයය, එවකමව 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස තස් මිංකයව ආසකන විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං 
උදපාදි – යං කිඤ් චි සමුදයධම් මං, සබ් බං තං නිකරොධධම් මන් ති. අථ කඛො 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති දිට් ඨධම් කමො පත් තධම් කමො විදිතධම් කමො 
පරිකයොගාළ් හධම් කමො තිණ් ණවිචිකිච් කඡො විගතෙථංෙකථො කවසාරජ් ජප් පත් කතො 
අපරප් පච් චකයො සත් ථුසාසකන ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අභික් ෙන් තං ෙන් කත, 
අභික් ෙන් තං ෙන් කත! කසයයථාපි, ෙන් කත, නික් කුජ් ජිතං වා උක් කුජ් කජයය, 
පටිච් ඡන් නං වා විවකරයය, මූළ් හස ්ස වා මග් ගං ආචික් කඛයය, අන් ධොකර වා 
කතලපජ් කජොතං ධාකරයය – චක් ඛුමන් කතො රූපානි දක් ඛන් තීති – එවකමවං 
ෙගවතා අකනෙපරියාකයන ධම් කමො පොසිකතො. එසාහං, ෙන් කත, ෙගවන් තං 
සරණං ගච් ඡාමි, ධම් මඤ ්ච, භික් ඛුසඞ් ඝඤ් ච. උපාසෙං මං ෙගවා ධාකරතු 
අජ් ජතග් කග පාණුකපතං සරණං ගතං. අධිවාකසතු ච කම, ෙන් කත, ෙගවා 
ස් වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝනා’’ති. අධිවාකසසි ෙගවා 
තුණ් හීොකවන. 

අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවකතො අධිවාසනං විදිත් වා 
උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. අස් කසොසි 
කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී – ‘‘අනාථපිණ් ඩිකෙන කිර ගහපතිනා ස් වාතනාය 
බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො’’ති. 

306. අථ කඛො රාජගහකෙො කසට් ඨී අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං එතදකවොච – 
‘‘තයා කිර, ගහපති, ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො. 
ත් වඤ ්චාසි ආගන් තුකෙො. කදමි කත, ගහපති, කවයයායිෙං කයන ත් වං 
බුද් ධප් පමුඛස් ස සඞ් ඝස් ස ෙත් තං ෙකරයයාසී’’ති. ‘‘අලං, ගහපති අත් ථි කම 
කවයයායිෙං කයනාහං බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස් ස ෙත් තං ෙරිස් සාමී’’ති. 

අස් කසොසි කඛො රාජගහකෙො කනගකමො – ‘‘අනාථපිණ් ඩිකෙන කිර 
ගහපතිනා ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො’’ති. අථ කඛො 
රාජගහකෙො කනගකමො අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘තයා කිර, 
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ගහපති, ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො. ත් වඤ ්චාසි 
ආගන් තුකෙො. කදමි කත, ගහපති, කවයයායිෙං කයන ත් වං බුද් ධප් පමුඛස ්ස 
සඞ් ඝස ්ස ෙත් තං ෙකරයයාසී’’ති. ‘‘අලං අයය; අත් ථි කම කවයයායිෙං කයනාහං 
බුද් ධප් පමුඛස් ස සඞ් ඝස් ස ෙත් තං ෙරිස් සාමී’’ති. 

අස් කසොසි කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො – 
‘‘අනාථපිණ් ඩිකෙන කිර ගහපතිනා ස් වාතනාය බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො 
නිමන් තිකතො’’ති. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො 
අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං එතදකවොච – ‘‘තයා කිර, ගහපති, ස් වාතනාය 
බුද් ධප් පමුකඛො සඞ් කඝො නිමන් තිකතො. ත් වඤ ්චාසි ආගන් තුකෙො. කදමි කත, 
ගහපති, කවයයායිෙං කයන ත් වං බුද් ධප් පමුඛස් ස සඞ් ඝස් ස ෙත් තං 
ෙකරයයාසී’’ති. ‘‘අලං කදව; අත් ථි කම කවයයායිෙං කයනාහං බුද් ධප් පමුඛස් ස 
සඞ් ඝස ්ස ෙත් තං ෙරිස් සාමී’’ති. 

අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති තස් සා රත් තියා අච් චකයන රාජගහෙස් ස 
කසට් ඨිස ්ස නිකවසකන පණීතං ඛාදනීයං කෙොජනීයං පටියාදාකපත් වා ෙගවකතො 
ොලං ආකරොචාකපසි – ‘‘ොකලො, ෙන් කත, නිට් ඨිතං ෙත් ත’’න් ති. අථ කඛො 
ෙගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය කයන රාජගහෙස් ස 
කසට් ඨිස ්ස නිකවසනං කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ඤත් කත ආසකන 
නිසීදි සද් ධිං භික් ඛුසඞ් කඝන. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති බුද් ධප් පමුඛං 
භික් ඛුසඞ් ඝං පණීකතන ඛාදනීකයන කෙොජනීකයන සහත් ථා සන් තප් කපත් වා 
සම් පවාකරත් වා, ෙගවන් තං භුත් තාවිං ඔනීතපත් තපාණිං, එෙමන් තං නිසීදි. 
එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘අධිවාකසතු කම, ෙන් කත, ෙගවා සාවත් ථියං වස් සාවාසං සද් ධිං 
භික් ඛුසඞ් කඝනා’’ති. ‘‘සුඤ ්ඤාගාකර කඛො, ගහපති, තථාගතා අභිරමන් තී’’ති. 
‘‘අඤ ්ඤාතං ෙගවා, අඤ ්ඤාතං සුගතා’’ති. අථ කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙං 
ගහපතිං ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්කසත් වා සමාදකපත් වා සමුත් කතකජත් වා 
සම් පහංකසත් වා උට් ඨායාසනා පක් ොමි. 

307. කතන කඛො පන සමකයන අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති බහුමිත් කතො 
කහොති බහුසහාකයො ආකදයයවාකචො. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති 
රාජගකහ තං ෙරණීයං තීකරත් වා කයන සාවත් ථි කතන පක් ොමි. අථ කඛො 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති අන් තරාමග් කග මනුස් කස ආණාකපසි – ‘‘ආරාකම, 
අයයා, ෙකරොථ, විහාකර පතිට් ඨාකපථ, දානානි පට් ඨකපථ. බුද් කධො කලොකෙ 
උප් පන් කනො. කසො ච මයා ෙගවා නිමන් තිකතො ඉමිනා මග් කගන 
ආගච් ඡිස ්සතී’’ති. අථ කඛො කත මනුස් සා අනාථපිණ් ඩිකෙන ගහපතිනා 
උකයයොජිතා ආරාකම අෙංසු, විහාකර පතිට් ඨාකපසුං, දානානි පට් ඨකපසුං. 
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අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති සාවත් ථිං ගන් ත් වා සමන් තා සාවත් ථිං 
අනුවිකලොකෙසි – ‘‘ෙත් ථ නු කඛො ෙගවා විහකරයය? යං අස් ස ගාමකතො කනව 
අතිදූකර න අච් චාසන් කන, ගමනාගමනසම් පන් නං, අත් ථිොනං අත් ථිොනං 
මනුස් සානං අභික් ෙමනීයං, දිවා අප් පාකිණ් ණං, රත් තිං අප් පසද් දං, 
අප් පනිග් කඝොසං, විජනවාතං, මනුස් සරාහස ්කසයයෙං, 
පටිස් ලානසාරුප් ප’’න් ති. 

අද් දසා කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කජතස් ස කුමාරස ්ස [රාජකුමාරස් ස 
(සී. සයා. ෙං.   උයයානං – ගාමකතො කනව අතිදූකර න අච් චාසන් කන, 
ගමනාගමනසම් පන් නං, අත් ථිොනං අත් ථිොනං මනුස් සානං අභික් ෙමනීයං, 
දිවා අප් පාකිණ් ණං, රත් තිං අප් පසද් දං, අප් පනිග් කඝොසං, විජනවාතං, 
මනුස් සරාහස ්කසයයෙං, පටිස් ලානසාරුප් පං. දිස් වාන කයන කජකතො කුමාකරො 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා කජතං කුමාරං එතදකවොච – ‘‘කදහි කම, 
අයයපුත් ත, උයයානං ආරාමං ොතු’’න් ති [කෙතුං (වජීරබුද් ධිටීොයං  . 
‘‘අකදකයයො, ගහපති, ආරාකමො අපි කෙොටිසන් ථකරනා’’ති. ‘‘ගහිකතො, 
අයයපුත් ත, ආරාකමො’’ති. ‘‘න, ගහපති, ගහිකතො ආරාකමො’’ති. ගහිකතො න 
ගහිකතොති කවොහාරිකෙ මහාමත් කත පුච් ඡිංසු. මහාමත් තා එවමාහංසු – ‘‘යකතො 
තයා, අයයපුත් ත, අග් කඝො ෙකතො, ගහිකතො ආරාකමො’’ති. අථ කඛො 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති සෙකටහි හිරඤ් ඤං නිබ් බාහාකපත් වා කජතවනං 
කෙොටිසන් ථරං සන් ථරාකපසි. සකිං නීහටං හිරඤ් ඤං කථොෙස් ස ඔොසස ්ස 
කෙොට් ඨෙසාමන් තා නප් පකහොති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති මනුස් කස 
ආණාකපසි – ‘‘ගච් ඡථ, ෙකණ, හිරඤ් ඤං ආහරථ; ඉමං ඔොසං 
සන් ථරිස ්සාමා’’ති. 

අථ කඛො කජතස් ස කුමාරස් ස එතදකහොසි – ‘‘න කඛො ඉදං ඔරෙං ෙවිස් සති, 
යථායං ගහපති තාව බහුං හිරඤ් ඤං පරිච් චජතී’’ති. අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං 
එතදකවොච – ‘‘අලං, ගහපති; මා තං ඔොසං සන් ථරාකපසි. කදහි කම එතං 
ඔොසං. මකමතං දානං ෙවිස ්සතී’’ති. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති – අයං 
කඛො කජකතො කුමාකරො අභිඤ් ඤාකතො ඤාතමනුස ්කසො; මහත් ථිකෙො කඛො පන 
එවරූපානං ඤාතමනුස් සානං ඉමස් මිං ධම් මවිනකය පසාකදොති – තං ඔොසං 
කජතස ්ස කුමාරස් ස පාදාසි [අදාසි (සයා.  . අථ කඛො කජකතො කුමාකරො තස් මිං 
ඔොකස කෙොට් ඨෙං මාකපසි. 

අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කජතවකන විහාකර ොරාකපසි, 
පරිකවණානි ොරාකපසි, කෙොට් ඨකෙ ොරාකපසි, උපට් ඨානසාලාකයො 
ොරාකපසි, අග් ගිසාලාකයො ොරාකපසි, ෙප් පියකුටිකයො ොරාකපසි, 
වච් චකුටිකයො ොරාකපසි, චඞ් ෙකම ොරාකපසි, චඞ් ෙමනසාලාකයො ොරාකපසි, 
උදපාකන ොරාකපසි, උදපානසාලාකයො ොරාකපසි, ජන් තාඝකර ොරාකපසි, 
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ජන් තාඝරසාලාකයො ොරාකපසි, කපොක් ඛරණිකයො ොරාකපසි, මණ් ඩකප 
ොරාකපසි. 

නවෙම්මදානං 

308. අථ කඛො ෙගවා රාජගකහ යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන කවසාලී කතන 
චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන කවසාලී තදවසරි. තත්ර 
සුදං ෙගවා කවසාලියං විහරති මහාවකන කූටාගාරසාලායං. කතන කඛො පන 
සමකයන මනුස් සා සක් ෙච් චං නවෙම් මං ෙකරොන් ති. කයපි භික් ඛූ නවෙම් මං 
අධිට් කඨන් ති කතපි සක් ෙච් චං උපට් කඨන් ති 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන. අථ කඛො 
අඤ ්ඤතරස ්ස දලිද් දස් ස තුන් නවායස ්ස එතදකහොසි – ‘‘න කඛො ඉදං ඔරෙං 
ෙවිස ්සති, යථයිකම මනුස් සා සක් ෙච් චං නවෙම් මං ෙකරොන් ති; යංනූනාහම් පි 
නවෙම් මං ෙකරයය’’න් ති. අථ කඛො කසො දලිද් කදො තුන් නවාකයො සාමං 
චික් ඛ් ලං මද් දිත් වා ඉට් ඨොකයො චිනිත් වා කුට් ටං උට් ඨාකපසි. කතන 
අකුසලකෙන චිතා වඞ් ො භිත් ති පරිපති. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො 
කසො දලිද් කදො තුන් නවාකයො සාමං චික් ඛ් ලං මද් දිත් වා ඉට් ඨොකයො චිනිත් වා 
කුට් ටං උට් ඨාකපසි. කතන අකුසලකෙන චිතා වඞ් ො භිත් ති පරිපති. අථ කඛො 
කසො දලිද් කදො තුන් නවාකයො උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘කය ඉකමසං 
සමණානං සෙයපුත් තියානං කදන් ති 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාරං, කත ඉකම 
ඔවදන් ති අනුසාසන් ති, කතසඤ් ච නවෙම් මං අධිට් කඨන් ති. අහං පනම් හි 
දලිද් කදො. න මං කෙොචි ඔවදති වා අනුසාසති වා නවෙම් මං වා අධිට් කඨතී’’ති. 
අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ තස් ස දලිද් දස ්ස තුන් නවායස ්ස උජ් ඣායන් තස් ස 
ඛියයන් තස් ස විපාකචන් තස් ස. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නවෙම් මං දාතුං. 
නවෙම් මිකෙො, භික් ඛකව, භික් ඛු උස් සුක් ෙං ආපජ් ජිස් සති – ‘කින් ති නු කඛො 
විහාකරො ඛිප් පං පරිකයොසානං ගච් කඡයයා’ති; ඛණ් ඩං ඵු් ලං පටිසඞ් ඛරිස් සති. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, දාතබ් බං. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

309. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමස ්ස ගහපතිකනො විහාරං ඉත් ථන් නාමස ්ස භික් ඛුකනො නවෙම් මං 
දකදයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමස් ස ගහපතිකනො 
විහාරං ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො නවෙම් මං කදති. යස් සායස් මකතො ඛමති 
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ඉත් ථන් නාමස ්ස ගහපතිකනො විහාරං ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො නවෙම් මස් ස 
දානං, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දින් කනො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමස ්ස ගහපතිකනො විහාකරො ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො නවෙම් මං. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අග්ගාසනාදිඅනුජානනං 

310. අථ කඛො ෙගවා කවසාලියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන සාවත් ථි 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියානං භික් ඛූනං 
අන් කතවාසිො භික් ඛූ බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස් ස පුරකතො පුරකතො ගන් ත් වා 
විහාකර පරිග් ගණ් හන් ති, කසයයාකයො පරිග් ගණ් හන් ති – ඉදං අම් හාෙං 
උපජ් ඣායානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං ආචරියානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං 
ෙවිස ්සතී’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස් ස පිට් ඨිකතො 
පිට් ඨිකතො ගන් ත් වා විහාකරසු පරිග් ගහිකතසු, කසයයාසු පරිග් ගහිතාසු, කසයයං 
අලෙමාකනො අඤ් ඤතරස් මිං රුක් ඛමූකල නිසීදි. අථ කඛො ෙගවා රත් තියා 
පච් චූසසමයං පච් චුට් ඨාය උක් ොසි. ආයස් මාපි සාරිපුත් කතො උක් ොසි. ‘‘කෙො 
එත් ථා’’ති? ‘‘අහං, ෙගවා, සාරිපුත් කතො’’ති. ‘‘කිස ්ස ත් වං, සාරිපුත් තං, ඉධ 
නිසින් කනො’’ති? අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසි. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියානං 
භික් ඛූනං අන් කතවාසිො භික් ඛූ බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස ්ස පුරකතො පුරකතො 
ගන් ත් වා විහාකර පරිග් ගණ් හන් ති, කසයයාකයො පරිග් ගණ් හන් ති – ඉදං අම් හාෙං 
උපජ් ඣායානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං ආචරියානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං 
ෙවිස ්සතී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ‘‘ෙථඤ් හි 
නාම කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා බුද් ධප් පමුඛස් ස සඞ් ඝස් ස පුරකතො පුරකතො 
ගන් ත් වා විහාකර පරිග් ගකහස් සන් ති, කසයයාකයො පරිග් ගකහස් සන් ති – ඉදං 
අම් හාෙං උපජ් ඣායානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං ආචරියානං ෙවිස් සති, ඉදං 
අම් හාෙං ෙවිස් සතීති! කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කෙො, 
භික් ඛකව, අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති? 

එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, ඛත් තියකුලා පබ් බජිකතො කසො 
අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘කයො, ෙගවා, බ්රාහ් මණකුලා පබ් බජිකතො කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං 
අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, ගහපතිකුලා 
පබ් බජිකතො කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච 
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භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, සුත් තන් තිකෙො කසො අරහති අග් ගාසනං 
අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, 
විනයධකරො කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච 
භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, ධම් මෙථිකෙො කසො අරහති අග් ගාසනං 
අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, 
පඨමස ්ස ඣානස් ස ලාභී කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං 
අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, දුතියස් ස 
ඣානස් ස ලාභී කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. 
එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, තතියස ්ස ඣානස් ස ලාභී කසො 
අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘කයො, ෙගවා, චතුත් ථස් ස ඣානස ්ස ලාභී කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං 
අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, කසොතාපන් කනො 
කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ 
එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, සෙදාගාමී…කප.… කයො, ෙගවා, 
අනාගාමී…කප.… කයො, ෙගවා, අරහා කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං 
අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – ‘‘කයො, ෙගවා, කතවිජ් කජො කසො 
අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. එෙච් කච භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘කයො, ෙගවා, ඡළභිඤ් කඤො කසො අරහති අග් ගාසනං අග් කගොදෙං 
අග් ගපිණ් ඩ’’න් ති. 

311. අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘භූතපුබ් බං, භික් ඛකව, 
හිමවන් තපකදකස [හිමවන් තපස ්කස (සී. සයා.   මහානිකරොකධො අකහොසි. තං 
තකයො සහායා උපනිස් සාය විහරිංසු – තිත් තිකරො ච, මක් ෙකටො ච, හත් ථිනාකගො 
ච. කත අඤ් ඤමඤ් ඤං අගාරවා අප් පතිස් සා අසොගවුත් තිො විහරන් ති. අථ 
කඛො, භික් ඛකව, කතසං සහායානං එතදකහොසි – ‘අකහො නූන මයං ජාකනයයාම 
යං අම් හාෙං ජාතියා මහන් තතරං තං මයං සක් ෙකරයයාම ගරුං ෙකරයයාම 
මාකනයයාම පූකජයයාම, තස් ස ච මයං ඔවාකද තිට් කඨයයාමා’ති. 

‘‘අථ කඛො, භික් ඛකව, තිත් තිකරො ච මක් ෙකටො ච හත් ථිනාගං පුච් ඡිංසු – 
‘ත් වං, සම් ම, කිං කපොරාණං සරසී’ති? ‘යදාහං, සම් මා, කපොකතො කහොමි, ඉමං 
නිකරොධං අන් තරා සත් ථීනං [අන් තරාසත් ථිෙං (සී.   ෙරිත් වා අතික් ෙමාමි, 
අග් ගඞ් කුරෙං කම උදරං ඡුපති. ඉමාහං, සම් මා, කපොරාණං සරාමී’ති. 

‘‘අථ කඛො, භික් ඛකව, තිත් තිකරො ච හත් ථිනාකගො ච මක් ෙටං පුච් ඡිංසු – 
‘ත් වං, සම් ම, කිං කපොරාණං සරසී’ති? ‘යදාහං, සම් මා, ඡාකපො කහොමි, ඡමායං 
නිසීදිත් වා ඉමස් ස නිකරොධස ්ස අග් ගඞ් කුරෙං ඛාදාමි. ඉමාහං, සම් මා, කපොරාණං 
සරාමී’ති. 
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‘‘අථ කඛො, භික් ඛකව, මක් ෙකටො ච හත් ථිනාකගො ච තිත් තිරං පුච් ඡිංසු – 
‘ත් වං, සම් ම, කිං කපොරාණං සරසී’ති? ‘අමුෙස ්මිං, සම් මා, ඔොකස 
මහානිකරොකධො අකහොසි. තකතො අහං  ලං ෙක් ඛිත් වා ඉමස ්මිං ඔොකස වච් චං 
අොසිං; තස් සායං නිකරොකධො ජාකතො. තදාහං, සම් මා, ජාතියා මහන් තතකරො’ති. 

‘‘අථ කඛො, භික් ඛකව, මක් ෙකටො ච හත් ථිනාකගො ච තිත් තිරං එතදකවොචුං – 
‘ත් වං, සම් ම, අම් හාෙං ජාතියා මහන් තතකරො. තං මයං සක් ෙරිස් සාම ගරුං 
ෙරිස ්සාම මාකනස ්සාම පූකජස් සාම, තුය් හඤ් ච මයං ඔවාකද පතිට් ඨිස් සාමා’ති. 
අථ කඛො, භික් ඛකව, තිත් තිකරො මක් ෙටඤ් ච හත් ථිනාගඤ් ච පඤ් චසු සීකලසු 
සමාදකපසි, අත් තනා ච පඤ් චසු සීකලසු සමාදාය වත් තති. කත අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සගාරවා සප් පතිස ්සා සොගවුත් තිො විහරිත් වා ොයස් ස කෙදා පරං මරණා 
සුගතිං සග් ගං කලොෙං උපපජ් ජිංසු. එවං කඛො තං, භික් ඛකව, තිත් තිරියං නාම 
බ්රහ් මචරියං අකහොසි. 

[ජා. 1.1.37] ‘‘කය වුඩ් ඪමපචායන් ති, නරා ධම් මස් ස කෙොවිදා; 
දිට් කඨ ධම් කම ච පාසංසා, සම් පරාකය ච සුග් ගතී’’ති. 

‘‘කත හි නාම, භික් ඛකව, තිරච් ඡානගතා පාණා අඤ ්ඤමඤ් ඤං සගාරවා 
සප් පතිස ්සා සොගවුත් තිො විහරිස් සන් ති. ඉධ කඛො තං, භික් ඛකව, කසොකෙථ යං 
තුම් කහ එවං ස් වාක් ඛාකත ධම් මවිනකය පබ් බජිතා සමානා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
අගාරවා අප් පතිස ්සා අසොගවුත් තිො විහකරයයාථ? කනතං, භික් ඛකව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං, 
පච් චුට් ඨානං, අඤ ්ජලිෙම් මං, සාමීචිෙම් මං, අග් ගාසනං, අග් කගොදෙං, 
අග් ගපිණ් ඩං. න ච, භික් ඛකව, සඞ් ඝිෙං යථාවුඩ් ඪං පටිබාහිතබ් බං. කයො 
පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

අවන්දියාදිපුග්ගලා 

312. ‘‘දසයිකම, භික් ඛකව, අවන් දියා – පුකර උපසම් පන් කනන පච් ඡා 
උපසම් පන් කනො අවන් දිකයො, අනුපසම් පන් කනො අවන් දිකයො, නානාසංවාසකෙො 
වුඩ් ඪතකරො අධම් මවාදී අවන් දිකයො, මාතුගාකමො අවන් දිකයො, පණ් ඩකෙො 
අවන් දිකයො, පාරිවාසිකෙො අවන් දිකයො, මූලායපටිෙස් සනාරකහො අවන් දිකයො, 
මානත් තාරකහො අවන් දිකයො, මානත් තචාරිකෙො අවන් දිකයො, අබ් ොනාරකහො 
අවන් දිකයො. ඉකම කඛො, භික් ඛකව, දස අවන් දියා. 

‘‘තකයොකම, භික් ඛකව, වන් දියා – පච් ඡා උපසම් පන් කනන පුකර 
උපසම් පන් කනො වන් දිකයො, නානාසංවාසකෙො වුඩ් ඪතකරො ධම් මවාදී වන් දිකයො, 
සකදවකෙ භික් ඛකව කලොකෙ සමාරකෙ සබ්රහ් මකෙ සස ්සමණබ්රාහ් මණියා පජාය 
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සකදවමනුස ්සාය තථාගකතො අරහං සම් මාසම් බුද් කධො වන් දිකයො. ඉකම කඛො, 
භික් ඛකව, තකයො වන් දියා’’ති. 

ආසනප්පටිබාහනපටික්කඛපං 

313. කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා සඞ් ඝං උද් දිස් ස මණ් ඩකප 
පටියාකදන් ති, සන් ථකර පටියාකදන් ති, ඔොකස පටියාකදන් ති. ඡබ් බග් ගියානං 
භික් ඛූනං අන් කතවාසිො භික් ඛූ – ‘සඞ් ඝිෙඤ් කඤව ෙගවතා යථාවුඩ් ඪං 
අනුඤ් ඤාතං, කනො උද් දිස ්සෙත’න් ති බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස ්ස පුරකතො පුරකතො 
ගන් ත් වා මණ් ඩකපපි පරිග් ගණ් හන් ති, සන් ථකරපි පරිග් ගණ් හන් ති, ඔොකසපි 
පරිග් ගණ් හන් ති – ඉදං අම් හාෙං උපජ් ඣායානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං 
ආචරියානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං ෙවිස් සතීති. අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො 
බුද් ධප් පමුඛස් ස සඞ් ඝස් ස පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො ගන් ත් වා මණ් ඩකපසු 
පරිග් ගහිකතසු, සන් ථකරසු පරිග් ගහිකතසු, ඔොකසසු පරිග් ගහිකතසු, ඔොසං 
අලෙමාකනො අඤ් ඤතරස් මිං රුක් ඛමූකල නිසීදි. අථ කඛො ෙගවා රත් තියා 
පච් චූසසමයං පච් චුට් ඨාය උක් ොසි. ආයස් මාපි සාරිපුත් කතො උක් ොසි. ‘‘කෙො 
එත් ථා’’ති? ‘‘අහං, ෙගවා, සාරිපුත් කතො’’ති. ‘‘කිස ්ස ත් වං, සාරිපුත් ත, ඉධ 
නිසින් කනො’’ති? අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසි. අථ කඛො ෙගවා එතස ්මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියානං 
භික් ඛූනං අන් කතවාසිො භික් ඛූ – ‘සඞ් ඝිෙඤ් කඤව ෙගවතා යථාවුඩ් ඪං 
අනුඤ් ඤාතං, කනො උද් දිස ්සෙත’න් ති බුද් ධප් පමුඛස ්ස සඞ් ඝස ්ස පුරකතො පුරකතො 
ගන් ත් වා මණ් ඩකප පරිග් ගණ් හන් ති, සන් ථකර පරිග් ගණ් හන් ති, ඔොකස 
පරිග් ගණ් හන් ති – ඉදං අම් හාෙං උපජ් ඣායානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං 
ආචරියානං ෙවිස් සති, ඉදං අම් හාෙං ෙවිස් සතී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
උද් දිස ්සෙතම් පි යථාවුඩ් ඪං පටිබාකහතබ් බං. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

ගිහිවිෙතඅනුජානනං 

314. කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා ෙත් තග් කග අන් තරඝකර 
උච් චාසයනමහාසයනානි පඤ ්ඤකපන් ති, කසයයථිදං – ආසන් දිං, ප් ලඞ් ෙං, 
කගොනෙං, චිත් තෙං, පටිෙං, පටලිෙං, තූලිෙං, විෙතිෙං, උද් දකලොමිං, 
එෙන් තකලොමිං, ෙට් ටිස ්සං, කෙොකසයයං [කෙොකසයයං ෙම් බලං (සී. සයා.  , 
කුත් තෙං, හත් ථත් ථරං, අස් සත් ථරං, රථත් ථරං, අජිනපකවණිං, 
ෙදලිමිගපවරපච් චත් ථරණං, සඋත් තරච් ඡදං, උෙකතොකලොහිතකූපධානං. භික් ඛූ 
කුක් කුච් චායන් තා නාභිනිසීදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඨකපත් වා තීණි – ආසන් දිං, ප් ලඞ් ෙං, තූලිෙං – 
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පටුන 

ගිහිවිෙතං [ගිහිවිෙටං (සී. ෙ. , අවකසසං ගිහිවිෙටං (සයා.   අභිනිසීදිතුං, 
නත් කවව අභිනිපජ් ජිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා ෙත් තග් කග අන් තරඝකර තූකලොනද් ධං 
මඤ ්චම් පි පීඨම් පි පඤ් ඤකපන් ති. භික් ඛූ කුක් කුච් චායන් තා නාභිනිසීදන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිහිවිෙතං 
අභිනිසීදිතුං, නත් කවව අභිනිපජ් ජිතු’’න් ති. 

කජතවනවිහාරානුකමොදනා 

315. අථ කඛො ෙගවා අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන සාවත් ථි 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස 
ආරාකම. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘අධිවාකසතු කම, ෙන් කත, ෙගවා ස් වාතනාය ෙත් තං සද් ධිං 
භික් ඛුසඞ් කඝනා’’ති. අධිවාකසසි ෙගවා තුණ් හීොකවන. අථ කඛො 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවකතො අධිවාසනං විදිත් වා උට් ඨායාසනා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. අථ කඛො 
අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති තස් සා රත් තියා අච් චකයන පණීතං ඛාදනීයං 
කෙොජනීයං පටියාදාකපත් වා ෙගවකතො ොලං ආකරොචාකපසි – ‘‘ොකලො, 
ෙන් කත, නිට් ඨිතං ෙත් ත’’න් ති. අථ කඛො ෙගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය කයන අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ගහපතිස් ස නිකවසනං 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ඤත් කත ආසකන නිසීදි සද් ධිං 
භික් ඛුසඞ් කඝන. අථ කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති බුද් ධප් පමුඛං භික් ඛුසඞ් ඝං 
පණීකතන ඛාදනීකයන කෙොජනීකයන සහත් ථා සන් තප් කපත් වා සම් පවාකරත් වා, 
ෙගවන් තං භුත් තාවිං ඔනීතපත් තපාණිං, එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙථාහං, 
ෙන් කත, කජතවකන පටිපජ් ජාමී’’ති? ‘‘කතන හි ත් වං, ගහපති, කජතවනං 
ආගතානාගතස් ස චාතුද් දිසස් ස සඞ් ඝස ්ස පතිට් ඨකපහී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති 
කඛො අනාථපිණ් ඩිකෙො ගහපති ෙගවකතො පටිස් සුත් වා කජතවනං 
ආගතානාගතස් ස චාතුද් දිසස් ස සඞ් ඝස ්ස පතිට් ඨාකපසි. 

අථ කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදි – 

‘‘සීතං උණ් හං පටිහන් ති, තකතො වාළමිගානි ච; 
සීනසකප ච මෙකස, සිසිකර චාපි වුට් ඨිකයො. 

‘‘තකතො වාතාතකපො කඝොකරො, සඤ ්ජාකතො පටිහඤ් ඤති; 
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කලණත් ථඤ් ච සුඛත් ථඤ ්ච, ඣායිතුඤ් ච විපස් සිතුං. 

‘‘විහාරදානං සඞ් ඝස් ස, අග් ගං බුද් කධන වණ් ණිතං; 
තස් මා හි පණ් ඩිකතො කපොකසො, සම් පස් සං අත් ථමත් තකනො. 

‘‘විහාකර ොරකය රම් කම, වාසකයත් ථ බහුස් සුකත; 
කතසං අන් නඤ් ච පානඤ් ච, වත් ථකසනාසනානි ච; 
දකදයය උජභූකතසු, විප් පසන් කනන කචතසා. 

‘‘කත තස ්ස ධම් මං කදකසන් ති, සබ් බදුක් ඛාපනූදනං; 
යං කසො ධම් මං ඉධඤ් ඤාය, පරිනිබ් බාති අනාසකවො’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා අනාථපිණ් ඩිෙං ගහපතිං ඉමාහි ගාථාහි අනුකමොදිත් වා 
උට් ඨායාසනා පක් ොමි. 

ආසනප්පටිබාහනාදි 

316. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස ආජීවෙසාවෙස් ස 
මහාමත් තස ්ස සඞ් ඝෙත් තං කහොති. ආයස් මා උපනන් කදො සෙයපුත් කතො පච් ඡා 
ආගන් ත් වා විප් පෙතකෙොජනං ආනන් තරිෙං භික් ඛුං වුට් ඨාකපසි. ෙත් තග් ගං 
කෙොලාහලං අකහොසි. අථ කඛො කසො මහාමත් කතො උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති 
– ‘‘ෙථඤ ්හි නාම සමණා සෙයපුත් තියා පච් ඡා ආගන් ත් වා විප් පෙතකෙොජනං 
ආනන් තරිෙං භික් ඛුං වුට් ඨාකපස් සන් ති! ෙත් තග් ගං කෙොලාහලං අකහොසි. නනු 
නාම ලබ් ො අඤ් ඤත්රාපි නිසින් කනන යාවදත් ථං භුඤ ්ජිතු’’න් ති? අස් කසොසුං 
කඛො භික් ඛූ තස් ස මහාමත් තස් ස උජ් ඣායන් තස් ස ඛියයන් තස ්ස විපාකචන් තස ්ස. 
කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම ආයස් මා උපනන් කදො සෙයපුත් කතො පච් ඡා ආගන් ත් වා 
විප් පෙතකෙොජනං ආනන් තරිෙං භික් ඛුං වුට් ඨාකපස ්සති! ෙත් තග් ගං 
කෙොලාහලං අකහොසී’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘සච් චං කිර ත් වං, උපනන් ද, පච් ඡා ආගන් ත් වා විප් පෙතකෙොජනං 
ආනන් තරිෙං භික් ඛුං වුට් ඨාකපසි, ෙත් තග් ගං කෙොලාහලං අකහොසී’’ති? ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ‘‘ෙථඤ් හි නාම ත් වං, කමොඝපුරිස, 
පච් ඡා ආගන් ත් වා විප් පෙතකෙොජනං ආනන් තරිෙං භික් ඛුං වුට් ඨාකපස් සසි? 
ෙත් තග් ගං කෙොලාහලං අකහොසි. කනතං, කමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, විප් පෙතකෙොජකනො [කෙොජකනො ආනන් තරිකෙො (සයා.   
භික් ඛු වුට් ඨාකපතබ් කබො. කයො වුට් ඨාකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස් ස. සකච 
වුට් ඨාකපති, පවාරිකතො ච කහොති, ‘ගච් ඡ උදෙං ආහරා’ති වත් තබ් කබො. 
එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච ලකෙථ, සාධුෙං සිත් ථානි 
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ගිලිත් වා වුඩ් ඪතරස් ස භික් ඛුකනො ආසනං දාතබ් බං. න ත් කවවාහං, භික් ඛකව, 
කෙනචි පරියාකයන වුඩ් ඪතරස ්ස භික් ඛුකනො ආසනං පටිබාහිතබ් බන් ති වදාමි. 
කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සාති’’. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ගිලාකන භික් ඛූ වුට් ඨාකපන් ති. 
ගිලානා එවං වකදන් ති – ‘‘න මයං, ආවුකසො, සක් කෙොම වුට් ඨාතුං, 
ගිලානාම් හා’’ති. ‘‘මයං ආයස් මන් කත වුට් ඨාකපස් සාමා’’ති පරිග් ගකහත් වා 
වුට් ඨාකපත් වා ඨිතකෙ මුඤ් චන් ති. ගිලානා මුච් ඡිතා පපතන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ගිලාකනො වුට් ඨාකපතබ් කබො. කයො 
වුට් ඨාකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ‘ගිලානා මයම් හා 
අවුට් ඨාපනීයා’ති වරකසයයාකයො පලිබුද් කධන් ති [පලිබුන් ධන් ති (ෙ.  . 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගිලානස් ස පතිරූපං 
කසයයං දාතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කලසෙප් කපන කසනාසනං 
පටිබාහන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, කලසෙප් කපන 
කසනාසනං පටිබාහිතබ් බං. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

[පාචි. 122] කතන කඛො පන සමකයන සත් තරසවග් ගියා භික් ඛූ අඤ් ඤතරං 
පච් චන් තිමං මහාවිහාරං පටිසඞ් ඛකරොන් ති – ‘ඉධ මයං වස් සං වසිස් සාමා’ති. 
අද් දසංසු [අද් දසාසුං (ෙ.   කඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සත් තරසවග් ගිකය භික් ඛූ 
විහාරං [අඤ ්ඤතරං විහාරං (ෙ.   පටිසඞ් ඛකරොන් කත. දිස් වාන එවමාහංසු – 
‘‘ඉකම, ආවුකසො, සත් තරසවග් ගියා භික් ඛූ විහාරං පටිසඞ් ඛකරොන් ති. හන් ද කන 
වුට් ඨාකපස් සාමා’’ති. එෙච් කච එවමාහංසු – ‘‘ආගකමථාවුකසො, යාව 
පටිසඞ් ඛකරොන් ති, පටිසඞ් ඛකත වුට් ඨාකපස් සාමා’’ති. අථ කඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
සත් තරසවග් ගිකය භික් ඛූ එතදකවොචුං – ‘‘උට් කඨථාවුකසො, අම් හාෙං විහාකරො 
පාපුණාතී’’ති. ‘‘නනු, ආවුකසො, පටිෙච් කචව ආචික් ඛිතබ් බං? මයඤ් චඤ ්ඤං 
පටිසඞ් ඛකරයයාමා’’ති. ‘‘නනු, ආවුකසො, සඞ් ඝිකෙො විහාකරො’’ති? ‘‘ආමාවුකසො, 
සඞ් ඝිකෙො විහාකරො’’ති. ‘‘උට් කඨථාවුකසො, අම් හාෙං විහාකරො පාපුණාතී’’ති. 
‘‘මහ් ලකෙො, ආවුකසො, විහාකරො; තුම් කහපි වසථ, මයම් පි වසිස් සාමා’’ති. 
‘‘උට් කඨථාවුකසො, අම් හාෙං විහාකරො පාපුණාතී’’ති කුපිතා අනත් තමනා ගීවායං 
ගකහත් වා නික් ෙඩ් ඪන් ති. කත නික් ෙඩ් ඪියමානා කරොදන් ති. භික් ඛූ එවමාහංසු – 
‘‘කිස ්ස තුම් කහ, ආවුකසො, කරොදථා’’ති? ‘‘ඉකම, ආවුකසො, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ 
කුපිතා අනත් තමනා අම් කහ සඞ් ඝිො විහාරා නික් ෙඩ් ඪන් තී’’ති. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ කුපිතා අනත් තමනා භික් ඛූ සඞ් ඝිො විහාරා 
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නික් ෙඩ් ඪිස ්සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, තුම් කහ භික් ඛකව, කුපිතා අනත් තමනා 
සඞ් ඝිො විහාරා භික් ඛූ නික් ෙඩ් ඪථා’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
කුපිකතන අනත් තමකනන භික් ඛු සඞ් ඝිො විහාරා නික් ෙඩ් ඪිතබ් කබො. කයො 
නික් ෙඩ් කඪයය, යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො. අනුජානාමි, භික් ඛකව, කසනාසනං 
ගාකහතු’’න් ති. 

කසනාසනග්ගාහාපෙසම්මුති 

317. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘කෙන නු කඛො කසනාසනං 
ගාකහතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං …කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං කසනාසනග් ගාහාපෙං 
සම් මන් නිතුං – කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න 
කමොහාගතිං ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, ගහිතාගහිතඤ් ච ජාකනයය. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො – 

‘‘පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන 
සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං කසනාසනග් ගාහාපෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
කසනාසනග් ගාහාපෙං සම් මන් නති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො කසනාසනග් ගාහාපෙස ්ස සම් මුති, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු කසනාසනග් ගාහාපකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

318. අථ කඛො කසනාසනග් ගාහාපොනං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙථං නු 
කඛො කසනාසනං ගාකහතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඨමං භික් ඛූ ගකණතුං, භික් ඛූ ගකණත් වා කසයයා 
ගකණතුං, කසයයා ගකණත් වා කසයයග් කගන ගාකහතු’’න් ති. කසයයග් කගන 
ගාකහන් තා කසයයා උස් සාරයිංසු…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
විහාරග් කගන ගාකහතු’’න් ති. විහාරග් කගන ගාකහන් තා විහාරා 
උස් සාරයිංසු…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පරිකවණග් කගන ගාකහතු’’න් ති. 
පරිකවණග් කගන ගාකහන් තා පරිකවණා උස් සාරයිංසු…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
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භික් ඛකව, අනුොගම් පි දාතුං. ගහිකත අනුොකග අඤ් කඤො භික් ඛු ආගච් ඡති, න 
අොමා දාතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නිස ්සීකම ඨිතස් ස කසනාසනං ගාකහන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නිස ්සීකම ඨිතස් ස 
කසනාසනං ගාකහතබ් බං. කයො ගාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කසනාසනං ගකහත් වා සබ් බොලං 
පටිබාහන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, කසනාසනං 
ගකහත් වා සබ් බොලං පටිබාකහතබ් බං. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, වස් සානං කතමාසං පටිබාහිතුං, උතුොලං පන න 
පටිබාහිතු’’න් ති. 

අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙති නු කඛො කසනාසනග් ගාහා’’ති? 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘තකයො කම, භික් ඛකව, කසනාසනග් ගාහා – 
පුරිමකෙො, පච් ඡිමකෙො, අන් තරාමුත් තකෙො. අපරජ් ජගතාය ආසාළ් හියා 
පුරිමකෙො ගාකහතබ් කබො. මාසගතාය ආසාළ් හියා පච් ඡිමකෙො ගාකහතබ් කබො. 
අපරජ් ජගතාය පවාරණාය ආයතිං වස් සාවාසත් ථාය අන් තරාමුත් තකෙො 
ගාකහතබ් කබො. ඉකම කඛො, භික් ඛකව, තකයො කසනාසනග් ගාහා’’ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

3. තතියොණවාකරො 

319. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උපනන් කදො සෙයපුත් කතො 
සාවත් ථියං කසනාසනං ගකහත් වා අඤ් ඤතරං ගාමොවාසං අගමාසි. තත් ථපි 
කසනාසනං අග් ගකහසි. අථ කඛො කතසං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අයං, ආවුකසො, 
ආයස ්මා උපනන් කදො සෙයපුත් කතො ෙණ් ඩනොරකෙො ෙලහොරකෙො 
විවාදොරකෙො ෙස් සොරකෙො සඞ් කඝ අධිෙරණොරකෙො. සචායං ඉධ වස් සං 
වසිස ්සති, සබ් කබව මයං න  ාසු ෙවිස් සාම. හන් ද නං පුච් ඡාමා’’ති. අථ කඛො කත 
භික් ඛූ ආයස ්මන් තං උපනන් දං සෙයපුත් තං එතදකවොචුං – ‘‘නනු තයා, ආවුකසො 
උපනන් ද, සාවත් ථියං කසනාසනං ගහිත’’න් ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. ‘‘කිං පන 
ත් වං, ආවුකසො උපනන් ද, එකෙො ද් කව පටිබාහසී’’ති? ‘‘ඉධදානාහං ආවුකසො, 
මුඤ ්චාමි; තත් ථ ගණ් හාමී’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම ආයස් මා උපනන් කදො 
සෙයපුත් කතො එකෙො ද් කව පටිබාකහස් සතී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර ත් වං, උපනන් ද, එකෙො ද් කව පටිබාහසී’’ති? 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ‘‘ෙථඤ් හි නාම ත් වං, 
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කමොඝපුරිස, එකෙො ද් කව පටිබාහිස් සසි? තත් ථ තයා, කමොඝපුරිස, ගහිතං ඉධ 
මුත් තං, ඉධ තයා ගහිතං තත්ර මුත් තං. එවං කඛො ත් වං, කමොඝපුරිස, උෙයත් ථ 
පරිබාහිකරො. කනතං, කමොඝපුරිස, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
එකෙන ද් කව පටිබාකහතබ් බා. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

320. [පාචි. 438] කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා භික් ඛූනං 
අකනෙපරියාකයන විනයෙථං ෙකථති, විනයස ්ස වණ් ණං ොසති, 
විනයපරියත් තියා වණ් ණං ොසති, ආදිස ්ස ආදිස් ස ආයස ්මකතො උපාලිස් ස 
වණ් ණං ොසති. භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙගවා කඛො අකනෙපරියාකයන 
විනයෙථං ෙකථති, විනයස ්ස වණ් ණං ොසති, විනයපරියත් තියා වණ් ණං 
ොසති, ආදිස ්ස ආදිස් ස ආයස ්මකතො උපාලිස් ස වණ් ණං ොසති. හන් ද මයං, 
ආවුකසො, ආයස ්මකතො උපාලිස් ස සන් තිකෙ විනයං පරියාපුණාමා’’ති. කතධ 
[කත ච (සයා. ෙ.   බහූ භික් ඛූ කථරා ච නවා ච මජ් ඣිමා ච ආයස් මකතො 
උපාලිස් ස සන් තිකෙ විනයං පරියාපුණන් ති. ආයස් මා උපාලි ඨිතකෙොව උද් දිසති 
කථරානං භික් ඛූනං ගාරකවන. කථරාපි භික් ඛූ ඨිතොව උද් දිසාකපන් ති 
ධම් මගාරකවන. තත් ථ කථරා කචව භික් ඛූ කිලමන් ති, ආයස් මා ච උපාලි 
කිලමති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නවකෙන 
භික් ඛුනා උද් දිසන් කතන සමකෙ වා ආසකන නිසීදිතුං, උච් චතකර වා 
ධම් මගාරකවන; කථකරන භික් ඛුනා උද් දිසාකපන් කතන සමකෙ වා ආසකන 
නිසීදිතුං, නීචතකර වා ධම් මගාරකවනා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන බහූ භික් ඛූ ආයස් මකතො උපාලිස් ස සන් තිකෙ 
ඨිතො උද් කදසං පටිමාකනන් තා කිලමන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සමානාසනිකෙහි සහ නිසීදිතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං 
එතදකහොසි – ‘‘කිත් තාවතා නු කඛො සමානාසනිකෙො කහොතී’’ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, තිවස ්සන් තකරන සහ 
නිසීදිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සම් බහුලා භික් ඛූ සමානාසනිො මඤ් කච 
[එෙමඤ් කච (සයා.   නිසීදිත් වා මඤ් චං භින් දිංසු, පීකඨ [එෙපීකඨ (සයා.   
නිසීදිත් වා පීඨං භින් දිංසු. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, තිවග් ගස් ස මඤ ්චං, තිවග් ගස ්ස පීඨ’’න් ති. තිවග් කගොපි මඤ ්කච 
නිසීදිත් වා මඤ් චං භින් දි, පීකඨ නිසීදිත් වා පීඨං භින් දි…කප.… ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, දුවග් ගස ්ස මඤ් චං, දුවග් ගස් ස පීඨ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අසමානාසනිකෙහි සහ දීඝාසකන නිසීදිතුං 
කුක් කුච් චායන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
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ඨකපත් වා පණ් ඩෙං, මාතුගාමං, උෙකතොබයඤ් ජනෙං, අසමානාසනිකෙහි සහ 
දීඝාසකන නිසීදිතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිත් තෙං පච් ඡිමං නු 
කඛො දීඝාසනං කහොතී’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, යං තිණ් ණං පකහොති, එත් තෙං පච් ඡිමං දීඝාසන’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන විසාඛා මිගාරමාතා සඞ් ඝස් ස අත් ථාය සාළින් දං 
පාසාදං ොරාකපතුොමා කහොති හත් ථිනඛෙං. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – 
‘‘කිං නු කඛො ෙගවතා පාසාදපරිකෙොකගො අනුඤ් ඤාකතො කිං 
අනනුඤ් ඤාකතො’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, සබ් බං පාසාදපරිකෙොග’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන රඤ් කඤො පකසනදිස් ස කෙොසලස් ස අයයිො 
ොලඞ් ෙතා කහොති. තස් ස ොලඞ් කිරියාය සඞ් ඝස් ස බහුං අෙප් පියෙණ් ඩං 
උප් පන් නං කහොති, කසයයථිදං – ආසන් දි, ප් ලඞ් කෙො, කගොනකෙො, චිත් තකෙො, 
පටිො, පටලිො, තූලිො, විෙතිො, උද් දකලොමී, එෙන් තකලොමී, ෙට් ටිස ්සං, 
කෙොකසයයං, කුත් තෙං, හත් ථත් ථරං, අස් සත් ථරං, රථත් ථරං, අජිනප් පකවණි, 
ෙදලිමිගප් පවරපච් චත් ථරණං, සඋත් තරච් ඡදං, උෙකතොකලොහිතකූපධානං. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආසන් දියා පාකද 
ඡින් දිත් වා පරිභුඤ් ජිතුං, ප් ලඞ් ෙස ්ස වාකළ භින් දිත් වා පරිභුඤ් ජිතුං, තූලිෙං 
විජකටත් වා බිබ් කබොහනං ොතුං, අවකසසං භූමත් ථරණං [සුම් මත් ථරණං (සී. 
සයා.   ොතු’’න් ති. 

අවිස්සජ්ජියවත්ථු 

321. කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියා අවිදූකර අඤ් ඤතරස ්මිං 
ගාමොවාකස ආවාසිො භික් ඛූ උපද් දුතා කහොන් ති ආගන් තුෙගමිොනං 
භික් ඛූනං කසනාසනං පඤ් ඤකපන් තා. අථ කඛො කතසං භික් ඛූනං එතදකහොසි – 
‘‘එතරහි කඛො මයං, ආවුකසො, උපද් දුතා ආගන් තුෙගමිොනං භික් ඛූනං 
කසනාසනං පඤ් ඤකපන් තා. හන් ද මයං, ආවුකසො, සබ් බං සඞ් ඝිෙං කසනාසනං 
එෙස ්ස කදම. තස් ස සන් තෙං පරිභුඤ් ජිස් සාමා’’ති. කත සබ් බං සඞ් ඝිෙං 
කසනාසනං එෙස් ස අදංසු. ආගන් තුො භික් ඛූ කත භික් ඛූ එතදකවොචුං – 
‘‘අම් හාෙං, ආවුකසො, කසනාසනං පඤ් ඤාකපථා’’ති. ‘‘නත් ථාවුකසො, සඞ් ඝිෙං 
කසනාසනං; සබ් බං අම් කහහි එෙස් ස දින් න’’න් ති. ‘‘කිං පන තුම් කහ, ආවුකසො, 
සඞ් ඝිෙං කසනාසනං විස් සජ් කජථා’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
භික් ඛූ සඞ් ඝිෙං කසනාසනං විස් සජ් කජස ්සන් තී’’ති [විස් සජ් ජිස් සන් තීති (ෙ.  ! 
අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, 
භික් ඛකව, භික් ඛූ සඞ් ඝිෙං කසනාසනං විස් සජ් කජන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. 
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විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ‘‘ෙථඤ් හි නාම කත, භික් ඛකව, කමොඝපුරිසා 
සඞ් ඝිෙං කසනාසනං විස් සජ් කජස ්සන් ති? කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා 
පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– 

‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛකව, අවිස් සජ් ජියානි, න විස් සජ් කජතබ් බානි [න 
විස් සජ් ජිතබ් බානි (ෙ.  , සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. 
විස් සජ් ජිතානිපි අවිස් සජ් ජිතානි කහොන් ති. කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති 
ථු් ලච් චයස් ස. ෙතමානි පඤ් ච? ආරාකමො, ආරාමවත් ථු – ඉදං පඨමං 
අවිස් සජ් ජියං, න විස් සජ් කජතබ් බං, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. 
විස් සජ් ජිතම් පි අවිස් සජ් ජිතං කහොති. කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. 

‘‘විහාකරො, විහාරවත් ථු – ඉදං දුතියං අවිස් සජ් ජියං, න විස් සජ් කජතබ් බං, 
සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ග් කලන වා. විස් සජ් ජිතම් පි අවිස් සජ් ජිතං කහොති. 
කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්ස. 

‘‘මඤ ්කචො, පීඨං, භිසි, බිබ් කබොහනං – ඉදං තතියං අවිස් සජ් ජියං, න 
විස් සජ් කජතබ් බං, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විස් සජ් ජිතම් පි 
අවිස් සජ් ජිතං කහොති. කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්ස. 

‘‘කලොහකුම් භී, කලොහොණෙං, කලොහවාරකෙො, කලොහෙටාහං, වාසි, පරසු 
[ රසු (සී. සයා. ෙ.  , කුඨාීන [කුධාීන (ෙ.  , කුදාකලො, නිඛාදනං – ඉදං චතුත් ථං 
අවිස් සජ් ජියං, න විස් සජ් කජතබ් බං, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. 
විස් සජ් ජිතම් පි අවිස් සජ් ජිතං කහොති. කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. 

‘‘ව් ලි, කවළු, මුඤ ්ජං, පබ් බජං [බබ් බජං (සී.  , තිණං, මත් තිො, 
දාරුෙණ් ඩං, මත් තිොෙණ් ඩං – ඉදං පඤ් චමං අවිස් සජ් ජියං, න 
විස් සජ් කජතබ් බං, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විස් සජ් ජිතම් පි 
අවිස් සජ් ජිතං කහොති. කයො විස් සජ් කජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. ඉමානි කඛො, 
භික් ඛකව, පඤ ්ච අවිස් සජ් ජියානි, න විස් සජ් කජතබ් බානි, සඞ් කඝන වා ගකණන 
වා පුග් ගකලන වා. විස් සජ් ජිතානිපි අවිස් සජ් ජිතානි කහොන් ති. කයො විස් සජ් කජයය, 
ආපත් ති ථු් ලච් චයස් සා’’ති. 

අකවෙඞ්ගියවත්ථු 

322. අථ කඛො ෙගවා සාවත් ථියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන කීටාගිරි 
කතන චාරිෙං පක් ොමි මහතා භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි 
භික් ඛුසකතහි සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනහි ච. අස් කසොසුං කඛො 
අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ – ‘‘ෙගවා කිර කීටාගිරිං ආගච් ඡති මහතා 
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භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනහි ච’’. ‘‘හන් ද මයං, ආවුකසො, සබ් බං සඞ් ඝිෙං 
කසනාසනං ොකජම. පාපිච් ඡා සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා, පාපිොනං ඉච් ඡානං 
වසං ගතා; න මයං කතසං කසනාසනං පඤ් ඤකපස් සාමා’’ති, කත සබ් බං 
සඞ් ඝිෙං කසනාසනං ොකජසුං. අථ කඛො ෙගවා අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො 
කයන කීටාගිරි තදවසරි. අථ කඛො ෙගවා සම් බහුකල භික් ඛූ ආමන් කතසි – 
‘‘ගච් ඡථ තුම් කහ, භික් ඛකව; අස් සජිපුනබ් බසුකෙ භික් ඛූ උපසඞ් ෙමිත් වා එවං 
වකදථ – ‘ෙගවා, ආවුකසො, ආගච් ඡති මහතා භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං 
පඤ ්චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනහි ච. ෙගවකතො ච, 
ආවුකසො, කසනාසනං පඤ් ඤකපථ, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ච, 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානානඤ් චා’’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො පටිස් සුත් වා කයන අස් සජිපුනබ් බසුො භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමිංසු, 
උපසඞ් ෙමිත් වා අස් සජිපුනබ් බසුකෙ භික් ඛූ එතදකවොචුං – ‘‘ෙගවා, ආවුකසො, 
ආගච් ඡති මහතා භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනහි ච. ෙගවකතො ච, ආවුකසො, කසනාසනං 
පඤ ්ඤකපථ, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ච, සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානානඤ් චා’’ති. 
‘‘නත් ථාවුකසො, සඞ් ඝිෙං කසනාසනං. සබ් බං අම් කහහි ොජිතං. ස් වාගතං, 
ආවුකසො, ෙගවකතො. යස් මිං විහාකර ෙගවා ඉච් ඡිස ්සති තස් මිං විහාකර වසිස් සති. 
පාපිච් ඡා සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා, පාපිොනං ඉච් ඡානං වසං ගතා. න මයං 
කතසං කසනාසනං පඤ් ඤකපස් සාමා’’ති. ‘‘කිං පන තුම් කහ, ආවුකසො, සඞ් ඝිෙං 
කසනාසනං ොජිත් ථා’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… 
කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම අස් සජිපුනබ් බසුො 
භික් ඛූ සඞ් ඝිෙං කසනාසනං ොකජස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ‘‘ෙථඤ ්හි නාම කත, භික් ඛකව, 
කමොඝපුරිසා සඞ් ඝිෙං කසනාසනං ොකජස් සන් ති? කනතං, භික් ඛකව, 
අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

‘‘පඤ ්චිමානි, භික් ඛකව, අකවෙඞ් ගියානි [අකවෙඞ් ගිොනි (ෙ.  , න 
විෙජිතබ් බානි, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තානිපි 
අවිෙත් තානි කහොන් ති. කයො විෙකජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්ස. ෙතමානි 
පඤ ්ච? ආරාකමො, ආරාමවත් ථු – ඉදං පඨමං අකවෙඞ් ගියං, න විෙජිතබ් බං, 
සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තම් පි අවිෙත් තං කහොති. කයො 
විෙකජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. 
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‘‘විහාකරො, විහාරවත් ථු – ඉදං දුතියං අකවෙඞ් ගියං, න විෙජිතබ් බං, සඞ් කඝන 
වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තම් පි අවිෙත් තං කහොති. කයො විෙකජයය, 
ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. 

‘‘මඤ ්කචො, පීඨං, භිසි, බිබ් කබොහනං – ඉදං තතියං අකවෙඞ් ගියං, න 
විෙජිතබ් බං, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තම් පි අවිෙත් තං 
කහොති. කයො විෙකජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්ස. 

‘‘කලොහකුම් භී, කලොහොණෙං, කලොහවාරකෙො, කලොහෙටාහං, වාසී, පරසු, 
කුඨාීන, කුදාකලො, නිඛාදනං – ඉදං චතුත් ථං අකවෙඞ් ගියං, න විෙජිතබ් බං, 
සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තම් පි අවිෙත් තං කහොති. කයො 
විෙකජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. 

‘‘ව් ලී, කවළු, මුඤ ්ජං, පබ් බජං, තිණං, මත් තිො, දාරුෙණ් ඩං, 
මත් තිොෙණ් ඩං – ඉදං පඤ් චමං අකවෙඞ් ගියං, න විෙජිතබ් බං, සඞ් කඝන වා 
ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තම් පි අවිෙත් තං කහොති. කයො විෙකජයය, 
ආපත් ති ථු් ලච් චයස් ස. ඉමානි කඛො, භික් ඛකව, පඤ ්ච අකවෙඞ් ගියානි, න 
විෙජිතබ් බානි, සඞ් කඝන වා ගකණන වා පුග් ගකලන වා. විෙත් තානිපි 
අවිෙත් තානි කහොන් ති. කයො විෙකජයය, ආපත් ති ථු් ලච් චයස ්සා’’ති. 

නවෙම්මදානෙථා 

323. අථ කඛො ෙගවා කීටාගිරිස් මිං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන ආළවී 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන ආළවී තදවසරි. 
තත්ර සුදං ෙගවා ආළවියං විහරති අග් ගාළකව කචතිකය. කතන කඛො පන 
සමකයන ආළවො [ආළවිො (සයා. ෙ.   භික් ඛූ එවරූපානි නවෙම් මානි 
කදන් ති – පිණ් ඩනික් කඛපනමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
කුට් ටකලපනමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; ද් වාරට් ඨපනමත් කතනපි 
නවෙම් මං කදන් ති; අග් ගළවට් ටිෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
ආකලොෙසන් ධිෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
කසතවණ් ණෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
ොළවණ් ණෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
කගරුෙපරිෙම් මෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; ඡාදනමත් කතනපි 
නවෙම් මං කදන් ති; බන් ධනමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
ෙණ් ඩිොට් ඨපනමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
ඛණ් ඩඵු් ලපටිසඞ් ඛරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; 
පරිෙණ් ඩෙරණමත් කතනපි නවෙම් මං කදන් ති; වීසතිවස ්සිෙම් පි නවෙම් මං 
කදන් ති; තිංසවස ්සිෙම් පි නවෙම් මං කදන් ති; යාවජීවිෙම් පි නවෙම් මං කදන් ති; 
ධූමොලිෙම් පි පරිකයොසිතං විහාරං නවෙම් මං කදන් ති. කය කත භික් ඛූ 
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අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
ආළවො භික් ඛූ එවරූපානි නවෙම් මානි දස් සන් ති – 
පිණ් ඩනික් කඛපනමත් කතනපි නවෙම් මං දස් සන් ති; කුට් ටකලපනමත් කතනපි… 
ද් වාරට් ඨපනමත් කතනපි … අග් ගළවට් ටිෙරණමත් කතනපි… 
ආකලොෙසන් ධිෙරණමත් කතනපි… කසතවණ් ණෙරණමත් කතනපි… 
ොළවණ් ණෙරණමත් කතනපි… කගරුෙපරිෙම් මෙරණමත් කතනපි… 
ඡාකදනමත් කතනපි… බන් ධනමත් කතනපි… ෙණ් ඩිොළපනමත් කතනපි… 
ඛණ් ඩඵු් ලපටිසඞ් ඛරණමත් කතනපි… පරිෙණ් ඩෙරණමත් කතනපි… 
විසතිවස් සිෙම් පි… තිංසවස් සිෙම් පි… යාවජීවිෙම් පි… ධූමොලිෙම් පි 
පරිකයොසිතං විහාරං නවෙම් මං දස් සන් තී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘න, භික් ඛකව, පිණ් ඩනික් කඛපනමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං; න 
කුට් ටකලපනමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න ද් වාරට් ඨපනමත් කතන 
නවෙම් මං දාතබ් බං. න අග් ගළවට් ටිෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
ආකලොෙසන් ධිෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
කසතවණ් ණෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
ොළවණ් ණෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
කගරුෙපරිෙම් මෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න ඡාකදනමත් කතන 
නවෙම් මං දාතබ් බං. න බන් ධනමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
ෙණ් ඩිොළපනමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
ඛණ් ඩඵු් ලපටිසඞ් ඛරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න 
පරිෙණ් ඩෙරණමත් කතන නවෙම් මං දාතබ් බං. න විසතිවස් සිෙං නවෙම් මං 
දාතබ් බං. න තිංසවස් සිෙං නවෙම් මං දාතබ් බං. න යාවජීවිෙං නවෙම් මං 
දාතබ් බං. න ධූමොලිෙම් පි පරිකයොසිතං විහාරං නවෙම් මං දාතබ් බං. කයො 
දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, අෙතං වා විප් පෙතං වා 
නවෙම් මං දාතුං, ඛුද් දකෙ විහාකර ෙම් මං ඔකලොකෙත් වා ඡප් පඤ ්චවස් සිෙං 
නවෙම් මං දාතුං, අඩ් ඪකයොකග ෙම් මං ඔකලොකෙත් වා සත් තට් ඨවස ්සිෙං 
නවෙම් මං දාතුං, මහ් ලකෙ විහාකර පාසාකද වා ෙම් මං ඔකලොකෙත් වා 
දසද් වාදසවස් සිෙං නවෙම් මං දාතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සබ් කබ විහාකර නවෙම් මං කදන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, සබ් කබ විහාකර නවෙම් මං 
දාතබ් බං. කයො දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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පටුන 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ එෙස් ස ද් කව කදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, එෙස ්ස ද් කව දාතබ් බා. කයො දකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නවෙම් මං ගකහත් වා අඤ් ඤං වාකසන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නවෙම් මං ගකහත් වා 
අඤ ්කඤො වාකසතබ් කබො. කයො වාකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නවෙම් මං ගකහත් වා සඞ් ඝිෙං 
පටිබාකහන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නවෙම් මං 
ගකහත් වා සඞ් ඝිෙං පටිබාහිතබ් බං. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, එෙං වරකසයයං ගකහතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නිස් සීකම ඨිතස් ස නවෙම් මං කදන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නිස ්සීකම ඨිතස් ස නවෙම් මං 
දාතබ් බං. කයො දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නවෙම් මං ගකහත් වා සබ් බොලං 
පටිබාහන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, නවෙම් මං 
ගකහත් වා සබ් බොලං පටිබාහිතබ් බං. කයො පටිබාකහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, වස් සානං කතමාසං පටිබාහිතුං, උතුොලං පන න 
පටිබාහිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ නවෙම් මං ගකහත් වා පක් ෙමන් තිපි, 
විබ් ෙමන් තිපි, ොලම් පි ෙකරොන් ති; සාමකණරාපි පටිජානන් ති; සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතොපි පටිජානන් ති; අන් තිමවත් ථුං අජ් ඣාපන් නොපි පටිජානන් ති; 
උම් මත් තොපි පටිජානන් ති; ඛිත් තචිත් තාපි පටිජානන් ති; කවදනාට් ටාපි 
පටිජානන් ති; ආපත් තියා අදස් සකන උක් ඛිත් තොපි පටිජානන් ති; ආපත් තියා 
අප් පටිෙම් කම උක් ඛිත් තොපි පටිජානන් ති; පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග 
උක් ඛිත් තොපි පටිජානන් ති; පණ් ඩොපි පටිජානන් ති; කථයයසංවාසොපි 
පටිජානන් ති; තිත් ථියපක් ෙන් තොපි  

පටිජානන් ති; තිරච් ඡානගතාපි පටිජානන් ති; මාතුඝාතොපි පටිජානන් ති; 
පිතුඝාතොපි පටිජානන් ති; අරහන් තඝාතොපි පටිජානන් ති; භික් ඛුනිදූසොපි 
පටිජානන් ති; සඞ් ඝකෙදොපි පටිජානන් ති; කලොහිතුප් පාදොපි පටිජානන් ති; 
උෙකතොබයඤ් ජනොපි පටිජානන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
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‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා පක් ෙමති – මා සඞ් ඝස ්ස 
හායීති අඤ් ඤස ්ස දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා විබ් ෙමති…කප.… 
ොලඞ් ෙකරොති, සාමකණකරො පටිජානාති, සික් ඛං පච් චක් ඛාතකෙො පටිජානාති, 
අන් තිමවත් ථුං අජ් ඣාපන් නකෙො පටිජානාති, උම් මත් තකෙො පටිජානාති, 
ඛිත් තචිත් කතො පටිජානාති, කවදනාට් කටො පටිජානාති, ආපත් තියා අදස් සකන 
උක් ඛිත් තකෙො පටිජානාති, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම උක් ඛිත් තකෙො 
පටිජානාති, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් ඛිත් තකෙො පටිජානාති, 
පණ් ඩකෙො පටිජානාති, කථයයසංවාසකෙො පටිජානාති, තිත් ථියපක් ෙන් තකෙො 
පටිජානාති, තිරච් ඡානගකතො පටිජානාති, මාතුඝාතකෙො පටිජානාති, 
පිතුඝාතකෙො පටිජානාති, අරහන් තඝාතකෙො පටිජානාති, භික් ඛුනීදූසකෙො 
පටිජානාති, සඞ් ඝකෙදකෙො පටිජානාති, කලොහිතුප් පාදකෙො පටිජානාති, 
උෙකතොබයඤ් ජනකෙො පටිජානාති – මා සඞ් ඝස ්ස හායීති අඤ් ඤස් ස දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා විප් පෙකත පක් ෙමති – 
මා සඞ් ඝස ්ස හායීති අඤ් ඤස ්ස දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා විප් පෙකත 
විබ් ෙමති…කප.… උෙකතොබයඤ් ජනකෙො පටිජානාති – මා සඞ් ඝස් ස හායීති 
අඤ ්ඤස ්ස දාතබ් බං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා පරිකයොසිකත පක් ෙමති – 
තස් කසකවතං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා පරිකයොසිකත 
විබ් ෙමති…කප.… ොලඞ් ෙකරොති, සාමකණකරො පටිජානාති, සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතකෙො පටිජානාති, අන් තිමවත් ථුං අජ් ඣාපන් නකෙො පටිජානාති – 
සඞ් කඝො සාමී. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා පරිකයොසිකත 
උම් මත් තකෙො පටිජානාති, ඛිත් තචිත් කතො පටිජානාති, කවදනාට් කටො පටිජානාති, 
ආපත් තියා අදස් සකන උක් ඛිත් තකෙො පටිජානාති, ආපත් තියා අප් පටිෙම් කම 
උක් ඛිත් තකෙො පටිජානාති, පාපිොය දිට් ඨියා අප් පටිනිස ්සග් කග උක් ඛිත් තකෙො 
පටිජානාති – තස් කසකවතං. 

‘‘ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු නවෙම් මං ගකහත් වා පරිකයොසිකත පණ් ඩකෙො 
පටිජානාති, කථයයසංවාසකෙො පටිජානාති, තිත් ථියපක් ෙන් තකෙො පටිජානාති, 
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තිරච් ඡානගකතො පටිජානාති, මාතුඝාතකෙො පටිජානාති, පිතුඝාතකෙො 
පටිජානාති, අරහන් තඝාතකෙො පටිජානාති, භික් ඛුනීදූසකෙො පටිජානාති, 
සඞ් ඝකෙදකෙො පටිජානාති, කලොහිතුප් පාදකෙො පටිජානාති, 
උෙකතොබයඤ් ජනකෙො පටිජානාති – සඞ් කඝො සාමී’’ති. 

අඤ්ඤත්රපරිකෙොගපටික්කඛපාදි 

324. [පාරා. 157] කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අඤ් ඤතරස ්ස 
උපාසෙස ්ස විහාරපරිකෙොගං කසනාසනං අඤ් ඤත්ර පරිභුඤ් ජන් ති. අථ කඛො කසො 
උපාසකෙො උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ෙදන් තා අඤ් ඤත්ර 
පරිකෙොගං අඤ් ඤත්ර පරිභුඤ් ජිස ්සන් තී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘න, භික් ඛකව, අඤ් ඤත්ර පරිකෙොකගො අඤ් ඤත්ර පරිභුඤ් ජිතබ් කබො. කයො 
පරිභුඤ් කජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

[පාරා. 157] කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ උකපොසථග් ගම් පි 
සන් නිසජ් ජම් පි හරිතුං කුක් කුච් චායන් තා ඡමාය නිසීදන් ති. ගත් තානිපි චීවරානිපි 
පංසුකිතානි කහොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, තාවොලිෙං හරිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස මහාවිහාකරො උන් ද්රියති. භික් ඛූ 
කුක් කුච් චායන් තා කසනාසනං නාතිහරන් ති [නාභිහරන් ති (ෙ.  . ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ගුත් තත් ථාය හරිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසනාසනපරික් ඛාරිකෙො මහග් කඝො 
ෙම් බකලො උප් පන් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව,  ාතිෙම් මත් ථාය පරිවත් කතතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසනාසනපරික් ඛාරිෙං මහග් ඝං දුස් සං 
උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
 ාතිෙම් මත් ථාය පරිවත් කතතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස අච් ඡචම් මං උප් පන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පාදපුඤ් ඡනිං 
ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස චක් ෙලිෙං උප් පන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පාදපුඤ් ඡනිං 
ොතු’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස කචොළෙං උප් පන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පාදපුඤ් ඡනිං ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අකධොකතහි පාකදහි කසනාසනං 
අක් ෙමන් ති. කසනාසනං දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, අකධොකතහි පාකදහි කසනාසනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අ් කලහි පාකදහි කසනාසනං අක් ෙමන් ති. 
කසනාසනං දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
අ් කලහි පාකදහි කසනාසනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ සඋපාහනා කසනාසනං අක් ෙමන් ති. 
කසනාසනං දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
සඋපාහකනන කසනාසනං අක් ෙමිතබ් බං. කයො අක් ෙකමයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පරිෙම් මෙතාය භූමියා නිට් ඨුෙන් ති. 
වණ් කණො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
පරිෙම් මෙතාය භූමියා නිට් ඨුභිතබ් බං. කයො නිට් ඨුකෙයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, කඛළම් ලෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මඤ් චපාදාපි පීඨපාදාපි පරිෙම් මෙතං භූමිං 
විලිඛන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
කචොළකෙන පලිකවකඨතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ පරිෙම් මෙතං භිත් තිං අපස් කසන් ති. 
වණ් කණො දුස් සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
පරිෙම් මෙතා භිත් ති අපස් කසතබ් බා. කයො අපස් කසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, අපස් කසන ලෙ’’න් ති. අපස් කසන ලෙං කහට් ඨකතො 
භූමිං විලිඛති, උපරිකතො භිත් තිඤ් ච. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කහට් ඨකතො ච උපරිකතො ච කචොළකෙන 
පලිකවකඨතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ කධොතපාදො නිපජ් ජිතුං කුක් කුච් චායන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පච් චත් ථරිත් වා 
නිපජ් ජිතු’’න් ති. 
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සඞ්ඝෙත්තාදිඅනුජානනං 

325. අථ කඛො ෙගවා ආළවියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන රාජගහං 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන රාජගහං 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන ෙලන් දෙනිවාකප. කතන 
කඛො පන සමකයන රාජගහං දුබ් භික් ඛං කහොති. මනුස් සා න සක් කෙොන් ති 
සඞ් ඝෙත් තං ොතුං; ඉච් ඡන් ති උද් කදසෙත් තං නිමන් තනං සලාෙෙත් තං 
පක් ඛිෙං උකපොසථිෙං පාටිපදිෙං ොතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සඞ් ඝෙත් තං උද් කදසෙත් තං නිමන් තනං සලාෙෙත් තං 
පක් ඛිෙං උකපොසථිෙං පාටිපදිෙ’’න් ති. 

ෙත්තුද්කදසෙසම්මුති 

326. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අත් තකනො වරෙත් තානි 
ගකහත් වා ලාමොනි ෙත් තානි භික් ඛූනං කදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං 
ෙත් තුද් කදසෙං සම් මන් නිතුං – කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං 
ගච් කඡයය, න කමොහාගතිං ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, 
උද් දිට් ඨානුද් දිට් ඨඤ ්ච ජාකනයය. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. 
පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං ෙත් තුද් කදසෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
ෙත් තුද් කදසෙං සම් මන් නති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
ෙත් තුද් කදසෙස ්ස සම් මුති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ෙත් තුද් කදසකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අථ කඛො ෙත් තුද් කදසොනං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙථං නු කඛො ෙත් තං 
උද් දිසිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
සලාොය වා පට් ටිොය වා [පටිොය වා (සයා.   උපනිබන් ධිත් වා ඔපුඤ් ජිත් වා 
ෙත් තං උද් දිසිතු’’න් ති. 

කසනාසනපඤ්ඤාපොදිසම්මුති 

327. කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස කසනාසනපඤ් ඤාපකෙො න 
කහොති…කප.… ෙණ් ඩාගාරිකෙො න කහොති…කප.… චීවරප් පටිග් ගාහකෙො න 
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කහොති…කප.… චීවරොජකෙො න කහොති…කප.… යාගුොජකෙො න 
කහොති…කප.…  ලොජකෙො න කහොති…කප.… ඛජ් ජෙොජකෙො න කහොති. 
ඛජ් ජෙං අොජියමානං නස ්සති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං ඛජ් ජෙොජෙං 
සම් මන් නිතුං – කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න 
කමොහාගතිං ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, ොජිතාොජිතඤ් ච ජාකනයය. 
එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං ඛජ් ජෙොජෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
ඛජ් ජෙොජෙං සම් මන් නති. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස භික් ඛුකනො 
ඛජ් ජෙොජෙස ්ස සම් මුති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු ඛජ් ජෙොජකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අප්පමත්තෙවිස්සජ්ජෙසම්මුති 

328. කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස් ස ෙණ් ඩාගාකර අප් පමත් තකෙො 
පරික් ඛාකරො උප් පන් කනො [උස් සන් කනො (සයා.   කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඤ් චහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං 
අප් පමත් තෙවිස් සජ් ජෙං සම් මන් නිතුං – කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න 
කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න කමොහාගතිං ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, 
විස් සජ් ජිතාවිස් සජ් ජිතඤ් ච ජාකනයය. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන භික් ඛුනා 
පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං අප් පමත් තෙවිස ්සජ් ජෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
අප් පමත් තෙවිස් සජ් ජෙං සම් මන් නති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස ්ස 
භික් ඛුකනො අප් පමත් තෙවිස් සජ් ජෙස ්ස සම් මුති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු අප් පමත් තෙවිස් සජ් ජකෙො. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

කතන අප් පමත් තෙවිස් සජ් ජකෙන භික් ඛුනා එො [එකෙො (සී.   සූචි 
දාතබ් බා, සත් ථෙං දාතබ් බං, උපාහනා දාතබ් බා, ොයබන් ධනං දාතබ් බං, 
අංසබන් ධකෙො දාතබ් කබො, පරිස ්සාවනං දාතබ් බං, ධම් මෙරකණො දාතබ් කබො, 
කුසි දාතබ් බා, අඩ් ඪකුසි දාතබ් බා, මණ් ඩලං දාතබ් බං, අඩ් ඪමණ් ඩලං දාතබ් බං, 
අනුවාකතො දාතබ් කබො, පරිෙණ් ඩං දාතබ් බං. සකච කහොති සඞ් ඝස් ස සප් පි වා 
කතලං වා මධු වා  ාණිතං වා, සකිං පටිසායිතුං දාතබ් බං. සකච පුනපි අත් කථො 
කහොති, පුනපි දාතබ් බං. 

සාටියග්ගාහාපොදිසම්මුති 

329. කතන කඛො පන සමකයන සඞ් ඝස ්ස සාටියග් ගාහාපකෙො න 
කහොති…කප.… පත් තග් ගාහාපකෙො න කහොති…කප.… ආරාමිෙකපසකෙො න 
කහොති…කප.… සාමකණරකපසකෙො න කහොති. සාමකණරා අකපසියමානා 
ෙම් මං න ෙකරොන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පඤ ්චහඞ් කගහි සමන් නාගතං භික් ඛුං සාමකණරකපසෙං සම් මන් නිතුං 
– කයො න ඡන් දාගතිං ගච් කඡයය, න කදොසාගතිං ගච් කඡයය, න කමොහාගතිං 
ගච් කඡයය, න ෙයාගතිං ගච් කඡයය, කපසිතාකපසිතඤ් ච ජාකනයය. එවඤ් ච පන, 
භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං භික් ඛු යාචිතබ් කබො, යාචිත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං සාමකණරකපසෙං සම් මන් කනයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුං 
සාමකණරකපසෙං සම් මන් නති. යස ්සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමස් ස 
භික් ඛුකනො සාමකණරකපසෙස් ස සම් මුති, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, 
කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු සාමකණරකපසකෙො. ඛමති 
සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

තතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

කසනාසනක් ඛන් ධකෙො ඡට් කඨො. 

තස් සුද් දානං – 
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විහාරං බුද් ධකසට් කඨන, අපඤ් ඤත් තං තදා අහු; 
තහං තහං නික් ඛමන් ති, වාසා කත ජිනසාවො. 

කසට් ඨී ගහපති දිස් වා, භික් ඛූනං ඉදමබ් ්  වි; 
ොරාකපයයං වකසයයාථ, පටිපුච් ඡිංසු නායෙං. 

විහාරං අඩ් ඪකයොගඤ් ච, පාසාදං හම් මියං ගුහං; 
පඤ ්චකලණං අනුඤ් ඤාසි, විහාකර කසට් ඨි ොරයි. 

ජකනො විහාරං ොකරති, අෙවාටං අසංවුතං; 
ෙවාටං පිට් ඨසඞ් ඝාටං, උදුක් ඛලඤ් ච උත් තරි. 

ආවිඤ ්ඡනච් ඡිද් දං රජ් ජං, වට් ටිඤ් ච ෙපිසීසෙං; 
සූචිඝටිතාළච් ඡිද් දං, කලොහෙට් ඨවිසාණෙං. 

යන් තෙං සූචිෙඤ් කචව, ඡදනං උ් ලිත් තාවලිත් තං; 
කවදිජාලසලාෙඤ් ච, චක් ෙලි සන් ථකරන ච. 

මිඩ් ඪි බිදලමඤ් චඤ ්ච, කසොසානිෙමසාරකෙො; 
බුන් දිකුළිරපාදඤ් ච, ආහච් චාසන් දි උච් චකෙ. 

සත් තඞ් කගො ච ෙද් දපීඨං, පීඨකෙළෙපාදෙං; 
ආමලා ලො කෙොච් ඡා, පලාලපීඨකමව ච. 

උච් චාහිපටිපාදො, අට් ඨඞ් ගුලි ච පාදො; 
සුත් තං අට් ඨපදං කචොළං, තූලිෙං අඩ් ඪොයිෙං. 

ගිරග් කගො භිසිකයො චාපි, දුස් සං කසනාසනම් පි ච; 
ඔනද් ධං කහට් ඨා පතති, උප් පාකටත් වා හරන් ති ච. 

ෙත් තිඤ් ච හත් ථෙත් තිඤ් ච, අනුඤ් ඤාසි තථාගකතො; 
තිත් ථියා විහාකර චාපි, ථුසං සණ් හඤ් ච මත් තිො. 

ඉක් ොසං පාණිෙං කුණ් ඩං, සාසපං සිත් ථකතලෙං; 
උස් සන් කන පච් චුද් ධරිතුං,  රුසං ගණ් ඩුමත් තිෙං. 

ඉක් ොසං පටිොනඤ් ච, නීචා චකයො ච ආරුහං; 
පරිපතන් ති ආළො, අඩ් ඪකුට් ටං තකයො පුන. 

ඛුද් දකෙ කුට් ටපාකදො ච, ඔවස ්සති සරං ඛිලං; 
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චීවරවංසං රජ් ජඤ ්ච, ආළින් දං කිටිකෙන ච. 

ආලම් බනං තිණචුණ් ණං, කහට් ඨාමග් කග නයං ෙකර; 
අජ් කඣොොකස ඔතප් පති, සාලං කහට් ඨා ච ොජනං. 

විහාකරො කෙොට් ඨකෙො කචව, පරිකවණග් ගිසාලෙං; 
ආරාකම ච පුන කෙොට් කඨ, කහට් ඨඤ් කඤව නයං ෙකර. 

සුධං අනාථපිණ් ඩි ච, සද් කධො සීතවනං අගා; 
දිට් ඨධම් කමො නිමන් කතසි, සහ සඞ් කඝන නායෙං. 

ආණාකපසන් තරාමග් කග, ආරාමං ොරයී ගකණො; 
කවසාලියං නවෙම් මං, පුරකතො ච පරිග් ගහි. 

කෙො අරහති ෙත් තග් කග, තිත් තිරඤ් ච අවන් දියා; 
පරිග් ගහිතන් තරඝරා, තූකලො සාවත් ථි ඔසරි. 

පතිට් ඨාකපසි ආරාමං, ෙත් තග් කග ච කෙොලාහලං; 
ගිලානා වරකසයයා ච, කලසා සත් තරසා තහිං. 

කෙන නු කඛො ෙථං නු කඛො, විහාරග් කගන ොජයි; 
පරිකවණං අනුොගඤ් ච, අොමා ොගං කනො දකද. 

නිස ්සීමං සබ් බොලඤ් ච, ගාහා කසනාසකන තකයො; 
උපනන් කදො ච වණ් කණසි, ඨිතො සමොසනා. 

සමානාසනිො භින් දිංසු, තිවග් ගා ච දුවග් ගිෙං; 
අසමානාසනිො දීඝං, සාළින් දං පරිභුඤ් ජිතුං. 

අයයිො ච අවිදූකර, ොජිතඤ් ච කීටාගිකර; 
ආළවී පිණ් ඩෙකුට් කටහි, ද් වාරඅග් ගළවට් ටිො. 

ආකලොෙකසතොළඤ් ච, කගරුඡාදනබන් ධනා; 
ෙණ් ඩිඛණ් ඩපරිෙණ් ඩං, වීස තිංසා ච ොලිො. 

ඔසිකත අෙතං විප් පං, ඛුද් කද ඡප් පඤ් චවස් සිෙං; 
අඩ් ඪකයොකග ච සත් තට් ඨ, මහ් කල දස ද් වාදස. 

සබ් බං විහාරං එෙස් ස, අඤ ්ඤං වාකසන් ති සඞ් ඝිෙං; 
නිස ්සීමං සබ් බොලඤ් ච, පක් ෙමි විබ් ෙමන් ති ච. 
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ොලඤ් ච සාමකණරඤ් ච, සික් ඛාපච් චක් ඛඅන් තිමං; 
උම් මත් තඛිත් තචිත් තා ච, කවදනාපත් තිදස් සනා. 

අප් පටිෙම් මදිට් ඨියා, පණ් ඩො කථයයතිත් ථියා; 
තිරච් ඡානමාතුපිතු, අරහන් තා ච දූසො. 

කෙදො කලොහිතුප් පාදා, උෙකතො චාපි බයඤ් ජනො; 
මා සඞ් ඝස ්ස පරිහායි, ෙම් මං අඤ ්ඤස් ස දාතකව. 

විප් පෙකත ච අඤ් ඤස ්ස, ෙකත තස් කසව පක් ෙකම; 
විබ් ෙමති ොලඞ් ෙකතො, සාමකණකරො ච ජායති. 

පච් චක් ඛාකතො ච සික් ඛාය, අන් තිමජ් ඣාපන් නකෙො යදි; 
සඞ් කඝොව සාමිකෙො කහොති, උම් මත් තඛිත් තකවදනා. 

අදස් සනාප් පටිෙම් කම, දිට් ඨි තස් කසව කහොති තං; 
පණ් ඩකෙො කථයයතිත් ථී ච, තිරච් ඡානමාතුකපත් තිෙං. 

ඝාතකෙො දූසකෙො චාපි, කෙදකලොහිතබයඤ් ජනා; 
පටිජානාති යදි කසො, සඞ් කඝොව කහොති සාමිකෙො. 

හරන් තඤ් ඤත්ර කුක් කුච් චං, උන් ද්රියති ච ෙම් බලං; 
දුස් සඤ් ච චම් මචක් ෙලී, කචොළෙං අක් ෙමන් ති ච. 

අ් ලා උපාහනානිට් ඨු, ලිඛන් ති අපස් කසන් ති ච; 
අපස් කසනං ලිඛකතව, කධොතපච් චත් ථකරන ච. 

රාජගකහ න සක් කෙොන් ති, ලාමෙං ෙත් තුද් කදසෙං; 
ෙථං නු කඛො පඤ් ඤාපෙං, ෙණ් ඩාගාරිෙසම් මුති. 

පටිග් ගාහොජකෙො චාපි, යාගු ච  ලොජකෙො; 
ඛජ් ජෙොජකෙො කචව, අප් පමත් තෙවිස් සජ් කජ. 

සාටියග් ගාහාපකෙො කචව, තකථව පත් තග් ගාහකෙො; 
ආරාමිෙසාමකණර, කපසෙස ්ස ච සම් මුති. 

සබ් බාභිභූ කලොෙවිදූ, හිතචිත් කතො විනායකෙො; 
කලණත් ථඤ් ච සුඛත් ථඤ ්ච, ඣායිතුඤ් ච විපස් සිතුන් ති. 

කසනාසනක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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7. සඞ්ඝකෙදෙක්ඛන්ධෙං 
1. පඨමොණවාකරො 

ඡසෙයපබ්බජ්ජාෙථා 

330. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා අනුපියායං විහරති, අනුපියං නාම 
ම් ලානං නිගකමො. කතන කඛො පන සමකයන අභිඤ් ඤාතා අභිඤ් ඤාතා 
සෙයකුමාරා ෙගවන් තං පබ් බජිතං අනුපබ් බජන් ති. කතන කඛො පන සමකයන 
මහානාකමො ච සක් කෙො අනුරුද් කධො ච සක් කෙො ද් කවොතිො කහොන් ති. 
අනුරුද් කධො සක් කෙො සුඛුමාකලො කහොති. තස් ස තකයො පාසාදා කහොන් ති – එකෙො 
කහමන් තිකෙො, එකෙො ගිම් හිකෙො, එකෙො වස් සිකෙො. කසො වස් සිකෙ පාසාකද 
චත් තාකරො මාකස [වස් සිකෙ පාසාකද වස් සිකෙ චත් තාකරො මාකස (සී.   
නිප් පුරිකසහි තූරිකයහි පරිචාරයමාකනො [පරිචාරියමාකනො (ෙ.   න 
කහට් ඨාපාසාදං ඔකරොහති. අථ කඛො මහානාමස් ස සක් ෙස ්ස එතදකහොසි – 
‘‘එතරහි කඛො අභිඤ් ඤාතා අභිඤ් ඤාතා සෙයකුමාරා ෙගවන් තං පබ් බජිතං 
අනුපබ් බජන් ති. අම් හාෙඤ් ච පන කුලා නත් ථි කෙොචි අගාරස් මා අනගාරියං 
පබ් බජිකතො. යංනූනාහං වා පබ් බකජයයං, අනුරුද් කධො වා’’ති. අථ කඛො 
මහානාකමො සක් කෙො කයන අනුරුද් කධො සක් කෙො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා අනුරුද් ධං සක් ෙං එතදකවොච – ‘‘එතරහි, තාත අනුරුද් ධ, 
අභිඤ් ඤාතා අභිඤ් ඤාතා සෙයකුමාරා ෙගවන් තං පබ් බජිතං අනුපබ් බජන් ති. 
අම් හාෙඤ ්ච පන කුලා නත් ථි කෙොචි අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිකතො. කතන 
හි ත් වං වා පබ් බජ, අහං වා පබ් බජිස් සාමී’’ති. ‘‘අහං කඛො සුඛුමාකලො, නාහං 
සක් කෙොමි අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජිතුං. ත් වං පබ් බජාහී’’ති. ‘‘එහි කඛො කත, 
තාත අනුරුද් ධ, ඝරාවාසත් ථං අනුසාසිස් සාමි. පඨමං කඛත් තං ෙසාකපතබ් බං. 
ෙසාකපත් වා වපාකපතබ් බං. වපාකපත් වා උදෙං අභිකනතබ් බං. උදෙං 
අභිකනත් වා උදෙං නින් කනතබ් බං. උදෙං නින් කනත් වා නිද් ධාකපතබ් බං. 
නිද් ධාකපත් වා [නිඩ් ඩකහතබ් බං, නිඩ් ඩකහත් වා (සී.   ලවාකපතබ් බං. 
ලවාකපත් වා උබ් බාහාකපතබ් බං. උබ් බාහාකපත් වා පුඤ් ජං ොරාකපතබ් බං. 
පුඤ ්ජං ොරාකපත් වා මද් දාකපතබ් බං. මද් දාකපත් වා පලාලානි 
උද් ධරාකපතබ් බානි. පලාලානි උද් ධරාකපත් වා භුසිො උද් ධරාකපතබ් බා. භුසිෙං 
උද් ධරාකපත් වා ඔපුනාකපතබ් බං [ඔඵුනාකපතබ් බං (සයා. ෙ. , ඔඵුණාකපතබ් බං 
(කයොජනා  . ඔපුනාකපත් වා අතිහරාකපතබ් බං. අතිහරාකපත් වා ආයතිම් පි වස් සං 
එවකමව ොතබ් බං, ආයතිම් පි වස් සං එවකමව ොතබ් බ’’න් ති. ‘‘න ෙම් මා 
ඛීයන් ති? න ෙම් මානං අන් කතො පඤ ්ඤායති? ෙදා ෙම් මා ඛීයිස් සන් ති? ෙදා 
ෙම් මානං අන් කතො පඤ් ඤායිස ්සති? ෙදා මයං අප් කපොස ්සුක් ො පඤ ්චහි 
ොමගුකණහි සමප් පිතා සමඞ් ගීභූතා පරිචාකරස් සාමා’’ති? ‘‘න හි, තාත 
අනුරුද් ධ, ෙම් මා ඛීයන් ති. න ෙම් මානං අන් කතො පඤ් ඤායති. අඛීකණව 
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ෙම් කම පිතකරො ච පිතාමහා ච ොලඞ් ෙතා’’ති. ‘‘කතන හි ත් වඤ ්කඤව 
ඝරාවාසත් කථන උපජානාහි. අහං අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිස ්සාමී’’ති. 

අථ කඛො අනුරුද් කධො සක් කෙො කයන මාතා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
මාතරං එතදකවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, අම් ම, අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජිතුං. 
අනුජානාහි මං අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජායා’’ති. එවං වුත් කත 
අනුරුද් ධස ්ස සක් ෙස් ස මාතා අනුරුද් ධං සක් ෙං එතදකවොච – ‘‘තුම් කහ කඛො 
කම, තාත අනුරුද් ධ, ද් කව පුත් තා පියා මනාපා අප් පටිකූලා. මරකණනපි කවො 
අොමො විනා ෙවිස් සාමි. කිං පනාහං තුම් කහ ජීවන් කත අනුජානිස් සාමි 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජායා’’ති? දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො 
අනුරුද් කධො සක් කෙො මාතරං එතදකවොච – ‘‘ඉච් ඡාමහං, අම් ම, අගාරස ්මා 
අනගාරියං පබ් බජිතුං. අනුජානාහි මං අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජායා’’ති 
[ඉමස ්ස අනන් තරං කෙසුචි කපොත් ථකෙසු එවම් පි පාකඨො දිස ්සති –- ‘‘එවං 
වුත් කත අනුරුද් ධස ්ස සක් ෙස ්ස මාතා එවමාහ ‘සකච තාත අනුරුද් ධ ෙද් දිකයො 
සෙයරාජා සෙයානං රජ් ජං ොකරති අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජති, එවං 
ත් වම් පි පබ් බජාහී’’’ති . කතන කඛො පන සමකයන ෙද් දිකයො සෙයරාජා 
සෙයානං රජ් ජං ොකරති. කසො ච අනුරුද් ධස් ස සක් ෙස ්ස සහාකයො කහොති. අථ 
කඛො අනුරුද් ධස් ස සක් ෙස ්ස මාතා – ‘අයං කඛො ෙද් දිකයො සෙයරාජා සෙයානං 
රජ් ජං ොකරති; අනුරුද් ධස ්ස සක් ෙස ්ස සහාකයො; කසො න උස් සහති අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජිතු’න් ති – අනුරුද් ධං සක් ෙං එතදකවොච – ‘‘සකච, තාත 
අනුරුද් ධ, ෙද් දිකයො සෙයරාජා අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජති, එවං ත් වම් පි 
පබ් බජාහී’’ති. අථ කඛො අනුරුද් කධො සක් කෙො කයන ෙද් දිකයො සෙයරාජා 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙද් දියං සෙයරාජානං එතදකවොච – ‘‘මම කඛො, 
සම් ම, පබ් බජ් ජා තව පටිබද් ධා’’ති. ‘‘සකච කත, සම් ම, පබ් බජ් ජා මම පටිබද් ධා 
වා අප් පටිබද් ධා වා සා කහොතු, අහං තයා; යථා සුඛං පබ් බජාහී’’ති. ‘‘එහි, සම් ම, 
උකෙො අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිස ්සාමා’’ති. ‘‘නාහං, සම් ම, සක් කෙොමි 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජිතුන් ති. යං කත සක් ො අඤ් ඤං මයා ොතුං, 
ෙයාහං [තයාහං (සී. සයා.   ෙරිස ්සාමි. ත් වං පබ් බජාහී’’ති. ‘‘මාතා කඛො මං, 
සම් ම, එවමාහ – ‘සකච, තාත අනුරුද් ධ, ෙද් දිකයො සෙයරාජා අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජති, එවං ත් වම් පි පබ් බජාහී’’’ති. ‘‘ොසිතා කඛො පන කත, 
සම් ම, එසා වාචා. සකච කත, සම් ම, පබ් බජ් ජා මම පටිබද් ධා වා, අප් පටිබද් ධා වා 
සා කහොතු, අහං තයා; යථා සුඛං පබ් බජාහී’’ති. ‘‘එහි, සම් ම, උකෙො අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජිස ්සාමා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා සච් චවාදිකනො කහොන් ති, සච් චපටිඤ් ඤා. 
අථ කඛො ෙද් දිකයො සෙයරාජා අනුරුද් ධං සක් ෙං එතදකවොච – ‘‘ආගකමහි, 
සම් ම, සත් තවස ්සානි. සත් තන් නං වස ්සානං අච් චකයන උකෙො අගාරස් මා 
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අනගාරියං පබ් බජිස් සාමා’’ති. ‘‘අතිචිරං, සම් ම, සත් තවස් සානි. නාහං 
සක් කෙොමි සත් තවස් සානි ආගකමතු’’න් ති. ‘‘ආගකමහි, සම් ම, 
ඡවස් සානි…කප.… පඤ ්චවස් සානි… චත් තාරි වස් සානි… තීණි වස් සානි… 
ද් කව වස් සානි… එෙං වස් සං. එෙස් ස වස් සස ්ස අච් චකයන උකෙො අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජිස ්සාමා’’ති. ‘‘අතිචිරං, සම් ම, එෙවස ්සං. නාහං සක් කෙොමි 
එෙං වස ්සං ආගකමතු’’න් ති. ‘‘ආගකමහි, සම් ම, සත් තමාකස. සත් තන් නං 
මාසානං අච් චකයන උකෙොපි අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිස් සාමා’’ති. ‘‘අතිචිරං, 
සම් ම, සත් තමාසා. නාහං සක් කෙොමි සත් තමාකස ආගකමතු’’න් ති. ‘‘ආගකමහි, 
සම් ම, ඡ මාකස…කප.… පඤ ්ච මාකස… චත් තාකරො මාකස… තකයො මාකස… 
ද් කව මාකස… එෙං මාසං… අඩ් ඪමාසං. අඩ් ඪමාසස් ස අච් චකයන උකෙොපි 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජිස් සාමා’’ති. ‘‘අතිචිරං, සම් ම, අඩ් ඪමාකසො. නාහං 
සක් කෙොමි අඩ් ඪමාසං ආගකමතු’’න් ති. ‘‘ආගකමහි, සම් ම, සත් තාහං යාවාහං 
පුත් කත ච ොතකරො ච රජ් ජං නියයාකදමී’’ති. ‘‘න චිරං, සම් ම, සත් තාකහො, 
ආගකමස් සාමී’’ති. 

331. අථ කඛො ෙද් දිකයො ච සෙයරාජා අනුරුද් කධො ච ආනන් කදො ච ෙගු ච 
කිමිකලො ච කදවදත් කතො ච, උපාලිෙප් පකෙන සත් තමා, යථා පුකර චතුරඞ් ගිනියා 
කසනාය උයයානභූමිං නියයන් ති, එවකමව චතුරඞ් ගිනියා කසනාය නියයිංසු. කත 
දූරං ගන් ත් වා කසනං නිවත් තාකපත් වා පරවිසයං ඔක් ෙමිත් වා ආෙරණං 
ඔමුඤ් චිත් වා උත් තරාසඞ් කගන ෙණ් ඩිෙං බන් ධිත් වා උපාලිං ෙප් පෙං 
එතදකවොචුං – ‘‘හන් ද, ෙකණ උපාලි, නිවත් තස් සු; අලං කත එත් තෙං 
ජීවිොයා’’ති. අථ කඛො උපාලිස් ස ෙප් පෙස ්ස නිවත් තන් තස් ස එතදකහොසි – 
‘‘චණ් ඩා කඛො සාකියා; ඉමිනා කුමාරා නිප් පාතිතාති ඝාතාකපයයම් පි මං. ඉකම හි 
නාම සෙයකුමාරා අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිස් සන් ති. කිමඞ් ග [කිමඞ් ග (සී.   
පනාහ’’න් ති. ෙණ් ඩිෙං මුඤ් චිත් වා තං ෙණ් ඩං රුක් කඛ ආලග් කගත් වා ‘කයො 
පස් සති, දින් නංකයව හරතූ’ති වත් වා කයන කත සෙයකුමාරා කතනුපසඞ් ෙමි. 
අද් දසාසුං කඛො කත සෙයකුමාරා උපාලිං ෙප් පෙං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. 
දිස ්වාන උපාලිං ෙප් පෙං එතදකවොචුං – ‘‘කිස ්ස, ෙකණ උපාලි, නිවත් කතසී’’ති? 
‘‘ඉධ කම, අයයපුත් තා, නිවත් තන් තස ්ස එතදකහොසි – ‘චණ් ඩා කඛො සාකියා; 
ඉමිනා කුමාරා නිප් පාතිතාති ඝාතාකපයයම් පි මං. ඉකම හි නාම සෙයකුමාරා 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජිස් සන් ති. කිමඞ් ග පනාහ’න් ති. කසො කඛො අහං, 
අයයපුත් තා, ෙණ් ඩිෙං මුඤ ්චිත් වා තං ෙණ් ඩං රුක් කඛ ආලග් කගත් වා ‘කයො 
පස් සති, දින් නඤ් කඤව හරතූ’ති වත් වා තකතොම් හි පටිනිවත් කතො’’ති. ‘‘සුට් ඨු, 
ෙකණ උපාලි, අොසි යම් පි න නිවත් කතො [යං නිවත් කතො (සී. , යං පන 
නිවත් කතො (සයා.  . චණ් ඩා කඛො සාකියා; ඉමිනා කුමාරා නිප් පාතිතාති 
ඝාතාකපයයම් පි ත’’න් ති. 
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අථ කඛො සෙයකුමාරා උපාලිං ෙප් පෙං ආදාය කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො කත සෙයකුමාරා ෙගවන් තං එතදකවොචුං – 
‘‘මයං, ෙන් කත, සාකියා නාම මානස ්සිකනො. අයං, ෙන් කත, උපාලි ෙප් පකෙො 
අම් හාෙං දීඝරත් තං පරිචාරකෙො. ඉමං ෙගවා පඨමං පබ් බාකජතු. ඉමස් ස මයං 
අභිවාදනපච් චුට් ඨානඅඤ් ජලිෙම් මසාමීචිෙම් මං ෙරිස් සාම. එවං අම් හාෙං 
සාකියානං සාකියමාකනො නිම් මානායිස් සතී’’ති [නිම් මාදයිස් සතීති (සී. , 
නිම් මානියිස ්සතීති (සයා.  . 

අථ කඛො ෙගවා උපාලිං ෙප් පෙං පඨමං පබ් බාකජසි, පච් ඡා කත 
සෙයකුමාකර. අථ කඛො ආයස් මා ෙද් දිකයො කතකනව අන් තරවස් කසන තිස් කසො 
විජ් ජා සච් ඡාොසි. ආයස් මා අනුරුද් කධො දිබ් බචක් ඛුං උප් පාකදසි. ආයස් මා 
ආනන් කදො කසොතාපත් ති ලං සච් ඡාොසි. කදවදත් කතො කපොථුජ් ජනිෙං ඉද් ධිං 
අභිනිප්  ාකදසි. 

332. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා ෙද් දිකයො අරඤ් ඤගකතොපි 
රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි අභික් ඛණං උදානං උදාකනසි – ‘‘අකහො 
සුඛං, අකහො සුඛ’’න් ති. අථ කඛො සම් බහුලා භික් ඛූ කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො කත භික් ඛූ ෙගවන් තං එතදකවොචුං – 
‘‘ආයස් මා, ෙන් කත, ෙද් දිකයො අරඤ් ඤගකතොපි රුක් ඛමූලගකතොපි 
සුඤ ්ඤාගාරගකතොපි අභික් ඛණං උදානං උදාකනසි – ‘අකහො සුඛං, අකහො 
සුඛ’න් ති. නිස් සංසයං කඛො, ෙන් කත, ආයස ්මා ෙද් දිකයො අනභිරකතොව 
බ්රහ් මචරියං චරති. තංකයව වා පුරිමං රජ් ජසුඛං සමනුස් සරන් කතො 
අරඤ් ඤගකතොපි රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි අභික් ඛණං උදානං 
උදාකනසි – ‘අකහො සුඛං, අකහො සුඛ’’’න් ති. 

අථ කඛො ෙගවා අඤ් ඤතරං භික් ඛුං ආමන් කතසි – ‘‘එහි ත් වං, භික් ඛු, මම 
වචකනන ෙද් දියං භික් ඛුං ආමන් කතහි – ‘සත් ථා තං, ආවුකසො ෙද් දිය, 
ආමන් කතතී’’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො කසො භික් ඛු ෙගවකතො පටිස ්සුත් වා 
කයනායස් මා ෙද් දිකයො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං ෙද් දියං 
එතදකවොච – ‘‘සත් ථා තං, ආවුකසො ෙද් දිය, ආමන් කතතී’’ති. ‘‘එවමාවුකසො’’ති 
කඛො ආයස් මා ෙද් දිකයො තස් ස භික් ඛුකනො පටිස් සුත් වා කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. 
එෙමන් තං නිසින් නං කඛො ආයස් මන් තං ෙද් දියං ෙගවා එතදකවොච – ‘‘සච් චං 
කිර ත් වං, ෙද් දිය, අරඤ් ඤගකතොපි රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි 
අභික් ඛණං උදානං උදාකනසි – ‘අකහො සුඛං, අකහො සුඛ’’’න් ති? ‘‘එවං 
ෙන් කත’’ති. ‘‘කිං පන ත් වං, ෙද් දිය, අත් ථවසං සම් පස් සමාකනො 
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පටුන 

අරඤ් ඤගකතොපි රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි අභික් ඛණං උදානං 
උදාකනසි – ‘අකහො සුඛං අකහො සුඛ’’’න් ති? ‘‘පුබ් කබ කම, ෙන් කත, රඤ් කඤො 
සකතොපි අන් කතොපි අන් කතපුකර රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති, බහිපි අන් කතපුකර 
රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති, අන් කතොපි නගකර රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති, බහිපි 
නගකර රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති, අන් කතොපි ජනපකද රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති, 
බහිපි ජනපකද රක් ඛා සුසංවිහිතා කහොති. කසො කඛො අහං, ෙන් කත, එවං 
රක් ඛිකතොපි කගොපිකතොපි සන් කතො භීකතො උබ් බිග් කගො උස් සඞ් කී උත්රස් කතො 
විහරාමි. එතරහි කඛො පන අහං එකෙො, ෙන් කත, අරඤ් ඤගකතොපි 
රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි අභීකතො අනුබ් බිග් කගො අනුස් සඞ් කී 
අනුත්රස් කතො අප් කපොස් සුක් කෙො පන් නකලොකමො පරදත් තවුත් කතො මිගභූකතන 
කචතසා විහරාමීති. ඉමං කඛො අහං, ෙන් කත, අත් ථවසං සම් පස ්සමාකනො 
අරඤ් ඤගකතොපි රුක් ඛමූලගකතොපි සුඤ් ඤාගාරගකතොපි අභික් ඛණං උදානං 
උදාකනමි – ‘අකහො සුඛං, අකහො සුඛ’’’න් ති. අථ කඛො ෙගවා එතමත් ථං විදිත් වා 
තායං කවලායං ඉමං උදානං උදාකනසි – 

[උදා. 20] ‘‘යස් සන් තරකතො න සන් ති කෙොපා, ඉති ෙවාෙවතඤ් ච 
වීතිවත් කතො; 
තං විගතෙයං සුඛිං අකසොෙං, කදවා නානුෙවන් ති දස් සනායා’’ති. 

කදවදත්තවත්ථු 

333. අථ කඛො ෙගවා අනුපියායං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන කෙොසම් බී 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන කෙොසම් බී 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා කෙොසම් බියං විහරති කඝොසිතාරාකම. අථ කඛො 
කදවදත් තස ්ස රකහොගතස් ස පටිස් ලීනස ්ස එවං කචතකසො පරිවිතක් කෙො උදපාදි 
– ‘‘ෙං නු කඛො අහං පසාකදයයං, යස් මිං කම පසන් කන බහුලාෙසක් ොකරො 
උප් පජ් කජයයා’’ති? අථ කඛො කදවදත් තස් ස එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො 
අජාතසත් තු කුමාකරො තරුකණො කචව ආයතිං ෙද් කදො ච. යංනූනාහං 
අජාතසත් තුං කුමාරං පසාකදයයං. තස් මිං කම පසන් කන බහුලාෙසක් ොකරො 
උප් පජ් ජිස් සතී’’ති. 

අථ කඛො කදවදත් කතො කසනාසනං සංසාකමත් වා පත් තචීවරමාදාය කයන 
රාජගහං කතන පක් ොමි. අනුපුබ් කබන කයන රාජගහං තදවසරි. අථ කඛො 
කදවදත් කතො සෙවණ් ණං පටිසංහරිත් වා කුමාරෙවණ් ණං අභිනිම් මිනිත් වා 
අහිකමඛලිොය අජාතසත් තුස් ස කුමාරස ්ස උච් ඡඞ් කග [උච් චඞ් කෙ (සයා.   
පාතුරකහොසි. අථ කඛො අජාතසත් තු කුමාකරො භීකතො අකහොසි, උබ් බිග් කගො 
උස් සඞ් කී උත්රස් කතො. අථ කඛො කදවදත් කතො අජාතසත් තුං කුමාරං එතදකවොච – 
‘‘ොයසි මං ත් වං කුමාරා’’ති? ‘‘ආම, ොයාමි. කෙොසි ත් ව’’න් ති? ‘‘අහං 
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කදවදත් කතො’’ති. ‘‘සකච කඛො ත් වං, ෙන් කත, අකයයො කදවදත් කතො, ඉඞ් ඝ 
සකෙකනව වණ් කණන පාතුෙවස් සූ’’ති. අථ කඛො කදවදත් කතො කුමාරෙවණ් ණං 
පටිසංහරිත් වා සඞ් ඝාටිපත් තචීවරධකරො අජාතසත් තුස් ස කුමාරස් ස පුරකතො 
අට් ඨාසි. අථ කඛො අජාතසත් තු කුමාකරො කදවදත් තස් ස ඉමිනා 
ඉද් ධිපාටිහාරිකයන අභිප් පසන් කනො පඤ් චහි රථසකතහි සායං පාතං උපට් ඨානං 
ගච් ඡති, පඤ ්ච ච ථාලිපාෙසතානි ෙත් තාභිහාකරො අභිහීනයති. අථ කඛො 
කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරසිකලොකෙන අභිභූතස් ස පරියාදින් නචිත් තස් ස 
එවරූපං ඉච් ඡාගතං උප් පජ් ජි – ‘‘අහං භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’’ති. සහ 
චිත් තුප් පාදාව කදවදත් කතො තස් සා ඉද් ධියා පරිහායි. 

[අ. නි. 5.100] කතන කඛො පන සමකයන ෙකුකධො නාම කෙොළියපුත් කතො, 
ආයස ්මකතො මහාකමොග් ග් ලානස් ස උපට් ඨාකෙො, අධුනා ොලඞ් ෙකතො 
අඤ ්ඤතරං මකනොමයං ොයං උපපන් කනො. තස් ස එවරූකපො 
අත් තොවප් පටිලාකෙො කහොති – කසයයථාපි නාම ද් කව වා තීණි වා මාගධොනි 
[මාගධිොනි (සයා.   ගාමක් කඛත් තානි. කසො කතන අත් තොවප් පටිලාකෙන 
කනව අත් තානං න පරං බයාබාකධති. අථ කඛො ෙකුකධො කදවපුත් කතො 
කයනායස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ආයස ්මන් තං මහාකමොග් ග් ලානං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. 
එෙමන් තං ඨිකතො කඛො ෙකුකධො කදවපුත් කතො ආයස් මන් තං 
මහාකමොග් ග් ලානං එතදකවොච – ‘‘කදවදත් තස් ස, ෙන් කත, 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙන අභිභූතස් ස පරියාදින් නචිත් තස් ස 
[පරියාදිණ් ණචිත් තස් ස (ෙ.   එවරූපං ඉච් ඡාගතං උප් පජ් ජි – ‘අහං භික් ඛුසඞ් ඝං 
පරිහරිස ්සාමී’ති. සහ චිත් තුප් පාදාව ෙන් කත, කදවදත් කතො තස් සා ඉද් ධියා 
පරිහීකනො’’ති. ඉදමකවොච ෙකුකධො කදවපුත් කතො. ඉදං වත් වා ආයස් මන් තං 
මහාකමොග් ග් ලානං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා තත් කථව අන් තරධායි. 

අථ කඛො ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘ෙකුකධො නාම, ෙන් කත, කෙොළියපුත් කතො මම උපට් ඨාකෙො අධුනා 
ොලඞ් ෙකතො අඤ් ඤතරං මකනොමයං ොයං උපපන් කනො. තස් ස එවරූකපො 
අත් තොවප් පටිලාකෙො – කසයයථාපි නාම ද් කව වා තීණි වා මාගධොනි 
ගාමක් කඛත් තානි. කසො කතන අත් තොවප් පටිලාකෙන කනව අත් තානං න පරං 
බයාබාකධති. අථ කඛො, ෙන් කත, ෙකුකධො කදවපුත් කතො කයනාහං 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා මං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. 
එෙමන් තං ඨිකතො කඛො, ෙන් කත, ෙකුකධො කදවපුත් කතො මං එතදකවොච – 
‘කදවදත් තස් ස, ෙන් කත, ලාෙසක් ොරසිකලොකෙන අභිභූතස් ස 
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පරියාදින් නචිත් තස ්ස එවරූපං ඉච් ඡාගතං උප් පජ් ජි – අහං භික් ඛුසඞ් ඝං 
පරිහරිස ්සාමීති. සහ චිත් තුප් පාදාව ෙන් කත, කදවදත් කතො තස් සා ඉද් ධියා 
පරිහීකනො’ති. ඉදමකවොච, ෙන් කත, ෙකුකධො කදවපුත් කතො. ඉදං වත් වා මං 
අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා තත් කථව අන් තරධායී’’ති. 

‘‘කිං පන කත, කමොග් ග් ලාන, ෙකුකධො කදවපුත් කතො කචතසා කචකතො 
පරිච් ච විදිකතො? යං කිඤ් චි ෙකුකධො කදවපුත් කතො ොසති සබ් බං තං තකථව 
කහොති, කනො අඤ් ඤථා’’ති? ‘‘කචතසා කචකතො පරිච් ච විදිකතො ච කම, ෙන් කත, 
ෙකුකධො කදවපුත් කතො. යං කිඤ් චි ෙකුකධො කදවපුත් කතො ොසති සබ් බං තං 
තකථව කහොති, කනො අඤ් ඤථා’’ති. ‘‘රක් ඛස ්කසතං, කමොග් ග් ලාන, වාචං. 
රක් ඛස ්කසතං, කමොග් ග් ලාන, වාචං. ඉදානි කසො කමොඝපුරිකසො අත් තනාව 
අත් තානං පාතුෙරිස් සති. 

පඤ්චසත්ථුෙථා 

334. [අ. නි. 5.100] ‘‘පඤ ්චිකම, කමොග් ග් ලාන, සත් ථාකරො සන් කතො 
සංවිජ් ජමානා කලොෙස් මිං. ෙතකම පඤ් ච? ‘‘ඉධ, කමොග් ග් ලාන, එෙච් කචො 
සත් ථා අපරිසුද් ධසීකලො සමාකනො ‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං 
කම සීලං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති. තකමනං සාවො එවං ජානන් ති – ‘අයං 
කඛො ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධසීකලො සමාකනො ‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාති 
‘පරිසුද් ධං කම සීලං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. මයඤ් කචව කඛො පන 
ගිහීනං ආකරොකචයයාම, නාස ්සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස ්ස අමනාපං, ෙථං නං 
මයං කතන සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
සත් ථාරං සාවො සීලකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා සාවකෙහි 
සීලකතො රක් ඛං පච් චාසීසති [පච් චාසිංසති (සී. සයා.  . 

‘‘පුන චපරං, කමොග් ග් ලාන, ඉකධෙච් කචො සත් ථා අපරිසුද් ධාජීකවො 
සමාකනො ‘පරිසුද් ධාජීකවොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් කධො කම ආජීකවො 
පරිකයොදාකතො අසංකිලිට් කඨො’ති ච. තකමනං සාවො එවං ජානන් ති – ‘අයං කඛො 
ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධාජීකවො සමාකනො ‘පරිසුද් ධාජීකවොම් හී’ති පටිජානාති 
‘පරිසුද් කධො කම ආජීකවො පරිකයොදාකතො අසංකිලිට් කඨො’ති ච. මයඤ් කචව කඛො 
පන ගිහීනං ආකරොකචයයාම, නාස් සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස් ස අමනාපං, 
ෙථං න මයං කතන සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
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සත් ථාරං සාවො ආජීවකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා සාවකෙහි 
ආජීවකතො රක් ඛං පච් චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, කමොග් ග් ලාන, ඉකධෙච් කචො සත් ථා අපරිසුද් ධධම් මකදසකනො 
සමාකනො ‘පරිසුද් ධධම් මකදසකනොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධා කම 
ධම් මකදසනා පරිකයොදාතා අසංකිලිට් ඨා’ති ච. තකමනං සාවො එවං ජානන් ති – 
‘අයං කඛො ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධධම් මකදසකනො සමාකනො 
‘පරිසුද් ධධම් මකදසකනොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධා කම ධම් මකදසනා 
පරිකයොදාතා අසංකිලිට් ඨා’ති ච. මයඤ් කචව කඛො පන ගිහීනං ආකරොකචයයාම, 
නාස් සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස ්ස අමනාපං, ෙථං නං මයං කතන 
සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
සත් ථාරං සාවො ධම් මකදසනකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා 
සාවකෙහි ධම් මකදසනකතො රක් ඛං පච් චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, කමොග් ග් ලාන, ඉකධෙච් කචො සත් ථා 
අපරිසුද් ධකවයයාෙරකණො සමාකනො ‘පරිසුද් ධකවයයාෙරකණොම් හී’ති 
පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම කවයයාෙරණං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. 
තකමනං සාවො එවං ජානන් ති – ‘අයං කඛො ෙවං සත් ථා 
අපරිසුද් ධකවයයාෙරකණො සමාකනො ‘පරිසුද් ධකවයයාෙරකණොම් හී’ති 
පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම කවයයාෙරණං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. 
මයඤ් කචව කඛො පන ගිහීනං ආකරොකචයයාම, නාස් සස් ස මනාපං. යං කඛො 
පනස ්ස අමනාපං, ෙථං නං මයං කතන සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
සත් ථාරං සාවො කවයයාෙරණකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා 
සාවකෙහි කවයයාෙරණකතො රක් ඛං පච් චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, කමොග් ග් ලාන, ඉකධෙච් කචො සත් ථා 
අපරිසුද් ධඤාණදස් සකනො සමාකනො ‘පරිසුද් ධඤාණදස් සකනොම් හී’ති පටිජානාති 
‘පරිසුද් ධං කම ඤාණදස ්සනං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. තකමනං 
සාවො එවං ජානන් ති – ‘අයං කඛො ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධඤාණදස් සකනො 
සමාකනො ‘පරිසුද් ධඤාණදස් සකනොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම 
ඤාණදස ්සනං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. මයඤ් කචව කඛො පන ගිහීනං 
ආකරොකචයයාම, නාස් සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස් ස අමනාපං, ෙථං නං මයං 
කතන සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
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ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
සත් ථාරං සාවො ඤාණදස් සනකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා 
සාවකෙහි ඤාණදස් සනකතො රක් ඛං පච් චාසීසතීති. ඉකම කඛො, කමොග් ග් ලාන, 
පඤ ්ච සත් ථාකරො සන් කතො සංවිජ් ජමානා කලොෙස ්මිං. 

‘‘අහං කඛො පන, කමොග් ග් ලාන, පරිසුද් ධසීකලො සමාකනො 
‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද් ධං කම සීලං පරිකයොදාතං 
අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. න ච මං සාවො සීලකතො රක් ඛන් ති; න චාහං සාවකෙහි 
සීලකතො රක් ඛං පච් චාසීසාමි. පරිසුද් ධාජීකවො සමාකනො…කප.… 
පරිසුද් ධධම් මකදසකනො සමාකනො…කප.… පරිසුද් ධකවයයාෙරකණො 
සමාකනො…කප.… පරිසුද් ධඤාණදස් සකනො සමාකනො 
‘පරිසුද් ධඤාණදස ්සකනොම් හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද් ධං කම ඤාණදස් සනං 
පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. න ච මං සාවො ඤාණදස් සනකතො රක් ඛන් ති; 
න චාහං සාවකෙහි ඤාණදස ්සනකතො රක් ඛං පච් චාසීසාමී’’ති. 

335. අථ කඛො ෙගවා කෙොසම් බියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන රාජගහං 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන රාජගහං 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා රාජගකහ විහරති කවළුවකන ෙලන් දෙනිවාකප. අථ 
කඛො සම් බහුලා භික් ඛූ කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් නා කඛො කත 
භික් ඛූ ෙගවන් තං එතදකවොචුං – ‘‘කදවදත් තස් ස, ෙන් කත, අජාතසත් තු කුමාකරො 
පඤ ්චහි රථසකතහි සායං පාතං උපට් ඨානං ගච් ඡති; පඤ ්ච ච ථාලිපාෙසතානි 
ෙත් තාභිහාකරො අභිහීනයතී’’ති. ‘‘මා, භික් ඛකව, කදවදත් තස ්ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොෙං පිහයිත් ථ. යාවකීවඤ් ච, භික් ඛකව, කදවදත් තස ්ස 
අජාතසත් තු කුමාකරො පඤ් චහි රථසකතහි සායං පාතං උපට් ඨානං ගමිස් සති, 
පඤ ්ච ච ථාලිපාෙසතානි ෙත් තාභිහාකරො අභිහීනයිස් සති, හානිකයව, භික් ඛකව, 
කදවදත් තස ්ස පාටිෙඞ් ඛා කුසකලසු ධම් කමසු, කනො වුඩ් ඪි. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, චණ් ඩස් ස කුක් කුරස ්ස නාසාය පිත් තං භින් කදයයං, 
එවඤ් හි කසො, භික් ඛකව, කුක් කුකරො භිකයයොකසොමත් තාය චණ් ඩතකරො අස් ස, 
එවකමව කඛො, භික් ඛකව, යාවකීවඤ් ච කදවදත් තස් ස අජාතසත් තු කුමාකරො 
පඤ ්චහි රථසකතහි සායං පාතං උපට් ඨානං ගමිස් සති, පඤ ්ච ච ථාලිපාෙසතානි 
ෙත් තාභිහාකරො අභිහීනයිස් සති, හානිකයව, භික් ඛකව, කදවදත් තස් ස පාටිෙඞ් ඛා 
කුසකලසු ධම් කමසු, කනො වුඩ් ඪි. 

[සං. නි. 2.184; අ. නි. 4.68] ‘‘අත් තවධාය, භික් ඛකව, කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි, පරාෙවාය කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි. 
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‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, ෙදලී අත් තවධාය  ලං කදති, පරාෙවාය  ලං කදති, 
එවකමව කඛො, භික් ඛකව, අත් තවධාය කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො 
උදපාදි, පරාෙවාය කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, කවළු අත් තවධාය  ලං කදති, පරාෙවාය  ලං කදති, 
එවකමව කඛො, භික් ඛකව, අත් තවධාය කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො 
උදපාදි, පරාෙවාය කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, නකළො අත් තවධාය  ලං කදති, පරාෙවාය  ලං 
කදති, එවකමව කඛො, භික් ඛකව, අත් තවධාය කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි, පරාෙවාය කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, අස් සතීන අත් තවධාය ගබ් ෙං ගණ් හාති, පරාෙවාය 
ගබ් ෙං ගණ් හාති, එවකමව කඛො, භික් ඛකව, අත් තවධාය කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදි, පරාෙවාය කදවදත් තස් ස 
ලාෙසක් ොරසිකලොකෙො උදපාදී’’ති. 

[සං. නි. 1.183, 1.2.184, කනත් ති. 90] ‘‘ ලං කව ෙදලිං හන් ති,  ලං 
කවළුං  ලං නළං; 
සක් ොකරො ොපුරිසං හන් ති, ගබ් කෙො අස් සතරිං යථා’’ති. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

2. දුතියොණවාකරො 

පොසනීයෙම්මං 

336. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා මහතියා පරිසාය පරිවුකතො ධම් මං 
කදකසන් කතො නිසින් කනො කහොති සරාජිොය පරිසාය. අථ කඛො කදවදත් කතො 
උට් ඨායාසනා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා කයන ෙගවා කතනඤ් ජලිං 
පණාකමත් වා ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ජිණ් කණො දානි, ෙන් කත, ෙගවා වුඩ් කඪො 
මහ් ලකෙො අද් ධගකතො වකයොඅනුප් පත් කතො. අප් කපොස ්සුක් කෙො දානි, ෙන් කත, 
ෙගවා දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරං අනුයුත් කතො විහරතු, මමං භික් ඛුසඞ් ඝං නිස් සජ් ජතු. 
අහං භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’’ති. ‘‘අලං, කදවදත් ත, මා කත රුච් චි 
භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිතු’’න් ති. දුතියම් පි කඛො කදවදත් කතො…කප.… තතියම් පි කඛො 
කදවදත් කතො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ජිණ් කණො දානි, ෙන් කත, ෙගවා වුඩ් කඪො 
මහ් ලකෙො අද් ධගකතො වකයොඅනුප් පත් කතො. අප් කපොස ්සුක් කෙො දානි, ෙන් කත, 
ෙගවා දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරං අනුයුත් කතො විහරතු, මමං භික් ඛුසඞ් ඝං නිස් සජ් ජතු. 
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පටුන 

අහං භික් ඛුසඞ් ඝං පරිහරිස් සාමී’’ති. ‘‘සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානානම් පි කඛො අහං, 
කදවදත් ත, භික් ඛුසඞ් ඝං න නිස් සජ් කජයයං, කිං පන තුය් හං ඡවස් ස 
කඛළාසෙස ්සා’’ති! අථ කඛො කදවදත් කතො – සරාජිොය මං ෙගවා පරිසාය 
කඛළාසෙවාකදන අපසාකදති, සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනව උක් ෙංසතීති – 
කුපිකතො අනත් තමකනො ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 
අයඤ් චරහි කදවදත් තස් ස ෙගවති පඨකමො ආඝාකතො අකහොසි. 

අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො 
කදවදත් තස ්ස රාජගකහ පොසනීයං ෙම් මං ෙකරොතු – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස ්ස 
අඤ ්ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො ෙකරයය 
ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, 
කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ොතබ් බං. 
බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

337. ‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං සඞ් කඝො 
කදවදත් තස ්ස රාජගකහ පොසනීයං ෙම් මං ෙකරයය – ‘‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස 
අඤ ්ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො ෙකරයය 
ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, 
කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො කදවදත් තස් ස රාජගකහ 
පොසනීයං ෙම් මං ෙකරොති – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස ්ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, 
ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන 
බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන 
දට් ඨබ් කබො’ති. යස් සායස් මකතො ඛමති කදවදත් තස් ස රාජගකහ පොසනීයං 
ෙම් මස ්ස ෙරණං – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි 
අඤ ්ඤා පෙති, යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා 
ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති – කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘ෙතං සඞ් කඝන කදවදත් තස ්ස රාජගකහ පොසනීයං ෙම් මං – ‘පුබ් කබ 
කදවදත් තස ්ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො 
ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා 
දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, 
එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

338. අථ කඛො ෙගවා ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි 
ත් වං, සාරිපුත් ත, කදවදත් තං රාජගකහ පොකසහී’’ති. ‘‘පුබ් කබ මයා, ෙන් කත, 
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කදවදත් තස ්ස රාජගකහ වණ් කණො ොසිකතො – ‘මහිද් ධිකෙො කගොධිපුත් කතො, 
මහානුොකවො කගොධිපුත් කතො’ති. ෙථාහං, ෙන් කත, කදවදත් තං රාජගකහ 
පොකසමී’’ති? ‘‘නනු තයා, සාරිපුත් ත, භූකතොකයව කදවදත් තස් ස රාජගකහ 
වණ් කණො ොසිකතො – ‘මහිද් ධිකෙො කගොධිපුත් කතො, මහානුොකවො 
කගොධිපුත් කතො’’’ ති? ‘‘එවං ෙන් කත’’ති. ‘‘එවකමව කඛො ත් වං, සාරිපුත් ත, 
භූතංකයව කදවදත් තං රාජගකහ පොකසහී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා 
සාරිපුත් කතො ෙගවකතො පච් චස් කසොසි. 

අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සඞ් කඝො 
සාරිපුත් තං සම් මන් නතු කදවදත් තං රාජගකහ පොකසතුං – ‘පුබ් කබ 
කදවදත් තස ්ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො 
ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා 
දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
සම් මන් නිතබ් කබො. පඨමං සාරිපුත් කතො යාචිතබ් කබො. යාචිත් වා බයත් කතන 
භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ආයස ්මන් තං සාරිපුත් තං සම් මන් කනයය කදවදත් තං රාජගකහ පොකසතුං – 
‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං 
කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා 
සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං 
සම් මන් නති කදවදත් තං රාජගකහ පොකසතුං – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා 
පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති, යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන 
වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව 
කතන දට් ඨබ් කබො’ති. යස් සායස් මකතො ඛමති, ආයස් මකතො සාරිපුත් තස් ස සම් මුති 
කදවදත් තං රාජගකහ පොකසතුං – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා පෙති 
අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති, යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන වාචාය, න 
කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන 
දට් ඨබ් කබො’ති – කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මකතො සඞ් කඝන ආයස් මා සාරිපුත් කතො කදවදත් තං රාජගකහ 
පොකසතුං – ‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා 
පෙති. යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො 
වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’ති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, 
තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 
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සම් මකතො ච ආයස් මා සාරිපුත් කතො සම් බහුකලහි භික් ඛූහි සද් ධිං රාජගහං 
පවිසිත් වා කදවදත් තං රාජගකහ පොකසසි – ‘‘පුබ් කබ කදවදත් තස් ස අඤ් ඤා 
පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො ෙකරයය ොකයන 
වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව 
කතන දට් ඨබ් කබො’’ති. තත් ථ කය කත මනුස් සා අස් සද් ධා අප් පසන් නා 
දුබ් බුද් ධිකනො, කත එවමාහංසු – ‘‘උසූයො ඉකම සමණා සෙයපුත් තියා 
කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොරං උසූයන් තී’’ති. කය පන කත මනුස් සා සද් ධා 
පසන් නා පණ් ඩිතා බයත් තා බුද් ධිමන් කතො, කත එවමාහංසු – ‘‘න කඛො ඉදං 
ඔරෙං ෙවිස් සති යථා ෙගවා කදවදත් තං රාජගකහ පොසාකපතී’’ති. 

අජාතසත්තුකුමාරවත්ථු 

339. අථ කඛො කදවදත් කතො කයන අජාතසත් තු කුමාකරො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා අජාතසත් තුං කුමාරං එතදකවොච – ‘‘පුබ් කබ කඛො, කුමාර, 
මනුස් සා දීඝායුො, එතරහි අප් පායුො. ඨානං කඛො පකනතං විජ් ජති යං ත් වං 
කුමාකරොව සමාකනො ොලං ෙකරයයාසි. කතන හි ත් වං, කුමාර, පිතරං හන් ත් වා 
රාජා කහොහි. අහං ෙගවන් තං හන් ත් වා බුද් කධො ෙවිස් සාමී’’ති. 

අථ කඛො අජාතසත් තු කුමාකරො – අකයයො කඛො කදවදත් කතො මහිද් ධිකෙො 
මහානුොකවො, ජාකනයයාසි අකයයො කදවදත් කතොති – ඌරුයා කපොත් ථනිෙං 
බන් ධිත් වා දිවා දිවස් ස [දිවා දිවසස් ස (ෙ.   භීකතො උබ් බිග් කගො උස් සඞ් කී 
උත්රස් කතො සහසා අන් කතපුරං පාවිසි. අද් දසාසුං කඛො අන් කතපුකර උපචාරො 
මහාමත් තා අජාතසත් තුං කුමාරං දිවා දිවස් ස භීතං උබ් බිග් ගං උස් සඞ් කිං 
උත්රස් තං සහසා අන් කතපුරං පවිසන් තං; දිස ්වාන අග් ගකහසුං. කත විචිනන් තා 
ඌරුයා කපොත් ථනිෙං බද් ධං [බන් ධං (ෙ.   දිස ්වාන අජාතසත් තුං කුමාරං 
එතදකවොචුං – ‘‘කිං ත් වං, කුමාර, ෙත් තුොකමොසී’’ති? ‘‘පිතරම් හි 
හන් තුොකමො’’ති. ‘‘කෙනාසි උස් සාහිකතො’’ති? ‘‘අකයයන කදවදත් කතනා’’ති. 
එෙච් කච මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – ‘‘කුමාකරො ච හන් තබ් කබො, 
කදවදත් කතො ච, සබ් කබ ච භික් ඛූ හන් තබ් බා’’ති. එෙච් කච මහාමත් තා එවං මතිං 
අෙංසු – ‘‘න භික් ඛූ හන් තබ් බා. න භික් ඛූ කිඤ් චි අපරජ් ඣන් ති. කුමාකරො ච 
හන් තබ් කබො, කදවදත් කතො චා’’ති. එෙච් කච මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – ‘‘න 
කුමාකරො ච හන් තබ් කබො, න කදවදත් කතො. න භික් ඛූ හන් තබ් බා. රඤ් කඤො 
ආකරොකචතබ් බං. යථා රාජා වක් ඛති තථා ෙරිස ්සාමා’’ති. 

අථ කඛො කත මහාමත් තා අජාතසත් තුං කුමාරං ආදාය කයන රාජා මාගකධො 
කසනිකයො බිම් බිසාකරො කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා රඤ් කඤො මාගධස් ස 
කසනියස් ස බිම් බිසාරස් ස එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘ෙථං, ෙකණ, මහාමත් කතහි 
මති ෙතා’’ති? ‘‘එෙච් කච, කදව, මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – ‘කුමාකරො ච 
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හන් තබ් කබො, කදවදත් කතො ච, සබ් කබ ච භික් ඛූ හන් තබ් බා’ති. එෙච් කච 
මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – ‘න භික් ඛූ හන් තබ් බා. න භික් ඛූ කිඤ් චි 
අපරජ් ඣන් ති. කුමාකරො ච හන් තබ් කබො, කදවදත් කතො චා’ති. එෙච් කච 
මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – ‘න කුමාකරො ච හන් තබ් කබො, න කදවදත් කතො. න 
භික් ඛූ හන් තබ් බා. රඤ් කඤො ආකරොකචතබ් බං. යථා රාජා වක් ඛති තථා 
ෙරිස ්සාමා’’’ති. ‘‘කිං, ෙකණ, ෙරිස ්සති බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා? 
නනු ෙගවතා පටිෙච් කචව කදවදත් කතො රාජගකහ පොසාපිකතො – ‘පුබ් කබ 
කදවදත් තස ්ස අඤ් ඤා පෙති අකහොසි, ඉදානි අඤ් ඤා පෙති. යං කදවදත් කතො 
ෙකරයය ොකයන වාචාය, න කතන බුද් කධො වා ධම් කමො වා සඞ් කඝො වා 
දට් ඨබ් කබො, කදවදත් කතොව කතන දට් ඨබ් කබො’’ති? තත් ථ කය කත මහාමත් තා 
එවං මතිං අෙංසු – ‘කුමාකරො ච හන් තබ් කබො කදවදත් කතො ච; සබ් කබ ච භික් ඛූ 
හන් තබ් බා’ති; කත අට් ඨාකන අොසි. කය කත මහාමත් තා එවං මතිං අෙංසු – 
‘න භික් ඛූ හන් තබ් බා; න භික් ඛූ කිඤ් චි අපරජ් ඣන් ති; කුමාකරො ච හන් තබ් කබො 
කදවදත් කතො චා’ති; කත නීකච ඨාකන ඨකපසි. කය කත මහාමත් තා එවං මතිං 
අෙංසු – ‘න කුමාකරො ච හන් තබ් කබො, න කදවදත් කතො; න භික් ඛූ හන් තබ් බා; 
රඤ් කඤො ආකරොකචතබ් බං; යථා රාජා වක් ඛති තථා ෙරිස ්සාමා’ති; කත උච් කච 
ඨාකන ඨකපසි. අථ කඛො රාජා මාගකධො කසනිකයො බිම් බිසාකරො අජාතසත් තුං 
කුමාරං එතදකවොච – ‘‘කිස ්ස මං ත් වං, කුමාර, හන් තුොකමොසී’’ති? 
‘‘රජ් කජනාම් හි, කදව, අත් ථිකෙො’’ති. ‘‘සකච කඛො ත් වං, කුමාර, රජ් කජන 
අත් ථිකෙො, එතං කත රජ් ජ’’න් ති අජාතසත් තුස් ස කුමාරස් ස රජ් ජං නියයාකදසි. 

අභිමාරකපසනං 

340. අථ කඛො කදවදත් කතො කයන අජාතසත් තු කුමාකරො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා අජාතසත් තුං කුමාරං එතදකවොච – ‘‘පුරිකස, මහාරාජ, 
ආණාකපහි, කය සමණං කගොතමං ජීවිතා කවොකරොකපස් සන් තී’’ති. අථ කඛො 
අජාතසත් තු කුමාකරො මනුස ්කස ආණාකපසි – ‘‘යථා, ෙකණ, අකයයො 
කදවදත් කතො ආහ තථා ෙකරයයාථා’’ති. අථ කඛො කදවදත් කතො එෙං පුරිසං 
ආණාකපසි – ‘‘ගච් ඡාවුකසො, අමුෙස ්මිං ඔොකස සමකණො කගොතකමො විහරති. 
තං ජීවිතා කවොකරොකපත් වා ඉමිනා මග් කගන ආගච් ඡා’’ති. තස් මිං මග් කග ද් කව 
පුරිකස ඨකපසි – ‘‘කයො ඉමිනා මග් කගන එකෙො පුරිකසො ආගච් ඡති, තං ජීවිතා 
කවොකරොකපත් වා ඉමිනා මග් කගන ආගච් ඡථා’’ති. තස් මිං මග් කග චත් තාකරො 
පුරිකස ඨකපසි – ‘‘කය ඉමිනා මග් කගන ද් කව පුරිසා ආගච් ඡන් ති, කත ජීවිතා 
කවොකරොකපත් වා ඉමිනා මග් කගන ආගච් ඡථා’’ති. තස් මිං මග් කග අට් ඨ පුරිකස 
ඨකපසි – ‘‘කය ඉමිනා මග් කගන චත් තාකරො පුරිසා ආගච් ඡන් ති, කත ජීවිතා 
කවොකරොකපත් වා ඉමිනා මග් කගන ආගච් ඡථා’’ති. තස් මිං මග් කග කසොළස පුරිකස 
ඨකපසි – ‘‘කය ඉමිනා මග් කගන අට් ඨ පුරිසා ආගච් ඡන් ති, කත ජීවිතා 
කවොකරොකපත් වා ආගච් ඡථා’’ති. 
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අථ කඛො කසො එකෙො පුරිකසො අසිචම් මං ගකහත් වා ධනුෙලාපං 
සන් නය් හිත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො අවිදූකර 
භීකතො උබ් බිග් කගො උස් සඞ් කී උත්රස් කතො පත් ථද් කධන ොකයන අට් ඨාසි. අද් දසා 
කඛො ෙගවා තං පුරිසං භීතං උබ් බිග් ගං උස් සඞ් කිං උත්රස් තං පත් ථද් කධන 
ොකයන ඨිතං. දිස් වාන තං පුරිසං එතදකවොච – ‘‘එහාවුකසො, මා ොයී’’ති. අථ 
කඛො කසො පුරිකසො අසිචම් මං එෙමන් තං ෙරිත් වා ධනුෙලාපං නික් ඛිපිත් වා කයන 
ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො පාකදසු සිරසා නිපතිත් වා 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අච් චකයො මං, ෙන් කත, අච් චගමා යථාබාලං 
යථාමූළ් හං යථාඅකුසලං, කයොහං දුට් ඨචිත් කතො වධෙචිත් කතො ඉධූපසඞ් ෙන් කතො. 
තස් ස කම, ෙන් කත, ෙගවා අච් චයං අච් චයකතො පටිග් ගණ් හාතු ආයතිං 
සංවරායා’’ති. ‘‘තග් ඝ ත් වං, ආවුකසො, අච් චකයො අච් චගමා යථාබාලං යථාමූළ් හං 
යථාඅකුසලං, යං ත් වං දුට් ඨචිත් කතො වධෙචිත් කතො ඉධූපසඞ් ෙන් කතො. යකතො ච 
කඛො ත් වං, ආවුකසො, අච් චයං අච් චයකතො දිස් වා යථාධම් මං පටිෙකරොසි, තං කත 
මයං පටිග් ගණ් හාම. වුඩ් ඪි කහසා, ආවුකසො, අරියස ්ස විනකය – කයො අච් චයං 
අච් චයකතො දිස ්වා යථාධම් මං පටිෙකරොති, ආයතිං සංවරං ආපජ් ජතී’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා තස් ස පුරිසස ්ස අනුපුබ් බිං ෙථං ෙකථසි, කසයයථිදං – 
දානෙථං සීලෙථං සග් ගෙථං, ොමානං ආදීනවං ඔොරං සංකිකලසං, 
කනක් ඛම් කම ආනිසංසං පොකසසි. යදා තං ෙගවා අඤ් ඤාසි ේ ලචිත් තං, 
මුදුචිත් තං, විනීවරණචිත් තං, උදග් ගචිත් තං, පසන් නචිත් තං, අථ යා බුද් ධානං 
සාමුක් ෙංසිො ධම් මකදසනා තං පොකසසි – දුක් ඛං, සමුදයං, නිකරොධං, මග් ගං. 
කසයයථාපි නාම සුද් ධං වත් ථං අපගතොළෙං සම් මකදව රජනං පටිග් ගකහයය, 
එවකමව තස් ස පුරිසස් ස තස් මිංකයව ආසකන විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං 
උදපාදි – යං කිඤ් චි සමුදයධම් මං, සබ් බං තං නිකරොධධම් මන් ති. අථ කඛො කසො 
පුරිකසො දිට් ඨධම් කමො පත් තධම් කමො විදිතධම් කමො පරිකයොගාළ් හධම් කමො 
තිණ් ණවිචිකිච් කඡො විගතෙථංෙකථො කවසාරජ් ජප් පත් කතො අපරප් පච් චකයො 
සත් ථුසාසකන ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අභික් ෙන් තං, ෙන් කත, අභික් ෙන් තං, 
ෙන් කත. කසයයථාපි, ෙන් කත, නික් කුජ් ජිතං වා උක් කුජ් කජයය, පටිච් ඡන් නං වා 
විවකරයය, මූළ් හස ්ස වා මග් ගං ආචික් කඛයය, අන් ධොකර වා කතලපජ් කජොතං 
ධාකරයය – චක් ඛුමන් කතො රූපානි දක් ඛන් තීති – එවකමවං ෙගවතා 
අකනෙපරියාකයන ධම් කමො පොසිකතො. එසාහං, ෙන් කත, ෙගවන් තං සරණං 
ගච් ඡාමි, ධම් මඤ ්ච, භික් ඛුසඞ් ඝඤ ්ච. උපාසෙං මං ෙගවා ධාකරතු අජ් ජතග් කග 
පාණුකපතං සරණං ගත’’න් ති. අථ කඛො ෙගවා තං පුරිසං එතදකවොච – ‘‘මා කඛො 
ත් වං, ආවුකසො, ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡ, ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡාහී’’ති අඤ් කඤන 
මග් කගන උකයයොකජසි. 
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අථ කඛො කත ද් කව පුරිසා – කිං නු කඛො කසො එකෙො පුරිකසො චිකරන 
ආගච් ඡතීති – පටිපථං ගච් ඡන් තා අද් දසංසු ෙගවන් තං අඤ් ඤතරස ්මිං 
රුක් ඛමූකල නිසින් නං. දිස් වාන කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. කතසං ෙගවා අනුපුබ් බිං ෙථං 
ෙකථසි…කප.… අපරප් පච් චයා සත් ථුසාසකන ෙගවන් තං එතදකවොචුං – 
‘‘අභික් ෙන් තං, ෙන් කත…කප.… උපාසකෙ කනො ෙගවා ධාකරතු අජ් ජතග් කග 
පාණුකපතං සරණං ගකත’’ති. අථ කඛො ෙගවා කත පුරිකස එතදකවොච – ‘‘මා 
කඛො තුම් කහ, ආවුකසො, ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡිත් ථ, ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡථා’’ති 
අඤ ්කඤන මග් කගන උකයයොකජසි. 

අථ කඛො කත චත් තාකරො පුරිසා…කප.… අථ කඛො කත අට් ඨ පුරිසා…කප.… 
අථ කඛො කත කසොළස පුරිසා – කිං නු කඛො කත අට් ඨ පුරිසා චිකරන 
ආගච් ඡන් තීති – පටිපථං ගච් ඡන් තා අද් දසාසුං ෙගවන් තං අඤ් ඤතරස් මිං 
රුක් ඛමූකල නිසින් නං. දිස් වාන කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. කතසං ෙගවා අනුපුබ් බිං ෙථං 
ෙකථසි, කසයයථිදං – දානෙථං…කප.… අපරප් පච් චයා සත් ථුසාසකන 
ෙගවන් තං එතදකවොචුං – ‘‘අභික් ෙන් තං, ෙන් කත…කප.… උපාසකෙ කනො 
ෙගවා ධාකරතු අජ් ජතග් කග පාණුකපතං සරණං ගකත’’ති. අථ කඛො ෙගවා කත 
පුරිකස එතදකවොච – ‘‘මා කඛො තුම් කහ, ආවුකසො, ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡිත් ථ, 
ඉමිනා මග් කගන ගච් ඡථා’’ති අඤ් කඤන මග් කගන උකයයොකජසි. 

අථ කඛො කසො එකෙො පුරිකසො කයන කදවදත් කතො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා කදවදත් තං එතදකවොච – ‘‘නාහං, ෙන් කත, සක් කෙොමි තං 
ෙගවන් තං ජීවිතා කවොකරොකපතුං; මහිද් ධිකෙො කසො ෙගවා, මහානුොකවො’’ති. 
‘‘අලං, ආවුකසො; මා ත් වං සමණං කගොතමං ජීවිතා කවොකරොකපසි. අහකමව 
සමණං කගොතමං ජීවිතා කවොකරොකපස් සාමී’’ති. 

කලොහිතුප්පාදෙෙම්මං 

341. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා ගිජ් ඣකූටස ්ස පබ් බතස් ස ඡායායං 
චඞ් ෙමති. අථ කඛො කදවදත් කතො ගිජ් ඣකූටං පබ් බතං ආරුහිත් වා මහතිං සිලං 
පවිජ් ඣි – ඉමාය සමණං කගොතමං ජීවිතා කවොකරොකපස් සාමීති. ද් කව 
පබ් බතකූටා සමාගන් ත් වා තං සිලං සම් පටිච් ඡිංසු. තකතො පපතිො උප් පතිත් වා 
ෙගවකතො පාකද රුහිරං උප් පාකදසි. අථ කඛො ෙගවා උද් ධං උ් කලොකෙත් වා 
කදවදත් තං එතදකවොච – ‘‘බහුං තයා, කමොඝපුරිස, අපුඤ් ඤං පසුතං, යං ත් වං 
දුට් ඨචිත් කතො වධෙචිත් කතො තථාගතස් ස රුහිරං උප් පාකදසී’’ති. අථ කඛො ෙගවා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘ඉදං, භික් ඛකව, කදවදත් කතන පඨමං ආනන් තරියං 
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පටුන 

ෙම් මං උපචිතං, යං දුට් ඨචිත් කතන වධෙචිත් කතන තථාගතස් ස රුහිරං 
උප් පාදිත’’න් ති. 

අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ – ‘‘කදවදත් කතන කිර ෙගවකතො වකධො 
පයුත් කතො’’ති. කත ච භික් ඛූ ෙගවකතො විහාරස් ස පරිකතො පරිකතො චඞ් ෙමන් ති 
උච් චාසද් දා මහාසද් දා සජ් ඣායං ෙකරොන් තා, ෙගවකතො රක් ඛාවරණගුත් තියා. 
අස් කසොසි කඛො ෙගවා උච් චාසද් දං මහාසද් දං සජ් ඣායසද් දං. සුත් වාන 
ආයස ්මන් තං ආනන් දං ආමන් කතසි – ‘‘කිං නු කඛො කසො, ආනන් ද, උච් චාසද් කදො 
මහාසද් කදො සජ් ඣායසද් කදො’’ති? ‘‘අස් කසොසුං කඛො, ෙන් කත, භික් ඛූ – 
‘කදවදත් කතන කිර ෙගවකතො වකධො පයුත් කතො’ති. කත ච [කතධ (සී.  , ෙන් කත, 
භික් ඛූ ෙගවකතො විහාරස් ස පරිකතො පරිකතො චඞ් ෙමන් ති උච් චාසද් දා මහාසද් දා 
සජ් ඣායං ෙකරොන් තා, ෙගවකතො රක් ඛාවරණගුත් තියා. කසො එකසො, ෙගවා, 
උච් චාසද් කදො මහාසද් කදො සජ් ඣායසද් කදො’’ති. ‘‘කතන හානන් ද, මම වචකනන 
කත භික් ඛූ ආමන් කතහි – සත් ථා ආයස ්මන් කත ආමන් කතතී’’ති. ‘‘එවං 
ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා ආනන් කදො ෙගවකතො පටිස් සුත් වා කයන කත භික් ඛූ 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා කත භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘සත් ථා ආයස් මන් කත 
ආමන් කතතී’’ති. ‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො කත භික් ඛූ ආයස ්මකතො ආනන් දස් ස 
පටිස් සුත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං 
අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. එෙමන් තං නිසින් කන කඛො කත භික් ඛූ ෙගවා 
එතදකවොච – 

‘‘අට් ඨානකමතං, භික් ඛකව, අනවොකසො, යං පරූපක් ෙකමන තථාගතං 
ජීවිතා කවොකරොකපයය. අනුපක් ෙකමන, භික් ඛකව, තථාගතා පරිනිබ් බායන් ති. 

[චූළව. 334; අ. නි. 5.100] ‘‘පඤ ්චිකම, භික් ඛකව, සත් ථාකරො සන් කතො 
සංවිජ් ජමානා කලොෙස් මිං. ෙතකම පඤ් ච? ‘‘ඉධ, භික් ඛකව, එෙච් කචො සත් ථා 
අපරිසුද් ධසීකලො සමාකනො ‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම 
සීලං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. තකමනං සාවො එවං ජානන් ති – ‘අයං 
කඛො ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධසීකලො සමාකනො ‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාති 
‘පරිසුද් ධං කම සීලං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. මයඤ් කචව කඛො පන 
ගිහීනං ආකරොකචයයාම, නාස ්සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස් ස අමනාපං, ෙථං නං 
මයං කතන සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, භික් ඛකව, සත් ථාරං 
සාවො සීලකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා සාවකෙහි සීලකතො රක් ඛං 
පච් චාසීසති. 
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‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, ඉකධෙච් කචො සත් ථා අපරිසුද් ධආජීකවො 
සමාකනො…කප.… අපරිසුද් ධධම් මකදසකනො සමාකනො…කප.… 
අපරිසුද් ධකවයයාෙරකණො සමාකනො…කප.… අපරිසුද් ධඤාණදස් සකනො 
සමාකනො ‘පරිසුද් ධඤාණදස ්සකනොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම 
ඤාණදස ්සනං පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. තකමනං සාවො එවං ජානන් ති 
– ‘අයං කඛො ෙවං සත් ථා අපරිසුද් ධඤාණදස් සකනො සමාකනො 
‘පරිසුද් ධඤාණදස ්සකනොම් හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද් ධං කම ඤාණදස් සනං 
පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. මයඤ් කචව කඛො පන ගිහීනං ආකරොකචයයාම, 
නාස් සස් ස මනාපං. යං කඛො පනස ්ස අමනාපං, ෙථං න මයං කතන 
සමුදාචකරයයාම? සම් මන් නති කඛො පන 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාකරන – යං තුකමො 
ෙරිස ්සති, තුකමොව කතන පඤ් ඤායිස ්සතී’ති. එවරූපං කඛො, භික් ඛකව, සත් ථාරං 
සාවො ඤාණදස් සනකතො රක් ඛන් ති; එවරූකපො ච පන සත් ථා සාවකෙහි 
ඤාණදස ්සනකතො රක් ඛං පච් චාසීසති. ඉකම කඛො, භික් ඛකව, පඤ් ච සත් ථාකරො 
සන් කතො සංවිජ් ජමානා කලොෙස් මිං. ‘‘අහං කඛො පන, භික් ඛකව, පරිසුද් ධසීකලො 
සමාකනො ‘පරිසුද් ධසීකලොම් හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද් ධං කම සීලං පරිකයොදාතං 
අසංකිලිට් ඨ’න් ති ච. න ච මං සාවො සීලකතො රක් ඛන් ති; න චාහං සාවකෙහි 
සීලකතො රක් ඛං පච් චාසීසාමි. අහං කඛො පන භික් ඛකව පරිසුද් ධාජීකවො 
සමාකනො…කප.… පරිසුද් ධධම් මකදසකනො සමාකනො…කප.… 
පරිසුද් ධකවයයාෙරකණො සමාකනො…කප.… පරිසුද් ධඤාණදස් සකනො සමාකනො 
‘‘පරිසුද් ධඤාණදස් සකනොම් හී’’ති පටිජානාමි ‘‘පරිසුද් ධං කම ඤාණදස් සනං 
පරිකයොදාතං අසංකිලිට් ඨ’’න් ති ච, න ච මං සාවො ඤාණදස් සනකතො 
රක් ඛන් ති, න චාහං සාවකෙහි ඤාණදස ්සනකතො රක් ඛං පච් චාසීසාමි. 
‘‘අට් ඨානකමතං, භික් ඛකව, අනවොකසො, යං පරූපක් ෙකමන තථාගතං ජීවිතා 
කවොකරොකපයය. අනුපක් ෙකමන, භික් ඛකව, තථාගතා පරිනිබ් බායන් ති. ගච් ඡථ 
තුම් කහ, භික් ඛකව, යථාවිහාරං. අරක් ඛියා, භික් ඛකව, තථාගතා’’ති. 

නාළාගිරිකපසනං 

342. කතන කඛො පන සමකයන රාජගකහ නාළාගිරි නාම හත් ථී චණ් කඩො 
කහොති, මනුස ්සඝාතකෙො. අථ කඛො කදවදත් කතො රාජගහං පවිසිත් වා හත් ථිසාලං 
ගන් ත් වා හත් ථිෙණ් කඩ එතදකවොච – ‘‘මයං කඛො, ෙකණ, රාජඤාතො නාම 
පටිබලා නීචට් ඨානියං උච් චට් ඨාකන ඨකපතුං, ෙත් තම් පි කවතනම් පි 
වඩ් ඪාකපතුං. කතන හි, ෙකණ, යදා සමකණො කගොතකමො ඉමං රච් ඡං පටිපන් කනො 
කහොති, තදා ඉමං නාළාගිරිං හත් ථිං මුඤ් කචත් වා ඉමං රච් ඡං පටිපාකදථා’’ති. 
‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො කත හත් ථිෙණ් ඩා කදවදත් තස් ස පච් චස ්කසොසුං. අථ කඛො 
ෙගවා පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය සම් බහුකලහි භික් ඛූහි 
සද් ධිං රාජගහං පිණ් ඩාය පාවිසි. අථ කඛො ෙගවා තං රච් ඡං පටිපජ් ජි. අද් දසාසුං 
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කඛො කත හත් ථිෙණ් ඩා ෙගවන් තං තං රච් ඡං පටිපන් නං. දිස ්වාන නාළාගිරිං 
හත් ථිං මුඤ් චිත් වා තං රච් ඡං පටිපාකදසුං. අද් දසා කඛො නාළාගිරි හත් ථී 
ෙගවන් තං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන කසොණ් ඩං උස් සාකපත් වා 
පහට් ඨෙණ් ණවාකලො කයන ෙගවා කතන අභිධාවි. අද් දසාසුං කඛො කත භික් ඛූ 
නාළාගිරිං හත් ථිං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන ෙගවන් තං එතදකවොචුං – 
‘‘අයං, ෙන් කත, නාළාගිරි හත් ථී චණ් කඩො මනුස් සඝාතකෙො ඉමං රච් ඡං 
පටිපන් කනො. පටික් ෙමතු, ෙන් කත, ෙගවා; පටික් ෙමතු සුගකතො’’ති. 
‘‘ආගච් ඡථ, භික් ඛකව, මා ොයිත් ථ. අට් ඨානකමතං, භික් ඛකව, අනවොකසො, යං 
පරූපක් ෙකමන තථාගතං ජීවිතා කවොකරොකපයය. අනුපක් ෙකමන, භික් ඛකව, 
තථාගතා පරිනිබ් බායන් තී’’ති. දුතියම් පි කඛො කත භික් ඛූ…කප.… තතියම් පි කඛො 
කත භික් ඛූ ෙගවන් තං එතදකවොචුං – ‘‘අයං, ෙන් කත, නාළාගිරි හත් ථී චණ් කඩො 
මනුස් සඝාතකෙො ඉමං රච් ඡං පටිපන් කනො. පටික් ෙමතු, ෙන් කත, ෙගවා; 
පටික් ෙමතු සුගකතො’’ති. ‘‘ආගච් ඡථ, භික් ඛකව, මා ොයිත් ථ. අට් ඨානකමතං, 
භික් ඛකව, අනවොකසො, යං පරූපක් ෙකමන තථාගතං ජීවිතා කවොකරොකපයය. 
අනුපක් ෙකමන, භික් ඛකව, තථාගතා පරිනිබ් බායන් තී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා පාසාකදසුපි හම් මිකයසුපි ඡදකනසුපි 
ආරුළ ්හා අච් ඡන් ති. තත් ථ කය කත මනුස් සා අස් සද් ධා අප් පසන් නා 
දුබ් බුද් ධිකනො, කත එවමාහංසු – ‘‘අභිරූකපො වත, කෙො [අභිරූකපො වත කෙො 
කගොතකමො (සයා. ෙං.  , මහාසමකණො නාකගන විකහඨීයිස් සතී’’ති. කය පන කත 
මනුස් සා සද් ධා පසන් නා පණ් ඩිතා බයත් තා බුද් ධිමන් කතො, කත එවමාහංසු – 
‘‘නචිරස ්සං වත, කෙො, නාකගො නාකගන සඞ් ගාකමස් සතී’’ති. අථ කඛො ෙගවා 
නාළාගිරිං හත් ථිං කමත් කතන චිත් කතන  රි. අථ කඛො නාළාගිරි හත් ථී ෙගවකතො 
[ෙගවතා (සී.   කමත් කතන චිත් කතන ඵුට් කඨො [ඵුකටො (ෙ.   කසොණ් ඩං 
ඔකරොකපත් වා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවකතො පුරකතො 
අට් ඨාසි. අථ කඛො ෙගවා දක් ඛිකණන හත් කථන නාළාගිරිස් ස හත් ථිස ්ස කුම් ෙං 
පරාමසන් කතො නාළාගිරිං හත් ථිං ඉමාහි ගාථාහි අජ් ඣොසි – 

‘‘මා කුඤ ්ජර නාගමාසකදො, දුක් ඛඤ් හි කුඤ් ජර නාගමාසකදො; 
න හි නාගහතස් ස කුඤ් ජර සුගති, කහොති ඉකතො පරං යකතො. 

‘‘මා ච මකදො මා ච පමාකදො, න හි පමත් තා සුගතිං වජන් ති කත; 
ත් වඤ ්කඤව තථා ෙරිස් සසි, කයන ත් වං සුගතිං ගමිස් සසී’’ති. 

අථ කඛො නාළාගිරි හත් ථී කසොණ් ඩාය ෙගවකතො පාදපංසූනි ගකහත් වා 
උපරිමුද් ධනි ආකිරිත් වා පටිකුටිකයොව [පටිකුටිකතො පටිසක් කි (සී. සයා.   
ඔසක් කි, යාව ෙගවන් තං අද් දක් ඛි. අථ කඛො නාළාගිරි හත් ථී හත් ථිසාලං 
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ගන් ත් වා සකෙ ඨාකන අට් ඨාසි. තථා දන් කතො ච පන නාළාගිරි හත් ථී අකහොසි. 
කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා ඉමං ගාථං ගායන් ති – 

[ම. නි. 2.352; කථරගා. 878] ‘‘දණ් කඩකනකෙ දමයන් ති, අඞ් කුකසහි 
ෙසාහි ච; 
අදණ් කඩන අසත් කථන, නාකගො දන් කතො මකහසිනා’’ති. 

මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘යාව පාකපො අයං 
කදවදත් කතො, අලක් ඛිකෙො, යත්ර හි නාම සමණස් ස කගොතමස් ස එවංමහිද් ධිෙස ්ස 
එවං මහානුොවස් ස වධාය පරක් ෙමිස ්සතී’’ති. කදවදත් තස ්ස ලාෙසක් ොකරො 
පරිහායි. ෙගවකතො ච ලාෙසක් ොකරො අභිවඩ් ඪි. 

පඤ්චවත්ථුයාචනෙථා 

343. [පාචි. 209] කතන කඛො පන සමකයන කදවදත් කතො 
පරිහීනලාෙසක් ොකරො සපරිකසො කුකලසු විඤ ්ඤාකපත් වා විඤ් ඤාකපත් වා 
භුඤ ්ජති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
සමණා සෙයපුත් තියා කුකලසු විඤ් ඤාකපත් වා විඤ ්ඤාකපත් වා භුඤ් ජිස් සන් ති! 
ෙස ්ස සම් පන් නං න මනාපං, ෙස ්ස සාදුං න රුච් චතී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ 
කතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. කය කත 
භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ෙථඤ ්හි 
නාම කදවදත් කතො සපරිකසො කුකලසු විඤ් ඤාකපත් වා විඤ් ඤාකපත් වා 
භුඤ ්ජිස ්සතී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර ත් වං, 
කදවදත් ත, සපරිකසො කුකලසු විඤ් ඤාකපත් වා විඤ් ඤාකපත් වා භුඤ් ජසී’’ති? 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං කුකලසු තිෙකෙොජනං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි තකයො අත් ථවකස පටිච් ච – දුම් මඞ් කූනං පුග් ගලාන නිග් ගහාය; 
කපසලානං භික් ඛූනං  ාසුවිහාරාය, මා පාපිච් ඡා පක් ඛං නිස් සාය සඞ් ඝං 
භින් කදයයන් ති; කුලානුද් දයාය [කුලානුදයතාය (සී. සයා.   ච. ගණකෙොජකන 
යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 

[පාරා. 409] අථ කඛො කදවදත් කතො කයන කෙොොලිකෙො 
ෙටකමොදෙතිස් සකෙො [ෙටකමොරෙතිස් සකෙො (සී. සයා.   ඛණ් ඩකදවියා 
පුත් කතො සමුද් දදත් කතො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා කෙොොලිෙං 
ෙටකමොදෙතිස් සෙං ඛණ් ඩකදවියා පුත් තං සමුද් දදත් තං එතදකවොච – ‘‘එථ, 
මයං, ආවුකසො, සමණස් ස කගොතමස් ස සඞ් ඝකෙදං ෙරිස් සාම චක් ෙකෙද’’න් ති. 
එවං වුත් කත කෙොොලිකෙො කදවදත් තං එතදකවොච – ‘‘සමකණො කඛො, ආවුකසො, 
කගොතකමො මහිද් ධිකෙො මහානුොකවො. ෙථං මයං සමණස් ස කගොතමස් ස 
සඞ් ඝකෙදං ෙරිස් සාම චක් ෙකෙද’’න් ති? ‘‘එථ, මයං, ආවුකසො, සමණං කගොතමං 
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උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ච වත් ථූනි යාචිස් සාම – ‘ෙගවා, ෙන් කත, 
අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡස් ස සන් තුට් ඨස් ස ස් කලඛස් ස ධුතස ්ස පාසාදිෙස් ස 
අපචයස් ස වීරියාරම් ෙස් ස වණ් ණවාදී. ඉමානි, ෙන් කත, පඤ් ච වත් ථූනි 
අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡතාය සන් තුට් ඨියා ස් කලඛාය ධුතතාය 
පාසාදිෙතාය අපචයාය වීරියාරම් ොය සංවත් තන් ති. සාධු, ෙන් කත, භික් ඛූ 
යාවජීවං ආරඤ් ඤිො අස් සු; කයො ගාමන් තං ඔසකරයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං පිණ් ඩපාතිො අස් සු; කයො නිමන් තනං සාදිකයයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං පංසුකූලිො අස් සු; කයො ගහපතිචීවරං සාදිකයයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං රුක් ඛමූලිො අස් සු; කයො ඡන් නං උපගච් කඡයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං මච් ඡමංසං න ඛාකදයයං; කයො මච් ඡමංසං ඛාකදයය, වජ් ජං නං 
ඵුකසයයා’ති. ඉමානි පඤ ්ච වත් ථූනි සමකණො කගොතකමො නානුජානිස් සති. කත 
මයං ඉකමහි පඤ් චහි වත් ථූහි ජනං සඤ් ඤාකපස ්සාමා’’ති. ‘‘සක් ො කඛො, 
ආවුකසො, ඉකමහි පඤ් චහි වත් ථූහි සමණස් ස කගොතමස් ස සඞ් ඝකෙකදො ොතුං 
චක් ෙකෙකදො. ලූඛප් පසන් නා හි, ආවුකසො, මනුස් සා’’ති. 

අථ කඛො කදවදත් කතො සපරිකසො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො කදවදත් කතො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙගවා, ෙන් කත, 
අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡස් ස සන් තුට් ඨස් ස ස් කලඛස් ස ධුතස ්ස පාසාදිෙස් ස 
අපචයස් ස වීරියාරම් ෙස් ස වණ් ණවාදී. ඉමානි, ෙන් කත, පඤ් ච වත් ථූනි 
අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡතාය සන් තුට් ඨියා ස් කලඛාය ධුතතාය 
පාසාදිෙතාය අපචයාය වීරියාරම් ොය සංවත් තන් ති. සාධු, ෙන් කත, භික් ඛූ 
යාවජීවං ආරඤ් ඤිො අස් සු; කයො ගාමන් තං ඔසකරයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං පිණ් ඩපාතිො අස් සු; කයො නිමන් තනං සාදිකයයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං පංසුකූලිො අස් සු; කයො ගහපතිචීවරං සාදිකයයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං රුක් ඛමූලිො අස් සු; කයො ඡන් නං උපගච් කඡයය, වජ් ජං නං ඵුකසයය. 
යාවජීවං මච් ඡමංසං න ඛාකදයයං; කයො මච් ඡමංසං ඛාකදයය, වජ් ජං නං 
ඵුකසයයා’’ති. ‘‘අලං, කදවදත් ත. කයො ඉච් ඡති, ආරඤ් ඤිකෙො කහොතු; කයො 
ඉච් ඡති, ගාමන් කත විහරතු. කයො ඉච් ඡති, පිණ් ඩපාතිකෙො කහොතු; කයො ඉච් ඡති, 
නිමන් තනං සාදියතු. කයො ඉච් ඡති, පංසුකූලිකෙො කහොතු; කයො ඉච් ඡති, 
ගහපතිචීවරං සාදියතු. අට් ඨමාකස කඛො මයා, කදවදත් ත, රුක් ඛමූලකසනාසනං 
අනුඤ් ඤාතං; තිකෙොටිපරිසුද් ධං මච් ඡමංසං – අදිට් ඨං, අස් සුතං, 
අපරිසඞ් කිත’’න් ති. අථ කඛො කදවදත් කතො – න ෙගවා ඉමානි පඤ් ච වත් ථූනි 
අනුජානාතීති – හට් කඨො උදග් කගො සපරිකසො උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං 
අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 
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අථ කඛො කදවදත් කතො සපරිකසො රාජගහං පවිසිත් වා පඤ් චහි වත් ථූහි ජනං 
සඤ ්ඤාකපසි – ‘‘මයං, ආවුකසො, සමණං කගොතමං උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ච 
වත් ථූනි යාචිම් හා – ‘ෙගවා, ෙන් කත, අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡස් ස…කප.… 
වීරියාරම් ෙස ්ස වණ් ණවාදී. ඉමානි, ෙන් කත, පඤ ්ච වත් ථූනි අකනෙපරියාකයන 
අප් පිච් ඡතාය…කප.… වීරියාරම් ොය සංවත් තන් ති. සාධු, ෙන් කත, භික් ඛූ 
යාවජීවං ආරඤ් ඤිො අස් සු; කයො ගාමන් තං ඔසකරයය, වජ් ජං නං 
ඵුකසයය…කප.… යාවජීවං මච් ඡමංසං න ඛාකදයයං; කයො මච් ඡමංසං ඛාකදයය, 
වජ් ජං නං ඵුකසයයා’ති. ඉමානි පඤ් ච වත් ථූනි සමකණො කගොතකමො 
නානුජානාති. කත මයං ඉකමහි පඤ් චහි වත් ථූහි සමාදාය වත් තාමා’’ති. 

තත් ථ කය කත මනුස් සා අස් සද් ධා අප් පසන් නා දුබ් බුද් ධිකනො, කත එවමාහංසු 
– ‘‘ඉකම කඛො සමණා සෙයපුත් තියා ධුතා ස් කලඛවුත් තිකනො. සමකණො පන 
කගොතකමො බාහු් ලිකෙො බාහු් ලාය කචකතතී’’ති. කය පන කත මනුස් සා සද් ධා 
පසන් නා පණ් ඩිතා බයත් තා බුද් ධිමන් කතො, කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම කදවදත් කතො ෙගවකතො සඞ් ඝකෙදාය 
පරක් ෙමිස ්සති චක් ෙකෙදායා’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ කතසං මනුස් සානං 
උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
කදවදත් කතො සඞ් ඝකෙදාය පරක් ෙමිස ්සති චක් ෙකෙදායා’’ති! අථ කඛො කත 
භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර ත් වං, කදවදත් ත, 
සඞ් ඝකෙදාය පරක් ෙමසි චක් ෙකෙදායා’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති. ‘‘අලං, 
කදවදත් ත. මා කත රුච් චි සඞ් ඝකෙකදො. ගරුකෙො කඛො, කදවදත් ත, සඞ් ඝකෙකදො. 
කයො කඛො, කදවදත් ත, සමග් ගං සඞ් ඝං භින් දති, ෙප් පට් ඨිෙං [ෙප් පට් ඨිතිෙං 
(සයා.   කිබ් බිසං පසවති, ෙප් පං නිරයම් හි පච් චති. කයො ච කඛො, කදවදත් ත, 
භින් නං සඞ් ඝං සමග් ගං ෙකරොති, බ්රහ් මං පුඤ් ඤං පසවති, ෙප් පං සග් ගම් හි 
කමොදති. අලං, කදවදත් ත. මා කත රුච් චි සඞ් ඝකෙකදො. ගරුකෙො කඛො, කදවදත් ත, 
සඞ් ඝකෙකදො’’ති. 

[උදා. 48] අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා 
පත් තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ් ඩාය පාවිසි. අද් දසා කඛො කදවදත් කතො 
ආයස ්මන් තං ආනන් දං රාජගකහ පිණ් ඩාය චරන් තං. දිස ්වාන කයනායස් මා 
ආනන් කදො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං එතදකවොච 
– ‘‘අජ් ජතග් කගදානාහං, ආවුකසො ආනන් ද, අඤ ්ඤකත්රව ෙගවතා, අඤ ්ඤකත්රව 
භික් ඛුසඞ් ඝා, උකපොසථං ෙරිස් සාමි සඞ් ඝෙම් මං ෙරිස ්සාමී’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො රාජගකහ පිණ් ඩාය චරිත් වා පච් ඡාෙත් තං 
පිණ් ඩපාතප් පටික් ෙන් කතො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
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ආයස ්මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ඉධාහං, ෙන් කත, 
පුබ් බණ් හසමයං නිවාකසත් වා පත් තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ් ඩාය පාවිසිං. 
අද් දසා කඛො මං, ෙන් කත, කදවදත් කතො රාජගකහ පිණ් ඩාය චරන් තං. දිස් වාන 
කයනාහං කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා මං එතදකවොච – 
‘අජ් ජතග් කගදානාහං, ආවුකසො ආනන් ද, අඤ ්ඤකත්රව ෙගවතා, අඤ ්ඤකත්රව 
භික් ඛුසඞ් ඝා, උකපොසථං ෙරිස් සාමි සඞ් ඝෙම් මං ෙරිස් සාමී’ති. අජ් ජතග් කග, 
ෙන් කත, කදවදත් කතො සඞ් ඝං භින් දිස ්සතී’’ති. අථ කඛො ෙගවා එතමත් ථං විදිත් වා 
තායං කවලායං ඉමං උදානං උදාකනසි – 

[උදා. 48] ‘‘සුෙරං සාධුනා සාධුං, සාධුං පාකපන දුක් ෙරං; 
පාපං පාකපන සුෙරං, පාපමරිකයහි දුක් ෙර’’න් ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

3. තතියොණවාකරො 

සඞ්ඝකෙදෙථා 

344. අථ කඛො කදවදත් කතො තදහුකපොසකථ උට් ඨායාසනා සලාෙං ගාකහසි – 
‘‘මයං, ආවුකසො, සමණං කගොතමං උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ් ච වත් ථූනි යාචිම් හා – 
‘ෙගවා, ෙන් කත, අකනෙපරියාකයන අප් පිච් ඡස ්ස…කප.… වීරියාරම් ෙස ්ස 
වණ් ණවාදී. ඉමානි, ෙන් කත, පඤ් ච වත් ථූනි අකනෙපරියාකයන 
අප් පිච් ඡතාය…කප.… වීරියාරම් ොය සංවත් තන් ති. සාධු, ෙන් කත, භික් ඛූ 
යාවජීවං ආරඤ් ඤිො අස් සු; කයො ගාමන් තං ඔසකරයය, වජ් ජං නං 
ඵුකසයය…කප.… යාවජීවං මච් ඡමංසං න ඛාකදයයං; කයො මච් ඡමංසං ඛාකදයය, 
වජ් ජං නං ඵුකසයයා’ති. ඉමානි පඤ් ච වත් ථූනි සමකණො කගොතකමො 
නානුජානාති. කත මයං ඉකමහි පඤ් චහි වත් ථූහි සමාදාය වත් තාම. 
යස් සායස ්මකතො ඉමානි පඤ් ච වත් ථූනි ඛමන් ති, කසො සලාෙං ගණ් හාතූ’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො පඤ් චමත් තානි 
භික් ඛුසතානි නවො කචව කහොන් ති අප් පෙතඤ් ඤුකනො ච. කත – ‘අයං ධම් කමො, 
අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසන’න් ති – සලාෙං ගණ් හිංසු. අථ කඛො කදවදත් කතො 
සඞ් ඝං භින් දිත් වා පඤ් චමත් තානි භික් ඛුසතානි ආදාය කයන ගයාසීසං කතන 
පක් ොමි. අථ කඛො සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිංසු. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘කදවදත් කතො, 
ෙන් කත, සඞ් ඝං භින් දිත් වා පඤ ්චමත් තානි භික් ඛුසතානි ආදාය කයන ගයාසීසං 
කතන පක් ෙන් කතො’’ති. ‘‘න හි නාම තුම් හාෙං, සාරිපුත් තා, කතසු නවකෙසු 
භික් ඛූසු ොරුඤ් ඤම් පි ෙවිස ්සති? ගච් ඡථ තුම් කහ, සාරිපුත් තා, පුරා කත භික් ඛූ 
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අනයබයසනං ආපජ් ජන් තී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා ෙගවකතො පටිස් සුත් වා උට් ඨායාසනා ෙගවන් තං 
අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා කයන ගයාසීසං කතනුපසඞ් ෙමිංසු. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ෙගවකතො අවිදූකර 
කරොදමාකනො ඨිකතො කහොති. අථ කඛො ෙගවා තං භික් ඛුං එතදකවොච – ‘‘කිස ්ස 
ත් වං, භික් ඛු, කරොදසී’’ති? ‘‘කයපි කත, ෙන් කත, ෙගවකතො අග් ගසාවො 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා කතපි කදවදත් තස ්ස සන් තිකෙ ගච් ඡන් ති 
කදවදත් තස ්ස ධම් මං කරොකචන් තා’’ති. ‘‘අට් ඨානකමතං, භික් ඛු, අනවොකසො, 
යං සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා කදවදත් තස ්ස ධම් මං කරොකචයයං, අපි ච කත ගතා 
භික් ඛූනං සඤ් ඤත් තියා’’ති [භික් ඛුසඤ් ඤත් තියාති (සී. සයා. , භික් ඛූ 
සඤ ්ඤත් තියා (ෙ.  . 

345. කතන කඛො පන සමකයන කදවදත් කතො මහතියා පරිසාය පරිවුත් කතො 
ධම් මං කදකසන් කතො නිසින් කනො කහොති. අද් දසා කඛො කදවදත් කතො 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකන දූරකතොව ආගච් ඡන් කත. දිස් වාන භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– ‘‘පස් සථ, භික් ඛකව, යාව ස් වාක් ඛාකතො මයා ධම් කමො, කයපි කත සමණස් ස 
කගොතමස් ස අග් ගසාවො සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා කතපි මම සන් තිකෙ 
ආගච් ඡන් ති. මම ධම් මං කරොකචන් තා’’ති. එවං වුත් කත කෙොොලිකෙො 
කදවදත් තං එතදකවොච – ‘‘මා, ආවුකසො කදවදත් ත, සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකන 
විස් සසි. පාපිච් ඡා සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා, පාපිොනං ඉච් ඡානං වසං ගතා’’ති. 
‘‘අලං, ආවුකසො. ස් වාගතං කතසං යකතො කම ධම් මං කරොකචන් තී’’ති. 

අථ කඛො කදවදත් කතො ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං උපඩ් ඪාසකනන නිමන් කතසි 
– ‘‘එහාවුකසො සාරිපුත් ත, ඉධ නිසීදාහී’’ති. ‘‘අලං ආවුකසො’’ති කඛො ආයස් මා 
සාරිපුත් කතො අඤ් ඤතරං ආසනං ගකහත් වා එෙමන් තං නිසීදි. ආයස් මාපි කඛො 
මහාකමොග් ග් ලාකනො අඤ් ඤතරං ආසනං ගකහත් වා එෙමන් තං නිසීදි. අථ කඛො 
කදවදත් කතො බහුකදව රත් තිං භික් ඛූ ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්කසත් වා 
සමාදකපත් වා සමුත් කතකජත් වා සම් පහංකසත් වා ආයස ්මන් තං සාරිපුත් තං 
අජ් කඣසි – ‘‘විගතථිනමිද් කධො කඛො, ආවුකසො සාරිපුත් ත, භික් ඛුසඞ් කඝො. 
පටිොතු තං, ආවුකසො සාරිපුත් ත, භික් ඛූනං ධම් මී ෙථා, පිට් ඨි කම ආගිලායති, 
තමහං ආයමිස් සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො 
කදවදත් තස ්ස පච් චස් කසොසි. අථ කඛො කදවදත් කතො චතුග් ගුණං සඞ් ඝාටිං 
පඤ ්ඤාකපත් වා දක් ඛිකණන පස් කසන කසයයං ෙප් කපසි. තස් ස කිලමන් තස් ස 
මුට් ඨස ්සතිස ්ස අසම් පජානස් ස මුහුත් තකෙකනව නිද් දා ඔක් ෙමි. 

අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ආකදසනාපාටිහාරියානුසාසනියා භික් ඛූ 
ධම් මියා ෙථාය ඔවදි අනුසාසි. ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො 
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ඉද් ධිපාටිහාරියානුසාසනියා භික් ඛූ ධම් මියා ෙථාය ඔවදි අනුසාසි. අථ කඛො 
කතසං භික් ඛූනං ආයස් මතා සාරිපුත් කතන ආකදසනාපාටිහාරියානුසාසනියා 
ආයස ්මතා ච මහාකමොග් ග් ලාකනන ඉද් ධිපාටිහාරියානුසාසනියා 
ඔවදියමානානං අනුසාසියමානානං විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං උදපාදි – යං 
කිඤ් චි සමුදයධම් මං, සබ් බං තං නිකරොධධම් මන් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘ගච් ඡාම මයං, 
ආවුකසො, ෙගවකතො සන් තිකෙ. කයො තස් ස ෙගවකතො ධම් මං කරොකචසි කසො 
ආගච් ඡතූ’’ති. අථ කඛො සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා තානි පඤ් චභික් ඛුසතානි 
ආදාය කයන කවළුවනං කතනුපසඞ් ෙමිංසු. අථ කඛො කෙොොලිකෙො කදවදත් තං 
උට් ඨාකපසි – ‘‘උට් කඨහි, ආවුකසො කදවදත් ත, නීතා කත භික් ඛූ 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකනහි. නනු ත් වං, ආවුකසො කදවදත් ත, මයා වුත් කතො – 
‘මා, ආවුකසො කදවදත් ත, සාරිපුත් තකමොග් ග් ලාකන විස් සාසි. පාපිච් ඡා 
සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා, පාපිොනං ඉච් ඡානං වසං ගතා’’’ති? අථ කඛො 
කදවදත් තස ්ස තත් කථව උණ් හං කලොහිතං මුඛකතො උග් ගඤ ්ඡි. 

අථ කඛො සාරිපුත් තකමොග් ග් ලානා කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමිංසු, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදිසුං. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘සාධු, ෙන් කත, 
කෙදොනුවත් තො භික් ඛූ පුන උපසම් පජ් කජයය’’න් ති. ‘‘අලං, සාරිපුත් ත. මා 
කත රුච් චි කෙදොනුවත් තොනං භික් ඛූනං පුන උපසම් පදා. කතන හි ත් වං, 
සාරිපුත් ත, කෙදොනුවත් තකෙ භික් ඛූ ථු් ලච් චයං කදසාකපහි. ෙථං පන කත, 
සාරිපුත් ත, කදවදත් කතො පටිපජ් ජී’’ති? ‘‘යකථව, ෙන් කත, ෙගවා බහුකදව රත් තිං 
භික් ඛූ ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්කසත් වා සමාදකපත් වා සමුත් කතකජත් වා 
සම් පහංකසත් වා මං අජ් කඣසති – ‘විගතථිනමිද් කධො කඛො, සාරිපුත් ත, 
භික් ඛුසඞ් කඝො; පටිොතු තං, සාරිපුත් ත, භික් ඛූනං ධම් මී ෙථා, පිට් ඨි කම 
ආගිලායති, තමහං ආයමිස ්සාමී’ති, එවකමව කඛො, ෙන් කත, කදවදත් කතො 
පටිපජ් ජී’’ති. 

346. අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘භූතපුබ් බං, භික් ඛකව, 
අරඤ් ඤායතකන මහාසරසී. තං නාගා උපනිස් සාය විහරිංසු. කත තං සරසිං 
ඔගාකහත් වා, කසොණ් ඩාය භිසමුළාලං අබ් බුහිත් වා, සුවික් ඛාලිතං වික් ඛාකලත් වා, 
අෙද් දමං සඞ් ඛාදිත් වා, අජ් කඣොහරන් ති. කතසං තං වණ් ණාය කචව කහොති, 
බලාය ච. න ච තකතොනිදානං මරණං වා නිගච් ඡන් ති, මරණමත් තං වා දුක් ඛං. 
කතසංකයව කඛො පන, භික් ඛකව, මහානාගානං අනුසික් ඛමානා තරුණා 
භිඞ් ෙච් ඡාපා. කත තං සරසිං ඔගාකහත් වා, කසොණ් ඩාය භිසමුළාලං අබ් බුහිත් වා, 
න සුවික් ඛාලිතං වික් ඛාකලත් වා, සෙද් දමං සඞ් ඛාදිත් වා, අජ් කඣොහරන් ති. 
කතසං තං කනව වණ් ණාය කහොති, න බලාය. තකතොනිදානඤ් ච මරණං වා 
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නිගච් ඡන් ති, මරණමත් තං වා දුක් ඛං. එවකමව කඛො, භික් ඛකව, කදවදත් කතො 
මමානුක්රබු් බං [මමානුකුබ් බං (සී. සයා.   ෙපකණො මරිස් සතීති. 

‘‘මහාවරාහස් ස මහිං විකු්රබ් බකතො [විකුබ් බකතො (සී. සයා.  , භිසං 
ඝසානස ්ස [ඝසමානස් ස (ෙ.   නදීසු ජග් ගකතො; 
භිඞ් කෙොව පඞ් ෙං අභිෙක් ඛයිත් වා, මමානුකු්රබ් බං ෙපකණො 
මරිස ්සතී’’ති. 

347. [අ. නි. 8.16] ‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගකතො භික් ඛු 
දූකතයයං ගන් තුමරහති. ෙතකමහි අට් ඨහි? ඉධ, භික් ඛකව, භික් ඛු කසොතා ච 
කහොති, සාකවතා ච, උග් ගකහතා ච, ධාකරතා ච, විඤ ්ඤාතා ච, විඤ් ඤාකපතා ච, 
කුසකලො ච සහිතාසහිතස් ස, කනො ච ෙලහොරකෙො – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, 
අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගකතො භික් ඛු දූකතයයං ගන් තුමරහති. 

[අ. නි. 8.16] ‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අඞ් කගහි සමන් නාගකතො සාරිපුත් කතො 
දූකතයයං ගන් තුමරහති. ෙතකමහි අට් ඨහි? ඉධ, භික් ඛකව, සාරිපුත් කතො කසොතා 
ච කහොති, සාකවතා ච, උග් ගකහතා ච, ධාකරතා ච, විඤ ්ඤාතා ච, විඤ ්ඤාකපතා 
ච, කුසකලො ච සහිතාසහිතස් ස, කනො ච ෙලහොරකෙො – ඉකමහි කඛො, 
භික් ඛකව, අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගකතො සාරිපුත් කතො දූකතයයං ගන් තුමරහතීති. 

[අ. නි. 8.16] ‘‘කයො කව න බයථති [බයාධති (සී. සයා.   පත් වා, පරිසං 
උග් ගවාදිනිං; 
න ච හාකපති වචනං, න ච ඡාකදති සාසනං. 

‘‘අසන් දිද් කධො ච අක් ඛාති [අක් ඛාතා (ෙ.  , පුච් ඡිකතො ච න කුප් පති; 
ස කව තාදිසකෙො භික් ඛු, දූකතයයං ගන් තුමරහතී’’ති. 

348. [අ. නි. 8.7] ‘‘අට් ඨහි, භික් ඛකව, අසද් ධම් කමහි අභිභූකතො 
පරියාදින් නචිත් කතො කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො 
අකතකිච් කඡො. ෙතකමහි අට් ඨහි? ලාකෙන, භික් ඛකව, අභිභූකතො 
පරියාදින් නචිත් කතො කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො 
අකතකිච් කඡො; අලාකෙන, භික් ඛකව…කප.… යකසන, භික් ඛකව…කප.… 
අයකසන, භික් ඛකව…කප.… සක් ොකරන, භික් ඛකව…කප.… අසක් ොකරන, 
භික් ඛකව…කප.… පාපිච් ඡතාය, භික් ඛකව…කප.… පාපමිත් තතාය භික් ඛකව, 
අභිභූකතො පරියාදින් නචිත් කතො කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො 
අකතකිච් කඡො – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, අට් ඨහි අසද් ධම් කමහි අභිභූකතො 
පරියාදින් නචිත් කතො කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො 
අකතකිච් කඡො. 
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349. ‘‘සාධු, භික් ඛකව, භික් ඛු උප් පන් නං ලාෙං අභිභුයය අභිභුයය 
විහකරයය, උප් පන් නං අලාෙං…කප.… උප් පන් නං යසං… උප් පන් නං අයසං… 
උප් පන් නං සක් ොරං… උප් පන් නං අසක් ොරං… උප් පන් නං පාපිච් ඡතං… 
උප් පන් නං පාපමිත් තතං අභිභුයය අභිභුයය විහකරයය. ෙථඤ් ච, භික් ඛකව, 
භික් ඛු අත් ථවසං පටිච් ච උප් පන් නං ලාෙං අභිභුයය අභිභුයය විහකරයය, 
උප් පන් නං අලාෙං…කප.… උප් පන් නං යසං… උප් පන් නං අයසං… උප් පන් නං 
සක් ොරං… උප් පන් නං අසක් ොරං… උප් පන් නං පාපිච් ඡතං… උප් පන් නං 
පාපමිත් තතං අභිභුයය අභිභුයය විහකරයය? යං හිස් ස, භික් ඛකව, උප් පන් නං 
ලාෙං අනභිභුයය විහරකතො උප් පජ් කජයයං ආසවා විඝාතපරිළාහා, උප් පන් නං 
ලාෙං අභිභුයය අභිභුයය විහරකතො එවංසකත ආසවා විඝාතපරිළාහා න කහොන් ති. 
යං හිස් ස, භික් ඛකව, උප් පන් නං අලාෙං…කප.… උප් පන් නං යසං… උප් පන් නං 
අයසං… උප් පන් නං සක් ොරං… උප් පන් නං අසක් ොරං… උප් පන් නං 
පාපිච් ඡතං… උප් පන් නං පාපමිත් තතං අනභිභුයය විහරකතො උප් පජ් කජයයං 
ආසවා විඝාතපරිළාහා, උප් පන් නං පාපමිත් තතං අභිභුයය අභිභුයය විහරකතො 
එවංසකත ආසවා විඝාතපරිළාහා න කහොන් ති. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, අත් ථවසං 
පටිච් ච උප් පන් නං ලාෙං අභිභුයය අභිභුයය විහකරයය, උප් පන් නං 
අලාෙං…කප.… උප් පන් නං යසං… උප් පන් නං අයසං… උප් පන් නං 
සක් ොරං… උප් පන් නං අසක් ොරං… උප් පන් නං පාපිච් ඡතං… උප් පන් නං 
පාපමිත් තතං අභිභුයය අභිභුයය විහකරයය. තස් මාතිහ, භික් ඛකව, උප් පන් නං 
ලාෙං අභිභුයය අභිභුයය විහරිස් සාම, උප් පන් නං අලාෙං…කප.… උප් පන් නං 
යසං… උප් පන් නං අයසං… උප් පන් නං සක් ොරං… උප් පන් නං අසක් ොරං… 
උප් පන් නං පාපිච් ඡතං… උප් පන් නං පාපමිත් තතං අභිභුයය අභිභුයය 
විහරිස ්සාමාති; එවඤ් හි කවො, භික් ඛකව, සික් ඛිතබ් බන් ති. 

350. ‘‘තීහි, භික් ඛකව, අසද් ධම් කමහි අභිභූකතො පරියාදින් නචිත් කතො 
කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො අකතකිච් කඡො. ෙතකමහි තීහි? 
පාපිච් ඡතා, පාපමිත් තතා, ඔරමත් තකෙන විකසසාධිගකමන අන් තරා කවොසානං 
ආපාදි – ඉකමහි කඛො, භික් ඛකව, තීහි අසද් ධම් කමහි අභිභූකතො 
පරියාදින් නචිත් කතො කදවදත් කතො ආපායිකෙො කනරයිකෙො ෙප් පට් කඨො 
අකතකිච් කඡොති. 

‘‘මා ජාතු කෙොචි කලොෙස් මිං, පාපිච් කඡො උදපජ් ජථ; 
තදමිනාපි ජානාථ, පාපිච් ඡානං යථාගති. 

‘‘පණ් ඩිකතොති සමඤ් ඤාකතො, ොවිතත් කතොති සම් මකතො; 
ජලංව යසසා අට් ඨා, කදවදත් කතොති කම සුතං. 

‘‘කසො පමාදං අනුචිණ් කණො, ආසජ් ජ නං තථාගතං; 
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අවීචිනිරයං පත් කතො, චතුද් වාරං ෙයානෙං. 

‘‘අදුට් ඨස ්ස හි කයො දුබ් කෙ, පාපෙම් මං අක්රුබ් බකතො; 
තකමව පාපං ඵුසති, දුට් ඨචිත් තං අනාදරං. 

‘‘සමුද් දං විසකුම් කෙන, කයො මඤ් කඤයය පදූසිතුං [පදුස් සිතුං (ෙ.  ; 
න කසො කතන පදූකසයය, කෙස් මා හි උදධී මහා. 

‘‘එවකමව තථාගතං, කයො වාකදනුපහිංසති; 
සමග් ගතං [සම් මාගතං (සී. , සමගතං (සයා.   සන් තචිත් තං, වාකදො 
තම් හි න රූහති. 

‘‘තාදිසං මිත් තං ක්රුබ් කබථ [කුබ් කබථ (සී. සයා.  , තඤ් ච කසකවථ 
පණ් ඩිකතො; 
යස් ස මග් ගානුකගො භික් ඛු, ඛයං දුක් ඛස් ස පාපුකණ’’ති. 

උපාලිපඤ්හා 

351. අථ කඛො ආයස් මා උපාලි කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා උපාලි ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘සඞ් ඝරාජි 
සඞ් ඝරාජීති, ෙන් කත, වුච් චති. කිත් තාවතා නු කඛො, ෙන් කත, සඞ් ඝරාජි කහොති, 
කනො ච සඞ් ඝකෙකදො? කිත් තාවතා ච පන සඞ් ඝරාජි කචව කහොති සඞ් ඝකෙකදො 
චා’’ති? 

‘‘එෙකතො, උපාලි, එකෙො කහොති, එෙකතො ද් කව, චතුත් කථො අනුස් සාකවති, 
සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං 
ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. එවම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝරාජි කහොති, කනො ච 
සඞ් ඝකෙකදො. එෙකතො, උපාලි, ද් කව කහොන් ති, එෙකතො ද් කව, පඤ ්චකමො 
අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. එවම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝරාජි 
කහොති, කනො ච සඞ් ඝකෙකදො. එෙකතො, උපාලි, ද් කව කහොන් ති, එෙකතො තකයො, 
ඡට් කඨො අනුස් සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. එවම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝරාජි 
කහොති, කනො ච සඞ් ඝකෙකදො. එෙකතො, උපාලි, තකයො කහොන් ති, එෙකතො තකයො, 
සත් තකමො අනුස් සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. එවම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝරාජි 
කහොති, කනො ච සඞ් ඝකෙකදො. එෙකතො, උපාලි, තකයො කහොන් ති, එෙකතො 
චත් තාකරො, අට් ඨකමො අනුස් සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං 
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විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. එවම් පි කඛො, 
උපාලි, සඞ් ඝරාජි කහොති, කනො ච සඞ් ඝකෙකදො. එෙකතො, උපාලි, චත් තාකරො 
කහොන් ති, එෙකතො චත් තාකරො, නවකමො අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං 
ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. 
එවං කඛො, උපාලි, සඞ් ඝරාජි කචව කහොති සඞ් ඝකෙකදො ච. නවන් නං වා, උපාලි, 
අතිකරෙනවන් නං වා සඞ් ඝරාජි කචව කහොති සඞ් ඝකෙකදො ච. න කඛො, උපාලි, 
භික් ඛුනී සඞ් ඝං භින් දති, අපි ච කෙදාය පරක් ෙමති, න සික් ඛමානා සඞ් ඝං 
භින් දති…කප.… න සාමකණකරො සඞ් ඝං භින් දති, න සාමකණීන සඞ් ඝං භින් දති, 
න උපාසකෙො සඞ් ඝං භින් දති, න උපාසිො සඞ් ඝං භින් දති, අපි ච කෙදාය 
පරක් ෙමති. භික් ඛු කඛො, උපාලි, පෙතත් කතො, සමානසංවාසකෙො, සමානසීමායං 
ඨිකතො, සඞ් ඝං භින් දතී’’ති. 

352. [අ. නි. 10.37] ‘‘සඞ් ඝකෙකදො සඞ් ඝකෙකදොති, ෙන් කත, වුච් චති. 
කිත් තාවතා නු කඛො, ෙන් කත, සඞ් කඝො භින් කනො කහොතී’’ති? 

‘‘ඉධුපාලි, භික් ඛූ අධම් මං ධම් කමොති දීකපන් ති, ධම් මං අධම් කමොති දීකපන් ති, 
අවිනයං විනකයොති දීකපන් ති, විනයං අවිනකයොති දීකපන් ති, අොසිතං අලපිතං 
තථාගකතන ොසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපන් ති, ොසිතං ලපිතං 
තථාගකතන අොසිතං අලපිතං තථාගකතනාති දීකපන් ති, අනාචිණ් ණං 
තථාගකතන ආචිණ් ණං තථාගකතනාති දීකපන් ති, ආචිණ් ණං තථාගකතන 
අනාචිණ් ණං තථාගකතනාති දීකපන් ති, අපඤ් ඤත් තං තථාගකතන පඤ් ඤත් තං 
තථාගකතනාති දීකපන් ති, පඤ ්ඤත් තං තථාගකතන අපඤ් ඤත් තං 
තථාගකතනාති දීකපන් ති, අනාපත් තිං ආපත් තීති දීකපන් ති, ආපත් තිං 
අනාපත් තීති දීකපන් ති, ලහුෙං ආපත් තිං ගරුො ආපත් තීති දීකපන් ති, ගරුෙං 
ආපත් තිං ලහුො ආපත් තීති දීකපන් ති, සාවකසසං ආපත් තිං අනවකසසා 
ආපත් තීති දීකපන් ති, අනවකසසං ආපත් තිං සාවකසසා ආපත් තීති දීකපන් ති, 
දුට් ඨු් ලං ආපත් තිං අදුට් ඨුලා ආපත් තීති දීකපන් ති, අදුට් ඨු් ලං ආපත් තිං 
දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපන් ති. කත ඉකමහි අට් ඨාරසහි වත් ථූහි අපෙස ්සන් ති, 
අවපෙස ්සන් ති, ආකවනිං [ආකවණි (සී. , ආකවණිෙං (සයා.   උකපොසථං 
ෙකරොන් ති, ආකවනිං පවාරණං ෙකරොන් ති, ආකවනිං සඞ් ඝෙම් මං ෙකරොන් ති. 
එත් තාවතා කඛො, උපාලි, සඞ් කඝො භින් කනො කහොතී’’ති. 

353. [ අ. නි. 10.37] ‘‘සඞ් ඝසාමග් ගී සඞ් ඝසාමග් ගීති, ෙන් කත, වුච් චති. 
කිත් තාවතා නු කඛො, ෙන් කත, සඞ් කඝො සමග් කගො කහොතී’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, භික් ඛූ 
අධම් මං අධම් කමොති දීකපන් ති, ධම් මං ධම් කමොති දීකපන් ති, අවිනයං අවිනකයොති 
දීකපන් ති, විනයං විනකයොති දීකපන් ති, අොසිතං අලපිතං තථාගකතන අොසිතං 
අලපිතං තථාගකතනාති දීකපන් ති, ොසිතං ලපිතං තථාගකතන ොසිතං ලපිතං 
තථාගකතනාති දීකපන් ති, අනාචිණ් ණං තථාගකතන අනාචිණ් ණං 
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තථාගකතනාති දීකපන් ති, ආචිණ් ණං තථාගකතන ආචිණ් ණං තථාගකතනාති 
දීකපන් ති, අපඤ් ඤත් තං තථාගකතන අපඤ් ඤත් තං තථාගකතනාති දීකපන් ති, 
පඤ ්ඤත් තං තථාගකතන පඤ් ඤත් තං තථාගකතනාති දීකපන් ති, අනාපත් තිං 
අනාපත් තීති දීකපන් ති, ආපත් තිං ආපත් තීති දීකපන් ති, ලහුෙං ආපත් තිං ලහුො 
ආපත් තීති දීකපන් ති, ගරුෙං ආපත් තිං ගරුො ආපත් තීති දීකපන් ති, සාවකසසං 
ආපත් තිං සාවකසසා ආපත් තීති දීකපන් ති, අනවකසසං ආපත් තිං අනවකසසා 
ආපත් තීති දීකපන් ති, දුට් ඨු් ලං ආපත් තිං දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපන් ති, 
අදුට් ඨු් ලං ආපත් තිං අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපන් ති. කත ඉකමහි අට් ඨාරසහි 
වත් ථූහි න අපෙස් සන් ති, න අවපෙස් සන් ති, න ආකවනිං උකපොසථං ෙකරොන් ති, 
න ආකවනිං පවාරණං ෙකරොන් ති, න ආකවනිං සඞ් ඝෙම් මං ෙකරොන් ති. 
එත් තාවතා කඛො, උපාලි, සඞ් කඝො සමග් කගො කහොතී’’ති. 

354. ‘‘සමග් ගං පන, ෙන් කත, සඞ් ඝං භින් දිත් වා කිං කසො පසවතී’’ති? 
‘‘සමග් ගං කඛො, උපාලි, සඞ් ඝං භින් දිත් වා ෙප් පට් ඨිෙං කිබ් බිසං පසවති, ෙප් පං 
නිරයම් හි පච් චතී’’ති. 

[ඉතිවු. 18; අ. නි. 10.39] ‘‘ආපායිකෙො කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො 
සඞ් ඝකෙදකෙො; 
වග් ගරකතො අධම් මට් කඨො, කයොගක් කඛමා පධංසති; 
සඞ් ඝං සමග් ගං භින් දිත් වා, ෙප් පං නිරයම් හි පච් චතී’’ති. 

‘‘භින් නං පන, ෙන් කත, සඞ් ඝං සමග් ගං ෙත් වා කිං කසො පසවතී’’ති? 
‘‘භින් නං කඛො, උපාලි, සඞ් ඝං සමග් ගං ෙත් වා බ්රහ් මං පුඤ ්ඤං පසවති, ෙප් පං 
සග් ගම් හි කමොදතී’’ති. 

[ඉත් තිවු. 18; අ. නි. 10.40] ‘‘සුඛා සඞ් ඝස් ස සාමග් ගී, සමග් ගානඤ් ච 
අනුග් ගකහො; 
සමග් ගරකතො ධම් මට් කඨො, කයොගක් කඛමා න ධංසති; 
සඞ් ඝං සමග් ගං ෙත් වාන, ෙප් පං සග් ගම් හි කමොදතී’’ති. 

355. [පරි. 459] ‘‘සියා නු කඛො, ෙන් කත, සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, 
කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො’’ති? ‘‘සියා, උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො 
ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො’’ති. 

[පරි. 459] ‘‘සියා [සියා නු කඛො (සයා. ෙං.   පන, ෙන් කත, සඞ් ඝකෙදකෙො 
න ආපායිකෙො, න කනරයිකෙො, න ෙප් පට් කඨො, න අකතකිච් කඡො’’ති? ‘‘සියා, 
උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො න ආපායිකෙො, න කනරයිකෙො, න ෙප් පට් කඨො, න 
අකතකිච් කඡො’’ති. 
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‘‘ෙතකමො පන, ෙන් කත, සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, 
ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් කමොති දීකපති. 
තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, කෙකද අධම් මදිට් ඨි, විනිධාය දිට් ඨිං, විනිධාය ඛන් තිං, 
විනිධාය රුචිං, විනිධාය ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, 
අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, 
උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් කමොති දීකපති. තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, 
කෙකද ධම් මදිට් ඨි, විනිධාය දිට් ඨිං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය 
ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, උපාලි, 
සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් කමොති දීකපති. තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, 
කෙකද කවමතිකෙො, විනිධාය දිට් ඨිං, විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය 
ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, උපාලි, 
සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් කමොති දීකපති. තස් මිං ධම් මදිට් ඨි, 
කෙකද අධම් මදිට් ඨි…කප.… (තස් මිං ධම් මදිට් ඨි කෙකද ධම් මදිට් ඨි  [( ) 
සයාමකපොත් ථකෙ නත් ථි, විමතිවිකනොදනීටීොය සකමති . තස් මිං ධම් මදිට් ඨි 
කෙකද කවමතිකෙො. තස් මිං කවමතිකෙො කෙකද අධම් මදිට් ඨි. තස් මිං කවමතිකෙො 
කෙකද ධම් මදිට් ඨි. තස් මිං කවමතිකෙො කෙකද කවමතිකෙො විනිධාය දිට් ඨිං, 
විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති 
– ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං 
කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, 
ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික් ඛු ධම් මං අධම් කමොති දීකපති…කප.… අවිනයං 
විනකයොති දීකපති… විනයං අවිනකයොති දීකපති… අොසිතං අලපිතං 
තථාගකතන ොසිතං ලපිතං තථාගකතනාති දීකපති… ොසිතං ලපිතං 
තථාගකතන අොසිතං අලපිතං තථාගකතනාති දීකපති… අනාචිණ් ණං 
තථාගකතන ආචිණ් ණං තථාගකතනාති දීකපති… ආචිණ් ණං තථාගකතන 
අනාචිණ් ණං තථාගකතනාති දීකපති… අපඤ් ඤත් තං තථාගකතන පඤ් ඤත් තං 
තථාගකතනාති දීකපති… පඤ ්ඤත් තං තථාගකතන අපඤ් ඤත් තං 
තථාගකතනාති දීකපති… අනාපත් තිං ආපත් තීති දීකපති… ආපත් තිං 
අනාපත් තීති දීකපති… ලහුෙං ආපත් තිං ගරුො ආපත් තීති දීකපති… ගරුෙං 
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පටුන 

ආපත් තිං ලහුො ආපත් තීති දීකපති… සාවකසසං ආපත් තිං අනවකසසා 
ආපත් තීති දීකපති… අනවකසසං ආපත් තිං සාවකසසා ආපත් තීති දීකපති… 
දුට් ඨු් ලං ආපත් තිං අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපති… අදුට් ඨු් ලං ආපත් තිං 
දුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපති… තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, කෙකද අධම් මදිට් ඨි…කප.… 
තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, කෙකද ධම් මදිට් ඨි … තස් මිං අධම් මදිට් ඨි, කෙකද 
කවමතිකෙො… තස් මිං ධම් මදිට් ඨි, කෙකද අධම් මදිට් ඨි… (තස ්මිං ධම් මදිට් ඨි, 
කෙකද ධම් මදිට් ඨි  [( ) සයාමකපොත් ථකෙ නත් ථි  … තස් මිං ධම් මදිට් ඨි, කෙකද 
කවමතිකෙො… තස් මිං කවමතිකෙො, කෙකද අධම් මදිට් ඨි… තස් මිං කවමතිකෙො, 
කෙකද ධම් මදිට් ඨි… තස ්මිං කවමතිකෙො, කෙකද කවමතිකෙො, විනිධාය දිට් ඨිං, 
විනිධාය ඛන් තිං, විනිධාය රුචිං, විනිධාය ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති 
– ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං 
කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො ආපායිකෙො, කනරයිකෙො, 
ෙප් පට් කඨො, අකතකිච් කඡො’’ති. 

‘‘ෙතකමො පන, ෙන් කත, සඞ් ඝකෙදකෙො න ආපායිකෙො, න කනරයිකෙො, න 
ෙප් පට් කඨො, න අකතකිච් කඡො’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, භික් ඛු අධම් මං ධම් කමොති දීකපති. 
තස් මිං ධම් මදිට් ඨි, කෙකද ධම් මදිට් ඨි, අවිනිධාය දිට් ඨිං, අවිනිධාය ඛන් තිං, 
අවිනිධාය රුචිං, අවිනිධාය ොවං, අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං 
ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. 
අයම් පි කඛො, උපාලි, සඞ් ඝකෙදකෙො න ආපායිකෙො, න කනරයිකෙො, න 
ෙප් පට් කඨො, න අකතකිච් කඡො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික් ඛු ධම් මං අධම් කමොති දීකපති…කප.… දුට් ඨු් ලං 
ආපත් තිං අදුට් ඨු් ලා ආපත් තීති දීකපති. තස් මිං ධම් මදිට් ඨි, කෙකද ධම් මදිට් ඨි, 
අවිනිධාය දිට් ඨිං, අවිනිධාය ඛන් තිං, අවිනිධාය රුචිං, අවිනිධාය ොවං, 
අනුස ්සාකවති, සලාෙං ගාකහති – ‘අයං ධම් කමො, අයං විනකයො, ඉදං 
සත් ථුසාසනං, ඉමං ගණ් හථ, ඉමං කරොකචථා’ති. අයම් පි කඛො, උපාලි, 
සඞ් ඝකෙදකෙො න ආපායිකෙො, න කනරයිකෙො, න ෙප් පට් කඨො, න 
අකතකිච් කඡො’’ති. 

තතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

සඞ් ඝකෙදෙක් ඛන් ධකෙො සත් තකමො. 

තස් සුද් දානං – 

අනුපිකය අභිඤ් ඤාතා, සුඛුමාකලො න ඉච් ඡති; 
ෙසා වපා අභි නින් කන, නිද් ධා ලාකව ච උබ් බකහ. 
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පුඤ ්ජමද් දපලාලඤ් ච, භුසඔඵුණනීහකර; 
ආයතිම් පි න ඛීයන් ති, පිතකරො ච පිතාමහා. 

ෙද් දිකයො අනුරුද් කධො ච, ආනන් කදො ෙගු කිමිකලො; 
සෙයමාකනො ච කෙොසම් බිං, පරිහායි ෙකුකධන ච. 

පොකසසි පිතුකනො ච, පුරිකස සිලං නාළාගිරිං; 
තිෙපඤ් චගරුකෙො කඛො, භින් දි ථු් ලච් චකයන ච; 
තකයො අට් ඨ පුන තීණි, රාජි කෙදා සියා නු කඛොති. 

සඞ් ඝකෙදෙක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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8. වත්තක්ඛන්ධෙං 

1. ආගන්තුෙවත්තෙථා 

356. කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ආගන් තුො භික් ඛූ 
සඋපාහනාපි ආරාමං පවිසන් ති, ඡත් තපග් ගහිතාපි ආරාමං පවිසන් ති, 
ඔගුණ් ඨිතාපි ආරාමං පවිසන් ති, සීකසපි චීවරං ෙරිත් වා ආරාමං පවිසන් ති, 
පානීකයනපි පාකද කධොවන් ති, වුඩ් ඪතකරපි ආවාසිකෙ භික් ඛූ න අභිවාකදන් ති, 
නපි කසනාසනං පුච් ඡන් ති. අඤ් ඤතකරොපි ආගන් තුකෙො භික් ඛු අනජ් ඣාවුට් ඨං 
විහාරං ඝටිෙං උග් ඝාකටත් වා ෙවාටං පණාකමත් වා සහසා පාවිසි. තස් ස 
උපරිපිට් ඨිකතො [උපරිපිට් ඨකතො (?)] අහි ඛන් කධ පපති. කසො භීකතො 
විස් සරමොසි. භික් ඛූ උපධාවිත් වා තං භික් ඛුං එතදකවොචුං – ‘‘කිස ්ස ත් වං, 
ආවුකසො, විස් සරමොසී’’ති? අථ කඛො කසො භික් ඛු භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආකරොකචසි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ආගන් තුො භික් ඛූ සඋපාහනාපි ආරාමං 
පවිසිස ්සන් ති, ඡත් තපග් ගහිතාපි ආරාමං පවිසිස් සන් ති, ඔගුණ් ඨිතාපි ආරාමං 
පවිසිස ්සන් ති, සීකසපි චීවරං ෙරිත් වා ආරාමං පවිසිස ්සන් ති, පානීකයනපි පාකද 
කධොවිස් සන් ති, වුඩ් ඪතකරපි ආවාසිකෙ භික් ඛූ න අභිවාකදස් සන් ති, නපි 
කසනාසනං පුච් ඡිස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ‘‘ආගන් තුො භික් ඛූ සඋපාහනාපි 
ආරාමං පවිසන් ති, ඡත් තපග් ගහිතාපි ආරාමං පවිසන් ති, ඔගුණ් ඨිතාපි ආරාමං 
පවිසන් ති, සීකසපි චීවරං ෙරිත් වා ආරාමං පවිසන් ති, පානීකයනිපි පාකද 
කධොවන් ති, වුඩ් ඪතකරපි ආවාසිකෙ භික් ඛූ න අභිවාකදන් ති, නපි කසනාසනං 
පුච් ඡන් තීති. සච් චං ෙගවාති. විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… ෙථඤ් හි නාම 
භික් ඛකව ආගන් තුො භික් ඛූ සඋපාහනාපි ආරාමං පවිසිස් සන් ති, 
ඡත් තපග් ගහිතාපි ආරාමං පවිසිස ්සන් ති, ඔගුණ් ඨිතාපි ආරාමං පවිසිස් සන් ති, 
සීකසපි චීවරං ෙරිත් වා ආරාමං පවිසිස ්සන් ති, පානීකයනපි පාකද කධොවිස් සන් ති, 
වුඩ් ඪතකරපි ආවාසිකෙ භික් ඛූ න අභිවාකදස් සන් ති, නපි කසනාසනං 
පුච් ඡිස් සන් ති, කනතං භික් ඛකව අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

357. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, ආගන් තුොනං භික් ඛූනං වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා ආගන් තුකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බං. 
ආගන් තුකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා ‘ඉදානි ආරාමං පවිසිස් සාමී’ති උපාහනා 
ඔමුඤ් චිත් වා නීචං ෙත් වා පප් ක ොකටත් වා ගකහත් වා ඡත් තං අපනාකමත් වා සීසං 
විවරිත් වා සීකස චීවරං [විවරිත් වා චීවරං (ෙ.   ඛන් කධ ෙත් වා සාධුෙං 
අතරමාකනන ආරාකමො පවිසිතබ් කබො. ආරාමං පවිසන් කතන ස් ලක් කඛතබ් බං 
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– ‘ෙත් ථ ආවාසිො භික් ඛූ පටික් ෙමන් තී’ති? යත් ථ ආවාසිො භික් ඛූ 
පටික් ෙමන් ති – උපට් ඨානසාලාය වා මණ් ඩකප වා රුක් ඛමූකල වා – තත් ථ 
ගන් ත් වා එෙමන් තං පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො; එෙමන් තං චීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං; පතිරූපං ආසනං ගකහත් වා නිසීදිතබ් බං; පානීයං පුච් ඡිතබ් බං, 
පරිකෙොජනීයං පුච් ඡිතබ් බං – ‘ෙතමං පානීයං, ෙතමං පරිකෙොජනීය’න් ති? සකච 
පානීකයන අත් කථො කහොති, පානීයං ගකහත් වා පාතබ් බං. සකච පරිකෙොජනීකයන 
අත් කථො කහොති, පරිකෙොජනීයං ගකහත් වා පාදා කධොවිතබ් බා. පාකද 
කධොවන් කතන එකෙන හත් කථන උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං, එකෙන හත් කථන පාදා 
කධොවිතබ් බා. කතකනව උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං [කයන හත් කථන උදෙං 
ආසිඤ ්චිතබ් බං (සයා.   න කතකනව හත් කථන පාදා කධොවිතබ් බා. 
උපාහනපුඤ් ඡනකචොළෙං පුච් ඡිත් වා උපාහනා පුඤ් ඡිතබ් බා. උපාහනා 
පුඤ ්ඡන් කතන පඨමං සුක් කඛන කචොළකෙන පුඤ් ඡිතබ් බා, පච් ඡා අ් කලන. 
උපාහනාපුඤ් ඡනකචොළෙං කධොවිත් වා [පීකළත් වා (සයා.   එෙමන් තං 
විස් සජ් කජතබ් බං. 

‘‘සකච ආවාසිකෙො භික් ඛු වුඩ් කඪො කහොති, අභිවාකදතබ් කබො. සකච නවකෙො 
කහොති, අභිවාදාකපතබ් කබො. කසනාසනං පුච් ඡිතබ් බං – ‘ෙතමං කම කසනාසනං 
පාපුණාතී’ති? අජ් ඣාවුට් ඨං වා අනජ් ඣාවුට් ඨං වා පුච් ඡිතබ් බං, කගොචකරො 
පුච් ඡිතබ් කබො, අකගොචකරො පුච් ඡිතබ් කබො, කසක් ඛසම් මතානි [කසඛසම් මතානි 
(ෙ.   කුලානි පුච් ඡිතබ් බානි, වච් චට් ඨානං පුච් ඡිතබ් බං, පස් සාවට් ඨානං 
පුච් ඡිතබ් බං, පානීයං පුච් ඡිතබ් බං, පරිකෙොජනීයං පුච් ඡිතබ් බං, ෙත් තරදණ් කඩො 
පුච් ඡිතබ් කබො, සඞ් ඝස් ස ෙතිෙසණ් ඨානං පුච් ඡිතබ් බං – ‘ෙං ොලං පවිසිතබ් බං, 
ෙං ොලං නික් ඛමිතබ් බ’න් ති? සකච විහාකරො අනජ් ඣාවුට් කඨො කහොති, ෙවාටං 
ආකෙොකටත් වා මුහුත් තං ආගකමත් වා ඝටිෙං උග් ඝාකටත් වා ෙවාටං 
පණාකමත් වා බහි ඨිකතන නි් කලොකෙතබ් කබො. 

‘‘සකච විහාකරො උක් ලාකපො කහොති, මඤ ්කච වා මඤ ්කචො ආකරොපිකතො 
කහොති, පීකඨ වා පීඨං ආකරොපිතං කහොති, කසනාසනං උපරි පුඤ් ජීෙතං 
[පුඤ ්ජකිතං (ෙ.   කහොති, සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. [මහාව. 66-67 
(කථොෙං විසදිසං   විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං භූමත් ථරණං නීහරිත් වා 
එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ ්චපටිපාදො නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බා; භිසිබිබ් කබොහනං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; 
නිසීදනපච් චත් ථරණං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් කචො නීචං 
ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; පීඨං නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බං; කඛළම් ලකෙො නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; 
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අපස් කසන ලෙං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං. සකච විහාකර 
සන් තානෙං කහොති, උ් කලොො පඨමං ඔහාකරතබ් බං, 
ආකලොෙසන් ධිෙණ් ණොගා පමජ් ජිතබ් බා. සකච කගරුෙපරිෙම් මෙතා භිත් ති 
ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා පමජ් ජිතබ් බා. සකච 
ොළවණ් ණෙතා භූමි ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා 
පමජ් ජිතබ් බා. සකච අෙතා කහොති භූමි, උදකෙන පරිප් ක ොසිත් වා 
සම් මජ් ජිතබ් බා – මා විහාකරො රකජන උහඤ් ඤීති [ඌහඤ ්ඤීති (සී. සයා.  . 
සඞ් ොරං විචිනිත් වා එෙමන් තං ඡඩ් කඩතබ් බං. 

‘‘භූමත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාඨාකන [යථාපඤ් ඤත් තං (සී. සයා. , යථාොගං (ෙ.   පඤ් ඤකපතබ් බං. 
මඤ ්චපටිපාදො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා අතිහරිත් වා යථාඨාකන [යථාොගං 
(සයා. ෙ.   ඨකපතබ් බා. මඤ් කචො ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා 
නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන [යථාොගං (සයා. ෙ.   පඤ ්ඤකපතබ් කබො. පීඨං 
ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා යථාඨාකන 
[යථාොගං (සයා. ෙ.   පඤ ්ඤකපතබ් බං. භිසිබිබ් කබොහනං ඔතාකපත් වා 
කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා යථාොගං පඤ් ඤකපතබ් බං. 
නිසීදනපච් චත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාොගං පඤ් ඤකපතබ් බං. කඛළම් ලකෙො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාොගං ඨකපතබ් කබො. අපස් කසන ලෙං ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාොගං ඨකපතබ් බං. පත් තචීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං 
නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච 
අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං නික් ඛිපන් කතන 
එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං 
වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 

‘‘සකච පුරත් ථිමා සරජා වාතා වායන් ති, පුරත් ථිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. 
සකච පච් ඡිමා සරජා වාතා වායන් ති, පච් ඡිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච 
උත් තරා සරජා වාතා වායන් ති, උත් තරා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච දක් ඛිණා 
සරජා වාතා වායන් ති, දක් ඛිණා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච සීතොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් බා, රත් තිං ථකෙතබ් බා. සකච උණ් හොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා ථකෙතබ් බා, රත් තිං විවරිතබ් බා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච 
කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච 
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උපට් ඨානසාලා උක් ලාපා කහොති, උපට් ඨානසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච 
අග් ගිසාලා උක් ලාපා කහොති, අග් ගිසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච වච් චකුටි 
උක් ලාපා කහොති, වච් චකුටි සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච පරිකෙොජනීයං න කහොති, පරිකෙොජනීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා 
උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, ආගන් තුොනං භික් ඛූනං වත් තං 
යථා ආගන් තුකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

2. ආවාසිෙවත්තෙථා 

358. කතන කඛො පන සමකයන ආවාසිො භික් ඛූ ආගන් තුකෙ භික් ඛූ දිස් වා 
කනව ආසනං පඤ් ඤකපන් ති, න පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං 
උපනික් ඛිපන් ති, න පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තචීවරං පටිග් ගණ් හන් ති, න පානීකයන 
පුච් ඡන් ති [න පානීකයන පුච් ඡන් ති, න පරිකෙොජනීකයන පුච් ඡන් ති (සයා. ෙං.  , 
න වුඩ් ඪතකරපි ආගන් තුකෙ භික් ඛූ අභිවාකදන් ති, න කසනාසනං පඤ් ඤකපන් ති. 
කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම ආවාසිො භික් ඛූ ආගන් තුකෙ භික් ඛූ දිස් වා කනව ආසනං 
පඤ ්ඤකපස් සන් ති, න පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිස් සන් ති, න 
පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තචීවරං පටිග් ගහිස ්සන් ති, න පානීකයන පුච් ඡිස ්සන් ති, 
වුඩ් ඪතකරපි ආගන් තුකෙ භික් ඛූ න අභිවාකදස් සන් ති, න කසනාසනං 
පඤ ්ඤකපස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිරං, භික් ඛකව…කප.… සච් චං ෙගවාති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

359. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, ආවාසිොනං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤකපස ්සාමි 
යථා ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බං. ආවාසිකෙන, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනා ආගන් තුෙං භික් ඛුං වුඩ් ඪතරං දිස් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, පච් චුග් ගන් ත් වා 
පත් තචීවරං පටිග් ගකහතබ් බං, පානීකයන පුච් ඡිතබ් කබො [පානීකයන 
පුච් ඡිතබ් කබො, පරිකෙොජනීකයන පුච් ඡිතබ් කබො (සයා.  . සකච උස් සහති, 
උපාහනා පුඤ ්ඡිතබ් බා. උපාහනා පුඤ් ඡන් කතන පඨමං සුක් කඛන කචොළකෙන 
පුඤ ්ඡිතබ් බා, පච් ඡා අ් කලන. උපාහනාපුඤ් ඡනකචොළෙං කධොවිත් වා 
[කධොවිත් වා පීකළත් වා (සයා.   එෙමන් තං විස් සජ් කජතබ් බං. 

‘‘ආගන් තුකෙො භික් ඛු වුඩ් ඪතකරො අභිවාකදතබ් කබො. කසනාසනං 
පඤ ්ඤකපතබ් බං – ‘එතං කත කසනාසනං පාපුණාතී’ති. අජ් ඣාවුට් ඨං වා 
අනජ් ඣාවුට් ඨං වා ආචික් ඛිතබ් බං. කගොචකරො ආචික් ඛිතබ් කබො. අකගොචකරො 
ආචික් ඛිතබ් කබො. කසක් ඛසම් මතානි කුලානි ආචික් ඛිතබ් බානි. වච් චට් ඨානං 
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ආචික් ඛිතබ් බං. පස් සාවට් ඨානං ආචික් ඛිතබ් බං. පානීයං ආචික් ඛිතබ් බං. 
පරිකෙොජනීයං ආචික් ඛිතබ් බං. ෙත් තරදණ් කඩො ආචික් ඛිතබ් කබො. සඞ් ඝස් ස 
ෙතිෙසණ් ඨානං ආචික් ඛිතබ් බං – ‘ඉමං ොලං පවිසිතබ් බං, ඉමං ොලං 
නික් ඛමිතබ් බ’න් ති. 

‘‘සකච නවකෙො කහොති, නිසින් නකෙකනව ආචික් ඛිතබ් බං – ‘අත්ර පත් තං 
නික් ඛිපාහි, අත්ර චීවරං නික් ඛිපාහි, ඉදං ආසනං නිසීදාහී’ති. පානීයං 
ආචික් ඛිතබ් බං. පරිකෙොජනීයං ආචික් ඛිතබ් බං. උපාහනාපුඤ් ඡනකචොළෙං 
ආචික් ඛිතබ් බං. ආගන් තුකෙො භික් ඛු නවකෙො අභිවාදාකපතබ් කබො. කසනාසනං 
ආචික් ඛිතබ් බං – ‘එතං කත කසනාසනං පාපුණාතී’ති. අජ් ඣාවුට් ඨං වා 
අනජ් ඣාවුට් ඨං වා ආචික් ඛිතබ් බං. කගොචකරො ආචික් ඛිතබ් කබො. අකගොචකරො 
ආචික් ඛිතබ් කබො. කසක් ඛසම් මතානි කුලානි ආචික් ඛිතබ් බානි. වච් චට් ඨානං 
ආචික් ඛිතබ් බං. පස් සාවට් ඨානං ආචික් ඛිතබ් බං. පානීයං ආචික් ඛිතබ් බං. 
පරිකෙොජනීයං ආචික් ඛිතබ් බං. ෙත් තරදණ් කඩො ආචික් ඛිතබ් කබො. සඞ් ඝස් ස 
ෙතිෙසණ් ඨානං ආචික් ඛිතබ් බං – ‘ඉමං ොලං පවිසිතබ් බං, ඉමං ොලං 
නික් ඛමිතබ් බ’න් ති. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, ආවාසිොනං භික් ඛූනං වත් තං යථා 
ආවාසිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

3. ගමිෙවත්තෙථා 

360. කතන කඛො පන සමකයන ගමිො භික් ඛූ දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං 
අප් පටිසාකමත් වා ද් වාරවාතපානං විවරිත් වා කසනාසනං අනාපුච් ඡා 
පක් ෙමන් ති. දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං නස් සති. කසනාසනං අගුත් තං කහොති. 
කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම ගමිො භික් ඛූ දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං අප් පටිසාකමත් වා 
ද් වාරවාතපානං විවරිත් වා කසනාසනං අනාපුච් ඡා පක් ෙමිස ්සන් ති! දාරුෙණ් ඩං 
මත් තිොෙණ් ඩං නස ්සති. කසනාසනං අගුත් තං කහොතී’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… 
සච් චං ෙගවාති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – 

361. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, ගමිොනං භික් ඛූනං වත් තං පඤ් ඤකපස ්සාමි 
යථා ගමිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බං. ගමිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා 
දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං පටිසාකමත් වා ද් වාරවාතපානං ථකෙත් වා 
කසනාසනං ආපුච් ඡා පක් ෙමිතබ් බං [ආපුච් ඡිතබ් බං (සයා.  . සකච භික් ඛු න 
කහොති, සාමකණකරො ආපුච් ඡිතබ් කබො. සකච සාමකණකරො න කහොති, ආරාමිකෙො 
ආපුච් ඡිතබ් කබො. සකච ආරාමිකෙො න කහොති, උපාසකෙො ආපුච් ඡිතබ් කබො. සකච 
න කහොති භික් ඛු වා සාමකණකරො වා ආරාමිකෙො වා උපාසකෙො වා, චතූසු 
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පාසාකණසු මඤ් චං පඤ් ඤකපත් වා මඤ් කච මඤ් චං ආකරොකපත් වා පීකඨ පීඨං 
ආකරොකපත් වා කසනාසනං උපරි පුඤ් ජං ෙරිත් වා දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං 
පටිසාකමත් වා ද් වාරවාතපානං ථකෙත් වා පක් ෙමිතබ් බං. සකච විහාකරො 
ඔවස ්සති, සකච උස් සහති, ඡාකදතබ් කබො, උස් සුෙං වා ොතබ් බං – ‘කින් ති නු 
කඛො විහාකරො ඡාදිකයථා’ති. එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච 
ලකෙථ, කයො කදකසො අකනොවස් සකෙො කහොති, තත් ථ චතූසු පාසාකණසු මඤ් චං 
පඤ ්ඤකපත් වා මඤ් කච මඤ් චං ආකරොකපත් වා පීකඨ පීඨං ආකරොකපත් වා 
කසනාසනං උපරි පුඤ් ජං ෙරිත් වා දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං පටිසාකමත් වා 
ද් වාරවාතපානං ථකෙත් වා පක් ෙමිතබ් බං. සකච සබ් කබො විහාකරො ඔවස් සති, 
සකච උස ්සහති, කසනාසනං ගාමං අතිහරිතබ් බං, උස ්සුෙං වා ොතබ් බං – 
‘කින් ති නු කඛො කසනාසනං ගාමං අතිහරිකයථා’ති. එවඤ් කචතං ලකෙථ, 
ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච ලකෙථ, අජ් කඣොොකස චතූසු පාසාකණසු මඤ් චං 
පඤ ්ඤකපත් වා මඤ් කච මඤ් චං ආකරොකපත් වා පීකඨ පීඨං ආකරොකපත් වා 
කසනාසනං උපරි පුඤ් ජං ෙරිත් වා දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං පටිසාකමත් වා 
තිකණන වා පණ් කණන වා පටිච් ඡාකදත් වා පක් ෙමිතබ් බං – අප් කපව නාම 
අඞ් ගානිපි කසකසයයන් ති. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, ගමිොනං භික් ඛූනං වත් තං යථා 
ගමිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

4. අනුකමොදනවත්තෙථා 

362. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ෙත් තග් කග න අනුකමොදන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සමණා 
සෙයපුත් තියා ෙත් තග් කග න අනුකමොදිස් සන් තී’’ති! අස් කසොසුං කඛො භික් ඛූ 
කතසං මනුස ්සානං උජ් ඣායන් තානං ඛියයන් තානං විපාකචන් තානං. අථ කඛො 
කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන 
එතස ්මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ෙත් තග් කග අනුකමොදිතු’’න් ති. අථ කඛො කතසං භික් ඛූනං එතදකහොසි – 
‘‘කෙන නු කඛො ෙත් තග් කග අනුකමොදිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, කථකරන භික් ඛුනා 
ෙත් තග් කග අනුකමොදිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරස ්ස පූගස් ස සඞ් ඝෙත් තං කහොති. 
ආයස ්මා සාරිපුත් කතො සඞ් ඝත් කථකරො කහොති. භික් ඛූ – ‘ෙගවතා අනුඤ් ඤාතං 
කථකරන භික් ඛුනා ෙත් තග් කග අනුකමොදිතු’න් ති – ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං 
එෙෙං ඔහාය පක් ෙමිංසු. අථ කඛො ආයස් මා සාරිපුත් කතො කත මනුස් කස 
පටිසම් කමොදිත් වා පච් ඡා එෙකෙො අගමාසි. අද් දසා කඛො ෙගවා ආයස් මන් තං 
සාරිපුත් තං දූරකතොව එෙෙං ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන ආයස් මන් තං සාරිපුත් තං 
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එතදකවොච – ‘‘ෙච් චි, සාරිපුත් ත, ෙත් තං ඉද් ධං අකහොසී’’ති? ‘‘ඉද් ධං කඛො, 
ෙන් කත, ෙත් තං අකහොසි; අපිච මං භික් ඛූ එෙෙං ඔහාය පක් ෙන් තා’’ති. අථ 
කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස ්මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙත් තග් කග චතූහි පඤ් චහි 
කථරානුකථකරහි භික් ඛූහි ආගකමතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො කථකරො ෙත් තග් කග වච් චිකතො 
ආගකමසි. කසො වච් චං සන් ධාකරතුං අසක් කෙොන් කතො මුච් ඡිකතො පපති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සති ෙරණීකය 
ආනන් තරිෙං භික් ඛුං ආපුච් ඡිත් වා ගන් තු’’න් ති. 

5. ෙත්තග්ගවත්තෙථා 

363. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා දුප් පාරුතා 
අනාෙප් පසම් පන් නා ෙත් තග් ගං ගච් ඡන් ති, කවොක් ෙම් මපි කථරානං භික් ඛූනං 
පුරකතො පුරකතො ගච් ඡන් ති, කථකරපි භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදන් ති, නකවපි භික් ඛූ 
ආසකනන පටිබාහන් ති, සඞ් ඝාටිම් පි ඔත් ථරිත් වා අන් තරඝකර නිසීදන් ති. කය 
කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා දුප් පාරුතා අනාෙප් පසම් පන් නා 
ෙත් තග් ගං ගච් ඡිස ්සන් ති, කවොක් ෙම් මපි කථරානං භික් ඛූනං පුරකතො පුරකතො 
ගච් ඡිස් සන් ති, කථකරපි භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිස් සන් ති, නකවපි භික් ඛූ 
ආසකනනපි පටිබාහිස් සන් ති, සඞ් ඝාටිම් පි ඔත් ථරිත් වා අන් තරඝකර 
නිසීදිස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා 
දුප් පාරුතා අනාෙප් පසම් පන් නා ෙත් තග් ගං ගච් ඡන් ති, කවොක් ෙම් මපි කථරානං 
භික් ඛූනං පුරකතො පුරකතො ගච් ඡන් ති, කථකරපි භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදන් ති, 
නකවපි භික් ඛූ ආසකනන පටිබාහන් ති, සඞ් ඝාටිම් පි ඔත් ථරිත් වා අන් තරඝකර 
නිසීදන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

364. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ෙත් තග් ගවත් තං පඤ් ඤකපස් සාමි යථා 
භික් ඛූහි ෙත් තග් කග සම් මා වත් තිතබ් බං. සකච ආරාකම ොකලො ආකරොචිකතො 
කහොති, තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාකදන් කතන පරිමණ් ඩලං නිවාකසත් වා ොයබන් ධනං 
බන් ධිත් වා සගුණං ෙත් වා සඞ් ඝාටිකයො පාරුපිත් වා ගණ් ඨිෙං පටිමුඤ් චිත් වා 
කධොවිත් වා පත් තං ගකහත් වා සාධුෙං අතරමාකනන ගාකමො පවිසිතබ් කබො. 

‘‘න කවොක් ෙම් ම කථරානං භික් ඛූනං පුරකතො පුරකතො ගන් තබ් බං. 
සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. සුසංවුකතන අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් ඛිත් තොය 
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අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උජ් ජග් ඝිොය අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. 
අප් පසද් කදන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ොයප් පචාලෙං අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. න බාහුප් පචාලෙං අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න සීසප් පචාලෙං 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න 
ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් කුටිොය අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. 

‘‘සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. සුසංවුකතන අන් තරඝකර 
නිසීදිතබ් බං. ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. න උක් ඛිත් තොය 
අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං න උජ් ජග් ඝිොය අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං, 
අප් පසද් කදන අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බ. න ොයප් පචාලෙං අන් තරඝකර 
නිසීදිතබ් බං. න බාහුප් පචාලෙං අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. න සීසප් පචාලෙං 
අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. න ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. න 
ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. න ප් ලත් ථිොය අන් තරඝකර 
නිසීදිතබ් බං. න කථකර භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං. න නවා භික් ඛූ ආසකනන 
පටිබාහිතබ් බා. න සඞ් ඝාටිං ඔත් ථරිත් වා අන් තරඝකර නිසීදිතබ් බං. 

‘‘උදකෙ දියයමාකන උකෙොහි හත් කථහි පත් තං පටිග් ගකහත් වා උදෙං 
පටිග් ගකහතබ් බං. නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන පත් කතො 
කධොවිතබ් කබො. සකච උදෙප් පටිග් ගාහකෙො කහොති, නීචං ෙත් වා 
උදෙප් පටිග් ගකහ උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං – මා උදෙප් පටිග් ගාහකෙො උදකෙන 
ඔසිඤ් චි [ඔසිඤ් චියයී (ෙ.  , මා සාමන් තා භික් ඛූ උදකෙන ඔසිඤ් චිංසු 
[ඔසිඤ් චියයිංසු (ෙ.  , මා සඞ් ඝාටි උදකෙන ඔසිඤ් චීති. සකච 
උදෙප් පටිග් ගාහකෙො න කහොති, නීචං ෙත් වා ඡමාය උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං – මා 
සාමන් තා භික් ඛූ උදකෙන ඔසිඤ් චිංසු, මා සඞ් ඝාටි උදකෙන ඔසිඤ් චීති. 

‘‘ඔදකන දියයමාකන උකෙොහි හත් කථහි පත් තං පටිග් ගකහත් වා ඔදකනො 
පටිග් ගකහතබ් කබො, සූපස ්ස ඔොකසො ොතබ් කබො. සකච කහොති සප් පි වා කතලං 
වා උත් තරිෙඞ් ගං වා, කථකරන වත් තබ් කබො – ‘සබ් කබසං සමෙං සම් පාකදහී’ති. 
සක් ෙච් චං පිණ් ඩපාකතො පටිග් ගකහතබ් කබො. පත් තසඤ් ඤිනා පිණ් ඩපාකතො 
පටිග් ගකහතබ් කබො. සමසූපකෙො පිණ් ඩපාකතො පටිග් ගකහතබ් කබො. 
සමතිත් තිකෙො පිණ් ඩපාකතො පටිග් ගකහතබ් කබො. 

‘‘න තාව කථකරන භුඤ් ජිතබ් බං යාව න සබ් කබසං ඔදකනො සම් පත් කතො 
කහොති. සක් ෙච් චං පිණ් ඩපාකතො භුඤ් ජිතබ් කබො. පත් තසඤ් ඤිනා පිණ් ඩපාකතො 
භුඤ ්ජිතබ් කබො. සපදානං පිණ් ඩපාකතො භුඤ් ජිතබ් කබො. සමසූපකෙො පිණ් ඩපාකතො 
භුඤ ්ජිතබ් කබො. න ථූපෙකතො ඔමද් දිත් වා පිණ් ඩිපාකතො භුඤ ්ජිතබ් කබො. න සූපං 
වා බයඤ් ජනං වා ඔදකනන පටිච් ඡාකදතබ් බං භිකයයොෙමයතං උපාදාය. න සූපං 
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වා ඔදනං වා අගිලාකනන අත් තකනො අත් ථාය විඤ් ඤාකපත් වා භුඤ් ජිතබ් බං. න 
උජ් ඣානසඤ් ඤිනා පකරසං පත් කතො ඔකලොකෙතබ් කබො. නාතිමහන් කතො 
ෙබකළො ොතබ් කබො. පරිමණ් ඩකලො ආකලොකපො ොතබ් කබො. න අනාහකට 
ෙබකළ මුඛද් වාරං විවරිතබ් බං. න භුඤ් ජමාකනන සබ් කබො හත් කථො මුකඛ 
පක් ඛිපිතබ් කබො. න සෙබකළන මුකඛන බයාහරිතබ් බං. න පිණ් ඩුක් කඛපෙං 
භුඤ ්ජිතබ් බං. න ෙබළාවච් කඡදෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න අවගණ් ඩොරෙං 
භුඤ ්ජිතබ් බං. න හත් ථනිද් ධුනෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න සිත් ථාවොරෙං 
භුඤ ්ජිතබ් බං. න ජිව් හානිච් ඡාරෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න චපුචපුොරෙං භුඤ් ජිතබ් බං. 
න සුරුසුරුොරෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න හත් ථනි් කලහෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න 
පත් තනි් කලහෙං භුඤ් ජිතබ් බං. න ඔට් ඨනි් කලහෙං භුඤ් ජිතබ් බං. 

‘‘න සාමිකසන හත් කථන පානීයථාලකෙො පටිග් ගකහතබ් කබො. න තාව 
කථකරන උදෙං පටිග් ගකහතබ් බං යාව න සබ් කබව භුත් තාවිකනො කහොන් ති. 
උදකෙ දියයමාකන උකෙොහි හත් කථහි පත් තං පටිග් ගකහත් වා උදෙං 
පටිග් ගකහතබ් බං. නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන පත් කතො 
කධොවිතබ් කබො. සකච උදෙප් පටිග් ගාහකෙො කහොති, නීචං ෙත් වා 
උදෙප් පටිග් ගකහ උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං – මා උදෙප් පටිග් ගාහකෙො උදකෙන 
ඔසිඤ් චි, මා සාමන් තා භික් ඛූ උදකෙන ඔසිඤ් චිංසු, මා සඞ් ඝාටි උදකෙන 
ඔසිඤ් චීති. සකච උදෙප් පටිග් ගාහකෙො න කහොති, නීචං ෙත් වා ඡමාය උදෙං 
ආසිඤ ්චිතබ් බං – මා සාමන් තා භික් ඛූ උදකෙන ඔසිඤ් චිංසු, මා සඞ් ඝාටි 
උදකෙන ඔසිඤ් චීති. න සසිත් ථෙං පත් තකධොවනං අන් තරඝකර ඡඩ් කඩතබ් බං. 

‘‘නිවත් තන් කතන නවකෙහි භික් ඛූහි පඨමතරං නිවත් තිතබ් බං. පච් ඡා 
කථකරහි සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. සුසංවුකතන අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් ඛිත් තොය 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උජ් ජග් ඝිොය අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. 
අප් පසද් කදන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ොයප් පචාලෙං අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. න බාහුප් පචාලෙං අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න සීසප් පචාලෙං 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න 
ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් කුටිොය අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ෙත් තග් ගවත් තං යථා භික් ඛූහි 
ෙත් තග් කග සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

6. පිණ්ඩචාරිෙවත්තෙථා 

365. කතන කඛො පන සමකයන පිණ් ඩචාරිො භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා දුප් පාරුතා 
අනාෙප් පසම් පන් නා පිණ් ඩාය චරන් ති, අස් ලක් කඛත් වාපි නිකවසනං 
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345 

පටුන 

පවිසන් ති, අස් ලක් කඛත් වාපි නික් ඛමන් ති, අතිසහසාපි පවිසන් ති, අතිසහසාපි 
නික් ඛමන් ති, අතිදූකරපි තිට් ඨන් ති, අච් චාසන් කනපි තිට් ඨන් ති, අතිචිරම් පි 
තිට් ඨන් ති, අතිලහුම් පි නිවත් තන් ති. අඤ් ඤතකරොපි පිණ් ඩචාරිකෙො භික් ඛු 
අස් ලක් කඛත් වා නිකවසනං පාවිසි. කසො ච ද් වාරං මඤ් ඤමාකනො අඤ ්ඤතරං 
ඔවරෙං පාවිසි. තස් මිම් පි ඔවරකෙ ඉත් ථී නග් ගා උත් තානා නිපන් නා කහොති. 
අද් දසා කඛො කසො භික් ඛු තං ඉත් ථිං නග් ගං උත් තානං නිපන් නං. දිස් වාන – 
‘‘නයිදං ද් වාරං, ඔවරෙං ඉද’’න් ති තම් හා ඔවරො නික් ඛමි. අද් දසා කඛො තස් සා 
ඉත් ථියා සාමිකෙො තං ඉත් ථිං නග් ගං උත් තානං නිපන් නං. දිස් වාන – ‘‘ඉමිනා 
කම භික් ඛුනා පජාපතී දූසිතා’’ති තං භික් ඛුං ගකහත් වා ආකෙොකටසි. අථ කඛො සා 
ඉත් ථී කතන සද් කදන පටිබුජ් ඣිත් වා තං පුරිසං එතදකවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, 
අයය, ඉමං භික් ඛුං ආකෙොකටසී’’ති? ‘‘ඉමිනාසි ත් වං භික් ඛුනා දූසිතා’’ති? 
‘‘නාහං, අයය, ඉමිනා භික් ඛුනා දූසිතා; අොරකෙො කසො භික් ඛූ’’ති තං භික් ඛුං 
මුඤ ්චාකපසි. අථ කඛො කසො භික් ඛු ආරාමං ගන් ත් වා භික් ඛූනං එතමත් ථං 
ආකරොකචසි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම පිණ් ඩචාරිො භික් ඛූ දුන් නිවත් ථා දුප් පාරුතා 
අනාෙප් පසම් පන් නා පිණ් ඩාය චරිස ්සන් ති, අස් ලක් කඛත් වාපි නිකවසනං 
පවිසිස ්සන් ති, අස් ලක් කඛත් වාපි නික් ඛමිස් සන් ති, අතිසහසාපි පවිසිස් සන් ති, 
අතිසහසාපි නික් ඛමිස් සන් ති, අතිදූකරපි තිට් ඨිස් සන් ති, අච් චාසන් කනපි 
තිට් ඨිස ්සන් ති, අතිචිරම් පි තිට් ඨිස ්සන් ති, අතිලහුම් පි නිවත් තිස් සන් තී’’ති! අථ 
කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, 
භික් ඛකව…කප.… සච් චං ෙගවාති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

366. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, පිණ් ඩචාරිොනං භික් ඛූනං වත් තං 
පඤ ්ඤාකපස් සාමි යථා පිණ් ඩචාරිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බං. 
පිණ් ඩචාරිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා – ‘ඉදානි ගාමං පවිසිස් සාමී’ති තිමණ් ඩලං 
පටිච් ඡාකදන් කතන පරිමණ් ඩලං නිවාකසත් වා ොයබන් ධනං බන් ධිත් වා සගුණං 
ෙත් වා සඞ් ඝාටිකයො පාරුපිත් වා ගණ් ඨිෙං පටිමුඤ් චිත් වා කධොවිත් වා පත් තං 
ගකහත් වා සාධුෙං අතරමාකනන ගාකමො පවිසිතබ් කබො. 

‘‘සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. සුසංවුකතන අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් ඛිත් තොය 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උජ් ජග් ඝිොය අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. 
අප් පසද් කදන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ොයප් පචාලෙං අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. න බාහුප් පචාලෙං අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න සීසප් පචාලෙං 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න 
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ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් කුටිොය අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. 

‘‘නිකවසනං පවිසන් කතන ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘ඉමිනා පවිසිස් සාමි, ඉමිනා 
නික් ඛමිස් සාමී’ති. නාතිසහසා පවිසිතබ් බං. නාතිසහසා නික් ඛමිතබ් බං. 
නාතිදූකර ඨාතබ් බං. නාච් චාසන් කන ඨාතබ් බං. නාතිචිරං ඨාතබ් බං. නාතිලහුං 
නිවත් තිතබ් බං. ඨිතකෙන ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘භික් ඛං දාතුොමා වා අදාතුොමා 
වා’ති. සකච ෙම් මං වා නික් ඛිපති, ආසනා වා වුට් ඨාති, ෙටච් ඡුං වා පරාමසති, 
ොජනං වා පරාමසති, ඨකපති [ඨාකපති (ෙ.   වා – දාතුොමස් සාති 
[දාතුොමියාති (සයා. , දාතුොමා වියාති (සී.   ඨාතබ් බං. භික් ඛාය දියයමානාය 
වාකමන හත් කථන සඞ් ඝාටිං උච් චාකරත් වා දක් ඛිකණන හත් කථන පත් තං 
පණාකමත් වා උකෙොහි හත් කථහි පත් තං පටිග් ගකහත් වා භික් ඛා 
පටිග් ගකහතබ් බා. න ච භික් ඛාදායිොය මුඛං උ් කලොකෙතබ් බං 
[ඔකලොකෙතබ් බං (සයා.  . ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘සූපං දාතුොමා වා අදාතුොමා 
වා’ති. සකච ෙටච් ඡුං වා පරාමසති, ොජනං වා පරාමසති, ඨකපති වා – 
දාතුොමස් සාති ඨාතබ් බං. භික් ඛාය දින් නාය සඞ් ඝාටියා පත් තං පටිච් ඡාකදත් වා 
සාධුෙං අතරමාකනන නිවත් තිතබ් බං. 

‘‘සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. සුසංවුකතන අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. ඔක් ඛිත් තචක් ඛුනා අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් ඛිත් තොය 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උජ් ජග් ඝිොය අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. 
අප් පසද් කදන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ොයප් පචාලෙං අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. න බාහුප් පචාලෙං අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න සීසප් පචාලෙං 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න 
ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න උක් කුටිොය අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. කයො පඨමං ගාමකතො පිණ් ඩාය පටික් ෙමති, කතන ආසනං 
පඤ ්ඤකපතබ් බං, පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, 
අවක් ොරපාති කධොවිත් වා උපට් ඨාකපතබ් බා, පානීයං පරිකෙොජනීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. කයො පච් ඡා ගාමකතො පිණ් ඩාය පටික් ෙමති, සකච කහොති 
භුත් තාවකසකසො, සකච ආෙඞ් ඛති, භුඤ් ජිතබ් බං. කනො කච ආෙඞ් ඛති, 
අප් පහරිකත වා ඡඩ් කඩතබ් බං, අප් පාණකෙ වා උදකෙ ඔපිලාකපතබ් බං. කතන 
ආසනං උද් ධරිතබ් බං, පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං පටිසාකමතබ් බං, 
අවක් ොරපාති කධොවිත් වා පටිසාකමතබ් බා, පානීයං පරිකෙොජනීයං 
පටිසාකමතබ් බං, ෙත් තග් ගං සම් මජ් ජිතබ් බං. කයො පස් සති පානීයඝටං වා 
පරිකෙොජනීයඝටං වා වච් චඝටං වා රිත් තං තුච් ඡං කතන උපට් ඨාකපතබ් බං. 
සචස ්ස කහොති අවිසය් හං, හත් ථවිොකරන දුතියං ආමන් කතත් වා 
හත් ථවිලඞ් ඝකෙන උපට් ඨාකපතබ් බං, න ච තප් පච් චයා වාචා භින් දිතබ් බා. ඉදං 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි    වත් තක් ඛන් ධෙං 

347 

පටුන 

කඛො, භික් ඛකව, පිණ් ඩචාරිොනං භික් ඛූනං වත් තං යථා පිණ් ඩචාරිකෙහි භික් ඛූහි 
සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

7. ආරඤ්ඤිෙවත්තෙථා 

367. කතන කඛො පන සමකයන සම් බහුලා භික් ඛූ අරඤ් කඤ විහරන් ති. කත 
කනව පානීයං උපට් ඨාකපන් ති, න පරිකෙොජනීයං උපට් ඨාකපන් ති, න අග් ගිං 
උපට් ඨාකපන් ති, න අරණිසහිතං උපට් ඨාකපන් ති, න නක් ඛත් තපදානි ජානන් ති, 
න දිසාොගං ජානන් ති. කචොරා තත් ථ ගන් ත් වා කත භික් ඛූ එතදකවොචුං – ‘‘අත් ථි, 
ෙන් කත, පානීය’’න් ති? ‘‘නත් ථාවුකසො’’ති. ‘‘අත් ථි, ෙන් කත, 
පරිකෙොජනීය’’න් ති? ‘‘නත් ථාවුකසො’’ති. ‘‘අත් ථි, ෙන් කත, අග් ගී’’ති? 
‘‘නත් ථාවුකසො’’ති. ‘‘අත් ථි, ෙන් කත, අරණිසහිත’’න් ති? ‘‘නත් ථාවුකසො’’ති. (   
[(අත් ථි ෙන් කත නක් ඛත් තපදානීති, න ජානාම ආවුකසොති, අත් ථි ෙන් කත 
දිසාොගන් ති, න ජානාම ආවුකසොති.  සී. විමතිටීොය පන සකමති  ‘‘කෙනජ් ජ, 
ෙන් කත, යුත් ත’’න් ති? ‘‘න කඛො මයං, ආවුකසො, ජානාමා’’ති. ‘‘ෙතමායං, 
ෙන් කත, දිසා’’ති? ‘‘න කඛො මයං, ආවුකසො, ජානාමා’’ති. අථ කඛො කත කචොරා – 
‘කනවිකමසං පානීයං අත් ථි, න පරිකෙොජනීයං අත් ථි, න අග් ගි අත් ථි, න 
අරණිසහිතං අත් ථි, න නක් ඛත් තපදානි ජානන් ති, න දිසාොගං ජානන් ති; කචොරා 
ඉකම, නයිකම භික් ඛූ’ති – ආකෙොකටත් වා පක් ෙමිංසු. අථ කඛො කත භික් ඛූ 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසුං. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ 
කඛො ෙගවා එතස ්මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – 

368. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, ආරඤ් ඤිොනං භික් ඛූනං වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා ආරඤ් ඤිකෙහි භික් ඛූහි සම් මා වත් තිතබ් බං. 
ආරඤ් ඤිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා ොලස් කසව උට් ඨාය පත් තං ථවිොය 
පක් ඛිපිත් වා අංකස ආලග් කගත් වා චීවරං ඛන් කධ ෙරිත් වා උපාහනා 
ආකරොහිත් වා දාරුෙණ් ඩං මත් තිොෙණ් ඩං පටිසාකමත් වා ද් වාරවාතපානං 
ථකෙත් වා කසනාසනා ඔතරිතබ් බං – ඉදානි ගාමං පවිසිස් සාමීති. උපාහනා 
ඔමුඤ් චිත් වා නීචං ෙත් වා පප් ක ොකටත් වා ථවිොය පක් ඛිපිත් වා අංකස 
ආලග් කගත් වා තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාකදන් කතන පරිමණ් ඩලං නිවාකසත් වා 
ොයබන් ධනං බන් ධිත් වා සගුණං ෙත් වා සඞ් ඝාටිකයො පාරුපිත් වා ගණ් ඨිෙං 
පටිමුඤ් චිත් වා කධොවිත් වා පත් තං ගකහත් වා සාධුෙං අතරමාකනන ගාකමො 
පවිසිතබ් කබො. සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං…කප.… න 
ඛම් ෙෙකතන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. න ඔගුණ් ඨිකතන අන් තරඝකර 
ගන් තබ් බං. න උක් කුටිොය අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. 
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‘‘නිකවසනං පවිසන් කතන ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘ඉමිනා පවිසිස් සාමි, ඉමිනා 
නික් ඛමිස් සාමී’ති. නාතිසහසා පවිසිතබ් බං. නාතිසහසා නික් ඛමිතබ් බං. 
නාතිදූකර ඨාතබ් බං. නාච් චාසන් කන ඨාතබ් බං. නාතිචිරං ඨාතබ් බං. නාතිලහුං 
නිවත් තිතබ් බං. ඨිතකෙන ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘භික් ඛං දාතුොමා වා අදාතුොමා 
වා’ති. සකච ෙම් මං වා නික් ඛිපති, ආසනා වා වුට් ඨාති, ෙටච් ඡුං වා පරාමසති, 
ොජනං වා පරාමසති, ඨකපති වා – දාතුොමස් සාති ඨාතබ් බං. භික් ඛාය 
දියයමානාය වාකමන හත් කථන සඞ් ඝාටිං උච් චාකරත් වා දක් ඛිකණන හත් කථන 
පත් තං පණාකමත් වා උකෙොහි හත් කථහි පත් තං පටිග් ගකහත් වා භික් ඛා 
පටිග් ගකහතබ් බා. න ච භික් ඛාදායිොය මුඛං උ් කලොකෙතබ් බං. 
ස් ලක් කඛතබ් බං – ‘සූපං දාතුොමා වා අදාතුොමා වා’ති. සකච ෙටච් ඡු වා 
පරාමසති, ොජනං වා පරාමසති, ඨකපති වා – දාතුොමස් සාති ඨාතබ් බං. 
භික් ඛාය දින් නාය සඞ් ඝාටියා පත් තං පටිච් ඡාකදත් වා සාධුෙං අතරමාකනන 
නිවත් තිතබ් බං. 

‘‘සුප් පටිච් ඡන් කනන අන් තරඝකර ගන් තබ් බං…කප.… න උක් කුටිොය 
අන් තරඝකර ගන් තබ් බං. ගාමකතො නික් ඛමිත් වා පත් තං ථවිොය පක් ඛිපිත් වා 
අංකස ආලග් කගත් වා චීවරං සඞ් ඝරිත් වා සීකස ෙරිත් වා උපාහනා ආකරොහිත් වා 
ගන් තබ් බං. 

‘‘ආරඤ් ඤිකෙන, භික් ඛකව, භික් ඛුනා පානීයං උපට් ඨාකපතබ් බං, 
පරිකෙොජනීයං උපට් ඨාකපතබ් බං, අග් ගි උපට් ඨාකපතබ් කබො, අරණිසහිතං 
උපට් ඨාකපතබ් බං, ෙත් තරදණ් කඩො උපට් ඨාකපතබ් කබො, නක් ඛත් තපදානි 
උග් ගකහතබ් බානි – සෙලානි වා එෙකදසානි වා, දිසාකුසකලන ෙවිතබ් බං. ඉදං 
කඛො, භික් ඛකව, ආරඤ් ඤිොනං භික් ඛූනං වත් තං යථා ආරඤ් ඤිකෙහි භික් ඛූහි 
සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

8. කසනාසනවත්තෙථා 

369. කතන කඛො පන සමකයන සම් බහුලා භික් ඛූ අජ් කඣොොකස 
චීවරෙම් මං ෙකරොන් ති. ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පටිවාකත අඞ් ගකණ [පඞ් ගකණ (සී. 
සයා.   කසනාසනං පප් ක ොකටසුං. භික් ඛූ රකජන ඔකිරිංසු. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පටිවාකත අඞ් ගකණ කසනාසනං පප් ක ොකටස් සන් ති! භික් ඛූ 
රකජන ඔකිරිංසූ’’ති. අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ පටිවාකත 
අඞ් ගකණ කසනාසනං පප් ක ොකටන් ති, භික් ඛූ රකජන ඔකිරිංසූ’’ති? ‘‘සච් චං 
ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි 
– 
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370. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං කසනාසනවත් තං පඤ් ඤකපස් සාමි 
යථා භික් ඛූහි කසනාසකන සම් මා වත් තිතබ් බං. යස් මිං විහාකර විහරති, සකච 
කසො විහාකරො උක් ලාකපො කහොති, සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. [මහාව. 66, 
67; චූළව. 357] විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං පත් තචීවරං නීහරිත් වා 
එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; නිසීදනපච් චත් ථරණං නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බං; භිසිබිබ් කබොහනං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ ්කචො 
නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; පීඨං නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් චපටිපාදො නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බා; 
කඛළම් ලකෙො නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; අපස් කසන ලෙං 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; භුම් මත් ථරණං යථාපඤ් ඤත් තං 
ස් ලක් කඛත් වා නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං. සකච විහාකර 
සන් තානෙං කහොති, උ් කලොො පඨමං ඔහාකරතබ් බං, 
ආකලොෙසන් ධිෙණ් ණොගා පමජ් ජිතබ් බා. සකච කගරුෙපරිෙම් මෙතා භිත් ති 
ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා පමජ් ජිතබ් බා. සකච 
ොළවණ් ණෙතා භූමි ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා 
පමජ් ජිතබ් බා. සකච අෙතා කහොති භූමි, උදකෙන පරිප් ක ොසිත් වා පරික ොසිත් වා 
සම් මජ් ජිතබ් බා – මා විහාකරො රකජන උහඤ් ඤීති. සඞ් ොරං විචිනිත් වා 
එෙමන් තං ඡඩ් කඩතබ් බං. 

‘‘න භික් ඛුසාමන් තා කසනාසනං පප් ක ොකටතබ් බං. න විහාරසාමන් තා 
කසනාසනං පප් ක ොකටතබ් බං. න පානීයසාමන් තා කසනාසනං 
පප් ක ොකටතබ් බං. න පරිකෙොජනීයසාමන් තා කසනාසනං පප් ක ොකටතබ් බං. න 
පටිවාකත අඞ් ගකණ කසනාසනං පප් ක ොකටතබ් බං. අකධොවාකත කසනාසනං 
පප් ක ොකටතබ් බං. 

‘‘භුම් මත් ථරණං එෙමන් තං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා 
අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. මඤ් චපටිපාදො එෙමන් තං 
ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බා. මඤ් කචො 
එෙමන් තං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් කබො. පීඨං එෙමන් තං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා 
පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන 
ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. භිසිබිබ් කබොහනං 
එෙමන් තං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. නිසීදනපච් චත් ථරණං එෙමන් තං 
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ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං 
පඤ ්ඤකපතබ් බං. කඛළම් ලකෙො එෙමන් තං ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් කබො. අපස් කසන ලෙං එෙමන් තං 
ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බං. පත් තචීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා 
එකෙන හත් කථන කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො 
නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං 
නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජ වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා 
චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 

‘‘සකච පුරත් ථිමා සරජා වාතා වායන් ති, පුරත් ථිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. 
සකච පච් ඡිමා සරජා වාතා වායන් ති, පච් ඡිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච 
උත් තරා සරජා වාතා වායන් ති උත් තරා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච දක් ඛිණා 
සරජා වාතා වායන් ති, දක් ඛිණා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච සීතොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් බා, රත් තිං ථකෙතබ් බා. සකච උණ් හොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා ථකෙතබ් බා, රත් තිං විවරිතබ් බා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච 
කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච 
උපට් ඨානසාලා උක් ලාපා කහොති, උපට් ඨානසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච 
අග් ගිසාලා උක් ලාපා කහොති, අග් ගිසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච වච් චකුටි 
උක් ලාපා කහොති, වච් චකුටි සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච පරිකෙොජනීයං න කහොති, පරිකෙොජනීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා 
උදෙං ආසිඤ ්චිතබ් බං. 

‘‘සකච වුඩ් කඪන සද් ධිං එෙවිහාකර විහරති, න වුඩ් ඪං අනාපුච් ඡා උද් කදකසො 
දාතබ් කබො, න පරිපුච් ඡා දාතබ් බා, න සජ් ඣාකයො ොතබ් කබො, න ධම් කමො 
ොසිතබ් කබො, න පදීකපො ොතබ් කබො, න පදීකපො විජ් ඣාකපතබ් කබො, න 
වාතපානා විවරිතබ් බා, න වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච වුඩ් කඪන සද් ධිං 
එෙචඞ් ෙකම චඞ් ෙමති, කයන වුඩ් කඪො කතන පරිවත් තිතබ් බං, න ච වුඩ් කඪො 
සඞ් ඝාටිෙණ් කණන ඝට් කටතබ් කබො. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, භික් ඛූනං 
කසනාසනවත් තං යථා භික් ඛූහි කසනාසකන සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

9. ජන්තාඝරවත්තෙථා 

371. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජන් තාඝකර කථකරහි 
භික් ඛූහි නිවාරියමානා අනාදරියං පටිච් ච පහූතං ෙට් ඨං ආකරොකපත් වා අග් ගිං 
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පටුන 

දත් වා ද් වාරං ථකෙත් වා ද් වාකර නිසීදන් ති. භික් ඛූ [කථරා ච භික් ඛූ (සයා. ෙං.   
උණ් හාභිතත් තා ද් වාරං අලෙමානා මුච් ඡිතා පපතන් ති. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජන් තාඝකර කථකරහි භික් ඛූහි නිවාරියමානා අනාදරියං 
පටිච් ච පහූතං ෙට් ඨං ආකරොකපත් වා අග් ගිං දත් වා ද් වාරං ථකෙත් වා ද් වාකර 
නිසීදිස් සන් ති! භික් ඛූ උණ් හාභිතත් තා ද් වාරං අලෙමානා මුච් ඡිතා පපතන් තී’’ති. 
අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, 
භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ජන් තාඝකර කථකරහි භික් ඛූහි නිවාරියමානා 
අනාදරියං පටිච් ච පහූතං ෙට් ඨං ආකරොකපත් වා අග් ගිං දත් වා ද් වාරං ථකෙත් වා 
ද් වාකර නිසීදන් ති; භික් ඛූ උණ් හාභිතත් තා ද් වාරං අලෙමානා මුච් ඡිතා 
පපතන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, ජන් තාඝකර කථකරන භික් ඛුනා 
නිවාරියමාකනන අනාදරියං පටිච් ච පහූතං ෙට් ඨං ආකරොකපත් වා අග් ගි 
දාතබ් කබො. කයො දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න, භික් ඛකව, ද් වාරං ථකෙත් වා 
ද් වාකර නිසීදිතබ් බං. කයො නිසීකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 

372. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ජන් තාඝරවත් තං පඤ් ඤකපස් සාමි 
යථා භික් ඛූහි ජන් තාඝකර සම් මා වත් තිතබ් බං. කයො පඨමං ජන් තාඝරං ගච් ඡති, 
සකච ඡාරිො උස් සන් නා කහොති, ඡාරිො ඡඩ් කඩතබ් බා. සකච ජන් තාඝරං 
උක් ලාපං කහොති, ජන් තාඝරං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච පරිෙණ් ඩං උක් ලාපං කහොති, 
පරිෙණ් ඩං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං 
සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො 
සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච ජන් තාඝරසාලා උක් ලාපා කහොති, ජන් තාඝරසාලා 
සම් මජ් ජිතබ් බා. 

‘‘චුණ් ණං සන් කනතබ් බං, මත් තිො කතකමතබ් බා, උදෙකදොණිොය උදෙං 
ආසිඤ ්චිතබ් බං. ජන් තාඝරං පවිසන් කතන මත් තිොය මුඛං මක් කඛත් වා පුරකතො 
ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. න කථකර භික් ඛූ 
අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං. න නවා භික් ඛූ ආසකනන පටිබාහිතබ් බා. සකච 
උස් සහති, ජන් තාඝකර කථරානං භික් ඛූනං පරිෙම් මං ොතබ් බං. ජන් තාඝරා 
නික් ඛමන් කතන ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා 
ජන් තාඝරා නික් ඛමිතබ් බං. සකච උස ්සහති, උදකෙපි කථරානං භික් ඛූනං 
පරිෙම් මං ොතබ් බං. න කථරානං භික් ඛූනං පුරකතොපි නහායිතබ් බං, න 
උපරිකතොපි නහායිතබ් බං. නහාකතන උත් තරන් කතන ඔතරන් තානං මග් කගො 
දාතබ් කබො. කයො පච් ඡා ජන් තාඝරා නික් ඛමති, සකච ජන් තාඝරං චික් ඛ් ලං 
කහොති, කධොවිතබ් බං. මත් තිොකදොණිෙං කධොවිත් වා ජන් තාඝරපීඨං 
පටිසාකමත් වා අග් ගිං විජ් ඣාකපත් වා ද් වාරං ථකෙත් වා පක් ෙමිතබ් බං. ඉදං 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි    වත් තක් ඛන් ධෙං 

352 

පටුන 

කඛො, භික් ඛකව, භික් ඛූනං ජන් තාඝරවත් තං යථා භික් ඛූහි ජන් තාඝකර සම් මා 
වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

10. වච්චකුටිවත්තෙථා 

373. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු බ්රාහ් මණජාතිකෙො 
වච් චං ෙත් වා න ඉච් ඡති ආචකමතුං – කෙො ඉමං වසලං දුග් ගන් ධං ආමසිස ්සතීති 
[ආචමිස් සතීති (ෙ.  . තස් ස වච් චමග් කග කිමි සණ් ඨාති. අථ කඛො කසො භික් ඛු 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. ‘‘කිං පන ත් වං, ආවුකසො, වච් චං ෙත් වා න 
ආචකමසී’’ති? ‘‘එවමාවුකසො’’ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම භික් ඛු වච් චං ෙත් වා න 
ආචකමස ්සතී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර ත් වං, භික් ඛු, වච් චං ෙත් වා න ආචකමසී’’ති? 
‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, වච් චං ෙත් වා සති උදකෙ නාචකමතබ් බං. කයො 
නාචකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ වච් චකුටියා යථාවුඩ් ඪං වච් චං ෙකරොන් ති. 
නවො භික් ඛූ පඨමතරං ආගන් ත් වා වච් චිතා ආගකමන් ති. කත වච් චං 
සන් ධාකරන් තා මුච් ඡිතා පපතන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… 
සච් චං කිර භික් ඛකව…කප.… සච් චං ෙගවාති…කප.… ‘‘න, භික් ඛකව, 
වච් චකුටියා යථාවුඩ් ඪං වච් කචො ොතබ් කබො. කයො ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආගතපටිපාටියා වච් චං ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අතිසහසාපි වච් චකුටිං 
පවිසන් ති, උබ් ෙජිත් වාපි [උබ් භුජ් ජිත් වාපි (සී. , උබ් භුජිත් වා (සයා.   පවිසන් ති, 
නිත් ථුනන් තාපි වච් චං ෙකරොන් ති, දන් තෙට් ඨං ඛාදන් තාපි වච් චං ෙකරොන් ති, 
බහිද් ධාපි වච් චකදොණිොය වච් චං ෙකරොන් ති, බහිද් ධාපි පස් සාවකදොණිොය 
පස් සාවං ෙකරොන් ති, පස් සාවකදොණිොයපි කඛළං ෙකරොන් ති,  රුකසනපි 
ෙට් කඨන අවකලඛන් ති, අවකලඛනෙට් ඨම් පි වච් චකූපම් හි පාකතන් ති, 
අතිසහසාපි නික් ඛමන් ති, උබ් ෙජිත් වාපි නික් ඛමන් ති, චපුචපුොරෙම් පි 
ආචකමන් ති, ආචමනසරාවකෙපි උදෙං කසකසන් ති. කය කත භික් ඛූ 
අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ අතිසහසාපි වච් චකුටිං පවිසිස් සන් ති, උබ් ෙජිත් වාපි 
පවිසිස ්සන් ති, නිත් ථුනන් තාපි වච් චං ෙරිස් සන් ති, දන් තෙට් ඨං ඛාදන් තාපි වච් චං 
ෙරිස ්සන් ති, බහිද් ධාපි වච් චකදොණිොය වච් චං ෙරිස් සන් ති, බහිද් ධාපි 
පස් සාවකදොණිොය පස් සාවං ෙරිස ්සන් ති, පස් සාවකදොණිොයපි කඛළං 
ෙරිස ්සන් ති,  රුකසනපි ෙට් කඨන අවකලඛිස් සන් ති, අවකලඛනෙට් ඨම් පි 
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වච් චකූපම් හි පාකතස් සන් ති, අතිසහසාපි නික් ඛමිස ්සන් ති, උබ් ෙජිත් වාපි 
නික් ඛමිස් සන් ති, චපුචපුොරෙම් පි ආචකමස් සන් ති, ආචමනසරාවකෙපි උදෙං 
කසකසස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… සච් චං කිර, භික් ඛකව…කප.… සච් චං ෙගවාති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

374. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං වච් චකුටිවත් තං පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා 
භික් ඛූහි වච් චකුටියා සම් මා වත් තිතබ් බං. කයො වච් චකුටිං ගච් ඡති කතන බහි 
ඨිකතන [බහි ඨිකතන (සී. ෙ.   උක් ොසිතබ් බං. අන් කතො නිසින් කනනපි 
උක් ොසිතබ් බං. චීවරවංකස වා චීවරරජ් ජයා වා චීවරං නික් ඛිපිත් වා සාධුෙං 
අතරමාකනන වච් චකුටී පවිසිතබ් බා. නාතිසහසා පවිසිතබ් බා. න උබ් ෙජිත් වා 
පවිසිතබ් බා. වච් චපාදුොය ඨිකතන උබ් ෙජිතබ් බං. න නිත් ථුනන් කතන වච් කචො 
ොතබ් කබො. න දන් තෙට් ඨං ඛාදන් කතන වච් කචො ොතබ් කබො. න බහිද් ධා 
වච් චකදොණිොය වච් කචො ොතබ් කබො. න බහිද් ධා පස් සාවකදොණිොය පස් සාකවො 
ොතබ් කබො. න පස් සාවකදොණිොය කඛකළො ොතබ් කබො. න  රුකසන ෙට් කඨන 
අවකලඛිතබ් බං. න අවකලඛනෙට් ඨං වච් චකූපම් හි පාකතතබ් බං. වච් චපාදුොය 
ඨිකතන පටිච් ඡාකදතබ් බං. නාතිසහසා නික් ඛමිතබ් බං. න උබ් ෙජිත් වා 
නික් ඛමිතබ් බං. ආචමනපාදුොය ඨිකතන උබ් ෙජිතබ් බං. න චපුචපුොරෙං 
ආචකමතබ් බං. න ආචමනසරාවකෙ උදෙං කසකසතබ් බං. ආචමනපාදුොය 
ඨිකතන පටිච් ඡාකදතබ් බං. 

‘‘සකච වච් චකුටි උහතා [ඌහතා (සී. සයා.   කහොති, කධොවිතබ් බා. සකච 
අවකලඛනපිධකරො පූකරො කහොති, අවකලඛනෙට් ඨං ඡඩ් කඩතබ් බං. සකච 
වච් චකුටි උක් ලාපා කහොති, වච් චකුටි සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච පරිෙණ් ඩං උක් ලාපං 
කහොති, පරිෙණ් ඩං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං 
සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො 
සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා 
උදෙං ආසිඤ ්චිතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, භික් ඛූනං වච් චකුටිවත් තං යථා 
භික් ඛූහි වච් චකුටියා සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

11. උපජ්ඣායවත්තෙථා 

375. කතන කඛො පන සමකයන සද් ධිවිහාරිො උපජ් ඣාකයසු න සම් මා 
වත් තන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම සද් ධිවිහාරිො උපජ් ඣාකයසු න සම් මා 
වත් තිස ්සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිො උපජ් ඣාකයසු න 
සම් මා වත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති විගරහි බුද් කධො ෙගවා…කප.… 
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‘‘ෙථඤ ්හි නාම, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිො උපජ් ඣාකයසු න සම් මා 
වත් තිස ්සන් ති! කනතං, භික් ඛකව, අප් පසන් නානං වා පසාදාය…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

376. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිොනං උපජ් ඣාකයසු වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා සද් ධිවිහාරිකෙහි උපජ් ඣාකයසු සම් මා වත් තිතබ් බං. 
[මහාව. 66] සද් ධිවිහාරිකෙන, භික් ඛකව, උපජ් ඣායම් හි සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – 

‘‘ොලස ්කසව උට් ඨාය උපාහනා ඔමුඤ් චිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා දන් තෙට් ඨං දාතබ් බං, මුකඛොදෙං දාතබ් බං, ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං. 
සකච යාගු කහොති, ොජනං කධොවිත් වා යාගු උපනාකමතබ් බා. යාගුං පීතස් ස 
උදෙං දත් වා ොජනං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන 
කධොවිත් වා පටිසාකමතබ් බං. උපජ් ඣායම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං. 
සකච කසො කදකසො උක් ලාකපො කහොති, කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච උපජ් ඣාකයො ගාමං පවිසිතුොකමො කහොති, නිවාසනං දාතබ් බං, 
පටිනිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං, ොයබන් ධනං දාතබ් බං, සගුණං ෙත් වා 
සඞ් ඝාටිකයො දාතබ් බා, කධොවිත් වා පත් කතො කසොදකෙො [සඋදකෙො (ෙ.   
දාතබ් කබො. සකච උපජ් ඣාකයො පච් ඡාසමණං ආෙඞ් ඛති, තිමණ් ඩලං 
පටිච් ඡාකදන් කතන පරිමණ් ඩලං නිවාකසත් වා ොයබන් ධනං බන් ධිත් වා සගුණං 
ෙත් වා සඞ් ඝාටිකයො පාරුපිත් වා ගණ් ඨිෙං පටිමුඤ් චිත් වා කධොවිත් වා පත් තං 
ගකහත් වා උපජ් ඣායස් ස පච් ඡාසමකණන කහොතබ් බං. නාතිදූකර ගන් තබ් බං, 
නාච් චාසන් කන ගන් තබ් බං, පත් තපරියාපන් නං පටිග් ගකහතබ් බං. න 
උපජ් ඣායස් ස ෙණමානස් ස අන් තරන් තරා ෙථා ඔපාකතතබ් බා. උපජ් ඣාකයො 
ආපත් තිසාමන් තා ෙණමාකනො නිවාකරතබ් කබො. 

‘‘නිවත් තන් කතන පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, පච් චුග් ගන් ත් වා 
පත් තචීවරං පටිග් ගකහතබ් බං, පටිනිවාසනං දාතබ් බං, නිවාසනං 
පටිග් ගකහතබ් බං. සකච චීවරං සින් නං කහොති, මුහුත් තං උණ් කහ ඔතාකපතබ් බං, 
න ච උණ් කහ චීවරං නිදහිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරන් කතන 
චතුරඞ් ගුලං ෙණ් ණං උස් සාකරත් වා චීවරං සඞ් ඝරිතබ් බං – මා මජ් කඣ ෙඞ් කගො 
අකහොසීති. ඔකෙොකග ොයබන් ධනං ොතබ් බං. 

‘‘සකච පිණ් ඩපාකතො කහොති, උපජ් ඣාකයො ච භුඤ ්ජිතුොකමො කහොති, උදෙං 
දත් වා පිණ් ඩපාකතො උපනාකමතබ් කබො. උපජ් ඣාකයො පානීකයන පුච් ඡිතබ් කබො. 
භුත් තාවිස් ස උදෙං දත් වා පත් තං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
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පටුන 

අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා කවොදෙං ෙත් වා මුහුත් තං උණ් කහ 
ඔතාකපතබ් කබො. න ච උණ් කහ පත් කතො නිදහිතබ් කබො. පත් තචීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා 
එකෙන හත් කථන කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො 
නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං 
නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා 
චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. උපජ් ඣායම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං, පාකදොදෙං 
පාදපීඨං පාදෙථලිෙං පටිසාකමතබ් බං. සකච කසො කදකසො උක් ලාකපො කහොති, 
කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච උපජ් ඣාකයො නහායිතුොකමො කහොති, නහානං පටියාකදතබ් බං. 
සකච සීකතන අත් කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් බං. සකච උණ් කහන අත් කථො 
කහොති, උණ් හං පටියාකදතබ් බං. 

‘‘සකච උපජ් ඣාකයො ජන් තාඝරං පවිසිතුොකමො කහොති, චුණ් ණං 
සන් කනතබ් බං, මත් තිො කතකමතබ් බා, ජන් තාඝරපීඨං ආදාය උපජ් ඣායස් ස 
පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො ගන් ත් වා ජන් තාඝරපීඨං දත් වා චීවරං පටිග් ගකහත් වා 
එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං, චුණ් ණං දාතබ් බං, මත් තිො දාතබ් බා. සකච 
උස් සහති, ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. ජන් තාඝරං පවිසන් කතන මත් තිොය මුඛං 
මක් කඛත් වා පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. න 
කථකර භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං. න නවා භික් ඛූ ආසකනන පටිබාහිතබ් බා. 
ජන් තාඝකර උපජ් ඣායස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. ජන් තාඝරා නික් ඛමන් කතන 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරා 
නික් ඛමිතබ් බං. 

‘‘උදකෙපි උපජ් ඣායස ්ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. නහාකතන පඨමතරං 
උත් තරිත් වා අත් තකනො ගත් තං කවොදෙං ෙත් වා නිවාකසත් වා උපජ් ඣායස ්ස 
ගත් තකතො උදෙං පමජ් ජිතබ් බං, නිවාසනං දාතබ් බං, සඞ් ඝාටි දාතබ් බා, 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං. උපජ් ඣාකයො පානීකයන 
පුච් ඡිතබ් කබො. සකච උද් දිසාකපතුොකමො කහොති, උද් දිසිතබ් කබො. සකච 
පරිපුච් ඡිතුොකමො කහොති, පරිපුච් ඡිතබ් කබො. 

‘‘යස් මිං විහාකර උපජ් ඣාකයො විහරති, සකච කසො විහාකරො උක් ලාකපො 
කහොති, සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං 
පත් තචීවරං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; නිසීදනපච් චත් ථරණං 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; භිසිබිබ් කබොහනං නීහරිත් වා එෙමන් තං 
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නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් කචො නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, 
අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; පීඨං 
නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් චපටිපාදො නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බා; කඛළම් ලකෙො නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; 
අපස් කසන ලෙං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; භූමත් ථරණං 
යථාපඤ් ඤත් තං ස් ලක් කඛත් වා නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං. සකච 
විහාකර සන් තානෙං කහොති, උ් කලොො පඨමං ඔහාකරතබ් බං, 
ආකලොෙසන් ධිෙණ් ණොගා පමජ් ජිතබ් බා. සකච කගරුෙපරිෙම් මෙතා භිත් ති 
ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා පමජ් ජිතබ් බා. සකච 
ොළවණ් ණෙතා භූමි ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා 
පමජ් ජිතබ් බා. සකච අෙතා කහොති භූමි, උදකෙන පරිප් ක ොසිත් වා පරික ොසිත් වා 
සම් මජ් ජිතබ් බා – මා විහාකරො රකජන උහඤ් ඤීති. සඞ් ොරං විචිනිත් වා 
එෙමන් තං ඡඩ් කඩතබ් බං. 

‘‘භූමත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. මඤ් චපටිපාදො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බා. මඤ් කචො ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා 
පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන 
ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ ්ඤකපතබ් කබො. පීඨං 
ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. භිසිබිබ් කබොහනං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා 
පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. 
නිසීදනපච් චත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. කඛළම් ලකෙො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් කබො. අපස් කසන ලෙං ඔතාකපත් වා 
පමජ් ජිත් වා අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බං. පත් තචීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 
පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච 
අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං නික් ඛිපන් කතන 
එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං 
වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 

‘‘සකච පුරත් ථිමා සරජා වාතා වායන් ති, පුරත් ථිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. 
සකච පච් ඡිමා සරජා වාතා වායන් ති, පච් ඡිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච 
උත් තරා සරජා වාතා වායන් ති, උත් තරා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච දක් ඛිණා 
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සරජා වාතා වායන් ති, දක් ඛිණා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච සීතොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් බා, රත් තිං ථකෙතබ් බා. සකච උණ් හොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා ථකෙතබ් බා, රත් තිං විවරිතබ් බා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච 
කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච 
උපට් ඨානසාලා උක් ලාපා කහොති, උපට් ඨානසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච 
අග් ගිසාලා උක් ලාපා කහොති, අග් ගිසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච වච් චකුටි 
උක් ලාපා කහොති, වච් චකුටි සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච පරිකෙොජනීයං න කහොති, පරිකෙොජනීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා 
උදෙං ආසිඤ ්චිතබ් බං. 

‘‘සකච උපජ් ඣායස් ස අනභිරති උප් පන් නා කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන 
වූපොකසතබ් කබො, වූපොසාකපතබ් කබො, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච 
උපජ් ඣායස් ස කුක් කුච් චං උප් පන් නං කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන විකනොකදතබ් බං, 
විකනොදාකපතබ් බං, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච උපජ් ඣායස් ස දිට් ඨිගතං 
උප් පන් නං කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන විකවකචතබ් බං, විකවචාකපතබ් බං, 
ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච උපජ් ඣාකයො ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් කනො 
කහොති පරිවාසාරකහො, සද් ධිවිහාරිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො උපජ් ඣායස් ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච උපජ් ඣාකයො 
මූලායපටිෙස ්සනාරකහො කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන උස ්සුක් ෙං ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො සඞ් කඝො උපජ් ඣායං මූලාය පටිෙස් කසයයාති. සකච 
උපජ් ඣාකයො මානත් තාරකහො කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො සඞ් කඝො උපජ් ඣායස් ස මානත් තං දකදයයාති. සකච උපජ් ඣාකයො 
අබ් ොනාරකහො කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො උපජ් ඣායං අබ් කෙයයාති. සකච සඞ් කඝො උපජ් ඣායස් ස ෙම් මං 
ෙත් තුොකමො කහොති, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං 
වා උක් කඛපනීයං වා, සද් ධිවිහාරිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො උපජ් ඣායස් ස ෙම් මං න ෙකරයය, ලහුොය වා පරිණාකමයයාති. ෙතං 
වා පනස ්ස කහොති සඞ් කඝන ෙම් මං, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා 
පටිසාරණීයං වා උක් කඛපනීයං වා, සද් ධිවිහාරිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො උපජ් ඣාකයො සම් මා වත් කතයය, කලොමං පාකතයය, කනත් ථාරං 
වත් කතයය, සඞ් කඝො තං ෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙයයාති. 

‘‘සකච උපජ් ඣායස් ස චීවරං කධොවිතබ් බං කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන 
කධොවිතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො උපජ් ඣායස් ස චීවරං 
කධොවිකයථාති. සකච උපජ් ඣායස ්ස චීවරං ොතබ් බං කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන 
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ොතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො උපජ් ඣායස් ස චීවරං 
ෙරිකයථාති. සකච උපජ් ඣායස් ස රජනා පචිතබ් බා කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙන 
පචිතබ් බා, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො උපජ් ඣායස් ස රජනං 
පචිකයථාති. සකච උපජ් ඣායස ්ස චීවරං රජිතබ් බං [රකජතබ් බං (සයා.   කහොති, 
සද් ධිවිහාරිකෙන රජිතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
උපජ් ඣායස් ස චීවරං රජිකයථාති. චීවරං රජන් කතන [රකජන් කතන (සයා.   
සාධුෙං සම් පරිවත් තෙං සම් පරිවත් තෙං රජිතබ් බං, න ච අච් ඡින් කන කථකව 
පක් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න උපජ් ඣායං අනාපුච් ඡා එෙච් චස ්ස පත් කතො දාතබ් කබො, න එෙච් චස් ස 
පත් කතො පටිග් ගකහතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස චීවරං දාතබ් බං, න එෙච් චස් ස චීවරං 
පටිග් ගකහතබ් බං; න එෙච් චස් ස පරික් ඛාකරො දාතබ් කබො, න එෙච් චස් ස 
පරික් ඛාකරො පටිග් ගකහතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස කෙසා කඡකදතබ් බා 
[කඡත් තබ් බා (සී. , කඡදිතබ් බා (ෙ.  , න එෙච් කචන කෙසා කඡදාකපතබ් බා; න 
එෙච් චස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං, න එෙච් කචන පරිෙම් මං ොරාකපතබ් බං; න 
එෙච් චස් ස කවයයාවච් කචො [කවයයාවච් චං (ෙ.   ොතබ් කබො, න එෙච් කචන 
කවයයාවච් කචො ොරාකපතබ් කබො; න එෙච් චස් ස පච් ඡාසමකණන කහොතබ් බං, න 
එෙච් කචො පච් ඡාසමකණො ආදාතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස පිණ් ඩපාකතො 
නීහරිතබ් කබො, න එෙච් කචන පිණ් ඩපාකතො නීහරාකපතබ් කබො; න උපජ් ඣායං 
අනාපුච් ඡා ගාකමො පවිසිතබ් කබො; න සුසානං ගන් තබ් බං; න දිසා පක් ෙමිතබ් බා. 
සකච උපජ් ඣාකයො ගිලාකනො කහොති, යාවජීවං උපට් ඨාතබ් කබො, වුට් ඨානමස් ස 
ආගකමතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිොනං උපජ් ඣාකයසු වත් තං 
යථා සද් ධිවිහාරිකෙහි උපජ් ඣාකයසු සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

12. සද්ධිවිහාරිෙවත්තෙථා 

377. කතන කඛො පන සමකයන උපජ් ඣායා සද් ධිවිහාරිකෙසු න සම් මා 
වත් තන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම උපජ් ඣායා සද් ධිවිහාරිකෙසු න සම් මා 
වත් තිස ්සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, උපජ් ඣායා සද් ධිවිහාරිකෙසු න 
සම් මා වත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං 
ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

378. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, උපජ් ඣායානං සද් ධිවිහාරිකෙසු වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා උපජ් ඣාකයහි සද් ධිවිහාරිකෙසු සම් මා වත් තිතබ් බං. 
[මහාව. 67] උපජ් ඣාකයන, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිෙම් හි සම් මා වත් තිතබ් බං. 
තත්රායං සම් මාවත් තනා – 
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‘‘උපජ් ඣාකයන, භික් ඛකව, සද් ධිවිහාරිකෙො සඞ් ගකහතබ් කබො 
අනුග් ගකහතබ් කබො උද් කදකසන පරිපුච් ඡාය ඔවාකදන අනුසාසනියා. සකච 
උපජ් ඣායස් ස පත් කතො කහොති, සද් ධිවිහාරිෙස ්ස පත් කතො න කහොති, 
උපජ් ඣාකයන සද් ධිවිහාරිෙස් ස පත් කතො දාතබ් කබො, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස පත් කතො උප් පජ් ජිකයථාති. සකච උපජ් ඣායස් ස 
චීවරං කහොති, සද් ධිවිහාරිෙස ්ස චීවරං න කහොති, උපජ් ඣාකයන 
සද් ධිවිහාරිෙස ්ස චීවරං දාතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සද් ධිවිහාරිෙස ්ස චීවරං උප් පජ් ජිකයථාති. සකච උපජ් ඣායස් ස පරික් ඛාකරො 
කහොති, සද් ධිවිහාරිෙස් ස පරික් ඛාකරො න කහොති, උපජ් ඣාකයන 
සද් ධිවිහාරිෙස ්ස පරික් ඛාකරො දාතබ් කබො, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු 
කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස පරික් ඛාකරො උප් පජ් ජිකයථාති. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිකෙො ගිලාකනො කහොති, ොලස ්කසව උට් ඨාය දන් තෙට් ඨං 
දාතබ් බං, මුකඛොදෙං දාතබ් බං, ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං. සකච යාගු කහොති, 
ොජනං කධොවිත් වා යාගු උපනාකමතබ් බා. යාගුං පීතස් ස උදෙං දත් වා ොජනං 
පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා 
පටිසාකමතබ් බං. සද් ධිවිහාරිෙම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං. සකච කසො 
කදකසො උක් ලාකපො කහොති, කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිකෙො ගාමං පවිසිතුොකමො කහොති, නිවාසනං දාතබ් බං, 
පටිනිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං, ොයබන් ධනං දාතබ් බං, සගුණං ෙත් වා 
සඞ් ඝාටිකයො දාතබ් බා, කධොවිත් වා පත් කතො කසොදකෙො දාතබ් කබො. 

‘‘එත් තාවතා නිවත් තිස් සතීති ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, පාකදොදෙං පාදපීඨං 
පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තචීවරං පටිග් ගකහතබ් බං, 
පටිනිවාසනං දාතබ් බං, නිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං. සකච චීවරං සින් නං කහොති, 
මුහුත් තං උණ් කහ ඔතාකපතබ් බං, න ච උණ් කහ චීවරං නිදහිතබ් බං. චීවරං 
සඞ් ඝරිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරන් කතන චතුරඞ් ගුලං ෙණ් ණං උස් සාකරත් වා චීවරං 
සඞ් ඝරිතබ් බං – මා මජ් කඣ ෙඞ් කගො අකහොසීති. ඔකෙොකග ොයබන් ධනං 
ොතබ් බං. 

‘‘සකච පිණ් ඩපාකතො කහොති, සද් ධිවිහාරිකෙො ච භුඤ් ජිතුොකමො කහොති, 
උදෙං දත් වා පිණ් ඩපාකතො උපනාකමතබ් කබො. සද් ධිවිහාරිකෙො පානීකයන 
පුච් ඡිතබ් කබො. භුත් තාවිස් ස උදෙං දත් වා පත් තං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා 
සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා කවොදෙං ෙත් වා මුහුත් තං උණ් කහ 
ඔතාකපතබ් කබො, න ච උණ් කහ පත් කතො නිදහිතබ් කබො. පත් තචීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා 
එකෙන හත් කථන කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො 
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නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං 
නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා 
චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. සද් ධිවිහාරිෙම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං පටිසාකමතබ් බං. සකච කසො කදකසො 
උක් ලාකපො කහොති, කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිකෙො නහායිතුොකමො කහොති, නහානං පටියාකදතබ් බං. 
සකච සීකතන අත් කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් බං. සකච උණ් කහන අත් කථො 
කහොති, උණ් හං පටියාකදතබ් බං. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිකෙො ජන් තාඝරං පවිසිතුොකමො කහොති, චුණ් ණං 
සන් කනතබ් බං, මත් තිො කතකමතබ් බා, ජන් තාඝරපීඨං ආදාය [ආදාය 
සද් ධිවිහාරිෙස ්ස පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො (ෙ.   ගන් ත් වා ජන් තාඝරපීඨං දත් වා 
චීවරං පටිග් ගකහත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං, චුණ් ණං දාතබ් බං, මත් තිො 
දාතබ් බා. සකච උස් සහති ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. ජන් තාඝරං පවිසන් කතන 
මත් තිොය මුඛං මක් කඛත් වා පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරං 
පවිසිතබ් බං. න කථකර භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං, න නවා භික් ඛූ ආසකනන 
පටිබාහිතබ් බා. ජන් තාඝකර සද් ධිවිහාරිෙස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. ජන් තාඝරා 
නික් ඛමන් කතන ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා 
ජන් තාඝරා නික් ඛමිතබ් බං. 

‘‘උදකෙපි සද් ධිවිහාරිෙස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. නහාකතන පඨමතරං 
උත් තරිත් වා අත් තකනො ගත් තං කවොදෙං ෙත් වා නිවාකසත් වා සද් ධිවිහාරිෙස ්ස 
ගත් තකතො උදෙං පමජ් ජිතබ් බං, නිවාසනං දාතබ් බං, සඞ් ඝාටි දාතබ් බා, 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං. සද් ධිවිහාරිකෙො පානීකයන 
පුච් ඡිතබ් කබො. 

‘‘යස් මිං විහාකර සද් ධිවිහාරිකෙො විහරති, සකච කසො විහාකරො උක් ලාකපො 
කහොති, සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං 
පත් තචීවරං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං…කප.… සකච 
ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස අනභිරති උප් පන් නා කහොති, උපජ් ඣාකයන 
වූපොකසතබ් කබො, වූපොසාකපතබ් කබො, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච 
සද් ධිවිහාරිෙස ්ස කුක් කුච් චං උප් පන් නං කහොති, උපජ් ඣාකයන විකනොකදතබ් බං, 
විකනොදාකපතබ් බං, ධම් මෙථා වාස ්ස ොතබ් බා. සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස 
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පටුන 

දිට් ඨිගතං උප් පන් නං කහොති, උපජ් ඣාකයන විකවකචතබ් බං, විකවචාකපතබ් බං, 
ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච සද් ධිවිහාරිකෙො ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් කනො 
කහොති පරිවාසාරකහො, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙස් ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච සද් ධිවිහාරිකෙො 
මූලායපටිෙස ්සනාරකහො කහොති, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති 
නු කඛො සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙං මූලාය පටිෙස් කසයයාති. සකච සද් ධිවිහාරිකෙො 
මානත් තාරකහො කහොති, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙස් ස මානත් තං දකදයයාති. සකච සද් ධිවිහාරිකෙො 
අබ් ොනාරකහො කහොති, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙං අබ් කෙයයාති. සකච සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙස් ස ෙම් මං 
ෙත් තුොකමො කහොති, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං 
වා උක් කඛපනීයං වා, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො සද් ධිවිහාරිෙස් ස ෙම් මං න ෙකරයය, ලහුොය වා පරිණාකමයයාති. 
ෙතං වා පනස් ස කහොති සඞ් කඝන ෙම් මං, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා 
පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා, උක් කඛපනීයං වා, උපජ් ඣාකයන උස් සුක් ෙං 
ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො සද් ධිවිහාරිකෙො සම් මා වත් කතයය කලොමං පාකතයය, 
කනත් ථාරං වත් කතයය, සඞ් කඝො තං ෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙයයාති. 

‘‘සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං කධොවිතබ් බං කහොති, උපජ් ඣාකයන 
ආචික් ඛිතබ් බං – එවං කධොකවයයාසීති, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු 
කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං කධොවිකයථාති. සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං 
ොතබ් බං කහොති, උපජ් ඣාකයන ආචික් ඛිතබ් බං – එවං ෙකරයයාසීති, 
උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං ෙරිකයථාති. 
සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස රජනං පචිතබ් බං කහොති, උපජ් ඣාකයන ආචික් ඛිතබ් බං 
– එවං පකචයයාසීති, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස 
රජනං පචිකයථාති. සකච සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං රජිතබ් බං කහොති, 
උපජ් ඣාකයන ආචික් ඛිතබ් බං – එවං රකජයයාසීති, උස ්සුක් ෙං වා ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො සද් ධිවිහාරිෙස් ස චීවරං රජිකයථාති. චීවරං රජන් කතන සාධුෙං 
සම් පරිවත් තෙං සම් පරිවත් තෙං රජිතබ් බං, න ච අච් ඡින් කන කථකව 
පක් ෙමිතබ් බං. සකච සද් ධිවිහාරිකෙො ගිලාකනො කහොති, යාවජීවං 
උපට් ඨාතබ් කබො, වුට් ඨානමස් ස ආගකමතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, 
උපජ් ඣායානං සද් ධිවිහාරිකෙසු වත් තං යථා උපජ් ඣාකයහි සද් ධිවිහාරිකෙසු 
සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 
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13. ආචරියවත්තෙථා 

379. කතන කඛො පන සමකයන අන් කතවාසිො ආචරිකයසු න සම් මා 
වත් තන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම අන් කතවාසිො ආචරිකයසු න සම් මා 
වත් තිස ්සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, අන් කතවාසිො ආචරිකයසු න 
සම් මා වත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං 
ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

380. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, අන් කතවාසිොනං ආචරිකයසු වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා අන් කතවාසිකෙහි ආචරිකයසු සම් මා වත් තිතබ් බං. [මහාව. 
78] අන් කතවාසිකෙන, භික් ඛකව, ආචරියම් හි සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

‘‘ොලස ්කසව උට් ඨාය උපාහනා ඔමුඤ් චිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා දන් තෙට් ඨං දාතබ් බං, මුකඛොදෙං දාතබ් බං, ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං. 
සකච යාගු කහොති, ොජනං කධොවිත් වා යාගු උපනාකමතබ් බා. යාගුං පීතස් ස 
උදෙං දත් වා ොජනං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන 
කධොවිත් වා පටිසාකමතබ් බං. ආචරියම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං. සකච 
කසො කදකසො උක් ලාකපො කහොති, කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච ආචරිකයො ගාමං පවිසිතුොකමො කහොති, නිවාසනං දාතබ් බං, 
පටිනිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං, ොයබන් ධනං දාතබ් බං, සගුණං ෙත් වා 
සඞ් ඝාටිකයො දාතබ් බා, කධොවිත් වා පත් කතො කසොදකෙො දාතබ් කබො. සකච 
ආචරිකයො පච් ඡාසමණං ආෙඞ් ඛති, තිමණ් ඩලං පටිච් ඡාකදන් කතන පරිමණ් ඩලං 
නිවාකසත් වා ොයබන් ධනං බන් ධිත් වා සගුණං ෙත් වා සඞ් ඝාටිකයො පාරුපිත් වා 
ගණ් ඨිෙං පටිමුඤ් චිත් වා කධොවිත් වා පත් තං ගකහත් වා ආචරියස් ස 
පච් ඡාසමකණන කහොතබ් බං. නාතිදූකර ගන් තබ් බං, නාච් චාසන් කන ගන් තබ් බං, 
පත් තපරියාපන් නං පටිග් ගකහතබ් බං. න ආචරියස් ස ෙණමානස් ස අන් තරන් තරා 
ෙථා ඔපාකතතබ් බා. ආචරිකයො ආපත් තිසාමන් තා ෙණමාකනො නිවාකරතබ් කබො. 

‘‘නිවත් තන් කතන පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, පච් චුග් ගන් ත් වා 
පත් තචීවරං පටිග් ගකහතබ් බං, පටිනිවාසනං දාතබ් බං, නිවාසනං 
පටිග් ගකහතබ් බං. සකච චීවරං සින් නං කහොති, මුහුත් තං උණ් කහ ඔතාකපතබ් බං, 
න ච උණ් කහ චීවරං නිදහිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරන් කතන 
චතුරඞ් ගුලං ෙණ් ණං උස් සාකරත් වා චීවරං සඞ් ඝරිතබ් බං – මා මජ් කඣ ෙඞ් කගො 
අකහොසීති. ඔකෙොකග ොයබන් ධනං ොතබ් බං. 
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‘‘සකච පිණ් ඩපාකතො කහොති, ආචරිකයො ච භුඤ් ජිතුොකමො කහොති, උදෙං 
දත් වා පිණ් ඩපාකතො උපනාකමතබ් කබො. ආචරිකයො පානීකයන පුච් ඡිතබ් කබො. 
භුත් තාවිස් ස උදෙං දත් වා පත් තං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා කවොදෙං ෙත් වා මුහුත් තං උණ් කහ 
ඔතාකපතබ් කබො, න ච උණ් කහ පත් කතො නිදහිතබ් කබො. පත් තචීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා 
එකෙන හත් කථන කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො 
නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං 
නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං වා පමජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා 
චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. ආචරියම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං, පාකදොදෙං 
පාදපීඨං පාදෙථලිෙං පටිසාකමතබ් බං. සකච කසො කදකසො උක් ලාකපො කහොති, 
කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච ආචරිකයො නහායිතුොකමො කහොති, නහානං පටියාකදතබ් බං. සකච 
සීකතන අත් කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් බං. සකච උණ් කහන අත් කථො කහොති, 
උණ් හං පටියාකදතබ් බං. 

‘‘සකච ආචරිකයො ජන් තාඝරං පවිසිතුොකමො කහොති, චුණ් ණං 
සන් කනතබ් බං, මත් තිො කතකමතබ් බා, ජන් තාඝරපීඨං ආදාය ආචරියස් ස 
පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො ගන් ත් වා ජන් තාඝරපීඨං දත් වා චීවරං පටිග් ගකහත් වා 
එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං, චුණ් ණං දාතබ් බං, මත් තිො දාතබ් බා. සකච 
උස් සහති, ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. ජන් තාඝරං පවිසන් කතන මත් තිොය මුඛං 
මක් කඛත් වා පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. න 
කථකර භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං. න නවා භික් ඛූ ආසකනන පටිබාහිතබ් බා. 
ජන් තාඝකර ආචරියස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. ජන් තාඝරා නික් ඛමන් කතන 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරා 
නික් ඛමිතබ් බං. 

‘‘උදකෙපි ආචරියස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. නහාකතන පඨමතරං 
උත් තරිත් වා අත් තකනො ගත් තං කවොදෙං ෙත් වා නිවාකසත් වා ආචරියස ්ස 
ගත් තකතො උදෙං පමජ් ජිතබ් බං, නිවාසනං දාතබ් බං, සඞ් ඝාටි දාතබ් බා, 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං. ආචරිකයො පානීකයන 
පුච් ඡිතබ් කබො. සකච උද් දිසාකපතුොකමො කහොති, උද් දිසිතබ් කබො. සකච 
පරිපුච් ඡිතුොකමො කහොති, පරිපුච් ඡිතබ් කබො. 
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‘‘යස් මිං විහාකර ආචරිකයො විහරති, සකච කසො විහාකරො උක් ලාකපො කහොති, 
සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං පත් තචීවරං 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; නිසීදනපච් චත් ථරණං නීහරිත් වා 
එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; භිසිබිබ් කබොහනං නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් කචො නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන 
අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; පීඨං 
නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, 
නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; මඤ් චපටිපාදො නීහරිත් වා එෙමන් තං 
නික් ඛිපිතබ් බා; කඛළම් ලකෙො නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් කබො; 
අපස් කසන ලෙං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං; භූමත් ථරණං 
යථාපඤ් ඤත් තං ස් ලක් කඛත් වා නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං. සකච 
විහාකර සන් තානෙං කහොති, උ් කලොො පඨමං ඔහාකරතබ් බං, 
ආකලොෙසන් ධිෙණ් ණොගා පමජ් ජිතබ් බා. සකච කගරුෙපරිෙම් මෙතා භිත් ති 
ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා පමජ් ජිතබ් බා. සකච 
ොළවණ් ණෙතා භූමි ෙණ් ණකිතා කහොති, කචොළෙං කතකමත් වා පීකළත් වා 
පමජ් ජිතබ් බා. සකච අෙතා කහොති භූමි, උදකෙන පරිප් ක ොසිත් වා පරික ොසිත් වා 
සම් මජ් ජිතබ් බා – මා විහාකරො රකජන උහඤ් ඤීති. සඞ් ොරං විචිනිත් වා 
එෙමන් තං ඡඩ් කඩතබ් බං. 

‘‘භූමත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. මඤ් චපටිපාදො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බා. මඤ් කචො ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා 
පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන 
ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ ්ඤකපතබ් කබො. පීඨං 
ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං 
අප් පටිඝංසන් කතන, අසඞ් ඝට් කටන් කතන ෙවාටපිට් ඨං, අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. භිසිබිබ් කබොහනං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා 
පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. 
නිසීදනපච් චත් ථරණං ඔතාකපත් වා කසොකධත් වා පප් ක ොකටත් වා අතිහරිත් වා 
යථාපඤ් ඤත් තං පඤ් ඤකපතබ් බං. කඛළම් ලකෙො ඔතාකපත් වා පමජ් ජිත් වා 
අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් කබො. අපස් කසන ලෙං ඔතාකපත් වා 
පමජ් ජිත් වා අතිහරිත් වා යථාඨාකන ඨකපතබ් බං. පත් තචීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 
පත් තං නික් ඛිපන් කතන එකෙන හත් කථන පත් තං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන 
කහට් ඨාමඤ් චං වා කහට් ඨාපීඨං වා පරාමසිත් වා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. න ච 
අනන් තරහිතාය භූමියා පත් කතො නික් ඛිපිතබ් කබො. චීවරං නික් ඛිපන් කතන 
එකෙන හත් කථන චීවරං ගකහත් වා එකෙන හත් කථන චීවරවංසං වා චීවරරජ් ජං 
වා පමජ් ජිත් වා පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා චීවරං නික් ඛිපිතබ් බං. 
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‘‘සකච පුරත් ථිමා සරජා වාතා වායන් ති, පුරත් ථිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. 
සකච පච් ඡිමා සරජා වාතා වායන් ති, පච් ඡිමා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච 
උත් තරා සරජා වාතා වායන් ති, උත් තරා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච දක් ඛිණා 
සරජා වාතා වායන් ති, දක් ඛිණා වාතපානා ථකෙතබ් බා. සකච සීතොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා විවරිතබ් බා, රත් තිං ථකෙතබ් බා. සකච උණ් හොකලො 
කහොති, දිවා වාතපානා ථකෙතබ් බා, රත් තිං විවරිතබ් බා. 

‘‘සකච පරිකවණං උක් ලාපං කහොති, පරිකවණං සම් මජ් ජිතබ් බං. සකච 
කෙොට් ඨකෙො උක් ලාකපො කහොති, කෙොට් ඨකෙො සම් මජ් ජිතබ් කබො. සකච 
උපට් ඨානසාලා උක් ලාපා කහොති, උපට් ඨානසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච 
අග් ගිසාලා උක් ලාපා කහොති, අග් ගිසාලා සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච වච් චකුටි 
උක් ලාපා කහොති, වච් චකුටි සම් මජ් ජිතබ් බා. සකච පානීයං න කහොති, පානීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච පරිකෙොජනීයං න කහොති, පරිකෙොජනීයං 
උපට් ඨාකපතබ් බං. සකච ආචමනකුම් භියා උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා 
උදෙං ආසිඤ ්චිතබ් බං. 

‘‘සකච ආචරියස් ස අනභිරති උප් පන් නා කහොති, අන් කතවාසිකෙන 
වූපොකසතබ් බා, වූපොසාකපතබ් බා, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච 
ආචරියස ්ස කුක් කුච් චං උප් පන් නං කහොති, අන් කතවාසිකෙන විකනොකදතබ් බං, 
විකනොදාකපතබ් බං, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච ආචරියස් ස දිට් ඨිගතං 
උප් පන් නං කහොති, අන් කතවාසිකෙන විකවකචතබ් බං, විකවචාකපතබ් බං, 
ධම් මෙථා වාස ්ස ොතබ් බා. සකච ආචරිකයො ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් කනො කහොති, 
පරිවාසාරකහො, අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො ආචරියස් ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච ආචරිකයො 
මූලායපටිෙස ්සනාරකහො කහොති, අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – 
කින් ති නු කඛො සඞ් කඝො ආචරියං මූලාය පටිෙස ්කසයයාති. සකච ආචරිකයො 
මානත් තාරකහො කහොති, අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු 
කඛො සඞ් කඝො ආචරියස් ස මානත් තං දකදයයාති. සකච ආචරිකයො අබ් ොනාරකහො 
කහොති, අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො සඞ් කඝො 
ආචරියං අබ් කෙයයාති. සකච සඞ් කඝො ආචරියස් ස ෙම් මං ෙත් තුොකමො කහොති, 
තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක් කඛපනීයං වා, 
අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො සඞ් කඝො ආචරියස් ස 
ෙම් මං න ෙකරයය, ලහුොය වා පරිණාකමයයාති. ෙතං වා පනස් ස කහොති 
සඞ් කඝන ෙම් මං, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා 
උක් කඛපනීයං වා, අන් කතවාසිකෙන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
ආචරිකයො සම් මා වත් කතයය, කලොමං පාකතයය, කනත් ථාරං වත් කතයය, සඞ් කඝො 
තං ෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙයයාති. 
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‘‘සකච ආචරියස් ස චීවරං කධොවිතබ් බං කහොති, අන් කතවාසිකෙන 
කධොවිතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො ආචරියස් ස චීවරං 
කධොවිකයථාති. සකච ආචරියස් ස චීවරං ොතබ් බං කහොති, අන් කතවාසිකෙන 
ොතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො ආචරියස් ස චීවරං 
ෙරිකයථාති. සකච ආචරියස ්ස රජනං පචිතබ් බං කහොති, අන් කතවාසිකෙන 
පචිතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො ආචරියස් ස රජනං 
පචිකයථාති. සකච ආචරියස් ස චීවරං රජිතබ් බං කහොති, අන් කතවාසිකෙන 
රජිතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො ආචරියස් ස චීවරං 
රජිකයථාති. චීවරං රජන් කතන සාධුෙං සම් පරිවත් තෙං සම් පරිවත් තෙං 
රජිතබ් බං, න ච අච් ඡින් කන කථකව පක් ෙමිතබ් බං. 

‘‘න ආචරියං අනාපුච් ඡා එෙච් චස් ස පත් කතො දාතබ් කබො, න එෙච් චස ්ස 
පත් කතො පටිග් ගකහතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස චීවරං දාතබ් බං, න එෙච් චස් ස චීවරං 
පටිග් ගකහතබ් බං; න එෙච් චස් ස පරික් ඛාකරො දාතබ් කබො, න එෙච් චස් ස 
පරික් ඛාකරො පටිග් ගකහතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස කෙසා කඡදිතබ් බා, න 
එෙච් කචන කෙසා කඡදාකපතබ් බා; න එෙච් චස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං, න 
එෙච් කචන පරිෙම් මං ොරාකපතබ් බං; න එෙච් චස් ස කවයයාවච් කචො 
ොතබ් කබො, න එෙච් කචන කවයයාවච් කචො ොරාකපතබ් කබො; න එෙච් චස ්ස 
පච් ඡාසමකණන කහොතබ් බං, න එෙච් කචො පච් ඡාසමකණො ආදාතබ් කබො; න 
එෙච් චස් ස පිණ් ඩපාකතො නීහරිතබ් කබො, න එෙච් කචන පිණ් ඩපාකතො 
නීහරාකපතබ් කබො; න ආචරියං අනාපුච් ඡා ගාකමො පවිසිතබ් කබො; න සුසානං 
ගන් තබ් බං; න දිසා පක් ෙමිතබ් බා. සකච ආචරිකයො ගිලාකනො කහොති, යාවජීවං 
උපට් ඨාතබ් කබො, වුට් ඨානමස් ස ආගකමතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, 
අන් කතවාසිොනං ආචරිකයසු වත් තං යථා අන් කතවාසිකෙහි ආචරිකයසු සම් මා 
වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

14. අන්කතවාසිෙවත්තෙථා 

381. කතන කඛො පන සමකයන ආචරියා අන් කතවාසිකෙසු න සම් මා 
වත් තන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ආචරියා අන් කතවාසිකෙසු න සම් මා 
වත් තිස ්සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. අථ 
කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ භික් ඛුසඞ් ඝං 
සන් නිපාතාකපත් වා භික් ඛූ පටිපුච් ඡි – ‘‘සච් චං කිර, භික් ඛකව, ආචරියා 
අන් කතවාසිකෙසු න සම් මා වත් තන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 
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382. ‘‘කතන හි, භික් ඛකව, ආචරියානං අන් කතවාසිකෙසු වත් තං 
පඤ ්ඤකපස් සාමි යථා ආචරිකයහි අන් කතවාසිකෙසු සම් මා වත් තිතබ් බං. [මහාව. 
79] ආචරිකයන, භික් ඛකව, අන් කතවාසිෙම් හි සම් මා වත් තිතබ් බං. තත්රායං 
සම් මාවත් තනා – 

‘‘ආචරිකයන, භික් ඛකව, අන් කතවාසිකෙො සඞ් ගකහතබ් කබො 
අනුග් ගකහතබ් කබො උද් කදකසන පරිපුච් ඡාය ඔවාකදන අනුසාසනියා. සකච 
ආචරියස ්ස පත් කතො කහොති, අන් කතවාසිෙස් ස පත් කතො න කහොති, ආචරිකයන 
අන් කතවාසිෙස් ස පත් කතො දාතබ් කබො, උස ්සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
අන් කතවාසිෙස් ස පත් කතො උප් පජ් ජිකයථාති. සකච ආචරියස් ස චීවරං කහොති, 
අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං න කහොති, ආචරිකයන අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං 
දාතබ් බං, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං 
උප් පජ් ජිකයථාති. සකච ආචරියස් ස පරික් ඛාකරො කහොති, අන් කතවාසිෙස ්ස 
පරික් ඛාකරො න කහොති, ආචරිකයන අන් කතවාසිෙස් ස පරික් ඛාකරො දාතබ් කබො, 
උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො අන් කතවාසිෙස ්ස පරික් ඛාකරො 
උප් පජ් ජිකයථාති. 

‘‘සකච අන් කතවාසිකෙො ගිලාකනො කහොති, ොලස ්කසව උට් ඨාය දන් තෙට් ඨං 
දාතබ් බං, මුකඛොදෙං දාතබ් බං, ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං. සකච යාගු කහොති, 
ොජනං කධොවිත් වා යාගු උපනාකමතබ් බා. යාගුං පීතස් ස උදෙං දත් වා ොජනං 
පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා 
පටිසාකමතබ් බං. අන් කතවාසිෙම් හි වුට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං. සකච කසො 
කදකසො උක් ලාකපො කහොති, කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච අන් කතවාසිකෙො ගාමං පවිසිතුොකමො කහොති, නිවාසනං දාතබ් බං, 
පටිනිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං, ොයබන් ධනං දාතබ් බං, සගුණං ෙත් වා 
සඞ් ඝාටිකයො දාතබ් බා, කධොවිත් වා පත් කතො කසොදකෙො දාතබ් කබො. 

‘‘එත් තාවතා නිවත් තිස් සතීති ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, පාකදොදෙං පාදපීඨං 
පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, පච් චුග් ගන් ත් වා පත් තචීවරං පටිග් ගකහතබ් බං, 
පටිනිවාසනං දාතබ් බං, නිවාසනං පටිග් ගකහතබ් බං. සකච චීවරං සින් නං කහොති, 
මුහුත් තං උණ් කහ ඔතාකපතබ් බං, න ච උණ් කහ චීවරං නිදහිතබ් බං. චීවරං 
සඞ් ඝරිතබ් බං. චීවරං සඞ් ඝරන් කතන චතුරඞ් ගුලං ෙණ් ණං උස් සාකරත් වා චීවරං 
සඞ් ඝරිතබ් බං – මා මජ් කඣ ෙඞ් කගො අකහොසීති. ඔකෙොකග ොයබන් ධනං 
ොතබ් බං. 

‘‘සකච පිණ් ඩපාකතො කහොති, අන් කතවාසිකෙො ච භුඤ් ජිතුොකමො කහොති, 
උදෙං දත් වා පිණ් ඩපාකතො උපනාකමතබ් කබො. අන් කතවාසිකෙො පානීකයන 
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පුච් ඡිතබ් කබො. භුත් තාවිස් ස උදෙං දත් වා පත් තං පටිග් ගකහත් වා නීචං ෙත් වා 
සාධුෙං අප් පටිඝංසන් කතන කධොවිත් වා කවොදෙං ෙත් වා මුහුත් තං උණ් කහ 
ඔතාකපතබ් කබො, න ච උණ් කහ පත් කතො නිදහිතබ් කබො. පත් තචීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. පත් තං නික් ඛිපන් කතන…කප.… චීවරං 
නික් ඛිපන් කතන…කප.… පාරකතො අන් තං ඔරකතො කෙොගං ෙත් වා චීවරං 
නික් ඛිපිතබ් බං. අන් කතවාසිෙම් හි උට් ඨිකත ආසනං උද් ධරිතබ් බං, පාකදොදෙං 
පාදපීඨං පාදෙථලිෙං පටිසාකමතබ් බං. සකච කසො කදකසො උක් ලාකපො කහොති, 
කසො කදකසො සම් මජ් ජිතබ් කබො. 

‘‘සකච අන් කතවාසිකෙො නහායිතුොකමො කහොති, නහානං පටියාකදතබ් බං. 
සකච සීකතන අත් කථො කහොති, සීතං පටියාකදතබ් බං. සකච උණ් කහන අත් කථො 
කහොති, උණ් හං පටියාකදතබ් බං. 

‘‘සකච අන් කතවාසිකෙො ජන් තාඝරං පවිසිතුොකමො කහොති, චුණ් ණං 
සන් කනතබ් බං, මත් තිො කතකමතබ් බා, ජන් තාඝරපීඨං ආදාය [ආදාය 
අන් කතවාසිෙස් ස පිට් ඨිකතො පිට් ඨිකතො (ෙ.   ගන් ත් වා ජන් තාඝරපීඨං දත් වා 
චීවරං පටිග් ගකහත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං, චුණ් ණං දාතබ් බං, මත් තිො 
දාතබ් බා. සකච උස් සහති ජන් තාඝරං පවිසිතබ් බං. ජන් තාඝරං පවිසන් කතන 
මත් තිොය මුඛං මක් කඛත් වා පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා ජන් තාඝරං 
පවිසිතබ් බං. න කථකර භික් ඛූ අනුපඛජ් ජ නිසීදිතබ් බං. න නවා භික් ඛූ ආසකනන 
පටිබාහිතබ් බා. ජන් තාඝකර අන් කතවාසිෙස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. ජන් තාඝරා 
නික් ඛමන් කතන ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පුරකතො ච පච් ඡකතො ච පටිච් ඡාකදත් වා 
ජන් තාඝරා නික් ඛමිතබ් බං. 

‘‘උදකෙපි අන් කතවාසිෙස් ස පරිෙම් මං ොතබ් බං. නහාකතන පඨමතරං 
උත් තරිත් වා අත් තකනො ගත් තං කවොදෙං ෙත් වා නිවාකසත් වා අන් කතවාසිෙස ්ස 
ගත් තකතො උදෙං පමජ් ජිතබ් බං, නිවාසනං දාතබ් බං, සඞ් ඝාටි දාතබ් බා, 
ජන් තාඝරපීඨං ආදාය පඨමතරං ආගන් ත් වා ආසනං පඤ් ඤකපතබ් බං, 
පාකදොදෙං පාදපීඨං පාදෙථලිෙං උපනික් ඛිපිතබ් බං, අන් කතවාසිකෙො 
පානීකයන පුච් ඡිතබ් කබො. 

‘‘යස් මිං විහාකර අන් කතවාසිකෙො විහරති, සකච කසො විහාකරො උක් ලාකපො 
කහොති, සකච උස් සහති, කසොකධතබ් කබො. විහාරං කසොකධන් කතන පඨමං 
පත් තචීවරං නීහරිත් වා එෙමන් තං නික් ඛිපිතබ් බං…කප.… ආචමනකුම් භියා 
උදෙං න කහොති, ආචමනකුම් භියා උදෙං ආසිඤ් චිතබ් බං. 

‘‘සකච අන් කතවාසිෙස් ස අනභිරති උප් පන් නා කහොති, ආචරිකයන 
වූපොකසතබ් කබො, වූපොසාකපතබ් කබො, ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච 
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අන් කතවාසිෙස් ස කුක් කුච් චං උප් පන් නං කහොති, ආචරිකයන විකනොකදතබ් බං, 
විකනොදාකපතබ් බං, ධම් මෙථා වාස ්ස ොතබ් බා. සකච අන් කතවාසිෙස ්ස 
දිට් ඨිගතං උප් පන් නං කහොති, ආචරිකයන විකවකචතබ් බං, විකවචාකපතබ් බං, 
ධම් මෙථා වාස් ස ොතබ් බා. සකච අන් කතවාසිකෙො ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් කනො 
කහොති, පරිවාසාරකහො, ආචරිකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙස් ස පරිවාසං දකදයයාති. සකච අන් කතවාසිකෙො 
මූලායපටිෙස ්සනාරකහො කහොති, ආචරිකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු 
කඛො සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙං මූලාය පටිෙස් කසයයාති. සකච අන් කතවාසිකෙො 
මානත් තාරකහො කහොති, ආචරිකයන උස ්සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙස් ස මානත් තං දකදයයාති. සකච අන් කතවාසිකෙො 
අබ් ොනාරකහො කහොති, ආචරිකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙං අබ් කෙයයාති. සකච සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙස් ස ෙම් මං 
ෙත් තුොකමො කහොති, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං 
වා උක් කඛපනීයං වා, ආචරිකයන උස් සුක් ෙං ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
සඞ් කඝො අන් කතවාසිෙස් ස ෙම් මං න ෙකරයය, ලහුොය වා පරිණාකමයයාති. 
ෙතං වා පනස් ස කහොති, සඞ් කඝන ෙම් මං, තජ් ජනීයං වා නියස් සං වා 
පබ් බාජනීයං වා පටිසාරණීයං වා උක් කඛපනීයං වා, ආචරිකයන උස් සුක් ෙං 
ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො අන් කතවාසිකෙො සම් මා වත් කතයය, කලොමං 
පාකතයය, කනත් ථාරං වත් කතයය, සඞ් කඝො තං ෙම් මං පටිප් පස ්සම් කෙයයාති. 

‘‘සකච අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං කධොවිතබ් බං කහොති, ආචරිකයන 
ආචික් ඛිතබ් බං – එවං කධොකවයයාසීති, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු 
කඛො අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං කධොවිකයථාති. සකච අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං 
ොතබ් බං කහොති, ආචරිකයන ආචික් ඛිතබ් බං – එවං ෙකරයයාසීති, උස් සුක් ෙං 
වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං ෙරිකයථාති. සකච 
අන් කතවාසිෙස් ස රජනං පචිතබ් බං කහොති, ආචරිකයන ආචික් ඛිතබ් බං – එවං 
පකචයයාසීති, උස් සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො අන් කතවාසිෙස් ස 
රජනං පචිකයථාති. සකච අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං රජිතබ් බං කහොති, ආචරිකයන 
ආචික් ඛිතබ් බං – එවං රකජයයාසීති, උස ්සුක් ෙං වා ොතබ් බං – කින් ති නු කඛො 
අන් කතවාසිෙස් ස චීවරං රජිකයථාති. චීවරං රජන් කතන සාධුෙං සම් පරිවත් තෙං 
සම් පරිවත් තෙං රජිතබ් බං. න ච අච් ඡින් කන කථකව පක් ෙමිතබ් බං. සකච 
අන් කතවාසිකෙො ගිලාකනො කහොති, යාවජීවං උපට් ඨාතබ් කබො, වුට් ඨානමස් ස 
ආගකමතබ් බං. ඉදං කඛො, භික් ඛකව, ආචරියානං අන් කතවාසිකෙසු වත් තං යථා 
ආචරිකයහි අන් කතවාසිකෙසු සම් මා වත් තිතබ් බ’’න් ති. 

වත් තක් ඛන් ධකෙො අට් ඨකමො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ එකූනවීසති, වත් තා චුද් දස. 
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තස් සුද් දානං – 

සඋපාහනා ඡත් තා ච, ඔගුණ් ඨි සීසං පානීයං; 
නාභිවාකද න පුච් ඡන් ති, අහි උජ් ඣන් ති කපසලා. 

ඔමුඤ් චි ඡත් තං ඛන් කධ ච, අතරඤ් ච පටික් ෙමං; 
පත් තචීවරං නික් ඛිපා, පතිරූපඤ් ච පුච් ඡිතා. 

ආසිඤ ්කචයය කධොවිකතන, සුක් කඛන් කලනුපාහනා; 
වුඩ් කඪො නවකෙො පුච් කඡයය, අජ් ඣාවුට් ඨඤ ්ච කගොචරා. 

කසක් ඛා වච් චා පානී පරි, ෙත් තරං ෙතිෙං තකතො; 
ොලං මුහුත් තං උක් ලාකපො, භූමත් ථරණං නීහකර. 

පටිපාකදො භිසිබිබ් කබො, මඤ ්චපීඨඤ් ච ම් ලෙං; 
අපස් කසනු් කලොෙෙණ් ණා, කගරුො ොළ අෙතා. 

සඞ් ොරඤ් ච භූමත් ථරණං, පටිපාදෙං මඤ් චපීඨං; 
භිසි නිසීදනම් පි, ම් ලෙං අපස් කසන ච. 

පත් තචීවරං භූමි ච, පාරන් තං ඔරකතො කෙොගං; 
පුරත් ථිමා පච් ඡිමා ච, උත් තරා අථ දක් ඛිණා. 

සීතුණ් කහ ච දිවාරත් තිං, පරිකවණඤ් ච කෙොට් ඨකෙො; 
උපට් ඨානග් ගි සාලා ච, වත් තං වච් චකුටීසු ච. 

පානී පරිකෙොජනියා, කුම් භි ආචමකනසු ච; 
අකනොපකමන පඤ් ඤත් තං, වත් තං ආගන් තුකෙහිකම [කව (ෙ. 
එවමුපරිපි  . 

කනවාසනං න උදෙං, න පච් චු න ච පානියං; 
නාභිවාකද නපඤ් ඤකප, උජ් ඣායන් ති ච කපසලා. 

වුඩ් ඪාසනඤ් ච උදෙං, පච් චුග් ගන් ත් වා ච පානියං; 
උපාහකන එෙමන් තං, අභිවාකද ච පඤ් ඤකප. 

වුත් ථං කගොචරකසක් කඛො ච, ඨානං පානියකෙොජනං; 
ෙත් තරං ෙතිෙං ොලං, නවෙස ්ස නිසින් නකෙ. 

අභිවාදකය ආචික් කඛ, යථා කහට් ඨා තථා නකය; 
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නිද් දිට් ඨං සත් ථවාකහන වත් තං ආවාසිකෙහිකම. 

ගමිො දාරුමත් ති ච, විවරිත් වා න පුච් ඡිය; 
නස ්සන් ති ච අගුත් තඤ් ච, උජ් ඣායන් ති ච කපසලා. 

පටිසාකමත් වා ථකෙත් වා, ආපුච් ඡිත් වාව පක් ෙකම; 
භික් ඛු වා සාමකණකරො වා, ආරාමිකෙො උපාසකෙො. 

පාසාණකෙසු ච පුඤ් ජං, පටිසාකම ථකෙයය ච; 
සකච උස ්සහති උස් සුක් ෙං, අකනොවස් කස තකථව ච. 

සබ් කබො ඔවස් සති ගාමං, අජ් කඣොොකස තකථව ච; 
අප් කපවඞ් ගානි කසකසයයං, වත් තං ගමිෙභික් ඛුනා. 

නානුකමොදන් ති කථකරන, ඔහාය චතුපඤ් චහි; 
වච් චිකතො මුච් ඡිකතො ආසි, වත් තානුකමොදකනසුකම. 

ඡබ් බග් ගියා දුන් නිවත් ථා, අකථොපි ච දුප් පාරුතා; 
අනාෙප් පා ච කවොක් ෙම් ම, කථකර අනුපඛජ් ජකන. 

නකව භික් ඛූ ච සඞ් ඝාටි, උජ් ඣායන් ති ච කපසලා; 
තිමණ් ඩලං නිවාකසත් වා, ොයසගුණගණ් ඨිො. 

න කවොක් ෙම් ම පටිච් ඡන් නං, සුසංවුකතොක් ඛිත් තචක් ඛු; 
උක් ඛිත් කතොජ් ජග් ඝිොසද් කදො, තකයො කචව පචාලනා. 

ඛම් කෙොගුණ් ඨිඋක් කුටිො, පටිච් ඡන් නං සුසංවුකතො; 
ඔක් ඛිත් තුක් ඛිත් තඋජ් ජග් ඝි, අප් පසද් කදො තකයො චලා. 

ඛම් කෙොගුණ් ඨිප් ලත් ථි ච, අනුපඛජ් ජ නාසකන; 
ඔත් ථරිත් වාන උදකෙ, නීචං ෙත් වාන සිඤ් චියා. 

පටි සාමන් තා සඞ් ඝාටි, ඔදකන ච පටිග් ගකහ; 
සූපං උත් තරිෙඞ් කගන, සබ් කබසං සමතිත් ථි ච. 

සක් ෙච් චං පත් තසඤ් ඤී ච, සපදානඤ් ච සූපෙං; 
න ථූපකතො පටිච් ඡාකද, විඤ ්ඤත් තුජ් ඣානසඤ් ඤිනා. 

මහන් තමණ් ඩලද් වාරං, සබ් බහත් කථො න බයාහකර; 
උක් කඛකපො කඡදනාගණ් ඩ, ධුනං සිත් ථාවොරෙං. 
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ජිව් හානිච් ඡාරෙඤ් කචව, චපුචපු සුරුසුරු; 
හත් ථපත් කතොට් ඨනි් කලහං, සාමිකසන පටිග් ගකහ. 

යාව න සබ් කබ උදකෙ, නීචං ෙත් වාන සිඤ ්චියං; 
පටි සාමන් තා සඞ් ඝාටි, නීචං ෙත් වා ඡමාය ච. 

සසිත් ථෙං නිවත් තන් කත, සුප් පටිච් ඡන් නමුක් කුටි; 
ධම් මරාකජන පඤ් ඤත් තං, ඉදං ෙත් තග් ගවත් තනං. 

දුන් නිවත් ථා අනාෙප් පා, අස් කලක් කඛත් වා ච සහසා; 
දූකර අච් ච චිරං ලහුං, තකථව පිණ් ඩචාරිකෙො. 

පටිච් ඡන් කනොව ගච් කඡයය, සුංසවුකතොක් ඛිත් තචක් ඛු; 
උක් ඛිත් කතොජ් ජග් ඝිොසද් කදො, තකයො කචව පචාලනා. 

ඛම් කෙොගුණ් ඨිඋක් කුටිො, ස් ලක් කඛත් වා ච සහසා; 
දූකර අච් ච චිරං ලහුං, ආසනෙං ෙටච් ඡුො. 

ොජනං වා ඨකපති ච, උච් චාකරත් වා පණාකමත් වා; 
පටිග් ගකහ න උ් කලොකෙ, සූකපසුපි තකථව තං. 

භික් ඛු සඞ් ඝාටියා ඡාකද, පටිච් ඡන් කනව ගච් ඡියං; 
සංවුකතොක් ඛිත් තචක් ඛු ච, උක් ඛිත් කතොජ් ජග් ඝිොය ච; 
අප් පසද් කදො තකයො චාලා, ඛම් කෙොගුණ් ඨිෙඋක් කුටි. 

පඨමාසනවක් ොර, පානියං පරිකෙොජනී; 
පච් ඡාෙඞ් ඛති භුඤ් කජයය, ඔපිලාකපයය උද් ධකර. 

පටිසාකමයය සම් මජ් කජ, රිත් තං තුච් ඡං උපට් ඨකප; 
හත් ථවිොකර භින් කදයය, වත් තිදං පිණ් ඩචාරිකෙ. 

පානී පරි අග් ගිරණි, නක් ඛත් තදිසකචොරා ච; 
සබ් බං නත් ථීති කෙොට් කටත් වා, පත් තංකස චීවරං තකතො. 

ඉදානි අංකස ලග් කගත් වා, තිමණ් ඩලං පරිමණ් ඩලං; 
යථා පිණ් ඩචාරිවත් තං, නකය ආරඤ් ඤකෙසුපි. 

පත් තංකස චීවරං සීකස, ආකරොහිත් වා ච පානියං; 
පරිකෙොජනියං අග් ගි, අරණී චාපි ෙත් තරං. 
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නක් ඛත් තං සප් පකදසං වා, දිසාපි කුසකලො ෙකව; 
සත් තුත් තකමන පඤ් ඤත් තං, වත් තං ආරඤ් ඤකෙසුකම. 

අජ් කඣොොකස ඔකිරිංසු, උජ් ඣායන් ති ච කපසලා; 
සකච විහාකරො උක් ලාකපො, පඨමං පත් තචීවරං. 

භිසිබිබ් කබොහනං මඤ් චං, පීඨඤ් ච කඛළම් ලෙං; 
අපස් කසනු් කලොෙෙණ් ණා, කගරුො ොළ අෙතා. 

සඞ් ොරං භික් ඛුසාමන් තා, කසනාවිහාරපානියං; 
පරිකෙොජනසාමන් තා, පටිවාකත ච අඞ් ගකණ. 

අකධොවාකත අත් ථරණං, පටිපාදෙමඤ් කචො ච; 
පීඨං භිසි නිසීදනං, ම් ලෙං අපස් කසන ච. 

පත් තචීවරං භූමි ච, පාරන් තං ඔරකතො කෙොගං; 
පුරත් ථිමා ච පච් ඡිමා, උත් තරා අථ දක් ඛිණා. 

සීතුණ් කහ ච දිවා රත් තිං, පරිකවණඤ් ච කෙොට් ඨකෙො; 
උපට් ඨානග් ගිසාලා ච, වච් චකුටී ච පානියං. 

ආචමනකුම් භි වුඩ් කඪ ච, උද් කදසපුච් ඡනා සජ් ඣා; 
ධම් කමො පදීපං විජ් ඣාකප, න විවකර නපි ථකෙ. 

කයන වුඩ් කඪො පරිවත් ති, ෙණ් කණනපි න ඝට් ටකය; 
පඤ ්ඤකපසි මහාවීකරො, වත් තං කසනාසකනසු තං. 

නිවාරියමානා ද් වාරං, මුච් ඡිතුජ් ඣන් ති කපසලා; 
ඡාරිෙං ඡඩ් ඩකය ජන් තා, පරිෙණ් ඩං තකථව ච. 

පරිකවණං කෙොට් ඨකෙො සාලා, චුණ් ණමත් තිෙකදොණිො; 
මුඛං පුරකතො න කථකර, න නකව උස් සහති සකච. 

පුරකතො උපරිමග් කගො, චික් ඛ් ලං මත් ති පීඨෙං; 
විජ් ඣාකපත් වා ථකෙත් වා ච, වත් තං ජන් තාඝකරසුකම. 

නාචකමති යථාවුඩ් ඪං, පටිපාටි ච සහසා; 
උබ් ෙජි නිත් ථුකනො ෙට් ඨං, වච් චං පස් සාව කඛළෙං. 

 රුසා කූප සහසා, උබ් ෙජි චපු කසකසන; 
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බහි අන් කතො ච උක් ොකස, රජ් ජ අතරමානඤ් ච. 

සහසා උබ් ෙජි ඨිකත, නිත් ථුකන ෙට් ඨ වච් චඤ ්ච; 
පස් සාව කඛළ  රුසා, කූපඤ් ච වච් චපාදුකෙ. 

නාතිසහසා උබ් ෙජි, පාදුොය චපුචපු; 
න කසසකය පටිච් ඡාකද, උහතපිධකරන ච. 

වච් චකුටී පරිෙණ් ඩං, පරිකවණඤ් ච කෙොට් ඨකෙො; 
ආචමකන ච උදෙං, වත් තං වච් චකුටීසුකම. 

උපාහනා දන් තෙට් ඨං, මුකඛොදෙඤ් ච ආසනං; 
යාගු උදෙං කධොවිත් වා, උද් ධාරුක් ලාප ගාම ච. 

නිවාසනා ොයබන් ධා, සගුණං පත් තකසොදෙං; 
පච් ඡා තිමණ් ඩකලො කචව, පරිමණ් ඩල බන් ධනං. 

සගුණං කධොවිත් වා පච් ඡා, නාතිදූකර පටිග් ගකහ; 
ෙණමානස ්ස ආපත් ති, පඨමාගන් ත් වාන ආසනං. 

උදෙං පීඨෙථලි, පච් චුග් ගන් ත් වා නිවාසනං; 
ඔතාකප නිදහි ෙඞ් කගො, ඔකෙොකග භුඤ් ජිතු නකම. 

පානීයං උදෙං නීචං, මුහුත් තං න ච නිදකහ; 
පත් තචීවරං භූමි ච, පාරන් තං ඔරකතො කෙොගං. 

උද් ධකර පටිසාකම ච, උක් ලාකපො ච නහායිතුං; 
සීතං උණ් හං ජන් තාඝරං, චුණ් ණං මත් තිෙ පිට් ඨිකතො. 

පීඨඤ් ච චීවරං චුණ් ණං, මත් තිකුස ්සහති මුඛං; 
පුරකතො කථකර නකව ච, පරිෙම් මඤ් ච නික් ඛකම. 

පුරකතො උදකෙ න් හාකත, නිවාකසත් වා උපජ් ඣායං; 
නිවාසනඤ ්ච සඞ් ඝාටි, පීඨෙං ආසකනන ච. 

පාකදො පීඨං ෙථලිඤ් ච, පානීයුද් කදසපුච් ඡනා; 
උක් ලාපං සුකසොකධයය, පඨමං පත් තචීවරං. 

නිසීදනපච් චත් ථරණං, භිසි බිබ් කබොහනානි ච; 
මඤ ්කචො පීඨං පටිපාදං, ම් ලෙං අපස් කසන ච. 
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භූම සන් තාන ආකලොෙ, කගරුො ොළ අෙතා; 
භූමත් ථරපටිපාදා, මඤ ්කචො පීඨං බිබ් කබොහනං. 

නිසීදත් ථරණං කඛළ, අපස් කස පත් තචීවරං; 
පුරත් ථිමා පච් ඡිමා ච, උත් තරා අථ දක් ඛිණා. 

සීතුණ් හඤ ්ච දිවා රත් තිං, පරිකවණඤ් ච කෙොට් ඨකෙො; 
උපට් ඨානග් ගිසාලා ච, වච් චපානියකෙොජනී. 

ආචමං අනභිරති, කුක් කුච් චං දිට් ඨි ච ගරු; 
මූලමානත් තඅබ් ොනං, තජ් ජනීයං නියස් සෙං. 

පබ් බාජ පටිසාරණී, උක් කඛපඤ් ච ෙතං යදි; 
කධොකව ොතබ් බං රජඤ් ච, රකජ සම් පරිවත් තෙං. 

පත් තඤ් ච චීවරඤ් චාපි, පරික් ඛාරඤ් ච කඡදනං; 
පරිෙම් මං කවයයාවච් චං, පච් ඡා පිණ් ඩං පවිසනං. 

න සුසානං දිසා කචව, යාවජීවං උපට් ඨකහ; 
සද් ධිවිහාරිකෙකනතං, වත් තුපජ් ඣායකෙසුකම. 

ඔවාදසාසනුද් කදසා, පුච් ඡා පත් තඤ් ච චීවරං; 
පරික් ඛාකරො ගිලාකනො ච, න පච් ඡාසමකණො ෙකව. 

උපජ් ඣාකයසු කය වත් තා, එවං ආචරිකයසුපි; 
සද් ධිවිහාරිකෙ වත් තා, තකථව අන් කතවාසිකෙ. 

ආගන් තුකෙසු කය වත් තා, පුන ආවාසිකෙසු ච; 
ගමිොනුකමොදනිො, ෙත් තග් කග පිණ් ඩචාරිකෙ. 

ආරඤ් ඤකෙසු යං වත් තං, යඤ ්ච කසනාසකනසුපි; 
ජන් තාඝකර වච් චකුටී, උපජ් ඣා සද් ධිවිහාරිකෙ. 

ආචරිකයසු යං වත් තං, තකථව අන් කතවාසිකෙ; 
එකූනවීසති වත් ථූ, වත් තා චුද් දස ඛන් ධකෙ. 

වත් තං අපරිපූකරන් කතො, න සීලං පරිපූරති; 
අසුද් ධසීකලො දුප් පඤ් කඤො, චිත් කතෙග් ගං න වින් දති. 

වික් ඛිත් තචිත් කතොකනෙග් කගො, සම් මා ධම් මං න පස් සති; 
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අපස් සමාකනො සද් ධම් මං, දුක් ඛා න පරිමුච් චති. 

යං වත් තං පරිපූකරන් කතො, සීලම් පි පරිපූරති; 
විසුද් ධසීකලො සප් පඤ් කඤො, චිත් කතෙග් ගම් පි වින් දති. 

අවික් ඛිත් තචිත් කතො එෙග් කගො, සම් මා ධම් මං විපස් සති; 
සම් පස ්සමාකනො සද් ධම් මං, දුක් ඛා කසො පරිමුච් චති. 

තස් මා හි වත් තං පූකරයය, ජිනපුත් කතො විචක් ඛකණො; 
ඔවාදං බුද් ධකසට් ඨස ්ස, තකතො නිබ් බානකමහිතීති. 

වත් තක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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9. පාතිකමොක්ඛට්ඨපනක්ඛන්ධෙං 

1. පාතිකමොක්ඛුද්කදසයාචනා 

383. [උදා. 45; අ. නි. 8.20] කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා සාවත් ථියං 
විහරති පුබ් බාරාකම මිගාරමාතු පාසාකද. කතන කඛො පන සමකයන ෙගවා 
තදහුකපොසකථ භික් ඛුසඞ් ඝපරිවුකතො නිසින් කනො කහොති. අථ කඛො ආයස් මා 
ආනන් කදො අභික් ෙන් තාය රත් තියා නික් ඛන් කත පඨකම යාකම උට් ඨායාසනා 
එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා කයන ෙගවා කතනඤ් ජලිං පණාකමත් වා 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අභික් ෙන් තා, ෙන් කත, රත් ති, නික් ඛන් කතො පඨකමො 
යාකමො, චිරනිසින් කනො භික් ඛුසඞ් කඝො. උද් දිසතු, ෙන් කත, ෙගවා භික් ඛූනං 
පාතිකමොක් ඛ’’න් ති. එවං වුත් කත ෙගවා තුණ් හී අකහොසි. දුතියම් පි කඛො ආයස් මා 
ආනන් කදො අභික් ෙන් තාය රත් තියා නික් ඛන් කත මජ් ඣිකම යාකම උට් ඨායාසනා 
එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා කයන ෙගවා කතනඤ් ජලිං පණාකමත් වා 
ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අභික් ෙන් තා, ෙන් කත, රත් ති, නික් ඛන් කතො 
මජ් ඣිකමො යාකමො, චිරනිසින් කනො භික් ඛුසඞ් කඝො. උද් දිසතු, ෙන් කත, ෙගවා 
භික් ඛූනං පාතිකමොක් ඛ’’න් ති. දුතියම් පි කඛො ෙගවා තුණ් හී අකහොසි. තතියම් පි 
කඛො ආයස් මා ආනන් කදො අභික් ෙන් තාය රත් තියා නික් ඛන් කත පච් ඡිකම යාකම 
උද් ධස් කත අරුකණ නන් දිමුඛියා රත් තියා උට් ඨායාසනා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා කයන ෙගවා කතනඤ් ජලිං පණාකමත් වා ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘අභික් ෙන් තා, ෙන් කත, රත් ති, නික් ඛන් කතො පච් ඡිකමො යාකමො, උද් ධස ්තං 
අරුණං නන් දිමුඛි රත් ති, චිරනිසින් කනො භික් ඛුසඞ් කඝො. උද් දිසතු, ෙන් කත, 
ෙගවා භික් ඛූනං පාතිකමොක් ඛ’’න් ති. ‘‘අපරිසුද් ධා, ආනන් ද, පරිසා’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මකතො මහාකමොග් ග් ලානස් ස එතදකහොසි – ‘‘ෙං නු කඛො 
ෙගවා පුග් ගලං සන් ධාය එවමාහ – ‘අපරිසුද් ධා, ආනන් ද, පරිසා’’’ති? අථ කඛො 
ආයස ්මා මහාකමොග් ග් ලාකනො සබ් බාවන් තං භික් ඛුසඞ් ඝං කචතසා කචකතො 
පරිච් ච මනසාොසි. අද් දසා කඛො ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො තං පුග් ගලං 
දුස් සීලං පාපධම් මං අසුචිසඞ් ෙස ්සරසමාචාරං පටිච් ඡන් නෙම් මන් තං අස් සමණං 
සමණපටිඤ ්ඤං අබ්රහ් මචාරිං බ්රහ් මචාරිපටිඤ් ඤං අන් කතොපූතිං අවස් සුතං 
ෙසම් බුජාතං [ෙසම් බුෙජාතං (ෙ.   මජ් කඣ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස නිසින් නං. දිස ්වාන 
කයන කසො පුග් ගකලො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා තං පුග් ගලං එතදකවොච – 
‘‘උට් කඨහි, ආවුකසො, දිට් කඨොසි ෙගවතා; නත් ථි කත භික් ඛූහි සද් ධිං 
සංවාකසො’’ති. එවං වුත් කත කසො පුග් ගකලො තුණ් හී අකහොසි. දුතියම් පි කඛො 
ආයස ්මා මහාකමොග් ග් ලාකනො තං පුග් ගලං එතදකවොච – ‘‘උට් කඨහි, ආවුකසො, 
දිට් කඨොසි ෙගවතා; නත් ථි කත භික් ඛූහි සද් ධිං සංවාකසො’’ති. දුතියම් පි කඛො කසො 
පුග් ගකලො තුණ් හී අකහොසි. තතියම් පි කඛො ආයස් මා මහාකමොග් ග් ලාකනො තං 
පුග් ගලං එතදකවොච – ‘‘උට් කඨහි, ආවුකසො, දිට් කඨොසි ෙගවතා; නත් ථි කත 
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භික් ඛූහි සද් ධිං සංවාකසො’’ති. තතියම් පි කඛො කසො පුග් ගකලො තුණ් හී අකහොසි. අථ 
කඛො ආයස ්මා මහාකමොග් ග් ලාකනො තං පුග් ගලං බාහායං ගකහත් වා 
බහිද් වාරකෙොට් ඨො නික් ඛාකමත් වා සූචිඝටිෙං දත් වා කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘නික් ඛාමිකතො කසො, 
ෙන් කත, පුග් ගකලො මයා; සුද් ධා පරිසා; උද් දිසතු, ෙන් කත, ෙගවා භික් ඛූනං 
පාතිකමොක් ඛ’’න් ති. 

‘‘අච් ඡරියං, කමොග් ග් ලාන, අබ් භුතං, කමොග් ග් ලාන, යාව බාහාගහණාපි 
නාම කසො කමොඝපුරිකසො ආගකමස් සතී’’ති! අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – 

2. මහාසමුද්කදඅට්ඨච්ඡරියං 

384. [උදා. 45; අ. නි. 8.19] ‘‘අට් ඨිකම, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද අච් ඡරියා 
අබ් භුතා ධම් මා, කය දිස් වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. ෙතකම අට් ඨ? 

‘‘මහාසමුද් කදො, භික් ඛකව, අනුපුබ් බනින් කනො අනුපුබ් බකපොකණො 
අනුපුබ් බපබ් ොකරො න ආයතකෙකනව පපාකතො. යම් පි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො 
අනුපුබ් බනින් කනො අනුපුබ් බකපොකණො අනුපුබ් බපබ් ොකරො න ආයතකෙකනව 
පපාකතො – අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද පඨකමො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, 
යං දිස ්වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො ඨිතධම් කමො කවලං නාතිවත් තති. 
යම් පි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො ඨිතධම් කමො කවලං නාතිවත් තති – අයං [අයම් පි 
(සයා.  , භික් ඛකව, මහාසමුද් කද දුතිකයො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං 
දිස ්වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො න මකතන කුණකපන සංවසති. යං 
කහොති මහාසමුද් කද මතං කුණපං, තං ඛිප් පඤ ්කඤව තීරං වාකහති, ථලං 
උස් සාකරති. යම් පි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො න මකතන කුණකපන සංවසති, යං 
කහොති මහාසමුද් කද මතං කුණපං, තං ඛිප් පඤ ්කඤව තීරං වාකහති, ථලං 
උස් සාකරති – අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද තතිකයො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො 
ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, යා ොචි මහානදිකයො, කසයයථිදං – ගඞ් ගා, යමුනා, 
අචිරවතී, සරභූ, මහී, තා මහාසමුද් දං පත් තා ජහන් ති පුරිමානි නාමකගොත් තානි, 
මහාසමුද් කදො ත් කවව සඞ් ඛං ගච් ඡන් ති. යම් පි, භික් ඛකව, යාොචි මහානදිකයො, 
කසයයථිදං – ගඞ් ගා, යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, තා මහාසමුද් දං පත් තා 
ජහන් ති පුරිමානි නාමකගොත් තානි, මහාසමුද් කදො ත් කවව සඞ් ඛං ගච් ඡන් ති – 
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අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද චතුත් කථො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා 
දිස ්වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, යා ච [යාොචි (සයා.   කලොකෙ සවන් තිකයො 
මහාසමුද් දං අප් කපන් ති, යා ච අන් තලික් ඛා ධාරා පපතන් ති, න කතන 
මහාසමුද් දස ්ස ඌනත් තං වා පූරත් තං වා පඤ් ඤායති. යම් පි, භික් ඛකව, යා ච 
කලොකෙ සවන් තිකයො මහාසමුද් දං අප් කපන් ති, යා ච අන් තලික් ඛා ධාරා 
පපතන් ති, න කතන මහාසමුද් දස ්ස ඌනත් තං වා පූරත් තං වා පඤ් ඤායති – 
අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද පඤ ්චකමො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා 
දිස ්වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො එෙරකසො කලොණරකසො. යම් පි, 
භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො එෙරකසො කලොණරකසො – අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද 
ඡට් කඨො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස් වා දිස ්වා අසුරා මහාසමුද් කද 
අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො බහුරතකනො [බහූතරතකනො (ෙ.   
අකනෙරතකනො. තත්රිමානි රතනානි, කසයයථිදං – මුත් තා, මණි, කවළුරිකයො, 
සඞ් කඛො, සිලා, පවාළං, රජතං, ජාතරූපං, කලොහිතකෙො, මසාරග් ලං. යම් පි, 
භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො බහුරතකනො අකනෙරතකනො, තත්රිමානි රතනානි, 
කසයයථිදං – මුත් තා, මණි, කවළුරිකයො, සඞ් කඛො, සිලා, පවාළං, රජතං, 
ජාතරූපං, කලොහිතකෙො, මසාරග් ලං – අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද සත් තකමො 
අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 

‘‘පුන චපරං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො මහතං භූතානං ආවාකසො. තත්රිකම 
භූතා – තිමි, තිමිඞ් ගකලො, තිමිතිමිඞ් ගකලො [තිමිරපිඞ් ගකලො (සී. , තිමිතිමිඞ් ගකලො 
මහාතිමිඞ් ගකලො (සයා. ෙං.  , අසුරා, නාගා, ගන් ධබ් බා. සන් ති මහාසමුද් කද 
කයොජනසතිොපි අත් තොවා, ද් විකයොජනසතිොපි අත් තොවා, 
තිකයොජනසතිොපි අත් තොවා, චතුකයොජනසතිොපි අත් තොවා, 
පඤ ්චකයොජනසතිොපි අත් තොවා. යම් පි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො මහතං 
භූතානං ආවාකසො, තත්රිකම භූතා – තිමි, තිමිඞ් ගකලො, තිමිතිමිඞ් ගකලො, අසුරා, 
නාගා, ගන් ධබ් බා; සන් ති මහාසමුද් කද, කයොජනසතිොපි අත් තොවා…කප.… 
පඤ ්චකයොජනසතිොපි අත් තොවා – අයං, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද අට් ඨකමො 
අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස් වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරමන් ති. 
ඉකම කඛො, භික් ඛකව, මහාසමුද් කද අට් ඨ අච් ඡරියා අබ් භුතා ධම් මා, කය දිස ්වා 
දිස ්වා අසුරා මහාසමුද් කද අභිරම’’න් ති. 
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3. ඉමස්මිංධම්මවිනකයඅට්ඨච්ඡරියං 

385. ‘‘එවකමව කඛො, භික් ඛකව, ඉමස් මිං ධම් මවිනකය අට් ඨ අච් ඡරියා 
අබ් භුතා ධම් මා, කය දිස් වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 
ෙතකම අට් ඨ? 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො අනුපුබ් බනින් කනො 
අනුපුබ් බකපොකණො අනුපුබ් බපබ් ොකරො න ආයතකෙකනව පපාකතො; එවකමව 
කඛො, භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය අනුපුබ් බසික් ඛා අනුපුබ් බකිරියා 
අනුපුබ් බපටිපදා න ආයතකෙකනව අඤ් ඤාපටිකවකධො. යම් පි, භික් ඛකව, 
ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය අනුපුබ් බසික් ඛා අනුපුබ් බකිරියා අනුපුබ් බපටිපදා න 
ආයතකෙකනව අඤ් ඤාපටිකවකධො – අයං, භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය 
පඨකමො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස් වා දිස ්වා භික් ඛූ ඉමස ්මිං 
ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො ඨිතධම් කමො කවලං නාතිවත් තති; 
එවකමව කඛො, භික් ඛකව, යං මයා සාවොනං සික් ඛාපදං පඤ් ඤත් තං, තං මම 
සාවො ජීවිතකහතුපි නාතික් ෙමන් ති. යම් පි, භික් ඛකව, මයා මම සාවොනං 
සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං, තං මම සාවො ජීවිතකහතුපි නාතික් ෙමන් ති – අයං, 
භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය දුතිකයො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං 
දිස ්වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො න මකතන කුණකපන සංවසති, යං 
කහොති මහාසමුද් කද මතං කුණපං තං ඛිප් පකමව තීරං වාකහති, ථලං උස් සාකරති; 
එවකමව කඛො, භික් ඛකව, කයො කසො පුග් ගකලො දුස් සීකලො පාපධම් කමො 
අසුචිසඞ් ෙස ්සරසමාචාකරො පටිච් ඡන් නෙම් මන් කතො අස් සමකණො 
සමණපටිඤ ්කඤො අබ්රහ් මචාීන බ්රහ් මචාරිපටිඤ් කඤො අන් කතොපූති අවස් සුකතො 
ෙසම් බුජාකතො, න කතන සඞ් කඝො සංවසති, ඛිප් පකමව නං සන් නිපතිත් වා 
උක් ඛිපති, කිඤ් චාපි කඛො කසො කහොති මජ් කඣ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස නිසින් කනො. අථ 
කඛො කසො ආරොව සඞ් ඝම් හා, සඞ් කඝො ච කතන. යම් පි, භික් ඛකව, කයො කසො 
පුග් ගකලො දුස් සීකලො පාපධම් කමො අසුචිසඞ් ෙස ්සරසමාචාකරො 
පටිච් ඡන් නෙම් මන් කතො අස් සමකණො සමණපටිඤ් කඤො අබ්රහ් මචාීන 
බ්රහ් මචාරිපටිඤ් කඤො අන් කතොපූති අවස් සුකතො ෙසම් බුජාකතො, න කතන සඞ් කඝො 
සංවසති, ඛිප් පකමව නං සන් නිපූතිත් වා උක් ඛිපති, කිඤ් චාපි කඛො කසො කහොති 
මජ් කඣ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස නිසින් කනො, අථ කඛො කසො ආරොව සඞ් ඝම් හා, සඞ් කඝො 
ච කතන – අයං, භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය තතිකයො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො 
ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 
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‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, යා ොචි මහානදිකයො, කසයයථිදං – ගඞ් ගා, යමුනා, 
අචිරවතී, සරභූ, මහී, තා මහාසමුද් දං පත් තා ජහන් ති පුරිමානි නාමකගොත් තානි, 
මහාසමුද් කදො ත් කවව සඞ් ඛං ගච් ඡන් ති; එවකමව කඛො, භික් ඛකව, චත් තාකරොකම 
වණ් ණා – ඛත් තියා, බ්රාහ් මණා, කවස ්සා, සුද් දා. කත තථාගතප් පකවදිකත 
ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිත් වා [පබ් බජිතා (සී.   ජහන් ති 
පුරිමානි නාමකගොත් තානි, සමණා සෙයපුත් තියා ත් කවව සඞ් ඛං ගච් ඡන් ති. 
යම් පි, භික් ඛකව, චත් තාකරොකම වණ් ණා ඛත් තියා බ්රාහ් මණා කවස් සා සුද් දා, කත 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිත් වා ජහන් ති 
පුරිමානි නාමකගොත් තානි, සමණා සෙයපුත් තියා ත් කවව සඞ් ඛං ගච් ඡන් ති – 
අයං, භික් ඛකව, ඉමස් මිං ධම් මවිනකය චතුත් කථො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, 
යං දිස ්වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, යා ච කලොකෙ සවන් තිකයො මහාසමුද් දං අප් කපන් ති, 
යා ච අන් තලික් ඛා ධාරා පපතන් ති, න කතන මහාසමුද් දස් ස ඌනත් තං වා 
පූරත් තං වා පඤ් ඤායති; එවකමව කඛො, භික් ඛකව, බහූ කචපි භික් ඛූ 
අනුපාදිකසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායන් ති, න කතන නිබ් බානධාතුයා 
ඌනත් තං වා පූරත් තං වා පඤ් ඤායති. යම් පි, භික් ඛකව, බහූ කචපි භික් ඛූ 
අනුපාදිකසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායන් ති, න කතන නිබ් බානධාතුයා 
ඌනත් තං වා පූරත් තං වා පඤ් ඤායති – අයං, භික් ඛකව, ඉමස් මිං ධම් මවිනකය 
පඤ ්චකමො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො යං දිස් වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං 
ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො එෙරකසො කලොණරකසො, එවකමව 
කඛො, භික් ඛකව, අයං ධම් මවිනකයො එෙරකසො විමුත් තිරකසො. යම් පි, භික් ඛකව, 
අයං ධම් මවිනකයො එෙරකසො විමුත් තිරකසො – අයං, භික් ඛකව, ඉමස් මිං 
ධම් මවිනකය ඡට් කඨො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස් වා භික් ඛූ 
ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො බහුරතකනො අකනෙරතකනො, 
තත්රිමානි රතනානි, කසයයථිදං – මුත් තා, මණි, කවළුරිකයො, සඞ් කඛො, සිලා, 
පවාළං, රජතං, ජාතරූපං, කලොහිතකෙො, මසාරග් ලං; එවකමව කඛො, භික් ඛකව, 
අයං ධම් මවිනකයො බහුරතකනො අකනෙරතකනො. තත්රිමානි රතනානි, කසයයථිදං 
– චත් තාකරො සතිපට් ඨානා, චත් තාකරො සම් මප් පධානා, චත් තාකරො ඉද් ධිපාදා, 
පඤ ්චින් ද්රියානි, පඤ් ච බලානි, සත් ත කබොජ් ඣඞ් ගා, අරිකයො අට් ඨඞ් ගිකෙො 
මග් කගො. යම් පි, භික් ඛකව, අයං ධම් මවිනකයො බහුරතකනො අකනෙරතකනො, 
තත්රිමානි රතනානි, කසයයථිදං – චත් තාකරො සතිපට් ඨානා…කප.… අරිකයො 
අට් ඨඞ් ගිකෙො මග් කගො – අයං, භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය සත් තකමො 
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අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස් වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං ධම් මවිනකය 
අභිරමන් ති. 

‘‘කසයයථාපි, භික් ඛකව, මහාසමුද් කදො මහතං භූතානං ආවාකසො, තත්රිකම 
භූතා – තිමි, තිමිඞ් ගකලො, තිමිතිමිඞ් ගකලො, අසුරා, නාගා, ගන් ධබ් බා, සන් ති 
මහාසමුද් කද කයොජනසතිොපි අත් තොවා, ද් විකයොජනසතිොපි අත් තොවා, 
තිකයොජනසතිොපි අත් තොවා, චතුකයොජනසතිොපි අත් තොවා, 
පඤ ්චකයොජනසතිොපි අත් තොවා; එවකමව කඛො, භික් ඛකව, අයං ධම් මවිනකයො 
මහතං භූතානං ආවාකසො. තත්රිකම භූතා – කසොතාපන් කනො, 
කසොතාපත් ති ලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් කනො; සෙදාගාමී, 
සෙදාගාමි ලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් කනො; අනාගාමී, අනාගාමි ලසච් ඡිකිරියාය 
පටිපන් කනො; අරහා, අරහත් ත ලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් කනො. යම් පි, භික් ඛකව, 
අයං ධම් මවිනකයො මහතං භූතානං ආවාකසො, තත්රිකම භූතා – කසොතාපන් කනො, 
කසොතාපත් ති ලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් කනො…කප.… අරහා, 
අරහත ලසච් ඡිකිරියාය පටිපන් කනො – අයං, භික් ඛකව, ඉමස් මිං ධම් මවිනකය 
අට් ඨකමො අච් ඡරිකයො අබ් භුකතො ධම් කමො, යං දිස ්වා දිස ්වා භික් ඛූ ඉමස ්මිං 
ධම් මවිනකය අභිරමන් ති. ‘‘ඉකම කඛො, භික් ඛකව, ඉමස ්මිං ධම් මවිනකය අට් ඨ 
අච් ඡරියා අබ් භුතා ධම් මා, කය දිස ්වා දිස් වා භික් ඛූ ඉමස් මිං ධම් මවිනකය 
අභිරමන් තී’’ති. 

අථ කඛො ෙගවා එතමත් ථං විදිත් වා තායං කවලායං ඉමං උදානං උදාකනසි – 

[උදා. 45] ‘‘ඡන් නමතිවස් සති [සුඡන් නමතිවස් සති (ෙ.  , විවටං 
නාතිවස් සති; 
තස් මා ඡන් නං විවකරථ, එවං තං නාතිවස් සතී’’ති. 

4. පාතිකමොක්ඛසවනාරකහො 

386. අථ කඛො ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘නදානාහං, භික් ඛකව, ඉකතො 
පරං උකපොසථං ෙරිස් සාමි, පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිස ්සාමි. තුම් කහවදානි, භික් ඛකව, 
ඉකතො පරං උකපොසථං ෙකරයයාථ, පාතිකමොක් ඛං උද් දිකසයයාථ. 
අට් ඨානකමතං, භික් ඛකව, අනවොකසො යං තථාගකතො අපරිසුද් ධාය පරිසාය 
උකපොසථං ෙකරයය, පාතිකමොක් ඛං උද් දිකසයය. න ච, භික් ඛකව [න ච භික් ඛකව 
භික් ඛුනා (සයා. ෙං.  , සාපත් තිකෙන පාතිකමොක් ඛං කසොතබ් බං. කයො සුකණයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, කයො සාපත් තිකෙො පාතිකමොක් ඛං 
සුණාති, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, ඨකපතබ් බං. 
තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත 
සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහරිතබ් බං – 
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‘සුණාතු කම ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො සාපත් තිකෙො, 
තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං 
උද් දිසිතබ් බ’න් ති ඨපිතං කහොති පාතිකමොක් ඛ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ‘නාම් කහ කෙොචි ජානාතී’ති 
සාපත් තිොව පාතිකමොක් ඛං සුණන් ති. කථරා භික් ඛූ පරචිත් තවිදුකනො භික් ඛූනං 
ආකරොකචන් ති – ‘‘ඉත් ථන් නාකමො ච ඉත් ථන් නාකමො ච, ආවුකසො, ඡබ් බග් ගියා 
භික් ඛූ ‘නාම් කහ කෙොචි ජානාතී’ති සාපත් තිොව පාතිකමොක් ඛං සුණන් තී’’ති. 
අස් කසොසුං කඛො ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ – ‘‘කථරා කිර භික් ඛූ පරචිත් තවිදුකනො අම් කහ 
භික් ඛූනං ආකරොකචන් ති – ඉත් ථන් නාකමො ච ඉත් ථන් නාකමො ච, ආවුකසො, 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ‘නාම් කහ කෙොචි ජානාතී’ති සාපත් තිොව පාතිකමොක් ඛං 
සුණන් තී’’ති. 

කත – පුරම් හාෙං කපසලා භික් ඛූ පාතිකමොක් ඛං ඨකපන් තීති – පටිෙච් කචව 
සුද් ධානං භික් ඛූනං අනාපත් තිොනං අවත් ථුස් මිං අොරකණ පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපන් ති. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සුද් ධානං භික් ඛූනං 
අනාපත් තිොනං අවත් ථුස ්මිං අොරකණ පාතිකමොක් ඛං ඨකපස ්සන් තී’’ති! අථ 
කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘සච් චං කිර, 
භික් ඛකව, ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ සුද් ධානං භික් ඛූනං අනාපත් තිොනං අවත් ථුස් මිං 
අොරකණ පාතිකමොක් ඛං ඨකපන් තී’’ති? ‘‘සච් චං ෙගවා’’ති…කප.… 
විගරහිත් වා…කප.… ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, 
සුද් ධානං භික් ඛූනං අනාපත් තිොනං අවත් ථුස් මිං අොරකණ පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපතබ් බං. කයො ඨකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස’’. 

5. ධම්මිොධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනං 

387. ‘‘එෙං, භික් ඛකව, අධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං, එෙං ධම් මිෙං; 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං [එෙං ධම් මිෙං (සී. සයා.  , ද් කව අධම් මිොනි; 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, ද් කව ධම් මිොනි; තීණි අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, තීණි ධම් මිොනි, චත් තාරි අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, චත් තාරි ධම් මිොනි; පඤ ්ච අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, පඤ ්ච ධම් මිොනි; ඡ අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, ඡ ධම් මිොනි; සත් ත අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, සත් ත ධම් මිොනි; අට් ඨ අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, අට් ඨ ධම් මිොනි; නව අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, නව ධම් මිොනි; දස අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි, දස ධම් මිොනි. 
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‘‘ෙතමං එෙං අධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං? අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉදං එෙං අධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. ෙතමං එෙං 
ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං? සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
– ඉදං එෙං ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

‘‘ෙතමානි ද් කව අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති – ඉමානි ද් කව අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි ද් කව 
ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති, සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි ද් කව 
ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි තීණි අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති, අමූලිොය දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි තීණි 
අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි තීණි ධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, 
සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, සමූලිොය දිට් ඨිවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි තීණි ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි චත් තාරි අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති, අමූලිොය දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලිොය 
ආජීවවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි චත් තාරි අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි චත් තාරි ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? 
සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, සමූලිොය දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, 
සමූලිොය ආජීවවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි චත් තාරි ධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි පඤ් ච අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලකෙන 
පාරාජිකෙන පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලකෙන සඞ් ඝාදිකසකසන…කප.… 
අමූලකෙන පාචිත් තිකයන… අමූලකෙන පාටිකදසනීකයන… අමූලකෙන 
දුක් ෙකටන පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි පඤ් ච අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි පඤ් ච ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? 
සමූලකෙන පාරාජිකෙන පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, සමූලකෙන 
සඞ් ඝාදිකසකසන…කප.… පාචිත් තිකයන… පාටිකදසනීකයන… දුක් ෙකටන 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි පඤ් ච ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 
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‘‘ෙතමානි ඡ අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය; අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
අෙතාය, අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය; අමූලිොය 
දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, අමූලිොය දිට් ඨිවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය – ඉමානි ඡ අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 
ෙතමානි ඡ ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? සමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
ෙතාය; සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා…කප.… දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති අෙතාය…කප.… ෙතාය – ඉමානි ඡ ධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි සත් ත අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලකෙන 
පාරාජිකෙන පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, අමූලකෙන සඞ් ඝාදිකසකසන…කප.… 
ථු් ලච් චකයන පාචිත් තිකයන පාටිකදසනීකයන දුක් ෙකටන දුබ් ොසිකතන 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති – ඉමානි සත් ත අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 
ෙතමානි සත් ත ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? සමූලකෙන පාරාජිකෙන 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති, සමූලකෙන සඞ් ඝාදිකසකසන…කප.… ථු් ලච් චකයන 
පාචිත් තිකයන පාටිකදසනීකයන දුක් ෙකටන දුබ් ොසිකතන පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
– ඉමානි සත් ත ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි අට් ඨ අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය; අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා …කප.… 
දිට් ඨිවිපත් තියා…කප.… ආජීවවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
අෙතාය…කප.… ෙතාය – ඉමානි අට් ඨ අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 
ෙතමානි අට් ඨ ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? සමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
ෙතාය; සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා…කප.… දිට් ඨිවිපත් තියා…කප.… 
ආජීවවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය…කප.… ෙතාය. ඉමානි අට් ඨ 
ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි නව අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? අමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, අමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය, අමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති 
ෙතාෙතාය; අමූලිොය ආචාරවිපත් තියා…කප.… දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං 
ඨකපති අෙතාය…කප.… ෙතාය…කප.… ෙතාෙතාය ඉමානි නව අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි නව ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? 
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පටුන 

සමූලිොය සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය, සමූලිොය 
සීලවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාය, සමූලිොය සීලවිපත් තියා 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපති ෙතාෙතාය; සමූලිොය ආචාරවිපත් තියා…කප.… 
දිට් ඨිවිපත් තියා පාතිකමොක් ඛං ඨකපති අෙතාය…කප.… ෙතාය – 
ෙතාෙතාය…කප.… ඉමානි නව ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

‘‘ෙතමානි දස අධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? න පාරාජිකෙො තස් සං 
පරිසායං නිසින් කනො කහොති, න පාරාජිෙෙථා විප් පෙතා කහොති; න සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතකෙො තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති, න සික් ඛං පච් චක් ඛාතෙථා 
විප් පෙතා කහොති; ධම් මිෙං සාමග් ගිං උකපති, න ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියති, 
න ධම් මිොය සාමග් ගියා පච් චාදානෙථා විප් පෙතා කහොති; න සීලවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, න ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, 
න දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති – ඉමානි දස අධම් මිොනි 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. ෙතමානි දස ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි? 
පාරාජිකෙො තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති, පාරාජිෙෙථා විප් පෙතා කහොති; 
සික් ඛං පච් චක් ඛාතකෙො තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති, සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතෙථා විප් පෙතා කහොති; ධම් මිෙං සාමග් ගිං න උකපති, ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං පච් චාදියති, ධම් මිොය සාමග් ගියා පච් චාදානෙථා විප් පෙතා කහොති; 
සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, ආචාරවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති – 
ඉමානි දස ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානි. 

6. ධම්මිෙපාතිකමොක්ඛට්ඨපනං 

388. ‘‘ෙථං පාරාජිකෙො තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති? ඉධ, භික් ඛකව, 
කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි පාරාජිෙස් ස ධම් මස් ස 
අජ් ඣාපත් ති කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු 
භික් ඛුං පස් සති පාරාජිෙං ධම් මං අජ් ඣාපජ් ජන් තං. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං 
පස් සති පාරාජිෙං ධම් මං අජ් ඣාපජ් ජන් තං, අපි ච අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස 
ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු පාරාජිෙං ධම් මං 
අජ් ඣාපන් කනො’ති. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති පාරාජිෙං ධම් මං 
අජ් ඣාපජ් ජන් තං, නාපි [නාපි ච (ෙ.   අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – 
‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු පාරාජිෙං ධම් මං අජ් ඣාපන් කනො’ති, අපිච 
කසොව භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘අහං, ආවුකසො, පාරාජිෙං ධම් මං 
අජ් ඣාපන් කනො’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන කතන 
සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං 
පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහකරයය – 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො පාරාජිෙං 
ධම් මං අජ් ඣාපන් කනො, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

389. ‘‘භික් ඛුස් ස පාතිකමොක් කඛ ඨපිකත පරිසා වුට් ඨාති, දසන් නං 
අන් තරායානං අඤ් ඤතකරන [අඤ ්ඤතකරන අන් තරාකයන (සයා. ෙං.   – 
රාජන් තරාකයන වා, කචොරන් තරාකයන වා, අගයන් තරාකයන වා, 
උදෙන් තරාකයන වා, මනුස් සන් තරාකයන වා, අමනුස ්සන් තරාකයන වා, 
වාළන් තරාකයන වා, සීනසපන් තරාකයන වා, ජීවිතන් තරාකයන වා, 
බ්රහ් මචරියන් තරාකයන වා. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු තස් මිං වා 
ආවාකස, අඤ ්ඤස ්මිං වා ආවාකස, තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස ්ස පුග් ගලස ්ස පාරාජිෙෙථා 
විප් පෙතා, තං වත් ථු අවිනිච් ඡිතං. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො තං 
වත් ථුං විනිච් ඡිකනයයාති. 

‘‘එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච ලකෙථ, තදහුකපොසකථ 
චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහරිතබ් බං – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස ්ස පුග් ගලස ්ස පාරාජිෙෙථා 
විප් පෙතා, තං වත් ථු අවිනිච් ඡිතං. තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං 
සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

390. ‘‘ෙථං සික් ඛං පච් චක් ඛාතකෙො තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති? 
ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි 
සික් ඛා පච් චක් ඛාතා කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි කතහි නිමිත් කතහි 
භික් ඛු භික් ඛුං පස ්සති සික් ඛං පච් චක් ඛන් තං. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස ්සති 
සික් ඛං පච් චක් ඛන් තං, අපිච අඤ ්කඤො භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – 
‘ඉත් ථන් නාකමන, ආවුකසො, භික් ඛුනා සික් ඛා පච් චක් ඛාතා’ති. න කහව කඛො 
භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති සික් ඛං පච් චක් ඛන් තං, නාපි අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස 
ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමන, ආවුකසො, භික් ඛුනා සික් ඛා පච් චක් ඛාතා’ති, 
අපිච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘මයා, ආවුකසො, සික් ඛා 
පච් චක් ඛාතා’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන කතන 
සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං 
පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහකරයය – 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමන පුග් ගකලන සික් ඛා 
පච් චක් ඛාතා, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං 
උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

391. ‘‘භික් ඛුස් ස පාතිකමොක් කඛ ඨපිකත පරිසා වුට් ඨාති, දසන් නං 
අන් තරායානං අඤ් ඤතකරන – රාජන් තරාකයන වා …කප.… 
බ්රහ් මචරියන් තරාකයන වා, ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු තස් මිං වා 
ආවාකස, අඤ ්ඤස ්මිං වා ආවාකස, තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස පුග් ගලස ්ස සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතෙථා [සික් ඛාපච් චක් ඛාතෙථා (සී.   විප් පෙතා, තං වත් ථු 
අවිනිච් ඡිතං. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො තං වත් ථුං විනිච් ඡිකනයයාති. 

‘‘එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච ලකෙථ, තදහුකපොසකථ 
චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහරිතබ් බං – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස පුග් ගලස ්ස සික් ඛං 
පච් චක් ඛාතෙථා විප් පෙතා, තං වත් ථු අවිනිච් ඡිතං. තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, 
න තස් මිං සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං 
පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

392. ‘‘ෙථං ධම් මිෙං සාමග් ගිං න උකපති? ඉධ පන, භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි 
ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි ධම් මිොය සාමග් ගියානුපගමනං 
කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති 
ධම් මිෙං සාමග් ගිං න උකපන් තං. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං න උකපන් තං, අපි ච අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – 
‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු ධම් මිෙං සාමග් ගිං න උකපතී’ති. න කහව කඛො 
භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ධම් මිෙං සාමග් ගිං න උකපන් තං, නාපි අඤ් කඤො භික් ඛු 
භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු ධම් මිෙං සාමග් ගිං න 
උකපතී’ති, අපි ච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – ‘අහං, ආවුකසො, ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං න උකපමී’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන කතන 
සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං 
පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහකරයය – 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං න උකපති, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

393. ‘‘ෙථං ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියති? ඉධ, භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි 
ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි ධම් මිොය සාමග් ගියා පච් චාදානං 
කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති 
ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියන් තං න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං පච් චාදියන් තං, අපි ච අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – 
‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියතී’ති. න කහව 
කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියන් තං, නාපි අඤ් කඤො 
භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං පච් චාදියතී’ති, අපි ච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘අහං, 
ආවුකසො, ධම් මිෙං සාමග් ගිං පච් චාදියාමී’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු 
කතන දිට් කඨන කතන සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා 
පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො ධම් මිෙං 
සාමග් ගිං පච් චාදියති, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

394. ‘‘භික් ඛුස් ස පාතිකමොක් කඛ ඨපිකත පරිසා වුට් ඨාති, දසන් නං 
අන් තරායානං අඤ් ඤතකරන – රාජන් තරාකයන වා…කප.… 
බ්රහ් මචරියන් තරාකයන වා. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු තස් මිං වා 
ආවාකස, අඤ ්ඤස ්මිං වා ආවාකස, තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස පුග් ගලස් ස ධම් මිොය 
සාමග් ගියා පච් චාදානෙථා විප් පෙතා, තං වත් ථු අවිනිච් ඡිතං. යදි සඞ් ඝස් ස 
පත් තේ ලං, සඞ් කඝො තං වත් ථුං විනිච් ඡිකනයයාති. 

‘‘එවඤ් කචතං ලකෙථ, ඉච් කචතං කුසලං. කනො කච ලකෙථ, තදහුකපොසකථ 
චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහරිතබ් බං – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමස් ස පුග් ගලස් ස ධම් මිොය 
සාමග් ගියා පච් චාදානෙථා විප් පෙතා, තං වත් ථු අවිනිච් ඡිතං. තස් ස 
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පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – 
ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

395. ‘‘ෙථං සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි 
සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි 
කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං. න 
කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, අපි ච 
අඤ ්කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු 
සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති 
සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, නාපි අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති 
– ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු සීලවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති, අපි 
ච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස ්ස ආකරොකචති – ‘අහං, ආවුකසො, සීලවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතොම් හී’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන 
කතන සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා 
තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො සීලවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො, [දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති (සයා. ෙං.   තස් ස 
පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – 
ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

396. ‘‘ෙථං ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි 
ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි 
කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං. 
න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, අපි ච 
අඤ ්කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු 
ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති 
ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, නාපි අඤ ්කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස 
ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු ආචාරවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති, අපි ච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘අහං, 
ආවුකසො, ආචාරවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතොම් හී’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන කතන සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ 
චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහකරයය – 
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‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො ආචාරවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

397. ‘‘ෙථං දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති? ඉධ පන, 
භික් ඛකව, භික් ඛු කයහි ආොකරහි කයහි ලිඞ් කගහි කයහි නිමිත් කතහි 
දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො කහොති, කතහි ආොකරහි කතහි ලිඞ් කගහි 
කතහි නිමිත් කතහි භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං. න 
කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, අපි ච 
අඤ ්කඤො භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු 
දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති. න කහව කඛො භික් ඛු භික් ඛුං පස් සති 
දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, නාපි අඤ් කඤො භික් ඛු භික් ඛුස ්ස 
ආකරොකචති – ‘ඉත් ථන් නාකමො, ආවුකසො, භික් ඛු දිට් ඨිවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො’ති, අපි ච කසොව භික් ඛු භික් ඛුස් ස ආකරොකචති – ‘අහං, 
ආවුකසො, දිට් ඨිවිපත් තියා දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතොම් හී’ති. ආෙඞ් ඛමාකනො, 
භික් ඛකව, භික් ඛු කතන දිට් කඨන කතන සුකතන තාය පරිසඞ් ොය තදහුකපොසකථ 
චාතුද් දකස වා පන් නරකස වා තස් මිං පුග් ගකල සම් මුඛීභූකත සඞ් ඝමජ් කඣ 
උදාහකරයය – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාකමො පුග් ගකලො දිට් ඨිවිපත් තියා 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිකතො, තස් ස පාතිකමොක් ඛං ඨකපමි, න තස් මිං සම් මුඛීභූකත 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බන් ති – ධම් මිෙං පාතිකමොක් ඛට් ඨපනං. 

‘‘ඉමානි දස ධම් මිොනි පාතිකමොක් ඛට් ඨපනානී’’ති. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

7. අත්තාදානඅඞ්ගං 

398. අථ කඛො ආයස් මා උපාලි කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් කනො කඛො ආයස් මා උපාලි ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘අත් තාදානං 
ආදාතුොකමන, ෙන් කත, භික් ඛුනා ෙතමඞ් ගසමන් නාගතං 
[ෙතඞ් ගසමන් නාගතං (ෙ.   අත් තාදානං ආදාතබ් බ’’න් ති? 

[පරි. 440] ‘‘අත් තාදානං ආදාතුොකමන, උපාලි, භික් ඛුනා 
පඤ ්චඞ් ගසමන් නාගතං අත් තාදානං ආදාතබ් බං. අත් තාදානං ආදාතුොකමන, 
උපාලි, භික් ඛුනා එවං පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘යං කඛො අහං ඉමං අත් තාදානං 
ආදාතුොකමො, ොකලො නු කඛො ඉමං අත් තාදානං ආදාතුං උදාහු කනො’ති? සකච, 
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උපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘අොකලො ඉමං අත් තාදානං 
ආදාතුං, කනො ොකලො’ති, න තං, උපාලි, අත් තාදානං ආදාතබ් බං. 

‘‘සකච පනුපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘ොකලො ඉමං 
අත් තාදානං ආදාතුං, කනො අොකලො’ති, කතනුපාලි, භික් ඛුනා උත් තරි 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘යං කඛො අහං ඉමං අත් තාදානං ආදාතුොකමො, භූතං නු 
කඛො ඉදං අත් තාදානං උදාහු කනො’ති? සකච, උපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො 
එවං ජානාති – ‘අභූතං ඉදං අත් තාදානං, කනො භූත’න් ති, න තං, උපාලි, 
අත් තාදානං ආදාතබ් බං. 

‘‘සකච පනුපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘භූතං ඉදං 
අත් තාදානං, කනො අභූත’න් ති, කතනුපාලි, භික් ඛුනා උත් තරි පච් චකවක් ඛිතබ් බං 
– ‘යං කඛො අහං ඉමං අත් තාදානං ආදාතුොකමො, අත් ථසඤ් හිතං නු කඛො ඉදං 
අත් තාදානං උදාහු කනො’ති? සකච, උපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං 
ජානාති – ‘අනත් ථසඤ් හිතං ඉදං අත් තාදානං, කනො අත් ථසඤ් හිත’න් ති, න තං, 
උපාලි, අත් තාදානං ආදාතබ් බං. 

‘‘සකච පනුපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘අත් ථසඤ් හිතං 
ඉදං අත් තාදානං, කනො අනත් ථසඤ් හිත’න් ති, කතනුපාලි, භික් ඛුනා උත් තරි 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘ඉමං කඛො අහං අත් තාදානං ආදියමාකනො ලභිස් සාමි 
සන් දිට් කඨ සම් ෙත් කත භික් ඛූ ධම් මකතො විනයකතො පක් කඛ උදාහු කනො’ති? 
සකච, උපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘ඉමං කඛො අහං 
අත් තාදානං ආදියමාකනො න ලභිස ්සාමි සන් දිට් කඨ සම් ෙත් කත භික් ඛූ ධම් මකතො 
විනයකතො පක් කඛ’ති, න තං, උපාලි, අත් තාදානං ආදාතබ් බං. 

‘‘සකච පනුපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘ඉමං කඛො අහං 
අත් තාදානං ආදියමාකනො ලභිස් සාමි සන් දිට් කඨ සම් ෙත් කත භික් ඛූ ධම් මකතො 
විනයකතො පක් කඛ’ති, කතනුපාලි, භික් ඛුනා උත් තරි පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘ඉමං 
කඛො කම අත් තාදානං ආදියකතො ෙවිස් සති සඞ් ඝස් ස තකතොනිදානං ෙණ් ඩනං 
ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො සඞ් ඝකෙකදො සඞ් ඝරාජි සඞ් ඝවවත් ථානං 
සඞ් ඝනානාෙරණං උදාහු කනො’ති? සකච උපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං 
ජානාති – ‘ඉමං කඛො කම අත් තාදානං ආදියකතො ෙවිස් සති සඞ් ඝස් ස 
තකතොනිදානං ෙණ් ඩනං ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො සඞ් ඝකෙකදො සඞ් ඝරාජි 
සඞ් ඝවවත් ථානං සඞ් ඝනානාෙරණ’න් ති, න තං, උපාලි, අත් තාදානං 
ආදාතබ් බං. සකච පනුපාලි, භික් ඛු පච් චකවක් ඛමාකනො එවං ජානාති – ‘ඉමං කඛො 
කම අත් තාදානං ආදියකතො න ෙවිස ්සති සඞ් ඝස් ස තකතොනිදානං ෙණ් ඩනං 
ෙලකහො විග් ගකහො විවාකදො සඞ් ඝකෙකදො සඞ් ඝරාජි සඞ් ඝවවත් ථානං 
සඞ් ඝනානාෙරණ’න් ති, ආදාතබ් බං තං, උපාලි, අත් තාදානං. එවං 
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පඤ ්චඞ් ගසමන් නාගතං කඛො, උපාලි, අත් තාදානං ආදින් නං, පච් ඡාපි 
අවිප් පටිසාරෙරං ෙවිස් සතී’ති. 

8. කචොදකෙනපච්චකවක්ඛිතබ්බධම්මා 

399. [පරි. 436 (අ. නි. 10.44 කථොෙං විසදිසං   ‘‘කචොදකෙන, ෙන් කත, 
භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ෙති ධම් කම අජ් ඣත් තං පච් චකවක් ඛිත් වා 
පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති? ‘‘කචොදකෙන, උපාලි, භික් ඛුනා පරං 
කචොකදතුොකමන පඤ් ච ධම් කම අජ් ඣත් තං පච් චකවක් ඛිත් වා පකරො 
කචොකදතබ් කබො. 

‘‘කචොදකෙන, උපාලි, භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන එවං 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘පරිසුද් ධොයසමාචාකරො නු කඛොම් හි, පරිසුද් කධනම් හි 
ොයසමාචාකරන සමන් නාගකතො – අච් ඡිද් කදන අප් පටිමංකසන? සංවිජ් ජති නු 
කඛො කම එකසො ධම් කමො උදාහු කනො’ති? කනො කච, උපාලි, භික් ඛු 
පරිසුද් ධොයසමාචාකරො කහොති, පරිසුද් කධන ොයසමාචාකරන සමන් නාගකතො 
– අච් ඡිද් කදන අප් පටිමංකසන, තස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො – ‘ඉඞ් ඝ තාව ආයස් මා 
ොයිෙං සික් ඛස ්සූ’ති. ඉතිස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, කචොදකෙන භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන එවං 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘පරිසුද් ධවචීසමාචාකරො නු කඛොම් හි, පරිසුද් කධනම් හි 
වචීසමාචාකරන සමන් නාගකතො – අච් ඡිද් කදන අප් පටිමංකසන? සංවිජ් ජති නු 
කඛො කම එකසො ධම් කමො උදාහු කනො’ති? කනො කච, උපාලි, භික් ඛු 
පරිසුද් ධවචීසමාචාකරො කහොති, පරිසුද් කධන වචීසමාචාකරන සමන් නාගකතො – 
අච් ඡිද් කදන අප් පටිමංකසන, තස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො – ‘ඉඞ් ඝ තාව ආයස් මා 
වාචසිෙං සික් ඛස් සූ’ති. ඉතිස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, කචොදකෙන භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන එවං 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘කමත් තං නු කඛො කම චිත් තං පච් චුපට් ඨිතං සබ්රහ් මචාීනසු 
අනාඝාතං, සංවිජ් ජති නු කඛො කම එකසො ධම් කමො උදාහු කනො’ති? කනො කච, 
උපාලි, භික් ඛුකනො කමත් තචිත් තං පච් චුපට් ඨිතං කහොති සබ්රහ් මචාීනසු අනාඝාතං, 
තස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො – ‘ඉඞ් ඝ තාව ආයස් මා සබ්රහ් මචාීනසු කමත් තචිත් තං 
උපට් ඨාකපහී’ති. ඉතිස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, කචොදකෙන භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන එවං 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘බහුස් සුකතො නු කඛොම් හි, සුතධකරො, සුතසන් නිච් චකයො? 
කය කත ධම් මා ආදිෙලයාණා මජ් කඣෙලයාණා පරිකයොසානෙලයාණා, සාත් ථං 
සබයඤ් ජනං කෙවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං බ්රහ් මචරියං අභිවදන් ති, තථාරූපා කම 
ධම් මා බහුස් සුතා කහොන් ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුකපක් ඛිතා දිට් ඨියා 
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සුප් පටිවිද් ධා? සංවිජ් ජති නු කඛො කම එකසො ධම් කමො උදාහු කනො’ති? කනො කච, 
උපාලි, භික් ඛු බහුස ්සුකතො කහොති, සුතධකරො, සුතසන් නිච් චකයො; කය කත ධම් මා 
ආදිෙලයාණා මජ් කඣෙලයාණා පරිකයොසානෙලයාණා, සාත් ථං සබයඤ් ජනං 
කෙවලපරිපුණ් ණං පරිසුද් ධං බ්රහ් මචරියං අභිවදන් ති, තථාරූපස් ස ධම් මා න 
බහුස් සුතා කහොන් ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුකපක් ඛිතා දිට් ඨියා 
සුප් පටිවිද් ධා, තස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො – ‘ඉඞ් ඝ තාව ආයස් මා ආගමං 
පරියාපුණස ්සූ’ති. ඉතිස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, කචොදකෙන භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන එවං 
පච් චකවක් ඛිතබ් බං – ‘උෙයානි කඛො කම පාතිකමොක් ඛානි විත් ථාකරන 
ස් වාගතානි කහොන් ති, සුවිෙත් තානි, සුප් පවත් තීනි, සුවිනිච් ඡිතානි – සුත් තකසො, 
අනුබයඤ් ජනකසො? සංවිඤ් ජති නු කඛො කම එකසො ධම් කමො උදාහු කනො’ති? කනො 
කච, උපාලි, භික් ඛුකනො උෙයානි පාතිකමොක් ඛානි විත් ථාකරන ස් වාගතානි 
කහොන් ති, සුවිෙත් තානි, සුප් පවත් තීනි, සුවිනිච් ඡිතානි – සුත් තකසො, 
අනුබයඤ් ජනකසො, ‘ඉදං පනාවුකසො, ෙත් ථ වුත් තං ෙගවතා’ති, ඉති පුට් කඨො න 
සම් පායති [න සම් පාදයති (ෙ.  , තස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො – ‘ඉඞ් ඝ තාව 
ආයස ්මා, විනයං පරියාපුණස් සූ’ති. ඉතිස් ස ෙවන් ති වත් තාකරො. කචොදකෙනුපාලි, 
භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ඉකම පඤ් ච ධම් කම අජ් ඣත් තං 
පච් චකවක් ඛිත් වා පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති. 

9. කචොදකෙනඋපට්ඨාකපතබ්බධම්මා 

400. ‘‘කචොදකෙන, ෙන් කත, භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ෙති ධම් කම 
අජ් ඣත් තං උපට් ඨාකපත් වා පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති? ‘‘කචොදකෙනුපාලි, 
භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන පඤ් ච ධම් කම අජ් ඣත් තං උපට් ඨාකපත් වා 
පකරො කචොකදතබ් කබො – ොකලන වක් ඛාමි, කනො අොකලන; භූකතන වක් ඛාමි, 
කනො අභූකතන; සණ් කහන වක් ඛාමි, කනො  රුකසන; අත් ථසංහිකතන වක් ඛාමි, 
කනො අනත් ථසංහිකතන; කමත් තචිත් කතො වක් ඛාමි, කනො කදොසන් තකරොති. 
කචොදකෙනුපාලි, භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ඉකම පඤ් ච ධම් කම 
අජ් ඣත් තං උපට් ඨාකපත් වා පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති. 

10. කචොදෙචුදිතෙපටිසංයුත්තෙථා 

401. ‘‘අධම් මකචොදෙස් ස, ෙන් කත, භික් ඛුකනො ෙතීහාොකරහි 
විප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො’’ති? ‘‘අධම් මකචොදෙස ්ස, උපාලි, භික් ඛුකනො 
පඤ ්චහාොකරහි විප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො – අොකලනායස් මා කචොකදසි, 
කනො ොකලන, අලං කත විප් පටිසාරාය; අභූකතනායස් මා කචොකදසි, කනො 
භූකතන, අලං කත විප් පටිසාරාය;  රුකසනායස් මා කචොකදසි, කනො සණ් කහන, 
අලං කත විප් පටිසාරාය; අනත් ථසංහිකතනායස් මා කචොකදසි, කනො 
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අත් ථසංහිකතන, අලං කත විප් පටිසාරාය; කදොසන් තකරො ආයස ්මා කචොකදසි, කනො 
කමත් තචිත් කතො, අලං කත විප් පටිසාරායාති. අධම් මකචොදෙස් ස, උපාලි, 
භික් ඛුකනො ඉකමහි පඤ් චහාොකරහි විප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො. තං කිස් ස 
කහතු? යථා න අඤ් කඤොපි භික් ඛු අභූකතන කචොකදතබ් බං මඤ් කඤයයා’’ති. 

‘‘අධම් මචුදිතස් ස පන, ෙන් කත, භික් ඛුකනො ෙතිහාොකරහි අවිප් පටිසාකරො 
උපදහාතබ් කබො’’ති? ‘‘අධම් මචුදිතස් ස, උපාලි, භික් ඛුකනො පඤ් චහාොකරහි 
අවිප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො – අොකලනායස් මා චුදිකතො, කනො ොකලන, 
අලං කත අවිප් පටිසාරාය; අභූකතනායස් මා චුදිකතො, කනො භූකතන, අලං කත 
අවිප් පටිසාරාය;  රුකසනායස් මා චුදිකතො, කනො සණ් කහන, අලං කත 
අවිප් පටිසාරාය; අනත් ථසංහිකතනායස ්මා චුදිකතො, කනො අත් ථසංහිකතන, අලං 
කත අවිප් පටිසාරාය; කදොසන් තකරනායස් මා චුදිකතො, කනො කමත් තචිත් කතන, 
අලං කත අවිප් පටිසාරායාති. අධම් මචුදිතස ්ස, උපාලි, භික් ඛුකනො ඉකමහි 
පඤ ්චහාොකරහි අවිප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො’’ති. 

‘‘ධම් මකචොදෙස් ස, ෙන් කත, භික් ඛුකනො ෙතිහාොකරහි අවිප් පටිසාකරො 
උපදහාතබ් කබො’’ති? ‘‘ධම් මකචොදෙස ්ස, උපාලි, භික් ඛුකනො පඤ් චහාොකරහි 
අවිප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො – ොකලනායස් මා කචොකදසි, කනො අොකලන, 
අලං කත අවිප් පටිසාරාය; භූකතනායස් මා කචොකදසි, කනො අභූකතන, අලං කත 
අවිප් පටිසාරාය; සණ් කහනායස් මා කචොකදසි, කනො  රුකසන, අලං කත 
අවිප් පටිසාරාය; අත් ථසංහිකතනායස් මා කචොකදසි, කනො අනත් ථසංහිකතන, අලං 
කත අවිප් පටිසාරාය; කමත් තචිත් කතො ආයස් මා කචොකදසි, කනො කදොසන් තකරො, 
අලං කත අවිප් පටිසාරායාති. ධම් මකචොදෙස් ස, උපාලි, භික් ඛුකනො ඉකමහි 
පඤ ්චහාොකරහි අවිප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො. තං කිස් ස කහතු? යථා 
අඤ ්කඤොපි භික් ඛු භූකතන කචොකදතබ් බං මඤ් කඤයයා’’ති. 

‘‘ධම් මචුදිතස ්ස පන, ෙන් කත, භික් ඛුකනො ෙතිහාොකරහි විප් පටිසාකරො 
උපදහාතබ් කබො’’ති? ‘‘ධම් මචුදිතස ්ස, උපාලි, භික් ඛුකනො පඤ් චහාොකරහි 
විප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො – ොකලනායස් මා චුදිකතො, කනො අොකලන, අලං 
කත විප් පටිසාරාය; භූකතනායස් මා චුදිකතො, කනො අභූකතන, අලං කත 
විප් පටිසාරාය; සණ් කහනායස් මා චුදිකතො, කනො  රුකසන, අලං කත 
විප් පටිසාරාය; අත් ථසංහිකතනායස් මා චුදිකතො, කනො අනත් ථසංහිකතන, අලං 
කත විප් පටිසාරාය; කමත් තචිත් කතනායස් මා චුදිකතො, කනො කදොසන් තකරන, අලං 
කත විප් පටිසාරායාති. ධම් මචුදිතස් ස, උපාලි, භික් ඛුකනො ඉකමහි 
පඤ ්චහාොකරහි විප් පටිසාකරො උපදහාතබ් කබො’’ති. 

[පරි. 438] ‘‘කචොදකෙන, ෙන් කත, භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ෙති 
ධම් කම අජ් ඣත් තං මනසි ෙරිත් වා පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති? 
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‘‘කචොදකෙනුපාලි, භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන පඤ් ච ධම් කම අජ් ඣත් තං 
මනසි ෙරිත් වා පකරො කචොකදතබ් කබො – ොරුඤ් ඤතා, හිකතසිතා, අනුෙම් පිතා, 
[අනුෙම් පතා (ෙ.   ආපත් තිවුට් ඨානතා, විනයපුකරක් ඛාරතාති. කචොදකෙනුපාලි, 
භික් ඛුනා පරං කචොකදතුොකමන ඉකම පඤ් ච ධම් කම අජ් ඣත් තං මනසි ෙරිත් වා 
පකරො කචොකදතබ් කබො’’ති. 

‘‘චුදිකතන පන, ෙන් කත, භික් ඛුනා ෙතිසු ධම් කමසු පතිට් ඨාතබ් බ’’න් ති? 
‘‘චුදිකතනුපාලි, භික් ඛුනා ද් වීසු ධම් කමසු පතිට් ඨාතබ් බං – සච් කච ච අකුප් කප 
චා’’ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

පාතිකමොක් ඛට් ඨපනක් ඛන් ධකෙො නවකමො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ තිංස. 

තස් සුද් දානං – 

උකපොසකථ යාවතිෙං, පාපභික් ඛු න නික් ඛමි; 
කමොග් ග් ලාකනන නිච් ඡුද් කධො, අච් කඡරා ජිනසාසකන. 

නින් කනොනුපුබ් බසික් ඛා ච, ඨිතධම් කමො නාතික් ෙම් ම; 
කුණපුක් ඛිපති සඞ් කඝො, සවන් තිකයො ජහන් ති ච. 

සවන් ති පරිනිබ් බන් ති, එෙරස විමුත් ති ච; 
බහු ධම් මවිනකයොපි, භූතට් ඨාරියපුග් ගලා. 

සමුද් දං උපමං ෙත් වා, වාකචසි [ඨාකපසි (ෙ.   සාසකන ගුණං; 
උකපොසකථ පාතිකමොක් ඛං, න අම් කහ කෙොචි ජානාති. 

පටිෙච් කචව උජ් ඣන් ති, එකෙො ද් කව තීණි චත් තාරි; 
පඤ ්ච ඡ සත් ත අට් ඨානි, නවා ච දසමානි ච. 

සීල-ආචාර-දිට් ඨි ච, ආජීවං චතුොගිකෙ; 
පාරාජිෙඤ් ච සඞ් ඝාදි, පාචිත් ති පාටිකදසනි. 

දුක් ෙටං පඤ් චොකගසු, සීලාචාරවිපත් ති ච; 
අෙතාය ෙතාය ච, ඡොකගසු යථාවිධි. 

පාරාජිෙඤ් ච සඞ් ඝාදි, ථු් ලං පාචිත් තිකයන ච; 
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පාටිකදසනියඤ් කචව, දුක් ෙටඤ් ච දුබ් ොසිතං. 

සීලාචාරවිපත් ති ච, දිට් ඨිආජීවවිපත් ති; 
යා ච අට් ඨා ෙතාෙකත, කතකනතා සීලාචාරදිට් ඨියා. 

අෙතාය ෙතායාපි, ෙතාෙතායකමව ච; 
එවං නවවිධා වුත් තා, යථාභූකතන ඤායකතො. 

පාරාජිකෙො විප් පෙතා, පච් චක් ඛාකතො තකථව ච; 
උකපති පච් චාදියති, පච් චාදානෙථා ච යා. 

සීලාචාරවිපත් ති ච, තථා දිට් ඨිවිපත් තියා; 
දිට් ඨසුතපරිසඞ් කිතං, දසධා තං විජානාථ. 

භික් ඛු විපස ්සති භික් ඛුං, අඤ ්කඤො චාකරොචයාති තං; 
කසො කයව තස් ස අක් ඛාති [විපස ්සඤ ්කඤො චාකරොචති; තං සුද් කධව 
තස් ස අක් ඛාති (ෙ.  , පාතිකමොක් ඛං ඨකපති කසො. 

වුට් ඨාති අන් තරාකයන, රාජකචොරග් ගුදො ච; 
මනුස් සඅමනුස් සා ච, වාළසීනසපා ජීවිබ්රහ් මං. 

දසන් නමඤ් ඤතකරන, තස් මිං අඤ් ඤතකරසු වා; 
ධම් මිොධම් මිො කචව, යථා මග් කගන ජානාථ. 

ොලභූතත් ථසංහිතං, ලභිස ්සාමි ෙවිස් සති; 
ොයවාචසිො කමත් තා, බාහුසච් චං උෙයානි. 

ොලභූකතන සණ් කහන, අත් ථකමත් කතන කචොදකය; 
විප් පටිසාරධම් කමන, තථා වාචා [තකථවාපි (සයා.   විකනොදකය. 

ධම් මකචොදචුදිතස් ස, විකනොකදති විප් පටිසාකරො; 
ෙරුණා හිතානුෙම් පි, වුට් ඨානපුකරක් ඛාරකතො. 

කචොදෙස ්ස පටිපත් ති, සම් බුද් කධන පොසිතා; 
සච් කච කචව අකුප් කප ච, චුදිතස ්කසව ධම් මතාති. 

පාතිකමොක් ඛට් ඨපනක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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10. භික්ඛුනික්ඛන්ධෙං 
1. පඨමොණවාකරො 

මහාපජාපතිකගොතමීවත්ථු 

402. [අ. නි. 8.51 ඉදං වත් ථු ආගතං  කතන සමකයන බුද් කධො ෙගවා 
සක් කෙසු විහරති ෙපිලවත් ථුස ්මිං නිකරොධාරාකම. අථ කඛො මහාපජාපති 
[මහාපජාපතී (සී. සයා.   කගොතමී කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති 
කගොතමී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘සාධු, ෙන් කත, ලකෙයය මාතුගාකමො 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. ‘‘අලං, 
කගොතමි, මා කත රුච් චි මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජා’’ති. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො 
මහපජාපති කගොතමී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘සාධු, ෙන් කත, ලකෙයය 
මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං 
පබ් බජ් ජ’’න් ති. ‘‘අලං, කගොතමි, මා කත රුච් චි මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත 
ධම් මවිනකය අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජා’’ති. අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී 
– න ෙගවා අනුජානාති මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජන් ති – දුක් ඛී දුම් මනා අස් සුමුඛී රුදමානා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා පක් ොමි. 

අථ කඛො ෙගවා ෙපිලවත් ථුස ්මිං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන කවසාලී 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන කවසාලී 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා කවසාලියං විහරති මහාවකන කූටාගාරසාලායං. අථ 
කඛො මහාපජාපති කගොතමී කෙකස කඡදාකපත් වා ොසායානි වත් ථානි 
අච් ඡාකදත් වා සම් බහුලාහි සාකියානීහි සද් ධිං කයන කවසාලී කතන පක් ොමි. 
අනුපුබ් කබන කයන කවසාලී මහාවනං කූටාගාරසාලා කතනුපසඞ් ෙමි. අථ කඛො 
මහාපජාපති කගොතමී සූකනහි පාකදහි රකජොකිණ් කණන ගත් කතන දුක් ඛී දුම් මනා 
අස් සුමුඛී රුදමානා බහිද් වාරකෙොට් ඨකෙ අට් ඨාසි. අද් දසා කඛො ආයස් මා 
ආනන් කදො මහාපජාපතිං කගොතමිං සූකනහි පාකදහි රකජොකිණ් කණන ගත් කතන 
දුක් ඛිං දුම් මනං අස් සුමුඛිං රුදමානං බහිද් වාරකෙොට් ඨකෙ ඨිතං. දිස් වාන 
මහාපජාපතිං කගොතමිං එතදකවොච – ‘‘කිස ්ස ත් වං, කගොතමි, සූකනහි පාකදහි 
රකජොකිණ් කණන ගත් කතන දුක් ඛී දුම් මනා අස් සුමුඛී රුදමානා 
බහිද් වාරකෙොට් ඨකෙ ඨිතා’’ති? ‘‘තථා හි පන, ෙන් කත ආනන් ද, න ෙගවා 
අනුජානාති මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. ‘‘කතන හි ත් වං, කගොතමි, මුහුත් තං ඉකධව තාව 
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කහොහි, යාවාහං ෙගවන් තං යාචාමි මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත 
ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘එසා, ෙන් කත, මහාපජාපති 
කගොතමී සූකනහි පාකදහි රකජොකිණ් කණන ගත් කතන දුක් ඛී දුම් මනා අස් සුමුඛී 
රුදමානා බහිද් වාරකෙොට් ඨකෙ ඨිතා – න ෙගවා අනුජානාති මාතුගාමස් ස 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජන් ති. සාධු, 
ෙන් කත, ලකෙයය මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා 
අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. ‘‘අලං, ආනන් ද, මා කත රුච් චි මාතුගාමස් ස 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජා’’ති. දුතියම් පි 
කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො ආයස් මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – 
‘‘සාධු, ෙන් කත, ලකෙයය මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. ‘‘අලං, ආනන් ද, මා කත රුච් චි 
මාතුගාමස ්ස තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං 
පබ් බජ් ජා’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො [අ. නි. 8.51 ‘‘අථ කඛො ආයස් මකතො 
ආනන් දස් ස එතදකහොසී’’ති ආගතං  – ‘‘න ෙගවා අනුජානාති මාතුගාමස් ස 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජං; යංනූනාහං 
අඤ ්කඤනපි පරියාකයන ෙගවන් තං යාකචයයං මාතුගාමස් ස 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජ’’න් ති. අථ 
කඛො ආයස් මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙබ් කබො නු කඛො, ෙන් කත, 
මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිත් වා 
කසොතාපත් ති ලං වා සෙදාගාමි ලං [සකිදාගාමි ලං (සයා.   වා අනාගාමි ලං 
වා අරහත් ත ලං වා සච් ඡිොතු’’න් ති? ‘‘ෙබ් කබො, ආනන් ද, මාතුගාකමො 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිත් වා 
කසොතාපත් ති ලම් පි සෙදාගාමි ලම් පි අනාගාමි ලම් පි අරහත් ත ලම් පි 
සච් ඡිොතු’’න් ති. ‘‘සකච, ෙන් කත, ෙබ් කබො මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත 
ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිත් වා කසොතාපත් ති ලම් පි 
සෙදාගාමි ලම් පි අනාගාමි ලම් පි අරහත් ත ලම් පි සච් ඡිොතුං; බහූපොරා, 
ෙන් කත, මහාපජාපති කගොතමී ෙගවකතො මාතුච් ඡා ආපාදිො, කපොසිො, ඛීරස ්ස 
දායිො, ෙගවන් තං ජකනත් තියා ොලඞ් ෙතාය ථඤ් ඤං පාකයසි; සාධු, ෙන් කත, 
ලකෙයය මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස ්මා අනගාරියං 
පබ් බජ් ජ’’න් ති. 
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අට්ඨගරුධම්මා 

403. ‘‘සකච, ආනන් ද, මහාපජාපතී කගොතමී අට් ඨ ගරුධම් කම 
පටිග් ගණ් හාති, සාවස් සා. කහොතු උපසම් පදා. 

[පාචි. 149] ‘‘වස් සසතූපසම් පන් නාය භික් ඛුනියා තදහුපසම් පන් නස ්ස 
භික් ඛුකනො අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් මං ොතබ් බං. 
අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා [ගරුංෙත් වා (ෙ.   මාකනත් වා 
පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘න භික් ඛුනියා අභික් ඛුකෙ ආවාකස වස් සං වසිතබ් බං. අයම් පි ධම් කමො 
සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘අන් වද් ධමාසං භික් ඛුනියා භික් ඛුසඞ් ඝකතො ද් කව ධම් මා පච් චාසීසිතබ් බා – 
උකපොසථපුච් ඡෙඤ් ච, ඔවාදූපසඞ් ෙමනඤ් ච. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා 
ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘වස් සංවුට් ඨාය භික් ඛුනියා උෙකතොසඞ් කඝ තීහි ඨාකනහි පවාකරතබ් බං – 
දිට් කඨන වා, සුකතන වා, පරිසඞ් ොය වා. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා 
මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් නාය භික් ඛුනියා උෙකතොසඞ් කඝ පක් ඛමානත් තං 
චරිතබ් බං. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා 
යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘ද් කව වස් සානි ඡසු ධම් කමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය 
උෙකතොසඞ් කඝ උපසම් පදා පරිකයසිතබ් බා. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා 
ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘න භික් ඛුනියා කෙනචි පරියාකයන භික් ඛු අක් කෙොසිතබ් කබො 
පරිොසිතබ් කබො. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා 
යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘අජ් ජතග් කග ඔවකටො භික් ඛුනීනං භික් ඛූසු වචනපකථො, අකනොවකටො 
භික් ඛූනං භික් ඛුනීසු වචනපකථො. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා 
මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘සකච, ආනන් ද, මහාපජාපති කගොතමී ඉකම අට් ඨ ගරුධම් කම 
පටිග් ගණ් හාති, සාවස් සා කහොතු උපසම් පදා’’ති. 
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අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො ෙගවකතො සන් තිකෙ අට් ඨ ගරුධම් කම 
උග් ගකහත් වා කයන මහාපජාපති කගොතමී කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
මහාපජාපතිං කගොතමිං එතදකවොච – ‘‘සකච කඛො ත් වං, කගොතමි, අට් ඨ 
ගරුධම් කම පටිග් ගණ් කහයයාසි, සාව කත ෙවිස ්සති උපසම් පදා. 

‘‘වස් සසතූපසම් පන් නාය භික් ඛුනියා තදහුපසම් පන් නස ්ස භික් ඛුකනො 
අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් මං ොතබ් බං. අයම් පි ධම් කමො 
සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘න භික් ඛුනියා අභික් ඛුකෙ ආවාකස වස් සං වසිතබ් බං. අයම් පි ධම් කමො 
සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘අන් වද් ධමාසං භික් ඛුනියා භික් ඛුසඞ් ඝකතො ද් කව ධම් මා පච් චාසීසිතබ් බා – 
උකපොසථපුච් ඡෙඤ් ච, ඔවාදූපසඞ් ෙමනඤ් ච. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා 
ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘වස් සංවුට් ඨාය භික් ඛුනියා උෙකතොසඞ් කඝ තීහි ඨාකනහි පවාකරතබ් බං – 
දිට් කඨන වා, සුකතන වා, පරිසඞ් ොය වා. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා 
මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘ගරුධම් මං අජ් ඣාපන් නාය භික් ඛුනියා උෙකතොසඞ් කඝ පක් ඛමානත් තං 
චරිතබ් බං. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා 
යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘ද් කව වස් සානි ඡසු ධම් කමසු සික් ඛිතසික් ඛාය සික් ඛමානාය 
උෙකතොසඞ් කඝ උපසම් පදා පරිකයසිතබ් බා. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා 
ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘න භික් ඛුනියා කෙනචි පරියාකයන භික් ඛු අක් කෙොසිතබ් කබො 
පරිොසිතබ් කබො. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා මාකනත් වා පූකජත් වා 
යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘අජ් ජතග් කග ඔවකටො භික් ඛුනීනං භික් ඛූසු වචනපකථො, අකනොවකටො 
භික් ඛූනං භික් ඛුනීසු වචනපකථො. අයම් පි ධම් කමො සක් ෙත් වා ගරුෙත් වා 
මාකනත් වා පූකජත් වා යාවජීවං අනතික් ෙමනීකයො. 

‘‘සකච කඛො ත් වං, කගොතමි, ඉකම අට් ඨ ගරුධම් කම පටිග් ගණ් කහයයාසි, 
සාව කත ෙවිස් සති උපසම් පදා’’ති. 
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‘‘කසයයථාපි, ෙන් කත ආනන් ද, ඉත් ථී වා පුරිකසො වා දහකරො, යුවා, 
මණ් ඩනෙජාතිකෙො සීසංනහාකතො උප් පලමාලං වා වස් සිෙමාලං වා 
අතිමුත් තෙමාලං [අධිමත් තෙමාලං (සයා.   වා ලභිත් වා උකෙොහි හත් කථහි 
පටිග් ගකහත් වා උත් තමඞ් කග සිරස් මිං පතිට් ඨාකපයය; එවකමව කඛො අහං, 
ෙන් කත, ආනන් ද ඉකම අට් ඨ ගරුධම් කම පටිග් ගණ් හාමි යාවජීවං 
අනතික් ෙමනීකය’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘පටිග් ගහිතා, ෙන් කත, 
මහාපජාපතියා කගොතමියා අට් ඨ ගරුධම් මා, උපසම් පන් නා ෙගවකතො 
මාතුච් ඡා’’ති. 

‘‘සකච, ආනන් ද, නාලභිස ්ස මාතුගාකමො තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය 
අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජං, චිරට් ඨිතිෙං, ආනන් ද, බ්රහ් මචරියං අෙවිස් ස, 
වස් සසහස ්සං සද් ධම් කමො තිට් කඨයය. යකතො ච කඛො, ආනන් ද, මාතුගාකමො 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිකතො, න දානි, 
ආනන් ද, බ්රහ් මචරියං චිරට් ඨිතිෙං ෙවිස් සති. පඤ් කචව දානි, ආනන් ද, 
වස් සසතානි සද් ධම් කමො ඨස් සති. 

‘‘කසයයථාපි, ආනන් ද, යානි ොනිචි කුලානි බහුත් ථිොනි [බහුඉත් ථිොනි 
(සී. සයා.   අප් පපුරිසොනි, තානි සුප් පධංසියානි කහොන් ති කචොකරහි 
කුම් ෙකථනකෙහි; එවකමව කඛො, ආනන් ද, යස් මිං ධම් මවිනකය ලෙති 
මාතුගාකමො අගාරස ්මා අනගාරියං පබ් බජ් ජං, න තං බ්රහ් මචරියං චිරට් ඨිතිෙං 
කහොති. 

‘‘කසයයථාපි, ආනන් ද, සම් පන් කන සාලික් කඛත් කත කසතට් ටිො නාම 
කරොගජාති නිපතති, එවං තං සාලික් කඛත් තං න චිරට් ඨිතිෙං කහොති; එවකමව 
කඛො, ආනන් ද, යස් මිං ධම් මවිනකය ලෙති මාතුගාකමො අගාරස් මා අනගාරියං 
පබ් බජ් ජං, න තං බ්රහ් මචරියං චිරට් ඨිතිෙං කහොති. 

‘‘කසයයථාපි, ආනන් ද, සම් පන් කන උච් ඡුක් කඛත් කත මඤ ්ජිට් ඨිො 
[මඤ ්කජට් ඨිො (සී. සයා.   නාම කරොගජාති නිපතති, එවං තං උච් ඡුක් කඛත් තං 
න චිරට් ඨිතිෙං කහොති; එවකමව කඛො, ආනන් ද, යස් මිං ධම් මවිනකය ලෙති 
මාතුගාකමො අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජ් ජං, න තං බ්රහ් මචරියං චිරට් ඨිතිෙං 
කහොති. 
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‘‘කසයයථාපි, ආනන් ද, පුරිකසො මහකතො තළාෙස් ස පටිෙච් කචව ආළිං 
බන් කධයය යාවකදව උදෙස් ස අනතික් ෙමනාය; එවකමව කඛො, ආනන් ද, මයා 
පටිෙච් කචව භික් ඛුනීනං අට් ඨ ගරුධම් මා පඤ් ඤත් තා යාවජීවං 
අනතික් ෙමනීයා’’ති. 

භික් ඛුනීනං අට් ඨ ගරුධම් මා නිට් ඨිතා. 

භික්ඛුනීඋපසම්පදානුජානනං 

404. අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා 
කඛො මහාපජාපතී කගොතමී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘ෙථාහං, ෙන් කත, ඉමාසු 
සාකියානීසු පටිපජ් ජාමී’’ති? අථ කඛො ෙගවා මහාපජාපතිං කගොතමිං ධම් මියා 
ෙථාය සන් දස ්කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි සම් පහංකසසි. අථ කඛො 
මහාපජාපති කගොතමී ෙගවතා ධම් මියා ෙථාය සන් දස ්සිතා සමාදපිතා 
සමුත් කතජිතා සම් පහංසිතා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං ෙත් වා 
පක් ොමි. අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස ්මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං 
ෙත් වා භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනිකයො 
උපසම් පාකදතු’’න් ති. 

අථ කඛො තා භික් ඛුනිකයො මහාපජාපතිං කගොතමිං එතදකවොචුං – ‘‘අයයා 
අනුපසම් පන් නා, මයඤ් චම් හා උපසම් පන් නා; එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං 
භික් ඛූහි භික් ඛුනිකයො උපසම් පාකදතබ් බා’’ති. අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී 
කයනායස් මා ආනන් කදො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං 
ආනන් දං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති 
කගොතමී ආයස ්මන් තං ආනන් දං එතදකවොච – ‘‘ඉමා මං, ෙන් කත ආනන් ද, 
භික් ඛුනිකයො එවමාහංසු – ‘අයයා අනුපසම් පන් නා, මයඤ් චම් හා උපසම් පන් නා; 
එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං භික් ඛූහි භික් ඛුනිකයො උපසම් පාකදතබ් බා’’’ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘මහාපජාපති, ෙන් කත, කගොතමී 
එවමාහ – ‘ඉමා මං, ෙන් කත ආනන් ද, භික් ඛුනිකයො එවමාහංසු – අයයා 
අනුපසම් පන් නා, මයඤ් චම් හා උපසම් පන් නා; එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං 
භික් ඛූහි භික් ඛුනිකයො උපසම් පාකදතබ් බා’’’ති. 

‘‘යදග් කගන, ආනන් ද, මහාපජාපතියා කගොතමියා අට් ඨ ගරුධම් මා 
පටිග් ගහිතා, තකදව සා [තකදවස් සා (ෙ.   උපසම් පන් නා’’ති. 
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405. අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී කයනායස් මා ආනන් කදො 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං අභිවාකදත් වා 
එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති කගොතමී ආයස් මන් තං 
ආනන් දං එතදකවොච – ‘‘එොහං, ෙන් කත ආනන් ද, ෙගවන් තං වරං යාචාමි. 
සාධු, ෙන් කත, ෙගවා අනුජාකනයය භික් ඛූනඤ ්ච භික් ඛුනීනඤ් ච යථාවුඩ් ඪං 
අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් ම’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො 
ආයස ්මා ආනන් කදො ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘මහාපජාපති, ෙන් කත, කගොතමී 
එවමාහ – ‘එොහං, ෙන් කත ආනන් ද, ෙගවන් තං වරං යාචාමි. සාධු, ෙන් කත, 
ෙගවා අනුජාකනයය භික් ඛූනඤ් ච භික් ඛුනීනඤ් ච යථාවුඩ් ඪං අභිවාදනං 
පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් ම’’’න් ති. 

‘‘අට් ඨානකමතං, ආනන් ද, අනවොකසො, යං තථාගකතො අනුජාකනයය 
මාතුගාමස ්ස අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් මං. ඉකමහි නාම, 
ආනන් ද, අඤ ්ඤතිත් ථියා දුරක් ඛාතධම් මා මාතුගාමස් ස අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං 
අඤ ්ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් මං න ෙරිස ්සන් ති; කිමඞ් ගං පන තථාගකතො 
අනුජානිස් සති මාතුගාමස් ස අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං අඤ් ජලිෙම් මං 
සාමීචිෙම් ම’’න් ති? 

අථ කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා 
භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘න, භික් ඛකව, මාතුගාමස් ස අභිවාදනං පච් චුට් ඨානං 
අඤ ්ජලිෙම් මං සාමීචිෙම් මං ොතබ් බං. කයො ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී කයන ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. එෙමන් තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති 
කගොතමී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘යානි තානි, ෙන් කත, භික් ඛුනීනං 
සික් ඛාපදානි භික් ඛූහි සාධාරණානි, ෙථං මයං, ෙන් කත, කතසු සික් ඛාපකදසු 
පටිපජ් ජාමා’’ති? ‘‘යානි තානි, කගොතමි, භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදානි භික් ඛූහි 
සාධාරණානි, යථා භික් ඛූ සික් ඛන් ති තථා කතසු සික් ඛාපකදසු සික් ඛථා’’ති. 
‘‘යානි පන තානි, ෙන් කත, භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදානි භික් ඛූහි අසාධාරණානි, 
ෙථං මයං, ෙන් කත, කතසු සික් ඛාපකදසු පටිපජ් ජාමා’’ති? ‘‘යානි තානි, 
කගොතමි, භික් ඛුනීනං සික් ඛාපදානි භික් ඛූහි අසාධාරණානි, යථාපඤ් ඤත් කතසු 
සික් ඛාපකදසු සික් ඛථා’’ති. 

406. [අ. නි. 8.53] අථ කඛො මහාපජාපති කගොතමී කයන ෙගවා 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං අට් ඨාසි. 
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එෙමන් තං ඨිතා කඛො මහාපජාපති කගොතමී ෙගවන් තං එතදකවොච – ‘‘සාධු කම, 
ෙන් කත, ෙගවා සංඛිත් කතන ධම් මං කදකසතු, යමහං ෙගවකතො ධම් මං සුත් වා 
එො වූපෙට් ඨා අප් පමත් තා ආතාපිනී පහිතත් තා විහකරයය’’න් ති. ‘‘කය කඛො 
ත් වං, කගොතමි, ධම් කම ජාකනයයාසි – ඉකම ධම් මා සරාගාය සංවත් තන් ති කනො 
විරාගාය, සඤ ්කඤොගාය සංවත් තන් ති කනො විසඤ් කඤොගාය, ආචයාය 
සංවත් තන් ති කනො අපචයාය, මහිච් ඡතාය සංවත් තන් ති කනො අප් පිච් ඡතාය, 
අසන් තුට් ඨියා සංවත් තන් ති කනො සන් තුට් ඨියා, සඞ් ගණිොය සංවත් තන් ති කනො 
පවිකවොය, කෙොසජ් ජාය සංවත් තන් ති කනො වීරියාරම් ොය, දුබ් ෙරතාය 
සංවත් තන් ති කනො සුෙරතාය; එෙංකසන, කගොතමි, ධාකරයයාසි – කනකසො 
ධම් කමො, කනකසො විනකයො, කනතං සත් ථුසාසනන් ති. කය ච කඛො ත් වං, කගොතමි, 
ධම් කම ජාකනයයාසි – ඉකම ධම් මා විරාගාය සංවත් තන් ති කනො සරාගාය, 
විසඤ් කඤොගාය සංවත් තන් ති කනො සඤ් කඤොගාය, අපචයාය සංවත් තන් ති කනො 
ආචයාය, අප් පිච් ඡතාය සංවත් තන් ති කනො මහිච් ඡතාය, සන් තුට් ඨියා 
සංවත් තන් ති කනො අසන් තුට් ඨියා, පවිකවොය සංවත් තන් ති කනො සඞ් ගණිොය, 
වීරියාරම් ොය සංවත් තන් ති කනො කෙොසජ් ජාය, සුෙරතාය සංවත් තන් ති කනො 
දුබ් ෙරතාය; එෙංකසන, කගොතමි, ධාකරයයාසි – එකසො ධම් කමො, එකසො විනකයො, 
එතං සත් ථුසාසන’’න් ති. 

407. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං න උද් දිසීයති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං…කප.… ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීනං 
පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කෙන නු කඛො 
භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං 
උද් දිසිතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ භික් ඛුනුපස් සයං උපසඞ් ෙමිත් වා 
භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං උද් දිසන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ජායාකයො ඉමා ඉකමසං, ජාරිකයො ඉමා ඉකමසං, ඉදානි ඉකම 
ඉමාහි සද් ධිං අභිරමිස් සන් තී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං උද් දිසිතබ් බං. කයො උද් දිකසයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීහි භික් ඛුනීනං පාතිකමොක් ඛං 
උද් දිසිතු’’න් ති. භික් ඛුනිකයො න ජානන් ති – ‘‘එවං පාතිකමොක් ඛං 
උද් දිසිතබ් බ’’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආචික් ඛිතුං – ‘එවං පාතිකමොක් ඛං උද් දිකසයයාථා’’’ති. 

408. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො ආපත් තිං න පටිෙකරොන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා ආපත් ති න 
පටිොතබ් බා. යා න පටිෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. භික් ඛුනිකයො න 
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ජානන් ති – ‘‘එවං ආපත් ති පටිොතබ් බා’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආචික් ඛිතුං – ‘එවං ආපත් තිං 
පටිෙකරයයාථා’’’ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කෙන නු කඛො 
භික් ඛුනීනං ආපත් ති පටිග් ගකහතබ් බා’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආපත් තිං පටිග් ගකහතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො රථිොයපි බූකහපි සිඞ් ඝාටකෙපි 
භික් ඛුං පස් සිත් වා පත් තං භූමියං නික් ඛිපිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා 
උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා ආපත් තිං පටිෙකරොන් ති. මනුස ්සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ජායාකයො ඉමා ඉකමසං, ජාරිකයො ඉමා 
ඉකමසං, රත් තිං විමාකනත් වා ඉදානි ඛමාකපන් තී’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආපත් ති පටිග් ගකහතබ් බා. 
කයො පටිග් ගණ් කහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීහි 
භික් ඛුනීනං ආපත් තිං පටිග් ගකහතු’’න් ති. භික් ඛුනිකයො න ජානන් ති – ‘‘එවං 
ආපත් ති පටිග් ගකහතබ් බා’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආචික් ඛිතුං – ‘එවං ආපත් තිං 
පටිග් ගණ් කහයයාථා’’’ති. 

409. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනීනං ෙම් මං න ෙරියති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීනං ෙම් මං 
ොතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කෙන නු කඛො භික් ඛුනීනං ෙම් මං 
ොතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ෙම් මං ොතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ෙතෙම් මා භික් ඛුනිකයො රථිොයපි බූකහපි 
සිඞ් ඝාටකෙපි භික් ඛුං පස් සිත් වා පත් තං භූමියං නික් ඛිපිත් වා එෙංසං 
උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා 
ඛමාකපන් ති ‘එවං නූන ොතබ් බ’න් ති මඤ් ඤමානා. මනුස් සා තකථව 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ජායාකයො ඉමා ඉකමසං, ජාරිකයො ඉමා 
ඉකමසං, රත් තිං විමාකනත් වා ඉදානි ඛමාකපන් තී’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ෙම් මං ොතබ් බං. කයො 
ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීහි භික් ඛුනීනං 
ෙම් මං ොතු’’න් ති. භික් ඛුනිකයො න ජානන් ති – ‘‘එවං ෙම් මං ොතබ් බ’’න් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං 
ආචික් ඛිතුං – ‘එවං ෙම් මං ෙකරයයාථා’’’ති. 

410. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො සඞ් ඝමජ් කඣ ෙණ් ඩනජාතා 
ෙලහජාතා විවාදාපන් නා අඤ් ඤමඤ් ඤං මුඛසත් තීහි විතුදන් තා විහරන් ති. න 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 

407 

පටුන 

සක් කෙොන් ති තං අධිෙරණං වූපසකමතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං අධිෙරණං වූපසකමතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ භික් ඛුනීනං අධිෙරණං වූපසකමන් ති. 
තස් මිං කඛො පන අධිෙරකණ විනිච් ඡියමාකන දිස් සන් ති භික් ඛුනිකයො 
ෙම් මප් පත් තාකයොපි ආපත් තිගාමිනිකයොපි. භික් ඛුනිකයො එවමාහංසු – ‘‘සාධු, 
ෙන් කත, අයයාව භික් ඛුනීනං ෙම් මං ෙකරොන් තු, අයයාව භික් ඛුනීනං ආපත් තිං 
පටිග් ගණ් හන් තු; එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං අධිෙරණං 
වූපසකමතබ් බ’’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ෙම් මං ආකරොකපත් වා භික් ඛුනීනං නියයාකදතුං – 
භික් ඛුනීහි භික් ඛුනීනං ෙම් මං ොතුං, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ආපත් තිං 
ආකරොකපත් වා භික් ඛුනීනං නියයාකදතුං, භික් ඛුනීහි භික් ඛුනීනං ආපත් තිං 
පටිග් ගකහතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන උප් පලවණ් ණාය භික් ඛුනියා අන් කතවාසිනී 
භික් ඛුනී සත් ත වස් සානි ෙගවන් තං අනුබන් ධා කහොති විනයං පරියාපුණන් තී. 
තස් සා මුට් ඨස ්සතිනියා ගහිකතො ගහිකතො මුස් සති. අස් කසොසි කඛො සා භික් ඛුනී – 
‘‘ෙගවා කිර සාවත් ථිං ගන් තුොකමො’’ති. අථ කඛො තස් සා භික් ඛුනියා එතදකහොසි 
– ‘‘අහං කඛො සත් ත වස් සානි ෙගවන් තං අනුබන් ධිං විනයං පරියාපුණන් තී. 
තස් සා කම මුට් ඨස් සතිනියා ගහිකතො ගහිකතො මුස් සති. දුක් ෙරං කඛො පන 
මාතුගාකමන යාවජීවං සත් ථාරං අනුබන් ධිතුං. ෙථං නු කඛො මයා 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? අථ කඛො සා භික් ඛුනී භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. 
භික් ඛුනිකයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසුං. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං විනයං 
වාකචතු’’න් ති. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

2. දුතියොණවාකරො 

411. අථ කඛො ෙගවා කවසාලියං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන සාවත් ථි 
කතන චාරිෙං පක් ොමි. අනුපුබ් කබන චාරිෙං චරමාකනො කයන සාවත් ථි 
තදවසරි. තත්ර සුදං ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස 
ආරාකම. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ භික් ඛුනිකයො 
ෙද් දකමොදකෙන ඔසිඤ් චන් ති – අප් කපව නාම අම් කහසු සාරජ් කජයයන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනා භික් ඛුනිකයො 
ෙද් දකමොදකෙන ඔසිඤ් චිතබ් බා. කයො ඔසිඤ් කචයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, තස් ස භික් ඛුකනො දණ් ඩෙම් මං ොතු’’න් ති. අථ කඛො 
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භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො දණ් ඩෙම් මං ොතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අවන් දිකයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු භික් ඛුනිසඞ් කඝන 
ොතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛූ ොයං විවරිත් වා භික් ඛුනීනං 
දස් කසන් ති …කප.… ඌරුං විවරිත් වා භික් ඛුනීනං දස් කසන් ති, අඞ් ගජාතං 
විවරිත් වා භික් ඛුනීනං දස් කසන් ති, භික් ඛුනිකයො ඔොකසන් ති, භික් ඛුනීහි සද් ධිං 
සම් පකයොකජන් ති – අප් කපව නාම අම් කහසු සාරජ් කජයයන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනා ොකයො විවරිත් වා භික් ඛුනීනං 
දස් කසතබ් කබො, න ඌරු විවරිත් වා භික් ඛුනීනං දස් කසතබ් කබො, න අඞ් ගජාතං 
විවරිත් වා භික් ඛුනීනං දස් කසතබ් බං, න භික් ඛුනිකයො ඔොසිතබ් බා, න භික් ඛුනීහි 
සද් ධිං සම් පකයොකජතබ් බං. කයො සම් පකයොකජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, තස් ස භික් ඛුකනො දණ් ඩෙම් මං ොතු’’න් ති. අථ කඛො 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො දණ් ඩෙම් මං ොතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අවන් දිකයො කසො, භික් ඛකව, භික් ඛු භික් ඛුනිසඞ් කඝන 
ොතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො භික් ඛුං ෙද් දකමොදකෙන 
ඔසිඤ් චන් ති – අප් කපව නාම අම් කහසු සාරජ් කජයයන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛු ෙද් දකමොදකෙන 
ඔසිඤ් චිතබ් කබො. යා ඔසිඤ් කචයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
තස් සා භික් ඛුනියා දණ් ඩෙම් මං ොතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – 
‘‘කිං නු කඛො දණ් ඩෙම් මං ොතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි භික් ඛකව, ආවරණං ොතු’’න් ති. ආවරකණ ෙකත න ආදියන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඔවාදං 
ඨකපතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො ොයං විවරිත් වා 
භික් ඛූනං දස් කසන් ති, ථනං විවරිත් වා භික් ඛූනං දස් කසන් ති, ඌරුං විවරිත් වා 
භික් ඛූනං දස් කසන් ති, අඞ් ගජාතං විවරිත් වා භික් ඛූනං දස ්කසන් ති, භික් ඛූ 
ඔොකසන් ති, භික් ඛූහි සද් ධිං සම් පකයොකජන් ති – අප් කපව නාම අම් කහසු 
සාරජ් කජයයන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
ොකයො විවරිත් වා භික් ඛූනං දස් කසතබ් කබො…කප.… න ථකනො විවරිත් වා 
භික් ඛූනං දස් කසතබ් කබො, න ඌරු විවරිත් වා භික් ඛූනං දස් කසතබ් කබො, න 
අඞ් ගජාතං විවරිත් වා භික් ඛූනං දස් කසතබ් බං, න භික් ඛූ ඔොසිතබ් බා, න භික් ඛූහි 
සද් ධිං සම් පකයොකජතබ් බං. යා සම් පකයොකජයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, තස් සා භික් ඛුනියා දණ් ඩෙම් මං ොතු’’න් ති. අථ කඛො 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘කිං නු කඛො දණ් ඩෙම් මං ොතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො 
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එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආවරණං ොතු’’න් ති. 
ආවරකණ ෙකත න ආදියන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ඔවාදං ඨකපතු’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙප් පති නු 
කඛො ඔවාදට් ඨපිතාය [ඔවාදණ් ඨපිතාය (සයා. , ඔවාදංඨපිතාය (ෙ.   භික් ඛුනියා 
සද් ධිං උකපොසථං ොතුං, න නු කඛො ෙප් පතී’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාදට් ඨපිතාය භික් ඛුනියා සද් ධිං උකපොසකථො 
ොතබ් කබො, යාව න තං අධිෙරණං වූපසන් තං කහොතී’’ති. 

412. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා උදායී ඔවාදං ඨකපත් වා චාරිෙං 
පක් ොමි. භික් ඛුනිකයො උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම 
අකයයො උදායී ඔවාදං ඨකපත් වා චාරිෙං පක් ෙමිස් සතී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාදං ඨකපත් වා චාරිො පක් ෙමිතබ් බා. කයො 
පක් ෙකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන [කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ (සයා. ෙං.   
බාලා අබයත් තා ඔවාදං ඨකපන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, බාකලන අබයත් කතන ඔවාකදො ඨකපතබ් කබො. කයො ඨකපයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ අවත් ථුස ්මිං අොරකණ ඔවාදං ඨකපන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, අවත් ථුස් මිං අොරකණ 
ඔවාකදො ඨකපතබ් කබො. කයො ඨකපයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඔවාදං ඨකපත් වා විනිච් ඡයං න කදන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාදං ඨකපත් වා විනිච් ඡකයො 
න දාතබ් කබො. කයො න දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

413. [පාචි. 1054] කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො ඔවාදං න 
ගච් ඡන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
ඔවාකදො න ගන් තබ් කබො. යා න ගච් කඡයය, යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සබ් කබො භික් ඛුනිසඞ් කඝො ඔවාදං ගච් ඡති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ජායාකයො ඉමා ඉකමසං, ජාරිකයො ඉමා 
ඉකමසං, ඉදානි ඉකම ඉමාහි සද් ධිං අභිරමිස් සන් තී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, සබ් කබන භික් ඛුනිසඞ් කඝන ඔවාකදො ගන් තබ් කබො. 
ගච් කඡයය කච, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, චතූහි පඤ් චහි 
භික් ඛුනීහි ඔවාදං ගන් තු’’න් ති. 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 

410 

පටුන 

කතන කඛො පන සමකයන චතස් කසො පඤ් ච භික් ඛුනිකයො ඔවාදං ගච් ඡන් ති. 
මනුස් සා තකථව උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ජායාකයො ඉමා 
ඉකමසං, ජාරිකයො ඉමා ඉකමසං, ඉදානි ඉකම ඉමාහි සද් ධිං අභිරමිස් සන් තී’’ති! 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, චතූහි පඤ් චහි භික් ඛුනීහි 
ඔවාකදො ගන් තබ් කබො. ගච් කඡයයං කච, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ද් කව තිස් කසො භික් ඛුනිකයො [භික් ඛුනීහි (ෙ.   ඔවාදං ගන් තුං. එෙං 
භික් ඛුං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා පාකද වන් දිත් වා 
උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – 
‘භික් ඛුනිසඞ් කඝො, අයය, භික් ඛුසඞ් ඝස් ස පාකද වන් දති, ඔවාදූපසඞ් ෙමනඤ ්ච 
යාචති; ලෙතු කිර, අයය, භික් ඛුනිසඞ් කඝො ඔවාදූපසඞ් ෙමන’න් ති. කතන 
භික් ඛුනා පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙො උපසඞ් ෙමිත් වා එවමස් ස වචනීකයො – 
‘භික් ඛුනීසඞ් කඝො, ෙන් කත, භික් ඛුසඞ් ඝස ්ස පාකද වන් දති, ඔවාදූපසඞ් ෙමනඤ ්ච 
යාචති; ලෙතු කිර, ෙන් කත, භික් ඛුනිසඞ් කඝො ඔවාදූපසඞ් ෙමන’න් ති. 
පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙන වත් තබ් කබො – ‘අත් ථි කෙොචි භික් ඛු භික් ඛුකනොවාදකෙො 
සම් මකතො’ති? සකච කහොති කෙොචි භික් ඛු භික් ඛුකනොවාදකෙො සම් මකතො, 
පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙන වත් තබ් කබො – ‘ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු 
භික් ඛුකනොවාදකෙො සම් මකතො, තං භික් ඛුනිසඞ් කඝො උපසඞ් ෙමතූ’ති. සකච න 
කහොති කෙොචි භික් ඛු භික් ඛුකනොවාදකෙො සම් මකතො, පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙන 
වත් තබ් කබො – ‘කෙො ආයස් මා උස් සහති භික් ඛුනිකයො ඔවදිතු’න් ති? සකච කෙොචි 
උස් සහති භික් ඛුනිකයො ඔවදිතුං, කසො ච කහොති අට් ඨහඞ් කගහි සමන් නාගකතො, 
සම් මන් නිත් වා වත් තබ් කබො – ‘ඉත් ථන් නාකමො භික් ඛු භික් ඛුකනොවාදකෙො 
සම් මකතො, තං භික් ඛුනිසඞ් කඝො උපසඞ් ෙමතූ’ති. සකච න කෙොචි උස් සහති 
භික් ඛුනිකයො ඔවදිතුං, පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙන වත් තබ් කබො – ‘නත් ථි කෙොචි 
භික් ඛු භික් ඛුකනොවාදකෙො සම් මකතො, පාසාදිකෙන භික් ඛුනිසඞ් කඝො 
සම් පාකදතූ’’ති. 

414. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඔවාදං න ගණ් හන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාකදො න ගකහතබ් කබො. කයො න 
ගණ් කහයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු බාකලො කහොති. තං 
භික් ඛුනිකයො උපසඞ් ෙමිත් වා එතදකවොචුං – ‘‘ඔවාදං, අයය, ගණ් හාහී’’ති. 
‘‘අහඤ් හි, ෙගිනී, බාකලො; ෙථාහං ඔවාදං ගණ් හාමී’’ති? ‘‘ගණ් හාහයය, ඔවාදං; 
එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං – භික් ඛූහි භික් ඛුනීනං ඔවාකදො ගකහතබ් කබො’’ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඨකපත් වා බාලං, 
අවකසකසහි ඔවාදං ගකහතු’’න් ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගිලාකනො කහොති. තං 
භික් ඛුනිකයො උපසඞ් ෙමිත් වා එතදකවොචුං – ‘‘ඔවාදං, අයය ගණ් හාහී’’ති. 
‘‘අහඤ් හි, ෙගිනී, ගිලාකනො; ෙථාහං ඔවාදං ගණ් හාමී’’ති? ‘‘ගණ් හාහයය, 
ඔවාදං; එවඤ ්හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං – ඨකපත් වා බාලං, අවකසකසහි ඔවාකදො 
ගකහතබ් කබො’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ඨකපත් වා බාලං, ඨකපත් වා ගිලානං, අවකසකසහි ඔවාදං ගකහතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු ගමිකෙො කහොති. තං 
භික් ඛුනිකයො උපසඞ් ෙමිත් වා එතදකවොචුං – ‘‘ඔවාදං, අයය, ගණ් හාහී’’ති. 
‘‘අහඤ් හි, ෙගිනී, ගමිකෙො; ෙථාහං ඔවාදං ගණ් හාමී’’ති? ‘‘ගණ් හාහයය, 
ඔවාදං; එවඤ ්හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං – ඨකපත් වා බාලං, ඨකපත් වා ගිලානං, 
අවකසකසහි ඔවාකදො ගකහතබ් කබො’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඨකපත් වා බාලං, ඨකපත් වා ගිලානං, ඨකපත් වා ගමිෙං, 
අවකසකසහි ඔවාදං ගකහතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරො භික් ඛු අරඤ් කඤ විහරති. තං 
භික් ඛුනිකයො උපසඞ් ෙමිත් වා එතදකවොචුං – ‘‘ඔවාදං, අයය, ගණ් හාහී’’ති. 
‘‘අහඤ් හි, ෙගිනී, අරඤ් කඤ විහරාමි; ෙථාහං ඔවාදං ගණ් හාමී’’ති? 
‘‘ගණ් හාහයය, ඔවාදං; එවඤ් හි ෙගවතා පඤ් ඤත් තං – ඨකපත් වා බාලං, 
ඨකපත් වා ගිලානං, ඨකපත් වා ගමිෙං, අවකසකසහි ඔවාකදො ගකහතබ් කබො’’ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආරඤ් ඤිකෙන 
භික් ඛුනා ඔවාදං ගකහතුං, සඞ් කෙතඤ් ච ොතුං – අත්ර පතිහරිස් සාමී’’ති. 

415. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඔවාදං ගකහත් වා න ආකරොකචන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාකදො න 
ආකරොකචතබ් කබො. කයො න ආකරොකචයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ ඔවාදං ගකහත් වා න පච් චාහරන් ති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, ඔවාකදො න 
පච් චාහරිතබ් කබො. කයො න පච් චාහකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො සඞ් කෙතං න ගච් ඡන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා සඞ් කෙතං න ගන් තබ් බං. 
යා න ගච් කඡයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

416. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො දීඝානි ොයබන් ධනානි 
ධාකරන් ති, කතකහව  ාසුො නාකමන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො 
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එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා දීඝං ොයබන් ධනං 
ධාකරතබ් බං. යා ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා එෙපරියාෙතං [එෙපරියායෙතං (සයා.   ොයබන් ධනං, න ච කතන 
 ාසුො නාකමතබ් බා. යා නාකමයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො විලීකවන [විලිකවන (ෙ.   පට් කටන 
 ාසුො නාකමන් ති…කප.… චම් මපට් කටන  ාසුො නාකමන් ති. දුස් සපට් කටන 
 ාසුො නාකමන් ති. දුස් සකවණියා  ාසුො නාකමන් ති. දුස් සවට් ටියා  ාසුො 
නාකමන් ති. කචොළපට් කටන  ාසුො නාකමන් ති. කචොළකවණියා  ාසුො 
නාකමන් ති. කචොළවට් ටියා  ාසුො නාකමන් ති. සුත් තකවණියා  ාසුො 
නාකමන් ති. සුත් තවට් ටියා  ාසුො නාකමන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා විලීකවන පට් කටන  ාසුො 
නාකමතබ් බා…කප.… න සුත් තවට් ටියා  ාසුො නාකමතබ් බා. යා නාකමයය 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො අට් ඨි් කලන ජඝනං 
ඝංසාකපන් ති…කප.… කගොහනුකෙන ජඝනං කෙොට් ටාකපන් ති, හත් ථං 
කෙොට් ටාකපන් ති, හත් ථකෙොච් ඡං කෙොට් ටාකපන් ති, පාදං කෙොට් ටාකපන් ති, 
පාදකෙොච් ඡං කෙොට් ටාකපන් ති, ඌරුං කෙොට් ටාකපන් ති, මුඛං කෙොට් ටාකපන් ති, 
දන් තමංසං කෙොට් ටාකපන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා අට් ඨි් කලන ජඝනං 
ඝංසාකපතබ් බං…කප.… න දන් තමංසං කෙොට් ටාකපතබ් බං. යා කෙොට් ටාකපයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

417. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො මුඛං 
ආලිම් පන් ති…කප.… මුඛං උම් මද් කදන් ති, මුඛං චුණ් කණන් ති, මකනොසිලිොය 
මුඛං ලඤ් කඡන් ති, අඞ් ගරාගං ෙකරොන් ති, මුඛරාගං ෙකරොන් ති, 
අඞ් ගරාගමුඛරාගං ෙකරොන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා මුඛං 
ආලිම් පිතබ් බං…කප.… න මුඛං උම් මද් දිතබ් බං, න මුඛං චුණ් කණතබ් බං, න 
මකනොසිලිොය මුඛං ලඤ් ඡිතබ් බං, න අඞ් ගරාකගො ොතබ් කබො, න මුඛරාකගො 
ොතබ් කබො, න අඞ් ගරාගමුඛරාකගො ොතබ් කබො. යා ෙකරයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො අවඞ් ගං [අපාඞ් ගං (?)] 
ෙකරොන් ති…කප.… විකසසෙං ෙකරොන් ති, ඔකලොෙනකෙන ඔකලොකෙන් ති, 
සාකලොකෙ තිට් ඨන් ති; නච් චං [සනච් චං (සී. සයා. , සමජ් ජං (ෙ.   ොරාකපන් ති, 
කවසිං වුට් ඨාකපන් ති, පානාගාරං ඨකපන් ති, සූනං ඨකපන් ති, ආපණං 
පසාකරන් ති, වඩ් ඪිං පකයොකජන් ති, වණිජ් ජං පකයොකජන් ති, දාසං 
උපට් ඨාකපන් ති, දාසිං උපට් ඨාකපන් ති, ෙම් මොරං උපට් ඨාකපන් ති, ෙම් මොරිං 
උපට් ඨාකපන් ති, තිරච් ඡානගතං උපට් ඨාකපන් ති, හීනතෙපක් කිෙං 
[හීනතෙපණ් ණිෙං (ෙ.   පකිණන් ති, නමතෙං ධාකරන් ති. මනුස් සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී 
ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා අවඞ් ගං ොතබ් බං…කප.… න විකසසෙං ොතබ් බං, න 
ඔකලොෙනකෙන ඔකලොකෙතබ් බං, න සාකලොකෙ ඨාතබ් බං, න නච් චං 
ොරාකපතබ් බං, න කවසී වුට් ඨාකපතබ් බා, න පානාගාරං ඨකපතබ් බං, න සූනා 
ඨකපතබ් බා, න ආපකණො පසාකරතබ් කබො, න වඩ් ඪි පකයොකජතබ් බා, න වණිජ් ජා 
පකයොකජතබ් බා, න දාකසො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න දාසී උපට් ඨාකපතබ් බා, න 
ෙම් මොකරො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න ෙම් මොීන උපට් ඨාකපතබ් බා, න 
තිරච් ඡානගකතො උපට් ඨාකපතබ් කබො, න හීනතෙපක් කිෙං පකිණිතබ් බං, න 
නමතෙං ධාකරතබ් බං. යා ධාකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

418. කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො සබ් බනීලොනි 
චීවරානි ධාකරන් ති…කප.… සබ් බපීතොනි චීවරානි ධාකරන් ති, 
සබ් බකලොහිතොනි චීවරානි ධාකරන් ති, සබ් බමඤ් ජිට් ඨිොනි චීවරානි ධාකරන් ති, 
සබ් බෙණ් හානි චීවරානි ධාකරන් ති, සබ් බමහාරඞ් ගරත් තානි චීවරානි ධාකරන් ති, 
සබ් බමහානාමරත් තානි චීවරානි ධාකරන් ති, අච් ඡින් නදසානි චීවරානි ධාකරන් ති, 
දීඝදසානි චීවරානි ධාකරන් ති, පුප්  දසානි චීවරානි ධාකරන් ති,  ලදසානි චීවරානි 
ධාකරන් ති, ෙඤ් චුෙං ධාකරන් ති, තිීනටෙං ධාකරන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති 
ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා සබ් බනීලොනි 
චීවරානි ධාකරතබ් බානි…කප.… න තිීනටෙං ධාකරතබ් බං. යා ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

419. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී ොලං ෙකරොන් තී 
එවමාහ – ‘‘මමච් චකයන මය් හං පරික් ඛාකරො සඞ් ඝස් ස කහොතූ’’ති. තත් ථ භික් ඛූ 
ච භික් ඛුනිකයො ච විවදන් ති – ‘‘අම් හාෙං කහොති, අම් හාෙං කහොතී’’ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘භික් ඛුනී කච, භික් ඛකව, ොලං ෙකරොන් තී එවං 
වකදයය – ‘මමච් චකයන මය් හං පරික් ඛාකරො සඞ් ඝස ්ස කහොතූ’ති, අනිස ්සකරො 
තත් ථ භික් ඛුසඞ් කඝො, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් කසකවතං. සික් ඛමානා කච, 
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භික් ඛකව…කප.… සාමකණීන කච, භික් ඛකව, ොලං ෙකරොන් තී එවං වකදයය – 
‘මමච් චකයන මය් හං පරික් ඛාකරො සඞ් ඝස් ස කහොතූ’ති, අනිස ්සකරො තත් ථ 
භික් ඛුසඞ් කඝො, භික් ඛුනිසඞ් ඝස් කසකවතං. භික් ඛු කච, භික් ඛකව, ොලං 
ෙකරොන් කතො එවං වකදයය – ‘මමච් චකයන මය් හං පරික් ඛාකරො සඞ් ඝස් ස 
කහොතූ’ති, අනිස ්සකරො තත් ථ භික් ඛුනිසඞ් කඝො, භික් ඛුසඞ් ඝස් කසකවතං. 
සාමකණකරො කච, භික් ඛකව…කප.… උපාසකෙො කච, භික් ඛකව…කප.… 
උපාසිො කච, භික් ඛකව…කප.… අඤ ්කඤො කච, භික් ඛකව, කෙොචි ොලං 
ෙකරොන් කතො එවං වකදයය – ‘මමච් චකයන මය් හං පරික් ඛාකරො සඞ් ඝස් ස 
කහොතූ’ති, අනිස ්සකරො තත් ථ භික් ඛුනිසඞ් කඝො, භික් ඛුසඞ් ඝස ්කසකවත’’න් ති. 

420. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා ඉත් ථී පුරාණම් ලී භික් ඛුනීසු 
පබ් බජිතා කහොති. සා රථිොය දුබ් බලෙං භික් ඛුං පස් සිත් වා අංසකූකටන පහාරං 
දත් වා පාකතසි [පවට් කටසි (සී.  . භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම, භික් ඛුනී, භික් ඛුස ්ස පහාරං දස් සතී’’ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුස් ස පහාකරො දාතබ් කබො. යා 
දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුං 
පස් සිත් වා දූරකතොව ඔක් ෙමිත් වා මග් ගං දාතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා ඉත් ථී පවුත් ථපතිො ජාකරන ගබ් භිනී 
කහොති. සා ගබ් ෙං පාකතත් වා කුලූපිෙං භික් ඛුනිං එතදකවොච – ‘‘හන් දකයය, ඉමං 
ගබ් ෙං පත් කතන නීහරා’’ති. අථ කඛො සා භික් ඛුනී තං ගබ් ෙං පත් කත 
පක් ඛිපිත් වා සඞ් ඝාටියා පටිච් ඡාකදත් වා අගමාසි. කතන කඛො පන සමකයන 
අඤ ්ඤතකරන පිණ් ඩචාරිකෙන භික් ඛුනා සමාදානං ෙතං කහොති – ‘යාහං පඨමං 
භික් ඛං ලභිස් සාමි, න තං අදත් වා භික් ඛුස් ස වා භික් ඛුනියා වා පරිභුඤ් ජිස ්සාමී’ති. 
අථ කඛො කසො භික් ඛු තං භික් ඛුනිං පස් සිත් වා එතදකවොච – ‘‘හන් ද, ෙගිනි, භික් ඛං 
පටිග් ගණ් හා’’ති. ‘‘අලං අයයා’’ති. දුතියම් පි කඛො…කප.… තතියම් පි කඛො කසො 
භික් ඛු තං භික් ඛුනිං එතදකවොච – ‘‘හන් ද, ෙගිනි, භික් ඛං පටිග් ගණ් හා’’ති. ‘‘අලං 
අයයා’’ති. ‘‘මයා කඛො, ෙගිනි, සමාදානං ෙතං – ‘යාහං පඨමං භික් ඛං 
ලභිස ්සාමි, න තං අදත් වා භික් ඛුස් ස වා භික් ඛුනියා වා පරිභුඤ් ජිස් සාමී’ති. හන් ද, 
ෙගිනි, භික් ඛං පටිග් ගණ් හා’’ති. අථ කඛො සා භික් ඛුනී කතන භික් ඛුනා 
නිප් පීළියමානා නීහරිත් වා පත් තං දස් කසසි – ‘‘පස ්ස, අයය, පත් කත ගබ් ෙං; මා ච 
ෙස ්සචි ආකරොකචසී’’ති. අථ කඛො කසො භික් ඛු උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – 
‘‘ෙථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී පත් කතන ගබ් ෙං නීහරිස් සතී’’ති! අථ කඛො කසො භික් ඛු 
භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසි. කය කත භික් ඛූ අප් පිච් ඡා…කප.… කත 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම භික් ඛුනී පත් කතන 
ගබ් ෙං නීහරිස් සතී’’ති! ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා පත් කතන ගබ් කෙො නීහරිතබ් කබො. යා නීහකරයය, ආපත් ති 
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දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුං පස් සිත් වා නීහරිත් වා 
පත් තං දස් කසතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො භික් ඛුං පස් සිත් වා 
පරිවත් කතත් වා පත් තමූලං දස් කසන් ති. භික් ඛූ උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති 
විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො භික් ඛුං පස් සිත් වා 
පරිවත් කතත් වා පත් තමූලං දස් කසස් සන් තී’’ති! අථ කඛො කත භික් ඛූ ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුං පස් සිත් වා 
පරිවත් කතත් වා පත් තමූලං දස් කසතබ් බං. යා දස් කසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුං පස් සිත් වා උක් කුජ් ජිත් වා පත් තං 
දස් කසතුං. යඤ් ච පත් කත ආමිසං කහොති, කතන ච භික් ඛු නිමන් කතතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සාවත් ථියං රථිොය පුරිසබයඤ් ජනං ඡඩ් ඩිතං 
කහොති. තං භික් ඛුනිකයො සක් ෙච් චං උපනිජ් ඣායිංසු. මනුස් සා උක් කුට් ඨිං 
අෙංසු. තා භික් ඛුනිකයො මඞ් කූ අකහසුං. අථ කඛො තා භික් ඛුනිකයො උපස් සයං 
ගන් ත් වා භික් ඛුනීනං එතමත් ථං ආකරොකචසුං. යා තා භික් ඛුනිකයො 
අප් පිච් ඡා…කප.… තා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි නාම 
භික් ඛුනිකයො පුරිසබයඤ් ජනං උපනිජ් ඣායිස් සන් තී’’ති! අථ කඛො තා 
භික් ඛුනිකයො භික් ඛූනං එතමත් ථං ආකරොකචසුං. භික් ඛූ ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා පුරිසබයඤ් ජනං උපනිජ් ඣායිතබ් බං. 
යා උපනිජ් ඣාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

421. කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා භික් ඛූනං ආමිසං කදන් ති. භික් ඛූ 
භික් ඛුනීනං කදන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ ්හි 
නාම ෙදන් තා අත් තකනො පරිකෙොගත් ථාය දින් නං අඤ් කඤසං දස් සන් ති! මයම් පි 
න ජානාම දානං දාතු’’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
අත් තකනො පරිකෙොගත් ථාය දින් නං අඤ් කඤසං දාතබ් බං. කයො දකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං ආමිසං උස් සන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සඞ් ඝස් ස දාතු’’න් ති. 
බාළ ්හතරං උස් සන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පුග් ගලිෙම් පි දාතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං සන් නිධිෙතං ආමිසං උස් සන් නං කහොති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛූනං සන් නිධිං 
භික් ඛුනීහි [භික් ඛුනීහි භික් ඛූහි (සී.   පටිග් ගාහාකපත් වා [පටිග් ගහාකපත් වා 
(ෙ.   පරිභුඤ් ජිතු’’න් ති. 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 
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කතන කඛො පන සමකයන මනුස් සා භික් ඛුනීනං ආමිසං කදන් ති. භික් ඛුනිකයො 
භික් ඛූනං කදන් ති. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – ‘‘ෙථඤ් හි 
නාම භික් ඛුනිකයො අත් තකනො පරිකෙොගත් ථාය දින් නං අඤ ්කඤසං දස් සන් ති! 
මයම් පි න ජානාම දානං දාතු’’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනියා අත් තකනො පරිකෙොගත් ථාය දින් නං අඤ් කඤසං දාතබ් බං. 
යා දකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනීනං ආමිසං උස් සන් නං කහොති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සඞ් ඝස් ස දාතු’’න් ති. 
බාළ ්හතරං උස් සන් නං කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පුග් ගලිෙම් පි දාතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනීනං සන් නිධිෙතං ආමිසං උස් සන් නං 
කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, භික් ඛුනීනං 
සන් නිධිං භික් ඛූහි භික් ඛුනීහි [භික් ඛූහි භික් ඛුනීහි (සී.   පටිග් ගාහාකපත් වා 
පරිභුඤ් ජිතු’’න් ති. 

422. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූනං කසනාසනං උස් සන් නං කහොති, 
භික් ඛුනීනං [භික් ඛුනීනං කසනාසනං (සයා. ෙං.   න කහොති. භික් ඛුනිකයො 
භික් ඛූනං සන් තිකෙ දූතං පාකහසුං – ‘සාධු, ෙන් කත, අයයා අම් හාෙං කසනාසනං 
කදන් තු තාවොලිෙ’න් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනීනං කසනාසනං දාතුං තාවොලිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන උතුනිකයො භික් ඛුනිකයො ඔනද් ධමඤ් චං 
ඔනද් ධපීඨං අභිනිසීදන් තිපි අභිනිපජ් ජන් තිපි. කසනාසනං කලොහිකතන 
මක් ඛියයති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
ඔනද් ධමඤ් චං ඔනද් ධපීඨං අභිනිසීදිතබ් බං අභිනිපජ් ජිතබ් බං. යා අභිනිසීකදයය 
වා අභිනිපජ් කජයය වා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
ආවසථචීවර’’න් ති. ආවසථචීවරං කලොහිකතන මක් ඛියයති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ආණිකචොළෙ’’න් ති. කචොළෙං නිපතති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සුත් තකෙන 
බන් ධිත් වා ඌරුයා බන් ධිතු’’න් ති. සුත් තං ඡිජ් ජති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සංකව් ලියං, ෙටිසුත් තෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො සබ් බොලං 
ෙටිසුත් තෙං ධාකරන් ති. මනුස ්සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති – 
කසයයථාපි ගිහිනී ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
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භික් ඛකව, භික් ඛුනියා සබ් බොලං ෙටිසුත් තෙං ධාකරතබ් බං. යා ධාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, උතුනියා ෙටිසුත් තෙ’’න් ති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

3. තතියොණවාකරො 

423. කතන කඛො පන සමකයන උපසම් පන් නාකයො දිස් සන් ති – අනිමිත් තාපි, 
නිමිත් තමත් තාපි, අකලොහිතාපි, ධුවකලොහිතාපි, ධුවකචොළාපි, පග් ඝරන් තීපි, 
සිඛරිණීපි, ඉත් ථිපණ් ඩොපි, කවපුරිසිොපි, සම් භින් නාපි, උෙකතොබයඤ් ජනාපි. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උපසම් පාකදන් තියා 
චතුවීසති අන් තරායිකෙ ධම් කම පුච් ඡිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, පුච් ඡිතබ් බා – 
‘නසි අනිමිත් තා, නසි නිමිත් තමත් තා, නසි අකලොහිතා, නසි ධුවකලොහිතා, නසි 
ධුවකචොළා, නසි පග් ඝරන් තී, නසි සිඛරණී [සිඛරිණී (සී. සයා.  , නසි 
ඉත් ථිපණ් ඩො, නසි කවපුරිසිො, නසි සම් භින් නා, නසි උෙකතොබයඤ් ජනා? 
සන් ති කත එවරූපා ආබාධා – කුට් ඨං, ගණ් කඩො, කිලාකසො, කසොකසො, 
අපමාකරො? මනුස් සාසි, ඉත් ථීසි, භුජිස් සාසි, අණණාසි, නසි රාජෙටී? 
අනුඤ් ඤාතාසි මාතාපිතූහි, සාමිකෙන? පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාසි, පරිපුණ් ණං 
කත පත් තචීවරං, කින් නාමාසි, ොනාමා කත පවත් තිනී’’ති? 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ භික් ඛුනීනං අන් තරායිකෙ ධම් කම 
පුච් ඡන් ති. උපසම් පදාකපක් ඛාකයො විත් ථායන් ති, මඞ් කූ කහොන් ති, න 
සක් කෙොන් ති විස් සජ් කජතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, එෙකතොඋපසම් පන් නාය භික් ඛුනිසඞ් කඝ විසුද් ධාය භික් ඛුසඞ් කඝ 
උපසම් පාකදතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො අනනුසිට් ඨා උපසම් පදාකපක් ඛාකයො 
අන් තරායිකෙ ධම් කම පුච් ඡන් ති. උපසම් පදාකපක් ඛාකයො විත් ථායන් ති, මඞ් කූ 
කහොන් ති, න සක් කෙොන් ති විස් සජ් කජතුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, පඨමං අනුසාසිත් වා පච් ඡා අන් තරායිකෙ ධම් කම 
පුච් ඡිතු’’න් ති. 

තත් කථව සඞ් ඝමජ් කඣ අනුසාසන් ති. උපසම් පදාකපක් ඛාකයො තකථව 
විත් ථායන් ති, මඞ් කූ කහොන් ති, න සක් කෙොන් ති විස් සජ් කජතුං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, එෙමන් තං අනුසාසිත් වා 
සඞ් ඝමජ් කඣ අන් තරායිකෙ ධම් කම පුච් ඡිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, 
අනුසාසිතබ් බා. 
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424. ‘‘පඨමං උපජ් ඣං ගාහාකපතබ් බා. උපජ් ඣං ගාහාකපත් වා පත් තචීවරං 
ආචික් ඛිතබ් බං – ‘අයං කත පත් කතො, අයං සඞ් ඝාටි, අයං උත් තරාසඞ් කගො, අයං 
අන් තරවාසකෙො, ඉදං සංෙච් චිෙං [සඞ් ෙච් ඡිෙං (සයා.  , අයං උදෙසාටිො; 
ගච් ඡ අමුම් හි ඔොකස තිට් ඨාහී’’ති. 

බාලා අබයත් තා අනුසාසන් ති. දුරනුසිට් ඨා උපසම් පදාකපක් ඛාකයො 
විත් ථායන් ති, මඞ් කූ කහොන් ති, න සක් කෙොන් ති විස් සජ් කජතුං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, බාලාය අබයත් තාය අනුසාසිතබ් බා. යා 
අනුසාකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, බයත් තාය භික් ඛුනියා 
පටිබලාය අනුසාසිතු’’න් ති. 

අසම් මතා අනුසාසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
අසම් මතාය අනුසාසිතබ් බා. යා අනුසාකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, සම් මතාය අනුසාසිතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් බා – 
අත් තනා වා අත් තානං සම් මන් නිතබ් බං, පරාය වා පරා සම් මන් නිතබ් බා. 

‘‘ෙථඤ ්ච අත් තනාව [අත් තනා වා (ෙ.   අත් තානං සම් මන් නිතබ් බං? 
බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – ‘සුණාතු කම, අකයය, 
සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, අහං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමං අනුසාකසයය’න් ති. 
එවං අත් තනාව අත් තානං සම් මන් නිතබ් බං. 

‘‘ෙථඤ ්ච පරාය [පරාය වා (ෙ.   පරා සම් මන් නිතබ් බා? බයත් තාය 
භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – ‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. 
ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. යදි සඞ් ඝස ්ස 
පත් තේ ලං, ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමං අනුසාකසයයා’ති. එවං පරාය පරා 
සම් මන් නිතබ් බා. 

‘‘තාය සම් මතාය භික් ඛුනියා උපසම් පදාකපක් ඛං උපසඞ් ෙමිත් වා එවමස් ස 
වචනීයා – ‘සුණසි ඉත් ථන් නාකම. අයං කත සච් චොකලො, භූතොකලො. යං ජාතං 
තං සඞ් ඝමජ් කඣ පුච් ඡන් කත සන් තං අත් ථීති වත් තබ් බං, අසන් තං නත් ථීති 
වත් තබ් බං. මා කඛො විත් ථායි [විත් ථාසි (ෙ.  , මා කඛො මඞ් කු අකහොසි. එවං තං 
පුච් ඡිස් සන් ති – නසි අනිමිත් තා, නසි නිමිත් තමත් තා, නසි අකලොහිතා, නසි 
ධුවකලොහිතා, නසි ධුවකචොළා, නසි පග් ඝරන් තී, නසි සිඛරිණී, නසි 
ඉත් ථිපණ් ඩො, නසි කවපුරිසිො, නසි සම් භින් නා, නසි උෙකතොබයඤ් ජනා? 
සන් ති කත එවරූපා ආබාධා – කුට් ඨං, ගණ් කඩො, කිලාකසො, කසොකසො, 
අපමාකරො? මනුස් සාසි, ඉත් ථීසි, භුජිස් සාසි, අණණාසි, නසි රාජෙටී? 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 

419 

පටුන 

අනුඤ් ඤාතාසි මාතාපිතූහි, සාමිකෙන? පරිපුණ් ණවීසතිවස් සාසි, පරිපුණ් ණං 
කත පත් තචීවරං, කින් නාමාසි, ොනාමා කත පවත් තිනී’ති? 

‘‘එෙකතො ආගච් ඡන් ති. න එෙකතො ආගන් තබ් බං. අනුසාසිොය පඨමතරං 
ආගන් ත් වා සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – ‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. 
ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අය් යාය උපසම් පදාකපක් ඛා. අනුසිට් ඨා සා මයා. 
යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, ඉත් ථන් නාමා ආගච් කඡයයා’ති. ‘ආගච් ඡාහී’ති 
වත් තබ් බා. 

‘‘එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ොරාකපත් වා භික් ඛුනීනං පාකද වන් දාකපත් වා 
උක් කුටිෙං නිසීදාකපත් වා අඤ් ජලිං පග් ගණ් හාකපත් වා උපසම් පදං 
යාචාකපතබ් බා – ‘සඞ් ඝං, අකයය, උපසම් පදං යාචාමි. උ් ලුම් පතු මං, අකයය, 
සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදාය. දුතියම් පි, අකයය, සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචාමි. 
උ් ලුම් පතු මං, අකයය, සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදාය. තතියම් පි, අකයය, සඞ් ඝං 
උපසම් පදං යාචාමි. උ් ලුම් පතු මං, අකයය, සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදායා’ති. 
බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, අහං ඉත් ථන් නාමං 
අන් තරායිකෙ ධම් කම පුච් කඡයයන් ති. 

‘‘සුණසි ඉත් ථන් නාකම. අයං කත සච් චොකලො, භූතොකලො. යං ජාතං තං 
පුච් ඡාමි සන් තං අත් ථීති වත් තබ් බං, අසන් තං නත් ථීති වත් තබ් බං. නසි 
අනිමිත් තා…කප.… කින් නාමාසි, ොනාමා කත පවත් තිනීති. බයත් තාය 
භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

425. ‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. පරිසුද් ධා අන් තරායිකෙහි ධම් කමහි, පරිපුණ් ණස ්සා 
පත් තචීවරං. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදයය 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය පවත් තිනියා. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. පරිසුද් ධා අන් තරායිකෙහි ධම් කමහි, පරිපුණ් ණස ්සා 
පත් තචීවරං. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදති ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය පවත් තිනියා, සා තුණ් හස් ස; යස් සා නක් ඛමති, සා ොකසයය. 
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‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, අකයය, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. පරිසුද් ධා අන් තරායිකෙහි ධම් කමහි, පරිපුණ් ණස ්සා 
පත් තචීවරං. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදති ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. යස් සා අයයාය ඛමති ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය පවත් තිනියා, සා තුණ් හස් ස; යස් සා නක් ඛමති, සා ොකසයය. 

‘‘උපසම් පන් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
පවත් තිනියා. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘තාවකදව තං ආදාය භික් ඛුසඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ොරාකපත් වා භික් ඛූනං පාකද වන් දාකපත් වා උක් කුටිෙං නිසීදාකපත් වා අඤ ්ජලිං 
පග් ගණ් හාකපත් වා උපසම් පදං යාචාකපතබ් බා – ‘අහං, අයයා, ඉත් ථන් නාමා 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා 
භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා; සඞ් ඝං, අයයා, උපසම් පදං යාචාමි. උ් ලුම් පතු මං, 
අයයා, සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදාය. අහං, අයයා, ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. 
දුතියම් පි, අයයා, සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචාමි. උ් ලුම් පතු මං, අයයා, සඞ් කඝො 
අනුෙම් පං උපාදාය. අහං, අයයා, ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය අයයාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. තතියම් පි, 
අයයා, සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචාමි. උ් ලුම් පතු මං, අයයා, සඞ් කඝො අනුෙම් පං 
උපාදායා’ති. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. 
ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. යදි 
සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදයය, ඉත් ථන් නාමාය 
පවත් තිනියා. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. 
ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. යස් සායස ්මකතො 
ඛමති ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා, කසො තුණ් හස් ස; 
යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි – සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අයං ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදාකපක් ඛා. 
එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං 
උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං 
උපසම් පාකදති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. යස් සායස් මකතො ඛමති 
ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා, කසො තුණ් හස ්ස; යස් ස 
නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘උපසම් පන් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘තාවකදව ඡායා කමතබ් බා, උතුප් පමාණං ආචික් ඛිතබ් බං, දිවසොකගො 
ආචික් ඛිතබ් කබො, සඞ් ගීති ආචික් ඛිතබ් බා, භික් ඛුනිකයො වත් තබ් බා – ඉමිස ්සා 
තකයො ච නිස ්සකය, අට් ඨ ච අෙරණීයානි ආචික් කඛයයාථා’’ති. 

426. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො ෙත් තග් කග ආසනං 
සංෙසායන් තිකයො ොලං වීතිනාකමසුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අට් ඨන් නං භික් ඛුනීනං යථාවුඩ් ඪං, අවකසසානං 
යථාගතිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො – ෙගවතා අනුඤ් ඤාතං අට් ඨන් නං 
භික් ඛුනීනං යථාවුඩ් ඪං, අවකසසානං යථාගතිෙන් ති – සබ් බත් ථ අට් කඨව 
භික් ඛුනිකයො යථාවුඩ් ඪං පටිබාහන් ති, අවකසසාකයො යථාගතිෙං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ෙත් තග් කග අට් ඨන් නං 
භික් ඛුනීනං යථාවුඩ් ඪං, අවකසසානං යථාගතිෙං; අඤ් ඤත් ථ සබ් බත් ථ 
යථාවුඩ් ඪං [අඤ ්ඤත් ථ යථාවුඩ් ඪං (සයා.   න පටිබාහිතබ් බං. යා පටිබාකහයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

427. [පාචි. 1050 ආදකයො  කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො න 
පවාකරන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා න 
පවාකරතබ් බං. යා න පවාකරයය, යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො අත් තනා පවාකරත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං න 
පවාකරන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
අත් තනා පවාකරත් වා භික් ඛුසඞ් කඝො න පවාකරතබ් කබො. යා න පවාකරයය, 
යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 

422 

පටුන 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො භික් ඛූහි සද් ධිං එෙකතො 
පවාකරන් තිකයො කෙොලාහලං අෙංසු. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛූහි සද් ධිං එෙකතො පවාකරතබ් බං. යා පවාකරයය, 
ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො පුකරෙත් තං පවාකරන් තිකයො ොලං 
වීතිනාකමසුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
පච් ඡාෙත් තං [භික් ඛකව භික් ඛුනියා පච් ඡාෙත් තං (සයා. ෙං.   පවාකරතු’’න් ති. 
පච් ඡාෙත් තං පවාකරන් තිකයො විොකල [විොලං (ෙ.   අකහසුං. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, අජ් ජතනා භික් ඛුනිසඞ් ඝං 
[අජ් ජතනා (සී. , අජ් ජතනාය (ෙ.   පවාකරත් වා අපරජ් ජ භික් ඛුසඞ් ඝං 
පවාකරතු’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන සබ් කබො භික් ඛුනිසඞ් කඝො පවාකරන් කතො 
කෙොලාහලං අොසි. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, 
එෙං භික් ඛුනිං බයත් තං පටිබලං සම් මන් නිතුං – භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අත් ථාය 
භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් බා. පඨමං 
භික් ඛුනී යාචිතබ් බා, යාචිත් වා බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සම් මන් කනයය භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අත් ථාය භික් ඛුසඞ් ඝං 
පවාකරතුං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං 
සම් මන් නති භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අත් ථාය භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරතුං. යස් සා අයයාය 
ඛමති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා සම් මුති භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අත් ථාය 
භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරතුං, සා තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා ොකසයය. 

‘‘සම් මතා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස අත් ථාය 
භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරතුං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘තාය සම් මතාය භික් ඛුනියා භික් ඛුනිසඞ් ඝං ආදාය භික් ඛුසඞ් ඝං 
උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං ෙරිත් වා භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා 
උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – 
‘භික් ඛුනීසඞ් කඝො, අයයා, භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරති – දිට් කඨන වා, සුකතන වා 
පරිසඞ් ොය වා. වදතු [වදතු මං (ෙ.  , අයයා, භික් ඛුසඞ් කඝො භික් ඛුනිසඞ් ඝං 
අනුෙම් පං උපාදාය, පස් සන් කතො පටිෙරිස් සති. දුතියම් පි, අයයා…කප.… 
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තතියම් පි, අයයා, භික් ඛුනිසඞ් කඝො භික් ඛුසඞ් ඝං පවාකරති – දිට් කඨන වා, සුකතන 
වා, පරිසඞ් ොය වා. වදතු, අයයා, භික් ඛුසඞ් කඝො භික් ඛුනිසඞ් ඝං අනුෙම් පං 
උපාදාය, පස් සන් කතො පටිෙරිස් සතී’’ති. 

428. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො භික් ඛූනං උකපොසථං ඨකපන් ති, 
පවාරණං ඨකපන් ති, සවචනීයං ෙකරොන් ති, අනුවාදං පට් ඨකපන් ති, ඔොසං 
ොකරන් ති, කචොකදන් ති, සාකරන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනියා භික් ඛුස් ස උකපොසකථො ඨකපතබ් කබො; ඨපිකතොපි 
අට් ඨපිකතො; ඨකපන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න පවාරණා ඨකපතබ් බා; ඨපිතාපි 
අට් ඨපිතා; ඨකපන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න සවචනීයං ොතබ් බං; ෙතම් පි 
අෙතං; ෙකරොන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න අනුවාකදො පට් ඨකපතබ් කබො; 
පට් ඨපිකතොපි අප් පට් ඨපිකතො; පට් ඨකපන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න ඔොකසො 
ොකරතබ් කබො; ොරිකතොපි අොරිකතො; ොකරන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න 
කචොකදතබ් කබො; කචොදිකතොපි අකචොදිකතො; කචොකදන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. න 
සාකරතබ් කබො; සාරිකතොපි අසාරිකතො; සාකරන් තියා ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛූ භික් ඛුනීනං උකපොසථං ඨකපන් ති, පවාරණං 
ඨකපන් ති, සවචනීයං ෙකරොන් ති, අනුවාදං පට් ඨකපන් ති, ඔොසං ොකරන් ති, 
කචොකදන් ති, සාකරන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව භික් ඛුනා භික් ඛුනියා උකපොසථං ඨකපතුං; ඨපිකතොපි සුට් ඨපිකතො; 
ඨකපන් තස් ස අනාපත් ති. පවාරණං ඨකපතුං; ඨපිතාපි සුට් ඨපිතා; ඨකපන් තස් ස 
අනාපත් ති. සවචනීයං ොතුං; ෙතම් පි සුෙතං; ෙකරොන් තස් ස අනාපත් ති. 
අනුවාදං පට් ඨකපතුං; පට් ඨපිකතොපි සුප් පට් ඨපිකතො; පට් ඨකපන් තස් ස අනාපත් ති. 
ඔොසං ොකරතුං; ොරිකතොපි සුොරිකතො; ොකරන් තස් ස අනාපත් ති. කචොකදතුං; 
කචොදිතාපි සුකචොදිතා; කචොකදන් තස ්ස අනාපත් ති. සාකරතුං; සාරිතාපි සුසාරිතා; 
සාකරන් තස් ස අනාපත් තී’’ති. 

429. [පාචි. 1184] කතන කඛො පන සමකයන ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො 
යාකනන යායන් ති – ඉත් ථියුත් කතනපි පුරිසන් තකරන, පුරිසයුත් කතනපි 
ඉත් ථන් තකරන. මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… 
‘‘කසයයථාපි ගඞ් ගාමහියායා’’ති [ගඞ් ගාමහියාති (සී.  . ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා යාකනන යායිතබ් බං. යා යාකයයය, 
යථාධම් කමො ොකරතබ් කබො’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී ගිලානා කහොති, න 
සක් කෙොති පදසා ගන් තුං. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, ගිලානාය යාන’’න් ති. අථ කඛො භික් ඛුනීනං එතදකහොසි – 
‘‘ඉත් ථියුත් තං නු කඛො, පුරිසයුත් තං නු කඛො’’ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
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ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඉත් ථියුත් තං පුරිසයුත් තං 
හත් ථවට් ටෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරිස ්සා භික් ඛුනියා යානුග් ඝාකතන 
බාළ ්හතරං අ ාසු අකහොසි. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, සිවිෙං පාටඞ් කි’’න් ති. 

430. කතන කඛො පන සමකයන අඩ් ඪොසී ගණිො භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා 
කහොති. සා ච සාවත් ථිං ගන් තුොමා කහොති – ‘ෙගවකතො සන් තිකෙ 
උපසම් පජ් ජිස් සාමී’ති. අස් කසොසුං කඛො ධුත් තා – ‘අඩ් ඪොසී කිර ගණිො 
සාවත් ථිං ගන් තුොමා’ති. කත මග් කග පරියුට් ඨිංසු. අස් කසොසි කඛො අඩ් ඪොසී 
ගණිො – ‘ධුත් තා කිර මග් කග පරියුට් ඨිතා’ති. ෙගවකතො සන් තිකෙ දූතං පාකහසි 
– ‘‘අහඤ් හි උපසම් පජ් ජිතුොමා; ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? අථ 
කඛො ෙගවා එතස් මිං නිදාකන එතස් මිං පෙරකණ ධම් මිං ෙථං ෙත් වා භික් ඛූ 
ආමන් කතසි – ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, දූකතනපි උපසම් පාකදතු’’න් ති. 

භික් ඛුදූකතන උපසම් පාකදන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, 
භික් ඛකව, භික් ඛුදූකතන උපසම් පාකදතබ් බා. කයො උපසම් පාකදයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්සා’’ති. සික් ඛමානදූකතන උපසම් පාකදන් ති…කප.… සාමකණරදූකතන 
උපසම් පාකදන් ති…කප.… සාමකණරිදූකතන උපසම් පාකදන් ති…කප.… බාලාය 
අබයත් තාය දූකතන උපසම් පාකදන් ති. ‘‘න, භික් ඛකව, බාලාය අබයත් තාය 
දූකතන උපසම් පාකදතබ් බා. කයො උපසම් පාකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය දූකතන 
උපසම් පාකදතුන් ති. 

‘‘තාය දූතාය භික් ඛුනියා සඞ් ඝං උපසඞ් ෙමිත් වා එෙංසං උත් තරාසඞ් ගං 
ෙරිත් වා භික් ඛූනං පාකද වන් දිත් වා උක් කුටිෙං නිසීදිත් වා අඤ් ජලිං 
පග් ගකහත් වා එවමස් ස වචනීකයො – ‘ඉත් ථන් නාමා, අයයා, ඉත් ථන් නාමාය 
අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා 
කෙනචිකදව අන් තරාකයන න ආගච් ඡති. ඉත් ථන් නාමා, අයයා, සඞ් ඝං 
උපසම් පදං යාචති. උ් ලුම් පතු තං, අයයා, සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදාය. 
ඉත් ථන් නාමා, අයයා, ඉත් ථන් නාමාය අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. 
එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා කෙනචිකදව අන් තරාකයන 
න ආගච් ඡති. දුතියම් පි, අයයා, ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති. 
උ් ලුම් පතු තං, අයයා, සඞ් කඝො අනුෙම් පං උපාදාය. ඉත් ථන් නාමා, අයයා, 
ඉත් ථන් නාමාය අයයාය උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා 
භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා කෙනචිකදව අන් තරාකයන න ආගච් ඡති. තතියම් පි, 
අයයා, ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති. උ් ලුම් පතු තං, අයයා, සඞ් කඝො 
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අනුෙම් පං උපාදායා’ති. බයත් කතන භික් ඛුනා පටිබකලන සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා 
කෙනචිකදව අන් තරාකයන න ආගච් ඡති. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං 
යාචති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදයය ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය 
උපසම් පදාකපක් ඛා. එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා 
කෙනචිකදව අන් තරාකයන න ආගච් ඡති. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං 
යාචති ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදති 
ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා 
ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘දුතියම් පි එතමත් ථං වදාමි…කප.… තතියම් පි එතමත් ථං වදාමි. සුණාතු 
කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදාකපක් ඛා. 
එෙකතොඋපසම් පන් නා භික් ඛුනිසඞ් කඝ, විසුද් ධා. සා කෙනචිකදව අන් තරාකයන 
න ආගච් ඡති. ඉත් ථන් නාමා සඞ් ඝං උපසම් පදං යාචති ඉත් ථන් නාමාය 
පවත් තිනියා. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං උපසම් පාකදති ඉත් ථන් නාමාය 
පවත් තිනියා. යස් සායස් මකතො ඛමති ඉත් ථන් නාමාය උපසම් පදා ඉත් ථන් නාමාය 
පවත් තිනියා, කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘උපසම් පන් නා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා ඉත් ථන් නාමාය පවත් තිනියා. 
ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමීති. 

‘‘තාවකදව ඡායා කමතබ් බා, උතුප් පමාණං ආචික් ඛිතබ් බං, දිවසොකගො 
ආචික් ඛිතබ් කබො, සඞ් ගීති ආචික් ඛිතබ් බා, භික් ඛුනිකයො වත් තබ් බා – තස් සා 
තකයො ච නිස ්සකය, අට් ඨ ච අෙරණීයානි ආචික් කඛයයාථා’’ති. 

431. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො අරඤ් කඤ විහරන් ති. ධුත් තා 
දූකසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං, ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
අරඤ් කඤ වත් ථබ් බං. යා වකසයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතකරන උපාසකෙන භික් ඛුනිසඞ් ඝස් ස 
උද් කදොසිකතො දින් කනො කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, උද් කදොසිත’’න් ති. උද් කදොසිකතො න සම් මති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
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ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, උපස් සය’’න් ති. උපස් සකයො න සම් මති. 
ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, නවෙම් ම’’න් ති. 
නවෙම් මං න සම් මති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, පුග් ගලිෙම් පි ොතු’’න් ති. 

432. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා ඉත් ථී සන් නිසින් නගබ් ො 
භික් ඛුනීසු පබ් බජිතා කහොති. තස් සා පබ් බජිතාය ගබ් කෙො වුට් ඨාති. අථ කඛො 
තස් සා භික් ඛුනියා එතදකහොසි – ‘‘ෙථං නු කඛො මයා ඉමස් මිං දාරකෙ 
පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, කපොකසතුං, යාව කසො දාරකෙො විඤ් ඤුතං පාපුණාතී’’ති. 

අථ කඛො තස් සා භික් ඛුනියා එතදකහොසි – ‘‘මයා ච න ලබ් ො එකිොය 
වත් ථුං, අඤ ්ඤාය ච භික් ඛුනියා න ලබ් ො දාරකෙන සහ වත් ථුං, ෙථං නු කඛො 
මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, එෙං භික් ඛුනිං සම් මන් නිත් වා තස් සා භික් ඛුනියා දුතියං දාතුං. එවඤ් ච 
පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් බා. පඨමං භික් ඛුනී යාචිතබ් බා, යාචිත් වා 
බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සම් මන් කනයය ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියං. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං 
සම් මන් නති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියං. යස් සා අයයාය ඛමති 
ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා සම් මුති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියාය, සා 
තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා ොකසයය. 

‘‘සම් මතා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
දුතියා. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අථ කඛො තස් සා දුතියිොය භික් ඛුනියා එතදකහොසි – ‘‘ෙථං නු කඛො මයා 
ඉමස ්මිං දාරකෙ පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. 
‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, ඨකපත් වා සාගාරං යථා අඤ් ඤස් මිං පුරිකස 
පටිපජ් ජන් ති [පටිපජ් ජති (සයා.   එවං තස් මිං දාරකෙ පටිපජ් ජිතු’’න් ති. 

433. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී ගරුධම් මං 
අජ් ඣාපන් නා කහොති මානත් තචාරිනී. අථ කඛො තස් සා භික් ඛුනියා එතදකහොසි – 
‘‘මයා ච න ලබ් ො එකිොය වත් ථුං, අඤ් ඤාය ච භික් ඛුනියා න ලබ් ො සහ මයා 
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වත් ථුං, ෙථං නු කඛො මයා පටිපජ් ජිතබ් බ’’න් ති? ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, එෙං භික් ඛුනිං සම් මන් නිත් වා තස් සා 
භික් ඛුනියා දුතියං දාතුං. එවඤ් ච පන, භික් ඛකව, සම් මන් නිතබ් බා. පඨමං 
භික් ඛුනී යාචිතබ් බා, යාචිත් වා බයත් තාය භික් ඛුනියා පටිබලාය සඞ් කඝො 
ඤාකපතබ් කබො – 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං සම් මන් කනයය ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියං. එසා 
ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, අකයය, සඞ් කඝො. සඞ් කඝො ඉත් ථන් නාමං භික් ඛුනිං 
සම් මන් නති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියං. යස් සා අයයාය ඛමති 
ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා සම් මුති ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා දුතියාය, සා 
තුණ් හස ්ස; යස් සා නක් ඛමති, සා ොකසයය. 

‘‘සම් මතා සඞ් කඝන ඉත් ථන් නාමා භික් ඛුනී ඉත් ථන් නාමාය භික් ඛුනියා 
දුතියා. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

434. කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී සික් ඛං පච් චක් ඛාය 
විබ් ෙමි. සා පුන පච් චාගන් ත් වා භික් ඛුනිකයො උපසම් පදං යාචි. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා සික් ඛාපච් චක් ඛානං; යකදව 
සා විබ් ෙන් තා තකදව සා අභික් ඛුනී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී සොවාසා තිත් ථායතනං 
සඞ් ෙමි. සා පුන පච් චාගන් ත් වා භික් ඛුනිකයො උපසම් පදං යාචි. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘යා සා, භික් ඛකව, භික් ඛුනී සොවාසා තිත් ථායතනං 
සඞ් ෙන් තා, සා ආගතා න උපසම් පාකදතබ් බා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො පුරිකසහි අභිවාදනං, කෙසච් කඡදනං, 
නඛච් කඡදනං, වණප් පටිෙම් මං, කුක් කුච් චායන් තා න සාදියන් ති. ෙගවකතො 
එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, භික් ඛකව, සාදිතු’’න් ති [සාදියිතුං (ෙ.  . 

435. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො ප් ලඞ් කෙන නිසීදන් ති 
පණ් හීසම්  ස් සං සාදියන් තී [සාදියන් තා (ෙ.  . ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා ප් ලඞ් කෙන නිසීදිතබ් බං. යා 
නිසීකදයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 
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කතන කඛො පන සමකයන අඤ් ඤතරා භික් ඛුනී ගිලානා කහොති. තස් සා විනා 
ප් ලඞ් කෙන න  ාසු කහොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘අනුජානාමි, 
භික් ඛකව, භික් ඛුනියා අඩ් ඪප් ලඞ් ෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො වච් චකුටියා වච් චං ෙකරොන් ති. 
ඡබ් බග් ගියා භික් ඛුනිකයො තත් කථව ගබ් ෙං පාකතන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං 
ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා වච් චකුටියා වච් කචො ොතබ් කබො. යා 
ෙකරයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, කහට් ඨා විවකට 
උපරිපටිච් ඡන් කන වච් චං ොතු’’න් ති. 

436. කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො චුණ් කණන නහායන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී 
ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා චුණ් කණන නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, කුක් කුසං මත් තිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො වාසිතොය මත් තිොය නහායන් ති. 
මනුස් සා උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී 
ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා වාසිතොය මත් තිොය නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති 
දුක් ෙටස ්ස. අනුජානාමි, භික් ඛකව, පෙතිමත් තිෙ’’න් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො ජන් තාඝකර නහායන් තිකයො 
කෙොලාහලං අෙංසු. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා ජන් තාඝකර නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො පටිකසොකත නහායන් ති 
ධාරාසම්  ස් සං සාදියන් තී. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
භික් ඛුනියා පටිකසොකත නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො අතිත් කථ නහායන් ති. ධුත් තා 
දූකසන් ති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, භික් ඛුනියා 
අතිත් කථ නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්සා’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන භික් ඛුනිකයො පුරිසතිත් කථ නහායන් ති. මනුස ්සා 
උජ් ඣායන් ති ඛියයන් ති විපාකචන් ති…කප.… කසයයථාපි ගිහිනී 
ොමකෙොගිනිකයොති. ෙගවකතො එතමත් ථං ආකරොකචසුං. ‘‘න, භික් ඛකව, 
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භික් ඛුනියා පුරිසතිත් කථ නහායිතබ් බං. යා නහාකයයය, ආපත් ති දුක් ෙටස ්ස. 
අනුජානාමි, භික් ඛකව, මහිලාතිත් කථ නහායිතු’’න් ති. 

තතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

භික් ඛුනික් ඛන් ධකෙො දසකමො. 

ඉමස ්මිං ඛන් ධකෙ වත් ථූ එෙසතං. 

තස් සුද් දානං – 

පබ් බජ් ජං කගොතමී යාචි, නානුඤ් ඤාසි තථාගකතො; 
ෙපිලවත් ථු කවසාලිං, අගමාසි විනායකෙො. 

රකජොකිණ් කණන කෙොට් ඨකෙ, ආනන් දස ්ස පකවදයි; 
ෙබ් කබොති නයකතො යාචි, මාතාති කපොසිොති ච. 

වස් සසතං තදහු ච, අභික් ඛුපච් චාසීසනා; 
පවාරණා ගරුධම් මා, ද් කව වස් සා අනක් කෙොසනා. 

ඔවකටො ච අට් ඨ ධම් මා, යාවජීවානුවත් තනා; 
ගරුධම් මපටිග් ගාකහො සාවස් සා උපසම් පදා. 

වස් සසහස ්සං පඤ් කචව, කුම් ෙකථනෙකසතට් ටි; 
මඤ ්ජිට් ඨිෙඋපමාහි, එවං සද් ධම් මහිංසනා. 

ආළිං බන් කධයය පාඑව, පුන සද් ධම් මසණ් ඨිති; 
උපසම් පාකදතුං අයයා, යථාවුඩ් ඪාභිවාදනා. 

න ෙරිස ්සන් ති කිකමව, සාධාරණාසාධාරණං; 
ඔවාදං පාතිකමොක් ඛඤ් ච, කෙන නු කඛො උපස් සයං. 

න ජානන් ති ච ආචික් ඛි, න ෙකරොන් ති ච භික් ඛුහි; 
පටිග් ගකහතුං භික් ඛූහි, භික් ඛුනීහි පටිග් ගකහො. 

ආචික් ඛි ෙම් මං භික් ඛූහි, උජ් ඣායන් ති භික් ඛුනීහි වා; 
ආචික් ඛිතුං ෙණ් ඩනඤ් ච, කරොකපත් වා උප් පලාය ච. 

සාවත් ථියා ෙද් දකමොද, අවන් දි ොය ඌරු ච; 
අඞ් ගජාතඤ් ච ඔොසං, සම් පකයොකජන් ති වග් ගිො. 
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අවන් දිකයො දණ් ඩෙම් මං, භික් ඛුනිකයො තථා පුන; 
ආවරණඤ් ච ඔවාදං, ෙප් පති නු කඛො පක් ෙමි. 

බාලා වත් ථුවිනිච් ඡයා, ඔවාදං සඞ් කඝො පඤ් චහි; 
දුකව තිස් කසො න ගණ් හන් ති, බාලා ගිලානගමිෙං. 

ආරඤ් ඤිකෙො නාකරොකචන් ති, න පච් චාගච් ඡන් ති ච; 
දීඝං විලීවචම් මඤ ්ච, දුස් සා ච කවණිවට් ටි ච; 
කචොළකවණි ච වට් ටි ච, සුත් තකවණි ච වට් ටිො. 

අට් ඨි් ලං කගොහනුකෙන, හත් ථකෙොච් ඡං පාදං තථා; 
ඌරුං මුඛං දන් තමංසං, ආලිම් කපොමද් දචුණ් ණනා. 

ලඤ් කඡන් ති අඞ් ගරාගඤ් ච, මුඛරාගං තථා දුකව; 
අවඞ් ගං විකසකසොකලොකෙො, සාකලොකෙන නච් කචන ච [සාකලොකෙ 
සනච් කචන ච (සී. , සාකලොකෙන සනච් චනං (සයා.  . 

කවසී පානාගාරං සූනං, ආපණං වඩ් ඪි වණිජ් ජා; 
දාසං දාසිං ෙම් මෙරං, ෙම් මොරිං උපට් ඨයයං. 

තිරච් ඡානහීනතකි, සන් ධාරයන් ති නමතෙං; 
නීලං පීතං කලොහිතෙං, මඤ ්ජිට් ඨෙණ් හචීවරා. 

මහාරඞ් ගමහානාමඅච් ඡින් නා දීඝකමව ච; 
පුප්   ලෙඤ් චුෙඤ් ච, තිීනටෙඤ් ච ධාරයුං. 

භික් ඛුනී සික් ඛමානාය, සාමකණරාය අච් චකය; 
නියයාදිකත පරික් ඛාකර, භික් ඛුනිකයොව ඉස ්සරා. 

භික් ඛුස ්ස සාමකණරස් ස, උපාසෙස ්සුපාසිො; 
අඤ ්කඤසඤ් ච පරික් ඛාකර, නියයාකත භික් ඛුඉස ්සරා. 

ම් ලී ගබ් ෙං පත් තමූලං, බයඤ් ජනං ආමිකසන ච; 
උස් සන් නඤ් ච බාළ ්හතරං, සන් නිධිෙතමාමිසං. 

භික් ඛූනං යාදිසං කෙොට් ඨං [කහට් ඨා (සී. , කහට් ඨං (සයා. , භුත් ති (ෙ.  , 
භික් ඛුනීනං තථා ෙකර; 
කසනාසනං උතුනිකයො, මක් ඛීයති පටාණි ච. 

ඡිජ් ජන් ති සබ් බොලඤ් ච, අනිමිත් තාපි දිස් සකර; 



විනයපිටකෙ     චූළවග් ගපාළි   භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං 

431 

පටුන 

නිමිත් තා කලොහිතා කචව, තකථව ධුවකලොහිතා. 

ධුවකචොළපග් ඝරන් තී, සිඛරණිත් ථිපණ් ඩො; 
කවපුරිසී ච සම් භින් නා, උෙකතොබයඤ් ජනාපි ච. 

අනිමිත් තාදිකතො ෙත් වා, යාව උෙකතොබයඤ් ජනා; 
එතං කපයයාලකතො කහට් ඨා, කුට් ඨං ගණ් කඩො කිලාකසො ච. 

කසොසාපමාකරො මානුසී, ඉත් ථීසි භුජිස් සාසි ච; 
අණණා න රාජෙටී, අනුඤ් ඤාතා ච වීසති. 

පරිපුණ් ණා ච කින් නාමා, ොනාමා කත පවත් තිනී; 
චතුවීසන් තරායානං, පුච් ඡිත් වා උපසම් පදා. 

විත් ථායන් ති අනනුසිට් ඨා, සඞ් ඝමජ් කඣ තකථව ච; 
උපජ් ඣාගාහ සඞ් ඝාටි, උත් තරන් තරවාසකෙො. 

සඞ් ෙච් චුදෙසාටි ච, ආචික් ඛිත් වාන කපසකය; 
බාලා අසම් මකතෙකතො, යාකච පුච් ඡන් තරායිො. 

එෙකතොඋපසම් පන් නා, භික් ඛුසඞ් කඝ තථා පුන; 
ඡායා උතු දිවසා ච, සඞ් ගීති තකයො නිස් සකය. 

අට් ඨ අෙරණීයානි, ොලං සබ් බත් ථ අට් කඨව; 
න පවාකරන් ති භික් ඛුනී, භික් ඛුසඞ් ඝං තකථව ච. 

කෙොලාහලං පුකරෙත් තං, විොකල ච කෙොලාහලං; 
උකපොසථං පවාරණං, සවචනීයානුවාදනං. 

ඔොසං කචොකද සාකරන් ති, පටික් ඛිත් තං මකහසිනා; 
තකථව භික් ඛු භික් ඛුනී, අනුඤ් ඤාතං මකහසිනා. 

යානං ගිලානයුත් තඤ් ච, යානුග් ඝාතඩ් ඪොසිො; 
භික් ඛු සික් ඛා සාමකණර, සාමකණීන ච බාලාය. 

අරඤ් කඤ උපාසකෙන, උද් කදොසිකතො උපස් සයං; 
න සම් මති නවෙම් මං, නිසින් නගබ් ෙඑකිො. 

සාගාරඤ් ච ගරුධම් මං, පච් චක් ඛාය ච සඞ් ෙමි; 
අභිවාදනකෙසා ච, නඛා ච වණෙම් මනා. 
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ප් ලඞ් කෙන ගිලානා ච, වච් චං චුණ් කණන වාසිතං; 
ජන් තාඝකර පටිකසොකත, අතිත් කථ පුරිකසන ච. 

මහාකගොතමී ආයාචි, ආනන් කදො චාපි කයොනිකසො; 
පරිසා චතස් කසො කහොන් ති, පබ් බජ් ජා ජිනසාසකන. 

සංකවගජනනත් ථාය, සද් ධම් මස ්ස ච වුද් ධියා; 
ආතුරස ්සාව කෙසජ් ජං, එවං බුද් කධන කදසිතං. 

එවං විනීතා සද් ධම් කම, මාතුගාමාපි ඉතරා; 
යායන් ති [තායන් ති (සී. සයා.   අච් චුතං ඨානං, යත් ථ ගන් ත් වා න 
කසොචකරති. 

භික් ඛුනික් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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11. පඤ්චසතිෙක්ඛන්ධෙං 

1. සඞ්ගීතිනිදානං 

437. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස ්සකපො භික් ඛූ ආමන් කතසි – ‘‘එෙමිදාහං, 
ආවුකසො, සමයං පාවාය කුසිනාරං අද් ධානමග් ගප් පටිපන් කනො මහතා 
භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි. අථ   වාහං, ආවුකසො, 
මග් ගා ඔක් ෙම් ම අඤ් ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූකල නිසීදිං. 

[දී. නි. 2.231] ‘‘කතන කඛො පන සමකයන අඤ ්ඤතකරො ආජීවකෙො 
කුසිනාරාය මන් දාරවපුප්  ං ගකහත් වා පාවං අද් ධානමග් ගප් පටිපන් කනො කහොති. 
අද් දසං කඛො අහං, ආවුකසො, තං ආජීවෙං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන තං 
ආජීවෙං එතදකවොචං – ‘අපාවුකසො, අම් හාෙං සත් ථාරං ජානාසී’ති? ‘ආමාවුකසො, 
ජානාමි. අජ් ජ සත් තාහපරිනිබ් බුකතො සමකණො කගොතකමො. තකතො කම ඉදං 
මන් දාරවපුප්  ං ගහිත’න් ති. තත්රාවුකසො, කය කත භික් ඛූ අවීතරාගා අප් කපෙච් කච 
බාහා පග් ගය් හ ෙන් දන් ති, ඡින් නපාතං පපතන් ති, ආවට් ටන් ති, විවට් ටන් ති – 
අතිඛිප් පං ෙගවා පරිනිබ් බුකතො, අතිඛිප් පං සුගකතො පරිනිබ් බුකතො, අතිඛිප් පං 
චක් ඛුං කලොකෙ අන් තරහිතන් ති. කය පන කත භික් ඛූ වීතරාගා කත සතා 
සම් පජානා අධිවාකසන් ති – අනිච් චා සඞ් ඛාරා, තං කුකතත් ථ ලබ් ොති. 

‘‘අථ   වාහං, ආවුකසො, කත භික් ඛූ එතදකවොචං – ‘අලං, ආවුකසො, මා 
කසොචිත් ථ; මා පරිකදවිත් ථ. නන් කවතං, ආවුකසො, ෙගවතා පටිෙච් කචව 
අක් ඛාතං – සබ් කබකහව පිකයහි මනාකපහි නානාොකවො විනාොකවො 
අඤ ්ඤථාොකවො. තං කුකතත් ථ ආවුකසො ලබ් ො, යං තං ජාතං භූතං සඞ් ඛතං 
පකලොෙධම් මං, තං වත මා පලුජ් ජීති – කනතං ඨානං විජ් ජතී’ති. 

‘‘කතන කඛො පනාවුකසො, සමකයන සුෙද් කදො නාම වුඩ් ඪපබ් බජිකතො තස් සං 
පරිසායං නිසින් කනො කහොති. අථ කඛො, ආවුකසො, සුෙද් කදො වුඩ් ඪපබ් බජිකතො කත 
භික් ඛූ එතදකවොච – ‘අලං, ආවුකසො, මා කසොචිත් ථ; මා පරිකදවිත් ථ. සුමුත් තා 
මයං කතන මහාසමකණන; උපද් දුතා ච මයං කහොම – ඉදං කවො ෙප් පති, ඉදං 
කවො න ෙප් පතීති. ඉදානි පන මයං යං ඉච් ඡිස් සාම තං ෙරිස් සාම, යං න 
ඉච් ඡිස් සාම න තං ෙරිස් සාමා’ති. හන් ද මයං, ආවුකසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
සඞ් ගායාම. පුකර අධම් කමො දිප් පති [දිබ් බති (ෙ.  , ධම් කමො පටිබාහියයති; පුකර 
අවිනකයො දිප් පති විනකයො පටිබාහියයති; පුකර අධම් මවාදිකනො බලවන් කතො 
කහොන් ති, ධම් මවාදිකනො දුබ් බලා කහොන් ති; පුකර අවිනයවාදිකනො බලවන් කතො 
කහොන් ති, විනයවාදිකනො දුබ් බලා කහොන් තී’’ති. 

‘‘කතන හි, ෙන් කත, කථකරො භික් ඛූ උච් චිනතූ’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
මහාෙස ්සකපො එකෙනූනපඤ් චඅරහන් තසතානි උච් චිනි. භික් ඛූ ආයස් මන් තං 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   පඤ ්චසතිෙක් ඛන් ධෙං 

434 

පටුන 

මහාෙස ්සපං එතදකවොචුං – ‘‘අයං, ෙන් කත, ආයස් මා ආනන් කදො කිඤ් චාපි 
කසක් කඛො, අෙබ් කබො ඡන් දා කදොසා කමොහා ෙයා අගතිං ගන් තුං. බහු ච අකනන 
ෙගවකතො සන් තිකෙ ධම් කමො ච විනකයො ච පරියත් කතො. කතන හි, ෙන් කත, 
කථකරො ආයස් මන් තම් පි ආනන් දං උච් චිනතූ’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
මහාෙස ්සකපො ආයස් මන් තම් පි ආනන් දං උච් චිනි. 

අථ කඛො කථරානං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙත් ථ නු කඛො මයං ධම් මඤ ්ච 
විනයඤ් ච සඞ් ගාකයයයාමා’’ති? අථ කඛො කථරානං භික් ඛූනං එතදකහොසි – 
‘‘රාජගහං කඛො මහාකගොචරං පහූතකසනාසනං, යංනූන මයං රාජගකහ වස් සං 
වසන් තා ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගාකයයයාම. න අඤ් කඤ භික් ඛූ රාජගකහ 
වස් සං උපගච් කඡයය’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස් සකපො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

438. ‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො 
ඉමානි පඤ් ච භික් ඛුසතානි සම් මන් කනයය – රාජගකහ වස් සං වසන් තානි 
ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ් කඤහි භික් ඛූහි රාජගකහ වස් සං 
වසිතබ් බන් ති. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. ඉමානි පඤ් ච භික් ඛුසතානි සම් මන් නති – 
රාජගකහ වස් සං වසන් තානි ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ් කඤහි 
භික් ඛූහි රාජගකහ වස් සං වසිතබ් බන් ති. යස් සායස ්මකතො ඛමති ඉකමසං 
පඤ ්චන් නං භික් ඛුසතානං සම් මුති – රාජගකහ වස් සං වසන් තානං ධම් මඤ ්ච 
විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ් කඤහි භික් ඛූහි රාජගකහ වස් සං වසිතබ් බන් ති – 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 

‘‘සම් මතානි සඞ් කඝන ඉමානි පඤ් ච භික් ඛුසතානි රාජගකහ වස් සං 
වසන් තානි ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං, න අඤ් කඤහි භික් ඛූහි රාජගකහ 
වස් සං වසිතබ් බන් ති. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

අථ කඛො කථරා භික් ඛූ රාජගහං අගමංසු ධම් මඤ ්ච විනයඤ් ච සඞ් ගායිතුං. 
අථ කඛො කථරානං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙගවතා කඛො, ආවුකසො, 
ඛණ් ඩඵු් ලප් පටිසඞ් ඛරණං වණ් ණිතං. හන් ද මයං, ආවුකසො, පඨමං මාසං 
ඛණ් ඩඵු් ලං පටිසඞ් ඛකරොම; මජ් ඣිමං මාසං සන් නිපතිත් වා ධම් මඤ ්ච 
විනයඤ් ච සඞ් ගායිස ්සාමා’’ති. 

අථ කඛො කථරා භික් ඛූ පඨමං මාසං ඛණ් ඩඵු් ලං පටිසඞ් ඛරිංසු. අථ කඛො 
ආයස ්මා ආනන් කදො – ස් කව සන් නිපාකතො [සන් නිපාකතොති (ෙ.   න කඛො කමතං 
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පටුන 

පතිරූපං, කයොහං කසක් කඛො සමාකනො සන් නිපාතං ගච් කඡයයන් ති – බහුකදව 
රත් තිං ොයගතාය සතියා වීතිනාකමත් වා රත් තියා පච් චූසසමයං 
‘නිපජ් ජිස ්සාමී’ති ොයං ආවජ් කජසි. අප් පත් තඤ් ච සීසං බිබ් කබොහනං, භූමිකතො 
ච පාදා මුත් තා. එතස් මිං අන් තකර අනුපාදාය ආසකවහි චිත් තං විමුච් චි. 

439. අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො අරහා සමාකනො සන් නිපාතං අගමාසි. 
අථ කඛො ආයස ්මා මහාෙස් සකපො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං උපාලිං 
විනයං පුච් කඡයය’’න් ති. 

ආයස ්මා උපාලි සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං 
ආයස ්මතා මහාෙස් සකපන විනයං පුට් කඨො විස් සජ් කජයය’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස් සකපො ආයස් මන් තං උපාලිං එතදකවොච – 
‘‘පඨමං, ආවුකසො උපාලි, පාරාජිෙං ෙත් ථ පඤ ්ඤත් ත’’න් ති? ‘‘කවසාලියං 
ෙන් කත’’ති. ‘‘ෙං ආරබ් ො’’ති? ‘‘සුදින් නං ෙලන් දපුත් තං ආරබ් ො’’ති. 
‘‘කිස ්මිං වත් ථුස් මි’’න් ති? ‘‘කමථුනධම් කම’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
මහාෙස ්සකපො ආයස් මන් තං උපාලිං පඨමස් ස පාරාජිෙස් ස වත් ථුම් පි පුච් ඡි, 
නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, පඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, අනුපඤ් ඤත් තිම් පි 
පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි. ‘‘දුතියං පනාවුකසො උපාලි, 
පාරාජිෙං ෙත් ථ පඤ් ඤත් ත’’න් ති? ‘‘රාජගකහ ෙන් කත’’ති. ‘‘ෙං ආරබ් ො’’ති? 
‘‘ධනියං කුම් ෙොරපුත් තං ආරබ් ො’’ති. ‘‘කිස ්මිං වත් ථුස් මි’’න් ති? 
‘‘අදින් නාදාකන’’ති. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස් සකපො ආයස් මන් තං උපාලිං 
දුතියස ්ස පාරාජිෙස් ස වත් ථුම් පි පුච් ඡි, නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, 
පඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, අනුපඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි 
පුච් ඡි. ‘‘තතියං පනාවුකසො උපාලි, පාරාජිෙං ෙත් ථ පඤ් ඤත් ත’’න් ති? 
‘‘කවසාලියං ෙන් කත’’ති. ‘‘ෙං ආරබ් ො’’ති? ‘‘සම් බහුකල භික් ඛූ ආරබ් ො’’ති. 
‘‘කිස ්මිං වත් ථුස ්මි’’න් ති? ‘‘මනුස් සවිග් ගකහ’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
මහාෙස ්සකපො ආයස් මන් තං උපාලිං තතියස් ස පාරාජිෙස් ස වත් ථුම් පි පුච් ඡි, 
නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි, පඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, අනුපඤ් ඤත් තිම් පි 
පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි. ‘‘චතුත් ථං පනාවුකසො උපාලි, 
පාරාජිෙං ෙත් ථ පඤ් ඤත් ත’’න් ති? ‘‘කවසාලියං ෙන් කත’’ති. ‘‘ෙං 
ආරබ් ො’’ති? ‘‘වග් ගුමුදාතීරිකය භික් ඛූ ආරබ් ො’’ති. ‘‘කිස ්මිං වත් ථුස ්මි’’න් ති? 
‘‘උත් තරිමනුස ්සධම් කම’’ති. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස ්සකපො ආයස ්මන් තං 
උපාලිං චතුත් ථස් ස පාරාජිෙස් ස වත් ථුම් පි පුච් ඡි, නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි 
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පුච් ඡි, පඤ ්ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, අනුපඤ් ඤත් තිම් පි පුච් ඡි, ආපත් තිම් පි පුච් ඡි, 
අනාපත් තිම් පි පුච් ඡි. එකතකනව උපාකයන උෙකතොවිෙඞ් කග පුච් ඡි. පුට් කඨො 
පුට් කඨො ආයස ්මා උපාලි විස් සජ් කජසි. 

440. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස ්සකපො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං ආනන් දං 
ධම් මං පුච් කඡයය’’න් ති. 

ආයස ්මා ආනන් කදො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං 
ආයස ්මතා මහාෙස් සකපන ධම් මං පුට් කඨො විස් සජ් කජයය’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස් සකපො ආයස් මන් තං ආනන් දං එතදකවොච – 
‘‘බ්රහ් මජාලං, ආවුකසො ආනන් ද, ෙත් ථ ොසිත’’න් ති? ‘‘අන් තරා ච, ෙන් කත, 
රාජගහං අන් තරා ච නාළන් දං රාජාගාරකෙ අම් බලට් ඨිොයා’’ති. ‘‘ෙං 
ආරබ් ො’’ති? ‘‘සුප් පියඤ් ච පරිබ් බාජෙං බ්රහ් මදත් තඤ් ච මාණව’’න් ති. අථ කඛො 
ආයස ්මා මහාෙස් සකපො ආයස් මන් තං ආනන් දං බ්රහ් මජාලස් ස නිදානම් පි පුච් ඡි, 
පුග් ගලම් පි පුච් ඡි. ‘‘සාමඤ් ඤ ලං පනාවුකසො ආනන් ද, ෙත් ථ ොසිත’’න් ති? 
‘‘රාජගකහ, ෙන් කත, ජීවෙම් බවකන’’ති. ‘‘කෙන සද් ධි’’න් ති? ‘‘අජාතසත් තුනා 
කවකදහිපුත් කතන සද් ධි’’න් ති. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස ්සකපො ආයස් මන් තං 
ආනන් දං සාමඤ ්ඤ ලස් ස නිදානම් පි පුච් ඡි, පුග් ගලම් පි පුච් ඡි. එකතකනව 
උපාකයන පඤ් චපි නිොකය පුච් ඡි. පුට් කඨො පුට් කඨො ආයස ්මා ආනන් කදො 
විස් සජ් කජසි. 

2. ඛුද්දානුඛුද්දෙසික්ඛාපදෙථා 

441. අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කථකර භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘ෙගවා මං, 
ෙන් කත, පරිනිබ් බානොකල එවමාහ – ‘ආෙඞ් ඛමාකනො, ආනන් ද, සඞ් කඝො 
මමච් චකයන ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානි සමූහකනයයා’’’ති. ‘‘පුච් ඡි පන 
ත් වං, ආවුකසො ආනන් ද, ෙගවන් තං – ‘ෙතමානි පන, ෙන් කත, ඛුද් දානුඛුද් දොනි 
සික් ඛාපදානී’’’ති? ‘‘න කඛොහං, ෙන් කත, ෙගවන් තං පුච් ඡිං – ‘ෙතමානි පන, 
ෙන් කත, ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා එවමාහංසු – 
‘‘චත් තාරි පාරාජිොනි ඨකපත් වා, අවකසසානි ඛුද් දානුඛුද් දොනි 
සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා එවමාහංසු – ‘‘චත් තාරි පාරාජිොනි 
ඨකපත් වා, කතරස සඞ් ඝාදිකසකස ඨකපත් වා, අවකසසානි ඛුද් දානුඛුද් දොනි 
සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා එවමාහංසු – ‘‘චත් තාරි පාරාජිොනි 
ඨකපත් වා, කතරස සඞ් ඝාදිකසකස ඨකපත් වා, ද් කව අනියකත ඨකපත් වා, 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   පඤ ්චසතිෙක් ඛන් ධෙං 

437 

පටුන 

අවකසසානි ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා එවමාහංසු – 
‘‘චත් තාරි පාරාජිොනි ඨකපත් වා, කතරස සඞ් ඝාදිකසකස ඨකපත් වා, ද් කව 
අනියකත ඨකපත් වා, තිංස නිස් සග් ගිකය පාචිත් තිකය ඨකපත් වා, අවකසසානි 
ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා එවමාහංසු – ‘‘චත් තාරි 
පාරාජිොනි ඨකපත් වා, කතරස සඞ් ඝාදිකසකස ඨකපත් වා, ද් කව අනියකත 
ඨකපත් වා, තිංස නිස් සග් ගිකය පාචිත් තිකය ඨකපත් වා, ද් කවනවුති පාචිත් තිකය 
ඨකපත් වා, අවකසසානි ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’’ති. එෙච් කච කථරා 
එවමාහංසු – ‘‘චත් තාරි පාරාජිොනි ඨකපත් වා, කතරස සඞ් ඝාදිකසකස 
ඨකපත් වා, ද් කව අනියකත ඨකපත් වා, තිංස නිස් සග් ගිකය පාචිත් තිකය ඨකපත් වා, 
ද් කවනවුති පාචිත් තිකය ඨකපත් වා, චත් තාකරො පාටිකදසනීකය ඨකපත් වා, 
අවකසසානි ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’’ති. 

442. අථ කඛො ආයස් මා මහාෙස ්සකපො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. සන් තම් හාෙං සික් ඛාපදානි ගිහිගතානි. 
ගිහිකනොපි ජානන් ති – ‘ඉදං කවො සමණානං සෙයපුත් තියානං ෙප් පති, ඉදං කවො 
න ෙප් පතී’ති. සකච මයං ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානි සමූහනිස් සාම, 
ෙවිස ්සන් ති වත් තාකරො – ‘ධූමොලිෙං සමකණන කගොතකමන සාවොනං 
සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං. යාවිකමසං සත් ථා අට් ඨාසි තාවිකම සික් ඛාපකදසු 
සික් ඛිංසු. යකතො ඉකමසං සත් ථා පරිනිබ් බුකතො, න දානිකම සික් ඛාපකදසු 
සික් ඛන් තී’ති. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො අප් පඤ් ඤත් තං 
නප් පඤ් ඤකපයය, පඤ ්ඤත් තං න සමුච් ඡින් කදයය, යථාපඤ් ඤත් කතසු 
සික් ඛාපකදසු සමාදාය වත් කතයය. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. සන් තම් හාෙං සික් ඛාපදානි ගිහිගතානි. 
ගිහිකනොපි ජානන් ති – ‘ඉදං කවො සමණානං සෙයපුත් තියානං ෙප් පති, ඉදං කවො 
න ෙප් පතී’ති. සකච මයං ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානි සමූහනිස් සාම, 
ෙවිස ්සන් ති වත් තාකරො – ‘ධූමොලිෙං සමකණන කගොතකමන සාවොනං 
සික් ඛාපදං පඤ ්ඤත් තං. යාවිකමසං සත් ථා අට් ඨාසි තාවිකම සික් ඛාපකදසු 
සික් ඛිංසු. යකතො ඉකමසං සත් ථා පරිනිබ් බුකතො, න දානිකම සික් ඛාපකදසු 
සික් ඛන් තී’ති. සඞ් කඝො අප් පඤ ්ඤත් තං නප් පඤ ්ඤකපති, පඤ් ඤත් තං න 
සමුච් ඡින් දති, යථාපඤ් ඤත් කතසු සික් ඛාපකදසු සමාදාය වත් තති. 
යස් සායස් මකතො ඛමති අප් පඤ ්ඤත් තස ්ස අප් පඤ ්ඤාපනා, පඤ් ඤත් තස ්ස 
අසමුච් කඡකදො, යථාපඤ් ඤත් කතසු සික් ඛාපකදසු සමාදාය වත් තනා, කසො 
තුණ් හස ්ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘සඞ් කඝො අප් පඤ් ඤත් තං නප් පඤ ්ඤකපති, පඤ ්ඤත් තං න සමුච් ඡින් දති, 
යථාපඤ් ඤත් කතසු සික් ඛාපකදසු සමාදාය වත් තති. ඛමති සඞ් ඝස් ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

443. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ ආයස් මන් තං ආනන් දං එතදකවොචුං – ‘‘ඉදං කත, 
ආවුකසො ආනන් ද, දුක් ෙටං, යං ත් වං ෙගවන් තං න පුච් ඡි – ‘ෙතමානි පන, 
ෙන් කත, ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’ති. කදකසහි තං දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘අහං 
කඛො, ෙන් කත, අස් සතියා ෙගවන් තං න පුච් ඡිං – ‘ෙතමානි පන, ෙන් කත, 
ඛුද් දානුඛුද් දොනි සික් ඛාපදානී’ති. නාහං තං දුක් ෙටං පස් සාමි, අපි 
චායස ්මන් තානං සද් ධාය කදකසමි තං දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘ඉදම් පි කත, ආවුකසො 
ආනන් ද, දුක් ෙටං, යං ත් වං ෙගවකතො වස් සිෙසාටිෙං අක් ෙමිත් වා සිබ් කබසි. 
කදකසහි තං දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘අහං කඛො, ෙන් කත, න අගාරකවන ෙගවකතො 
වස් සිෙසාටිෙං අක් ෙමිත් වා සිබ් කබසිං. නාහං තං දුක් ෙටං පස් සාමි, අපි 
චායස ්මන් තානං සද් ධාය කදකසමි තං දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘ඉදම් පි කත, ආවුකසො 
ආනන් ද, දුක් ෙටං, යං ත් වං මාතුගාකමහි ෙගවකතො සීනරං පඨමං වන් දාකපසි, 
තාසං කරොදන් තීනං ෙගවකතො සීනරං අස් සුකෙන මක් ඛිතං. කදකසහි තං 
දුක් ෙට’’න් ති. අහං කඛො, ෙන් කත – මායිමාසං [මායිමා (සී. සයා.   විොකල 
අකහසුන් ති – මාතුගාකමහි ෙගවකතො සීනරං පඨමං වන් දාකපසිං. නාහං තං 
දුක් ෙටං පස් සාමි, අපි චායස් මන් තානං සද් ධාය කදකසමි තං දුක් ෙට’’න් ති. 
‘‘ඉදම් පි කත, ආවුකසො ආනන් ද, දුක් ෙටං, යං ත් වං ෙගවතා ඔළාරිකෙ නිමිත් කත 
ෙයිරමාකන, ඔළාරිකෙ ඔොකස ෙයිරමාකන, න ෙගවන් තං යාචි – ‘තිට් ඨතු 
ෙගවා ෙප් පං, තිට් ඨතු සුගකතො ෙප් පං, බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය 
කලොොනුෙම් පාය අත් ථාය හිතාය සුඛාය කදවමනුස ්සාන’න් ති. කදකසහි තං 
දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘අහං කඛො, ෙන් කත, මාකරන පරියුට් ඨිතචිත් කතො න ෙගවන් තං 
යාචිං – ‘තිට් ඨතු ෙගවා ෙප් පං, තිට් ඨතු සුගකතො ෙප් පං, බහුජනහිතාය 
බහුජනසුඛාය කලොොනුෙම් පාය අත් ථාය හිතාය සුඛාය කදවමනුස් සාන’න් ති. 
නාහං තං දුක් ෙටං පස් සාමි, අපි චායස් මන් තානං සද් ධාය කදකසමි තං 
දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘ඉදම් පි කත, ආවුකසො ආනන් ද, දුක් ෙටං යං ත් වං මාතුගාමස් ස 
තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය පබ් බජ් ජං උස් සුක් ෙං අොසි. කදකසහි තං 
දුක් ෙට’’න් ති. ‘‘අහං කඛො, ෙන් කත, අයං මහාපජාපති කගොතමී ෙගවකතො 
මාතුච් ඡා ආපාදිො කපොසිො ඛීරස් ස දායිො ෙගවන් තං ජකනත් තියා 
ොලඞ් ෙතාය ථඤ් ඤං පාකයසීති මාතුගාමස් ස තථාගතප් පකවදිකත ධම් මවිනකය 
පබ් බජ් ජං උස ්සුක් ෙං අොසිං. නාහං තං දුක් ෙටං පස් සාමි, අපි චායස් මන් තානං 
සද් ධාය කදකසමි තං දුක් ෙට’’න් ති. 

444. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා පුරාකණො දක් ඛිණාගිරිස් මිං චාරිෙං 
චරති මහතා භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි. අථ කඛො 
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ආයස ්මා පුරාකණො කථකරහි භික් ඛූහි ධම් කම ච විනකය ච සඞ් ගීකත 
දක් ඛිණාගිරිස ්මිං යථාභිරන් තං විහරිත් වා කයන රාජගහං කයන කවළුවනං 
ෙලන් දෙනිවාකපො කයන කථරා භික් ඛූ කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා 
කථකරහි භික් ඛූහි සද් ධිං පටිසම් කමොදිත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං 
නිසින් නං කඛො ආයස් මන් තං පුරාණං කථරා භික් ඛූ එතදකවොචුං – ‘‘කථකරහි, 
ආවුකසො පුරාණ, ධම් කමො ච විනකයො ච සඞ් ගීකතො. උකපහි තං සඞ් ගීති’’න් ති. 
‘‘සුසඞ් ගීතාවුකසො, කථකරහි ධම් කමො ච විනකයො ච. අපිච යකථව මයා ෙගවකතො 
සම් මුඛා සුතං, සම් මුඛා පටිග් ගහිතං, තකථවාහං ධාකරස් සාමී’’ති. 

3. බ්රහ්මදණ්ඩෙථා 

445. අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කථකර භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘ෙගවා මං, 
ෙන් කත, පරිනිබ් බානොකල එවමාහ – ‘කතන හානන් ද, සඞ් කඝො මමච් චකයන 
ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො බ්රහ් මදණ් ඩං ආණාකපතූ’’’ති. ‘‘පුච් ඡි පන ත් වං, ආවුකසො 
ආනන් ද, ෙගවන් තං – ‘ෙතකමො පන, ෙන් කත, බ්රහ් මදණ් කඩො’’’ති? ‘‘පුච් ඡිං 
කඛොහං, ෙන් කත, ෙගවන් තං – ‘ෙතකමො පන, ෙන් කත, බ්රහ් මදණ් කඩො’’’ති? 
‘‘ඡන් කනො, ආනන් ද, භික් ඛු යං ඉච් කඡයය තං වකදයය. භික් ඛූහි ඡන් කනො භික් ඛු 
කනව වත් තබ් කබො, න ඔවදිතබ් කබො, නානුසාසිතබ් කබො’’ති. ‘‘කතන හාවුකසො 
ආනන් ද, ත් වංකයව ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො බ්රහ් මදණ් ඩං ආණාකපහී’’ති. 
‘‘ෙථාහං, ෙන් කත, ඡන් නස ්ස භික් ඛුකනො බ්රහ් මදණ් ඩං ආණාකපමි, චණ් කඩො 
කසො භික් ඛු  රුකසො’’ති? ‘කතන හාවුකසො ආනන් ද, බහුකෙහි භික් ඛූහි සද් ධිං 
ගච් ඡාහී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කථරානං භික් ඛූනං 
පටිස් සුත් වා මහතා භික් ඛුසඞ් කඝන සද් ධිං පඤ් චමත් කතහි භික් ඛුසකතහි නාවාය 
උජ් ජවනිොය කෙොසම් බිං උජ් ජවි, නාවාය පච් කචොකරොහිත් වා රඤ් කඤො 
උකදනස ්ස [උකතනස් ස (ෙ.   උයයානස ්ස අවිදූකර අඤ් ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූකල 
නිසීදි. කතන කඛො පන සමකයන රාජා උකදකනො උයයාකන පරිචාකරසි සද් ධිං 
ඔකරොකධන. අස් කසොසි කඛො රඤ් කඤො උකදනස් ස ඔකරොකධො – ‘‘අම් හාෙං කිර 
ආචරිකයො අකයයො ආනන් කදො උයයානස ්ස අවිදූකර අඤ් ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූකල 
නිසින් කනො’’ති. අථ කඛො රඤ් කඤො උකදනස් ස ඔකරොකධො රාජානං උකදනං 
එතදකවොච – ‘‘අම් හාෙං කිර, කදව, ආචරිකයො අකයයො ආනන් කදො උයයානස ්ස 
අවිදූකර අඤ ්ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූකල නිසින් කනො. ඉච් ඡාම මයං, කදව, අයයං 
ආනන් දං පස් සිතු’’න් ති. ‘‘කතන හි තුම් කහ සමණං ආනන් දං පස ්සථා’’ති. 

අථ කඛො රඤ් කඤො උකදනස් ස ඔකරොකධො කයනායස් මා ආනන් කදො 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං අභිවාකදත් වා 
එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් නං කඛො රඤ් කඤො උකදනස් ස ඔකරොධං 
ආයස ්මා ආනන් කදො ධම් මියා ෙථාය සන් දස් කසසි සමාදකපසි සමුත් කතකජසි 
සම් පහංකසසි. අථ කඛො රඤ් කඤො උකදනස් ස ඔකරොකධො ආයස් මතා ආනන් කදන 
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ධම් මියා ෙථාය සන් දස් සිකතො සමාදපිකතො සමුත් කතජිකතො සම් පහංසිකතො 
ආයස ්මකතො ආනන් දස් ස පඤ් ච උත් තරාසඞ් ගසතානි පාදාසි. අථ කඛො රඤ් කඤො 
උකදනස ්ස ඔකරොකධො ආයස් මකතො ආනන් දස් ස ොසිතං අභිනන් දිත් වා 
අනුකමොදිත් වා උට් ඨායාසනා ආයස් මන් තං ආනන් දං අභිවාකදත් වා පදක් ඛිණං 
ෙත් වා කයන රාජා උකදකනො කතනුපසඞ් ෙමි. අද් දසා කඛො රාජා උකදකනො 
ඔකරොධං දූරකතොව ආගච් ඡන් තං. දිස ්වාන ඔකරොධං එතදකවොච – ‘‘අපි නු කඛො 
තුම් කහ සමණං ආනන් දං පස ්සිත් ථා’’ති? ‘‘අපස ්සිම් හා කඛො මයං, කදව, අයයං 
ආනන් ද’’න් ති. ‘‘අපි නු තුම් කහ සමණස් ස ආනන් දස් ස කිඤ් චි අදත් ථා’’ති? 
‘‘අදම් හා කඛො මයං, කදව, අයයස් ස ආනන් දස් ස පඤ් ච උත් තරාසඞ් ගසතානී’’ති. 
රාජා උකදකනො උජ් ඣායති ඛියයති විපාකචති – ‘‘ෙථඤ ්හි නාම සමකණො 
ආනන් කදො තාව බහුං චීවරං පටිග් ගකහස් සති! දුස් සවාණිජ් ජං වා සමකණො 
ආනන් කදො ෙරිස් සති, පග් ගාහිෙසාලං වා පසාකරස් සතී’’ති! 

අථ කඛො රාජා උකදකනො කයනායස් මා ආනන් කදො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මතා ආනන් කදන සද් ධිං සම් කමොදි. සම් කමොදනීයං ෙථං 
සාරණීයං වීතිසාකරත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො රාජා 
උකදකනො ආයස් මන් තං ආනන් දං එතදකවොච – ‘‘ආගමා නු   විධ, කෙො ආනන් ද, 
අම් හාෙං ඔකරොකධො’’ති? ‘‘ආගමාසි කඛො කත ඉධ, මහාරාජ, ඔකරොකධො’’ති. 
‘‘අපි පන කෙොකතො ආනන් දස් ස කිඤ් චි අදාසී’’ති? ‘‘අදාසි කඛො කම, මහාරාජ, 
පඤ ්ච උත් තරාසඞ් ගසතානී’’ති. ‘‘කිං පන ෙවං ආනන් කදො තාව බහුං චීවරං 
ෙරිස ්සතී’’ති? ‘‘කය [කය පන (ෙ.   කත, මහාරාජ, භික් ඛූ දුබ් බලචීවරා කතහි 
සද් ධිං සංවිෙජිස් සාමී’’ති. ‘‘යානි කඛො පන, කෙො ආනන් ද, කපොරාණොනි 
දුබ් බලචීවරානි තානි ෙථං ෙරිස් සථා’’ති? ‘‘තානි, මහාරාජ, උත් තරත් ථරණං 
ෙරිස ්සාමා’’ති. ‘‘යානි පන, කෙො ආනන් ද, කපොරාණොනි උත් තරත් ථරණානි 
තානි ෙථං ෙරිස් සථා’’ති? ‘‘තානි, මහාරාජ, භිසිච් ඡවිකයො ෙරිස් සාමා’’ති. ‘‘යා 
පන, කෙො ආනන් ද, කපොරාණො භිසිච් ඡවිකයො තා ෙථං ෙරිස ්සථා’’ති? ‘‘තා, 
මහාරාජ, භූමත් ථරණං ෙරිස් සාමා’’ති. ‘‘යානි පන, කෙො ආනන් ද, 
කපොරාණොනි භූමත් ථරණානි තානි ෙථං ෙරිස් සථා’’ති? ‘‘තානි, මහාරාජ, 
පාදපුඤ් ඡනිකයො ෙරිස ්සාමා’’ති. ‘‘යා පන, කෙො ආනන් ද, කපොරාණො 
පාදපුඤ් ඡනිකයො තා ෙථං ෙරිස් සථා’’ති?. ‘‘තා, මහාරාජ, රකජොහරණං 
ෙරිස ්සාමා’’ති. ‘‘යානි පන, කෙො ආනන් ද, කපොරාණොනි රකජොහරණානි තානි 
ෙථං ෙරිස් සථා’’ති? ‘‘තානි, මහාරාජ, කෙොට් කටත් වා චික් ඛ් කලන මද් දිත් වා 
පරිෙණ් ඩං ලිම් පිස ්සාමා’’ති. 

අථ කඛො රාජා උකදකනො – සබ් කබවිකම සමණා සෙයපුත් තියා කයොනිකසො 
උපකනන් ති, න කුලවං ගකමන් තීති – ආයස් මකතො ආනන් දස් ස අඤ් ඤානිපි 
පඤ ්ච දුස් සසතානි පාදාසි. අයඤ් චරහි ආයස් මකතො ආනන් දස් ස පඨමං 
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පටුන 

චීවරභික් ඛා උප් පජ් ජි චීවරසහස් සං. අථ කඛො ආයස් මා ආනන් කදො කයන 
කඝොසිතාරාකමො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා පඤ ්ඤත් කත ආසකන නිසීදි. 
අථ කඛො ආයස් මා ඡන් කනො කයනායස් මා ආනන් කදො කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං ආනන් දං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. 
එෙමන් තං නිසින් නං කඛො ආයස් මන් තං ඡන් නං ආයස ්මා ආනන් කදො එතදකවොච 
– ‘‘සඞ් කඝන කත, ආවුකසො ඡන් න, බ්රහ් මදණ් කඩො ආණාපිකතො’’ති. 

‘‘ෙතකමො පන, ෙන් කත ආනන් ද, බ්රහ් මදණ් කඩො ආණාපිකතො’’ති? ‘‘ත් වං, 
ආවුකසො ඡන් න, භික් ඛූ යං ඉච් කඡයයාසි තං වකදයයාසි. භික් ඛූහි ත් වං කනව 
වත් තබ් කබො, න ඔවදිතබ් කබො, නානුසාසිතබ් කබො’’ති. ‘‘නන් වාහං, ෙන් කත 
ආනන් ද, හකතො එත් තාවතා, යකතොහං භික් ඛූහි කනව වත් තබ් කබො, න 
ඔවදිතබ් කබො, නානුසාසිතබ් කබො’’ති තත් කථව මුච් ඡිකතො පපකතො. අථ කඛො 
ආයස ්මා ඡන් කනො බ්රහ් මදණ් කඩන අට් ටීයමාකනො හරායමාකනො ජිගුච් ඡමාකනො 
එකෙො වූපෙට් කඨො අප් පමත් කතො ආතාපී පහිතත් කතො විහරන් කතො නචිරස් කසව 
යස් සත් ථාය කුලපුත් තා සම් මකදව අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජන් ති, 
තදනුත් තරං බ්රහ් මචරියපරිකයොසානං දිට් කඨව ධම් කම සයං අභිඤ් ඤා 
සච් ඡිෙත් වා උපසම් පජ් ජ විහාසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ් මචරියං, ෙතං 
ෙරණීයං, නාපරං ඉත් ථත් තායා’ති අබ් ෙඤ් ඤාසි. අඤ ්ඤතකරො ච පනායස් මා 
ඡන් කනො අරහතං අකහොසි. අථ කඛො ආයස් මා ඡන් කනො අරහත් තං පත් කතො 
කයනායස් මා ආනන් කදො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං 
ආනන් දං එතදකවොච – ‘‘පටිප් පස ්සම් කෙහි දානි කම, ෙන් කත ආනන් ද, 
බ්රහ් මදණ් ඩ’’න් ති. ‘‘යදග් කගන තයා, ආවුකසො ඡන් න, අරහත් තං සච් ඡිෙතං 
තදග් කගන කත බ්රහ් මදණ් කඩො පටිප් පස් සද් කධො’’ති. ඉමාය කඛො පන 
විනයසඞ් ගීතියා පඤ් ච භික් ඛුසතානි අනූනානි අනධිොනි අකහසුං. තස් මා අයං 
විනයසඞ් ගීති ‘‘පඤ ්චසතිො’’ති වුච් චතීති. 

පඤ ්චසතිෙක් ඛන් ධකෙො එොදසකමො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ කතවීසති. 

තස් සුද් දානං – 

පරිනිබ් බුකත සම් බුද් කධ, කථකරො ෙස ්සපසව් හකයො; 
ආමන් තයි භික් ඛුගණං, සද් ධම් මමනුපාලකෙො; 
පාවායද් ධානමග් ගම් හි, සුෙද් කදන පකවදිතං; 
සඞ් ගායිස ්සාම සද් ධම් මං, අධම් කමො පුකර දිප් පති. 

එකෙනූන පඤ් චසතං, ආනන් දම් පි ච උච් චිනි; 
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ධම් මවිනයසඞ් ගීතිං, වසන් කතො ගුහමුත් තකම. 

උපාලිං විනයං පුච් ඡි, සුත් තන් තානන් දපණ් ඩිතං; 
පිටෙං තීණි සඞ් ගීතිං, අෙංසු ජිනසාවො. 

න පුච් ඡි අක් ෙමිත් වාන, වන් දාකපසි න යාචි ච. 

පබ් බජ් ජං මාතුගාමස් ස, සද් ධාය දුක් ෙටානි කම; 
පුරාකණො බ්රහ් මදණ් ඩඤ ්ච, ඔකරොකධො උකදකනන සහ. 

තාව බහු දුබ් බලඤ් ච, උත් තරත් ථරණා භිසි; 
භූමත් ථරණා පුඤ් ඡනිකයො, රකජො චික් ඛ් ලමද් දනා. 

සහස් සචීවරං උප් පජ් ජි, පඨමානන් දසව් හකයො; 
තජ් ජිකතො බ්රහ් මදණ් කඩන, චතුස ්සච් චං අපාපුණි; 
වසීභූතා පඤ් චසතා, තස් මා පඤ් චසතී ඉති. 

පඤ ්චසතිෙක් ඛන් ධෙං නිට් ඨිතං. 
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12. සත්තසතිෙක්ඛන්ධෙං 
1. පඨමොණවාකරො 

446. කතන කඛො පන සමකයන වස් සසතපරිනිබ් බුකත ෙගවති කවසාලිො 
වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ කවසාලියං දස වත් ථූනි දීකපන් ති – ෙප් පති 
සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො, ෙප් පති ද් වඞ් ගුලෙප් කපො, ෙප් පති ගාමන් තරෙප් කපො, 
ෙප් පති ආවාසෙප් කපො, ෙප් පති අනුමතිෙප් කපො, ෙප් පති ආචිණ් ණෙප් කපො, 
ෙප් පති අමථිතෙප් කපො, ෙප් පති ජකළොගිං පාතුං, ෙප් පති අදසෙං නිසීදනං, 
ෙප් පති ජාතරූපරජතන් ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො වජ් ජීසු 
චාරිෙං චරමාකනො කයන කවසාලී තදවසරි. තත්ර සුදං ආයස් මා යකසො 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කවසාලියං විහරති මහාවකන කූටාගාරසාලායං. කතන කඛො 
පන සමකයන කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ තදහුකපොසකථ ෙංසපාතිං 
[ෙංසචාටිං (සයා.   උදකෙන පූකරත් වා මජ් කඣ භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ඨකපත් වා 
ආගතාගකත කවසාලිකෙ උපාසකෙ එවං වදන් ති – ‘‘කදථාවුකසො, සඞ් ඝස ්ස 
ෙහාපණම් පි අඩ් ඪම් පි පාදම් පි මාසෙරූපම් පි. ෙවිස් සති සඞ් ඝස් ස පරික් ඛාකරන 
ෙරණීය’’න් ති. එවං වුත් කත ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කවසාලිකෙ 
උපාසකෙ එතදකවොච – ‘‘මාවුකසො, අදත් ථ සඞ් ඝස් ස ෙහාපණම් පි අඩ් ඪම් පි 
පාදම් පි මාසෙරූපම් පි. න ෙප් පති සමණානං සෙයපුත් තියානං ජාතරූපරජතං; 
න සාදියන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; න පටිග් ගණ් හන් ති සමණා 
සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; නික් ඛිත් තමණිසුවණ් ණා සමණා සෙයපුත් තියා 
අකපතජාතරූපරජතා’’ති. එවම් පි කඛො කවසාලිො උපාසො ආයස් මතා යකසන 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතන වුච් චමානා අදංසුකයව සඞ් ඝස් ස ෙහාපණම් පි අඩ් ඪම් පි 
පාදම් පි මාසෙරූපම් පි. 

අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ තස් සා රත් තියා අච් චකයන තං 
හිරඤ් ඤං භික් ඛග් කගන [භික් ඛුග් කගන (සයා.   පටිවීසං [පටිවිංසං (සී. , පටිවිසං 
(සයා.   ඨකපත් වා ොකජසුං. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං යසං ොෙණ් ඩෙපුත් තං එතදකවොචුං – ‘‘එකසො කත, ආවුකසො යස, 
හිරඤ් ඤස ්ස පටිවීකසො’’ති. ‘‘නත් ථි, කම ආවුකසො, හිරඤ් ඤස ්ස පටිවීකසො, නාහං 
හිරඤ් ඤං සාදියාමී’’ති. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ – ‘‘අයං 
ආවුකසො යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො උපාසකෙ සද් කධ පසන් කන අක් කෙොසති, 
පරිොසති, අප් පසාදං ෙකරොති; හන් දස් ස මයං පටිසාරණීයෙම් මං ෙකරොමා’’ති 
කත. තස් ස පටිසාරණීයෙම් මං අෙංසු. අථ කඛො ආයස් මා යකසො 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කවසාලිකෙ වජ් ජිපුත් තකෙ භික් ඛූ එතදකවොච – ‘‘ෙගවතා, 
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ආවුකසො, පඤ ්ඤත් තං – ‘පටිසාරණීයෙම් මෙතස් ස භික් ඛුකනො අනුදූකතො 
දාතබ් කබො’ති. කදථ කම, ආවුකසො, අනුදූතං භික් ඛු’’න් ති. 

අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ එෙං භික් ඛුං සම් මන් නිත් වා 
ආයස ්මකතො යසස් ස ොෙණ් ඩෙපුත් තස් ස අනුදූතං අදංසු. අථ කඛො ආයස් මා 
යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො අනුදූකතන භික් ඛුනා සද් ධිං කවසාලිං පවිසිත් වා 
කවසාලිකෙ උපාසකෙ එතදකවොච – ‘‘අහං කිරායස් මන් කත උපාසකෙ සද් කධ 
පසන් කන අක් කෙොසාමි, පරිොසාමි, අප් පසාදං ෙකරොමි; කයොහං අධම් මං 
අධම් කමොති වදාමි, ධම් මං ධම් කමොති වදාමි, අවිනයං අවිනකයොති වදාමි, විනයං 
විනකයොති වදාමි. 

447. ‘‘එෙමිදං, ආවුකසො, සමයං ෙගවා සාවත් ථියං විහරති කජතවකන 
අනාථපිණ් ඩිෙස ්ස ආරාකම. තත්ර කඛො, ආවුකසො, ෙගවා භික් ඛූ ආමන් කතසි – [අ. 
නි. 4.50] ‘චත් තාකරොකම, භික් ඛකව, චන් දිමසූරියානං උපක් කිකලසා, කයහි 
උපක් කිකලකසහි උපක් කිලිට් ඨා චන් දිමසූරියා න තපන් ති, න ොසන් ති, න 
විකරොචන් ති. ෙතකම චත් තාකරො? අබ් ෙං, භික් ඛකව, චන් දිමසූරියානං 
උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා චන් දිමසූරියා න 
තපන් ති, න ොසන් ති න විකරොචන් ති. මහිො, භික් ඛකව, චන් දිමසූරියානං 
උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා චන් දිමසූරියා න 
තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති, ධූමරකජො, භික් ඛකව, චන් දිමසූරියානං 
උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා චන් දිමසූරියා න 
තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. රාහු, භික් ඛකව, අසුරින් කදො 
චන් දිමසූරියානං උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා 
චන් දිමසූරියා න තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. ඉකම කඛො, භික් ඛකව, 
චත් තාකරො චන් දිමසූරියානං උපක් කිකලසා, කයහි උපක් කිකලකසහි 
උපක් කිලිට් ඨා චන් දිමසූරියා න තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. එවකමව 
කඛො, භික් ඛකව, චත් තාකරොකම සමණබ්රාහ් මණානං උපක් කිකලසා, කයහි 
උපක් කිකලකසහි උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා න තපන් ති, න ොසන් ති, 
න විකරොචන් ති. ෙතකම චත් තාකරො? සන් ති, භික් ඛකව, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා 
සුරං පිවන් ති, කමරයං පිවන් ති, සුරාකමරයපානා අප් පටිවිරතා – අයං, භික් ඛකව, 
පඨකමො සමණබ්රාහ් මණානං උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන 
උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා න තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. 
පුන චපරං, භික් ඛකව, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා කමථුනං ධම් මං පටිකසවන් ති, 
කමථුනධම් මා අප් පටිවිරතා – අයං, භික් ඛකව, දුතිකයො සමණබ්රාහ් මණානං 
උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා 
න තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. පුන චපරං, භික් ඛකව, එකෙ 
සමණබ්රාහ් මණා ජාතරූපරජතං සාදියන් ති, ජාතරූපරජතප් පටිග් ගහණා 
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පටුන 

අප් පටිවිරතා – අයං, භික් ඛකව, තතිකයො සමණබ්රාහ් මණානං උපක් කිකලකසො, 
කයන උපක් කිකලකසන උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා න තපන් ති, න 
ොසන් ති, න විකරොචන් ති. පුන චපරං, භික් ඛකව, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා 
මිච් ඡාජීකවන ජීවිතං ෙප් කපන් ති; මිච් ඡාජීවා අප් පටිවිරතා – අයං, භික් ඛකව, 
චතුත් කථො සමණබ්රාහ් මණානං උපක් කිකලකසො, කයන උපක් කිකලකසන 
උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා න තපන් ති, න ොසන් ති, න විකරොචන් ති. 
ඉකම කඛො, භික් ඛකව, චත් තාකරො සමණබ්රාහ් මණානං උපක් කිකලසා, කයහි 
උපක් කිකලකසහි උපක් කිලිට් ඨා එකෙ සමණබ්රාහ් මණා න තපන් ති, න ොසන් ති, 
න විකරොචන් ති’. ‘‘ඉදමකවොචාවුකසො, ෙගවා. ඉදං වත් වාන සුගකතො අථාපරං 
එතදකවොච සත් ථා – 

‘‘රාගකදොසපරික් ලිට් ඨා, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා; 
අවිජ් ජානිවුටා [අවිජ් ජානීවුතා (සයා.   කපොසා, පියරූපාභිනන් දිකනො. 

‘‘සුරං පිවන් ති කමරයං, පටිකසවන් ති කමථුනං; 
රජතං ජාතරූපඤ් ච, සාදියන් ති අවිද් දසූ. 

‘‘මිච් ඡාජීකවන ජීවන් ති, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා; 
එකත උපක් කිකලසා වුත් තා, බුද් කධනාදිච් චබන් ධුනා. 

‘‘කයහි උපක් කිකලකසහි උපක් කිලිට් ඨා, එකෙ සමණබ්රාහ් මණා; 
න තපන් ති න ොසන් ති, අසුද් ධා සරජා මගා. 

‘‘අන් ධොකරන ඔනද් ධා, තණ් හාදාසා සකනත් තිො; 
වඩ් කඪන් ති ෙටසිං කඝොරං, ආදියන් ති පුනබ් ෙවන් ති. 

‘‘එවංවාදී කිරාහං ආයස ්මන් කත උපාසකෙ සද් කධ පසන් කන අක් කෙොසාමි, 
පරිොසාමි, අප් පසාදං ෙකරොමි; කයොහං අධම් මං අධම් කමොති වදාමි, ධම් මං 
ධම් කමොති වදාමි, අවිනයං අවිනකයොති වදාමි, විනයං විනකයොති වදාමි. 

448. [සං. නි. 4.362 ඉදං වත් ථු ආගතං  ‘‘එෙමිදං, ආවුකසො, සමයං ෙගවා 
රාජගකහ විහරති කවළුවකන ෙලන් දෙනිවාකප. කතන කඛො පන සමකයන 
රාජන් කතපුකර රාජපරිසායං සන් නිසින් නානං සන් නිපතිතානං අයමන් තරෙථා 
උදපාදි – ‘ෙප් පති සමණානං සෙයපුත් තියානං ජාතරූපරජතං; සාදියන් ති 
සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; පටිග් ගණ් හන් ති සමණා සෙයපුත් තියා 
ජාතරූපරජත’න් ති. කතන කඛො පනාවුකසො සමකයන, මණිචූළකෙො ගාමණී 
තස් සං පරිසායං නිසින් කනො කහොති. අථ කඛො, ආවුකසො, මණිචූළකෙො ගාමණී තං 
පරිසං එතදකවොච – ‘මා අයයා එවං අවචුත් ථ. න ෙප් පති සමණානං 
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සෙයපුත් තියානං ජාතරූපරජතං; න සාදියන් ති සමණා සෙයපුත් තියා 
ජාතරූපරජතං; න පටිග් ගණ් හන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; 
නික් ඛිත් තමණිසුවණ් ණා සමණා සෙයපුත් තියා අකපතජාතරූපරජතා’ති. 
අසක් ඛි කඛො, ආවුකසො, මණිචූළකෙො ගාමණී තං පරිසං සඤ ්ඤාකපතුං. 

‘‘අථ කඛො, ආවුකසො, මණිචූළකෙො ගාමණී තං පරිසං සඤ් ඤාකපත් වා කයන 
ෙගවා කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ෙගවන් තං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො, ආවුකසො, මණිචූළකෙො ගාමණී ෙගවන් තං 
එතදකවොච – ‘ඉධ, ෙන් කත, රාජන් කතපුකර රාජපරිසායං සන් නිසින් නානං 
සන් නිපතිතානං අයමන් තරෙථා උදපාදි – ෙප් පති සමණානං සෙයපුත් තියානං 
ජාතරූපරජතං; සාදියන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; 
පටිග් ගණ් හන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතන් ති. එවං වුත් කත අහං 
ෙන් කත, තං පරිසං එතදකවොචං – මා අයයා එවං අවචුත් ථ. න ෙප් පති සමණානං 
සෙයපුත් තියානං ජාතරූපරජතං; න සාදියන් ති සමණා සෙයපුත් තියා 
ජාතරූපරජතං; න පටිග් ගණ් හන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; 
නික් ඛිත් තමණිසුවණ් ණා සමණා සෙයපුත් තියා අකපතජාතරූපරජතාති. 
අසක් ඛිං කඛො අහං, ෙන් කත, තං පරිසං සඤ් ඤාකපතුං. ෙච් චාහං, ෙන් කත, එවං 
බයාෙරමාකනො වුත් තවාදී කචව ෙගවකතො කහොමි, න ච ෙගවන් තං අභූකතන 
අබ් ොචික් ඛාමි, ධම් මස් ස චානුධම් මං බයාෙකරොමි, න ච කෙොචි සහධම් මිකෙො 
වාදානුවාකදො ගාරය් හං ඨානං ආගච් ඡතී’ති? ‘තග් ඝ ත් වං, ගාමණි, එවං 
බයාෙරමාකනො වුත් තවාදී කචව කම කහොසි; න ච මං අභූකතන අබ් ොචික් ඛසි 
[පාරා. 582], ධම් මස් ස චානුධම් මං බයාෙකරොසි, න ච කෙොචි සහධම් මිකෙො 
වාදානුවාකදො ගාරය් හං ඨානං ආගච් ඡති. න හි, ගාමණි, ෙප් පති සමණානං 
සෙයපුත් තියානං ජාතරූපරජතං; න සාදියන් ති සමණා සෙයපුත් තියා 
ජාතරූපරජතං; න පටිග් ගණ් හන් ති සමණා සෙයපුත් තියා ජාතරූපරජතං; 
නික් ඛිත් තමණිසුවණ් ණා සමණා සෙයපුත් තියා අකපතජාතරූපරජතා. යස් ස 
කඛො, ගාමණි, ජාතරූපරජතං ෙප් පති, පඤ් චපි තස් ස ොමගුණා ෙප් පන් ති. යස ්ස 
පඤ ්ච ොමගුණා ෙප් පන් ති එෙංකසකනතං, ගාමණි, ධාකරයයාසි – 
අස් සමණධම් කමො අසෙයපුත් තියධම් කමොති. අපි චාහං, ගාමණි, එවං වදාමි තිණං 
තිණත් ථිකෙන පරිකයසිතබ් බං; දාරු දාරුත් ථිකෙන පරිකයසිතබ් බං; සෙටං 
සෙටත් ථිකෙන පරිකයසිතබ් බං; පුරිකසො පුරිසත් ථිකෙන පරිකයසිතබ් කබො. න 
ත් කවවාහං, ගාමණි, කෙනචි පරියාකයන ජාතරූපරජතං සාදිතබ් බං 
පරිකයසිතබ් බන් ති වදාමී’ති. 

‘‘එවංවාදී කිරාහං ආයස් මන් කත උපාසකෙ සද් කධ පසන් කන අක් කෙොසාමි, 
පරිොසාමි, අප් පසාදං ෙකරොමි; කයොහං අධම් මං අධම් කමොති වදාමි, ධම් මං 
ධම් කමොති වදාමි, අවිනයං අවිනකයොති වදාමි, විනයං විනකයොති වදාමි. 
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449. ‘‘එෙමිදං, ආවුකසො, සමයං ෙගවා රාජගකහ ආයස් මන් තං උපනන් දං 
සෙයපුත් තං ආරබ් ෙ ජාතරූපරජතං පටික් ඛිපි, සික් ඛාපදඤ් ච පඤ් ඤකපසි. 
එවංවාදී කිරාහං ආයස් මන් කත උපාසකෙ සද් කධ පසන් කන අක් කෙොසාමි, 
පරිොසාමි, අප් පසාදං ෙකරොමි; කයොහං අධම් මං අධම් කමොති වදාමි, ධම් මං 
ධම් කමොති වදාමි, අවිනයං අවිනකයොති වදාමි, විනයං විනකයොති වදාමී’’ති. 

එවං වුත් කත කවසාලිො උපාසො ආයස් මන් තං යසං ොෙණ් ඩෙපුත් තං 
එතදකවොචුං – ‘‘එකෙොව ෙන් කත, අකයයො යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො සමකණො 
සෙයපුත් තිකයො. සබ් කබවිකම අස් සමණා අසෙයපුත් තියා. වසතු, ෙන් කත, 
අකයයො යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කවසාලියං. මයං අයයස් ස යසස් ස 
ොෙණ් ඩෙපුත් තස ්ස උස් සුක් ෙං ෙරිස් සාම 
චීවරපිණ් ඩපාතකසනාසනගිලානප් පච් චයකෙසජ් ජපරික් ඛාරාන’’න් ති. අථ කඛො 
ආයස ්මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කවසාලිකෙ උපාසකෙ සඤ් ඤාකපත් වා 
අනුදූකතන භික් ඛුනා සද් ධිං ආරාමං අගමාසි. 

අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ අනුදූතං භික් ඛුං පුච් ඡිංසු – 
‘‘ඛමාපිතාවුකසො, යකසන ොෙණ් ඩෙපුත් කතන කවසාලිො උපාසො’’ති? 
‘‘උපාසකෙහි පාපිෙං කනො, ආවුකසො, ෙතං. එකෙොව යකසො 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො සමකණො සෙයපුත් තිකයො ෙකතො. සබ් කබව මයං අස් සමණා 
අසෙයපුත් තියා ෙතා’’ති. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ – ‘‘අයං, 
ආවුකසො, යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො අම් කහහි අසම් මකතො ගිහීනං පොකසසි; 
හන් දස් ස මයං උක් කඛපනීයෙම් මං ෙකරොමා’’ති. කත තස් ස උක් කඛපනීයෙම් මං 
ෙත් තුොමා සන් නිපතිංසු. අථ කඛො ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො 
කවහාසං අබ් භුග් ගන් ත් වා කෙොසම් බියං පච් චුට් ඨාසි. 

450. අථ කඛො ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො පාකවයයොනඤ් ච 
[පාකඨයයොනඤ ්ච (සයා.   අවන් තිදක් ඛිණාපථොනඤ් ච භික් ඛූනං සන් තිකෙ 
දූතං පාකහසි – ‘‘ආගච් ඡන් තු ආයස ්මන් තා; ඉමං අධිෙරණං ආදියිස් සාම. පුකර 
අධම් කමො දිප් පති, ධම් කමො පටිබාහියයති; අවිනකයො දිප් පති, විනකයො 
පටිබාහියයති; පුකර අධම් මවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, ධම් මවාදිකනො 
දුබ් බලා කහොන් ති; අවිනයවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, විනයවාදිකනො දුබ් බලා 
කහොන් තී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා සම් භූකතො සාණවාසී අකහොගඞ් කග 
පබ් බකත පටිවසති. අථ කඛො ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො කයන 
අකහොගඞ් කගො පබ් බකතො, කයනායස ්මා සම් භූකතො සාණවාසී කතනුපසඞ් ෙමි, 
උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං සම් භූතං සාණවාසිං අභිවාකදත් වා එෙමන් තං 
නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො ආයස් මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො 
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ආයස ්මන් තං සම් භූතං සාණවාසිං එතදකවොච – ‘‘ඉකම, ෙන් කත, කවසාලිො 
වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ කවසාලියං දස වත් ථූනි දීකපන් ති – ෙප් පති 
සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො, ෙප් පති ද් වඞ් ගුලෙප් කපො, ෙප් පති ගාමන් තරෙප් කපො, 
ෙප් පති ආවාසෙප් කපො, ෙප් පති අනුමතිෙප් කපො, ෙප් පති ආචිණ් ණෙප් කපො, 
ෙප් පති අමථිතෙප් කපො, ෙප් පති ජකළොගිං පාතුං, ෙප් පති අදසෙං නිසීදනං, 
ෙප් පති ජාතරූපරජතන් ති. හන් ද මයං, ෙන් කත, ඉමං අධිෙරණං ආදියිස් සාම. 
පුකර අධම් කමො දිප් පති, ධම් කමො පටිබාහියයති; අවිනකයො දිප් පති, විනකයො 
පටිබාහියයති; පුකර අධම් මවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, ධම් මවාදිකනො 
දුබ් බලා කහොන් ති; අවිනයවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, විනයවාදිකනො දුබ් බලා 
කහොන් තී’’ති. ‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො ආයස් මා සම් භූකතො සාණවාසී ආයස් මකතො 
යසස් ස ොෙණ් ඩෙපුත් තස ්ස පච් චස ්කසොසි. අථ කඛො සට් ඨිමත් තා පාකවයයො 
භික් ඛූ – සබ් කබ ආරඤ් ඤිො, සබ් කබ පිණ් ඩපාතිො, සබ් කබ පංසුකූලිො, 
සබ් කබ කතචීවරිො, සබ් කබව අරහන් කතො – අකහොගඞ් කග පබ් බකත 
සන් නිපතිංසු. අට් ඨාසීතිමත් තා අවන් තිදක් ඛිණාපථො භික් ඛූ – අප් කපෙච් කච 
ආරඤ් ඤිො, අප් කපෙච් කච පිණ් ඩපාතිො, අප් කපෙච් කච පංසුකූලිො, 
අප් කපෙච් කච කතචීවරිො, සබ් කබව අරහන් කතො – අකහොගඞ් කග පබ් බකත 
සන් නිපතිංසු. අථ කඛො කථරානං භික් ඛූනං මන් තයමානානං එතදකහොසි – ‘‘ඉදං 
කඛො අධිෙරණං ෙක් ඛළඤ් ච, වාළඤ් ච; ෙං නු කඛො මයං පක් ඛං ලකෙයයාම, 
කයන මයං ඉමස් මිං අධිෙරකණ බලවන් තතරා අස් සාමා’’ති. 

451. කතන කඛො පන සමකයන ආයස් මා කරවකතො කසොකරකයය පටිවසති – 
බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො 
වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. අථ කඛො කථරානං 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො ආයස් මා කරවකතො කසොකරකයය පටිවසති – 
බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො 
වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. සකච මයං ආයස ්මන් තං 
කරවතං පක් ඛං ලභිස් සාම, එවං මයං ඉමස් මිං අධිෙරකණ බලවන් තතරා 
අස් සාමා’’ති. අස් කසොසි කඛො ආයස් මා කරවකතො – දිබ් බාය කසොතධාතුයා 
විසුද් ධාය අතික් ෙන් තමානුසිොය – කථරානං භික් ඛූනං මන් තයමානානං. 
සුත් වානස ්ස එතදකහොසි – ‘‘ඉදං කඛො අධිෙරණං ෙක් ඛළඤ් ච වාළඤ් ච. න කඛො 
කමතං පතිරූපං කයොහං එවරූකප අධිෙරකණ ඔසක් කෙයයං. ඉදානි ච පන කත 
භික් ඛූ ආගච් ඡිස් සන් ති. කසොහං කතහි ආකිණ් කණො න  ාසු ගමිස් සාමි. යංනූනාහං 
පටිෙච් කචව ගච් කඡයය’’න් ති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො කසොකරයයා 
සඞ් ෙස ්සං අගමාසි. 

අථ කඛො කථරා භික් ඛූ කසොකරයයං ගන් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘ෙහං ආයස ්මා 
කරවකතො’’ති? කත එවමාහංසු – ‘‘එසායස් මා කරවකතො සඞ් ෙස ්සං ගකතො’’ති. 



විනයපිටකෙ    චූළවග් ගපාළි   සත් තසතිෙක් ඛන් ධෙං 
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පටුන 

අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො සඞ් ෙස ්සා ෙණ් ණකුජ් ජං [ෙන් නකුජ් ජං (සී.   
අගමාසි. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ සඞ් ෙස ්සං ගන් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘ෙහං ආයස් මා 
කරවකතො’’ති? කත එවමාහංසු – ‘‘එසායස් මා කරවකතො ෙණ් ණකුජ් ජං 
ගකතො’’ති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො ෙණ් ණකුජ් ජා උදුම් බරං අගමාසි. අථ 
කඛො කථරා භික් ඛූ ෙණ් ණකුජ් ජං ගන් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘ෙහං ආයස් මා 
කරවකතො’’ති? කත එවමාහංසු – ‘‘එසායස් මා කරවකතො උදුම් බරං ගකතො’’ති. අථ 
කඛො ආයස් මා කරවකතො උදුම් බරා අග් ගළපුරං අගමාසි. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ 
උදුම් බරං ගන් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘ෙහං ආයස් මා කරවකතො’’ති? කත එවමාහංසු – 
‘‘එසායස ්මා කරවකතො අග් ගළපුරං ගකතො’’ති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො 
අග් ගළපුරා සහජාතිං [සහංජාතිං (ෙ.   අගමාසි. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ 
අග් ගළපුරං ගන් ත් වා පුච් ඡිංසු – ‘‘ෙහං ආයස් මා කරවකතො’’ති? කත එවමාහංසු 
– ‘‘එසායස ්මා කරවකතො සහජාතිං ගකතො’’ති. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ 
ආයස ්මන් තං කරවතං සහජාතියං සම් ොකවසුං. 

452. අථ කඛො ආයස් මා සම් භූකතො සාණවාසී ආයස් මන් තං යසං 
ොෙණ් ඩෙපුත් තං එතදකවොච – ‘‘අයං, ආවුකසො, ආයස් මා කරවකතො 
බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො 
වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො සික් ඛාොකමො. සකච මයං ආයස් මන් තං 
කරවතං පඤ් හං පුච් ඡිස් සාම, පටිබකලො ආයස් මා කරවකතො එකෙකනව පඤ් කහන 
සෙලම් පි රත් තිං වීතිනාකමතුං. ඉදානි ච පනායස් මා කරවකතො අන් කතවාසිෙං 
[අන් කතවාසිං (සයා.   සරොණෙං භික් ඛුං අජ් කඣසිස ්සති. කසො ත් වං තස් ස 
භික් ඛුකනො සරෙඤ් ඤපරිකයොසාකන ආයස ්මන් තං කරවතං උපසඞ් ෙමිත් වා 
ඉමානි දස වත් ථූනි පුච් කඡයයාසී’’ති. ‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා යකසො 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො ආයස් මකතො සම් භූතස් ස සාණවාසිස් ස පච් චස් කසොසි. අථ 
කඛො ආයස ්මා කරවකතො අන් කතවාසිෙං සරොණෙං භික් ඛුං අජ් කඣසි. අථ කඛො 
ආයස ්මා යකසො ොෙණ් ඩෙපුත් කතො තස ්ස භික් ඛුකනො සරෙඤ් ඤපරිකයොසාකන 
කයනායස් මා කරවකතො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං කරවතං 
අභිවාකදත් වා එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො ආයස් මා යකසො 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො ආයස ්මන් තං කරවතං එතදකවොච – ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, 
සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො’’ති? 
‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, සිඞ් ගිනා කලොණං පරිහරිතුං – යත් ථ අකලොණෙං ෙවිස් සති 
තත් ථ පරිභුඤ් ජිස ්සාමී’’ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, 
ද් වඞ් ගුලෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, ද් වඞ් ගුලෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, ද් වඞ් ගුලාය ඡායාය වීතිවත් තාය, විොකල කෙොජනං භුඤ් ජිතු’’න් ති? 
‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ගාමන් තරෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො 
කසො, ආවුකසො, ගාමන් තරෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත – ඉදානි ගාමන් තරං 
ගමිස් සාමීති – භුත් තාවිනා පවාරිකතන අනතිරිත් තං කෙොජනං භුඤ් ජිතු’’න් ති? 
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‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ආවාසෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, 
ආවුකසො, ආවාසෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, සම් බහුලා ආවාසා සමානසීමා 
නානුකපොසථං ොතු’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, 
අනුමතිෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, අනුමතිෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, වග් කගන සඞ් කඝන ෙම් මං ොතුං – ආගකත භික් ඛූ 
අනුමාකනස ්සාමා’’ති [අනුජානිස් සාමාති, අනුජාකනස් සාමාති, අනුමතිං 
ආකනස ්සාමාති (ෙ.  ? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, 
ආචිණ් ණෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, ආචිණ් ණෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, ඉදං කම උපජ් ඣාකයන අජ් ඣාචිණ් ණං, ඉදං කම ආචරිකයන 
අජ් ඣාචිණ් ණං, තං අජ් ඣාචරිතු’’න් ති? ‘‘ආචිණ් ණෙප් කපො කඛො, ආවුකසො, 
එෙච් කචො ෙප් පති, එෙච් කචො න ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, 
අමථිතෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, අමථිතෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, යං තං ඛීරං ඛීරොවං විජහිතං, අසම් පත් තං දධිොවං, තං භුත් තාවිනා 
පවාරිකතන අනතිරිත් තං පාතු’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, ජකළොගිං පාතු’’න් ති? ‘‘ො සා, ආවුකසො, ජකළොගී’’ති? ‘‘ෙප් පති, 
ෙන් කත, යා සා සුරා ආසුතා, අසම් පත් තා මජ් ජොවං, සා පාතු’’න් ති? 
‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, අදසෙං නිසීදන’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, 
ෙප් පතී’’ති. ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ජාතරූපරජත’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති. 
‘‘ඉකම, ෙන් කත, කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ කවසාලියං ඉමානි දස වත් ථූනි 
දීකපන් ති. හන් ද මයං, ෙන් කත, ඉමං අධිෙරණං ආදියිස් සාම. පුකර අධම් කමො 
දිප් පති, ධම් කමො පටිබාහියයති; අවිනකයො දිප් පති, විනකයො පටිබාහියයති; පුකර 
අධම් මවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, ධම් මවාදිකනො දුබ් බලා කහොන් ති; 
අවිනයවාදිකනො බලවන් කතො කහොන් ති, විනයවාදිකනො දුබ් බලා කහොන් තී’’ති. 
‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො ආයස් මා කරවකතො ආයස් මකතො යසස් ස 
ොෙණ් ඩෙපුත් තස ්ස පච් චස ්කසොසි. 

පඨමොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

2. දුතියොණවාකරො 

453. අස් කසොසුං කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ – ‘‘යකසො කිර 
ොෙණ් ඩෙපුත් කතො ඉදං අධිෙරණං ආදියිතුොකමො පක් ඛං පරිකයසති, ලෙති ච 
කිර පක් ඛ’’න් ති. අථ කඛො කවසාලිොනං වජ් ජිපුත් තොනං භික් ඛූනං එතදකහොසි 
– ‘‘ඉදං කඛො අධිෙරණං ෙක් ඛළඤ් ච වාළඤ් ච. ෙං නු කඛො මයං පක් ඛං 
ලකෙයයාම, කයන මයං ඉමස් මිං අධිෙරකණ බලවන් තතරා අස් සාමා’’ති. 

අථ කඛො කවසාලිොනං වජ් ජිපුත් තොනං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො 
ආයස ්මා කරවකතො බහුස් සුකතො ආගතාගකමො ධම් මධකරො විනයධකරො 
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මාතිොධකරො පණ් ඩිකතො වියත් කතො කමධාවී ලජ් ජී කුක් කුච් චකෙො 
සික් ඛාොකමො. සකච මයං ආයස් මන් තං කරවතං පක් ඛං ලකෙයයාම, එවං මයං 
ඉමස ්මිං අධිෙරකණ බලවන් තතරා අස් සාමා’’ති. 

අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ පහූතං සාමණෙං පරික් ඛාරං 
පටියාකදසුං – පත් තම් පි, චීවරම් පි, නිසීදනම් පි, සූචිඝරම් පි, ොයබන් ධනම් පි, 
පරිස ්සාවනම් පි, ධම් මෙරණම් පි. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ තං 
සාමණෙං පරික් ඛාරං ආදාය නාවාය සහජාතිං උජ් ජවිංසු; නාවාය 
පච් කචොකරොහිත් වා අඤ් ඤතරස ්මිං රුක් ඛමූකල ෙත් තවිස් සග් ගං ෙකරොන් ති. අථ 
කඛො ආයස ්මකතො සාළ් හස් ස රකහොගතස් ස පටිස් ලීනස ්ස එවං කචතකසො 
පරිවිතක් කෙො උදපාදි – ‘‘කෙ නු කඛො ධම් මවාදිකනො – පාචීනො වා භික් ඛූ, 
පාකවයයො වා’’ති? අථ කඛො ආයස් මකතො සාළ් හස් ස, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
කචතසා පච් චකවක් ඛන් තස් ස, එතදකහොසි – ‘‘අධම් මවාදිකනො පාචීනො භික් ඛූ, 
ධම් මවාදිකනො පාකවයයො [පාකඨයයො (සයා.   භික් ඛූ’’ති. 

අථ කඛො අඤ් ඤතරා සුද් ධාවාසොයිො කදවතා ආයස් මකතො සාළ් හස ්ස 
කචතසා කචකතොපරිවිතක් ෙමඤ ්ඤාය – කසයයථාපි නාම බලවා පුරිකසො 
සමිඤ් ජිතං වා බාහං පසාකරයය, පසාරිතං වා බාහං සම් මිඤ් කජයය, එවකමව 
සුද් ධාවාකසසු කදකවසු අන් තරහිතා – ආයස් මකතො සාළ් හස් ස සම් මුකඛ 
පාතුරකහොසි. අථ කඛො සා කදවතා ආයස් මන් තං සාළ් හං එතදකවොච – ‘‘සාධු, 
ෙන් කත සාළ ්හ, අධම් මවාදී පාචීනො භික් ඛූ, ධම් මවාදී පාකවයයො භික් ඛූ. 
කතන හි, ෙන් කත සාළ් හ, යථාධම් කමො තථා තිට් ඨාහී’’ති. ‘‘පුබ් කබපි චාහං, 
කදවකත, එතරහි ච යථාධම් කමො තථා ඨිකතො; අපි චාහං න තාව දිට් ඨිං ආවි 
ෙකරොමි, අප් කපව නාම මං ඉමස් මිං අධිෙරකණ සම් මන් කනයයා’’ති. 

454. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ තං සාමණෙං පරික් ඛාරං 
ආදාය කයනායස් මා කරවකතො කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං 
කරවතං එතදකවොචුං – ‘‘පටිග් ගණ් හාතු, ෙන් කත, කථකරො සාමණෙං පරික් ඛාරං 
– පත් තම් පි, චීවරම් පි, නිසීදනම් පි, සූචිඝරම් පි, ොයබන් ධනම් පි, පරිස් සාවනම් පි, 
ධම් මෙරණම් පී’’ති. ‘‘අලං, ආවුකසො, පරිපුණ් ණං කම පත් තචීවර’’න් ති න ඉච් ඡි 
පටිග් ගකහතුං. 

කතන කඛො පන සමකයන උත් තකරො නාම භික් ඛු වීසතිවස් කසො ආයස් මකතො 
කරවතස් ස උපට් ඨාකෙො කහොති. අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ 
කයනායස් මා උත් තකරො කතනුපසඞ් ෙමිංසු, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස් මන් තං 
උත් තරං එතදකවොචුං – ‘‘පටිග් ගණ් හාතු ආයස් මා උත් තකරො සාමණෙං 
පරික් ඛාරං – පත් තම් පි, චීවරම් පි, නිසීදනම් පි, සූචිඝරම් පි, ොයබන් ධනම් පි, 
පරිස ්සාවනම් පි, ධම් මෙරණම් පී’’ති. ‘‘අලං, ආවුකසො, පරිපුණ් ණං කම 
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පත් තචීවර’’න් ති න ඉච් ඡි පටිග් ගකහතුං. ‘‘මනුස් සා කඛො, ආවුකසො උත් තර, 
ෙගවකතො සාමණෙං පරික් ඛාරං උපනාකමන් ති. සකච ෙගවා පටිග් ගණ් හාති, 
කතකනව කත අත් තමනා කහොන් ති. කනො කච ෙගවා පටිග් ගණ් හාති, ආයස ්මකතො 
[ආයස් මකතො ච (සයා.   ආනන් දස ්ස උපනාකමන් ති – පටිග් ගණ් හාතු, ෙන් කත, 
කථකරො සාමණෙං පරික් ඛාරං. යථා ෙගවතා පටිග් ගහිකතො, එවකමව කසො 
ෙවිස ්සතීති. පටිග් ගණ් හාතු ආයස් මා උත් තකරො සාමණෙං පරික් ඛාරං. යථා 
කථකරන පටිග් ගහිකතො, එවකමව කසො ෙවිස් සතී’’ති. අථ කඛො ආයස් මා 
උත් තකරො කවසාලිකෙහි වජ් ජිපුත් කතහි භික් ඛූහි නිප් පීළියමාකනො එෙං චීවරං 
අග් ගකහසි. ‘‘වකදයයාථ, ආවුකසො, කයන අත් කථො’’ති. ‘‘එත් තෙං ආයස් මා 
උත් තකරො කථරං වකදතු; එත් තෙඤ් ච, ෙන් කත, කථකරො සඞ් ඝමජ් කඣ වකදතු – 
‘පුරත් ථිකමසු ජනපකදසු බුද් ධා ෙගවන් කතො උප් පජ් ජන් ති. ධම් මවාදී පාචීනො 
භික් ඛූ, අධම් මවාදී පාකවයයො භික් ඛූ’’’ති. ‘‘එවමාවුකසො’’ති කඛො ආයස් මා 
උත් තකරො කවසාලිොනං වජ් ජිපුත් තොනං භික් ඛූනං පටිස් සුත් වා කයනායස් මා 
කරවකතො කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස ්මන් තං කරවතං එතදකවොච – 
‘‘එත් තෙං, ෙන් කත, කථකරො සඞ් ඝමජ් කඣ වකදතු – ‘පුරත් ථිකමසු ජනපකදසු 
බුද් ධා ෙගවන් කතො උප් පජ් ජන් ති. ධම් මවාදී පාචීනො භික් ඛූ, අධම් මවාදී 
පාකවයයො භික් ඛූ’’’ති. ‘‘අධම් කම මං ත් වං, භික් ඛු, නිකයොකජසී’’ති කථකරො 
ආයස ්මන් තං උත් තරං පණාකමසි. 

අථ කඛො කවසාලිො වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ ආයස ්මන් තං උත් තරං එතදකවොචුං 
– ‘‘කිං, ආවුකසො උත් තර, කථකරො ආහා’’ති? ‘‘පාපිෙං කනො, ආවුකසො, ෙතං. 
‘අධම් කම මං ත් වං, භික් ඛු, නිකයොකජසී’’’ති කථකරො මං පණාකමසීති. ‘‘නනු 
ත් වං, ආවුකසො [ආවුකසො උත් තර (සයා. ෙං.  , වුඩ් කඪො වීසතිවස් කසොසී’’ති? 
‘‘ආමාවුකසො, අපි ච මයං ගරුනිස් සයං ගණ් හාමා’’ති. 

455. අථ කඛො සඞ් කඝො තං අධිෙරණං විනිච් ඡිනිතුොකමො සන් නිපති. අථ 
කඛො ආයස් මා කරවකතො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. සකච මයං ඉමං අධිෙරණං ඉධ 
වූපසකමස ්සාම, සියාපි මූලාදායො [මූලදායො (සී.   භික් ඛූ පුනෙම් මාය 
උක් කෙොකටයයං. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, යත් කථවිමං අධිෙරණං 
සමුප් පන් නං, සඞ් කඝො තත් කථවිමං අධිෙරණං වූපසකමයයා’’ති. 

අථ කඛො කථරා භික් ඛූ කවසාලිං අගමංසු – තං අධිෙරණං විනිච් ඡිනිතුොමා. 

කතන කඛො පන සමකයන සබ් බොමී නාම පථබයා සඞ් ඝත් කථකරො 
වීසවස් සසතිකෙො උපසම් පදාය, ආයස ්මකතො ආනන් දස් ස සද් ධිවිහාරිකෙො, 
කවසාලියං පටිවසති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො ආයස් මන් තං සම් භූතං 
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සාණවාසිං එතදකවොච – ‘‘අහං, ආවුකසො, යස් මිං විහාකර සබ් බොමී කථකරො 
විහරති, තං විහාරං උපගච් ඡාමි. කසො ත් වං ොලස් කසව ආයස ්මන් තං සබ් බොමිං 
උපසඞ් ෙමිත් වා ඉමානි දස වත් ථූනි පුච් කඡයයාසී’’ති. 

‘‘එවං ෙන් කත’’ති කඛො ආයස් මා සම් භූකතො සාණවාසී ආයස් මකතො 
කරවතස් ස පච් චස ්කසොසි. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො, යස් මිං විහාකර සබ් බොමී 
කථකරො විහරති, තං විහාරං උපගච් ඡි. ගබ් කෙ ආයස් මකතො සබ් බොමිස් ස 
කසනාසනං පඤ් ඤත් තං කහොති, ගබ් ෙප් පමුකඛ ආයස් මකතො කරවතස් ස. අථ කඛො 
ආයස ්මා කරවකතො – අයං කථකරො මහ් ලකෙො න නිපජ් ජතීති – න කසයයං 
ෙප් කපසි. ආයස් මා සබ් බොමී – අයං භික් ඛු ආගන් තුකෙො කිලන් කතො න 
නිපජ් ජතීති – න කසයයං ෙප් කපසි. අථ කඛො ආයස් මා සබ් බොමී රත් තියා 
පච් චූසසමයං පච් චුට් ඨාය ආයස ්මන් තං කරවතං එතදකවොච – ‘‘ෙතකමන ත් වං 
භූමි විහාකරන එතරහි බහුලං විහරසී’’ති? ‘‘කමත් තාවිහාකරන කඛො අහං, 
ෙන් කත, එතරහි බහුලං විහරාමී’’ති. ‘‘කු් ලෙවිහාකරන කිර ත් වං භූමි එතරහි 
බහුලං විහරසි. කු් ලෙවිහාකරො එකසො [කහකසො (සයා.   භූමි යදිදං කමත් තා’’ති. 
‘‘පුබ් කබපි කම, ෙන් කත, ගිහිභූතස ්ස ආචිණ් ණා කමත් තා. කතනාහං එතරහිපි 
කමත් තාවිහාකරන බහුලං විහරාමි, අපි ච කඛො මයා චිරප් පත් තං අරහත් ත’’න් ති. 
‘‘කථකරො පන, ෙන් කත, ෙතකමන විහාකරන එතරහි බහුලං විහරතී’’ති? 
‘‘සුඤ ්ඤතාවිහාකරන කඛො අහං භූමි එතරහි බහුලං විහරාමී’’ති. 
‘‘මහාපුරිසවිහාකරන කිර, ෙන් කත, කථකරො එතරහි බහුලං විහරති. 
මහාපුරිසවිහාකරො එකසො, ෙන් කත, යදිදං සුඤ් ඤතා’’ති. ‘‘පුබ් කබපි කම භූමි 
ගිහිභූතස් ස ආචිණ් ණා සුඤ් ඤතා. කතනාහං එතරහිපි සුඤ් ඤතාවිහාකරන බහුලං 
විහරාමි, අපි ච මයා චිරප් පත් තං අරහත් ත’’න් ති. අයඤ් චරහි කථරානං භික් ඛූනං 
අන් තරාෙථා විප් පෙතා, අථායස ්මා සම් භූකතො සාණවාසී තස් මිං අනුප් පත් කතො 
කහොති. අථ කඛො ආයස් මා සම් භූකතො සාණවාසී කයනායස් මා සබ් බොමී 
කතනුපසඞ් ෙමි, උපසඞ් ෙමිත් වා ආයස ්මන් තං සබ් බොමිං අභිවාකදත් වා 
එෙමන් තං නිසීදි. එෙමන් තං නිසින් කනො කඛො ආයස ්මා සම් භූකතො සාණවාසී 
ආයස ්මන් තං සබ් බොමිං එතදකවොච – ‘‘ඉකම, ෙන් කත, කවසාලිො 
වජ් ජිපුත් තො භික් ඛූ කවසාලියං දස වත් ථූනි දීකපන් ති – ෙප් පති 
සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො, ෙප් පති ද් වඞ් ගුලෙප් කපො, ෙප් පති ගාමන් තරෙප් කපො, 
ෙප් පති ආවාසෙප් කපො, ෙප් පති අනුමතිෙප් කපො, ෙප් පති ආචිණ් ණෙප් කපො, 
ෙප් පති අමථිතෙප් කපො, ෙප් පති ජකළොගිං, පාතුං ෙප් පති අදසෙං නිසීදනං, 
ෙප් පති ජාතරූපරජතන් ති. කථකරන, ෙන් කත, උපජ් ඣායස් ස මූකල බහුධම් කමො 
ච විනකයො ච පරියත් කතො. කථරස ්ස ෙන් කත, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
පච් චකවක් ඛන් තස් ස ෙථං කහොති? කෙ නු කඛො ධම් මවාදිකනො – පාචීනො වා 
භික් ඛූ, පාකවයයො වා’’ති? ‘‘තයාපි කඛො, ආවුකසො, උපජ් ඣායස් ස මූකල බහු 
ධම් කමො ච විනකයො ච පරියත් කතො. තුය් හං පන, ආවුකසො, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
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පච් චකවක් ඛන් තස් ස ෙථං කහොති? කෙ නු කඛො ධම් මවාදිකනො – පාචීනො වා 
භික් ඛූ, පාකවයයො වා’’ති? ‘‘මය් හං කඛො, ෙන් කත, ධම් මඤ් ච විනයඤ් ච 
පච් චකවක් ඛන් තස් ස එවං කහොති – අධම් මවාදී පාචීනො භික් ඛූ, ධම් මවාදී 
පාකවයයො භික් ඛූති; අපි චාහං න තාව දිට් ඨිං ආවි ෙකරොමි, අප් කපව නාම මං 
ඉමස ්මිං අධිෙරකණ සම් මන් කනයයා’’ති. ‘‘මය් හම් පි කඛො, ආවුකසො, ධම් මඤ ්ච 
විනයඤ් ච පච් චකවක් ඛන් තස ්ස එවං කහොති – අධම් මවාදී පාචීනො භික් ඛූ, 
ධම් මවාදී පාකවයයො භික් ඛූති; අපි චාහං න තාව දිට් ඨිං ආවි ෙකරොමි, අප් කපව 
නාම මං ඉමස ්මිං අධිෙරකණ සම් මන් කනයයා’’ති. 

456. අථ කඛො සඞ් කඝො තං අධිෙරණං විනිච් ඡිනිතුොකමො සන් නිපති. තස් මිං 
කඛො පන අධිෙරකණ විනිච් ඡියමාකන අනග් ගානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න 
කචෙස ්ස ොසිතස් ස අත් කථො විඤ් ඤායති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො සඞ් ඝං 
ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ඉමස ්මිං අධිෙරකණ 
විනිච් ඡියමාකන අනග් ගානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස් ස ොසිතස් ස 
අත් කථො විඤ් ඤායති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො ඉමං අධිෙරණං 
උබ් බාහිොය වූපසකමයයා’’ති. සඞ් කඝො චත් තාකරො පාචීනකෙ භික් ඛූ, චත් තාකරො 
පාකවයයකෙ භික් ඛූ උච් චිනි. පාචීනොනං භික් ඛූනං – ආයස් මන් තඤ් ච 
සබ් බොමිං, ආයස ්මන් තඤ් ච සාළ් හං, ආයස් මන් තඤ් ච ඛුජ් ජකසොභිතං, 
ආයස ්මන් තඤ් ච වාසෙගාමිෙං; පාකවයයොනං භික් ඛූනං – ආයස් මන් තඤ් ච 
කරවතං, ආයස් මන් තඤ් ච සම් භූතං සාණවාසිං, ආයස් මන් තඤ් ච යසං 
ොෙණ් ඩෙපුත් තං, ආයස් මන් තඤ් ච සුමනන් ති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො 
සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ඉමස් මිං අධිෙරකණ 
විනිච් ඡියමාකන අනග් ගානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස් ස ොසිතස් ස 
අත් කථො විඤ ්ඤායති. යදි සඞ් ඝස ්ස පත් තේ ලං, සඞ් කඝො චත් තාකරො පාචීනකෙ 
භික් ඛූ, චත් තාකරො පාකවයයකෙ භික් ඛූ සම් මන් කනයය උබ් බාහිොය ඉමං 
අධිෙරණං වූපසකමතුං. එසා ඤත් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. අම් හාෙං ඉමස් මිං අධිෙරකණ 
විනිච් ඡියමාකන අනග් ගානි කචව ෙස් සානි ජායන් ති, න කචෙස් ස ොසිතස් ස 
අත් කථො විඤ ්ඤායති. සඞ් කඝො චත් තාකරො පාචීනකෙ භික් ඛූ, චත් තාකරො 
පාකවයයකෙ භික් ඛූ සම් මන් නති උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං. 
යස් සායස ්මකතො ඛමති චතුන් නං පාචීනොනං භික් ඛූනං, චතුන් නං 
පාකවයයොනං භික් ඛූනං සම් මුති, උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං, 
කසො තුණ් හස් ස; යස් ස නක් ඛමති, කසො ොකසයය. 
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‘‘සම් මතා සඞ් කඝන චත් තාකරො පාචීනො භික් ඛූ, චත් තාකරො පාකවයයො 
භික් ඛූ, උබ් බාහිොය ඉමං අධිෙරණං වූපසකමතුං. ඛමති සඞ් ඝස ්ස, තස් මා 
තුණ් හී, එවකමතං ධාරයාමී’’ති. 

කතන කඛො පන සමකයන අජිකතො නාම භික් ඛු දසවස් කසො සඞ් ඝස් ස 
පාතිකමොක් ඛුද් කදසකෙො කහොති. අථ කඛො සඞ් කඝො ආයස ්මන් තම් පි අජිතං 
සම් මන් නති – කථරානං භික් ඛූනං ආසනපඤ් ඤාපෙං. අථ කඛො කථරානං 
භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘ෙත් ථ නු කඛො මයං ඉමං අධිෙරණං 
වූපසකමයයාමා’’ති? අථ කඛො කථරානං භික් ඛූනං එතදකහොසි – ‘‘අයං කඛො 
වාලිොරාකමො රමණීකයො අප් පසද් කදො අප් පනිග් කඝොකසො. යංනූන මයං 
වාලිොරාකම ඉමං අධිෙරණං වූපසකමයයාමා’’ති. 

457. අථ කඛො කථරා භික් ඛූ වාලිොරාමං අගමංසු – තං අධිෙරණං 
විනිච් ඡිනිතුොමා. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං 
ආයස ්මන් තං සබ් බොමිං විනයං පුච් කඡයය’’න් ති. 

ආයස ්මා සබ් බොමී සඞ් ඝං ඤාකපසි – 

‘‘සුණාතු කම, ආවුකසො, සඞ් කඝො. යදි සඞ් ඝස් ස පත් තේ ලං, අහං 
කරවකතන විනයං පුට් කඨො විස් සජ් කජයය’’න් ති. 

අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො ආයස් මන් තං සබ් බොමිං එතදකවොච – 
‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
සිඞ් ගිකලොණෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, සිඞ් ගිනා කලොණං පරිහරිතුං – 
යත් ථ අකලොණෙං ෙවිස් සති තත් ථ පරිභුඤ් ජිස් සාමා’’ති? ‘‘නාවුකසො, 
ෙප් පතී’’ති. [පාචි. 254 ආදකයො  ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘සාවත් ථියං, 
සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘සන් නිධිොරෙකෙොජකන 
පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං පඨමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං පඨමං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ද් වඞ් ගුලෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
ද් වඞ් ගුලෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ද් වඞ් ගුලාය ඡායාය වීතිවත් තාය 
විොකල කෙොජනං භුඤ් ජිතු’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [පාචි. 245]. ‘‘ෙත් ථ 
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පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘රාජගකහ, සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? 
විොලකෙොජකන පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං දුතියං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං දුතියං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ගාමන් තරෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
ගාමන් තරෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත – ඉදානි ගාමන් තරං ගමිස් සාමීති – 
භුත් තාවිනා පවාරිකතන අනතිරිත් තං කෙොජනං භුඤ ්ජිතු’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, 
ෙප් පතී’’ති [පාචි. 234]. ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘සාවත් ථියං, 
සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘අනතිරිත් තකෙොජකන 
පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං තතියං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං තතියං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ආවාසෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
ආවාසෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති ෙන් කත, සම් බහුලා ආවාසා සමානසීමා 
නානුකපොසථං ොතු’’න් ති. ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [මහාව. 141 ආදකයො . 
‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘රාජගකහ, උකපොසථසංයුත් කත’’ති. ‘‘කිං 
ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘විනයාතිසාකර දුක් ෙට’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං චතුත් ථං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං චතුත් ථං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, අනුමතිෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
අනුමතිෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, වග් කගන සඞ් කඝන ෙම් මං ොතුං – 
ආගකත භික් ඛූ අනුමාකනස් සාමා’’ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [මහාව. 383 
ආදකයො . ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘චම් කපයයකෙ, විනයවත් ථුස් මි’’න් ති. 
‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘විනයාතිසාකර දුක් ෙට’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං පඤ් චමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං පඤ් චමං 
සලාෙං නික් ඛිපාමි’’. 
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‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ආචිණ් ණෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
ආචිණ් ණෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත – ඉදං කම උපජ් ඣාකයන 
අජ් ඣාචිණ් ණං, ඉදං කම ආචරිකයන අජ් ඣාචිණ් ණං – තං අජ් ඣාචරිතු’’න් ති? 
‘‘ආචිණ් ණෙප් කපො කඛො, ආවුකසො, එෙච් කචො ෙප් පති, එෙච් කචො න ෙප් පතී’’ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං ඡට් ඨං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං ඡට් ඨං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, අමථිතෙප් කපො’’ති? ‘‘කෙො කසො, ආවුකසො, 
අමථිතෙප් කපො’’ති? ‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, යං තං ඛීරං ඛීරොවං විජහිතං, 
අසම් පත් තං දධිොවං, තං භුත් තාවිනා පවාරිකතන අනතිරිත් තං පාතු’’න් ති? 
‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [පාචි. 234]. ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘සාවත් ථියං, 
සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘අනතිරිත් තකෙොජකන 
පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං සත් තමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං සත් තමං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ජකළොගිං පාතු’’න් ති? ‘‘ො සා, ආවුකසො, ජකළොගී’’ති? 
‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, යා සා සුරා ආසුතා අසම් පත් තා මජ් ජොවං, සා පාතු’’න් ති? 
‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [පාචි. 326]. ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? 
‘‘කෙොසම් බියං, සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති. ‘‘සුරාකමරයපාකන 
පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං අට් ඨමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං අට් ඨමං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 

‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, අදසෙං නිසීදන’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [පාචි. 
531 ආදකයො . ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති? ‘‘සාවත් ථියං, සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. 
‘‘කිං ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘කඡදනකෙ පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං නවමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං නවමං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි’’. 
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‘‘ෙප් පති, ෙන් කත, ජාතරූපරජත’’න් ති? ‘‘නාවුකසො, ෙප් පතී’’ති [පාරා. 
580 ආදකයො . ‘‘ෙත් ථ පටික් ඛිත් ත’’න් ති. ‘‘රාජගකහ, සුත් තවිෙඞ් කග’’ති. ‘‘කිං 
ආපජ් ජතී’’ති? ‘‘ජාතරූපරජතපටිග් ගහකණ පාචිත් තිය’’න් ති. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉදං දසමං වත් ථු සඞ් කඝන විනිච් ඡිතං. 
ඉතිපිදං වත් ථු උද් ධම් මං, උබ් බිනයං, අපගතසත් ථුසාසනං. ඉදං දසමං සලාෙං 
නික් ඛිපාමි. 

‘‘සුණාතු කම, ෙන් කත, සඞ් කඝො. ඉමානි දස වත් ථූනි සඞ් කඝන විනිච් ඡිතානි. 
ඉතිපිමානි දසවත් ථූනි උද් ධම් මානි, උබ් බිනයානි, අපගතසත් ථුසාසනානී’’ති. 

458. ‘‘නිහතකමතං, ආවුකසො, අධිෙරණං, සන් තං වූපසන් තං සුවූපසන් තං. 
අපි ච මං ත් වං, ආවුකසො, සඞ් ඝමජ් කඣපි ඉමානි දස වත් ථූනි පුච් කඡයයාසි – 
කතසං භික් ඛූනං සඤ් ඤත් තියා’’ති. අථ කඛො ආයස් මා කරවකතො ආයස ්මන් තං 
සබ් බොමිං සඞ් ඝමජ් කඣපි ඉමානි දස වත් ථූනි පුච් ඡි. පුට් කඨො පුට් කඨො ආයස ්මා 
සබ් බොමී විස් සජ් කජසි. ඉමාය කඛො පන විනයසඞ් ගීතියා සත් ත භික් ඛුසතානි 
අනූනානි අනධිොනි අකහසුං, තස් මායං විනයසඞ් ගීති ‘‘සත් තසතිො’’ති 
වුච් චතීති. 

දුතියොණවාකරො නිට් ඨිකතො. 

සත් තසතිෙක් ඛන් ධකෙො ද් වාදසකමො. 

ඉමම් හි ඛන් ධකෙ වත් ථූ පඤ් චවීසති. 

තස් සුද් දානං – 

දස වත් ථූනි පූකරත් වා, ෙම් මං දූකතන පාවිසි; 
චත් තාකරො පුන රූපඤ් ච, කෙොසම් බි ච පාකවයයකෙො. 

මග් කගො කසොකරයයං සඞ් ෙස ්සං, ෙණ් ණකුජ් ජං උදුම් බරං; 
සහජාති ච මජ් කඣසි, අස් කසොසි ෙං නු කඛො මයං. 

පත් තනාවාය උජ් ජවි, රකහොසි උපනාමයං [දූරකතොපි උදපාදි (ෙ.  ; 
ගරු [දාරුණං (සයා.   සඞ් කඝො ච කවසාලිං, කමත් තා සඞ් කඝො  

 

සත් තසතිෙක් ඛන් ධකෙො නිට් ඨිකතො. 
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චූළවග් කගො [චු් ලවග් කගො (සී.   නිට් ඨිකතො. 

චූළවග් ගපාළි නිට් ඨිතා. 
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