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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකාය ො 

සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි 

1. බ්රහ්මජාලසුත්තං 
පරිබ්බාජකකථා 

1. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාඅන්තරාචරාජගහං අන්තරාච
නාළන් ං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො යහොති මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං 
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි. සුප්පියයොපි යඛො පරිබ්බාජයකො අන්තරා ච
රාජගහං අන්තරා ච නාළන් ං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො යහොති සද්ධිං
අන්යතවාසිනාබ්රහ්ම ත්යතන මාණයවන.තත්රසු ංසුප්පියයොපරිබ්බාජයකො

අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස අවණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, 

සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති; සුප්පියස්ස පන පරිබ්බාජකස්ස අන්යතවාසී

බ්රහ්ම ත්යතො මාණයවො අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසති, 

ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසති. ඉතිහ යත උයභො 
ආචරියන්යතවාසීඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සඋජුවිපච්චනීකවා ාභගවන්තංපිට්ඨියතො

පිට්ඨියතො අනුබන්ධා [අනුබද්ධා(ක.සී.පී.)] යහොන්ති භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. 

2. අථයඛොභගවාඅම්බලට්ඨිකායංරාජාගාරයකඑකරත්තිවාසං උපගච්ඡි 

[උපගඤ්ඡි (සී. සයා. කං. පී.)] සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. සුප්පියයොපි යඛො
පරිබ්බාජයකො අම්බලට්ඨිකායං රාජාගාරයක එකරත්තිවාසං උපගච්ඡි 

[උපගඤ්ඡි (සී. සයා. කං. පී.)] අන්යතවාසිනා බ්රහ්ම ත්යතන මාණයවන.
තත්රපි සු ං සුප්පියයො පරිබ්බාජයකො අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස අවණ්ණං

භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති; සුප්පියස්ස
පන පරිබ්බාජකස්සඅන්යතවාසීබ්රහ්ම ත්යතොමාණයවොඅයනකපරියායයන 

බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං
භාසති. ඉතිහ යත උයභො ආචරියන්යතවාසී අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
උජුවිපච්චනීකවා ාවිහරන්ති. 

3. අථයඛොසම්බහුලානංභික්ඛූනංරත්තියාපච්චූසසමයං පච්චුට්ඨිතානං
මණ්ඩලමායළසන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයංසඞ්ඛියධම්යමො උ පාදි

–‘‘අච්ෙරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, යාවඤ්චි ංයතනභගවතාජානතා
පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සත්තානං නානාධිමුත්තිකතා
සුප්පටිවිදිතා.අයඤ්හි සුප්පියයොපරිබ්බාජයකොඅයනකපරියායයනබුද්ධස්ස

අවණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති; 
සුප්පියස්ස පන පරිබ්බාජකස්ස අන්යතවාසී බ්රහ්ම ත්යතො මාණයවො

අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, 
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සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසති. ඉතිහයම උයභො ආචරියන්යතවාසී
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උජුවිපච්චනීකවා ා භගවන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
අනුබන්ධා යහොන්තිභික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති. 

4. අථ යඛො භගවා යතසං භික්ඛූනං ඉමං සඞ්ඛියධම්මං විදිත්වා යයන

මණ්ඩලමායළොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.

නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි

කථාය සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා

විප්පකතා’’ති? එවං වුත්යත යත භික්ඛූ භගවන්තං එත යවොචුං – ‘‘ඉධ, 

භන්යත, අම්හාකං රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨිතානං මණ්ඩලමායළ

සන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයංසඞ්ඛියධම්යමොඋ පාදි – ‘අච්ෙරියං, 

ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, යාවඤ්චි ං යතන භගවතා ජානතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සත්තානං නානාධිමුත්තිකතා සුප්පටිවිදිතා.
අයඤ්හි සුප්පියයො පරිබ්බාජයකො අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස අවණ්ණං

භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති; සුප්පියස්ස
පනපරිබ්බාජකස්ස අන්යතවාසීබ්රහ්ම ත්යතොමාණයවොඅයනකපරියායයන

බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං
භාසති. ඉතිහයම උයභො ආචරියන්යතවාසී අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 
උජුවිපච්චනීකවා ා භගවන්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධා යහොන්ති

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’ති. අයං යඛො යනො, භන්යත, අන්තරාකථා විප්පකතා, අථ
භගවා අනුප්පත්යතො’’ති. 

5. ‘‘මමං වා, භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා 

අවණ්ණං භායසයයං, සඞ්ඝස්ස වා අවණ්ණං භායසයයං, තත්ර තුම්යහහින

ආඝායතො න අප්පච්චයයො න යචතයසො අනභිරද්ධි කරණීයා. මමං වා, 

භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා අවණ්ණං භායසයයං, 

සඞ්ඝස්ස වා අවණ්ණං භායසයයං, තත්ර යච තුම්යහ අස්සථ කුපිතා වා

අනත්තමනා වා, තුම්හං යයවස්ස යතන අන්තරායයො. මමං වා, භික්ඛයව, 

පයරඅවණ්ණංභායසයයං, ධම්මස්සවාඅවණ්ණංභායසයයං, සඞ්ඝස්සවා

අවණ්ණංභායසයයං, තත්රයච තුම්යහඅස්සථකුපිතාවාඅනත්තමනාවා, අපි

නුතුම්යහපයරසංසුභාසිතංදුබ්භාසිතං ආජායනයයාථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, 

භන්යත’’. ‘‘මමං වා, භික්ඛයව, පයර අවණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා

අවණ්ණං භායසයයං, සඞ්ඝස්ස වා අවණ්ණං භායසයයං, තත්ර තුම්යහහි

අභූතංඅභූතයතොනිබ්යබයඨතබ්බං– ‘ඉතියපතංඅභූතං, ඉතියපතංඅතච්ෙං, 

නත්ථියචතංඅම්යහසු, නචපයනතංඅම්යහසුසංවිජ්ජතී’ති. 

6. ‘‘මමංවා, භික්ඛයව, පයරවණ්ණංභායසයයං, ධම්මස්සවා වණ්ණං

භායසයයං, සඞ්ඝස්සවාවණ්ණංභායසයයං, තත්රතුම්යහහිනආනන්ය ොන 

යසොමනස්සං න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං කරණීයං. මමං වා, භික්ඛයව, 

පයර වණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා වණ්ණං භායසයයං, සඞ්ඝස්ස වා
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වණ්ණං භායසයයං, තත්ර යච තුම්යහ අස්සථ ආනන්දියනො සුමනා

උප්පිලාවිතාතුම්හංයයවස්සයතන අන්තරායයො.මමංවා, භික්ඛයව, පයර

වණ්ණංභායසයයං, ධම්මස්සවාවණ්ණං භායසයයං, සඞ්ඝස්සවාවණ්ණං

භායසයයං, තත්රතුම්යහහිභූතං භූතයතො පටිජානිතබ්බං – ‘ඉතියපතං භූතං, 

ඉතියපතංතච්ෙං, අත්ථියචතංඅම්යහසු, සංවිජ්ජති චපයනතංඅම්යහසූ’ති. 

චූළසීලං 

7. ‘‘අප්පමත්තකං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, ඔරමත්තකංසීලමත්තකං, 

යයනපුථුජ්ජයනො තථාගතස්සවණ්ණංව මායනො වය යය.කතමඤ්චතං, 

භික්ඛයව, අප්පමත්තකං ඔරමත්තකං සීලමත්තකං, යයන පුථුජ්ජයනො

තථාගතස්සවණ්ණං ව මායනොවය යය? 

8. ‘‘‘පාණාතිපාතං පහායපාණාතිපාතාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො

නිහිත ණ්යඩො, නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී,  යාපන්යනො, 

සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරතී’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

‘‘‘අදින්නා ානං පහාය අදින්නා ානා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො 

දින්නා ායී දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා විහරතී’ති –

ඉතිවාහි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

‘‘‘අබ්රහ්මචරියංපහායබ්රහ්මචාරීසමයණොයගොතයමොආරාචාරී [අනාචාරී

(ක.)] විරයතො [පටිවිරයතො (කත්ථචි)] යමථුනා ගාමධම්මා’ති – ඉති වා හි, 

භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

9. ‘‘‘මුසාවා ංපහායමුසාවා ාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමොසච්චවාදී 

සච්චසන්යධො යථයතො [යඨයතො (සයා. කං.)] පච්චයියකො අවිසංවා යකො

යලොකස්සා’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනො වය යය. 

‘‘‘පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො, 

ඉයතො සුත්වානඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයභ ාය, අමුත්රවාසුත්වානඉයමසං

අක්ඛාතා අමූසං යභ ාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා, සහිතානං වා
අනුප්ප ාතාසමග්ගාරායමො සමග්ගරයතොසමග්ගනන්දී සමග්ගකරණංවාචං

භාසිතා’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනොවය යය. 

‘‘‘ඵරුසංවාචංපහායඵරුසායවාචායපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො, 
යාසා වාචායනලාකණ්ණසුඛායපමනීයාහ යඞ්ගමායපොරීබහුජනකන්තා

බහුජනමනාපාතථාරූපිංවාචං භාසිතා’ති–ඉතිවාහි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 
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‘‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො 

කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා

කායලන සාපය සං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිත’න්ති–ඉතිවාහි, භික්ඛයව, 
පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

10. ‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා [සමාරබ්භා (සී. ක.)] පටිවිරයතො

සමයණො යගොතයමො’ති–ඉතිවාහි, භික්ඛයව…යප.…. 

‘‘‘එකභත්තියකොසමයණොයගොතයමොරත්තූපරයතොවිරයතො [පටිවිරයතො
(කත්ථචි)] විකාලයභොජනා…. 

නච්චගීතවාදිතවිසූක ස්සනා [නච්චගීතවාදිතවිසුක ස්සනා (ක.)] 
පටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා පටිවිරයතො සමයණො 
යගොතයමො…. 

උච්චාසයනමහාසයනාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

ජාතරූපරජතපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

ආමකමංසපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

 ාසි ාසපටිග්ගහණා පටිවිරයතොසමයණො යගොතයමො…. 

අයජළකපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

දූයතයයපහිණගමනානුයයොගාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

කයවික්කයාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

තුලාකූටකංසකූටමානකූටාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 

5 

පටුන 

උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා [සාවියයොගා (සයා. කං. ක.)] 
පටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො…. 

යෙ නවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතො සමයණො

යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනොවය යය. 

චූළසීලංනිට්ඨිතං. 

මජ්ඣිමසීලං 

11. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං බීජගාමභූතගාමසමාරම්භං අනුයුත්තා

විහරන්ති, යසයයථි ං [යසයයථීද ං(සී.සයා.)] – මූලබීජංඛන්ධබීජංඵළුබීජං 

අග්ගබීජං බීජබීජයමව පඤ්චමං [පඤ්චමං ඉති වා (සී. සයා. ක.)]; ඉති
එවරූපාබීජගාමභූතගාමසමාරම්භාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො’ති–ඉති

වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

12. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං සන්නිධිකාරපරියභොගං අනුයුත්තා

විහරන්ති, යසයයථි ං – අන්නසන්නිධිං පානසන්නිධිං වත්ථසන්නිධිං 
යානසන්නිධිං සයනසන්නිධිං ගන්ධසන්නිධිං ආමිසසන්නිධිං ඉති වා ඉති
එවරූපා සන්නිධිකාරපරියභොගාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො’ති–ඉතිවා

හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

13. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූක ස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථි ං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ඛං අක්ඛානං පාණස්සරං යවතාළං

කුම්භථූණං [කුම්භථූනං (සයා. ක.), කුම්භථූණං (සී.)] යසොභනකං 

[යසොභනඝරකං (සී.), යසොභනගරකං (සයා. කං. පී.)] චණ්ඩාලං වංසං 

යධොවනං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං මහිංසයුද්ධං [මහිසයුද්ධං (සී. සයා. කං.
පී.)] උසභයුද්ධං අජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධං කුක්කුටයුද්ධං වට්ටකයුද්ධං
 ණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග්ගං යසනාබූහං
අනීක ස්සනං ඉති වා ඉති එවරූපා විසූක ස්සනා පටිවිරයතො සමයණො

යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනොවය යය. 

14. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොගං අනුයුත්තා

විහරන්ති, යසයයථි ං – අට්ඨප ං  සප ං ආකාසං පරිහාරපථං සන්තිකං
ඛලිකං ඝටිකං සලාකහත්ථං අක්ඛං පඞ්ගචීරං වඞ්කකං යමොක්ඛචිකං

චිඞ්ගුලිකං [චිඞ්ගුලකං (ක. සී.)] පත්තාළ්හකං රථකං ධනුකං අක්ඛරිකං



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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මයනසිකං යථාවජ්ජං ඉති වා ඉති එවරූපා ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොගා

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

15. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං උච්චාසයනමහාසයනං අනුයුත්තා 

විහරන්ති, යසයයථි ං – ආසන්දිං පල්ලඞ්කං යගොනකං චිත්තකං පටිකං
පටලිකං තූලිකං විකතිකං උද් යලොමිං එකන්තයලොමිං කට්ටිස්සං

යකොයසයයං කුත්තකං හත්ථත්ථරං අස්සත්ථරං රථත්ථරං [හත්ථත්ථරණං
අස්සත්ථරණං රථත්ථරණං (සී. ක. පී.)] අජිනප්පයවණං
ක ලිමිගපවරපච්චත්ථරණංසඋත්තරච්ෙ ං උභයතොයලොහිතකූපධානංඉතිවා
ඉති එවරූපා උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති –

ඉති වාහි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

16. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං මණ්ඩනවිභූසනට්ඨානානුයයොගං

අනුයුත්තා විහරන්ති, යසයයථි ං – උච්ො නං පරිමද් නං න්හාපනං

සම්බාහනං ආ ාසං අඤ්ජනං මාලාගන්ධවියලපනං [මාලාවියලපනං (සී.
සයා. කං. පී.)] මුඛචුණ්ණං මුඛයලපනං හත්ථබන්ධං සිඛාබන්ධං  ණ්ඩං

නාළිකංඅසිං [ඛග්ගං (සී. පී.), අසිංඛග්ගං (සයා.කං.)] ෙත්තං චිතු්රපාහනං
උණ්හීසංමණංවාලබීජනිංඔ ාතානිවත්ථානිදීඝ සානිඉතිවාඉතිඑවරූපා 
මණ්ඩනවිභූසනට්ඨානානුයයොගා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති

වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

17. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං තිරච්ොනකථං අනුයුත්තා විහරන්ති, 
යසයයථි ං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං භයකථං
යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං

ජනප කථං ඉත්ථිකථං [ඉත්ථිකථං පුරිසකථං (සයා. කං. ක.)] සූරකථං 
විසිඛාකථංකුම්භට්ඨානකථංපුබ්බයපතකථංනානත්තකථංයලොකක්ඛායිකං 
සමුද් ක්ඛායිකං ඉතිභවාභවකථං ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනකථාය

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

18. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විග්ගාහිකකථං අනුයුත්තා විහරන්ති, 

යසයයථි ං – න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං

ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි, මිච්ො පටිපන්යනො 

ත්වමසි, අහමස්මිසම්මාපටිපන්යනො, සහිතංයම, අසහිතංයත, පුයරවචනීයං



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පච්ො අවච, පච්ොවචනීයං පුයර අවච, අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තං, 

ආයරොපියතො යත වාය ො, නිග්ගහියතො ත්වමසි, චර වා ප්පයමොක්ඛාය, 

නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසීති ඉති වා ඉති එවරූපාය විග්ගාහිකකථාය 

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

19. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං දූයතයයපහිණගමනානුයයොගං

අනුයුත්තාවිහරන්ති, යසයයථි ං–රඤ්ඤං, රාජමහාමත්තානං, ඛත්තියානං, 

බ්රාහ්මණානං, ගහපතිකානං, කුමාරානං ‘‘ඉධ ගච්ෙ, අමුත්රාගච්ෙ, ඉ ං හර, 
අමුත්ර ඉ ං ආහරා’’ති ඉති වා ඉති එවරූපා දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො 
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

20. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත කුහකා ච යහොන්ති, ලපකා ච යනමිත්තිකා ච

නිප්යපසිකා ච, ලායභන ලාභං නිජිගීංසිතායරො ච [ලායභන ලාභං නිජිගිං

භිතායරො(සී. සයා.), ලායභනචලාභංනිජිගීසිතායරො(පී.)] ඉති [ඉතිවා, ඉති
(සයා.කං.ක.)] එවරූපාකුහනලපනාපටිවිරයතොසමයණොයගොතයමො’ති–

ඉතිවාහි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

මජ්ඣිමසීලංනිට්ඨිතං. 

මහාසීලං 

21. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – අඞ්ගං නිමිත්තං උප්පාතං සුපිනං ලක්ඛණං
මූසිකච්ඡින්නං අග්ගියහොමං  බ්බියහොමං ථුසයහොමං කණයහොමං
තණ්ඩුලයහොමං සප්පියහොමං යතලයහොමං මුඛයහොමං යලොහිතයහොමං

අඞ්ගවිජ්ජා වත්ථුවිජ්ජා ඛත්තවිජ්ජා [යඛත්තවිජ්ජා (බහූසු)] සිවවිජ්ජා
භූතවිජ්ජා භූරිවිජ්ජා අහිවිජ්ජා විසවිජ්ජා විච්ඡිකවිජ්ජා මූසිකවිජ්ජා
සකුණවිජ්ජාවායසවිජ්ජා පක්කජ්ඣානංසරපරිත්තාණං මිගචක්කංඉතිවා
ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා පටිවිරයතො සමයණො 

යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනොවය යය. 

22. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – මණලක්ඛණං වත්ථලක්ඛණං  ණ්ඩලක්ඛණං
සත්ථලක්ඛණං අසිලක්ඛණං උසුලක්ඛණං ධනුලක්ඛණං ආවුධලක්ඛණං
ඉත්ථිලක්ඛණං පුරිසලක්ඛණං කුමාරලක්ඛණං කුමාරිලක්ඛණං



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පටුන 

 ාසලක්ඛණං  ාසිලක්ඛණං හත්ථිලක්ඛණං අස්සලක්ඛණං මහිංසලක්ඛණං 

[මහිසලක්ඛණං (සී. සයා. කං. පී.)] උසභලක්ඛණං යගොලක්ඛණං
අජලක්ඛණං යමණ්ඩලක්ඛණං කුක්කුටලක්ඛණං වට්ටකලක්ඛණං
යගොධාලක්ඛණංකණ්ණකාලක්ඛණංකච්ෙපලක්ඛණං මිගලක්ඛණංඉතිවා
ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා පටිවිරයතො සමයණො 

යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස වණ්ණං
ව මායනොවය යය. 

23. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – රඤ්ඤංනියයානංභවිස්සති, රඤ්ඤං අනියයානං

භවිස්සති, අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති, බාහිරානං රඤ්ඤං 

අපයානං භවිස්සති, බාහිරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති, අබ්භන්තරානං

රඤ්ඤං අපයානං භවිස්සති, අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං ජයයො භවිස්සති, 

බාහිරානංරඤ්ඤංපරාජයයොභවිස්සති, බාහිරානංරඤ්ඤංජයයොභවිස්සති, 

අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං පරාජයයො භවිස්සති, ඉති ඉමස්ස ජයයො භවිස්සති, 
ඉමස්ස පරාජයයො භවිස්සති ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය

මිච්ොජීවා පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, 
පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

24. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – චන් ග්ගායහො භවිස්සති, සූරියග්ගායහො 

[සුරියග්ගායහො (සී. සයා.කං. පී.)] භවිස්සති, නක්ඛත්තග්ගායහො භවිස්සති, 

චන්දිමසූරියානං පථගමනං භවිස්සති, චන්දිමසූරියානං උප්පථගමනං

භවිස්සති, නක්ඛත්තානං පථගමනංභවිස්සති, නක්ඛත්තානංඋප්පථගමනං

භවිස්සති, උක්කාපායතො භවිස්සති, දිසාඩායහො භවිස්සති, භූමිචායලො

භවිස්සති, ය වදුද්රභි [ය වදුන්දුභි (සයා. කං. පී.)] භවිස්සති, 

චන්දිමසූරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකියලසං යවො ානං 

භවිස්සති, එවංවිපායකොචන් ග්ගායහොභවිස්සති, එවංවිපායකොසූරියග්ගායහො

භවිස්සති, එවංවිපායකො නක්ඛත්තග්ගායහො භවිස්සති, එවංවිපාකං

චන්දිමසූරියානං පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපාකං චන්දිමසූරියානං 

උප්පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපාකං නක්ඛත්තානං පථගමනං භවිස්සති, 

එවංවිපාකං නක්ඛත්තානං උප්පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපායකො

උක්කාපායතො භවිස්සති, එවංවිපායකො දිසාඩායහො භවිස්සති, එවංවිපායකො

භූමිචායලො භවිස්සති, එවංවිපායකො ය වදුද්රභි භවිස්සති, එවංවිපාකං 
චන්දිමසූරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකියලසං යවො ානං
භවිස්සති ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා පටිවිරයතො

සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස
වණ්ණංව මායනොවය යය. 
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25. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – සුවුට්ඨිකා භවිස්සති, දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති, 

සුභික්ඛං භවිස්සති, දුබ්භික්ඛං භවිස්සති, යඛමං භවිස්සති, භයං භවිස්සති, 

යරොයගො භවිස්සති, ආයරොගයං භවිස්සති, මුද් ා, ගණනා, සඞ්ඛානං, 

කායවයයං, යලොකායතංඉතිවාඉතිඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවා 

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්සවණ්ණංව මායනො වය යය. 

26. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 

කප්යපන්ති, යසයයථි ං–ආවාහනංවිවාහනංසංවරණංවිවරණං සංකිරණං 
විකිරණංසුභගකරණං දුබ්භගකරණංවිරුද්ධගබ්භකරණං ජිව්හානිබන්ධනං
හනුසංහනනං හත්ථාභිජප්පනං හනුජප්පනං කණ්ණජප්පනං ආ ාසපඤ්හං 
කුමාරිකපඤ්හං ය වපඤ්හං ආදිච්චුපට්ඨානං මහතුපට්ඨානං අබ්භුජ්ජලනං
සිරිව්හායනං ඉතිවාඉතිඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවාපටිවිරයතො

සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො තථාගතස්ස
වණ්ණංව මායනොවය යය. 

27. ‘‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – සන්තිකම්මං පණධිකම්මං භූතකම්මං භූරිකම්මං
වස්සකම්මංයවොස්සකම්මංවත්ථුකම්මංවත්ථුපරිකම්මංආචමනංන්හාපනං 
ජුහනං වමනං වියරචනං උද්ධංවියරචනං අයධොවියරචනං සීසවියරචනං
කණ්ණයතලං යනත්තතප්පනං නත්ථුකම්මං අඤ්ජනං පච්චඤ්ජනං
සාලාකියං සල්ලකත්තියං  ාරකතිකිච්ො මූලයභසජ්ජානං අනුප්ප ානං
ඔසධීනංපටියමොක්යඛො ඉතිවා ඉති එවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා

පටිවිරයතො සමයණො යගොතයමො’ති – ඉති වා හි, භික්ඛයව, පුථුජ්ජයනො
තථාගතස්ස වණ්ණංව මායනොවය යය. 

‘‘ඉ ං යඛො, භික්ඛයව, අප්පමත්තකං ඔරමත්තකං සීලමත්තකං, යයන 
පුථුජ්ජයනොතථාගතස්සවණ්ණංව මායනොවය යය. 

මහාසීලංනිට්ඨිතං. 

පුබ්බන්තකප්පිකා 

28. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අඤ්යඤව ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහි තථාගතස්සයථාභුච්චංවණ්ණං

සම්මාව මානාවය යයං.කතයමචයත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා

දුරනුයබොධා සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය 
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තථාගයතො සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවය ති, යයහි තථාගතස්ස

යථාභුච්චංවණ්ණං සම්මාව මානාවය යයං? 

29. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා

පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො, පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි 

[අධිවුත්තිප ානි (සී.පී.)] අභිව න්තිඅට්ඨාරසහිවත්ථූහි.යතචයභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්තිඅට්ඨාරසහිවත්ථූහි? 

සස්සතවාය ො 

30. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා, සස්සතං
අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි. යත ච යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච

යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි? 

31. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත

චිත්යත( ) [(පරිසුද්යධ පරියයො ායතඅනඞ්ගයණවිගතූපත්තියලයස)(සයා.
ක.)] අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථි ං – එකම්පි ජාතිං
ද්යවපි ජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයොචතස්යසොපිජාතියයොපඤ්චපිජාතියයො
 සපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනකානිපි ජාතිසතානි අයනකානිපි ජාතිසහස්සානි අයනකානිපි
ජාතිසතසහස්සානි – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො

චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො
චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ–‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොච වඤ්යඣොකූටට්යඨො

එසිකට්ඨායිට්ඨියතො; යත ච සත්තා සන්ධාවන්ති සංසරන්ති චවන්ති 

උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව සස්සතිසමං. තං කිස්ස යහතු? අහඤ්හි
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසාමි, යථාසමාහියත
චිත්යතඅයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමියසයයථි ං–එකම්පිජාතිං
ද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපි ජාතියයොචතස්යසොපිජාතියයොපඤ්චපිජාතියයො
 සපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පටුන 

පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනකානිපි ජාතිසතානි අයනකානිපි ජාතිසහස්සානි අයනකානිපි
ජාතිසතසහස්සානි – අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො 

චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො
චුයතො ඉධූපපන්යනොති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමි.ඉමිනාමහංඑතංජානාමි‘‘යථා සස්සයතොඅත්තා

ච යලොයකො ච වඤ්යඣො කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො; යත ච සත්තා 

සන්ධාවන්ති සංසරන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව

සස්සතිසම’’න්ති.ඉ ං, භික්ඛයව, පඨමංඨානං, යංආගම්මයංආරබ්භඑයක
සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්ති. 

32. ‘‘දුතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත
චිත්යත අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථි ං – එකම්පි
සංවට්ටවිවට්ටංද්යවපි සංවට්ටවිවට්ටානිතීණපිසංවට්ටවිවට්ටානිචත්තාරිපි
සංවට්ටවිවට්ටානි පඤ්චපි සංවට්ටවිවට්ටානි  සපි සංවට්ටවිවට්ටානි –
‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො 
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ–‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකොච වඤ්යඣොකූටට්යඨො

එසිකට්ඨායිට්ඨියතො; යත ච සත්තා සන්ධාවන්ති සංසරන්ති චවන්ති

උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව සස්සතිසමං. තං කිස්ස යහතු? අහඤ්හි 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය
සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසාමි යථාසමාහියත
චිත්යත අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. යසයයථි ං – එකම්පි
සංවට්ටවිවට්ටංද්යවපිසංවට්ටවිවට්ටානි තීණපිසංවට්ටවිවට්ටානිචත්තාරිපි
සංවට්ටවිවට්ටානි පඤ්චපි සංවට්ටවිවට්ටානි  සපි සංවට්ටවිවට්ටානි.
අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
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එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනොති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරාමි.ඉමිනාමහංඑතංජානාමි‘‘යථාසස්සයතොඅත්තාචයලොයකොච 

වඤ්යඣො කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො, යත ච සත්තා සන්ධාවන්ති 

සංසරන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව සස්සතිසම’’න්ති. ඉ ං, 

භික්ඛයව, දුතියං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා
සස්සතවා ාසස්සතං අත්තානඤ්චයලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති. 

33. ‘‘තතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත 

චිත්යත අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථි ං –  සපි
සංවට්ටවිවට්ටානි වීසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි තිංසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි
චත්තාලීසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉතිසාකාරංසඋද්ය සංඅයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ–‘සස්සයතොඅත්තාචයලොයකො චවඤ්යඣොකූටට්යඨො

එසිකට්ඨායිට්ඨියතො; යත ච සත්තා සන්ධාවන්ති සංසරන්ති චවන්ති

උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව සස්සතිසමං. තං කිස්ස යහතු? අහඤ්හි 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසාමි, යථාසමාහියත
චිත්යත අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. යසයයථි ං –  සපි
සංවට්ටවිවට්ටානි වීසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි තිංසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි

චත්තාලීසම්පි සංවට්ටවිවට්ටානි – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො 

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචුයතො ඉධූපපන්යනොති.ඉතිසාකාරංසඋද්ය සං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමි. ඉමිනාමහංඑතංජානාමි‘‘යථාසස්සයතොඅත්තා

ච යලොයකො ච වඤ්යඣො කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො, යත ච සත්තා

සන්ධාවන්ති සංසරන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව

සස්සතිසම’’න්ති. ඉ ං, භික්ඛයව, තතියං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ 
එයක සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්ති. 
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34. ‘‘චතුත්යථ ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචොසමයණො වාබ්රාහ්මයණොවාතක්කීයහොතිවීමංසී, යසො
තක්කපරියාහතංවීමංසානුචරිතංසයංපටිභානං එවමාහ–‘සස්සයතොඅත්තා

ච යලොයකො ච වඤ්යඣො කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො; යත ච සත්තා 

සන්ධාවන්තිසංසරන්තිචවන්තිඋපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවවසස්සතිසම’න්ති. 

ඉ ං, භික්ඛයව, චතුත්ථං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක 
සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්ති. 

35. ‘‘ඉයමහියඛොයත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණාසස්සතවා ා සස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි. යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සස්සතවා ා සස්සතං අත්තානඤ්ච

යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබයතඉයමයහවචතූහිවත්ථූහි, එයතසංවා

අඤ්ඤතයරන; නත්ථිඉයතොබහිද්ධා. 

36. ‘‘තයි ං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාති – ‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා

එවංගහිතා එවංපරාමට්ඨා එවංගතිකා භවන්ති එවංඅභිසම්පරායා’ති, තඤ්ච

තථාගයතො පජානාති, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාති; තඤ්ච පජානනං 

[පජානං (?) දී. නි. 3.36 පාළිඅට්ඨකථා පස්සිතබ්බං] න පරාමසති, 
අපරාමසයතොචස්සපච්චත්තඤ්යඤවනිබ්බුතිවිදිතා. යව නානංසමු යඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සා ඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා

අනුපා ාවිමුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතො. 

37. ‘‘ඉයම යඛො යත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහිතථාගතස්සයථාභුච්චංවණ්ණං 
සම්මාව මානාවය යයං. 

පඨමභාණවායරො. 

එකච්චසස්සතවාය ො 

38. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා 
එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච
යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි.යතචයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණා 
කිමාගම්මකිමාරබ්භඑකච්චසස්සතිකාඑකච්චඅසස්සතිකාඑකච්චංසස්සතං

එකච්චං අසස්සතංඅත්තානඤ්චයලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි? 

39. ‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො, යං ක ාචි කරහචි දීඝස්ස 
අද්ධුයනො අච්චයයන අයං යලොයකො සංවට්ටති. සංවට්ටමායන යලොයක
යයභුයයයන සත්තා ආභස්සරසංවත්තනිකා යහොන්ති. යත තත්ථ යහොන්ති



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පටුන 

මයනොමයා පීතිභක්ඛා සයංපභා අන්තලික්ඛචරා සුභට්ඨායියනො, චිරං
දීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

40. ‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො, යං ක ාචි කරහචි දීඝස්ස 
අද්ධුයනො අච්චයයන අයං යලොයකො විවට්ටති. විවට්ටමායන යලොයක
සුඤ්ඤංබ්රහ්මවිමානං පාතුභවති.අථයඛොඅඤ්ඤතයරොසත්යතොආයුක්ඛයා 
වා පුඤ්ඤක්ඛයා වා ආභස්සරකායා චවිත්වා සුඤ්ඤං බ්රහ්මවිමානං
උපපජ්ජති. යසො තත්ථ යහොති මයනොමයයො පීතිභක්යඛො සයංපයභො

අන්තලික්ඛචයරොසුභට්ඨායී, චිරංදීඝමද්ධානංතිට්ඨති. 

41. ‘‘තස්ස තත්ථ එකකස්ස දීඝරත්තං නිවුසිතත්තා අනභිරති 
පරිතස්සනා උපපජ්ජති – ‘අයහො වත අඤ්යඤපි සත්තා ඉත්ථත්තං
ආගච්යෙයය’න්ති. අථ අඤ්යඤපි සත්තා ආයුක්ඛයා වා පුඤ්ඤක්ඛයා වා
ආභස්සරකායා චවිත්වා බ්රහ්මවිමානං උපපජ්ජන්ති තස්ස සත්තස්ස
සහබයතං. යතපි තත්ථ යහොන්ති මයනොමයා පීතිභක්ඛා සයංපභා

අන්තලික්ඛචරාසුභට්ඨායියනො, චිරංදීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

42. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයොයසොසත්යතො පඨමංඋපපන්යනොතස්සඑවං
යහොති – ‘අහමස්මි බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො

වසවත්තීඉස්සයරොකත්තානිම්මාතා යසට්යඨොසජිතා [සජ්ජිතා(සයා.කං.)] 

වසීපිතා භූතභබයානං.මයාඉයමසත්තානිම්මිතා.තංකිස්සයහතු? මමඤ්හි

පුබ්යබ එත යහොසි – ‘‘අයහො වත අඤ්යඤපි සත්තා ඉත්ථත්තං

ආගච්යෙයය’’න්ති. ඉති මම ච මයනොපණධි, ඉයම ච සත්තා ඉත්ථත්තං
ආගතා’ති. 

‘‘යයපියතසත්තාපච්ොඋපපන්නා, යතසම්පිඑවංයහොති–‘අයංයඛො 
භවං බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී
ඉස්සයරොකත්තා නිම්මාතායසට්යඨොසජිතාවසීපිතාභූතභබයානං.ඉමිනා

මයංයභොතාබ්රහ්මුනා නිම්මිතා.තංකිස්සයහතු? ඉමඤ්හිමයංඅද් සාමඉධ

පඨමංඋපපන්නං, මයංපනම්හ පච්ොඋපපන්නා’ති. 

43. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයො යසො සත්යතො පඨමං උපපන්යනො, යසො 
දීඝායුකතයරොචයහොතිවණ්ණවන්තතයරොචමයහසක්ඛතයරොච.යයපන

යතසත්තාපච්ො උපපන්නා, යතඅප්පායුකතරාචයහොන්තිදුබ්බණ්ණතරා
චඅප්යපසක්ඛතරාච. 

44. ‘‘ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජති, යංඅඤ්ඤතයරොසත්යතො 
තම්හා කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ෙති. ඉත්ථත්තං ආගයතො සමායනො
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජති.අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතොසමායනො 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 

15 

පටුන 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත

චිත්යතතං පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, තයතොපරංනානුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ – ‘යයො යඛො යසො භවං බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ 
අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී ඉස්සයරො කත්තා නිම්මාතා

යසට්යඨො සජිතා වසී පිතා භූතභබයානං, යයන මයං යභොතා බ්රහ්මුනා

නිම්මිතා, යසො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං

තයථවඨස්සති.යයපනමයංඅහුම්හායතනයභොතාබ්රහ්මුනා නිම්මිතා, යත

මයංඅනිච්චාඅද්ධුවාඅප්පායුකාචවනධම්මා ඉත්ථත්තංආගතා’ති.ඉ ංයඛො, 

භික්ඛයව, පඨමං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා
එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං 
අත්තානඤ්චයලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති. 

45. ‘‘දුතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං

අත්තානඤ්චයලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති? සන්ති, භික්ඛයව, ඛිඩ්ඩාපය ොසිකා

නාම ය වා, යත අතියවලං හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නා 

[හසඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නා (ක.)] විහරන්ති. යතසං අතියවලං 

හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නානං විහරතං සති සම්මුස්සති [පමුස්සති (සී.

සයා.)]. සතියාසම්යමොසායතය වාතම්හාකායා චවන්ති. 

46. ‘‘ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජතියංඅඤ්ඤතයරොසත්යතො 
තම්හා කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ෙති. ඉත්ථත්තං ආගයතො සමායනො
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජති.අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතොසමායනො
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත

චිත්යතතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, තයතොපරං නානුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ – ‘යයයඛො යතයභොන්යතො ය වානඛිඩ්ඩාපය ොසිකා, 
යත න අතියවලං හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නා විහරන්ති. යතසං න
අතියවලං හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නානං විහරතං සති න සම්මුස්සති.

සතියා අසම්යමොසායතය වාතම්හාකායානචවන්ති; නිච්චාධුවාසස්සතා 

අවිපරිණාමධම්මා සස්සතිසමං තයථව ඨස්සන්ති. යය පන මයං අහුම්හා

ඛිඩ්ඩාපය ොසිකා, යත මයං අතියවලං හස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නා 
විහරිම්හා.යතසංයනොඅතියවලංහස්සඛිඩ්ඩාරතිධම්මසමාපන්නානංවිහරතං
සති සම්මුස්සති. සතියා සම්යමොසා එවං මයං තම්හා කායා චුතා අනිච්චා

අද්ධුවා අප්පායුකාචවනධම්මාඉත්ථත්තංආගතා’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, දුතියං

ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා
එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච
යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති. 
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47. ‘‘තතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති? සන්ති, භික්ඛයව, මයනොපය ොසිකා

නාම ය වා, යතඅතියවලංඅඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිජ්ඣායන්ති.යතඅතියවලං
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි චිත්තානි පදූයසන්ති.

යත අඤ්ඤමඤ්ඤං පදුට්ඨචිත්තා කිලන්තකායා කිලන්තචිත්තා. යත ය වා
තම්හාකායාචවන්ති. 

48. ‘‘ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජතියංඅඤ්ඤතයරොසත්යතො 
තම්හා කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ෙති. ඉත්ථත්තං ආගයතො සමායනො
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජති.අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතොසමායනො
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත

චිත්යතතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, තයතොපරං නානුස්සරති. 

‘‘යසො එවමාහ – ‘යයයඛොයතයභොන්යතොය වානමයනොපය ොසිකා, 
යත නාතියවලං අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්ති. යත නාතියවලං
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි චිත්තානි
නප්පදූයසන්ති. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං අප්පදුට්ඨචිත්තා අකිලන්තකායා

අකිලන්තචිත්තා. යතය වාතම්හාකායානචවන්ති, නිච්චාධුවා සස්සතා
අවිපරිණාමධම්මා සස්සතිසමං තයථව ඨස්සන්ති. යය පන මයං අහුම්හා

මයනොපය ොසිකා, යතමයංඅතියවලංඅඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිජ්ඣායිම්හා.යත
මයං අතියවලංඅඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිජ්ඣායන්තාඅඤ්ඤමඤ්ඤම්හිචිත්තානි

පදූසිම්හා, යත මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පදුට්ඨචිත්තා කිලන්තකායා
කිලන්තචිත්තා. එවං මයං තම්හා කායා චුතා අනිච්චා අද්ධුවා අප්පායුකා

චවනධම්මාඉත්ථත්තංආගතා’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, තතියංඨානං, යංආගම්ම
යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා
එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපන්ති. 

49. ‘‘චතුත්යථ ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොසමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා තක්කී යහොති වීමංසී. යසො තක්කපරියාහතං
වීමංසානුචරිතංසයංපටිභානංඑවමාහ– ‘යංයඛොඉ ංවුච්චති චක්ඛුංඉතිපි

යසොතංඉතිපිඝානංඉතිපිජිව්හාඉතිපිකායයොඉතිපි, අයංඅත්තා අනිච්යචො
අද්ධුයවොඅසස්සයතොවිපරිණාමධම්යමො.යඤ්චයඛොඉ ංවුච්චතිචිත්තන්ති
වා මයනොති වා විඤ්ඤාණන්ති වා අයං අත්තා නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමංතයථවඨස්සතී’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, චතුත්ථං

ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 
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පටුන 

එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච
යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති. 

50. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා 
එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච

යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්තිචතූහි වත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා 
බ්රාහ්මණා වා එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං

එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත

ඉයමයහවචතූහිවත්ථූහි, එයතසංවා අඤ්ඤතයරන; නත්ථිඉයතොබහිද්ධා. 

51. ‘‘තයි ං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාති – ‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා 
එවංගහිතා එවංපරාමට්ඨා එවංගතිකා භවන්ති එවංඅභිසම්පරායා’ති. තඤ්ච

තථාගයතො පජානාති, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාති, තඤ්ච පජානනං න

පරාමසති, අපරාමසයතොචස්සපච්චත්තඤ්යඤවනිබ්බුතිවිදිතා.යව නානං
සමු යඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සා ඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං

විදිත්වා අනුපා ාවිමුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතො. 

52. ‘‘ඉයම යඛො යත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහිතථාගතස්සයථාභුච්චංවණ්ණං 
සම්මාව මානාවය යයං. 

අන්තානන්තවාය ො 

53. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා 
අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි. යත ච යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං

යලොකස්සපඤ්ඤයපන්තිචතූහි වත්ථූහි? 

54. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත 
චිත්යතඅන්තසඤ්ඤී යලොකස්මිංවිහරති. 

‘‘යසොඑවමාහ–‘අන්තවාඅයංයලොයකොපරිවටුයමො.තංකිස්සයහතු? 

අහඤ්හිආතප්පමන්වායපධානමන්වායඅනුයයොගමන්වායඅප්පමා මන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසාමි, යථාසමාහියත
චිත්යත අන්තසඤ්ඤී යලොකස්මිං විහරාමි. ඉමිනාමහං එතං ජානාමි – යථා

අන්තවා අයං යලොයකො පරිවටුයමො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, පඨමං ඨානං, යං
ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං
යලොකස්සපඤ්ඤයපන්ති. 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 

18 

පටුන 

55. ‘‘දුතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, 

එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය
අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං

යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත චිත්යත අනන්තසඤ්ඤී යලොකස්මිං
විහරති. 

‘‘යසො එවමාහ – ‘අනන්යතො අයං යලොයකො අපරියන්යතො. යය යත

සමණබ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘‘අන්තවා අයං යලොයකො පරිවටුයමො’’ති, 

යතසං මුසා. අනන්යතො අයං යලොයකො අපරියන්යතො. තං කිස්ස යහතු? 
අහඤ්හිආතප්පමන්වායපධානමන්වාය අනුයයොගමන්වායඅප්පමා මන්වාය

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසාමි, යථාසමාහියත
චිත්යතඅනන්තසඤ්ඤීයලොකස්මිංවිහරාමි.ඉමිනාමහං එතංජානාමි–යථා

අනන්යතොඅයංයලොයකොඅපරියන්යතො’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, දුතියං ඨානං, යං
ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං
යලොකස්සපඤ්ඤයපන්ති. 

56. ‘‘තතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය
අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං

යචයතොසමාධිං ඵුසති, යථාසමාහියත චිත්යත උද්ධමයධො අන්තසඤ්ඤී

යලොකස්මිංවිහරති, තිරියංඅනන්තසඤ්ඤී. 

‘‘යසො එවමාහ – ‘අන්තවා ච අයං යලොයකො අනන්යතො ච. යය යත 

සමණබ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘‘අන්තවා අයං යලොයකො පරිවටුයමො’’ති, 
යතසං මුසා. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘‘අනන්යතො අයං

යලොයකො අපරියන්යතො’’ති, යතසම්පි මුසා. අන්තවා ච අයං යලොයකො

අනන්යතො ච. තං කිස්ස යහතු? අහඤ්හි ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය 
අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං

යචයතොසමාධිං ඵුසාමි, යථාසමාහියත චිත්යත උද්ධමයධො අන්තසඤ්ඤී

යලොකස්මිංවිහරාමි, තිරියංඅනන්තසඤ්ඤී. ඉමිනාමහංඑතංජානාමි–යථා

අන්තවාචඅයංයලොයකොඅනන්යතොචා’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, තතියං ඨානං, යං
ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං
යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති. 

57. ‘‘චතුත්යථ ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා තක්කී යහොති වීමංසී. යසො
තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං එවමාහ – ‘යනවායං
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යලොයකොඅන්තවා, නපනානන්යතො.යයයත සමණබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු–

‘‘අන්තවා අයං යලොයකො පරිවටුයමො’’ති, යතසං මුසා. යයපි යත 

සමණබ්රාහ්මණා එවමාහංසු– ‘‘අනන්යතොඅයංයලොයකොඅපරියන්යතො’’ති, 
යතසම්පි මුසා. යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘‘අන්තවා ච අයං

යලොයකොඅනන්යතො චා’’ති, යතසම්පිමුසා.යනවායංයලොයකොඅන්තවා, න

පනානන්යතො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, චතුත්ථං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ
එයක සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා අන්තානන්තං යලොකස්ස
පඤ්ඤයපන්ති. 

58. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා 

අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි. යය හි යකචි, 

භික්ඛයව, සමණාවා බ්රාහ්මණාවාඅන්තානන්තිකාඅන්තානන්තංයලොකස්ස

පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව චතූහි වත්ථූහි, එයතසං වා

අඤ්ඤතයරන; නත්ථිඉයතොබහිද්ධා. 

59. ‘‘තයි ං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාති – ‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා 
එවංගහිතා එවංපරාමට්ඨා එවංගතිකා භවන්ති එවංඅභිසම්පරායා’ති. තඤ්ච

තථාගයතො පජානාති, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාති, තඤ්ච පජානනංන

පරාමසති, අපරාමසයතොචස්සපච්චත්තඤ්යඤව නිබ්බුතිවිදිතා.යව නානං
සමු යඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සා ඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං

විදිත්වාඅනුපා ාවිමුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතො. 

60. ‘‘ඉයම යඛො යත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහිතථාගතස්සයථාභුච්චංවණ්ණං 
සම්මාව මානාවය යයං. 

අමරාවික්යඛපවාය ො 

61. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණාඅමරාවික්යඛපිකා, තත්ථ
තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං
චතූහි වත්ථූහි. යත ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ
අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං

ආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපංචතූහි වත්ථූහි? 

62. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ‘ඉ ං 

කුසල’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, ‘ඉ ං අකුසල’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති. තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛො ‘‘ඉ ංකුසල’’න්ති යථාභූතං

නප්පජානාමි, ‘‘ඉ ං අකුසල’’න්ති යථාභූතං නප්පජානාමි. අහඤ්යච යඛො

පන ‘‘ඉ ං කුසල’’න්ති යථාභූතං අප්පජානන්යතො, ‘‘ඉ ං අකුසල’’න්ති

යථාභූතං අප්පජානන්යතො, ‘ඉ ං කුසල’න්ති වා බයාකයරයයං, ‘ඉ ං
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පටුන 

අකුසල’න්ති වා බයාකයරයයං, තං මමස්ස මුසා. යං මමස්ස මුසා, යසො
මමස්ස විඝායතො. යයො මමස්ස විඝායතො යසො මමස්ස අන්තරායයො’ති. ඉති

යසො මුසාවා භයා මුසාවා පරියජගුච්ො යනවි ංකුසලන්ති බයාකයරොති, න

පනි ං අකුසලන්ති බයාකයරොති, තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො

වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජති අමරාවික්යඛපං – ‘එවන්තිපි යම යනො; තථාතිපි

යම යනො; අඤ්ඤථාතිපි යම යනො; යනොතිපි යම යනො; යනො යනොතිපි යම

යනො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, පඨමං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක
සමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා 
වාචාවික්යඛපංආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපං. 

63. ‘‘දුතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං

ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා

බ්රාහ්මයණොවා ‘ඉ ංකුසල’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති, ‘ඉ ංඅකුසල’න්ති
යථාභූතංනප්පජානාති. තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛො ‘‘ඉ ංකුසල’’න්ති

යථාභූතං නප්පජානාමි, ‘‘ඉ ං අකුසල’’න්ති යථාභූතං නප්පජානාමි.

අහඤ්යච යඛො පන ‘‘ඉ ං කුසල’’න්ති යථාභූතං අප්පජානන්යතො, ‘‘ඉ ං 

අකුසල’’න්ති යථාභූතං අප්පජානන්යතො, ‘‘ඉ ං කුසල’’න්ති වා

බයාකයරයයං, ‘‘ඉ ං අකුසල’න්තිවාබයාකයරයයං, තත්ථයමඅස්සෙන්ය ො

වාරායගොවාය ොයසොවාපටියඝොවා. යත්ථ [යයො(?)] යමඅස්සෙන්ය ොවා

රායගො වා ය ොයසො වා පටියඝො වා, තං මමස්ස උපා ානං. යං මමස්ස

උපා ානං, යසො මමස්ස විඝායතො. යයො මමස්ස විඝායතො, යසො මමස්ස
අන්තරායයො’ති. ඉති යසො උපා ානභයා උපා ානපරියජගුච්ො යනවි ං

කුසලන්ති බයාකයරොති, න පනි ං අකුසලන්ති බයාකයරොති, තත්ථ තත්ථ
පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජති අමරාවික්යඛපං –

‘එවන්තිපියමයනො; තථාතිපි යමයනො; අඤ්ඤථාතිපි යමයනො; යනොතිපියම

යනො; යනොයනොතිපියමයනො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, දුතියංඨානං, යංආගම්ම
යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං
පුට්ඨාසමානා වාචාවික්යඛපංආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපං. 

64. ‘‘තතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං

ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා

බ්රාහ්මයණොවා ‘ඉ ංකුසල’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති, ‘ඉ ංඅකුසල’න්ති
යථාභූතංනප්පජානාති. තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛො ‘‘ඉ ංකුසල’’න්ති

යථාභූතංනප්පජානාමි, ‘‘ඉ ංඅකුසල’න්තියථාභූතංනප්පජානාමි. අහඤ්යච
යඛොපන‘‘ඉ ංකුසල’’න්තියථාභූතංඅප්පජානන්යතො ‘‘ඉ ංඅකුසල’’න්ති

යථාභූතං අප්පජානන්යතො ‘‘ඉ ං කුසල’’න්ති වා බයාකයරයයං, ‘‘ඉ ං
අකුසල’’න්ති වා බයාකයරයයං. සන්ති හි යඛො සමණබ්රාහ්මණා පණ්ඩිතා

නිපුණා කතපරප්පවා ා වාලයවධිරූපා, යතභින් න්තා [යවොභින් න්තා (සී.
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පී.)] මඤ්යඤ චරන්ති පඤ්ඤාගයතන දිට්ඨිගතානි, යත මං තත්ථ
සමනුයුඤ්යජයයං සමනුගායහයයං සමනුභායසයයං. යය මං තත්ථ

සමනුයුඤ්යජයයං සමනුගායහයයං සමනුභායසයයං, යතසාහං න

සම්පායයයයං. යයසාහං න සම්පායයයයං, යසො මමස්ස විඝායතො. යයො

මමස්ස විඝායතො, යසො මමස්ස අන්තරායයො’ති. ඉති යසො අනුයයොගභයා

අනුයයොගපරියජගුච්ො යනවි ං කුසලන්ති බයාකයරොති, න පනි ං

අකුසලන්ති බයාකයරොති, තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො

වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජති අමරාවික්යඛපං – ‘එවන්තිපි යම යනො; තථාතිපි

යම යනො; අඤ්ඤථාතිපි යම යනො; යනොතිපි යම යනො; යනො යනොතිපි යම

යනො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, තතියං ඨානං, යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක
සමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා
වාචාවික්යඛපංආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපං. 

65. ‘‘චතුත්යථ ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං

ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා මන්ය ො යහොති යමොමූයහො. යසො මන් ත්තා යමොමූහත්තා
තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජති 

අමරාවික්යඛපං–‘අත්ථිපයරොයලොයකො’තිඉතියචමංපුච්ෙසි, ‘අත්ථිපයරො

යලොයකො’ති ඉති යච යම අස්ස, ‘අත්ථි පයරො යලොයකො’ති ඉති යත නං

බයාකයරයයං, ‘එවන්තිපි යම යනො, තථාතිපි යම යනො, අඤ්ඤථාතිපි යම

යනො, යනොතිපි යම යනො, යනො යනොතිපි යම යනො’ති. ‘නත්ථි පයරො
යලොයකො…යප.…‘අත්ථිචනත්ථිචපයරොයලොයකො…යප.…‘යනවත්ථින

නත්ථි පයරොයලොයකො…යප.…‘අත්ථිසත්තාඔපපාතිකා …යප.…‘නත්ථි
සත්තා ඔපපාතිකා…යප.… ‘අත්ථිචනත්ථිචසත්තාඔපපාතිකා…යප.…
‘යනවත්ථි න නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා…යප.… ‘අත්ථි සුකතදුක්කටානං 

[සුකටදුක්කටානං(සී. සයා.කං.)] කම්මානංඵලංවිපායකො…යප.…‘නත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො…යප.… ‘අත්ථි ච නත්ථි ච
සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො…යප.… ‘යනවත්ථි න නත්ථි
සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො…යප.…‘යහොතිතථාගයතොපරං
මරණා…යප.…‘න යහොතිතථාගයතොපරංමරණා…යප.…‘යහොතිචනච

යහොති [නයහොතිච(සී. ක.)] තථාගයතොපරංමරණා…යප.…‘යනවයහොති

නනයහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිඉතියචමං පුච්ෙසි, ‘යනවයහොතින

නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිඉතියචයමඅස්ස, ‘යනවයහොතිනන 

යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිඉතියතනංබයාකයරයයං, ‘එවන්තිපියම

යනො, තථාතිපියම යනො, අඤ්ඤථාතිපියමයනො, යනොතිපියමයනො, යනො

යනොතිපියමයනො’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, චතුත්ථං ඨානං, යංආගම්මයංආරබ්භ
එයකසමණබ්රාහ්මණාඅමරාවික්යඛපිකාතත්ථතත්ථපඤ්හං පුට්ඨාසමානා
වාචාවික්යඛපංආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපං. 
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66. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකා 
තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති

අමරාවික්යඛපංචතූහිවත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණා
වා අමරාවික්යඛපිකා තත්ථ තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං

ආපජ්ජන්තිඅමරාවික්යඛපං, සබ්යබයත ඉයමයහවචතූහිවත්ථූහි, එයතසං

වා අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො බහිද්ධා…යප.… යයහි තථාගතස්ස
යථාභුච්චංවණ්ණංසම්මාව මානාවය යයං. 

අධිච්චසමුප්පන්නවාය ො 

67. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා
අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති ද්වීහි වත්ථූහි.
යත ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ
අධිච්චසමුප්පන්නිකා අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච 

පඤ්ඤයපන්තිද්වීහිවත්ථූහි? 

68. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, අසඤ්ඤසත්තානාමය වා. සඤ්ඤුප්පා ාචපන

යතය වාතම්හාකායාචවන්ති.ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජති, යං
අඤ්ඤතයරොසත්යතොතම්හාකායාචවිත්වාඉත්ථත්තංආගච්ෙති. ඉත්ථත්තං
ආගයතො සමායනො අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති. අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජියතො සමායනො ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය

අප්පමා මන්වාය සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති, 

යථාසමාහියත චිත්යත සඤ්ඤුප්පා ං අනුස්සරති, තයතො පරං නානුස්සරති.

යසොඑවමාහ– ‘අධිච්චසමුප්පන්යනොඅත්තාචයලොයකොච.තංකිස්සයහතු? 

අහඤ්හි පුබ්යබ නායහොසිං, යසොම්හි එතරහි අහුත්වා සන්තතාය

පරිණයතො’ති. ඉ ං, භික්ඛයව, පඨමං ඨානං, යංආගම්ම යංආරබ්භ එයක
සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච 

යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්ති. 

69. ‘‘දුතියය ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ
අධිච්චසමුප්පන්නිකා අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච

පඤ්ඤයපන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාතක්කී
යහොති වීමංසී.යසොතක්කපරියාහතංවීමංසානුචරිතංසයංපටිභානංඑවමාහ–

‘අධිච්චසමුප්පන්යනො අත්තාචයලොයකොචා’ති.ඉ ං, භික්ඛයව, දුතියංඨානං, 
යං ආගම්ම යං ආරබ්භ එයක සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා
අධිච්චසමුප්පන්නංඅත්තානඤ්චයලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති. 

70. ‘‘ඉයමහියඛොයත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා
අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති ද්වීහි වත්ථූහි.

යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අධිච්චසමුප්පන්නිකා

අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත
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පටුන 

ඉයමයහව ද්වීහි වත්ථූහි, එයතසං වා අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො
බහිද්ධා…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා ව මානා
වය යයං. 

71. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්තිඅට්ඨාරසහි වත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණා
වා පුබ්බන්තකප්පිකා පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තමාරබ්භ

අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව 

අට්ඨාරසහිවත්ථූහි, එයතසංවාඅඤ්ඤතයරන, නත්ථිඉයතො බහිද්ධා. 

72. ‘‘තයි ං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාති – ‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා 
එවංගහිතා එවංපරාමට්ඨා එවංගතිකා භවන්ති එවංඅභිසම්පරායා’ති. තඤ්ච

තථාගයතො පජානාති, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාති, තඤ්ච පජානනංන

පරාමසති, අපරාමසයතොචස්සපච්චත්තඤ්යඤව නිබ්බුතිවිදිතා.යව නානං
සමු යඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සා ඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං

විදිත්වාඅනුපා ාවිමුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතො. 

73. ‘‘ඉයම යඛො යත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහිතථාගතස්ස යථාභුච්චංවණ්ණං
සම්මාව මානාවය යයං. 

දුතියභාණවායරො. 

අපරන්තකප්පිකා 

74. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා 

අපරන්තානුදිට්ඨියනො, අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්ති චතුචත්තාරීසාය [චතුචත්තාලීසාය (සයා. කං.)] වත්ථූහි. යත ච
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ අපරන්තකප්පිකා 
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්ති චතුචත්තාරීසායවත්ථූහි? 

සඤ්ඤීවාය ො 

75. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති යසොළසහි 
වත්ථූහි. යත ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 

උද්ධමාඝාතනිකා සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්තියසොළසහි වත්ථූහි? 
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76. ‘‘‘රූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා සඤ්ඤී’ති නං 
පඤ්ඤයපන්ති. ‘අරූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා සඤ්ඤී’තිනං
පඤ්ඤයපන්ති. ‘රූපී ච අරූපී ච අත්තා යහොති…යප.… යනවරූපී නාරූපී
අත්තා යහොති… අන්තවා අත්තා යහොති… අනන්තවා අත්තා යහොති…
අන්තවා ච අනන්තවා ච අත්තා යහොති…යනවන්තවානානන්තවා අත්තා
යහොති…එකත්තසඤ්ඤීඅත්තායහොති…නානත්තසඤ්ඤීඅත්තායහොති…
පරිත්තසඤ්ඤී අත්තා යහොති… අප්පමාණසඤ්ඤී අත්තා යහොති…
එකන්තසුඛී අත්තා යහොති… එකන්තදුක්ඛී අත්තා යහොති. සුඛදුක්ඛී අත්තා
යහොති. අදුක්ඛමසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා සඤ්ඤී’ති නං
පඤ්ඤයපන්ති. 

77. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා
සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති යසොළසහි

වත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා උද්ධමාඝාතනිකා

සඤ්ඤීවා ාඋද්ධමාඝාතනංසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබයත 

ඉයමයහව යසොළසහි වත්ථූහි, එයතසං වා අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො
බහිද්ධා…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා ව මානා
වය යයං. 

අසඤ්ඤීවාය ො 

78. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි
වත්ථූහි. යත ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ
උද්ධමාඝාතනිකා අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්තිඅට්ඨහි වත්ථූහි? 

79. ‘‘‘රූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා අසඤ්ඤී’ති නං 
පඤ්ඤයපන්ති.‘අරූපීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණාඅසඤ්ඤී’තිනං

පඤ්ඤයපන්ති. ‘රූපී ච අරූපී ච අත්තා යහොති…යප.… යනවරූපී නාරූපී
අත්තා යහොති… අන්තවා අත්තා යහොති… අනන්තවා අත්තා යහොති…
අන්තවා ච අනන්තවා ච අත්තා යහොති…යනවන්තවා නානන්තවා අත්තා
යහොතිඅයරොයගොපරංමරණාඅසඤ්ඤී’තිනංපඤ්ඤයපන්ති. 

80. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා
අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි

වත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා උද්ධමාඝාතනිකා

අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ 

යත ඉයමයහව අට්ඨහි වත්ථූහි, එයතසං වා අඤ්ඤතයරන, නත්ථි ඉයතො
බහිද්ධා…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා ව මානා
වය යයං. 
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යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාය ො 

81. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා, උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං
අත්තානංපඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහිවත්ථූහි.යතචයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණා
කිමාගම්ම කිමාරබ්භ උද්ධමාඝාතනිකා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා
උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි

වත්ථූහි? 

82. ‘‘‘රූපී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’ති නංපඤ්ඤයපන්ති ‘අරූපී අත්තායහොති…යප.…
රූපීචඅරූපීච අත්තායහොති…යනවරූපීනාරූපීඅත්තායහොති…අන්තවා
අත්තායහොති…අනන්තවාඅත්තා යහොති…අන්තවාචඅනන්තවාචඅත්තා
යහොති… යනවන්තවා නානන්තවා අත්තා යහොති අයරොයගො පරං මරණා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’තිනංපඤ්ඤයපන්ති. 

83. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං

අත්තානංපඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහිවත්ථූහි.යයහියකචි, භික්ඛයව, සමණාවා
බ්රාහ්මණාවාඋද්ධමාඝාතනිකා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ාඋද්ධමාඝාතනං

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව
අට්ඨහි වත්ථූහි…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා
ව මානාවය යයං. 

උච්යෙ වාය ො 

84. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා උච්යෙ වා ා සයතො
සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති සත්තහි වත්ථූහි. යත ච
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ උච්යෙ වා ා සයතො

සත්තස්සඋච්යෙ ංවිනාසංවිභවංපඤ්ඤයපන්තිසත්තහි වත්ථූහි? 

85. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවංවාදී 

යහොතිඑවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨී (ක.පී.)] – ‘යයතොයඛො, යභො, අයං අත්තාරූපී
චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො කායස්ස යභ ා උච්ඡිජ්ජති 

විනස්සති, නයහොතිපරංමරණා, එත්තාවතායඛො, යභො, අයංඅත්තාසම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

86. ‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘අත්ථි යඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තා එත්තාවතා

සම්මාසමුච්ඡින්යනොයහොති.අත්ථියඛො, යභො, අඤ්යඤොඅත්තාදිබ්යබොරූපී 
කාමාවචයරොකබළීකාරාහාරභක්යඛො.තංත්වංනජානාසිනපස්සසි.තමහං
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ජානාමි පස්සාමි. යසො යඛො, යභො, අත්තා යයතොකායස්ස යභ ා උච්ඡිජ්ජති

විනස්සති, නයහොතිපරංමරණා, එත්තාවතායඛො, යභො, අයංඅත්තාසම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

87. ‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘අත්ථියඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා

සම්මා සමුච්ඡින්යනොයහොති.අත්ථියඛො, යභො, අඤ්යඤොඅත්තාදිබ්යබොරූපී
මයනොමයයො සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීඅහීනින්ද්රියයො.තංත්වංනජානාසිනපස්සසි.

තමහං ජානාමි පස්සාමි. යසො යඛො, යභො, අත්තා යයතො කායස්ස යභ ා

උච්ඡිජ්ජති විනස්සති, න යහොති පරං මරණා, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං
අත්තාසම්මාසමුච්ඡින්යනොයහොතී’ති.ඉත්යථයකසයතො සත්තස්සඋච්යෙ ං
විනාසංවිභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

88. ‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘අත්ථියඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා 

සම්මා සමුච්ඡින්යනො යහොති. අත්ථි යඛො, යභො, අඤ්යඤො අත්තා සබ්බයසො
රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා 
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘‘අනන්යතො ආකායසො’’ති 

ආකාසානඤ්චායතනූපයගො.තංත්වංනජානාසි නපස්සසි.තමහංජානාමි 

පස්සාමි.යසොයඛො, යභො, අත්තායයතොකායස්සයභ ාඋච්ඡිජ්ජතිවිනස්සති, 

න යහොති පරං මරණා, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා සම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

89. ‘‘තමඤ්යඤො එවමාහ – ‘අත්ථි යඛො, යභො, එයසො අත්තා යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා

සම්මා සමුච්ඡින්යනො යහොති. අත්ථි යඛො, යභො, අඤ්යඤො අත්තා සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපයගො.තංත්වංනජානාසින පස්සසි.තමහංජානාමි

පස්සාමි.යසොයඛො, යභො, අත්තායයතොකායස්සයභ ාඋච්ඡිජ්ජති විනස්සති, 

න යහොති පරං මරණා, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා සම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

90. ‘‘තමඤ්යඤො එවමාහ – ‘අත්ථි යඛො, යභො, යසො අත්තා, යං ත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා

සම්මා සමුච්ඡින්යනො යහොති. අත්ථි යඛො, යභො, අඤ්යඤො අත්තා සබ්බයසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘‘නත්ථි කිඤ්චී’’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපයගො.තංත්වංනජානාසින පස්සසි.තමහං ජානාමි
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පස්සාමි.යසොයඛො, යභො, අත්තායයතොකායස්සයභ ාඋච්ඡිජ්ජති විනස්සති, 

න යහොති පරං මරණා, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා සම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවං පඤ්ඤයපන්ති. 

91. ‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘‘අත්ථියඛො, යභො, එයසොඅත්තා, යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා

සම්මා සමුච්ඡින්යනො යහොති. අත්ථි යඛො, යභො, අඤ්යඤො අත්තා සබ්බයසො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම ‘‘සන්තයමතං පණීතයමත’’න්ති 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපයගො.තංත්වංනජානාසිනපස්සසි.තමහං

ජානාමි පස්සාමි. යසො යඛො, යභො, අත්තා යයතොකායස්ස යභ ා උච්ඡිජ්ජති

විනස්සති, නයහොතිපරංමරණා, එත්තාවතායඛො, යභො, අයංඅත්තාසම්මා
සමුච්ඡින්යනො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං
විභවංපඤ්ඤයපන්ති. 

92. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණාඋච්යෙ වා ා සයතො
සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති සත්තහි වත්ථූහි. යය හි

යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා උච්යෙ වා ා සයතො සත්තස්ස

උච්යෙ ං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව සත්තහි
වත්ථූහි…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා ව මානා
වය යයං. 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාය ො 

93. ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා
සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්ති පඤ්චහි වත්ථූහි.
යත ච යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කිමාගම්ම කිමාරබ්භ 
දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං

පඤ්ඤයපන්තිපඤ්චහිවත්ථූහි? 

94. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවංවාදී 

යහොති එවංදිට්ඨි – ‘‘යයතො යඛො, යභො, අයං අත්තා පඤ්චහි කාමගුයණහි

සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපඤ්ඤයපන්ති. 

95. ‘‘තමඤ්යඤො එවමාහ –‘අත්ථි යඛො, යභො, එයසො අත්තා, යං ත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොති.තංකිස්ස යහතු? කාමාහි, යභො, 

අනිච්චා දුක්ඛාවිපරිණාමධම්මා, යතසංවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවාඋප්පජ්ජන්ති 

යසොකපරිය වදුක්ඛය ොමනස්සුපායාසා. යයතො යඛො, යභො, අයං අත්තා 
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පටුන 

විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං

වියවකජංපීතිසුඛං පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, එත්තාවතායඛො, යභො, 
අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපත්යතොයහොතී’ති.ඉත්යථයකසයතො
සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපඤ්ඤයපන්ති. 

96. ‘‘තමඤ්යඤො එවමාහ – ‘අත්ථියඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තා එත්තාවතා

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොති. තං කිස්ස යහතු? යය ව තත්ථ 

විතක්කිතං විචාරිතං, එයතයනතං ඔළාරිකං අක්ඛායති. යයතො යඛො, යභො, 
අයං අත්තා විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසා නං යචතයසො
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපඤ්ඤයපන්ති. 

97. ‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘අත්ථියඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොති. තං කිස්ස යහතු? යය ව තත්ථ

පීතිගතං යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං, එයතයනතං ඔළාරිකං අක්ඛායති.

යයතො යඛො, යභො, අයං අත්තා පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච විහරති, 

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවය ති, යං තං අරියා

ආචික්ඛන්ති ‘‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති, තතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්තාවතා යඛො, යභො, අයං අත්තා
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොතී’ති. ඉත්යථයක සයතො සත්තස්ස
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපඤ්ඤයපන්ති. 

98. ‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ – ‘අත්ථියඛො, යභො, එයසො අත්තා, යංත්වං 

වය සි, යනයසොනත්ථීදතිව ාමි; යනොචයඛො, යභො, අයංඅත්තාඑත්තාවතා 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොති. තං කිස්ස යහතු? යය ව තත්ථ

සුඛමිතියචතයසො ආයභොයගො, එයතයනතංඔළාරිකංඅක්ඛායති.යයතොයඛො, 

යභො, අයං අත්තා සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සය ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, එත්තාවතා 

යඛො, යභො, අයං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පත්යතො යහොතී’ති.
ඉත්යථයකසයතොසත්තස්සපරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානංපඤ්ඤයපන්ති. 

99. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා
දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං 

පඤ්ඤයපන්ති පඤ්චහි වත්ථූහි. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා සයතො සත්තස්ස
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පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව පඤ්චහි
වත්ථූහි…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං සම්මා ව මානා
වය යයං. 

100. ‘‘ඉයමහි යඛො යත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි 

අභිව න්ති චතුචත්තාරීසාය වත්ථූහි. යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා අපරන්තකප්පිකා අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ

අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව
චතුචත්තාරීසාය වත්ථූහි…යප.… යයහි තථාගතස්ස යථාභුච්චං වණ්ණං
සම්මාව මානාවය යයං. 

101. ‘‘ඉයමහියඛොයත, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකාච
අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා ච 
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි 

අධිමුත්තිප ානිඅභිව න්තිද්වාසට්ඨියාවත්ථූහි. 

102. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා 
පුබ්බන්තකප්පිකා වා අපරන්තකප්පිකා වා පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා වා 
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි 

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, 

එයතසංවාඅඤ්ඤතයරන; නත්ථිඉයතොබහිද්ධා. 

103. ‘‘තයි ං, භික්ඛයව, තථාගයතො පජානාති – ‘ඉයම දිට්ඨිට්ඨානා
එවංගහිතා එවංපරාමට්ඨා එවංගතිකා භවන්ති එවංඅභිසම්පරායා’ති. තඤ්ච 

තථාගයතො පජානාති, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාති, තඤ්ච පජානනංන

පරාමසති, අපරාමසයතොචස්ස පච්චත්තඤ්යඤවනිබ්බුති විදිතා.යව නානං
සමු යඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සා ඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං

විදිත්වා අනුපා ාවිමුත්යතො, භික්ඛයව, තථාගයතො. 

104. ‘‘ඉයම යඛො යත, භික්ඛයව, ධම්මා ගම්භීරා දුද් සා දුරනුයබොධා

සන්තා පණීතා අතක්කාවචරා නිපුණා පණ්ඩිතයව නීයා, යය තථාගයතො

සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති, යයහිතථාගතස්සයථාභුච්චංවණ්ණං 
සම්මාව මානාවය යයං. 

පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතවායරො 

105. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං
සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 
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106. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා
එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච 

යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං
සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං තණ්හාගතානං
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

107. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා

අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි, ත පියතසංභවතං
සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

108. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකාතත්ථ
තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං

චතූහි වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං 
යව යිතංතණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

109. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා

අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති ද්වීහි වත්ථූහි, 
ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං 
තණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

110. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්ති අට්ඨාරසහි වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං
අජානතංඅපස්සතංයව යිතංතණ්හාගතානං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

111. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති යසොළසහි

වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං
යව යිතංතණ්හාගතානං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

112. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා
අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි

වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං
යව යිතංතණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

113. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං
සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං තණ්හාගතානං
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 
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114. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උච්යෙ වා ා සයතො

සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති සත්තහි වත්ථූහි, ත පි
යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං
තණ්හාගතානං පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

115. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා

සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්ති පඤ්චහි වත්ථූහි, 
ත පි යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං 
තණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

116. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි 

අභිව න්තිචතුචත්තාරීසායවත්ථූහි, ත පියතසංභවතංසමණබ්රාහ්මණානං
අජානතං අපස්සතංයව යිතංතණ්හාගතානංපරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

117. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා ච
අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා ච
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, ත පි යතසං භවතං
සමණබ්රාහ්මණානං අජානතං අපස්සතං යව යිතං තණ්හාගතානං 
පරිතස්සිතවිප්ඵන්දිතයමව. 

ඵස්සපච්ච ාවායරො 

118. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං

අත්තානඤ්චයලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි, ත පි ඵස්සපච්චයා. 

119. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා
එකච්චඅසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච 

යලොකඤ්චපඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි, ත පිඵස්සපච්චයා. 

120. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා 

අන්තානන්තංයලොකස්සපඤ්ඤයපන්තිචතූහිවත්ථූහි, ත පිඵස්සපච්චයා. 

121. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකාතත්ථ
තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං

චතූහිවත්ථූහි, ත පිඵස්සපච්චයා. 

122. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා

අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති ද්වීහි වත්ථූහි, 
ත පිඵස්සපච්චයා. 
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123. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්ති අට්ඨාරසහිවත්ථූහි, ත පි ඵස්සපච්චයා. 

124. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති යසොළසහි

වත්ථූහි, ත පි ඵස්සපච්චයා. 

125. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා
අසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි

වත්ථූහි, ත පිඵස්සපච්චයා. 

126. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං

අත්තානංපඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහිවත්ථූහි, ත පිඵස්සපච්චයා. 

127. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උච්යෙ වා ා සයතො

සත්තස්ස උච්යෙ ං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති සත්තහි වත්ථූහි, ත පි 
ඵස්සපච්චයා. 

128. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා

සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්ති පඤ්චහි වත්ථූහි, 
ත පිඵස්සපච්චයා. 

129. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා 
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්තිචතුචත්තාරීසායවත්ථූහි, ත පි ඵස්සපච්චයා. 

130. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා ච
අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා ච
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි

අධිමුත්තිප ානිඅභිව න්තිද්වාසට්ඨියාවත්ථූහි, ත පි ඵස්සපච්චයා. 

යනතංඨානංවිජ්ජතිවායරො 

131. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර
ඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

132. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා
එකච්ච අසස්සතිකා එකච්චං සස්සතං එකච්චං අසස්සතං අත්තානඤ්ච 
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පටුන 

යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා
පටිසංයවදිස්සන්තීති යනතංඨානංවිජ්ජති. 

133. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා

අන්තානන්තං යලොකස්ස පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර
ඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං විජ්ජති. 

134. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා අමරාවික්යඛපිකාතත්ථ
තත්ථ පඤ්හං පුට්ඨා සමානා වාචාවික්යඛපං ආපජ්ජන්ති අමරාවික්යඛපං

චතූහිවත්ථූහි, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතං ඨානං
විජ්ජති. 

135. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා

අධිච්චසමුප්පන්නං අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති ද්වීහි වත්ථූහි, 
යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං විජ්ජති. 

136. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්තිඅට්ඨාරසහිවත්ථූහි, යතවතඅඤ්ඤත්ර ඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීති
යනතංඨානංවිජ්ජති. 

137. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
සඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති යසොළසහි 

වත්ථූහි, යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

138. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 

අසඤ්ඤීවා ා, උද්ධමාඝාතනං අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි

වත්ථූහි, යතවත අඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

139. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උද්ධමාඝාතනිකා 
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා උද්ධමාඝාතනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අට්ඨහි වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා
පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානං විජ්ජති. 

140. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා උච්යෙ වා ා සයතො

සත්තස්සඋච්යෙ ංවිනාසංවිභවංපඤ්ඤයපන්තිසත්තහිවත්ථූහි, යතවත 
අඤ්ඤත්රඵස්සාපටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

141. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණාදිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා

සයතො සත්තස්ස පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං පඤ්ඤයපන්ති පඤ්චහි වත්ථූහි, 
යතවතඅඤ්ඤත්රඵස්සා පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 
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142. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිමුත්තිප ානි

අභිව න්ති චතුචත්තාරීසාය වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා 
පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

143. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා ච
අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා ච 

පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි 

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, යත වත අඤ්ඤත්ර ඵස්සා 
පටිසංයවදිස්සන්තීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

දිට්ඨිගතිකාධිට්ඨානවට්ටකථා 

144. ‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සස්සතවා ා සස්සතං

අත්තානඤ්ච යලොකඤ්ච පඤ්ඤයපන්ති චතූහි වත්ථූහි, යයපි යත
සමණබ්රාහ්මණා එකච්චසස්සතිකා එකච්චඅසස්සතිකා…යප.… යයපි යත
සමණබ්රාහ්මණා අන්තානන්තිකා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා
අමරාවික්යඛපිකා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා අධිච්චසමුප්පන්නිකා…
යයපි යතසමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා…යයපියතසමණබ්රාහ්මණා
උද්ධමාඝාතනිකා සඤ්ඤීවා ා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා
උද්ධමාඝාතනිකා අසඤ්ඤීවා ා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා
උද්ධමාඝාතනිකා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවා ා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා
උච්යෙ වා ා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා දිට්ඨධම්මනිබ්බානවා ා… යයපි
යත සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා… යයපි යත සමණබ්රාහ්මණා
පුබ්බන්තකප්පිකා ච අපරන්තකප්පිකා ච පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා ච
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි, සබ්යබ යත ෙහි

ඵස්සායතයනහිඵුස්සඵුස්සපටිසංයවය න්තියතසං යව නාපච්චයාතණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපා ානං, උපා ානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, 
ජාතිපච්චයාජරාමරණංයසොකපරිය වදුක්ඛය ොමනස්සුපායාසාසම්භවන්ති. 

විවට්ටකථාදි 

145. ‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුෙන්නංඵස්සායතනානංසමු යඤ්ච

අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සා ඤ්ච ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං පජානාති, 

අයංඉයමහිසබ්යබයහවඋත්තරිතරං පජානාති. 

146. ‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා 
පුබ්බන්තකප්පිකා වා අපරන්තකප්පිකා වා පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකා වා 
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි 

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි 
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අන්යතොජාලීකතා, එත්ථ සිතාව උම්මුජ්ජමානා උම්මුජ්ජන්ති, එත්ථ
පරියාපන්නා අන්යතොජාලීකතාවඋම්මුජ්ජමානාඋම්මුජ්ජන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  ක්යඛොයකවට්යටො වා යකවට්ටන්යතවාසීවා 

සුඛුමච්ඡියකන ජායලන පරිත්තං උ ක හං [උ කරහ ං (සී. සයා. පී.)] 
ඔත්ථයරයය.තස්සඑවමස්ස–‘යයයඛොයකචිඉමස්මිංඋ ක යහඔළාරිකා 

පාණා, සබ්යබ යත අන්යතොජාලීකතා. එත්ථ සිතාව උම්මුජ්ජමානා 

උම්මුජ්ජන්ති; එත්ථ පරියාපන්නා අන්යතොජාලීකතාව උම්මුජ්ජමානා

උම්මුජ්ජන්තී’ති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයහි යකචිසමණාවාබ්රාහ්මණා
වාපුබ්බන්තකප්පිකාවාඅපරන්තකප්පිකාවා පුබ්බන්තාපරන්තකප්පිකාවා
පුබ්බන්තාපරන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තාපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි

අධිමුත්තිප ානි අභිව න්ති, සබ්යබ යත ඉයමයහව ද්වාසට්ඨියා වත්ථූහි

අන්යතොජාලීකතා එත්ථ සිතාව උම්මුජ්ජමානා උම්මුජ්ජන්ති, එත්ථ 

පරියාපන්නාඅන්යතොජාලීකතාවඋම්මුජ්ජමානාඋම්මුජ්ජන්ති. 

147. ‘‘උච්ඡින්නභවයනත්තියකො, භික්ඛයව, තථාගතස්ස කායයො 

තිට්ඨති.යාවස්සකායයොඨස්සති, තාවනං ක්ඛන්තිය වමනුස්සා.කායස්ස
යභ ා උද්ධංජීවිතපරියා ානානනං ක්ඛන්තිය වමනුස්සා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අම්බපිණ්ඩියා වණ්ටච්ඡින්නාය යානි කානිචි

අම්බානි වණ්ටපටිබන්ධානි [වණ්ටූපනිබන්ධනානි (සී. පී.), 

වණ්ඩපටිබද්ධානි(ක.)], සබ්බානිතානිත න්වයානිභවන්ති; එවයමවයඛො, 

භික්ඛයව, උච්ඡින්නභවයනත්තියකො තථාගතස්ස කායයො තිට්ඨති, යාවස්ස

කායයො ඨස්සති, තාව නං  ක්ඛන්ති ය වමනුස්සා, කායස්ස යභ ා උද්ධං
ජීවිතපරියා ානානනං  ක්ඛන්තිය වමනුස්සා’’ති. 

148. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්ය ො භගවන්තං එත යවොච –

‘‘අච්ෙරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, යකො නායමො අයං, භන්යත, 

ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, ආනන් , ඉමං ධම්මපරියායං 

අත්ථජාලන්තිපිනං ධායරහි, ධම්මජාලන්තිපිනං ධායරහි, බ්රහ්මජාලන්තිපි

නං ධායරහි, දිට්ඨිජාලන්තිපිනංධායරහි, අනුත්තයරො සඞ්ගාමවිජයයොතිපිනං
ධායරහී’’ති.ඉ මයවොචභගවා. 

149. අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. ඉමස්මිඤ්ච

පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන  සසහස්සී [සහස්සී (කත්ථචි)] 
යලොකධාතුඅකම්පිත්ථාති. 

බ්රහ්මජාලසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

 
 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි බ්රහ්මජාලසුත්තං 

36 

පටුන 

 

  

 

 

 

 

  

 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  සාමඤ්ඤඵලසුත්තං 

37 

පටුන 

2. සාමඤ්ඤඵලසුත්තං 
රාජාමච්චකථා 

150. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති ජීවකස්ස
යකොමාරභච්චස්ස අම්බවයනමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං අඩ්ඪයතළයසහි 
භික්ඛුසයතහි. යතන යඛො පන සමයයන රාජා මාගයධො අජාතසත්තු
යවය හිපුත්යතො ත හුයපොසයථ පන්නරයස යකොමුදියා චාතුමාසිනියා
පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා රාජාමච්චපරිවුයතො උපරිපාසා වරගයතො
නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො 

ත හුයපොසයථ උ ානං උ ායනසි – ‘‘රමණීයා වත යභො ය ොසිනා රත්ති, 

අභිරූපා වත යභො ය ොසිනා රත්ති,  ස්සනීයා වත යභො ය ොසිනා රත්ති, 

පාසාදිකාවතයභොය ොසිනාරත්ති, ලක්ඛඤ්ඤා වතයභොය ොසිනාරත්ති.කං

නු ඛ්වජ්ජ සමණං වා බ්රාහ්මණං වා පයිරුපායසයයාම, යං යනො

පයිරුපාසයතොචිත්තංපසීය යයා’’ති? 

151. එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං 

අජාතසත්තුං යවය හිපුත්තං එත යවොච – ‘‘අයං, ය ව, පූරයණොකස්සයපො
සඞ්ඝී යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො
සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො
වයයොඅනුප්පත්යතො.තංය යවොපූරණංකස්සපංපයිරුපාසතු.අප්යපවනාම

ය වස්ස පූරණංකස්සපංපයිරුපාසයතොචිත්තංපසීය යයා’’ති.එවංවුත්යත, 

රාජාමාගයධො අජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

152. අඤ්ඤතයරොපි යඛො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං

යවය හිපුත්තං එත යවොච – ‘‘අයං, ය ව, මක්ඛලි යගොසායලො සඞ්ඝී යචව
ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො
බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො. තං
ය යවො මක්ඛලිං යගොසාලං පයිරුපාසතු. අප්යපව නාම ය වස්ස මක්ඛලිං

යගොසාලංපයිරුපාසයතො චිත්තංපසීය යයා’’ති.එවංවුත්යත, රාජාමාගයධො
අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

153. අඤ්ඤතයරොපි යඛො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං

යවය හිපුත්තං එත යවොච – ‘‘අයං, ය ව, අජියතො යකසකම්බයලො සඞ්ඝී
යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො
බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො. තං
ය යවො අජිතං යකසකම්බලං පයිරුපාසතු. අප්යපව නාම ය වස්ස අජිතං

යකසකම්බලං පයිරුපාසයතො චිත්තං පසීය යයා’’ති. එවං වුත්යත, රාජා
මාගයධොඅජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 
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154. අඤ්ඤතයරොපි යඛො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං 

යවය හිපුත්තං එත යවොච – ‘‘අයං, ය ව, පකුයධො [පකුද්යධො (සී.)] 
කච්චායයනොසඞ්ඝීයචවගණීචගණාචරියයොචඤායතොයසස්සීතිත්ථකයරො 
සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො
වයයොඅනුප්පත්යතො. තං ය යවො පකුධං කච්චායනං පයිරුපාසතු. අප්යපව
නාමය වස්සපකුධංකච්චායනංපයිරුපාසයතො චිත්තංපසීය යයා’’ති.එවං

වුත්යත, රාජාමාගයධොඅජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොතුණ්හී අයහොසි. 

155. අඤ්ඤතයරොපි යඛො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං 

යවය හිපුත්තංඑත යවොච–‘‘අයං, ය ව, සඤ්චයයො [සඤ්ජයයො(සී.සයා.)] 

යබලට්ඨපුත්යතො [යබල්ලට්ඨිපුත්යතො (සී.), යවලට්ඨපුත්යතො (සයා.)] සඞ්ඝී
යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො
බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො. තං
ය යවො සඤ්චයං යබලට්ඨපුත්තං පයිරුපාසතු. අප්යපව නාම ය වස්ස

සඤ්චයංයබලට්ඨපුත්තංපයිරුපාසයතොචිත්තං පසීය යයා’’ති.එවංවුත්යත, 
රාජාමාගයධොඅජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොතුණ්හී අයහොසි. 

156. අඤ්ඤතයරොපි යඛො රාජාමච්යචො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං 

යවය හිපුත්තං එත යවොච – ‘‘අයං, ය ව, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො 

[නාථපුත්යතො (සී.), නාතපුත්යතො (පී.)] සඞ්ඝීයචවගණීචගණාචරියයො ච
ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස රත්තඤ්ඤූ
චිරපබ්බජියතො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො. තං ය යවො නිගණ්ඨං
නාටපුත්තං පයිරුපාසතු. අප්යපව නාම ය වස්ස නිගණ්ඨං නාටපුත්තං

පයිරුපාසයතො චිත්තං පසීය යයා’’ති. එවං වුත්යත, රාජා මාගයධො
අජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

යකොමාරභච්චජීවකකථා 

157. යතන යඛො පන සමයයන ජීවයකො යකොමාරභච්යචො රඤ්යඤො
මාගධස්ස අජාතසත්තුස්ස යවය හිපුත්තස්ස අවිදූයර තුණ්හීභූයතො
නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො

ජීවකංයකොමාරභච්චංඑත යවොච– ‘‘ත්වංපන, සම්මජීවක, කිංතුණ්හී’’ති? 

‘‘අයං, ය ව, භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අම්හාකං අම්බවයන විහරති
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං අඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහි. තං යඛො පන

භගවන්තං [භගවන්තංයගොතමං(සී.ක.පී.)] එවං කලයායණොකිත්තිසද්ය ො 
අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි 

සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. තං ය යවො භගවන්තං
පයිරුපාසතු. අප්යපව නාම ය වස්ස භගවන්තං පයිරුපාසයතො චිත්තං
පසීය යයා’ති. 
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158. ‘‘යතන හි, සම්ම ජීවක, හත්ථියානානි කප්පායපහී’’ති. ‘‘එවං, 
ය වා’’තියඛොජීවයකොයකොමාරභච්යචොරඤ්යඤොමාගධස්සඅජාතසත්තුස්ස 
යවය හිපුත්තස්ස පටිස්සුණත්වා පඤ්චමත්තානි හත්ථිනිකාසතානි

කප්පායපත්වා රඤ්යඤො ච ආයරොහණීයං නාගං, රඤ්යඤො මාගධස්ස

අජාතසත්තුස්සයවය හිපුත්තස්ස පටියවය සි–‘‘කප්පිතානියඛොයත, ය ව, 

හත්ථියානානි, යස්ස ානිකාලං මඤ්ඤසී’’ති. 

159. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො පඤ්චසු 
හත්ථිනිකාසයතසු පච්යචකා ඉත්ථියයො ආයරොයපත්වා ආයරොහණීයංනාගං
අභිරුහිත්වා උක්කාසු ධාරියමානාසු රාජගහම්හා නියයාසි

මහච්චරාජානුභායවන, යයන ජීවකස්ස යකොමාරභච්චස්ස අම්බවනං යතන
පායාසි. 

අථයඛොරඤ්යඤොමාගධස්සඅජාතසත්තුස්සයවය හිපුත්තස්සඅවිදූයර 

අම්බවනස්ස අහුය ව භයං, අහු ෙම්භිතත්තං, අහු යලොමහංයසො. අථ යඛො
රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො භීයතො සංවිග්යගො

යලොමහට්ඨජායතො ජීවකං යකොමාරභච්චං එත යවොච – ‘‘කච්චි මං, සම්ම

ජීවක, නවඤ්යචසි? කච්චිමං, සම්මජීවක, නපලම්යභසි? කච්චිමං, සම්ම

ජීවක, නපච්චත්ථිකානං ය සි? කථඤ්හිනාමතාවමහයතොභික්ඛුසඞ්ඝස්ස

අඩ්ඪයතළසානං භික්ඛුසතානං යනව ඛිපිතසද්ය ො භවිස්සති, න
උක්කාසිතසද්ය ොනනිග්යඝොයසො’’ති. 

‘‘මාභායි, මහාරාජ, මාභායි, මහාරාජ.නතංය ව, වඤ්යචමි; නතං, 

ය ව, පලම්භාමි; න තං, ය ව, පච්චත්ථිකානං ය මි. අභික්කම, මහාරාජ, 

අභික්කම, මහාරාජ, එයත මණ්ඩලමායළ දීපා [පදීපා (සී. සයා.)] 
ඣායන්තී’’ති. 

සාමඤ්ඤඵලපුච්ො 

160. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො යාවතිකා 

නාගස්ස භූමි නායගන ගන්ත්වා, නාගා පච්යචොයරොහිත්වා, පත්තියකොව 

[පදියකොව (සයා.)] යයන මණ්ඩලමාළස්ස ද්වාරං යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ජීවකං යකොමාරභච්චං එත යවොච – ‘‘කහං පන, සම්ම

ජීවක, භගවා’’ති? ‘‘එයසො, මහාරාජ, භගවා; එයසො, මහාරාජ, භගවා
මජ්ඣිමං ථම්භං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසින්යනො පුරක්ඛයතො
භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’’ති. 

161. අථයඛොරාජාමාගයධොඅජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොයයනභගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛො
රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං
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භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා රහ මිව විප්පසන්නං උ ානං උ ායනසි –

‘‘ඉමිනා යම උපසයමන උ යභද්ය ො [උ ායිභද්ය ො (සී. පී.)] කුමායරො

සමන්නාගයතො යහොතු, යයයනතරහි උපසයමන භික්ඛුසඞ්යඝො

සමන්නාගයතො’’ති. ‘‘අගමා යඛො ත්වං, මහාරාජ, යථායපම’’න්ති. ‘‘පියයො

යම, භන්යත, උ යභද්ය ො කුමායරො. ඉමිනා යම, භන්යත, උපසයමන
උ යභද්ය ො කුමායරො සමන්නාගයතො යහොතු යයයනතරහි උපසයමන
භික්ඛුසඞ්යඝොසමන්නාගයතො’’ති. 

162. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො භගවන්තං

අභිවාය ත්වා, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිං පණායමත්වා, එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො

භගවන්තං එත යවොච – ‘‘පුච්යෙයයාමහං, භන්යත, භගවන්තං කිඤ්චිය ව

ය සං [කිඤ්චිය ව ය සං යලසමත්තං (සයා. කං. ක.)]; සයච යම භගවා

ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස යවයයාකරණායා’’ති. ‘‘පුච්ෙ, මහාරාජ, 
ය ාකඞ්ඛසී’’ති. 

163. ‘‘යථානුයඛො ඉමානි, භන්යත, පුථුසිප්පායතනානි, යසයයථි ං –
හත්ථායරොහා අස්සායරොහා රථිකා ධනුග්ගහා යචලකා චලකා පිණ්ඩ ායකා
උග්ගා රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො මහානාගා සූරා චම්මයයොධියනො

 ාසිකපුත්තා ආළාරිකා කප්පකා න්හාපකා [නහාපිකා (සී.), න්හාපිකා
(සයා.)] සූ ා මාලාකාරා රජකා යපසකාරා නළකාරා කුම්භකාරා ගණකා

මුද්දිකා, යානිවාපනඤ්ඤානිපි එවංගතානිපුථුසිප්පායතනානි, යතදිට්යඨව

ධම්යම සන්දිට්ඨිකං සිප්පඵලං උපජීවන්ති; යත යතන අත්තානං සුයඛන්ති 

පීයණන්ති [පීයනන්ති (කත්ථචි)], මාතාපිතයරො සුයඛන්ති පීයණන්ති, 

පුත්ත ාරං සුයඛන්ති පීයණන්ති, මිත්තාමච්යච සුයඛන්ති පීයණන්ති, 

සමණබ්රාහ්මයණසු [සමයණසු බ්රාහ්මයණසු (ක.)] උද්ධග්ගිකං  ක්ඛිණං

පතිට්ඨයපන්තියසොවග්ගිකංසුඛවිපාකංසග්ගසංවත්තනිකං. සක්කානුයඛො, 

භන්යත, එවයමව දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං 

පඤ්ඤයපතු’’න්ති? 

164. ‘‘අභිජානාසි යනො ත්වං, මහාරාජ, ඉමං පඤ්හං අඤ්යඤ 

සමණබ්රාහ්මයණ පුච්ඡිතා’’ති? ‘‘අභිජානාමහං, භන්යත, ඉමං පඤ්හං

අඤ්යඤ සමණබ්රාහ්මයණ පුච්ඡිතා’’ති. ‘‘යථා කථං පන යත, මහාරාජ, 

බයාකරිංසු, සයච යත අගරු භාසස්සූ’’ති. ‘‘න යඛො යම, භන්යත, ගරු, 

යත්ථස්සභගවා නිසින්යනො, භගවන්තරූයපොවා’’ති [චාති(සී.ක.)]. ‘‘යතන 

හි, මහාරාජ, භාසස්සූ’’ති. 
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පූරණකස්සපවාය ො 

165. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන පූරයණො කස්සයපො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පූරයණන කස්සයපන සද්ධිං සම්යමොදිං.
සම්යමො නීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොඅහං, භන්යත, පූරණං කස්සපංඑත යවොචං–‘යථානුයඛො

ඉමානි, යභො කස්සප, පුථුසිප්පායතනානි, යසයයථි ං – හත්ථායරොහා
අස්සායරොහා රථිකා ධනුග්ගහා යචලකා චලකා පිණ්ඩ ායකා උග්ගා
රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො මහානාගා සූරා චම්මයයොධියනො  ාසිකපුත්තා
ආළාරිකා කප්පකා න්හාපකා සූ ා මාලාකාරා රජකා යපසකාරා නළකාරා

කුම්භකාරා ගණකා මුද්දිකා, යානි වා පනඤ්ඤානිපි එවංගතානි

පුථුසිප්පායතනානි-යතදිට්යඨවධම්යමසන්දිට්ඨිකං සිප්පඵලංඋපජීවන්ති; 

යත යතන අත්තානං සුයඛන්ති පීයණන්ති, මාතාපිතයරො සුයඛන්ති 

පීයණන්ති, පුත්ත ාරං සුයඛන්ති පීයණන්ති, මිත්තාමච්යච සුයඛන්ති

පීයණන්ති, සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං  ක්ඛිණං පතිට්ඨයපන්ති

යසොවග්ගිකංසුඛවිපාකං සග්ගසංවත්තනිකං.සක්කානුයඛො, යභොකස්සප, 

එවයමවදිට්යඨවධම්යමසන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පඤ්ඤයපතු’න්ති? 

166. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, පූරයණො කස්සයපො මං එත යවොච – 

‘කයරොයතො යඛො, මහාරාජ, කාරයයතො, ඡින් යතො යෙ ාපයයතො, පචයතො

පාචාපයයතො යසොචයයතො, යසොචාපයයතො, කිලමයතො කිලමාපයයතො, 

ඵන් යතොඵන් ාපයයතො, පාණමතිපාතාපයයතො, අදින්නංආදියයතො, සන්ධිං 

ඡින් යතො, නිල්යලොපං හරයතො, එකාගාරිකං කයරොයතො, පරිපන්යථ

තිට්ඨයතො, පර ාරං ගච්ෙයතො, මුසා භණයතො, කයරොයතොනකරීයතිපාපං.
ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමිස්සා පථවියා පායණ එකං

මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථි තයතොනි ානං පාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආගයමො.  ක්ඛිණං යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යෙයය හනන්යතො 

ඝායතන්යතොඡින් න්යතොයෙ ායපන්යතොපචන්යතොපාචායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනි ානංපාපං, නත්ථිපාපස්සආගයමො.උත්තරඤ්යචපිගඞ්ගායතීරං

ගච්යෙයය   න්යතො  ායපන්යතො යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනි ානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො.  ායනන  යමන

සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’ති.

ඉත්ථං යඛො යම, භන්යත, පූරයණො කස්සයපො සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං
පුට්යඨො සමායනොඅකිරියංබයාකාසි. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, අම්බංවාපුට්යඨොලබුජංබයාකයරයය, ලබුජංවා

පුට්යඨොඅම්බංබයාකයරයය; එවයමවයඛොයම, භන්යත, පූරයණොකස්සයපො
සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො අකිරියං බයාකාසි. තස්ස 

මය්හං, භන්යත, එත යහොසි–‘කථඤ්හිනාමමාදියසොසමණංවාබ්රාහ්මණං
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පටුන 

වාවිජියත වසන්තංඅපසාය තබ්බංමඤ්යඤයයා’ති.යසොයඛොඅහං, භන්යත, 

පූරණස්ස කස්සපස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං.

අනභිනන්දිත්වා අප්පටියකොසිත්වා අනත්තමයනො, අනත්තමනවාචං

අනිච්ොයරත්වා, තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො අනික්කුජ්ජන්යතො 

[අනික්කුජ්යජන්යතො(සයා. කං.ක.)] උට්ඨායාසනාපක්කමිං [පක්කාමිං(සී.

සයා.කං. පී.)]. 

මක්ඛලියගොසාලවාය ො 

167. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන මක්ඛලි යගොසායලො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වාමක්ඛලිනායගොසායලනසද්ධිංසම්යමොදිං.
සම්යමො නීයං කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.එකමන්තං

නිසින්යනොයඛො අහං, භන්යත, මක්ඛලිංයගොසාලංඑත යවොචං – ‘යථානු

යඛොඉමානි, යභොයගොසාල, පුථුසිප්පායතනානි…යප.… සක්කානුයඛො, යභො

යගොසාල, එවයමව දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං 

පඤ්ඤයපතු’න්ති? 

168. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, මක්ඛලි යගොසායලො මං එත යවොච – 

‘නත්ථි මහාරාජ යහතු නත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය, අයහතූ 

[අයහතු (කත්ථචි)] අපච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. නත්ථි යහතු, නත්ථි

පච්චයයොසත්තානංවිසුද්ධියා, අයහතූඅපච්චයාසත්තාවිසුජ්ඣන්ති. නත්ථි

අත්තකායර, නත්ථිපරකායර, නත්ථිපුරිසකායර, නත්ථිබලං, නත්ථිවීරියං, 

නත්ථි පුරිසථායමො, නත්ථි පුරිසපරක්කයමො. සබ්යබ සත්තා සබ්යබ පාණා
සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා නියතිසඞ්ගතිභාවපරිණතා 

ෙස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං [සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච (සයා.)] පටිසංයවය න්ති.
චුද් ස යඛොපනිමානි යයොනිපමුඛසතසහස්සානිසට්ඨිචසතානිෙචසතානි
පඤ්චචකම්මුයනොසතානිපඤ්චච කම්මානිතීණචකම්මානිකම්යමච
අඩ්ඪකම්යම ච ද්වට්ඨිපටිප ා ද්වට්ඨන්තරකප්පා ෙළාභිජාතියයො අට්ඨ
පුරිසභූමියයො එකූනපඤ්ඤාසආජීවකසයතඑකූනපඤ්ඤාසපරිබ්බාජකසයත
එකූනපඤ්ඤාස නාගාවාසසයත වීයස ඉන්ද්රියසයත තිංයස නිරයසයත
ෙත්තිංස රයජොධාතුයයො සත්ත සඤ්ඤීගබ්භා සත්ත අසඤ්ඤීගබ්භා සත්ත
නිගණ්ඨිගබ්භාසත්තය වාසත්තමානුසාසත්තපිසාචාසත්ත සරාසත්ත

පවුටා [සපුටා (ක.), පබුටා (සී.)] සත්ත පවුටසතානි සත්ත පපාතා සත්ත
පපාතසතානි සත්ත සුපිනා සත්ත සුපිනසතානි චුල්ලාසීති මහාකප්පියනො 

[මහාකප්පුයනො (ක. සී. පී.)] සතසහස්සානි, යානි බායල ච පණ්ඩියත ච

සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති.තත්ථ නත්ථි ‘‘ඉමිනාහං
සීයලනවාවයතනවාතයපනවාබ්රහ්මචරියයනවා අපරිපක්කංවාකම්මං

පරිපායචස්සාමි, පරිපක්කං වා කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තිං කරිස්සාමී’ති

යහවං නත්ථි. ය ොණමියත සුඛදුක්යඛ පරියන්තකයත සංසායර, නත්ථි
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හායනවඩ්ඪයන, නත්ථි උක්කංසාවකංයස. යසයයථාපි නාම සුත්තගුයළ

ඛිත්යත නිබ්යබඨියමානයමව පයලති, එවයමව බායල ච පණ්ඩියත ච
සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්තී’ති. 

169. ‘‘ඉත්ථං යඛො යම, භන්යත, මක්ඛලි යගොසායලො සන්දිට්ඨිකං 

සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො සංසාරසුද්ධිං බයාකාසි. යසයයථාපි, 

භන්යත, අම්බං වා පුට්යඨො ලබුජං බයාකයරයය, ලබුජං වා පුට්යඨො අම්බං

බයාකයරයය; එවයමවයඛොයම, භන්යත, මක්ඛලියගොසායලොසන්දිට්ඨිකං

සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො සංසාරසුද්ධිං බයාකාසි. තස්ස මය්හං, 

භන්යත, එත යහොසි – ‘කථඤ්හි නාම මාදියසො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා

විජියත වසන්තං අපසාය තබ්බං මඤ්යඤයයා’ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 

මක්ඛලිස්ස යගොසාලස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං. 

අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා අනත්තමයනො, අනත්තමනවාචං

අනිච්ොයරත්වා, තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො අනික්කුජ්ජන්යතො
උට්ඨායාසනාපක්කමිං. 

අජිතයකසකම්බලවාය ො 

170. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන අජියතො යකසකම්බයලො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා අජියතන යකසකම්බයලන සද්ධිං
සම්යමොදිං.සම්යමො නීයං කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.

එකමන්තංනිසින්යනොයඛොඅහං, භන්යත, අජිතංයකසකම්බලංඑත යවොචං

– ‘යථානුයඛොඉමානි, යභො අජිත, පුථුසිප්පායතනානි…යප.… සක්කානු

යඛො, යභො අජිත, එවයමව දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං 

පඤ්ඤයපතු’න්ති? 

171. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, අජියතො යකසකම්බයලොමංඑත යවොච–

‘නත්ථි, මහාරාජ, දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො 

[පරයලොයකො (සයා.)], නත්ථි පයරො යලොයකො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, 

නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා 

[සමග්ගතා (ක.), සමග්ගතා (සයා.)] සම්මාපටිපන්නා, යයඉමඤ්ච යලොකං
පරඤ්චයලොකංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය න්ති. චාතුමහාභූතියකො

අයංපුරියසො, ය ාකාලඞ්කයරොති, පථවීපථවිකායංඅනුයපතිඅනුපගච්ෙති, 

ආයපොආයපොකායංඅනුයපතිඅනුපගච්ෙති, යතයජොයතයජොකායංඅනුයපති

අනුපගච්ෙති, වායයො වායයොකායංඅනුයපතිඅනුපගච්ෙති, ආකාසංඉන්ද්රියානි
සඞ්කමන්ති. ආසන්දිපඤ්චමා පුරිසා මතං ආ ාය ගච්ෙන්ති. යාවාළාහනා

ප ානිපඤ්ඤායන්ති.කායපොතකානිඅට්ඨීනි භවන්ති, භස්සන්තාආහුතියයො.
 ත්තුපඤ්ඤත්තං යදි ං  ානං. යතසං තුච්ෙං මුසා විලායපො යය යකචි
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අත්ථිකවා ං ව න්ති. බායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභ ා උච්ඡිජ්ජන්ති

විනස්සන්ති, නයහොන්තිපරංමරණා’ති. 

172. ‘‘ඉත්ථංයඛො යම, භන්යත, අජියතොයකසකම්බයලොසන්දිට්ඨිකං 

සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො උච්යෙ ං බයාකාසි. යසයයථාපි, භන්යත, 

අම්බං වා පුට්යඨො ලබුජං බයාකයරයය, ලබුජං වා පුට්යඨො අම්බං 

බයාකයරයය; එවයමව යඛො යම, භන්යත, අජියතො යකසකම්බයලො
සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො උච්යෙ ං බයාකාසි. තස්ස

මය්හං, භන්යත, එත යහොසි–‘කථඤ්හිනාම මාදියසොසමණංවාබ්රාහ්මණං

වාවිජියතවසන්තංඅපසාය තබ්බංමඤ්යඤයයා’ති.යසොයඛො අහං, භන්යත, 
අජිතස්ස යකසකම්බලස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං. 
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා අනත්තමයනො අනත්තමනවාචං
අනිච්ොයරත්වා තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො අනික්කුජ්ජන්යතො
උට්ඨායාසනාපක්කමිං. 

පකුධකච්චා නවාය ො 

173. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන පකුයධො කච්චායයනො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වාපකුයධනකච්චායයනනසද්ධිංසම්යමොදිං.
සම්යමො නීයං කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො අහං, භන්යත, පකුධංකච්චායනං එත යවොචං – ‘යථානු

යඛො ඉමානි, යභො කච්චායන, පුථුසිප්පායතනානි…යප.… සක්කා නු යඛො, 

යභො කච්චායන, එවයමව දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං 

පඤ්ඤයපතු’න්ති? 

174. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, පකුයධො කච්චායයනො මං එත යවොච – 

‘සත්තියම, මහාරාජ, කායාඅකටාඅකටවිධාඅනිම්මිතාඅනිම්මාතාවඤ්ඣා

කූටට්ඨා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා. යත න ඉඤ්ජන්ති, න විපරිණමන්ති, න

අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති, නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුඛාය වා දුක්ඛාය

වා සුඛදුක්ඛාය වා. කතයම සත්ත? පථවිකායයො, ආයපොකායයො, 

යතයජොකායයො, වායයොකායයො, සුයඛ, දුක්යඛ, ජීයවසත්තයම – ඉයමසත්ත
කායා අකටා අකටවිධා අනිම්මිතා අනිම්මාතා වඤ්ඣා කූටට්ඨා

එසිකට්ඨායිට්ඨිතා. යතන ඉඤ්ජන්ති, න විපරිණමන්ති, නඅඤ්ඤමඤ්ඤං

බයාබායධන්ති, නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුඛාය වා දුක්ඛාය වා සුඛදුක්ඛාය

වා.තත්ථනත්ථිහන්තාවාඝායතතාවා, යසොතාවාසායවතාවා, විඤ්ඤාතා

වා විඤ්ඤායපතා වා. යයොපි තිණ්යහන සත්යථන සීසං ඡින් ති, න යකොචි

කිඤ්චි [කඤ්චි(කං.)] ජීවිතායවොයරොයපති; සත්තන්නංත්යවව [සත්තන්නං
යයව(සී.සයා.කං.පී.)] කායානමන්තයරනසත්ථං විවරමනුපතතී’ති. 
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175. ‘‘ඉත්ථං යඛො යම, භන්යත, පකුයධො කච්චායයනො සන්දිට්ඨිකං

සාමඤ්ඤඵලංපුට්යඨොසමායනොඅඤ්යඤනඅඤ්ඤංබයාකාසි. යසයයථාපි, 

භන්යත, අම්බං වා පුට්යඨො ලබුජං බයාකයරයය, ලබුජං වා පුට්යඨො අම්බං

බයාකයරයය; එවයමවයඛොයම, භන්යත, පකුයධොකච්චායයනොසන්දිට්ඨිකං 

සාමඤ්ඤඵලංපුට්යඨොසමායනොඅඤ්යඤනඅඤ්ඤංබයාකාසි.තස්සමය්හං, 

භන්යත, එත යහොසි – ‘කථඤ්හි නාම මාදියසො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා

විජියත වසන්තං අපසාය තබ්බං මඤ්යඤයයා’ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 

පකුධස්ස කච්චායනස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං, 

අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා අනත්තමයනො, අනත්තමනවාචං 
අනිච්ොයරත්වා තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො අනික්කුජ්ජන්යතො
උට්ඨායාසනා පක්කමිං. 

නිගණ්ඨනාටපුත්තවාය ො 

176. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා නිගණ්යඨන නාටපුත්යතන සද්ධිං 
සම්යමොදිං.සම්යමො නීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.

එකමන්තං නිසින්යනොයඛොඅහං, භන්යත, නිගණ්ඨංනාටපුත්තංඑත යවොචං

– ‘යථා නු යඛො ඉමානි, යභො අග්ගියවස්සන, පුථුසිප්පායතනානි…යප.…

සක්කානුයඛො, යභොඅග්ගියවස්සන, එවයමව දිට්යඨවධම්යමසන්දිට්ඨිකං

සාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤයපතු’න්ති? 

177. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතොමංඑත යවොච–

‘ඉධ, මහාරාජ, නිගණ්යඨො චාතුයාමසංවරසංවුයතො යහොති. කථඤ්ච, 

මහාරාජ, නිගණ්යඨො චාතුයාමසංවරසංවුයතො යහොති? ඉධ, මහාරාජ, 

නිගණ්යඨො සබ්බවාරිවාරියතො ච යහොති, සබ්බවාරියුත්යතො ච, 

සබ්බවාරිධුයතො ච, සබ්බවාරිඵුයටො ච. එවං යඛො, මහාරාජ, නිගණ්යඨො

චාතුයාමසංවරසංවුයතො යහොති. යයතො යඛො, මහාරාජ, නිගණ්යඨො එවං

චාතුයාමසංවරසංවුයතො යහොති; අයං වුච්චති, මහාරාජ, නිගණ්යඨො 

[නිගණ්යඨොනාටපුත්යතො(සයා.ක.)] ගතත්යතොචයතත්යතොචඨිතත්යතො 
චා’ති. 

178. ‘‘ඉත්ථං යඛොයම, භන්යත, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතොසන්දිට්ඨිකං

සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො චාතුයාමසංවරං බයාකාසි. යසයයථාපි, 

භන්යත, අම්බං වා පුට්යඨො ලබුජං බයාකයරයය, ලබුජං වා පුට්යඨො අම්බං

බයාකයරයය; එවයමව යඛො යම, භන්යත, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො චාතුයාමසංවරං බයාකාසි.

තස්ස මය්හං, භන්යත, එත යහොසි – ‘කථඤ්හි නාම මාදියසො සමණං වා

බ්රාහ්මණං වා විජියත වසන්තං අපසාය තබ්බං මඤ්යඤයයා’ති. යසො යඛො
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අහං, භන්යත, නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං
නප්පටික්යකොසිං. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා අනත්තමයනො
අනත්තමනවාචං අනිච්ොයරත්වා තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො 
අනික්කුජ්ජන්යතොඋට්ඨායාසනාපක්කමිං. 

සඤ්ච යබලට්ඨපුත්තවාය ො 

179. ‘‘එකමි ාහං, භන්යත, සමයං යයන සඤ්චයයො යබලට්ඨපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා සඤ්චයයන යබලට්ඨපුත්යතන සද්ධිං
සම්යමොදිං. සම්යමො නීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.

එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අහං භන්යත, සඤ්චයං යබලට්ඨපුත්තං

එත යවොචං – ‘යථා නු යඛො ඉමානි, යභො සඤ්චය, 

පුථුසිප්පායතනානි…යප.…සක්කානුයඛො, යභොසඤ්චය, එවයමවදිට්යඨව

ධම්යම සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤයපතු’න්ති? 

180. ‘‘එවංවුත්යත, භන්යත, සඤ්චයයොයබලට්ඨපුත්යතොමං එත යවොච

–‘අත්ථිපයරොයලොයකොතිඉතියචමංපුච්ෙසි, අත්ථිපයරොයලොයකොතිඉති

යචයම අස්ස, අත්ථිපයරොයලොයකොතිඉතියතනංබයාකයරයයං.එවන්තිපි

යම යනො, තථාතිපි යම යනො, අඤ්ඤථාතිපි යම යනො, යනොතිපි යම යනො, 
යනොයනොතිපියමයනො.නත්ථි පයරොයලොයකො…යප.…අත්ථිචනත්ථිච
පයරොයලොයකො…යප.…යනවත්ථිනනත්ථිපයරොයලොයකො…යප.… අත්ථි
සත්තා ඔපපාතිකා…යප.… නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා…යප.… අත්ථි ච
නත්ථි ච සත්තා ඔපපාතිකා…යප.… යනවත්ථි න නත්ථි සත්තා
ඔපපාතිකා…යප.… අත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං
විපායකො…යප.… නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං 
විපායකො…යප.…අත්ථි ච නත්ථි ච සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං
විපායකො…යප.… යනවත්ථි න නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං
විපායකො…යප.… යහොති තථාගයතො පරං මරණා…යප.… න යහොති
තථාගයතො පරං මරණා…යප.… යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං
මරණා…යප.…යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරං මරණාතිඉතියච

මංපුච්ෙසි, යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිඉතියචයම

අස්ස, යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණාති ඉති යත නං

බයාකයරයයං. එවන්තිපි යම යනො, තථාතිපි යම යනො, අඤ්ඤථාතිපි යම

යනො, යනොතිපියමයනො, යනොයනොතිපියමයනො’ති. 

181. ‘‘ඉත්ථං යඛො යම, භන්යත, සඤ්චයයො යබලට්ඨපුත්යතො 
සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො වික්යඛපං බයාකාසි.

යසයයථාපි, භන්යත, අම්බං වා පුට්යඨො ලබුජං බයාකයරයය, ලබුජං වා

පුට්යඨො අම්බං බයාකයරයය; එවයමව යඛො යම, භන්යත, සඤ්චයයො
යබලට්ඨපුත්යතො සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො වික්යඛපං
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බයාකාසි. තස්ස මය්හං, භන්යත, එත යහොසි – ‘අයඤ්ච ඉයමසං 
සමණබ්රාහ්මණානං සබ්බබායලො සබ්බමූළ්යහො. කථඤ්හි නාම සන්දිට්ඨිකං

සාමඤ්ඤඵලං පුට්යඨො සමායනො වික්යඛපං බයාකරිස්සතී’ති. තස්ස මය්හං, 

භන්යත, එත යහොසි – ‘කථඤ්හි නාම මාදියසො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා

විජියත වසන්තං අපසාය තබ්බං මඤ්යඤයයා’ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 
සඤ්චයස්ස යබලට්ඨපුත්තස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා අනත්තමයනො අනත්තමනවාචං 
අනිච්ොයරත්වා තයමව වාචං අනුග්ගණ්හන්යතො අනික්කුජ්ජන්යතො
උට්ඨායාසනාපක්කමිං. 

පඨමසන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලං 

182. ‘‘යසොහං, භන්යත, භගවන්තම්පිපුච්ොමි – ‘යථානුයඛො ඉමානි, 

භන්යත, පුථුසිප්පායතනානියසයයථි ං –හත්ථායරොහාඅස්සායරොහාරථිකා 
ධනුග්ගහා යචලකා චලකා පිණ්ඩ ායකා උග්ගා රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො
මහානාගාසූරා චම්මයයොධියනො  ාසිකපුත්තාආළාරිකාකප්පකාන්හාපකා

සූ ා මාලාකාරා රජකා යපසකාරා නළකාරා කුම්භකාරා ගණකා මුද්දිකා, 

යානිවාපනඤ්ඤානිපි එවංගතානිපුථුසිප්පායතනානි, යතදිට්යඨවධම්යම

සන්දිට්ඨිකං සිප්පඵලං උපජීවන්ති, යත යතන අත්තානං සුයඛන්ති

පීයණන්ති, මාතාපිතයරො සුයඛන්ති පීයණන්ති, පුත්ත ාරං සුයඛන්ති

පීයණන්ති, මිත්තාමච්යච සුයඛන්ති පීයණන්ති, සමණබ්රාහ්මයණසු
උද්ධග්ගිකං  ක්ඛිණං පතිට්ඨයපන්ති යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකං 

සග්ගසංවත්තනිකං.සක්කානුයඛොයම, භන්යත, එවයමවදිට්යඨව ධම්යම

සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤයපතු’න්ති? 

183. ‘‘සක්කා, මහාරාජ. යතන හි, මහාරාජ, තඤ්යඤයවත්ථ 

පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත ඛයමයය, තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං

මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධයතඅස්සපුරියසො ායසොකම්මකායරො [කම්මකයරො
(සී. සයා. කං. පී.)] පුබ්බුට්ඨායී පච්ොනිපාතී කිඞ්කාරපටිස්සාවී මනාපචාරී

පියවාදීමුඛුල්යලොකයකො [මුඛුල්යලොකියකො (සයා.කං.ක.)]. තස්සඑවමස්ස

– ‘අච්ෙරියං, වත යභො, අබ්භුතං, වත යභො, පුඤ්ඤානං ගති, පුඤ්ඤානං

විපායකො. අයඤ්හි රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො මනුස්යසො; 
අහම්පි මනුස්යසො. අයඤ්හි රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො

පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති, ය යවො
මඤ්යඤ. අහං පනම්හිස්ස  ායසො කම්මකායරො පුබ්බුට්ඨායී පච්ොනිපාතී
කිඞ්කාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී මුඛුල්යලොකයකො. යසො වතස්සාහං
පුඤ්ඤානි කයරයයං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි
වත්ථානිඅච්ොය ත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති.යසොඅපයරන
සමයයන යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා
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අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බයජයය.යසොඑවංපබ්බජියතොසමායනොකායයන 

සංවුයතොවිහයරයය, වාචායසංවුයතොවිහයරයය, මනසාසංවුයතොවිහයරයය, 

ඝාසච්ො නපරමතායසන්තුට්යඨො, අභිරයතොපවියවයක.තංයචයතපුරිසා

එවමායරොයචයයං– ‘යග්යඝය වජායනයයාසි, යයොයතයසොපුරියසො [යයො

යත පුරියසො (සී. ක.)]  ායසො කම්මකායරො පුබ්බුට්ඨායී පච්ොනිපාතී

කිඞ්කාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී මුඛුල්යලොකයකො; යසො, ය ව, 

යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජියතො. යසො එවං පබ්බජියතො සමායනොකායයන සංවුයතො

විහරති, වාචාය සංවුයතො විහරති, මනසා සංවුයතො විහරති, 

ඝාසච්ො නපරමතායසන්තුට්යඨො, අභිරයතොපවියවයක’ති.අපිනුත්වංඑවං 

වය යයාසි – ‘එතු යම, යභො, යසො පුරියසො, පුනය ව යහොතු  ායසො
කම්මකායරොපුබ්බුට්ඨායී පච්ොනිපාතීකිඞ්කාරපටිස්සාවීමනාපචාරීපියවාදී

මුඛුල්යලොකයකො’ති? 

184. ‘‘යනො යහතං, භන්යත. අථ යඛො නං මයයමව අභිවාය යයාමපි, 

පච්චුට්යඨයයාමපි, ආසයනනපි නිමන්යතයයාම, අභිනිමන්යතයයාමපි නං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි, 
ධම්මිකම්පිස්ස රක්ඛාවරණගුත්තිංසංවි යහයයාමා’’ති. 

185. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදි එවං සන්යත යහොති වා 

සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංයනොවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත

යහොති සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵල’’න්ති. ‘‘ඉ ං යඛො යත, මහාරාජ, මයා
පඨමංදිට්යඨවධම්යම සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

දුති සන්දිට්ඨිකසාමඤ්ඤඵලං 

186. ‘‘සක්කා පන, භන්යත, අඤ්ඤම්පි එවයමව දිට්යඨව ධම්යම

සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤයපතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, මහාරාජ.යතනහි, 

මහාරාජ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත ඛයමයය, තථා නං 

බයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධයතඅස්සපුරියසොකස්සයකො
ගහපතියකො කරකාරයකො රාසිවඩ්ඪයකො. තස්ස එවමස්ස – ‘අච්ෙරියං වත

යභො, අබ්භුතංවතයභො, පුඤ්ඤානං ගති, පුඤ්ඤානංවිපායකො.අයඤ්හිරාජා

මාගයධොඅජාතසත්තුයවය හිපුත්යතොමනුස්යසො, අහම්පිමනුස්යසො.අයඤ්හි
රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො පඤ්චහි කාමගුයණහි 

සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති, ය යවො මඤ්යඤ. අහං පනම්හිස්ස
කස්සයකො ගහපතියකො කරකාරයකො රාසිවඩ්ඪයකො. යසො වතස්සාහං
පුඤ්ඤානි කයරයයං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි
වත්ථානිඅච්ොය ත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. 
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‘‘යසොඅපයරනසමයයනඅප්පංවායභොගක්ඛන්ධංපහායමහන්තං වා

යභොගක්ඛන්ධං පහාය, අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා 
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ොය ත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය. යසො එවං පබ්බජියතො

සමායනොකායයන සංවුයතොවිහයරයය, වාචායසංවුයතොවිහයරයය, මනසා

සංවුයතො විහයරයය, ඝාසච්ො නපරමතාය සන්තුට්යඨො, අභිරයතො

පවියවයක. තං යච යත පුරිසා එවමායරොයචයයං – ‘යග්යඝ, ය ව

ජායනයයාසි, යයො යත යසො පුරියසො [යයො යත පුරියසො (සී.)] කස්සයකො

ගහපතියකොකරකාරයකොරාසිවඩ්ඪයකො; යසොය වයකසමස්සුංඔහායරත්වා 
කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො. යසො

එවං පබ්බජියතො සමායනො කායයන සංවුයතො විහරති, වාචාය සංවුයතො

විහරති, මනසා සංවුයතො විහරති, ඝාසච්ො නපරමතාය සන්තුට්යඨො, 

අභිරයතොපවියවයක’’ති.අපිනු ත්වංඑවංවය යයාසි–‘එතුයම, යභො, යසො

පුරියසො, පුනය ව යහොතු කස්සයකො ගහපතියකො කරකාරයකො

රාසිවඩ්ඪයකො’ති? 

187. ‘‘යනො යහතං, භන්යත. අථ යඛො නං මයයමව අභිවාය යයාමපි, 

පච්චුට්යඨයයාමපි, ආසයනනපි නිමන්යතයයාම, අභිනිමන්යතයයාමපි නං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි, 
ධම්මිකම්පිස්ස රක්ඛාවරණගුත්තිංසංවි යහයයාමා’’ති. 

188. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ? යදි එවං සන්යත යහොති වා 

සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංයනොවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත

යහොති සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵල’’න්ති. ‘‘ඉ ං යඛො යත, මහාරාජ, මයා 
දුතියංදිට්යඨවධම්යමසන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලංපඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

පණීතතරසාමඤ්ඤඵලං 

189. ‘‘සක්කා පන, භන්යත, අඤ්ඤම්පි දිට්යඨව ධම්යම සන්දිට්ඨිකං
සාමඤ්ඤඵලං පඤ්ඤයපතුං ඉයමහි සන්දිට්ඨියකහි සාමඤ්ඤඵයලහි

අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්චා’’ති? ‘‘සක්කා, මහාරාජ. යතන හි, 

මහාරාජ, සුයණොහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො භගවයතො
පච්චස්යසොසි. 

190. භගවාඑත යවොච–‘‘ඉධ, මහාරාජ, තථාගයතොයලොයකඋප්පජ්ජති 
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො
ඉමං යලොකං සය වකං සමාරකං සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං 
සය වමනුස්සංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති.යසොධම්මංය යසති



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  සාමඤ්ඤඵලසුත්තං 

50 

පටුන 

ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංපකායසති. 

191. ‘‘තංධම්මංසුණාතිගහපතිවාගහපතිපුත්යතොවා අඤ්ඤතරස්මිං
වාකුයලපච්චාජායතො. යසොතං ධම්මං සුත්වා තථාගයතසද්ධං පටිලභති.
යසො යතන සද්ධාපටිලායභන සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –

‘සම්බායධොඝරාවායසොරයජොපයථො, අබ්යභොකායසොපබ්බජ්ජා.නයි ංසුකරං 
අගාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං
බ්රහ්මචරියං චරිතුං.යංනූනාහංයකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානිවත්ථානි
අච්ොය ත්වාඅගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. 

192. ‘‘යසොඅපයරනසමයයනඅප්පංවායභොගක්ඛන්ධංපහායමහන්තං 
වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ොය ත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජති. 

193. ‘‘යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො

විහරති ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භය ස්සාවී, 

සමා ාය සික්ඛති සික්ඛාපය සු, කායකම්මවචීකම්යමන සමන්නාගයතො

කුසයලන, පරිසුද්ධාජීයවො සීලසම්පන්යනො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො 

[ගුත්තද්වායරො, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ (ක.)], සතිසම්පජඤ්යඤන 

සමන්නාගයතො, සන්තුට්යඨො. 

චූළසීලං 

194. ‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, භික්ඛුසීලසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, මහාරාජ, 
භික්ඛු පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති.නිහිත ණ්යඩො 
නිහිතසත්යථො ලජ්ජී  යාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති.
ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

‘‘අදින්නා ානං පහාය අදින්නා ානා පටිවිරයතො යහොති දින්නා ායී

දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනාවිහරති.ඉ ම්පිස්ස යහොති
සීලස්මිං. 

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී යහොති ආරාචාරී විරයතො යමථුනා 
ගාමධම්මා.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

‘‘මුසාවා ං පහාය මුසාවා ා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො 
යථයතොපච්චයියකොඅවිසංවා යකොයලොකස්ස.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 
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‘‘පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති; ඉයතොසුත්වා

න අමුත්රඅක්ඛාතා ඉයමසං යභ ාය; අමුත්ර වා සුත්වානඉයමසං අක්ඛාතා, 

අමූසං යභ ාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා, සහිතානං වා අනුප්ප ාතා, 
සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී සමග්ගකරණං වාචං භාසිතා
යහොති. ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

‘‘ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති; යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හ යඞ්ගමා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපාතථාරූපිංවාචංභාසිතා යහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී 

භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා යහොති
කායලනසාපය සං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යහොති…යප.… එකභත්තියකො
යහොති රත්තූපරයතො විරයතො විකාලයභොජනා. නච්චගීතවාදිතවිසූක ස්සනා
පටිවිරයතො යහොති. මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා
පටිවිරයතො යහොති. උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති.
ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. 
ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.  ාසි ාසපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.
කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණාපටිවිරයතොයහොති. හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො යහොති. යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. 
දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති. කයවික්කයා පටිවිරයතො 
යහොති. තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො යහොති.
උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා පටිවිරයතො යහොති.
යෙ නවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතො යහොති.
ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

චූළසීලංනිට්ඨිතං. 

මජ්ඣිමසීලං 

195. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං බීජගාමභූතගාමසමාරම්භං අනුයුත්තා
විහරන්ති. යසයයථි ං –මූලබීජංඛන්ධබීජංඵළුබීජංඅග්ගබීජංබීජබීජයමව

පඤ්චමං, ඉති එවරූපා බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යහොති.
ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 
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196. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං සන්නිධිකාරපරියභොගං අනුයුත්තා
විහරන්ති. යසයයථි ං – අන්නසන්නිධිං පානසන්නිධිං වත්ථසන්නිධිං

යානසන්නිධිං සයනසන්නිධිං ගන්ධසන්නිධිං ආමිසසන්නිධිං, ඉති වා ඉති
එවරූපා සන්නිධිකාරපරියභොගා පටිවිරයතො යහොති. ඉ ම්පිස්ස යහොති
සීලස්මිං. 

197. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විසූක ස්සනං අනුයුත්තා විහරන්ති.

යසයයථි ං – නච්චං ගීතං වාදිතං යපක්ඛං අක්ඛානං පාණස්සරං යවතාළං
කුම්භථූණං යසොභනකං චණ්ඩාලං වංසං යධොවනං හත්ථියුද්ධං අස්සයුද්ධං
මහිංසයුද්ධං උසභයුද්ධං අජයුද්ධං යමණ්ඩයුද්ධං කුක්කුටයුද්ධං
වට්ටකයුද්ධං  ණ්ඩයුද්ධං මුට්ඨියුද්ධං නිබ්බුද්ධං උයයයොධිකං බලග්ගං
යසනාබූහං අනීක ස්සනං ඉති වා ඉති එවරූපා විසූක ස්සනා පටිවිරයතො
යහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

198. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොගං අනුයුත්තා
විහරන්ති. යසයයථි ං – අට්ඨප ං  සප ං ආකාසං පරිහාරපථං සන්තිකං
ඛලිකං ඝටිකං සලාකහත්ථං අක්ඛං පඞ්ගචීරං වඞ්කකං යමොක්ඛචිකං 
චිඞ්ගුලිකංපත්තාළ්හකංරථකංධනුකංඅක්ඛරිකංමයනසිකංයථාවජ්ජංඉති
වා ඉති එවරූපා ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති. ඉ ම්පිස්ස
යහොතිසීලස්මිං. 

199. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං උච්චාසයනමහාසයනං අනුයුත්තා

විහරන්ති. යසයයථි ං – ආසන්දිං පල්ලඞ්කං යගොනකං චිත්තකං පටිකං
පටලිකං තූලිකං විකතිකං උද් යලොමිං එකන්තයලොමිං කට්ටිස්සං
යකොයසයයං කුත්තකං හත්ථත්ථරං අස්සත්ථරං රථත්ථරං අජිනප්පයවණං
ක ලිමිගපවරපච්චත්ථරණංසඋත්තරච්ෙ ංඋභයතොයලොහිතකූපධානංඉතිවා
ඉති එවරූපා උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති. ඉ ම්පිස්ස යහොති
සීලස්මිං. 

200. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං මණ්ඩනවිභූසනට්ඨානානුයයොගං
අනුයුත්තා විහරන්ති. යසයයථි ං – උච්ො නං පරිමද් නං න්හාපනං
සම්බාහනංආ ාසංඅඤ්ජනං මාලාගන්ධවියලපනංමුඛචුණ්ණංමුඛයලපනං

හත්ථබන්ධංසිඛාබන්ධං ණ්ඩංනාළිකංඅසිං [ඛග්ගං (සී.පී.), අසිංඛග්ගං

(සයා.කං.), ඛග්ගංඅසිං (ක.)] ෙත්තංචිත්රුපාහනංඋණ්හීසංමණංවාලබීජනිං
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ඔ ාතානි වත්ථානි දීඝ සානි ඉති වා ඉති එවරූපා
මණ්ඩනවිභූසනට්ඨානානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති. ඉ ම්පිස්ස යහොති
සීලස්මිං. 

201. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං තිරච්ොනකථං අනුයුත්තා විහරන්ති.
යසයයථි ං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං භයකථං
යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං

ජනප කථංඉත්ථිකථං [ඉත්ථිකථංපුරිසකථංකුමාරකථංකුමාරිකථං(ක.)] 
සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං 
යලොකක්ඛායිකං සමුද් ක්ඛායිකං ඉතිභවාභවකථං ඉති වා ඉති එවරූපාය 

තිරච්ොනකථායපටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

202. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං විග්ගාහිකකථං අනුයුත්තා විහරන්ති.

යසයයථි ං – න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං

ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි, මිච්ො පටිපන්යනො

ත්වමසි, අහමස්මි සම්මා පටිපන්යනො, සහිතං යම, අසහිතං යත, පුයර

වචනීයං පච්ො අවච, පච්ො වචනීයං පුයර අවච, අධිචිණ්ණං යත

විපරාවත්තං, ආයරොපියතො යත වාය ො, නිග්ගහියතො ත්වමසි, චර 

වා ප්පයමොක්ඛාය, නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසීති ඉති වා ඉති එවරූපාය
විග්ගාහිකකථාය පටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

203. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපං දූයතයයපහිණගමනානුයයොගං 

අනුයුත්තාවිහරන්ති.යසයයථි ං–රඤ්ඤං, රාජමහාමත්තානං, ඛත්තියානං, 

බ්රාහ්මණානං, ගහපතිකානං, කුමාරානං – ‘ඉධගච්ෙ, අමුත්රාගච්ෙ, ඉ ං හර, 
අමුත්ර ඉ ං ආහරා’ති ඉති වා ඉති එවරූපා දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා
පටිවිරයතොයහොති. ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

204. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 

යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත කුහකා ච යහොන්ති ලපකා ච යනමිත්තිකා ච
නිප්යපසිකාචලායභන ලාභංනිජිගීංසිතායරොච.ඉතිඑවරූපාකුහනලපනා
පටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං’’. 

මජ්ඣිමසීලංනිට්ඨිතං. 
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මහාසීලං 

205. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං
කප්යපන්ති. යසයයථි ං – අඞ්ගං නිමිත්තං උප්පාතං සුපිනං ලක්ඛණං
මූසිකච්ඡින්නං අග්ගියහොමං  බ්බියහොමං ථුසයහොමං කණයහොමං
තණ්ඩුලයහොමං සප්පියහොමං යතලයහොමං මුඛයහොමං යලොහිතයහොමං 
අඞ්ගවිජ්ජා වත්ථුවිජ්ජාඛත්තවිජ්ජාසිවවිජ්ජාභූතවිජ්ජාභූරිවිජ්ජා අහිවිජ්ජා
විසවිජ්ජාවිච්ඡිකවිජ්ජාමූසිකවිජ්ජාසකුණවිජ්ජාවායසවිජ්ජා පක්කජ්ඣානං
සරපරිත්තාණං මිගචක්කං ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය 

මිච්ොජීවාපටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

206. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 
කප්යපන්ති. යසයයථි ං – මණලක්ඛණං වත්ථලක්ඛණං  ණ්ඩලක්ඛණං
සත්ථලක්ඛණං අසිලක්ඛණං උසුලක්ඛණං ධනුලක්ඛණං ආවුධලක්ඛණං
ඉත්ථිලක්ඛණං පුරිසලක්ඛණං කුමාරලක්ඛණං කුමාරිලක්ඛණං
 ාසලක්ඛණං  ාසිලක්ඛණං හත්ථිලක්ඛණං අස්සලක්ඛණං මහිංසලක්ඛණං
උසභලක්ඛණං යගොලක්ඛණං අජලක්ඛණං යමණ්ඩලක්ඛණං
කුක්කුටලක්ඛණං වට්ටකලක්ඛණං යගොධාලක්ඛණං කණ්ණකලක්ඛණං
කච්ෙපලක්ඛණං මිගලක්ඛණං ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය
මිච්ොජීවාපටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

207. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති.යසයයථි ං – රඤ්ඤං නියයානංභවිස්සති, රඤ්ඤංඅනියයානං

භවිස්සති, අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති, බාහිරානං රඤ්ඤං

අපයානං භවිස්සති, බාහිරානං රඤ්ඤං උපයානං භවිස්සති, අබ්භන්තරානං

රඤ්ඤං අපයානං භවිස්සති, අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං ජයයො භවිස්සති, 

බාහිරානංරඤ්ඤංපරාජයයොභවිස්සති, බාහිරානංරඤ්ඤංජයයොභවිස්සති, 

අබ්භන්තරානං රඤ්ඤං පරාජයයො භවිස්සති, ඉති ඉමස්ස ජයයො භවිස්සති, 

ඉමස්ස පරාජයයො භවිස්සති ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය
මිච්ොජීවාපටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

208. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 

කප්යපන්ති.යසයයථි ං–චන් ග්ගායහොභවිස්සති, සූරියග්ගායහොභවිස්සති, 

නක්ඛත්තග්ගායහො භවිස්සති, චන්දිමසූරියානං පථගමනං භවිස්සති, 

චන්දිමසූරියානං උප්පථගමනංභවිස්සති, නක්ඛත්තානංපථගමනංභවිස්සති, 

නක්ඛත්තානංඋප්පථගමනං භවිස්සති, උක්කාපායතොභවිස්සති, දිසාඩායහො



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  සාමඤ්ඤඵලසුත්තං 

55 

පටුන 

භවිස්සති, භූමිචායලො භවිස්සති, ය වදුද්රභි භවිස්සති, 

චන්දිමසූරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකියලසං යවො ානං

භවිස්සති, එවංවිපායකො චන් ග්ගායහො භවිස්සති, එවංවිපායකොසූරියග්ගායහො

භවිස්සති, එවංවිපායකො නක්ඛත්තග්ගායහො භවිස්සති, එවංවිපාකං

චන්දිමසූරියානං පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපාකං චන්දිමසූරියානං

උප්පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපාකං නක්ඛත්තානං පථගමනං භවිස්සති, 

එවංවිපාකං නක්ඛත්තානං උප්පථගමනං භවිස්සති, එවංවිපායකො

උක්කාපායතො භවිස්සති, එවංවිපායකො දිසාඩායහො භවිස්සති, එවංවිපායකො

භූමිචායලො භවිස්සති, එවංවිපායකො ය වදුද්රභි භවිස්සති, එවංවිපාකං
චන්දිමසූරියනක්ඛත්තානං උග්ගමනං ඔගමනං සංකියලසං යවො ානං
භවිස්සති ඉති වා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා පටිවිරයතො
යහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

209. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති. යසයයථි ං – සුවුට්ඨිකා භවිස්සති, දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සති, 

සුභික්ඛං භවිස්සති, දුබ්භික්ඛං භවිස්සති, යඛමං භවිස්සති, භයං භවිස්සති, 

යරොයගො භවිස්සති, ආයරොගයං භවිස්සති, මුද් ා, ගණනා, සඞ්ඛානං, 

කායවයයං, යලොකායතංඉතිවාඉතිඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා
පටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 

210. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 
කප්යපන්ති.යසයයථි ං–ආවාහනංවිවාහනංසංවරණංවිවරණංසඞ්කිරණං 
විකිරණංසුභගකරණං දුබ්භගකරණංවිරුද්ධගබ්භකරණංජිව්හානිබන්ධනං 
හනුසංහනනං හත්ථාභිජප්පනං හනුජප්පනං කණ්ණජප්පනං ආ ාසපඤ්හං
කුමාරිකපඤ්හං ය වපඤ්හං ආදිච්චුපට්ඨානං මහතුපට්ඨානං අබ්භුජ්ජලනං
සිරිව්හායනංඉතිවාඉති එවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවාපටිවිරයතො
යහොති.ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

211. ‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි 
යභොජනානිභුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං 

කප්යපන්ති. යසයයථි ං – සන්තිකම්මං පණධිකම්මං භූතකම්මං භූරිකම්මං
වස්සකම්මංයවොස්සකම්මංවත්ථුකම්මංවත්ථුපරිකම්මංආචමනංන්හාපනං 
ජුහනං වමනං වියරචනං උද්ධංවියරචනං අයධොවියරචනං සීසවියරචනං
කණ්ණයතලං යනත්තතප්පනං නත්ථුකම්මං අඤ්ජනං පච්චඤ්ජනං

සාලාකියං සල්ලකත්තියං  ාරකතිකිච්ො, මූලයභසජ්ජානං අනුප්ප ානං, 
ඔසධීනංපටියමොක්යඛො ඉතිවා ඉති එවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවා
පටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. 
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212. ‘‘ස යඛොයසො, මහාරාජ, භික්ඛුඑවං සීලසම්පන්යනොනකුයතොචි

භයං සමනුපස්සති, යදි ං සීලසංවරයතො. යසයයථාපි – මහාරාජ, රාජා
ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො නිහතපච්චාමිත්යතො න කුයතොචි භයං

සමනුපස්සති, යදි ං පච්චත්ථිකයතො; එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං

සීලසම්පන්යනො නකුයතොචි භයං සමනුපස්සති, යදි ං සීලසංවරයතො. යසො
ඉමිනා අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො අජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛං

පටිසංයවය ති.එවංයඛො, මහාරාජ, භික්ඛුසීලසම්පන්යනොයහොති. 

මහාසීලංනිට්ඨිතං. 

ඉන්ද්රි සංවයරො 

213. ‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, භික්ඛුඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරො යහොති? ඉධ, 

මහාරාජ, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 

අභිජ්ඣා ය ොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද් ං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.…
ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣා ය ොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන
ඉන්ද්රියසංවයරනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛංපටිසංයවය ති. 

එවංයඛො, මහාරාජ, භික්ඛුඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරොයහොති. 

සතිසම්පජඤ්ඤං 

214. ‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, භික්ඛු සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො

යහොති? ඉධ, මහාරාජ, භික්ඛු අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී

යහොති, ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත

පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී

යහොති, අසියත පීයත ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, 

උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරී යහොති, ගයතඨියතනිසින්යනසුත්යත

ජාගරියතභාසියතතුණ්හීභායව සම්පජානකාරීයහොති. එවං යඛො, මහාරාජ, 
භික්ඛුසතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතොයහොති. 

සන්යතොයසො 

215. ‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති? ඉධ, මහාරාජ, 

භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන, කුච්ඡිපරිහාරියකන 
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පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති, සමා ායයව පක්කමති. 

යසයයථාපි, මහාරාජ, පක්ඛීසකුයණොයයනයයයනවයඩති, සපත්තභායරොව

යඩති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, භික්ඛුසන්තුට්යඨොයහොතිකායපරිහාරියකන

චීවයරනකුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන.යසොයයනයයයනවපක්කමති, 

සමා ායයවපක්කමති.එවංයඛො, මහාරාජ, භික්ඛු සන්තුට්යඨොයහොති. 

නීවරණප්පහානං 

216. ‘‘යසොඉමිනාචඅරියයනසීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතො, ඉමිනා

ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, ඉමිනා ච අරියයන

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො, ඉමාය ච අරියාය සන්තුට්ඨියා

සමන්නාගයතො, විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං
කන් රං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො 
පච්ොභත්තංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොනිසී තිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායං පණධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා. 

217. ‘‘යසොඅභිජ්ඣංයලොයකපහායවිගතාභිජ්යඣනයචතසාවිහරති, 
අභිජ්ඣායචිත්තංපරියසොයධති.බයාපා පය ොසංපහායඅබයාපන්නචිත්යතො 

විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපා පය ොසා චිත්තං පරියසොයධති.

ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී, සයතො

සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය

අනුද්ධයතො විහරති, අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා

චිත්තංපරියසොයධති.විචිකිච්ෙං පහායතිණ්ණවිචිකිච්යෙොවිහරති, අකථංකථීද

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ොයචිත්තං පරියසොයධති. 

218. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො ඉණං ආ ාය කම්මන්යත
පයයොයජයය.තස්සයතකම්මන්තාසමිජ්යඣයයං.යසොයානිච යපොරාණානි

ඉණමූලානි, තානි ච බයන්තිං කයරයය [බයන්තීකයරයය (සී. සයා. කං.)], 

සියා චස්ස උත්තරිං අවසිට්ඨං  ාරභරණාය. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො
පුබ්යබ ඉණං ආ ාය කම්මන්යත පයයොයජසිං. තස්ස යම යත කම්මන්තා

සමිජ්ඣිංසු. යසොහං යානි ච යපොරාණානි ඉණමූලානි, තානි ච බයන්තිං

අකාසිං, අත්ථිචයමඋත්තරිංඅවසිට්ඨං ාරභරණායා’ති.යසො තයතොනි ානං

ලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

219. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො ආබාධියකො අස්ස දුක්ඛියතො 

බාළ්හගිලායනො; භත්තඤ්චස්ස නච්ොය යය, න චස්ස කායය බලමත්තා.

යසො අපයරනසමයයන තම්හාආබාධා මුච්යචයය; භත්තං චස්ස ොය යය, 
සියා චස්ස කායය බලමත්තා. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො පුබ්යබ

ආබාධියකොඅයහොසිංදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො; භත්තඤ්චයම නච්ොය සි, 
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පටුන 

නචයමආසි [නචස්සයම(ක.)] කායයබලමත්තා. යසොම්හිඑතරහිතම්හා

ආබාධාමුත්යතො; භත්තඤ්චයමොය ති, අත්ථිචයමකායය බලමත්තා’ති.

යසොතයතොනි ානංලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

220. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසොබන්ධනාගායරබද්යධොඅස්ස. යසො
අපයරන සමයයනතම්හා බන්ධනාගාරා මුච්යචයය යසොත්ථිනා අබ්භයයන 

[උබ්බයයන(සී.ක.)], නචස්සකිඤ්චියභොගානංවයයො.තස්සඑවමස්ස – 

‘අහංයඛොපුබ්යබබන්ධනාගායරබද්යධොඅයහොසිං, යසොම්හිඑතරහිතම්හා
බන්ධනාගාරා මුත්යතො යසොත්ථිනා අබ්භයයන. නත්ථි ච යම කිඤ්චි

යභොගානං වයයො’ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය
යසොමනස්සං. 

221. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො  ායසො අස්ස අනත්තාධීයනො 
පරාධීයනො න යයනකාමංගයමො. යසො අපයරන සමයයන තම්හා  ාසබයා
මුච්යචයය අත්තාධීයනො අපරාධීයනො භුජිස්යසො යයනකාමංගයමො. තස්ස
එවමස්ස–‘අහංයඛොපුබ්යබ ායසොඅයහොසිං අනත්තාධීයනොපරාධීයනොන
යයනකාමංගයමො. යසොම්හි එතරහි තම්හා  ාසබයා මුත්යතො අත්තාධීයනො
අපරාධීයනො භුජිස්යසො යයනකාමංගයමො’ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ

පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

222. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො සධයනො සයභොයගො 
කන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්යජයය දුබ්භික්ඛං සප්පටිභයං. යසො අපයරන

සමයයනතං කන්තාරංනිත්ථයරයයයසොත්ථිනා, ගාමන්තංඅනුපාපුයණයය
යඛමංඅප්පටිභයං.තස්ස එවමස්ස– ‘අහංයඛොපුබ්යබසධයනොසයභොයගො
කන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්ජිං දුබ්භික්ඛං සප්පටිභයං. යසොම්හි එතරහි තං

කන්තාරං නිත්ථිණ්යණො යසොත්ථිනා, ගාමන්තං අනුප්පත්යතො යඛමං

අප්පටිභය’න්ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය 
යසොමනස්සං. 

223. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු යථා ඉණං යථා යරොගං යථා

බන්ධනාගාරං යථා  ාසබයං යථා කන්තාරද්ධානමග්ගං, එවං ඉයම පඤ්ච 
නීවරයණඅප්පහීයනඅත්තනිසමනුපස්සති. 

224. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, යථා ආණණයං යථා ආයරොගයං යථා 

බන්ධනායමොක්ඛංයථාභුජිස්සංයථායඛමන්තභූමිං; එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
භික්ඛුඉයම පඤ්චනීවරයණපහීයනඅත්තනිසමනුපස්සති. 
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225. ‘‘තස්සියම පඤ්ච නීවරයණ පහීයන අත්තනි සමනුපස්සයතො

පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයොසුඛංයවය ති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 

පඨමජ්ඣානං 

226. ‘‘යසොවිවිච්යචවකායමහි, විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො
ඉමයමව කායංවියවකයජනපීතිසුයඛනඅභිසන්ය තිපරිසන්ය තිපරිපූයරති 

පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස වියවකයජන පීතිසුයඛන
අප්ඵුටං යහොති. 

227. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ,  ක්යඛො න්හාපයකොවාන්හාපකන්යතවාසී
වා කංසථායල න්හානීයචුණ්ණානි ආකිරිත්වා උ යකන පරිප්යඵොසකං

පරිප්යඵොසකං සන්යනයය, සායං න්හානීයපිණ්ඩි ස්යනහානුගතා 

ස්යනහපයරතා සන්තරබාහිරා ඵුටා ස්යනයහන, න ච පග්ඝරණී; එවයමව

යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු ඉමයමවකායංවියවකයජනපීතිසුයඛනඅභිසන්ය ති

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

වියවකයජනපීතිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති.ඉ ම්පියඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං
සාමඤ්ඤඵලංපුරියමහිසන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහි අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

දුති ජ්ඣානං 

228. ‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා 
අජ්ඣත්තං සම්පසා නං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමවකායං

සමාධියජන පීතිසුයඛන අභිසන්ය ති පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතොකායස්සසමාධියජනපීතිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

229. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, උ කරහය ො ගම්භීයරො උබ්භිය ො යකො 

[උබ්භියතො යකො (සයා. කං. ක.)] තස්ස යනවස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය

උ කස්ස ආයමුඛං, න  ක්ඛිණාය දිසාය උ කස්ස ආයමුඛං, න පච්ඡිමාය

දිසාය උ කස්සආයමුඛං, නඋත්තරායදිසායඋ කස්සආයමුඛං, ය යවොච
න කායලනකාලං සම්මාධාරං අනුප්පයවච්යෙයය. අථ යඛො තම්හාව
උ කරහ ාසීතාවාරිධාරාඋබ්භිජ්ජිත්වාතයමව උ කරහ ංසීයතනවාරිනා

අභිසන්ය යය පරිසන්ය යය පරිපූයරයය පරිප්ඵයරයය, නාස්ස කිඤ්චි

සබ්බාවයතො උ කරහ ස්ස සීයතන වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛු ඉමයමව කායං සමාධියජන පීතිසුයඛන අභිසන්ය ති

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස
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සමාධියජන පීතිසුයඛනඅප්ඵුටං යහොති.ඉ ම්පියඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං 
සාමඤ්ඤඵලංපුරියමහිසන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්ච 
පණීතතරඤ්ච. 

තති ජ්ඣානං 

230. ‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, භික්ඛු පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච

විහරතිසයතොසම්පජායනො, සුඛඤ්චකායයනපටිසංයවය ති, යංතංඅරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති, තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමවකායං නිප්පීතියකනසුයඛනඅභිසන්ය ති

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස
නිප්පීතියකනසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

231. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, උප්පලිනියං වා පදුමිනියං වා 
පුණ්ඩරීකිනියංවාඅප්යපකච්චානිඋප්පලානිවාපදුමානිවාපුණ්ඩරීකානිවා 
උ යක ජාතානි උ යක සංවඩ්ඪානි උ කානුග්ගතානි 

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි යාව චග්ගා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා

අභිසන්නානි පරිසන්නානි [අභිසන් ානි පරිසන් ානි (ක.)] පරිපූරානි 

පරිප්ඵුටානි [පරිප්ඵුට්ඨානි (පී.)], නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවතං උප්පලානං වා

පදුමානංවාපුණ්ඩරීකානංවාසීයතනවාරිනාඅප්ඵුටංඅස්ස; එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛු ඉමයමව කායං නිප්පීතියකන සුයඛන අභිසන්ය ති

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

නිප්පීතියකන සුයඛන අප්ඵුටං යහොති. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං 
සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහිසන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

චතුත්ථජ්ඣානං 

232. ‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච

පහානා, පුබ්යබව යසොමනස්සය ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, යසොඉමයමව

කායං පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන
අප්ඵුටංයහොති. 

233. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො ඔ ායතන වත්යථන සසීසං

පාරුපිත්වානිසින්යනොඅස්ස, නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතො කායස්සඔ ායතන

වත්යථන අප්ඵුටං අස්ස; එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු ඉමයමව කායං 

පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, නාස්ස
කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන අප්ඵුටං
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පටුන 

යහොති. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි
සන්දිට්ඨියකහි සාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

විපස්සනාඤාණං 

234. ‘‘යසො [පුන චපරං මහාරාජ භික්ඛු යසො (ක.)] එවං සමාහියත
චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත
කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති 
අභිනින්නායමති. යසො එවං පජානාති – ‘අයං යඛො යම කායයො රූපී
චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔ නකුම්මාසූපචයයො 

අනිච්චුච්ො න-පරිමද් න-යභ න-විද්ධංසන-ධම්යමො; ඉ ඤ්ච පන යම
විඤ්ඤාණංඑත්ථ සිතංඑත්ථපටිබද්ධ’න්ති. 

235. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, මණයවළුරියයොසුයභොජාතිමා අට්ඨංයසො
සුපරිකම්මකයතොඅච්යෙොවිප්පසන්යනොඅනාවියලොසබ්බාකාරසම්පන්යනො. 

තත්රාස්සසුත්තංආවුතංනීලංවාපීතංවායලොහිතංවා [පීතකංවා යලොහිතකං
වා (ක.)] ඔ ාතං වා පණ්ඩුසුත්තං වා. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො හත්යථ 

කරිත්වා පච්චයවක්යඛයය – ‘අයං යඛො මණ යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා
අට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො අච්යෙො විප්පසන්යනො අනාවියලො

සබ්බාකාරසම්පන්යනො; තත්රි ංසුත්තං ආවුතංනීලංවාපීතංවායලොහිතංවා

ඔ ාතං වාපණ්ඩුසුත්තං වා’ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, භික්ඛුඑවංසමාහියත
චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත
කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති. යසො එවං පජානාති – ‘අයං යඛො යම කායයො රූපී 

චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔ නකුම්මාසූපචයයො 

අනිච්චුච්ො නපරිමද් නයභ නවිද්ධංසනධම්යමො; ඉ ඤ්ච පන යම 

විඤ්ඤාණං එත්ථ සිතං එත්ථ පටිබද්ධ’න්ති. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, 
සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි සන්දිට්ඨියකහි සාමඤ්ඤඵයලහි
අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

මයනොමයිද්ධිඤාණං 

236. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
මයනොමයංකායං අභිනිම්මානාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො 
ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපිං මයනොමයං
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රියං. 

237. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො මුඤ්ජම්හා ඊසිකං පවායහයය 

[පබ්බායහයය (සයා. ක.)]. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං මුඤ්යජො, අයං ඊසිකා, 

අඤ්යඤො මුඤ්යජො, අඤ්ඤා ඊසිකා, මුඤ්ජම්හා ත්යවව ඊසිකා පවාළ්හා’ති 
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[පබ්බාළ්හාති(සයා.ක.)]. යසයයථාවාපන, මහාරාජ, පුරියසොඅසිංයකොසියා

පවායහයය.තස්සඑවමස්ස–‘අයංඅසි, අයංයකොසි, අඤ්යඤො අසි, අඤ්ඤා

යකොසි, යකොසියා ත්යවව අසි පවාළ්යහො’’ති. යසයයථා වා පන, මහාරාජ, 

පුරියසො අහිං කරණ්ඩා උද්ධයරයය. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං අහි, අයං

කරණ්යඩො. අඤ්යඤො අහි, අඤ්යඤො කරණ්යඩො, කරණ්ඩා ත්යවව අහි

උබ්භයතො’ති [උද්ධරියතො (සයා.කං.)]. එවයමවයඛො, මහාරාජ, භික්ඛුඑවං
සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස
මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත මයනොමයං කායං
අභිනිම්මානාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො ඉමම්හා කායා 
අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපිං මයනොමයං සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං

අහීනින්ද්රියං. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි
සන්දිට්ඨියකහි සාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

ඉද්ධිවිධඤාණං 

238. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත

ඉද්ධිවිධායචිත්තංඅභිනීහරතිඅභිනින්නායමති. යසොඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොති–එයකොපිහුත්වාබහුධා යහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොති; 
ආවිභාවං තියරොභාවං තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං
අසජ්ජමායනො ගච්ෙති යසයයථාපි ආකායස. පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං 

කයරොති යසයයථාපිඋ යක.උ යකපි අභිජ්ජමායනගච්ෙති [අභිජ්ජමායනො 

(සී. ක.)] යසයයථාපි පථවියා. ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති යසයයථාපි
පක්ඛී සකුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව
පාණනා පරාමසතිපරිමජ්ජති.යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති. 

239. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ,  ක්යඛො කුම්භකායරො වා 
කුම්භකාරන්යතවාසී වා සුපරිකම්මකතාය මත්තිකාය යං යය ව

භාජනවිකතිංආකඞ්යඛයය, තංතය වකයරයයඅභිනිප්ඵාය යය.යසයයථා

වා පන, මහාරාජ,  ක්යඛො  න්තකායරො වා  න්තකාරන්යතවාසී වා

සුපරිකම්මකතස්මිං  න්තස්මිං යං යය ව  න්තවිකතිං ආකඞ්යඛයය, තං

තය ව කයරයය අභිනිප්ඵාය යය. යසයයථා වා පන, මහාරාජ,  ක්යඛො 
සුවණ්ණකායරො වා සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා සුපරිකම්මකතස්මිං

සුවණ්ණස්මිංයංයය ව සුවණ්ණවිකතිංආකඞ්යඛයය, තංතය වකයරයය

අභිනිප්ඵාය යය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත
පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණවිගතූපක්කියලයස මුදුභූයතකම්මනියය
ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ඉද්ධිවිධාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති.

යසොඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති–එයකොපිහුත්වා බහුධායහොති, 

බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං තියරොභාවං තියරොකුට්ටං
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තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො ගච්ෙති යසයයථාපි ආකායස.
පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති යසයයථාපි උ යක. උ යකපි
අභිජ්ජමායන ගච්ෙති යසයයථාපි පථවියා. ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති
යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක 
එවංමහානුභායව පාණනාපරාමසතිපරිමජ්ජති.යාවබ්රහ්මයලොකාපි කායයන

වසං වත්යතති. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි 
සන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

දිබ්බයසොතඤාණං 

240. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත දිබ්බාය
යසොතධාතුයාචිත්තංඅභිනීහරතිඅභිනින්නායමති.යසො දිබ්බායයසොතධාතුයා
විසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්ය සුණාතිදිබ්යබච මානුයසච
යයදූයරසන්තියකච. 

241. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො. යසො

සුයණයය යභරිසද් ම්පි මුදිඞ්ගසද් ම්පි [මුතිඞ්ගසද් ම්පි (සී. පී.)] 

සඞ්ඛපණවදින්දිමසද් ම්පි [සඞ්ඛපණවය ණ්ඩිමසද් ම්පි (සී. පී.), 

සඞ්ඛසද් ංපි පණවසද් ංපි ය න්දිමසද් ංපි (සයා. කං.)]. තස්ස එවමස්ස –

‘යභරිසද්ය ො’ ඉතිපි, ‘මුදිඞ්ගසද්ය ො’ඉතිපි, ‘සඞ්ඛපණවදින්දිමසද්ය ො’ඉතිපි 

[සඞ්ඛසද්ය ො ඉතිපි පණවසද්ය ො ඉතිපි ය න්දිමසද්ය ො ඉතිපි (සයා. කං.)]. 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ
පරියයො ායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත දිබ්බාය යසොතධාතුයා චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති. යසො දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්ය සුණාතිදිබ්යබචමානුයසච යයදූයර

සන්තියක ච. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි 
සන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

යචයතොපරි ඤාණං 

242. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 

විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
යචයතොපරියඤාණායචිත්තං අභිනීහරතිඅභිනින්නායමති.යසොපරසත්තානං

පරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති – සරාගංවාචිත්තං‘සරාගං

චිත්ත’න්ති පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං ‘වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

සය ොසං වා චිත්තං ‘සය ොසං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීතය ොසං වා චිත්තං

‘වීතය ොසංචිත්ත’න්තිපජානාති, සයමොහංවාචිත්තං ‘සයමොහංචිත්ත’න්ති

පජානාති, වීතයමොහංවාචිත්තං‘වීතයමොහංචිත්ත’න්තිපජානාති, සඞ්ඛිත්තං



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  සාමඤ්ඤඵලසුත්තං 
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වා චිත්තං ‘සඞ්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං

‘වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, මහග්ගතං වා චිත්තං ‘මහග්ගතං 

චිත්ත’න්ති පජානාති, අමහග්ගතං වා චිත්තං ‘අමහග්ගතං චිත්ත’න්ති

පජානාති, සඋත්තරංවාචිත්තං‘සඋත්තරංචිත්ත’න්තිපජානාති, අනුත්තරං

වාචිත්තං ‘අනුත්තරංචිත්ත’න්තිපජානාති, සමාහිතංවාචිත්තං ‘සමාහිතං

චිත්ත’න්ති පජානාති, අසමාහිතං වා චිත්තං ‘අසමාහිතං චිත්ත’න්ති

පජානාති, විමුත්තංවාචිත්තං‘විමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති, අවිමුත්තංවා

චිත්තං ‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති. 

243. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, ඉත්ථීද වා පුරියසො වා  හයරො යුවා 
මණ්ඩනජාතියකො ආ ායස වා පරිසුද්යධ පරියයො ායත අච්යෙ වා
උ කපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො සකණකං වා 

‘සකණක’න්තිජායනයය, අකණකංවා ‘අකණක’න්තිජායනයය; එවයමව

යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත
අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත යචයතොපරියඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති 
අභිනින්නායමති.යසොපරසත්තානංපරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්ච

පජානාති – සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීතරාගං වා

චිත්තං ‘වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, සය ොසං වා චිත්තං ‘සය ොසං

චිත්ත’න්තිපජානාති, වීතය ොසංවාචිත්තං ‘වීතය ොසංචිත්ත’න්තිපජානාති, 

සයමොහං වා චිත්තං ‘සයමොහං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීතයමොහං වා චිත්තං

‘වීතයමොහං චිත්ත’න්ති පජානාති, සඞ්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘සඞ්ඛිත්තං

චිත්ත’න්ති පජානාති, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති

පජානාති, මහග්ගතං වා චිත්තං ‘මහග්ගතං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

අමහග්ගතං වා චිත්තං ‘අමහග්ගතං චිත්ත’න්ති පජානාති, සඋත්තරං වා

චිත්තං ‘සඋත්තරං චිත්ත’න්ති පජානාති, අනුත්තරං වා චිත්තං ‘අනුත්තරං

චිත්ත’න්තිපජානාති, සමාහිතං වා චිත්තං ‘සමාහිතං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

අසමාහිතංවාචිත්තං ‘අසමාහිතංචිත්ත’න්තිපජානාති, විමුත්තංවා චිත්තං

‘විමුත්තංචිත්ත’’න්තිපජානාති, අවිමුත්තංවාචිත්තං‘අවිමුත්තං චිත්ත’න්ති

පජානාති. ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි 
සන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං 

244. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො 

අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථි ං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො  සපි
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ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි

සංවට්ටවිවට්ටකප්යප, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො

චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො
චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. 

245. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො සකම්හා ගාමා අඤ්ඤං ගාමං 

ගච්යෙයය, තම්හාපි ගාමා අඤ්ඤං ගාමං ගච්යෙයය. යසො තම්හා ගාමා
සකංයයවගාමං පච්චාගච්යෙයය.තස්සඑවමස්ස–‘අහංයඛොසකම්හාගාමා

අමුංගාමංඅගච්ඡිං [අගඤ්ඡිං(සයා.කං.)], තත්රාපිඑවංඅට්ඨාසිං, එවංනිසීදිං, 

එවං අභාසිං, එවංතුණ්හීඅයහොසිං, තම්හාපිගාමාඅමුංගාමං අගච්ඡිං, තත්රාපි

එවං අට්ඨාසිං, එවං නිසීදිං, එවං අභාසිං, එවං තුණ්හී අයහොසිං, යසොම්හි

තම්හාගාමා සකංයයවගාමංපච්චාගයතො’ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, භික්ඛු
එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො

අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථි ං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො  සපි
ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි 

සංවට්ටවිවට්ටකප්යප, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො

චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො

චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති, ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති.ඉ ම්පියඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකංසාමඤ්ඤඵලං
පුරියමහි සන්දිට්ඨියකහි සාමඤ්ඤඵයලහි අභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණං 

246. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන
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චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන 

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, 
යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවා කා මිච්ොදිට්ඨිකා
මිච්ොදිට්ඨිකම්මසමා ානා. යතකායස්ස යභ ා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා 
කායසුචරියතනසමන්නාගතාවචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන
සමන්නාගතා අරියානං අනුපවා කා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමා ානා, යත කායස්ස යභ ා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති. 

247. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, මජ්යඣ සිඞ්ඝාටයක පාසාය ො. තත්ථ 
චක්ඛුමා පුරියසො ඨියතො පස්යසයය මනුස්යස යගහං පවිසන්යතපි

නික්ඛමන්යතපි රථිකායපි වීථිං සඤ්චරන්යත [රථියාපී රථිං සඤ්චරන්යත

(සී.), රථියාය විථිං සඤ්චරන්යතපි (සයා.)] මජ්යඣ සිඞ්ඝාටයක

නිසින්යනපි. තස්ස එවමස්ස – ‘එයත මනුස්සා යගහං පවිසන්ති, එයත

නික්ඛමන්ති, එයත රථිකාය වීථිං සඤ්චරන්ති, එයත මජ්යඣ සිඞ්ඝාටයක

නිසින්නා’ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත
පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණවිගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියය 
ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත සත්තානං චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා
වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං

උපවා කා මිච්ොදිට්ඨිකාමිච්ොදිට්ඨිකම්මසමා ානා, යතකායස්සයභ ාපරං
මරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයම වාපනයභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා වචීසුචරියතන සමන්නාගතා
මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවා කා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමා ානා. යත කායස්ස යභ ා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත; යථාකම්මූපයග සත්යත

පජානාති. ‘ඉ ම්පි යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි
සන්දිට්ඨියකහිසාමඤ්ඤඵයලහිඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 
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ආසවක්ඛ ඤාණං 

248. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො ඉ ං දුක්ඛන්ති

යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛසමු යයොති යථාභූතං පජානාති, අයං

දුක්ඛනියරොයධොති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිප ාති

යථාභූතං පජානාති. ඉයම ආසවාති යථාභූතං පජානාති, අයං

ආසවසමු යයොති යථාභූතං පජානාති, අයං ආසවනියරොයධොති යථාභූතං

පජානාති, අයංආසවනියරොධගාමිනීපටිප ාතියථාභූතං පජානාති.තස්සඑවං

ජානයතො එවං පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, ‘විමුත්තස්මිං විමුත්තමි’තිඤාණං

යහොති, ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

249. ‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පබ්බතසඞ්යඛයප උ කරහය ො අච්යෙො 
විප්පසන්යනො අනාවියලො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො පස්යසයය 
සිප්පිසම්බුකම්පි සක්ඛරකථලම්පි මච්ෙගුම්බම්පි චරන්තම්පි තිට්ඨන්තම්පි. 
තස්සඑවමස්ස–‘අයංයඛොඋ කරහය ොඅච්යෙොවිප්පසන්යනොඅනාවියලො.
තත්රියම සිප්පිසම්බුකාපි සක්ඛරකථලාපි මච්ෙගුම්බාපි චරන්තිපි

තිට්ඨන්තිපී’ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත
පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියය
ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති

අභිනින්නායමති. ‘යසො ඉ ං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 

දුක්ඛසමු යයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිප ා’ති යථාභූතං පජානාති. ‘ඉයම

ආසවාති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවසමු යයො’ති යථාභූතං පජානාති, 

‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී
පටිප ාති යථාභූතං පජානාති. තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතො

කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි

චිත්තං විමුච්චති, ‘විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති, ‘ඛීණා ජාති, 

වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. ඉ ං 

යඛො, මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං පුරියමහි සන්දිට්ඨියකහි

සාමඤ්ඤඵයලහි අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. ඉමස්මා ච පන, 

මහාරාජ, සන්දිට්ඨිකා සාමඤ්ඤඵලා අඤ්ඤං සන්දිට්ඨිකං සාමඤ්ඤඵලං
උත්තරිතරංවාපණීතතරං වානත්ථීද’’ති. 
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අජාතසත්තුඋපාසකත්තපටියව නා 

250. එවං වුත්යත, රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො 

භගවන්තං එත යවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත.

යසයයථාපි, භන්යත, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතං ධායරයය ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති; එවයමවං, 

භන්යත, භගවතාඅයනකපරියායයනධම්යමොපකාසියතො. එසාහං, භන්යත, 
භගවන්තං සරණං ගච්ොමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා

ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං ගතං. අච්චයයො මං, භන්යත, 

අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යයොහං පිතරං ධම්මිකං 

ධම්මරාජානං ඉස්සරියකාරණා ජීවිතා යවොයරොයපසිං. තස්ස යම, භන්යත
භගවාඅච්චයං අච්චයයතොපටිග්ගණ්හාතුආයතිංසංවරායා’’ති. 

251. ‘‘තග්ඝත්වං, මහාරාජ, අච්චයයොඅච්චගමායථාබාලං යථාමූළ්හං 

යථාඅකුසලං, යං ත්වං පිතරං ධම්මිකං ධම්මරාජානං ජීවිතා යවොයරොයපසි.

යයතො ච යඛො ත්වං, මහාරාජ, අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං 

පටිකයරොසි, තං යත මයං පටිග්ගණ්හාම. වුද්ධියහසා, මහාරාජ, අරියස්ස

විනයය, යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති, ආයතිං
සංවරංආපජ්ජතී’’ති. 

252. එවං වුත්යත, රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො

භගවන්තං එත යවොච – ‘‘හන්  ච  ානි මයං, භන්යත, ගච්ොම බහුකිච්චා 

මයංබහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්ස ානිත්වං, මහාරාජ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථ
යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවය හිපුත්යතො භගවයතො භාසිතං
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවාය ත්වා
ප ක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

253. අථ යඛො භගවා අචිරපක්කන්තස්ස රඤ්යඤො මාගධස්ස 

අජාතසත්තුස්සයවය හිපුත්තස්සභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඛතායං, භික්ඛයව, 

රාජා.උපහතායං, භික්ඛයව, රාජා.සචායං, භික්ඛයව, රාජාපිතරංධම්මිකං 

ධම්මරාජානං ජීවිතා න යවොයරොයපස්සථ, ඉමස්මිඤ්යඤව ආසයන විරජං
වීතමලංධම්මචක්ඛුං උප්පජ්ජිස්සථා’’ති. ඉ මයවොචභගවා. අත්තමනායත
භික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

සාමඤ්ඤඵලසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 
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3. අම්බට්ඨසුත්තං 
254. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකං චරමායනො

මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි යයන
ඉච්ොනඞ්ගලං නාමයකොසලානංබ්රාහ්මණගායමොත වසරි.තත්රසු ංභගවා
ඉච්ොනඞ්ගයලවිහරති ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩ. 

යපොක්ඛරසාතිවත්ථු 

255. යතන යඛො පන සමයයන බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති උක්කට්ඨං 

[යපොක්ඛරසාතී (සී.), යපොක්ඛරසාදි (පී.)] අජ්ඣාවසති සත්තුස්ස ං
සතිණකට්යඨො කංසධඤ්ඤංරාජයභොග්ගංරඤ්ඤාපයසනදිනායකොසයලන
දින්නං රාජ ායං බ්රහ්මය යයං. අස්යසොසි යඛො බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති –

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො
යකොසයලසුචාරිකංචරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිංපඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහි ඉච්ොනඞ්ගලං අනුප්පත්යතො ඉච්ොනඞ්ගයල විහරති
ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩ.තංයඛොපනභවන්තංයගොතමංඑවංකලයායණො
කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි

සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ [භගවාති (සයා. කං.), 

උපරියසොණ ණ්ඩසුත්තාදීසුපිබුද්ධගුණකථායංඑවයමව දිස්සති]. යසොඉමං
යලොකං සය වකං සමාරකං සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං 
සය වමනුස්සංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවය ති.යසොධම්මංය යසති

ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං, සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති.සාධුයඛො
පන තථාරූපානංඅරහතං ස්සනංයහොතී’’ති. 

අම්බට්ඨමාණයවො 

256. යතන යඛො පන සමයයන බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස 
අම්බට්යඨො නාම මාණයවො අන්යතවාසී යහොති අජ්ඣායයකො මන්තධයරො

තිණ්ණං යව ානං [යබ ානං (ක.)] පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං
සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං ප යකො යවයයාකරයණො
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයො අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤායතොසයක

ආචරියයකයතවිජ්ජයකපාවචයන – ‘‘යමහං ජානාමි, තංත්වංජානාසි; යං
ත්වංජානාසිතමහංජානාමී’’ති. 

257. අථයඛොබ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිඅම්බට්ඨංමාණවං ආමන්යතසි

– ‘‘අයං, තාත අම්බට්ඨ, සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා
පබ්බජියතො යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි ඉච්ොනඞ්ගලං අනුප්පත්යතො ඉච්ොනඞ්ගයල
විහරති ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩ. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං

කලයායණො කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා, අරහං 
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සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිස ම්මසාරථි සත්ථාය වමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’. යසොඉමංයලොකං
සය වකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණංපජංසය වමනුස්සංසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං, සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන

තථාරූපානං අරහතං  ස්සනං යහොතීති. එහි ත්වං තාත අම්බට්ඨ, යයන

සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා සමණං යගොතමං

ජානාහි, යදිවාතංභවන්තංයගොතමං තථාසන්තංයයවසද්ය ොඅබ්භුග්ගයතො, 

යදිවායනොතථා.යදිවායසොභවංයගොතයමොතාදියසො, යදි වානතාදියසො, 
තථාමයංතංභවන්තංයගොතමංයවදිස්සාමා’’ති. 

258. ‘‘යථාකථංපනාහං, යභො, තංභවන්තංයගොතමංජානිස්සාමි– ‘යදි

වාතංභවන්තංයගොතමංතථාසන්තංයයවසද්ය ොඅබ්භුග්ගයතො, යදිවායනො

තථා.යදිවා යසොභවංයගොතයමොතාදියසො, යදිවානතාදියසො’’’ති? 

‘‘ආගතානි යඛො, තාත අම්බට්ඨ, අම්හාකං මන්යතසු ද්වත්තිංස 

මහාපුරිසලක්ඛණානි, යයහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස ද්යවයයව

ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා. සයච අගාරං අජ්ඣාවසති, රාජා යහොති
චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී

ජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො සත්තරතනසමන්නාගයතො. තස්සිමානි සත්ත

රතනානි භවන්ති. යසයයථි ං – චක්කරතනං, හත්ථිරතනං, අස්සරතනං, 

මණරතනං, ඉත්ථිරතනං, ගහපතිරතනං, පරිණායකරතනයමව සත්තමං. 
පයරොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා 
පරයසනප්පමද් නා. යසො ඉමං පථවිං සාගරපරියන්තං අ ණ්යඩන
අසත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසති. සයච යඛො පන අගාරස්මා

අනගාරියංපබ්බජති, අරහංයහොති සම්මාසම්බුද්යධොයලොයකවිවට්ටච්ෙය ො.

අහං යඛො පන, තාත අම්බට්ඨ, මන්තානං  ාතා; ත්වං මන්තානං
පටිග්ගයහතා’’ති. 

259. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො අම්බට්යඨො මාණයවො බ්රාහ්මණස්ස 
යපොක්ඛරසාතිස්ස පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා බ්රාහ්මණං යපොක්ඛරසාතිං
අභිවාය ත්වා ප ක්ඛිණංකත්වාවළවාරථමාරුය්හ සම්බහුයලහිමාණවයකහි
සද්ධිං යයන ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩො යතන පායාසි. යාවතිකා යානස්ස
භූමියායනනගන්ත්වායානා පච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොවආරාමංපාවිසි.
යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලාභික්ඛූ අබ්යභොකායසචඞ්කමන්ති.අථ

යඛොඅම්බට්යඨොමාණයවොයයනයතභික්ඛූයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

යතභික්ඛූඑත යවොච– ‘‘කහංනුයඛො, යභො, එතරහියසොභවංයගොතයමො

විහරති? තඤ්හිමයංභවන්තංයගොතමං ස්සනායඉධූපසඞ්කන්තා’’ති. 
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260. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං එත යහොසි – ‘‘අයං යඛො අම්බට්යඨො 
මාණයවො අභිඤ්ඤාතයකොලඤ්යඤො යචව අභිඤ්ඤාතස්ස ච බ්රාහ්මණස්ස
යපොක්ඛරසාතිස්ස අන්යතවාසී. අගරු යඛො පන භගවයතො එවරූයපහි
කුලපුත්යතහි සද්ධිං කථාසල්ලායපො යහොතී’’ති. යත අම්බට්ඨං මාණවං

එත යවොචුං– ‘‘එයසොඅම්බට්ඨවිහායරොසංවුතද්වායරො, යතන අප්පසද්ය ො
උපසඞ්කමිත්වා අතරමායනො ආළින් ං පවිසිත්වා උක්කාසිත්වා අග්ගළං 

ආයකොයටහි, විවරිස්සතියතභගවාද්වාර’’න්ති. 

261. අථයඛොඅම්බට්යඨොමාණයවොයයනයසොවිහායරොසංවුතද්වායරො, 
යතන අප්පසද්ය ො උපසඞ්කමිත්වා අතරමායනො ආළින් ං පවිසිත්වා
උක්කාසිත්වා අග්ගළං ආයකොයටසි. විවරිභගවා ද්වාරං. පාවිසිඅම්බට්යඨො

මාණයවො.මාණවකාපිපවිසිත්වාභගවතා සද්ධිංසම්යමොදිංසු, සම්යමො නීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අම්බට්යඨො පන

මාණයවො චඞ්කමන්යතොපි නිසින්යනන භගවතා කඤ්චි කඤ්චි [කිඤ්චි

කිඤ්චි (ක.)] කථං සාරණීයං වීතිසායරති, ඨියතොපි නිසින්යනන භගවතා
කිඤ්චිකිඤ්චිකථං සාරණීයංවීතිසායරති. 

262. අථ යඛො භගවා අම්බට්ඨං මාණවං එත යවොච – ‘‘එවං නු යත, 

අම්බට්ඨ, බ්රාහ්මයණහි වුද්යධහි මහල්ලයකහි ආචරියපාචරියයහි සද්ධිං

කථාසල්ලායපො යහොති, යථයි ංචරංතිට්ඨංනිසින්යනනමයාකිඤ්චිකිඤ්චි

කථංසාරණීයං වීතිසායරතී’’ති? 

පඨමඉබ්භවාය ො 

263. ‘‘යනො හි ං, යභො යගොතම. ගච්ෙන්යතො වා හි, යභො යගොතම, 

ගච්ෙන්යතනබ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මයණනසද්ධිංසල්ලපිතුමරහති, ඨියතො වාහි, 

යභො යගොතම, ඨියතන බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මයණන සද්ධිං සල්ලපිතුමරහති, 

නිසින්යනො වා හි, යභො යගොතම, නිසින්යනන බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මයණන

සද්ධිං සල්ලපිතුමරහති, සයායනො වා හි, යභො යගොතම, සයායනන

බ්රාහ්මයණො බ්රාහ්මයණන සද්ධිං සල්ලපිතුමරහති. යය ච යඛො යත, යභො

යගොතම, මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කණ්හා [කිණ්හා (ක. සී. පී.)] 

බන්ධුපා ාපච්චා, යතහිපි යම සද්ධිං එවං කථාසල්ලායපො යහොති, යථරිව 

යභොතා යගොතයමනා’’ති. ‘‘අත්ථිකවයතො යඛො පන යත, අම්බට්ඨ, 

ඉධාගමනං අයහොසි, යායයව යඛො පනත්ථාය ආගච්යෙයයාථ 

[ආගච්යෙයයායථො (සී. පී.)], තයමව අත්ථං සාධුකං මනසි කයරයයාථ 

[මනසිකයරයයායථො(සී.පී.)]. අවුසිතවායයවයඛොපනයභොඅයංඅම්බට්යඨො
මාණයවොවුසිතමානීකිමඤ්ඤත්ර අවුසිතත්තා’’ති. 

264. අථයඛොඅම්බට්යඨොමාණයවොභගවතාඅවුසිතවාය නවුච්චමායනො 
කුපියතො අනත්තමයනො භගවන්තංයයව ඛුංයසන්යතො භගවන්තංයයව

වම්යභන්යතො භගවන්තංයයව උපව මායනො – ‘‘සමයණො ච යම, යභො, 
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යගොතයමො පාපියතො භවිස්සතී’’ති භගවන්තං එත යවොච – ‘‘චණ්ඩා, යභො

යගොතම, සකයජාති; ඵරුසා, යභොයගොතම, සකයජාති; ලහුසා, යභො යගොතම, 

සකයජාති; භස්සා, යභොයගොතම, සකයජාති; ඉබ්භාසන්තාඉබ්භාසමානාන

බ්රාහ්මයණ සක්කයරොන්ති, න බ්රාහ්මයණ ගරුං කයරොන්ති [ගරුකයරොන්ති

(සී. සයා.කං. පී.)], න බ්රාහ්මයණ මායනන්ති, නබ්රාහ්මයණපූයජන්ති, න 

බ්රාහ්මයණ අපචායන්ති. තයි ං, යභො යගොතම, නච්ෙන්නං, තයි ං

නප්පතිරූපං, යදියම සකයා ඉබ්භා සන්තා ඉබ්භා සමානා න බ්රාහ්මයණ

සක්කයරොන්ති, නබ්රාහ්මයණගරුං කයරොන්ති, නබ්රාහ්මයණමායනන්ති, න

බ්රාහ්මයණ පූයජන්ති, න බ්රාහ්මයණ අපචායන්තී’’ති. ඉතිහ අම්බට්යඨො
මාණයවොඉ ංපඨමංසයකයසුඉබ්භවා ංනිපායතසි. 

දුති ඉබ්භවාය ො 

265. ‘‘කිංපනයත, අම්බට්ඨ, සකයාඅපරද්ධු’’න්ති? ‘‘එකමි ාහං, යභො

යගොතම, සමයං ආචරියස්ස බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස යකනචිය ව 
කරණීයයන කපිලවත්ථුං අගමාසිං. යයන සකයානං සන්ධාගාරං
යතනුපසඞ්කමිං. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා සකයා යචව

සකයකුමාරා ච සන්ධාගායර [සන්ථාගායර (සී. පී.)] උච්යචසු ආසයනසු

නිසින්නායහොන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅඞ්ගුලිපයතො යකහි [අඞ්ගුලිපයතො යකන

(පී.)] සඤ්ජග්ඝන්තා සංකීළන්තා, අඤ්ඤ ත්ථු මමඤ්යඤව මඤ්යඤ

අනුජග්ඝන්තා, නමංයකොචිආසයනනපිනිමන්යතසි.තයි ං, යභොයගොතම, 

නච්ෙන්නං, තයි ංනප්පතිරූපං, යදියමසකයාඉබ්භාසන්තාඉබ්භා සමානා

නබ්රාහ්මයණසක්කයරොන්ති, නබ්රාහ්මයණගරුංකයරොන්ති, නබ්රාහ්මයණ

මායනන්ති, න බ්රාහ්මයණ පූයජන්ති, න බ්රාහ්මයණ අපචායන්තී’’ති. ඉතිහ
අම්බට්යඨොමාණයවොඉ ංදුතියංසයකයසුඉබ්භවා ංනිපායතසි. 

තති ඉබ්භවාය ො 

266. ‘‘ලටුකිකාපි යඛො, අම්බට්ඨ, සකුණකා සයක කුලාවයක

කාමලාපිනී යහොති. සකං යඛො පයනතං, අම්බට්ඨ, සකයානං යදි ං

කපිලවත්ථුං, නාරහතායස්මා අම්බට්යඨො ඉමාය අප්පමත්තාය

අභිසජ්ජිතු’’න්ති. ‘‘චත්තායරොයම, යභො යගොතම, වණ්ණා – ඛත්තියා

බ්රාහ්මණා යවස්සා සුද් ා. ඉයමසඤ්හි, යභො යගොතම, චතුන්නං වණ්ණානං
තයයො වණ්ණා – ඛත්තියා ච යවස්සා ච සුද් ා ච – අඤ්ඤ ත්ථු 

බ්රාහ්මණස්යසවපරිචාරකාසම්පජ්ජන්ති.තයි ං, යභොයගොතම, නච්ෙන්නං, 

තයි ං නප්පතිරූපං, යදියම සකයා ඉබ්භා සන්තා ඉබ්භා සමානා න 

බ්රාහ්මයණ සක්කයරොන්ති, න බ්රාහ්මයණ ගරුං කයරොන්ති, න බ්රාහ්මයණ

මායනන්ති, න බ්රාහ්මයණ පූයජන්ති, න බ්රාහ්මයණ අපචායන්තී’’ති. ඉතිහ
අම්බට්යඨොමාණයවොඉ ං තතියංසයකයසුඉබ්භවා ංනිපායතසි. 
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පටුන 

 ාසිපුත්තවාය ො 

267. අථ යඛොභගවයතොඑත යහොසි–‘‘අතිබාළ්හං යඛොඅයංඅම්බට්යඨො

මාණයවො සයකයසු ඉබ්භවාය න නිම්මාය ති, යංනූනාහං යගොත්තං 
පුච්යෙයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා අම්බට්ඨං මාණවං එත යවොච – ‘‘කථං

යගොත්යතොසි, අම්බට්ඨා’’ති? ‘‘කණ්හායයනොහමස්මි, යභො යගොතමා’’ති.
යපොරාණං යඛො පන යත අම්බට්ඨ මාතායපත්තිකං නාමයගොත්තං

අනුස්සරයතො අයයපුත්තා සකයා භවන්ති;  ාසිපුත්යතො ත්වමසි සකයානං.

සකයායඛොපන, අම්බට්ඨ, රාජානංඔක්කාකංපිතාමහං හන්ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, අම්බට්ඨ, රාජා ඔක්කායකො යා සා මයහසී පියා මනාපා, 
තස්සා පුත්තස්ස රජ්ජං පරිණායමතුකායමො යජට්ඨකුමායර රට්ඨස්මා

පබ්බායජසි –ඔක්කාමුඛංකරකණ්ඩං [උක්කාමුඛං කරකණ්ඩුං (සී.සයා.)] 

හත්ථිනිකං සිනිසූරං [සිනිපුරං (සී. සයා.)]. යත රට්ඨස්මා පබ්බාජිතා

හිමවන්තපස්යස යපොක්ඛරණයා තීයර මහාසාකසණ්යඩො, තත්ථ වාසං
කප්යපසුං.යතජාතිසම්යභ භයාසකාහිභගිනීහිසද්ධිං සංවාසංකප්යපසුං. 

‘‘අථයඛො, අම්බට්ඨ, රාජාඔක්කායකොඅමච්යචපාරිසජ්යජආමන්යතසි 

– ‘කහං නු යඛො, යභො, එතරහි කුමාරා සම්මන්තී’ති? ‘අත්ථි, ය ව, 

හිමවන්තපස්යස යපොක්ඛරණයා තීයර මහාසාකසණ්යඩො, තත්යථතරහි
කුමාරා සම්මන්ති. යත ජාතිසම්යභ භයා සකාහි භගිනීහි සද්ධිං සංවාසං

කප්යපන්තී’ති. අථ යඛො, අම්බට්ඨ, රාජා ඔක්කායකො උ ානං උ ායනසි –

‘සකයා වත, යභො, කුමාරා, පරමසකයාවත, යභො, කුමාරා’ති.ත ග්යගයඛො

පනඅම්බට්ඨසකයාපඤ්ඤායන්ති; යසොච යනසංපුබ්බපුරියසො. 

‘‘රඤ්යඤොයඛොපන, අම්බට්ඨ, ඔක්කාකස්සදිසානාම ාසීඅයහොසි.සා 

කණ්හං නාම [සා කණ්හං (පී.)] ජයනසි. ජායතො කණ්යහො පබයාහාසි –

‘යධොවථමං, අම්ම, නහායපථමංඅම්ම, ඉමස්මාමංඅසුචිස්මාපරියමොයචථ, 
අත්ථායයවොභවිස්සාමී’ති.යථායඛොපනඅම්බට්ඨඑතරහිමනුස්සාපිසායච

දිස්වා ‘පිසාචා’ති සඤ්ජානන්ති; එවයමව යඛො, අම්බට්ඨ, යතන යඛො පන

සමයයනමනුස්සාපිසායච ‘කණ්හා’තිසඤ්ජානන්ති.යතඑවමාහංසු–‘අයං

ජායතොපබයාහාසි, කණ්යහොජායතො, පිසායචො ජායතො’ති.ත ග්යගයඛොපන, 

අම්බට්ඨකණ්හායනාපඤ්ඤායන්ති, යසො ච කණ්හායනානංපුබ්බපුරියසො.

ඉති යඛො යත, අම්බට්ඨ, යපොරාණං මාතායපත්තිකං නාමයගොත්තං

අනුස්සරයතො අයයපුත්තා සකයා භවන්ති,  ාසිපුත්යතො ත්වමසි
සකයාන’’න්ති. 

268. එවං වුත්යත, යත මාණවකා භගවන්තං එත යවොචුං – ‘‘මා භවං 

යගොතයමො අම්බට්ඨංඅතිබාළ්හං  ාසිපුත්තවාය නනිම්මාය සි.සුජායතොච, 

යභො යගොතම අම්බට්යඨො මාණයවො, කුලපුත්යතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, 

බහුස්සුයතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, කලයාණවාක්කරයණො ච අම්බට්යඨො
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මාණයවො, පණ්ඩියතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, පයහොති ච අම්බට්යඨො
මාණයවොයභොතායගොතයමනසද්ධිංඅස්මිංවචයනපටිමන්යතතු’’න්ති. 

269. අථයඛොභගවායතමාණවයකඑත යවොච–‘‘සයචයඛොතුම්හාකං 

මාණවකානං එවං යහොති – ‘දුජ්ජායතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, 

අකුලපුත්යතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, අප්පස්සුයතො ච අම්බට්යඨො

මාණයවො, අකලයාණවාක්කරයණොච අම්බට්යඨොමාණයවො, දුප්පඤ්යඤොච

අම්බට්යඨො මාණයවො, න ච පයහොති අම්බට්යඨො මාණයවො සමයණන

යගොතයමන සද්ධිං අස්මිං වචයන පටිමන්යතතු’න්ති, තිට්ඨතු අම්බට්යඨො

මාණයවො, තුම්යහ මයා සද්ධිං මන්තව්යහො අස්මිං වචයන. සයච පන

තුම්හාකං මාණවකානං එවං යහොති – ‘සුජායතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, 

කුලපුත්යතොචඅම්බට්යඨොමාණයවො, බහුස්සුයතොච අම්බට්යඨොමාණයවො, 

කලයාණවාක්කරයණො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, පණ්ඩියතො ච අම්බට්යඨො 

මාණයවො, පයහොති ච අම්බට්යඨො මාණයවො සමයණන යගොතයමන සද්ධිං

අස්මිං වචයන පටිමන්යතතු’න්ති, තිට්ඨථ තුම්යහ; අම්බට්යඨො මාණයවො
මයා සද්ධිංපටිමන්යතතූ’’ති. 

‘‘සුජායතො ච, යභො යගොතම, අම්බට්යඨො මාණයවො, කුලපුත්යතො ච

අම්බට්යඨො මාණයවො, බහුස්සුයතො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, 

කලයාණවාක්කරයණො ච අම්බට්යඨො මාණයවො, පණ්ඩියතො ච අම්බට්යඨො

මාණයවො, පයහොතිචඅම්බට්යඨොමාණයවොයභොතා යගොතයමනසද්ධිංඅස්මිං

වචයනපටිමන්යතතුං, තුණ්හීමයංභවිස්සාම, අම්බට්යඨො මාණයවොයභොතා
යගොතයමනසද්ධිංඅස්මිංවචයනපටිමන්යතතූ’’ති. 

270. අථයඛොභගවා අම්බට්ඨං මාණවං එත යවොච – ‘‘අයං යඛො පන

යත, අම්බට්ඨ, සහධම්මියකො පඤ්යහො ආගච්ෙති, අකාමා බයාකාතබ්යබො.

සයචත්වංන බයාකරිස්සසි, අඤ්යඤනවාඅඤ්ඤංපටිචරිස්සසි, තුණ්හීවා

භවිස්සසි, පක්කමිස්සසි වාඑත්යථවයතසත්තධාමුද්ධාඵලිස්සති.තං කිං

මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, කින්තියතසුතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං මහල්ලකානං 

ආචරියපාචරියානං භාසමානානං කුයතොපභුතිකා කණ්හායනා, යකො ච

කණ්හායනානං පුබ්බපුරියසො’’ති? 

එවංවුත්යත, අම්බට්යඨොමාණයවොතුණ්හීඅයහොසි.දුතියම්පියඛො භගවා

අම්බට්ඨං මාණවං එත යවොච – ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, කින්ති යත
සුතං බ්රාහ්මණානංවුද්ධානංමහල්ලකානංආචරියපාචරියානංභාසමානානං

කුයතොපභුතිකා කණ්හායනා, යකො ච කණ්හායනානං පුබ්බපුරියසො’’ති? 
දුතියම්පි යඛො අම්බට්යඨො මාණයවො තුණ්හී අයහොසි. අථ යඛො භගවා

අම්බට්ඨංමාණවංඑත යවොච – ‘‘බයාකයරොහි  ානිඅම්බට්ඨ, න ානි, යත

තුණ්හීභාවස්ස කායලො. යයො යඛො, අම්බට්ඨ, තථාගයතන යාවතතියකං
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සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්යඨො න බයාකයරොති, එත්යථවස්ස සත්තධා මුද්ධා
ඵලිස්සතී’’ති. 

271. යතනයඛොපනසමයයනවජිරපාණීයක්යඛොමහන්තංඅයයොකූටං

ආ ාය ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං [සඤ්යජොතිභූතං (සයා.)] 
අම්බට්ඨස්සමාණවස්සඋපරියවහාසංඨියතොයහොති–‘‘සචායංඅම්බට්යඨො
මාණයවො භගවතා යාවතතියකං සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්යඨො න

බයාකරිස්සති, එත්යථවස්ස සත්තධා මුද්ධං ඵායලස්සාමී’’ති. තං යඛො පන
වජිරපාණංයක්ඛංභගවායචවපස්සතිඅම්බට්යඨොච මාණයවො. 

272. අථයඛොඅම්බට්යඨොමාණයවොභීයතොසංවිග්යගොයලොමහට්ඨජායතො 
භගවන්තංයයව තාණං ගයවසී භගවන්තංයයව යලණං ගයවසී
භගවන්තංයයව සරණං ගයවසී – උපනිසීදිත්වා භගවන්තං එත යවොච –

‘‘කියමතං [කිං යම තං (ක.)] භවං යගොතයමො ආහ? පුනභවං යගොතයමො

බ්රවිතූ’’ති [බූ්රතු (සයා.)]. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, කින්ති යත සුතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං

මහල්ලකානංආචරියපාචරියානං භාසමානානංකුයතොපභුතිකා කණ්හායනා, 

යකොචකණ්හායනානංපුබ්බපුරියසො’’ති? ‘‘එවයමවයම, යභොයගොතම, සුතං

යයථව භවං යගොතයමො ආහ. තයතොපභුතිකා කණ්හායනා; යසො ච
කණ්හායනානංපුබ්බපුරියසො’’ති. 

අම්බට්ඨවංසකථා 

273. එවං වුත්යත, යත මාණවකා උන්නාදියනො උච්චාසද් මහාසද් ා

අයහසුං–‘‘දුජ්ජායතොකිර, යභො, අම්බට්යඨොමාණයවො; අකුලපුත්යතො කිර, 

යභො, අම්බට්යඨො මාණයවො;  ාසිපුත්යතො කිර, යභො, අම්බට්යඨො මාණයවො

සකයානං. අයයපුත්තා කිර, යභො, අම්බට්ඨස්ස මාණවස්ස සකයා භවන්ති. 
ධම්මවාදිංයයවකිරමයංසමණංයගොතමංඅපසාය තබ්බංඅමඤ්ඤම්හා’’ති. 

274. අථයඛොභගවයතොඑත යහොසි–‘‘අතිබාළ්හංයඛොඉයම මාණවකා

අම්බට්ඨං මාණවං  ාසිපුත්තවාය න නිම්මාය න්ති, යංනූනාහං
පරියමොයචයය’’න්ති.අථයඛොභගවායතමාණවයකඑත යවොච–‘‘මායඛො

තුම්යහ, මාණවකා, අම්බට්ඨං මාණවං අතිබාළ්හං  ාසිපුත්තවාය න
නිම්මාය ථ. උළායරො යසො කණ්යහො ඉසි අයහොසි. යසො  ක්ඛිණජනප ං
ගන්ත්වා බ්රහ්මමන්යත අධීයිත්වා රාජානං ඔක්කාකං උපසඞ්කමිත්වා
මද් රූපිං ධීතරං යාචි. තස්ස රාජා ඔක්කායකො – ‘යකො යනවං යර අයං 

මය්හං  ාසිපුත්යතො සමායනො මද් රූපිං ධීතරං යාචතී’’’ ති, කුපියතො

අනත්තමයනො ඛුරප්පං සන්නය්හි [සන්නහි (ක.)]. යසො තං ඛුරප්පං යනව

අසක්ඛි මුඤ්චිතුං, යනොපටිසංහරිතුං. 
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‘‘අථයඛො, මාණවකා, අමච්චාපාරිසජ්ජාකණ්හංඉසිංඋපසඞ්කමිත්වා 

එත යවොචුං–‘යසොත්ථි, භද් න්යත [භ න්යත(සී.සයා.)], යහොතුරඤ්යඤො; 

යසොත්ථි, භද් න්යත, යහොතුරඤ්යඤො’ති. ‘යසොත්ථිභවිස්සතිරඤ්යඤො, අපි 

චරාජායදිඅයධොඛුරප්පංමුඤ්චිස්සති, යාවතාරඤ්යඤොවිජිතං, එත්තාවතා

පථවී උන්ද්රියිස්සතී’ති. ‘යසොත්ථි, භද් න්යත, යහොතු රඤ්යඤො, යසොත්ථි

ජනප ස්සා’ති. ‘යසොත්ථිභවිස්සතිරඤ්යඤො, යසොත්ථිජනප ස්ස, අපිචරාජා

යදිඋද්ධංඛුරප්පං මුඤ්චිස්සති, යාවතාරඤ්යඤොවිජිතං, එත්තාවතාසත්ත

වස්සානි ය යවො න වස්සිස්සතී’ති. ‘යසොත්ථි, භද් න්යත, යහොතු රඤ්යඤො
යසොත්ථි ජනප ස්ස ය යවො ච වස්සතූ’ති. ‘යසොත්ථි භවිස්සති රඤ්යඤො

යසොත්ථිජනප ස්ස ය යවො චවස්සිස්සති, අපිචරාජායජට්ඨකුමායරඛුරප්පං

පතිට්ඨායපතු, යසොත්ථි කුමායරො පල්යලොයමො භවිස්සතී’ති. අථ යඛො, 

මාණවකා, අමච්චාඔක්කාකස්සආයරොයචසුං–‘ඔක්කායකො යජට්ඨකුමායර
ඛුරප්පංපතිට්ඨායපතු.යසොත්ථිකුමායරොපල්යලොයමොභවිස්සතී’ති.අථයඛො 

රාජා ඔක්කායකො යජට්ඨකුමායර ඛුරප්පං පතිට්ඨයපසි, යසොත්ථි කුමායරො
පල්යලොයමො සමභවි. අථ යඛො තස්ස රාජා ඔක්කායකො භීයතො සංවිග්යගො
යලොමහට්ඨජායතොබ්රහ්ම ණ්යඩන තජ්ජියතොමද් රූපිං ධීතරංඅ ාසි.මායඛො

තුම්යහ, මාණවකා, අම්බට්ඨං මාණවං අතිබාළ්හං  ාසිපුත්තවාය න 

නිම්මාය ථ, උළායරොයසොකණ්යහොඉසිඅයහොසී’’ති. 

ඛත්ති යසට්ඨභායවො 

275. අථ යඛො භගවා අම්බට්ඨං මාණවං ආමන්යතසි – ‘‘තං කිං 

මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, ඉධඛත්තියකුමායරොබ්රාහ්මණකඤ්ඤායසද්ධිංසංවාසං 

කප්යපයය, යතසං සංවාසමන්වාය පුත්යතො ජායයථ. යයො යසො

ඛත්තියකුමායරන බ්රාහ්මණකඤ්ඤාය පුත්යතො උප්පන්යනො, අපි නු යසො

ලයභථ බ්රාහ්මයණසුආසනං වා උ කං වා’’ති? ‘‘ලයභථ, යභො යගොතම’’.
‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා යභොයජයයං සද්යධ වා ථාලිපායක වා යඤ්යඤ වා

පාහුයන වා’’ති? ‘‘යභොයජයයං, යභො යගොතම’’. ‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා 

මන්යතවායචයයංවායනොවා’’ති? ‘‘වායචයයං, යභොයගොතම’’.‘‘අපිනුස්ස

ඉත්ථීදසු ආවටංවාඅස්සඅනාවටංවා’’ති? ‘‘අනාවටංහිස්ස, යභොයගොතම’’.

‘‘අපිනුනංඛත්තියා ඛත්තියාභියසයකනඅභිසිඤ්යචයය’’න්ති? ‘‘යනොහි ං, 

යභො යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘මාතියතො හි, යභො යගොතම, 
අනුපපන්යනො’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, ඉධ බ්රාහ්මණකුමායරො ඛත්තියකඤ්ඤාය 

සද්ධිං සංවාසං කප්යපයය, යතසං සංවාසමන්වාය පුත්යතො ජායයථ. යයො

යසොබ්රාහ්මණකුමායරනඛත්තියකඤ්ඤායපුත්යතොඋප්පන්යනො, අපිනු යසො

ලයභථ බ්රාහ්මයණසුආසනං වා උ කං වා’’ති? ‘‘ලයභථ, යභො යගොතම’’.
‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා යභොයජයයං සද්යධ වා ථාලිපායක වා යඤ්යඤ වා

පාහුයන වා’’ති? ‘‘යභොයජයයං, යභො යගොතම’’. ‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා

මන්යතවායචයයංවායනොවා’’ති? ‘‘වායචයයං, යභොයගොතම’’.‘‘අපිනුස්ස 
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ඉත්ථීදසුආවටංවාඅස්ස අනාවටංවා’’ති? ‘‘අනාවටංහිස්ස, යභොයගොතම’’.

‘‘අපිනුනංඛත්තියාඛත්තියාභියසයකන අභිසිඤ්යචයය’’න්ති? ‘‘යනොහි ං, 

යභො යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘පිතියතො හි, යභො යගොතම, 
අනුපපන්යනො’’ති. 

276. ‘‘ඉති යඛො, අම්බට්ඨ, ඉත්ථියා වා ඉත්ථිං කරිත්වා පුරියසන වා

පුරිසං කරිත්වා ඛත්තියාව යසට්ඨා, හීනා බ්රාහ්මණා. තං කිං මඤ්ඤසි, 

අම්බට්ඨ, ඉධ බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං කිස්මිඤ්චිය ව පකරයණ ඛුරමුණ්ඩං
කරිත්වා භස්සපුයටන වධිත්වාරට්ඨාවානගරාවාපබ්බායජයයං.අපිනු යසො

ලයභථබ්රාහ්මයණසුආසනංවාඋ කංවා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා යභොයජයයං සද්යධ වා ථාලිපායක වා යඤ්යඤ වා

පාහුයනවා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’.‘‘අපිනුනංබ්රාහ්මණාමන්යත 

වායචයයංවායනොවා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. ‘‘අපිනුස්සඉත්ථීදසු

ආවටංවා අස්සඅනාවටංවා’’ති? ‘‘ආවටංහිස්ස, යභොයගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, ඉධ ඛත්තියා ඛත්තියං කිස්මිඤ්චිය ව
පකරයණ ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා භස්සපුයටන වධිත්වා රට්ඨා වා නගරා වා

පබ්බායජයයං. අපිනු යසො ලයභථ බ්රාහ්මයණසු ආසනං වා උ කං වා’’ති? 

‘‘ලයභථ, යභො යගොතම’’. ‘‘අපිනු නං බ්රාහ්මණා යභොයජයයං සද්යධ වා 

ථාලිපායකවායඤ්යඤවාපාහුයනවා’’ති? ‘‘යභොයජයයං, යභොයගොතම’’.

‘‘අපිනුනං බ්රාහ්මණාමන්යතවායචයයංවායනොවා’’ති? ‘‘වායචයයං, යභො

යගොතම’’.‘‘අපිනුස්ස ඉත්ථීදසුආවටංවාඅස්සඅනාවටංවා’’ති? ‘‘අනාවටං

හිස්ස, යභොයගොතම’’. 

277. ‘‘එත්තාවතා යඛො, අම්බට්ඨ, ඛත්තියයො පරමනිහීනතං පත්යතො 

යහොති, යය වනංඛත්තියාඛුරමුණ්ඩංකරිත්වාභස්සපුයටන වධිත්වාරට්ඨා

වා නගරා වා පබ්බායජන්ති. ඉති යඛො, අම්බට්ඨ, ය ා ඛත්තියයො 

පරමනිහීනතං පත්යතො යහොති, ත ාපි ඛත්තියාව යසට්ඨා, හීනා බ්රාහ්මණා.

බ්රහ්මුනා යපසා, අම්බට්ඨ [බ්රහ්මුනාපි අම්බට්ඨ (ක.), බ්රහ්මුනාපි එයසො

අම්බට්ඨ(පී.)], සනඞ්කුමායරනගාථාභාසිතා– 

‘ඛත්තියයොයසට්යඨොජයනතස්මිං, 

යයයගොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, 
යසොයසට්යඨොය වමානුයස’ති. 

‘‘සා යඛො පයනසා, අම්බට්ඨ, බ්රහ්මුනා සනඞ්කුමායරන ගාථා සුගීතා 

යනොදුග්ගීතා, සුභාසිතායනොදුබ්භාසිතා, අත්ථසංහිතායනොඅනත්ථසංහිතා, 

අනුමතාමයා. අහම්පිහි, අම්බට්ඨ, එවංව ාමි– 

‘ඛත්තියයො යසට්යඨො ජයනතස්මිං, 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  අම්බට්ඨසුත්තං 

78 

පටුන 

යයයගොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, 
යසොයසට්යඨොය වමානුයස’ති. 

භාණවායරොපඨයමො. 

විජ්ජාචරණකථා 

278. ‘‘කතමං පන තං, යභො යගොතම, චරණං, කතමා ච පන සා

විජ්ජා’’ති? ‘‘නයඛො, අම්බට්ඨ, අනුත්තරායවිජ්ජාචරණසම්ප ායජාතිවාය ො 

වාවුච්චති, යගොත්තවාය ොවාවුච්චති, මානවාය ොවාවුච්චති–‘අරහසිවාමං

ත්වං, න වාමංත්වංඅරහසී’ති.යත්ථයඛො, අම්බට්ඨ, ආවායහොවායහොති, 

විවායහොවායහොති, ආවාහවිවායහොවායහොති, එත්යථතංවුච්චතිජාතිවාය ො

වාඉතිපියගොත්තවාය ොවාඉතිපි මානවාය ොවාඉතිපි–‘අරහසිවාමංත්වං, 
න වා මං ත්වං අරහසී’ති. යය හි යකචි අම්බට්ඨ ජාතිවා විනිබද්ධා වා

යගොත්තවා විනිබද්ධා වා මානවා විනිබද්ධා වා ආවාහවිවාහවිනිබද්ධා වා, 

ආරකා යත අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය. පහාය යඛො, අම්බට්ඨ, 
ජාතිවා විනිබද්ධඤ්ච යගොත්තවා විනිබද්ධඤ්ච මානවා විනිබද්ධඤ්ච 

ආවාහවිවාහවිනිබද්ධඤ්ච අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය සච්ඡිකිරියා
යහොතී’’ති. 

279. ‘‘කතමංපනතං, යභොයගොතම, චරණං, කතමාචසාවිජ්ජා’’ති? 

‘‘ඉධ, අම්බට්ඨ, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථා ය වමනුස්සානංබුද්යධොභගවා.යසොඉමංයලොකංසය වකංසමාරකං
සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං සය වමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. තං ධම්මං සුණාති
ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වාකුයල පච්චාජායතො. යසො
තංධම්මංසුත්වාතථාගයත සද්ධංපටිලභති.යසොයතන සද්ධාපටිලායභන 

සමන්නාගයතොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති…යප.…(යථා191ආ යයොඅනුච්යෙ ා, 
එවං විත්ථායරතබ්බං).… 

‘‘යසො විවිච්යචව කායමහි, විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි, සවිතක්කං 
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.…
ඉ ම්පිස්සයහොති චරණස්මිං. 

‘‘පුන චපරං, අම්බට්ඨ, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසා නං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති…යප.…ඉ ම්පිස්සයහොතිචරණස්මිං. 



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  අම්බට්ඨසුත්තං 

79 

පටුන 

‘‘පුනචපරං, අම්බට්ඨ, භික්ඛුපීතියාචවිරාගාඋයපක්ඛයකොච විහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවය ති, යං තං අරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති, තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති…යප.…ඉ ම්පිස්ස යහොතිචරණස්මිං. 

‘‘පුන චපරං, අම්බට්ඨ, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා, 
පුබ්යබව යසොමනස්සය ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.…

ඉ ම්පිස්සයහොති චරණස්මිං.ඉ ංයඛොතං, අම්බට්ඨ, චරණං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති…යප.… ඉ ම්පිස්ස

යහොති විජ්ජාය…යප.… නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාති, ඉ ම්පිස්සයහොති 

විජ්ජාය.අයංයඛොසා, අම්බට්ඨ, විජ්ජා. 

‘‘අයං වුච්චති, අම්බට්ඨ, භික්ඛු ‘විජ්ජාසම්පන්යනො’ ඉතිපි, 

‘චරණසම්පන්යනො’ ඉතිපි, ‘විජ්ජාචරණසම්පන්යනො’ ඉතිපි. ඉමාය ච
අම්බට්ඨ විජ්ජාසම්ප ාය චරණසම්ප ාය ච අඤ්ඤා විජ්ජාසම්ප ා ච
චරණසම්ප ාචඋත්තරිතරාවා පණීතතරාවානත්ථි. 

චතුඅපා මුඛං 

280. ‘‘ඉමායයඛො, අම්බට්ඨ, අනුත්තරායවිජ්ජාචරණසම්ප ාය චත්තාරි

අපායමුඛානිභවන්ති.කතමානිචත්තාරි? ඉධ, අම්බට්ඨ, එකච්යචොසමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා ඉමඤ්යඤව අනුත්තරං විජ්ජාචරණසම්ප ං 

අනභිසම්භුණමායනො ඛාරිවිධමා ාය [ඛාරිවිවිධමා ාය (සී. සයා. පී.)] 

අරඤ්ඤායතනංඅජ්යඣොගාහති– ‘පවත්තඵලයභොජයනොභවිස්සාමී’ති.යසො
අඤ්ඤ ත්ථු විජ්ජාචරණසම්පන්නස්යසව පරිචාරයකො සම්පජ්ජති. ඉමාය

යඛො, අම්බට්ඨ, අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය ඉ ං පඨමං අපායමුඛං 
භවති. 

‘‘පුන චපරං, අම්බට්ඨ, ඉයධකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ඉමඤ්යචව අනුත්තරං විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො 

පවත්තඵලයභොජනතඤ්චඅනභිසම්භුණමායනොකු ාලපිටකං [කුද් ාලපිටකං 

(සී. සයා. පී.)] ආ ාය අරඤ්ඤවනං අජ්යඣොගාහති –
‘කන් මූලඵලයභොජයනො භවිස්සාමී’ති. යසො අඤ්ඤ ත්ථු

විජ්ජාචරණසම්පන්නස්යසවපරිචාරයකොසම්පජ්ජති. ඉමායයඛො, අම්බට්ඨ, 
අනුත්තරායවිජ්ජාචරණසම්ප ායඉ ංදුතියංඅපායමුඛංභවති. 

‘‘පුන චපරං, අම්බට්ඨ, ඉයධකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ඉමඤ්යචව අනුත්තරං විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො 
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පවත්තඵලයභොජනතඤ්ච අනභිසම්භුණමායනො කන් මූලඵලයභොජනතඤ්ච
අනභිසම්භුණමායනො ගාමසාමන්තං වා නිගමසාමන්තං වා අගයාගාරං
කරිත්වා අග්ගිං පරිචරන්යතො අච්ෙති. යසො අඤ්ඤ ත්ථු

විජ්ජාචරණසම්පන්නස්යසවපරිචාරයකොසම්පජ්ජති.ඉමායයඛො, අම්බට්ඨ, 
අනුත්තරායවිජ්ජාචරණසම්ප ායඉ ංතතියංඅපායමුඛංභවති. 

‘‘පුන චපරං, අම්බට්ඨ, ඉයධකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ඉමං 
යචව අනුත්තරං විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො
පවත්තඵලයභොජනතඤ්ච අනභිසම්භුණමායනො කන් මූලඵලයභොජනතඤ්ච
අනභිසම්භුණමායනොඅග්ගිපාරිචරියඤ්ච අනභිසම්භුණමායනොචාතුමහාපයථ 

චතුද්වාරං අගාරංකරිත්වා අච්ෙති – ‘යයො ඉමාහි චතූහි දිසාහිආගමිස්සති

සමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා, තමහංයථාසත්ති යථාබලං පටිපූයජස්සාමී’ති.
යසොඅඤ්ඤ ත්ථුවිජ්ජාචරණසම්පන්නස්යසවපරිචාරයකො සම්පජ්ජති.ඉමාය

යඛො, අම්බට්ඨ, අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය ඉ ං චතුත්ථං අපායමුඛං

භවති. ඉමාය යඛො, අම්බට්ඨ, අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය ඉමානි
චත්තාරි අපායමුඛානිභවන්ති. 

281. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, අපිනු ත්වං ඉමාය අනුත්තරාය

විජ්ජාචරණසම්ප ාය සන්දිස්සසි සාචරියයකො’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො

යගොතම’’. ‘යකොචාහං, යභො යගොතම, සාචරියයකො, කා ච අනුත්තරා 

විජ්ජාචරණසම්ප ා? ආරකාහං, යභො යගොතම, අනුත්තරාය
විජ්ජාචරණසම්ප ාය සාචරියයකො’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, අපිනු ත්වං ඉමඤ්යචව අනුත්තරං 
විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො ඛාරිවිධමා ාය

අරඤ්ඤවනමජ්යඣොගාහසි සාචරියයකො – ‘පවත්තඵලයභොජයනො

භවිස්සාමී’’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, අපිනු ත්වං ඉමඤ්යචව අනුත්තරං 
විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො පවත්තඵලයභොජනතඤ්ච
අනභිසම්භුණමායනො කු ාලපිටකං ආ ාය අරඤ්ඤවනමජ්යඣොගාහසි

සාචරියයකො – ‘කන් මූලඵලයභොජයනො භවිස්සාමී’’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො
යගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, අපිනු ත්වං ඉමඤ්යචව අනුත්තරං
විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො පවත්තඵලයභොජනතඤ්ච 
අනභිසම්භුණමායනො කන් මූලඵලයභොජනතඤ්ච අනභිසම්භුණමායනො
ගාමසාමන්තං වා නිගමසාමන්තං වා අගයාගාරං කරිත්වා අග්ගිං

පරිචරන්යතොඅච්ෙසිසාචරියයකො’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභොයගොතම’’. 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, අපිනු ත්වං ඉමඤ්යචව අනුත්තරං 
විජ්ජාචරණසම්ප ං අනභිසම්භුණමායනො පවත්තඵලයභොජනතඤ්ච
අනභිසම්භුණමායනො කන් මූලඵලයභොජනතඤ්ච අනභිසම්භුණමායනො
අග්ගිපාරිචරියඤ්ච අනභිසම්භුණමායනො චාතුමහාපයථ චතුද්වාරං අගාරං
කරිත්වා අච්ෙසි සාචරියයකො – ‘යයො ඉමාහි චතූහි දිසාහි ආගමිස්සති

සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා, තං මයං යථාසත්ති යථාබලං

පටිපූයජස්සාමා’’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

282. ‘‘ඉති යඛො, අම්බට්ඨ, ඉමාය යචව ත්වං අනුත්තරාය 
විජ්ජාචරණසම්ප ාය පරිහීයනො සාචරියයකො. යය චියම අනුත්තරාය

විජ්ජාචරණසම්ප ාය චත්තාරිඅපායමුඛානිභවන්ති, තයතොචත්වංපරිහීයනො

සාචරියයකො. භාසිතායඛොපනයතඑසා, අම්බට්ඨ, ආචරියයනබ්රාහ්මයණන
යපොක්ඛරසාතිනා වාචා – ‘යක ච මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කණ්හා

බන්ධුපා ාපච්චා, කා ච යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං සාකච්ො’ති අත්තනා

ආපායියකොපි අපරිපූරමායනො. පස්ස, අම්බට්ඨ, යාව අපරද්ධඤ්ච යත ඉ ං
ආචරියස්සබ්රාහ්මණස්සයපොක්ඛරසාතිස්ස. 

පුබ්බකඉසිභාවානුය ොයගො 

283. ‘‘බ්රාහ්මයණො යඛො පන, අම්බට්ඨ, යපොක්ඛරසාති රඤ්යඤො
පයසනදිස්සයකොසලස්ස ත්තිකංභුඤ්ජති.තස්සරාජාපයසනදි යකොසයලො

සම්මුඛීභාවම්පි න   ාති. ය ාපි යතන මන්යතති, තියරොදුස්සන්යතන

මන්යතති. යස්ස යඛො පන, අම්බට්ඨ, ධම්මිකං පයාතං භික්ඛං

පටිග්ගණ්යහයය, කථංතස්ස රාජා පයසනදියකොසයලො සම්මුඛීභාවම්පින

 ය යය.පස්ස, අම්බට්ඨ, යාවඅපරද්ධඤ්චයත ඉ ංආචරියස්සබ්රාහ්මණස්ස
යපොක්ඛරසාතිස්ස. 

284. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, ඉධ රාජා පයසනදි යකොසයලො 
හත්ථිගීවායවානිසින්යනොඅස්සපිට්යඨවානිසින්යනොරථූපත්ථයරවාඨියතො
උග්යගහි වාරාජඤ්යඤහිවාකිඤ්චිය වමන්තනං මන්යතයය.යසොතම්හා 
පය සා අපක්කම්ම එකමන්තං තිට්යඨයය. අථ ආගච්යෙයය සුද්ය ො වා 

සුද්  ායසොවා, තස්මිංපය යසඨියතොතය වමන්තනංමන්යතයය– ‘එවම්පි

රාජාපයසනදියකොසයලොආහ, එවම්පිරාජාපයසනදියකොසයලොආහා’ති.

අපිනු යසො රාජභණතං වා භණති රාජමන්තනං වා මන්යතති? එත්තාවතා

යසො අස්ස රාජාවාරාජමත්යතොවා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

285. ‘‘එවයමව යඛො ත්වං, අම්බට්ඨ, යය යත අයහසුං බ්රාහ්මණානං

පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමි ං

එතරහි බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං, 

ත නුගායන්ති ත නුභාසන්ති භාසිතමනුභාසන්ති වාචිතමනුවායචන්ති, 
යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි 
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[යම ග්ගි (ක.)] අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො කස්සයපො භගු –

‘තයාහං මන්යත අධියාමි සාචරියයකො’ති, තාවතා ත්වං භවිස්සසි ඉසි වා
ඉසිත්ථායවාපටිපන්යනොතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

286. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අම්බට්ඨ, කින්ති යත සුතං බ්රාහ්මණානං
වුද්ධානංමහල්ලකානංආචරියපාචරියානංභාසමානානං–යයයතඅයහසුං 

බ්රාහ්මණානංපුබ්බකාඉසයයොමන්තානංකත්තායරොමන්තානංපවත්තායරො, 

යයසමි ං එතරහි බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං, 

ත නුගායන්ති ත නුභාසන්ති භාසිතමනුභාසන්ති වාචිතමනුවායචන්ති, 
යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි

අඞ්ගීරයසොභාරද්වායජොවායසට්යඨො කස්සයපොභගු, එවංසුයතසුන්හාතා
සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ ආමුක්කමණකුණ්ඩලාභරණා 

[ආමුත්තමාලාභරණා(සී.සයා. පී.)] ඔ ාතවත්ථවසනාපඤ්චහිකාමගුයණහි

සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරන්ති, යසයයථාපි ත්වං එතරහි

සාචරියයකො’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො යගොතම’’. 

‘‘…යප.…එවංසුයතසාලීනංඔ නංසුචිමංසූපයසචනංවිචිතකාළකං 

අයනකසූපං අයනකබයඤ්ජනං පරිභුඤ්ජන්ති, යසයයථාපි ත්වං එතරහි

සාචරියයකො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘…යප.… එවං සු යත යවඨකනතපස්සාහි නාරීහි පරිචායරන්ති, 

යසයයථාපිත්වංඑතරහිසාචරියයකො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘…යප.…එවංසුයතකුත්තවායලහිවළවාරයථහිදීඝාහිපයතො ලට්ඨීහි 

වාහයන විතුය න්තා විපරියායන්ති, යසයයථාපි ත්වං එතරහි 

සාචරියයකො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘…යප.… එවං සු යත උක්කිණ්ණපරිඛාසු ඔක්ඛිත්තපලිඝාසු 

නගරූපකාරිකාසු දීඝාසිවුයධහි [දීඝාසිබද්යධහි (සයා. පී.)] පුරියසහි

රක්ඛායපන්ති, යසයයථාපිත්වංඑතරහිසාචරියයකො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභො 
යගොතම’’. 

‘‘ඉති යඛො, අම්බට්ඨ, යනව ත්වං ඉසි න ඉසිත්ථාය පටිපන්යනො 

සාචරියයකො. යස්ස යඛො පන, අම්බට්ඨ, මයිකඞ්ඛා වා විමති වා යසො මං

පඤ්යහන, අහං යවයයාකරයණනයසොධිස්සාමී’’ති. 

ද්යවලක්ඛණා ස්සනං 

287. අථ යඛො භගවා විහාරා නික්ඛම්ම චඞ්කමං අබ්භුට්ඨාසි. 
අම්බට්යඨොපි මාණයවො විහාරා නික්ඛම්ම චඞ්කමං අබ්භුට්ඨාසි. අථ යඛො
අම්බට්යඨො මාණයවොභගවන්තංචඞ්කමන්තංඅනුචඞ්කමමායනොභගවයතො
කායයද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි සමන්යනසි.අද් සායඛොඅම්බට්යඨො
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මාණයවො භගවයතො කායය ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි යයභුයයයන

ඨයපත්වාද්යව. ද්වීසුමහාපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛතිවිචිකිච්ෙතිනාධිමුච්චති
න සම්පසී ති–යකොයසොහියතචවත්ථගුය්යහපහූතජිව්හතායච. 

288. අථ යඛො භගවයතො එත යහොසි – ‘‘පස්සති යඛො යම අයං
අම්බට්යඨො මාණයවොද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානියයභුයයයනඨයපත්වා
ද්යව. ද්වීසු මහාපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකිච්ෙති නාධිමුච්චති න 
සම්පසී ති–යකොයසොහියතචවත්ථගුය්යහපහූතජිව්හතායචා’’ති.අථයඛො
භගවා තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි යථා අද් ස අම්බට්යඨො
මාණයවො භගවයතො යකොයසොහිතං වත්ථගුය්හං. අථ යඛො භගවා ජිව්හං

නින්නායමත්වා උයභොපි කණ්ණයසොතානි අනුමසි පටිමසි, උයභොපි

නාසිකයසොතානි අනුමසි පටිමසි, යකවලම්පි නලාටමණ්ඩලං ජිව්හාය
ොය සි. අථ යඛො අම්බට්ඨස්ස මාණවස්ස එත යහොසි – ‘‘සමන්නාගයතො

යඛො සමයණො යගොතයමො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි පරිපුණ්යණහි, 

යනොඅපරිපුණ්යණහී’’ති.භගවන්තංඑත යවොච – ‘‘හන් ච ානිමයං, යභො

යගොතම, ගච්ොම, බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්ස ානි ත්වං, 

අම්බට්ඨ, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො අම්බට්යඨො මාණයවො
වළවාරථමාරුය්හපක්කාමි. 

289. යතනයඛොපනසමයයනබ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිඋක්කට්ඨාය 
නික්ඛමිත්වා මහතා බ්රාහ්මණගයණන සද්ධිං සයක ආරායම නිසින්යනො
යහොති අම්බට්ඨංයයව මාණවං පටිමායනන්යතො. අථ යඛො අම්බට්යඨො

මාණයවො යයන සයකො ආරායමො යතන පායාසි. යාවතිකා යානස්ස භූමි, 

යායනන ගන්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව යයන බ්රාහ්මයණො 

යපොක්ඛරසාති යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා බ්රාහ්මණං යපොක්ඛරසාතිං
අභිවාය ත්වා එකමන්තංනිසීදි. 

290. එකමන්තං නිසින්නං යඛො අම්බට්ඨං මාණවං බ්රාහ්මයණො

යපොක්ඛරසාති එත යවොච – ‘‘කච්චි, තාත අම්බට්ඨ, අද් ස තං භවන්තං

යගොතම’’න්ති? ‘‘අද් සාම යඛො මයං, යභො, තං භවන්තං යගොතම’’න්ති. 

‘‘කච්චි, තාත අම්බට්ඨ, තං භවන්තං යගොතමං තථා සන්තංයයව සද්ය ො

අබ්භුග්ගයතොයනොඅඤ්ඤථා; කච්චිපනයසොභවංයගොතයමොතාදියසො යනො

අඤ්ඤාදියසො’’ති? ‘‘තථාසන්තංයයව, යභො, තංභවන්තංයගොතමං සද්ය ො

අබ්භුග්ගයතො යනො අඤ්ඤථා, තාදියසොව යසො භවං යගොතයමො යනො
අඤ්ඤාදියසො. සමන්නාගයතො ච යසො භවං යගොතයමො
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි පරිපුණ්යණහි යනො අපරිපුණ්යණහී’’ති. 

‘‘අහු පන යත, තාත අම්බට්ඨ, සමයණන යගොතයමන සද්ධිං යකොචිය ව

කථාසල්ලායපො’’ති? ‘‘අහු යඛො යම, යභො, සමයණන යගොතයමන සද්ධිං

යකොචිය ව කථාසල්ලායපො’’ති. ‘‘යථා කථං පන යත, තාත අම්බට්ඨ, අහු

සමයණන යගොතයමන සද්ධිං යකොචිය ව කථාසල්ලායපො’’ති? අථ යඛො
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පටුන 

අම්බට්යඨො මාණයවො යාවතයකො [යාවතියකො (ක. පී.)] අයහොසි භගවතා

සද්ධිං කථාසල්ලායපො, තං සබ්බං බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස
ආයරොයචසි. 

291. එවං වුත්යත, බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති අම්බට්ඨං මාණවං 

එත යවොච–‘‘අයහොවතයරඅම්හාකංපණ්ඩිතක [පණ්ඩිතකා], අයහො වත

යරඅම්හාකංබහුස්සුතක [බහුස්සුතකා], අයහොවතයර අම්හාකංයතවිජ්ජක 

[යතවිජ්ජකා], එවරූයපනකිර, යභො, පුරියසො අත්ථචරයකනකායස්සයභ ා
පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. යය ව යඛො

ත්වං, අම්බට්ඨ, තංභවන්තංයගොතමංඑවංආසජ්ජආසජ්ජඅවචාසි, අථයඛො
යසො භවංයගොතයමොඅම්යහපිඑවං උපයනයයඋපයනයයඅවච.අයහොවත

යර අම්හාකංපණ්ඩිතක, අයහොවතයරඅම්හාකංබහුස්සුතක, අයහොවතයර

අම්හාකංයතවිජ්ජක, එවරූයපනකිර, යභො, පුරියසොඅත්ථචරයකනකායස්ස

යභ ා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයයා’’ති, 

කුපියතො [යසොකුපියතො (පී.)] අනත්තමයනො අම්බට්ඨං මාණවං ප සායයව
පවත්යතසි.ඉච්ෙතිචතාවය ව භගවන්තං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

යපොක්ඛරසාතිබුද්ධුපසඞ්කමනං 

292. අථ යඛො යත බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං යපොක්ඛරසාතිං එත යවොචුං –

‘‘අතිවිකායලොයඛො, යභො, අජ්ජසමණං යගොතමං  ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං.

ස්යව ානි [ ානි ස්යව (සී. ක.)] භවං යපොක්ඛරසාති සමණං යගොතමං
 ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’ති. අථ යඛො බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති සයක
නියවසයන පණීතං ඛා නීයං යභොජනීයං පටියා ායපත්වා යායන 

ආයරොයපත්වා උක්කාසු ධාරියමානාසු උක්කට්ඨාය නියයාසි, යයන 
ඉච්ොනඞ්ගලවනසණ්යඩො යතන පායාසි. යාවතිකා යානස්ස භූමි යායනන

ගන්ත්වා, යානා පච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොවයයනභගවායතනුපසඞ්කමි.

උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි, සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

293. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොබ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිභගවන්තං 

එත යවොච – ‘‘ආගමා නු යඛො ඉධ, යභො යගොතම, අම්හාකං අන්යතවාසී

අම්බට්යඨොමාණයවො’’ති? ‘‘ආගමායඛොයත [යතධ(සයා.), යතඉධ(පී.)], 

බ්රාහ්මණ, අන්යතවාසී අම්බට්යඨො මාණයවො’’ති. ‘‘අහු පන යත, යභො

යගොතම, අම්බට්යඨන මාණයවන සද්ධිං යකොචිය ව කථාසල්ලායපො’’ති? 

‘‘අහු යඛො යම, බ්රාහ්මණ, අම්බට්යඨන මාණයවන සද්ධිං යකොචිය ව

කථාසල්ලායපො’’ති. ‘‘යථාකථං පන යත, යභො යගොතම, අහු අම්බට්යඨන

මාණයවන සද්ධිං යකොචිය ව කථාසල්ලායපො’’ති? අථ යඛො භගවා

යාවතයකො අයහොසි අම්බට්යඨන මාණයවන සද්ධිං කථාසල්ලායපො, තං

සබ්බංබ්රාහ්මණස්සයපොක්ඛරසාතිස්ස ආයරොයචසි.එවංවුත්යත, බ්රාහ්මයණො

යපොක්ඛරසාතිභගවන්තංඑත යවොච– ‘‘බායලො, යභොයගොතම, අම්බට්යඨො
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මාණයවො, ඛමතුභවංයගොතයමොඅම්බට්ඨස්සමාණවස්සා’’ති.‘‘සුඛීයහොතු, 

බ්රාහ්මණ, අම්බට්යඨොමාණයවො’’ති. 

294. අථ යඛො බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති භගවයතො කායය
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි සමන්යනසි. අද් සා යඛො බ්රාහ්මයණො 
යපොක්ඛරසාතිභගවයතොකායයද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානියයභුයයයන
ඨයපත්වාද්යව. ද්වීසුමහාපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛතිවිචිකිච්ෙතිනාධිමුච්චති
නසම්පසී ති– යකොයසොහියතචවත්ථගුය්යහපහූතජිව්හතායච. 

295. අථ යඛො භගවයතො එත යහොසි – ‘‘පස්සති යඛො යම අයං
බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි යයභුයයයන
ඨයපත්වාද්යව.ද්වීසු මහාපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛතිවිචිකිච්ෙතිනාධිමුච්චති

නසම්පසී ති – යකොයසොහියතච වත්ථගුය්යහ, පහූතජිව්හතායචා’’ති. අථ
යඛො භගවා තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි යථා අද් ස බ්රාහ්මයණො
යපොක්ඛරසාතිභගවයතොයකොයසොහිතංවත්ථගුය්හං. අථ යඛො භගවාජිව්හං

නින්නායමත්වා උයභොපි කණ්ණයසොතානි අනුමසි පටිමසි, උයභොපි

නාසිකයසොතානි අනුමසි පටිමසි, යකවලම්පි නලාටමණ්ඩලං ජිව්හාය
ොය සි. 

296. අථ යඛො බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස එත යහොසි – 

‘‘සමන්නාගයතො යඛො සමයණො යගොතයමො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 
පරිපුණ්යණහි යනො අපරිපුණ්යණහී’’ති. භගවන්තං එත යවොච –
‘‘අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො අජ්ජතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන. 

297. අථයඛොබ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වා 

භගවයතො කාලං ආයරොයචසි – ‘‘කායලො, යභො යගොතම, නිට්ඨිතං
භත්ත’’න්ති.අථයඛොභගවා පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමා ාය
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
බ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිභගවන්තංපණීයතනඛා නීයයනයභොජනීයයන 

සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි, මාණවකාපි භික්ඛුසඞ්ඝං. අථ යඛො
බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණං
අඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වා එකමන්තංනිසීදි. 

298. එකමන්තංනිසින්නස්සයඛොබ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස භගවා

අනුපුබ්බිං කථං කයථසි, යසයයථි ං –  ානකථං සීලකථං සග්ගකථං; 

කාමානංආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, යනක්ඛම්යමආනිසංසං පකායසසි.
ය ා භගවා අඤ්ඤාසි බ්රාහ්මණං යපොක්ඛරසාතිං කල්ලචිත්තං මුදුචිත්තං 

විනීවරණචිත්තං උ ග්ගචිත්තං පසන්නචිත්තං, අථ යා බුද්ධානං

සාමුක්කංසිකා ධම්මය සනා, තං පකායසසි – දුක්ඛං සමු යං නියරොධං
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මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං අපගතකාළකං සම්මය ව රජනං

පටිග්ගණ්යහයය; එවයමව බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස තස්මිඤ්යඤව 

ආසයන විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උ පාදි – ‘‘යං කිඤ්චි සමු යධම්මං, 
සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති. 

යපොක්ඛරසාතිඋපාසකත්තපටියව නා 

299. අථ යඛො බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො 
විදිතධම්යමො පරියයොගාළ්හධම්යමො තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විගතකථංකයථො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයොසත්ථුසාසයනභගවන්තංඑත යවොච–

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම.යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය, 

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන

අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, යභො යගොතම, සපුත්යතො
සභරියයොසපරියසොසාමච්යචොභවන්තංයගොතමංසරණංගච්ොමිධම්මඤ්ච 

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග
පාණුයපතං සරණං ගතං. යථා ච භවං යගොතයමො උක්කට්ඨාය අඤ්ඤානි

උපාසකකුලානිඋපසඞ්කමති, එවයමවභවංයගොතයමො යපොක්ඛරසාතිකුලං
උපසඞ්කමතු.තත්ථයයයතමාණවකාවාමාණවිකාවාභවන්තංයගොතමං 

අභිවාය ස්සන්තිවාපච්චුට්ඨිස්සන්ති [පච්චුට්ඨස්සන්ති (පී.)] වාආසනංවා

උ කංවා ස්සන්තිචිත්තංවාපසාය ස්සන්ති, යතසංතං භවිස්සතිදීඝරත්තං

හිතායසුඛායා’’ති.‘‘කලයාණංවුච්චති, බ්රාහ්මණා’’ති. 

අම්බට්ඨසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 
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4. යසොණ ණ්ඩසුත්තං 
චම්යප යකබ්රාහ්මණගහපතිකා 

300. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා අඞ්යගසු චාරිකං චරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි යයන චම්පා
ත වසරි. තත්රසු ංභගවා චම්පායං විහරතිගග්ගරායයපොක්ඛරණයාතීයර.
යතන යඛො පන සමයයන යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො චම්පං අජ්ඣාවසති
සත්තුස්ස ං සතිණකට්යඨො කං සධඤ්ඤං රාජයභොග්ගං රඤ්ඤා මාගයධන
යසනියයනබිම්බිසායරනදින්නංරාජ ායං බ්රහ්මය යයං. 

301. අස්යසොසුංයඛොචම්යපයයකාබ්රාහ්මණගහපතිකා–‘‘සමයණො ඛලු
යභො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො අඞ්යගසු චාරිකං
චරමායනොමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහිචම්පං
අනුප්පත්යතොචම්පායං විහරතිගග්ගරායයපොක්ඛරණයාතීයර.තංයඛොපන
භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සය වකං සමාරකං සබ්රහ්මකං 
සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං සය වමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං  ස්සනං 
යහොතී’’ති.අථ යඛොචම්යපයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකාචම්පායනික්ඛමිත්වා

සඞ්ඝසඞ්ඝී [සඞ්ඝා සඞ්ඝී(සී.සයා.පී.)] ගණීභූතායයනගග්ගරායපොක්ඛරණී 
යතනුපසඞ්කමන්ති. 

302. යතනයඛොපනසමයයනයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොඋපරිපාසාය  
දිවායසයයං උපගයතො යහොති. අද් සා යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො

චම්යපයයයක බ්රාහ්මණගහපතියකචම්පායනික්ඛමිත්වාසඞ්ඝසඞ්ඝී [සඞ්යඝ
සඞ්ඝී (සී. පී.) සඞ්ඝා සඞ්ඝී (සයා.)] ගණීභූයත යයන ගග්ගරා යපොක්ඛරණී

යතනුපසඞ්කමන්යත. දිස්වා ඛත්තං ආමන්යතසි – ‘‘කිං නු යඛො, යභො 

ඛත්යත, චම්යපයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා චම්පාය නික්ඛමිත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී

ගණීභූතායයනගග්ගරායපොක්ඛරණීයතනුපසඞ්කමන්තී’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, 

යභො, සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො අඞ්යගසු
චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහිචම්පංඅනුප්පත්යතොචම්පායං විහරතිගග්ගරායයපොක්ඛරණයා
තීයර. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො
අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. තයමයත භවන්තං යගොතමං

 ස්සනායඋපසඞ්කමන්තී’’ති. ‘‘යතනහි, යභොඛත්යත, යයනචම්යපයයකා
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බ්රාහ්මණගහපතිකා යතනුපසඞ්කම, උපසඞ්කමිත්වා චම්යපයයයක

බ්රාහ්මණගහපතියක එවං වය හි – ‘යසොණ ණ්යඩො, යභො, බ්රාහ්මයණො

එවමාහ–ආගයමන්තුකිරභවන්යතො, යසොණ ණ්යඩොපිබ්රාහ්මයණොසමණං

යගොතමං  ස්සනායඋපසඞ්කමිස්සතී’’’ති.‘‘එවං, යභො’’තියඛොයසොඛත්තා
යසොණ ණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන චම්යපයයකා

බ්රාහ්මණගහපතිකා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා චම්යපයයයක
බ්රාහ්මණගහපතියකඑත යවොච–‘‘යසොණ ණ්යඩො යභොබ්රාහ්මයණොඑවමාහ

– ‘ආගයමන්තු කිර භවන්යතො, යසොණ ණ්යඩොපි බ්රාහ්මයණො සමණං
යගොතමං ස්සනායඋපසඞ්කමිස්සතී’’’ති. 

යසොණ ණ්ඩගුණකථා 

303. යතන යඛො පන සමයයන නානායවරජ්ජකානං බ්රාහ්මණානං 
පඤ්චමත්තානි බ්රාහ්මණසතානි චම්පායං පටිවසන්ති යකනචිය ව
කරණීයයන. අස්යසොසුං යඛො යත බ්රාහ්මණා – ‘‘යසොණ ණ්යඩො කිර
බ්රාහ්මයණොසමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’ති. අථ යඛො යත

බ්රාහ්මණා යයන යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා යසොණ ණ්ඩං බ්රාහ්මණං එත යවොචුං – ‘‘සච්චං කිර භවං

යසොණ ණ්යඩොසමණංයගොතමං ස්සනායඋපසඞ්කමිස්සතී’’ති? ‘‘එවංයඛො

යම, යභො, යහොති – ‘අහම්පි සමණං යගොතමං  ස්සනාය
උපසඞ්කමිස්සාමී’’’ති. 

‘‘මා භවං යසොණ ණ්යඩො සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමි. න
අරහතිභවං යසොණ ණ්යඩොසමණංයගොතමං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං.සයච

භවංයසොණ ණ්යඩොසමණංයගොතමං  ස්සනායඋපසඞ්කමිස්සති, යභොයතො 

යසොණ ණ්ඩස්ස යයසො හායිස්සති, සමණස්ස යගොතමස්ස යයසො

අභිවඩ්ඪිස්සති.යම්පියභොයතොයසොණ ණ්ඩස්සයයසොහායිස්සති, සමණස්ස

යගොතමස්ස යයසො අභිවඩ්ඪිස්සති, ඉමිනාපඞ්යගන න අරහති භවං

යසොණ ණ්යඩො සමණංයගොතමං  ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං; සමයණොත්යවව
යගොතයමොඅරහතිභවන්තං යසොණ ණ්ඩං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධගහණයකොයාවසත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවාය න. යම්පි භවං යසොණ ණ්යඩො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච

පිතියතො ච, සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො

අනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය න, ඉමිනාපඞ්යගනනඅරහතිභවං යසොණ ණ්යඩො

සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං; සමයණොත්යවව යගොතයමො
අරහතිභවන්තං යසොණ ණ්ඩං ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. 

‘‘භවඤ්හියසොණ ණ්යඩොඅඩ්යඪොමහද්ධයනොමහායභොයගො…යප.… 
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‘‘භවඤ්හියසොණ ණ්යඩොඅජ්ඣායයකො, මන්තධයරො, තිණ්ණංයව ානං
පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං

ප යකො යවයයාකරයණො, යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු
අනවයයො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො අභිරූයපො  ස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය 

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී බ්රහ්මවච්ෙසී [බ්රහ්මඩ්ඪී

(සී.), බ්රහ්මවච්චසී(පී.)] අඛුද් ාවකායසො  ස්සනාය…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො සීලවා වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන 
සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො කලයාණවායචො කලයාණවාක්කරයණො

යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය අයනලගලාය [අයනළගලාය

(සී.පී.), අයනලගළාය (ක)] අත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො බහූනං ආචරියපාචරියයො තීණ
මාණවකසතානි මන්යත වායචති. බහූ යඛො පන නානාදිසා නානාජනප ා
මාණවකා ආගච්ෙන්ති යභොයතො යසොණ ණ්ඩස්ස සන්තියක මන්තත්ථිකා

මන්යතඅධියිතුකාමා …යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො 

වයයොඅනුප්පත්යතො; සමයණොයගොතයමොතරුයණොයචවතරුණපබ්බජියතො
ච…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩොරඤ්යඤොමාගධස්ස යසනියස්සබිම්බිසාරස්ස
සක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස සක්කයතො 
ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි යසොණ ණ්යඩො චම්පං අජ්ඣාවසති සත්තුස්ස ං 

සතිණකට්යඨො කං සධඤ්ඤං රාජයභොග්ගං, රඤ්ඤා මාගයධනයසනියයන

බිම්බිසායරන දින්නං, රාජ ායං බ්රහ්මය යයං. යම්පි භවං යසොණ ණ්යඩො

චම්පංඅජ්ඣාවසතිසත්තුස්ස ං සතිණකට්යඨො කංසධඤ්ඤංරාජයභොග්ගං, 

රඤ්ඤාමාගයධනයසනියයනබිම්බිසායරනදින්නං, රාජ ායංබ්රහ්මය යයං.
ඉමිනාපඞ්යගනනඅරහතිභවංයසොණ ණ්යඩොසමණංයගොතමං  ස්සනාය 

උපසඞ්කමිතුං; සමයණොත්යවව යගොතයමො අරහති භවන්තං යසොණ ණ්ඩං
 ස්සනාය උපසඞ්කමිතු’’න්ති. 
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බුද්ධගුණකථා 

304. එවං වුත්යත, යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො යත බ්රාහ්මයණ 

එත යවොච– 

‘‘යතන හි, යභො, මමපි සුණාථ, යථා මයයමව අරහාම තං භවන්තං

යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං; නත්යවව අරහති යසො භවං යගොතයමො

අම්හාකං  ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං.සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඋභයතො

සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච, සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා

පිතාමහයුගා, අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය න. යම්පියභොසමයණො
යගොතයමොඋභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතොචසංසුද්ධගහණයකොයාව

සත්තමා පිතාමහයුගා, අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න, 
ඉමිනාපඞ්යගන න අරහති යසො භවං යගොතයමො අම්හාකං  ස්සනාය

උපසඞ්කමිතුං; අථයඛො මයයමවඅරහාමතංභවන්තං යගොතමං  ස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො මහන්තං ඤාතිසඞ්ඝං ඔහාය 
පබ්බජියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො පහූතං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ඔහාය
පබ්බජියතො භූමිගතඤ්චයවහාසට්ඨංච…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො  හයරොව සමායනො යුවා 
සුසුකාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා
අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජියතො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඅකාමකානංමාතාපිතූනංඅස්සුමුඛානං 
රු න්තානං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අභිරූයපො  ස්සනීයයො පාසාදියකො

පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො, බ්රහ්මවණ්ණී, බ්රහ්මවච්ෙසී, 

අඛුද් ාවකායසො  ස්සනාය…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සීලවා අරියසීලී කුසලසීලී
කුසලසීයලන සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොකලයාණවායචොකලයාණවාක්කරයණො
යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස
විඤ්ඤාපනියා…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොබහූනංආචරියපාචරියයො…යප.… 
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‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ඛීණකාමරායගො
විගතචාපල්යලො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොකම්මවාදීකිරියවාදීඅපාපපුයරක්ඛායරො 
බ්රහ්මඤ්ඤායපජාය…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො උච්චා කුලා පබ්බජියතො 
අසම්භින්නඛත්තියකුලා…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අඩ්ඪා කුලා පබ්බජියතො මහද්ධනා
මහායභොගා…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං තියරොරට්ඨාතියරොජනප ාපඤ්හංපුච්ඡිතුං
ආගච්ෙන්ති…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං අයනකානි ය වතාසහස්සානි පායණහි
සරණං ගතානි…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො
අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථා ය වමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’ති…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 

සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඑහිස්වාගතවාදීසඛියලොසම්යමො යකො 
අබ්භාකුටියකොඋත්තානමුයඛොපුබ්බභාසී…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො චතුන්නං පරිසානං සක්කයතො
ගරුකයතොමානියතො පූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණ ඛලු, යභො, යගොතයම බහූ ය වා ච මනුස්සා ච 

අභිප්පසන්නා…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොයස්මිංගායමවානිගයමවාපටිවසති, 
න තස්මිංගායමවානිගයමවාඅමනුස්සාමනුස්යසවියහයඨන්ති…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සඞ්ඝී ගණී ගණාචරියයො

පුථුතිත්ථකරානං අග්ගමක්ඛායති. යථා යඛො පන, යභො, එයතසං

සමණබ්රාහ්මණානංයථාවාතථාවායයසො සමු ාගච්ෙති, නයහවංසමණස්ස
යගොතමස්ස යයසො සමු ාගයතො. අථ යඛො අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය
සමණස්සයගොතමස්සයයසොසමු ාගයතො…යප.… 
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‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං රාජා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො
සපුත්යතො සභරියයොසපරියසො සාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං රාජා පයසනදි යකොසයලො සපුත්යතො
සභරියයොසපරියසොසාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති සපුත්යතො
සභරියයො සපරියසොසාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො රඤ්යඤො මාගධස්ස යසනියස්ස
බිම්බිසාරස්සසක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
සක්කයතො ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස
සක්කයතො ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමොචම්පංඅනුප්පත්යතො, චම්පායංවිහරති

ගග්ගරාය යපොක්ඛරණයා තීයර. යය යඛො පන, යභො, යකචි සමණා වා 
බ්රාහ්මණාවා අම්හාකංගාමයඛත්තංආගච්ෙන්තිඅතිථීදයනොයතයහොන්ති.
අතිථීදයඛො පනම්යහහිසක්කාතබ්බාගරුකාතබ්බාමායනතබ්බාපූයජතබ්බා

අපයචතබ්බා.යම්පි, යභො, සමයණොයගොතයමොචම්පංඅනුප්පත්යතොචම්පායං

විහරති ගග්ගරාය යපොක්ඛරණයා තීයර, අතිථිම්හාකං සමයණො යගොතයමො; 
අතිථි යඛො පනම්යහහි සක්කාතබ්යබො ගරුකාතබ්යබො මායනතබ්යබො 
පූයජතබ්යබොඅපයචතබ්යබො.ඉමිනාපඞ්යගනනඅරහතියසොභවංයගොතයමො
අම්හාකං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. අථයඛොමයයමවඅරහාමතංභවන්තං

යගොතමං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං.එත්තයක යඛොඅහං, යභො, තස්සයභොයතො

යගොතමස්ස වණ්යණ පරියාපුණාමි, යනො ච යඛො යසො භවං යගොතයමො 
එත්තකවණ්යණො.අපරිමාණවණ්යණොහියසොභවංයගොතයමො’’ති. 

305. එවං වුත්යත, යතබ්රාහ්මණා යසොණ ණ්ඩංබ්රාහ්මණංඑත යවොචුං–
‘‘යථා යඛො භවං යසොණ ණ්යඩො සමණස්ස යගොතමස්ස වණ්යණ භාසති

ඉයතොයචපියසොභවංයගොතයමොයයොජනසයතවිහරති, අලයමවසද්යධන

කුලපුත්යතන  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං අපි පුයටොයසනා’’ති. ‘‘යතන හි, 

යභො, සබ්යබවමයංසමණංයගොතමං ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සාමා’’ති. 

යසොණ ණ්ඩපරිවිතක්යකො 

306. අථ යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො මහතා බ්රාහ්මණගයණන
සද්ධිංයයනගග්ගරායපොක්ඛරණීයතනුපසඞ්කමි.අථයඛොයසොණ ණ්ඩස්ස 

බ්රාහ්මණස්සතියරොවනසණ්ඩගතස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋ පාදි–



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  යසොණ ණ්ඩසුත්තං 
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පටුන 

‘‘අහඤ්යචව යඛො පන සමණං යගොතමං පඤ්හං පුච්යෙයයං; තත්ර යච මං

සමයණොයගොතයමොඑවංවය යය – ‘නයඛොඑස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහොඑවං

පුච්ඡිතබ්යබො, එවංනායමස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහොපුච්ඡිතබ්යබො’ති, යතනමං

අයං පරිසාපරිභයවයය – ‘බායලො යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොඅබයත්යතො, 
නාසක්ඛිසමණංයගොතමංයයොනියසොපඤ්හං පුච්ඡිතු’න්ති.යංයඛොපනායං

පරිසාපරිභයවයය, යයසොපිතස්සහායයථ.යස්සයඛොපන යයසොහායයථ, 
යභොගාපිතස්සහායයයයං.යයසොලද්ධායඛොපනම්හාකංයභොගා.මමඤ්යචව

යඛො පන සමයණො යගොතයමො පඤ්හං පුච්යෙයය, තස්ස චාහං පඤ්හස්ස

යවයයාකරයණනචිත්තංන ආරායධයයං; තත්රයචමංසමයණොයගොතයමො

එවංවය යය– ‘නයඛොඑස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහො එවංබයාකාතබ්යබො, එවං

නායමස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහො බයාකාතබ්යබො’ති, යතන මං අයං පරිසා

පරිභයවයය – ‘බායලො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො අබයත්යතො, නාසක්ඛි 

සමණස්ස යගොතමස්ස පඤ්හස්ස යවයයාකරයණනචිත්තංආරායධතු’න්ති. 

යංයඛොපනායංපරිසාපරිභයවයය, යයසොපිතස්සහායයථ.යස්සයඛොපන

යයසො හායයථ, යභොගාපි තස්ස හායයයයං. යයසොලද්ධා යඛො පනම්හාකං
යභොගා. අහඤ්යචව යඛො පන එවං සමීපගයතො සමායනො අදිස්වාව සමණං

යගොතමං නිවත්යතයයං, යතන මං අයං පරිසා පරිභයවයය – ‘බායලො 

යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොඅබයත්යතොමානථද්යධොභීයතොච, යනොවිසහති

සමණංයගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං, කථඤ්හිනාම එවංසමීපගයතො
සමායනොඅදිස්වාසමණංයගොතමං නිවත්තිස්සතී’ති.යංයඛොපනායංපරිසා

පරිභයවයය, යයසොපිතස්සහායයථ.යස්සයඛොපන යයසොහායයථ, යභොගාපි

තස්සහායයයයං, යයසොලද්ධායඛොපනම්හාකංයභොගා’’ති. 

307. අථයඛොයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. චම්යපයයකාපි යඛො බ්රාහ්මණගහපතිකා 

අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු; සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා 

එකමන්තංනිසීදිංසු; අප්යපකච්යචයයනභගවායතනඤ්ජලිංපණායමත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

308. තත්රපි සු ං යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො එතය ව
බහුලමනුවිතක්යකන්යතො නිසින්යනො යහොති – ‘‘අහඤ්යචව යඛො පන 

සමණංයගොතමංපඤ්හංපුච්යෙයයං; තත්රයචමංසමයණොයගොතයමොඑවං

වය යය–‘නයඛොඑස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහොඑවංපුච්ඡිතබ්යබො, එවංනායමස, 

බ්රාහ්මණ, පඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො’ති, යතන මං අයං පරිසා පරිභයවයය –

‘බායලොයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණො අබයත්යතො, නාසක්ඛිසමණංයගොතමං

යයොනියසොපඤ්හංපුච්ඡිතු’න්ති.යංයඛොපනායංපරිසා පරිභයවයය, යයසොපි

තස්සහායයථ. යස්සයඛො පනයයසො හායයථ, යභොගාපිතස්සහායයයයං. 
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යයසොලද්ධා යඛො පනම්හාකං යභොගා. මමඤ්යචව යඛො පන සමයණො

යගොතයමො පඤ්හං පුච්යෙයය, තස්ස චාහං පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන 

චිත්තංනආරායධයයං; තත්රයච මංසමයණොයගොතයමොඑවංවය යය–‘න

යඛොඑස, බ්රාහ්මණ, පඤ්යහොඑවංබයාකාතබ්යබො, එවං නායමස, බ්රාහ්මණ, 

පඤ්යහො බයාකාතබ්යබො’ති, යතන මං අයං පරිසා පරිභයවයය – ‘බායලො 

යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො අබයත්යතො, නාසක්ඛි සමණස්ස යගොතමස්ස
පඤ්හස්ස යවයයාකරයණනචිත්තංආරායධතු’න්ති.යංයඛොපනායංපරිසා

පරිභයවයය, යයසොපිතස්ස හායයථ.යස්සයඛොපනයයසොහායයථ, යභොගාපි
තස්ස හායයයයං. යයසොලද්ධා යඛො පනම්හාකං යභොගා. අයහො වත මං

සමයණොයගොතයමොසයකආචරියයකයතවිජ්ජයකපඤ්හංපුච්යෙයය, අද්ධා 
වතස්සාහංචිත්තංආරායධයයංපඤ්හස්සයවයයාකරයණනා’’ති. 

බ්රාහ්මණපඤ්ඤත්ති 

309. අථ යඛො භගවයතො යසොණ ණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය එත යහොසි – ‘‘විහඤ්ඤති යඛො අයං
යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො සයකන චිත්යතන. යංනූනාහං යසොණ ණ්ඩං
බ්රාහ්මණංසයකආචරියයක යතවිජ්ජයකපඤ්හංපුච්යෙයය’’න්ති.අථයඛො

භගවා යසොණ ණ්ඩං බ්රාහ්මණං එත යවොච – ‘‘කතිහි පන, බ්රාහ්මණ, 

අඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපන්ති; 

‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන මුසාවා ං

ආපජ්යජයයා’’ති? 

310. අථයඛොයසොණ ණ්ඩස්සබ්රාහ්මණස්සඑත යහොසි–‘‘යං වතයනො

අයහොසිඉච්ඡිතං, යංආකඞ්ඛිතං, යංඅධිප්යපතං, යං අභිපත්ථිතං – ‘අයහො
වත මං සමයණො යගොතයමො සයක ආචරියයක යතවිජ්ජයක පඤ්හං

පුච්යෙයය, අද්ධා වතස්සාහං චිත්තං ආරායධයයං පඤ්හස්ස

යවයයාකරයණනා’ති, තත්ර මං සමයණො යගොතයමො සයක ආචරියයක
යතවිජ්ජයක පඤ්හං පුච්ෙති. අද්ධා වතස්සාහං චිත්තං ආරායධස්සාමි
පඤ්හස්සයවයයාකරයණනා’’ති. 

311. අථ යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො අබ්භුන්නායමත්වා කායං 

අනුවියලොයකත්වාපරිසංභගවන්තංඑත යවොච – ‘‘පඤ්චහි, යභොයගොතම, 

අඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපන්ති; 

‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන මුසාවා ං

ආපජ්යජයය. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො උභයතො

සුජායතො යහොති මාතියතො ච පිතියතො ච, සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා

පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය න; අජ්ඣායයකොයහොති
මන්තධයරො තිණ්ණං යව ානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං
සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං ප යකො යවයයාකරයණො 

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො; අභිරූයපො යහොති  ස්සනීයයො
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පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී

බ්රහ්මවච්ෙසීඅඛුද් ාවකායසො ස්සනාය; සීලවායහොතිවුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන

සමන්නාගයතො; පණ්ඩියතො ච යහොති යමධාවී පඨයමො වා දුතියයො වා සුජං 

පග්ගණ්හන්තානං. ඉයමහි යඛො, යභො යගොතම, පඤ්චහි අඞ්යගහි

සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපන්ති; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච

ව මායනොසම්මාවය යය, නචපන මුසාවා ංආපජ්යජයයා’’ති. 

‘‘ඉයමසං පන, බ්රාහ්මණ, පඤ්චන්නං අඞ්ගානං සක්කා එකං අඞ්ගං 

ඨපයිත්වා චතූහඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපතුං; 

‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන මුසාවා ං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘සක්කා, යභො යගොතම. ඉයමසඤ්හි, යභො යගොතම, 

පඤ්චන්නංඅඞ්ගානං වණ්ණංඨපයාම.කිඤ්හිවණ්යණොකරිස්සති? යයතො

යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති මාතියතො ච
පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො

අනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය න; අජ්ඣායයකොචයහොතිමන්තධයරො චතිණ්ණං
යව ානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභ ානං
ඉතිහාසපඤ්චමානං ප යකො යවයයාකරයණො

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො; සීලවා ච යහොති වුද්ධසීලී

වුද්ධසීයලන සමන්නාගයතො; පණ්ඩියතො ච යහොති යමධාවී පඨයමො වා
දුතියයොවාසුජංපග්ගණ්හන්තානං. ඉයමහියඛොයභොයගොතමචතූහඞ්යගහි

සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපන්ති; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච

ව මායනො සම්මාවය යය, නචපන මුසාවා ංආපජ්යජයයා’’ති. 

312. ‘‘ඉයමසංපන, බ්රාහ්මණ, චතුන්නංඅඞ්ගානංසක්කාඑකං අඞ්ගං

ඨපයිත්වා තීහඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපතුං; 

‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන මුසාවා ං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘සක්කා, යභො යගොතම. ඉයමසඤ්හි, යභො යගොතම, 

චතුන්නං අඞ්ගානං මන්යත ඨපයාම. කිඤ්හි මන්තා කරිස්සන්ති? යයතො

යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති මාතියතො ච 
පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො

අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න; සීලවා ච යහොති වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන

සමන්නාගයතො; පණ්ඩියතො ච යහොති යමධාවී පඨයමො වා දුතියයො වා සුජං

පග්ගණ්හන්තානං. ඉයමහි යඛො, යභො යගොතම, තීහඞ්යගහි සමන්නාගතං

බ්රාහ්මණාබ්රාහ්මණංපඤ්ඤයපන්ති; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’තිචව මායනො සම්මා

වය යය, නචපනමුසාවා ංආපජ්යජයයා’’ති. 

‘‘ඉයමසං පන, බ්රාහ්මණ, තිණ්ණං අඞ්ගානං සක්කා එකං අඞ්ගං 

ඨපයිත්වා ද්වීහඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං පඤ්ඤයපතුං; 

‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන මුසාවා ං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘සක්කා, යභො යගොතම. ඉයමසඤ්හි, යභො යගොතම, 
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තිණ්ණංඅඞ්ගානංජාතිංඨපයාම.කිඤ්හිජාතිකරිස්සති? යයතොයඛො, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මයණො සීලවා යහොති වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන සමන්නාගයතො; 
පණ්ඩියතොචයහොති යමධාවීපඨයමොවාදුතියයොවාසුජංපග්ගණ්හන්තානං.

ඉයමහි යඛො, යභොයගොතම, ද්වීහඞ්යගහිසමන්නාගතංබ්රාහ්මණාබ්රාහ්මණං 

පඤ්ඤයපන්ති; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’තිචව මායනොසම්මා වය යය, නච පන
මුසාවා ං ආපජ්යජයයා’’ති. 

313. එවං වුත්යත, යතබ්රාහ්මණා යසොණ ණ්ඩංබ්රාහ්මණංඑත යවොචුං–

‘‘මා භවං යසොණ ණ්යඩො එවං අවච, මා භවං යසොණ ණ්යඩො එවං අවච.

අපව යතවභවං යසොණ ණ්යඩො වණ්ණං, අපව තිමන්යත, අපව ති ජාතිං
එකංයසන. භවං යසොණ ණ්යඩො සමණස්යසව යගොතමස්ස වා ං
අනුපක්ඛන් තී’’ති. 

314. අථයඛොභගවායතබ්රාහ්මයණඑත යවොච–‘‘සයචයඛොතුම්හාකං 

බ්රාහ්මණානං එවං යහොති – ‘අප්පස්සුයතො ච යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො, 

අකලයාණවාක්කරයණො ච යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො, දුප්පඤ්යඤො ච

යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො, න ච පයහොති යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො

සමයණන යගොතයමන සද්ධිං අස්මිං වචයන පටිමන්යතතු’න්ති, තිට්ඨතු

යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණො, තුම්යහමයාසද්ධිං මන්තව්යහොඅස්මිංවචයන.
සයච පන තුම්හාකං බ්රාහ්මණානං එවං යහොති – ‘බහුස්සුයතො ච 

යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො, කලයාණවාක්කරයණො ච යසොණ ණ්යඩො

බ්රාහ්මයණො, පණ්ඩියතො ච යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො, පයහොති ච
යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො සමයණන යගොතයමන සද්ධිං අස්මිං වචයන

පටිමන්යතතු’න්ති, තිට්ඨථතුම්යහ, යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොමයා සද්ධිං
පටිමන්යතතූ’’ති. 

315. එවංවුත්යත, යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑත යවොච– 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තුණ්හී භවං යගොතයමො යහොතු, අහයමව යතසං
සහධම්යමන පටිවචනංකරිස්සාමී’’ති.අථයඛොයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණො

යත බ්රාහ්මයණඑත යවොච – ‘‘මාභවන්යතො එවං අවචුත්ථ, මා භවන්යතො

එවංඅවචුත්ථ– ‘අපව යතවභවංයසොණ ණ්යඩොවණ්ණං, අපව තිමන්යත, 
අපව ති ජාතිං එකංයසන. භවං යසොණ ණ්යඩො සමණස්යසව යගොතමස්ස

වා ංඅනුපක්ඛන් තී’ති.නාහං, යභො, අපව ාමි වණ්ණංවාමන්යතවාජාතිං
වා’’ති. 

316. යතන යඛො පන සමයයන යසොණ ණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස
භාගියනයයයො අඞ්ගයකො නාම මාණවයකො තස්සං පරිසායං නිසින්යනො

යහොති. අථ යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො යත බ්රාහ්මයණ එත යවොච – 

‘‘පස්සන්ති යනො යභොන්යතො ඉමං අඞ්ගකං මාණවකං අම්හාකං

භාගියනයය’’න්ති? ‘‘එවං, යභො’’. ‘‘අඞ්ගයකො යඛො, යභො, මාණවයකො
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අභිරූයපො  ස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය 

සමන්නාගයතොබ්රහ්මවණ්ණීබ්රහ්මවච්ෙසීඅඛුද් ාවකායසො ස්සනාය, නාස්ස 
ඉමිස්සං පරිසායං සමසයමො අත්ථි වණ්යණනඨයපත්වා සමණං යගොතමං.

අඞ්ගයකො යඛො මාණවයකො අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණං යව ානං
පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං
ප යකො යවයයාකරයණො යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො.
අහමස්ස මන්යත වායචතා. අඞ්ගයකො යඛො මාණවයකො උභයතො සුජායතො
මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා
අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න. අහමස්ස මාතාපිතයරො ජානාමි.

අඞ්ගයකො යඛො මාණවයකො පාණම්පි හයනයය, අදින්නම්පි ආදියයයය, 

පර ාරම්පිගච්යෙයය, මුසාවා ම්පිභයණයය, මජ්ජම්පි පියවයය, එත්ථ ානි, 

යභො, කිං වණ්යණො කරිස්සති, කිං මන්තා, කිං ජාති? යයතො යඛො, යභො, 

බ්රාහ්මයණො සීලවා ච යහොති වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන සමන්නාගයතො, 
පණ්ඩියතොචයහොති යමධාවීපඨයමොවාදුතියයොවාසුජංපග්ගණ්හන්තානං.

ඉයමහි යඛො, යභො, ද්වීහඞ්යගහි සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං

පඤ්ඤයපන්ති; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’තිචව මායනො සම්මා වය යය, නච පන
මුසාවා ංආපජ්යජයයා’’ති. 

සීලපඤ්ඤාකථා 

317. ‘‘ඉයමසං පන, බ්රාහ්මණ, ද්වින්නං අඞ්ගානංසක්කා එකං අඞ්ගං
ඨපයිත්වා එයකන අඞ්යගන සමන්නාගතං බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං

පඤ්ඤයපතුං; ‘බ්රාහ්මයණොස්මී’ති ච ව මායනො සම්මා වය යය, න ච පන

මුසාවා ං ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො යගොතම. සීලපරියධොතා හි, 

යභොයගොතම, පඤ්ඤා; පඤ්ඤාපරියධොතංසීලං.යත්ථසීලංතත්ථපඤ්ඤා, 

යත්ථ පඤ්ඤා තත්ථ සීලං. සීලවයතො පඤ්ඤා, පඤ්ඤවයතො සීලං.

සීලපඤ්ඤාණඤ්ච පන යලොකස්මිං අග්ගමක්ඛායති. යසයයථාපි, යභො

යගොතම, හත්යථන වා හත්ථං යධොයවයය, පාය න වා පා ං යධොයවයය; 

එවයමවයඛො, යභොයගොතම, සීලපරියධොතාපඤ්ඤා, පඤ්ඤාපරියධොතං සීලං.

යත්ථසීලංතත්ථ පඤ්ඤා, යත්ථපඤ්ඤාතත්ථසීලං. සීලවයතොපඤ්ඤා, 
පඤ්ඤවයතොසීලං.සීලපඤ්ඤාණඤ්චපන යලොකස්මිංඅග්ගමක්ඛායතී’’ති.

‘‘එවයමතං, බ්රාහ්මණ, එවයමතං, බ්රාහ්මණ, සීලපරියධොතා හි, බ්රාහ්මණ, 

පඤ්ඤා, පඤ්ඤාපරියධොතංසීලං.යත්ථසීලංතත්ථපඤ්ඤා, යත්ථපඤ්ඤා

තත්ථසීලං.සීලවයතොපඤ්ඤා, පඤ්ඤවයතොසීලං.සීලපඤ්ඤාණඤ්චපන 

යලොකස්මිං අග්ගමක්ඛායති. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, හත්යථන වා හත්ථං

යධොයවයය, පාය න වා පා ං යධොයවයය; එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 

සීලපරියධොතාපඤ්ඤා, පඤ්ඤාපරියධොතං සීලං.යත්ථසීලංතත්ථපඤ්ඤා, 

යත්ථ පඤ්ඤා තත්ථ සීලං. සීලවයතො පඤ්ඤා, පඤ්ඤවයතො සීලං.

සීලපඤ්ඤාණඤ්චපනයලොකස්මිංඅග්ගමක්ඛායති. 
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318. ‘‘කතමං පන තං, බ්රාහ්මණ, සීලං? කතමා සා පඤ්ඤා’’ති? 

‘‘එත්තකපරමාව මයං, යභො යගොතම, එතස්මිං අත්යථ. සාධු වත

භවන්තංයයවයගොතමංපටිභාතු එතස්සභාසිතස්සඅත්යථො’’ති. ‘‘යතනහි, 

බ්රාහ්මණ, සුයණොහි; සාධුකංමනසිකයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති
යඛොයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවා එත යවොච–

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු තථා

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොති. ඉ ං

යඛො තං, බ්රාහ්මණ, සීලං…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 
විහරති…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.… ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති, 
අභිනින්නායමති. ඉ ම්පිස්ස යහොති පඤ්ඤාය…යප.… නාපරං

ඉත්ථත්තායාති පජානාති, ඉ ම්පිස්ස යහොති පඤ්ඤාය අයං යඛො සා, 

බ්රාහ්මණ, පඤ්ඤා’’ති. 

යසොණ ණ්ඩඋපාසකත්තපටියව නා 

319. එවංවුත්යත, යසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑත යවොච– 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම. යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවා යතලපජ්යජොතංධායරයය, 

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන 
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං

ගච්ොමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමංභවං යගොතයමොධායරතු

අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං ගතං. අධිවායසතු ච යම භවං යගොතයමො
ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. අධිවායසසි භගවා
තුණ්හීභායවන. 

320. අථයඛොයසොණ ණ්යඩොබ්රාහ්මයණොභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වා 
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාප ක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක නියවසයන
පණීතංඛා නීයංයභොජනීයං පටියා ායපත්වාභගවයතොකාලංආයරොචායපසි

– ‘‘කායලො, යභො යගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ යඛො භගවා
පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමා ායසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනයයන 

යසොණ ණ්ඩස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො 
බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛා නීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා
සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. 

321. අථ යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණං අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
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එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසොණ ණ්යඩො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එත යවොච – ‘‘අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, පරිසගයතො සමායනො

ආසනා වුට්ඨහිත්වා භවන්තං යගොතමං අභිවාය යයං, යතන මං සා පරිසා

පරිභයවයය. යං යඛො පන සා පරිසා පරිභයවයය, යයසොපි තස්ස හායයථ.

යස්ස යඛොපනයයසොහායයථ, යභොගාපිතස්සහායයයයං.යයසොලද්ධායඛො

පනම්හාකං යභොගා. අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, පරිසගයතො

සමායනො අඤ්ජලිං පග්ගණ්යහයයං, ආසනා යම තං භවං යගොතයමො 

පච්චුට්ඨානං ධායරතු. අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, පරිසගයතො

සමායනො යවඨනංඔමුඤ්යචයයං, සිරසායමතංභවංයගොතයමොඅභිවා නං

ධායරතු. අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, යානගයතො සමායනො යානා

පච්යචොයරොහිත්වා භවන්තං යගොතමං අභිවාය යයං, යතන මං සා පරිසා

පරිභයවයය. යං යඛො පන සා පරිසා පරිභයවයය, යයසොපි තස්ස හායයථ, 

යස්සයඛොපන යයසොහායයථ, යභොගාපිතස්සහායයයයං.යයසොලද්ධායඛො

පනම්හාකං යභොගා. අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, යානගයතො

සමායනො පයතො ලට්ඨිං අබ්භුන්නායමයයං, යානා යම තං භවං යගොතයමො 

පච්යචොයරොහනං ධායරතු. අහඤ්යචව යඛො පන, යභො යගොතම, යානගයතො

සමායනො ෙත්තං අපනායමයයං, සිරසා යම තං භවං යගොතයමො අභිවා නං
ධායරතූ’’ති. 

322. අථ යඛො භගවා යසොණ ණ්ඩං බ්රාහ්මණං ධම්මියා කථාය 
සන් ස්යසත්වා සමා යපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාමීති. 

යසොණ ණ්ඩසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 
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5. කූට න්තසුත්තං 
ඛාණුමතකබ්රාහ්මණගහපතිකා 

323. එවං යමසුතං – එකංසමයං භගවාමගයධසුචාරිකං චරමායනො
මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහියයනඛාණුමතං
නාම මගධානංබ්රාහ්මණගායමොත වසරි.තත්රසු ංභගවාඛාණුමයතවිහරති
අම්බලට්ඨිකායං. යතන යඛො පන සමයයන කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො
ඛාණුමතං අජ්ඣාවසති සත්තුස්ස ං සතිණකට්යඨො කං සධඤ්ඤං
රාජයභොග්ගංරඤ්ඤාමාගයධනයසනියයනබිම්බිසායරනදින්නං රාජ ායං
බ්රහ්මය යයං. යතන යඛො පන සමයයන කූට න්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස
මහායඤ්යඤො උපක්ඛයටො යහොති. සත්ත ච උසභසතානි සත්ත ච
වච්ෙතරසතානි සත්ත ච වච්ෙතරීසතානි සත්ත ච අජසතානි සත්ත ච
උරබ්භසතානිථූණූපනීතානියහොන්තියඤ්ඤත්ථාය. 

324. අස්යසොසුංයඛොඛාණුමතකාබ්රාහ්මණගහපතිකා–‘‘සමයණොඛලු, 

යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො මගයධසු චාරිකං
චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි
ඛාණුමතං අනුප්පත්යතො ඛාණුමයත විහරති අම්බලට්ඨිකායං. තං යඛො පන
භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො 
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො

භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සය වකං සමාරකං සබ්රහ්මකං 
සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං සය වමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං  ස්සනං
යහොතී’’ති. 

325. අථ යඛො ඛාණුමතකා බ්රාහ්මණගහපතිකා ඛාණුමතානික්ඛමිත්වා
සඞ්ඝසඞ්ඝීගණීභූතායයනඅම්බලට්ඨිකා යතනුපසඞ්කමන්ති. 

326. යතන යඛො පන සමයයන කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො උපරිපාසාය 
දිවායසයයං උපගයතො යහොති. අද් සා යඛො කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො 
ඛාණුමතයක බ්රාහ්මණගහපතියක ඛාණුමතා නික්ඛමිත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී
ගණීභූයත යයන අම්බලට්ඨිකා යතනුපසඞ්කමන්යත. දිස්වා ඛත්තං

ආමන්යතසි– ‘‘කිංනුයඛො, යභො ඛත්යත, ඛාණුමතකාබ්රාහ්මණගහපතිකා
ඛාණුමතා නික්ඛමිත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූතා යයන අම්බලට්ඨිකා

යතනුපසඞ්කමන්තී’’ති? 

327. ‘‘අත්ථියඛො, යභො, සමයණොයගොතයමොසකයපුත්යතොසකයකුලා 
පබ්බජියතො මගයධසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
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පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි ඛාණුමතං අනුප්පත්යතො, ඛාණුමයත විහරති
අම්බලට්ඨිකායං. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො
කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි 

සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. තයමයත භවන්තං යගොතමං
 ස්සනාය උපසඞ්කමන්තී’’ති. 

328. අථයඛොකූට න්තස්සබ්රාහ්මණස්සඑත යහොසි–‘‘සුතංයඛො පන
යමතං – ‘සමයණො යගොතයමො තිවිධං යඤ්ඤසම්ප ං යසොළසපරික්ඛාරං 
ජානාතී’ති.නයඛොපනාහංජානාමිතිවිධංයඤ්ඤසම්ප ංයසොළසපරික්ඛාරං.
ඉච්ොමි චාහං මහායඤ්ඤං යජිතුං. යංනූනාහං සමණං යගොතමං
උපසඞ්කමිත්වාතිවිධං යඤ්ඤසම්ප ංයසොළසපරික්ඛාරංපුච්යෙයය’’න්ති. 

329. අථයඛොකූට න්යතොබ්රාහ්මයණොඛත්තංආමන්යතසි–‘‘යතන හි, 

යභො ඛත්යත, යයන ඛාණුමතකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යතනුපසඞ්කම.
උපසඞ්කමිත්වා ඛාණුමතයක බ්රාහ්මණගහපතියක එවං වය හි –

‘කූට න්යතො, යභො, බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘‘ආගයමන්තු කිර භවන්යතො, 
කූට න්යතොපිබ්රාහ්මයණොසමණංයගොතමං ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’’ති.

‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යසො ඛත්තා කූට න්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා
යයන ඛාණුමතකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා 

ඛාණුමතයක බ්රාහ්මණගහපතියක එත යවොච – ‘‘කූට න්යතො, යභො, 

බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘ආගයමන්තු කිර යභොන්යතො, කූට න්යතොපි
බ්රාහ්මයණොසමණංයගොතමං ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’’ති. 

කූට න්තගුණකථා 

330. යතන යඛො පන සමයයනඅයනකානිබ්රාහ්මණසතානිඛාණුමයත
පටිවසන්ති – ‘‘කූට න්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස මහායඤ්ඤං අනුභවිස්සාමා’’ති.
අස්යසොසුං යඛො යත බ්රාහ්මණා – ‘‘කූට න්යතො කිර බ්රාහ්මයණො සමණං
යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’ති. අථ යඛො යත බ්රාහ්මණා යයන 

කූට න්යතොබ්රාහ්මයණොයතනුපසඞ්කමිංසු. 

331. උපසඞ්කමිත්වාකූට න්තං බ්රාහ්මණං එත යවොචුං – ‘‘සච්චංකිර

භවං කූට න්යතො සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’’ති? ‘‘එවං

යඛො යම, යභො, යහොති – ‘අහම්පි සමණං යගොතමං  ස්සනාය 

උපසඞ්කමිස්සාමී’’’ති. 

‘‘මාභවංකූට න්යතොසමණංයගොතමං ස්සනායඋපසඞ්කමි.නඅරහති
භවං කූට න්යතො සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. සයච භවං

කූට න්යතො සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සති, යභොයතො

කූට න්තස්සයයසොහායිස්සති, සමණස්සයගොතමස්සයයසො අභිවඩ්ඪිස්සති.

යම්පියභොයතොකූට න්තස්සයයසොහායිස්සති, සමණස්සයගොතමස්සයයසො 
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අභිවඩ්ඪිස්සති, ඉමිනාපඞ්යගනනඅරහතිභවංකූට න්යතොසමණංයගොතමං
 ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. සමයණො ත්යවව යගොතයමො අරහති භවන්තං

කූට න්තං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච 
සංසුද්ධගහණයකොයාවසත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවාය න. යම්පිභවංකූට න්යතොඋභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතො
ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො

අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න, ඉමිනාපඞ්යගන න අරහති භවං කූට න්යතො
සමණං යගොතමං  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. සමයණො ත්යවව යගොතයමො
අරහතිභවන්තං කූට න්තං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො
පහූතවිත්තූපකරයණො පහූතජාතරූපරජයතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො අජ්ඣායයකො මන්තධයරො තිණ්ණං යව ානං
පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං
ප යකො යවයයාකරයණො යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු
අනවයයො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො අභිරූයපො  ස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී බ්රහ්මවච්ෙසී
අඛුද් ාවකායසො  ස්සනාය…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො සීලවා වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන 
සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හිකූට න්යතොකලයාණවායචොකලයාණවාක්කරයණො යපොරියා
වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස
විඤ්ඤාපනියා…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො බහූනං ආචරියපාචරියයො තීණ මාණවකසතානි

මන්යත වායචති, බහූ යඛො පන නානාදිසා නානාජනප ා මාණවකා
ආගච්ෙන්ති යභොයතො කූට න්තස්ස සන්තියක මන්තත්ථිකා මන්යත
අධියිතුකාමා…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො.සමයණොයගොතයමොතරුයණොයචවතරුණපබ්බජියතො
ච…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො රඤ්යඤො මාගධස්ස යසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස 
සක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 
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‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස සක්කයතො 
ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘භවඤ්හි කූට න්යතො ඛාණුමතං අජ්ඣාවසති සත්තුස්ස ං
සතිණකට්යඨො කං සධඤ්ඤං රාජයභොග්ගං රඤ්ඤා මාගයධන යසනියයන
බිම්බිසායරන දින්නං රාජ ායං බ්රහ්මය යයං. යම්පි භවං කූට න්යතො
ඛාණුමතං අජ්ඣාවසති සත්තුස්ස ං සතිණකට්යඨො කං සධඤ්ඤං

රාජයභොග්ගං, රඤ්ඤාමාගයධනයසනියයන බිම්බිසායරනදින්නංරාජ ායං

බ්රහ්මය යයං, ඉමිනාපඞ්යගනනඅරහතිභවංකූට න්යතො සමණංයගොතමං
 ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. සමයණොත්යවව යගොතයමො අරහති භවන්තං
කූට න්තං  ස්සනායඋපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

බුද්ධගුණකථා 

332. එවං වුත්යතකූට න්යතොබ්රාහ්මයණො යතබ්රාහ්මයණඑත යවොච– 

‘‘යතන හි, යභො, මමපි සුණාථ, යථා මයයමව අරහාම තං භවන්තං 

යගොතමං  ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං, නත්යවවඅරහතියසො භවං යගොතයමො

අම්හාකං ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං.සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඋභයතො
සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා

පිතාමහයුගාඅක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න.යම්පි, යභො, සමයණො
යගොතයමොඋභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතොචසංසුද්ධගහණයකො යාව

සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න, 
ඉමිනාපඞ්යගන න අරහති යසො භවං යගොතයමො අම්හාකං  ස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. අථයඛොමයයමවඅරහාමතංභවන්තං යගොතමං  ස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො මහන්තං ඤාතිසඞ්ඝං ඔහාය 
පබ්බජියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො පහූතං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ඔහාය
පබ්බජියතො භූමිගතඤ්චයවහාසට්ඨංච…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො  හයරොව සමායනො යුවා
සුසුකාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා
අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඅකාමකානංමාතාපිතූනංඅස්සුමුඛානං 
රු න්තානං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා
අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජියතො…යප.… 
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‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අභිරූයපො  ස්සනීයයො පාසාදියකො
පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී බ්රහ්මවච්ෙසී

අඛුද් ාවකායසො ස්සනාය …යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සීලවා අරියසීලී කුසලසීලී
කුසලසීයලන සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමොකලයාණවායචො කලයාණවාක්කරයණො
යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස
විඤ්ඤාපනියා…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමොබහූනං ආචරියපාචරියයො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ඛීණකාමරායගො
විගතචාපල්යලො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොකම්මවාදීකිරියවාදීඅපාපපුයරක්ඛායරො 
බ්රහ්මඤ්ඤායපජාය…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො උච්චා කුලා පබ්බජියතො 
අසම්භින්නඛත්තියකුලා…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අඩ්ඪා කුලා පබ්බජියතො මහද්ධනා 
මහායභොගා…යප.… 

‘‘සමණංඛලු, යභො, යගොතමංතියරොරට්ඨාතියරොජනප ාපඤ්හංපුච්ඡිතුං 
ආගච්ෙන්ති…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං අයනකානි ය වතාසහස්සානි පායණහි
සරණං ගතානි…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො

අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථාය වමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’ති…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 
සමන්නාගයතො…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඑහිස්වාගතවාදීසඛියලොසම්යමො යකො 
අබ්භාකුටියකොඋත්තානමුයඛොපුබ්බභාසී…යප.… 
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‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො චතුන්නං පරිසානං සක්කයතො
ගරුකයතොමානියතො පූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණ ඛලු, යභො, යගොතයම බහූ ය වා ච මනුස්සා ච
අභිප්පසන්නා…යප.… 

‘‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොයස්මිංගායමවානිගයමවාපටිවසති
න තස්මිංගායමවානිගයමවාඅමනුස්සාමනුස්යසවියහයඨන්ති…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සඞ්ඝී ගණී ගණාචරියයො

පුථුතිත්ථකරානං අග්ගමක්ඛායති, යථා යඛො පන, යභො, එයතසං

සමණබ්රාහ්මණානංයථා වා තථාවායයසොසමු ාගච්ෙති, න යහවංසමණස්ස
යගොතමස්ස යයසො සමු ාගයතො. අථ යඛො අනුත්තරාය විජ්ජාචරණසම්ප ාය
සමණස්සයගොතමස්සයයසො සමු ාගයතො…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං රාජා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො
සපුත්යතො සභරියයොසපරියසො සාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං රාජා පයසනදි යකොසයලො සපුත්යතො
සභරියයොසපරියසො සාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති සපුත්යතො
සභරියයො සපරියසොසාමච්යචොපායණහිසරණංගයතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො රඤ්යඤො මාගධස්ස යසනියස්ස
බිම්බිසාරස්ස සක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
සක්කයතො ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස
සක්කයතො ගරුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො…යප.… 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ඛාණුමතං අනුප්පත්යතො ඛාණුමයත

විහරති අම්බලට්ඨිකායං.යයයඛොපන, යභො, යකචිසමණාවාබ්රාහ්මණාවා

අම්හාකං ගාමයඛත්තං ආගච්ෙන්ති, අතිථීද යනො යත යහොන්ති. අතිථීද යඛො
පනම්යහහි සක්කාතබ්බා ගරුකාතබ්බා මායනතබ්බා පූයජතබ්බා

අපයචතබ්බා. යම්පි, යභො, සමයණො යගොතයමො ඛාණුමතං අනුප්පත්යතො

ඛාණුමයතවිහරතිඅම්බලට්ඨිකායං, අතිථිම්හාකංසමයණො යගොතයමො.අතිථි
යඛොපනම්යහහිසක්කාතබ්යබොගරුකාතබ්යබොමායනතබ්යබොපූයජතබ්යබො 
අපයචතබ්යබො. ඉමිනාපඞ්යගන නාරහති යසො භවං යගොතයමො අම්හාකං
 ස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. අථ යඛොමයයමව අරහාම තංභවන්තංයගොතමං
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 ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. එත්තයක යඛො අහං, යභො, තස්ස යභොයතො

යගොතමස්ස වණ්යණ පරියාපුණාමි, යනො ච යඛො යසො භවං යගොතයමො 
එත්තකවණ්යණො.අපරිමාණවණ්යණොහියසොභවංයගොතයමො’’ති. 

333. එවං වුත්යත, යත බ්රාහ්මණා කූට න්තං බ්රාහ්මණං එත යවොචුං –

‘‘යථායඛොභවංකූට න්යතොසමණස්සයගොතමස්සවණ්යණ භාසති, ඉයතො

යචපි යසො භවං යගොතයමො යයොජනසයත විහරති, අලයමව සද්යධන

කුලපුත්යතන  ස්සනාය උපසඞ්කමිතුං අපි පුයටොයසනා’’ති. ‘‘යතන හි, 

යභො, සබ්යබවමයංසමණංයගොතමං ස්සනාය උපසඞ්කමිස්සාමා’’ති. 

මහාවිජිතරාජ ඤ්ඤකථා 

334. අථයඛොකූට න්යතොබ්රාහ්මයණොමහතාබ්රාහ්මණගයණන සද්ධිං

යයනඅම්බලට්ඨිකායයනභගවා යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාභගවතා

සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. ඛාණුමතකාපි යඛො බ්රාහ්මණගහපතිකා අප්යපකච්යච භගවන්තං

අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං

සම්යමොදිංසු, සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යචයයනභගවායතනඤ්ජලිං පණායමත්වාඑකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; 
අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

335. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං 

එත යවොච – ‘‘සුතං යමතං, යභො යගොතම – ‘සමයණො යගොතයමො තිවිධං
යඤ්ඤසම්ප ංයසොළසපරික්ඛාරං ජානාතී’ති.නයඛොපනාහංජානාමිතිවිධං
යඤ්ඤසම්ප ං යසොළසපරික්ඛාරං. ඉච්ොමි චාහං මහායඤ්ඤං යජිතුං. සාධු
යමභවංයගොතයමොතිවිධංයඤ්ඤසම්ප ං යසොළසපරික්ඛාරංය යසතූ’’ති. 

336. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි සාධුකං මනසිකයරොහි, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො භගවයතො

පච්චස්යසොසි.භගවා එත යවොච–‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, රාජාමහාවිජියතො
නාම අයහොසි අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො පහූතජාතරූපරජයතො
පහූතවිත්තූපකරයණො පහූතධනධඤ්යඤො පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨාගායරො.

අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, රඤ්යඤො මහාවිජිතස්ස රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස
එවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋ පාදි – ‘අධිගතායඛොයමවිපුලාමානුසකා

යභොගා, මහන්තං පථවිමණ්ඩලං අභිවිජිය අජ්ඣාවසාමි, යංනූනාහං

මහායඤ්ඤං යයජයයං, යංමමඅස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති. 

337. ‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, රාජා මහාවිජියතො පුයරොහිතං බ්රාහ්මණං

ආමන්යතත්වා එත යවොච – ‘ඉධ මය්හං, බ්රාහ්මණ, රයහොගතස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උ පාදි – අධිගතා යඛො යම
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විපුලා මානුසකා යභොගා, මහන්තං පථවිමණ්ඩලං අභිවිජිය අජ්ඣාවසාමි.
යංනූනාහංමහායඤ්ඤං යයජයයංයංමමඅස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති.

ඉච්ොමහං, බ්රාහ්මණ, මහායඤ්ඤං යජිතුං.අනුසාසතුමංභවංයංමමඅස්ස
දීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’’ති. 

338. ‘‘එවං වුත්යත, බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රාජානං 
මහාවිජිතං එත යවොච – ‘යභොයතො යඛො රඤ්යඤො ජනපය ො සකණ්ටයකො

සඋප්පීයළො, ගාමඝාතාපි දිස්සන්ති, නිගමඝාතාපි දිස්සන්ති, නගරඝාතාපි

දිස්සන්ති, පන්ථදුහනාපි දිස්සන්ති. භවං යඛො පන රාජා එවං සකණ්ටයක

ජනපය  සඋප්පීයළ බලිමුද්ධයරයය, අකිච්චකාරී අස්ස යතන භවං රාජා.

සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොඑවමස්ස – ‘‘අහයමතං ස්සුඛීලංවයධන

වාබන්යධනවාජානියාවාගරහායවාපබ්බාජනායවා සමූහනිස්සාමී’’ති, න
යඛො පයනතස්ස  ස්සුඛීලස්ස එවං සම්මා සමුග්ඝායතො යහොති. යය යත 

හතාවයසසකා භවිස්සන්ති, යත පච්ො රඤ්යඤො ජනප ං වියහයඨස්සන්ති.
අපි ච යඛො ඉ ං සංවිධානං ආගම්ම එවයමතස්ස  ස්සුඛීලස්ස සම්මා
සමුග්ඝායතො යහොති. යතන හි භවං රාජා යය යභොයතො රඤ්යඤො ජනපය 

උස්සහන්තිකසියගොරක්යඛ, යතසං භවං රාජා බීජභත්තං අනුප්පය තු. යය

යභොයතො රඤ්යඤො ජනපය  උස්සහන්ති වාණජ්ජාය, යතසං භවං රාජා
පාභතං අනුප්පය තු. යය යභොයතො රඤ්යඤො ජනපය  උස්සහන්ති

රාජයපොරියස, යතසංභවං රාජා භත්තයවතනංපකප්යපතු. යතචමනුස්සා

සකම්මපසුතා රඤ්යඤො ජනප ං න වියහයඨස්සන්ති; මහා ච රඤ්යඤො
රාසියකොභවිස්සති.යඛමට්ඨිතාජනප ාඅකණ්ටකාඅනුප්පීළා.මනුස්සා මු ා
යමො මානා උයර පුත්යත නච්යචන්තා අපාරුතඝරා මඤ්යඤ

විහරිස්සන්තී’ති. ‘එවං, යභො’ති යඛො, බ්රාහ්මණ, රාජා මහාවිජියතො
පුයරොහිතස්ස බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යය රඤ්යඤො ජනපය  උස්සහිංසු 

කසියගොරක්යඛ, යතසං රාජා මහාවිජියතො බීජභත්තං අනුප්ප ාසි. යය ච

රඤ්යඤොජනපය උස්සහිංසු වාණජ්ජාය, යතසංරාජාමහාවිජියතොපාභතං

අනුප්ප ාසි.යයචරඤ්යඤොජනපය  උස්සහිංසු රාජයපොරියස, යතසංරාජා
මහාවිජියතො භත්තයවතනං පකප්යපසි. යත ච මනුස්සා සකම්මපසුතා

රඤ්යඤො ජනප ං න වියහඨිංසු, මහා ච රඤ්යඤො රාසියකො අයහොසි.
යඛමට්ඨිතා ජනප ා අකණ්ටකා අනුප්පීළා මනුස්සා මු ා යමො මානා උයර

පුත්යත නච්යචන්තා අපාරුතඝරා මඤ්යඤ විහරිංසු. අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, 
රාජා මහාවිජියතො පුයරොහිතං බ්රාහ්මණං ආමන්යතත්වා එත යවොච –

‘සමූහයතොයඛොයමයභොයතො  ස්සුඛීයලො, යභොයතොසංවිධානංආගම්මමහා
ච යම රාසියකො. යඛමට්ඨිතා ජනප ා අකණ්ටකා අනුප්පීළා මනුස්සා මු ා
යමො මානා උයර පුත්යත නච්යචන්තා අපාරුතඝරා මඤ්යඤ විහරන්ති.
ඉච්ොමහං බ්රාහ්මණමහායඤ්ඤං යජිතුං. අනුසාසතුමං භවං යං මම අස්ස 
දීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති. 
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චතුපරික්ඛාරං 

339. ‘‘යතන හි භවං රාජා යය යභොයතො රඤ්යඤො ජනපය  ඛත්තියා 
ආනුයන්තා යනගමා යචව ජානප ා ච යත භවං රාජා ආමන්තයතං –

‘ඉච්ොමහං, යභො, මහායඤ්ඤං යජිතුං, අනුජානන්තුයමභවන්යතොයංමම
අස්ස දීඝරත්තංහිතායසුඛායා’ති.යයයභොයතො රඤ්යඤොජනපය අමච්චා
පාරිසජ්ජා යනගමා යචව ජානප ා ච…යප.… බ්රාහ්මණමහාසාලා යනගමා 

යචවජානප ාච…යප.…ගහපතියනචයිකායනගමායචවජානප ාච, යත

භවං රාජා ආමන්තයතං – ‘ඉච්ොමහං, යභො, මහායඤ්ඤං යජිතුං, 

අනුජානන්තුයමභවන්යතොයංමමඅස්සදීඝරත්තං හිතායසුඛායා’ති.‘එවං, 

යභො’ති යඛො, බ්රාහ්මණ, රාජා මහාවිජියතො පුයරොහිතස්ස බ්රාහ්මණස්ස
පටිස්සුත්වා යය රඤ්යඤො ජනපය  ඛත්තියා ආනුයන්තා යනගමා යචව

ජානප ා ච, යත රාජා මහාවිජියතො ආමන්යතසි – ‘ඉච්ොමහං, යභො, 

මහායඤ්ඤං යජිතුං, අනුජානන්තු යම භවන්යතො යං මම අස්ස දීඝරත්තං 

හිතායසුඛායා’’ති. ‘යජතංභවංරාජායඤ්ඤං, යඤ්ඤකායලොමහාරාජා’ති.
යයරඤ්යඤොජනපය  අමච්චාපාරිසජ්ජායනගමායචවජානප ාච…යප.…
බ්රාහ්මණමහාසාලා යනගමා යචව ජානප ා ච…යප.… ගහපතියනචයිකා

යනගමායචවජානප ාච, යතරාජාමහාවිජියතොආමන්යතසි– ‘ඉච්ොමහං, 

යභො, මහායඤ්ඤං යජිතුං. අනුජානන්තු යම භවන්යතො යං මම අස්ස

දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’ති. ‘යජතං භවං රාජා යඤ්ඤං, යඤ්ඤකායලො
මහාරාජා’ති. ඉතියම චත්තායරො අනුමතිපක්ඛා තස්යසව යඤ්ඤස්ස
පරික්ඛාරාභවන්ති. 

අට්ඨපරික්ඛාරා 

340. ‘‘රාජා මහාවිජියතො අට්ඨහඞ්යගහි සමන්නාගයතො, උභයතො
සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා
පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය නඅභිරූයපො ස්සනීයයො
පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී

බ්රහ්මවච්ෙසී අඛුද් ාවකායසො  ස්සනාය; අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො
පහූතජාතරූපරජයතො පහූතවිත්තූපකරයණො පහූතධනධඤ්යඤො 

පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨාගායරො; බලවා චතුරඞ්ගිනියා යසනාය

සමන්නාගයතො අස්සවාය ඔවා පටිකරාය සහති [පතපති (සී. පී.), තපති

(සයා.)] මඤ්යඤ පච්චත්ථියක යසසා; සද්යධො  ායයකො  ානපති
අනාවටද්වායරො සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණබ්බකයාචකානං

ඔපානභූයතොපුඤ්ඤානිකයරොති; බහුස්සුයතොතස්ස තස්සසුතජාතස්ස, තස්ස
තස්යසව යඛොපනභාසිතස්සඅත්ථං ජානාති‘අයංඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථො

අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො’ති; පණ්ඩියතො, වියත්යතො, යමධාවී, 

පටිබයලො, අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනඅත්යථචින්යතතුං.රාජා මහාවිජියතො
ඉයමහි අට්ඨහඞ්යගහි සමන්නාගයතො. ඉති ඉමානිපි අට්ඨඞ්ගානි තස්යසව 

යඤ්ඤස්සපරික්ඛාරාභවන්ති. 
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චතුපරික්ඛාරං 

341. ‘‘පුයරොහියතො [පුයරොහියතොපි(ක.සී.ක.)] බ්රාහ්මයණොචතුහඞ්යගහි
සමන්නාගයතො. උභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතොචසංසුද්ධගහණයකො

යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවාය න; 
අජ්ඣායයකො මන්තධයරො තිණ්ණං යව ානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං
සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං ප යකො යවයයාකරයණො 

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො; සීලවා වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන 

සමන්නාගයතො; පණ්ඩියතොවියත්යතොයමධාවීපඨයමොවා දුතියයොවාසුජං 
පග්ගණ්හන්තානං. පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො ඉයමහි චතූහඞ්යගහි
සමන්නාගයතො.ඉතිඉමානි චත්තාරිඅඞ්ගානිතස්යසවයඤ්ඤස්සපරික්ඛාරා
භවන්ති. 

තිස්යසොවිධා 

342. ‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො 
මහාවිජිතස්ස පුබ්යබව යඤ්ඤා තිස්යසො විධා ය යසසි. සියා යඛො පන

යභොයතො රඤ්යඤො මහායඤ්ඤං යිට්ඨුකාමස්ස [යිට්ඨකාමස්ස (ක.)] 

යකොචිය වවිප්පටිසායරො– ‘මහාවතයමයභොගක්ඛන්යධොවිගච්ඡිස්සතී’ති, 
යසො යභොතා රඤ්ඤා විප්පටිසායරොනකරණීයයො. සියා යඛො පනයභොයතො
රඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්ස යකොචිය වවිප්පටිසායරො–‘මහා වතයම

යභොගක්ඛන්යධො විගච්ෙතී’ති, යසො යභොතා රඤ්ඤා විප්පටිසායරො න
කරණීයයො. සියා යඛො පන යභොයතො රඤ්යඤො මහායඤ්ඤං යිට්ඨස්ස

යකොචිය වවිප්පටිසායරො–‘මහාවතයමයභොගක්ඛන්යධොවිගයතො’ති, යසො

යභොතා රඤ්ඤා විප්පටිසායරො න කරණීයයො’’ති. ඉමා යඛො, බ්රාහ්මණ, 
පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො මහාවිජිතස්ස පුබ්යබව යඤ්ඤා තිස්යසො
විධාය යසසි. 

 සආකාරා 

343. ‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො 
මහාවිජිතස්ස පුබ්යබව යඤ්ඤා  සහාකායරහි පටිග්ගාහයකසු විප්පටිසාරං

පටිවියනසි. ‘ආගමිස්සන්ති යඛො යභොයතො යඤ්ඤං පාණාතිපාතියනොපි

පාණාතිපාතාපටිවිරතාපි.යයතත්ථ පාණාතිපාතියනො, යතසඤ්යඤවයතන.

යයතත්ථපාණාතිපාතාපටිවිරතා, යතආරබ්භයජතංභවං, සජ්ජතංභවං, 

යමො තං භවං, චිත්තයමව භවං අන්තරං පසාය තු. ආගමිස්සන්ති යඛො
යභොයතො යඤ්ඤං අදින්නා ායියනොපි අදින්නා ානා පටිවිරතාපි…යප.… 

කායමසු මිච්ොචාරියනොපි කායමසුමිච්ොචාරා පටිවිරතාපි… මුසාවාදියනොපි
මුසාවා ා පටිවිරතාපි… පිසුණවාචියනොපි පිසුණාය වාචාය පටිවිරතාපි…
ඵරුසවාචියනොපි ඵරුසාය වාචාය පටිවිරතාපි… සම්ඵප්පලාපියනොපි

සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතාපි … අභිජ්ඣාලුයනොපි අනභිජ්ඣාලුයනොපි…
බයාපන්නචිත්තාපි අබයාපන්නචිත්තාපි… මිච්ොදිට්ඨිකාපි

සම්මාදිට්ඨිකාපි…. යය තත්ථ මිච්ොදිට්ඨිකා, යතසඤ්යඤව යතන. යය
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තත්ථසම්මාදිට්ඨිකා, යතආරබ්භයජතංභවං, සජ්ජතංභවං, යමො තංභවං, 

චිත්තයමවභවං අන්තරං පසාය තූ’ති. ඉයමහි යඛො, බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො
බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො මහාවිජිතස්ස පුබ්යබව යඤ්ඤා  සහාකායරහි 
පටිග්ගාහයකසුවිප්පටිසාරංපටිවියනසි. 

යසොළසආකාරා 

344. ‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො 
මහාවිජිතස්ස මහායඤ්ඤං යජමානස්ස යසොළසහාකායරහි චිත්තං
සන් ස්යසසිසමා යපසි සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසිසියායඛොපනයභොයතො
රඤ්යඤො මහායඤ්ඤං යජමානස්ස යකොචිය ව වත්තා – ‘රාජා යඛො

මහාවිජියතො මහායඤ්ඤං යජති, යනො ච යඛො තස්ස ආමන්තිතා ඛත්තියා 

ආනුයන්තා යනගමා යචව ජානප ා ච; අථ ච පන භවං රාජා එවරූපං

මහායඤ්ඤං යජතී’ති. එවම්පි යභොයතො රඤ්යඤො වත්තා ධම්මයතොනත්ථි.
යභොතා යඛො පන රඤ්ඤා ආමන්තිතා ඛත්තියා ආනුයන්තා යනගමා යචව

ජානප ා ච. ඉමිනායපතං භවං රාජා ජානාතු, යජතං භවං, සජ්ජතං භවං, 

යමො තංභවං, චිත්තයමවභවංඅන්තරං පසාය තු. 

‘‘සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්සයකොචිය ව

වත්තා – ‘රාජා යඛො මහාවිජියතො මහායඤ්ඤං යජති, යනො ච යඛො තස්ස
ආමන්තිතා අමච්චා පාරිසජ්ජා යනගමා යචව ජානප ා ච…යප.…
බ්රාහ්මණමහාසාලා යනගමා යචව ජානප ා ච…යප.… ගහපතියනචයිකා 

යනගමා යචව ජානප ා ච, අථ ච පන භවං රාජා එවරූපං මහායඤ්ඤං
යජතී’ති. එවම්පි යභොයතො රඤ්යඤො වත්තා ධම්මයතොනත්ථි. යභොතා යඛො
පන රඤ්ඤා ආමන්තිතා ගහපතියනචයිකා යනගමා යචව ජානප ා ච.

ඉමිනායපතංභවංරාජාජානාතු, යජතංභවං, සජ්ජතංභවං, යමො තංභවං, 
චිත්තයමව භවංඅන්තරංපසාය තු. 

‘‘සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්සයකොචිය ව

වත්තා– ‘රාජායඛොමහාවිජියතොමහායඤ්ඤංයජති, යනොචයඛොඋභයතො 
සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධගහණයකො යාව සත්තමා

පිතාමහයුගාඅක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨොජාතිවාය න, අථචපනභවංරාජා
එවරූපංමහායඤ්ඤංයජතී’ති.එවම්පි යභොයතොරඤ්යඤොවත්තාධම්මයතො
නත්ථි. භවං යඛො පන රාජා උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච 

සංසුද්ධගහණයකොයාවසත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො

ජාතිවාය න. ඉමිනායපතං භවං රාජා ජානාතු, යජතං භවං, සජ්ජතං භවං, 

යමො තංභවං, චිත්තයමවභවංඅන්තරංපසාය තු. 

‘‘සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්සයකොචිය ව

වත්තා– ‘රාජායඛොමහාවිජියතොමහායඤ්ඤංයජතියනොචයඛොඅභිරූයපො
 ස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො
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පටුන 

බ්රහ්මවණ්ණීබ්රහ්මවච්ෙසී අඛුද් ාවකායසො  ස්සනාය…යප.…යනො ච යඛො
අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො පහූතජාතරූපරජයතො
පහූතවිත්තූපකරයණො පහූතධනධඤ්යඤො
පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨාගායරො…යප.…යනොචයඛොබලවාචතුරඞ්ගිනියා
යසනාය සමන්නාගයතො අස්සවාය ඔවා පටිකරාය සහති මඤ්යඤ
පච්චත්ථියක යසසා…යප.… යනො ච යඛො සද්යධො  ායයකො  ානපති
අනාවටද්වායරො සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණබ්බකයාචකානං
ඔපානභූයතො පුඤ්ඤානි කයරොති…යප.… යනො ච යඛො බහුස්සුයතො තස්ස
තස්සසුතජාතස්ස…යප.…යනොචයඛො තස්සතස්යසවයඛොපනභාසිතස්ස

අත්ථං ජානාති ‘‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස
අත්යථො’’ති…යප.…යනොචයඛොපණ්ඩියතොවියත්යතොයමධාවීපටිබයලො 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන අත්යථ චින්යතතුං, අථ ච පන භවං රාජා

එවරූපංමහායඤ්ඤං යජතී’ති. එවම්පියභොයතොරඤ්යඤොවත්තාධම්මයතො
නත්ථි. භවං යඛො පන රාජා පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී පටිබයලො
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යන අත්යථ චින්යතතුං. ඉමිනායපතං භවං රාජා

ජානාතු, යජතංභවං, සජ්ජතං භවං, යමො තංභවං, චිත්තයමවභවංඅන්තරං
පසාය තු. 

‘‘සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්සයකොචිය ව

වත්තා – ‘රාජා යඛො මහාවිජියතො මහායඤ්ඤං යජති. යනො ච ඛ්වස්ස
පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච
සංසුද්ධගහණයකො යාවසත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො

ජාතිවාය න; අථ ච පන භවං රාජා එවරූපං මහායඤ්ඤං යජතී’ති. එවම්පි 

යභොයතො රඤ්යඤො වත්තා ධම්මයතො නත්ථි. යභොයතො යඛො පන රඤ්යඤො
පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච 
සංසුද්ධගහණයකොයාවසත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො

ජාතිවාය න. ඉමිනායපතං භවං රාජා ජානාතු, යජතං භවං, සජ්ජතං භවං, 

යමො තංභවං, චිත්තයමවභවං අන්තරංපසාය තු. 

‘‘සියායඛොපනයභොයතොරඤ්යඤොමහායඤ්ඤංයජමානස්සයකොචිය ව

වත්තා – ‘රාජා යඛො මහාවිජියතො මහායඤ්ඤං යජති. යනො ච ඛ්වස්ස
පුයරොහියතොබ්රාහ්මයණොඅජ්ඣායයකො මන්තධයරොතිණ්ණංයව ානංපාරගූ
සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභ ානං ඉතිහාසපඤ්චමානං ප යකො
යවයයාකරයණො යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො…යප.… යනො
ච ඛ්වස්ස පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො සීලවා වුද්ධසීලී වුද්ධසීයලන
සමන්නාගයතො…යප.…යනොච ඛ්වස්සපුයරොහියතොබ්රාහ්මයණොපණ්ඩියතො

වියත්යතොයමධාවීපඨයමොවාදුතියයොවාසුජං පග්ගණ්හන්තානං, අථචපන
භවංරාජා එවරූපංමහායඤ්ඤංයජතී’ති. එවම්පියභොයතොරඤ්යඤොවත්තා
ධම්මයතො නත්ථි. යභොයතො යඛො පන රඤ්යඤො පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො
පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී පඨයමො වා දුතියයො වා සුජං
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පග්ගණ්හන්තානං. ඉමිනායපතං භවං රාජා ජානාතු, යජතං භවං, සජ්ජතං

භවං, යමො තං භවං, චිත්තයමව භවං අන්තරං පසාය තූති. ඉයමහි යඛො, 

බ්රාහ්මණ, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො රඤ්යඤො මහාවිජිතස්ස මහායඤ්ඤං
යජමානස්ස යසොළසහි ආකායරහි චිත්තං සන් ස්යසසි සමා යපසි 
සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි. 

345. ‘‘තස්මිං යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤ යනව ගායවො හඤ්ඤංසු, න 

අයජළකාහඤ්ඤංසු, නකුක්කුටසූකරාහඤ්ඤංසු, නවිවිධාපාණාසංඝාතං

ආපජ්ජිංසු, න රුක්ඛා ඡිජ්ජිංසු යූපත්ථාය, න  බ්භා ලූයිංසු බරිහිසත්ථාය 

[පරිහිංසත්ථාය (සයා. ක. සී. ක.), පරහිංසත්ථාය (ක.)]. යයපිස්ස අයහසුං

 ාසාති වා යපස්සාති වා කම්මකරාති වා, යතපි න  ණ්ඩතජ්ජිතා න 
භයතජ්ජිතා න අස්සුමුඛා රු මානා පරිකම්මානි අකංසු. අථ යඛො යය

ඉච්ඡිංසු, යතඅකංසු, යයනඉච්ඡිංසු, නයත අකංසු; යංඉච්ඡිංසු, තංඅකංසු, 

යංනඉච්ඡිංසු, නතංඅකංසු. සප්පියතලනවනීත ධිමධුඵාණයතනයචවයසො
යඤ්යඤොනිට්ඨානමගමාසි. 

346. ‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ, ඛත්තියා ආනුයන්තායනගමායචවජානප ා

ච, අමච්චාපාරිසජ්ජායනගමායචවජානප ාච, බ්රාහ්මණමහාසාලායනගමා

යචව ජානප ා ච, ගහපතියනචයිකා යනගමා යචව ජානප ා ච පහූතං

සාපයතයයංආ ාය රාජානංමහාවිජිතංඋපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘ඉ ං, 

ය ව, පහූතං සාපයතයයං ය වඤ්යඤව උද්දිස්සාභතං, තං ය යවො

පටිග්ගණ්හාතූ’ති. ‘අලං, යභො, මමාපි ං පහූතං සාපයතයයං ධම්මියකන

බලිනා අභිසඞ්ඛතං; තඤ්ච යවො යහොතු, ඉයතො ච භියයයො හරථා’ති. යත

රඤ්ඤාපටික්ඛිත්තාඑකමන්තංඅපක්කම්මඑවංසමචින්යතසුං– ‘නයඛො

එතං අම්හාකං පතිරූපං, යං මයං ඉමානි සාපයතයයානි පුනය ව සකානි

ඝරානි පටිහයරයයාම. රාජායඛොමහාවිජියතොමහායඤ්ඤංයජති, හන් ස්ස
මයංඅනුයාගියනො යහොමා’ති. 

347. ‘‘අථයඛො, බ්රාහ්මණ, පුරත්ථියමනයඤ්ඤවාටස්ස [යඤ්ඤාවාටස්ස
(සී. පී. ක.)] ඛත්තියා ආනුයන්තා යනගමා යචව ජානප ා ච  ානානි
පට්ඨයපසුං.  ක්ඛියණන යඤ්ඤවාටස්ස අමච්චා පාරිසජ්ජා යනගමා යචව 

ජානප ා ච  ානානි පට්ඨයපසුං. පච්ඡියමන යඤ්ඤවාටස්ස
බ්රාහ්මණමහාසාලා යනගමා යචව ජානප ා ච  ානානි පට්ඨයපසුං.
උත්තයරන යඤ්ඤවාටස්ස ගහපතියනචයිකා යනගමා යචව ජානප ා ච
 ානානිපට්ඨයපසුං. 

‘‘යතසුපි යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤසු යනව ගායවො හඤ්ඤංසු, න

අයජළකා හඤ්ඤංසු, නකුක්කුටසූකරාහඤ්ඤංසු, නවිවිධාපාණාසංඝාතං

ආපජ්ජිංසු, න රුක්ඛා ඡිජ්ජිංසු යූපත්ථාය, න  බ්භා ලූයිංසු බරිහිසත්ථාය.

යයපි යනසං අයහසුං  ාසාති වා යපස්සාති වා කම්මකරාති වා, යතපි න
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 ණ්ඩතජ්ජිතානභයතජ්ජිතානඅස්සුමුඛා රු මානාපරිකම්මානි අකංසු.අථ

යඛොයයඉච්ඡිංසු, යතඅකංසු, යය නඉච්ඡිංසු, නයතඅකංසු; යංඉච්ඡිංසු, තං

අකංසු, යං න ඉච්ඡිංසු න තං අකංසු. සප්පියතලනවනීත ධිමධුඵාණයතන
යචවයතයඤ්ඤානිට්ඨානමගමංසු. 

‘‘ඉති චත්තායරො ච අනුමතිපක්ඛා, රාජා මහාවිජියතො අට්ඨහඞ්යගහි

සමන්නාගයතො, පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො චතූහඞ්යගහි සමන්නාගයතො; 
තිස්යසො ච විධා අයං වුච්චති බ්රාහ්මණ තිවිධා යඤ්ඤසම්ප ා
යසොළසපරික්ඛාරා’’ති. 

348. එවං වුත්යත, යත බ්රාහ්මණා උන්නාදියනො උච්චාසද් මහාසද් ා

අයහසුං – ‘‘අයහො යඤ්යඤො, අයහො යඤ්ඤසම්ප ා’’ති! කූට න්යතො පන 
බ්රාහ්මයණො තූණ්හීභූයතොව නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො යත බ්රාහ්මණා
කූට න්තං බ්රාහ්මණංඑත යවොචුං–‘‘කස්මාපනභවංකූට න්යතොසමණස්ස

යගොතමස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො නාබ්භනුයමො තී’’ති? ‘‘නාහං, යභො, 
සමණස්ස යගොතමස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො නාබ්භනුයමො ාමි. මුද්ධාපි

තස්ස විපයතයය, යයො සමණස්ස යගොතමස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො

නාබ්භනුයමොය යය.අපිචයම, යභො, එවංයහොති–සමයණොයගොතයමොන

එවමාහ–‘එවං යමසුත’න්තිවා‘එවංඅරහතිභවිතු’න්තිවා; අපිචසමයණො

යගොතයමො–‘එවංත ාආසි, ඉත්ථංත ාආසි’ත්යවවභාසති.තස්සමය්හං
යභො එවං යහොති – ‘අද්ධා සමයණො යගොතයමො යතන සමයයන රාජා වා
අයහොසි මහාවිජියතො යඤ්ඤස්සාමි පුයරොහියතො වා බ්රාහ්මයණො තස්ස 

යඤ්ඤස්ස යායජතා’ති. අභිජානාති පන භවං යගොතයමො එවරූපං යඤ්ඤං
යජිත්වාවා යායජත්වාවාකායස්සයභ ාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං 

උපපජ්ජිතාති’’? ‘‘අභිජානාමහං, බ්රාහ්මණ, එවරූපං යඤ්ඤං යජිත්වා වා

යායජත්වාවා කායස්සයභ ාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජිතා, 
අහං යතන සමයයන පුයරොහියතො බ්රාහ්මයණො අයහොසිං තස්ස යඤ්ඤස්ස
යායජතා’’ති. 

නිච්ච ානඅනුකුල ඤ්ඤං 

349. ‘‘අත්ථි පන, යභො යගොතම, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය තිවිධාය 

යඤ්ඤසම්ප ාය [තිවිධයඤ්ඤසම්ප ාය (ක.)] යසොළසපරික්ඛාරාය 

අප්පට්ඨතයරො [අප්පත්ථතයරො (සයා. කං.)] ච අප්පසමාරම්භතයරො 

[අප්පසමාරබ්භතයරො (සී. පී. ක.)] ච මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො

චා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො
චමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරොචා’’ති. 
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පටුන 

‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, යඤ්යඤො ඉමාය තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො

චමහප්ඵලතයරො චමහානිසංසතයරොචා’’ති? 

‘‘යානි යඛො පන තානි, බ්රාහ්මණ, නිච්ච ානානි අනුකුලයඤ්ඤානි 

සීලවන්යත පබ්බජියත උද්දිස්ස දියයන්ති; අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤො
ඉමාය තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය අප්පට්ඨතයරො ච
අප්පසමාරම්භතයරොච මහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරොචා’’ති. 

‘‘යකොනුයඛො, යභොයගොතම, යහතුයකොපච්චයයො, යයනතංනිච්ච ානං 
අනුකුලයඤ්ඤං ඉමාය තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය
අප්පට්ඨතරඤ්ච අප්පසමාරම්භතරඤ්ච මහප්ඵලතරඤ්ච

මහානිසංසතරඤ්චා’’ති? 

‘‘න යඛො, බ්රාහ්මණ, එවරූපං යඤ්ඤං උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා 

අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්නා. තං කිස්ස යහතු? දිස්සන්ති යහත්ථ, 

බ්රාහ්මණ,  ණ්ඩප්පහාරාපි ගලග්ගහාපි, තස්මා එවරූපං යඤ්ඤං න
උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්නා. යානි යඛො

පනතානි, බ්රාහ්මණ, නිච්ච ානානි අනුකුලයඤ්ඤානිසීලවන්යතපබ්බජියත

උද්දිස්ස දියයන්ති; එවරූපං යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්ඤං උපසඞ්කමන්ති

අරහන්යතොවාඅරහත්තමග්ගංවාසමාපන්නා.තං කිස්සයහතු? නයහත්ථ, 

බ්රාහ්මණ, දිස්සන්ති  ණ්ඩප්පහාරාපි ගලග්ගහාපි, තස්මා එවරූපං යඤ්ඤං

උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා අරහත්තමග්ගං වා සමාපන්නා. අයං යඛො, 

බ්රාහ්මණ, යහතුඅයංපච්චයයො, යයනතංනිච්ච ානංඅනුකුලයඤ්ඤංඉමාය
තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය අප්පට්ඨතරඤ්ච
අප්පසමාරම්භතරඤ්චමහප්ඵලතරඤ්ච මහානිසංසතරඤ්චා’’ති. 

350. ‘‘අත්ථිපන, යභොයගොතම, අඤ්යඤොයඤ්යඤොඉමායචතිවිධාය 
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො චමහප්ඵලතයරො

චමහානිසංසතයරොචා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො
චමහානිසංසතයරොචා’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො

චමහානිසංසතයරොචා’’ති? 
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‘‘යයොයඛො, බ්රාහ්මණ, චාතුද්දිසංසඞ්ඝංඋද්දිස්සවිහාරං කයරොති, අයං

යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය
යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන අනුකුලයඤ්යඤන
අප්පට්ඨතයරොච අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො
චා’’ති. 

351. ‘‘අත්ථිපන, යභොයගොතම, අඤ්යඤොයඤ්යඤොඉමායචතිවිධාය 
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන අප්පට්ඨතයරො ච

අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො චා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය 
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන අප්පට්ඨතයරො ච
අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො චා’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන අප්පට්ඨතයරො ච

අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරොචා’’ති? 

‘‘යයො යඛො, බ්රාහ්මණ, පසන්නචිත්යතො බුද්ධං සරණං ගච්ෙති, ධම්මං

සරණංගච්ෙති, සඞ්ඝංසරණංගච්ෙති; අයංයඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤොඉමාය
ච තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන අප්පට්ඨතයරො ච
අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොච මහානිසංසතයරොචා’’ති. 

352. ‘‘අත්ථි පන, යභොයගොතම, අඤ්යඤො යඤ්යඤොඉමායචතිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන 

අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන ඉයමහි ච සරණගමයනහි
අප්පට්ඨතයරොච අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො

චා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන ඉයමහි ච සරණගමයනහි
අප්පට්ඨතයරොචඅප්පසමාරම්භතයරොච මහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො
චා’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච විහාර ායනන ඉයමහි ච සරණගමයනහි
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අප්පට්ඨතයරොචඅප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරො

චා’’ති? 

‘‘යයො යඛො, බ්රාහ්මණ, පසන්නචිත්යතො සික්ඛාප ානි සමාදියති – 

පාණාතිපාතා යවරමණං, අදින්නා ානා යවරමණං, කායමසුමිච්ොචාරා

යවරමණං, මුසාවා ා යවරමණං, සුරායමරයමජ්ජපමා ට්ඨානා යවරමණං.

අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය යඤ්ඤසම්ප ාය
යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන අනුකුලයඤ්යඤන ඉමිනා ච
විහාර ායනන ඉයමහි ච සරණගමයනහි අප්පට්ඨතයරො ච 
අප්පසමාරම්භතයරොචමහප්ඵලතයරොචමහානිසංසතයරොචා’’ති. 

353. ‘‘අත්ථිපන, යභොයගොතම, අඤ්යඤොයඤ්යඤොඉමායචතිවිධාය 
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤනඉමිනාච විහාර ායනනඉයමහිචසරණගමයනහිඉයමහි
ච සික්ඛාපය හි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච

මහානිසංසතයරොචා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, අඤ්යඤො යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය 
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤනඉමිනාච විහාර ායනනඉයමහිචසරණගමයනහිඉයමහි
ච සික්ඛාපය හි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච
මහානිසංසතයරොචා’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, යඤ්යඤො ඉමාය ච තිවිධාය
යඤ්ඤසම්ප ාය යසොළසපරික්ඛාරාය ඉමිනා ච නිච්ච ායනන
අනුකුලයඤ්යඤනඉමිනාච විහාර ායනනඉයමහිච සරණගමයනහිඉයමහි
ච සික්ඛාපය හි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච

මහානිසංසතයරොචා’’ති? 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු, එවං

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො

යහොති…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යඤ්යඤො පුරියමහි යඤ්යඤහි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච 

මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො ච…යප.… දුතියං ඣානං…යප.…

තතියං ඣානං…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයම්පියඛො, 

බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤො පුරියමහි යඤ්යඤහි අප්පට්ඨතයරො ච
අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො චාති.

ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති…යප.… අයම්පි යඛො, 

බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤො පුරියමහි යඤ්යඤහි අප්පට්ඨතයරො ච
අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච මහානිසංසතයරො ච…යප.… 
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නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාති.අයම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤොපුරියමහි
යඤ්යඤහි අප්පට්ඨතයරො ච අප්පසමාරම්භතයරො ච මහප්ඵලතයරො ච

මහානිසංසතයරො ච. ඉමාය ච, බ්රාහ්මණ, යඤ්ඤසම්ප ාය අඤ්ඤා 
යඤ්ඤසම්ප ාඋත්තරිතරාවාපණීතතරාවානත්ථීද’’ති. 

කූට න්තඋපාසකත්තපටියව නා 

354. එවං වුත්යත, කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එත යවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපියභො

යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ොමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං ගතං. එසාහං යභො යගොතම සත්ත ච
උසභසතානි සත්ත ච වච්ෙතරසතානි සත්ත ච වච්ෙතරීසතානි සත්ත ච

අජසතානි සත්ත ච උරබ්භසතානි මුඤ්චාමි, ජීවිතං ය මි, හරිතානි යචව

තිණානි ඛා න්තු, සීතානි ච පානීයානි පිවන්තු, සීයතො ච යනසං වායතො 
උපවායතූ’’ති. 

යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරි ා 

355. අථයඛොභගවාකූට න්තස්සබ්රාහ්මණස්සඅනුපුබ්බිංකථං කයථසි, 

යසයයථි ං,  ානකථං සීලකථං සග්ගකථං; කාමානං ආදීනවං ඔකාරං
සංකියලසං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි. ය ා භගවා අඤ්ඤාසි
කූට න්තං බ්රාහ්මණංකල්ලචිත්තංමුදුචිත්තංවිනීවරණචිත්තංඋ ග්ගචිත්තං

පසන්නචිත්තං, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකාධම්මය සනා, තංපකායසසි
– දුක්ඛං සමු යං නියරොධං මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං

අපගතකාළකං සම්මය ව රජනං පටිග්ගණ්යහයය, එවයමව කූට න්තස්ස
බ්රාහ්මණස්ස තස්මිඤ්යඤවආසයන විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උ පාදි –

‘‘යංකිඤ්චිසමු යධම්මං, සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ති. 

356. අථ යඛො කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො 
විදිතධම්යමො පරියයොගාළ්හධම්යමො තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විගතකථංකයථො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයොසත්ථුසාසයනභගවන්තංඑත යවොච–
‘‘අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන. 

357. අථ යඛො කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා 
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාප ක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
කූට න්යතො බ්රාහ්මයණො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක යඤ්ඤවායට
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පණීතංඛා නීයංයභොජනීයං පටියා ායපත්වාභගවයතොකාලංආයරොචායපසි

–‘‘කායලො, යභොයගොතම; නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. 

358. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමා ාය
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන කූට න්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස යඤ්ඤවායටො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි. 

අථ යඛොකූට න්යතො බ්රාහ්මයණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන
ඛා නීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
කූට න්යතොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංභුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණංඅඤ්ඤතරං
නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
කූට න්තං බ්රාහ්මණං භගවා ධම්මියා කථාය සන් ස්යසත්වා සමා යපත්වා 
සමුත්යතයජත්වාසම්පහංයසත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමීති. 

කූට න්තසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. මහාලිසුත්තං 
බ්රාහ්මණදූතවත්ථු 

359. එවං යමසුතං–උඑකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරති මහාවයන
කූටාගාරසාලායං. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා යකොසලකා ච
බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච බ්රාහ්මණදූතා යවසාලියං පටිවසන්තියකනචිය ව
කරණීයයන. අස්යසොසුං යඛො යත යකොසලකා ච බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච

බ්රාහ්මණදූතා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා
පබ්බජියතො යවසාලියං විහරති මහාවයන කූටාගාරසාලායං. තං යඛො පන
භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’.යසොඉමංයලොකංසය වකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං
පජං සය වමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවය ති. යසො ධම්මං
ය යසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසති.සාධුයඛො
පනතථාරූපානංඅරහතං  ස්සනංයහොතී’’ති. 

360. අථයඛොයතයකොසලකාචබ්රාහ්මණදූතාමාගධකාච බ්රාහ්මණදූතා
යයනමහාවනංකූටාගාරසාලායතනුපසඞ්කමිංසු.යතනයඛොපනසමයයන
ආයස්මා නාගියතොභගවයතොඋපට්ඨායකොයහොති.අථයඛොයතයකොසලකා
ච බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච බ්රාහ්මණදූතා යයනායස්මා නාගියතො
යතනුපසඞ්කමිංසු. උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාගිතං එත යවොචුං –

‘‘කහං නු යඛො, යභො නාගිත, එතරහි යසො භවං යගොතයමො විහරති? 

 ස්සනකාමා හිමයංතංභවන්තංයගොතම’’න්ති.‘‘අකායලො යඛො, ආවුයසො, 

භගවන්තං  ස්සනාය, පටිසල්ලීයනොභගවා’’ති.අථයඛොයතයකොසලකාච
බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච බ්රාහ්මණදූතා තත්යථව එකමන්තං නිසීදිංසු –
‘‘දිස්වාවමයං තංභවන්තංයගොතමංගමිස්සාමා’’ති. 

ඔට්ඨද්ධලිච්ෙවීවත්ථු 

361. ඔට්ඨද්යධොපි ලිච්ෙවීමහතියාලිච්ෙවීපරිසායසද්ධිංයයනමහාවනං

කූටාගාරසාලා යයනායස්මා නාගියතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං නාගිතං අභිවාය ත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො

යඛොඔට්ඨද්යධොපිලිච්ෙවීආයස්මන්තංනාගිතං එත යවොච–‘‘කහංනුයඛො, 

භන්යත නාගිත, එතරහි යසො භගවා විහරති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, 
 ස්සනකාමා හි මයං තං භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති.

‘‘අකායලො යඛො, මහාලි, භගවන්තං  ස්සනාය, පටිසල්ලීයනො භගවා’’ති.
ඔට්ඨද්යධොපි ලිච්ෙවී තත්යථව එකමන්තං නිසීදි – ‘‘දිස්වාව අහං තං
භගවන්තංගමිස්සාමිඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. 
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362. අථ යඛො සීයහො සමණුද්ය යසො යයනායස්මා නාගියතො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාගිතං අභිවාය ත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො සීයහො සමණුද්ය යසො

ආයස්මන්තං නාගිතං එත යවොච – ‘‘එයත, භන්යත කස්සප, සම්බහුලා 
යකොසලකා ච බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච බ්රාහ්මණදූතා ඉධූපසඞ්කන්තා

භගවන්තං  ස්සනාය; ඔට්ඨද්යධොපි ලිච්ෙවී මහතියා ලිච්ෙවීපරිසාය සද්ධිං

ඉධූපසඞ්කන්යතො භගවන්තං ස්සනාය, සාධු, භන්යතකස්සප, ලභතංඑසා
ජනතාභගවන්තං  ස්සනායා’’ති. 

‘‘යතන හි, සීහ, ත්වඤ්යඤව භගවයතො ආයරොයචහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛොසීයහොසමණුද්ය යසොආයස්මයතොනාගිතස්සපටිස්සුත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා
එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තං ඨියතොයඛොසීයහොසමණුද්ය යසොභගවන්තං

එත යවොච – ‘‘එයත, භන්යත, සම්බහුලා යකොසලකා ච බ්රාහ්මණදූතා

මාගධකා ච බ්රාහ්මණදූතා ඉධූපසඞ්කන්තා භගවන්තං  ස්සනාය, 
ඔට්ඨද්යධොපි ලිච්ෙවී මහතියා ලිච්ෙවීපරිසාය සද්ධිං ඉධූපසඞ්කන්යතො

භගවන්තං  ස්සනාය. සාධු, භන්යත, ලභතං එසා ජනතා භගවන්තං

 ස්සනායා’’ති. ‘‘යතන හි, සීහ, විහාරපච්ොයායං ආසනං පඤ්ඤයපහී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො සීයහො සමණුද්ය යසො භගවයතො පටිස්සුත්වා 
විහාරපච්ොයායංආසනංපඤ්ඤයපසි. 

363. අථ යඛො භගවා විහාරා නික්ඛම්ම විහාරපච්ොයායං පඤ්ඤත්යත
ආසයන නිසීදි. අථ යඛො යත යකොසලකා ච බ්රාහ්මණදූතා මාගධකා ච

බ්රාහ්මණදූතායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාභගවතාසද්ධිං 
සම්යමොදිංසු. සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං 
නිසීදිංසු. ඔට්ඨද්යධොපි ලිච්ෙවී මහතියා ලිච්ෙවීපරිසාය සද්ධිං යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

364. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ඔට්ඨද්යධො ලිච්ෙවී භගවන්තං 

එත යවොච – ‘‘පුරිමානි, භන්යත, දිවසානි පුරිමතරානි සුනක්ඛත්යතො

ලිච්ෙවිපුත්යතො යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං එත යවොච –

‘ය ග්යග අහං, මහාලි, භගවන්තං උපනිස්සාය විහරාමි, න චිරං තීණ

වස්සානි, දිබ්බානි හි යඛො රූපානි පස්සාමි පියරූපානි කාමූපසංහිතානි

රජනීයානි, යනොචයඛොදිබ්බානිසද් ානිසුණාමිපියරූපානි කාමූපසංහිතානි

රජනීයානී’ති.සන්තායනවනුයඛො, භන්යත, සුනක්ඛත්යතොලිච්ෙවිපුත්යතො 

දිබ්බානි සද් ානි නාස්යසොසි පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි, උ ාහු

අසන්තානී’’ති? 
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365. ‘‘සන්තායනවයඛො, මහාලි, සුනක්ඛත්යතොලිච්ෙවිපුත්යතො දිබ්බානි

සද් ානි නාස්යසොසි පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි, යනො

අසන්තානී’’ති. ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
සන්තායනව සුනක්ඛත්යතො ලිච්ෙවිපුත්යතො දිබ්බානි සද් ානි නාස්යසොසි

පියරූපානිකාමූපසංහිතානිරජනීයානි, යනො අසන්තානී’’ති? 

366. ‘‘ඉධ, මහාලි, භික්ඛුයනොපුරත්ථිමාය දිසායඑකංසභාවියතොසමාධි

යහොතිදිබ්බානංරූපානං ස්සනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානං රජනීයානං, 
යනො ච යඛො දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං
රජනීයානං. යසො පුරත්ථිමාය දිසාය එකංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානං

රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, යනො ච යඛො
දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං.
පුරත්ථිමාය දිසාය දිබ්බානි රූපානි පස්සති පියරූපානි කාමූපසංහිතානි 

රජනීයානි, යනොචයඛොදිබ්බානිසද් ානිසුණාතිපියරූපානිකාමූපසංහිතානි

රජනීයානි. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො 
පුරත්ථිමාය දිසාය එකංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය

පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං සද් ානං
සවනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං. 

367. ‘‘පුන චපරං, මහාලි, භික්ඛුයනො  ක්ඛිණාය දිසාය…යප.… 

පච්ඡිමාය දිසාය … උත්තරාය දිසාය… උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියතො
සමාධි යහොති දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං

රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං
කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. යසො උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියත
සමාධිම්හි දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං

රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං 
කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. උද්ධමයධො තිරියං දිබ්බානි රූපානි පස්සති

පියරූපානි කාමූපසංහිතානිරජනීයානි, යනොචයඛොදිබ්බානිසද් ානිසුණාති 

පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, 

මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියත සමාධිම්හි

දිබ්බානංරූපානං  ස්සනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං, යනො
චයඛොදිබ්බානංසද් ානංසවනාය පියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං. 

368. ‘‘ඉධ, මහාලි, භික්ඛුයනොපුරත්ථිමාය දිසායඑකංසභාවියතොසමාධි

යහොතිදිබ්බානංසද් ානංසවනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානං රජනීයානං, 
යනො ච යඛො දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං
රජනීයානං. යසො පුරත්ථිමාය දිසාය එකංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානං

සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, යනො ච යඛො
දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං.
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පුරත්ථිමාය දිසාය දිබ්බානි සද් ානි සුණාති පියරූපානි කාමූපසංහිතානි

රජනීයානි, යනොචයඛොදිබ්බානිරූපානිපස්සතිපියරූපානිකාමූපසංහිතානි 

රජනීයානි. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො
පුරත්ථිමාය දිසාය එකංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානං සද් ානං සවනාය

පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං රූපානං
 ස්සනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං. 

369. ‘‘පුන චපරං, මහාලි, භික්ඛුයනො  ක්ඛිණාය දිසාය…යප.… 
පච්ඡිමාය දිසාය… උත්තරාය දිසාය… උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියතො
සමාධි යහොති දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං

රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං
කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. යසො උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියත
සමාධිම්හි දිබ්බානං සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං 

රජනීයානං, යනො ච යඛො දිබ්බානං රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං
කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. උද්ධමයධො තිරියං දිබ්බානි සද් ානි සුණාති

පියරූපානිකාමූපසංහිතානිරජනීයානි, යනොච යඛොදිබ්බානිරූපානිපස්සති

පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, 

මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො උද්ධමයධො තිරියං එකංසභාවියත සමාධිම්හි

දිබ්බානංසද් ානංසවනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං, යනොච
යඛො දිබ්බානංරූපානං ස්සනායපියරූපානංකාමූපසංහිතානංරජනීයානං. 

370. ‘‘ඉධ, මහාලි, භික්ඛුයනො පුරත්ථිමාය දිසාය උභයංසභාවියතො
සමාධි යහොති දිබ්බානඤ්චරූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං
රජනීයානං දිබ්බානඤ්ච සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං
රජනීයානං.යසොපුරත්ථිමායදිසායඋභයංසභාවියතසමාධිම්හිදිබ්බානඤ්ච 

රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, දිබ්බානඤ්ච
සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. පුරත්ථිමාය

දිසාය දිබ්බානි ච රූපානි පස්සති පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි, 
දිබ්බානිචසද් ානි සුණාතිපියරූපානිකාමූපසංහිතානිරජනීයානි.තංකිස්ස

යහතු? එවඤ්යහතං, මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො පුරත්ථිමාය දිසාය
උභයංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානඤ්ච රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං
කාමූපසංහිතානං රජනීයානං දිබ්බානඤ්ච සද් ානං සවනාය පියරූපානං 
කාමූපසංහිතානංරජනීයානං. 

371. ‘‘පුන චපරං, මහාලි, භික්ඛුයනො  ක්ඛිණාය දිසාය…යප.… 
පච්ඡිමාය දිසාය…උත්තරාය දිසාය…උද්ධමයධොතිරියංඋභයංසභාවියතො
සමාධි යහොති දිබ්බානඤ්චරූපානං  ස්සනාය පියරූපානංකාමූපසංහිතානං

රජනීයානං, දිබ්බානඤ්ච සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං
රජනීයානං.යසොඋද්ධමයධොතිරියංඋභයංසභාවියත සමාධිම්හිදිබ්බානඤ්ච
රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං දිබ්බානඤ්ච
සද් ානං සවනාය පියරූපානං කාමූපසංහිතානං රජනීයානං. උද්ධමයධො
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තිරියං දිබ්බානි ච රූපානි පස්සති පියරූපානි කාමූපසංහිතානි රජනීයානි, 
දිබ්බානිචසද් ානිසුණාතිපියරූපානිකාමූපසංහිතානිරජනීයානි.තංකිස්ස

යහතු? එවඤ්යහතං, මහාලි, යහොති භික්ඛුයනො උද්ධමයධො තිරියං
උභයංසභාවියත සමාධිම්හි දිබ්බානඤ්ච රූපානං  ස්සනාය පියරූපානං

කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, දිබ්බානඤ්ච සද් ානං සවනාය පියරූපානං

කාමූපසංහිතානංරජනීයානං.අයංයඛොමහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො, යයන
සන්තායනව සුනක්ඛත්යතො ලිච්ෙවිපුත්යතො දිබ්බානි සද් ානි නාස්යසොසි 

පියරූපානිකාමූපසංහිතානිරජනීයානි, යනොඅසන්තානී’’ති. 

372. ‘‘එතාසංනූන, භන්යත, සමාධිභාවනානංසච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ

භගවතිබ්රහ්මචරියංචරන්තී’’ති.‘‘නයඛො, මහාලි, එතාසංසමාධිභාවනානං 

සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ මයි බ්රහ්මචරියං චරන්ති. අත්ථි යඛො, මහාලි, 

අඤ්යඤවධම්මා උත්තරිතරාචපණීතතරාච, යයසංසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූ
මයිබ්රහ්මචරියං චරන්තී’’ති. 

චතුඅරි ඵලං 

373. ‘‘කතයමපනයත, භන්යත, ධම්මාඋත්තරිතරා චපණීතතරා ච, 

යයසං සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ භගවති බ්රහ්මචරියං චරන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, 

මහාලි, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්යනො යහොති

අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො. අයම්පි යඛො, මහාලි, 

ධම්යමොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරො ච, යස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයි
බ්රහ්මචරියං චරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාලි, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 

රාගය ොසයමොහානං තනුත්තා සක ාගාමී යහොති, සකිය ව [සකිංය ව (ක.)] 

ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. අයම්පි යඛො, මහාලි, 

ධම්යමොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරොච, යස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයි
බ්රහ්මචරියං චරන්ති. 

‘‘පුනචපරං, මහාලි, භික්ඛුපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානං 

පරික්ඛයාඔපපාතියකොයහොති, තත්ථපරිනිබ්බායී, අනාවත්තිධම්යමොතස්මා

යලොකා. අයම්පියඛො, මහාලි, ධම්යමොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරොච, යස්ස
සච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූ මයිබ්රහ්මචරියංචරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාලි, භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයම්පියඛො, මහාලි, ධම්යමොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරොච, යස්ස 

සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ මයි බ්රහ්මචරියං චරන්ති. ඉයම යඛො යත, මහාලි, 

ධම්මා උත්තරිතරා ච පණීතතරා ච, යයසං සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ මයි
බ්රහ්මචරියං චරන්තී’’ති. 
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අරි අට්ඨඞ්ගිකමග්යගො 

374. ‘‘අත්ථි පන, භන්යත, මග්යගො අත්ථි පටිප ා එයතසං ධම්මානං

සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, මහාලි, මග්යගො අත්ථි පටිප ා එයතසං 
ධම්මානංසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

375. ‘‘කතයමො පන, භන්යත, මග්යගොකතමාපටිප ාඑයතසංධම්මානං

සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අයයමවඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො. යසයයථි ං –
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො

සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, මහාලි, මග්යගො අයං
පටිප ාඑයතසංධම්මානංසච්ඡිකිරියාය. 

ද්යවපබ්බජිතවත්ථු 

376. ‘‘එකමි ාහං, මහාලි, සමයංයකොසම්බියංවිහරාමි යඝොසිතාරායම. 

අථ යඛො ද්යව පබ්බජිතා – මුණ්ඩියයො ච පරිබ්බාජයකො ජාලියයො ච
 ාරුපත්තිකන්යතවාසී යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු. උපසඞ්කමිත්වා මයා
සද්ධිං සම්යමොදිංසු.සම්යමො නීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තං
අට්ඨංසු.එකමන්තං ඨිතායඛොයතද්යවපබ්බජිතාමංඑත යවොචුං–‘කිංනු

යඛො, ආවුයසො යගොතම, තං ජීවං තං සරීරං, උ ාහු අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීර’න්ති? 

377. ‘‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථසාධුකංමනසිකයරොථභාසිස්සාමී’’ති. 

‘එවමාවුයසො’ති යඛො යත ද්යව පබ්බජිතා මම පච්චස්යසොසුං. අහං
එත යවොචං – ඉධාවුයසො තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු එවං

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො

යහොති…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යයො යඛො, ආවුයසො, 

භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලංනුයඛො තස්යසතංවචනාය– ‘තං

ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, 

ආවුයසො, භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලං තස්යසතංවචනාය–‘තං

ජීවං තං සරීර’න්ති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො

පයනතං, ආවුයසො, එවංජානාමිඑවංපස්සාමි.අථචපනාහංන ව ාමි–‘තං
ජීවංතංසරීර’න්තිවා ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා…යප.…දුතියං 
ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති. යයොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලංනුයඛො
තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං ජානාති එවං පස්සති, 
කල්ලං තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං

අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො පයනතං, ආවුයසො, එවං ජානාමි එවං
පස්සාමි.අථචපනාහංනව ාමි–‘තංජීවංතංසරීර’න්තිවා‘අඤ්ඤංජීවං 
අඤ්ඤං සරීර’න්ති වා…යප.… ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති
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අභිනින්නායමති…යප.… යයො යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං ජානාති එවං

පස්සති, කල්ලංනු යඛො තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා

‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං

ජානාති එවං පස්සති, කල්ලං [න කල්ලං (සී. සයා. කං. ක.)] තස්යසතං
වචනාය–‘තංජීවංතංසරීර’’න්තිවා‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං සරීර’න්තිවාති.

අහංයඛොපයනතං, ආවුයසො, එවංජානාමිඑවංපස්සාමි. අථචපනාහංන 
ව ාමි – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති

වා…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාති. යයො යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු

එවංජානාති එවංපස්සති, කල්ලංනුයඛොතස්යසතංවචනාය–‘තංජීවංතං

සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, ආවුයසො, 
භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සතින කල්ලංතස්යසතංවචනාය–‘තංජීවංතං

සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො පයනතං, 

ආවුයසො, එවංජානාමිඑවංපස්සාමි.අථචපනාහංනව ාමි–‘තං ජීවංතං
සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වා’’ති. ඉ මයවොච භගවා. 
අත්තමයනොඔට්ඨද්යධොලිච්ෙවීභගවයතොභාසිතංඅභිනන්දීති. 

මහාලිසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 
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7. ජාලි සුත්තං 
ද්යවපබ්බජිතවත්ථු 

378. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම. යතන යඛො පන සමයයන ද්යව පබ්බජිතා – මුණ්ඩියයො ච
පරිබ්බාජයකො ජාලියයො ච  ාරුපත්තිකන්යතවාසී යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමො නීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තං 

ඨිතා යඛො යත ද්යව පබ්බජිතා භගවන්තං එත යවොචුං – ‘‘කිං නු යඛො, 

ආවුයසො යගොතම, තං ජීවං තං සරීරං, උ ාහු අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීර’’න්ති? 

379. ‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථසාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතද්යවපබ්බජිතාභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා

එත යවොච – ‘‘ඉධාවුයසො, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං, 

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු එවං

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො 

යහොති…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යයො යඛො, ආවුයසො, 

භික්ඛුඑවංජානාතිඑවං පස්සති, කල්ලංනුයඛොතස්යසතංවචනාය– ‘තං

ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. යයො යසො, 

ආවුයසො, භික්ඛුඑවං ජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලංතස්යසතංවචනාය–‘තං
ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො

පයනතං, ආවුයසො, එවංජානාමිඑවංපස්සාමි.අථච පනාහංනව ාමි–‘තං
ජීවංතංසරීර’න්තිවා ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා…යප.… දුතියං
ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති.යයොයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලංනුයඛො
තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං 

සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං ජානාති එවං පස්සති

කල්ලං, තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං

අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො පයනතං, ආවුයසො, එවං ජානාමි එවං
පස්සාමි.අථචපනාහංනව ාමි–‘තංජීවංතං සරීර’න්තිවා‘අඤ්ඤංජීවං
අඤ්ඤං සරීර’න්ති වා…යප.… ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති

අභිනින්නායමති…යප.… යයො යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං ජානාති එවං

පස්සති, කල්ලංනු යඛො තස්යසතං වචනාය – ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා

‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. යයො යසො, ආවුයසො, භික්ඛු එවං
ජානාතිඑවංපස්සතිකල්ලං තස්යසතංවචනාය–‘තංජීවංතංසරීර’න්තිවා

‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති. අහං යඛො පයනතං, ආවුයසො, එවං
ජානාමිඑවංපස්සාමි.අථචපනාහංනව ාමි–‘තංජීවංතං සරීර’න්තිවා
‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා…යප.…. 
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380. …යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාති. යයො යඛො, ආවුයසො, 

භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, කල්ලංනුයඛොතස්යසතං වචනාය– ‘තං

ජීවං තං සරීර’න්ති වා ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වාති? යයො යසො, 

ආවුයසො, භික්ඛුඑවංජානාතිඑවංපස්සති, නකල්ලංතස්යසතංවචනාය–
‘තංජීවංතං සරීර’න්තිවා‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවාති.අහංයඛො

පයනතං, ආවුයසො, එවං ජානාමිඑවංපස්සාමි.අථචපනාහංනව ාමි–‘තං
ජීවංතංසරීර’න්තිවා ‘අඤ්ඤංජීවං අඤ්ඤංසරීර’න්තිවා’’ති.ඉ මයවොච
භගවා.අත්තමනායතද්යවපබ්බජිතාභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

ජාලියසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 
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8. මහාසීහනා සුත්තං 
අයචලකස්සපවත්ථු 

381. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාඋරුඤ්ඤායං [උජුඤ්ඤායං(සී.
සයා. කං. පී.)] විහරති කණ්ණකත්ථයල මිග ායය. අථ යඛො අයචයලො

කස්සයපො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං 
සම්යමොදි.සම්යමො නීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.
එකමන්තංඨියතො යඛොඅයචයලොකස්සයපොභගවන්තංඑත යවොච– ‘‘සුතං

යමතං, යභො යගොතම – ‘සමයණො යගොතයමො සබ්බං තපං ගරහති, සබ්බං

තපස්සිං ලූඛාජීවිං එකංයසන උපක්යකොසති උපව තී’ති. යය යත, යභො

යගොතම, එවමාහංසු – ‘සමයණො යගොතයමො සබ්බං තපං ගරහති, සබ්බං

තපස්සිංලූඛාජීවිංඑකංයසන උපක්යකොසතිඋපව තී’ති, කච්චියතයභොයතො

යගොතමස්ස වුත්තවාදියනො, න ච භවන්තං යගොතමං අභූයතන

අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි 

සහධම්මියකො වා ානුවාය ො ගාරය්හං ඨානංආගච්ෙති? අනබ්භක්ඛාතුකාමා
හිමයංභවන්තං යගොතම’’න්ති. 

382. ‘‘යයයත, කස්සප, එවමාහංසු–‘සමයණොයගොතයමොසබ්බංතපං 

ගරහති, සබ්බංතපස්සිංලූඛාජීවිං එකංයසනඋපක්යකොසතිඋපව තී’ති, න

යම යත වුත්තවාදියනො, අබ්භාචික්ඛන්ති ච පන මං යත අසතා අභූයතන.

ඉධාහං, කස්සප, එකච්චං තපස්සිං ලූඛාජීවිං පස්සාමි දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභ ා පරං මරණා අපායං

දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නං.ඉධපනාහං, කස්සප, එකච්චංතපස්සිං
ලූඛාජීවිං පස්සාමි දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන
කායස්සයභ ා පරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපන්නං. 

383. ‘‘ඉධාහං, කස්සප, එකච්චං තපස්සිං අප්පදුක්ඛවිහාරිං පස්සාමි
දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභ ාපරං

මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නං. ඉධ පනාහං, කස්සප, 
එකච්චං තපස්සිං අප්පදුක්ඛවිහාරිං පස්සාමි දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභ ාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං

උපපන්නං. යයොහං, කස්සප, ඉයමසං තපස්සීනං එවං ආගතිඤ්ච ගතිඤ්ච

චුතිඤ්ච උපපත්තිඤ්ච යථාභූතං පජානාමි, යසොහං කිං සබ්බං තපං

ගරහිස්සාමි, සබ්බං වා තපස්සිං ලූඛාජීවිං එකංයසන උපක්යකොසිස්සාමි

උපවදිස්සාමි? 

384. ‘‘සන්ති, කස්සප, එයක සමණබ්රාහ්මණා පණ්ඩිතා නිපුණා 
කතපරප්පවා ා වාලයවධිරූපා. යත භින් න්තා මඤ්යඤ චරන්ති

පඤ්ඤාගයතනදිට්ඨිගතානි. යතහිපියමසද්ධිංඑකච්යචසුඨායනසුසයමති, 

එකච්යචසුඨායනසුනසයමති.යංයත එකච්චංව න්ති‘සාධූ’ති, මයම්පිතං

එකච්චං වය ම ‘සාධූ’ති. යං යත එකච්චං ව න්ති ‘න සාධූ’ති, මයම්පි තං
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එකච්චං වය ම ‘න සාධූ’ති. යං යත එකච්චං ව න්ති ‘සාධූ’ති, මයං තං

එකච්චං වය ම ‘නසාධූ’ති.යං යතඑකච්චංව න්ති ‘නසාධූ’ති, මයං තං
එකච්චංවය ම‘සාධූ’ති. 

‘‘යංමයංඑකච්චංවය ම‘සාධූ’ති, පයරපිතංඑකච්චංව න්ති ‘සාධූ’ති.

යං මයං එකච්චංවය ම‘න සාධූ’ති, පයරපිතංඑකච්චංව න්ති‘නසාධූ’ති.

යංමයංඑකච්චංවය ම‘නසාධූ’ති, පයරතංඑකච්චංව න්ති‘සාධූ’ති.යං

මයංඑකච්චංවය ම‘සාධූ’ති, පයරතංඑකච්චං ව න්ති‘නසාධූ’ති. 

සමනුයුඤ්ජාපනකථා 

385. ‘‘තයාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං ව ාමි – යයසු යනො, ආවුයසො, 

ඨායනසුනසයමති, තිට්ඨන්තුතානිඨානානි.යයසුඨායනසුසයමති, තත්ථ
විඤ්ඤූ සමනුයුඤ්ජන්තං සමනුගාහන්තං සමනුභාසන්තං සත්ථාරා වා

සත්ථාරං සඞ්යඝන වා සඞ්ඝං – ‘යය ඉයමසං භවතං ධම්මා අකුසලා

අකුසලසඞ්ඛාතා, සාවජ්ජා සාවජ්ජසඞ්ඛාතා, අයසවිතබ්බා

අයසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, න අලමරියා න අලමරියසඞ්ඛාතා, කණ්හා 

කණ්හසඞ්ඛාතා.යකොඉයමධම්යමඅනවයසසංපහායවත්තති, සමයණොවා

යගොතයමො, පයරවාපන යභොන්යතොගණාචරියා’ති? 

386. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යං විඤ්ඤූ 
සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා එවං වය යයං – ‘යය

ඉයමසංභවතංධම්මා අකුසලාඅකුසලසඞ්ඛාතා, සාවජ්ජාසාවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

අයසවිතබ්බා අයසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, න අලමරියා න අලමරියසඞ්ඛාතා, 

කණ්හා කණ්හසඞ්ඛාතා. සමයණො යගොතයමො ඉයම ධම්යම අනවයසසං

පහායවත්තති, යංවාපනයභොන්යතොපයරගණාචරියා’ති.ඉතිහ, කස්සප, 
විඤ්ඤූ සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා අම්යහව තත්ථ
යයභුයයයනපසංයසයයං. 

387. ‘‘අපරම්පියනො, කස්සප, විඤ්ඤූසමනුයුඤ්ජන්තං සමනුගාහන්තං
සමනුභාසන්තංසත්ථාරා වා සත්ථාරං සඞ්යඝනවා සඞ්ඝං – ‘යය ඉයමසං 

භවතං ධම්මා කුසලා කුසලසඞ්ඛාතා, අනවජ්ජා අනවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

යසවිතබ්බා යසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, අලමරියා අලමරියසඞ්ඛාතා, සුක්කා

සුක්කසඞ්ඛාතා. යකො ඉයමධම්යමඅනවයසසංසමා ායවත්තති, සමයණො

වායගොතයමො, පයරවාපනයභොන්යතොගණාචරියා’ ති? 

388. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යං විඤ්ඤූ 

සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා එවං වය යයං – ‘යය

ඉයමසංභවතංධම්මාකුසලාකුසලසඞ්ඛාතා, අනවජ්ජා අනවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

යසවිතබ්බා යසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, අලමරියා අලමරියසඞ්ඛාතා, සුක්කා
සුක්කසඞ්ඛාතා. සමයණො යගොතයමො ඉයම ධම්යම අනවයසසං සමා ාය
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වත්තති, යංවාපනයභොන්යතොපයරගණාචරියා’ති.ඉතිහ, කස්සප, විඤ්ඤූ
සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා අම්යහව තත්ථ 

යයභුයයයනපසංයසයයං. 

389. ‘‘අපරම්පියනො, කස්සප, විඤ්ඤූසමනුයුඤ්ජන්තං සමනුගාහන්තං
සමනුභාසන්තංසත්ථාරා වා සත්ථාරං සඞ්යඝනවා සඞ්ඝං – ‘යය ඉයමසං 

භවතං ධම්මා අකුසලා අකුසලසඞ්ඛාතා, සාවජ්ජා සාවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

අයසවිතබ්බා අයසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, න අලමරියා න අලමරියසඞ්ඛාතා, 

කණ්හා කණ්හසඞ්ඛාතා. යකො ඉයම ධම්යම අනවයසසං පහාය වත්තති, 

යගොතමසාවකසඞ්යඝො වා, පයර වා පන යභොන්යතො

ගණාචරියසාවකසඞ්ඝා’ති? 

390. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යං විඤ්ඤූ 

සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා එවං වය යයං – ‘යය

ඉයමසංභවතංධම්මා අකුසලාඅකුසලසඞ්ඛාතා, සාවජ්ජාසාවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

අයසවිතබ්බා අයසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, න අලමරියා න අලමරියසඞ්ඛාතා, 
කණ්හා කණ්හසඞ්ඛාතා. යගොතමසාවකසඞ්යඝො ඉයම ධම්යම අනවයසසං

පහාය වත්තති, යං වා පන යභොන්යතො පයර ගණාචරියසාවකසඞ්ඝා’ති.

ඉතිහ, කස්සප, විඤ්ඤූ සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා
අම්යහවතත්ථයයභුයයයන පසංයසයයං. 

391. ‘‘අපරම්පි යනො, කස්සප, විඤ්ඤූසමනුයුඤ්ජන්තංසමනුගාහන්තං 
සමනුභාසන්තං සත්ථාරා වා සත්ථාරං සඞ්යඝන වා සඞ්ඝං. ‘යය ඉයමසං

භවතං ධම්මා කුසලා කුසලසඞ්ඛාතා, අනවජ්ජා අනවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

යසවිතබ්බා යසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, අලමරියා අලමරියසඞ්ඛාතා, සුක්කා

සුක්කසඞ්ඛාතා. යකො ඉයම ධම්යම අනවයසසං සමා ාය වත්තති, 

යගොතමසාවකසඞ්යඝො වා, පයර වා පන යභොන්යතො

ගණාචරියසාවකසඞ්ඝා’ති? 

392. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යං විඤ්ඤූ 
සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා එවං වය යයං – ‘යය

ඉයමසංභවතංධම්මා කුසලාකුසලසඞ්ඛාතා, අනවජ්ජා අනවජ්ජසඞ්ඛාතා, 

යසවිතබ්බා යසවිතබ්බසඞ්ඛාතා, අලමරියා අලමරියසඞ්ඛාතා, සුක්කා
සුක්කසඞ්ඛාතා. යගොතමසාවකසඞ්යඝො ඉයම ධම්යම අනවයසසං සමා ාය

වත්තති, යං වා පන යභොන්යතො පයර ගණාචරියසාවකසඞ්ඝා’ති. ඉතිහ, 

කස්සප, විඤ්ඤූ සමනුයුඤ්ජන්තා සමනුගාහන්තා සමනුභාසන්තා අම්යහව
තත්ථයයභුයයයන පසංයසයයං. 
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අරිය ොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො 

393. ‘‘අත්ථි, කස්සප, මග්යගො අත්ථි පටිප ා, යථාපටිපන්යනො 

සාමංයයවඤස්සති සාමං  ක්ඛති [ ක්ඛිති (සී.)] – ‘සමයණොව යගොතයමො

කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී’ති. කතයමො ච, කස්සප, 

මග්යගො, කතමා ච පටිප ා, යථාපටිපන්යනො සාමංයයව ඤස්සති සාමං

 ක්ඛති – ‘සමයණොව යගොතයමො කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී

විනයවාදී’ති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො. යසයයථි ං –
සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො

සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යඛො, කස්සප, මග්යගො, අයං

පටිප ා, යථාපටිපන්යනො සාමංයයව ඤස්සති සාමං  ක්ඛති ‘සමයණොව
යගොතයමො කාලවාදීභූතවාදීඅත්ථවාදීධම්මවාදීවිනයවාදී’’’ති. 

තයපොපක්කමකථා 

394. එවං වුත්යත, අයචයලොකස්සයපො භගවන්තංඑත යවොච–‘‘ඉයමපි

යඛො, ආවුයසො යගොතම, තයපොපක්කමා එයතසං සමණබ්රාහ්මණානං 

සාමඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච බ්රහ්මඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච. අයචලයකො යහොති, 

මුත්තාචායරො, හත්ථාපයලඛයනො, න එහිභද් න්තියකො, න 

තිට්ඨභද් න්තියකො, නාභිහටං, නඋද්දිස්සකතං, නනිමන්තනංසාදියති.යසො

න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න කයළොපිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න

එළකමන්තරං, න  ණ්ඩමන්තරං, න මුසලමන්තරං, න ද්වින්නං

භුඤ්ජමානානං, න ගබ්භිනියා, න පායමානාය, න පුරිසන්තරගතාය, න

සඞ්කිත්තීසු, න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති, න යත්ථ මක්ඛිකා

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී, නමච්ෙං, නමංසං, නසුරං, නයමරයං, නථුයසො කං

පිවති. යසොඑකාගාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වාගාරියකොවායහොති

ද්වායලොපියකො…යප.… සත්තාගාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො; 

එකිස්සාපි  ත්තියා යායපති, ද්වීහිපි  ත්තීහි යායපති… සත්තහිපි  ත්තීහි

යායපති; එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති, ද්වීහිකම්පි ආහාරං ආහායරති…
සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති. ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති. 

395. ‘‘ඉයමපි යඛො, ආවුයසො යගොතම, තයපොපක්කමා එයතසං 
සමණබ්රාහ්මණානං සාමඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච බ්රහ්මඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච.

සාකභක්යඛොවායහොති, සාමාකභක්යඛොවායහොති, නීවාරභක්යඛොවායහොති, 

 ද්දුලභක්යඛො වා යහොති, හටභක්යඛො වා යහොති, කණභක්යඛො වා යහොති, 

ආචාමභක්යඛො වා යහොති, පිඤ්ඤාකභක්යඛො වා යහොති, තිණභක්යඛො වා 

යහොති, යගොමයභක්යඛො වා යහොති, වනමූලඵලාහායරො යායපති
පවත්තඵලයභොජී. 

396. ‘‘ඉයමපි යඛො, ආවුයසො යගොතම, තයපොපක්කමා එයතසං 
සමණබ්රාහ්මණානං සාමඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච බ්රහ්මඤ්ඤසඞ්ඛාතා ච. සාණානිපි
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ධායරති, මසාණානිපිධායරති, ෙවදුස්සානිපිධායරති, පංසුකූලානිපිධායරති, 

තිරීටානිපි ධායරති, අජිනම්පි ධායරති, අජිනක්ඛිපම්පි ධායරති, කුසචීරම්පි 

ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති, ඵලකචීරම්පි ධායරති, යකසකම්බලම්පි

ධායරති, වාළකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ඛිකම්පි ධායරති, 

යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති යකසමස්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො, 

උබ්භට්ඨයකොපි [උබ්භට්ඨියකොපි (ක.)] යහොති ආසනපටික්ඛිත්යතො, 

උක්කුටියකොපි යහොති උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, 

කණ්ටකාපස්සයියකොපි යහොති කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපති, 

ඵලකයසයයම්පි කප්යපති, ථණ්ඩිලයසයයම්පි කප්යපති, එකපස්සයියකොපි 

යහොති රයජොජල්ලධයරො, අබ්යභොකාසියකොපි යහොති යථාසන්ථතියකො, 

යවකටියකොපි යහොති විකටයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො, අපානයකොපි

යහොති අපානකත්තමනුයුත්යතො, සායතතියකම්පි
උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරතී’’ති. 

තයපොපක්කමනිරත්ථකථා 

397. ‘‘අයචලයකො යචපි, කස්සප, යහොති, මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො…යප.… ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි 
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. තස්ස චායං සීලසම්ප ා
චිත්තසම්ප ා පඤ්ඤාසම්ප ා අභාවිතා යහොති අසච්ඡිකතා. අථ යඛො යසො

ආරකාව සාමඤ්ඤා ආරකාව බ්රහ්මඤ්ඤා. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු

අයවරං අබයාපජ්ජං යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණො ඉතිපි
බ්රාහ්මයණොඉතිපි. 

‘‘සාකභක්යඛො යචපි, කස්සප, යහොති, සාමාකභක්යඛො…යප.…
වනමූලඵලාහායරො යායපති පවත්තඵලයභොජී. තස්ස චායං සීලසම්ප ා
චිත්තසම්ප ා පඤ්ඤාසම්ප ා අභාවිතා යහොති අසච්ඡිකතා. අථ යඛො යසො

ආරකාව සාමඤ්ඤා ආරකාව බ්රහ්මඤ්ඤා. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු

අයවරං අබයාපජ්ජං යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපි 
බ්රාහ්මයණොඉතිපි. 

‘‘සාණානි යචපි, කස්සප, ධායරති, මසාණානිපි ධායරති…යප.… 
සායතතියකම්පි උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. තස්ස චායං 
සීලසම්ප ා චිත්තසම්ප ා පඤ්ඤාසම්ප ා අභාවිතා යහොති අසච්ඡිකතා. අථ

යඛො යසොආරකාව සාමඤ්ඤාආරකාව බ්රහ්මඤ්ඤා. යයතො යඛො, කස්සප, 

භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා
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සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපි
බ්රාහ්මයණොඉතිපී’’ති. 

398. එවං වුත්යත, අයචයලො කස්සයපො භගවන්තං එත යවොච – 

‘‘දුක්කරං, යභොයගොතම, සාමඤ්ඤංදුක්කරංබ්රහ්මඤ්ඤ’’න්ති.‘‘පකතියඛො

එසා, කස්සප, යලොකස්මිං ‘දුක්කරං සාමඤ්ඤං දුක්කරං බ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති.

අයචලයකො යචපි, කස්සප, යහොති, මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො…යප.… ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි 

පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ඉමාය ච, කස්සප, 
මත්තාය ඉමිනා තයපොපක්කයමන සාමඤ්ඤං වා අභවිස්ස බ්රහ්මඤ්ඤං වා

දුක්කරංසුදුක්කරං, යනතං අභවිස්සකල්ලංවචනාය–‘දුක්කරංසාමඤ්ඤං
දුක්කරංබ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. 

‘‘සක්කා චපයනතංඅභවිස්සකාතුංගහපතිනාවා ගහපතිපුත්යතනවා

අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘හන් ාහං අයචලයකො යහොමි, මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො…යප.… ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරාමී’ති. 

‘‘යස්මාචයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමායමත්තායඅඤ්ඤත්ර ඉමිනා

තයපොපක්කයමනසාමඤ්ඤංවායහොතිබ්රහ්මඤ්ඤංවා දුක්කරං සුදුක්කරං, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුක්කරං සාමඤ්ඤං දුක්කරං 

බ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං

යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණො ඉතිපිබ්රාහ්මයණොඉතිපි. 

‘‘සාකභක්යඛො යචපි, කස්සප, යහොති, සාමාකභක්යඛො…යප.…

වනමූලඵලාහායරො යායපති පවත්තඵලයභොජී. ඉමාය ච, කස්සප, මත්තාය
ඉමිනා තයපොපක්කයමන සාමඤ්ඤං වා අභවිස්ස බ්රහ්මඤ්ඤං වා දුක්කරං

සුදුක්කරං, යනතංඅභවිස්සකල්ලංවචනාය– ‘දුක්කරංසාමඤ්ඤංදුක්කරං
බ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. 

‘‘සක්කාචපයනතංඅභවිස්සකාතුංගහපතිනාවාගහපතිපුත්යතනවා 

අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘හන් ාහං සාකභක්යඛො වා යහොමි, 

සාමාකභක්යඛො වා…යප.… වනමූලඵලාහායරො යායපමි
පවත්තඵලයභොජී’ති. 

‘‘යස්මා චයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමාය මත්තායඅඤ්ඤත්රඉමිනා

තයපොපක්කයමනසාමඤ්ඤංවායහොතිබ්රහ්මඤ්ඤංවා දුක්කරං සුදුක්කරං, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුක්කරං සාමඤ්ඤං දුක්කරං 

බ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං
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යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණො ඉතිපිබ්රාහ්මයණොඉතිපි. 

‘‘සාණානි යචපි, කස්සප, ධායරති, මසාණානිපි ධායරති…යප.… 

සායතතියකම්පි උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ඉමාය ච, 

කස්සප, මත්තාය ඉමිනා තයපොපක්කයමන සාමඤ්ඤං වා අභවිස්ස 

බ්රහ්මඤ්ඤං වා දුක්කරං සුදුක්කරං, යනතං අභවිස්ස කල්ලං වචනාය –
‘දුක්කරං සාමඤ්ඤංදුක්කරංබ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. 

‘‘සක්කාචපයනතංඅභවිස්සකාතුංගහපතිනාවාගහපතිපුත්යතනවා 

අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘හන් ාහං සාණානිපි ධායරමි, මසාණානිපි
ධායරමි…යප.… සායතතියකම්පි උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො
විහරාමී’ති. 

‘‘යස්මාචයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමායමත්තායඅඤ්ඤත්ර ඉමිනා

තයපොපක්කයමනසාමඤ්ඤංවායහොතිබ්රහ්මඤ්ඤංවා දුක්කරංසුදුක්කරං, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුක්කරං සාමඤ්ඤං දුක්කරං

බ්රහ්මඤ්ඤ’න්ති. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං

යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපිබ්රාහ්මයණො ඉතිපී’’ති. 

399. එවං වුත්යත, අයචයලො කස්සයපො භගවන්තං එත යවොච –

‘‘දුජ්ජායනො, යභො යගොතම, සමයණො, දුජ්ජායනො බ්රාහ්මයණො’’ති. ‘‘පකති 

යඛො එසා, කස්සප, යලොකස්මිං ‘දුජ්ජායනො සමයණො දුජ්ජායනො

බ්රාහ්මයණො’ති. අයචලයකො යචපි, කස්සප, යහොති, මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො…යප.… ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි 

පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ඉමාය ච, කස්සප, 
මත්තාය ඉමිනා තයපොපක්කයමන සමයණො වා අභවිස්ස බ්රාහ්මයණො වා

දුජ්ජායනො සුදුජ්ජායනො, යනතං අභවිස්ස කල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො
සමයණොදුජ්ජායනො බ්රාහ්මයණො’ති. 

‘‘සක්කාචපයනයසොඅභවිස්සඤාතුංගහපතිනාවාගහපතිපුත්යතනවා 

අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘අයං අයචලයකො යහොති, මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො…යප.… ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරතී’ති. 

‘‘යස්මාචයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමායමත්තායඅඤ්ඤත්ර ඉමිනා

තයපොපක්කයමනසමයණොවායහොතිබ්රාහ්මයණොවාදුජ්ජායනොසුදුජ්ජායනො, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො සමයණො දුජ්ජායනො
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බ්රාහ්මයණො’ති. යයතො යඛො [යයතො ච යඛො (ක.)], කස්සප, භික්ඛු අයවරං

අබයාපජ්ජං යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපි
බ්රාහ්මයණොඉතිපි. 

‘‘සාකභක්යඛො යචපි, කස්සප, යහොති සාමාකභක්යඛො…යප.…

වනමූලඵලාහායරො යායපති පවත්තඵලයභොජී. ඉමාය ච, කස්සප, මත්තාය
ඉමිනා තයපොපක්කයමන සමයණො වා අභවිස්ස බ්රාහ්මයණො වා දුජ්ජායනො

සුදුජ්ජායනො, යනතං අභවිස්ස කල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො සමයණො
දුජ්ජායනොබ්රාහ්මයණො’ති. 

‘‘සක්කාචපයනයසොඅභවිස්සඤාතුංගහපතිනාවාගහපතිපුත්යතනවා 
අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘අයං සාකභක්යඛො වා යහොති
සාමාකභක්යඛො…යප.…වනමූලඵලාහායරො යායපතිපවත්තඵලයභොජී’ති. 

‘‘යස්මාචයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමායමත්තායඅඤ්ඤත්ර ඉමිනා

තයපොපක්කයමනසමයණොවායහොතිබ්රාහ්මයණොවාදුජ්ජායනොසුදුජ්ජායනො, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො සමයණො දුජ්ජායනො

බ්රාහ්මයණො’ති. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං

යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපිබ්රාහ්මයණො ඉතිපි. 

‘‘සාණානි යචපි, කස්සප, ධායරති, මසාණානිපි ධායරති…යප.…

සායතතියකම්පි උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ඉමාය ච, 

කස්සප, මත්තායඉමිනාතයපොපක්කයමනසමයණොවාඅභවිස්සබ්රාහ්මයණො

වා දුජ්ජායනො සුදුජ්ජායනො, යනතං අභවිස්සකල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො
සමයණොදුජ්ජායනොබ්රාහ්මයණො’ති. 

‘‘සක්කාචපයනයසොඅභවිස්සඤාතුංගහපතිනාවාගහපතිපුත්යතනවා 

අන්තමයසො කුම්භ ාසියාපි – ‘අයං සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි
ධායරති…යප.… සායතතියකම්පි උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො
විහරතී’ති. 

‘‘යස්මාචයඛො, කස්සප, අඤ්ඤයත්රවඉමායමත්තායඅඤ්ඤත්ර ඉමිනා

තයපොපක්කයමන සමයණොවායහොතිබ්රාහ්මයණොවාදුජ්ජායනො සුදුජ්ජායනො, 
තස්මා එතං කල්ලං වචනාය – ‘දුජ්ජායනො සමයණො දුජ්ජායනො

බ්රාහ්මයණො’ති. යයතො යඛො, කස්සප, භික්ඛු අයවරං අබයාපජ්ජං 

යමත්තචිත්තං භායවති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
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පටුන 

පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, කස්සප, භික්ඛුසමයණොඉතිපිබ්රාහ්මයණොඉතිපී’’ති. 

සීලසමාධිපඤ්ඤාසම්ප ා 

400. එවංවුත්යත, අයචයලොකස්සයපොභගවන්තංඑත යවොච–‘‘කතමා

පන සා, යභො යගොතම, සීලසම්ප ා, කතමා චිත්තසම්ප ා, කතමා

පඤ්ඤාසම්ප ා’’ති? ‘‘ඉධ, කස්සප, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං, 

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-193 අනුච්යෙය සු, එවං

විත්ථායරතබ්බං) භය ස්සාවී සමා ාය සික්ඛති සික්ඛාපය සු, 
කායකම්මවචීකම්යමන සමන්නාගයතො කුසයලන පරිසුද්ධාජීයවො
සීලසම්පන්යනො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො සතිසම්පජඤ්යඤන
සමන්නාගයතොසන්තුට්යඨො. 

401. ‘‘කථඤ්ච, කස්සප, භික්ඛුසීලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, කස්සප, 
භික්ඛු පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිත ණ්යඩො

නිහිතසත්යථො ලජ්ජී  යාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති.

ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලසම්ප ාය …යප.…(යථා194යාව210අනුච්යෙය සු) 

‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වායතඑවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවනජීවිතං

කප්යපන්ති. යසයයථි ං – සන්තිකම්මං පණධිකම්මං…යප.… (යථා 211 

අනුච්යෙය ) ඔසධීනං පතියමොක්යඛො ඉති වා ඉති, එවරූපාය
තිරච්ොනවිජ්ජාය මිච්ොජීවා පටිවිරයතො යහොති. ඉ ම්පිස්ස යහොති
සීලසම්ප ාය. 

‘‘සයඛොයසො [අයංයඛො(ක.)], කස්සප, භික්ඛුඑවංසීලසම්පන්යනොන

කුයතොචිභයංසමනුපස්සති, යදි ංසීලසංවරයතො.යසයයථාපි, කස්සප, රාජා
ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො නිහතපච්චාමිත්යතො න කුයතොචි භයං 

සමනුපස්සති, යදි ං පච්චත්ථිකයතො. එවයමව යඛො, කස්සප, භික්ඛු එවං

සීලසම්පන්යනො න කුයතොචි භයං සමනුපස්සති, යදි ං සීලසංවරයතො. යසො
ඉමිනා අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො අජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛං

පටිසංයවය ති.එවංයඛො, කස්සප, භික්ඛු සීලසම්පන්යනොයහොති.අයංයඛො, 

කස්සප, සීලසම්ප ා…යප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉ ම්පිස්ස
යහොති චිත්තසම්ප ාය…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං
ඣානං…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉ ම්පිස්ස යහොති

චිත්තසම්ප ාය.අයංයඛො, කස්සප, චිත්තසම්ප ා. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… ඤාණ ස්සනාය චිත්තං
අභිනීහරති අභිනින්නායමති…යප.… ඉ ම්පිස්ස යහොති
පඤ්ඤාසම්ප ාය…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාති…යප.…

ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාසම්ප ාය.අයංයඛො, කස්සප, පඤ්ඤාසම්ප ා. 
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‘‘ඉමාය ච, කස්සප, සීලසම්ප ාය චිත්තසම්ප ාය පඤ්ඤාසම්ප ාය
අඤ්ඤාසීලසම්ප ාචිත්තසම්ප ාපඤ්ඤාසම්ප ා උත්තරිතරාවාපණීතතරා
වානත්ථි. 

සීහනා කථා 

402. ‘‘සන්ති, කස්සප, එයක සමණබ්රාහ්මණා සීලවා ා. යත 

අයනකපරියායයනසීලස්සවණ්ණංභාසන්ති.යාවතා, කස්සප, අරියංපරමං

සීලං, නාහං තත්ථ අත්තයනො සමසමං සමනුපස්සාමි, කුයතො භියයයො! අථ

යඛොඅහයමව තත්ථ භියයයො, යදි ංඅධිසීලං. 

‘‘සන්ති, කස්සප, එයක සමණබ්රාහ්මණා තයපොජිගුච්ොවා ා. යත 

අයනකපරියායයන තයපොජිගුච්ොය වණ්ණං භාසන්ති. යාවතා, කස්සප, 

අරියාපරමා තයපොජිගුච්ො, නාහංතත්ථඅත්තයනොසමසමංසමනුපස්සාමි, 

කුයතො භියයයො!අථයඛොඅහයමවතත්ථභියයයො, යදි ංඅධියජගුච්ෙං. 

‘‘සන්ති, කස්සප, එයක සමණබ්රාහ්මණා පඤ්ඤාවා ා. යත 

අයනකපරියායයන පඤ්ඤාය වණ්ණං භාසන්ති. යාවතා, කස්සප, අරියා

පරමා පඤ්ඤා, නාහං තත්ථ අත්තයනො සමසමං සමනුපස්සාමි, කුයතො

භියයයො!අථයඛොඅහයමවතත්ථභියයයො, යදි ං අධිපඤ්ඤං. 

‘‘සන්ති, කස්සප, එයක සමණබ්රාහ්මණා විමුත්තිවා ා. යත 

අයනකපරියායයන විමුත්තියා වණ්ණං භාසන්ති. යාවතා, කස්සප, අරියා

පරමා විමුත්ති, නාහං තත්ථ අත්තයනො සමසමං සමනුපස්සාමි, කුයතො

භියයයො!අථයඛොඅහයමවතත්ථභියයයො, යදි ංඅධිවිමුත්ති. 

403. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා

පරිබ්බාජකා එවං වය යයං – ‘සීහනා ං යඛො සමයණො යගොතයමො න ති, 

තඤ්ච යඛොසුඤ්ඤාගායරන ති, යනොපරිසාසූ’ති.යත–‘මායහව’න්තිස්සු

වචනීයා. ‘සීහනා ඤ්ච සමයණො යගොතයමො න ති, පරිසාසු ච න තී’ති

එවමස්සු, කස්සප, වචනීයා. 

‘‘ඨානංයඛොපයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යංඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා

එවංවය යයං – ‘සීහනා ඤ්චසමයණොයගොතයමොන ති, පරිසාසුචන ති, 

යනො ච යඛො විසාරය ො න තී’ති. යත – ‘මා යහව’න්තිස්සු වචනීයා.

‘සීහනා ඤ්ච සමයණො යගොතයමො න ති, පරිසාසු ච න ති, විසාරය ො ච 

න තී’’තිඑවමස්සු, කස්සප, වචනීයා. 

‘‘ඨානංයඛොපයනතං, කස්සප, විජ්ජති, යංඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා

එවංවය යයං – ‘සීහනා ඤ්චසමයණොයගොතයමොන ති, පරිසාසුචන ති, 

විසාරය ො චන ති, යනොචයඛොනංපඤ්හංපුච්ෙන්ති…යප.…පඤ්හඤ්චනං

පුච්ෙන්ති; යනො ච යඛො යනසං පඤ්හං පුට්යඨො බයාකයරොති…යප.…
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පඤ්හඤ්ච යනසං පුට්යඨො බයාකයරොති; යනො ච යඛො පඤ්හස්ස
යවයයාකරයණනචිත්තංආරායධති…යප.…පඤ්හස්සචයවයයාකරයණන

චිත්තං ආරායධති; යනො ච යඛො යසොතබ්බං මඤ්ඤන්ති…යප.…

යසොතබ්බඤ්චස්සමඤ්ඤන්ති; යනොචයඛො සුත්වාපසී න්ති…යප.…සුත්වා

චස්ස පසී න්ති; යනො ච යඛො පසන්නාකාරං කයරොන්ති…යප.…

පසන්නාකාරඤ්චකයරොන්ති; යනොචයඛොතථත්තාය පටිපජ්ජන්ති…යප.…

තථත්තායචපටිපජ්ජන්ති; යනොචයඛොපටිපන්නාආරායධන්තී’ති. යත – 

‘මායහව’න්තිස්සුවචනීයා.‘සීහනා ඤ්චසමයණොයගොතයමොන ති, පරිසාසු

ච න ති, විසාරය ො ච න ති, පඤ්හඤ්ච නං පුච්ෙන්ති, පඤ්හඤ්ච යනසං

පුට්යඨො බයාකයරොති, පඤ්හස්ස ච යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධති, 

යසොතබ්බඤ්චස්ස මඤ්ඤන්ති, සුත්වා චස්ස පසී න්ති, පසන්නාකාරඤ්ච

කයරොන්ති, තථත්තාය ච පටිපජ්ජන්ති, පටිපන්නා ච ආරායධන්තී’ති

එවමස්සු, කස්සප, වචනීයා. 

තිත්ථි පරිවාසකථා 

404. ‘‘එකමි ාහං, කස්සප, සමයං රාජගයහ විහරාමි ගිජ්ඣකූයට 

පබ්බයත.තත්රමංඅඤ්ඤතයරොතපබ්රහ්මචාරී නියරොයධොනාම අධියජගුච්යෙ 
පඤ්හංඅපුච්ඡි.තස්සාහංඅධියජගුච්යෙපඤ්හං පුට්යඨොබයාකාසිං.බයාකයත

චපනයමඅත්තමයනොඅයහොසිපරංවියමත්තායා’’ති. ‘‘යකො හි, භන්යත, 

භගවයතොධම්මංසුත්වානඅත්තමයනොඅස්සපරංවියමත්තාය? අහම්පිහි, 

භන්යත, භගවයතො ධම්මං සුත්වා අත්තමයනො පරං විය මත්තාය.

අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත. යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –

‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි  ක්ඛන්තී’ති; එවයමවංභගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තංසරණංගච්ොමි, ධම්මඤ්ච 

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, 
ලයභයයං උපසම්ප ’’න්ති. 

405. ‘‘යයො යඛො, කස්සප, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබොඉමස්මිංධම්මවිනයය

ආකඞ්ඛතිපබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති උපසම්ප ං, යසොචත්තායරොමායසපරිවසති, 

චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්ති, 
උපසම්පාය න්තිභික්ඛුභාවාය.අපිචයමත්ථ පුග්ගලයවමත්තතාවිදිතා’’ති.

‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බා ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛන්ති

පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛන්තිඋපසම්ප ං, චත්තායරොමායස පරිවසන්ති, චතුන්නං

මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්ති, උපසම්පාය න්ති

භික්ඛුභාවාය. අහං චත්තාරි වස්සානි පරිවසිස්සාමි, චතුන්නං වස්සානං

අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්තු, උපසම්පාය න්තු 
භික්ඛුභාවායා’’ති. 
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අලත්ථ යඛොඅයචයලොකස්සයපොභගවයතොසන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ
උපසම්ප ං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා කස්සයපො එයකො
වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො න චිරස්යසව –

යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මය ව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති, 
ත නුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති – අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො
පනායස්මාකස්සයපොඅරහතං අයහොසීති. 

මහාසීහනා සුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. යපොට්ඨපා සුත්තං 
යපොට්ඨපා පරිබ්බාජකවත්ථු 

406. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන යපොට්ඨපාය ො
පරිබ්බාජයකො සමයප්පවා යක තින්දුකාචීයර එකසාලයක මල්ලිකාය
ආරායම පටිවසති මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං තිංසමත්යතහි
පරිබ්බාජකසයතහි. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමා ායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසි. 

407. අථයඛොභගවයතොඑත යහොසි–‘‘අතිප්පයගොයඛොතාවසාවත්ථියං 
පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූනාහං යයන සමයප්පවා යකො තින්දුකාචීයරො

එකසාලයකො මල්ලිකාය ආරායමො, යයන යපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා යයන සමයප්පවා යකො
තින්දුකාචීයරොඑකසාලයකොමල්ලිකායආරායමොයතනුපසඞ්කමි. 

408. යතන යඛො පන සමයයන යපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකො මහතියා 
පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො යහොති උන්නාදිනියා
උච්චාසද් මහාසද් ාය අයනකවිහිතං තිරච්ොනකථං කයථන්තියා.
යසයයථි ං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං භයකථං
යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනප කථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද් ක්ඛායිකං 
ඉතිභවාභවකථංඉතිවා. 

409. අද් සා යඛො යපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං දූරයතොව

ආගච්ෙන්තං; දිස්වාන සකං පරිසං සණ්ඨයපසි – ‘‘අප්පසද් ා යභොන්යතො

යහොන්තු, මායභොන්යතොසද් මකත්ථ. අයංසමයණොයගොතයමො ආගච්ෙති.
අප්පසද් කායමොයඛොයසොආයස්මාඅප්පසද් ස්ස වණ්ණවාදී.අප්යපවනාම
අප්පසද් ං පරිසං විදිත්වා උපසඞ්කමිතබ්බං මඤ්යඤයයා’’ති. එවං වුත්යත
යතපරිබ්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං. 

410. අථ යඛොභගවායයනයපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකොයතනුපසඞ්කමි.

අථ යඛො යපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එත යවොච – ‘‘එතු යඛො, 

භන්යත, භගවා.ස්වාගතං, භන්යත, භගවයතො.චිරස්සංයඛො, භන්යත, භගවා

ඉමං පරියායමකාසි, යදි ං ඉධාගමනාය. නිසී තු, භන්යත, භගවා, ඉ ං
ආසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

නිසීදිභගවා පඤ්ඤත්යතආසයන. යපොට්ඨපාය ොපි යඛො පරිබ්බාජයකො 
අඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නං
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යඛො යපොට්ඨපා ං පරිබ්බාජකං භගවා එත යවොච – ‘‘කාය නුත්ථ [කාය

යනොත්ථ (සයා. ක.)], යපොට්ඨපා , එතරහිකථායසන්නිසින්නා, කාචපන

යවොඅන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? 

අභිසඤ්ඤානියරොධකථා 

411. එවංවුත්යතයපොට්ඨපාය ොපරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑත යවොච– 

‘‘තිට්ඨයතසා, භන්යත, කථා, යාය මයං එතරහි කථාය සන්නිසින්නා.

යනසා, භන්යත, කථා භගවයතො දුල්ලභා භවිස්සති පච්ොපි සවනාය.

පුරිමානි, භන්යත, දිවසානි පුරිමතරානි, නානාතිත්ථියානං
සමණබ්රාහ්මණානං යකොතූහලසාලාය සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං 

අභිසඤ්ඤානියරොයධ කථා උ පාදි – ‘කථං නු යඛො, යභො, 

අභිසඤ්ඤානියරොයධො යහොතී’ති? තයත්රකච්යච එවමාහංසු – ‘අයහතූ
අප්පච්චයා පුරිසස්සසඤ්ඤාඋප්පජ්ජන්තිපිනිරුජ්ඣන්තිපි.යස්මිංසමයය

උප්පජ්ජන්ති, සඤ්ඤී තස්මිං සමයය යහොති. යස්මිං සමයය නිරුජ්ඣන්ති, 
අසඤ්ඤී තස්මිං සමයය යහොතී’ති. ඉත්යථයක අභිසඤ්ඤානියරොධං
පඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ–‘නයඛොපනයමතං [නයඛොනායමතං (සී.පී.)], 

යභො, එවංභවිස්සති.සඤ්ඤාහි, යභො, පුරිසස්සඅත්තා.සාචයඛො උයපතිපි

අයපතිපි. යස්මිං සමයය උයපති, සඤ්ඤී තස්මිං සමයය යහොති. යස්මිං

සමයය අයපති, අසඤ්ඤී තස්මිං සමයය යහොතී’ති. ඉත්යථයක
අභිසඤ්ඤානියරොධංපඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘තමඤ්යඤො එවමාහ–‘නයඛොපනයමතං, යභො, එවං භවිස්සති.සන්ති

හි, යභො, සමණබ්රාහ්මණා මහිද්ධිකා මහානුභාවා. යත ඉමස්ස පුරිසස්ස

සඤ්ඤං උපකඩ්ඪන්තිපි අපකඩ්ඪන්තිපි. යස්මිං සමයය උපකඩ්ඪන්ති, 

සඤ්ඤීතස්මිංසමයය යහොති.යස්මිංසමයයඅපකඩ්ඪන්ති, අසඤ්ඤී තස්මිං
සමයයයහොතී’ති.ඉත්යථයකඅභිසඤ්ඤානියරොධංපඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘තමඤ්යඤොඑවමාහ–‘නයඛොපනයමතං, යභො, එවංභවිස්සති.සන්ති

හි, යභො, ය වතා මහිද්ධිකා මහානුභාවා. තා ඉමස්ස පුරිසස්ස සඤ්ඤං

උපකඩ්ඪන්තිපි අපකඩ්ඪන්තිපි.යස්මිංසමයයඋපකඩ්ඪන්ති, සඤ්ඤීතස්මිං

සමයය යහොති. යස්මිං සමයය අපකඩ්ඪන්ති, අසඤ්ඤී තස්මිං සමයය
යහොතී’ති.ඉත්යථයකඅභිසඤ්ඤානියරොධං පඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භන්යත, භගවන්තංයයවආරබ්භසතිඋ පාදි – ‘අයහො 

නූන භගවා, අයහො නූන සුගයතො, යයො ඉයමසං ධම්මානං සුකුසයලො’ති.

භගවා, භන්යත, කුසයලො, භගවා පකතඤ්ඤූඅභිසඤ්ඤානියරොධස්ස.කථංනු

යඛො, භන්යත, අභිසඤ්ඤානියරොයධොයහොතී’’ති? 
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සයහතුකසඤ්ඤුප්පා නියරොධකථා 

412. ‘‘තත්ර, යපොට්ඨපා , යයයත සමණබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු–‘අයහතූ

අප්පච්චයා පුරිසස්ස සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්තිපි නිරුජ්ඣන්තිපී’ති, ආදියතොව

යතසං අපරද්ධං. තං කිස්ස යහතු? සයහතූ හි, යපොට්ඨපා , සප්පච්චයා
පුරිසස්ස සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්තිපි නිරුජ්ඣන්තිපි. සික්ඛා එකා සඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, සික්ඛාඑකාසඤ්ඤා නිරුජ්ඣති’’. 

413. ‘‘කාචසික්ඛා’’ති? භගවාඅයවොච–‘‘ඉධ, යපොට්ඨපා , තථාගයතො

යලොයක උප්පජ්ජති අරහං, සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212

අනුච්යෙය සු, එවං විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, යපොට්ඨපා , භික්ඛු 
සීලසම්පන්යනො යහොති…යප.…තස්සියමපඤ්චනීවරයණපහීයන අත්තනි 

සමනුපස්සයතො පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස

කායයො පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සුඛං යවය ති, සුඛියනො චිත්තං

සමාධියති.යසොවිවිච්යචවකායමහි, විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි, සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස යා

පුරිමා කාමසඤ්ඤා, සා නිරුජ්ඣති. වියවකජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා

තස්මිංසමයයයහොති, වියවකජපීතිසුඛසුඛුම-සච්චසඤ්ඤීයයවතස්මිංසමයය

යහොති. එවම්පි සික්ඛා එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤා
නිරුජ්ඣති.අයංසික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘පුන චපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසා නං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස යා පුරිමා 

වියවකජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා, සා නිරුජ්ඣති.

සමාධිජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
සමාධිජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයවතස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි සික්ඛා

එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. අයම්පි
සික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘පුනචපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛුපීතියාචවිරාගාඋයපක්ඛයකොච විහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවය ති, යං තං අරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති, තතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස යා පුරිමා සමාධිජපීතිසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා, සා

නිරුජ්ඣති. උයපක්ඛාසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
උයපක්ඛාසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයව තස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි සික්ඛා

එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. අයම්පි 
සික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘පුනචපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛුසුඛස්සචපහානා දුක්ඛස්සච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සය ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
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උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස යා

පුරිමා උයපක්ඛාසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා, සා නිරුජ්ඣති.

අදුක්ඛමසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
අදුක්ඛමසුඛසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයව තස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි සික්ඛා

එකා සඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. අයම්පි
සික්ඛා’’තිභගවා අයවොච. 

‘‘පුනචපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛුසබ්බයසොරූපසඤ්ඤානංසමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො 
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස යා පුරිමා 

රූපසඤ්ඤා [පුරිමසඤ්ඤා (ක.)], සා නිරුජ්ඣති. 

ආකාසානඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
ආකාසානඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයව තස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි

සික්ඛා එකාසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤානිරුජ්ඣති. අයම්පි
සික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘පුන චපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ

විහරති. තස්ස යා පුරිමා ආකාසානඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤා, සා

නිරුජ්ඣති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයව තස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි

සික්ඛා එකාසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤානිරුජ්ඣති. අයම්පි 
සික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘පුන චපරං, යපොට්ඨපා , භික්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.

තස්ස යා පුරිමා විඤ්ඤාණඤ්චායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤා, සා නිරුජ්ඣති. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤා තස්මිං සමයය යහොති, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසුඛුමසච්චසඤ්ඤීයයව තස්මිං සමයය යහොති. එවම්පි

සික්ඛා එකාසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, සික්ඛා එකා සඤ්ඤානිරුජ්ඣති. අයම්පි
සික්ඛා’’තිභගවාඅයවොච. 

414. ‘‘යයතො යඛො, යපොට්ඨපා , භික්ඛු ඉධ සකසඤ්ඤී යහොති, යසො
තයතො අමුත්ර තයතො අමුත්ර අනුපුබ්යබන සඤ්ඤග්ගං ඵුසති. තස්ස 

සඤ්ඤග්යග ඨිතස්ස එවං යහොති – ‘යචතයමානස්ස යම පාපියයො, 

අයචතයමානස්ස යම යසයයයො. අහඤ්යචව යඛො පන යචයතයයං, 

අභිසඞ්ඛයරයයං, ඉමා ච යමසඤ්ඤානිරුජ්යඣයයං, අඤ්ඤා චඔළාරිකා

සඤ්ඤා උප්පජ්යජයයං; යංනූනාහං න යචව යචයතයයං න ච 

අභිසඞ්ඛයරයය’න්ති. යසො න යචව යචයතති, න ච අභිසඞ්ඛයරොති. තස්ස

අයචතයයතො අනභිසඞ්ඛයරොයතොතායචවසඤ්ඤානිරුජ්ඣන්ති, අඤ්ඤාච
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ඔළාරිකා සඤ්ඤා න උප්පජ්ජන්ති. යසො නියරොධං ඵුසති. එවං යඛො, 

යපොට්ඨපා , අනුපුබ්බාභිසඤ්ඤානියරොධ-සම්පජාන-සමාපත්තියහොති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , අපි නු යත ඉයතො පුබ්යබ එවරූපා 

අනුපුබ්බාභිසඤ්ඤානියරොධ-සම්පජාන-සමාපත්ති සුතපුබ්බා’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත. එවං යඛො අහං, භන්යත, භගවයතො භාසිතං ආජානාමි –

‘යයතොයඛො, යපොට්ඨපා , භික්ඛුඉධසකසඤ්ඤීයහොති, යසොතයතොඅමුත්ර

තයතො අමුත්ර අනුපුබ්යබන සඤ්ඤග්ගං ඵුසති, තස්ස සඤ්ඤග්යග ඨිතස්ස

එවං යහොති – ‘‘යචතයමානස්ස යම පාපියයො, අයචතයමානස්ස යම

යසයයයො. අහඤ්යචව යඛො පන යචයතයයං අභිසඞ්ඛයරයයං, ඉමා ච යම

සඤ්ඤා නිරුජ්යඣයයං, අඤ්ඤා ච ඔළාරිකා සඤ්ඤා උප්පජ්යජයයං; 

යංනූනාහංන යචව යචයතයයං, නච අභිසඞ්ඛයරයය’’න්ති. යසොන යචව

යචයතති, න චාභිසඞ්ඛයරොති, තස්ස අයචතයයතො අනභිසඞ්ඛයරොයතො තා

යචවසඤ්ඤානිරුජ්ඣන්ති, අඤ්ඤාචඔළාරිකාසඤ්ඤාන උප්පජ්ජන්ති. 

යසො නියරොධං ඵුසති. එවං යඛො, යපොට්ඨපා , අනුපුබ්බාභිසඤ්ඤානියරොධ-

සම්පජාන-සමාපත්තියහොතී’’’ති.‘‘එවං, යපොට්ඨපා ා’’ති. 

415. ‘‘එකඤ්යඤවනුයඛො, භන්යත, භගවාසඤ්ඤග්ගං පඤ්ඤයපති, 

උ ාහුපුථූපිසඤ්ඤග්යගපඤ්ඤයපතී’’ති? ‘‘එකම්පියඛොඅහං, යපොට්ඨපා , 

සඤ්ඤග්ගං පඤ්ඤයපමි, පුථූපි සඤ්ඤග්යග පඤ්ඤයපමී’’ති. ‘‘යථා කථං

පන, භන්යත, භගවා එකම්පි සඤ්ඤග්ගං පඤ්ඤයපති, පුථූපි සඤ්ඤග්යග

පඤ්ඤයපතී’’ති? ‘‘යථායථායඛො, යපොට්ඨපා , නියරොධංඵුසති, තථාතථාහං

සඤ්ඤග්ගං පඤ්ඤයපමි. එවං යඛො අහං, යපොට්ඨපා , එකම්පි සඤ්ඤග්ගං

පඤ්ඤයපමි, පුථූපිසඤ්ඤග්යගපඤ්ඤයපමී’’ති. 

416. ‘‘සඤ්ඤානුයඛො, භන්යත, පඨමංඋප්පජ්ජති, පච්ොඤාණං, උ ාහු

ඤාණං පඨමං උප්පජ්ජති, පච්ො සඤ්ඤා, උ ාහු සඤ්ඤා ච ඤාණඤ්ච

අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්ජන්තී’’ති? ‘‘සඤ්ඤා යඛො, යපොට්ඨපා , පඨමං

උප්පජ්ජති, පච්ො ඤාණං, සඤ්ඤුප්පා ා චපනඤාණුප්පාය ොයහොති.යසො

එවංපජානාති–‘ඉ ප්පච්චයාකිරයම ඤාණංඋ පාදී’ති.ඉමිනායඛොඑතං, 

යපොට්ඨපා , පරියායයනයවදිතබ්බං–යථාසඤ්ඤාපඨමං උප්පජ්ජති, පච්ො

ඤාණං, සඤ්ඤුප්පා ාචපනඤාණුප්පාය ොයහොතී’’ති. 

සඤ්ඤාඅත්තකථා 

417. ‘‘සඤ්ඤා නු යඛො, භන්යත, පුරිසස්ස අත්තා, උ ාහු අඤ්ඤා 

සඤ්ඤා අඤ්යඤො අත්තා’’ති? ‘‘කං පන ත්වං, යපොට්ඨපා , අත්තානං

පච්යචසී’’ති? ‘‘ඔළාරිකං යඛො අහං, භන්යත, අත්තානං පච්යචමි රූපිං

චාතුමහාභූතිකං කබළීකාරාහාරභක්ඛ’’න්ති [කබළීකාරභක්ඛන්ති (සයා.

ක.)]. ‘‘ඔළාරියකො ච හි යත, යපොට්ඨපා , අත්තා අභවිස්ස රූපී

චාතුමහාභූතියකො කබළීකාරාහාරභක්යඛො. එවං සන්තං යඛො යත, 
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යපොට්ඨපා , අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති අඤ්යඤො අත්තා. ත මිනායපතං, 

යපොට්ඨපා , පරියායයන යවදිතබ්බං යථා අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති

අඤ්යඤො අත්තා. තිට්ඨයතව සායං [තිට්ඨයතවායං (සී. පී.)], යපොට්ඨපා , 

ඔළාරියකො අත්තා රූපී චාතුමහාභූතියකො කබළීකාරාහාරභක්යඛො, අථ 

ඉමස්ස පුරිසස්ස අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා

නිරුජ්ඣන්ති. ඉමිනා යඛො එතං, යපොට්ඨපා , පරියායයන යවදිතබ්බං යථා
අඤ්ඤාවසඤ්ඤාභවිස්සතිඅඤ්යඤො අත්තා’’ති. 

418. ‘‘මයනොමයං යඛො අහං, භන්යත, අත්තානං පච්යචමි 

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රිය’’න්ති. ‘‘මයනොමයයො ච හි යත, යපොට්ඨපා , 

අත්තා අභවිස්ස සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහීනින්ද්රියයො, එවං සන්තම්පි යඛො යත, 

යපොට්ඨපා , අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති අඤ්යඤො අත්තා. ත මිනායපතං, 

යපොට්ඨපා , පරියායයන යවදිතබ්බං යථා අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති

අඤ්යඤො අත්තා. තිට්ඨයතව සායං, යපොට්ඨපා , මයනොමයයො අත්තා

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහීනින්ද්රියයො, අථ ඉමස්ස පුරිසස්ස අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා

උප්පජ්ජන්ති, අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා නිරුජ්ඣන්ති. ඉමිනාපි යඛො එතං, 

යපොට්ඨපා , පරියායයන යවදිතබ්බං යථා අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති
අඤ්යඤො අත්තා’’ති. 

419. ‘‘අරූපිං යඛො අහං, භන්යත, අත්තානංපච්යචමිසඤ්ඤාමය’’න්ති.

‘‘අරූපීචහියත, යපොට්ඨපා , අත්තාඅභවිස්සසඤ්ඤාමයයො, එවංසන්තම්පි

යඛො යත, යපොට්ඨපා , අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති අඤ්යඤො අත්තා.

ත මිනායපතං, යපොට්ඨපා , පරියායයනයවදිතබ්බංයථාඅඤ්ඤාව සඤ්ඤා

භවිස්සති අඤ්යඤො අත්තා. තිට්ඨයතව සායං, යපොට්ඨපා , අරූපී අත්තා 

සඤ්ඤාමයයො, අථ ඉමස්ස පුරිසස්ස අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, 

අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා නිරුජ්ඣන්ති. ඉමිනාපි යඛො එතං, යපොට්ඨපා , 
පරියායයන යවදිතබ්බං යථා අඤ්ඤාව සඤ්ඤා භවිස්සති අඤ්යඤො
අත්තා’’ති. 

420. ‘‘සක්කා පයනතං, භන්යත, මයා ඤාතුං – ‘සඤ්ඤා පුරිසස්ස 

අත්තා’තිවා ‘අඤ්ඤාවසඤ්ඤා අඤ්යඤොඅත්තාතිවා’ති? ‘‘දුජ්ජානංයඛො

එතං [එවං (ක.)], යපොට්ඨපා , තයා අඤ්ඤදිට්ඨියකන අඤ්ඤඛන්තියකන 
අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රායයොයගන අඤ්ඤත්රාචරියයකන – ‘සඤ්ඤා

පුරිසස්සඅත්තා’තිවා, ‘අඤ්ඤාවසඤ්ඤාඅඤ්යඤොඅත්තාතිවා’’’ති. 

‘‘සයච තං, භන්යත, මයාදුජ්ජානං අඤ්ඤදිට්ඨියකනඅඤ්ඤඛන්තියකන

අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රායයොයගන අඤ්ඤත්රාචරියයකන – ‘සඤ්ඤා

පුරිසස්සඅත්තා’තිවා, ‘අඤ්ඤාවසඤ්ඤාඅඤ්යඤොඅත්තා’තිවා; ‘කිංපන, 

භන්යත, සස්සයතොයලොයකො, ඉ යමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති? අබයාකතං



දීඝනිකායයො සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළි  යපොට්ඨපා සුත්තං 

146 

පටුන 

යඛො එතං, යපොට්ඨපා , මයා – ‘සස්සයතො යලොයකො, ඉ යමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. 

‘‘කිං පන, භන්යත, ‘අසස්සයතො යලොයකො, ඉ යමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘එතම්පි යඛො, යපොට්ඨපා , මයා අබයාකතං –

‘අසස්සයතොයලොයකො, ඉ යමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං පන, භන්යත, ‘අන්තවා යලොයකො…යප.… ‘අනන්තවා යලොයකො 

… ‘තංජීවංතංසරීරං…‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරං…‘යහොතිතථාගයතො 
පරංමරණා…‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා…‘යහොතිචනචයහොති

තථාගයතොපරංමරණා…‘යනවයහොතින නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා, 

ඉ යමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘එතම්පි යඛො, යපොට්ඨපා , මයා

අබයාකතං – ‘යනව යහොතිනන යහොතිතථාගයතො පරං මරණා, ඉ යමව
සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කස්මා පයනතං, භන්යත, භගවතා අබයාකත’’න්ති? ‘‘න යහතං, 

යපොට්ඨපා , අත්ථසංහිතංනධම්මසංහිතං නාදිබ්රහ්මචරියකං, න නිබ්බි ායන
විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න

නිබ්බානාය සංවත්තති, තස්මාඑතංමයාඅබයාකත’’න්ති. 

‘‘කිං පන, භන්යත, භගවතා බයාකත’’න්ති? ‘‘ඉ ං දුක්ඛන්ති යඛො, 

යපොට්ඨපා , මයා බයාකතං. අයං දුක්ඛසමු යයොති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා

බයාකතං. අයං දුක්ඛනියරොයධොති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා බයාකතං. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිප ාතියඛො, යපොට්ඨපා , මයාබයාකත’’න්ති. 

‘‘කස්මා පයනතං, භන්යත, භගවතා බයාකත’’න්ති? ‘‘එතඤ්හි, 

යපොට්ඨපා , අත්ථසංහිතං, එතං ධම්මසංහිතං, එතංආදිබ්රහ්මචරියකං, එතං
නිබ්බි ාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය

නිබ්බානායසංවත්තති; තස්මාඑතංමයා බයාකත’’න්ති.‘‘එවයමතං, භගවා, 

එවයමතං, සුගත. යස්ස ානි, භන්යත, භගවාකාලං මඤ්ඤතී’’ති. අථ යඛො
භගවාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

421. අථ යඛො යත පරිබ්බාජකා අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො

යපොට්ඨපා ං පරිබ්බාජකං සමන්තයතො වාචා [වාචාය (සයා. ක.)] 
සන්නියතො යකන සඤ්ඣබ්භරිමකංසු – ‘‘එවයමව පනායං භවං

යපොට්ඨපාය ො යඤ්ඤය ව සමයණො යගොතයමො භාසති, තං තය වස්ස

අබ්භනුයමො ති– ‘එවයමතංභගවාඑවයමතං, සුගතා’ති.නයඛොපනමයං

කිඤ්චි [කඤ්චි (පී.)] සමණස්ස යගොතමස්ස එකංසිකං ධම්මං ය සිතං

ආජානාම – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා, 

‘අන්තවා යලොයකො’ති වා, ‘අනන්තවා යලොයකො’ති වා, ‘තං ජීවං තං 

සරීර’න්තිවා, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා, ‘යහොති තථාගයතොපරං
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මරණා’තිවා, ‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති වා, ‘යහොති චනචයහොති

තථාගයතො පරං මරණා’ති වා, ‘යනව යහොතිනන යහොතිතථාගයතො පරං
මරණා’ති වා’’ති. 

එවංවුත්යතයපොට්ඨපාය ොපරිබ්බාජයකොයතපරිබ්බාජයකඑත යවොච– 

‘‘අහම්පි යඛො, යභො, න කිඤ්චි සමණස්ස යගොතමස්ස එකංසිකං ධම්මං

ය සිතං ආජානාමි – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති

වා…යප.…‘යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරං මරණා’තිවා; අපිච
සමයණො යගොතයමො භූතං තච්ෙං තථං පටිප ං පඤ්ඤයපති ධම්මට්ඨිතතං 
ධම්මනියාමතං. භූතං යඛො පන තච්ෙං තථං පටිප ං පඤ්ඤයපන්තස්ස

ධම්මට්ඨිතතං ධම්මනියාමතං, කථඤ්හි නාම මාදියසො විඤ්ඤූ සමණස්ස

යගොතමස්සසුභාසිතංසුභාසිතයතො නාබ්භනුයමොය යයා’’ති? 

චිත්තහත්ථිසාරිපුත්තයපොට්ඨපා වත්ථු 

422. අථ යඛො ද්වීහතීහස්ස අච්චයයන චිත්යතො ච හත්ථිසාරිපුත්යතො

යපොට්ඨපාය ො ච පරිබ්බාජයකො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො භගවන්තං අභිවාය ත්වා
එකමන්තං නිසීදි. යපොට්ඨපාය ො පන පරිබ්බාජයකො භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යපොට්ඨපාය ො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං

එත යවොච – ‘‘ත ා මං, භන්යත, යත පරිබ්බාජකා අචිරපක්කන්තස්ස
භගවයතො සමන්තයතො වාචාසන්නියතො යකන සඤ්ඣබ්භරිමකංසු –
‘එවයමව පනායං භවං යපොට්ඨපාය ො යඤ්ඤය ව සමයණො යගොතයමො

භාසති, තං තය වස්ස අබ්භනුයමො ති – ‘එවයමතං භගවා එවයමතං
සුගතා’’ති.නයඛොපනමයංකිඤ්චිසමණස්ස යගොතමස්සඑකංසිකංධම්මං

ය සිතංආජානාම–‘‘සස්සයතොයලොයකො’’තිවා, ‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති

වා, ‘‘අන්තවායලොයකො’’තිවා, ‘‘අනන්තවායලොයකො’’තිවා, ‘‘තංජීවංතං 

සරීර’’න්තිවා, ‘‘අඤ්ඤංජීවං අඤ්ඤංසරීර’’න්තිවා, ‘‘යහොතිතථාගයතො

පරංමරණා’’ති වා, ‘‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’’තිවා, ‘‘යහොතිචන

ච යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති වා, ‘‘යනව යහොති න න යහොති

තථාගයතොපරංමරණා’’තිවා’ති. එවංවුත්තාහං, භන්යත, යතපරිබ්බාජයක

එත යවොචං–‘අහම්පියඛො, යභො, නකිඤ්චි සමණස්සයගොතමස්සඑකංසිකං

ධම්මං ය සිතං ආජානාමි – ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති වා, ‘‘අසස්සයතො
යලොයකො’’ති වා…යප.… ‘‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං

මරණා’’ති වා; අපි ච සමයණො යගොතයමො භූතං තච්ෙං තථං පටිප ං
පඤ්ඤයපති ධම්මට්ඨිතතං ධම්මනියාමතං. භූතං යඛො පන තච්ෙං තථං

පටිප ං පඤ්ඤයපන්තස්ස ධම්මට්ඨිතතං ධම්මනියාමතං, කථඤ්හි නාම
මාදියසො විඤ්ඤූ සමණස්ස යගොතමස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො 

නාබ්භනුයමොය යයා’’ති? 
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පටුන 

423. ‘‘සබ්යබවයඛොඑයත, යපොට්ඨපා , පරිබ්බාජකාඅන්ධා අචක්ඛුකා; 

ත්වංයයව යනසං එයකො චක්ඛුමා. එකංසිකාපි හි යඛො, යපොට්ඨපා , මයා

ධම්මා ය සිතාපඤ්ඤත්තා; අයනකංසිකාපිහියඛො, යපොට්ඨපා , මයාධම්මා 
ය සිතාපඤ්ඤත්තා. 

‘‘කතයම ච යත, යපොට්ඨපා , මයා අයනකංසිකා ධම්මා ය සිතා 

පඤ්ඤත්තා? ‘සස්සයතො යලොයකො’ති [යලොයකොති වා (සී. ක.)] යඛො, 

යපොට්ඨපා , මයා අයනකංසියකො ධම්යමො ය සියතො පඤ්ඤත්යතො; 

‘අසස්සයතො යලොයකො’ති [යලොයකොති වා (සී.ක.)] යඛො, යපොට්ඨපා , මයා

අයනකංසියකො ධම්යමො ය සියතො පඤ්ඤත්යතො; ‘අන්තවා යලොයකො’ති 

[යලොයකොතිවා(සී.ක.)] යඛොයපොට්ඨපා …යප.…‘අනන්තවායලොයකො’ති 

[යලොයකොති වා (සී.ක.)] යඛො යපොට්ඨපා … ‘තං ජීවංතං සරීර’න්ති යඛො
යපොට්ඨපා …‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං සරීර’න්තියඛොයපොට්ඨපා …‘යහොති
තථාගයතො පරං මරණා’ති යඛො යපොට්ඨපා … න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’ති යඛො යපොට්ඨපා … ‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’ති යඛො යපොට්ඨපා … ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං

මරණා’ති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා අයනකංසියකො ධම්යමො ය සියතො
පඤ්ඤත්යතො. 

‘‘කස්මා ච යත, යපොට්ඨපා , මයා අයනකංසිකා ධම්මා ය සිතා 

පඤ්ඤත්තා? න යහයත, යපොට්ඨපා , අත්ථසංහිතා න ධම්මසංහිතා න
ආදිබ්රහ්මචරියකාන නිබ්බි ායන විරාගාය නනියරොධාය න උපසමාය න
අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. තස්මා යත මයා
අයනකංසිකාධම්මාය සිතාපඤ්ඤත්තා’’. 

එකංසිකධම්යමො 

424. ‘‘කතයම ච යත, යපොට්ඨපා , මයා එකංසිකා ධම්මා ය සිතා 

පඤ්ඤත්තා? ඉ ං දුක්ඛන්ති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා එකංසියකො ධම්යමො

ය සියතො පඤ්ඤත්යතො. අයං දුක්ඛසමු යයොති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා 

එකංසියකො ධම්යමො ය සියතො පඤ්ඤත්යතො. අයං දුක්ඛනියරොයධොති යඛො, 

යපොට්ඨපා , මයා එකංසියකො ධම්යමො ය සියතො පඤ්ඤත්යතො. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිප ාති යඛො, යපොට්ඨපා , මයා එකංසියකො ධම්යමො
ය සියතොපඤ්ඤත්යතො. 

‘‘කස්මාචයත, යපොට්ඨපා , මයාඑකංසිකාධම්මාය සිතා පඤ්ඤත්තා? 

එයත, යපොට්ඨපා , අත්ථසංහිතා, එයතධම්මසංහිතා, එයතආදිබ්රහ්මචරියකා
එයත නිබ්බි ාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය 
නිබ්බානාය සංවත්තන්ති. තස්මා යත මයා එකංසිකා ධම්මා ය සිතා
පඤ්ඤත්තා. 
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425. ‘‘සන්ති, යපොට්ඨපා , එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 
එවංදිට්ඨියනො–‘එකන්තසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා’ති.තයාහං
උපසඞ්කමිත්වා එවං ව ාමි – ‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො

එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං

මරණා’ති? යතයචයමඑවංපුට්ඨා‘ආමා’ති පටිජානන්ති.තයාහංඑවංව ාමි
– ‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එකන්තසුඛං යලොකං ජානං පස්සං

විහරථා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තයාහංඑවංව ාමි– ‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතොඑකංවා රත්තිං
එකංවාදිවසංඋපඩ්ඪංවාරත්තිංඋපඩ්ඪංවාදිවසංඑකන්තසුඛිංඅත්තානං 

සඤ්ජානාථා’ති [සම්පජානාථාති(සී.සයා. ක.)]? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති.
තයාහං එවං ව ාමි – ‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො ජානාථ – ‘‘අයං

මග්යගො අයං පටිප ා එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස සච්ඡිකිරියායා’’’ති? ඉති
පුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තයාහං එවං ව ාමි – ‘අපි පනතුම්යහආයස්මන්යතො යාතා ය වතා 

එකන්තසුඛං යලොකං උපපන්නා, තාසං භාසමානානං සද් ං සුණාථ –

‘‘සුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, උජුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, එකන්තසුඛස්ස

යලොකස්ස සච්ඡිකිරියාය; මයම්පි හි, මාරිසා, එවංපටිපන්නා එකන්තසුඛං

යලොකංඋපපන්නා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත යතසං 

සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, 

භන්යත, එවං සන්යත යතසං සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

426. ‘‘යසයයථාපි, යපොට්ඨපා , පුරියසොඑවංවය යය–‘අහංයා ඉමස්මිං

ජනපය ජනප කලයාණී, තංඉච්ොමිතංකායමමී’ති.තයමනංඑවංවය යයං

– ‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං ජනප කලයාණං ඉච්ෙසි කායමසි, ජානාසි තං

ජනප කලයාණං ඛත්තියීවාබ්රාහ්මණීවායවස්සීවාසුද්දීවා’ති? ඉතිපුට්යඨො

‘යනො’ති වය යය. තයමනං එවං වය යයං – ‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං

ජනප කලයාණං ඉච්ෙසි කායමසි, ජානාසි තං ජනප කලයාණං එවංනාමා

එවංයගොත්තාති වා, දීඝා වා රස්සා වා මජ්ඣිමා වා කාළී වා සාමා වා

මඞ්ගුරච්ෙවී වාති, අමුකස්මිං ගායම වා නිගයම වා නගයර වා’ති? ඉති

පුට්යඨො‘යනො’තිවය යය.තයමනංඑවංවය යයං–‘අම්යභොපුරිස, යං ත්වං

න ජානාසිනපස්සසි, තංත්වං ඉච්ෙසිකායමසී’ති? ඉති පුට්යඨො ‘ආමා’ති 
වය යය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත තස්ස පුරිසස්ස

අප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත
තස්සපුරිසස්සඅප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 
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‘‘එවයමව යඛො, යපොට්ඨපා , යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 
එවංදිට්ඨියනො–‘එකන්තසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා’ති.තයාහං
උපසඞ්කමිත්වා එවං ව ාමි – ‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො

එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං

මරණා’’’ති? යත යච යම එවං පුට්ඨා ‘ආමා’ති පටිජානන්ති. තයාහං එවං
ව ාමි– ‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතො එකන්තසුඛංයලොකංජානංපස්සං

විහරථා’ති? ඉති පුට්ඨා‘යනො’ති ව න්ති. 

‘‘තයාහංඑවංව ාමි– ‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතොඑකංවා රත්තිං
එකංවාදිවසංඋපඩ්ඪංවාරත්තිංඋපඩ්ඪංවාදිවසංඑකන්තසුඛිංඅත්තානං 

සඤ්ජානාථා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති.තයාහංඑවංව ාමි–‘අපිපන
තුම්යහ ආයස්මන්යතොජානාථ–‘‘අයංමග්යගොඅයංපටිප ාඑකන්තසුඛස්ස

යලොකස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තයාහං එවං ව ාමි – ‘අපි පනතුම්යහආයස්මන්යතො යාතා ය වතා 

එකන්තසුඛං යලොකං උපපන්නා, තාසං භාසමානානං සද් ං සුණාථ –

‘‘සුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, උජුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, එකන්තසුඛස්ස

යලොකස්ස සච්ඡිකිරියාය; මයම්පි හි, මාරිසා, එවංපටිපන්නා එකන්තසුඛං

යලොකංඋපපන්නා’’’ති? ඉතිපුට්ඨා ‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත යතසං 

සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, 

භන්යත, එවං සන්යත යතසං සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

427. ‘‘යසයයථාපි, යපොට්ඨපා , පුරියසො චාතුමහාපයථ නිස්යසණං 

කයරයයපාසා ස්සආයරොහණාය.තයමනංඑවංවය යයං–‘අම්යභොපුරිස, 

යස්සත්වං [යංත්වං(සී.ක.)] පාසා ස්සආයරොහණායනිස්යසණංකයරොසි, 
ජානාසිතංපාසා ංපුරත්ථිමායවාදිසාය ක්ඛිණායවාදිසායපච්ඡිමායවා

දිසාය උත්තරාය වා දිසාය උච්යචො වා නීයචො වා මජ්ඣියමො වා’ති? ඉති

පුට්යඨො‘යනො’තිවය යය. තයමනංඑවංවය යයං–‘අම්යභොපුරිස, යංත්වං

න ජානාසි න පස්සසි, තස්ස ත්වං පාසා ස්ස ආයරොහණාය නිස්යසණං

කයරොසී’ති? ඉතිපුට්යඨො‘ආමා’තිවය යය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත තස්ස පුරිසස්ස 

අප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත
තස්ස පුරිසස්සඅප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, යපොට්ඨපා , යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො–‘එකන්තසුඛීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරං මරණා’ති.තයාහං
උපසඞ්කමිත්වා එවං ව ාමි – ‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො 
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එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘‘එකන්තසුඛී අත්තා යහොති අයරොයගො පරං

මරණා’ති? යතයචයමඑවංපුට්ඨා‘ආමා’තිපටිජානන්ති.තයාහංඑවංව ාමි

– ‘අපි පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එකන්තසුඛං යලොකං ජානං පස්සං

විහරථා’ති? ඉතිපුට්ඨා ‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තයාහංඑවංව ාමි– ‘අපිපනතුම්යහආයස්මන්යතොඑකං වාරත්තිං
එකංවාදිවසංඋපඩ්ඪංවාරත්තිංඋපඩ්ඪංවාදිවසං එකන්තසුඛිංඅත්තානං

සඤ්ජානාථා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති.තයාහංඑවං ව ාමි–‘අපිපන
තුම්යහ ආයස්මන්යතො ජානාථ අයං මග්යගො අයං පටිප ා එකන්තසුඛස්ස 

යලොකස්සසච්ඡිකිරියායා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘යනො’තිව න්ති. 

‘‘තයාහං එවං ව ාමි – ‘අපි පනතුම්යහආයස්මන්යතො යාතා ය වතා 
එකන්තසුඛං යලොකං උපපන්නා’ තාසං ය වතානං භාසමානානං සද් ං

සුණාථ- ‘‘සුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, උජුප්පටිපන්නාත්ථ, මාරිසා, 

එකන්තසුඛස්සයලොකස්සසච්ඡිකිරියාය; මයම්පිහි, මාරිසා, එවංපටිපන්නා 

එකන්තසුඛංයලොකංඋපපන්නා’ති? ඉතිපුට්ඨා‘‘යනො’’තිව න්ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත යතසං 

සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, 

භන්යත, එවං සන්යත යතසං සමණබ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

තය ොඅත්තපටිලාභා 

428. ‘‘තයයො යඛො යම, යපොට්ඨපා , අත්තපටිලාභා – ඔළාරියකො 

අත්තපටිලායභො, මයනොමයයො අත්තපටිලායභො, අරූයපො අත්තපටිලායභො.

කතයමොච, යපොට්ඨපා , ඔළාරියකොඅත්තපටිලායභො? රූපීචාතුමහාභූතියකො

කබළීකාරාහාරභක්යඛො [කබළීකාරභක්යඛො (සයා. ක.)], අයං ඔළාරියකො

අත්තපටිලායභො. කතයමො මයනොමයයො අත්තපටිලායභො? රූපීමයනොමයයො

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීඅහීනින්ද්රියයො, අයංමයනොමයයො අත්තපටිලායභො.කතයමො

අරූයපො අත්තපටිලායභො? අරූපී සඤ්ඤාමයයො, අයං අරූයපො 
අත්තපටිලායභො. 

429. ‘‘ඔළාරිකස්සපි යඛොඅහං, යපොට්ඨපා , අත්තපටිලාභස්සපහානාය 

ධම්මංය යසමි–යථාපටිපන්නානංයවො සංකියලසිකාධම්මාපහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සථාති.සියා

යඛො පන යත, යපොට්ඨපා , එවමස්ස – සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨව ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සති, දුක්යඛො

ච යඛො විහායරොති, න යඛො පයනතං, යපොට්ඨපා , එවං  ට්ඨබ්බං.
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සංකියලසිකා යචව ධම්මා පහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ච ධම්මා 

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං 

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සති, පාමුජ්ජංයචවභවිස්සතිපීති
ච පස්සද්ධිචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චසුයඛොචවිහායරො. 

430. ‘‘මයනොමයස්සපි යඛො අහං, යපොට්ඨපා , අත්තපටිලාභස්ස 
පහානාය ධම්මං ය යසමි යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා

පහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං
යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යමසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරිස්සථාති. සියා යඛො පන යත, යපොට්ඨපා , එවමස්ස – ‘සංකියලසිකා

ධම්මා පහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං
යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරිස්සති, දුක්යඛොචයඛොවිහායරො’ති, නයඛො පයනතං, යපොට්ඨපා , එවං

 ට්ඨබ්බං. සංකියලසිකා යචව ධම්මා පහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ච ධම්මා

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සති, පාමුජ්ජංයචවභවිස්සතිපීති
චපස්සද්ධිචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච සුයඛොචවිහායරො. 

431. ‘‘අරූපස්සපි යඛො අහං, යපොට්ඨපා , අත්තපටිලාභස්ස පහානාය 

ධම්මං ය යසමි යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච 
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සථාති.සියා

යඛොපන යත, යපොට්ඨපා , එවමස්ස – ‘සංකියලසිකාධම්මාපහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සති, දුක්යඛො

ච යඛො විහායරො’ති, න යඛො පයනතං, යපොට්ඨපා , එවං  ට්ඨබ්බං.

සංකියලසිකා යචව ධම්මා පහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ච ධම්මා

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සති, පාමුජ්ජංයචවභවිස්සතිපීති
චපස්සද්ධිචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච සුයඛොචවිහායරො. 

432. ‘‘පයරයච, යපොට්ඨපා , අම්යහඑවංපුච්යෙයයං– ‘කතයමො පන

යසො, ආවුයසො, ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො, යස්සතුම්යහ පහානාය ධම්මං

ය යසථ, යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති, 

යතසං මයං එවං පුට්ඨා එවං බයාකයරයයාම – ‘අයං වා යසො, ආවුයසො, 

ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො, යස්ස මයං පහානාය ධම්මං ය යසම, 

යථාපටිපන්නානංයවොසංකියලසිකාධම්මාපහීයිස්සන්ති, යවො ානියා ධම්මා
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අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සථා’ති. 

433. ‘‘පයරයච, යපොට්ඨපා , අම්යහඑවංපුච්යෙයයං– ‘කතයමො පන

යසො, ආවුයසො, මයනොමයයොඅත්තපටිලායභො, යස්සතුම්යහපහානායධම්මං

ය යසථ, යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති? 

යතසං මයං එවං පුට්ඨා එවං බයාකයරයයාම – ‘අයං වා යසො, ආවුයසො, 

මයනොමයයො අත්තපටිලායභො යස්ස මයං පහානාය ධම්මං ය යසම, 

යථාපටිපන්නානංයවොසංකියලසිකාධම්මාපහීයිස්සන්ති, යවො ානියාධම්මා 

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සථා’ති. 

434. ‘‘පයරයච, යපොට්ඨපා , අම්යහඑවංපුච්යෙයයං– ‘කතයමො පන

යසො, ආවුයසො, අරූයපො අත්තපටිලායභො, යස්ස තුම්යහ පහානාය ධම්මං

ය යසථ, යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති, 

යතසං මයං එවං පුට්ඨා එවං බයාකයරයයාම – ‘අයං වා යසො, ආවුයසො, 

අරූයපො අත්තපටිලායභො යස්ස මයං පහානාය ධම්මං ය යසම, 

යථාපටිපන්නානංයවොසංකියලසිකාධම්මා පහීයිස්සන්ති, යවො ානියාධම්මා

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත සප්පාටිහීරකතං 

භාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යතසප්පාටිහීරකතං
භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති. 

435. ‘‘යසයයථාපි, යපොට්ඨපා , පුරියසොනිස්යසණංකයරයය පාසා ස්ස
ආයරොහණාය තස්යසව පාසා ස්ස යහට්ඨා. තයමනං එවං වය යයං –

‘අම්යභො පුරිස, යස්ස ත්වං පාසා ස්ස ආයරොහණාය නිස්යසණං කයරොසි, 

ජානාසිතංපාසා ං, පුරත්ථිමායවාදිසාය ක්ඛිණායවාදිසායපච්ඡිමායවා

දිසායඋත්තරායවාදිසාය උච්යචොවානීයචොවාමජ්ඣියමොවා’ති? යසොඑවං

වය යය – ‘අයං වා යසො, ආවුයසො, පාසාය ො, යස්සාහං ආයරොහණාය

නිස්යසණංකයරොමි, තස්යසවපාසා ස්සයහට්ඨා’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත තස්ස පුරිසස්ස 

සප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත
තස්ස පුරිසස්සසප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 
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436. ‘‘එවයමව යඛො, යපොට්ඨපා , පයරයචඅම්යහඑවංපුච්යෙයයං –

‘කතයමොපනයසො, ආවුයසො, ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො…යප.…කතයමො

පන යසො, ආවුයසො, මයනොමයයො අත්තපටිලායභො…යප.… කතයමො පන

යසො, ආවුයසො, අරූයපො අත්තපටිලායභො, යස්ස තුම්යහ පහානාය ධම්මං

ය යසථ, යථාපටිපන්නානං යවො සංකියලසිකා ධම්මා පහීයිස්සන්ති, 

යවො ානියා ධම්මා අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච

දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති, 

යතසං මයං එවං පුට්ඨා එවං බයාකයරයයාම – ‘අයං වා යසො, ආවුයසො, 

අරූයපො අත්තපටිලායභො, යස්ස මයං පහානාය ධම්මං ය යසම, 

යථාපටිපන්නානංයවො සංකියලසිකාධම්මාපහීයිස්සන්ති, යවො ානියාධම්මා

අභිවඩ්ඪිස්සන්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම සයං 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සථා’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යපොට්ඨපා , නනු එවං සන්යත සප්පාටිහීරකතං 

භාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යතසප්පාටිහීරකතං
භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති. 

437. එවං වුත්යත චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො භගවන්තං එත යවොච – 

‘‘යස්මිං, භන්යත, සමයය ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො යහොති, යමොඝස්ස

තස්මිං සමයය මයනොමයයො අත්තපටිලායභො යහොති, යමොයඝො අරූයපො

අත්තපටිලායභො යහොති; ඔළාරියකො වාස්ස අත්තපටිලායභො තස්මිං සමයය

සච්යචො යහොති. යස්මිං, භන්යත, සමයය මයනොමයයො අත්තපටිලායභො

යහොති, යමොඝස්සතස්මිංසමයයඔළාරියකොඅත්තපටිලායභොයහොති, යමොයඝො

අරූයපොඅත්තපටිලායභොයහොති; මයනොමයයොවාස්සඅත්තපටිලායභොතස්මිං

සමයය සච්යචො යහොති. යස්මිං, භන්යත, සමයය අරූයපො අත්තපටිලායභො

යහොති, යමොඝස්සතස්මිංසමයයඔළාරියකොඅත්තපටිලායභොයහොති, යමොයඝො

මයනොමයයො අත්තපටිලායභොයහොති; අරූයපොවාස්සඅත්තපටිලායභොතස්මිං
සමයයසච්යචොයහොතී’’ති. 

‘‘යස්මිං, චිත්ත, සමයයඔළාරියකොඅත්තපටිලායභොයහොති, යනවතස්මිං 

සමයය මයනොමයයො අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති, න අරූයපො 

අත්තපටිලායභොතිසඞ්ඛංගච්ෙති; ඔළාරියකොඅත්තපටිලායභොත්යවව තස්මිං

සමයයසඞ්ඛංගච්ෙති.යස්මිං, චිත්ත, සමයයමයනොමයයොඅත්තපටිලායභො

යහොති, යනව තස්මිංසමයයඔළාරියකොඅත්තපටිලායභොතිසඞ්ඛංගච්ෙති, න

අරූයපො අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති; මයනොමයයො

අත්තපටිලායභොත්යවවතස්මිංසමයයසඞ්ඛංගච්ෙති.යස්මිං, චිත්ත, සමයය

අරූයපො අත්තපටිලායභො යහොති, යනව තස්මිං සමයය ඔළාරියකො

අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛංගච්ෙති, නමයනොමයයොඅත්තපටිලායභොතිසඞ්ඛං

ගච්ෙති; අරූයපොඅත්තපටිලායභොත්යවව තස්මිංසමයයසඞ්ඛංගච්ෙති. 
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438. ‘‘සයච තං, චිත්ත, එවං පුච්යෙයයං–‘අයහොසිත්වංඅතීතමද්ධානං, 

නත්වංනායහොසි; භවිස්සසිත්වං අනාගතමද්ධානං, නත්වංන භවිස්සසි; 

අත්ථි ත්වං එතරහි, න ත්වං නත්ථීද’ති, එවං පුට්යඨො ත්වං, චිත්ත, කින්ති

බයාකයරයයාසී’’ති? 

‘‘සයචමං, භන්යත, එවංපුච්යෙයයං–‘අයහොසිත්වං අතීතමද්ධානං, න

ත්වං න අයහොසි; භවිස්සසි ත්වං අනාගතමද්ධානං, න ත්වං න භවිස්සසි; 

අත්ථි ත්වං එතරහි, න ත්වං නත්ථීද’ති. එවං පුට්යඨො අහං, භන්යත, එවං 

බයාකයරයයං–‘අයහොසාහංඅතීතමද්ධානං, නාහංනඅයහොසිං; භවිස්සාමහං

අනාගතමද්ධානං, නාහං න භවිස්සාමි; අත්ථාහං එතරහි, නාහං නත්ථීද’ති.

එවංපුට්යඨොඅහං, භන්යත, එවං බයාකයරයය’’න්ති. 

‘‘සයච පන තං, චිත්ත, එවං පුච්යෙයයං – ‘යයො යත අයහොසි අතීයතො 

අත්තපටිලායභො, යසොව [ස්යවව (සී. පී.), යසොයයව (සයා.)] යත 

අත්තපටිලායභො සච්යචො, යමොයඝො අනාගයතො, යමොයඝො පච්චුප්පන්යනො? 

යයො [යයො වා (පී.)] යත භවිස්සති අනාගයතො අත්තපටිලායභො, යසොව යත 

අත්තපටිලායභොසච්යචො, යමොයඝො අතීයතො, යමොයඝොපච්චුප්පන්යනො? යයො 

[යයො වා (පී.)] යතඑතරහිපච්චුප්පන්යනොඅත්තපටිලායභො, යසොව [යසො ච

(ක.)] යත අත්තපටිලායභො සච්යචො, යමොයඝො අතීයතො, යමොයඝො

අනාගයතො’ති.එවංපුට්යඨො ත්වං, චිත්ත, කින්තිබයාකයරයයාසී’’ති? 

‘‘සයචපනමං, භන්යත, එවංපුච්යෙයයං– ‘යයොයතඅයහොසි අතීයතො

අත්තපටිලායභො, යසොවයත අත්තපටිලායභොසච්යචො, යමොයඝො අනාගයතො, 

යමොයඝො පච්චුප්පන්යනො. යයො යත භවිස්සති අනාගයතො අත්තපටිලායභො, 

යසොව යත අත්තපටිලායභො සච්යචො, යමොයඝො අතීයතො, යමොයඝො

පච්චුප්පන්යනො.යයොයතඑතරහිපච්චුප්පන්යනො අත්තපටිලායභො, යසොවයත

අත්තපටිලායභො සච්යචො, යමොයඝො අතීයතො, යමොයඝො අනාගයතො’ති. එවං 

පුට්යඨො අහං, භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘යයො යම අයහොසි අතීයතො

අත්තපටිලායභො, යසොවයම අත්තපටිලායභොතස්මිංසමයයසච්යචොඅයහොසි, 

යමොයඝොඅනාගයතො, යමොයඝොපච්චුප්පන්යනො.යයොයම භවිස්සතිඅනාගයතො

අත්තපටිලායභො, යසොව යම අත්තපටිලායභො තස්මිං සමයය සච්යචො 

භවිස්සති, යමොයඝො අතීයතො, යමොයඝො පච්චුප්පන්යනො. යයො යම එතරහි

පච්චුප්පන්යනො අත්තපටිලායභො, යසොව යම අත්තපටිලායභො සච්යචො, 

යමොයඝොඅතීයතො, යමොයඝොඅනාගයතො’ති.එවං පුට්යඨොඅහං, භන්යත, එවං
බයාකයරයය’’න්ති. 

439. ‘‘එවයමව යඛො, චිත්ත, යස්මිංසමයය ඔළාරියකොඅත්තපටිලායභො

යහොති, යනවතස්මිංසමයයමයනොමයයොඅත්තපටිලායභොතිසඞ්ඛං ගච්ෙති, 
න අරූයපො අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති. ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො

ත්යවව තස්මිං සමයය සඞ්ඛං ගච්ෙති. යස්මිං, චිත්ත, සමයය මයනොමයයො
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අත්තපටිලායභො යහොති…යප.… යස්මිං, චිත්ත, සමයය අරූයපො

අත්තපටිලායභො යහොති, යනව තස්මිං සමයයඔළාරියකො අත්තපටිලායභොති

සඞ්ඛං ගච්ෙති, න මයනොමයයො අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති; අරූයපො
අත්තපටිලායභොත්යවවතස්මිංසමයයසඞ්ඛං ගච්ෙති. 

440. ‘‘යසයයථාපි, චිත්ත, ගවා ඛීරං, ඛීරම්හා  ධි,  ධිම්හා නවනීතං, 

නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්යඩො. යස්මිං සමයය ඛීරං යහොති, 

යනව තස්මිංසමයය ධීතිසඞ්ඛංගච්ෙති, නනවනීතන්තිසඞ්ඛංගච්ෙති, න

සප්පීති සඞ්ඛංගච්ෙති, නසප්පිමණ්යඩොතිසඞ්ඛංගච්ෙති; ඛීරංත්යවවතස්මිං
සමයයසඞ්ඛං ගච්ෙති.යස්මිංසමයය ධියහොති…යප.…නවනීතංයහොති…

සප්පි යහොති…සප්පිමණ්යඩො යහොති, යනවතස්මිං සමයය ඛීරන්ති සඞ්ඛං

ගච්ෙති, න ධීතිසඞ්ඛංගච්ෙති, නනවනීතන්ති සඞ්ඛංගච්ෙති, නසප්පීති

සඞ්ඛංගච්ෙති; සප්පිමණ්යඩොත්යවවතස්මිංසමයය සඞ්ඛංගච්ෙති.එවයමව 

යඛො, චිත්ත, යස්මිං සමයය ඔළාරියකො අත්තපටිලායභො යහොති…යප.…

යස්මිං, චිත්ත, සමයයමයනොමයයොඅත්තපටිලායභොයහොති…යප.… යස්මිං, 

චිත්ත, සමයය අරූයපො අත්තපටිලායභො යහොති, යනව තස්මිං සමයය

ඔළාරියකො අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති, න මයනොමයයො

අත්තපටිලායභොති සඞ්ඛං ගච්ෙති; අරූයපො අත්තපටිලායභො ත්යවව තස්මිං

සමයයසඞ්ඛංගච්ෙති.ඉමායඛොචිත්ත, යලොකසමඤ්ඤා යලොකනිරුත්තියයො

යලොකයවොහාරා යලොකපඤ්ඤත්තියයො, යාහි තථාගයතො යවොහරති 
අපරාමස’’න්ති. 

441. එවංවුත්යත, යපොට්ඨපාය ොපරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑත යවොච– 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත! අභික්කන්තං, භන්යත, යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –
‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තං සරණංගච්ොමිධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං
සරණංගත’’න්ති. 

චිත්තහත්ථිසාරිපුත්තඋපසම්ප ා 

442. චිත්යතො පන හත්ථිසාරිපුත්යතො භගවන්තං එත යවොච –

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත; අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –
‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තං සරණංගච්ොමිධම්මඤ්ච

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, 
ලයභයයංඋපසම්ප ’’න්ති. 
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443. අලත්ථ යඛො චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො භගවයතො සන්තියක 

පබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්ප ං.අචිරූපසම්පන්යනොයඛොපනායස්මාචිත්යතො 
හත්ථිසාරිපුත්යතො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහරන්යතො න චිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මය ව අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජන්ති, ත නුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව

ධම්යම සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘ඛීණාජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති – අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොයඛොපනායස්මාචිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතොඅරහතංඅයහොසීති. 

යපොට්ඨපා සුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 
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10. සුභසුත්තං 
සුභමාණවවත්ථු 

444. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා ආනන්ය ො සාවත්ථියං
විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම අචිරපරිනිබ්බුයත භගවති.
යතන යඛො පන සමයයන සුයභො මාණයවො යතොය යයපුත්යතො සාවත්ථියං
පටිවසතියකනචිය වකරණීයයන. 

445. අථයඛොසුයභොමාණයවොයතොය යයපුත්යතොඅඤ්ඤතරංමාණවකං 

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, මාණවක, යයන සමයණො ආනන්ය ො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමම වචයනනසමණංආනන් ංඅප්පාබාධං

අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ෙ – ‘සුයභො මාණයවො
යතොය යයපුත්යතො භවන්තං ආනන් ං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං 
බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ෙතී’ති. එවඤ්ච වය හි – ‘සාධු කිර භවං ආනන්ය ො
යයන සුභස්ස මාණවස්ස යතොය යයපුත්තස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පංඋපා ායා’’’ති. 

446. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යසො මාණවයකො සුභස්ස මාණවස්ස 

යතොය යයපුත්තස්ස පටිස්සුත්වා යයනායස්මා ආනන්ය ො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්ය න සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමො නීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො

යසො මාණවයකො ආයස්මන්තං ආනන් ං එත යවොච – ‘‘සුයභො මාණයවො
යතොය යයපුත්යතො භවන්තං ආනන් ං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං 

බලංඵාසුවිහාරංපුච්ෙති; එවඤ්චවය ති–‘සාධුකිරභවංආනන්ය ොයයන
සුභස්ස මාණවස්ස යතොය යයපුත්තස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පංඋපා ායා’’’ති. 

447. එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්ය ො තං මාණවකං එත යවොච – 

‘‘අකායලො යඛො, මාණවක. අත්ථි යම අජ්ජ යභසජ්ජමත්තා පීතා. 
අප්යපවනාමස්යවපිඋපසඞ්කයමයයාමකාලඤ්චසමයඤ්චඋපා ායා’’ති. 

‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යසො මාණවයකො ආයස්මයතො ආනන් ස්ස
පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා යයන සුයභො මාණයවො යතොය යයපුත්යතො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාසුභංමාණවංයතොය යයපුත්තංඑත යවොච, 

‘‘අයවොචුම්හායඛොමයංයභොයතොවචයනන තංභවන්තංආනන් ං–‘සුයභො
මාණයවො යතොය යයපුත්යතො භවන්තං ආනන් ං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ෙති, එවඤ්ච වය ති – ‘‘සාධු කිර භවං 
ආනන්ය ො යයන සුභස්ස මාණවස්ස යතොය යයපුත්තස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපා ායා’’’ති. එවං වුත්යත, යභො, සමයණො

ආනන්ය ො මං එත යවොච – ‘අකායලො යඛො, මාණවක. අත්ථි යම අජ්ජ
යභසජ්ජමත්තා පීතා. අප්යපවනාම ස්යවපි උපසඞ්කයමයයාම කාලඤ්ච
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සමයඤ්ච උපා ායා’ති.එත්තාවතාපියඛො, යභො, කතයමවඑතං, යයතොයඛො
යසොභවංආනන්ය ොඔකාසමකාසි ස්වාතනායපිඋපසඞ්කමනායා’’ති. 

448. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්ය ො තස්සා රත්තියා අච්චයයන 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමා ාය යචතයකන භික්ඛුනා
පච්ොසමයණන යයන සුභස්ස මාණවස්ස යතොය යයපුත්තස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. 

අථ යඛො සුයභො මාණයවො යතොය යයපුත්යතො යයනායස්මා ආනන්ය ො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්ය න සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමො නීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොසුයභොමාණයවොයතොය යයපුත්යතොආයස්මන්තංආනන් ං
එත යවොච – ‘‘භවඤ්හි ආනන්ය ො තස්ස යභොයතො යගොතමස්ස දීඝරත්තං

උපට්ඨායකො සන්තිකාවචයරො සමීපචාරී. භවයමතං ආනන්ය ො ජායනයය, 

යයසං යසො භවං යගොතයමො ධම්මානං වණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථ ච ඉමං

ජනතං සමා යපසි නියවයසසි පතිට්ඨායපසි. කතයමසානං යඛො, යභො

ආනන් , ධම්මානංයසොභවංයගොතයමොවණ්ණවාදීඅයහොසි; කත්ථචඉමං

ජනතංසමා යපසිනියවයසසි පතිට්ඨායපසී’’ති? 

449. ‘‘තිණ්ණංයඛො, මාණව, ඛන්ධානංයසොභගවාවණ්ණවාදීඅයහොසි; 
එත්ථ ච ඉමං ජනතං සමා යපසි නියවයසසි පතිට්ඨායපසි. කතයමසං

තිණ්ණං? අරියස්ස සීලක්ඛන්ධස්ස, අරියස්ස සමාධික්ඛන්ධස්ස, අරියස්ස

පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස. ඉයමසං යඛො, මාණව, තිණ්ණංඛන්ධානං යසො භගවා

වණ්ණවාදී අයහොසි; එත්ථ ච ඉමං ජනතං සමා යපසි නියවයසසි
පතිට්ඨායපසී’’ති. 

සීලක්ඛන්යධො 

450. ‘‘කතයමො පනයසො, යභොආනන් , අරියයොසීලක්ඛන්යධො, යස්ස

යසොභවං යගොතයමොවණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථචඉමං ජනතංසමා යපසි

නියවයසසිපතිට්ඨායපසී’’ති? 

‘‘ඉධ, මාණව, තථාගයතො යලොයකඋප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථා ය වමනුස්සානංබුද්යධොභගවා.යසොඉමංයලොකංසය වකංසමාරකං
සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං සය වමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. තං ධම්මං සුණාති
ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වාකුයල පච්චාජායතො. යසො
තංධම්මංසුත්වාතථාගයතසද්ධංපටිලභති.යසොයතනසද්ධාපටිලායභන 

සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රයජොපයථො, 
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අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා, නයි ං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන සමයයන අප්පං වා
යභොගක්ඛන්ධං පහාය මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොය ත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජති. යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො

විහරති, ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, අනුමත්යතසු වජ්යජසු භය ස්සාවී, 

සමා ාය සික්ඛති සික්ඛාපය සු, කායකම්මවචීකම්යමන සමන්නාගයතො

කුසයලන, පරිසුද්ධාජීයවො, සීලසම්පන්යනො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො, 

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො, සන්තුට්යඨො. 

451. ‘‘කථඤ්ච, මාණව, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, මාණව, 

භික්ඛු පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, නිහිත ණ්යඩො

නිහිතසත්යථොලජ්ජී  යාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීවිහරති.යම්පි, 

මාණව, භික්ඛු පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 

නිහිත ණ්යඩොනිහිතසත්යථොලජ්ජී යාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී 

විහරති; ඉ ම්පිස්සයහොතිසීලස්මිං. (යථා194යාව210අනුච්යෙය සුඑවං 
විත්ථායරතබ්බං). 

‘‘යථා වා පයනයක යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි
යභොජනානි භුඤ්ජිත්වායතඑවරූපාය තිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවන ජීවිතං

කප්යපන්ති, යසයයථි ං – සන්තිකම්මං පණධිකම්මං භූතකම්මං භූරිකම්මං 
වස්සකම්මංයවොස්සකම්මංවත්ථුකම්මංවත්ථුපරිකම්මංආචමනංන්හාපනං
ජුහනං වමනං වියරචනං උද්ධංවියරචනං අයධොවියරචනං සීසවියරචනං
කණ්ණයතලං යනත්තතප්පනං නත්ථුකම්මං අඤ්ජනං පච්චඤ්ජනං
සාලාකියං සල්ලකත්තියං  ාරකතිකිච්ො මූලයභසජ්ජානං අනුප්ප ානං
ඔසධීනංපටියමොක්යඛො ඉතිවා ඉති එවරූපායතිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවා 

පටිවිරයතො යහොති. යම්පි, මාණව, භික්ඛු යථා වා පයනයක යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා සද්ධාය යයානි යභොජනානි භුඤ්ජිත්වා යත එවරූපාය

තිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීයවන ජීවිතංකප්යපන්ති, යසයයථි ං, සන්තිකම්මං
පණධිකම්මං…යප.… ඔසධීනං පටියමොක්යඛො ඉති වා ඉති එවරූපාය
තිරච්ොනවිජ්ජායමිච්ොජීවාපටිවිරයතොයහොති.ඉ ම්පිස්සයහොති සීලස්මිං. 

452. ‘‘ස යඛො යසො [අයං යඛො යසො (ක.)], මාණව, භික්ඛු එවං

සීලසම්පන්යනො න කුයතොචි භයං සමනුපස්සති, යදි ං සීලසංවරයතො. 

යසයයථාපි, මාණව, රාජාඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතොනිහතපච්චාමිත්යතොන

කුයතොචි භයං සමනුපස්සති, යදි ං පච්චත්ථිකයතො. එවයමව යඛො, මාණව, 

භික්ඛු එවං සීලසම්පන්යනො න කුයතොචි භයං සමනුපස්සති, යදි ං
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සීලසංවරයතො. යසො ඉමිනා අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො

අජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛං පටිසංයවය ති. එවං යඛො, මාණව, භික්ඛු
සීලසම්පන්යනොයහොති. 

453. ‘‘අයංයඛොයසො, මාණව, අරියයොසීලක්ඛන්යධොයස්සයසොභගවා 

වණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථ ච ඉමං ජනතං සමා යපසි නියවයසසි
පතිට්ඨායපසි.අත්ථි යචයවත්ථඋත්තරිකරණීය’’න්ති. 

‘‘අච්ෙරියං, යභො ආනන් , අබ්භුතං, යභො ආනන් ! යසො චායං, යභො 

ආනන් , අරියයො සීලක්ඛන්යධො පරිපුණ්යණො, යනො අපරිපුණ්යණො. එවං

පරිපුණ්ණං චාහං, යභො, ආනන් , අරියං සීලක්ඛන්ධං ඉයතො බහිද්ධා

අඤ්යඤසු සමණබ්රාහ්මයණසු න සමනුපස්සාමි. එවං පරිපුණ්ණඤ්ච, යභො 

ආනන් , අරියං සීලක්ඛන්ධං ඉයතො බහිද්ධා අඤ්යඤ සමණබ්රාහ්මණා

අත්තනි සමනුපස්යසයයං, යත තාවතයකයනව අත්තමනා අස්සු –

‘අලයමත්තාවතා, කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, 
නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිකරණීය’න්ති.අථචපනභවං ආනන්ය ොඑවමාහ

– ‘අත්ථි යචයවත්ථ උත්තරිකරණීය’’’න්ති [ඉමස්ස අනන්තරං සී. පී.

යපොත්ථයකසු‘‘පඨමභාණවාරං’’තිපායඨොදිස්සති]. 

සමාධික්ඛන්යධො 

454. ‘‘කතයමො පනයසො, යභොආනන් , අරියයො සමාධික්ඛන්යධො, යස්ස

යසොභවං යගොතයමොවණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථචඉමංජනතංසමා යපසි 

නියවයසසිපතිට්ඨායපසී’’ති? 

‘‘කථඤ්ච, මාණව, භික්ඛුඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරොයහොති? ඉධ, මාණව, 

භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වානනිමිත්තග්ගාහීයහොතිනානුබයඤ්ජනග්ගාහී; 
යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තංඅභිජ්ඣාය ොමනස්සා

පාපකා අකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛති 

චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසොයතන සද් ං
සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා…
කායයනයඵොට්ඨබ්බංඵුසිත්වා…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායනනිමිත්තග්ගාහී 

යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං
විහරන්තං අභිජ්ඣාය ොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං

තස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛතිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.
යසො ඉමිනා අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො අජ්ඣත්තං

අබයායසකසුඛං පටිසංයවය ති. එවං යඛො, මාණව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වායරොයහොති. 

455. ‘‘කථඤ්ච, මාණව, භික්ඛු සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො 

යහොති? ඉධ, මාණව, භික්ඛු අභික්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී
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යහොති, ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත

පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී

යහොති, අසියත පීයත ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, 

උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොති, ගයතඨියතනිසින්යන සුත්යත

ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී යහොති. එවං යඛො, මාණව, 
භික්ඛුසතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතොයහොති. 

456. ‘‘කථඤ්ච, මාණව, භික්ඛුසන්තුට්යඨොයහොති? ඉධ, මාණව, භික්ඛු
සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන

පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති, සමා ායයව පක්කමති.

යසයයථාපි, මාණව, පක්ඛීසකුයණොයයනයයයනව යඩති, සපත්තභායරොව

යඩති; එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛුසන්තුට්යඨො යහොතිකායපරිහාරියකන

චීවයරනකුච්ඡිපරිහාරියකනපිණ්ඩපායතන.යසොයයනයයයනවපක්කමති, 

සමා ායයවපක්කමති.එවංයඛො, මාණව, භික්ඛුසන්තුට්යඨොයහොති. 

457. ‘‘යසො ඉමිනාචඅරියයනසීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො, ඉමිනා

ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, ඉමිනා ච අරියයන 

සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො, ඉමාය ච අරියාය සන්තුට්ඨියා
සමන්නාගයතො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං
කන් රං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො

පච්ොභත්තංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොනිසී ති පල්ලඞ්කංආභුජිත්වා, උජුං

කායංපණධාය, පරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා. 

458. ‘‘යසො අභිජ්ඣංයලොයකපහායවිගතාභිජ්යඣනයචතසාවිහරති 
අභිජ්ඣායචිත්තංපරියසොයධති.බයාපා පය ොසංපහායඅබයාපන්නචිත්යතො
විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී බයාපා පය ොසා චිත්තං පරියසොයධති.
ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො

සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය
අනුද්ධයතොවිහරතිඅජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො උද්ධච්චකුක්කුච්චාචිත්තං
පරියසොයධති. විචිකිච්ෙං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විහරති අකථංකථීද

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ොයචිත්තංපරියසොයධති. 

459. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො ඉණං ආ ාය කම්මන්යත 

පයයොයජයය.තස්සයතකම්මන්තාසමිජ්යඣයයං.යසොයානිචයපොරාණානි

ඉණමූලානි තානි ච බයන්තිං කයරයය, සියා චස්ස උත්තරිං අවසිට්ඨං 
 ාරභරණාය.තස්සඑවමස්ස– ‘අහංයඛොපුබ්යබඉණංආ ායකම්මන්යත 

පයයොයජසිං. තස්ස යම යත කම්මන්තා සමිජ්ඣිංසු. යසොහං යානි ච 

යපොරාණානි ඉණමූලානි තානි ච බයන්තිං අකාසිං, අත්ථි ච යම උත්තරිං

අවසිට්ඨං  ාරභරණායා’ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ පායමොජ්ජං, 
අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 
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460. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො ආබාධියකො අස්ස දුක්ඛියතො 

බාළ්හගිලායනො; භත්තඤ්චස්ස නච්ොය යය, න චස්ස කායය බලමත්තා.

යසොඅපයරනසමයයන තම්හාආබාධාමුච්යචයය, භත්තඤ්චස්සොය යය, 
සියා චස්ස කායය බලමත්තා. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො පුබ්යබ

ආබාධියකොඅයහොසිංදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො, භත්තඤ්ච යමනච්ොය සි, 
නච යමආසිකායයබලමත්තා. යසොම්හි එතරහිතම්හාආබාධා මුත්යතො 

භත්තඤ්චයමොය ති, අත්ථිචයමකායයබලමත්තා’ති.යසොතයතොනි ානං

ලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

461. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසොබන්ධනාගායරබද්යධොඅස්ස. යසො

අපයරනසමයයනතම්හාබන්ධනාගාරාමුච්යචයයයසොත්ථිනාඅබ්භයයන, 
න චස්ස කිඤ්චි යභොගානං වයයො. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො පුබ්යබ
බන්ධනාගායර බද්යධො අයහොසිං. යසොම්හි එතරහි තම්හා බන්ධනාගාරා

මුත්යතො යසොත්ථිනා අබ්භයයන, නත්ථි ච යමකිඤ්චි යභොගානං වයයො’ති.

යසොතයතොනි ානංලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය යසොමනස්සං. 

462. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො  ායසො අස්ස අනත්තාධීයනො 
පරාධීයනො න යයනකාමංගයමො. යසො අපයරන සමයයන තම්හා  ාසබයා

මුච්යචයය, අත්තාධීයනො අපරාධීයනො භුජිස්යසො යයනකාමංගයමො. තස්ස
එවමස්ස–‘අහංයඛොපුබ්යබ  ායසොඅයහොසිංඅනත්තාධීයනොපරාධීයනොන
යයනකාමංගයමො. යසොම්හි එතරහි තම්හා  ාසබයා මුත්යතො අත්තාධීයනො
අපරාධීයනො භුජිස්යසො යයනකාමංගයමො’ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ 

පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

463. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො සධයනො සයභොයගො 
කන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්යජයය දුබ්භික්ඛං සප්පටිභයං. යසො අපයරන

සමයයනතං කන්තාරංනිත්ථයරයය, යසොත්ථිනාගාමන්තංඅනුපාපුයණයය

යඛමංඅප්පටිභයං.තස්ස එවමස්ස – ‘අහංයඛොපුබ්යබසධයනොසයභොයගො
කන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්ජිං දුබ්භික්ඛං සප්පටිභයං. යසොම්හි එතරහි

කන්තාරං නිත්ථිණ්යණො, යසොත්ථිනා ගාමන්තං අනුප්පත්යතො යඛමං

අප්පටිභය’න්ති. යසො තයතොනි ානං ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය
යසොමනස්සං. 

464. ‘‘එවයමව යඛො, මාණව, භික්ඛු යථා ඉණං යථා යරොගං යථා 

බන්ධනාගාරං යථා  ාසබයං යථා කන්තාරද්ධානමග්ගං, එවං ඉයම පඤ්ච
නීවරයණඅප්පහීයන අත්තනිසමනුපස්සති. 

465. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, යථා ආණණයං යථා ආයරොගයං යථා 
බන්ධනායමොක්ඛං යථා භුජිස්සං යථා යඛමන්තභූමිං. එවයමව භික්ඛු ඉයම
පඤ්චනීවරයණ පහීයනඅත්තනිසමනුපස්සති. 
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466. ‘‘තස්සියම පඤ්ච නීවරයණ පහීයන අත්තනි සමනුපස්සයතො 

පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයොසුඛංයවය ති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 

467. ‘‘යසොවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො 
ඉමයමවකායංවියවකයජනපීතිසුයඛන අභිසන්ය ති පරිසන්ය තිපරිපූයරති

පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස වියවකයජන පීතිසුයඛන
අප්ඵුටංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව,  ක්යඛො න්හාපයකො වා න්හාපකන්යතවාසී වා 
කංසථායල න්හානීයචුණ්ණානි ආකිරිත්වා උ යකන පරිප්යඵොසකං
පරිප්යඵොසකං සන්ය යය. සායං න්හානීයපිණ්ඩි ස්යනහානුගතා

ස්යනහපයරතා සන්තරබාහිරා ඵුටා ස්යනයහන, න ච පග්ඝරණී. එවයමව

යඛො, මාණව, භික්ඛු ඉමයමවකායං වියවකයජන පීතිසුයඛන අභිසන්ය ති 

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

වියවකයජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යම්පි, මාණව, භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං
පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං වියවකයජන

පීතිසුයඛන අභිසන්ය ති පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි
සබ්බාවයතො කායස්ස වියවකයජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. ඉ ම්පිස්ස
යහොතිසමාධිස්මිං. 

468. ‘‘පුනචපරං, මාණව, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසා නං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං සමාධියජන

පීතිසුයඛන අභිසන්ය ති පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි
සබ්බාවයතොකායස්සසමාධියජන පීතිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, උ කරහය ො ගම්භීයරො උබ්භිය ො යකො. තස්ස

යනවස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය උ කස්ස ආයමුඛං, න  ක්ඛිණාය දිසාය 

උ කස්ස ආයමුඛං, න පච්ඡිමාය දිසාය උ කස්ස ආයමුඛං, න උත්තරාය

දිසාය උ කස්ස ආයමුඛං, ය යවො ච න කායලන කාලං සම්මා ධාරං
අනුපයවච්යෙයය.අථයඛො තම්හාවඋ කරහ ාසීතාවාරිධාරාඋබ්භිජ්ජිත්වා
තයමවඋ කරහ ංසීයතනවාරිනා අභිසන්ය යයපරිසන්ය යයපරිපූයරයය

පරිප්ඵයරයය, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො උ කරහ ස්ස සීයතන වාරිනා

අප්ඵුටංඅස්ස.එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.…යම්පි, මාණව, භික්ඛු

විතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, යසො 
ඉමයමවකායංසමාධියජනපීතිසුයඛනඅභිසන්ය තිපරිසන්ය තිපරිපූයරති

පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස සමාධියජන පීතිසුයඛන
අප්ඵුටංයහොති.ඉ ම්පිස්ස යහොතිසමාධිස්මිං. 
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469. ‘‘පුන චපරං, මාණව, භික්ඛු පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච 

විහරතිසයතොසම්පජායනො, සුඛඤ්චකායයනපටිසංයවය ති, යංතංඅරියා 

ආචික්ඛන්ති – ‘‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’’ති, තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. යසොඉමයමවකායංනිප්පීතියකනසුයඛනඅභිසන්ය ති

පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස
නිප්පීතියකනසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, උප්පලිනියං වා පදුමිනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උ යක ජාතානි

උ යක සංවඩ්ඪානි උ කානුග්ගතානි අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි යාව
චග්ගා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා අභිසන්නානි පරිසන්නානි පරිපූරානි

පරිප්ඵුටානි, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවතං උප්පලානං වා පදුමානං වා

පුණ්ඩරීකානං වා සීයතන වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස. එවයමව යඛො, මාණව, 

භික්ඛු…යප.… යම්පි, මාණව, භික්ඛු පීතියා ච විරාගා…යප.… තතියං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං නිප්පීතියකන සුයඛන

අභිසන්ය ති පරිසන්ය ති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො
කායස්සනිප්පීතියකනසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති.ඉ ම්පිස්ස යහොතිසමාධිස්මිං. 

470. ‘‘පුනචපරං, මාණව, භික්ඛුසුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්සච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සය ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමව

කායං පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති; 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන
අප්ඵුටංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො ඔ ායතන වත්යථන සසීසං පාරුපිත්වා 

නිසින්යනොඅස්ස, නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සඔ ායතනවත්යථන

අප්ඵුටංඅස්ස. එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.…යම්පි, මාණව, භික්ඛු
සුඛස්සච පහානා දුක්ඛස්සච පහානා පුබ්යබවයසොමනස්සය ොමනස්සානං
අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං පරිසුද්යධන යචතසා

පරියයො ායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයො ායතන අප්ඵුටං යහොති. ඉ ම්පිස්ස
යහොති සමාධිස්මිං. 

471. ‘‘අයං යඛො යසො, මාණව, අරියයො සමාධික්ඛන්යධො යස්ස යසො

භගවා වණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථ ච ඉමං ජනතං සමා යපසි නියවයසසි 
පතිට්ඨායපසි.අත්ථියචයවත්ථඋත්තරිකරණීය’’න්ති. 

‘‘අච්ෙරියං, යභො ආනන් , අබ්භුතං, යභො ආනන් ! යසො චායං, යභො

ආනන් , අරියයො සමාධික්ඛන්යධො පරිපුණ්යණො, යනො අපරිපුණ්යණො. එවං
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පරිපුණ්ණං චාහං, යභො ආනන් , අරියං සමාධික්ඛන්ධං ඉයතො බහිද්ධා 

අඤ්යඤසු සමණබ්රාහ්මයණසු න සමනුපස්සාමි. එවං පරිපුණ්ණඤ්ච, යභො

ආනන් , අරියං සමාධික්ඛන්ධං ඉයතො බහිද්ධා අඤ්යඤ සමණබ්රාහ්මණා

අත්තනි සමනුපස්යසයයං, යත තාවතයකයනව අත්තමනා අස්සු –

‘අලයමත්තාවතා, කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, 
නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිකරණීය’න්ති.අථචපනභවංආනන්ය ොඑවමාහ

– ‘අත්ථියචයවත්ථඋත්තරිකරණීය’’’න්ති. 

පඤ්ඤාක්ඛන්යධො 

472. ‘‘කතයමො පන යසො, යභො ආනන් , අරියයො පඤ්ඤාක්ඛන්යධො, 

යස්ස යභො භවං යගොතයමො වණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථ ච ඉමං ජනතං

සමා යපසි නියවයසසිපතිට්ඨායපසී’’ති? 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො එවං පජානාති –
‘අයං යඛො යම කායයො රූපී චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො

ඔ නකුම්මාසූපචයයො අනිච්චුච්ො නපරිමද් නයභ නවිද්ධංසනධම්යමො; 
ඉ ඤ්චපනයමවිඤ්ඤාණංඑත්ථසිතං එත්ථපටිබද්ධ’න්ති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, මණ යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතොඅච්යෙොවිප්පසන්යනොඅනාවියලොසබ්බාකාරසම්පන්යනො.
තත්රාස්ස සුත්තං ආවුතං නීලං වා පීතං වා යලොහිතං වා ඔ ාතං වා
පණ්ඩුසුත්තං වා. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො හත්යථ කරිත්වා
පච්චයවක්යඛයය – ‘අයං යඛො මණ යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතොඅච්යෙොවිප්පසන්යනොඅනාවියලො සබ්බාකාරසම්පන්යනො.
තත්රි ංසුත්තංආවුතංනීලංවාපීතංවායලොහිතංවාඔ ාතංවා පණ්ඩුසුත්තං

වා’ති. එවයමව යඛො, මාණව, භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ 
පරියයො ායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති.
යසො එවං පජානාති – ‘අයං යඛො යම කායයො රූපී චාතුමහාභූතියකො 
මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔ නකුම්මාසූපචයයො 
අනිච්චුච්ො නපරිමද් නයභ න-විද්ධංසනධම්යමො. ඉ ඤ්ච පන යම

විඤ්ඤාණං එත්ථ සිතං එත්ථ පටිබද්ධ’න්ති. යම්පි, මාණව, භික්ඛු එවං
සමාහියත චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත ඤාණ ස්සනාය චිත්තං
අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො එවං පජානාති…යප.… එත්ථ
පටිබද්ධන්ති.ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

473. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
මයනොමයංකායං අභිනිම්මානාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො
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ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපිං මයනොමයං
සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිංඅහීනින්ද්රියං. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො මුඤ්ජම්හා ඊසිකං පවායහයය. තස්ස

එවමස්ස– ‘අයංමුඤ්යජොඅයංඊසිකා; අඤ්යඤොමුඤ්යජොඅඤ්ඤා ඊසිකා; 

මුඤ්ජම්හා ත්යවව ඊසිකා පවාළ්හා’ති. යසයයථා වා පන, මාණව, පුරියසො

අසිං යකොසියා පවායහයය. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං අසි, අයං යකොසි; 

අඤ්යඤොඅසි, අඤ්ඤායකොසි; යකොසියාත්යවවඅසිපවාළ්යහො’ති.යසයයථා

වාපන, මාණව, පුරියසොඅහිංකරණ්ඩා උද්ධයරයය.තස්සඑවමස්ස–‘අයං

අහි, අයංකරණ්යඩො; අඤ්යඤොඅහි, අඤ්යඤොකරණ්යඩො; කරණ්ඩාත්යවව

අහි උබ්භයතො’ති. එවයමව යඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.… යම්පි, මාණව, 
භික්ඛු එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයො ායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
මයනොමයං කායං අභිනිම්මානාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති…යප.….ඉ ම්පිස්සයහොති පඤ්ඤාය. 

474. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
ඉද්ධිවිධායචිත්තං අභිනීහරතිඅභිනින්නායමති.යසොඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොති.එයකොපිහුත්වා බහුධායහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොති.
ආවිභාවං තියරොභාවං තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං
අසජ්ජමායනො ගච්ෙති යසයයථාපි ආකායස. පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං 

කයරොති, යසයයථාපි උ යක. උ යකපි අභිජ්ජමායන ගච්ෙති යසයයථාපි
පථවියං.ආකායසපි පල්ලඞ්යකනකමතියසයයථාපිපක්ඛීසකුයණො.ඉයමපි
චන්දිමසූරියය එවං මහිද්ධියක එවං මහානුභායව පාණනා පරාමසති
පරිමජ්ජති.යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව,  ක්යඛොකුම්භකායරොවා කුම්භකාරන්යතවාසීවා

සුපරිකම්මකතාය මත්තිකාය යඤ්ඤය ව භාජනවිකතිං ආකඞ්යඛයය, තං

තය ව කයරයය අභිනිප්ඵාය යය. යසයයථා වා පන, මාණව,  ක්යඛො
 න්තකායරො වා  න්තකාරන්යතවාසී වා සුපරිකම්මකතස්මිං  න්තස්මිං

යඤ්ඤය ව න්තවිකතිං ආකඞ්යඛයය, තංතය වකයරයයඅභිනිප්ඵාය යය.

යසයයථා වා පන, මාණව,  ක්යඛො සුවණ්ණකායරො වා
සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා සුපරිකම්මකතස්මිං සුවණ්ණස්මිං යඤ්ඤය ව

සුවණ්ණවිකතිංආකඞ්යඛයය, තංතය වකයරයය අභිනිප්ඵාය යය.එවයමව

යඛො, මාණව, භික්ඛු …යප.…යම්පිමාණව භික්ඛු එවංසමාහියතචිත්යත
පරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණවිගතූපක්කියලයස මුදුභූයතකම්මනියය
ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ඉද්ධිවිධාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති.
යසො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති. එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති 
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…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති. ඉ ම්පිස්ස යහොති
පඤ්ඤාය. 

475. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යත…යප.…ආයනඤ්ජප්පත්යත දිබ්බාය
යසොතධාතුයාචිත්තංඅභිනීහරතිඅභිනින්නායමති.යසොදිබ්බායයසොතධාතුයා 
විසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්ය සුණාතිදිබ්යබචමානුයසච

යය දූයර සන්තියක ච. යසයයථාපි, මාණව, පුරියසො
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො. යසො සුයණයය යභරිසද් ම්පි මුදිඞ්ගසද් ම්පි

සඞ්ඛපණවදින්දිමසද් ම්පි. තස්ස එවමස්ස – ‘යභරිසද්ය ො ඉතිපි

මුදිඞ්ගසද්ය ො ඉතිපි සඞ්ඛපණවදින්දිමසද්ය ො ඉති’පි [ඉතිපීති (ක.)]. 

එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.….යම්පිමාණව, භික්ඛුඑවංසමාහියත
චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත දිබ්බාය යසොතධාතුයා චිත්තං 
අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකාය උයභොසද්ය සුණාති දිබ්යබචමානුයසචයයදූයර
සන්තියකච. ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

476. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
යචයතොපරියඤාණායචිත්තං අභිනීහරතිඅභිනින්නායමති.යසොපරසත්තානං

පරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති, ‘සරාගංවාචිත්තංසරාගං

චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

‘සය ොසං වා චිත්තං සය ොසං චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘වීතය ොසං වා චිත්තං

වීතය ොසං චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්ත’න්ති 

පජානාති, ‘වීතයමොහං වා චිත්තං වීතයමොහං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

‘සඞ්ඛිත්තං වා චිත්තං සඞ්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘වික්ඛිත්තං වා

චිත්තං වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘මහග්ගතං වා චිත්තං මහග්ගතං

චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘අමහග්ගතං වා චිත්තං අමහග්ගතං චිත්ත’න්ති

පජානාති, ‘සඋත්තරංවාචිත්තං සඋත්තරංචිත්ත’න්තිපජානාති, ‘අනුත්තරං

වා චිත්තං අනුත්තරං චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං

චිත්ත’න්ති පජානාති, ‘අසමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතං චිත්ත’න්ති

පජානාති, ‘විමුත්තං වාචිත්තංවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති, ‘අවිමුත්තංවා 
චිත්තංඅවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, ඉත්ථීද වා පුරියසො වා  හයරො යුවා
මණ්ඩනජාතියකො ආ ායස වා පරිසුද්යධ පරියයො ායත අච්යෙ වා
උ කපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො සකණකං වා

සකණකන්ති ජායනයය, අකණකං වා අකණකන්ති ජායනයය. එවයමව

යඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.…යම්පි, මාණව, භික්ඛුඑවං සමාහියත…යප.…
ආයනඤ්ජප්පත්යත යචයතොපරියඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති
අභිනින්නායමති.යසො පරසත්තානංපුරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්ච
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පජානාති, සරාගංවාචිත්තංසරාගං චිත්තන්තිපජානාති…යප.…අවිමුත්තං
වාචිත්තංඅවිමුත්තංචිත්තන්තිපජානාති. ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

477. ‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො

අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථි ං, එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො  සපි
ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි 
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප–‘අමුත්රාසිංඑවංනායමොඑවංයගොත්යතොඑවංවණ්යණො
එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො. යසො තයතො

චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො; යසො තයතො
චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, පුරියසොසකම්හාගාමාඅඤ්ඤංගාමං ගච්යෙයය; 

තම්හාපිගාමාඅඤ්ඤංගාමංගච්යෙයය; යසොතම්හාගාමාසකංයයවගාමං 

පච්චාගච්යෙයය. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො සකම්හා ගාමා අමුං ගාමං

අගච්ඡිං, තත්රඑවං අට්ඨාසිංඑවංනිසීදිංඑවං අභාසිංඑවංතුණ්හීඅයහොසිං.

යසො තම්හාපිගාමාඅමුංගාමංගච්ඡිං, තත්රාපිඑවංඅට්ඨාසිංඑවංනිසීදිංඑවං
අභාසිං එවං තුණ්හී අයහොසිං. යසොම්හි තම්හා ගාමා සකංයයව ගාමං

පච්චාගයතො’ති.එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.…යම්පි, මාණව, භික්ඛු
එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථි ං – එකම්පි
ජාතිං…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්ය සං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සරති.ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

478. ‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත 
සත්තානං චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති
චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත

දුග්ගයත, යථාකම්මූපයගසත්යතපජානාති–‘ඉයමවත යභොන්යතොසත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා 
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවා කා මිච්ොදිට්ඨිකා 
මිච්ොදිට්ඨිකම්මසමා ානා. යතකායස්සයභ ා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතනසමන්නාගතා වචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන
සමන්නාගතා අරියානං අනුපවා කා සම්මාදිට්ඨිකා
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සම්මාදිට්ඨිකම්මසමා ානා. යත කායස්ස යභ ා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, මජ්යඣසිඞ්ඝාටයක පාසාය ො, තත්ථ චක්ඛුමා 
පුරියසො ඨියතො පස්යසයය මනුස්යස යගහං පවිසන්යතපි නික්ඛමන්යතපි
රථිකායපි වීථිං සඤ්චරන්යත මජ්යඣසිඞ්ඝාටයක නිසින්යනපි. තස්ස

එවමස්ස – ‘එයත මනුස්සා යගහං පවිසන්ති, එයත නික්ඛමන්ති, එයත

රථිකායවීථිංසඤ්චරන්ති, එයතමජ්යඣසිඞ්ඝාටයක නිසින්නා’ති.එවයමව

යඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.… යම්පි, මාණව, භික්ඛු එවං සමාහියත 
චිත්යත…යප.… ආයනඤ්ජප්පත්යත සත්තානං චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං
අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති.ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

479. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයො ායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො ඉ ං දුක්ඛන්ති

යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛසමු යයොති යථාභූතං පජානාති, අයං

දුක්ඛනියරොයධොති යථාභූතං පජානාති, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිප ාති

යථාභූතං පජානාති; ඉයම ආසවාති යථාභූතං පජානාති, අයං

ආසවසමු යයොති යථාභූතං පජානාති, අයං ආසවනියරොයධොති යථාභූතං

පජානාති, අයංආසවනියරොධගාමිනීපටිප ාති යථාභූතංපජානාති.තස්සඑවං

ජානයතො එවං පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං

යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, පබ්බතසඞ්යඛයප උ කරහය ො අච්යෙො
විප්පසන්යනො අනාවියලො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො පස්යසයය
සිප්පිකසම්බුකම්පි සක්ඛරකථලම්පිමච්ෙගුම්බම්පිචරන්තම්පිතිට්ඨන්තම්පි.

තස්සඑවමස්ස– ‘අයංයඛොඋ කරහය ොඅච්යෙොවිප්පසන්යනොඅනාවියලො.
තත්රියම සිප්පිකසම්බුකාපි සක්ඛරකථලාපි මච්ෙගුම්බාපි චරන්තිපි

තිට්ඨන්තිපී’ති.එවයමවයඛො, මාණව, භික්ඛු…යප.…යම්පි, මාණව, භික්ඛු
එවංසමාහියතචිත්යත…යප.…ආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානංඛයඤාණාය
චිත්තං අභිනීහරති අභිනින්නායමති. යසො ඉ ං දුක්ඛන්ති යථාභූතං 
පජානාති…යප.…ආසවනියරොධගාමිනීපටිප ාතියථාභූතංපජානාති.තස්ස
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එවංජානයතොඑවං පස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං

යහොති, ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. ඉ ම්පිස්සයහොතිපඤ්ඤාය. 

480. ‘‘අයං යඛො, යසො මාණව, අරියයො පඤ්ඤාක්ඛන්යධො යස්ස යසො

භගවා වණ්ණවාදී අයහොසි, යත්ථ ච ඉමං ජනතං සමා යපසි නියවයසසි
පතිට්ඨායපසි.නත්ථි යචයවත්ථඋත්තරිකරණීය’’න්ති. 

‘‘අච්ෙරියං, යභො ආනන් , අබ්භුතං, යභො ආනන් ! යසො චායං, යභො

ආනන් , අරියයොපඤ්ඤාක්ඛන්යධොපරිපුණ්යණො, යනොඅපරිපුණ්යණො. එවං

පරිපුණ්ණං චාහං, යභො ආනන් , අරියං පඤ්ඤාක්ඛන්ධං ඉයතො බහිද්ධා

අඤ්යඤසු සමණබ්රාහ්මයණසු න සමනුපස්සාමි. නත්ථි යචයවත්ථ [න
සමනුපස්සාමි…යප.… නත්ථි යනො කිඤ්චි (සයා. ක.)] උත්තරිකරණීයං 

[උත්තරිං කරණීයන්ති (සී. සයා. පී.) උත්තරිකරණීයන්ති (ක.)]. 

අභික්කන්තං, යභොආනන් , අභික්කන්තං, යභො ආනන් !යසයයථාපි, යභො

ආනන් , නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතං ධායරයය
‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං යභොතා ආනන්ය න

අයනකපරියායයන ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, යභොආනන් , තංභවන්තං
යගොතමං සරණං ගච්ොමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
ආනන්ය ොධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

සුභසුත්තංනිට්ඨිතං සමං. 
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11. යකවට්ටසුත්තං 
යකවට්ටගහපතිපුත්තවත්ථු 

481. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා නාළන් ායං විහරති 
පාවාරිකම්බවයන. අථ යඛො යකවට්යටො ගහපතිපුත්යතො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යකවට්යටො ගහපතිපුත්යතො භගවන්තං

එත යවොච – ‘‘අයං, භන්යත, නාළන් ා ඉද්ධා යචව ඵීතා ච බහුජනා

ආකිණ්ණමනුස්සාභගවතිඅභිප්පසන්නා.සාධු, භන්යත, භගවාඑකංභික්ඛුං 

සමාදිසතු, යයො උත්තරිමනුස්සධම්මා, ඉද්ධිපාටිහාරියං කරිස්සති; එවායං

නාළන් ා භියයයොයසො මත්තාය භගවති අභිප්පසීදිස්සතී’’ති. එවං වුත්යත, 

භගවා යකවට්ටං ගහපතිපුත්තං එත යවොච – ‘‘න යඛො අහං, යකවට්ට, 

භික්ඛූනං එවං ධම්මං ය යසමි – එථ තුම්යහ, භික්ඛයව, ගිහීනං
ඔ ාතවසනානංඋත්තරිමනුස්සධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියං කයරොථා’’ති. 

482. දුතියම්පියඛොයකවට්යටොගහපතිපුත්යතොභගවන්තංඑත යවොච– 

‘‘නාහං, භන්යත, භගවන්තංධංයසමි; අපිච, එවංව ාමි – ‘අයං, භන්යත, 
නාළන් ා ඉද්ධා යචව ඵීතා ච බහුජනා ආකිණ්ණමනුස්සා භගවති

අභිප්පසන්නා. සාධු, භන්යත, භගවා එකං භික්ඛුං සමාදිසතු, යයො

උත්තරිමනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරිස්සති; එවායං නාළන් ා
භියයයොයසො මත්තාය භගවති අභිප්පසීදිස්සතී’’’ති. දුතියම්පි යඛො භගවා

යකවට්ටං ගහපතිපුත්තං එත යවොච – ‘‘න යඛො අහං, යකවට්ට, භික්ඛූනං

එවං ධම්මං ය යසමි – එථ තුම්යහ, භික්ඛයව, ගිහීනං ඔ ාතවසනානං
උත්තරිමනුස්සධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොථා’’’ති. 

තතියම්පි යඛො යකවට්යටො ගහපතිපුත්යතො භගවන්තං එත යවොච –

‘‘නාහං, භන්යත, භගවන්තංධංයසමි; අපිච, එවංව ාමි – ‘අයං, භන්යත, 
නාළන් ා ඉද්ධා යචව ඵීතා ච බහුජනා ආකිණ්ණමනුස්සා භගවති

අභිප්පසන්නා. සාධු, භන්යත, භගවා එකං භික්ඛුං සමාදිසතු, යයො
උත්තරිමනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරිස්සති. එවායං නාළන් ා
භියයයොයසොමත්තායභගවතිඅභිප්පසීදිස්සතී’ති. 

ඉද්ධිපාටිහාරි ං 

483. ‘‘තීණ යඛො ඉමානි, යකවට්ට, පාටිහාරියානි මයා සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි තීණ? ඉද්ධිපාටිහාරියං, 

ආය සනාපාටිහාරියං, අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

484. ‘‘කතමඤ්ච, යකවට්ට, ඉද්ධිපාටිහාරියං? ඉධ, යකවට්ට, භික්ඛු

අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති. එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, 

බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං තියරොභාවං තියරොකුට්ටං

තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො ගච්ෙති යසයයථාපි ආකායස; 
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පටුන 

පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති යසයයථාපි උ යක; උ යකපි

අභිජ්ජමායන ගච්ෙති යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකනකමති 

යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවං මහිද්ධියක එවං

මහානුභායව පාණනා පරාමසති පරිමජ්ජති; යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන
වසංවත්යතති. 

‘‘තයමනං අඤ්ඤතයරො සද්යධො පසන්යනො පස්සති තං භික්ඛුං

අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොන්තං–එයකොපිහුත්වාබහුධායහොන්තං, 

බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොන්තං; ආවිභාවං තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං

තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමානං ගච්ෙන්තං යසයයථාපිආකායස; 

පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්තං යසයයථාපි උ යක; උ යකපි

අභිජ්ජමායන ගච්ෙන්තං යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන

කමන්තංයසයයථාපිපක්ඛීසකුයණො; ඉයමපිචන්දිමසූරියයඑවංමහිද්ධියක 

එවං මහානුභායව පාණනා පරාමසන්තං පරිමජ්ජන්තං යාව බ්රහ්මයලොකාපි
කායයනවසං වත්යතන්තං. 

‘‘තයමනං යසො සද්යධො පසන්යනො අඤ්ඤතරස්ස අස්සද්ධස්ස 

අප්පසන්නස්ස ආයරොයචති – ‘අච්ෙරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො, 
සමණස්සමහිද්ධිකතා මහානුභාවතා. අමාහං භික්ඛුං අද් සං අයනකවිහිතං

ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්තං – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොන්තං, බහුධාපි 
හුත්වා එයකො යහොන්තං…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං
වත්යතන්ත’න්ති. 

‘‘තයමනං යසො අස්සද්යධො අප්පසන්යනො තං සද්ධං පසන්නං එවං

වය යය – ‘අත්ථි යඛො, යභො, ගන්ධාරී නාම විජ්ජා. තාය යසො භික්ඛු

අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, 
බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං
වත්යතතී’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, යකවට්ට, අපිනුයසො අස්සද්යධොඅප්පසන්යනොතං

සද්ධංපසන්නංඑවංවය යයා’’ති? ‘‘වය යය, භන්යත’’ති.‘‘ඉමංයඛොඅහං, 

යකවට්ට, ඉද්ධිපාටිහාරියය ආදීනවං සම්පස්සමායනො ඉද්ධිපාටිහාරියයන
අට්ටීයාමිහරායාමිජිගුච්ොමි’’. 

ආය සනාපාටිහාරි ං 

485. ‘‘කතමඤ්ච, යකවට්ට, ආය සනාපාටිහාරියං? ඉධ, යකවට්ට, 

භික්ඛුපරසත්තානංපරපුග්ගලානංචිත්තම්පිආදිසති, යචතසිකම්පිආදිසති, 

විතක්කිතම්පිආදිසති, විචාරිතම්පිආදිසති – ‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පි

යතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති. 
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‘‘තයමනං අඤ්ඤතයරො සද්යධො පසන්යනො පස්සති තං භික්ඛුං

පරසත්තානං පරපුග්ගලානංචිත්තම්පිආදිසන්තං, යචතසිකම්පිආදිසන්තං, 

විතක්කිතම්පි ආදිසන්තං, විචාරිතම්පි ආදිසන්තං – ‘එවම්පි යත මයනො, 

ඉත්ථම්පි යත මයනො, ඉතිපි යත චිත්ත’න්ති. තයමනං යසො සද්යධො
පසන්යනො අඤ්ඤතරස්ස අස්සද්ධස්ස අප්පසන්නස්ස ආයරොයචති –

‘අච්ෙරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො, සමණස්ස මහිද්ධිකතා
මහානුභාවතා.අමාහංභික්ඛුංඅද් සංපරසත්තානංපරපුග්ගලානං චිත්තම්පි

ආදිසන්තං, යචතසිකම්පිආදිසන්තං, විතක්කිතම්පිආදිසන්තං, විචාරිතම්පි

ආදිසන්තං – ‘‘එවම්පි යත මයනො, ඉත්ථම්පි යත මයනො, ඉතිපි යත 
චිත්ත’’’න්ති. 

‘‘තයමනං යසො අස්සද්යධො අප්පසන්යනො තං සද්ධං පසන්නං එවං

වය යය – ‘අත්ථි යඛො, යභො, මණකා නාම විජ්ජා; තාය යසො භික්ඛු 

පරසත්තානං පරපුග්ගලානං චිත්තම්පි ආදිසති, යචතසිකම්පි ආදිසති, 

විතක්කිතම්පි ආදිසති, විචාරිතම්පිආදිසති – ‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පි

යතමයනො, ඉතිපියත චිත්ත’’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, යකවට්ට, අපිනුයසොඅස්සද්යධොඅප්පසන්යනොතං 

සද්ධංපසන්නංඑවංවය යයා’’ති? ‘‘වය යය, භන්යත’’ති. ‘‘ඉමංයඛොඅහං, 

යකවට්ට, ආය සනාපාටිහාරියය ආදීනවං සම්පස්සමායනො
ආය සනාපාටිහාරියයන අට්ටීයාමිහරායාමිජිගුච්ොමි’’. 

අනුසාසනීපාටිහාරි ං 

486. ‘‘කතමඤ්ච, යකවට්ට, අනුසාසනීපාටිහාරියං? ඉධ, යකවට්ට, 

භික්ඛු එවමනුසාසති – ‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ, එවං

මනසිකයරොථ, මා එවං මනසාකත්ථ, ඉ ං පජහථ, ඉ ං උපසම්පජ්ජ

විහරථා’ති.ඉ ං වුච්චති, යකවට්ට, අනුසාසනීපාටිහාරියං. 

‘‘පුන චපරං, යකවට්ට, ඉධ තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො …යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු එවං 

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, යකවට්ට, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො

යහොති…යප.…පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.ඉ ම්පිවුච්චති, යකවට්ට, 
අනුසාසනීපාටිහාරියං…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං

ඣානං…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉ ම්පි වුච්චති, 

යකවට්ට, අනුසාසනීපාටිහාරියං…යප.…ඤාණ ස්සනායචිත්තංඅභිනීහරති 

අභිනින්නායමති…යප.… ඉ ම්පි වුච්චති, යකවට්ට, 
අනුසාසනීපාටිහාරියං…යප.… නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාති…යප.…

ඉ ම්පිවුච්චති, යකවට්ට, අනුසාසනීපාටිහාරියං. 
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‘‘ඉමානි යඛො, යකවට්ට, තීණ පාටිහාරියානි මයා සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාපයවදිතානි’’. 

භූතනියරොයධසකභික්ඛුවත්ථු 

487. ‘‘භූතපුබ්බං, යකවට්ට, ඉමස්මිඤ්යඤවභික්ඛුසඞ්යඝ අඤ්ඤතරස්ස
භික්ඛුයනො එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උ පාදි – ‘කත්ථ නු යඛො ඉයම

චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු

ආයපොධාතුයතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? 

488. ‘‘අථ යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු තථාරූපං සමාධිං සමාපජ්ජි, 

යථාසමාහියත චිත්යත ය වයානියයො මග්යගො පාතුරයහොසි. අථ යඛො යසො, 

යකවට්ට, භික්ඛු යයන චාතුමහාරාජිකා ය වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා චාතුමහාරාජියක ය යව එත යවොච – ‘කත්ථ නු යඛො, 

ආවුයසො, ඉයමචත්තායරොමහාභූතාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං– 

පථවීධාතුආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති? 

‘‘එවංවුත්යත, යකවට්ට, චාතුමහාරාජිකාය වාතංභික්ඛුං එත යවොචුං–

‘මයම්පියඛො, භික්ඛු, නජානාම, යත්ථියමචත්තායරො මහාභූතාඅපරියසසා

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං–පථවීධාතුආයපොධාතුයතයජොධාතු වායයොධාතූති 

[වායයොධාතු.අත්ථියඛො(පී.එවමුපරිපි)]. අත්ථි යඛො [වායයොධාතු.අත්ථියඛො

(පී.එවමුපරිපි)], භික්ඛු, චත්තායරොමහාරාජායනොඅම්යහහිඅභික්කන්තතරා 

ච පණීතතරා ච. යත යඛො එතං ජායනයයං, යත්ථියම චත්තායරො මහාභූතා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු
වායයොධාතූ’ති. 

489. ‘‘අථයඛොයසො, යකවට්ට, භික්ඛුයයනචත්තායරොමහාරාජායනො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාචත්තායරොමහාරායජඑත යවොච – ‘කත්ථ

නු යඛො, ආවුයසො, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, 

යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? එවං

වුත්යත, යකවට්ට, චත්තායරො මහාරාජායනො තං භික්ඛුං එත යවොචුං –

‘මයම්පියඛො, භික්ඛු, නජානාම, යත්ථියමචත්තායරොමහාභූතාඅපරියසසා

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු, ආයපොධාතු යතයජොධාතු

වායයොධාතූති. අත්ථි යඛො, භික්ඛු, තාවතිංසා නාම ය වා අම්යහහි 

අභික්කන්තතරා ච පණීතතරා ච. යත යඛො එතං ජායනයයං, යත්ථියම

චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු
ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති. 

490. ‘‘අථ යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු යයන තාවතිංසා ය වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතාවතිංයසය යවඑත යවොච – ‘කත්ථනු

යඛො, ආවුයසො, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, 
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පටුන 

යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? එවං

වුත්යත, යකවට්ට, තාවතිංසාය වාතංභික්ඛුංඑත යවොචුං – ‘මයම්පි යඛො, 

භික්ඛු, නජානාම, යත්ථියමචත්තායරොමහාභූතාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, 

යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූති. අත්ථි යඛො, 

භික්ඛු, සක්යකො නාම ය වානමින්ය ො අම්යහහි අභික්කන්තතයරො ච

පණීතතයරො ච. යසො යඛො එතං ජායනයය, යත්ථියම චත්තායරො මහාභූතා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු
වායයොධාතූ’ති. 

491. ‘‘අථ යඛොයසො, යකවට්ට, භික්ඛුයයන සක්යකොය වානමින්ය ො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාසක්කංය වානමින් ංඑත යවොච– ‘කත්ථ

නු යඛො, ආවුයසො, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, 

යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? එවං

වුත්යත, යකවට්ට, සක්යකොය වානමින්ය ො තංභික්ඛුංඑත යවොච–‘අහම්පි

යඛො, භික්ඛු, න ජානාමි, යත්ථියම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු

වායයොධාතූති.අත්ථියඛො, භික්ඛු, යාමානාමය වා…යප.…සුයායමොනාම 
ය වපුත්යතො… තුසිතා නාම ය වා… සන්තුස්සියතො නාම ය වපුත්යතො… 

නිම්මානරතී නාම ය වා … සුනිම්මියතො නාම ය වපුත්යතො…
පරනිම්මිතවසවත්තී නාම ය වා… වසවත්තී නාම ය වපුත්යතො අම්යහහි 

අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. යසො යඛො එතං ජායනයය, යත්ථියම

චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු
ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති. 

492. ‘‘අථ යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු යයන වසවත්තී ය වපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාවසවත්තිංය වපුත්තං එත යවොච– ‘කත්ථ

නු යඛො, ආවුයසො, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, 

යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? එවං

වුත්යත, යකවට්ට, වසවත්තීය වපුත්යතොතංභික්ඛුංඑත යවොච – ‘අහම්පි

යඛො, භික්ඛු, න ජානාමි යත්ථියම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු 

වායයොධාතූති. අත්ථි යඛො, භික්ඛු, බ්රහ්මකායිකා නාම ය වා අම්යහහි

අභික්කන්තතරා ච පණීතතරා ච. යත යඛො එතං ජායනයයං, යත්ථියම

චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු
ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති. 

493. ‘‘අථ යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු තථාරූපං සමාධිං සමාපජ්ජි, 

යථාසමාහියතචිත්යතබ්රහ්මයානියයො මග්යගො පාතුරයහොසි. අථ යඛො යසො, 

යකවට්ට, භික්ඛු යයනබ්රහ්මකායිකාය වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

බ්රහ්මකායියක ය යව එත යවොච – ‘කත්ථ නු යඛො, ආවුයසො, ඉයම
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චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු

ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ති? එවං වුත්යත, යකවට්ට, 

බ්රහ්මකායිකා ය වා තං භික්ඛුං එත යවොචුං – ‘මයම්පි යඛො, භික්ඛු, න 

ජානාම, යත්ථියමචත්තායරොමහාභූතාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං

–පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතුවායයොධාතූති.අත්ථියඛො, භික්ඛු, බ්රහ්මා
මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී ඉස්සයරො කත්තා
නිම්මාතායසට්යඨො සජිතාවසීපිතාභූතභබයානංඅම්යහහිඅභික්කන්තතයරො

චපණීතතයරොච.යසොයඛොඑතං ජායනයය, යත්ථියමචත්තායරොමහාභූතා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු
වායයොධාතූ’’ති. 

‘‘‘කහංපනාවුයසො, එතරහියසොමහාබ්රහ්මා’ති? ‘මයම්පියඛො, භික්ඛු, න

ජානාම, යත්ථවාබ්රහ්මායයනවාබ්රහ්මායහිංවාබ්රහ්මා; අපිච, භික්ඛු, යථා

නිමිත්තා දිස්සන්ති, ආයලොයකො සඤ්ජායති, ඔභායසො පාතුභවති, බ්රහ්මා 

පාතුභවිස්සති, බ්රහ්මුයනො යහතං පුබ්බනිමිත්තං පාතුභාවාය, යදි ං

ආයලොයකො සඤ්ජායති, ඔභායසො පාතුභවතී’ති. අථ යඛො යසො, යකවට්ට, 

මහාබ්රහ්මානචිරස්යසව පාතුරයහොසි. 

494. ‘‘අථ යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු යයන යසො මහාබ්රහ්මා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතං මහාබ්රහ්මානං එත යවොච – ‘කත්ථනු

යඛො, ආවුයසො, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, 

යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු වායයොධාතූ’’ති? එවං

වුත්යත, යකවට්ට, යසොමහාබ්රහ්මාතංභික්ඛුංඑත යවොච– ‘අහමස්මි, භික්ඛු, 

බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී ඉස්සයරො
කත්තානිම්මාතායසට්යඨොසජිතාවසීපිතා භූතභබයාන’න්ති. 

‘‘දුතියම්පි යඛොයසො, යකවට්ට, භික්ඛුතං මහාබ්රහ්මානංඑත යවොච–‘න

යඛොහං තං, ආවුයසො, එවං පුච්ොමි – ‘‘ත්වමසි බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ
අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී ඉස්සයරො කත්තා නිම්මාතා 

යසට්යඨොසජිතාවසීපිතාභූතභබයාන’’න්ති.එවඤ්චයඛොඅහංතං, ආවුයසො, 

පුච්ොමි– ‘‘කත්ථනුයඛො, ආවුයසො, ඉයමචත්තායරොමහාභූතාඅපරියසසා

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු

වායයොධාතූ’’’ති? 

‘‘දුතියම්පි යඛො යසො, යකවට්ට, මහාබ්රහ්මා තං භික්ඛුං එත යවොච – 

‘අහමස්මි, භික්ඛු, බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො 
වසවත්තී ඉස්සයරො කත්තා නිම්මාතා යසට්යඨො සජිතා වසී පිතා

භූතභබයාන’න්ති. තතියම්පි යඛො යසො, යකවට්ට, භික්ඛු තං මහාබ්රහ්මානං

එත යවොච – ‘න යඛොහං තං, ආවුයසො, එවං පුච්ොමි – ‘‘ත්වමසි බ්රහ්මා
මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු යසො වසවත්තී ඉස්සයරොකත්තා
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නිම්මාතා යසට්යඨො සජිතා වසී පිතා භූතභබයාන’’න්ති. එවඤ්ච යඛො අහං

තං, ආවුයසො, පුච්ොමි– ‘‘කත්ථනුයඛො, ආවුයසො, ඉයමචත්තායරොමහාභූතා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු

වායයොධාතූ’’’ති? 

495. ‘‘අථයඛොයසො, යකවට්ට, මහාබ්රහ්මාතංභික්ඛුංබාහායං ගයහත්වා

එකමන්තං අපයනත්වා තං භික්ඛුං එත යවොච – ‘ඉයම යඛො මං, භික්ඛු, 

බ්රහ්මකායිකා ය වා එවං ජානන්ති, ‘‘නත්ථි කිඤ්චි බ්රහ්මුයනො අඤ්ඤාතං, 

නත්ථි කිඤ්චි බ්රහ්මුයනො අදිට්ඨං, නත්ථිකිඤ්චි බ්රහ්මුයනො අවිදිතං, නත්ථි
කිඤ්චිබ්රහ්මුයනොඅසච්ඡිකත’’න්ති.තස්මාහංයතසංසම්මුඛාන බයාකාසිං.

අහම්පි යඛො, භික්ඛු, න ජානාමි යත්ථියම චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා 

නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු ආයපොධාතු යතයජොධාතු 

වායයොධාතූති. තස්මාතිහ, භික්ඛු, තුය්යහයවතං දුක්කටං, තුය්යහයවතං

අපරද්ධං, යංත්වංතංභගවන්තංඅතිධාවිත්වාබහිද්ධාපරියයට්ඨිං ආපජ්ජසි

ඉමස්ස පඤ්හස්ස යවයයාකරණාය. ගච්ෙ ත්වං, භික්ඛු, තයමව භගවන්තං 

උපසඞ්කමිත්වාඉමංපඤ්හංපුච්ෙ, යථාචයතභගවාබයාකයරොති, තථානං 
ධායරයයාසී’ති. 

496. ‘‘අථයඛොයසො, යකවට්ට, භික්ඛු–යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය එවයමව 

බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො මම පුරයතො පාතුරයහොසි. අථ යඛො යසො, 

යකවට්ට, භික්ඛුමං අභිවාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදි, එකමන්තංනිසින්යනො

යඛො, යකවට්ට, යසොභික්ඛුමං එත යවොච–‘කත්ථනුයඛො, භන්යත, ඉයම

චත්තායරො මහාභූතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතු

ආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති? 

තීර ස්සිසකුණුපමා 

497. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, යකවට්ට, තං භික්ඛුං එත යවොචං – 

‘භූතපුබ්බං, භික්ඛු, සාමුද්දිකාවාණජාතීර ස්සිංසකුණංගයහත්වානාවාය 
සමුද් ං අජ්යඣොගාහන්ති. යත අතීර ක්ඛිනියා නාවාය තීර ස්සිං සකුණං

මුඤ්චන්ති. යසො ගච්ෙයතව පුරත්ථිමං දිසං, ගච්ෙති  ක්ඛිණං දිසං, ගච්ෙති

පච්ඡිමං දිසං, ගච්ෙති උත්තරං දිසං, ගච්ෙති උද්ධං දිසං, ගච්ෙති අනුදිසං.

සයච යසො සමන්තා තීරං පස්සති, තථාගතයකොව [තථාපක්කන්යතොව 

(සයා.)] යහොති. සයච පන යසො සමන්තා තීරං න පස්සති, තයමව නාවං 

පච්චාගච්ෙති. එවයමව යඛො ත්වං, භික්ඛු, යයතො යාව බ්රහ්මයලොකා 

පරියයසමායනො ඉමස්ස පඤ්හස්ස යවයයාකරණං නාජ්ඣගා, අථ

මමඤ්යඤව සන්තියක පච්චාගයතො. න යඛො එයසො, භික්ඛු, පඤ්යහො එවං 

පුච්ඡිතබ්යබො – ‘කත්ථ නු යඛො, භන්යත, ඉයම චත්තායරො මහාභූතා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසයයථි ං – පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු

වායයොධාතූ’ති? 
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498. ‘‘එවඤ්චයඛොඑයසො, භික්ඛු, පඤ්යහොපුච්ඡිතබ්යබො– 

‘කත්ථආයපොචපථවී, යතයජොවායයොනගාධති; 

කත්ථදීඝඤ්චරස්සඤ්ච, අණුංථූලංසුභාසුභං; 

කත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣතී’ති. 

499. ‘‘තත්රයවයයාකරණංභවති– 

‘විඤ්ඤාණංඅනි ස්සනං, අනන්තංසබ්බයතොපභං; 

එත්ථආයපොචපථවී, යතයජොවායයොනගාධති. 

එත්ථදීඝඤ්චරස්සඤ්ච, අණුංථූලංසුභාසුභං; 

එත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 

විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, එත්යථතංඋපරුජ්ඣතී’ති. 

500. ඉ මයවොච භගවා. අත්තමයනො යකවට්යටො ගහපතිපුත්යතො
භගවයතොභාසිතංඅභිනන්දීති. 

යකවට්ටසුත්තංනිට්ඨිතංඑකා සමං. 
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12. යලොහිච්චසුත්තං 
යලොහිච්චබ්රාහ්මණවත්ථු 

501. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකං චරමායනො
මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහියයනසාලවතිකා 
ත වසරි. යතන යඛො පන සමයයන යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො සාලවතිකං
අජ්ඣාවසතිසත්තුස්ස ං සතිණකට්යඨො කංසධඤ්ඤංරාජයභොග්ගංරඤ්ඤා

පයසනදිනායකොසයලනදින්නංරාජ ායං, බ්රහ්මය යයං. 

502. යතන යඛො පන සමයයන යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස එවරූපං 
පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං යහොති – ‘‘ඉධ සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

කුසලං ධම්මං අධිගච්යෙයය, කුසලං ධම්මං අධිගන්ත්වා න පරස්ස

ආයරොයචයය, කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සති. යසයයථාපි නාම පුරාණං

බන්ධනංඡින්දිත්වාඅඤ්ඤංනවංබන්ධනං කයරයය, එවංසම්ප මි ංපාපකං

යලොභධම්මංව ාමි, කිඤ්හිපයරොපරස්ස කරිස්සතී’’ති. 

503. අස්යසොසි යඛො යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, 
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො යකොසයලසු චාරිකං
චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි
සාලවතිකංඅනුප්පත්යතො.තංයඛොපනභවන්තංයගොතමං එවංකලයායණො
කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි
සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’. යසො ඉමං යලොකං සය වකං
සමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණංපජංසය වමනුස්සංසයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවය ති. යසො ධම්මං ය යසති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන
තථාරූපානංඅරහතං ස්සනං යහොතී’’ති. 

504. අථ යඛො යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො යරොසිකං [යභසිකං (සී. පී.)] 

න්හාපිතං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, සම්ම යරොසියක, යයන සමයණො

යගොතයමොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමම වචයනනසමණංයගොතමං

අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ෙ – යලොහිච්යචො, 

යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො භවන්තං යගොතමං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං
ලහුට්ඨානං බලංඵාසුවිහාරංපුච්ෙතී’’ති.එවඤ්චවය හි–‘‘අධිවායසතුකිර
භවං යගොතයමො යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. 

505. ‘‘එවං, යභො’’ති [එවංභන්යතති(සී. පී.)] යඛොයරොසිකාන්හාපියතො

යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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නිසින්යනොයඛොයරොසිකාන්හාපියතොභගවන්තංඑත යවොච–‘‘යලොහිච්යචො, 

භන්යත, බ්රාහ්මයණො භගවන්තං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං

ඵාසුවිහාරං පුච්ෙති; එවඤ්ච වය ති – අධිවායසතු කිර, භන්යත, භගවා
යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.
අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන. 

506. අථ යඛො යරොසිකා න්හාපියතො භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා 
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාප ක්ඛිණංකත්වායයනයලොහිච්යචො

බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යලොහිච්චං බ්රාහ්මණං

එත යවොච– ‘‘අයවොචුම්හායඛොමයං යභොයතො [මයංභන්යතතව(සී.පී.)] 

වචයනන තං භගවන්තං – ‘යලොහිච්යචො, භන්යත, බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ෙති; එවඤ්චවය ති

– අධිවායසතු කිර, භන්යත, භගවා යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස ස්වාතනාය
භත්තංසද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’ති.අධිවුත්ථඤ්චපනයතනභගවතා’’ති. 

507. අථයඛොයලොහිච්යචොබ්රාහ්මයණොතස්සාරත්තියාඅච්චයයන සයක
නියවසයනපණීතංඛා නීයංයභොජනීයංපටියා ායපත්වායරොසිකංන්හාපිතං

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, සම්ම යරොසියක, යයන සමයණො යගොතයමො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාසමණස්ස යගොතමස්සකාලංආයරොයචහි–

කායලොයභො, යගොතම, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති.‘‘එවං, යභො’’තියඛො යරොසිකා
න්හාපියතො යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං

අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො යරොසිකා න්හාපියතො භගවයතො කාලං

ආයරොයචසි– ‘‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. 

508. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමා ාය 
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන සාලවතිකා යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන 

සමයයනයරොසිකාන්හාපියතොභගවන්තංපිට්ඨියතොපිට්ඨියතොඅනුබන්යධො
යහොති. අථ යඛො යරොසිකා න්හාපියතො භගවන්තං එත යවොච –

‘‘යලොහිච්චස්ස, භන්යත, බ්රාහ්මණස්සඑවරූපංපාපකං දිට්ඨිගතංඋප්පන්නං

– ‘ඉධ සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා කුසලං ධම්මං අධිගච්යෙයය, කුසලං
ධම්මංඅධිගන්ත්වානපරස්සආයරොයචයය–කිඤ්හිපයරොපරස්සකරිස්සති. 
යසයයථාපි නාම පුරාණං බන්ධනං ඡින්දිත්වා අඤ්ඤං නවං බන්ධනං

කයරයය, එවං සම්ප මි ං පාපකංයලොභධම්මංව ාමි–කිඤ්හිපයරොපරස්ස 

කරිස්සතී’ති. සාධු, භන්යත, භගවා යලොහිච්චං බ්රාහ්මණං එතස්මා පාපකා

දිට්ඨිගතා වියවයචතූ’’ති.‘‘අප්යපවනාමසියායරොසියක, අප්යපවනාමසියා
යරොසියක’’ති. 

අථ යඛො භගවා යයන යලොහිච්චස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො 
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යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛා නීයයන
යභොජනීයයන සහත්ථාසන්තප්යපසිසම්පවායරසි. 

යලොහිච්චබ්රාහ්මණානුය ොයගො 

509. අථ යඛො යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණං අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නං යඛොයලොහිච්චංබ්රාහ්මණංභගවාඑත යවොච–‘‘සච්චං

කිරයත, යලොහිච්ච, එවරූපංපාපකං දිට්ඨිගතංඋප්පන්නං– ‘ඉධසමයණො

වාබ්රාහ්මයණොවාකුසලංධම්මංඅධිගච්යෙයය, කුසලංධම්මංඅධිගන්ත්වා
නපරස්සආයරොයචයය–කිඤ්හිපයරොපරස්සකරිස්සති. යසයයථාපිනාම

පුරාණං බන්ධනං ඡින්දිත්වා අඤ්ඤං නවං බන්ධනං කයරයය, එවං 

සම්ප මි ංපාපකංයලොභධම්මංව ාමි, කිඤ්හිපයරොපරස්සකරිස්සතී’’’ති? 

‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසියලොහිච්චනනුත්වංසාලවතිකං

අජ්ඣාවසසී’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘යයො නු යඛො, යලොහිච්ච, එවං
වය යය – ‘යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො සාලවතිකං අජ්ඣාවසති. යා
සාලවතිකාය සමු යසඤ්ජාති යලොහිච්යචොව තං බ්රාහ්මයණො එකයකො

පරිභුඤ්යජයය, නඅඤ්යඤසං ය යයා’ති.එවංවාදීයසොයයතං උපජීවන්ති, 

යතසංඅන්තරායකයරො වායහොති, යනොවා’’ති? 

‘‘අන්තරායකයරො, යභො යගොතම’’. ‘‘අන්තරායකයරො සමායනො

හිතානුකම්පීවා යතසංයහොතිඅහිතානුකම්පීවා’’ති? ‘‘අහිතානුකම්පී, යභො
යගොතම’’.‘‘අහිතානුකම්පිස්ස යමත්තංවායතසුචිත්තංපච්චුපට්ඨිතංයහොති

සපත්තකං වා’’ති? ‘‘සපත්තකං, යභො යගොතම’’. ‘‘සපත්තයක චිත්යත

පච්චුපට්ඨියත මිච්ොදිට්ඨි වා යහොති සම්මාදිට්ඨි වා’’ති? ‘‘මිච්ොදිට්ඨි, යභො

යගොතම’’. ‘‘මිච්ොදිට්ඨිස්ස යඛො අහං, යලොහිච්ච, ද්වින්නං ගතීනං
අඤ්ඤතරංගතිංව ාමි–නිරයංවාතිරච්ොනයයොනිං වා’’. 

510. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යලොහිච්ච, නනු රාජා පයසනදි යකොසයලො 

කාසියකොසලං අජ්ඣාවසතී’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘යයො නු යඛො, 

යලොහිච්ච, එවං වය යය – ‘රාජා පයසනදි යකොසයලො කාසියකොසලං

අජ්ඣාවසති; යා කාසියකොසයල සමු යසඤ්ජාති, රාජාව තං පයසනදි

යකොසයලො එකයකො පරිභුඤ්යජයය, න අඤ්යඤසං  ය යයා’ති. එවං වාදී

යසොයයරාජානං පයසනදිංයකොසලංඋපජීවන්තිතුම්යහයචවඅඤ්යඤච, 

යතසංඅන්තරායකයරොවායහොති, යනො වා’’ති? 

‘‘අන්තරායකයරො, යභො යගොතම’’. ‘‘අන්තරායකයරො සමායනො

හිතානුකම්පීවා යතසංයහොතිඅහිතානුකම්පීවා’’ති? ‘‘අහිතානුකම්පී, යභො
යගොතම’’.‘‘අහිතානුකම්පිස්ස යමත්තංවායතසුචිත්තංපච්චුපට්ඨිතංයහොති

සපත්තකං වා’’ති? ‘‘සපත්තකං, යභො යගොතම’’. ‘‘සපත්තයක චිත්යත

පච්චුපට්ඨියත මිච්ොදිට්ඨි වා යහොති සම්මාදිට්ඨි වා’’ති? ‘‘මිච්ොදිට්ඨි, යභො
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යගොතම’’. ‘‘මිච්ොදිට්ඨිස්ස යඛො අහං, යලොහිච්ච, ද්වින්නං ගතීනං
අඤ්ඤතරංගතිංව ාමි–නිරයංවාතිරච්ොනයයොනිං වා’’. 

511. ‘‘ඉති කිර, යලොහිච්ච, යයො එවං වය යය – ‘‘යලොහිච්යචො

බ්රාහ්මයණො සාලවතිකං අජ්ඣාවසති; යා සාලවතිකාය සමු යසඤ්ජාති, 

යලොහිච්යචොව තං බ්රාහ්මයණො එකයකො පරිභුඤ්යජයය, න අඤ්යඤසං 

 ය යයා’’ති. එවංවාදී යසො යය තං උපජීවන්ති, යතසං අන්තරායකයරො

යහොති. අන්තරායකයරො සමායනො අහිතානුකම්පී යහොති, අහිතානුකම්පිස්ස

සපත්තකං චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං යහොති, සපත්තයක චිත්යත පච්චුපට්ඨියත

මිච්ොදිට්ඨි යහොති. එවයමව යඛො, යලොහිච්ච, යයො එවං වය යය – ‘‘ඉධ

සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා කුසලං ධම්මං අධිගච්යෙයය, කුසලං ධම්මං

අධිගන්ත්වා න පරස්ස ආයරොයචයය, කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සති.
යසයයථාපි නාම පුරාණං බන්ධනං ඡින්දිත්වා අඤ්ඤං නවං බන්ධනං 
කයරයය…යප.… කරිස්සතී’’ති. එවංවාදී යසො යය යත කුලපුත්තා
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම එවරූපං උළාරං වියසසං

අධිගච්ෙන්ති, යසොතාපත්තිඵලම්පි සච්ඡිකයරොන්ති, සක ාගාමිඵලම්පි

සච්ඡිකයරොන්ති, අනාගාමිඵලම්පි සච්ඡිකයරොන්ති, අරහත්තම්පි

සච්ඡිකයරොන්ති, යය චියම දිබ්බා ගබ්භා පරිපායචන්ති දිබ්බානං භවානං 

අභිනිබ්බත්තියා, යතසං අන්තරායකයරො යහොති, අන්තරායකයරො සමායනො

අහිතානුකම්පී යහොති, අහිතානුකම්පිස්ස සපත්තකං චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං

යහොති, සපත්තයකචිත්යතපච්චුපට්ඨියතමිච්ොදිට්ඨියහොති.මිච්ොදිට්ඨිස්ස

යඛොඅහං, යලොහිච්ච, ද්වින්නංගතීනංඅඤ්ඤතරංගතිංව ාමි –නිරයංවා
තිරච්ොනයයොනිංවා. 

512. ‘‘ඉති කිර, යලොහිච්ච, යයො එවං වය යය – ‘‘රාජා පයසනදි 

යකොසයලොකාසියකොසලංඅජ්ඣාවසති; යාකාසියකොසයලසමු යසඤ්ජාති, 

රාජාව තං පයසනදි යකොසයලො එකයකො පරිභුඤ්යජයය, න අඤ්යඤසං
 ය යයා’’ති. එවංවාදී යසො යය රාජානං පයසනදිං යකොසලං උපජීවන්ති

තුම්යහ යචව අඤ්යඤ ච, යතසං අන්තරායකයරො යහොති. අන්තරායකයරො

සමායනො අහිතානුකම්පී යහොති, අහිතානුකම්පිස්ස සපත්තකං චිත්තං

පච්චුපට්ඨිතං යහොති, සපත්තයක චිත්යත පච්චුපට්ඨියත මිච්ොදිට්ඨි යහොති.

එවයමවයඛො, යලොහිච්ච, යයොඑවංවය යය–‘‘ඉධසමයණොවා බ්රාහ්මයණො

වා කුසලං ධම්මං අධිගච්යෙයය, කුසලං ධම්මං අධිගන්ත්වා න පරස්ස 

ආයරොයචයය, කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සති. යසයයථාපි නාම…යප.…

කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සතී’’ති, එවං වාදී යසො යය යත කුලපුත්තා 
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම එවරූපං උළාරං වියසසං

අධිගච්ෙන්ති, යසොතාපත්තිඵලම්පි සච්ඡිකයරොන්ති, සක ාගාමිඵලම්පි

සච්ඡිකයරොන්ති, අනාගාමිඵලම්පි සච්ඡිකයරොන්ති, අරහත්තම්පි
සච්ඡිකයරොන්ති. යය චියම දිබ්බා ගබ්භා පරිපායචන්ති දිබ්බානං භවානං

අභිනිබ්බත්තියා, යතසං අන්තරායකයරො යහොති, අන්තරායකයරො සමායනො 
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අහිතානුකම්පී යහොති, අහිතානුකම්පිස්ස සපත්තකං චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං

යහොති, සපත්තයකචිත්යතපච්චුපට්ඨියතමිච්ොදිට්ඨියහොති. මිච්ොදිට්ඨිස්ස

යඛොඅහං, යලොහිච්ච, ද්වින්නංගතීනංඅඤ්ඤතරංගතිංව ාමි– නිරයංවා
තිරච්ොනයයොනිංවා. 

තය ොයචො නාරහා 

513. ‘‘තයයො යඛොයම, යලොහිච්ච, සත්ථායරො, යය යලොයකයචො නාරහා; 

යයොචපයනවරූයපසත්ථායරොයචොය ති, සායචො නාභූතාතච්ොධම්මිකා 

අනවජ්ජා. කතයම තයයො? ඉධ, යලොහිච්ච, එකච්යචො සත්ථා යස්සත්ථාය 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති, ස්වාස්ස සාමඤ්ඤත්යථො
අනනුප්පත්යතොයහොති.යසො තංසාමඤ්ඤත්ථංඅනනුපාපුණත්වාසාවකානං
ධම්මංය යසති– ‘‘ඉ ංයවොහිතායඉ ංයවො සුඛායා’’ති.තස්සසාවකාන

සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔ හන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, 

යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. යසො එවමස්ස යචොය තබ්යබො –

‘‘ආයස්මා යඛො යස්සත්ථාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, යසො යත

සාමඤ්ඤත්යථොඅනනුප්පත්යතො, තංත්වංසාමඤ්ඤත්ථංඅනනුපාපුණත්වා

සාවකානං ධම්මංය යසසි–‘ඉ ංයවොහිතායඉ ංයවොසුඛායා’ති. තස්සයත 

සාවකා න සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔ හන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං

උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. යසයයථාපි නාම

ඔසක්කන්තියා වා උස්සක්යකයය, පරම්මුඛිං වා ආලිඞ්යගයය, එවං

සම්ප මි ංපාපකංයලොභධම්මංව ාමි – කිඤ්හිපයරොපරස්සකරිස්සතී’’ති.

අයංයඛො, යලොහිච්ච, පඨයමොසත්ථා, යයොයලොයක යචො නාරයහො; යයොච

පයනවරූපංසත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාභූතාතච්ොධම්මිකා අනවජ්ජා. 

514. ‘‘පුන චපරං, යලොහිච්ච, ඉයධකච්යචො සත්ථා යස්සත්ථාය 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති, ස්වාස්ස සාමඤ්ඤත්යථො
අනනුප්පත්යතොයහොති.යසො තංසාමඤ්ඤත්ථංඅනනුපාපුණත්වාසාවකානං

ධම්මං ය යසති – ‘‘ඉ ං යවො හිතාය, ඉ ං යවො සුඛායා’’ති. තස්ස සාවකා

සුස්සූසන්ති, යසොතං ඔ හන්ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, න ච
යවොක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. යසො එවමස්ස යචොය තබ්යබො – 

‘‘ආයස්මා යඛො යස්සත්ථාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, යසො යත
සාමඤ්ඤත්යථො අනනුප්පත්යතො.තංත්වංසාමඤ්ඤත්ථංඅනනුපාපුණත්වා

සාවකානංධම්මංය යසසි– ‘ඉ ංයවොහිතායඉ ංයවොසුඛායා’ති.තස්සයත

සාවකාසුස්සූසන්ති, යසොතංඔ හන්ති, අඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපන්ති, නච
යවොක්කම්මසත්ථුසාසනා වත්තන්ති.යසයයථාපිනාමසකංයඛත්තංඔහාය

පරං යඛත්තං නිද් ායිතබ්බං මඤ්යඤයය, එවං සම්ප මි ං පාපකං

යලොභධම්මං ව ාමි – කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සතී’’ති. අයං යඛො, 

යලොහිච්ච, දුතියයොසත්ථා, යයො, යලොයකයචො නාරයහො; යයො චපයනවරූපං

සත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාභූතාතච්ොධම්මිකාඅනවජ්ජා. 
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515. ‘‘පුන චපරං, යලොහිච්ච, ඉයධකච්යචො සත්ථා යස්සත්ථාය 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති, ස්වාස්ස සාමඤ්ඤත්යථො
අනුප්පත්යතො යහොති. යසො තං සාමඤ්ඤත්ථං අනුපාපුණත්වා සාවකානං
ධම්මංය යසති– ‘‘ඉ ංයවොහිතායඉ ංයවො සුඛායා’’ති.තස්සසාවකාන

සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔ හන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, 
යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. යසො එවමස්ස යචොය තබ්යබො – 

‘‘ආයස්මා යඛො යස්සත්ථාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, යසො යත
සාමඤ්ඤත්යථො අනුප්පත්යතො. තං ත්වං සාමඤ්ඤත්ථං අනුපාපුණත්වා
සාවකානංධම්මංය යසසි–‘ඉ ං යවොහිතායඉ ංයවොසුඛායා’ති.තස්සයත

සාවකා න සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔ හන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං

උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. යසයයථාපි නාම

පුරාණං බන්ධනං ඡින්දිත්වා අඤ්ඤං නවං බන්ධනං කයරයය, එවං

සම්ප මි ං පාපකං යලොභධම්මං ව ාමි, කිඤ්හි පයරො පරස්ස කරිස්සතී’’ති. 

අයංයඛො, යලොහිච්ච, තතියයොසත්ථා, යයොයලොයකයචො නාරයහො; යයොච

පයනවරූපංසත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාභූතාතච්ොධම්මිකාඅනවජ්ජා.

ඉයම යඛො, යලොහිච්ච, තයයොසත්ථායරො, යයයලොයකයචො නාරහා, යයොච

පයනවරූයප සත්ථායරො යචොය ති, සා යචො නා භූතා තච්ො ධම්මිකා
අනවජ්ජාති. 

නයචො නාරහසත්ථු 

516. එවං වුත්යත, යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එත යවොච – 

‘‘අත්ථි පන, යභො යගොතම, යකොචි සත්ථා, යයො යලොයක

නයචො නාරයහො’’ති? ‘‘අත්ථි යඛො, යලොහිච්ච, සත්ථා, යයො යලොයක

නයචො නාරයහො’’ති. ‘‘කතයමො පන යසො, යභො යගොතම, සත්ථා, යයො

යලොයක නයචො නාරයහො’’ති? 

‘‘ඉධ, යලොහිච්ච, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං, 

සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු එවං

විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, යලොහිච්ච, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො 

යහොති…යප.…පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති… යස්මිංයඛො, යලොහිච්ච, 

සත්ථරි සාවයකො එවරූපං උළාරං වියසසං අධිගච්ෙති, අයම්පි යඛො, 

යලොහිච්ච, සත්ථා, යයො යලොයක නයචො නාරයහො. යයො ච පයනවරූපං

සත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාඅභූතා අතච්ොඅධම්මිකාසාවජ්ජා…යප.…
දුතියංඣානං…යප.…තතියංඣානං…යප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති. යස්මිං යඛො, යලොහිච්ච, සත්ථරි සාවයකො එවරූපංඋළාරං වියසසං

අධිගච්ෙති, අයම්පියඛො, යලොහිච්ච, සත්ථා, යයොයලොයක නයචො නාරයහො, 

යයො ච පයනවරූපං සත්ථාරං යචොය ති, සා යචො නා අභූතා අතච්ො
අධම්මිකා සාවජ්ජා… ඤාණ ස්සනාය චිත්තං අභිනීහරති

අභිනින්නායමති…යප.…යස්මිංයඛො, යලොහිච්ච, සත්ථරිසාවයකොඑවරූපං

උළාරං වියසසං අධිගච්ෙති, අයම්පි යඛො, යලොහිච්ච, සත්ථා, යයො යලොයක
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නයචො නාරයහො, යයොචපයනවරූපංසත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාඅභූතා

අතච්ො අධම්මිකාසාවජ්ජා…නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාති.යස්මිංයඛො, 

යලොහිච්ච, සත්ථරි සාවයකො එවරූපං උළාරං වියසසං අධිගච්ෙති, අයම්පි

යඛො, යලොහිච්ච, සත්ථා, යයොයලොයක නයචො නාරයහො, යයොචපයනවරූපං

සත්ථාරංයචොය ති, සායචො නාඅභූතා අතච්ොඅධම්මිකාසාවජ්ජා’’ති. 

517. එවං වුත්යත, යලොහිච්යචො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එත යවොච – 

‘‘යසයයථාපි, යභොයගොතම, පුරියසොපුරිසංනරකපපාතංපතන්තංයකයසසු

ගයහත්වා උද්ධරිත්වාථයලපතිට්ඨයපයය, එවයමවාහංයභොතායගොතයමන

නරකපපාතං පපතන්යතො උද්ධරිත්වා ථයල පතිට්ඨාපියතො. අභික්කන්තං, 

යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම, යසයයථාපි, යභො යගොතම, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජය්ය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය, 

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං යභොතා යගොතයමන

අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ොමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

යලොහිච්චසුත්තංනිට්ඨිතංද්වා සමං. 
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13. යතවිජ්ජසුත්තං 
518. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකං චරමායනො

මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහියයනමනසාකටං
නාම යකොසලානං බ්රාහ්මණගායමො ත වසරි. තත්ර සු ං භගවා මනසාකයට
විහරතිඋත්තයරන මනසාකටස්සඅචිරවතියානදියාතීයරඅම්බවයන. 

519. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා 

බ්රාහ්මණමහාසාලාමනසාකයටපටිවසන්ති, යසයයථි ං–චඞ්කීබ්රාහ්මයණො
තාරුක්යඛො බ්රාහ්මයණොයපොක්ඛරසාතිබ්රාහ්මයණොජාණුයසොණබ්රාහ්මයණො
යතොය යයයො බ්රාහ්මයණො අඤ්යඤ ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා
බ්රාහ්මණමහාසාලා. 

520. අථ යඛො වායසට්ඨභාරද්වාජානං මාණවානං ජඞ්ඝවිහාරං 
අනුචඞ්කමන්තානං අනුවිචරන්තානං මග්ගාමග්යග කථා උ පාදි. අථ යඛො

වායසට්යඨොමාණයවො එවමාහ–‘‘අයයමවඋජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනො

නියයානියකො නියයාති තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, ය්වායං අක්ඛායතො
බ්රාහ්මයණන යපොක්ඛරසාතිනා’’ති. භාරද්වායජොපි මාණයවො එවමාහ –

‘‘අයයමව උජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො, නියයාති

තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, ය්වායං අක්ඛායතො බ්රාහ්මයණන 
තාරුක්යඛනා’’ති. යනව යඛො අසක්ඛි වායසට්යඨො මාණයවො භාරද්වාජං

මාණවංසඤ්ඤායපතුං, න පනඅසක්ඛිභාරද්වායජොමාණයවොපිවායසට්ඨං
මාණවංසඤ්ඤායපතුං. 

521. අථ යඛොවායසට්යඨොමාණයවොභාරද්වාජං මාණවංආමන්යතසි–

‘‘අයං යඛො, භාරද්වාජ, සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා 
පබ්බජියතොමනසාකයටවිහරතිඋත්තයරනමනසාකටස්සඅචිරවතියානදියා
තීයර අම්බවයන. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො
කිත්තිසද්ය ො අබ්භුග්ගයතො – ‘‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිස ම්මසාරථි

සත්ථා ය වමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’’ති. ආයාම, යභො භාරද්වාජ, යයන

සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං

සමණංයගොතමංපුච්ඡිස්සාම.යථායනොසමයණොයගොතයමො බයාකරිස්සති, 

තථා නං ධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො භාරද්වායජො මාණයවො 
වායසට්ඨස්සමාණවස්සපච්චස්යසොසි. 

මග්ගාමග්ගකථා 

522. අථ යඛො වායසට්ඨභාරද්වාජා මාණවා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමො නීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොවායසට්යඨොමාණයවො භගවන්තංඑත යවොච– ‘‘ඉධ, යභො
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යගොතම, අම්හාකං ජඞ්ඝවිහාරං අනුචඞ්කමන්තානං අනුවිචරන්තානං

මග්ගාමග්යග කථා උ පාදි. අහං එවං ව ාමි – ‘අයයමව උජුමග්යගො, 

අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො නියයාති තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, 
ය්වායං අක්ඛායතොබ්රාහ්මයණනයපොක්ඛරසාතිනා’ති.භාරද්වායජොමාණයවො
එවමාහ – ‘අයයමව උජුමග්යගො අයමඤ්ජසායයනොනියයානියකොනියයාති

තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, ය්වායං අක්ඛායතො බ්රාහ්මයණන

තාරුක්යඛනා’ති. එත්ථ, යභො යගොතම, අත්යථවවිග්ගයහො, අත්ථිවිවාය ො, 
අත්ථිනානාවාය ො’’ති. 

523. ‘‘ඉති කිර, වායසට්ඨ, ත්වංඑවංවය සි– ‘‘අයයමවඋජුමග්යගො, 

අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො නියයාති තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, 
ය්වායං අක්ඛායතො බ්රාහ්මයණන යපොක්ඛරසාතිනා’’ති. භාරද්වායජො
මාණයවොඑවමාහ–‘‘අයයමවඋජුමග්යගොඅයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො

නියයාති තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතාය, ය්වායං අක්ඛායතො බ්රාහ්මයණන

තාරුක්යඛනා’’ති. අථ කිස්මිං පන යවො, වායසට්ඨ, විග්ගයහො, කිස්මිං 

විවාය ො, කිස්මිංනානාවාය ො’’ති? 

524. ‘‘මග්ගාමග්යග, යභොයගොතම.කිඤ්චාපි, යභොයගොතම, බ්රාහ්මණා

නානාමග්යග පඤ්ඤයපන්ති, අද්ධරියා බ්රාහ්මණා තිත්තිරියා බ්රාහ්මණා

ෙන්ය ොකා බ්රාහ්මණා බව්හාරිජ්ඣා බ්රාහ්මණා, අථ යඛො සබ්බානි තානි 
නියයානිකානියයන්තිතක්කරස්සබ්රහ්මසහබයතාය. 

‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර බහූනි

යචපි නානාමග්ගානි භවන්ති, අථ යඛො සබ්බානි තානි ගාමසයමොසරණානි 

භවන්ති; එවයමව යඛො, යභො යගොතම, කිඤ්චාපි බ්රාහ්මණා නානාමග්යග

පඤ්ඤයපන්ති, අද්ධරියා බ්රාහ්මණා තිත්තිරියා බ්රාහ්මණා ෙන්ය ොකා 

බ්රාහ්මණා බව්හාරිජ්ඣා බ්රාහ්මණා, අථ යඛො සබ්බානි තානි නියයානිකා 
නියයන්තිතක්කරස්සබ්රහ්මසහබයතායා’’ති. 

වායසට්ඨමාණවානුය ොයගො 

525. ‘‘නියයන්තීති වායසට්ඨ වය සි’’? ‘‘නියයන්තීති, යභො යගොතම, 

ව ාමි’’. ‘‘නියයන්තීති, වායසට්ඨ, වය සි’’? ‘‘නියයන්තීති, යභො යගොතම, 

ව ාමි’’. ‘‘නියයන්තීති, වායසට්ඨ, වය සි’’? ‘‘නියයන්තී’’ති, යභො යගොතම, 

ව ාමි’’. 

‘‘කිං පන, වායසට්ඨ, අත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං

එකබ්රාහ්මයණොපි, යයන බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො

යගොතම’’. 

‘‘කිං පන, වායසට්ඨ, අත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං 

එකාචරියයොපි, යයනබ්රහ්මාසක්ඛිදිට්යඨො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 
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‘‘කිං පන, වායසට්ඨ, අත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං 

එකාචරියපාචරියයොපි, යයන බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො
යගොතම’’. 

‘‘කිං පන, වායසට්ඨ, අත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං යාව 

සත්තමා ආචරියාමහයුගා [සත්තමාචරියමහයුගා (සයා.)] යයන බ්රහ්මා

සක්ඛිදිට්යඨො’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

526. ‘‘කිං පන, වායසට්ඨ, යයපි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං පුබ්බකා

ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමි ං එතරහි

යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං [සමීහිතං 

(සයා.)], ත නුගායන්ති, ත නුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, 

වාචිතමනුවායචන්ති, යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො
යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො කස්සයපො

භගු. යතපි එවමාහංසු – ‘මයයමතං ජානාම, මයයමතං පස්සාම, යත්ථ වා

බ්රහ්මා, යයනවාබ්රහ්මා, යහිංවාබ්රහ්මා’’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

527. ‘‘ඉති කිර, වායසට්ඨ, නත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං

එකබ්රාහ්මයණොපි, යයන බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො. නත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං

බ්රාහ්මණානං එකාචරියයොපි, යයන බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො. නත්ථි යකොචි

යතවිජ්ජානංබ්රාහ්මණානංඑකාචරියපාචරියයොපි, යයන බ්රහ්මාසක්ඛිදිට්යඨො.
නත්ථි යකොචි යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං යාව සත්තමා ආචරියාමහයුගා
යයන බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො. යයපි කිර යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං පුබ්බකා

ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමි ං එතරහි

යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං, 

ත නුගායන්ති, ත නුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, වාචිතමනුවායචන්ති, 

යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි 

අඞ්ගීරයසොභාරද්වායජො වායසට්යඨොකස්සයපොභගු, යතපිනඑවමාහංසු –

‘මයයමතං ජානාම, මයයමතං පස්සාම, යත්ථ වා බ්රහ්මා, යයනවා බ්රහ්මා, 

යහිංවාබ්රහ්මා’ති.යතව යතවිජ්ජාබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු–‘යංනජානාම, යං

න පස්සාම, තස්ස සහබයතාය මග්ගං ය යසම. අයයමව උජුමග්යගො

අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො, නියයාති තක්කරස්ස 
බ්රහ්මසහබයතායා’’’ති. 

528. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනු එවං සන්යත යතවිජ්ජානං 

බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො

යගොතම, එවං සන්යත යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යතවත [යතව(ක.)], වායසට්ඨ, යතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා

යංනජානන්ති, යංනපස්සන්ති, තස්සසහබයතාය මග්ගංය යසස්සන්ති.
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‘අයයමව උජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො, නියයාති 

තක්කරස්සබ්රහ්මසහබයතායා’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

529. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, අන්ධයවණ පරම්පරසංසත්තා පුරියමොපි

න පස්සති, මජ්ඣියමොපින පස්සති, පච්ඡියමොපින පස්සති. එවයමව යඛො, 

වායසට්ඨ, අන්ධයවණූපමං මඤ්යඤ යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං භාසිතං, 

පුරියමොපි න පස්සති, මජ්ඣියමොපි න පස්සති, පච්ඡියමොපි න පස්සති.

යතසමි ං යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං භාසිතං හස්සකඤ්යඤව සම්පජ්ජති, 

නාමකඤ්යඤව සම්පජ්ජති, රිත්තකඤ්යඤව සම්පජ්ජති, තුච්ෙකඤ්යඤව
සම්පජ්ජති. 

530. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, පස්සන්ති යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා

චන්දිමසූරියය, අඤ්යඤචාපිබහුජනා, යයතොච චන්දිමසූරියාඋග්ගච්ෙන්ති, 

යත්ථ ච ඔගච්ෙන්ති, ආයාචන්ති යථොමයන්ති පඤ්ජලිකා නමස්සමානා

අනුපරිවත්තන්තී’’ති? 

‘‘එවං, යභො යගොතම, පස්සන්ති යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා චන්දිමසූරියය, 

අඤ්යඤ චාපි බහුජනා, යයතො ච චන්දිමසූරියා උග්ගච්ෙන්ති, යත්ථ ච

ඔගච්ෙන්ති, ආයාචන්ති යථොමයන්ති පඤ්ජලිකා නමස්සමානා 
අනුපරිවත්තන්තී’’ති. 

531. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, යං පස්සන්ති යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා

චන්දිමසූරියය, අඤ්යඤචාපිබහුජනා, යයතොචචන්දිමසූරියා උග්ගච්ෙන්ති, 

යත්ථ ච ඔගච්ෙන්ති, ආයාචන්ති යථොමයන්ති පඤ්ජලිකා නමස්සමානා 

අනුපරිවත්තන්ති, පයහොන්ති යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා චන්දිමසූරියානං

සහබයතාය මග්ගං ය යසතුං – ‘‘අයයමව උජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනො

නියයානියකො, නියයාති තක්කරස්සචන්දිමසූරියානංසහබයතායා’’ති? ‘‘යනො

හි ං, යභොයගොතම’’. 

‘‘ඉතිකිර, වායසට්ඨ, යංපස්සන්තියතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා චන්දිමසූරියය, 

අඤ්යඤ චාපි බහුජනා, යයතො ච චන්දිමසූරියා උග්ගච්ෙන්ති, යත්ථ ච

ඔගච්ෙන්ති, ආයාචන්ති යථොමයන්ති පඤ්ජලිකා නමස්සමානා 

අනුපරිවත්තන්ති, යතසම්පි නප්පයහොන්ති චන්දිමසූරියානං සහබයතාය

මග්ගංය යසතුං – ‘‘අයයමවඋජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනොනියයානියකො, 
නියයාතිතක්කරස්ස චන්දිමසූරියානංසහබයතායා’’ති. 

532. ‘‘ඉතිපන [කිංපන(සී.සයා. පී.)] නකිරයතවිජ්යජහිබ්රාහ්මයණහි
බ්රහ්මාසක්ඛිදිට්යඨො.නපිකිර යතවිජ්ජානංබ්රාහ්මණානංආචරියයහිබ්රහ්මා
සක්ඛිදිට්යඨො.නපිකිරයතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං ආචරියපාචරියයහිබ්රහ්මා

සක්ඛිදිට්යඨො.නපි කිරයතවිජ්ජානංබ්රාහ්මණානංයාවසත්තමා [සත්තයමහි 

(?)] ආචරියාමහයුයගහි බ්රහ්මා සක්ඛිදිට්යඨො. යයපි කිර යතවිජ්ජානං 
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පටුන 

බ්රාහ්මණානංපුබ්බකාඉසයයොමන්තානංකත්තායරොමන්තානංපවත්තායරො, 
යයසමි ං එතරහි යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං

සමිහිතං, ත නුගායන්ති, ත නුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, 

වාචිතමනුවායචන්ති, යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො 
යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො කස්සයපො

භගු, යතපිනඑවමාහංසු–‘‘මයයමතංජානාම, මයයමතංපස්සාම, යත්ථ වා

බ්රහ්මා, යයන වා බ්රහ්මා, යහිං වා බ්රහ්මා’’ති. යතව යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා 

එවමාහංසු – ‘‘යං න ජානාම, යං න පස්සාම, තස්ස සහබයතාය මග්ගං
ය යසම – අයයමව උජුමග්යගො අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො නියයාති
තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතායා’’ති. 

533. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනු එවං සන්යත යතවිජ්ජානං 

බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො

යගොතම, එවං සන්යත යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යත වත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යං න 

ජානන්ති, යං න පස්සන්ති, තස්ස සහබයතාය මග්ගං ය යසස්සන්ති –

‘‘අයයමව උජුමග්යගො, අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො, නියයාති

තක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතායා’’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

ජනප කලයාණීඋපමා 

534. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, පුරියසොඑවංවය යය–‘‘අහංයා ඉමස්මිං

ජනපය  ජනප කලයාණී, තං ඉච්ොමි, තං කායමමී’’ති. තයමනං එවං

වය යයං – ‘‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං ජනප කලයාණං ඉච්ෙසි කායමසි, 
ජානාසි තං ජනප කලයාණං – ඛත්තියී වා බ්රාහ්මණී වා යවස්සී වා සුද්දී

වා’’ති? ඉතිපුට්යඨො‘‘යනො’’ති වය යය. 

‘‘තයමනං එවං වය යයං – ‘‘අම්යභො පුරිස, යංත්වං ජනප කලයාණං 

ඉච්ෙසිකායමසි, ජානාසි තං ජනප කලයාණං – එවංනාමා එවංයගොත්තාති

වා, දීඝා වා රස්සා වා මජ්ඣිමා වා කාළී වා සාමා වා මඞ්ගුරච්ෙවී වාති, 

අමුකස්මිං ගායම වා නිගයම වා නගයර වා’’ති? ඉති පුට්යඨො ‘යනො’ති

වය යය.තයමනං එවංවය යයං – ‘‘අම්යභොපුරිස, යංත්වංනජානාසින

පස්සසි, තංත්වංඉච්ෙසි කායමසී’’ති? ඉතිපුට්යඨො‘‘ආමා’’තිවය යය. 

535. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනුඑවං සන්යතතස්ස පුරිසස්ස

අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො යගොතම, එවං 
සන්යතතස්සපුරිසස්සඅප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 

536. ‘‘එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, නකිර යතවිජ්යජහිබ්රාහ්මයණහිබ්රහ්මා

සක්ඛිදිට්යඨො, නපි කිර යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං ආචරියයහි බ්රහ්මා
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සක්ඛිදිට්යඨො, නපිකිරයතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානංආචරියපාචරියයහිබ්රහ්මා
සක්ඛිදිට්යඨො. නපි කිර යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං යාව සත්තමා
ආචරියාමහයුයගහිබ්රහ්මාසක්ඛිදිට්යඨො.යයපිකිර යතවිජ්ජානංබ්රාහ්මණානං

පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමි ං

එතරහි යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං, 

ත නුගායන්ති, ත නුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, වාචිතමනුවායචන්ති, 
යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි 

අඞ්ගීරයසොභාරද්වායජො වායසට්යඨොකස්සයපොභගු, යතපිනඑවමාහංසු –

‘‘මයයමතංජානාම, මයයමතංපස්සාම, යත්ථවාබ්රහ්මා, යයනවාබ්රහ්මා, 

යහිංවාබ්රහ්මා’’ති.යතව යතවිජ්ජාබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු–‘‘යංනජානාම, 

යං න පස්සාම, තස්ස සහබයතාය මග්ගං ය යසම – අයයමව උජුමග්යගො
අයමඤ්ජසායයනොනියයානියකොනියයාතිතක්කරස්ස බ්රහ්මසහබයතායා’’ති. 

537. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනු එවං සන්යත යතවිජ්ජානං 

බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො

යගොතම, එවං සන්යත යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යත වත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යං න 

ජානන්ති, යං න පස්සන්ති, තස්ස සහබයතාය මග්ගං ය යසස්සන්ති –
අයයමවඋජුමග්යගො අයමඤ්ජසායයනොනියයානියකො නියයාතිතක්කරස්ස
බ්රහ්මසහබයතායාතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

නිස්යසණීඋපමා 

538. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, පුරියසො චාතුමහාපයථ නිස්යසණං

කයරයය – පාසා ස්ස ආයරොහණාය. තයමනං එවං වය යයං – ‘‘අම්යභො

පුරිස, යස්ස ත්වං [යං ත්වං (සයා.)] පාසා ස්ස ආයරොහණාය නිස්යසණං

කයරොසි, ජානාසිතං පාසා ං – පුරත්ථිමාය වා දිසාය  ක්ඛිණාය වා දිසාය
පච්ඡිමාය වා දිසාය උත්තරාය වා දිසාය උච්යචො වා නීයචො වා මජ්ඣියමො

වා’’ති? ඉතිපුට්යඨො‘‘යනො’’තිවය යය. 

‘‘තයමනං එවං වය යයං – ‘‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං න ජානාසි, න 

පස්සසි, තස්ස ත්වං පාසා ස්සආයරොහණායනිස්යසණං කයරොසී’’ති? ඉති

පුට්යඨො ‘‘ආමා’’තිවය යය. 

539. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනුඑවං සන්යතතස්ස පුරිසස්ස

අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො යගොතම, එවං 
සන්යතතස්සපුරිසස්සඅප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 

540. ‘‘එවයමවයඛො, වායසට්ඨ, නකිරයතවිජ්යජහිබ්රාහ්මයණහි බ්රහ්මා

සක්ඛිදිට්යඨො, නපි කිර යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං ආචරියයහි බ්රහ්මා
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සක්ඛිදිට්යඨො, නපිකිරයතවිජ්ජානංබ්රාහ්මණානං ආචරියපාචරියයහිබ්රහ්මා

සක්ඛිදිට්යඨො, නපි කිර යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං යාව සත්තමා
ආචරියාමහයුයගහිබ්රහ්මාසක්ඛිදිට්යඨො.යයපිකිරයතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං

පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමි ං

එතරහි යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තප ං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං, 

ත නුගායන්ති, ත නුභාසන්ති, භාසිතමනුභාසන්ති, වාචිතමනුවායචන්ති, 
යසයයථි ං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමය යවො යවස්සාමිත්යතො යමතග්ගි

අඞ්ගීරයසොභාරද්වායජො වායසට්යඨොකස්සයපොභගු, යතපි නඑවමාහංසු –

මයයමතං ජානාම, මයයමතං පස්සාම, යත්ථ වා බ්රහ්මා, යයන වා බ්රහ්මා, 

යහිංවාබ්රහ්මාති.යතවයතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා එවමාහංසු–‘‘යංනජානාම, යං

න පස්සාම, තස්ස සහබයතාය මග්ගං ය යසම, අයයමව උජුමග්යගො
අයමඤ්ජසායයනොනියයානියකොනියයාති තක්කරස්සබ්රහ්මසහබයතායා’’ති. 

541. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, නනු එවං සන්යත යතවිජ්ජානං 

බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො

යගොතම, එවං සන්යත යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං අප්පාටිහීරකතං භාසිතං
සම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘සාධු, වායසට්ඨ. යත වත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යං න 

ජානන්ති, යංනපස්සන්ති, තස්සසහබයතායමග්ගංය යසස්සන්ති.අයයමව
උජුමග්යගො අයමඤ්ජසායයනො නියයානියකො නියයාති තක්කරස්ස 

බ්රහ්මසබයතායාති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

අචිරවතීනදීඋපමා 

542. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, අයං අචිරවතී නදී පූරා උ කස්ස 
සමතිත්තිකාකාකයපයයා.අථපුරියසොආගච්යෙයයපාරත්ථියකොපාරගයවසී
පාරගාමීපාරං තරිතුකායමො.යසොඔරියමතීයරඨියතොපාරිමංතීරංඅව්යහයය

–‘‘එහිපාරාපාරං, එහි පාරාපාර’’න්ති. 

543. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, අපි නු තස්ස පුරිසස්ස 
අව්හායනයහතුවාආයාචනයහතු වා පත්ථනයහතු වා අභිනන් නයහතු වා

අචිරවතියා නදියා පාරිමං තීරං ඔරිමං තීරං ආගච්යෙයයා’’ති? ‘‘යනො හි ං, 
යභොයගොතම’’. 

544. ‘‘එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යය ධම්මා 

බ්රාහ්මණකාරකා යත ධම්යම පහාය වත්තමානා, යය ධම්මා 
අබ්රාහ්මණකාරකා යත ධම්යම සමා ාය වත්තමානා එවමාහංසු – 

‘‘ඉන් මව්හයාම, යසොමමව්හයාම, වරුණමව්හයාම, ඊසානමව්හයාම, 

පජාපතිමව්හයාම, බ්රහ්මමව්හයාම, මහිද්ධිමව්හයාම, යමමව්හයාමා’’ති. 
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‘‘යත වත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා යයධම්මා බ්රාහ්මණකාරකා

යත ධම්යම පහාය වත්තමානා, යය ධම්මා අබ්රාහ්මණකාරකා යත ධම්යම
සමා ායවත්තමානා අව්හායනයහතුවාආයාචනයහතුවා පත්ථනයහතුවා
අභිනන් නයහතු වා කායස්ස යභ ා පරං මරණා බ්රහ්මානං සහබූපගා 

භවිස්සන්තී’’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

545. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, අයං අචිරවතී නදී පූරා උ කස්ස 
සමතිත්තිකාකාකයපයයා.අථපුරියසොආගච්යෙයයපාරත්ථියකොපාරගයවසී
පාරගාමීපාරං තරිතුකායමො.යසොඔරියමතීයර ළ්හායඅන්දුයාපච්ොබාහං
ගාළ්හබන්ධනංබද්යධො. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, අපි නු යසො පුරියසො අචිරවතියා නදියා 

ඔරිමාතීරාපාරිමංතීරංගච්යෙයයා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

546. ‘‘එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, පඤ්චියම කාමගුණාඅරියස්ස විනයය

අන්දූතිපි වුච්චන්ති, බන්ධනන්තිපි වුච්චන්ති. කතයම පඤ්ච? 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා. යසොතවිඤ්යඤයයා සද් ා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා…
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා
මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා. 

‘‘ඉයම යඛො, වායසට්ඨ, පඤ්ච කාමගුණා අරියස්ස විනයය අන්දූතිපි 

වුච්චන්ති, බන්ධනන්තිපිවුච්චන්ති. ඉයමයඛොවායසට්ඨ පඤ්චකාමගුයණ
යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා ගධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා අනාදීනව ස්සාවියනො

අනිස්සරණපඤ්ඤාපරිභුඤ්ජන්ති.යතවත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා

යය ධම්මා බ්රාහ්මණකාරකා, යත ධම්යම පහාය වත්තමානා, යය ධම්මා 

අබ්රාහ්මණකාරකා, යතධම්යමසමා ායවත්තමානාපඤ්චකාමගුයණ ගධිතා
මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා අනාදීනව ස්සාවියනො අනිස්සරණපඤ්ඤා
පරිභුඤ්ජන්තා කාමන්දුබන්ධනබද්ධාකායස්සයභ ාපරංමරණාබ්රහ්මානං

සහබූපගා භවිස්සන්තී’’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

547. ‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, අයං අචිරවතී නදී පූරා උ කස්ස
සමතිත්තිකාකාකයපයයා.අථපුරියසොආගච්යෙයය පාරත්ථියකොපාරගයවසී
පාරගාමී පාරං තරිතුකායමො. යසො ඔරියම තීයර සසීසං පාරුපිත්වා 
නිපජ්යජයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, අපි නු යසො පුරියසො අචිරවතියා නදියා 

ඔරිමාතීරාපාරිමංතීරංගච්යෙයයා’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. 

548. ‘‘එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, පඤ්චියම නීවරණා අරියස්ස විනයය 

ආවරණාතිපි වුච්චන්ති, නීවරණාතිපි වුච්චන්ති, ඔනාහනාතිපි වුච්චන්ති, 
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පරියයොනාහනාතිපි වුච්චන්ති. කතයම පඤ්ච? කාමච්ෙන් නීවරණං, 

බයාපා නීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, 

විචිකිච්ොනීවරණං.ඉයමයඛො, වායසට්ඨ, පඤ්චනීවරණාඅරියස්සවිනයය

ආවරණාතිපි වුච්චන්ති, නීවරණාතිපි වුච්චන්ති, ඔනාහනාතිපි වුච්චන්ති, 
පරියයොනාහනාතිපිවුච්චන්ති. 

549. ‘‘ඉයමහි යඛො, වායසට්ඨ, පඤ්චහි නීවරයණහියතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා

ආවුටානිවුටාඔනද්ධා [ඔඵුටා (සී. ක.), ඔඵුතා (සයා.)] පරියයොනද්ධා.යත

වත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා යය ධම්මාබ්රාහ්මණකාරකායතධම්යම

පහාය වත්තමානා, යය ධම්මා අබ්රාහ්මණකාරකා යත ධම්යම සමා ාය
වත්තමානා පඤ්චහි නීවරයණහි ආවුටා නිවුටා ඔනද්ධා පරියයොනද්ධා 

[පරියයොනද්ධා, යත (සයා. ක.)] කායස්ස යභ ා පරං මරණා බ්රහ්මානං 

සහබූපගා භවිස්සන්තී’’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

සංසන් නකථා 

550. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, කින්ති යත සුතං බ්රාහ්මණානං

වුද්ධානං මහල්ලකානං ආචරියපාචරියානං භාසමානානං, සපරිග්ගයහො වා 

බ්රහ්මාඅපරිග්ගයහොවා’’ති? ‘‘අපරිග්ගයහො, යභොයගොතම’’.‘‘සයවරචිත්යතො

වා අයවරචිත්යතො වා’’ති? ‘‘අයවරචිත්යතො, යභො යගොතම’’.

‘‘සබයාපජ්ජචිත්යතො වා අබයාපජ්ජචිත්යතො වා’’ති? ‘‘අබයාපජ්ජචිත්යතො, 

යභො යගොතම’’. ‘‘සංකිලිට්ඨචිත්යතො වා අසංකිලිට්ඨචිත්යතො වා’’ති? 

‘‘අසංකිලිට්ඨචිත්යතො, යභො යගොතම’’. ‘‘වසවත්තී වා අවසවත්තී වා’’ති? 

‘‘වසවත්තී, යභොයගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, සපරිග්ගහා වා යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා

අපරිග්ගහා වා’’ති? ‘‘සපරිග්ගහා, යභො යගොතම’’. ‘‘සයවරචිත්තා වා 

අයවරචිත්තාවා’’ති? ‘‘සයවරචිත්තා, යභොයගොතම’’. ‘‘සබයාපජ්ජචිත්තාවා

අබයාපජ්ජචිත්තා වා’’ති? ‘‘සබයාපජ්ජචිත්තා, යභො යගොතම’’.

‘‘සංකිලිට්ඨචිත්තා වා අසංකිලිට්ඨචිත්තා වා’’ති? ‘‘සංකිලිට්ඨචිත්තා, යභො

යගොතම’’.‘‘වසවත්තීවාඅවසවත්තීවා’’ති? ‘‘අවසවත්තී, යභොයගොතම’’. 

551. ‘‘ඉති කිර, වායසට්ඨ, සපරිග්ගහා යතවිජ්ජාබ්රාහ්මණාඅපරිග්ගයහො
බ්රහ්මා.අපිනුයඛොසපරිග්ගහානංයතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානංඅපරිග්ගයහන

බ්රහ්මුනාසද්ධිංසංසන් තිසයමතී’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභො යගොතම’’. ‘‘සාධු, 

වායසට්ඨ, යත වත, වායසට්ඨ, සපරිග්ගහා යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා කායස්ස

යභ ා පරං මරණා අපරිග්ගහස්ස බ්රහ්මුයනො සහබූපගා භවිස්සන්තී’’ති, 
යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘ඉතිකිර, වායසට්ඨ, සයවරචිත්තායතවිජ්ජාබ්රාහ්මණා, අයවරචිත්යතො
බ්රහ්මා…යප.… සබයාපජ්ජචිත්තා යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා අබයාපජ්ජචිත්යතො
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බ්රහ්මා… සංකිලිට්ඨචිත්තා යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා අසංකිලිට්ඨචිත්යතො

බ්රහ්මා… අවසවත්තී යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා වසවත්තී බ්රහ්මා, අපි නු යඛො
අවසවත්තීනං යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං වසවත්තිනා බ්රහ්මුනා සද්ධිං

සංසන් තිසයමතී’’ති? ‘‘යනොහි ං, යභොයගොතම’’. ‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යත

වත, වායසට්ඨ, අවසවත්තීයතවිජ්ජා බ්රාහ්මණාකායස්සයභ ාපරංමරණා

වසවත්තිස්සබ්රහ්මුයනොසහබූපගා භවිස්සන්තී’’ති, යනතංඨානංවිජ්ජති. 

552. ‘‘ඉධ යඛො පන යත, වායසට්ඨ, යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා ආසීදිත්වා 

[ආදිසිත්වා (ක.)] සංසී න්ති, සංසීදිත්වා විසාරං [විසා ං (සී. පී.), විසත්තං

(සයා.)] පාපුණන්ති, සුක්ඛතරං [සුක්ඛතරණං (ක.)] මඤ්යඤ තරන්ති.

තස්මා ඉ ං යතවිජ්ජානං බ්රාහ්මණානං යතවිජ්ජාඉරිණන්තිපි වුච්චති, 

යතවිජ්ජාවිවනන්තිපි වුච්චති, යතවිජ්ජාබයසනන්තිපිවුච්චතී’’ති. 

553. එවං වුත්යත, වායසට්යඨොමාණයවො භගවන්තංඑත යවොච–‘‘සුතං

යමතං, යභො යගොතම, සමයණො යගොතයමො බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්ගං 

ජානාතී’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, වායසට්ඨ.ආසන්යනඉයතොමනසාකටං, න

ඉයතො දූයර මනසාකට’’න්ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම, ආසන්යන ඉයතො

මනසාකටං, නඉයතොදූයර මනසාකට’’න්ති. 

554. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, ඉධස්ස පුරියසො මනසාකයට 
ජාතසංවද්යධො. තයමනං මනසාකටයතො තාවය ව අවසටං මනසාකටස්ස

මග්ගං පුච්යෙයයං. සියා නු යඛො, වායසට්ඨ, තස්ස පුරිසස්ස මනසාකයට 
ජාතසංවද්ධස්ස මනසාකටස්ස මග්ගං පුට්ඨස්ස  න්ධායිතත්තං වා

විත්ථායිතත්තං වා’’ති? ‘‘යනො හි ං, යභො යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? 

‘‘අමු හි, යභො යගොතම, පුරියසො මනසාකයට ජාතසංවද්යධො, තස්ස
සබ්බායනවමනසාකටස්සමග්ගානිසුවිදිතානී’’ති. 

‘‘සියා යඛො, වායසට්ඨ, තස්ස පුරිසස්ස මනසාකයට ජාතසංවද්ධස්ස 

මනසාකටස්ස මග්ගං පුට්ඨස්ස  න්ධායිතත්තං වා විත්ථායිතත්තං වා, න
ත්යවව තථාගතස්ස බ්රහ්මයලොයක වා බ්රහ්මයලොකගාමිනියා වා පටිප ාය

පුට්ඨස්ස  න්ධායිතත්තං වා විත්ථායිතත්තං වා. බ්රහ්මානං චාහං, වායසට්ඨ, 

පජානාමි බ්රහ්මයලොකඤ්චබ්රහ්මයලොකගාමිනිඤ්චපටිප ං, යථාපටිපන්යනො

චබ්රහ්මයලොකං උපපන්යනො, තඤ්චපජානාමී’’ති. 

555. එවං වුත්යත, වායසට්යඨොමාණයවො භගවන්තංඑත යවොච–‘‘සුතං

යමතං, යභො යගොතම, සමයණො යගොතයමො බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්ගං 
ය යසතී’’ති. ‘‘සාධු යනො භවං යගොතයමො බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්ගං

ය යසතු උල්ලුම්පතු භවං යගොතයමො බ්රාහ්මණං පජ’’න්ති. ‘‘යතන හි, 

වායසට්ඨ, සුණාහි; සාධුකං මනසිකයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං යභො’’ති
යඛොවායසට්යඨො මාණයවොභගවයතොපච්චස්යසොසි. 
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බ්රහ්මයලොකමග්ගය සනා 

556. භගවා එත යවොච – ‘‘ඉධ, වායසට්ඨ, තථාගයතො යලොයක

උප්පජ්ජති අරහං, සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… (යථා 190-212 අනුච්යෙය සු

එවං විත්ථායරතබ්බං). එවං යඛො, වායසට්ඨ, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො
යහොති…යප.…තස්සියම පඤ්චනීවරයණපහීයනඅත්තනිසමනුපස්සයතො

පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයොසුඛංයවය ති, සුඛියනොචිත්තං සමාධියති. 

‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති. තථා
දුතියං. තථා තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන
මහග්ගයතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති. 

‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, බලවාසඞ්ඛධයමොඅප්පකසියරයනවචතුද්දිසා 

විඤ්ඤායපයය; එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, එවං භාවිතාය යමත්තාය

යචයතොවිමුත්තියා යං පමාණකතං කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං

තත්රාවතිට්ඨති.අයම්පියඛො, වායසට්ඨ, බ්රහ්මානංසහබයතායමග්යගො. 

‘‘පුන චපරං, වායසට්ඨ, භික්ඛු කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… 
මුදිතාසහගයතනයචතසා…යප.…උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාඑකංදිසං
ඵරිත්වා විහරති. තථා දුතියං. තථා තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහගයතන 
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන
ඵරිත්වාවිහරති. 

‘‘යසයයථාපි, වායසට්ඨ, බලවාසඞ්ඛධයමො අප්පකසියරයනවචතුද්දිසා

විඤ්ඤායපයය. එවයමව යඛො, වායසට්ඨ, එවං භාවිතාය උයපක්ඛාය

යචයතොවිමුත්තියා යං පමාණකතං කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං 

තත්රාවතිට්ඨති.අයංයඛො, වායසට්ඨ, බ්රහ්මානංසහබයතායමග්යගො. 

557. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වායසට්ඨ, එවංවිහාරී භික්ඛු සපරිග්ගයහො වා

අපරිග්ගයහො වා’’ති? ‘‘අපරිග්ගයහො, යභො යගොතම’’. ‘‘සයවරචිත්යතො වා 

අයවරචිත්යතො වා’’ති? ‘‘අයවරචිත්යතො, යභො යගොතම’’.

‘‘සබයාපජ්ජචිත්යතො වා අබයාපජ්ජචිත්යතො වා’’ති? ‘‘අබයාපජ්ජචිත්යතො, 

යභො යගොතම’’. ‘‘සංකිලිට්ඨචිත්යතො වා අසංකිලිට්ඨචිත්යතො වා’’ති? 

‘‘අසංකිලිට්ඨචිත්යතො, යභො යගොතම’’. ‘‘වසවත්තී වා අවසවත්තී වා’’ති? 

‘‘වසවත්තී, යභොයගොතම’’. 

‘‘ඉති කිර, වායසට්ඨ, අපරිග්ගයහො භික්ඛු, අපරිග්ගයහො බ්රහ්මා. අපිනු
යඛො අපරිග්ගහස්ස භික්ඛුයනො අපරිග්ගයහන බ්රහ්මුනා සද්ධිං සංසන් ති

සයමතී’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යසො වත වායසට්ඨ 
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අපරිග්ගයහො භික්ඛු කායස්ස යභ ා පරං මරණා අපරිග්ගහස්ස බ්රහ්මුයනො

සහබූපයගො භවිස්සතී’’ති, ඨානයමතංවිජ්ජති. 

558. ‘‘ඉති කිර, වායසට්ඨ, අයවරචිත්යතො භික්ඛු, අයවරචිත්යතො 

බ්රහ්මා…යප.… අබයාපජ්ජචිත්යතො භික්ඛු, අබයාපජ්ජචිත්යතො බ්රහ්මා… 

අසංකිලිට්ඨචිත්යතො භික්ඛු, අසංකිලිට්ඨචිත්යතො බ්රහ්මා… වසවත්තී භික්ඛු, 

වසවත්තීබ්රහ්මා, අපිනුයඛොවසවත්තිස්සභික්ඛුයනො වසවත්තිනාබ්රහ්මුනා

සද්ධිංසංසන් තිසයමතී’’ති? ‘‘එවං, යභොයගොතම’’.‘‘සාධු, වායසට්ඨ, යසො

වත, වායසට්ඨ, වසවත්තී භික්ඛු කායස්ස යභ ා පරං මරණා වසවත්තිස්ස

බ්රහ්මුයනොසහබූපයගොභවිස්සතීති, ඨානයමතංවිජ්ජතී’’ති. 

559. එවංවුත්යත, වායසට්ඨභාරද්වාජාමාණවාභගවන්තං එත යවොචුං–

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය
‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං යභොතා යගොතයමන

අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං භවන්තං යගොතමං

සරණංගච්ොම, ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසයකයනොභවංයගොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපයතසරණං ගයත’’ති. 

යතවිජ්ජසුත්තංනිට්ඨිතංයතරසමං. 

සීලක්ඛන්ධවග්යගොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද් ානං– 

බ්රහ්මාසාමඤ්ඤඅම්බට්ඨ, 

යසොණකූටමහාලිජාලිනී; 

සීහයපොට්ඨපා සුයභොයකවට්යටො, 
යලොහිච්චයතවිජ්ජායතරසාති. 

සීලක්ඛන්ධවග්ගපාළිනිට්ඨිතා. 
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