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 නයමොතස්සභගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

දීඝනිකාය ො 

මහාවග්ගපාළි 

1. මහාපදානසුත්තං 

පුබ්යබනිවාසපටිසංයුත්තකථා 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහ ත යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආ ායම කය රිකුටිකායං. අථ යඛො සම්ෙහුලානං
භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං කය රිමණ්ඩලමායළ
සන්නිසින්නානං සන්නිපතතානං පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තා ධම්මී කථා

උෙපාදි–‘‘ඉතපි පුබ්යෙනිවායසො, ඉතපිපුබ්යෙනිවායසො’’ත. 

2. අස්යසොසි යඛො භගවා දිබ්ොය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය 
අතක්කන්තමානුසිකායයතසංභික්ඛූනං ඉමංකථාසල්ලාපං.අථයඛො භගවා

උට්ඨායාසනායයනකය රිමණ්ඩලමායළොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි, නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා; කා ච පන යවො

අන්ත ාකථාවිප්පකතා’’ත? 

එවං වුත්යත යත භික්ඛූ භගවන්තං එතෙයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, 

අම්හාකං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං කය රිමණ්ඩලමායළ
සන්නිසින්නානං සන්නිපතතානං පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තා ධම්මී කථා

උෙපාදි – ‘ඉතපි පුබ්යෙනිවායසොඉතපිපුබ්යෙනිවායසො’ත.අයංයඛොයනො, 

භන්යත, අන්ත ාකථාවිප්පකතා. අථභගවාඅනුප්පත්යතො’’ත. 

3. ‘‘ඉච්යඡයයාථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තං

ධම්මිං කථං යසොතු’’න්ත? ‘‘එතස්ස, භගවා, කායලො; එතස්ස, සුගත, 

කායලො; යං භගවා පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තං ධම්මිං කථං කය යය, 

භගවයතොසුත්වා [භගවයතොවචනංසුත්වා(සයා.)] භික්ඛූධාය ස්සන්තී’’ත. 

‘‘යතනහි, භික්ඛයව, සුණාථ,සාධුකංමනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, 
භන්යත’’ත යඛොයතභික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

4. ‘‘ඉයතො යසො, භික්ඛයව, එකනවුතකප්යපයං [එකනවුයතොකප්යපො
(සයා. කං. .).)] විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උෙපාදි.

ඉයතොයසො, භික්ඛයව, එකතංයසකප්යප [එකතංසකප්යපො(සී.)එකතංයසො
කප්යපො (සයා. කං. .).)] යං සිඛී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක

උෙපාදි. තස්මිඤ්යඤව යඛො, භික්ඛයව, එකතංයස කප්යප යවස්සභූ භගවා

අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උෙපාදි. ඉමස්මිඤ්යඤව [ඉමස්මිං
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2 

පටුන 

(කත්ථචී)] යඛො, භික්ඛයව, භද්ෙකප්යප කකුසන්යධො භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උෙපාදි. ඉමස්මිඤ්යඤව යඛො, භික්ඛයව, 

භද්ෙකප්යප යකොණාගමයනො භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක

උෙපාදි.ඉමස්මිඤ්යඤවයඛො, භික්ඛයව, භද්ෙකප්යපකස්සයපොභගවාඅ හං

සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උෙපාදි. ඉමස්මිඤ්යඤව යඛො, භික්ඛයව, 
භද්ෙකප්යපඅහංඑත හිඅ හංසම්මාසම්බුද්යධොයලොයකඋප්පන්යනො. 

5. ‘‘විපස්සී, භික්ඛයව, භගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයොජාතයා 

අයහොසි, ඛත්තයකුයල උෙපාදි. සිඛී, භික්ඛයව, භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයො ජාතයා අයහොසි, ඛත්තයකුයල උෙපාදි.

යවස්සභූ, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයො ජාතයා

අයහොසි, ඛත්තයකුයල උෙපාදි. කකුසන්යධො, භික්ඛයව, භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො බ්රාහ්මයණො ජාතයා අයහොසි, බ්රාහ්මණකුයල උෙපාදි.

යකොණාගමයනො, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො බ්රාහ්මයණො

ජාතයාඅයහොසි, බ්රාහ්මණකුයල උෙපාදි.කස්සයපො, භික්ඛයව, භගවාඅ හං

සම්මාසම්බුද්යධොබ්රාහ්මයණොජාතයාඅයහොසි, බ්රාහ්මණකුයලඋෙපාදි.අහං, 

භික්ඛයව, එත හි අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයො ජාතයා අයහොසිං, 
ඛත්තයකුයලඋප්පන්යනො. 

6. ‘‘විපස්සී, භික්ඛයව, භගවාඅ හං සම්මාසම්බුද්යධොයකොණ්ඩඤ්යඤො

යගොත්යතන අයහොසි. සිඛී, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො

යකොණ්ඩඤ්යඤො යගොත්යතන අයහොසි. යවස්සභූ, භික්ඛයව, භගවා අ හං 

සම්මාසම්බුද්යධො යකොණ්ඩඤ්යඤො යගොත්යතන අයහොසි. කකුසන්යධො, 

භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො කස්සයපො යගොත්යතන අයහොසි.

යකොණාගමයනො, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො කස්සයපො

යගොත්යතන අයහොසි. කස්සයපො, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො

කස්සයපො යගොත්යතන අයහොසි. අහං, භික්ඛයව, එත හි අ හං 
සම්මාසම්බුද්යධොයගොතයමොයගොත්යතනඅයහොසිං. 

7. ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

අසීතවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං අයහොසි. සිඛිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො
අ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සසත්තතවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණංඅයහොසි.

යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සට්ඨිවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං අයහොසි. කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස චත්තාලීසවස්සසහස්සානි

ආයුප්පමාණං අයහොසි. යකොණාගමනස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස තංසවස්සසහස්සානිආයුප්පමාණං අයහොසි. කස්සපස්ස, 

භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස වීසතවස්සසහස්සානි

ආයුප්පමාණං අයහොසි. මය්හං, භික්ඛයව, එත හි අප්පකං ආයුප්පමාණං

පරිත්තංලහුකං; යයොචි ංජීවත, යසොවස්සසතංඅප්පංවාභියයයො. 
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පටුන 

8. ‘‘විපස්සී, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො පාටලියා මූයල

අභිසම්බුද්යධො.සිඛී, භික්ඛයව, භගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධො පුණ්ඩරීකස්ස

මූයල අභිසම්බුද්යධො. යවස්සභූ, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො

සාලස්ස මූයල අභිසම්බුද්යධො. කකුසන්යධො, භික්ඛයව, භගවා අ හං 

සම්මාසම්බුද්යධො සිරීසස්ස මූයල අභිසම්බුද්යධො. යකොණාගමයනො, 

භික්ඛයව, භගවාඅ හං සම්මාසම්බුද්යධොඋදුම්ෙ ස්සමූයලඅභිසම්බුද්යධො.

කස්සයපො, භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො නියරොධස්ස මූයල

අභිසම්බුද්යධො.අහං, භික්ඛයව, එත හිඅ හං සම්මාසම්බුද්යධොඅස්සත්ථස්ස
මූයලඅභිසම්බුද්යධො. 

9. ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

ඛණ්ඩතස්සං නාම සාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගංභද්ෙයුගං.සිඛිස්ස, භික්ඛයව, 

භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අභිභූසම්භවං නාම සාවකයුගං

අයහොසි අග්ගං භද්ෙයුගං. යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සයසොණුත්ත ංනාමසාවකයුගං අයහොසිඅග්ගංභද්ෙයුගං.

කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

විධු සඤ්ජීවංනාමසාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගංභද්ෙයුගං.යකොණාගමනස්ස, 

භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස භියයයොසුත්ත ං නාම

සාවකයුගං අයහොසි අග්ගං භද්ෙයුගං. කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො
අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස තස්සභා ද්වාජං නාම සාවකයුගං අයහොසි

අග්ගං භද්ෙයුගං. මය්හං, භික්ඛයව, එත හි සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානංනාම
සාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගං භද්ෙයුගං. 

10. ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො

අයහොසි අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො

අයහොසි භික්ඛුසතසහස්සං, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අසීතභික්ඛුසහස්සානි. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං
සබ්යෙසංයයවඛීණාසවානං. 

‘‘සිඛිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස තයයො 
සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

භික්ඛුසතසහස්සං, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අසීතභික්ඛුසහස්සානි, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි 

සත්තතභික්ඛුසහස්සානි. සිඛිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං
සබ්යෙසංයයවඛීණාසවානං. 
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‘‘යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සතයයො 
සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අසීතභික්ඛුසහස්සානි, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

සත්තතභික්ඛුසහස්සානි, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි 

සට්ඨිභික්ඛුසහස්සානි. යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං
සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. 

‘‘කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි චත්තාලීසභික්ඛුසහස්සානි. 

කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සඅයංඑයකො
සාවකානං සන්නිපායතොඅයහොසිසබ්යෙසංයයවඛීණාසවානං. 

‘‘යකොණාගමනස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි තංසභික්ඛුසහස්සානි.

යකොණාගමනස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අයං
එයකොසාවකානංසන්නිපායතොඅයහොසිසබ්යෙසංයයවඛීණාසවානං. 

‘‘කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස එයකො 

සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි වීසතභික්ඛුසහස්සානි. කස්සපස්ස, 

භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අයං එයකො සාවකානං
සන්නිපායතොඅයහොසිසබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. 

‘‘මය්හං, භික්ඛයව, එත හි එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි. මය්හං, භික්ඛයව, අයං එයකො සාවකානං 
සන්නිපායතොඅයහොසිසබ්යෙසංයයවඛීණාසවානං. 

11. ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

අයසොයකො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි අග්ගුපට්ඨායකො. සිඛිස්ස, 

භික්ඛයව, භගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සයඛමඞ්කය ොනාමභික්ඛු

උපට්ඨායකො අයහොසි අග්ගුපට්ඨායකො. යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො
අ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස උපසන්යතොනාමභික්ඛුඋපට්ඨායකොඅයහොසි

අග්ගුපට්ඨායකො. කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස බුද්ධියජො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි 

අග්ගුපට්ඨායකො. යකොණාගමනස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස යසොත්ථියජො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි

අග්ගුපට්ඨායකො. කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස සබ්ෙමිත්යතො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි

අග්ගුපට්ඨායකො. මය්හං, භික්ඛයව, එත හි ආනන්යෙො නාම භික්ඛු 
උපට්ඨායකොඅයහොසිඅග්ගුපට්ඨායකො. 
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12. ‘‘විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
ෙන්ධුමා නාම  ාජා පිතා අයහොසි. ෙන්ධුමතී නාම යෙවී මාතා අයහොසි

ජයනත්ත [ජයනත්තී (සයා.)]. ෙන්ධුමස්ස ඤ්යඤොෙන්ධුමතීනාමනග ං
 ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘සිඛිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අරුයණො 
නාම  ාජා පිතා අයහොසි. පභාවතී නාම යෙවී මාතා අයහොසි ජයනත්ත.
අරුණස්ස ඤ්යඤොඅරුණවතීනාමනග ං ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘යවස්සභුස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සුප්පතයතො නාම [සුප්පතීයතො නාම (සයා.)]  ාජා පිතා අයහොසි. වස්සවතී

නාම [යසවතීනාම (සයා..).)] යෙවීමාතා අයහොසිජයනත්ත.සුප්පතතස්ස
 ඤ්යඤොඅයනොමංනාමනග ං ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘කකුසන්ධස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
අග්ගිෙත්යතොනාම බ්රාහ්මයණො පිතා අයහොසි. විසාඛානාම බ්රාහ්මණීමාතා

අයහොසි ජයනත්ත.යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනයඛයමොනාම ාජා
අයහොසි.යඛමස්ස ඤ්යඤොයඛමවතී නාමනග ං ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘යකොණාගමනස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
යඤ්ඤෙත්යතොනාමබ්රාහ්මයණොපිතාඅයහොසි.උත්ත ානාමබ්රාහ්මණීමාතා

අයහොසි ජයනත්ත.යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනයසොයභොනාම ාජා
අයහොසි.යසොභස්ස ඤ්යඤොයසොභවතී නාමනග ං ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘කස්සපස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
බ්රහ්මෙත්යතොනාමබ්රාහ්මයණොපිතාඅයහොසි.ධනවතීනාමබ්රාහ්මණීමාතා

අයහොසි ජයනත්ත.යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනකිකී නාම [කිංකී
නාම (සයා.)]  ාජා අයහොසි. කිකිස්ස  ඤ්යඤො ො ාණසී නාම නග ං
 ාජධානීඅයහොසි. 

‘‘මය්හං, භික්ඛයව, එත හිසුද්යධොෙයනොනාම ාජාපිතාඅයහොසි.මායා 
නාම යෙවී මාතා අයහොසි ජයනත්ත. කපිලවත්ථු නාම නග ං  ාජධානී

අයහොසී’’ත.ඉෙමයවොච භගවා, ඉෙංවත්වාන සුගයතොඋට්ඨායාසනාවිහා ං
පාවිසි. 

13. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං අචි පක්කන්තස්ස භගවයතො

අයමන්ත ාකථා උෙපාදි – ‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, 
තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා. යත්ර හි නාම තථාගයතො අතීයත
බුද්යධ පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට

සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත ජාතයතොපිඅනුස්සරිස්සත, නාමයතොපිඅනුස්සරිස්සත, 

යගොත්තයතොපි අනුස්සරිස්සත, ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්සරිස්සත, 
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සාවකයුගයතොපි අනුස්සරිස්සත, සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්සරිස්සත –

‘එවංජච්චායතභගවන්යතො අයහසුංඉතපි, එවංනාමාඑවංයගොත්තාඑවංසීලා
එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං
ඉත.)’’’ත. 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, තථාගතස්යසව නු යඛො එසා ධම්මධාතු 

සුප්පටිවිද්ධා, යස්සා ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා තථාගයතො අතීයත
බුද්යධ පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට

සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, 

යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි

අනුස්ස ත, සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘එවංජච්චා යත 

භගවන්යතො අයහසුං ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා

එවංපඤ්ඤාඑවංවිහාරී එවංවිමුත්තායත භගවන්යතොඅයහසුංඉත.)’ත, උොහු

යෙවතා තථාගතස්ස එතමත්ථං ආය ොයචසුං, යයන තථාගයතො අතීයත
බුද්යධ පරිනිබ්බුයත ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට

සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, 

යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි

අනුස්ස ත, සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘එවංජච්චා යත 

භගවන්යතො අයහසුං ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා
එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉත.)’’’ත.
අයඤ්චහිෙංයතසං භික්ඛූනංඅන්ත ාකථාවිප්පකතායහොත. 

14. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන 

කය රිමණ්ඩලමායළො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත

ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කායනුත්ථ, 

භික්ඛයව, එත හි කථාය සන්නිසින්නා; කා ච පන යවො අන්ත ාකථා

විප්පකතා’’ත? 

එවං වුත්යත යත භික්ඛූ භගවන්තං එතෙයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, 
අම්හාකං අචි පක්කන්තස්ස භගවයතො අයං අන්ත ාකථා උෙපාදි –

‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා

මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම තථාගයතො අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත

ජාතයතොපි අනුස්සරිස්සත, නාමයතොපි අනුස්සරිස්සත, යගොත්තයතොපි

අනුස්සරිස්සත, ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්සරිස්සත, සාවකයුගයතොපි 

අනුස්සරිස්සත, සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්සරිස්සත – ‘‘එවංජච්චා යත

භගවන්යතො අයහසුං ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා
එවංපඤ්ඤාඑවංවිහාරීඑවංවිමුත්තායත භගවන්යතොඅයහසුංඉත.)’’ත.කිං

නු යඛො, ආවුයසො, තථාගතස්යසව නු යඛො එසා ධම්මධාතු සුප්පටිවිද්ධා, 
යස්සාධම්මධාතුයාසුප්පටිවිද්ධත්තාතථාගයතොඅතීයතබුද්යධ පරිනිබ්බුයත
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ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත 

ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, 

ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි අනුස්ස ත, 
සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘‘එවංජච්චා යතභගවන්යතො අයහසුං

ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී
එවංවිමුත්තායතභගවන්යතොඅයහසුංඉත.)’’ත.උොහුයෙවතාතථාගතස්ස 

එතමත්ථං ආය ොයචසුං, යයන තථාගයතො අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත

ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, 

ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි අනුස්ස ත, 
සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං

ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී

එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉත.)’ත? අයං යඛො යනො, භන්යත, 

අන්ත ාකථා විප්පකතා, අථභගවාඅනුප්පත්යතො’’ත. 

15. ‘‘තථාගතස්යසයවසා, භික්ඛයව, ධම්මධාතු සුප්පටිවිද්ධා, යස්සා
ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා තථාගයතො අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත 

ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත

ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, 

ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි අනුස්ස ත, 
සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං

ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී 
එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉත.)’ත. යෙවතාපි තථාගතස්ස

එතමත්ථං ආය ොයචසුං, යයන තථාගයතො අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත

ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, 

ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි අනුස්ස ත, 

සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත – ‘එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං

ඉතපි, එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී 
එවංවිමුත්තායතභගවන්යතොඅයහසුංඉත.)’ත. 

‘‘ඉච්යඡයයාථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, භියයයොයසොමත්තාය 

පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තං ධම්මිං කථං යසොතු’’න්ත? ‘‘එතස්ස, භගවා, 

කායලො; එතස්ස, සුගත, කායලො; යං භගවා භියයයොයසොමත්තාය 

පුබ්යෙනිවාසපටිසංයුත්තං ධම්මිං කථං කය යය, භගවයතො සුත්වා භික්ඛූ 

ධාය ස්සන්තී’’ත. ‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කය ොථ, 

භාසිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොයතභික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.
භගවා එතෙයවොච– 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 
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පටුන 

16. ‘‘ඉයතොයසො, භික්ඛයව, එකනවුතකප්යපයං විපස්සීභගවා අ හං 

සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උෙපාදි. විපස්සී, භික්ඛයව, භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයොජාතයාඅයහොසි, ඛත්තයකුයලඋෙපාදි.විපස්සී, 

භික්ඛයව, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යකොණ්ඩඤ්යඤො යගොත්යතන

අයහොසි. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

අසීතවස්සසහස්සානිආයුප්පමාණංඅයහොසි.විපස්සී, භික්ඛයව, භගවාඅ හං 

සම්මාසම්බුද්යධො පාටලියා මූයල අභිසම්බුද්යධො. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඛණ්ඩතස්සං නාම සාවකයුගං

අයහොසි අග්ගං භද්ෙයුගං. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සතයයොසාවකානංසන්නිපාතා අයහසුං.එයකොසාවකානං

සන්නිපායතො අයහොසි අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං, එයකො සාවකානං 

සන්නිපායතො අයහොසි භික්ඛුසතසහස්සං, එයකො සාවකානං සන්නිපායතො

අයහොසි අසීතභික්ඛුසහස්සානි. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං

සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අයසොයකො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි 

අග්ගුපට්ඨායකො. විපස්සිස්ස, භික්ඛයව, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ෙන්ධුමානාම  ාජා පිතා අයහොසි.ෙන්ධුමතීනාම යෙවී
මාතා අයහොසි ජයනත්ත. ෙන්ධුමස්ස  ඤ්යඤො ෙන්ධුමතී නාම නග ං
 ාජධානීඅයහොසි. 

යබොධිසත්තධම්මතා 

17. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සීයෙොධිසත්යතොතුසිතාකායා චවිත්වා
සයතොසම්පජායනොමාතුකුච්ඡිංඔක්කමි.අයයමත්ථධම්මතා. 

18. ‘‘ධම්මතා, එසා, භික්ඛයව, යොයෙොධිසත්යතොතුසිතාකායා චවිත්වා
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමත. අථ සයෙවයක යලොයක සමා යක සබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය අප්පමායණො උළාය ො
ඔභායසො පාතුභවත අතක්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. යාපි තා

යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකා ා අන්ධකා තමිසා, යත්ථ පියම

චන්දිමසූරියාඑවංමහිද්ධිකා එවංමහානුභාවාආභායනානුයභොන්ත, තත්ථපි
අප්පමායණො උළාය ො ඔභායසො පාතුභවත අතක්කම්යමව යෙවානං

යෙවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා, යතපි යතයනොභායසන 

අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ත – ‘අඤ්යඤපි කි , යභො, සන්ත සත්තා 
ඉධූපපන්නා’ත. අයඤ්ච ෙසසහස්සී යලොකධාතු සඞ්කම්පත සම්පකම්පත
සම්පයවධත. අප්පමායණො ච උළාය ො ඔභායසො යලොයක පාතුභවත
අතක්කම්යමවයෙවානංයෙවානුභාවං.අයයමත්ථ ධම්මතා. 

19. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං

ඔක්කන්යතොයහොත, චත්තාය ොනංයෙවපුත්තාචතුද්දිසං [චාතුද්දිසං(සයා.)] 
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පටුන 

 ක්ඛාය උපගච්ඡන්ත – ‘මා නං යෙොධිසත්තං වා යෙොධිසත්තමාත ං වා
මනුස්යසොවාඅමනුස්යසොවායකොචිවාවියහයඨසී’ත. අයයමත්ථධම්මතා. 

20. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං 

ඔක්කන්යතො යහොත, පකතයා සීලවතී යෙොධිසත්තමාතා යහොත, වි තා

පාණාතපාතා, වි තා අදින්නාොනා, වි තා කායමසුමිච්ඡාචා ා, වි තා

මුසාවාො, වි තා සු ායම යමජ්ජප්පමාෙට්ඨානා.අයයමත්ථධම්මතා. 

21. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං 

ඔක්කන්යතො යහොත, න යෙොධිසත්තමාතු පුරියසසු මානසං උප්පජ්ජත

කාමගුණූපසංහිතං, අනතක්කමනීයා ච යෙොධිසත්තමාතා යහොත යකනචි
පුරියසන ත්තචිත්යතන.අයයමත්ථ ධම්මතා. 

22. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං 

ඔක්කන්යතො යහොත, ලාභිනී යෙොධිසත්තමාතා යහොත පඤ්චන්නං 
කාමගුණානං. සා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචාය ත.
අයයමත්ථ ධම්මතා. 

23. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං 

ඔක්කන්යතො යහොත, න යෙොධිසත්තමාතු යකොචියෙව ආොයධො උප්පජ්ජත.

සුඛිනී යෙොධිසත්තමාතා යහොත අකිලන්තකායා, යෙොධිසත්තඤ්ච
යෙොධිසත්තමාතා තය ොකුච්ඡිගතං පස්සත සබ්ෙඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රියං.

යසයයථාපි, භික්ඛයව, මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතමා අට්ඨංයසො
සුපරිකම්මකයතොඅච්යඡොවිප්පසන්යනොඅනාවියලොසබ්ොකා සම්පන්යනො. 

තත්රාස්ස [තත්රස්ස (සයා.)] සුත්තං ආවුතං නීලං වා .)තං වා යලොහිතං වා
ඔොතං වා පණ්ඩුසුත්තං වා. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො හත්යථ කරිත්වා
පච්චයවක්යඛයය – ‘අයං යඛො මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතොඅච්යඡොවිප්පසන්යනොඅනාවියලොසබ්ොකා සම්පන්යනො.
තත්රිෙංසුත්තං ආවුතංනීලංවා.)තංවායලොහිතංවාඔොතංවාපණ්ඩුසුත්තං

වා’ත.එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යොයෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිංඔක්කන්යතො

යහොත, න යෙොධිසත්තමාතු යකොචියෙව ආොයධො උප්පජ්ජත, සුඛිනී

යෙොධිසත්තමාතායහොත අකිලන්තකායා, යෙොධිසත්තඤ්ච යෙොධිසත්තමාතා
තය ොකුච්ඡිගතං පස්සත සබ්ෙඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රියං. අයයමත්ථ
ධම්මතා. 

24. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, සත්තාහජායත යෙොධිසත්යත 
යෙොධිසත්තමාතා කාලඞ්කය ොත තුසිතං කායං උපපජ්ජත. අයයමත්ථ
ධම්මතා. 

25. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යථා අඤ්ඤා ඉත්ථිකා නව වා ෙස වා

මායස ගබ්භං කුච්ඡිනා පරිහරිත්වා විජායන්ත, න යහවං යෙොධිසත්තං
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යෙොධිසත්තමාතා විජායත. ෙයසව මාසානි යෙොධිසත්තං යෙොධිසත්තමාතා
කුච්ඡිනා පරිහරිත්වාවිජායත.අයයමත්ථධම්මතා. 

26. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යථා අඤ්ඤා ඉත්ථිකා නිසින්නා වා

නිපන්නා වා විජායන්ත, නයහවංයෙොධිසත්තං යෙොධිසත්තමාතා විජායත.
ඨිතාව යෙොධිසත්තංයෙොධිසත්තමාතාවිජායත.අයයමත්ථධම්මතා. 

27. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා

නික්ඛමත, යෙවා පඨමං පටිග්ගණ්හන්ත, පච්ඡා මනුස්සා. අයයමත්ථ
ධම්මතා. 

28. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා

නික්ඛමත, අප්පත්යතොව යෙොධිසත්යතො පථවිං යහොත, චත්තාය ො නං 

යෙවපුත්තා පටිග්ගයහත්වා මාතු පු යතො ඨයපන්ත – ‘අත්තමනා, යෙවි, 

යහොහි; මයහසක්යඛො යතපුත්යතොඋප්පන්යනො’ත.අයයමත්ථධම්මතා. 

29. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා

නික්ඛමත, විසයෙොව නික්ඛමත අමක්ඛියතො උයෙන [උද්යෙන (සයා.), 
උෙය න (කත්ථචි)] අමක්ඛියතො යසම්යහන අමක්ඛියතො රුහිය න

අමක්ඛියතො යකනචි අසුචිනා සුද්යධො [විසුද්යධො (සයා.)] විසයෙො.

යසයයථාපි, භික්ඛයව, මණි තනං කාසියක වත්යථ නික්ඛිත්තං යනව

මණි තනං කාසිකං වත්ථං මක්යඛත, නාපි කාසිකං වත්ථං මණි තනං

මක්යඛත.තං කිස්ස යහතු? උභින්නංසුද්ධත්තා. එවයමවයඛො, භික්ඛයව, 

යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමත, විසයෙොව නික්ඛමත

අමක්ඛියතො, උයෙන අමක්ඛියතො යසම්යහන අමක්ඛියතො රුහිය න 
අමක්ඛියතොයකනචිඅසුචිනාසුද්යධොවිසයෙො.අයයමත්ථධම්මතා. 

30. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා

නික්ඛමත, ද්යව උෙකස්ස ධා ා අන්තලික්ඛා පාතුභවන්ත – එකා සීතස්ස
එකා උණ්හස්ස යයන යෙොධිසත්තස්ස උෙකකිච්චං කය ොන්ත මාතු ච.
අයයමත්ථධම්මතා. 

31. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, සම්පතජායතො යෙොධිසත්යතො සයමහි 

පායෙහි පතට්ඨහිත්වා උත්ත ාභිමුයඛො [උත්තය නාභිමුයඛො (සයා.) 
උත්තය නමුයඛො (ක.)] සත්තපෙවීතහාය න ගච්ඡත යසතම්හි ඡත්යත

අනුධාරියමායන, සබ්ො ච දිසා අනුවියලොයකත, ආසභිං වාචං භාසත

‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි

යලොකස්ස, අයමන්තමා ජාත, නත්ථිොනි පුනබ්භයවො’ත. අයයමත්ථ
ධම්මතා. 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 
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32. ‘‘ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යො යෙොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා

නික්ඛමත, අථ සයෙවයක යලොයක සමා යක සබ්රහ්මයක 

සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය අප්පමායණො උළාය ො

ඔභායසො පාතුභවත, අතක්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. යාපි තා

යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකා ා අන්ධකා තමිසා, යත්ථ පියම

චන්දිමසූරියාඑවංමහිද්ධිකා එවංමහානුභාවාආභායනානුයභොන්ත, තත්ථපි
අප්පමායණො උළාය ො ඔභායසො පාතුභවත අතක්කම්යමව යෙවානං

යෙවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා, යතපි යතයනොභායසන 

අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ත – ‘අඤ්යඤපි කි , යභො, සන්ත සත්තා
ඉධූපපන්නා’ත. අයඤ්ච ෙසසහස්සී යලොකධාතු සඞ්කම්පත සම්පකම්පත
සම්පයවධත අප්පමායණො ච උළාය ො ඔභායසො යලොයක පාතුභවත
අතක්කම්යමවයෙවානංයෙවානුභාවං.අයයමත්ථධම්මතා. 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණා 

33. ‘‘ජායත යඛො පන, භික්ඛයව, විපස්සිම්හි කුමාය  ෙන්ධුමයතො

 ඤ්යඤොපටියවයෙසුං – ‘පුත්යතොයත, යෙව [යෙවයත (ක.)], ජායතො, තං

යෙයවො පස්සතූ’ත. අද්ෙසා යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිංකුමා ං, 
දිස්වා යනමිත්යත බ්රාහ්මයණ ආමන්තායපත්වා එතෙයවොච – ‘පස්සන්තු

යභොන්යතො යනමිත්තා බ්රාහ්මණා කුමා ’න්ත. අද්ෙසංසු යඛො, භික්ඛයව, 

යනමිත්තා බ්රාහ්මණා විපස්සිං කුමා ං, දිස්වා ෙන්ධුමන්තං  ාජානං

එතෙයවොචුං – ‘අත්තමයනො, යෙව, යහොහි, මයහසක්යඛො යත පුත්යතො

උප්පන්යනො, ලාභායත, මහා ාජ, සුලද්ධංයත, මහා ාජ, යස්සයතකුයල 

එවරූයපො පුත්යතො උප්පන්යනො. අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො

ද්වත්තංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගයතො, යයහි සමන්නාගතස්ස

මහාපුරිසස්සද්යවවගතයයොභවන්තඅනඤ්ඤා.සයච අගා ංඅජ්ඣාවසත, 
 ාජා යහොත චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්ම ාජා චාතු න්යතො විජිතාවී 
ජනපෙත්ථාවරියප්පත්යතො සත්ත තනසමන්නාගයතො. තස්සිමානි
සත්ත තනානිභවන්ත. යසයයථිෙං–චක්ක තනංහත්ථි තනංඅස්ස තනං
මණි තනං ඉත්ථි තනං ගහපත තනං පරිණායක තනයමව සත්තමං.
පය ොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ත සූ ා වී ඞ්ගරූපා
ප යසනප්පමද්ෙනා. යසො ඉමං පථවිං සාග පරියන්තං අෙණ්යඩන
අසත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසත. සයච යඛො පන අගා ස්මා 

අනගාරියංපබ්ෙජත, අ හංයහොතසම්මාසම්බුද්යධොයලොයකවිවටච්ඡයෙො. 

34. ‘කතයමහි චායං, යෙව, කුමාය ො ද්වත්තංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 

සමන්නාගයතො, යයහිසමන්නාගතස්සමහාපුරිසස්සද්යවවගතයයොභවන්ත

අනඤ්ඤා. සයච අගා ං අජ්ඣාවසත,  ාජා යහොත චක්කවත්තී ධම්මියකො
ධම්ම ාජා චාතු න්යතො විජිතා.) ජනපෙත්ථාවරියප්පත්යතො

සත්ත තනසමන්නාගයතො.තස්සිමානිසත්ත තනානිභවන්ත. යසයයථිෙං–
චක්ක තනංහත්ථි තනංඅස්ස තනංමණි තනං ඉත්ථි තනංගහපත තනං
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පරිණායක තනයමවසත්තමං. පය ොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ත 
සූ ා වී ඞ්ගරූපා ප යසනප්පමද්ෙනා. යසො ඉමං පථවිං සාග පරියන්තං
අෙණ්යඩන අසත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසත. සයච යඛො පන

අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජත, අ හං යහොත සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක
විවටච්ඡයෙො. 

35. ‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො සුප්පතට්ඨිතපායෙො. යං පායං, යෙව, 
කුමාය ො සුප්පතට්ඨිතපායෙො. ඉෙම්පිස්ස මහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණං
භවත. 

‘ඉමස්ස, යෙව [ඉමස්ස හි යෙව (?)], කුමා ස්ස යහට්ඨා පාෙතයලසු
චක්කානි ජාතානි සහස්සා ානි සයනමිකානි සනාභිකානි 

සබ්ොකා පරිපූ ානි. යම්පි, ඉමස්ස යෙව, කුමා ස්ස යහට්ඨා පාෙතයලසු
චක්කානි ජාතානි සහස්සා ානි සයනමිකානි සනාභිකානි

සබ්ොකා පරිපූ ානි, ඉෙම්පිස්සමහාපුරිසස්සමහාපුරිසලක්ඛණංභවත. 

‘අයඤ්හි යෙව, කුමාය ොආයතපණ්හී…යප.… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොදීඝඞ්ගුලී… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොමුදුතලුනහත්ථපායෙො… 

‘අයඤ්හි, යෙවකුමාය ොජාලහත්ථපායෙො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොඋස්සඞ්ඛපායෙො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොඑණිජඞ්යඝො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො ඨිතයකොව අයනොනමන්යතො උයභොහි

පාණිතයලහි ජණ්ණුකානිපරිමසත [ප ාමසත(ක.)] පරිමජ්ජත… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො යකොයසොහිතවත්ථගුය්යහො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොසුවණ්ණවණ්යණොකඤ්චනසන්නිභත්තයචො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො සුඛුමච්ඡවී; සුඛුමත්තා ඡවියා  යජොජල්ලං

කායයනඋපලිම්පත [උපලිප්පත (සයා.)] … 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො එයකකයලොයමො; එයකකානි යලොමානි
යලොමකූයපසු ජාතානි… 
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‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො උද්ධග්ගයලොයමො; උද්ධග්ගානි යලොමානි 
ජාතානි නීලානි අඤ්ජනවණ්ණානි කුණ්ඩලාවට්ටානි
ෙක්ඛිණාවට්ටකජාතානි… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොබ්රහ්මුජුගත්යතො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොසත්තුස්සයෙො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො සීහපුබ්ෙද්ධකායයො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොචිතන්ත ංයසො [පිතන්ත ංයසො(සයා.)] … 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො නියරොධපරිමණ්ඩයලො යාවතක්වස්ස කායයො 

තාවතක්වස්සෙයායමො, යාවතක්වස්සෙයායමො, තාවතක්වස්සකායයො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො සමවට්ටක්ඛන්යධො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො සග්ගසග්ගී… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොසීහහනු… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොචත්තාලීසෙන්යතො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොසමෙන්යතො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොඅවි ළෙන්යතො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොසුසුක්කොයඨො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොපහූතජිව්යහො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොබ්රහ්මස්සය ොක වීකභාණී… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොඅභිනීලයනත්යතො… 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ොයගොපඛුයමො… 

ඉමස්ස, යෙව, කුමා ස්ස උණ්ණා භමුකන්තය  ජාතා ඔොතා 
මුදුතූලසන්නිභා.යම්පිඉමස්සයෙවකුමා ස්සඋණ්ණාභමුකන්තය ජාතා

ඔොතා මුදුතූලසන්නිභා, ඉෙම්පිමස්ස මහාපුරිසස්සමහාපුරිසලක්ඛණං භවත. 

‘අයඤ්හි, යෙව, කුමාය ො උණ්හීසසීයසො. යං පායං, යෙව, කුමාය ො

උණ්හීසසීයසො, ඉෙම්පිස්සමහාපුරිසස්ස මහාපුරිසලක්ඛණංභවත. 
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36. ‘ඉයමහි යඛො අයං, යෙව, කුමාය ො ද්වත්තංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 

සමන්නාගයතො, යයහිසමන්නාගතස්සමහාපුරිසස්සද්යවවගතයයොභවන්ත

අනඤ්ඤා. සයච අගා ං අජ්ඣාවසත,  ාජා යහොත චක්කවත්තී ධම්මියකො
ධම්ම ාජා චාතු න්යතො විජිතාවී ජනපෙත්ථාවරියප්පත්යතො
සත්ත තනසමන්නාගයතො.තස්සිමානිසත්ත තනානිභවන්ත. යසයයථිෙං–
චක්ක තනංහත්ථි තනංඅස්ස තනංමණි තනංඉත්ථි තනංගහපත තනං 
පරිණායක තනයමවසත්තමං. පය ොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ත
සූ ා වී ඞ්ගරූපා ප යසනප්පමද්ෙනා. යසො ඉමං පථවිං සාග පරියන්තං

අෙණ්යඩන අසත්යථන ධම්යමන [ධම්යමන සයමන (සයා.)] අභිවිජිය

අජ්ඣාවසත.සයචයඛො පන අගා ස්මා අනගාරියංපබ්ෙජත, අ හංයහොත
සම්මාසම්බුද්යධොයලොයක විවටච්ඡයෙො’ත. 

විපස්සීසමඤ්ඤා 

37. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා ාජායනමිත්යතබ්රාහ්මයණ අහයතහි

වත්යථහිඅච්ඡාොයපත්වා [අච්ඡායෙත්වා(සයා.)] සබ්ෙකායමහිසන්තප්යපසි.

අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිස්ස කුමා ස්ස ධාතයයො

උපට්ඨායපසි. අඤ්ඤා ඛී ං පායයන්ත, අඤ්ඤා න්හායපන්ත, අඤ්ඤා 

ධාය න්ත, අඤ්ඤා අඞ්යකන පරිහ න්ත. ජාතස්ස යඛො පන, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්ස කුමා ස්සයසතච්ඡත්තංධා යිත්ථදිවායචව ත්තඤ්ච–‘මානං
සීතංවා උණ්හංවාතණංවා යජොවාඋස්සායවොවාොධයිත්ථා’ත.ජායතො

යඛො පන, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො ෙහුයනො ජනස්ස පියයො අයහොසි

මනායපො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, උප්පලං වා පදුමං වා පුණ්ඩරීකං වා

ෙහුයනො ජනස්ස පියං මනාපං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො
ෙහුයනො ජනස්ස පියයො අයහොසි මනායපො. ස්වාස්සුෙං අඞ්යකයනව අඞ්කං
පරිහරියත. 

38. ‘‘ජායතො යඛො පන, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො මඤ්ජුස්සය ො ච 

[කුමාය ොබ්රහ්මස්සය ො මඤ්ජුස්සය ො ච (සී.ක.)] අයහොසි වග්ගුස්සය ො ච

මධු ස්සය ො ච යපමනියස්සය ො ච. යසයයථාපි, භික්ඛයව, හිමවන්යත 
පබ්ෙයතක වීකානාමසකුණජාතමඤ්ජුස්ස ාචවග්ගුස්ස ාචමධු ස්ස ා

ච යපමනියස්ස ා ච; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො
මඤ්ජුස්සය ොචඅයහොසි වග්ගුස්සය ොචමධු ස්සය ොචයපමනියස්සය ොච. 

39. ‘‘ජාතස්ස යඛොපන, භික්ඛයව, විපස්සිස්සකුමා ස්සකම්මවිපාකජං

දිබ්ෙචක්ඛු පාතු යහොසි යයන සුෙං [යයන දූ ං (සයා.)] සමන්තා යයොජනං
පස්සතදිවායචව  ත්තඤ්ච. 

40. ‘‘ජායතො යඛො පන, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො අනිමිසන්යතො 
යපක්ඛතයසයයථාපියෙවාතාවතංසා.‘අනිමිසන්යතොකුමාය ොයපක්ඛතී’ත
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යඛො, භික්ඛයව [අනිමිසන්යතොයපක්ඛත, ජාතස්සයඛොපනභික්ඛයව(ක.)], 
විපස්සිස්සකුමා ස්ස‘විපස්සීවිපස්සී’ත්යවවසමඤ්ඤාඋෙපාදි. 

41. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා අත්ථක යණ [අට්ටක යණ
(සයා.)] නිසින්යනො විපස්සිං කුමා ං අඞ්යක නිසීොයපත්වා අත්යථ

අනුසාසත. තත්ර සුෙං, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො පිතුඅඞ්යක නිසින්යනො

වියචයය වියචයය අත්යථ පනායත ඤායයන [අට්යට පනායත ඤායණන

(සයා.)]. වියචයය වියචයය කුමාය ො අත්යථ පනායත ඤායයනාත යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්ස කුමා ස්ස භියයයොයසොමත්තාය ‘විපස්සී විපස්සී’
ත්යවව සමඤ්ඤාඋෙපාදි. 

42. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිස්ස කුමා ස්ස තයයො

පාසායෙකා ායපසි, එකංවස්සිකංඑකංයහමන්තකංඑකංගිම්හිකං; පඤ්ච

කාමගුණානි උපට්ඨායපසි. තත්ර සුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ො වස්සියක

පාසායෙ චත්තාය ො මායස [වස්සියක පාසායෙ වස්සියක] නිප්පුරියසහි
තූරියයහි පරිචා යමායනොනයහට්ඨාපාසාෙංඔය ොහතී’’ත. 

පඨමභාණවාය ො. 

ජිණ්ණපුරියසො 

43. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො ෙහූනං වස්සානං ෙහූනං 
වස්සසතානං ෙහූනං වස්සසහස්සානං අච්චයයන සා ථිං ආමන්යතසි –

‘යයොයජහි, සම්ම සා ථි, භද්ොනි භද්ොනි යානානි උයයානභූමිං ගච්ඡාම

සුභූමිෙස්සනායා’ත. ‘එවං, යෙවා’ත යඛො, භික්ඛයව, සා ථි විපස්සිස්ස
කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා භද්ොනි භද්ොනි යානානි යයොයජත්වා විපස්සිස්ස

කුමා ස්සපටියවයෙසි–‘යුත්තානියඛොයත, යෙව, භද්ොනිභද්ොනියානානි, 

යස්ස ොනිකාලං මඤ්ඤසී’ත. අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ො භද්ෙං

භද්ෙංයානං [භද්රං යානං(සයා.), භද්ෙංයානං(.).)චත්තාය ොමායස(සී..).)] 
අභිරුහිත්වා භද්යෙහිභද්යෙහියායනහිඋයයානභූමිංනියයාසි. 

44. ‘‘අද්ෙසායඛො, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොඋයයානභූමිං නියයන්යතො

පුරිසං ජිණ්ණං යගොපානසිවඞ්කං යභොග්ගං [භග්ගං (සයා.)] ෙණ්ඩප ායනං
පයවධමානංගච්ඡන්තංආතු ං ගතයයොබ්ෙනං.දිස්වාසා ථිංආමන්යතසි–

‘අයංපන, සම්මසා ථි, පුරියසොකිංකයතො? යකසාපිස්සනයථාඅඤ්යඤසං, 

කායයොපිස්ස නයථා අඤ්යඤස’න්ත.‘එයසොයඛො, යෙව, ජිණ්යණොනාමා’ත.

‘කිං පයනයසො, සම්ම සා ථි, ජිණ්යණො නාමා’ත? ‘එයසො යඛො, යෙව, 

ජිණ්යණොනාම.නොනියතනචි ංජීවිතබ්ෙංභවිස්සතී’ත. ‘කිංපන, සම්ම

සා ථි, අහම්පිජ ාධම්යමො, ජ ංඅනතීයතො’ත? ‘ත්වඤ්ච, යෙව, මයඤ්චම්හ

සබ්යෙ ජ ාධම්මා, ජ ං අනතීතා’ත. ‘යතනහි, සම්ම සා ථි, අලං ොනජ්ජ 

උයයානභූමියා. ඉයතොව අන්යතපු ං පච්චනියයාහී’ත. ‘එවං, යෙවා’ත යඛො, 
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භික්ඛයව, සා ථි විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා තයතොව අන්යතපු ං

පච්චනියයාසි.තත්ර සුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොඅන්යතපු ංගයතොදුක්ඛී

දුම්මයනොපජ්ඣායත– ‘ධි ත්ථුකි , යභො, ජාතනාම, යත්රහිනාමජාතස්ස
ජ ාපඤ්ඤායිස්සතී’ත! 

45. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා සා ථිං ආමන්තායපත්වා 

එතෙයවොච – ‘කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ? 

කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත? ‘න

යඛො, යෙව, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ, න යඛො, යෙව, කුමාය ො

උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත. ‘කිං පන, සම්ම සා ථි, අද්ෙස

කුමාය ො උයයානභූමිං නියයන්යතො’ත? ‘අද්ෙසා යඛො, යෙව, කුමාය ො
උයයානභූමිං නියයන්යතො පුරිසං ජිණ්ණං යගොපානසිවඞ්කං යභොග්ගං
ෙණ්ඩප ායනං පයවධමානං ගච්ඡන්තං ආතු ං ගතයයොබ්ෙනං. දිස්වා මං

එතෙයවොච – ‘‘අයං පන, සම්ම සා ථි, පුරියසො කිංකයතො, යකසාපිස්ස න

යථාඅඤ්යඤසං, කායයොපිස්ස නයථාඅඤ්යඤස’’න්ත? ‘‘එයසොයඛො, යෙව, 

ජිණ්යණො නාමා’’ත. ‘‘කිං පයනයසො, සම්ම සා ථි, ජිණ්යණො නාමා’’ත? 

‘‘එයසො යඛො, යෙව, ජිණ්යණො නාම න ොනි යතන චි ං ජීවිතබ්ෙං

භවිස්සතී’’ත. ‘‘කිං පන, සම්ම සා ථි, අහම්පි ජ ාධම්යමො, ජ ං

අනතීයතො’’ත? ‘‘ත්වඤ්ච, යෙව, මයඤ්චම්හ සබ්යෙ ජ ාධම්මා, ජ ං 
අනතීතා’’ත. 

‘‘‘යතන හි, සම්ම සා ථි, අලං ොනජ්ජ උයයානභූමියා, ඉයතොව 

අන්යතපු ංපච්චනියයාහී’’’ත.‘‘එවං, යෙවා’’තයඛොඅහං, යෙව, විපස්සිස්ස 

කුමා ස්සපටිස්සුත්වාතයතොව අන්යතපු ංපච්චනියයාසිං.යසො යඛො, යෙව, 
කුමාය ොඅන්යතපු ංගයතොදුක්ඛීදුම්මයනොපජ්ඣායත–‘‘ධි ත්ථුකි යභො 

ජාතනාම, යත්රහිනාමජාතස්සජ ාපඤ්ඤායිස්සතී’’’ත. 

බයාධිතපුරියසො 

46. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමස්ස  ඤ්යඤොඑතෙයහොසි– 

‘මා යහව යඛො විපස්සී කුමාය ො න  ජ්ජං කාය සි, මා යහව විපස්සී 

කුමාය ොඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජි, මායහවයනමිත්තානංබ්රාහ්මණානං

සච්චං අස්ස වචන’න්ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිස්ස
කුමා ස්ස භියයයොයසොමත්තාය පඤ්ච කාමගුණානි උපට්ඨායපසි – ‘යථා

විපස්සී කුමාය ො  ජ්ජං කය යය, යථා විපස්සී කුමාය ො න අගා ස්මා

අනගාරියං පබ්ෙයජයය, යථා යනමිත්තානං බ්රාහ්මණානං මිච්ඡා අස්ස
වචන’න්ත. 
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17 

පටුන 

‘‘තත්රසුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොපඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතො

සමඞ්ගීභූයතො පරිචාය ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො ෙහූනං 
වස්සානං…යප.… 

47. ‘‘අද්ෙසා යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ොඋයයානභූමිංනියයන්යතො
පුරිසං ආොධිකං දුක්ඛිතං ොළ්හගිලානං සයක මුත්තකරීයස පලිපන්නං

යසමානං [සයමානං (සයා. ක.)] අඤ්යඤහි වුට්ඨාපියමානං අඤ්යඤහි

සංයවසියමානං.දිස්වාසා ථිං ආමන්යතසි–‘අයංපන, සම්මසා ථි, පුරියසො

කිංකයතො? අක්ඛීනිපිස්ස න යථා අඤ්යඤසං, සය ොපිස්ස [සිය ොපිස්ස

(සයා.)] න යථා අඤ්යඤස’න්ත? ‘එයසො යඛො, යෙව, ෙයාධියතො නාමා’ත.

‘කිං පයනයසො, සම්ම සා ථි, ෙයාධියතො නාමා’ත? ‘එයසො යඛො, යෙව, 

ෙයාධියතො නාම අප්යපව නාම තම්හා ආොධා වුට්ඨයහයයා’ත. ‘කිං පන, 

සම්ම සා ථි, අහම්පි ෙයාධිධම්යමො, ෙයාධිං අනතීයතො’ත? ‘ත්වඤ්ච, යෙව, 

මයඤ්චම්හසබ්යෙෙයාධිධම්මා, ෙයාධිංඅනතීතා’ත.‘යතනහි, සම්මසා ථි, 

අලං ොනජ්ජ උයයානභූමියා, ඉයතොව අන්යතපු ං පච්චනියයාහී’ත. ‘එවං

යෙවා’ත යඛො, භික්ඛයව, සා ථි විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා තයතොව

අන්යතපු ං පච්චනියයාසි.තත්රසුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොඅන්යතපු ං

ගයතො දුක්ඛී දුම්මයනො පජ්ඣායත – ‘ධි ත්ථුකි  යභො ජාතනාම, යත්රහි

නාමජාතස්සජ ා පඤ්ඤායිස්සත, ෙයාධිපඤ්ඤායිස්සතී’ත. 

48. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා සා ථිං ආමන්තායපත්වා

එතෙයවොච – ‘කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ, 

කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත? ‘න

යඛො, යෙව, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ, න යඛො, යෙව, කුමාය ො

උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත. ‘කිං පන, සම්ම සා ථි, අද්ෙස

කුමාය ො උයයානභූමිං නියයන්යතො’ත? ‘අද්ෙසා යඛො, යෙව, කුමාය ො 
උයයානභූමිං නියයන්යතො පුරිසං ආොධිකං දුක්ඛිතං ොළ්හගිලානං සයක
මුත්තකරීයස පලිපන්නං යසමානං අඤ්යඤහි වුට්ඨාපියමානං අඤ්යඤහි 

සංයවසියමානං. දිස්වා මං එතෙයවොච – ‘‘අයං පන, සම්ම සා ථි, පුරියසො

කිංකයතො, අක්ඛීනිපිස්ස න යථා අඤ්යඤසං, සය ොපිස්ස න යථා

අඤ්යඤස’’න්ත? ‘‘එයසොයඛො, යෙව, ෙයාධියතොනාමා’’ත.‘‘කිංපයනයසො, 

සම්ම සා ථි, ෙයාධියතො නාමා’’ත? ‘‘එයසො යඛො, යෙව, ෙයාධියතො නාම

අප්යපව නාම තම්හා ආොධා වුට්ඨයහයයා’’ත. ‘‘කිං පන, සම්ම සා ථි, 

අහම්පි ෙයාධිධම්යමො, ෙයාධිං අනතීයතො’’ත? ‘‘ත්වඤ්ච, යෙව, මයඤ්චම්හ

සබ්යෙ ෙයාධිධම්මා, ෙයාධිං අනතීතා’’ත. ‘‘යතන හි, සම්ම සා ථි, අලං

ොනජ්ජ උයයානභූමියා, ඉයතොව අන්යතපු ං පච්චනියයාහී’’ත. ‘‘එවං, 

යෙවා’’ත යඛො අහං, යෙව, විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා තයතොව

අන්යතපු ං පච්චනියයාසිං. යසො යඛො, යෙව, කුමාය ො අන්යතපු ං ගයතො
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පටුන 

දුක්ඛී දුම්මයනොපජ්ඣායත – ‘‘‘ධි ත්ථුකි  යභො ජාත නාම, යත්රහිනාම

ජාතස්සජ ාපඤ්ඤායිස්සත, ෙයාධිපඤ්ඤායිස්සතී’’’ත. 

කාලඞ්කතපුරියසො 

49. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමස්ස ඤ්යඤොඑතෙයහොසි–‘මායහව 

යඛොවිපස්සීකුමාය ොන ජ්ජංකාය සි, මායහවවිපස්සීකුමාය ොඅගා ස්මා

අනගාරියං පබ්ෙජි, මා යහව යනමිත්තානං බ්රාහ්මණානං සච්චං අස්ස

වචන’න්ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිස්ස කුමා ස්ස
භියයයොයසොමත්තාය පඤ්ච කාමගුණානි උපට්ඨායපසි – ‘යථා විපස්සී 

කුමාය ො  ජ්ජං කය යය, යථා විපස්සී කුමාය ො න අගා ස්මා අනගාරියං

පබ්ෙයජයය, යථායනමිත්තානංබ්රාහ්මණානං මිච්ඡාඅස්සවචන’න්ත. 

‘‘තත්රසුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොපඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතො

සමඞ්ගීභූයතො පරිචාය ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො ෙහූනං 
වස්සානං…යප.… 

50. ‘‘අද්ෙසා යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ොඋයයානභූමිංනියයන්යතො
මහාජනකායං සන්නිපතතං නානා ත්තානඤ්ච දුස්සානං විලාතං

කයි මානං. දිස්වා සා ථිං ආමන්යතසි – ‘කිංනු යඛො, යසො, සම්ම සා ථි, 
මහාජනකායයො සන්නිපතයතො නානා ත්තානඤ්ච දුස්සානං විලාතං

කයි තී’ත? ‘එයසො යඛො, යෙව, කාලඞ්කයතො නාමා’ත. ‘යතන හි, සම්ම

සා ථි, යයන යසො කාලඞ්කයතො යතන  ථං යපයසහී’ත. ‘එවං, යෙවා’ත

යඛො, භික්ඛයව, සා ථි විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා යයන යසො

කාලඞ්කයතොයතන ථං යපයසසි.අද්ෙසායඛො, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ො

යපතංකාලඞ්කතං, දිස්වාසා ථිං ආමන්යතසි–‘කිංපනායං, සම්මසා ථි, 

කාලඞ්කයතොනාමා’ත? ‘එයසොයඛො, යෙව, කාලඞ්කයතො නාම.නොනිතං

ෙක්ඛන්ත මාතා වා පිතා වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහිතා, යසොපි න 

ෙක්ඛිස්සතමාත ංවාපිත ංවාඅඤ්යඤවාඤාතසායලොහියත’ත.‘කිංපන, 

සම්ම සා ථි, අහම්පි ම ණධම්යමො ම ණං අනතීයතො; මම්පි න ෙක්ඛන්ත

යෙයවො වා යෙවී වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහිතා; අහම්පි න ෙක්ඛිස්සාමි

යෙවං වා යෙවිං වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහියත’ත? ‘ත්වඤ්ච, යෙව, 

මයඤ්චම්හසබ්යෙම ණධම්මාම ණංඅනතීතා; තම්පි නෙක්ඛන්තයෙයවො

වා යෙවීවා අඤ්යඤ වාඤාතසායලොහිතා; ත්වම්පින ෙක්ඛිස්සසියෙවං වා

යෙවිං වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහියත’ත. ‘යතන හි, සම්ම සා ථි, අලං

ොනජ්ජඋයයානභූමියා, ඉයතොවඅන්යතපු ංපච්චනියයාහී’ත.‘එවං, යෙවා’ත

යඛො, භික්ඛයව, සා ථිවිපස්සිස්සකුමා ස්සපටිස්සුත්වාතයතොවඅන්යතපු ං 

පච්චනියයාසි.තත්රසුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොඅන්යතපු ංගයතොදුක්ඛී 

දුම්මයනොපජ්ඣායත–‘ධි ත්ථුකි , යභො, ජාතනාම, යත්රහිනාමජාතස්ස

ජ ා පඤ්ඤායිස්සත, ෙයාධිපඤ්ඤායිස්සත, ම ණංපඤ්ඤායිස්සතී’ත. 
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51. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා සා ථිං ආමන්තායපත්වා 

එතෙයවොච – ‘කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ, 

කච්චි, සම්ම සා ථි, කුමාය ො උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත? ‘න 

යඛො, යෙව, කුමාය ො උයයානභූමියා අභි මිත්ථ, න යඛො, යෙව, කුමාය ො

උයයානභූමියා අත්තමයනො අයහොසී’ත. ‘කිං පන, සම්ම සා ථි, අද්ෙස

කුමාය ො උයයානභූමිං නියයන්යතො’ත? ‘අද්ෙසා යඛො, යෙව, කුමාය ො
උයයානභූමිං නියයන්යතො මහාජනකායං සන්නිපතතං නානා ත්තානඤ්ච

දුස්සානං විලාතං කයි මානං. දිස්වා මං එතෙයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, යසො, 

සම්ම සා ථි, මහාජනකායයො සන්නිපතයතො නානා ත්තානඤ්ච දුස්සානං 

විලාතංකයි තී’’ත? ‘‘එයසොයඛො, යෙව, කාලඞ්කයතොනාමා’’ත.‘‘යතනහි, 

සම්ම සා ථි, යයන යසො කාලඞ්කයතො යතන  ථං යපයසහී’’ත. ‘‘එවං

යෙවා’’ත යඛො අහං, යෙව, විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා යයන යසො 

කාලඞ්කයතො යතන  ථං යපයසසිං. අද්ෙසා යඛො, යෙව, කුමාය ො යපතං

කාලඞ්කතං, දිස්වා මං එතෙයවොච – ‘‘කිං පනායං, සම්ම සා ථි, 

කාලඞ්කයතොනාමා’’ත? ‘‘එයසොයඛො, යෙව, කාලඞ්කයතොනාම.න ොනිතං

ෙක්ඛන්ත මාතා වා පිතා වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහිතා, යසොපි න
ෙක්ඛිස්සත මාත ං වා පිත ං වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහියත’’ත. ‘‘කිං

පන, සම්ම සා ථි, අහම්පි ම ණධම්යමො ම ණං අනතීයතො; මම්පි න

ෙක්ඛන්ත යෙයවො වා යෙවී වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහිතා; අහම්පි න

ෙක්ඛිස්සාමියෙවංවායෙවිංවාඅඤ්යඤවා ඤාතසායලොහියත’’ත? ‘‘ත්වඤ්ච, 

යෙව, මයඤ්චම්හසබ්යෙම ණධම්මාම ණංඅනතීතා; තම්පිනෙක්ඛන්ත

යෙයවො වා යෙවී වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහිතා, ත්වම්පි න ෙක්ඛිස්සසි

යෙවං වා යෙවිං වා අඤ්යඤ වා ඤාතසායලොහියත’’ත. ‘‘යතන හි, සම්ම

සා ථි, අලං ොනජ්ජ උයයානභූමියා, ඉයතොව අන්යතපු ං පච්චනියයාහී’ත.

‘‘‘එවං, යෙවා’’ත යඛොඅහං, යෙව, විපස්සිස්සකුමා ස්සපටිස්සුත්වාතයතොව

අන්යතපු ං පච්චනියයාසිං. යසො යඛො, යෙව, කුමාය ො අන්යතපු ං ගයතො

දුක්ඛී දුම්මයනො පජ්ඣායත – ‘‘ධි ත්ථුකි  යභො ජාතනාම, යත්ර හිනාම

ජාතස්ස ජ ා පඤ්ඤායිස්සත, ෙයාධි පඤ්ඤායිස්සත, ම ණං
පඤ්ඤායිස්සතී’’’ත. 

පබ්බජියතො 

52. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමස්ස ඤ්යඤොඑතෙයහොසි–‘මායහව 

යඛොවිපස්සීකුමාය ොන ජ්ජංකාය සි, මායහවවිපස්සීකුමාය ොඅගා ස්මා

අනගාරියං පබ්ෙජි, මා යහව යනමිත්තානං බ්රාහ්මණානං සච්චං අස්ස 

වචන’න්ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමා  ාජා විපස්සිස්ස කුමා ස්ස
භියයයොයසොමත්තාය පඤ්ච කාමගුණානි උපට්ඨායපසි – ‘යථා විපස්සී

කුමාය ො  ජ්ජං කය යය, යථා විපස්සී කුමාය ො න අගා ස්මා අනගාරියං

පබ්ෙයජයය, යථා යනමිත්තානංබ්රාහ්මණානංමිච්ඡාඅස්සවචන’න්ත. 
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‘‘තත්රසුෙං, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ොපඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතො

සමඞ්ගීභූයතො පරිචාය ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො ෙහූනං
වස්සානං ෙහූනං වස්සසතානං ෙහූනං වස්සසහස්සානං අච්චයයන සා ථිං 

ආමන්යතසි – ‘යයොයජහි, සම්ම සා ථි, භද්ොනි භද්ොනි යානානි, 

උයයානභූමිං ගච්ඡාම සුභූමිෙස්සනායා’ත. ‘එවං, යෙවා’ත යඛො, භික්ඛයව, 
සා ථි විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා භද්ොනි භද්ොනි යානානි

යයොයජත්වාවිපස්සිස්සකුමා ස්ස පටියවයෙසි– ‘යුත්තානියඛොයත, යෙව, 

භද්ොනිභද්ොනියානානි, යස්සොනිකාලං මඤ්ඤසී’ත.අථයඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සීකුමාය ොභද්ෙං භද්ෙංයානං අභිරුහිත්වා භද්යෙහිභද්යෙහියායනහි
උයයානභූමිංනියයාසි. 

53. ‘‘අද්ෙසා යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ොඋයයානභූමිංනියයන්යතො
පුරිසංභණ්ඩුං පබ්ෙජිතංකාසායවසනං. දිස්වා සා ථිංආමන්යතසි – ‘අයං

පන, සම්ම සා ථි, පුරියසො කිංකයතො? සීසංපිස්ස න යථා අඤ්යඤසං, 

වත්ථානිපිස්ස න යථා අඤ්යඤස’න්ත? ‘එයසො යඛො, යෙව, පබ්ෙජියතො

නාමා’ත. ‘කිංපයනයසො, සම්මසා ථි, පබ්ෙජියතොනාමා’ත? ‘එයසො යඛො, 

යෙව, පබ්ෙජියතොනාමසාධු ධම්මචරියාසාධුසමචරියා [සම්මචරියා (ක.)] 

සාධු කුසලකිරියා [කුසලචරියා (සයා.)] සාධු පුඤ්ඤකිරියා සාධු අවිහිංසා

සාධුභූතානුකම්පා’ත.‘සාධුයඛොයසො, සම්මසා ථි, පබ්ෙජියතොනාම, සාධු 
ධම්මචරියා සාධු සමචරියා සාධු කුසලකිරියා සාධු පුඤ්ඤකිරියා සාධු

අවිහිංසාසාධුභූතානුකම්පා.යතනහි, සම්මසා ථි, යයනයසො පබ්ෙජියතො

යතන  ථං යපයසහී’ත. ‘එවං, යෙවා’ත යඛො, භික්ඛයව, සා ථි විපස්සිස්ස 

කුමා ස්සපටිස්සුත්වායයනයසොපබ්ෙජියතොයතන ථංයපයසසි.අථයඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සී කුමාය ො තං පබ්ෙජිතං එතෙයවොච – ‘ත්වං පන, සම්ම, 

කිංකයතො, සීසම්පි යත න යථා අඤ්යඤසං, වත්ථානිපි යත න යථා

අඤ්යඤස’න්ත? ‘අහං යඛො, යෙව, පබ්ෙජියතො නාමා’ත. ‘කිං පන ත්වං, 

සම්ම, පබ්ෙජියතො නාමා’ත? ‘අහං යඛො, යෙව, පබ්ෙජියතො නාම, සාධු
ධම්මචරියා සාධු සමචරියා සාධු කුසලකිරියා සාධු පුඤ්ඤකිරියා සාධු

අවිහිංසා සාධු භූතානුකම්පා’ත. ‘සාධු යඛො ත්වං, සම්ම, පබ්ෙජියතො නාම
සාධුධම්මචරියා සාධු සමචරියා සාධුකුසලකිරියා සාධු පුඤ්ඤකිරියා සාධු
අවිහිංසාසාධු භූතානුකම්පා’ත. 

යබොධිසත්තපබ්බජ්ජා 

54. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සීකුමාය ො සා ථිංආමන්යතසි–‘යතන

හි, සම්ම සා ථි,  ථං ආොය ඉයතොව අන්යතපු ං පච්චනියයාහි. අහං පන
ඉයධව යකසමස්සුං ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා

අගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිස්සාමී’ත.‘එවං, යෙවා’තයඛො, භික්ඛයව, සා ථි
විපස්සිස්ස කුමා ස්ස පටිස්සුත්වා  ථං ආොය තයතොව අන්යතපු ං
පච්චනියයාසි. විපස්සී පන කුමාය ො තත්යථව යකසමස්සුං ඔහාය ත්වා 
කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායෙත්වාඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජි. 
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පටුන 

මහාජනකා අනුපබ්බජ්ජා 

55. ‘‘අස්යසොසියඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමතයා ාජධානියා මහාජනකායයො
චතු ාසීතපාණසහස්සානි–‘විපස්සීකි කුමාය ොයකසමස්සුංඔහාය ත්වා 
කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජියතො’ත.

සුත්වානයතසංඑතෙයහොසි–‘නහි නූනයසොඔ යකොධම්මවිනයයො, නසා

ඔ කා [ඔරිකා (සී. සයා.)] පබ්ෙජ්ජා, යත්ථ විපස්සී කුමාය ො යකසමස්සුං
ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං
පබ්ෙජියතො. විපස්සීපි නාම කුමාය ො යකසමස්සුං ඔහාය ත්වා කාසායානි

වත්ථානිඅච්ඡායෙත්වාඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිස්සත, කිමඞ්ගං [කිමඞ්ග
(සී.)] පනමය’න්ත. 

‘‘අථ යඛො, යසො භික්ඛයව, මහාජනකායයො [මහාජනකායයො (සයා.)] 
චතු ාසීත පාණසහස්සානි යකසමස්සුං ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි 

අච්ඡායෙත්වා විපස්සිං යෙොධිසත්තං අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිතං

අනුපබ්ෙජිංසු. තායසුෙං, භික්ඛයව, පරිසායපරිවුයතොවිපස්සීයෙොධිසත්යතො
ගාමනිගමජනපෙ ාජධානීසු චාරිකංච ත. 

56. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස  යහොගතස්ස 

පටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋෙපාදි – ‘නයඛොයමතං [න

යඛො පයනතං (සයා.)] පතරූපං යයොහං ආකිණ්යණො විහ ාමි, යංනූනාහං

එයකො ගණම්හා වූපකට්යඨො විහය යය’න්ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී

යෙොධිසත්යතො අපය න සමයයන එයකො ගණම්හා වූපකට්යඨො විහාසි, 

අඤ්යඤයනව තානි චතු ාසීත පබ්ෙජිතසහස්සානි අගමංසු, අඤ්යඤන
මග්යගනවිපස්සීයෙොධිසත්යතො. 

යබොධිසත්තඅභිනියවයසො 

57. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස වාසූපගතස්ස
 යහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋෙපාදි–‘කිච්ඡං 

වතායංයලොයකොආපන්යනො, ජායතචජීයතචමීයතච [ජියයතච මියයතච

(ක.)] චවත ච උපපජ්ජත ච, අථ ච පනිමස්ස දුක්ඛස්ස නිස්ස ණං

නප්පජානාත ජ ාම ණස්ස, කුොස්සු නාම ඉමස්ස දුක්ඛස්ස නිස්ස ණං

පඤ්ඤායිස්සතජ ාම ණස්සා’ත? 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොසතජ ාම ණංයහොත, කිංපච්චයාජ ාම ණ’න්ත? අථයඛො, භික්ඛයව, 

විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘ජාතයායඛොසත ජ ාම ණංයහොත, ජාතපච්චයාජ ාම ණ’න්ත. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො සත ජාත යහොත, කිංපච්චයා ජාතී’ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස
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යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘භයව 

යඛොසතජාතයහොත, භවපච්චයාජාතී’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොසතභයවොයහොත, කිංපච්චයාභයවො’ත? අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස 
යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො –

‘උපාොයනයඛොසතභයවොයහොත, උපාොනපච්චයාභයවො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සතඋපාොනං යහොත, කිංපච්චයා උපාොන’න්ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

– ‘තණ්හායයඛොසතඋපාොනංයහොත, තණ්හාපච්චයාඋපාොන’න්ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සත තණ්හා යහොත, කිංපච්චයා තණ්හා’ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤාය අභිසමයයො

–‘යවෙනායයඛොසතතණ්හායහොත, යවෙනාපච්චයාතණ්හා’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සත යවෙනා යහොත, කිංපච්චයා යවෙනා’ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤාය අභිසමයයො

–‘ඵස්යසයඛොසතයවෙනායහොත, ඵස්සපච්චයායවෙනා’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සත ඵස්යසො යහොත, කිංපච්චයා ඵස්යසො’ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤායඅභිසමයයො

–‘සළායතයනයඛොසත ඵස්යසොයහොත, සළායතනපච්චයාඵස්යසො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සත සළායතනං යහොත, කිංපච්චයා සළායතන’න්ත? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො සත සළායතනං යහොත, නාමරූපපච්චයා
සළායතන’න්ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොසතනාමරූපං යහොත, කිංපච්චයානාමරූප’න්ත? අථයඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්සයයොනියසොමනසිකා ාඅහුපඤ්ඤාය අභිසමයයො

–‘විඤ්ඤායණයඛොසතනාමරූපංයහොත, විඤ්ඤාණපච්චයානාමරූප’න්ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො සත විඤ්ඤාණං යහොත, කිංපච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ත? අථ යඛො, 
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භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො සත විඤ්ඤාණං යහොත, නාමරූපපච්චයා
විඤ්ඤාණ’න්ත. 

58. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස එතෙයහොසි – 

‘පච්චුොවත්තත යඛො ඉෙං විඤ්ඤාණං නාමරූපම්හා, නාප ං ගච්ඡත.

එත්තාවතාජායයථ වාජියයයථවාමියයයථවාචයවථවාඋපපජ්යජථවා, 

යදිෙං නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, 

නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා

යවෙනා, යවෙනාපච්චයාතණ්හා, තණ්හාපච්චයාඋපාොනං, උපාොනපච්චයා

භයවො, භවපච්චයා ජාත, ජාතපච්චයා ජ ාම ණං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ත. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයොයහොත’. 

59. ‘‘‘සමුෙයයොසමුෙයයො’තයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස

පුබ්යෙ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උෙපාදි, ඤාණං උෙපාදි, පඤ්ඤා 

උෙපාදි, විජ්ජාඋෙපාදි, ආයලොයකොඋෙපාදි. 

60. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස එතෙයහොසි – 

‘කිම්හි නු යඛො අසත ජ ාම ණං න යහොත, කිස්ස නිය ොධා

ජ ාම ණනිය ොයධො’ත? අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස

යයොනියසො මනසිකා ා අහු පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘ජාතයා යඛො අසත

ජ ාම ණංනයහොත, ජාතනිය ොධා ජ ාම ණනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො අසත ජාත න යහොත, කිස්ස නිය ොධා ජාතනිය ොයධො’ත? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහු පඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘භයව යඛො අසත ජාත න යහොත, භවනිය ොධා
ජාතනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො අසත භයවො න යහොත, කිස්ස නිය ොධා භවනිය ොයධො’ත? අථ යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘උපාොයන යඛො අසත භයවො න යහොත, උපාොනනිය ොධා
භවනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතඋපාොනංනයහොත, කිස්සනිය ොධාඋපාොනනිය ොයධො’ත? අථ

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු 

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘තණ්හාය යඛො අසත උපාොනං න යහොත, 
තණ්හානිය ොධා උපාොනනිය ොයධො’ත. 
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පටුන 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතතණ්හානයහොත, කිස්සනිය ොධාතණ්හානිය ොයධො’ත? අථයඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො – ‘යවෙනාය යඛො අසත තණ්හා න යහොත, යවෙනානිය ොධා 
තණ්හානිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛො අසත යවෙනා න යහොත, කිස්ස නිය ොධා යවෙනානිය ොයධො’ත? අථ 

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු 

පඤ්ඤායඅභිසමයයො–‘ඵස්යසයඛොඅසතයවෙනානයහොත, ඵස්සනිය ොධා
යවෙනානිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතඵස්යසොනයහොත, කිස්සනිය ොධාඵස්සනිය ොයධො’ත? අථයඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්ස යයොනියසොමනසිකා ා අහුපඤ්ඤාය

අභිසමයයො– ‘සළායතයනයඛොඅසතඵස්යසොනයහොත, සළායතනනිය ොධා
ඵස්සනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි–‘කිම්හිනු

යඛො අසතසළායතනංනයහොත, කිස්සනිය ොධා සළායතනනිය ොයධො’ත? 

අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු 

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො අසත සළායතනං න යහොත, 
නාමරූපනිය ොධා සළායතනනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතනාමරූපංනයහොත, කිස්සනිය ොධානාමරූපනිය ොයධො’ත? අථ

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘විඤ්ඤායණ යඛො අසත නාමරූපං න යහොත, 
විඤ්ඤාණනිය ොධානාමරූපනිය ොයධො’ත. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්සයෙොධිසත්තස්සඑතෙයහොසි– ‘කිම්හිනු

යඛොඅසතවිඤ්ඤාණංනයහොත, කිස්සනිය ොධාවිඤ්ඤාණනිය ොයධො’ත? 

අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස යයොනියසො මනසිකා ා අහු 

පඤ්ඤාය අභිසමයයො – ‘නාමරූයප යඛො අසත විඤ්ඤාණං න යහොත, 
නාමරූපනිය ොධාවිඤ්ඤාණනිය ොයධො’ත. 

61. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස යෙොධිසත්තස්ස එතෙයහොසි – 

‘අධිගයතො යඛො මයායං මග්යගො සම්යෙොධාය යදිෙං – නාමරූපනිය ොධා

විඤ්ඤාණනිය ොයධො, විඤ්ඤාණනිය ොධා නාමරූපනිය ොයධො, 

නාමරූපනිය ොධාසළායතනනිය ොයධො, සළායතනනිය ොධාඵස්සනිය ොයධො, 

ඵස්සනිය ොධා යවෙනානිය ොයධො, යවෙනානිය ොධා තණ්හානිය ොයධො, 
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තණ්හානිය ොධා උපාොනනිය ොයධො, උපාොනනිය ොධා භවනිය ොයධො, 

භවනිය ොධා ජාතනිය ොයධො, ජාතනිය ොධා ජ ාම ණං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ත. එවයමතස්ස
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනිය ොයධොයහොත’. 

62. ‘‘‘නිය ොයධො නිය ොයධො’ත යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස 

යෙොධිසත්තස්ස පුබ්යෙ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු චක්ඛුං උෙපාදි, ඤාණං

උෙපාදි, පඤ්ඤා උෙපාදි, විජ්ජාඋෙපාදි, ආයලොයකොඋෙපාදි. 

63. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී යෙොධිසත්යතො අපය න සමයයන 

පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු උෙයබ්ෙයානුපස්සී විහාසි – ‘ඉත රූපං, ඉත

රූපස්ස සමුෙයයො, ඉත රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමො; ඉත යවෙනා, ඉත යවෙනාය

සමුෙයයො, ඉත යවෙනාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉත සඤ්ඤා, ඉත සඤ්ඤාය

සමුෙයයො, ඉත සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉත සඞ්ඛා ා, ඉත සඞ්ඛා ානං

සමුෙයයො, ඉත සඞ්ඛා ානං අත්ථඞ්ගයමො; ඉත විඤ්ඤාණං, ඉත

විඤ්ඤාණස්සසමුෙයයො, ඉතවිඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ්ගයමො’ත, තස්ස පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසු උෙයබ්ෙයානුපස්සියනො විහ යතො න චි ස්යසව
අනුපාොයආසයවහි චිත්තංවිමුච්චී’’ත. 

දුතයභාණවාය ො. 

බ්රහ්ම ාචනකථා 

64. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස එතෙයහොසි – ‘යංනූනාහං ධම්මං යෙයසයය’න්ත. අථ 

යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
එතෙයහොසි – ‘අධිගයතො යඛො මයායං ධම්යමො ගම්භීය ො දුද්ෙයසො 
දු නුයෙොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචය ො නිපුයණො
පණ්ඩිතයවෙනීයයො. ආලය ාමා යඛො පනායං පජා ආලය තා
ආලයසම්මුදිතා.ආලය ාමායයඛොපනපජායආලය තායආලයසම්මුදිතාය
දුද්ෙසංඉෙං ඨානංයදිෙංඉෙප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පායෙො.ඉෙම්පියඛොඨානං
දුද්ෙසං යදිෙං සබ්ෙසඞ්ඛා සමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හාක්ඛයයො

වි ායගොනිය ොයධොනිබ්ොනං. අහඤ්යචවයඛොපනධම්මංයෙයසයයං, පය 

චයමනආජායනයයං; යසොමමස්සකිලමයථො, සා මමස්සවියහසා’ත. 

65. ‘‘අපිස්සු, භික්ඛයව, විපස්සිංභගවන්තං අ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධං
ඉමාඅනච්ඡරියාගාථායයොපටිභංසුපුබ්යෙඅස්සුතපුබ්ො– 

‘කිච්යඡනයමඅධිගතං, හලංොනිපකාසිතුං; 

 ාගයෙොසපය යතහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘පටියසොතගාමිංනිපුණං, ගම්භී ංදුද්ෙසංඅණුං; 
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 ාග ත්තානෙක්ඛන්ත, තයමොඛන්යධනආවුටා’ත. 

‘‘ඉතහ, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

පටිසඤ්චික්ඛයතොඅප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි, යනො ධම්මයෙසනාය. 

66. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤත ස්ස මහාබ්රහ්මුයනො විපස්සිස්ස
භගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සයචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය

එතෙයහොසි – ‘නස්සතවතයභොයලොයකො, විනස්සතවතයභොයලොයකො, යත්ර
හි නාම විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමත [නමි (සයා. ක.), නමිස්සත (?)], යනො

ධම්මයෙසනායා’ත. අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, මහාබ්රහ්මා යසයයථාපි නාම 

ෙලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා ොහං පසාය යය, පසාරිතං වා ොහං

සමිඤ්යජයය; එවයමව බ්රහ්මයලොයක අන්ත හියතො විපස්සිස්ස භගවයතො

අ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සපු යතො පාතු යහොසි.අථයඛොයසො, භික්ඛයව, 
මහාබ්රහ්මාඑකංසංඋත්ත ාසඞ්ගංකරිත්වා ෙක්ඛිණංජාණුමණ්ඩලංපථවියං 

නිහන්ත්වා [නිෙහන්යතො (සයා.)] යයන විපස්සී භගවා අ හං
සම්මාසම්බුද්යධො යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාවිපස්සිංභගවන්තං අ හන්තං

සම්මාසම්බුද්ධං එතෙයවොච – ‘යෙයසතු, භන්යත, භගවා ධම්මං, යෙයසතු

සුගයතො ධම්මං, සන්ත [සන්තී (සයා.)] සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා; 

අස්සවනතා ධම්මස්සපරිහායන්ත, භවිස්සන්තධම්මස්සඅඤ්ඤාතාය ො’ත. 

67. ‘‘එවං වුත්යත [අථ යඛො (ක.)], භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො තං මහාබ්රහ්මානං එතෙයවොච – ‘මය්හම්පි යඛො, බ්රහ්යම, 

එතෙයහොසි – ‘‘යංනූනාහං ධම්මං යෙයසයය’’න්ත. තස්ස මය්හං, බ්රහ්යම, 
එතෙයහොසි – ‘‘අධිගයතො යඛො මයායං ධම්යමො ගම්භීය ො දුද්ෙයසො 
දු නුයෙොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචය ො නිපුයණො
පණ්ඩිතයවෙනීයයො. ආලය ාමා යඛො පනායං පජා ආලය තා
ආලයසම්මුදිතා.ආලය ාමායයඛොපනපජායආලය තායආලයසම්මුදිතාය 
දුද්ෙසංඉෙංඨානංයදිෙංඉෙප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පායෙො.ඉෙම්පි යඛොඨානං
දුද්ෙසං යදිෙං සබ්ෙසඞ්ඛා සමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හාක්ඛයයො 

වි ායගොනිය ොයධොනිබ්ොනං.අහඤ්යචවයඛොපනධම්මංයෙයසයයං, පය 

ච යම න ආජායනයයං; යසො මමස්ස කිලමයථො, සා මමස්ස වියහසා’’ත.

අපිස්සුමං, බ්රහ්යම, ඉමාඅනච්ඡරියාගාථායයොපටිභංසුපුබ්යෙඅස්සුතපුබ්ො
– 

‘‘කිච්යඡනයමඅධිගතං, හලංොනිපකාසිතුං; 

 ාගයෙොසපය යතහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘‘පටියසොතගාමිංනිපුණං, ගම්භී ංදුද්ෙසංඅණුං; 

 ාග ත්තානෙක්ඛන්ත, තයමොඛන්යධනආවුටා’’ත. 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 

27 

පටුන 

‘ඉතහ යම, බ්රහ්යම, පටිසඤ්චික්ඛයතො අප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි, 
යනොධම්මයෙසනායා’ත. 

68. ‘‘දුතයම්පියඛො, භික්ඛයව, යසොමහාබ්රහ්මා…යප.… තතයම්පියඛො, 

භික්ඛයව, යසො මහාබ්රහ්මා විපස්සිං භගවන්තං අ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධං

එතෙයවොච – ‘යෙයසතු, භන්යත, භගවා ධම්මං, යෙයසතු සුගයතො ධම්මං, 

සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ත, 
භවිස්සන්ත ධම්මස්සඅඤ්ඤාතාය ො’ත. 

69. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො
බ්රහ්මුයනො ච අජ්යඣසනං විදිත්වා සත්යතසු ච කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච

බුද්ධචක්ඛුනායලොකංයවොයලොයකසි.අද්ෙසායඛො, භික්ඛයව, විපස්සීභගවා
අ හං සම්මාසම්බුද්යධො බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො සත්යත
අප්ප ජක්යඛ මහා ජක්යඛ තක්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකාය  ද්වාකාය 

සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය [දුවිඤ්ඤාපයය භබ්යෙ අභබ්යෙ (සයා.)] 

අප්යපකච්යච ප යලොකවජ්ජභයෙස්සාවියන [ෙස්සාවියනො(සී.සයා.කං.ක.)] 

විහ න්යත, අප්යපකච්යචනප යලොකවජ්ජභයෙස්සාවියන [ෙස්සාවියනො (සී.
සයා.කං.ක.)] විහ න්යත.යසයයථාපිනාමඋප්පලිනියංවා පදුමිනියං වා
පුණ්ඩරීකිනියංවාඅප්යපකච්චානිඋප්පලානිවාපදුමානිවා පුණ්ඩරීකානිවා
උෙයක ජාතානි උෙයක සංවඩ්ඪානි උෙකානුග්ගතානි අන්යතො 
නිමුග්ගයපොසීනි.අප්යපකච්චානිඋප්පලානිවාපදුමානිවාපුණ්ඩරීකානිවා
උෙයක ජාතානි උෙයක සංවඩ්ඪානි සයමොෙකං ඨිතානි. අප්යපකච්චානි
උප්පලානිවාපදුමානිවා පුණ්ඩරීකානිවාඋෙයකජාතානිඋෙයකසංවඩ්ඪානි

උෙකා අච්චුග්ගම්ම ඨිතානි අනුපලිත්තානි උෙයකන. එවයමව යඛො, 

භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං
යවොයලොයකන්යතොඅද්ෙසසත්යතඅප්ප ජක්යඛ මහා ජක්යඛතක්ඛින්ද්රියය
මුදින්ද්රියයස්වාකාය ද්වාකාය සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයයඅප්යපකච්යච

ප යලොකවජ්ජභයෙස්සාවියන විහ න්යත, අප්යපකච්යච න 
ප යලොකවජ්ජභයෙස්සාවියනවිහ න්යත. 

70. ‘‘අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, මහාබ්රහ්මා විපස්සිස්ස භගවයතො 
අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය විපස්සිං
භගවන්තං අ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘යසයල යථා පබ්ෙතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපි පස්යස ජනතං

සමන්තයතො; 

තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, පාසාෙමාරුය්හසමන්තචක්ඛු. 

‘යසොකාවතණ්ණං [යසොකාවකිණ්ණං (සයා.)] 

ජනතමයපතයසොයකො, 

අයවක්ඛස්සුජාතජ ාභිභූතං; 
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උට්යඨහි වී විජිතසඞ්ගාම, 
සත්ථවාහඅණණවිච යලොයක. 

යෙසස්සු [යෙයසතු(සයා..).)] භගවා ධම්මං, 
අඤ්ඤාතාය ොභවිස්සන්තී’ත. 

71. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො තං
මහාබ්රහ්මානංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘අපාරුතායතසංඅමතස්සද්වා ා, 

යයයසොතවන්යතොපමුඤ්චන්තුසද්ධං; 

විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, 
ධම්මංපණීතංමනුයජසුබ්රහ්යම’ත. 

‘‘අථයඛොයසො, භික්ඛයව, මහාබ්රහ්මා‘කතාවකායසොයඛොම්හි විපස්සිනා
භගවතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන ධම්මයෙසනායා’ත විපස්සිං භගවන්තං 
අ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා තත්යථව
අන්ත ධායි. 

අග්ගසාවකයුගං 

72. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස එතෙයහොසි – ‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං

යෙයසයයං, යකොඉමං ධම්මංඛිප්පයමවආජානිස්සතී’ත? අථයඛො, භික්ඛයව, 

විපස්සිස්සභගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සඑතෙයහොසි – ‘අයංයඛො
ඛණ්යඩො ච  ාජපුත්යතො තස්යසො ච පුය ොහිතපුත්යතො ෙන්ධුමතයා
 ාජධානියා පටිවසන්ත පණ්ඩිතා වියත්තා යමධාවියනො දීඝ ත්තං

අප්ප ජක්ඛජාතකා. යංනූනාහං ඛණ්ඩස්ස ච  ාජපුත්තස්ස, තස්සස්ස ච 

පුය ොහිතපුත්තස්ස පඨමං ධම්මං යෙයසයයං, යත ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව
ආජානිස්සන්තී’ත. 

73. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො 

යසයයථාපිනාමෙලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාොහංපසාය යය, පසාරිතංවා

ොහං සමිඤ්යජයය; එවයමව යෙොධිරුක්ඛමූයල අන්ත හියතො ෙන්ධුමතයා 

 ාජධානියායඛයමමිගොයයපාතු යහොසි.අථයඛො, භික්ඛයව, විපස්සීභගවා

අ හං සම්මාසම්බුද්යධොොයපාලං [මිගොයපාලං(සයා.)] ආමන්යතසි–‘එහි

ත්වං, සම්මොයපාල, ෙන්ධුමතං ාජධානිංපවිසිත්වාඛණ්ඩඤ්ච  ාජපුත්තං

තස්සඤ්ච පුය ොහිතපුත්තං එවං වයෙහි – විපස්සී, භන්යත, භගවා අ හං 
සම්මාසම්බුද්යධො ෙන්ධුමතං  ාජධානිං අනුප්පත්යතො යඛයම මිගොයය

විහ ත, යසො තුම්හාකංෙස්සනකායමො’ත. ‘එවං, භන්යත’තයඛො, භික්ඛයව, 
ොයපායලො විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුත්වා
ෙන්ධුමතං  ාජධානිං පවිසිත්වා ඛණ්ඩඤ්ච  ාජපුත්තං තස්සඤ්ච
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29 

පටුන 

පුය ොහිතපුත්තං එතෙයවොච – ‘විපස්සී, භන්යත, භගවා අ හං
සම්මාසම්බුද්යධො ෙන්ධුමතං  ාජධානිං අනුප්පත්යතො යඛයම මිගොයය

විහ ත; යසොතුම්හාකංෙස්සනකායමො’ත. 

74. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, ඛණ්යඩො ච  ාජපුත්යතො තස්යසො ච 
පුය ොහිතපුත්යතොභද්ොනිභද්ොනියානානියයොජායපත්වාභද්ෙං භද්ෙංයානං
අභිරුහිත්වා භද්යෙහි භද්යෙහි යායනහි ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා නියයයංසු.

යයන යඛයමො මිගොයයො යතන පායිංසු. යාවතකා යානස්ස භූමි, යායනන

ගන්ත්වා යානාපච්යචොය ොහිත්වාපත්තකාව [පදිකාව(සයා.)] යයන විපස්සී
භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු. උපසඞ්කමිත්වා විපස්සිං 
භගවන්තංඅ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදිංසු. 

75. ‘‘යතසං විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො අනුපුබ්බං කථං 

[ආනුපුබ්බකථං(සී..).)] කයථසි, යසයයථිෙං–ොනකථං සීලකථංසග්ගකථං
කාමානං ආදීනවං ඔකා ං සංකියලසං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි.
යො යත භගවා අඤ්ඤාසි කල්ලචිත්යත මුදුචිත්යත විනීව ණචිත්යත

උෙග්ගචිත්යත පසන්නචිත්යත, අථ යා බුද්ධානං සාමුක්කංසිකා

ධම්මයෙසනා, තංපකායසසි – දුක්ඛං සමුෙයංනිය ොධංමග්ගං. යසයයථාපි

නාම සුද්ධං වත්ථං අපගතකාළකං සම්මයෙව  ජනං පටිග්ගණ්යහයය, 
එවයමව ඛණ්ඩස්ස ච  ාජපුත්තස්ස තස්සස්ස ච පුය ොහිතපුත්තස්ස 
තස්මිංයයව ආසයන වි ජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි – ‘යං කිඤ්චි

සමුෙයධම්මං, සබ්ෙංතංනිය ොධධම්ම’න්ත. 

76. ‘‘යත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරියයොගාළ්හධම්මා
තණ්ණවිචිකිච්ඡා විගතකථංකථා යවසා ජ්ජප්පත්තා අප ප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිපස්සිංභගවන්තංඅ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඑතෙයවොචුං– 

‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත. යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවය යය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය 

‘‘චක්ඛුමන්යතොරූපානිෙක්ඛන්තී’’ත.එවයමවංභගවතාඅයනකපරියායයන

ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං, භන්යත, භගවන්තං ස ණං ගච්ඡාම

ධම්මඤ්ච. ලයභයයාම මයං, භන්යත, භගවයතො සන්තයක පබ්ෙජ්ජං, 
ලයභයයාමඋපසම්පෙ’න්ත. 

77. ‘‘අලත්ථුං යඛො, භික්ඛයව, ඛණ්යඩො ච  ාජපුත්යතො, තස්යසො ච
පුය ොහිතපුත්යතො විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සන්තයක පබ්ෙජ්ජං අලත්ථුං උපසම්පෙං. යත විපස්සී භගවා අ හං
සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි 

සම්පහංයසසි; සඞ්ඛා ානං ආදීනවං ඔකා ං සංකියලසං නිබ්ොයන 

[යනක්ඛම්යම (සයා.)] ආනිසංසං පකායසසි. යතසං විපස්සිනා භගවතා 
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අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන ධම්මියා කථාය සන්ෙස්සියමානානං
සමාෙපියමානානං සමුත්යතජියමානානං සම්පහංසියමානානං නචි ස්යසව
අනුපාොයආසයවහිචිත්තානි විමුච්චිංසු. 

මහාජනකා පබ්බජ්ජා 

78. ‘‘අස්යසොසියඛො, භික්ඛයව, ෙන්ධුමතයා ාජධානියා මහාජනකායයො
චතු ාසීතපාණසහස්සානි – ‘විපස්සී කි  භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො 
ෙන්ධුමතං  ාජධානිං අනුප්පත්යතො යඛයම මිගොයය විහ ත. ඛණ්යඩො ච
කි   ාජපුත්යතො තස්යසො ච පුය ොහිතපුත්යතො විපස්සිස්ස භගවයතො
අ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සසන්තයක යකසමස්සුංඔහාය ත්වාකාසායානි
වත්ථානිඅච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිතා’ත.සුත්වානයනසං

එතෙයහොසි–‘නහිනූනයසොඔ යකොධම්මවිනයයො, නසාඔ කා පබ්ෙජ්ජා, 
යත්ථ ඛණ්යඩො ච  ාජපුත්යතො තස්යසො ච පුය ොහිතපුත්යතො යකසමස්සුං 
ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං
පබ්ෙජිතා.ඛණ්යඩො ච ාජපුත්යතොතස්යසොචපුය ොහිතපුත්යතොයකසමස්සුං
ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං

පබ්ෙජිස්සන්ත, කිමඞ්ගං පන මය’න්ත. අථ යඛො යසො, භික්ඛයව, 
මහාජනකායයො චතු ාසීතපාණසහස්සානි ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා
නික්ඛමිත්වා යයන යඛයමො මිගොයයො යයන විපස්සී භගවා අ හං 

සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා විපස්සිං භගවන්තං
අ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

79. ‘‘යතසං විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො අනුපුබ්බං කථං
කයථසි. යසයයථිෙං – ොනකථං සීලකථං සග්ගකථං කාමානං ආදීනවං
ඔකා ං සංකියලසං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි. යො යත භගවා
අඤ්ඤාසි කල්ලචිත්යත මුදුචිත්යත විනීව ණචිත්යත උෙග්ගචිත්යත

පසන්නචිත්යත, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකාධම්මයෙසනා, තංපකායසසි
– දුක්ඛං සමුෙයං නිය ොධං මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං

අපගතකාළකං සම්මයෙව  ජනං පටිග්ගණ්යහයය, එවයමව යතසං
චතු ාසීතපාණසහස්සානං තස්මිංයයවආසයන වි ජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං
උෙපාදි–‘යංකිඤ්චිසමුෙයධම්මංසබ්ෙංතං නිය ොධධම්ම’න්ත. 

80. ‘‘යත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරියයොගාළ්හධම්මා
තණ්ණවිචිකිච්ඡා විගතකථංකථා යවසා ජ්ජප්පත්තා අප ප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිපස්සිංභගවන්තංඅ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඑතෙයවොචුං– 

‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත. යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවය යය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය
‘‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි ෙක්ඛන්තී’’ත.එවයමවංභගවතාඅයනකපරියායයන

ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං, භන්යත, භගවන්තං ස ණං ගච්ඡාම
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ධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච [( ) නත්ථි අට්ඨකථායං, පාළියංපනසබ්ෙත්ථපි

දිස්සත]. ලයභයයාම මයං, භන්යත, භගවයතො සන්තයක පබ්ෙජ්ජං
ලයභයයාම උපසම්පෙ’’න්ත. 

81. ‘‘අලත්ථුංයඛො, භික්ඛයව, තානිචතු ාසීතපාණසහස්සානි විපස්සිස්ස

භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තයක පබ්ෙජ්ජං, අලත්ථුං 
උපසම්පෙං. යත විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියා කථාය

සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසිසමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි; සඞ්ඛා ානං ආදීනවං
ඔකා ං සංකියලසං නිබ්ොයන ආනිසංසං පකායසසි. යතසං විපස්සිනා
භගවතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන ධම්මියා කථාය සන්ෙස්සියමානානං
සමාෙපියමානානං සමුත්යතජියමානානං සම්පහංසියමානානං නචි ස්යසව
අනුපාොයආසයවහිචිත්තානි විමුච්චිංසු. 

පුරිමපබ්බජිතානංධම්මාභිසමය ො 

82. ‘‘අස්යසොසුං යඛො, භික්ඛයව, තානි පුරිමානි 
චතු ාසීතපබ්ෙජිතසහස්සානි– ‘විපස්සීකි භගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධො 

ෙන්ධුමතං ාජධානිං අනුප්පත්යතොයඛයමමිගොයයවිහ ත, ධම්මඤ්චකි 

යෙයසතී’ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, තානි චතු ාසීතපබ්ෙජිතසහස්සානි යයන 
ෙන්ධුමතී  ාජධානී යයන යඛයමො මිගොයයො යයන විපස්සී භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා විපස්සිං භගවන්තං
අ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධං අභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

83. ‘‘යතසං විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො අනුපුබ්බං කථං
කයථසි. යසයයථිෙං – ොනකථං සීලකථං සග්ගකථං කාමානං ආදීනවං
ඔකා ං සංකියලසං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි. යො යත භගවා
අඤ්ඤාසි කල්ලචිත්යත මුදුචිත්යත විනීව ණචිත්යත උෙග්ගචිත්යත 

පසන්නචිත්යත, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකාධම්මයෙසනා, තංපකායසසි
– දුක්ඛං සමුෙයං නිය ොධං මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං

අපගතකාළකං සම්මයෙව  ජනං පටිග්ගණ්යහයය, එවයමව යතසං
චතු ාසීතපබ්ෙජිතසහස්සානං තස්මිංයයව ආසයන වි ජං වීතමලං
ධම්මචක්ඛුංඋෙපාදි–‘යංකිඤ්චිසමුෙයධම්මංසබ්ෙංතං නිය ොධධම්ම’න්ත. 

84. ‘‘යත දිට්ඨධම්මා පත්තධම්මා විදිතධම්මා පරියයොගාළ්හධම්මා
තණ්ණවිචිකිච්ඡා විගතකථංකථා යවසා ජ්ජප්පත්තා අප ප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිපස්සිංභගවන්තංඅ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඑතෙයවොචුං– 

‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත. යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවය යය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය
‘‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි ෙක්ඛන්තී’’ත.එවයමවංභගවතාඅයනකපරියායයන

ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං, භන්යත, භගවන්තං ස ණං ගච්ඡාම



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 
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ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාම මයං, භන්යත, භගවයතො සන්තයක
පබ්ෙජ්ජංලයභයයාමඋපසම්පෙ’’න්ත. 

85. ‘‘අලත්ථුං යඛො, භික්ඛයව, තානි චතු ාසීතපබ්ෙජිතසහස්සානි
විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තයක පබ්ෙජ්ජං
අලත්ථුං උපසම්පෙං. යත විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියා

කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි; සඞ්ඛා ානං
ආදීනවං ඔකා ං සංකියලසං නිබ්ොයන ආනිසංසං පකායසසි. යතසං
විපස්සිනා භගවතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන ධම්මියා කථාය
සන්ෙස්සියමානානං සමාෙපියමානානං සමුත්යතජියමානානං 
සම්පහංසියමානානංනචි ස්යසවඅනුපාොයආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසු. 

චාරිකාඅනුජානනං 

86. ‘‘යතන යඛො පන, භික්ඛයව, සමයයන ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා 

මහාභික්ඛුසඞ්යඝොපටිවසතඅට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං.අථයඛො, භික්ඛයව, 
විපස්සිස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස  යහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උෙපාදි – ‘මහා යඛො එත හි
භික්ඛුසඞ්යඝො ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා පටිවසත 

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං, යංනූනාහං භික්ඛූ අනුජායනයයං – ‘ච ථ, 

භික්ඛයව, චාරිකං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය

හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං; මා එයකන ද්යව අගමිත්ථ; යෙයසථ, 

භික්ඛයව, ධම්මං ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං
සාත්ථං සෙයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසථ.

සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ත, 
භවිස්සන්ත ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාය ො. අපි ච ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං
අච්චයයනෙන්ධුමතී ාජධානී උපසඞ්කමිතබ්ොපාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’’’ත. 

87. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතය ොමහාබ්රහ්මාවිපස්සිස්ස භගවයතො
අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය

යසයයථාපිනාමෙලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාොහංපසාය යය, පසාරිතංවා
ොහං සමිඤ්යජයය. එවයමව බ්රහ්මයලොයක අන්ත හියතො විපස්සිස්ස

භගවයතොඅ හයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සපු යතො පාතු යහොසි.අථයඛොයසො, 

භික්ඛයව, මහාබ්රහ්මා එකංසංඋත්ත ාසඞ්ගං කරිත්වා යයනවිපස්සී භගවා
අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා විපස්සිං භගවන්තං

අ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඑතෙයවොච–‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත.

මහායඛො, භන්යත, එත හිභික්ඛුසඞ්යඝොෙන්ධුමතයා ාජධානියාපටිවසත 

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං, අනුජානාතු, භන්යත, භගවා භික්ඛූ – ‘‘ච ථ, 

භික්ඛයව, චාරිකං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය

හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං; මා එයකන ද්යව අගමිත්ථ; යෙයසථ, 

භික්ඛයව, ධම්මං ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං
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සාත්ථං සෙයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසථ.

සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ත, 

භවිස්සන්තධම්මස්ස අඤ්ඤාතාය ො’’ත [අඤ්ඤාතාය ො (ස්සබ්ෙත්ථ)]. අපි

ච, භන්යත, මයං තථා කරිස්සාම යථා භික්ඛූ ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං
අච්චයයන ෙන්ධුමතං  ාජධානිං උපසඞ්කමිස්සන්ත

පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’ත.ඉෙමයවොච, භික්ඛයව, යසොමහාබ්රහ්මා, ඉෙංවත්වා
විපස්සිං භගවන්තං අ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං
කත්වාතත්යථවඅන්ත ධායි. 

88. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො 

සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘ඉධ මය්හං, 

භික්ඛයව,  යහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋෙපාදි
– මහා යඛො එත හි භික්ඛුසඞ්යඝො ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා පටිවසත

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං. යංනූනාහං භික්ඛූ අනුජායනයයං – ‘ච ථ, 

භික්ඛයව, චාරිකං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය

හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං; මා එයකන ද්යව අගමිත්ථ; යෙයසථ, 

භික්ඛයව, ධම්මං ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං
සාත්ථං සෙයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසථ.

සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ත, 

භවිස්සන්ත ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාය ො. අපි ච, ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං 
අච්චයයනෙන්ධුමතී ාජධානීඋපසඞ්කමිතබ්ොපාතයමොක්ඛුද්යෙසායාත. 

‘‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතය ො මහාබ්රහ්මා මම යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායයසයයථාපිනාමෙලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවා

ොහං පසාය යය, පසාරිතං වා ොහං සමිඤ්යජයය, එවයමව බ්රහ්මයලොයක

අන්ත හියතොමමපු යතොපාතු යහොසි. අථයඛොයසො, භික්ඛයව, මහාබ්රහ්මා
එකංසං උත්ත ාසඞ්ගං කරිත්වා යයනාහං යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා මං

එතෙයවොච – ‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත. මහා යඛො, භන්යත, 

එත හි භික්ඛුසඞ්යඝො ෙන්ධුමතයා  ාජධානියා පටිවසත

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං. අනුජානාතු, භන්යත, භගවා භික්ඛූ – ‘ච ථ, 

භික්ඛයව, චාරිකං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය

හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං; මා එයකන ද්යව අගමිත්ථ; යෙයසථ, 

භික්ඛයව, ධම්මං…යප.… සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා

ධම්මස්ස පරිහායන්ත, භවිස්සන්ත ධම්මස්ස අඤ්ඤාතාය ො’ත. අපි ච, 

භන්යත, මයං තථා කරිස්සාම, යථා භික්ඛූ ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං
අච්චයයන ෙන්ධුමතං  ාජධානිං උපසඞ්කමිස්සන්ත 

පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’’ත. ඉෙමයවොච, භික්ඛයව, යසො මහාබ්රහ්මා, ඉෙං
වත්වාමං අභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාතත්යථවඅන්ත ධායි’. 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 
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‘‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, ච ථ චාරිකං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය 

යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායයෙවමනුස්සානං; මාඑයකනද්යව

අගමිත්ථ; යෙයසථ, භික්ඛයව, ධම්මං ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සෙයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියං පකායසථ. සන්ත සත්තා අප්ප ජක්ඛජාතකා, අස්සවනතා

ධම්මස්සපරිහායන්ත, භවිස්සන්තධම්මස්සඅඤ්ඤාතාය ො.අපිච, භික්ඛයව, 

ඡන්නං ඡන්නං වස්සානං අච්චයයන ෙන්ධුමතී  ාජධානී උපසඞ්කමිතබ්ො 

පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’ත. අථ යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛූ යයභුයයයන
එකායහයනවජනපෙචාරිකං පක්කමිංසු. 

89. ‘‘යතන යඛො පන සමයයන ජම්බුදීයප චතු ාසීතආවාසසහස්සානි 
යහොන්ත. එකම්හි හි වස්යස නික්ඛන්යත යෙවතා සද්ෙමනුස්සායවසුං –

‘නික්ඛන්තං යඛො, මාරිසා, එකං වස්සං; පඤ්ච ොනි වස්සානි යසසානි; 

පඤ්චන්නං වස්සානං අච්චයයන ෙන්ධුමතී  ාජධානී උපසඞ්කමිතබ්ො 
පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’ත. ද්වීසු වස්යසසු නික්ඛන්යතසු… තීසු වස්යසසු
නික්ඛන්යතසු… චතූසු වස්යසසු නික්ඛන්යතසු… පඤ්චසු වස්යසසු

නික්ඛන්යතසු යෙවතා සද්ෙමනුස්සායවසුං – ‘නික්ඛන්තානි යඛො, මාරිසා, 

පඤ්චවස්සානි; එකං ොනි වස්සං යසසං; එකස්ස වස්සස්ස අච්චයයන
ෙන්ධුමතී  ාජධානී උපසඞ්කමිතබ්ො පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’ත. ඡසු

වස්යසසු නික්ඛන්යතසු යෙවතා සද්ෙමනුස්සායවසුං – ‘නික්ඛන්තානි යඛො, 

මාරිසා, ඡබ්ෙස්සානි, සමයයො ොනි ෙන්ධුමතං  ාජධානිං උපසඞ්කමිතුං 

පාතයමොක්ඛුද්යෙසායා’ත. අථ යඛො යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අප්යපකච්යච
සයකන ඉද්ධානුභායවන අප්යපකච්යච යෙවතානං ඉද්ධානුභායවන
එකායහයනව ෙන්ධුමතං  ාජධානිං උපසඞ්කමිංසු පාතයමොක්ඛුද්යෙසායාත 

[පාතයමොක්ඛුද්යෙසාය (?)]. 

90. ‘‘තත්ර සුෙං, භික්ඛයව, විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො
භික්ඛුසඞ්යඝඑවංපාතයමොක්ඛංඋද්දිසත– 

‘ඛන්තී ප මංතයපොතතක්ඛා, 

නිබ්ොනංප මංවෙන්තබුද්ධා; 

නහිපබ්ෙජියතොපරූපඝාතී, 

නසමයණො [සමයණො(සී.සයා..).)] යහොත ප ංවියහඨයන්යතො. 

‘සබ්ෙපාපස්සඅක ණං, කුසලස්සඋපසම්පො; 

සචිත්තපරියයොෙපනං, එතංබුද්ධානසාසනං. 

‘අනූපවායෙො අනූපඝායතො [අනුපවායෙො අනුපඝායතො (.). ක.)], 

පාතයමොක්යඛචසංවය ො; 

මත්තඤ්ඤුතා චභත්තස්මිං, පන්තඤ්ච සයනාසනං; 
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පටුන 

අධිචිත්යතචආයයොයගො, එතංබුද්ධානසාසන’න්ත. 

යදවතාය ොචනං 

91. ‘‘එකමිොහං, භික්ඛයව, සමයං උක්කට්ඨායං විහ ාමි සුභගවයන 

සාල ාජමූයල. තස්ස මය්හං, භික්ඛයව,  යහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං

යචතයසො පරිවිතක්යකොඋෙපාදි– ‘නයඛොයසොසත්තාවායසොසුලභරූයපො, 

යයො මයා අනාවුත්ථපුබ්යෙො [අනජ්ඣාවුට්ඨපුබ්යෙො (ක. සී. ක.)] ඉමිනා
දීයඝන අද්ධුනා අඤ්ඤත්ර සුද්ධාවායසහි යෙයවහි. යංනූනාහං යයන

සුද්ධාවාසා යෙවා යතනුපසඞ්කයමයය’න්ත. අථ ඛ්වාහං, භික්ඛයව, 

යසයයථාපිනාමෙලවාපුරියසො සමිඤ්ජිතංවාොහංපසාය යය, පසාරිතංවා

ොහං සමිඤ්යජයය, එවයමව උක්කට්ඨායං සුභගවයන සාල ාජමූයල

අන්ත හියතො අවියහසු යෙයවසු පාතු යහොසිං. තස්මිං, භික්ඛයව, 

යෙවනිකායයඅයනකානියෙවතාසහස්සානිඅයනකානියෙවතාසතසහස්සානි 

[අයනකානි යෙවතාසතානි අයනකානි යෙවතාසහස්සානි (සයා.)] යයනාහං

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. 

එකමන්තං ඨිතායඛො, භික්ඛයව, තායෙවතාමංඑතෙයවොචුං–‘ඉයතොයසො, 

මාරිසා, එකනවුතකප්යපයංවිපස්සීභගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධොයලොයක

උෙපාදි. විපස්සී, මාරිසා, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ඛත්තයයො ජාතයා

අයහොසි, ඛත්තයකුයල උෙපාදි. විපස්සී, මාරිසා, භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධොයකොණ්ඩඤ්යඤොයගොත්යතන අයහොසි. විපස්සිස්ස, මාරිසා, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අසීතවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං

අයහොසි. විපස්සී, මාරිසා, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො පාටලියා මූයල

අභිසම්බුද්යධො. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

ඛණ්ඩතස්සංනාමසාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගං භද්ෙයුගං.විපස්සිස්ස, මාරිසා, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස තයයො සාවකානං සන්නිපාතා
අයහසුං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි 

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි
භික්ඛුසතසහස්සං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අසීතභික්ඛුසහස්සානි. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං

සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අයසොයකො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි

අග්ගුපට්ඨායකො. විපස්සිස්ස, මාරිස, භගවයතොඅ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
ෙන්ධුමා නාම  ාජා පිතා අයහොසි. ෙන්ධුමතී නාම යෙවී මාතා අයහොසි 

ජයනත්ත. ෙන්ධුමස්ස  ඤ්යඤො ෙන්ධුමතීනාමනග ං  ාජධානී අයහොසි.

විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස එවං
අභිනික්ඛමනං අයහොසිඑවංපබ්ෙජ්ජා එවංපධානංඑවං අභිසම්යෙොධිඑවං

ධම්මචක්කප්පවත්තනං. යත මයං, මාරිසා, විපස්සිම්හි භගවත බ්රහ්මචරියං
චරිත්වාකායමසුකාමච්ඡන්ෙං වි ායජත්වාඉධූපපන්නා’ත…යප.… 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි මහාපොනසුත්තං 
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‘‘තස්මිංයයවයඛො, භික්ඛයව, යෙවනිකායයඅයනකානියෙවතාසහස්සානි 

අයනකානි යෙවතාසතසහස්සානි [අයනකානි යෙවතාසතානි අයනකානි 

යෙවතාසහස්සානි (සයා. එවමුපරිපි)] යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා මංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛො, 

භික්ඛයව, තා යෙවතා මං එතෙයවොචුං – ‘ඉමස්මිංයයව යඛො, මාරිසා, 
භද්ෙකප්යප භගවා එත හි අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක උප්පන්යනො.

භගවා, මාරිසා, ඛත්තයයොජාතයාඛත්තයකුයල උප්පන්යනො.භගවා, මාරිසා, 

යගොතයමොයගොත්යතන.භගවයතො, මාරිසා, අප්පකං ආයුප්පමාණංපරිත්තං

ලහුකං යයො චි ං ජීවත, යසො වස්සසතං අප්පං වා භියයයො. භගවා, මාරිසා, 

අස්සත්ථස්ස මූයල අභිසම්බුද්යධො. භගවයතො, මාරිසා, 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානං නාම සාවකයුගං අයහොසි අග්ගං භද්ෙයුගං. 

භගවයතො, මාරිසා, එයකොසාවකානංසන්නිපායතොඅයහොසිඅඩ්ඪයතළසානි 

භික්ඛුසතානි. භගවයතො, මාරිසා, අයං එයකො සාවකානං සන්නිපායතො

අයහොසි සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. භගවයතො, මාරිසා, ආනන්යෙො නාම

භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි අග්ගුපට්ඨායකො. භගවයතො, මාරිසා, 
සුද්යධොෙයනො නාම  ාජා පිතා අයහොසි. මායා නාම යෙවී මාතා අයහොසි

ජයනත්ත. කපිලවත්ථු නාම නග ං  ාජධානී අයහොසි. භගවයතො, මාරිසා, 
එවංඅභිනික්ඛමනංඅයහොසිඑවංපබ්ෙජ්ජා එවංපධානංඑවංඅභිසම්යෙොධි

එවං ධම්මචක්කප්පවත්තනං.යතමයං, මාරිසා, භගවතබ්රහ්මචරියංචරිත්වා
කායමසු කාමච්ඡන්ෙංවි ායජත්වාඉධූපපන්නා’ත. 

92. ‘‘අථ ඛ්වාහං, භික්ඛයව, අවියහහි යෙයවහි සද්ධිං යයන අතප්පා

යෙවායතනුපසඞ්කමිං…යප.…අථඛ්වාහං, භික්ඛයව, අවියහහිචයෙයවහි
අතප්යපහි ච යෙයවහි සද්ධිං යයන සුෙස්සා යෙවා යතනුපසඞ්කමිං. අථ

ඛ්වාහං, භික්ඛයව, අවියහහි ච යෙයවහි අතප්යපහි ච යෙයවහි සුෙස්යසහිච

යෙයවහිසද්ධිංයයනසුෙස්සීයෙවා යතනුපසඞ්කමිං.අථඛ්වාහං, භික්ඛයව, 
අවියහහිචයෙයවහිඅතප්යපහිචයෙයවහි සුෙස්යසහිචයෙයවහිසුෙස්සීහිච

යෙයවහි සද්ධිං යයන අකනිට්ඨා යෙවා යතනුපසඞ්කමිං. තස්මිං, භික්ඛයව, 
යෙවනිකායයඅයනකානියෙවතාසහස්සානිඅයනකානි යෙවතාසතසහස්සානි

යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු, උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායෙත්වා එකමන්තං 

අට්ඨංසු. 

‘‘එකමන්තංඨිතායඛො, භික්ඛයව, තායෙවතාමංඑතෙයවොචුං–‘ඉයතො

යසො, මාරිසා, එකනවුතකප්යප යං විපස්සී භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො

යලොයකඋෙපාදි. විපස්සී, මාරිසා, භගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධොඛත්තයයො

ජාතයා අයහොසි. ඛත්තයකුයල උෙපාදි. විපස්සී, මාරිසා, භගවා අ හං

සම්මාසම්බුද්යධොයකොණ්ඩඤ්යඤොයගොත්යතන අයහොසි.විපස්සිස්ස, මාරිසා, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අසීතවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං

අයහොසි. විපස්සී, මාරිසා, භගවා අ හං සම්මාසම්බුද්යධො පාටලියා මූයල

අභිසම්බුද්යධො. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
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ඛණ්ඩතස්සංනාමසාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගංභද්ෙයුගං. විපස්සිස්ස, මාරිසා, 
භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස තයයො සාවකානං සන්නිපාතා 
අයහසුං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි
අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි 
භික්ඛුසතසහස්සං. එයකො සාවකානං සන්නිපායතො අයහොසි

අසීතභික්ඛුසහස්සානි. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉයම තයයො සාවකානං සන්නිපාතා අයහසුං

සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අයසොයකො නාම භික්ඛු උපට්ඨායකො අයහොසි

අග්ගුපට්ඨායකො.විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතොඅ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
ෙන්ධුමා නාම  ාජා පිතා අයහොසි ෙන්ධුමතී නාම යෙවී මාතා අයහොසි 

ජයනත්ත. ෙන්ධුමස්ස  ඤ්යඤො ෙන්ධුමතීනාමනග ං  ාජධානී අයහොසි.

විපස්සිස්ස, මාරිසා, භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස එවං

අභිනික්ඛමනංඅයහොසිඑවංපබ්ෙජ්ජාඑවං පධානංඑවංඅභිසම්යෙොධි, එවං

ධම්මචක්කප්පවත්තනං. යත මයං, මාරිසා, විපස්සිම්හි භගවත බ්රහ්මචරියං

චරිත්වාකායමසුකාමච්ඡන්ෙංවි ායජත්වාඉධූපපන්නා’ත. තස්මිංයයවයඛො, 

භික්ඛයව, යෙවනිකායය අයනකානි යෙවතාසහස්සානි අයනකානි 

යෙවතාසතසහස්සානි යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං

අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයව, තා

යෙවතා මං එතෙයවොචුං – ‘ඉයතො යසො, මාරිසා, එකතංයසකප්යප යං සිඛී

භගවා…යප.… යත මයං, මාරිසා, සිඛිම්හි භගවත තස්මිඤ්යඤව යඛො 

මාරිසා, එකතංයසකප්යප යං යවස්සභූ භගවා…යප.… යත මයං, මාරිසා, 

යවස්සභුම්හි භගවත…යප.… ඉමස්මිංයයව යඛො, මාරිසා, භද්ෙකප්යප

කකුසන්යධොයකොණාගමයනොකස්සයපො භගවා…යප.…යතමයං, මාරිසා, 
කකුසන්ධම්හි යකොණාගමනම්හි කස්සපම්හි භගවත බ්රහ්මචරියං චරිත්වා
කායමසුකාමච්ඡන්ෙංවි ායජත්වාඉධූපපන්නා’ත. 

93. ‘‘තස්මිංයයව යඛො, භික්ඛයව, යෙවනිකායය අයනකානි 
යෙවතාසහස්සානි අයනකානි යෙවතාසතසහස්සානි යයනාහං

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.

එකමන්තං ඨිතායඛො, භික්ඛයව, තායෙවතාමංඑතෙයවොචුං–‘ඉමස්මිංයයව

යඛො, මාරිසා, භද්ෙකප්යප භගවා එත හි අ හං සම්මාසම්බුද්යධො යලොයක

උප්පන්යනො.භගවා, මාරිසා, ඛත්තයයොජාතයා, ඛත්තයකුයලඋප්පන්යනො.

භගවා, මාරිසා, යගොතයමො යගොත්යතන. භගවයතො, මාරිසා, අප්පකං 

ආයුප්පමාණං පරිත්තං ලහුකං යයො චි ං ජීවත, යසො වස්සසතං අප්පං වා

භියයයො. භගවා, මාරිසා, අස්සත්ථස්ස මූයල අභිසම්බුද්යධො. භගවයතො, 

මාරිසා, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානංනාමසාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගංභද්ෙයුගං.

භගවයතො, මාරිසා, එයකොසාවකානංසන්නිපායතොඅයහොසිඅඩ්ඪයතළසානි 

භික්ඛුසතානි. භගවයතො, මාරිසා, අයං එයකො සාවකානං සන්නිපායතො
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පටුන 

අයහොසි සබ්යෙසංයයව ඛීණාසවානං. භගවයතො, මාරිසා, ආනන්යෙො නාම

භික්ඛු උපට්ඨායකො අග්ගුපට්ඨායකො අයහොසි. භගවයතො, මාරිසා, 
සුද්යධොෙයනො නාම  ාජා පිතා අයහොසි. මායා නාම යෙවී මාතා අයහොසි 

ජයනත්ත. කපිලවත්ථු නාම නග ං  ාජධානී අයහොසි. භගවයතො, මාරිසා, 

එවංඅභිනික්ඛමනං අයහොසි, එවංපබ්ෙජ්ජා, එවංපධානං, එවංඅභිසම්යෙොධි, 

එවංධම්මචක්කප්පවත්තනං.යත මයං, මාරිසා, භගවතබ්රහ්මචරියංචරිත්වා
කායමසුකාමච්ඡන්ෙංවි ායජත්වා ඉධූපපන්නා’ත. 

94. ‘‘ඉත යඛො, භික්ඛයව, තථාගතස්යසයවසා ධම්මධාතු සුප්පටිවිද්ධා, 
යස්සාධම්මධාතුයාසුප්පටිවිද්ධත්තා තථාගයතොඅතීයතබුද්යධපරිනිබ්බුයත
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත

ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, 

ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි අනුස්ස ත, 

සාවකසන්නිපාතයතොපි අනුස්ස ත ‘එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං’
ඉතපි. ‘එවංනාමාඑවංයගොත්තාඑවංසීලාඑවංධම්මාඑවංපඤ්ඤාඑවංවිහාරී 

එවංවිමුත්තායතභගවන්යතොඅයහසුං’ඉත.)ත. 

‘‘යෙවතාපි තථාගතස්ස එතමත්ථං ආය ොයචසුං, යයන තථාගයතො
අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයතඡින්නපපඤ්යචඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට

සබ්ෙදුක්ඛවීතවත්යත ජාතයතොපි අනුස්ස ත, නාමයතොපි අනුස්ස ත, 

යගොත්තයතොපි අනුස්ස ත, ආයුප්පමාණයතොපි අනුස්ස ත, සාවකයුගයතොපි

අනුස්ස ත, සාවකසන්නිපාතයතොපිඅනුස්ස ත ‘එවංජච්චායතභගවන්යතො
අයහසුං’ ඉතපි. ‘එවංනාමා එවංයගොත්තා එවංසීලා එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා
එවංවිහාරීඑවංවිමුත්තායතභගවන්යතො අයහසුං’ඉත.)’’ත. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ත. 

මහාපොනසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 
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2. මහානිදානසුත්තං 

පටිච්චසමුප්පායදො 

95. එවං යමසුතං – එකංසමයංභගවාකුරූසුවිහ ත කම්මාසධම්මං

නාම [කම්මාසෙම්මං නාම (සයා.)] කුරූනං නිගයමො. අථ යඛො ආයස්මා

ආනන්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං 
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා

ආනන්යෙොභගවන්තං එතෙයවොච– ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!

යාවගම්භීය ොචායං, භන්යත, පටිච්චසමුප්පායෙොගම්භී ාවභායසොච, අථච

පනයමඋත්තානකුත්තානයකොවියඛායතී’’ත. ‘‘මායහවං, ආනන්ෙ, අවච, 

මා යහවං, ආනන්ෙ, අවච. ගම්භීය ො චායං, ආනන්ෙ, පටිච්චසමුප්පායෙො

ගම්භී ාවභායසො ච. එතස්ස, ආනන්ෙ, ධම්මස්ස අනනුයෙොධා අප්පටියවධා

එවමයං පජා තන්තාකුලකජාතාකුලගණ්ඨිකජාතා [ගුලාගුණ්ඨිකජාතා (සී.

.).), ගුණගණ්ඨිකජාතා (සයා.)] මුඤ්ජපබ්ෙජභූතාඅපායං දුග්ගතංවිනිපාතං
සංසා ංනාතවත්තත. 

96. ‘‘‘අත්ථිඉෙප්පච්චයා ජ ාම ණ’න්තඉතපුට්යඨනසතා, ආනන්ෙ, 

අත්ථීතස්ස වචනීයං. ‘කිංපච්චයා ජ ාම ණ’න්ත ඉත යච වයෙයය, 

‘ජාතපච්චයාජ ාම ණ’න්තඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයා ජාතී’ත ඉත පුට්යඨනසතා, ආනන්ෙ, අත්ථීතස්ස 

වචනීයං.‘කිංපච්චයාජාතී’තඉතයචවයෙයය, ‘භවපච්චයාජාතී’තඉච්චස්ස
වචනීයං. 

‘‘‘අත්ථිඉෙප්පච්චයාභයවො’තඉතපුට්යඨනසතා, ආනන්ෙ, අත්ථීතස්ස

වචනීයං. ‘කිංපච්චයාභයවො’තඉතයචවයෙයය, ‘උපාොනපච්චයාභයවො’ත
ඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයා උපාොන’න්ත ඉත පුට්යඨන සතා, ආනන්ෙ, 

අත්ථීතස්ස වචනීයං. ‘කිංපච්චයා උපාොන’න්ත ඉත යච වයෙයය, 

‘තණ්හාපච්චයාඋපාොන’න්තඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයාතණ්හා’තඉත පුට්යඨනසතා, ආනන්ෙ, අත්ථීතස්ස

වචනීයං. ‘කිංපච්චයා තණ්හා’ත ඉත යච වයෙයය, ‘යවෙනාපච්චයා
තණ්හා’තඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථිඉෙප්පච්චයායවෙනා’තඉතපුට්යඨනසතා, ආනන්ෙ, අත්ථීතස්ස

වචනීයං. ‘කිංපච්චයායවෙනා’තඉතයචවයෙයය, ‘ඵස්සපච්චයායවෙනා’ත 
ඉච්චස්සවචනීයං. 
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‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයා ඵස්යසො’ත ඉත පුට්යඨන සතා, ආනන්ෙ, 

අත්ථීතස්ස වචනීයං. ‘කිංපච්චයා ඵස්යසො’ත ඉත යච වයෙයය, 

‘නාමරූපපච්චයා ඵස්යසො’තඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයා නාමරූප’න්ත ඉත පුට්යඨන සතා, ආනන්ෙ, 

අත්ථීතස්ස වචනීයං. ‘කිංපච්චයා නාමරූප’න්ත ඉත යච වයෙයය, 

‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’න්තඉච්චස්සවචනීයං. 

‘‘‘අත්ථි ඉෙප්පච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ත ඉත පුට්යඨන සතා, ආනන්ෙ, 

අත්ථීතස්ස වචනීයං. ‘කිංපච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ත ඉත යච වයෙයය, 

‘නාමරූපපච්චයාවිඤ්ඤාණ’න්තඉච්චස්සවචනීයං. 

97. ‘‘ඉත යඛො, ආනන්ෙ, නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා

යවෙනා, යවෙනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයාඋපාොනං, උපාොනපච්චයා

භයවො, භවපච්චයා ජාත, ජාතපච්චයා ජ ාම ණං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ත. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයො යහොත. 

98. ‘‘‘ජාතපච්චයාජ ාම ණ’න්තඉතයඛොපයනතංවුත්තං, තොනන්ෙ, 

ඉමිනායපතංපරියායයනයවදිතබ්ෙං, යථාජාතපච්චයාජ ාම ණං.ජාතච

හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, 

යසයයථිෙං – යෙවානං වා යෙවත්තාය, ගන්ධබ්ොනං වා ගන්ධබ්ෙත්තාය, 

යක්ඛානං වා යක්ඛත්තාය, භූතානං වා භූතත්තාය, මනුස්සානං වා

මනුස්සත්තාය, චතුප්පොනං වා චතුප්පෙත්තාය, පක්ඛීනං වා පක්ඛිත්තාය, 

සරීසපානංවාසරීසපත්තාය [සිරිංසපානං සිරිංසපත්තාය(සී.සයා.)], යතසං

යතසඤ්ච හි, ආනන්ෙ, සත්තානං තෙත්තාය ජාත නාභවිස්ස. සබ්ෙයසො

ජාතයාඅසතජාතනිය ොධා අපිනුයඛොජ ාම ණංපඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව යහතු එතං නිොනං එස

සමුෙයයොඑසපච්චයයොජ ාම ණස්ස, යදිෙං ජාත’’. 

99. ‘‘‘භවපච්චයා ජාතී’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, තොනන්ෙ, 

ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා භවපච්චයා ජාත. භයවො ච හි, 

ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, 

යසයයථිෙං –කාමභයවො වාරූපභයවො වා අරූපභයවො වා, සබ්ෙයසො භයව

අසත භවනිය ොධා අපි නු යඛො ජාත පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනංඑසසමුෙයයොඑස

පච්චයයො ජාතයා, යදිෙංභයවො’’. 
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100. ‘‘‘උපාොනපච්චයාභයවො’තඉතයඛොපයනතංවුත්තං, තොනන්ෙ, 

ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා උපාොනපච්චයා භයවො.

උපාොනඤ්චහි, ආනන්ෙ, නාභවිස්සසබ්යෙනසබ්ෙංසබ්ෙථාසබ්ෙංකස්සචි

කිම්හිචි, යසයයථිෙං–කාමුපාොනංවාදිට්ඨුපාොනංවාසීලබ්ෙතුපාොනං වා

අත්තවාදුපාොනං වා, සබ්ෙයසො උපාොයන අසත උපාොනනිය ොධා අපි නු

යඛොභයවො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තස්මාතහානන්ෙ, 

එයසව යහතු එතං නිොනං එස සමුෙයයො එස පච්චයයො භවස්ස, යදිෙං
උපාොනං’’. 

101. ‘‘‘තණ්හාපච්චයා උපාොන’න්ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා තණ්හාපච්චයා

උපාොනං.තණ්හාචහි, ආනන්ෙ, නාභවිස්සසබ්යෙනසබ්ෙංසබ්ෙථාසබ්ෙං

කස්සචි කිම්හිචි, යසයයථිෙං – රූපතණ්හා සද්ෙතණ්හා ගන්ධතණ්හා

 සතණ්හා යඵොට්ඨබ්ෙතණ්හා ධම්මතණ්හා, සබ්ෙයසො තණ්හාය අසත

තණ්හානිය ොධා අපි නු යඛො උපාොනං පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනංඑසසමුෙයයොඑස

පච්චයයොඋපාොනස්ස, යදිෙං තණ්හා’’. 

102. ‘‘‘යවෙනාපච්චයාතණ්හා’තඉතයඛොපයනතංවුත්තං, තොනන්ෙ, 

ඉමිනායපතංපරියායයනයවදිතබ්ෙං, යථායවෙනාපච්චයාතණ්හා.යවෙනා 

චහි, ආනන්ෙ, නාභවිස්සසබ්යෙනසබ්ෙංසබ්ෙථාසබ්ෙංකස්සචි කිම්හිචි, 
යසයයථිෙං – චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවෙනා යසොතසම්ඵස්සජා යවෙනා
ඝානසම්ඵස්සජායවෙනාජිව්හාසම්ඵස්සජායවෙනා කායසම්ඵස්සජායවෙනා

මයනොසම්ඵස්සජායවෙනා, සබ්ෙයසොයවෙනායඅසතයවෙනානිය ොධාඅපි නු

යඛො තණ්හා පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනං එසසමුෙයයො එස පච්චයයො

තණ්හාය, යදිෙං යවෙනා’’. 

103. ‘‘ඉත යඛො පයනතං, ආනන්ෙ, යවෙනං පටිච්ච තණ්හා, තණ්හං 

පටිච්ච පරියයසනා, පරියයසනං පටිච්ච ලායභො, ලාභං පටිච්ච විනිච්ඡයයො, 

විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන්ෙ ායගො, ඡන්ෙ ාගං පටිච්ච අජ්යඣොසානං, 

අජ්යඣොසානං පටිච්ච පරිග්ගයහො, පරිග්ගහං පටිච්ච මච්ඡරියං, මච්ඡරියං
පටිච්ච ආ ක්යඛො. ආ ක්ඛාධික ණං
ෙණ්ඩාොනසත්ථාොනකලහවිග්ගහවිවාෙතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාො
අයනයක පාපකාඅකුසලාධම්මාසම්භවන්ත. 

104. ‘‘‘ආ ක්ඛාධික ණං [ආ ක්ඛං පටිච්ච ආ ක්ඛාධික ණං (සයා.)] 
ෙණ්ඩාොනසත්ථාොනකලහවිග්ගහවිවාෙතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාො

අයනයකපාපකාඅකුසලා ධම්මාසම්භවන්තී’තඉතයඛොපයනතංවුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා ආ ක්ඛාධික ණං 
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ෙණ්ඩාොනසත්ථාොනකලහවිග්ගහවිවාෙතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාො

අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ත. ආ ක්යඛො ච හි, ආනන්ෙ, 

නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසො
ආ ක්යඛ අසත ආ ක්ඛනිය ොධා අපි නු යඛො 
ෙණ්ඩාොනසත්ථාොනකලහවිග්ගහවිවාෙතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාො

අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භයවයය’’න්ත? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතු එතංනිොනංඑස සමුෙයයොඑස
පච්චයයො 
ෙණ්ඩාොනසත්ථාොනකලහවිග්ගහවිවාෙතුවංතුවංයපසුඤ්ඤමුසාවාොනං
අයනයකසංපාපකානං අකුසලානංධම්මානංසම්භවායයදිෙංආ ක්යඛො. 

105. ‘‘‘මච්ඡරියං පටිච්ච ආ ක්යඛො’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා මච්ඡරියං පටිච්ච

ආ ක්යඛො. මච්ඡරියඤ්ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා

සබ්ෙංකස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසොමච්ඡරියයඅසතමච්ඡරියනිය ොධාඅපිනු

යඛො ආ ක්යඛො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතං නිොනං එසසමුෙයයො එසපච්චයයො

ආ ක්ඛස්ස, යදිෙංමච්ඡරියං’’. 

106. ‘‘‘පරිග්ගහං පටිච්ච මච්ඡරිය’න්ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා පරිග්ගහං පටිච්ච 

මච්ඡරියං. පරිග්ගයහො ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා

සබ්ෙංකස්සචිකිම්හිචි, සබ්ෙයසොපරිග්ගයහඅසත පරිග්ගහනිය ොධාඅපිනු

යඛො මච්ඡරියං පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනං එසසමුෙයයො එසපච්චයයො 

මච්ඡරියස්ස, යදිෙංපරිග්ගයහො’’. 

107. ‘‘‘අජ්යඣොසානංපටිච්චපරිග්ගයහො’තඉතයඛොපයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතංපරියායයනයවදිතබ්ෙං, යථාඅජ්යඣොසානංපටිච්ච 

පරිග්ගයහො. අජ්යඣොසානඤ්ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං

සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසො අජ්යඣොසායන අසත

අජ්යඣොසානනිය ොධා අපි නු යඛො පරිග්ගයහො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව යහතු එතං නිොනං එස
සමුෙයයොඑසපච්චයයොපරිග්ගහස්ස–යදිෙංඅජ්යඣොසානං’’. 

108. ‘‘‘ඡන්ෙ ාගංපටිච්චඅජ්යඣොසාන’න්තඉතයඛොපයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා ඡන්ෙ ාගං පටිච්ච 

අජ්යඣොසානං. ඡන්ෙ ායගො ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං

සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසො ඡන්ෙ ායග අසත

ඡන්ෙ ාගනිය ොධා අපි නු යඛො අජ්යඣොසානං පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො
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යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව යහතු එතං නිොනං එස 

සමුෙයයොඑසපච්චයයොඅජ්යඣොසානස්ස, යදිෙංඡන්ෙ ායගො’’. 

109. ‘‘‘විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන්ෙ ායගො’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා විනිච්ඡයං පටිච්ච 

ඡන්ෙ ායගො.විනිච්ඡයයොචහි, ආනන්ෙ, නාභවිස්සසබ්යෙනසබ්ෙංසබ්ෙථා

සබ්ෙං කස්සචිකිම්හිචි, සබ්ෙයසොවිනිච්ඡයයඅසතවිනිච්ඡයනිය ොධාඅපිනු

යඛො ඡන්ෙ ායගො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව යහතුඑතංනිොනං එසසමුෙයයො එසපච්චයයො

ඡන්ෙ ාගස්ස, යදිෙංවිනිච්ඡයයො’’. 

110. ‘‘‘ලාභං පටිච්ච විනිච්ඡයයො’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා ලාභං පටිච්ච 

විනිච්ඡයයො. ලායභො ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා

සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසො ලායභ අසත ලාභනිය ොධා අපි නු යඛො

විනිච්ඡයයොපඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.‘‘තස්මාතහානන්ෙ

එයසවයහතුඑතංනිොනංඑස සමුෙයයොඑසපච්චයයොවිනිච්ඡයස්ස, යදිෙං
ලායභො’’. 

111. ‘‘‘පරියයසනං පටිච්ච ලායභො’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා පරියයසනං පටිච්ච 

ලායභො. පරියයසනා ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා

සබ්ෙංකස්සචි කිම්හිචි, සබ්ෙයසො පරියයසනාය අසත පරියයසනානිය ොධා

අපි නු යඛො ලායභො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනං එසසමුෙයයො එස පච්චයයො

ලාභස්ස, යදිෙංපරියයසනා’’. 

112. ‘‘‘තණ්හං පටිච්ච පරියයසනා’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා තණ්හං පටිච්ච

පරියයසනා. තණ්හා ච හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා

සබ්ෙංකස්සචිකිම්හිචි, යසයයථිෙං –කාමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හා, 
සබ්ෙයසො තණ්හාය අසත තණ්හානිය ොධා අපි නු යඛො පරියයසනා

පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව 

යහතුඑතංනිොනංඑසසමුෙයයොඑසපච්චයයොපරියයසනාය, යදිෙංතණ්හා.

ඉතයඛො, ආනන්ෙ, ඉයමද්යවධම්මා [ඉයමධම්මා(ක.)] ද්වයයනයවෙනාය 
එකසයමොස ණාභවන්ත’’. 

113. ‘‘‘ඵස්සපච්චයා යවෙනා’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, තොනන්ෙ, 

ඉමිනායපතංපරියායයනයවදිතබ්ෙං, යථා‘ඵස්සපච්චයායවෙනා. ඵස්යසොච

හි, ආනන්ෙ, නාභවිස්ස සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා සබ්ෙං කස්සචි කිම්හිචි, 
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යසයයථිෙං – චක්ඛුසම්ඵස්යසො යසොතසම්ඵස්යසො ඝානසම්ඵස්යසො 

ජිව්හාසම්ඵස්යසො කායසම්ඵස්යසො මයනොසම්ඵස්යසො, සබ්ෙයසො ඵස්යස

අසතඵස්සනිය ොධා අපිනුයඛොයවෙනාපඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනොයහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනංඑසසමුෙයයොඑස

පච්චයයොයවෙනාය, යදිෙං ඵස්යසො’’. 

114. ‘‘‘නාමරූපපච්චයා ඵස්යසො’ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා නාමරූපපච්චයා

ඵස්යසො.යයහි, ආනන්ෙ, ආකාය හියයහිලිඞ්යගහියයහිනිමිත්යතහියයහි

උද්යෙයසහි නාමකායස්ස පඤ්ඤත්ත යහොත, යතසු ආකාය සු යතසු
ලිඞ්යගසුයතසුනිමිත්යතසුයතසුඋද්යෙයසසුඅසතඅපිනු යඛොරූපකායය

අධිවචනසම්ඵස්යසො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යයහි, 

ආනන්ෙ, ආකාය හි යයහි ලිඞ්යගහි යයහි නිමිත්යතහි යයහි උද්යෙයසහි

රූපකායස්සපඤ්ඤත්ත යහොත, යතසුආකාය සු…යප.…යතසුඋද්යෙයසසු

අසත අපි නු යඛො නාමකායය පටිඝසම්ඵස්යසො පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘යයහි, ආනන්ෙ, ආකාය හි…යප.…යයහි උද්යෙයසහි

නාමකායස්සචරූපකායස්සචපඤ්ඤත්තයහොත, යතසු ආකාය සු…යප.…
යතසුඋද්යෙයසසුඅසතඅපිනුයඛොඅධිවචනසම්ඵස්යසොවාපටිඝසම්ඵස්යසො 

වා පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යයහි, ආනන්ෙ, 

ආකාය හි…යප.…යයහි උද්යෙයසහිනාමරූපස්සපඤ්ඤත්තයහොත, යතසු

ආකාය සු …යප.… යතසු උද්යෙයසසු අසත අපි නු යඛො ඵස්යසො

පඤ්ඤායයථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසව

යහතුඑතංනිොනංඑසසමුෙයයොඑසපච්චයයොඵස්සස්ස, යදිෙං නාමරූපං’’. 

115. ‘‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’න්ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං.විඤ්ඤාණඤ්චහි, ආනන්ෙ, මාතුකුච්ඡිස්මිංන ඔක්කමිස්සථ, අපි

නු යඛො නාමරූපං මාතුකුච්ඡිස්මිං සමුච්චිස්සථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච හි, ආනන්ෙ, මාතුකුච්ඡිස්මිං ඔක්කමිත්වා 

යවොක්කමිස්සථ, අපිනුයඛොනාමරූපංඉත්ථත්තායඅභිනිබ්ෙත්තස්සථා’’ත? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘විඤ්ඤාණඤ්ච හි, ආනන්ෙ, ෙහ ස්යසවසයතො

යවොච්ඡිජ්ජිස්සථ කුමා කස්සවාකුමාරිකායවා, අපිනුයඛොනාමරූපංවුද්ධිං

විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සථා’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනං එසසමුෙයයො එසපච්චයයො
නාමරූපස්ස–යදිෙංවිඤ්ඤාණං’’. 

116. ‘‘‘නාමරූපපච්චයා විඤ්ඤාණ’න්ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, 

තොනන්ෙ, ඉමිනායපතං පරියායයන යවදිතබ්ෙං, යථා නාමරූපපච්චයා 

විඤ්ඤාණං. විඤ්ඤාණඤ්ච හි, ආනන්ෙ, නාමරූයප පතට්ඨං න ලභිස්සථ, 
අපි නු යඛො ආයතං ජාතජ ාම ණං දුක්ඛසමුෙයසම්භයවො 
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[ජාතජ ාම ණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො (සී. සයා. .).)] පඤ්ඤායයථා’’ත? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයසවයහතුඑතංනිොනංඑස

සමුෙයයො එස පච්චයයො විඤ්ඤාණස්ස යදිෙං නාමරූපං. එත්තාවතා යඛො, 

ආනන්ෙ, ජායයථවාජීයයථ [ජියයයථ (ක.)] වාමීයයථ [මියයයථ(ක.)] වා

චයවථ වා උපපජ්යජථ වා. එත්තාවතා අධිවචනපයථො, එත්තාවතා

නිරුත්තපයථො, එත්තාවතා පඤ්ඤත්තපයථො, එත්තාවතා පඤ්ඤාවච ං, 
එත්තාවතා වට්ටං වත්තත ඉත්ථත්තං පඤ්ඤාපනාය යදිෙං නාමරූපං සහ
විඤ්ඤායණනඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතා පවත්තත. 

අත්තපඤ්ඤත්ති 

117. ‘‘කිත්තාවතා ච, ආනන්ෙ, අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො 

පඤ්ඤයපත? රූපිං වා හි, ආනන්ෙ, පරිත්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත – ‘‘රූ.) යම පරිත්යතො අත්තා’’ත. රූපිං වා හි, ආනන්ෙ, 
අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො පඤ්ඤයපත – ‘රූ.) යම අනන්යතො

අත්තා’ත. අරූපිං වා හි, ආනන්ෙ, පරිත්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත – ‘අරූ.) යම පරිත්යතො අත්තා’ත. අරූපිං වා හි, ආනන්ෙ, 
අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො පඤ්ඤයපත – ‘අරූ.)යම අනන්යතො
අත්තා’ත. 

118. ‘‘තත්රානන්ෙ, යයොයසොරූපිංපරිත්තංඅත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො
පඤ්ඤයපත. එත හි වා යසො රූපිං පරිත්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො 

පඤ්ඤයපත, තත්ථභාවිංවායසොරූපිංපරිත්තංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත, ‘අතථංවාපනසන්තංතථත්තායඋපකප්යපස්සාමී’තඉතවා

පනස්ස යහොත. එවං සන්තං යඛො, ආනන්ෙ, රූපිං [රූ.) (ක.)] 
පරිත්තත්තානුදිට්ඨි අනුයසතීතඉච්චාලංවචනාය. 

‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො රූපිං අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො 
පඤ්ඤයපත. එත හි වා යසො රූපිං අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිංවායසොරූපිංඅනන්තංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වාපන සන්තංතථත්තායඋපකප්යපස්සාමී’ත ඉතවා

පනස්ස යහොත. එවං සන්තං යඛො, ආනන්ෙ, රූපිං [රූ.) (ක.)] 
අනන්තත්තානුදිට්ඨිඅනුයසතීතඉච්චාලංවචනාය. 

‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො අරූපිං පරිත්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො 
පඤ්ඤයපත. එත හි වා යසො අරූපිං පරිත්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො අරූපිං පරිත්තං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්යතො පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං තථත්තාය

උපකප්යපස්සාමී’ත ඉත වා පනස්ස යහොත. එවං සන්තං යඛො, ආනන්ෙ, 

අරූපිං [අරූ.)(ක.)] පරිත්තත්තානුදිට්ඨිඅනුයසතීතඉච්චාලං වචනාය. 
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‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො අරූපිං අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො 
පඤ්ඤයපත. එත හි වා යසො අරූපිං අනන්තං අත්තානං පඤ්ඤයපන්යතො

පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො අරූපිං අනන්තං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්යතො පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං තථත්තාය

උපකප්යපස්සාමී’ත ඉත වා පනස්ස යහොත. එවං සන්තං යඛො, ආනන්ෙ, 

අරූපිං [අරූ.) (ක.)] අනන්තත්තානුදිට්ඨි අනුයසතීත ඉච්චාලං වචනාය.

එත්තාවතායඛො, ආනන්ෙ, අත්තානංපඤ්ඤයපන්යතොපඤ්ඤයපත. 

නඅත්තපඤ්ඤත්ති 

119. ‘‘කිත්තාවතා ච, ආනන්ෙ, අත්තානං න පඤ්ඤයපන්යතො න 

පඤ්ඤයපත? රූපිංවාහි, ආනන්ෙ, පරිත්තංඅත්තානංනපඤ්ඤයපන්යතො

න පඤ්ඤයපත – ‘රූ.) යම පරිත්යතො අත්තා’ත. රූපිං වා හි, ආනන්ෙ, 
අනන්තං අත්තානං න පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත – ‘රූ.) යම

අනන්යතො අත්තා’ත. අරූපිං වා හි, ආනන්ෙ, පරිත්තං අත්තානං න
පඤ්ඤයපන්යතොනපඤ්ඤයපත– ‘අරූ.)යමපරිත්යතො අත්තා’ත.අරූපිං

වා හි, ආනන්ෙ, අනන්තං අත්තානංන පඤ්ඤයපන්යතොනපඤ්ඤයපත –
‘අරූ.)යමඅනන්යතොඅත්තා’ත. 

120. ‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො රූපිං පරිත්තං අත්තානං න 
පඤ්ඤයපන්යතොනපඤ්ඤයපත.එත හිවායසොරූපිංපරිත්තංඅත්තානංන

පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො රූපිං පරිත්තං

අත්තානං න පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං

තථත්තායඋපකප්යපස්සාමී’තඉතවාපනස්ස නයහොත.එවංසන්තංයඛො, 

ආනන්ෙ, රූපිංපරිත්තත්තානුදිට්ඨි නානුයසතීතඉච්චාලංවචනාය. 

‘‘තත්රානන්ෙ, යයොයසොරූපිංඅනන්තං අත්තානංනපඤ්ඤයපන්යතොන
පඤ්ඤයපත.එත හිවායසොරූපිංඅනන්තංඅත්තානංන පඤ්ඤයපන්යතො

න පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො රූපිං අනන්තං අත්තානං න 

පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං තථත්තාය

උපකප්යපස්සාමී’තඉතවා පනස්සනයහොත. එවංසන්තංයඛො, ආනන්ෙ, 
රූපිංඅනන්තත්තානුදිට්ඨිනානුයසතීත ඉච්චාලංවචනාය. 

‘‘තත්රානන්ෙ, යයොයසොඅරූපිංපරිත්තංඅත්තානංනපඤ්ඤයපන්යතොන 

පඤ්ඤයපත.එත හිවායසොඅරූපිංපරිත්තංඅත්තානංනපඤ්ඤයපන්යතො

න පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො අරූපිං පරිත්තං අත්තානං න

පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං තථත්තාය

උපකප්යපස්සාමී’තඉතවාපනස්සනයහොත. එවංසන්තංයඛො, ආනන්ෙ, 
අරූපිංපරිත්තත්තානුදිට්ඨිනානුයසතීතඉච්චාලංවචනාය. 
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‘‘තත්රානන්ෙ, යයොයසො අරූපිංඅනන්තංඅත්තානංනපඤ්ඤයපන්යතො
න පඤ්ඤයපත. එත හි වා යසො අරූපිං අනන්තං අත්තානං න

පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, තත්ථ භාවිං වා යසො අරූපිං අනන්තං

අත්තානං න පඤ්ඤයපන්යතො න පඤ්ඤයපත, ‘අතථං වා පන සන්තං

තථත්තායඋපකප්යපස්සාමී’තඉතවා පනස්සන යහොත.එවංසන්තංයඛො, 

ආනන්ෙ, අරූපිං අනන්තත්තානුදිට්ඨි නානුයසතීත ඉච්චාලං වචනාය.

එත්තාවතායඛො, ආනන්ෙ, අත්තානංන පඤ්ඤයපන්යතොනපඤ්ඤයපත. 

අත්තසමනුපස්සනා 

121. ‘‘කිත්තාවතා ච, ආනන්ෙ, අත්තානං සමනුපස්සමායනො

සමනුපස්සත? යවෙනං වා හි, ආනන්ෙ, අත්තානං සමනුපස්සමායනො 

සමනුපස්සත– ‘යවෙනායමඅත්තා’ත. ‘නයහවයඛොයමයවෙනාඅත්තා, 

අප්පටිසංයවෙයනො යම අත්තා’ත ඉත වා හි, ආනන්ෙ, අත්තානං

සමනුපස්සමායනොසමනුපස්සත. ‘නයහවයඛොයම යවෙනාඅත්තා, යනොපි

අප්පටිසංයවෙයනොයමඅත්තා, අත්තා යමයවදියත, යවෙනාධම්යමොහි යම

අත්තා’තඉතවාහි, ආනන්ෙ, අත්තානංසමනුපස්සමායනොසමනුපස්සත. 

122. ‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො එවමාහ – ‘යවෙනා යම අත්තා’ත, යසො 

එවමස්සවචනීයයො–‘තස්යසොයඛොඉමා, ආවුයසො, යවෙනා–සුඛායවෙනා
දුක්ඛා යවෙනා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා. ඉමාසං යඛො ත්වං තස්සන්නං 

යවෙනානංකතමං අත්තයතොසමනුපස්සසී’ත? යස්මිං, ආනන්ෙ, සමයයසුඛං

යවෙනං යවයෙත, යනව තස්මිං සමයය දුක්ඛං යවෙනං යවයෙත, න

අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවයෙත; සුඛංයයව තස්මිං සමයය යවෙනං යවයෙත.

යස්මිං, ආනන්ෙ, සමයයදුක්ඛංයවෙනංයවයෙත, යනවතස්මිංසමයයසුඛං 

යවෙනං යවයෙත, න අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවයෙත; දුක්ඛංයයව තස්මිං

සමයය යවෙනං යවයෙත. යස්මිං, ආනන්ෙ, සමයය අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං 

යවයෙත, යනව තස්මිං සමයය සුඛං යවෙනං යවයෙත, න දුක්ඛං යවෙනං

යවයෙත; අදුක්ඛමසුඛංයයවතස්මිංසමයය යවෙනංයවයෙත. 

123. ‘‘සුඛාපි යඛො, ආනන්ෙ, යවෙනා අනිච්චා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නාඛයධම්මාවයධම්මාවි ාගධම්මානිය ොධධම්මා.දුක්ඛාපි

යඛො, ආනන්ෙ, යවෙනා අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා 

වයධම්මාවි ාගධම්මානිය ොධධම්මා.අදුක්ඛමසුඛාපියඛො, ආනන්ෙ, යවෙනා
අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා වි ාගධම්මා 
නිය ොධධම්මා. තස්ස සුඛං යවෙනං යවදියමානස්ස ‘එයසො යම අත්තා’ත

යහොත.තස්සායයව සුඛායයවෙනායනිය ොධා‘ෙයගා [ෙයග්ගා(සී.ක.)] යම 
අත්තා’තයහොත.දුක්ඛංයවෙනංයවදියමානස්ස‘එයසොයමඅත්තා’තයහොත.
තස්සායයව දුක්ඛාය යවෙනාය නිය ොධා ‘ෙයගා යම අත්තා’ත යහොත.
අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවදියමානස්ස ‘එයසො යම අත්තා’ත යහොත.

තස්සායයවඅදුක්ඛමසුඛායයවෙනායනිය ොධා ‘ෙයගායමඅත්තා’තයහොත.
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පටුන 

ඉත යසො දිට්යඨව ධම්යම අනිච්චසුඛදුක්ඛයවොකිණ්ණං උප්පාෙවයධම්මං

අත්තානංසමනුපස්සමායනොසමනුපස්සත, යයොයසොඑවමාහ–‘යවෙනායම 

අත්තා’ත. තස්මාතහානන්ෙ, එයතන යපතං නක්ඛමත – ‘යවෙනා යම
අත්තා’ත සමනුපස්සිතුං. 

124. ‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො එවමාහ – ‘න යහව යඛො යම යවෙනා

අත්තා, අප්පටිසංයවෙයනොයමඅත්තා’ත, යසොඑවමස්සවචනීයයො–‘යත්ථ 

පනාවුයසො, සබ්ෙයසොයවෙයිතංනත්ථිඅපිනුයඛො, තත්ථ‘‘අයමහමස්මී’’ත

සියා’’’ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, එයතන යපතං

නක්ඛමත – ‘න යහව යඛො යම යවෙනා අත්තා, අප්පටිසංයවෙයනො යම
අත්තා’තසමනුපස්සිතුං. 

125. ‘‘තත්රානන්ෙ, යයො යසො එවමාහ – ‘න යහව යඛො යම යවෙනා

අත්තා, යනොපි අප්පටිසංයවෙයනො යම අත්තා, අත්තා යම යවදියත, 

යවෙනාධම්යමොහියම අත්තා’ත.යසො එවමස්සවචනීයයො –යවෙනාචහි, 

ආවුයසො, සබ්යෙන සබ්ෙං සබ්ෙථා සබ්ෙං අපරියසසා නිරුජ්යඣයයං.
සබ්ෙයසො යවෙනාය අසත යවෙනානිය ොධා අපි නු යඛො තත්ථ

‘අයමහමස්මී’ත සියා’’ත? ‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතහානන්ෙ, 

එයතන යපතං නක්ඛමත – ‘‘න යහව යඛො යම යවෙනා අත්තා, යනොපි 

අප්පටිසංයවෙයනොයමඅත්තා, අත්තා යමයවදියත, යවෙනාධම්යමොහියම
අත්තා’ත සමනුපස්සිතුං. 

126. ‘‘යයතො යඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛු යනව යවෙනං අත්තානං 

සමනුපස්සත, යනොපි අප්පටිසංයවෙනං අත්තානං සමනුපස්සත, යනොපි

‘අත්තා යම යවදියත, යවෙනාධම්යමො හි යම අත්තා’ත සමනුපස්සත. යසො

එවං න සමනුපස්සන්යතො න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියත, අනුපාදියං න

පරිතස්සත, අපරිතස්සං [අපරිතස්සනං (ක.)] පච්චත්තඤ්යඤව

පරිනිබ්ොයත, ‘ඛීණා ජාත, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං ක ණීයං, නාප ං

ඉත්ථත්තායා’ත පජානාත. එවං විමුත්තචිත්තං යඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛුං යයො

එවංවයෙයය–‘යහොතතථාගයතොප ංම ණාඉතස්ස [ඉතසා (අට්ඨකථායං

පාඨන්ත ං)] දිට්ඨී’ත, තෙකල්ලං.‘නයහොතතථාගයතොප ංම ණා ඉතස්ස 

දිට්ඨී’ත, තෙකල්ලං. ‘යහොතචනචයහොතතථාගයතොප ං ම ණාඉතස්ස

දිට්ඨී’ත, තෙකල්ලං. ‘යනව යහොත න න යහොත තථාගයතො ප ං ම ණා

ඉතස්ස දිට්ඨී’ත, තෙකල්ලං. තංකිස්ස යහතු? යාවතා, ආනන්ෙ, අධිවචනං

යාවතා අධිවචනපයථො, යාවතා නිරුත්ත යාවතා නිරුත්තපයථො, යාවතා

පඤ්ඤත්තයාවතාපඤ්ඤත්තපයථො, යාවතා පඤ්ඤායාවතාපඤ්ඤාවච ං, 

යාවතා වට්ටං [යාවතා වට්ටං වට්ටත (ක. සී.)], යාවතා වට්ටත [යාවතා

වට්ටං වට්ටත (ක. සී.)], තෙභිඤ්ඤාවිමුත්යතො භික්ඛු, තෙභිඤ්ඤාවිමුත්තං

භික්ඛුං‘නජානාත නපස්සතඉතස්සදිට්ඨී’ත, තෙකල්ලං. 
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සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිති 

127. ‘‘සත්තයඛො, ආනන්ෙ [සත්තයඛොඉමා ආනන්ෙ (ක.සී.සයා.)], 

විඤ්ඤාණට්ඨිතයයො, ද්යවආයතනානි.කතමාසත්ත? සන්තානන්ෙ, සත්තා

නානත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි මනුස්සා, එකච්යච ච

යෙවා, එකච්යච ච විනිපාතකා. අයං පඨමා විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, 

සත්තා නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපියෙවා බ්රහ්මකායිකා

පඨමාභිනිබ්ෙත්තා. අයං දුතයා විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, සත්තා

එකත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි යෙවා ආභස්ස ා. අයං

තතයා විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, සත්තා එකත්තකායා

එකත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි යෙවා සුභකිණ්හා. අයං චතුත්ථී 

විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, සත්තා සබ්ෙයසො රූපසඤ්ඤානං
සමතක්කමාපටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමානානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකා ා
‘අනන්යතො ආකායසො’ත ආකාසානඤ්චායතනූපගා. අයං පඤ්චමී

විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, සත්තා සබ්ෙයසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතක්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ත විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. අයං 

ඡට්ඨී විඤ්ඤාණට්ඨිත. සන්තානන්ෙ, සත්තා සබ්ෙයසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතක්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ත
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා. අයං සත්තමී විඤ්ඤාණට්ඨිත.
අසඤ්ඤසත්තායතනංයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයමවදුතයං. 

128. ‘‘තත්රානන්ෙ, යායං පඨමා විඤ්ඤාණට්ඨිත නානත්තකායා 

නානත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි මනුස්සා, එකච්යච ච යෙවා, එකච්යච ච

විනිපාතකා. යයො නු යඛො, ආනන්ෙ, තඤ්ච පජානාත, තස්සා ච සමුෙයං

පජානාත, තස්සා ච අත්ථඞ්ගමං පජානාත, තස්සා ච අස්සාෙං පජානාත, 

තස්සාචආදීනවංපජානාත, තස්සාචනිස්ස ණං පජානාත, කල්ලංනුයතන

තෙභිනන්දිතු’’න්ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’…යප.… ‘‘තත්රානන්ෙ, යමිෙං

අසඤ්ඤසත්තායතනං. යයො නු යඛො, ආනන්ෙ, තඤ්ච පජානාත, තස්ස ච

සමුෙයංපජානාත, තස්සචඅත්ථඞ්ගමංපජානාත, තස්සචඅස්සාෙං පජානාත, 

තස්සචආදීනවංපජානාත, තස්සචනිස්ස ණංපජානාත, කල්ලංනුයතන 

තෙභිනන්දිතු’’න්ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තත්රානන්ෙ, යමිෙං 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං. යයො නු යඛො, ආනන්ෙ, තඤ්ච පජානාත, 

තස්සචසමුෙයංපජානාත, තස්සචඅත්ථඞ්ගමංපජානාත, තස්සචඅස්සාෙං

පජානාත, තස්ස චආදීනවංපජානාත, තස්සචනිස්ස ණංපජානාත, කල්ලං

නු යතන තෙභිනන්දිතු’’න්ත? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. යයතො යඛො, 

ආනන්ෙ, භික්ඛු ඉමාසඤ්ච සත්තන්නං විඤ්ඤාණට්ඨිතීනං ඉයමසඤ්ච
ද්වින්නං ආයතනානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච

නිස්ස ණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා අනුපාො විමුත්යතො යහොත, අයං 

වුච්චතානන්ෙ, භික්ඛුපඤ්ඤාවිමුත්යතො. 
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අට්ඨවියමොක්ඛා 

129. ‘‘අට්ඨ යඛොඉයම, ආනන්ෙ, වියමොක්ඛා. කතයමඅට්ඨ? රූ.)රූපානි
පස්සතඅයං පඨයමොවියමොක්යඛො. අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීෙහිද්ධාරූපානි

පස්සත, අයං දුතයයො වියමොක්යඛො. සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොත, අයං
තතයයො වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො රූපසඤ්ඤානං සමතක්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකා ා ‘අනන්යතො

ආකායසො’ත ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං චතුත්යථො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතක්කම්ම ‘අනන්තං

විඤ්ඤාණ’න්තවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජවිහ ත, අයංපඤ්චයමො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතක්කම්ම ‘නත්ථි 

කිඤ්චී’ත ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං ඡට්යඨො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතක්කම්ම 

‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා’යතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං සත්තයමො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතක්කම්ම

සඤ්ඤායවෙයිතනිය ොධං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං අට්ඨයමො වියමොක්යඛො.

ඉයමයඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨවියමොක්ඛා. 

130. ‘‘යයතො යඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛු ඉයම අට්ඨ වියමොක්යඛ 

අනුයලොමම්පිසමාපජ්ජත, පටියලොමම්පිසමාපජ්ජත, අනුයලොමපටියලොමම්පි

සමාපජ්ජත, යත්ථිච්ඡකං යදිච්ඡකං යාවතච්ඡකං සමාපජ්ජතපි වුට්ඨාතපි.
ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තං පඤ්ඤාවිමුත්තං දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහ ත, අයංවුච්චතානන්ෙ, 
භික්ඛු උභයතොභාගවිමුත්යතො. ඉමාය ච ආනන්ෙ උභයතොභාගවිමුත්තයා
අඤ්ඤා උභයතොභාගවිමුත්ත උත්තරිත ා වා පණීතත ා වා නත්ථී’’ත. 
ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං
අභිනන්දීත. 

මහානිොනසුත්තංනිට්ඨිතංදුතයං. 
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3. මහාපරිනිබ්බානසුත්තං 

131. එවං යම සුතං–එකංසමයංභගවා ාජගයහවිහ ත ගිජ්ඣකූයට
පබ්ෙයත. යතන යඛො පන සමයයන  ාජා මාගයධො අජාතසත්තු
යවයෙහිපුත්යතො වජ්ජී අභියාතුකායමො යහොත. යසො එවමාහ – ‘‘අහං හියම

වජ්ජීඑවංමහිද්ධියකඑවංමහානුභායව උච්යඡච්ඡාමි [උච්යඡජ්ජාමි(සයා..).), 

උච්ඡිජ්ජාමි (ක.)] වජ්ජී, විනායසස්සාමි වජ්ජී, අනයෙයසනංආපායෙස්සාමි

වජ්ජී’’ත [ආපායෙස්සාමිවජ්ජීත(සබ්ෙත්ථ)අ.නි.7.22 පස්සිතබ්ෙං]. 

132. අථ යඛො  ාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො වස්සකා ං 

බ්රාහ්මණංමගධමහාමත්තංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, බ්රාහ්මණ, යයනභගවා 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන භගවයතො පායෙ සි සා

වන්ොහි, අප්පාොධං අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංෙලංඵාසුවිහා ංපුච්ඡ–‘ ාජා, 

භන්යත, මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො භගවයතො පායෙ සි සා

වන්ෙත, අප්පාොධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං ෙලං ඵාසුවිහා ං පුච්ඡතී’ත.

එවඤ්ච වයෙහි – ‘ ාජා, භන්යත, මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො
වජ්ජී අභියාතුකායමො. යසො එවමාහ – ‘‘අහං හියම වජ්ජී එවංමහිද්ධියක 

එවංමහානුභායව උච්යඡච්ඡාමි වජ්ජී, විනායසස්සාමි වජ්ජී, අනයෙයසනං 

ආපායෙස්සාමී’’’ත.යථායතභගවාෙයාකය ොත, තංසාධුකං උග්ගයහත්වා
මමආය ොයචයයාසි.නහිතථාගතාවිතථංභණන්තී’’ත. 

වස්සකා බ්රාහ්මයණො 

133. ‘‘එවං, යභො’’ත යඛො වස්සකාය ො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො 
 ඤ්යඤො මාගධස්ස අජාතසත්තුස්ස යවයෙහිපුත්තස්ස පටිස්සුත්වා භද්ොනි
භද්ොනි යානානි යයොයජත්වා භද්ෙං භද්ෙං යානං අභිරුහිත්වා භද්යෙහි 

භද්යෙහියායනහි ාජගහම්හානියයාසි, යයනගිජ්ඣකූයටොපබ්ෙයතොයතන

පායාසි.යාවතකා යානස්සභූමි, යායනනගන්ත්වා, යානාපච්යචොය ොහිත්වා

පත්තයකොව යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සා ණීයං වීතසාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වස්සකාය ො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො

භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ ාජා, යභො යගොතම, මාගයධො අජාතසත්තු

යවයෙහිපුත්යතො යභොයතො යගොතමස්ස පායෙ සි සා වන්ෙත, අප්පාොධං

අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංෙලංඵාසුවිහා ංපුච්ඡත. ාජා [එවඤ්චවයෙත ාජා

(ක.)], යභො යගොතම, මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො වජ්ජී 
අභියාතුකායමො. යසො එවමාහ – ‘අහං හියම වජ්ජී එවංමහිද්ධියක 

එවංමහානුභායව උච්යඡච්ඡාමි වජ්ජී, විනායසස්සාමි වජ්ජී, අනයෙයසනං 
ආපායෙස්සාමී’’’ත. 
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 ාජඅපරිහානි ධම්මා 

134. යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාආනන්යෙොභගවයතොපිට්ඨියතො

ඨියතො යහොත භගවන්තං බීජයමායනො [වීජයමායනො (සී.), වීජියමායනො 

(සයා.)]. අථයඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘කින්තයත, 

ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජී අභිණ්හං සන්නිපාතා සන්නිපාතෙහුලා’ත? ‘‘සුතං

යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජී අභිණ්හං සන්නිපාතා සන්නිපාතෙහුලා’’ත.

‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජී අභිණ්හං සන්නිපාතා සන්නිපාතෙහුලා

භවිස්සන්ත, වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘කින්ත යත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජී සමග්ගා සන්නිපතන්ත, සමග්ගා

වුට්ඨහන්ත, සමග්ගාවජ්ජික ණීයානිකය ොන්තී’ත? ‘‘සුතංයමතං, භන්යත

– ‘වජ්ජී සමග්ගා සන්නිපතන්ත, සමග්ගා වුට්ඨහන්ත, සමග්ගා

වජ්ජික ණීයානි කය ොන්තී’’ත. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජී සමග්ගා 

සන්නිපතස්සන්ත, සමග්ගා වුට්ඨහිස්සන්ත, සමග්ගා වජ්ජික ණීයානි 

කරිස්සන්ත, වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘කින්ත යත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජී අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤයපන්ත, 

පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්ෙන්ත, යථාපඤ්ඤත්යත යපො ායණ වජ්ජිධම්යම 

සමාොය වත්තන්තී’’’ත? ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජී අපඤ්ඤත්තංන 

පඤ්ඤයපන්ත, පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්ෙන්ත, යථාපඤ්ඤත්යතයපො ායණ

වජ්ජිධම්යම සමාොය වත්තන්තී’’’ත. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, ‘‘වජ්ජී

අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤයපස්සන්ත, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දිස්සන්ත, 

යථාපඤ්ඤත්යතයපො ායණ වජ්ජිධම්යමසමාොයවත්තස්සන්ත, වුද්ධියයව, 

ආනන්ෙ, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘කින්ත යත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජී යයයත වජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකා, 

යත සක්කය ොන්ත ගරුං කය ොන්ත [ගරුකය ොන්ත (සී. සයා. .).)] 

මායනන්තපූයජන්ත, යතසඤ්ච යසොතබ්ෙංමඤ්ඤන්තී’’’ත? ‘‘සුතංයමතං, 

භන්යත–‘වජ්ජීයය යතවජ්ජීනංවජ්ජිමහල්ලකා, යතසක්කය ොන්තගරුං

කය ොන්ත මායනන්ත පූයජන්ත, යතසඤ්ච යසොතබ්ෙං මඤ්ඤන්තී’’’ත.

‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජී යය යත වජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකා, යත

සක්කරිස්සන්ත ගරුං කරිස්සන්ත මායනස්සන්ත පූයජස්සන්ත, යතසඤ්ච

යසොතබ්ෙං මඤ්ඤිස්සන්ත, වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘කින්තයත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජීයාතාකුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො, 

තානඔක්කස්සපසය්හවායසන්තී’’’ත? ‘‘සුතංයමතං, භන්යත–‘වජ්ජී යා
තා කුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො තා න ඔක්කස්ස පසය්හ වායසන්තී’’’ත. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජී යා තා කුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො, තා න
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පටුන 

ඔක්කස්ස පසය්හ වායසස්සන්ත, වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, 
යනොපරිහානි. 

‘‘කින්තයත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජීයානිතානි 

වජ්ජීනං වජ්ජියචතයානි අබ්භන්ත ානි යචව ොහි ානි ච, තානි 

සක්කය ොන්තගරුංකය ොන්තමායනන්තපූයජන්ත, යතසඤ්චදින්නපුබ්ෙං

කතපුබ්ෙං ධම්මිකංෙලිංයනොපරිහායපන්තී’’’ත? ‘‘සුතං යමතං, භන්යත– 

‘වජ්ජීයානිතානිවජ්ජීනංවජ්ජියචතයානිඅබ්භන්ත ානියචවොහි ානිච, 
තානි සක්කය ොන්ත ගරුං කය ොන්ත මායනන්ත පූයජන්ත යතසඤ්ච
දින්නපුබ්ෙං කතපුබ්ෙං ධම්මිකං ෙලිං යනො පරිහායපන්තී’’’ත.

‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජී යානි තානි වජ්ජීනං වජ්ජියචතයානි

අබ්භන්ත ානි යචව ොහි ානි ච, තානි සක්කරිස්සන්ත ගරුං කරිස්සන්ත

මායනස්සන්ත පූයජස්සන්ත, යතසඤ්ච දින්නපුබ්ෙං කතපුබ්ෙං ධම්මිකං

ෙලිංයනොපරිහායපස්සන්ත, වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 

‘‘කින්ත යත, ආනන්ෙ, සුතං, ‘වජ්ජීනං අ හන්යතසු ධම්මිකා 

 ක්ඛාව ණගුත්ත සුසංවිහිතා, කින්ත අනාගතා ච අ හන්යතො විජිතං

ආගච්යඡයයං, ආගතාචඅ හන්යතොවිජියතඵාසුවිහය යය’’’න්ත? ‘‘සුතං

යමතං, භන්යත ‘වජ්ජීනං අ හන්යතසු ධම්මිකා  ක්ඛාව ණගුත්ත

සුසංවිහිතාකින්ත අනාගතා ච අ හන්යතො විජිතංආගච්යඡයයං, ආගතාච

අ හන්යතොවිජියතඵාසු විහය යය’’’න්ත.‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ෙ, වජ්ජීනං

අ හන්යතසු ධම්මිකා  ක්ඛාව ණගුත්ත සුසංවිහිතා භවිස්සත, කින්ත

අනාගතාචඅ හන්යතොවිජිතං ආගච්යඡයයං, ආගතාචඅ හන්යතොවිජියත

ඵාසු විහය යයන්ත. වුද්ධියයව, ආනන්ෙ, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානී’’ත. 

135. අථ යඛොභගවාවස්සකා ංබ්රාහ්මණං මගධමහාමත්තංආමන්යතසි

–‘‘එකමිොහං, බ්රාහ්මණ, සමයංයවසාලියංවිහ ාමිසා න්ෙයෙ [සානන්ෙය 
(ක.)] යචතයය.තත්රාහංවජ්ජීනංඉයමසත්ත අපරිහානියයධම්යමයෙයසසිං.

යාවකීවඤ්ච, බ්රාහ්මණ, ඉයමසත්ත අපරිහානියා ධම්මා වජ්ජීසු ඨස්සන්ත, 

ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු වජ්ජී සන්දිස්සිස්සන්ත, 

වුද්ධියයව, බ්රාහ්මණ, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානී’’ත. 

එවං වුත්යත, වස්සකාය ො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො භගවන්තං 

එතෙයවොච – ‘‘එකයමයකනපි, යභො යගොතම, අපරිහානියයන ධම්යමන

සමන්නාගතානං වජ්ජීනං වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. යකො පන

වායෙො සත්තහි අපරිහානියයහිධම්යමහි. අක ණීයාව [අක ණීයා ච (සයා.

ක.)], යභොයගොතම, වජ්ජී [වජ්ජීනං(ක.)]  ඤ්ඤාමාගයධන අජාතසත්තුනා
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යවයෙහිපුත්යතනයදිෙංයුද්ධස්ස, අඤ්ඤත්රඋපලාපනායඅඤ්ඤත්ර මිථුයභො.

හන්ෙචොනිමයං, යභොයගොතම, ගච්ඡාම, ෙහුකිච්චාමයං ෙහුක ණීයා’’ත.

‘‘යස්සොනි ත්වං, බ්රාහ්මණ, කාලං මඤ්ඤසී’’ත. අථ යඛො වස්සකාය ො 
බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනා පක්කාමි. 

භික්ඛුඅපරිහානි ධම්මා 

136. අථ යඛො භගවා අචි පක්කන්යත වස්සකාය  බ්රාහ්මයණ 

මගධමහාමත්යත ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ගච්ඡ ත්වං, 

ආනන්ෙ, යාවතකා භික්ඛූ  ාජගහං උපනිස්සාය විහ න්ත, යත සබ්යෙ

උපට්ඨානසාලායං සන්නිපායතහී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා
ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා යාවතකා භික්ඛූ  ාජගහං උපනිස්සාය

විහ න්ත, යත සබ්යෙ උපට්ඨානසාලායං සන්නිපායතත්වා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තං ඨියතොයඛොආයස්මාආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච–

‘‘සන්නිපතයතො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො, යස්සොනි, භන්යත, භගවාකාලං
මඤ්ඤතී’’ත. 

අථ යඛො භගවා උට්ඨායාසනා යයන උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ 

ආමන්යතසි–‘‘සත්තයවො, භික්ඛයව, අපරිහානියයධම්යමයෙයසස්සාමි, තං

සුණාථ, සාධුකංමනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොයත
භික්ඛූභගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූඅභිණ්හං සන්නිපාතාසන්නිපාතෙහුලා

භවිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සමග්ගා සන්නිපතස්සන්ත, සමග්ගා

වුට්ඨහිස්සන්ත, සමග්ගාසඞ්ඝක ණීයානි කරිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 

භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤයපස්සන්ත, 

පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්දිස්සන්ත, යථාපඤ්ඤත්යතසු සික්ඛාපයෙසුසමාොය

වත්තස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ යය යත භික්ඛූ යථ ා  ත්තඤ්ඤූ 

චි පබ්ෙජිතා සඞ්ඝපිතය ො සඞ්ඝපරිණායකා, යත සක්කරිස්සන්ත ගරුං

කරිස්සන්ත මායනස්සන්ත පූයජස්සන්ත, යතසඤ්ච යසොතබ්ෙං

මඤ්ඤිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 
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‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ උප්පන්නාය තණ්හාය 

යපොයනොබ්භවිකාය න වසං ගච්ඡිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං

පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ ආ ඤ්ඤයකසු යසනාසයනසු

සායපක්ඛා භවිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ පච්චත්තඤ්යඤව සතං 

උපට්ඨයපස්සන්ත–‘කින්තඅනාගතාචයපසලාසබ්රහ්මචාරීආගච්යඡයයං, 

ආගතා ච යපසලා සබ්රහ්මචාරී ඵාසු [ඵාසුං (සී. සයා. .).)] විහය යය’න්ත.

වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු 

ඨස්සන්ත, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ

සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

137. ‘‘අපය පි යවො, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියය ධම්යම

යෙයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තයඛොයතභික්ඛූ භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූනකම්මා ාමාභවිස්සන්ත නකම්ම තා

නකම්මා ාමතමනුයුත්තා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූනභස්සා ාමාභවිස්සන්තන භස්ස තා

නභස්සා ාමතමනුයුත්තා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූනනිද්ො ාමාභවිස්සන්තන නිද්ො තා

නනිද්ො ාමතමනුයුත්තා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ න සඞ්ගණිකා ාමා භවිස්සන්ත න 

සඞ්ගණික තා න සඞ්ගණිකා ාමතමනුයුත්තා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 

භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූන පාපිච්ඡා භවිස්සන්තන පාපිකානං

ඉච්ඡානං වසං ගතා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 
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‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ න පාපමිත්තා භවිස්සන්ත න 

පාපසහායානපාපසම්පවඞ්කා, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, 
යනො පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ න ඔ මත්තයකන වියසසාධිගයමන 

අන්ත ායවොසානං ආපජ්ජිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං

පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු 

ඨස්සන්ත, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ 

සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

138. ‘‘අපය පි යවො, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියය ධම්යම 

යෙයසස්සාමි…යප.… ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සද්ධා
භවිස්සන්ත…යප.… හිරිමනා භවිස්සන්ත… ඔත්තප්.) භවිස්සන්ත… 
ෙහුස්සුතා භවිස්සන්ත… ආ ද්ධවීරියා භවිස්සන්ත… උපට්ඨිතස්සතී 

භවිස්සන්ත… පඤ්ඤවන්යතො භවිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං

පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි.යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයමසත්තඅපරිහානියා 

ධම්මාභික්ඛූසුඨස්සන්ත, ඉයමසුචසත්තසුඅපරිහානියයසුධම්යමසුභික්ඛූ 

සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

139. ‘‘අපය පි යවො, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියය ධම්යම 

යෙයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තයඛොයත භික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සතසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං 
භායවස්සන්ත…යප.… ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං භායවස්සන්ත…
වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං භායවස්සන්ත… .)තසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං
භායවස්සන්ත… පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං භායවස්සන්ත…
සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං භායවස්සන්ත… උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං 

භායවස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු 

ඨස්සන්ත, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ

සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛායනොපරිහානි. 

140. ‘‘අපය පි යවො, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියය ධම්යම 

යෙයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තයඛොයත භික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 
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57 

පටුන 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූඅනිච්චසඤ්ඤං භායවස්සන්ත…යප.…
අනත්තසඤ්ඤං භායවස්සන්ත… අසුභසඤ්ඤං භායවස්සන්ත… 

ආදීනවසඤ්ඤං භායවස්සන්ත… පහානසඤ්ඤං භායවස්සන්ත…

වි ාගසඤ්ඤං භායවස්සන්ත… නිය ොධසඤ්ඤං භායවස්සන්ත, වුද්ධියයව, 

භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු

ඨස්සන්ත, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ

සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

141. ‘‘ඡ, යවොභික්ඛයව, අපරිහානියයධම්යමයෙයසස්සාමි, තං සුණාථ, 

සාධුකං මනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො යත භික්ඛූ
භගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ යමත්තං කායකම්මං

පච්චුපට්ඨායපස්සන්ත සබ්රහ්මචාරීසු ආවි යචව  යහො ච, වුද්ධියයව, 

භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ යමත්තං වචීකම්මං 

පච්චුපට්ඨායපස්සන්ත …යප.… යමත්තං මයනොකම්මං 

පච්චුපට්ඨායපස්සන්ත සබ්රහ්මචාරීසු ආවි යචව  යහො ච, වුද්ධියයව, 

භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ, යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා
අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි තථාරූයපහි ලායභහි 

අප්පටිවිභත්තයභොගීභවිස්සන්තසීලවන්යතහිසබ්රහ්මචාරීහිසාධා ණයභොගී, 

වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ යානි කානි සීලානි අඛණ්ඩානි 
අච්ඡිද්ොනි අසෙලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤූපසත්ථානි 

[විඤ්ඤුප්පසත්ථානි (සී.)] අප ාමට්ඨානිසමාධිසංවත්තනිකානි තථාරූයපසු

සීයලසු සීලසාමඤ්ඤගතා විහරිස්සන්ත සබ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව  යහො ච, 

වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූයායංදිට්ඨිඅරියා නියයානිකා, නියයාත

තක්ක ස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගතා

විහරිස්සන්ත සබ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව  යහො ච, වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 

භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 
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පටුන 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයමඡඅපරිහානියා ධම්මාභික්ඛූසුඨස්සන්ත, 

ඉයමසුචඡසුඅපරිහානියයසුධම්යමසුභික්ඛූ සන්දිස්සිස්සන්ත, වුද්ධියයව, 

භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානී’’ත. 

142. තත්ර සුෙං භගවා  ාජගයහ විහ න්යතො ගිජ්ඣකූයට පබ්ෙයත

එතයෙවෙහුලංභික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත–‘‘ඉතසීලං, ඉත සමාධි, ඉත
පඤ්ඤා. සීලපරිභාවියතො සමාධි මහප්ඵයලො යහොත මහානිසංයසො.
සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා යහොත මහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතං

චිත්තං සම්මයෙව ආසයවහි විමුච්චත, යසයයථිෙං – කාමාසවා, භවාසවා, 
අවිජ්ජාසවා’’ත. 

143. අථ යඛො භගවා  ාජගයහ යථාභි න්තං විහරිත්වා ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන අම්ෙලට්ඨිකා 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි.අථයඛොභගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන
අම්ෙලට්ඨිකා තෙවසරි. තත්ර සුෙං භගවා අම්ෙලට්ඨිකායං විහ ත
 ාජාගා යක.තත්රාපිසුෙංභගවා අම්ෙලට්ඨිකායං විහ න්යතො  ාජාගා යක

එතයෙවෙහුලංභික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත– ‘‘ඉතසීලංඉතසමාධිඉත
පඤ්ඤා. සීලපරිභාවියතො සමාධි මහප්ඵයලො යහොත මහානිසංයසො. 
සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා යහොත මහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතං

චිත්තං සම්මයෙව ආසයවහි විමුච්චත, යසයයථිෙං – කාමාසවා, භවාසවා, 
අවිජ්ජාසවා’’ත. 

144. අථ යඛො භගවා අම්ෙලට්ඨිකායං යථාභි න්තං විහරිත්වා 

ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන නාළන්ො 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි.අථයඛොභගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන

නාළන්ොතෙවසරි, තත්ර සුෙංභගවානාළන්ොයංවිහ තපාවාරිකම්ෙවයන. 

සාරිපුත්තසීහනායදො 

145. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘එවං

පසන්යනොඅහං, භන්යත, භගවත; නචාහුනචභවිස්සතනයචත හිවිජ්ජත
අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා භියයයොභිඤ්ඤතය ො යදිෙං

සම්යෙොධිය’’න්ත. ‘‘උළා ා යඛො යත අයං, සාරිපුත්ත, ආසභී වාචා 

[ආසභිවාචා (සයා.)] භාසිතා, එකංයසො ගහියතො, සීහනායෙො නදියතො –

‘එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත, භගවත; නචාහුනචභවිස්සතනයචත හි 
විජ්ජතඅඤ්යඤොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාභගවතාභියයයොභිඤ්ඤතය ො
යදිෙං සම්යෙොධිය’න්ත. 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං 
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‘‘කිං යත [කිං නු (සයා. .). ක.)], සාරිපුත්ත, යය යත අයහසුං 

අතීතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යෙ යත භගවන්යතො

යචතසායචයතොපරිච්ච විදිතා– ‘එවංසීලායතභගවන්යතොඅයහසුංඉතපි, 
එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං

ඉත.)’’’ත? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘කිංපනයත [කිංපන(සයා..).ක.)], සාරිපුත්ත, යයයතභවිස්සන්ත

අනාගතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යෙ යත භගවන්යතො
යචතසා යචයතො පරිච්ච විදිතා – ‘එවංසීලා යත භගවන්යතො භවිස්සන්ත

ඉතපි, එවංධම්මා එවංපඤ්ඤා එවංවිහාරී එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො

භවිස්සන්තඉත.)’’’ත? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘කිංපනයත, සාරිපුත්ත, අහංඑත හිඅ හංසම්මාසම්බුද්යධො යචතසා

යචයතො පරිච්ච විදියතො – ‘‘එවංසීයලො භගවා ඉතපි, එවංධම්යමො 

එවංපඤ්යඤො එවංවිහාරී එවංවිමුත්යතො භගවා ඉත.)’’’ත? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. 

‘‘එත්ථචහියත, සාරිපුත්ත, අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු අ හන්යතසු

සම්මාසම්බුද්යධසු යචයතොපරියඤාණං [යචයතොපරිඤ්ඤායඤාණං (සයා.), 

යචතසා යචයතොපරියායඤාණං (ක.)] නත්ථි. අථ කිඤ්ච හි යත අයං, 

සාරිපුත්ත, උළා ා ආසභී වාචා භාසිතා, එකංයසො ගහියතො, සීහනායෙො 

නදියතො–‘එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත, භගවත; නචාහුනචභවිස්සතන
යචත හි විජ්ජත අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා

භියයයොභිඤ්ඤතය ොයදිෙං සම්යෙොධිය’’’න්ත? 

146. ‘‘නයඛොයම, භන්යත, අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු අ හන්යතසු

සම්මාසම්බුද්යධසු යචයතොපරියඤාණං අත්ථි, අපි ච යම ධම්මන්වයයො

විදියතො. යසයයථාපි, භන්යත,  ඤ්යඤො පච්චන්තමං නග ං ෙළ්හුද්ධාපං

ෙළ්හපාකා යතො ණං එකද්වා ං, තත්රස්සයෙොවාරියකොපණ්ඩියතොවියත්යතො
යමධාවීඅඤ්ඤාතානංනිවාය තා ඤාතානංපයවයසතා.යසොතස්සනග ස්ස

සමන්තා අනුපරියායපථං [අනුචරියායපථං (සයා.)] අනුක්කමමායනො න

පස්යසයය පාකා සන්ධිං වා පාකා විව ං වා, අන්තමයසො

බළා නික්ඛමනමත්තම්පි. තස්ස එවමස්ස [න පස්යසයය තස්ස එවමස්ස

(සයා.)] – ‘යය යඛො යකචි ඔළාරිකා පාණා ඉමං නග ං පවිසන්ත වා

නික්ඛමන්ත වා, සබ්යෙ යත ඉමිනාව ද්වාය න පවිසන්ත වානික්ඛමන්ත

වා’ත. එවයමව යඛො යම, භන්යත, ධම්මන්වයයො විදියතො – ‘යය යත, 

භන්යත, අයහසුං අතීතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යෙ යත
භගවන්යතො පඤ්ච නීව යණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය
දුබ්ෙලීක යණචතූසුසතපට්ඨායනසුසුපතට්ඨිතචිත්තාසත්තයෙොජ්ඣඞ්යග 

යථාභූතංභායවත්වාඅනුත්ත ංසම්මාසම්යෙොධිංඅභිසම්බුජ්ඣංසු.යයපියත, 
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භන්යත, භවිස්සන්තඅනාගතමද්ධානංඅ හන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා, සබ්යෙ
යතභගවන්යතොපඤ්චනීව යණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය
දුබ්ෙලීක යණ චතූසුසතපට්ඨායනසුසුපතට්ඨිතචිත්තාසත්තයෙොජ්ඣඞ්යග
යථාභූතං භායවත්වා අනුත්ත ං සම්මාසම්යෙොධිං අභිසම්බුජ්ඣස්සන්ත.

භගවාපි, භන්යත, එත හි අ හං සම්මාසම්බුද්යධො පඤ්ච නීව යණ පහාය
යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්ෙලීක යණ චතූසු සතපට්ඨායනසු
සුපතට්ඨිතචිත්යතො සත්ත යෙොජ්ඣඞ්යග යථාභූතං භායවත්වා අනුත්ත ං 
සම්මාසම්යෙොධිංඅභිසම්බුද්යධො’’’ත. 

147. තත්රපි සුෙං භගවා නාළන්ොයං විහ න්යතො පාවාරිකම්ෙවයන 

එතයෙවෙහුලංභික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත–‘‘ඉතසීලං, ඉත සමාධි, ඉත
පඤ්ඤා. සීලපරිභාවියතො සමාධි මහප්ඵයලො යහොත මහානිසංයසො.
සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා යහොත මහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතං

චිත්තං සම්මයෙව ආසයවහි විමුච්චත, යසයයථිෙං – කාමාසවා, භවාසවා, 
අවිජ්ජාසවා’’ත. 

දුස්සීලආදීනවා 

148. අථයඛොභගවානාළන්ොයංයථාභි න්තංවිහරිත්වා ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන පාටලිගායමො 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො

භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථයඛොභගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන 
පාටලිගායමො තෙවසරි. අස්යසොසුං යඛො පාටලිගාමිකා උපාසකා – ‘‘භගවා
කි  පාටලිගාමං අනුප්පත්යතො’’ත. අථ යඛො පාටලිගාමිකාඋපාසකා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො පාටලිගාමිකා උපාසකා

භගවන්තං එතෙයවොචුං – ‘‘අධිවායසතු යනො, භන්යත, භගවා 
ආවසථාගා ’’න්ත. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො
පාටලිගාමිකා උපාසකා භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා යයන ආවසථාගා ං

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාසබ්ෙසන්ථරිං [සබ්ෙසන්ථරිතංසත්ථතං

(සයා.), සබ්ෙසන්ථරිං සන්ථතං (ක.)] ආවසථාගා ං සන්ථරිත්වාආසනානි
පඤ්ඤයපත්වා උෙකමණිකං පතට්ඨායපත්වා යතලපදීපං ආය ොයපත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු, උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා
එකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛො පාටලිගාමිකාඋපාසකාභගවන්තං

එතෙයවොචුං– ‘‘සබ්ෙසන්ථරිසන්ථතං [සබ්ෙසන්ථරිංසන්ථතං (සී.සයා..).

ක.)], භන්යත, ආවසථාගා ං, ආසනානි පඤ්ඤත්තානි, උෙකමණියකො

පතට්ඨාපියතො, යතලපදීයපොආය ොපියතො; යස්සොනි, භන්යත, භගවාකාලං

මඤ්ඤතී’’ත. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං [ඉෙං පෙං විනයමහාවග්ගන

දිස්සත]. නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන

ආවසථාගා ං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පායෙ පක්ඛායලත්වා
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61 

පටුන 

ආවසථාගා ං පවිසිත්වා මජ්ඣමං ථම්භං නිස්සාය පු ත්ථාභිමුයඛො 

[පු ත්ථිමාභිමුයඛො (ක.)] නිසීදි. භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො පායෙ පක්ඛායලත්වා
ආවසථාගා ං පවිසිත්වා පච්ඡිමං භිත්තං නිස්සාය පු ත්ථාභිමුයඛො නිසීදි
භගවන්තයමව පු ක්ඛත්වා. පාටලිගාමිකාපි යඛො උපාසකා පායෙ
පක්ඛායලත්වා ආවසථාගා ං පවිසිත්වා පු ත්ථිමං භිත්තං නිස්සාය
පච්ඡිමාභිමුඛානිසීදිංසුභගවන්තයමවපු ක්ඛත්වා. 

149. අථ යඛො භගවා පාටලිගාමියක උපාසයක ආමන්යතසි –

‘‘පඤ්චියම, ගහපතයයො, ආදීනවාදුස්සීලස්සසීලවිපත්තයා.කතයමපඤ්ච? 

ඉධ, ගහපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො පමාොධික ණං මහතං
යභොගජානිංනිගච්ඡත.අයංපඨයමොආදීනයවොදුස්සීලස්ස සීලවිපත්තයා. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස පාපයකො 
කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගච්ඡත. අයං දුතයයො ආදීනයවො දුස්සීලස්ස 
සීලවිපත්තයා. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො යඤ්ඤයෙව පරිසං 
උපසඞ්කමත – යදි ඛත්තයපරිසං යදි බ්රාහ්මණපරිසං යදි ගහපතපරිසං යදි
සමණපරිසං – අවිසා යෙො උපසඞ්කමත මඞ්කුභූයතො. අයං තතයයො
ආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තයා. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො සම්මූළ්යහො 
කාලඞ්කය ොත.අයංචතුත්යථොආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තයා. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, දුස්සීයලොසීලවිපන්යනො කායස්සයභො ප ං
ම ණා අපායං දුග්ගතං විනිපාතං නි යං උපපජ්ජත. අයං පඤ්චයමො 

ආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තයා.ඉයමයඛො, ගහපතයයො, පඤ්චආදීනවා
දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තයා. 

සීලවන්ත්තආනිසංසා 

150. ‘‘පඤ්චියම, ගහපතයයො, ආනිසංසා සීලවයතො සීලසම්පොය.

කතයමපඤ්ච? ඉධ, ගහපතයයො, සීලවාසීලසම්පන්යනො අප්පමාොධික ණං
මහන්තං යභොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡත. අයං පඨයමො ආනිසංයසො සීලවයතො 
සීලසම්පොය. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස කලයායණො
කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගච්ඡත. අයං දුතයයො ආනිසංයසො සීලවයතො
සීලසම්පොය. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො යඤ්ඤයෙව පරිසං 
උපසඞ්කමත – යදි ඛත්තයපරිසං යදි බ්රාහ්මණපරිසං යදි ගහපතපරිසං යදි
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සමණපරිසං විසා යෙොඋපසඞ්කමතඅමඞ්කුභූයතො.අයංතතයයොආනිසංයසො
සීලවයතොසීලසම්පොය. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො අසම්මූළ්යහො 
කාලඞ්කය ොත.අයංචතුත්යථොආනිසංයසොසීලවයතොසීලසම්පොය. 

‘‘පුන චප ං, ගහපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො කායස්ස යභො ප ං
ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජත. අයං පඤ්චයමො ආනිසංයසො

සීලවයතොසීලසම්පොය.ඉයමයඛො, ගහපතයයො, පඤ්චආනිසංසාසීලවයතො
සීලසම්පොයා’’ත. 

151. අථයඛොභගවාපාටලිගාමියකඋපාසයකෙහුයෙව ත්තංධම්මියා 
කථාය සන්ෙස්යසත්වා සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා

උයයයොයජසි – ‘‘අභික්කන්තා යඛො, ගහපතයයො,  ත්ත, යස්සොනි තුම්යහ

කාලං මඤ්ඤථා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො පාටලිගාමිකා උපාසකා
භගවයතො පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං
කත්වා පක්කමිංසු. අථ යඛො භගවා අචි පක්කන්යතසු පාටලිගාමියකසු
උපාසයකසු සුඤ්ඤාගා ංපාවිසි. 

පාටලිපුත්තනග මාපනං 

152. යතන යඛොපනසමයයනසුනිධවස්සකා ා [සුනීධවස්සකා ා(සයා.
ක.)] මගධමහාමත්තා පාටලිගායම නග ං මායපන්ත වජ්ජීනං පටිොහාය.

යතන සමයයන සම්ෙහුලා යෙවතායයො සහස්යසව [සහස්සස්යසව (සී. .).

ක.), සහස්සයසව (ටීකායංපාඨන්ත ං), සහස්සසහස්යසව(උොනට්ඨකථා)] 
පාටලිගායම වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ත. යස්මිං පයෙයස මයහසක්ඛා යෙවතා

වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ත, මයහසක්ඛානං තත්ථ  ඤ්ඤං  ාජමහාමත්තානං
චිත්තානිනමන්තනියවසනානිමායපතුං. යස්මිංපයෙයසමජ්ඣමායෙවතා

වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ත, මජ්ඣමානං තත්ථ  ඤ්ඤං  ාජමහාමත්තානං
චිත්තානි නමන්ත නියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයෙයස නීචා යෙවතා 

වත්ථූනිපරිග්ගණ්හන්ත, නීචානංතත්ථ ඤ්ඤං ාජමහාමත්තානංචිත්තානි
නමන්ත නියවසනානි මායපතුං. අද්ෙසා යඛො භගවා දිබ්යෙන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතක්කන්තමානුසයකනතායෙවතායයොසහස්යසවපාටලිගායම
වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්තයයො. අථ යඛො භගවා  ත්තයා පච්චූසසමයං

පච්චුට්ඨාය ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘යකනු යඛො [යකො නු

යඛො (සී. සයා. .). ක.)], ආනන්ෙ, පාටලිගායම නග ං මායපන්තී’’ත 

[මායපතීත (සී.සයා..).ක.)]? ‘‘සුනිධවස්සකා ා, භන්යත, මගධමහාමත්තා

පාටලිගායම නග ං මායපන්ත වජ්ජීනං පටිොහායා’’ත. ‘‘යසයයථාපි, 

ආනන්ෙ, යෙයවහිතාවතංයසහි සද්ධිංමන්යතත්වා, එවයමවයඛො, ආනන්ෙ, 
සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා පාටලිගායම නග ං මායපන්ත වජ්ජීනං

පටිොහාය. ඉධාහං, ආනන්ෙ, අද්ෙසං දිබ්යෙන චක්ඛුනා විසුද්යධන



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං 
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අතක්කන්තමානුසයකන සම්ෙහුලා යෙවතායයො සහස්යසව පාටලිගායම

වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්තයයො.යස්මිං, ආනන්ෙ, පයෙයසමයහසක්ඛායෙවතා 

වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ත, මයහසක්ඛානං තත්ථ  ඤ්ඤං  ාජමහාමත්තානං
චිත්තානි නමන්තනියවසනානිමායපතුං.යස්මිංපයෙයසමජ්ඣමායෙවතා

වත්ථූනි පරිග්ගණ්හන්ත, මජ්ඣමානං තත්ථ  ඤ්ඤං  ාජමහාමත්තානං
චිත්තානි නමන්ත නියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයෙයස නීචා යෙවතා

වත්ථූනිපරිග්ගණ්හන්ත, නීචානං තත්ථ ඤ්ඤං ාජමහාමත්තානංචිත්තානි

නමන්තනියවසනානි මායපතුං. යාවතා, ආනන්ෙ, අරියං ආයතනං යාවතා

වණිප්පයථො ඉෙං අග්ගනග ං භවිස්සත පාටලිපුත්තං පුටයභෙනං. 

පාටලිපුත්තස්සයඛො, ආනන්ෙ, තයයොඅන්ත ායාභවිස්සන්ත– අග්ගියතොවා
උෙකයතොවාමිථුයභොවා’’ත. 

153. අථ යඛො සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, 

සම්යමොෙනීයං කථංසා ණීයංවීතසාය ත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු, එකමන්තං
ඨිතා යඛො සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා භගවන්තං එතෙයවොචුං –
‘‘අධිවායසතු යනො භවං යගොතයමො අජ්ජතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ත. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො
සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තාභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වායයනසයකො

ආවසයථො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා සයක ආවසයථ පණීතං
ඛාෙනීයං යභොජනීයං පටියාොයපත්වා භගවයතො කාලං ආය ොචායපසුං –

‘‘කායලො, යභොයගොතම, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ත. 

අථ යඛො භගවා පුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය සද්ධිං 
භික්ඛුසඞ්යඝන යයන සුනිධවස්සකා ානං මගධමහාමත්තානං ආවසයථො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන
ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසුං සම්පවාය සුං. අථ යඛො
සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං
අඤ්ඤත ං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යන යඛො සුනිධවස්සකාය  මගධමහාමත්යත භගවා ඉමාහි ගාථාහි

අනුයමොදි – 

‘‘යස්මිං පයෙයසකප්යපත, වාසං පණ්ඩිතජාතයයො; 

සීලවන්යතත්ථ යභොයජත්වා, සඤ්ඤයත බ්රහ්මචා යයො 

[බ්රහ්මචාරියනො(සයා.)]. 

‘‘යාතත්ථයෙවතාආසුං, තාසංෙක්ඛිණමාදියස; 

තාපූජිතාපූජයන්ත [පූජිතාපූජයන්තනං (ක.)], මානිතාමානයන්ත
නං. 
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‘‘තයතො නංඅනුකම්පන්ත, මාතාපුත්තංව ඔ සං; 

යෙවතානුකම්පියතොයපොයසො, සොභද්රානිපස්සතී’’ත. 

අථ යඛො භගවා සුනිධවස්සකාය  මගධමහාමත්යත ඉමාහි ගාථාහි 

අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

154. යතන යඛො පන සමයයන සුනිධවස්සකා ා මගධමහාමත්තා
භගවන්තංපිට්ඨියතොපිට්ඨියතො අනුෙන්ධායහොන්ත – ‘‘යයනජ්ජසමයණො 

යගොතයමොද්වාය නනික්ඛමිස්සත, තංයගොතමද්වා ංනාමභවිස්සත.යයන

තත්යථනගඞ්ගං නදිංතරිස්සත, තංයගොතමතත්ථංනාමභවිස්සතී’’ත.අථ

යඛොභගවායයනද්වාය න නික්ඛමි, තංයගොතමද්වා ංනාමඅයහොසි.අථ
යඛො භගවා යයන ගඞ්ගා නදී යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන
ගඞ්ගා නදී පූ ා යහොත සමතත්තකා කාකයපයයා. අප්යපකච්යච මනුස්සා

නාවං පරියයසන්ත, අප්යපකච්යච උළුම්පං පරියයසන්ත, අප්යපකච්යච

කුල්ලංෙන්ධන්තඅපා ා [පා ා (සී.සයා.ක.), ඔ ා (වි.මහාවග්ග)], පා ං
ගන්තුකාමා.අථයඛොභගවා–යසයයථාපිනාමෙලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවා

ොහංපසාය යය, පසාරිතංවාොහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– ගඞ්ගායනදියා
ඔරිමතීය  අන්ත හියතො පාරිමතීය  පච්චුට්ඨාසි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන.
අද්ෙසා යඛො භගවා යත මනුස්යස අප්යපකච්යච නාවං පරියයසන්යත 
අප්යපකච්යච උළුම්පං පරියයසන්යත අප්යපකච්යච කුල්ලං ෙන්ධන්යත
අපා ාපා ං ගන්තුකායම.අථයඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං
ඉමංඋොනංඋොයනසි– 

‘‘යයත න්තඅණ්ණවංස ං, යසතුංකත්වානවිසජ්ජපල්ලලානි; 

කුල්ලඤ්හි ජයනො ෙන්ධත [කුල්ලං ජයනො ච ෙන්ධත (සයා.), 

කුල්ලං හි ජයනො පෙන්ධත (සී. .). ක.)], තණ්ණා [නිතණ්ණා, න
තණ්ණා(ක.)] යමධාවියනොජනා’’ත. 

පඨමභාණවාය ො. 

අරි සච්චකථා 

155. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි –

‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන යකොටිගායමො යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථ යඛො
භගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනයකොටිගායමොතෙවසරි.තත්ර සුෙං 

භගවායකොටිගායමවිහ ත.තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි – 

‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, අරියසච්චානං අනනුයෙොධාඅප්පටියවධාඑවමිෙං
දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. කතයමසං

චතුන්නං? දුක්ඛස්ස, භික්ඛයව, අරියසච්චස්ස අනනුයෙොධා අප්පටියවධා
එවමිෙං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං 
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දුක්ඛසමුෙයස්ස, භික්ඛයව, අරියසච්චස්සඅනනුයෙොධාඅප්පටියවධාඑවමිෙං
දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච.

දුක්ඛනිය ොධස්ස, භික්ඛයව, අරියසච්චස්සඅනනුයෙොධාඅප්පටියවධාඑවමිෙං
දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච.

දුක්ඛනිය ොධගාමිනියා පටිපොය, භික්ඛයව, අරියසච්චස්ස අනනුයෙොධා
අප්පටියවධා එවමිෙං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව 

තුම්හාකඤ්ච. තයිෙං, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 

දුක්ඛසමුෙයං [දුක්ඛසමුෙයයො (සයා.)] අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 

දුක්ඛනිය ොධං [දුක්ඛනිය ොයධො (සයා.)] අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, 

දුක්ඛනිය ොධගාමිනී පටිපො අරියසච්චං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, උච්ඡින්නා

භවතණ්හා, ඛීණාභවයනත්ත, නත්ථිොනිපුනබ්භයවො’’ත.ඉෙමයවොචභගවා.

ඉෙංවත්වානසුගයතොඅථාප ංඑතෙයවොචසත්ථා – 

‘‘චතුන්නං අරියසච්චානං, යථාභූතං අෙස්සනා; 

සංසිතංදීඝමද්ධානං, තාසුතාස්යවවජාතසු. 

තානිඑතානිදිට්ඨානි, භවයනත්තසමූහතා; 

උච්ඡින්නංමූලංදුක්ඛස්ස, නත්ථිොනිපුනබ්භයවො’’ත. 

තත්රපි සුෙං භගවා යකොටිගායම විහ න්යතො එතයෙව ෙහුලං භික්ඛූනං

ධම්මිංකථංකය ොත–‘‘ඉතසීලං, ඉතසමාධි, ඉතපඤ්ඤා. සීලපරිභාවියතො
සමාධිමහප්ඵයලොයහොතමහානිසංයසො.සමාධිපරිභාවිතාපඤ්ඤාමහප්ඵලා

යහොත මහානිසංසා.පඤ්ඤාපරිභාවිතංචිත්තංසම්මයෙවආසයවහිවිමුච්චත, 

යසයයථිෙං– කාමාසවා, භවාසවා, අවිජ්ජාසවා’’ත. 

අනාවත්තිධම්මසම්යබොධිප ා ණා 

156. අථ යඛොභගවායකොටිගායමයථාභි න්තං විහරිත්වාආයස්මන්තං

ආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘ආයාමානන්ෙ, යයනනාතකා [නාදිකා(සයා..).)] 

යතනුපඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි.අථයඛොභගවා මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන
නාතකාතෙවසරි. තත්රපි සුෙං භගවානාතයක විහ ත ගිඤ්ජකාවසයථ. අථ

යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාළ්යහො නාම, භන්යත, 

භික්ඛුනාතයකකාලඞ්කයතො, තස්සකාගත, යකොඅභිසම්ප ායයො? නන්ො

නාම, භන්යත, භික්ඛුනී නාතයක කාලඞ්කතා, තස්සා කා ගත, යකො

අභිසම්ප ායයො? සුෙත්යතො නාම, භන්යත, උපාසයකො නාතයක 

කාලඞ්කයතො, තස්සකාගත, යකොඅභිසම්ප ායයො? සුජාතානාම, භන්යත, 

උපාසිකා නාතයක කාලඞ්කතා, තස්සා කා ගත, යකො අභිසම්ප ායයො? 

කුක්කුයටො [කකුයධො (සයා.)] නාම, භන්යත, උපාසයකො නාතයක
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කාලඞ්කයතො, තස්ස කාගත, යකොඅභිසම්ප ායයො? කාළිම්යෙො [කාලිඞ්යගො

(.).), කා ළිම්යෙො (සයා.)] නාම, භන්යත, උපාසයකො…යප.… නිකයටො

නාම, භන්යත, උපාසයකො… කටිස්සයහො [කටිස්සයභො (සී. .).)] නාම, 

භන්යත, උපාසයකො… තුට්යඨො නාම, භන්යත, උපාසයකො… සන්තුට්යඨො

නාම, භන්යත, උපාසයකො… භද්යෙො [භයටො (සයා.)] නාම, භන්යත, 

උපාසයකො… සුභද්යෙො [සුභයටො (සයා.)] නාම, භන්යත, උපාසයකො

නාතයකකාලඞ්කයතො, තස්සකාගත, යකො අභිසම්ප ායයො’’ත? 

157. ‘‘සාළ්යහො, ආනන්ෙ, භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තං පඤ්ඤාවිමුත්තං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. නන්ො, ආනන්ෙ, භික්ඛුනී පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතකා තත්ථ පරිනිබ්ොයිනී

අනාවත්තධම්මා තස්මා යලොකා. සුෙත්යතො, ආනන්ෙ, උපාසයකො තණ්ණං
සංයයොජනානංපරික්ඛයා ාගයෙොසයමොහානංතනුත්තාසකොගාමීසකියෙව 

ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සත. සුජාතා, ආනන්ෙ, 
උපාසිකාතණ්ණං සංයයොජනානංපරික්ඛයායසොතාපන්නාඅවිනිපාතධම්මා

නියතා සම්යෙොධිප ායණා [ප ායනා (සී. සයා. .). ක.)]. කුක්කුයටො, 

ආනන්ෙ, උපාසයකො පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
ඔපපාතයකො තත්ථ පරිනිබ්ොයී අනාවත්තධම්යමො තස්මා යලොකා.

කාළිම්යෙො, ආනන්ෙ, උපාසයකො…යප.…නිකයටො, ආනන්ෙ, උපාසයකො…

කටිස්සයහො, ආනන්ෙ, උපාසයකො… තුට්යඨො, ආනන්ෙ, උපාසයකො … 

සන්තුට්යඨො, ආනන්ෙ, උපාසයකො… භද්යෙො, ආනන්ෙ, උපාසයකො… 

සුභද්යෙො, ආනන්ෙ, උපාසයකො පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං සංයයොජනානං

පරික්ඛයාඔපපාතයකො තත්ථපරිනිබ්ොයීඅනාවත්තධම්යමොතස්මායලොකා. 

පය ොපඤ්ඤාසං, ආනන්ෙ, නාතයක උපාසකා කාලඞ්කතා, පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානං සංයයොජනානංපරික්ඛයාඔපපාතකාතත්ථපරිනිබ්ොයියනො

අනාවත්තධම්මා තස්මා යලොකා. සාධිකා නවුත [ඡාධිකා නවුත (සයා.)], 

ආනන්ෙ, නාතයක උපාසකාකාලඞ්කතාතණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
 ාගයෙොසයමොහානං තනුත්තා සකොගාමියනො සකියෙව ඉමං යලොකං

ආගන්ත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ත.සාතය කානි [ෙසාතය කානි(සයා.)], 

ආනන්ෙ, පඤ්චසතානි නාතයක උපාසකා කාලඞ්කතා, තණ්ණං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා 
සම්යෙොධිප ායණා. 

ධම්මාදාසධම්මපරි ා ා 

158. ‘‘අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, ආනන්ෙ, යං මනුස්සභූයතො 

කාලඞ්කය යය.තස්මිංයයව [තස්මිංතස්මිංයච(සී..).), තස්මිංතස්මිංයඛො

(සයා.)] කාලඞ්කයත තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්ඡිස්සථ, 

වියහසා යහසා, ආනන්ෙ, තථාගතස්ස. තස්මාතහානන්ෙ, ධම්මාොසං නාම 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං 
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ධම්මපරියායං යෙයසස්සාමි, යයන සමන්නාගයතො අරියසාවයකො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං ෙයාකය යය – ‘ඛීණනි යයොම්හි

ඛීණත ච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තවිසයයො ඛීණාපායදුග්ගතවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යෙොධිප ායයණො’ත. 

159. ‘‘කතයමො ච යසො, ආනන්ෙ, ධම්මාොයසො ධම්මපරියායයො, යයන 
සමන්නාගයතො අරියසාවයකො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
ෙයාකය යය – ‘ඛීණනි යයොම්හි ඛීණත ච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තවිසයයො

ඛීණාපායදුග්ගතවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො

නියයතොසම්යෙොධිප ායයණො’ත? 

‘‘ඉධානන්ෙ, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායෙන සමන්නාගයතො
යහොත–‘ඉතපියසොභගවාඅ හංසම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාච ණසම්පන්යනො
සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තය ො පුරිසෙම්මසා ථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං
බුද්යධොභගවා’ත. 

‘‘ධම්යම අයවච්චප්පසායෙන සමන්නාගයතො යහොත – ‘ස්වාක්ඛායතො 
භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයයයකො
පච්චත්තංයවදිතබ්යෙො විඤ්ඤූහී’ත. 

‘‘සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායෙන සමන්නාගයතො යහොත – ‘සුප්පටිපන්යනො 

භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, 

ඤායප්පටිපන්යනො භගවයතොසාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභගවයතො 

සාවකසඞ්යඝොයදිෙංචත්තාරිපුරිසයුගානිඅට්ඨපුරිසපුග්ගලා, එස භගවයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලික ණීයයොඅනුත්ත ං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’ත. 

‘‘අරියකන්යතහිසීයලහිසමන්නාගයතොයහොතඅඛණ්යඩහිඅච්ඡිද්යෙහි 
අසෙයලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි විඤ්ඤූපසත්යථහි අප ාමට්යඨහි 
සමාධිසංවත්තනියකහි. 

‘‘අයං යඛො යසො, ආනන්ෙ, ධම්මාොයසො ධම්මපරියායයො, යයන
සමන්නාගයතො අරියසාවයකො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං
ෙයාකය යය – ‘ඛීණනි යයොම්හි ඛීණත ච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තවිසයයො

ඛීණාපායදුග්ගතවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්යෙොධිප ායයණො’’’ත. 

තත්රපි සුෙංභගවානාතයකවිහ න්යතො ගිඤ්ජකාවසයථඑතයෙවෙහුලං
භික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත– 
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‘‘ඉතසීලංඉතසමාධිඉතපඤ්ඤා.සීලපරිභාවියතොසමාධිමහප්ඵයලො 
යහොත මහානිසංයසො. සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා යහොත

මහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතං චිත්තං සම්මයෙව ආසයවහි විමුච්චත, 

යසයයථිෙං–කාමාසවා, භවාසවා, අවිජ්ජාසවා’’ත. 

160. අථ යඛො භගවා නාතයක යථාභි න්තං විහරිත්වා ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන යවසාලී 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි.අථයඛොභගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන
යවසාලීතෙවසරි. තත්ර සුෙං භගවා යවසාලියං විහ ත අම්ෙපාලිවයන. තත්ර
යඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහය යය සම්පජායනො, අයං යවො අම්හාකං 

අනුසාසනී.කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසයතොයහොත? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
කායය කායානුපස්සී විහ තආතා.) සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක 

අභිජ්ඣායෙොමනස්සං. යවෙනාසු යවෙනානුපස්සී…යප.… චිත්යත
චිත්තානුපස්සී…යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහ තආතා.)සම්පජායනො

සතමාවියනයයයලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සයතොයහොත. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජායනො යහොත? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු

අභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොත, ආයලොකියත වියලොකියත

සම්පජානකාරී යහොත, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොත, 

සඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා යණ සම්පජානකාරී යහොත, අසියත .)යත ඛායියත

සායියත සම්පජානකාරීයහොත, උච්චා පස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොත, 
ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව

සම්පජානකාරී යහොත. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සම්පජායනො යහොත.

සයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහය යය සම්පජායනො, අයං යවො අම්හාකං 
අනුසාසනී’’ත. 

අම්බපාලීගණිකා 

161. අස්යසොසි යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා – ‘‘භගවා කි  යවසාලිං 
අනුප්පත්යතො යවසාලියං විහ තමය්හං අම්ෙවයන’’ත. අථයඛො අම්ෙපාලී
ගණිකා භද්ොනි භද්ොනි යානානි යයොජායපත්වා භද්ෙං භද්ෙං යානං
අභිරුහිත්වා භද්යෙහි භද්යෙහි යායනහි යවසාලියා නියයාසි. යයන සයකො

ආ ායමො යතනපායාසි. යාවතකා යානස්ස භූමි, යායනන ගන්ත්වා, යානා

පච්යචොය ොහිත්වා පත්තකාව යයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො 
අම්ෙපාලිං ගණිකං භගවා ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි
සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. අථ යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා භගවතා ධම්මියා
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පටුන 

කථාය සන්ෙස්සිතා සමාෙපිතා සමුත්යතජිතා සම්පහංසිතා භගවන්තං

එතෙයවොච – ‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ත. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො අම්ෙපාලී
ගණිකාභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වාඋට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායෙත්වා 
පෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

අස්යසොසුං යඛො යවසාලිකා ලිච්ඡවී – ‘‘භගවා කි  යවසාලිං 
අනුප්පත්යතො යවසාලියං විහ ත අම්ෙපාලිවයන’’ත. අථ යඛො යත ලිච්ඡවී
භද්ොනි භද්ොනි යානානි යයොජායපත්වා භද්ෙං භද්ෙං යානං අභිරුහිත්වා
භද්යෙහිභද්යෙහියායනහියවසාලියානියයයංසු. තත්ර එකච්යච ලිච්ඡවීනීලා

යහොන්ත නීලවණ්ණා නීලවත්ථා නීලාලඞ්කා ා, එකච්යච ලිච්ඡවී .)තා 

යහොන්ත .)තවණ්ණා .)තවත්ථා .)තාලඞ්කා ා, එකච්යච ලිච්ඡවී යලොහිතා

යහොන්ත යලොහිතවණ්ණා යලොහිතවත්ථා යලොහිතාලඞ්කා ා, එකච්යච
ලිච්ඡවීඔොතායහොන්ත ඔොතවණ්ණාඔොතවත්ථාඔොතාලඞ්කා ා.අථයඛො
අම්ෙපාලීගණිකා ෙහ ානං ෙහ ානං ලිච්ඡවීනංඅක්යඛනඅක්ඛංචක්යකන

චක්කංයුයගනයුගංපටිවට්යටසි [පරිවත්යතසි(වි.මහාවග්ග)]. අථයඛොයත

ලිච්ඡවී අම්ෙපාලිං ගණිකං එතෙයවොචුං – ‘‘කිං, යජ අම්ෙපාලි, ෙහ ානං
ෙහ ානං ලිච්ඡවීනං අක්යඛන අක්ඛං චක්යකන චක්කං යුයගන යුගං

පටිවට්යටසී’’ත? ‘‘තථා හි පන යම, අයයපුත්තා, භගවා නිමන්තයතො

ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ත. ‘‘යෙහි, යජ අම්ෙපාලි, එතං 

[එකං(ක.)] භත්තං සතසහස්යසනා’’ත.‘‘සයචපියම, අයයපුත්තා, යවසාලිං

සාහා ංෙස්සථ [ෙජ්යජයයාථ(වි.මහාවග්ග)], එවමහංතං [එවම්පිමහන්තං

(සයා.), එවං මහන්තං (සී. .).)] භත්තං න ෙස්සාමී’’ත [යනව ෙජ්ජාහං තං

භත්තන්ත (වි. මහාවග්ග)]. අථ යඛො යත ලිච්ඡවී අඞ්ගුලිං යඵොයටසුං –

‘‘ජිතම්හ [ජිතම්හා (ෙහූසු)] වත යභො අම්ෙකාය, ජිතම්හ වත යභො

අම්ෙකායා’’ත [‘‘ජිතම්හා වත යභො අම්ෙපාලිකාය වඤ්චිතම්හා වත යභො 

අම්ෙපාලිකායා’’ත(සයා.)]. 

අථ යඛො යතලිච්ඡවී යයන අම්ෙපාලිවනං යතන පායිංසු. අද්ෙසා යඛො
භගවා යත ලිච්ඡවී දූ යතොව ආගච්ඡන්යත. දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘යයසං [යයහි (වි. මහාවග්ග)], භික්ඛයව, භික්ඛූනං යෙවා තාවතංසා

අදිට්ඨපුබ්ො, ඔයලොයකථ, භික්ඛයව, ලිච්ඡවිපරිසං; අපයලොයකථ, භික්ඛයව, 

ලිච්ඡවිපරිසං; උපසංහ ථ, භික්ඛයව, ලිච්ඡවිපරිසං – තාවතංසසදිස’’න්ත.

අථ යඛො යත ලිච්ඡවී යාවතකා යානස්ස භූමි, යායනන ගන්ත්වා, යානා

පච්යචොය ොහිත්වා පත්තකාව යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යනයඛොයතලිච්ඡවීභගවාධම්මියාකථායසන්ෙස්යසසිසමාෙයපසි 

සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.අථයඛොයතලිච්ඡවීභගවතාධම්මියාකථාය
සන්ෙස්සිතා සමාෙපිතාසමුත්යතජිතාසම්පහංසිතාභගවන්තංඑතෙයවොචුං–

‘‘අධිවායසතු යනො, භන්යත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
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70 

පටුන 

භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ත. අථ යඛො භගවා යතලිච්ඡවී එතෙයවොච – ‘‘අධිවුත්ථං 

[අධිවාසිතං (සයා.)] යඛො යම, ලිච්ඡවී, ස්වාතනාය අම්ෙපාලියා ගණිකාය

භත්ත’’න්ත.අථයඛොයතලිච්ඡවීඅඞ්ගුලිංයඵොයටසුං– ‘‘ජිතම්හවතයභො

අම්ෙකාය, ජිතම්හවතයභොඅම්ෙකායා’’ත.අථයඛොයතලිච්ඡවීභගවයතො 
භාසිතංඅභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායෙත්වා
පෙක්ඛිණං කත්වාපක්කමිංසු. 

162. අථ යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා තස්සා  ත්තයා අච්චයයන සයක 
ආ ායම පණීතං ඛාෙනීයං යභොජනීයං පටියාොයපත්වා භගවයතො කාලං 

ආය ොචායපසි – ‘‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ත. අථයඛොභගවා 
පුබ්ෙණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීව මාොයසද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝනයයන

අම්ෙපාලියා ගණිකාය නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි
සම්පවාය සි. අථ යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤත ං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්නා යඛො අම්ෙපාලී ගණිකා භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘ඉමාහං, භන්යත, ආ ාමං බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ෙම්මී’’ත.
පටිග්ගයහසි භගවා ආ ාමං. අථ යඛො භගවා අම්ෙපාලිං ගණිකං ධම්මියා
කථාය සන්ෙස්යසත්වා සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාමි. තත්රපි සුෙං භගවා යවසාලියං විහ න්යතො

අම්ෙපාලිවයනඑතයෙවෙහුලංභික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත – ‘‘ඉතසීලං, 

ඉත සමාධි, ඉත පඤ්ඤා. සීලපරිභාවියතො සමාධි මහප්ඵයලො යහොත
මහානිසංයසො. සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා යහොත මහානිසංසා. 

පඤ්ඤාපරිභාවිතං චිත්තං සම්මයෙව ආසයවහි විමුච්චත, යසයයථිෙං –

කාමාසවා, භවාසවා, අවිජ්ජාසවා’’ත. 

යවළුවගාමවස්සූපගමනං 

163. අථ යඛො භගවා අම්ෙපාලිවයන යථාභි න්තං විහරිත්වා 

ආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘ආයාමානන්ෙ, යයනයවළුවගාමයකො 

[යෙළුවගාමයකො (සී. .).)] යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත
යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථ යඛො භගවා මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන යවළුවගාමයකො තෙවසරි. තත්ර සුෙං භගවා

යවළුවගාමයක විහ ත.තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘එථතුම්යහ, 

භික්ඛයව, සමන්තා යවසාලිං යථාමිත්තං යථාසන්දිට්ඨං යථාසම්භත්තං

වස්සංඋයපථ [උපගච්ඡථ (සයා.)]. අහංපනඉයධවයවළුවගාමයකවස්සං 

උපගච්ඡාමී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො යත භික්ඛූ භගවයතො පටිස්සුත්වා
සමන්තා යවසාලිං යථාමිත්තං යථාසන්දිට්ඨං යථාසම්භත්තං වස්සං 
උපගච්ඡිංසු.භගවාපනතත්යථවයවළුවගාමයකවස්සංඋපගච්ඡි. 
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164. අථ යඛො භගවයතො වස්සූපගතස්ස ඛය ො ආොයධො උප්පජ්ජි, 
ොළ්හායවෙනාවත්තන්තමා ණන්තකා.තාසුෙංභගවාසයතොසම්පජායනො
අධිවායසසි අවිහඤ්ඤමායනො. අථ යඛො භගවයතො එතෙයහොසි – ‘‘න යඛො

යමතං පතරූපං, ය්වාහං අනාමන්යතත්වා උපට්ඨායක අනපයලොයකත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝං පරිනිබ්ොයයයයං. යංනූනාහං ඉමං ආොධං වීරියයන
පටිපණායමත්වා ජීවිතසඞ්ඛා ං අධිට්ඨාය විහය යය’’න්ත. අථ යඛො භගවා
තං ආොධං වීරියයනපටිපණායමත්වා ජීවිතසඞ්ඛා ං අධිට්ඨාය විහාසි. අථ
යඛො භගවයතො යසො ආොයධො පටිපස්සම්භි. අථ යඛො භගවා ගිලානා

වුට්ඨියතො [ගිලානවුට්ඨියතො (සද්ෙනීත)] අචි වුට්ඨියතො යගලඤ්ඤා විහා ා
නික්ඛම්මවිහා පච්ඡායායං පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. අථයඛොආයස්මා

ආනන්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා

ආනන්යෙොභගවන්තං එතෙයවොච– ‘‘දිට්යඨොයම, භන්යත, භගවයතොඵාසු; 

දිට්ඨංයම, භන්යත, භගවයතොඛමනීයං, අපිචයම, භන්යත, මධු කජායතො

වියකායයො.දිසාපියමනපක්ඛායන්ත; ධම්මාපිමංනපටිභන්ත භගවයතො

යගලඤ්යඤන, අපිචයම, භන්යත, අයහොසිකාචියෙවඅස්සාසමත්තා – ‘න

තාවභගවාපරිනිබ්ොයිස්සත, නයාවභගවාභික්ඛුසඞ්ඝං ආ බ්භකිඤ්චියෙව
උොහ තී’’’ත. 

165. ‘‘කිං පනානන්ෙ, භික්ඛුසඞ්යඝොමයි පච්චාසීසත [පච්චාසිංසත (සී.

සයා.)]? යෙසියතො, ආනන්ෙ, මයා ධම්යමො අනන්ත ං අොහි ං කරිත්වා.

නත්ථානන්ෙ, තථාගතස්ස ධම්යමසු ආචරියමුට්ඨි. යස්ස නූන, ආනන්ෙ, 
එවමස්ස – ‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’ත වා ‘මමුද්යෙසියකො

භික්ඛුසඞ්යඝො’ත වා, යසො නූන, ආනන්ෙ, භික්ඛුසඞ්ඝං ආ බ්භ කිඤ්චියෙව

උොහය යය.තථාගතස්සයඛො, ආනන්ෙ, නඑවංයහොත–‘අහංභික්ඛුසඞ්ඝං 

පරිහරිස්සාමී’තවා‘මමුද්යෙසියකොභික්ඛුසඞ්යඝො’ත වා.සකිං [කිං(සී..).)], 

ආනන්ෙ, තථාගයතොභික්ඛුසඞ්ඝංආ බ්භ කිඤ්චියෙවඋොහරිස්සත.අහංයඛො

පනානන්ෙ, එත හි ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො

වයයොඅනුප්පත්යතො. ආසීතයකො යම වයයො වත්තත. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, 

ජජ්ජ සකටං යවඨමිස්සයකන [යවළුමිස්සයකන (සයා.), යවඝමිස්සයකන

(.).), යවධමිස්සයකන, යවඛමිස්සයකන (ක.)] යායපත, එවයමව යඛො, 

ආනන්ෙ, යවඨමිස්සයකන මඤ්යඤ තථාගතස්ස කායයො යායපත. යස්මිං, 

ආනන්ෙ, සමයය තථාගයතො සබ්ෙනිමිත්තානං අමනසිකා ා එකච්චානං

යවෙනානං නිය ොධා අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහ ත, 

ඵාසුතය ො, ආනන්ෙ, තස්මිං සමයය තථාගතස්ස කායයො යහොත. 

තස්මාතහානන්ෙ, අත්තදීපා විහ ථ අත්තස ණා අනඤ්ඤස ණා, ධම්මදීපා

ධම්මස ණා අනඤ්ඤස ණා. කථඤ්චානන්ෙ, භික්ඛු අත්තදීයපො විහ ත

අත්තස යණො අනඤ්ඤස යණො, ධම්මදීයපො ධම්මස යණො

අනඤ්ඤස යණො? ඉධානන්ෙ, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහ ත අතා.) 
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සම්පජායනො සතමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං.
යවෙනාසු…යප.…චිත්යත…යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහ තආතා.)

සම්පජායනො සතමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං. එවං යඛො, 

ආනන්ෙ, භික්ඛු අත්තදීයපො විහ ත අත්තස යණො අනඤ්ඤස යණො, 

ධම්මදීයපොධම්මස යණොඅනඤ්ඤස යණො. යය හියකචි, ආනන්ෙ, එත හි

වාමමවාඅච්චයයනඅත්තදීපා විහරිස්සන්තඅත්තස ණාඅනඤ්ඤස ණා, 

ධම්මදීපාධම්මස ණාඅනඤ්ඤස ණා, තමතග්යගයම යත, ආනන්ෙ, භික්ඛූ
භවිස්සන්තයයයකචිසික්ඛාකාමා’’ත. 

දුතයභාණවාය ො. 

නිමිත්යතොභාසකථා 

166. අථ යඛො භගවා පුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය
යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොආයස්මන්තංආනන්ෙං ආමන්යතසි– ‘‘ගණ්හාහි, 

ආනන්ෙ, නිසීෙනං, යයන චාපාලං යචතයං [පාවාලං (යචතයං (සයා.)] 

යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවා විහා ායා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා
ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා නිසීෙනං ආොය භගවන්තං පිට්ඨියතො

පිට්ඨියතොඅනුෙන්ධි.අථ යඛොභගවායයන චාපාලංයචතයංයතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. ආයස්මාපි යඛො ආනන්යෙො
භගවන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

167. එකමන්තංනිසින්නංයඛොආයස්මන්තංආනන්ෙංභගවාඑතෙයවොච 

– ‘‘ මණීයා, ආනන්ෙ, යවසාලී,  මණීයං උයෙනං යචතයං,  මණීයං

යගොතමකං යචතයං,  මණීයං සත්තම්ෙං [සත්තම්ෙකං (.).)] යචතයං, 

 මණීයංෙහුපුත්තං යචතයං,  මණීයංසා න්ෙෙංයචතයං,  මණීයංචාපාලං

යචතයං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා

යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනො

කප්පං වා තට්යඨයය කප්පාවයසසං වා. තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ෙ, 
චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා

පරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො [ආකඞ්ඛමායනො (?)], ආනන්ෙ, 
තථාගයතොකප්පංවාතට්යඨයය කප්පාවයසසංවා’’ත.එවම්පියඛොආයස්මා
ආනන්යෙො භගවතා ඔළාරියක නිමිත්යත කයි මායන ඔළාරියක ඔභායස

කයි මායනනාසක්ඛිපටිවිජ්ඣතුං; නභගවන්තංයාචි–‘‘තට්ඨතු, භන්යත, 

භගවා කප්පං, තට්ඨතු සුගයතො කප්පං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සාන’’න්ත, යථා තං
මාය න පරියුට්ඨිතචිත්යතො. දුතයම්පි යඛො භගවා…යප.… තතයම්පි යඛො

භගවාආයස්මන්තං ආනන්ෙංආමන්යතසි– ‘‘ මණීයා, ආනන්ෙ, යවසාලී, 

 මණීයං උයෙනං යචතයං,  මණීයං යගොතමකං යචතයං,  මණීයං

සත්තම්ෙං යචතයං,  මණීයං ෙහුපුත්තං යචතයං,  මණීයං සා න්ෙෙං
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යචතයං,  මණීයං චාපාලං යචතයං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තාය ො 
ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා

සුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනොකප්පං වා තට්යඨයය කප්පාවයසසං වා.

තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා

යානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො, 

ආනන්ෙ, තථාගයතොකප්පංවාතට්යඨයයකප්පාවයසසංවා’’ත.එවම්පියඛො 
ආයස්මා ආනන්යෙො භගවතා ඔළාරියක නිමිත්යත කයි මායන ඔළාරියක

ඔභායසකයි මායනනාසක්ඛි පටිවිජ්ඣතුං; නභගවන්තංයාචි–‘‘තට්ඨතු, 

භන්යත, භගවාකප්පං, තට්ඨතුසුගයතොකප්පංෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සාන’’න්ත, යථා තං
මාය න පරියුට්ඨිතචිත්යතො. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං

ආමන්යතසි–‘‘ගච්ඡත්වං, ආනන්ෙ, යස්සොනිකාලංමඤ්ඤසී’’ත.‘‘එවං, 
භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා අවිදූය  අඤ්ඤත ස්මිං
රුක්ඛමූයලනිසීදි. 

මා  ාචනකථා 

168. අථයඛොමාය ොපාපිමාඅචි පක්කන්යතආයස්මන්යතආනන්යෙ 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො මාය ො පාපිමා භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතුසුගයතො, පරිනිබ්ොනකායලො 

ොනි, භන්යත, භගවයතො.භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත, භගවතාවාචා–‘න

තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යමභික්ඛූන සාවකා භවිස්සන්ත
වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා

සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා
ආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත පට්ඨයපස්සන්ත 

විවරිස්සන්ත විභජිස්සන්ත උත්තානී [උත්තානිං (ක.), උත්තානි (සී. .).)] 

කරිස්සන්ත, උප්පන්නංප ප්පවාෙංසහධම්යමන සුනිග්ගහිතංනිග්ගයහත්වා

සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසස්සන්තී’ත. එත හි යඛො පන, භන්යත, භික්ඛූ
භගවයතො සාවකා වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං
ආචරියකං උග්ගයහත්වා ආචික්ඛන්ත යෙයසන්ත පඤ්ඤයපන්ත

පට්ඨයපන්තවිව න්තවිභජන්ත උත්තානීකය ොන්ත, උප්පන්නංප ප්පවාෙං
සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසන්ත.

පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භගවතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 

පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම භික්ඛුනියයො න සාවිකා භවිස්සන්ත වියත්තා
විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා
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සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා
ආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත පට්ඨයපස්සන්ත

විවරිස්සන්ත විභජිස්සන්ත උත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං ප ප්පවාෙං
සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං

යෙයසස්සන්තී’ත. එත හියඛොපන, භන්යත, භික්ඛුනියයොභගවයතොසාවිකා
වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා

සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා
ආචික්ඛන්ත යෙයසන්ත පඤ්ඤයපන්ත පට්ඨයපන්ත විව න්ත විභජන්ත

උත්තානීකය ොන්ත, උප්පන්නං ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං

නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසන්ත. පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, 

භගවා, පරිනිබ්ොතුසුගයතො, පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භගවතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 

පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාවයමඋපාසකානසාවකාභවිස්සන්තවියත්තාවිනීතා
විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා

අනුධම්මචාරියනො, සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ත
යෙයසස්සන්තපඤ්ඤයපස්සන්ත පට්ඨයපස්සන්තවිවරිස්සන්තවිභජිස්සන්ත

උත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං

නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසස්සන්තී’ත. එත හි යඛො පන, 

භන්යත, උපාසකා භගවයතො සාවකා වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා

ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, 
සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා ආචික්ඛන්ත යෙයසන්ත පඤ්ඤයපන්ත 

පට්ඨයපන්තවිව න්තවිභජන්තඋත්තානීකය ොන්ත, උප්පන්නංප ප්පවාෙං 
සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසන්ත. 

පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භගවතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම 

පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාවයමඋපාසිකානසාවිකාභවිස්සන්තවියත්තාවිනීතා 
විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා 

අනුධම්මචාරිනියයො, සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ත
යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්තපට්ඨයපස්සන්තවිවරිස්සන්තවිභජිස්සන්ත 

උත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං

නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසස්සන්තී’ත. එත හි යඛො පන, 

භන්යත, උපාසිකා භගවයතො සාවිකා වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා

ධම්මධ ා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, 
සකං ආචරියකං උග්ගයහත්වා ආචික්ඛන්ත යෙයසන්ත පඤ්ඤයපන්ත

පට්ඨයපන්ත විව න්තවිභජන්තඋත්තානීකය ොන්ත, උප්පන්නංප ප්පවාෙං
සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙයසන්ත.



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාපරිනිබ්ොනසුත්තං 
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පටුන 

පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භගවතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 

පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම ඉෙං බ්රහ්මචරියං න ඉද්ධං යචව භවිස්සත
ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං ොහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව යෙවමනුස්යසහි 

සුප්පකාසිත’න්ත. එත හි යඛො පන, භන්යත, භගවයතො බ්රහ්මචරියං ඉද්ධං

යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං ොහුජඤ්ඤං පුථුභූතං, යාව යෙවමනුස්යසහි

සුප්පකාසිතං. පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො’’ත. 

එවං වුත්යතභගවා මා ං පාපිමන්තං එතෙයවොච – ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො 

ත්වං, පාපිම, යහොහි, න චි ං තථාගතස්ස පරිනිබ්ොනං භවිස්සත. ඉයතො
තණ්ණංමාසානං අච්චයයනතථාගයතොපරිනිබ්ොයිස්සතී’’ත. 

ආයුසඞ්ඛා ඔස්සජ්ජනං 

169. අථයඛොභගවාචාපායලයචතයයසයතොසම්පජායනොආයුසඞ්ඛා ං 
ඔස්සජි. ඔස්සට්යඨ ච භගවතා ආයුසඞ්ඛාය  මහාභූමිචායලො අයහොසි

භිංසනයකො සයලොමහංයසො [යලොමහංයසො (සයා.)], යෙවදුන්දුභියයො 

[යෙවදුද්රභියයො (ක.)] ච ඵලිංසු. අථ යඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං
යවලායංඉමංඋොනංඋොයනසි– 

‘‘තුලමතුලඤ්චසම්භවං, භවසඞ්ඛා මවස්සජිමුනි; 

අජ්ඣත්ත යතොසමාහියතො, අභින්දිකවචමිවත්තසම්භව’’න්ත. 

මහාභූමිචාලයහතු 

170. අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස එතෙයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත

යභො, අබ්භුතංවතයභො, මහාවතායංභූමිචායලො; සුමහාවතායංභූමිචායලො

භිංසනයකො සයලොමහංයසො; යෙවදුන්දුභියයො ච ඵලිංසු. යකොනු යඛො යහතු

යකොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්ස පාතුභාවායා’’ත? 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි, එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘අච්ඡරියං, 

භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, මහාවතායං, භන්යත, භූමිචායලො; සුමහාවතායං, 

භන්යත, භූමිචායලො භිංසනයකො සයලොමහංයසො; යෙවදුන්දුභියයො ච ඵලිංසු.

යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො මහයතො භූමිචාලස්ස

පාතුභාවායා’’ත? 
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171. ‘‘අට්ඨ යඛො ඉයම, ආනන්ෙ, යහතූ, අට්ඨ පච්චයා මහයතො 

භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය. කතයම අට්ඨ? අයං, ආනන්ෙ, මහාපථවී උෙයක

පතට්ඨිතා, උෙකං වායතපතට්ඨිතං, වායතොආකාසට්යඨො.යහොතයඛොයසො, 

ආනන්ෙ, සමයයො, යං මහාවාතා වායන්ත. මහාවාතා වායන්තා උෙකං
කම්යපන්ත. උෙකංකම්පිතං පථවිංකම්යපත. අයං පඨයමො යහතු පඨයමො
පච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, සමයණො වා යහොත බ්රාහ්මයණො වා ඉද්ධිමා 

යචයතොවසිප්පත්යතො, යෙයවො වා මහිද්ධියකො මහානුභායවො, තස්ස පරිත්තා

පථවීසඤ්ඤා භාවිතා යහොත, අප්පමාණා ආයපොසඤ්ඤා. යසො ඉමං පථවිං
කම්යපත සඞ්කම්යපත සම්පකම්යපත සම්පයවයධත. අයං දුතයයො යහතු
දුතයයොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, යො යෙොධිසත්යතො තුසිතකායා චවිත්වා සයතො

සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමත, තොයං පථවී කම්පත සඞ්කම්පත
සම්පකම්පත සම්පයවධත. අයං තතයයො යහතු තතයයො පච්චයයො මහයතො 
භූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, යො යෙොධිසත්යතො සයතො සම්පජායනො 

මාතුකුච්ඡිස්මා නික්ඛමත, තොයං පථවී කම්පත සඞ්කම්පත සම්පකම්පත 
සම්පයවධත.අයංචතුත්යථොයහතුචතුත්යථොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්ස
පාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, යො තථාගයතො අනුත්ත ං සම්මාසම්යෙොධිං

අභිසම්බුජ්ඣත, තොයංපථවීකම්පතසඞ්කම්පතසම්පකම්පත සම්පයවධත.
අයංපඤ්චයමොයහතුපඤ්චයමොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, යො තථාගයතො අනුත්ත ං ධම්මචක්කං 

පවත්යතත, තොයංපථවීකම්පතසඞ්කම්පතසම්පකම්පතසම්පයවධත.අයං
ඡට්යඨො යහතුඡට්යඨොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ, යොතථාගයතොසයතො සම්පජායනොආයුසඞ්ඛා ං

ඔස්සජ්ජත, තොයංපථවීකම්පතසඞ්කම්පතසම්පකම්පත සම්පයවධත.අයං
සත්තයමොයහතුසත්තයමොපච්චයයොමහයතොභූමිචාලස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුනචප ං, ආනන්ෙ, යොතථාගයතොඅනුපාදියසසාය නිබ්ොනධාතුයා

පරිනිබ්ොයත, තොයං පථවීකම්පතසඞ්කම්පත සම්පකම්පතසම්පයවධත.
අයං අට්ඨයමො යහතු අට්ඨයමො පච්චයයො මහයතො භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය.

ඉයම යඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨ යහතූ, අට්ඨ පච්චයා මහයතො භූමිචාලස්ස 
පාතුභාවායා’’ත. 
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අට්ඨපරිසා 

172. ‘‘අට්ඨ යඛො ඉමා, ආනන්ෙ, පරිසා. කතමා අට්ඨ? ඛත්තයපරිසා, 

බ්රාහ්මණපරිසා, ගහපතපරිසා, සමණපරිසා, චාතුමහා ාජිකපරිසා 

[චාතුම්මහා ාජිකපරිසා (සී. සයා. කං. .).)], තාවතංසපරිසා, මා පරිසා, 

බ්රහ්මපරිසා. අභිජානාමි යඛො පනාහං, ආනන්ෙ, අයනකසතං ඛත්තයපරිසං
උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්ෙං යචව සල්ලපිතපුබ්ෙඤ්ච 

සාකච්ඡා ච සමාපජ්ජිතපුබ්ො. තත්ථ යාදිසයකො යතසං වණ්යණො යහොත, 

තාදිසයකො මය්හං වණ්යණො යහොත. යාදිසයකො යතසං සය ො යහොත, 

තාදිසයකො මය්හං සය ො යහොත. ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසමි සමාෙයපමි
සමුත්යතයජමිසම්පහංයසමි.භාසමානඤ්ච මංනජානන්ත–‘යකොනුයඛො

අයං භාසත යෙයවො වා මනුස්යසො වා’ත? ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසත්වා
සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා අන්ත ධායාමි. 
අන්ත හිතඤ්චමංනජානන්ත–‘යකොනුයඛොඅයංඅන්ත හියතොයෙයවො

වා මනුස්යසො වා’ත? අභිජානාමි යඛො පනාහං, ආනන්ෙ, අයනකසතං
බ්රාහ්මණපරිසං…යප.… ගහපතපරිසං… සමණපරිසං… 
චාතුමහා ාජිකපරිසං… තාවතංසපරිසං… මා පරිසං… බ්රහ්මපරිසං
උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්ෙං යචව සල්ලපිතපුබ්ෙඤ්ච

සාකච්ඡා ච සමාපජ්ජිතපුබ්ො. තත්ථ යාදිසයකො යතසං වණ්යණො යහොත, 

තාදිසයකො මය්හං වණ්යණො යහොත. යාදිසයකො යතසං සය ො යහොත, 
තාදිසයකො මය්හං සය ො යහොත. ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසමි සමාෙයපමි
සමුත්යතයජමි සම්පහංයසමි.භාසමානඤ්චමංනජානන්ත–‘යකොනුයඛො

අයං භාසත යෙයවො වා මනුස්යසො වා’ත? ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසත්වා
සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා අන්ත ධායාමි.
අන්ත හිතඤ්චමංනජානන්ත–‘යකො නුයඛොඅයංඅන්ත හියතොයෙයවො

වාමනුස්යසොවා’ත? ඉමායඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨපරිසා. 

අට්ඨඅභිභා තනානි 

173. ‘‘අට්ඨ යඛො ඉමානි, ආනන්ෙ, අභිභායතනානි. කතමානි අට්ඨ? 
අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ත එවංසඤ්ඤී
යහොත.ඉෙංපඨමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත අප්පමාණානි 

සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ත එවංසඤ්ඤී
යහොත.ඉෙං දුතයංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත පරිත්තානි 
සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ත එවංසඤ්ඤී
යහොත.ඉෙං තතයංඅභිභායතනං. 
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පටුන 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීඑයකොෙහිද්ධා රූපානිපස්සතඅප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ත එවංසඤ්ඤී
යහොත.ඉෙංචතුත්ථංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත නීලානි 
නීලවණ්ණානිනීලනිෙස්සනානිනීලනිභාසානි. යසයයථාපිනාමඋමාපුප්ඵං
නීලංනීලවණ්ණං නීලනිෙස්සනංනීලනිභාසං.යසයයථාවාපනතංවත්ථං
ො ාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං නීලං නීලවණ්ණං නීලනිෙස්සනං
නීලනිභාසං. එවයමව අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි
පස්සත නීලානි නීලවණ්ණානි නීලනිෙස්සනානි නීලනිභාසානි. ‘තානි
අභිභුයය ජානාමිපස්සාමී’තඑවංසඤ්ඤීයහොත.ඉෙංපඤ්චමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත .)තානි
.)තවණ්ණානි .)තනිෙස්සනානි .)තනිභාසානි. යසයයථාපි නාම 
කණිකා පුප්ඵං .)තං .)තවණ්ණං .)තනිෙස්සනං .)තනිභාසං. යසයයථා වා
පන තං වත්ථං ො ාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං .)තං .)තවණ්ණං 
.)තනිෙස්සනං.)තනිභාසං.එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොෙහිද්ධා
රූපානි පස්සත .)තානි .)තවණ්ණානි .)තනිෙස්සනානි .)තනිභාසානි. ‘තානි
අභිභුයයජානාමි පස්සාමී’තඑවංසඤ්ඤීයහොත.ඉෙංඡට්ඨංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීඑයකොෙහිද්ධා රූපානිපස්සතයලොහිතකානි
යලොහිතකවණ්ණානියලොහිතකනිෙස්සනානියලොහිතකනිභාසානි. යසයයථාපි
නාම ෙන්ධුජීවකපුප්ඵං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිෙස්සනං 
යලොහිතකනිභාසං. යසයයථා වා පන තං වත්ථං ො ාණයසයයකං
උභයතොභාගවිමට්ඨං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිෙස්සනං
යලොහිතකනිභාසං.එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකො ෙහිද්ධාරූපානි
පස්සත යලොහිතකානි යලොහිතකවණ්ණානි යලොහිතකනිෙස්සනානි 
යලොහිතකනිභාසානි. ‘තානිඅභිභුයයජානාමිපස්සාමී’තඑවංසඤ්ඤීයහොත.
ඉෙංසත්තමං අභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත ඔොතානි 
ඔොතවණ්ණානි ඔොතනිෙස්සනානි ඔොතනිභාසානි. යසයයථාපි නාම
ඔසධිතා කා ඔොතාඔොතවණ්ණාඔොතනිෙස්සනාඔොතනිභාසා.යසයයථා
වා පන තං වත්ථං ො ාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං ඔොතං
ඔොතවණ්ණං ඔොතනිෙස්සනං ඔොතනිභාසං. එවයමව අජ්ඣත්තං
අරූපසඤ්ඤී එයකො ෙහිද්ධා රූපානි පස්සත ඔොතානි ඔොතවණ්ණානි 
ඔොතනිෙස්සනානි ඔොතනිභාසානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ත

එවංසඤ්ඤීයහොත. ඉෙං අට්ඨමං අභිභායතනං. ඉමානියඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨ 
අභිභායතනානි. 
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අට්ඨවියමොක්ඛා 

174. ‘‘අට්ඨයඛොඉයම, ආනන්ෙ, වියමොක්ඛා.කතයමඅට්ඨ? රූ.) රූපානි

පස්සත, අයංපඨයමොවියමොක්යඛො.අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී ෙහිද්ධාරූපානි

පස්සත, අයං දුතයයො වියමොක්යඛො. සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොත, අයං 
තතයයො වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො රූපසඤ්ඤානං සමතක්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකා ා ‘අනන්යතො

ආකායසො’ත ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං චතුත්යථො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතක්කම්ම ‘අනන්තං 

විඤ්ඤාණ’න්තවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහ ත, අයංපඤ්චයමො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතක්කම්ම ‘නත්ථි

කිඤ්චී’ත ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං ඡට්යඨො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතක්කම්ම 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහ ත. අයං සත්තයමො
වියමොක්යඛො. සබ්ෙයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතක්කම්ම

සඤ්ඤායවෙයිතනිය ොධං උපසම්පජ්ජ විහ ත, අයං අට්ඨයමො වියමොක්යඛො.

ඉයමයඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨවියමොක්ඛා. 

175. ‘‘එකමිොහං, ආනන්ෙ, සමයං උරුයවලායං විහ ාමි නජ්ජා

යන ඤ්ජ ාය තීය  අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. අථ යඛො, 

ආනන්ෙ, මාය ො පාපිමා යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා

එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො, ආනන්ෙ, මාය ො පාපිමා මං 

එතෙයවොච – ‘පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා; පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො’ත.එවං වුත්යතඅහං, ආනන්ෙ, 
මා ංපාපිමන්තංඑතෙයවොචං– 

‘‘‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම භික්ඛූ න සාවකා
භවිස්සන්ත වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං
ආචරියකං උග්ගයහත්වාආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත 

පට්ඨයපස්සන්ත විවරිස්සන්තවිභජිස්සන්ත උත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං
ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යෙයසස්සන්ත. 

‘‘‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම භික්ඛුනියයො න 
සාවිකා භවිස්සන්ත වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං
ආචරියකං උග්ගයහත්වාආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත

පට්ඨයපස්සන්ත විවරිස්සන්තවිභජිස්සන්තඋත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං
ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං 
යෙයසස්සන්ත. 
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‘‘‘නතාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාවයමඋපාසකානසාවකා 
භවිස්සන්ත වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං
ආචරියකං උග්ගයහත්වාආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත

පට්ඨයපස්සන්ත විවරිස්සන්තවිභජිස්සන්තඋත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං
ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යෙයසස්සන්ත. 

‘‘‘නතාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාවයමඋපාසිකාන සාවිකා
භවිස්සන්ත වියත්තා විනීතා විසා ො ෙහුස්සුතා ධම්මධ ා 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං
ආචරියකං උග්ගයහත්වාආචික්ඛිස්සන්ත යෙයසස්සන්ත පඤ්ඤයපස්සන්ත

පට්ඨයපස්සන්ත විවරිස්සන්තවිභජිස්සන්තඋත්තානීකරිස්සන්ත, උප්පන්නං
ප ප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යෙයසස්සන්ත. 

‘‘‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම ඉෙං බ්රහ්මචරියං න
ඉද්ධඤ්යචව භවිස්සත ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං ොහුජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව
යෙවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’න්ත. 

176. ‘‘ඉොයනවයඛො, ආනන්ෙ, අජ්ජචාපායලයචතයයමාය ොපාපිමා 

යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං

ඨියතො යඛො, ආනන්ෙ, මාය ො පාපිමා මං එතෙයවොච – ‘පරිනිබ්ොතුොනි, 

භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, 

භගවයතො. භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භගවතා වාචා – ‘‘න තාවාහං, 

පාපිම, පරිනිබ්ොයිස්සාමි, යාව යම භික්ඛූන සාවකා භවිස්සන්ත…යප.…
යාවයමභික්ඛුනියයොනසාවිකා භවිස්සන්ත…යප.…යාවයමඋපාසකාන
සාවකා භවිස්සන්ත…යප.… යාව යම උපාසිකා න සාවිකා
භවිස්සන්ත…යප.… යාව යම ඉෙං බ්රහ්මචරියං න ඉද්ධඤ්යචව භවිස්සත 

ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං ොහුජඤ්ඤං පුථුභූතං, යාව යෙවමනුස්යසහි

සුප්පකාසිත’’න්ත. එත හි යඛො පන, භන්යත, භගවයතො බ්රහ්මචරියං 

ඉද්ධඤ්යචවඵීතඤ්ච විත්ථාරිකංොහුජඤ්ඤංපුථුභූතං, යාවයෙවමනුස්යසහි

සුප්පකාසිතං. පරිනිබ්ොතුොනි, භන්යත, භගවා, පරිනිබ්ොතු සුගයතො, 

පරිනිබ්ොනකායලොොනි, භන්යත, භගවයතො’ත. 

177. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, ආනන්ෙ, මා ං පාපිමන්තං එතෙයවොචං – 

‘අප්යපොස්සුක්යකො ත්වං, පාපිම, යහොහි, නචි ං තථාගතස්ස පරිනිබ්ොනං
භවිස්සත. ඉයතො තණ්ණං මාසානං අච්චයයන තථාගයතො

පරිනිබ්ොයිස්සතී’ත. ඉොයනව යඛො, ආනන්ෙ, අජ්ජ චාපායල යචතයය
තථාගයතනසයතනසම්පජායනනආයුසඞ්ඛාය ොඔස්සට්යඨො’’ත. 
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ආනන්ද ාචනකථා 

178. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘තට්ඨතු, භන්යත, භගවා කප්පං, තට්ඨතු සුගයතො කප්පං ෙහුජනහිතාය
ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යෙවමනුස්සාන’’න්ත. 

‘‘අලංොනි, ආනන්ෙ. මා තථාගතං යාචි, අකායලොොනි, ආනන්ෙ, 
තථාගතං යාචනායා’’ත. දුතයම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො…යප.…

තතයම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘තට්ඨතු, 

භන්යත, භගවාකප්පං, තට්ඨතුසුගයතොකප්පං ෙහුජනහිතායෙහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායයෙවමනුස්සාන’’න්ත. 

‘‘සද්ෙහසි ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගතස්ස යෙොධි’’න්ත? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘අථකිඤ්ච හිත්වං, ආනන්ෙ, තථාගතංයාවතතයකං අභිනිප්.)යළසී’’ත? 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ‘යස්ස

කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා

වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනො කප්පං වා 

තට්යඨයය කප්පාවයසසං වා. තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ෙ, චත්තාය ො
ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා

සුසමා ද්ධා.යසො ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථාගයතොකප්පංවාතට්යඨයය

කප්පාවයසසං වා’’’ත. ‘‘සද්ෙහසි ත්වං, ආනන්ො’’ත? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතංදුක්කටං, තුය්යහයවතංඅප ද්ධං, යංත්වං
තථාගයතන එවං ඔළාරියක නිමිත්යත කයි මායන ඔළාරියක ඔභායස

කයි මායනනාසක්ඛිපටිවිජ්ඣතුං, නතථාගතංයාචි – ‘තට්ඨතු, භන්යත, 

භගවා කප්පං, තට්ඨතු සුගයතො කප්පං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය 

යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායයෙවමනුස්සාන’’න්ත.සයචත්වං, 

ආනන්ෙ, තථාගතං යායචයයාසි, ද්යවවයතවාචාතථාගයතොපටික්ඛියපයය, 

අථ තතයකං අධිවායසයය. තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතං දුක්කටං, 
තුය්යහයවතංඅප ද්ධං. 

179. ‘‘එකමිොහං, ආනන්ෙ, සමයං  ාජගයහ විහ ාමි ගිජ්ඣකූයට 

පබ්ෙයත.තත්රාපියඛොතාහං, ආනන්ෙ, ආමන්යතසිං – ‘ මණීයං, ආනන්ෙ, 

 ාජගහං,  මණීයයො, ආනන්ෙ, ගිජ්ඣකූයටො පබ්ෙයතො. යස්ස කස්සචි, 

ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා

අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනොකප්පංවාතට්යඨයය

කප්පාවයසසංවා.තථාගතස්සයඛො, ආනන්ෙ, චත්තාය ොඉද්ධිපාොභාවිතා

ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසො

ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථාගයතො කප්පං වා තට්යඨයය කප්පාවයසසං

වා’ත. එවම්පි යඛො ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගයතන ඔළාරියක නිමිත්යත

කයි මායන ඔළාරියක ඔභායස කයි මායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣතුං, න
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තථාගතංයාචි – ‘තට්ඨතු, භන්යත, භගවාකප්පං, තට්ඨතුසුගයතොකප්පං
ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යෙවමනුස්සාන’න්ත.සයචත්වං, ආනන්ෙ, තථාගතං යායචයයාසි, ද්යවයත

වාචා තථාගයතො පටික්ඛියපයය, අථ තතයකං අධිවායසයය. 

තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතංදුක්කටං, තුය්යහයවතංඅප ද්ධං. 

180. ‘‘එකමිොහං, ආනන්ෙ, සමයං තත්යථව  ාජගයහ විහ ාමි 
යගොතමනියරොයධ…යප.… තත්යථව  ාජගයහ විහ ාමි යචො පපායත…
තත්යථව ාජගයහවිහ ාමි යවභා පස්යසසත්තපණ්ණිගුහායං…තත්යථව
 ාජගයහවිහ ාමිඉසිගිලිපස්යසකාළසිලායං… තත්යථව ාජගයහවිහ ාමි 
සීතවයන සප්පයසොණ්ඩිකපබ්භාය … තත්යථව  ාජගයහ විහ ාමි
තයපොො ායම… තත්යථව  ාජගයහ විහ ාමි යවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප…තත්යථව  ාජගයහවිහ ාමිජීවකම්ෙවයන…තත්යථව

 ාජගයහ විහ ාමි මද්ෙකුච්ඡිස්මිං මිගොයය තත්රාපි යඛො තාහං, ආනන්ෙ, 

ආමන්යතසිං – ‘ මණීයං, ආනන්ෙ,  ාජගහං,  මණීයයො ගිජ්ඣකූයටො

පබ්ෙයතො,  මණීයයො යගොතමනියරොයධො,  මණීයයො යචො පපායතො, 

 මණීයා යවභා පස්යස සත්තපණ්ණිගුහා,  මණීයා ඉසිගිලිපස්යස

කාළසිලා,  මණීයයො සීතවයන සප්පයසොණ්ඩිකපබ්භාය ො,  මණීයයො

තයපොො ායමො,  මණීයයො යවළුවයන කලන්ෙකනිවායපො,  මණීයං

ජීවකම්ෙවනං,  මණීයයොමද්ෙකුච්ඡිස්මිං මිගොයයො.යස්සකස්සචි, ආනන්ෙ, 
චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා

පරිචිතා සුසමා ද්ධා…යප.…ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථාගයතො කප්පං 

වාතට්යඨයයකප්පාවයසසංවා’ත.එවම්පියඛොත්වං, ආනන්ෙ, තථාගයතන
ඔළාරියක නිමිත්යතකයි මායනඔළාරියකඔභායසකයි මායනනාසක්ඛි

පටිවිජ්ඣතුං, නතථාගතංයාචි – ‘තට්ඨතු, භන්යත, භගවාකප්පං, තට්ඨතු
සුගයතො කප්පං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය

හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සාන’න්ත. සයච ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගතං 

යායචයයාසි, ද්යවව යත වාචා තථාගයතො පටික්ඛියපයය, අථ තතයකං

අධිවායසයය. තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතං දුක්කටං, තුය්යහයවතං
අප ද්ධං. 

181. ‘‘එකමිොහං, ආනන්ෙ, සමයංඉයධවයවසාලියංවිහ ාමිඋයෙයන 

යචතයය.තත්රාපි යඛොතාහං, ආනන්ෙ, ආමන්යතසිං – ‘ මණීයා, ආනන්ෙ, 

යවසාලී,  මණීයං උයෙනං යචතයං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තාය ො
ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා

සුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනොකප්පං වා තට්යඨයය කප්පාවයසසං වා.

තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා

යානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො, 

ආනන්ෙ, තථාගයතොකප්පංවාතට්යඨයයකප්පාවයසසංවා’ත.එවම්පියඛො 

ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගයතන ඔළාරියක නිමිත්යත කයි මායන ඔළාරියක
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ඔභායසකයි මායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣතුං, නතථාගතං යාචි – ‘තට්ඨතු, 

භන්යත, භගවාකප්පං, තට්ඨතු සුගයතොකප්පංෙහුජනහිතායෙහුජනසුඛාය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සාන’න්ත. සයචත්වං, 

ආනන්ෙ, තථාගතංයායචයයාසි, ද්යවවයතවාචාතථාගයතො පටික්ඛියපයය, 

අථ තතයකං අධිවායසයය, තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතං දුක්කටං, 
තුය්යහයවතංඅප ද්ධං. 

182. ‘‘එකමිොහං, ආනන්ෙ, සමයං ඉයධව යවසාලියං විහ ාමි

යගොතමයක යචතයය …යප.… ඉයධව යවසාලියං විහ ාමි සත්තම්යෙ
යචතයය… ඉයධව යවසාලියං විහ ාමි ෙහුපුත්යත යචතයය… ඉයධව

යවසාලියං විහ ාමි සා න්ෙයෙ යචතයය… ඉොයනව යඛො තාහං, ආනන්ෙ, 

අජ්ජ චාපායල යචතයය ආමන්යතසිං – ‘ මණීයා, ආනන්ෙ, යවසාලී, 

 මණීයං උයෙනං යචතයං,  මණීයං යගොතමකං යචතයං,  මණීයං

සත්තම්ෙං යචතයං,  මණීයං ෙහුපුත්තං යචතයං,  මණීයං සා න්ෙෙං 

යචතයං,  මණීයං චාපාලං යචතයං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තාය ො
ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා

සුසමා ද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනොකප්පං වා තට්යඨයය කප්පාවයසසං වා.

තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ෙ, චත්තාය ො ඉද්ධිපාො භාවිතා ෙහුලීකතා

යානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතා සුසමා ද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනො, 

ආනන්ෙ, තථාගයතොකප්පංවාතට්යඨයයකප්පාවයසසං වා’ත.එවම්පියඛො

ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගයතන ඔළාරියක නිමිත්යත කයි මායන ඔළාරියක 

ඔභායස කයි මායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣතුං, න තථාගතං යාචි – ‘තට්ඨතු

භගවා කප්පං, තට්ඨතු සුගයතො කප්පං ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සාන’න්ත. සයචත්වං, 

ආනන්ෙ, තථාගතංයායචයයාසි, ද්යවවයතවාචාතථාගයතො පටික්ඛියපයය, 

අථ තතයකං අධිවායසයය. තස්මාතහානන්ෙ, තුය්යහයවතං දුක්කටං, 
තුය්යහයවතංඅප ද්ධං. 

183. ‘‘නනු එතං [එවං (සයා. .).)], ආනන්ෙ, මයා පටිකච්යචව 

[පටිගච්යචව (සී. .).)] අක්ඛාතං – ‘සබ්යෙයහව පියයහි මනායපහි

නානාභායවො විනාභායවො අඤ්ඤථාභායවො. තංකුයතත්ථ, ආනන්ෙ, ලබ්භා, 

යංතංජාතංභූතංසඞ්ඛතංපයලොකධම්මං, තංවතමාපලුජ්ජීතයනතංඨානං 

විජ්ජත’. යං යඛො පයනතං, ආනන්ෙ, තථාගයතන චත්තං වන්තං මුත්තං

පහීනං පටිනිස්සට්ඨංඔස්සට්යඨොආයුසඞ්ඛාය ො, එකංයසනවාචාභාසිතා–
‘න චි ං තථාගතස්ස පරිනිබ්ොනං භවිස්සත. ඉයතො තණ්ණං මාසානං

අච්චයයන තථාගයතො පරිනිබ්ොයිස්සතී’ත. තඤ්ච [තං වචනං (සී.)] 

තථාගයතො ජීවිතයහතු පුන පච්චාවමිස්සතීත [පච්චාගමිස්සතීත (සයා. ක.)] 

යනතං ඨානං විජ්ජත. ආයාමානන්ෙ, යයන මහාවනං කූටාගා සාලා 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතොපච්චස්යසොසි. 
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පටුන 

අථ යඛො භගවා ආයස්මතා ආනන්යෙන සද්ධිං යයන මහාවනං

කූටාගා සාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං

ආමන්යතසි– ‘‘ගච්ඡත්වං, ආනන්ෙ, යාවතකාභික්ඛූයවසාලිංඋපනිස්සාය

විහ න්ත, යත සබ්යෙ උපට්ඨානසාලායං සන්නිපායතහී’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තයඛොආයස්මාආනන්යෙොභගවයතො පටිස්සුත්වායාවතකාභික්ඛූ

යවසාලිං උපනිස්සාය විහ න්ත, යත සබ්යෙ උපට්ඨානසාලායං

සන්නිපායතත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං 
අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො ආයස්මා

ආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච – ‘‘සන්නිපතයතො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො, 

යස්සොනි, භන්යත, භගවාකාලංමඤ්ඤතී’’ත. 

184. අථ යඛො භගවා යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා භික්ඛූ

ආමන්යතසි– ‘‘තස්මාතහ, භික්ඛයව, යයයතමයාධම්මාඅභිඤ්ඤායෙසිතා, 

යතයවොසාධුකං උග්ගයහත්වාආයසවිතබ්ොභායවතබ්ොෙහුලීකාතබ්ො, 

යථයිෙං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අස්ස චි ට්ඨිතකං, තෙස්ස ෙහුජනහිතාය
ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං.

කතයමචයත, භික්ඛයව, ධම්මාමයා අභිඤ්ඤායෙසිතා, යය යවොසාධුකං

උග්ගයහත්වා ආයසවිතබ්ො භායවතබ්ො ෙහුලීකාතබ්ො, යථයිෙං 

බ්රහ්මචරියං අද්ධනියංඅස්සචි ට්ඨිතකං, තෙස්ස ෙහුජනහිතායෙහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං. යසයයථිෙං –
චත්තාය ො සතපට්ඨානා චත්තාය ො සම්මප්පධානා චත්තාය ො ඉද්ධිපාො
පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච ෙලානි සත්ත යෙොජ්ඣඞ්ගා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො

මග්යගො.ඉයමයඛොයත, භික්ඛයව, ධම්මාමයාඅභිඤ්ඤා යෙසිතා, යයයවො

සාධුකං උග්ගයහත්වා ආයසවිතබ්ො භායවතබ්ො ෙහුලීකාතබ්ො, යථයිෙං 

බ්රහ්මචරියංඅද්ධනියංඅස්සචි ට්ඨිතකං, තෙස්සෙහුජනහිතායෙහුජනසුඛාය 
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායයෙවමනුස්සාන’’න්ත. 

185. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘හන්ෙොනි, භික්ඛයව, 

ආමන්තයාමි යවො, වයධම්මා සඞ්ඛා ා, අප්පමායෙන සම්පායෙථ. නචි ං
තථාගතස්ස පරිනිබ්ොනං භවිස්සත. ඉයතො තණ්ණං මාසානං අච්චයයන

තථාගයතො පරිනිබ්ොයිස්සතී’’ත. ඉෙමයවොච භගවා, ඉෙං වත්වාන සුගයතො

අථාප ං එතෙයවොච සත්ථා [ඉයතො ප ං සයාමයපොත්ථයක එවංපි පායඨො

දිස්සත –§ෙහ ාපි ච යය වුද්ධා, යය ොලා යය ච පණ්ඩිතා.§අඩ්ඪායචව

ෙලිද්ො ච, සබ්යෙ මච්චුප ායනා.§යථාපි කුම්භකා ස්ස, කතං

මත්තකභාජනං.§ඛුද්ෙකඤ්ච මහන්තඤ්ච, යඤ්ච පක්කං යඤ්ච 

ආමකං.§සබ්ෙං යභෙපරියන්තං, එවං මච්චාන ජීවිතං.§අථාප ං එතෙයවොච

සත්ථා]. – 

‘‘පරිපක්යකො වයයොමය්හං, පරිත්තංමම ජීවිතං; 
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පහායයවොගමිස්සාමි, කතංයමස ණමත්තයනො. 

‘‘අප්පමත්තාසතීමන්යතො, සුසීලායහොථභික්ඛයවො; 

සුසමාහිතසඞ්කප්පා, සචිත්තමනු ක්ඛථ. 

‘‘යයො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය, අප්පමත්යතොවිහස්සත; 

පහායජාතසංසා ං, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ත [විහරිස්සත(සයා.), 

වියහස්සත(සී.)]. 

තතයයොභාණවාය ො. 

නාගාපයලොකිතං 

186. අථ යඛො භගවා පුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය
යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො නාගාපයලොකිතං යවසාලිං අපයලොයකත්වා 

ආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘ඉෙංපච්ඡිමකං, ආනන්ෙ, තථාගතස්ස

යවසාලියා ෙස්සනං භවිස්සත. ආයාමානන්ෙ, යයන භණ්ඩගායමො 

[භණ්ඩුගායමො (ක.)] යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො
ආයස්මාආනන්යෙොභගවයතො පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො භගවා මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන භණ්ඩගායමො
තෙවසරි. තත්ර සුෙං භගවා භණ්ඩගායම විහ ත. තත්  යඛො භගවා භික්ඛූ 

ආමන්යතසි – ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, ධම්මානං අනනුයෙොධා අප්පටියවධා
එවමිෙං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච.

කතයමසංචතුන්නං? අරියස්ස, භික්ඛයව, සීලස්සඅනනුයෙොධාඅප්පටියවධා

එවමිෙංදීඝමද්ධානංසන්ධාවිතංසංසරිතංමමං යචවතුම්හාකඤ්ච.අරියස්ස, 

භික්ඛයව, සමාධිස්ස අනනුයෙොධා අප්පටියවධා එවමිෙං දීඝමද්ධානං

සන්ධාවිතංසංසරිතං මමංයචවතුම්හාකඤ්ච.අරියාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤාය
අනනුයෙොධා අප්පටියවධා එවමිෙං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමං 

යචවතුම්හාකඤ්ච.අරියාය, භික්ඛයව, විමුත්තයාඅනනුයෙොධාඅප්පටියවධා

එවමිෙං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමං යචව තුම්හාකඤ්ච. තයිෙං, 

භික්ඛයව, අරියං සීලං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, අරියයො සමාධි අනුබුද්යධො

පටිවිද්යධො, අරියා පඤ්ඤා අනුබුද්ධා පටිවිද්ධා, අරියා විමුත්ත අනුබුද්ධා

පටිවිද්ධා, උච්ඡින්නා භවතණ්හා, ඛීණා භවයනත්ත, නත්ථි ොනි

පුනබ්භයවො’’ත.ඉෙමයවොචභගවා, ඉෙංවත්වානසුගයතොඅථාප ංඑතෙයවොච
සත්ථා– 

‘‘සීලංසමාධිපඤ්ඤාච, විමුත්තචඅනුත්ත ා; 

අනුබුද්ධාඉයමධම්මා, යගොතයමනයසස්සිනා. 

‘‘ඉත බුද්යධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මමක්ඛාසි භික්ඛුනං; 
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දුක්ඛස්සන්තකය ොසත්ථා, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුයතො’’ත. 

තත්රාපි සුෙං භගවා භණ්ඩගායම විහ න්යතො එතයෙව ෙහුලං භික්ඛූනං 

ධම්මිංකථංකය ොත–‘‘ඉතසීලං, ඉතසමාධි, ඉතපඤ්ඤා.සීලපරිභාවියතො
සමාධි මහප්ඵයලොයහොතමහානිසංයසො.සමාධිපරිභාවිතාපඤ්ඤාමහප්ඵලා

යහොතමහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතංචිත්තංසම්මයෙවආසයවහිවිමුච්චත, 

යසයයථිෙං–කාමාසවා, භවාසවා, අවිජ්ජාසවා’’ත. 

චතුමහාපයදසකථා 

187. අථ යඛොභගවාභණ්ඩගායමයථාභි න්තං විහරිත්වාආයස්මන්තං

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන හත්ථිගායමො, යයන 

අම්ෙගායමො, යයන ජම්බුගායමො, යයන යභොගනග ං

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතොපච්චස්යසොසි.අථයඛො භගවා මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයන
යභොගනග ං තෙවසරි. තත්ර සුෙං භගවා යභොගනගය  විහ ත ආනන්යෙ 

[සානන්ෙය  (ක.)] යචතයය. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘චත්තාය ොයම, භික්ඛයව, මහාපයෙයස යෙයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං 

මනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොයතභික්ඛූ භගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

188. ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංවයෙයය–‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො, 

භගවයතො සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං, අයං ධම්යමො අයං විනයයො ඉෙං 

සත්ථුසාසන’න්ත. තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො භාසිතං යනව
අභිනන්දිතබ්ෙං නප්පටික්යකොසිතබ්ෙං.අනභිනන්දිත්වාඅප්පටික්යකොසිත්වා
තානි පෙෙයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔසාය තබ්ොනි 

[ඔතාය තබ්ොනි], විනයය සන්ෙස්යසතබ්ොනි. තානි යච සුත්යත 

ඔසාරියමානානි [ඔතාරියමානානි] විනයය සන්ෙස්සියමානානි න යචව

සුත්යත ඔස න්ත [ඔත න්ත (සී. .). අ. නි. 4.180], න ච විනයය

සන්දිස්සන්ත, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, ඉෙං න යචව තස්ස 

භගවයතොවචනං; ඉමස්සචභික්ඛුයනොදුග්ගහිත’න්ත.ඉතයහතං, භික්ඛයව, 
ඡඩ්යඩයයාථ. තානියචසුත්යතඔසාරියමානානිවිනයයසන්ෙස්සියමානානි

සුත්යතයචව ඔස න්ත, විනයයචසන්දිස්සන්ත, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්ෙං– 

‘අද්ධා, ඉෙං තස්ස භගවයතො වචනං; ඉමස්ස ච භික්ඛුයනො සුග්ගහිත’න්ත.

ඉෙං, භික්ඛයව, පඨමංමහාපයෙසංධාය යයාථ. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයෙයය – ‘අමුකස්මිංනාමආවායස
සඞ්යඝොවිහ තසයථය ොසපායමොක්යඛො.තස්සයමසඞ්ඝස්ස සම්මුඛාසුතං

සම්මුඛා පටිග්ගහිතං, අයං ධම්යමො අයං විනයයො ඉෙං සත්ථුසාසන’න්ත.

තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්ෙං 
නප්පටික්යකොසිතබ්ෙං. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි
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පෙෙයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔසාය තබ්ොනි, විනයය
සන්ෙස්යසතබ්ොනි. තානි යච සුත්යත ඔසාරියමානානි විනයය

සන්ෙස්සියමානානිනයචවසුත්යතඔස න්ත, නචවිනයය සන්දිස්සන්ත, 

නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, ඉෙං න යචව තස්ස භගවයතො වචනං; 

තස්ස චසඞ්ඝස්ස දුග්ගහිත’න්ත. ඉතයහතං, භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ.තානි
යච සුත්යත ඔසාරියමානානි විනයය සන්ෙස්සියමානානි සුත්යත යචව 

ඔස න්තවිනයයචසන්දිස්සන්ත, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්ෙං– ‘අද්ධා, ඉෙං

තස්ස භගවයතො වචනං; තස්ස ච සඞ්ඝස්ස සුග්ගහිත’න්ත. ඉෙං, භික්ඛයව, 
දුතයංමහාපයෙසංධාය යයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයෙයය – ‘අමුකස්මිංනාමආවායස 
සම්ෙහුලායථ ාභික්ඛූවිහ න්තෙහුස්සුතාආගතාගමාධම්මධ ාවිනයධ ා
මාතකාධ ා. යතසංයමයථ ානංසම්මුඛාසුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–අයං

ධම්යමො අයං විනයයො ඉෙං සත්ථුසාසන’න්ත. තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො

භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්ෙං…යප.… න ච විනයය සන්දිස්සන්ත, 

නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, ඉෙං න යචව තස්ස භගවයතො වචනං; 

යතසඤ්චයථ ානංදුග්ගහිත’න්ත.ඉතයහතං, භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ.තානි

යච සුත්යතඔසාරියමානානි…යප.…විනයයචසන්දිස්සන්ත, නිට්ඨයමත්ථ

ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, ඉෙං තස්ස භගවයතො වචනං; යතසඤ්ච යථ ානං

සුග්ගහිත’න්ත.ඉෙං, භික්ඛයව, තතයංමහාපයෙසංධාය යයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයෙයය – ‘අමුකස්මිංනාමආවායස 
එයකො යථය ො භික්ඛු විහ ත ෙහුස්සුයතො ආගතාගයමො ධම්මධය ො
විනයධය ො මාතකාධය ො. තස්ස යම යථ ස්ස සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා

පටිග්ගහිතං – අයං ධම්යමො අයං විනයයො ඉෙං සත්ථුසාසන’න්ත. තස්ස, 

භික්ඛයව, භික්ඛුයනොභාසිතංයනවඅභිනන්දිතබ්ෙං නප්පටික්යකොසිතබ්ෙං.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පෙෙයඤ්ජනානි සාධුකං

උග්ගයහත්වාසුත්යතඔසාරිතබ්ොනි, විනයයසන්ෙස්යසතබ්ොනි.තානියච 
සුත්යත ඔසාරියමානානි විනයය සන්ෙස්සියමානානි න යචව සුත්යත

ඔස න්ත, න ච විනයය සන්දිස්සන්ත, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, 

ඉෙං න යචව තස්ස භගවයතො වචනං; තස්ස ච යථ ස්ස දුග්ගහිත’න්ත.

ඉතයහතං, භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ.තානිචසුත්යත ඔසාරියමානානිවිනයය

සන්ෙස්සියමානානි සුත්යත යචව ඔස න්ත, විනයය ච සන්දිස්සන්ත, 

නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්ෙං – ‘අද්ධා, ඉෙං තස්ස භගවයතො වචනං; තස්ස ච

යථ ස්ස සුග්ගහිත’න්ත. ඉෙං, භික්ඛයව, චතුත්ථං මහාපයෙසං ධාය යයාථ.

ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තාය ොමහාපයෙයස ධාය යයාථා’’ත. 

තත්රපිසුෙංභගවායභොගනගය විහ න්යතො ආනන්යෙයචතයයඑතයෙව

ෙහුලංභික්ඛූනංධම්මිංකථංකය ොත–‘‘ඉත සීලං, ඉතසමාධි, ඉතපඤ්ඤා.

සීලපරිභාවියතො සමාධි මහප්ඵයලො යහොත මහානිසංයසො. සමාධිපරිභාවිතා
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පඤ්ඤාමහප්ඵලායහොතමහානිසංසා. පඤ්ඤාපරිභාවිතංචිත්තංසම්මයෙව

ආසයවහිවිමුච්චත, යසයයථිෙං–කාමාසවා, භවාසවා, අවිජ්ජාසවා’’ත. 

කම්මා පුත්තචුන්දවත්ථු 

189. අථයඛොභගවායභොගනගය යථාභි න්තංවිහරිත්වාආයස්මන්තං 

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන පාවා

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතොපච්චස්යසොසි.අථයඛොභගවාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිංයයන
පාවාතෙවසරි.තත්රසුෙං භගවා පාවායං විහ ත චුන්ෙස්ස කම්මා පුත්තස්ස
අම්ෙවයන. අස්යසොසි යඛො චුන්යෙො කම්මා පුත්යතො – ‘‘භගවා කි  පාවං 

අනුප්පත්යතො, පාවායං විහ ත මය්හං අම්ෙවයන’’ත. අථ යඛො චුන්යෙො

කම්මා පුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො චුන්ෙං
කම්මා පුත්තංභගවාධම්මියාකථායසන්ෙස්යසසි සමාෙයපසිසමුත්යතයජසි
සම්පහංයසසි. අථ යඛො චුන්යෙො කම්මා පුත්යතො භගවතා ධම්මියා කථාය
සන්ෙස්සියතො සමාෙපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො භගවන්තං

එතෙයවොච – ‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භගවා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ත. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො චුන්යෙො
කම්මා පුත්යතො භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං
අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

අථ යඛො චුන්යෙො කම්මා පුත්යතො තස්සා  ත්තයා අච්චයයන සයක 
නියවසයන පණීතං ඛාෙනීයං යභොජනීයං පටියාොයපත්වා පහූතඤ්ච

සූක මද්ෙවංභගවයතොකාලං ආය ොචායපසි–‘‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතං
භත්ත’’න්ත.අථයඛොභගවාපුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වාපත්තචීව මාොය
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන චුන්ෙස්ස කම්මා පුත්තස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො

භගවා චුන්ෙං කම්මා පුත්තං ආමන්යතසි – ‘‘යං යත, චුන්ෙ, සූක මද්ෙවං 

පටියත්තං, යතනමංපරිවිස.යංපනඤ්ඤංඛාෙනීයංයභොජනීයංපටියත්තං, 

යතන භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො චුන්යෙො 

කම්මා පුත්යතොභගවයතොපටිස්සුත්වායංඅයහොසිසූක මද්ෙවංපටියත්තං, 

යතන භගවන්තං පරිවිසි. යං පනඤ්ඤං ඛාෙනීයං යභොජනීයං පටියත්තං, 
යතන භික්ඛුසඞ්ඝංපරිවිසි.අථයඛොභගවාචුන්ෙංකම්මා පුත්තංආමන්යතසි

– ‘‘යං යත, චුන්ෙ, සූක මද්ෙවං අවසිට්ඨං, තං යසොබ්යභනිඛණාහි.නාහං

තං, චුන්ෙ, පස්සාමි සයෙවයක යලොයක සමා යක සබ්රහ්මයක

සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය, යස්ස තං පරිභුත්තං සම්මා

පරිණාමං ගච්යඡයය අඤ්ඤත්ර තථාගතස්සා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො
චුන්යෙො කම්මා පුත්යතො භගවයතො පටිස්සුත්වා යං අයහොසි සූක මද්ෙවං

අවසිට්ඨං, තං යසොබ්යභ නිඛණිත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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නිසින්නං යඛොචුන්ෙං කම්මා පුත්තංභගවාධම්මියාකථායසන්ෙස්යසත්වා
සමාෙයපත්වාසමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

190. අථයඛොභගවයතොචුන්ෙස්සකම්මා පුත්තස්සභත්තං භුත්තාවිස්ස

ඛය ොආොයධොඋප්පජ්ජි, යලොහිතපක්ඛන්දිකාපොළ්හායවෙනාවත්තන්ත 
මා ණන්තකා. තා සුෙං භගවා සයතො සම්පජායනො අධිවායසසි 
අවිහඤ්ඤමායනො. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි –

‘‘ආයාමානන්ෙ, යයන කුසිනා ා යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තයඛොආයස්මාආනන්යෙොභගවයතො පච්චස්යසොසි. 

චුන්ෙස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වා, කම්මා ස්සාතයමසුතං; 

ආොධංසම්ඵුසීධීය ො, පොළ්හංමා ණන්තකං. 

භුත්තස්සචසූක මද්ෙයවන, 

ෙයාධිප්පොළ්යහොඋෙපාදිසත්ථුයනො; 

විය චමායනො [විරිච්චමායනො (සී. සයා. ක.), විරිඤ්චමායනො (?)] 

භගවාඅයවොච, 
ගච්ඡාමහංකුසිනා ංනග න්ත. 

පානී ාහ ණං 

191. අථ යඛො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම යයන අඤ්ඤත ං රුක්ඛමූලං 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි –

‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ෙ, චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපහි, 

කිලන්යතොස්මි, ආනන්ෙ, නිසීදිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොආයස්මා
ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපසි. නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං

ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ෙ, පානීයං ආහ , පිපාසියතොස්මි, 

ආනන්ෙ, පිවිස්සාමී’’ත. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං 

එතෙයවොච–‘‘ඉොනි, භන්යත, පඤ්චමත්තානිසකටසතානිඅතක්කන්තානි, 

තං චක්කච්ඡින්නං උෙකං පරිත්තං ලුළිතං ආවිලං සන්ෙත. අයං, භන්යත, 

කකුධා [කකුථා (සී. .).)] නදී අවිදූය  අච්යඡොෙකා සායතොෙකා සීයතොෙකා

යසයතොෙකා [යසතකා (සී.)] සුප්පතත්ථා මණීයා.එත්ථභගවාපානීයඤ්ච

පිවිස්සත, ගත්තානිචසීතී [සීතං(සී..).ක.)] කරිස්සතී’’ත. 

දුතයම්පියඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝයම 

ත්වං, ආනන්ෙ, පානීයං ආහ , පිපාසියතොස්මි, ආනන්ෙ, පිවිස්සාමී’’ත.

දුතයම්පියඛො ආයස්මාආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච–‘‘ඉොනි, භන්යත, 

පඤ්චමත්තානි සකටසතානි අතක්කන්තානි, තං චක්කච්ඡින්නං උෙකං

පරිත්තං ලුළිතං ආවිලං සන්ෙත. අයං, භන්යත, කකුධා නදී අවිදූය 
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අච්යඡොෙකාසායතොෙකාසීයතොෙකායසයතොෙකාසුප්පතත්ථා  මණීයා.එත්ථ

භගවාපානීයඤ්චපිවිස්සත, ගත්තානිචසීතීකරිස්සතී’’ත. 

තතයම්පියඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘ඉඞ්ඝයම 

ත්වං, ආනන්ෙ, පානීයංආහ , පිපාසියතොස්මි, ආනන්ෙ, පිවිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, 
භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා පත්තං 
ගයහත්වා යයන සා නදිකා යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො සා නදිකා

චක්කච්ඡින්නාපරිත්තා ලුළිතාආවිලාසන්ෙමානා, ආයස්මන්යතආනන්යෙ

උපසඞ්කමන්යත අච්ඡා විප්පසන්නා අනාවිලා සන්දිත්ථ [සන්ෙත (සයා.)]. 

අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස එතෙයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 

අබ්භුතං වත, යභො, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා. අයඤ්හි සා
නදිකා චක්කච්ඡින්නා පරිත්තා ලුළිතා ආවිලා සන්ෙමානා මයි 
උපසඞ්කමන්යතඅච්ඡාවිප්පසන්නාඅනාවිලාසන්ෙතී’’ත.පත්යතනපානීයං

ආොයයයන භගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඑතෙයවොච–

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා
මහානුභාවතා. ඉොනි සා භන්යත නදිකා චක්කච්ඡින්නා පරිත්තා ලුළිතා
ආවිලා සන්ෙමානා මයි උපසඞ්කමන්යත අච්ඡා විප්පසන්නා අනාවිලා
සන්දිත්ථ.පිවතුභගවාපානීයංපිවතුසුගයතොපානීය’’න්ත.අථ යඛොභගවා
පානීයංඅපායි. 

පුක්කුසමල්ලපුත්තවත්ථු 

192. යතන ය ොයඛොපනසමයයනපුක්කුයසොමල්ලපුත්යතොආළා ස්ස
කාලාමස්සසාවයකො කුසිනා ායපාවංඅද්ධානමග්ගප්පටිප්පන්යනොයහොත.
අද්ෙසායඛොපුක්කුයසො මල්ලපුත්යතොභගවන්තංඅඤ්ඤත ස්මිංරුක්ඛමූයල

නිසින්නං. දිස්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පුක්කුයසො

මල්ලපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, 

භන්යත, සන්යතනවත, භන්යත, පබ්ෙජිතාවිහාය නවිහ න්ත.භූතපුබ්ෙං, 

භන්යත, ආළාය ොකාලායමොඅද්ධානමග්ගප්පටිප්පන්යනොමග්ගා ඔක්කම්ම

අවිදූය  අඤ්ඤත ස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහා ං නිසීදි. අථ යඛො, භන්යත, 
පඤ්චමත්තානි සකටසතානි ආළා ං කාලාමං නිස්සාය නිස්සාය

අතක්කමිංසු.අථයඛො, භන්යත, අඤ්ඤතය ොපුරියසොතස්සසකටසත්ථස්ස 

[සකටසතස්ස (ක.)] පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො ආගච්ඡන්යතො යයන ආළාය ො

කාලායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආළා ං කාලාමං එතෙයවොච –

‘අපි, භන්යත, පඤ්චමත්තානි සකටසතානි අතක්කන්තානි අද්ෙසා’ත? ‘න

යඛොඅහං, ආවුයසො, අද්ෙස’න්ත.‘කිංපන, භන්යත, සද්ෙංඅස්යසොසී’ත? ‘න

යඛො අහං, ආවුයසො, සද්ෙං අස්යසොසි’න්ත. ‘කිං පන, භන්යත, සුත්යතො

අයහොසී’ත? ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, සුත්යතො අයහොසි’න්ත. ‘කිං පන, 

භන්යත, සඤ්ඤී අයහොසී’ත? ‘එවමාවුයසො’ත. ‘යසොත්වං, භන්යත, සඤ්ඤී
සමායනො ජාගය ො පඤ්චමත්තානි සකටසතානි නිස්සාය නිස්සාය
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අතක්කන්තානියනවඅද්ෙස, නපනසද්ෙංඅස්යසොසි; අපිසු [අපිහි(සී.සයා.

.).)] යත, භන්යත, සඞ්ඝාටි  යජනඔකිණ්ණා’ත? ‘එවමාවුයසො’ත.අථයඛො, 

භන්යත, තස්සපුරිසස්සඑතෙයහොසි– ‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතංවතයභො, 
සන්යතන වත යභො පබ්ෙජිතා විහාය න විහ න්ත. යත්ර හි නාම සඤ්ඤී
සමායනො ජාගය ො පඤ්චමත්තානි සකටසතානි නිස්සාය නිස්සාය

අතක්කන්තානියනවෙක්ඛත, නපනසද්ෙංයසොස්සතී’ත!ආළාය  කාලායම
උළා ංපසාෙංපයවයෙත්වාපක්කාමී’’ත. 

193. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, පුක්කුස, කතමං නු යඛො දුක්ක ත ං වා 
දු භිසම්භවත ං වා – යයො වා සඤ්ඤී සමායනො ජාගය ො පඤ්චමත්තානි 

සකටසතානි නිස්සාය නිස්සාය අතක්කන්තානි යනව පස්යසයය, න පන 

සද්ෙං සුයණයය; යයොවාසඤ්ඤීසමායනොජාගය ොයෙයවවස්සන්යත යෙයව

ගළගළායන්යත විජ්ජුල්ලතාසු [විජ්ජුතාසු (සී. සයා. .).)] නිච්ඡ න්තීසු

අසනියාඵලන්තයායනවපස්යසයය, නපනසද්ෙං සුයණයයා’’ත? ‘‘කිඤ්හි, 

භන්යත, කරිස්සන්ත පඤ්ච වා සකටසතානි ඡ වා සකටසතානි සත්ත වා

සකටසතානි අට්ඨ වා සකටසතානි නව වා සකටසතානි [නව වා 

සකටසතානිෙසවාසකටසතානි(සී.)], සකටසහස්සංවාසකටසතසහස්සං
වා. අථ යඛො එතයෙව දුක්ක ත ං යචව දු භිසම්භවත ඤ්ච යයො සඤ්ඤී
සමායනො ජාගය ො යෙයවවස්සන්යතයෙයවගළගළායන්යතවිජ්ජුල්ලතාසු

නිච්ඡ න්තීසු අසනියා ඵලන්තයා යනව පස්යසයය, න පන සද්ෙං
සුයණයයා’’ත. 

‘‘එකමිොහං, පුක්කුස, සමයංආතුමායංවිහ ාමිභුසාගාය .යතනයඛො
පන සමයයන යෙයව වස්සන්යත යෙයව ගළගළායන්යත විජ්ජුල්ලතාසු
නිච්ඡ න්තීසු අසනියා ඵලන්තයා අවිදූය  භුසාගා ස්ස ද්යව කස්සකා

භාතය ොහතාචත්තාය ොචෙලිෙද්ො [ෙලිෙද්ො(සී..).)]. අථයඛො, පුක්කුස, 
ආතුමාය මහාජනකායයො නික්ඛමිත්වා යයන යත ද්යව කස්සකා භාතය ො

හතා චත්තාය ො ච ෙලිෙද්ො යතනුපසඞ්කමි. යතනයඛො පනාහං, පුක්කුස, 
සමයයනභුසාගා ානික්ඛමිත්වාභුසාගා ද්වාය අබ්යභොකායස චඞ්කමාමි.

අථ යඛො, පුක්කුස, අඤ්ඤතය ො පුරියසො තම්හා මහාජනකායා යයනාහං 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.

එකමන්තං ඨිතංයඛො අහං, පුක්කුස, තංපුරිසංඑතෙයවොචං – ‘කිංනුයඛො

එයසො, ආවුයසො, මහාජනකායයොසන්නිපතයතො’ත? ‘ඉොනි, භන්යත, යෙයව 

වස්සන්යත යෙයව ගළගළායන්යත විජ්ජුල්ලතාසු නිච්ඡ න්තීසු අසනියා
ඵලන්තයා ද්යවකස්සකාභාතය ොහතාචත්තාය ොචෙලිෙද්ො.එත්යථයසො

මහාජනකායයොසන්නිපතයතො. ත්වංපන, භන්යත, ක්වඅයහොසී’ත? ‘ඉයධව

යඛො අහං, ආවුයසො, අයහොසි’න්ත. ‘කිං පන, භන්යත, අද්ෙසා’ත? ‘නයඛො

අහං, ආවුයසො, අද්ෙස’න්ත.‘කිංපන, භන්යත, සද්ෙං අස්යසොසී’ත? ‘නයඛො

අහං, ආවුයසො, සද්ෙං අස්යසොසි’න්ත. ‘කිං පන, භන්යත, සුත්යතො 

අයහොසී’ත? ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, සුත්යතො අයහොසි’න්ත. ‘කිං පන, 
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භන්යත, සඤ්ඤී අයහොසී’ත? ‘එවමාවුයසො’ත. ‘යසොත්වං, භන්යත, සඤ්ඤී
සමායනො ජාගය ො යෙයව වස්සන්යත යෙයවගළගළායන්යත විජ්ජුල්ලතාසු

නිච්ඡ න්තීසුඅසනියා ඵලන්තයායනවඅද්ෙස, නපනසද්ෙංඅස්යසොසී’ත? 

‘‘එවමාවුයසො’’ත? 

‘‘අථයඛො, පුක්කුස, පුරිසස්සඑතෙයහොසි–‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතං

වත යභො, සන්යතනවත යභො පබ්ෙජිතා විහාය න විහ න්ත. යත්ර හිනාම
සඤ්ඤී සමායනො ජාගය ො යෙයව වස්සන්යත යෙයව ගළගළායන්යත

විජ්ජුල්ලතාසුනිච්ඡ න්තීසු අසනියාඵලන්තයායනවෙක්ඛත, නපනසද්ෙං

යසොස්සතී’ත [සුණිස්සත (සයා.)]. මයි උළා ං පසාෙං පයවයෙත්වා මං 
අභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමී’’ත. 

එවංවුත්යතපුක්කුයසොමල්ලපුත්යතොභගවන්තංඑතෙයවොච–‘‘එසාහං, 

භන්යත, යයො යම ආළාය  කාලායම පසායෙො තං මහාවායත වා ඔඵුණාමි

සීඝයසොතාය [සිඞ්ඝයසොතාය (ක.)] වා නදියා පවායහමි. අභික්කන්තං, 

භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, නික්කුජ්ජිතං වා

උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වාවිවය යය, මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, 
අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි 

ෙක්ඛන්තී’ත; එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො.

එසාහං, භන්යත, භගවන්තං ස ණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.
උපාසකංමංභගවා ධාය තුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංස ණංගත’’න්ත. 

194. අථයඛොපුක්කුයසොමල්ලපුත්යතොඅඤ්ඤත ංපුරිසංආමන්යතසි – 

‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, භයණ, සිඞ්ගීවණ්ණං යුගමට්ඨං ධා ණීයං ආහ ා’’ත.

‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො යසො පුරියසො පුක්කුසස්ස මල්ලපුත්තස්ස

පටිස්සුත්වාතං සිඞ්ගීවණ්ණංයුගමට්ඨංධා ණීයංආහරි [ආහ සි(ක.)]. අථ
යඛො පුක්කුයසො මල්ලපුත්යතො තං සිඞ්ගීවණ්ණං යුගමට්ඨං ධා ණීයං

භගවයතොඋපනායමසි– ‘‘ඉෙං, භන්යත, සිඞ්ගීවණ්ණංයුගමට්ඨංධා ණීයං, 

තංයමභගවාපටිග්ගණ්හාතු අනුකම්පංඋපාොයා’’ත. ‘‘යතනහි, පුක්කුස, 

එයකන මං අච්ඡායෙහි, එයකන ආනන්ෙ’’න්ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො
පුක්කුයසො මල්ලපුත්යතො භගවයතො පටිස්සුත්වා එයකන භගවන්තං

අච්ඡායෙත, එයකන ආයස්මන්තං ආනන්ෙං. අථ යඛො භගවා පුක්කුසං 
මල්ලපුත්තං ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි
සම්පහංයසසි. අථ යඛො පුක්කුයසො මල්ලපුත්යතො භගවතා ධම්මියා කථාය
සන්ෙස්සියතො සමාෙපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

195. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො අචි පක්කන්යත පුක්කුයස
මල්ලපුත්යත තං සිඞ්ගීවණ්ණං යුගමට්ඨං ධා ණීයං භගවයතො කායං

උපනායමසි.තංභගවයතොකායංඋපනාමිතංහතච්චිකංවිය [වීතච්චිකංවිය
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(සී. .).)] ඛායත. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, යාව පරිසුද්යධො, භන්යත, 

තථාගතස්ස ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. ඉෙං, භන්යත, සිඞ්ගීවණ්ණං
යුගමට්ඨංධා ණීයං භගවයතො කායංඋපනාමිතංහතච්චිකංවියඛායතී’’ත.

‘‘එවයමතං, ආනන්ෙ, එවයමතං, ආනන්ෙද්වීසුකායලසුඅතවියතථාගතස්ස

කායයො පරිසුද්යධො යහොත ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. කතයමසු ද්වීසු? 

යඤ්ච, ආනන්ෙ,  ත්තං තථාගයතො අනුත්ත ං සම්මාසම්යෙොධිං

අභිසම්බුජ්ඣත, යඤ්ච  ත්තං අනුපාදියසසාය නිබ්ොනධාතුයා 

පරිනිබ්ොයත. ඉයමසු යඛො, ආනන්ෙ, ද්වීසු කායලසු අතවිය තථාගතස්ස

කායයො පරිසුද්යධො යහොත ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. ‘‘අජ්ජ යඛො, 

පනානන්ෙ,  ත්තයා පච්ඡියම යායම කුසිනා ායං උපවත්තයන මල්ලානං

සාලවයන අන්තය න [අන්තය  (සයා.)] යමකසාලානං තථාගතස්ස

පරිනිබ්ොනංභවිස්සත [භවිස්සතීත(ක.)]. ආයාමානන්ෙ, යයනකකුධානදී 

යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි. 

සිඞ්ගීවණ්ණං යුගමට්ඨං, පුක්කුයසො අභිහා යි; 

යතනඅච්ඡාදියතොසත්ථා, යහමවණ්යණොඅයසොභථාත. 

196. අථ යඛො භගවා මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයනකකුධා නදී 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාකකුධංනදිංඅජ්යඣොගායහත්වා න්හත්වාච
පිවිත්වාචපච්චුත්තරිත්වායයනඅම්ෙවනංයතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා

ආයස්මන්තංචුන්ෙකංආමන්යතසි–‘‘ඉඞ්ඝයමත්වං, චුන්ෙක, චතුග්ගුණං

සඞ්ඝාටිංපඤ්ඤයපහි, කිලන්යතොස්මි, චුන්ෙක, නිපජ්ජිස්සාමී’’ත. 

‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා චුන්ෙයකො භගවයතො පටිස්සුත්වා 
චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපසි. අථ යඛො භගවා ෙක්ඛියණන පස්යසන
සීහයසයයං කප්යපසි පායෙ පාෙං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො
උට්ඨානසඤ්ඤං මනසිකරිත්වා.ආයස්මාපනචුන්ෙයකොතත්යථවභගවයතො
පු යතො නිසීදි. 

ගන්ත්වාන බුද්යධොනදිකංකකුධං, 

අච්යඡොෙකංසාතුෙකංවිප්පසන්නං; 

ඔගාහිසත්ථාඅකිලන්තරූයපො [සුකිලන්තරූයපො(සී. .).)], 

තථාගයතොඅප්පටියමොච [අප්පටියමොධ(.).)] යලොයක. 

න්හත්වාචපිවිත්වාචුෙතාරිසත්ථා [පිවිත්වා චුන්ෙයකන, පිවිත්වාච

උත්තරි(ක.)], 

පු ක්ඛයතොභික්ඛුගණස්සමජ්යඣ; 

වත්තා [සත්ථා(සී.සයා..).)] පවත්තා භගවාඉධධම්යම, 
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උපාගමිඅම්ෙවනංමයහසි. 

ආමන්තයිචුන්ෙකංනාමභික්ඛුං, 

චතුග්ගුණං සන්ථ යමනිපජ්ජං; 

යසොයචොදියතොභාවිතත්යතනචුන්යෙො, 
චතුග්ගුණංසන්ථරිඛිප්පයමව. 

නිපජ්ජිසත්ථාඅකිලන්තරූයපො, 

චුන්යෙොපිතත්ථපමුයඛ [සමුයඛ(ක.)] නිසීදීත. 

197. අථයඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘සියායඛො 

[යයොයඛො(ක.)], පනානන්ෙ, චුන්ෙස්ස කම්මා පුත්තස්සයකොචිවිප්පටිසා ං

උප්පායෙයය–‘තස්සයත, ආවුයසොචුන්ෙ, අලාභාතස්සයතදුල්ලද්ධං, යස්ස
යත තථාගයතො පච්ඡිමං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා පරිනිබ්බුයතො’ත.

චුන්ෙස්ස, ආනන්ෙ, කම්මා පුත්තස්සඑවං විප්පටිසාය ොපටිවියනතබ්යෙො–

‘තස්සයත, ආවුයසොචුන්ෙ, ලාභාතස්සයතසුලද්ධං, යස්සයතතථාගයතො

පච්ඡිමං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා පරිනිබ්බුයතො. සම්මුඛා යමතං, ආවුයසො

චුන්ෙ, භගවයතො සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ද්යව යම පිණ්ඩපාතා

සමසමඵලා [සමාසමඵලා(ක.)] සමවිපාකා [සමසමවිපාකා(සී.සයා..).)], 
අතවියඅඤ්යඤහිපිණ්ඩපායතහි මහප්ඵලත ාචමහානිසංසත ාච.කතයම

ද්යව? යඤ්ච පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා තථාගයතො අනුත්ත ං

සම්මාසම්යෙොධිං අභිසම්බුජ්ඣත, යඤ්ච පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා 
තථාගයතො අනුපාදියසසාය නිබ්ොනධාතුයා පරිනිබ්ොයත. ඉයම ද්යව

පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා සමවිපාකා, අතවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි
මහප්ඵලත ා ච මහානිසංසත ා ච. ආයුසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යෙන

කම්මා පුත්යතනකම්මංඋපචිතං, වණ්ණසංවත්තනිකංආයස්මතාචුන්යෙන

කම්මා පුත්යතන කම්මං උපචිතං, සුඛසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යෙන

කම්මා පුත්යතන කම්මං උපචිතං, යසසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යෙන 

කම්මා පුත්යතනකම්මංඋපචිතං, සග්ගසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යෙන

කම්මා පුත්යතන කම්මං උපචිතං, ආධිපයතයයසංවත්තනිකං ආයස්මතා

චුන්යෙන කම්මා පුත්යතන කම්මං උපචිත’න්ත. චුන්ෙස්ස, ආනන්ෙ, 
කම්මා පුත්තස්ස එවං විප්පටිසාය ො පටිවියනතබ්යෙො’’ත. අථ යඛො භගවා
එතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමං උොනංඋොයනසි– 

‘‘ෙෙයතොපුඤ්ඤංපවඩ්ඪත, 

සංයමයතොයව ංනචීයත; 

කුසයලොචජහාතපාපකං, 
 ාගයෙොසයමොහක්ඛයාසනිබ්බුයතො’’ත. 

චතුත්යථොභාණවාය ො. 
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198. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි –

‘‘ආයාමානන්ෙ, යයනහි ඤ්ඤවතයානදියා පාරිමංතී ං, යයනකුසිනා ා 

උපවත්තනං මල්ලානං සාලවනං යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ත. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථ යඛො
භගවා මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන හි ඤ්ඤවතයා නදියා පාරිමං

තී ං, යයන කුසිනා ා උපවත්තනං මල්ලානං සාලවනං යතනුපසඞ්කමි.

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, 

ආනන්ෙ, අන්තය න යමකසාලානං උත්ත සීසකං මඤ්චකං පඤ්ඤයපහි, 

කිලන්යතොස්මි, ආනන්ෙ, නිපජ්ජිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොආයස්මා
ආනන්යෙො භගවයතො පටිස්සුත්වා අන්තය නයමකසාලානංඋත්ත සීසකං
මඤ්චකං පඤ්ඤයපසි. අථ යඛො භගවා ෙක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං
කප්යපසිපායෙ පාෙංඅච්චාධාය සයතොසම්පජායනො. 

යතන යඛො පන සමයයන යමකසාලා සබ්ෙඵාලිඵුල්ලා යහොන්ත
අකාලපුප්යඵහි. යත තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත 
අභිප්පකි න්තතථාගතස්සපූජාය.දිබ්ොනිපිමන්ො වපුප්ඵානිඅන්තලික්ඛා 

පපතන්ත, තානි තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත
අභිප්පකි න්ත තථාගතස්සපූජාය.දිබ්ොනිපිචන්ෙනචුණ්ණානිඅන්තලික්ඛා

පපතන්ත, තානි තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත
අභිප්පකි න්ත තථාගතස්ස පූජාය. දිබ්ොනිපි තූරියානි අන්තලික්යඛ
වජ්ජන්තතථාගතස්සපූජාය. දිබ්ොනිපිසඞ්ගීතානිඅන්තලික්යඛවත්තන්ත
තථාගතස්සපූජාය. 

199. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – 

‘‘සබ්ෙඵාලිඵුල්ලා යඛො, ආනන්ෙ, යමකසාලා අකාලපුප්යඵහි. යත
තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත අභිප්පකි න්ත තථාගතස්ස

පූජාය. දිබ්ොනිපි මන්ො වපුප්ඵානි අන්තලික්ඛා පපතන්ත, තානි
තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත අභිප්පකි න්ත තථාගතස්ස

පූජාය. දිබ්ොනිපි චන්ෙනචුණ්ණානි අන්තලික්ඛා පපතන්ත, තානි
තථාගතස්ස සරී ං ඔකි න්ත අජ්යඣොකි න්ත අභිප්පකි න්ත තථාගතස්ස
පූජාය. දිබ්ොනිපි තූරියානි අන්තලික්යඛ වජ්ජන්ත තථාගතස්ස පූජාය.

දිබ්ොනිපි සඞ්ගීතානි අන්තලික්යඛ වත්තන්ත තථාගතස්ස පූජාය. නයඛො, 

ආනන්ෙ, එත්තාවතා තථාගයතො සක්කයතො වා යහොත ගරුකයතො වා

මානියතොවාපූජියතොවා අපචියතොවා.යයොයඛො, ආනන්ෙ, භික්ඛු වාභික්ඛුනී
වා උපාසයකො වා උපාසිකා වා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහ ත

සාමීචිප්පටිපන්යනොඅනුධම්මචාරී, යසො තථාගතංසක්කය ොතගරුංකය ොත

මායනත පූයජත අපචියත [ඉෙං පෙං සීසයාඉයපොත්ථයකසු න දිස්සත], 

ප මාය පූජාය. තස්මාතහානන්ෙ, ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා විහරිස්සාම
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සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනොත. එවඤ්හි යවො, ආනන්ෙ, 
සික්ඛිතබ්ෙ’’න්ත. 

උපවාණත්යථය ො 

200. යතන යඛොපනසමයයනආයස්මාඋපවායණො භගවයතොපු යතො
ඨියතො යහොත භගවන්තං බීජයමායනො. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං

උපවාණං අපසාය සි – ‘‘අයපහි, භික්ඛු, මා යම පු යතො අට්ඨාසී’’ත. අථ

යඛොආයස්මයතොආනන්ෙස්සඑතෙයහොසි – ‘‘අයංයඛො ආයස්මා උපවායණො
දීඝ ත්තං භගවයතො උපට්ඨායකො සන්තකාවචය ො සමීපචාරී. අථ ච පන

භගවාපච්ඡියමකායලආයස්මන්තං උපවාණංඅපසාය ත–‘අයපහිභික්ඛු, 

මායමපු යතොඅට්ඨාසී’ත.යකොනුයඛොයහතු, යකො පච්චයයො, යංභගවා

ආයස්මන්තං උපවාණං අපසාය ත – ‘අයපහි, භික්ඛු, මා යම පු යතො 

අට්ඨාසී’ත? අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘අයං, 

භන්යත, ආයස්මා උපවායණො දීඝ ත්තං භගවයතො උපට්ඨායකො
සන්තකාවචය ොසමීපචාරී.අථචපනභගවාපච්ඡියම කායලආයස්මන්තං

උපවාණංඅපසාය ත– ‘‘අයපහි, භික්ඛු, මායමපු යතොඅට්ඨාසී’’ත. යකො

නුයඛො, භන්යත, යහතු, යකොපච්චයයො, යංභගවාආයස්මන්තංඋපවාණං

අපසාය ත– ‘‘අයපහි, භික්ඛු, මායමපු යතොඅට්ඨාසී’’ත? ‘‘යයභුයයයන, 

ආනන්ෙ, ෙසසු යලොකධාතූසු යෙවතා සන්නිපතතා තථාගතං ෙස්සනාය.

යාවතා, ආනන්ෙ, කුසිනා ා උපවත්තනං මල්ලානං සාලවනං සමන්තයතො

ද්වාෙස යයොජනානි, නත්ථි යසො පයෙයසො වාලග්ගයකොටිනිතුෙනමත්යතොපි

මයහසක්ඛාහියෙවතාහිඅප්ඵුයටො.යෙවතා, ආනන්ෙ, උජ්ඣායන්ත–‘දූ ාච
වතම්හ ආගතා තථාගතං ෙස්සනාය. කොචි ක හචි තථාගතා යලොයක 

උප්පජ්ජන්තඅ හන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා.අජ්යජව ත්තයාපච්ඡියමයායම 
තථාගතස්සපරිනිබ්ොනංභවිස්සත.අයඤ්චමයහසක්යඛොභික්ඛුභගවයතො

පු යතො ඨියතො ඔවාය න්යතො, න මයං ලභාම පච්ඡියම කායල තථාගතං
ෙස්සනායා’’’ත. 

201. ‘‘කථංභූතාපන, භන්යත, භගවායෙවතාමනසිකය ොතී’’ත [මනසි

කය ොන්තීත (සයා. ක.)]? ‘‘සන්තානන්ෙ, යෙවතා ආකායස 

පථවීසඤ්ඤිනියයො යකයස පකිරිය කන්ෙන්ත, ොහා පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, 

ඡින්නපාතං පපතන්ත [ඡින්නංපාෙංවිය පපතන්ත (සයා.)], ආවට්ටන්ත, 

විවට්ටන්ත – ‘අතඛිප්පං භගවා පරිනිබ්ොයිස්සත, අතඛිප්පං සුගයතො

පරිනිබ්ොයිස්සත, අතඛිප්පං චක්ඛුං [චක්ඛුමා (සයා. ක.)] යලොයක
අන්ත ධංආයිස්සතී’ත. 

‘‘සන්තානන්ෙ, යෙවතා පථවියං පථවීසඤ්ඤිනියයො යකයස පකිරිය 

කන්ෙන්ත, ොහා පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත, 

විවට්ටන්ත – ‘අතඛිප්පං භගවා පරිනිබ්ොයිස්සත, අතඛිප්පං සුගයතො

පරිනිබ්ොයිස්සත, අතඛිප්පංචක්ඛුංයලොයකඅන්ත ධායිස්සතී’’’ත. 
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97 

පටුන 

‘‘යා පන තා යෙවතා වීත ාගා, තා සතා සම්පජානා අධිවායසන්ත –

‘අනිච්චාසඞ්ඛා ා, තංකුයතත්ථ ලබ්භා’ත. 

චතුසංයවජනී ට්ඨානානි 

202. ‘‘පුබ්යෙ, භන්යත, දිසාසුවස්සං වුට්ඨා [වස්සංවුත්ථා(සී.සයා.කං.
.).)] භික්ඛූ ආගච්ඡන්ත තථාගතං ෙස්සනාය. යත මයං ලභාම

මයනොභාවනීයය භික්ඛූ ෙස්සනාය, ලභාම පයිරුපාසනාය. භගවයතො පන

මයං, භන්යත, අච්චයයනනලභිස්සාමමයනොභාවනීයයභික්ඛූ ෙස්සනාය, න
ලභිස්සාමපයිරුපාසනායා’’ත. 

‘‘චත්තාරිමානි, ආනන්ෙ, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයානි 

සංයවජනීයානි ඨානානි. කතමානි චත්තාරි? ‘ඉධ තථාගයතො ජායතො’ත, 

ආනන්ෙ, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ

තථාගයතොඅනුත්ත ංසම්මාසම්යෙොධිං අභිසම්බුද්යධො’ත, ආනන්ෙ, සද්ධස්ස
කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ තථාගයතන අනුත්ත ං

ධම්මචක්කං පවත්තත’න්ත, ආනන්ෙ, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයං
සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ තථාගයතො අනුපාදියසසාය නිබ්ොනධාතුයා 

පරිනිබ්බුයතො’ත, ආනන්ෙ, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයං සංයවජනීයං

ඨානං. ඉමානි යඛො, ආනන්ෙ, චත්තාරි සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස ෙස්සනීයානි 
සංයවජනීයානිඨානානි. 

‘‘ආගමිස්සන්ත යඛො, ආනන්ෙ, සද්ධා භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා 

උපාසිකායයො – ‘ඉධ තථාගයතො ජායතො’තපි, ‘ඉධ තථාගයතො අනුත්ත ං

සම්මාසම්යෙොධිං අභිසම්බුද්යධො’තපි, ‘ඉධ තථාගයතන අනුත්ත ං

ධම්මචක්කං පවත්තත’න්තපි, ‘ඉධ තථාගයතො අනුපාදියසසාය

නිබ්ොනධාතුයා පරිනිබ්බුයතො’තපි. යය හි යකචි, ආනන්ෙ, යචතයචාරිකං

ආහිණ්ඩන්තාපසන්නචිත්තාකාලඞ්කරිස්සන්ත, සබ්යෙයතකායස්ස යභො
ප ංම ණාසුගතංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජිස්සන්තී’’ත. 

ආනන්දපුච්ඡාකථා 

203. ‘‘කථං මයං, භන්යත, මාතුගායම පටිපජ්ජාමා’’ත? ‘‘අෙස්සනං, 

ආනන්ො’’ත. ‘‘ෙස්සයන, භගවා, සත කථං පටිපජ්ජිතබ්ෙ’’න්ත? 

‘‘අනාලායපො, ආනන්ො’’ත. ‘‘ආලපන්යතන පන, භන්යත, කථං

පටිපජ්ජිතබ්ෙ’’න්ත? ‘‘සත, ආනන්ෙ, උපට්ඨායපතබ්ො’’ත. 

204. ‘‘කථං මයං, භන්යත, තථාගතස්ස සරීය  පටිපජ්ජාමා’’ත? 

‘‘අෙයාවටාතුම්යහ, ආනන්ෙ, යහොථතථාගතස්සසරී පූජාය.ඉඞ්ඝ තුම්යහ, 

ආනන්ෙ, සා ත්යථ ඝටථ අනුයුඤ්ජථ [සෙත්යථ අනුයුඤ්ජථ (සී. සයා.), 

සෙත්ථං අනුයුඤ්ජථ (.).), සා ත්යථ අනුයුඤ්ජථ (ක.)], සා ත්යථ

අප්පමත්තාආතාපියනොපහිතත්තාවිහ ථ.සන්තානන්ෙ, ඛත්තයපණ්ඩිතාපි 
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පටුන 

බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි ගහපතපණ්ඩිතාපි තථාගයත අභිප්පසන්නා, යත
තථාගතස්සසරී පූජං කරිස්සන්තී’’ත. 

205. ‘‘කථං පන, භන්යත, තථාගතස්ස සරීය  පටිපජ්ජිතබ්ෙ’’න්ත? 

‘‘යථා යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්ත, එවං

තථාගතස්ස සරීය  පටිපජ්ජිතබ්ෙ’’න්ත. ‘‘කථං පන, භන්යත,  ඤ්යඤො

චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්තී’’ත? ‘‘ ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, 

චක්කවත්තස්ස සරී ං අහයතන වත්යථන යවයඨන්ත, අහයතන වත්යථන

යවයඨත්වා විහයතන කප්පායසන යවයඨන්ත, විහයතන කප්පායසන
යවයඨත්වා අහයතන වත්යථන යවයඨන්ත. එයතනුපායයන පඤ්චහි

යුගසයතහි ඤ්යඤොචක්කවත්තස්ස සරී ං [සරීය (සයා.ක.)] යවයඨත්වා
ආයසාය යතලයෙොණියා පක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤිස්සා ආයසාය යෙොණියා
පටිකුජ්ජිත්වා සබ්ෙගන්ධානං චිතකං කරිත්වා  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස

සරී ං ඣායපන්ත. චාතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ (සී. සයා. කං. .).)] 

 ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස ථූපං කය ොන්ත. එවං යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො

චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්ත. යථා යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො

චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්ත, එවං තථාගතස්ස සරීය 
පටිපජ්ජිතබ්ෙං. චාතුමහාපයථ තථාගතස්ස ථූයපො කාතබ්යෙො. තත්ථ යය 

මාලංවාගන්ධංවාචුණ්ණකං [වණ්ණකං(සී..).)] වා ආය ොයපස්සන්තවා
අභිවායෙස්සන්තවාචිත්තංවාපසායෙස්සන්තයතසංතං භවිස්සතදීඝ ත්තං
හිතායසුඛාය. 

ථූපා හපුග්ගයලො 

206. ‘‘චත්තාය ොයම, ආනන්ෙ, ථූපා හා. කතයම චත්තාය ො? 

තථාගයතො අ හං සම්මාසම්බුද්යධො ථූපා යහො, පච්යචකසම්බුද්යධො

ථූපා යහො, තථාගතස්සසාවයකො ථූපා යහො,  ාජාචක්කවත්තී [චක්කවත්ත
(සයා.ක.)] ථූපා යහොත. 

‘‘කිඤ්චානන්ෙ, අත්ථවසං පටිච්ච තථාගයතො අ හං සම්මාසම්බුද්යධො

ථූපා යහො? ‘අයං තස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ථූයපො’ත, 

ආනන්ෙ, ෙහුජනා චිත්තං පසායෙන්ත. යත තත්ථ චිත්තං පසායෙත්වා

කායස්ස යභොප ංම ණාසුගතංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජන්ත. ඉෙං යඛො, 

ආනන්ෙ, අත්ථවසංපටිච්ච තථාගයතොඅ හංසම්මාසම්බුද්යධොථූපා යහො. 

‘‘කිඤ්චානන්ෙ, අත්ථවසංපටිච්චපච්යචකසම්බුද්යධොථූපා යහො? ‘අයං

තස්ස භගවයතො පච්යචකසම්බුද්ධස්ස ථූයපො’ත, ආනන්ෙ, ෙහුජනා චිත්තං
පසායෙන්ත. යත තත්ථ චිත්තං පසායෙත්වා කායස්ස යභො ප ං ම ණා

සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජන්ත. ඉෙං යඛො, ආනන්ෙ, අත්ථවසං පටිච්ච
පච්යචකසම්බුද්යධොථූපා යහො. 
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‘‘කිඤ්චානන්ෙ, අත්ථවසං පටිච්ච තථාගතස්ස සාවයකො ථූපා යහො? 

‘අයං තස්ස භගවයතො අ හයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සාවකස්ස ථූයපො’ත

ආනන්ෙ, ෙහුජනා චිත්තං පසායෙන්ත. යත තත්ථ චිත්තං පසායෙත්වා

කායස්ස යභොප ංම ණාසුගතංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජන්ත. ඉෙං යඛො, 

ආනන්ෙ, අත්ථවසංපටිච්ච තථාගතස්සසාවයකොථූපා යහො. 

‘‘කිඤ්චානන්ෙ, අත්ථවසං පටිච්ච  ාජා චක්කවත්තී ථූපා යහො? ‘අයං

තස්ස ධම්මිකස්ස ධම්ම ඤ්යඤො ථූයපො’ත, ආනන්ෙ, ෙහුජනා චිත්තං
පසායෙන්ත. යත තත්ථ චිත්තං පසායෙත්වා කායස්ස යභො ප ං ම ණා

සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජන්ත. ඉෙං යඛො, ආනන්ෙ, අත්ථවසං පටිච්ච

 ාජාචක්කවත්තීථූපා යහො.ඉයමයඛො, ආනන්ෙචත්තාය ොථූපා හා’’ත. 

ආනන්දඅච්ඡරි ධම්යමො 

207. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො විහා ං පවිසිත්වා කපිසීසං 

ආලම්බත්වාය ොෙමායනොඅට්ඨාසි–‘‘අහඤ්චවතම්හියසයඛොසක ණීයයො, 

සත්ථුචයම පරිනිබ්ොනංභවිස්සත, යයොමමඅනුකම්පයකො’’ත. අථයඛො

භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කහං නු යඛො, භික්ඛයව, ආනන්යෙො’’ත? 

‘‘එයසො, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යෙො විහා ං පවිසිත්වා කපිසීසං

ආලම්බත්වා ය ොෙමායනො ඨියතො – ‘අහඤ්ච වතම්හි යසයඛො සක ණීයයො, 

සත්ථුචයමපරිනිබ්ොනංභවිස්සත, යයොමමඅනුකම්පයකො’’’ත.අථයඛො

භගවා අඤ්ඤත ං භික්ඛුංආමන්යතසි – ‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මමවචයනන

ආනන්ෙං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො ආනන්ෙ, ආමන්යතතී’’’ත.

‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා 

ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං

එතෙයවොච – ‘‘සත්ථා තං, ආවුයසො ආනන්ෙ, ආමන්යතතී’’ත.
‘‘එවමාවුයසො’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා
එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංආනන්ෙංභගවා

එතෙයවොච – ‘‘අලං, ආනන්ෙ, මා යසොචි මා පරියෙවි, නනුඑතං, ආනන්ෙ, 
මයාපටිකච්යචවඅක්ඛාතං– ‘සබ්යෙයහවපියයහිමනායපහිනානාභායවො

විනාභායවො අඤ්ඤථාභායවො’; තංකුයතත්ථ, ආනන්ෙ, ලබ්භා.යංතංජාතං

භූතං සඞ්ඛතං පයලොකධම්මං, තං වත තථාගතස්සාපි සරී ං මා පලුජ්ජී’ත

යනතං ඨානං විජ්ජත. දීඝ ත්තං යඛො යත, ආනන්ෙ, තථාගයතො
පච්චුපට්ඨියතො යමත්යතන කායකම්යමන හියතන සුයඛන අද්වයයන

අප්පමායණන, යමත්යතන වචීකම්යමන හියතන සුයඛන අද්වයයන 

අප්පමායණන, යමත්යතන මයනොකම්යමන හියතන සුයඛන අද්වයයන

අප්පමායණන. කතපුඤ්යඤොසි ත්වං, ආනන්ෙ, පධානමනුයුඤ්ජ, ඛිප්පං
යහොහිසිඅනාසයවො’’ත. 
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208. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යයපි යත, භික්ඛයව, 

අයහසුංඅතීතමද්ධානංඅ හන්යතොසම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පිභගවන්තානං

එතප්ප මායයව උපට්ඨාකා අයහසුං, යසයයථාපි මය්හං ආනන්යෙො. යයපි

යත, භික්ඛයව, භවිස්සන්ත අනාගතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, 

යතසම්පිභගවන්තානංඑතප්ප මායයව උපට්ඨාකාභවිස්සන්ත, යසයයථාපි

මය්හං ආනන්යෙො. පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, ආනන්යෙො; යමධාවී, භික්ඛයව, 
ආනන්යෙො. ජානාත ‘අයං කායලො තථාගතං ෙස්සනාය උපසඞ්කමිතුං 

භික්ඛූනං, අයංකායලොභික්ඛුනීනං, අයංකායලොඋපාසකානං, අයං කායලො

උපාසිකානං, අයං කායලො  ඤ්යඤො  ාජමහාමත්තානං තත්ථියානං 
තත්ථියසාවකාන’න්ත. 

209. ‘‘චත්තාය ොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා [අබ්භුතධම්මා

(සයා. ක.)] ආනන්යෙ. කතයම චත්තාය ො? සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසා

ආනන්ෙංෙස්සනායඋපසඞ්කමත, ෙස්සයනනසාඅත්තමනායහොත. තත්රයච

ආනන්යෙො ධම්මං භාසත, භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොත. අතත්තාව, 

භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසා යහොත, අථ යඛො ආනන්යෙො තුණ්හී යහොත. සයච, 

භික්ඛයව, භික්ඛුනීපරිසා ආනන්ෙං ෙස්සනාය උපසඞ්කමත, ෙස්සයනන සා

අත්තමනා යහොත. තත්ර යච ආනන්යෙො ධම්මං භාසත, භාසියතනපි සා

අත්තමනා යහොත. අතත්තාව, භික්ඛයව, භික්ඛුනීපරිසා යහොත, අථ යඛො

ආනන්යෙො තුණ්හී යහොත. සයච, භික්ඛයව, උපාසකපරිසා ආනන්ෙං

ෙස්සනාය උපසඞ්කමත, ෙස්සයනන සා අත්තමනා යහොත. තත්ර යච

ආනන්යෙො ධම්මං භාසත, භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොත. අතත්තාව, 

භික්ඛයව, උපාසකපරිසා යහොත, අථයඛො ආනන්යෙොතුණ්හීයහොත.සයච, 

භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසාආනන්ෙං ෙස්සනායඋපසඞ්කමත, ෙස්සයනනසා

අත්තමනා යහොත. තත්ර යච, ආනන්යෙො, ධම්මං භාසත, භාසියතනපි සා 

අත්තමනා යහොත. අතත්තාව, භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසා යහොත, අථ යඛො

ආනන්යෙොතුණ්හී යහොත.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තාය ොඅච්ඡරියාඅබ්භුතා
ධම්මාආනන්යෙ. 

‘‘චත්තාය ොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා  ඤ්යඤ 

චක්කවත්තම්හි.කතයමචත්තාය ො? සයච, භික්ඛයව, ඛත්තයපරිසා  ාජානං

චක්කවත්තංෙස්සනාය උපසඞ්කමත, ෙස්සයනනසා අත්තමනායහොත.තත්ර

යච ාජාචක්කවත්තීභාසත, භාසියතනපිසාඅත්තමනායහොත. අතත්තාව, 

භික්ඛයව, ඛත්තයපරිසා යහොත. අථ යඛො  ාජා චක්කවත්තී තුණ්හී යහොත.

සයච භික්ඛයව, බ්රාහ්මණපරිසා…යප.…ගහපතපරිසා…යප.…සමණපරිසා

 ාජානං චක්කවත්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කමත, ෙස්සයනන සා අත්තමනා

යහොත.තත්රයච ාජාචක්කවත්තීභාසත, භාසියතනපිසාඅත්තමනායහොත.

අතත්තාව, භික්ඛයව, සමණපරිසායහොත, අථයඛො ාජා චක්කවත්තීතුණ්හී

යහොත. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, චත්තාය ොයම අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා
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ආනන්යෙ. සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසාආනන්ෙං ෙස්සනාය උපසඞ්කමත, 

ෙස්සයනන සා අත්තමනා යහොත. තත්ර යච ආනන්යෙො ධම්මං භාසත, 

භාසියතනපි සාඅත්තමනායහොත.අතත්තාව, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසායහොත.

අථයඛොආනන්යෙොතුණ්හී යහොත.සයච, භික්ඛයවභික්ඛුනීපරිසා…යප.…

උපාසකපරිසා…යප.… උපාසිකාපරිසා ආනන්ෙං ෙස්සනාය උපසඞ්කමත, 

ෙස්සයනන සා අත්තමනා යහොත. තත්ර යච ආනන්යෙො ධම්මං භාසත, 

භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොත. අතත්තාව, භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසා

යහොත.අථයඛොආනන්යෙොතුණ්හීයහොත.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තාය ො 
අච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මාආනන්යෙ’’ත. 

මහාසුදස්සනසුත්තයදසනා 

210. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘මා, 

භන්යත, භගවාඉමස්මිංඛුද්ෙකනග යකඋජ්ජඞ්ගලනග යකසාඛානග යක

පරිනිබ්ොයි. සන්ත, භන්යත, අඤ්ඤානි මහානග ානි, යසයයථිෙං – චම්පා 

 ාජගහංසාවත්ථීසායකතංයකොසම්බීො ාණසී; එත්ථභගවා පරිනිබ්ොයතු.

එත්ථෙහූඛත්තයමහාසාලා, බ්රාහ්මණමහාසාලාගහපතමහාසාලාතථාගයත 

අභිප්පසන්නා. යත තථාගතස්ස සරී පූජං කරිස්සන්තී’’ත ‘‘මායහවං, 

ආනන්ෙ, අවච; මායහවං, ආනන්ෙ, අවච – ‘ඛුද්ෙකනග කං
උජ්ජඞ්ගලනග කංසාඛානග ක’න්ත. 

‘‘භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො නාම අයහොසි චක්කවත්තී 
ධම්මියකො ධම්ම ාජා චාතු න්යතො විජිතාවී ජනප්පෙත්ථාවරියප්පත්යතො 

සත්ත තනසමන්නාගයතො.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස අයං

කුසිනා ා කුසාවතී නාම  ාජධානී අයහොසි, පු ත්ථියමන ච පච්ඡියමන ච

ද්වාෙසයයොජනානි ආයායමන; උත්තය න ච ෙක්ඛියණන ච

සත්තයයොජනානි විත්ථාය න. කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානී ඉද්ධා යචව

අයහොසි ඵීතා ච ෙහුජනා ච ආකිණ්ණමනුස්සා ච සුභික්ඛා ච. යසයයථාපි, 

ආනන්ෙ, යෙවානංආළකමන්ො නාම  ාජධානී ඉද්ධා යචව යහොත ඵීතා ච 

ෙහුජනාචආකිණ්ණයක්ඛාචසුභික්ඛාච; එවයමවයඛො, ආනන්ෙ, කුසාවතී
 ාජධානී ඉද්ධා යචව අයහොසි ඵීතා ච ෙහුජනා ච ආකිණ්ණමනුස්සා ච

සුභික්ඛා ච. කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානී ෙසහි සද්යෙහි අවිවිත්තා අයහොසි

දිවායචව ත්තඤ්ච, යසයයථිෙං– හත්ථිසද්යෙනඅස්සසද්යෙන ථසද්යෙන
යභරිසද්යෙන මුදිඞ්ගසද්යෙන වීණාසද්යෙන ගීතසද්යෙන සඞ්ඛසද්යෙන
සම්මසද්යෙන පාණිතාළසද්යෙන ‘අස්නාථ පිවථ ඛාෙථා’ත ෙසයමන 

සද්යෙන. 

‘‘ගච්ඡත්වං, ආනන්ෙ, කුසිනා ංපවිසිත්වායකොසිනා කානං මල්ලානං 

ආය ොයචහි– ‘අජ්ජයඛො, වායසට්ඨා,  ත්තයාපච්ඡියම යායමතථාගතස්ස

පරිනිබ්ොනං භවිස්සත. අභික්කමථ වායසට්ඨා, අභික්කමථ වායසට්ඨා. මා
පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ – අම්හාකඤ්ච යනො ගාමක්යඛත්යත
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තථාගතස්ස පරිනිබ්ොනං අයහොසි, න මයං ලභිම්හා පච්ඡියම කායල

තථාගතං ෙස්සනායා’’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතොපටිස්සුත්වා නිවායසත්වාපත්තචීව මාොයඅත්තදුතයයොකුසිනා ං
පාවිසි. 

මල්ලානංවන්දනා 

211. යතන යඛො පන සමයයන යකොසිනා කා මල්ලා සන්ධාගාය  

[සන්ථාගාය (සී.සයා..).)] සන්නිපතතායහොන්තයකනචියෙව ක ණීයයන.
අථයඛොආයස්මාආනන්යෙොයයනයකොසිනා කානංමල්ලානංසන්ධාගා ං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යකොසිනා කානං මල්ලානංආය ොයචසි –

‘‘අජ්ජයඛො, වායසට්ඨා,  ත්තයා පච්ඡියමයායමතථාගතස්සපරිනිබ්ොනං
භවිස්සත. අභික්කමථ වායසට්ඨා අභික්කමථ වායසට්ඨා. මා පච්ඡා
විප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ–‘අම්හාකඤ්චයනොගාමක්යඛත්යත තථාගතස්ස

පරිනිබ්ොනං අයහොසි, න මයං ලභිම්හා පච්ඡියම කායල තථාගතං
ෙස්සනායා’’’ත. ඉෙමායස්මයතො ආනන්ෙස්ස වචනං සුත්වා මල්ලා ච
මල්ලපුත්තා ච මල්ලසුණිසා ච මල්ලපජාපතයයො ච අඝාවියනො දුම්මනා

යචයතොදුක්ඛසමප්පිතා අප්යපකච්යච යකයස පකිරිය කන්ෙන්ත, ොහා

පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත විවට්ටන්ත –

‘අතඛිප්පං භගවා පරිනිබ්ොයිස්සත, අතඛිප්පං සුගයතො පරිනිබ්ොයිස්සත, 
අතඛිප්පං චක්ඛුං යලොයක අන්ත ධායිස්සතී’ත. අථ යඛො මල්ලා ච
මල්ලපුත්තා ච මල්ලසුණිසා ච මල්ලපජාපතයයො ච අඝාවියනො දුම්මනා
යචයතොදුක්ඛසමප්පිතායයනඋපවත්තනංමල්ලානංසාලවනංයයනායස්මා 
ආනන්යෙොයතනුපසඞ්කමිංසු.අථයඛොආයස්මයතොආනන්ෙස්සඑතෙයහොසි
– ‘‘සයච යඛො අහං යකොසිනා යක මල්යල එකයමකං භගවන්තං

වන්ොයපස්සාමි, අවන්දියතො භගවා යකොසිනා යකහි මල්යලහි භවිස්සත, 
අථායං  ත්ත විභායිස්සත. යංනූනාහං යකොසිනා යක මල්යල 

කුලපරිවත්තයසො කුලපරිවත්තයසො ඨයපත්වා භගවන්තං වන්ොයපයයං – 

‘ඉත්ථන්නායමො, භන්යත, මල්යලොසපුත්යතොසභරියයොසපරියසොසාමච්යචො
භගවයතො පායෙ සි සා වන්ෙතී’ත. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
යකොසිනා යක මල්යල කුලපරිවත්තයසො කුලපරිවත්තයසො ඨයපත්වා

භගවන්තං වන්ොයපසි – ‘ඉත්ථන්නායමො, භන්යත, මල්යලො සපුත්යතො
සභරියයොසපරියසොසාමච්යචොභගවයතොපායෙසි සාවන්ෙතී’’’ත.අථ යඛො
ආයස්මාආනන්යෙොඑයතනඋපායයනපඨයමයනවයායමනයකොසිනා යක
මල්යලභගවන්තං වන්ොයපසි. 

සුභද්දපරිබ්බාජකවත්ථු 

212. යතන යඛො පන සමයයන සුභද්යෙො නාම පරිබ්ොජයකො
කුසිනා ායං පටිවසත.අස්යසොසියඛොසුභද්යෙොපරිබ්ොජයකො–‘‘අජ්ජකි 
 ත්තයා පච්ඡියමයායම සමණස්ස යගොතමස්ස පරිනිබ්ොනං භවිස්සතී’’ත.
අථ යඛො සුභද්ෙස්ස පරිබ්ොජකස්ස එතෙයහොසි – ‘‘සුතං යඛො පන යමතං
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පරිබ්ොජකානං වුඩ්ඪානං මහල්ලකානංආචරියපාචරියානංභාසමානානං –
‘කොචි ක හචි තථාගතා යලොයක උප්පජ්ජන්ත අ හන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා’ත.අජ්යජව  ත්තයාපච්ඡියම යායමසමණස්සයගොතමස්ස

පරිනිබ්ොනංභවිස්සත.අත්ථිචයමඅයංකඞ්ඛාධම්යමො උප්පන්යනො, එවං

පසන්යනොඅහංසමයණයගොතයම, ‘පයහොතයමසමයණොයගොතයමොතථා

ධම්මං යෙයසතුං, යථාහං ඉමං කඞ්ඛාධම්මං පජයහයය’’’න්ත. අථ යඛො

සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො යයන උපවත්තනං මල්ලානං සාලවනං, 

යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘සුතං යමතං, යභො ආනන්ෙ, පරිබ්ොජකානං
වුඩ්ඪානං මහල්ලකානංආචරියපාචරියානං භාසමානානං – ‘කොචික හචි
තථාගතා යලොයක උප්පජ්ජන්ත අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා’ත. අජ්යජව
 ත්තයාපච්ඡියම යායමසමණස්සයගොතමස්සපරිනිබ්ොනංභවිස්සත.අත්ථි
ච යම අයං කඞ්ඛාධම්යමො උප්පන්යනො – එවං පසන්යනො අහං සමයණ

යගොතයම ‘පයහොතයමසමයණොයගොතයමොතථාධම්මංයෙයසතුං, යථාහං

ඉමංකඞ්ඛාධම්මංපජයහයය’න්ත.සාධාහං, යභොආනන්ෙ, ලයභයයංසමණං
යගොතමං ෙස්සනායා’’ත. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො සුභද්ෙං

පරිබ්ොජකංඑතෙයවොච– ‘‘අලං, ආවුයසොසුභද්ෙ, මාතථාගතංවියහයඨසි, 
කිලන්යතො භගවා’’ත. දුතයම්පි යඛො සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො…යප.…
තතයම්පියඛොසුභද්යෙොපරිබ්ොජයකොආයස්මන්තංආනන්ෙංඑතෙයවොච– 

‘‘සුතං යමතං, යභො ආනන්ෙ, පරිබ්ොජකානං වුඩ්ඪානං මහල්ලකානං
ආචරියපාචරියානං භාසමානානං – ‘කොචි ක හචි තථාගතා යලොයක
උප්පජ්ජන්ත අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා’ත. අජ්යජව  ත්තයා පච්ඡියම
යායම සමණස්ස යගොතමස්ස පරිනිබ්ොනං භවිස්සත. අත්ථි ච යම අයං

කඞ්ඛාධම්යමො උප්පන්යනො – එවං පසන්යනො අහං සමයණ යගොතයම, 

‘පයහොත යම සමයණො යගොතයමො තථා ධම්මං යෙයසතුං, යථාහං ඉමං

කඞ්ඛාධම්මං පජයහයය’න්ත. සාධාහං, යභො ආනන්ෙ, ලයභයයං සමණං
යගොතමං ෙස්සනායා’’ත. තතයම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො සුභද්ෙං

පරිබ්ොජකංඑතෙයවොච– ‘‘අලං, ආවුයසොසුභද්ෙ, මාතථාගතංවියහයඨසි, 
කිලන්යතො භගවා’’ත. 

213. අස්යසොසි යඛො භගවා ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස සුභද්යෙන 
පරිබ්ොජයකන සද්ධිං ඉමං කථාසල්ලාපං. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘අලං, ආනන්ෙ, මා සුභද්ෙං වාය සි, ලභතං, 

ආනන්ෙ, සුභද්යෙොතථාගතං ෙස්සනාය.යං කිඤ්චිමංසුභද්යෙොපුච්ඡිස්සත, 

සබ්ෙං තං අඤ්ඤායපක්යඛොව පුච්ඡිස්සත, යනො වියහසායපක්යඛො. යං

චස්සාහං පුට්යඨො ෙයාකරිස්සාමි, තං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’’ත. අථ යඛො

ආයස්මාආනන්යෙොසුභද්ෙංපරිබ්ොජකංඑතෙයවොච– ‘‘ගච්ඡාවුයසොසුභද්ෙ, 
කය ොත යත භගවා ඔකාස’’න්ත. අථ යඛො සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො යයන 

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි, 
සම්යමොෙනීයං කථං සා ණීයං වීතසාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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පටුන 

නිසින්යනොයඛොසුභද්යෙො පරිබ්ොජයකොභගවන්තංඑතෙයවොච – ‘‘යයයම, 

යභො යගොතම, සමණබ්රාහ්මණා සඞ්ඝියනො ගණියනො ගණාචරියා ඤාතා

යසස්සියනො තත්ථක ා සාධුසම්මතා ෙහුජනස්ස, යසයයථිෙං – පූ යණො

කස්සයපො, මක්ඛලි යගොසායලො, අජියතො යකසකම්ෙයලො, පකුයධො 

කච්චායයනො, සඤ්චයයො යෙලට්ඨපුත්යතො, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො, 

සබ්යෙයත සකාය පටිඤ්ඤාය අබ්භඤ්ඤිංසු, සබ්යෙව න අබ්භඤ්ඤිංසු, 

උොහුඑකච්යච අබ්භඤ්ඤිංසු, එකච්යචනඅබ්භඤ්ඤිංසූ’’ත? ‘‘අලං, සුභද්ෙ, 

තට්ඨයතතං – ‘සබ්යෙයත සකාය පටිඤ්ඤාය අබ්භඤ්ඤිංසු, සබ්යෙව න

අබ්භඤ්ඤිංසු, උොහු එකච්යච අබ්භඤ්ඤිංසු, එකච්යචන අබ්භඤ්ඤිංසූ’ත.

ධම්මං යත, සුභද්ෙ, යෙයසස්සාමි; තං සුණාහි සාධුකං මනසිකය ොහි, 

භාසිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො භගවයතො
පච්චස්යසොසි.භගවාඑතෙයවොච– 

214. ‘‘යස්මිංයඛො, සුභද්ෙ, ධම්මවිනයයඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

නඋපලබ්භත, සමයණොපිතත්ථනඋපලබ්භත.දුතයයොපිතත්ථසමයණො න
උපලබ්භත. තතයයොපි තත්ථ සමයණො න උපලබ්භත. චතුත්යථොපි තත්ථ 

සමයණො න උපලබ්භත. යස්මිඤ්ච යඛො, සුභද්ෙ, ධම්මවිනයය අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො උපලබ්භත, සමයණොපි තත්ථ උපලබ්භත, දුතයයොපි

තත්ථ සමයණො උපලබ්භත, තතයයොපි තත්ථ සමයණො උපලබ්භත, 

චතුත්යථොපිතත්ථසමයණොඋපලබ්භත.ඉමස්මිංයඛො, සුභද්ෙ, ධම්මවිනයය

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො උපලබ්භත, ඉයධව, සුභද්ෙ, සමයණො, ඉධ

දුතයයො සමයණො, ඉධතතයයොසමයණො, ඉධචතුත්යථොසමයණො, සුඤ්ඤා

ප ප්පවාො සමයණභි අඤ්යඤහි [අඤ්යඤ (.).)]. ඉයම ච [ඉයධව (ක.)], 

සුභද්ෙ, භික්ඛූසම්මා විහය යයං, අසුඤ්යඤොයලොයකොඅ හන්යතහිඅස්සාත. 

‘‘එකූනතංයසොවයසාසුභද්ෙ, 

යංපබ්ෙජිංකිංකුසලානුඑසී; 

වස්සානිපඤ්ඤාසසමාධිකානි, 
යයතොඅහංපබ්ෙජියතොසුභද්ෙ. 

ඤායස්සධම්මස්සපයෙසවත්තී, 
ඉයතොෙහිද්ධාසමයණොපිනත්ථි. 

‘‘දුතයයොපි සමයණො නත්ථි. තතයයොපි සමයණො නත්ථි. චතුත්යථොපි

සමයණොනත්ථි.සුඤ්ඤාප ප්පවාොසමයණභිඅඤ්යඤහි.ඉයමච, සුභද්ෙ, 

භික්ඛූසම්මාවිහය යයං, අසුඤ්යඤොයලොයකොඅ හන්යතහිඅස්සා’’ත. 

215. එවං වුත්යත සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො භගවන්තං එතෙයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත. යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවය යය, මූළ්හස්ස වා
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මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය, 

‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි ෙක්ඛන්තී’ත, එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තං ස ණංගච්ඡාමිධම්මඤ්ච

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තයක පබ්ෙජ්ජං, 

ලයභයයං උපසම්පෙ’’න්ත. ‘‘යයො යඛො, සුභද්ෙ, අඤ්ඤතත්ථියපුබ්යෙො 

ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛත පබ්ෙජ්ජං, ආකඞ්ඛත උපසම්පෙං, යසො
චත්තාය ො මායස පරිවසත. චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආ ද්ධචිත්තා
භික්ඛූ පබ්ොයජන්ත උපසම්පායෙන්ත භික්ඛුභාවාය. අපි ච යමත්ථ 

පුග්ගලයවමත්තතා විදිතා’’ත. ‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතත්ථියපුබ්ො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛන්තා පබ්ෙජ්ජං ආකඞ්ඛන්තා උපසම්පෙං

චත්තාය ො මායස පරිවසන්ත, චතුන්නං මාසානං අච්චයයනආ ද්ධචිත්තා
භික්ඛූ පබ්ොයජන්ත උපසම්පායෙන්ත භික්ඛුභාවාය. අහං චත්තාරි වස්සානි

පරිවසිස්සාමි, චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන ආ ද්ධචිත්තා භික්ඛූ
පබ්ොයජන්තුඋපසම්පායෙන්තු භික්ඛුභාවායා’’ත. 

අථයඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි – ‘‘යතනහානන්ෙ, 

සුභද්ෙං පබ්ොයජහී’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො
භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථ යඛො සුභද්යෙො පරිබ්ොජයකො ආයස්මන්තං

ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘ලාභා යවො, ආවුයසො ආනන්ෙ; සුලද්ධං යවො, 

ආවුයසො ආනන්ෙ, යය එත්ථ සත්ථු [සත්ථා ා (සයා.)] සම්මුඛා
අන්යතවාසිකාභියසයකන අභිසිත්තා’’ත. අලත්ථ යඛො සුභද්යෙො

පරිබ්ොජයකො භගවයතො සන්තයක පබ්ෙජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පෙං.
අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා සුභද්යෙො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහ න්යතො නචි ස්යසව – ‘යස්සත්ථාය 
කුලපුත්තා සම්මයෙව අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජන්ත’ තෙනුත්ත ං 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහාසි.‘ඛීණාජාත, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංක ණීයං, නාප ං
ඉත්ථත්තායා’ත අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතය ො යඛො පනායස්මා සුභද්යෙො
අ හතංඅයහොසි.යසො භගවයතොපච්ඡියමොසක්ඛිසාවයකොඅයහොසීත. 

පඤ්චයමොභාණවාය ො. 

තථාගතපච්ඡිමවාචා 

216. අථ යඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙං ආමන්යතසි–‘‘සියායඛො

පනානන්ෙ, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘අතීතසත්ථුකං පාවචනං, නත්ථි යනො

සත්ථා’ත. න යඛො පයනතං, ආනන්ෙ, එවං ෙට්ඨබ්ෙං. යයො යවො, ආනන්ෙ, 

මයාධම්යමොච විනයයො චයෙසියතොපඤ්ඤත්යතො, යසොයවොමමච්චයයන

සත්ථා.යථායඛො පනානන්ෙ, එත හිභික්ඛූඅඤ්ඤමඤ්ඤංආවුයසොවායෙන

සමුොච න්ත, න යඛො මමච්චයයන එවං සමුොචරිතබ්ෙං. යථ තය න, 

ආනන්ෙ, භික්ඛුනා නවකතය ො භික්ඛු නායමන වා යගොත්යතන වා 
ආවුයසොවායෙන වා සමුොචරිතබ්යෙො. නවකතය න භික්ඛුනා යථ තය ො
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භික්ඛු ‘භන්යත’ත වා ‘ආයස්මා’ත වා සමුොචරිතබ්යෙො. ආකඞ්ඛමායනො, 

ආනන්ෙ, සඞ්යඝො මමච්චයයන ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි සික්ඛාපොනි සමූහනතු.

ඡන්නස්ස, ආනන්ෙ, භික්ඛුයනො මමච්චයයන බ්රහ්මෙණ්යඩො ොතබ්යෙො’’ත.

‘‘කතයමොපන, භන්යත, බ්රහ්මෙණ්යඩො’’ත? ‘‘ඡන්යනො, ආනන්ෙ, භික්ඛුයං

ඉච්යඡයය, තංවයෙයය.යසොභික්ඛූහියනවවත්තබ්යෙො, න ඔවදිතබ්යෙො, න
අනුසාසිතබ්යෙො’’ත. 

217. අථයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘සියායඛොපන, භික්ඛයව, 
එකභික්ඛුස්සාපිකඞ්ඛාවාවිමතවාබුද්යධවාධම්යමවාසඞ්යඝවාමග්යග

වා පටිපොය වා, පුච්ඡථ, භික්ඛයව, මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ –

‘සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථාඅයහොසි, න මයංසක්ඛිම්හාභගවන්තංසම්මුඛා
පටිපුච්ඡිතු’’’ න්ත. එවං වුත්යත යත භික්ඛූ තුණ්හී අයහසුං. දුතයම්පි යඛො

භගවා…යප.…තතයම්පියඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘සියායඛොපන, 

භික්ඛයව, එකභික්ඛුස්සාපිකඞ්ඛාවාවිමතවාබුද්යධවාධම්යමවා සඞ්යඝ

වා මග්යග වා පටිපොය වා, පුච්ඡථ, භික්ඛයව, මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො 

අහුවත්ථ – ‘සම්මුඛීභූයතො යනො සත්ථා අයහොසි, න මයං සක්ඛිම්හා 
භගවන්තං සම්මුඛා පටිපුච්ඡිතු’’’ න්ත. තතයම්පි යඛො යත භික්ඛූ තුණ්හී

අයහසුං. අථ යඛො භගවා භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘සියා යඛො පන, භික්ඛයව, 

සත්ථුගා යවනපි න පුච්යඡයයාථ. සහායයකොපි, භික්ඛයව, සහායකස්ස
ආය ොයචතූ’’ත.එවංවුත්යතයතභික්ඛූ තුණ්හීඅයහසුං.අථයඛොආයස්මා

ආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච– ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, 

එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත, ඉමස්මිංභික්ඛුසඞ්යඝ, ‘නත්ථි එකභික්ඛුස්සාපි
කඞ්ඛා වා විමත වා බුද්යධ වා ධම්යම වා සඞ්යඝ වා මග්යගවා පටිපොය

වා’’’ත. ‘‘පසාොයඛොත්වං, ආනන්ෙ, වයෙසි, ඤාණයමවයහත්ථ, ආනන්ෙ, 
තථාගතස්ස.නත්ථිඉමස්මිංභික්ඛුසඞ්යඝඑකභික්ඛුස්සාපිකඞ්ඛාවා විමත

වා බුද්යධ වා ධම්යම වා සඞ්යඝ වා මග්යග වා පටිපොය වා. ඉයමසඤ්හි, 

ආනන්ෙ, පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං යයො පච්ඡිමයකො භික්ඛු, යසො
යසොතාපන්යනොඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්යෙොධිප ායයණො’’ත. 

218. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘හන්ෙ ොනි, භික්ඛයව, 

ආමන්තයාමි යවො, වයධම්මා සඞ්ඛා ා අප්පමායෙන සම්පායෙථා’’ත. අයං
තථාගතස්සපච්ඡිමාවාචා. 

පරිනිබ්බුතකථා 

219. අථයඛොභගවාපඨමංඣානංසමාපජ්ජි, පඨමජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා

දුතයංඣානංසමාපජ්ජි, දුතයජ්ඣානාවුට්ඨහිත්වාතතයංඣානං සමාපජ්ජි, 
තතයජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජි. චතුත්ථජ්ඣානා 

වුට්ඨහිත්වා ආකාසානඤ්චායතනං සමාපජ්ජි, 
ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං

සමාපජ්ජි, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා 
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ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තයා

වුට්ඨහිත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා 
සඤ්ඤායවෙයිතනිය ොධංසමාපජ්ජි. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතෙයවොච – 

‘‘පරිනිබ්බුයතො, භන්යත අනුරුද්ධ, භගවා’’ත. ‘‘නාවුයසො ආනන්ෙ, භගවා

පරිනිබ්බුයතො, සඤ්ඤායවෙයිතනිය ොධංසමාපන්යනො’’ත. 

අථ යඛො භගවා සඤ්ඤායවෙයිතනිය ොධසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තයා

වුට්ඨහිත්වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපජ්ජි, 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා ආකාසානඤ්චායතනං

සමාපජ්ජි, ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තයා වුට්ඨහිත්වා චතුත්ථං ඣානං 

සමාපජ්ජි, චතුත්ථජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා තතයං ඣානං සමාපජ්ජි, 

තතයජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා දුතයං ඣානං සමාපජ්ජි, දුතයජ්ඣානා 

වුට්ඨහිත්වා පඨමං ඣානං සමාපජ්ජි, පඨමජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා දුතයං

ඣානං සමාපජ්ජි, දුතයජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා තතයං ඣානං සමාපජ්ජි, 

තතයජ්ඣානා වුට්ඨහිත්වා චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජි, චතුත්ථජ්ඣානා
වුට්ඨහිත්වාසමනන්ත ා භගවාපරිනිබ්ොයි. 

220. පරිනිබ්බුයත භගවත සහ පරිනිබ්ොනා මහාභූමිචායලො අයහොසි 
භිංසනයකොසයලොමහංයසො.යෙවදුන්දුභියයොචඵලිංසු.පරිනිබ්බුයත භගවත
සහපරිනිබ්ොනාබ්රහ්මාසහම්පතඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්යෙව නික්ඛිපිස්සන්ත, භූතායලොයක සමුස්සයං; 

යත්ථඑතාදියසොසත්ථා, යලොයකඅප්පටිපුග්ගයලො; 

තථාගයතොෙලප්පත්යතො, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුයතො’’ත. 

221. පරිනිබ්බුයත භගවත සහ පරිනිබ්ොනා සක්යකො යෙවානමින්යෙො 
ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛා ා, උප්පාෙවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ත, යතසංවූපසයමොසුයඛො’’ත. 

222. පරිනිබ්බුයතභගවතසහපරිනිබ්ොනාආයස්මාඅනුරුද්යධො ඉමා
ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘නාහු අස්සාසපස්සායසො, ඨිතචිත්තස්සතාදියනො; 
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අයනයජොසන්තමා බ්භ, යංකාලමකරීමුනි. 

‘‘අසල්ලීයනනචිත්යතන, යවෙනංඅජ්ඣවාසයි; 

පජ්යජොතස්යසවනිබ්ොනං, වියමොක්යඛොයචතයසොඅහූ’’ත. 

223. පරිනිබ්බුයත භගවත සහ පරිනිබ්ොනා ආයස්මා ආනන්යෙො ඉමං 
ගාථංඅභාසි– 

‘‘තොසියංභිංසනකං, තොසියලොමහංසනං; 

සබ්ොකා වරූයපයත, සම්බුද්යධපරිනිබ්බුයත’’ත. 

224. පරිනිබ්බුයතභගවතයයයතතත්ථභික්ඛූඅවීත ාගා අප්යපකච්යච

ොහා පග්ගය්හකන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත විවට්ටන්ත, 

‘‘අතඛිප්පංභගවාපරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං සුගයතොපරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං

චක්ඛුං යලොයක අන්ත හියතො’’ත. යය පනයතභික්ඛූ වීත ාගා, යතසතා

සම්පජානාඅධිවායසන්ත–‘‘අනිච්චාසඞ්ඛා ා, තංකුයතත්ථ ලබ්භා’’ත. 

225. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘අලං, 

ආවුයසො, මා යසොචිත්ථ මා පරියෙවිත්ථ. නනු එතං, ආවුයසො, භගවතා

පටිකච්යචව අක්ඛාතං – ‘සබ්යෙයහව පියයහි මනායපහි නානාභායවො

විනාභායවොඅඤ්ඤථාභායවො’.තංකුයතත්ථ, ආවුයසො, ලබ්භා.‘යංතංජාතං

භූතංසඞ්ඛතංපයලොකධම්මං, තංවතමාපලුජ්ජී’ත, යනතංඨානං විජ්ජත. 

යෙවතා, ආවුයසො, උජ්ඣායන්තී’’ත. ‘‘කථංභූතා පන, භන්යත, ආයස්මා

අනුරුද්යධො යෙවතා මනසි කය ොතී’’ත [භන්යත අනුරුද්ධ යෙවතා මනසි

කය ොන්තීත(සයා.ක.)]? 

‘‘සන්තාවුයසො ආනන්ෙ, යෙවතා ආකායස පථවීසඤ්ඤිනියයො යකයස

පකිරිය කන්ෙන්ත, ොහා පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, 

ආවට්ටන්ත, විවට්ටන්ත – ‘අතඛිප්පං භගවා පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං

සුගයතො පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං චක්ඛුං යලොයක අන්ත හියතො’ත.

සන්තාවුයසො ආනන්ෙ, යෙවතා පථවියා පථවීසඤ්ඤිනියයො යකයස පකිරිය

කන්ෙන්ත, ොහා පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත, 

විවට්ටන්ත – ‘අතඛිප්පං භගවා පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං සුගයතො

පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං චක්ඛුං යලොයක අන්ත හියතො’ත. යා පන තා

යෙවතාවීත ාගා, තාසතාසම්පජානාඅධිවායසන්ත–‘අනිච්චා සඞ්ඛා ා, තං
කුයතත්ථලබ්භා’ත.අථයඛොආයස්මාචඅනුරුද්යධොආයස්මාචආනන්යෙො
තං  ත්තාවයසසංධම්මියාකථායවීතනායමසුං. 

226. අථයඛොආයස්මාඅනුරුද්යධොආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි 

– ‘‘ගච්ඡාවුයසොආනන්ෙ, කුසිනා ං පවිසිත්වා යකොසිනා කානං මල්ලානං

ආය ොයචහි – ‘පරිනිබ්බුයතො, වායසට්ඨා, භගවා, යස්සොනි කාලං
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මඤ්ඤථා’’’ත. ‘‘එවං, භන්යත’’ත යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො ආයස්මයතො
අනුරුද්ධස්ස පටිස්සුත්වා පුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය
අත්තදුතයයො කුසිනා ං පාවිසි. යතන යඛො පන සමයයන යකොසිනා කා
මල්ලාසන්ධාගාය සන්නිපතතායහොන්ත යතයනවක ණීයයන.අථයඛො
ආයස්මා ආනන්යෙො යයන යකොසිනා කානං මල්ලානං සන්ධාගා ං 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යකොසිනා කානං මල්ලානංආය ොයචසි – 

‘පරිනිබ්බුයතො, වායසට්ඨා, භගවා, යස්සොනි කාලං මඤ්ඤථා’ත.
ඉෙමායස්මයතො ආනන්ෙස්ස වචනං සුත්වා මල්ලා ච මල්ලපුත්තා ච
මල්ලසුණිසා ච මල්ලපජාපතයයො ච අඝාවියනො දුම්මනා

යචයතොදුක්ඛසමප්පිතා අප්යපකච්යච යකයස පකිරිය කන්ෙන්ත, ොහා 

පග්ගය්හ කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත, විවට්ටන්ත – 

‘‘අතඛිප්පංභගවාපරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පංසුගයතොපරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං 
චක්ඛුංයලොයකඅන්ත හියතො’’ත. 

බුද්ධසරී පූජා 

227. අථ යඛො යකොසිනා කාමල්ලා පුරියස ආණායපසුං – ‘‘යතනහි, 

භයණ, කුසිනා ායං ගන්ධමාලඤ්ච සබ්ෙඤ්ච තාළාවච ං 
සන්නිපායතථා’’ත.අථයඛොයකොසිනා කාමල්ලාගන්ධමාලඤ්චසබ්ෙඤ්ච
තාළාවච ං පඤ්ච ච දුස්සයුගසතානි ආොය යයන උපවත්තනං මල්ලානං

සාලවනං, යයන භගවයතො සරී ං යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භගවයතො සරී ං නච්යචහි ගීයතහි වාදියතහි මායලහි ගන්යධහි
සක්කය ොන්තා ගරුං කය ොන්තා මායනන්තා පූයජන්තා යචලවිතානානි
කය ොන්තා මණ්ඩලමායළපටියායෙන්තාඑකදිවසංවීතනායමසුං. 

අථයඛොයකොසිනා කානංමල්ලානංඑතෙයහොසි – ‘‘අතවිකායලොයඛො

අජ්ජ භගවයතො සරී ං ඣායපතුං, ස්යව ොනි මයං භගවයතො සරී ං
ඣායපස්සාමා’’ත.අථයඛොයකොසිනා කා මල්ලාභගවයතොසරී ංනච්යචහි
ගීයතහි වාදියතහි මායලහි ගන්යධහි සක්කය ොන්තා ගරුං කය ොන්තා
මායනන්තා පූයජන්තා යචලවිතානානි කය ොන්තා මණ්ඩලමායළ 

පටියායෙන්තා දුතයම්පි දිවසං වීතනායමසුං, තතයම්පි දිවසං වීතනායමසුං, 

චතුත්ථම්පි දිවසං වීතනායමසුං, පඤ්චමම්පි දිවසං වීතනායමසුං, ඡට්ඨම්පි
දිවසංවීතනායමසුං. 

අථයඛොසත්තමංදිවසංයකොසිනා කානංමල්ලානං එතෙයහොසි–‘‘මයං
භගවයතො සරී ං නච්යචහි ගීයතහි වාදියතහි මායලහි ගන්යධහි
සක්කය ොන්තා ගරුං කය ොන්තා මායනන්තා පූයජන්තා ෙක්ඛියණන
ෙක්ඛිණං නග ස්ස හරිත්වා ොහිය න ොහි ං ෙක්ඛිණයතො නග ස්ස
භගවයතොසරී ං ඣායපස්සාමා’’ත. 
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228. යතන යඛො පන සමයයන අට්ඨ මල්ලපායමොක්ඛා සීසංන්හාතා 
අහතානිවත්ථානිනිවත්ථා ‘‘මයං භගවයතො සරී ංඋච්චාය ස්සාමා’’තන
සක්යකොන්ත උච්චාය තුං. අථ යඛො යකොසිනා කා මල්ලා ආයස්මන්තං

අනුරුද්ධං එතෙයවොචුං – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත අනුරුද්ධ, යහතු යකො

පච්චයයො, යයනියමඅට්ඨමල්ලපායමොක්ඛාසීසංන්හාතා අහතානිවත්ථානි
නිවත්ථා ‘මයං භගවයතො සරී ං උච්චාය ස්සාමා’ත න සක්යකොන්ත 

උච්චාය තු’’න්ත? ‘‘අඤ්ඤථා යඛො, වායසට්ඨා, තුම්හාකං අධිප්පායයො, 

අඤ්ඤථා යෙවතානං අධිප්පායයො’’ත. ‘‘කථං පන, භන්යත, යෙවතානං

අධිප්පායයො’’ත? ‘‘තුම්හාකං යඛො, වායසට්ඨා, අධිප්පායයො–‘මයංභගවයතො
සරී ං නච්යචහි ගීයතහි වාදියතහි මායලහි ගන්යධහි සක්කය ොන්තා ගරුං
කය ොන්තාමායනන්තා පූයජන්තා ෙක්ඛියණනෙක්ඛිණංනග ස්සහරිත්වා

ොහිය නොහි ංෙක්ඛිණයතොනග ස්සභගවයතොසරී ං ඣායපස්සාමා’ත; 

යෙවතානංයඛො, වායසට්ඨා, අධිප්පායයො – ‘මයංභගවයතොසරී ං දිබ්යෙහි 
නච්යචහි ගීයතහි වාදියතහි ගන්යධහි සක්කය ොන්තා ගරුං කය ොන්තා 
මායනන්තා පූයජන්තා උත්තය න උත්ත ං නග ස්ස හරිත්වා උත්තය න
ද්වාය න නග ං පයවයසත්වා මජ්යඣන මජ්ඣං නග ස්ස හරිත්වා
පු ත්ථියමනද්වාය නනික්ඛමිත්වා පු ත්ථිමයතොනග ස්සමකුටෙන්ධනං

නාම මල්ලානං යචතයං එත්ථ භගවයතො සරී ං ඣායපස්සාමා’ත. ‘‘යථා, 

භන්යත, යෙවතානංඅධිප්පායයො, තථායහොතූ’’ත. 

229. යතන යඛො පන සමයයන කුසිනා ා යාව සන්ධිසමලසංකටී ා 

ජණ්ණුමත්යතන ඔධිනා මන්ො වපුප්යඵහි සන්ථතා [සණ්ඨිතා (සයා.)] 
යහොත.අථයඛොයෙවතාචයකොසිනා කාචමල්ලාභගවයතොසරී ංදිබ්යෙහි
ච මානුසයකහි ච නච්යචහි ගීයතහි වාදියතහි මායලහි ගන්යධහි 

සක්කය ොන්තා ගරුං කය ොන්තා මායනන්තා පූයජන්තා උත්තය න
උත්ත ං නග ස්ස හරිත්වා උත්තය න ද්වාය න නග ං පයවයසත්වා
මජ්යඣන මජ්ඣං නග ස්ස හරිත්වා පු ත්ථියමන ද්වාය න නික්ඛමිත්වා
පු ත්ථිමයතො නග ස්ස මකුටෙන්ධනං නාම මල්ලානං යචතයං එත්ථ ච
භගවයතොසරී ංනික්ඛිපිංසු. 

230. අථ යඛොයකොසිනා කාමල්ලාආයස්මන්තං ආනන්ෙංඑතෙයවොචුං

–‘‘කථංමයං, භන්යතආනන්ෙ, තථාගතස්සසරීය පටිපජ්ජාමා’’ත? ‘‘යථා

යඛො, වායසට්ඨා,  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්ත, එවං

තථාගතස්ස සරීය  පටිපජ්ජිතබ්ෙ’’න්ත. ‘‘කථං පන, භන්යත ආනන්ෙ, 

 ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්තී’’ත? ‘‘ ඤ්යඤො, වායසට්ඨා, 

චක්කවත්තස්ස සරී ං අහයතන වත්යථන යවයඨන්ත, අහයතන වත්යථන

යවයඨත්වා විහයතන කප්පායසන යවයඨන්ත, විහයතන කප්පායසන 
යවයඨත්වා අහයතන වත්යථන යවයඨන්ත. එයතන උපායයන පඤ්චහි
යුගසයතහි  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස සරී ං යවයඨත්වා ආයසාය
යතලයෙොණියා පක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤිස්සා ආයසාය යෙොණියා පටිකුජ්ජිත්වා
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111 

පටුන 

සබ්ෙගන්ධානංචිතකං කරිත්වා ඤ්යඤොචක්කවත්තස්සසරී ංඣායපන්ත.

චාතුමහාපයථ  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස ථූපං කය ොන්ත. එවං යඛො, 

වායසට්ඨා,  ඤ්යඤො චක්කවත්තස්ස සරීය  පටිපජ්ජන්ත. යථා යඛො, 

වායසට්ඨා,  ඤ්යඤොචක්කවත්තස්ස සරීය පටිපජ්ජන්ත, එවංතථාගතස්ස
සරීය පටිපජ්ජිතබ්ෙං.චාතුමහාපයථතථාගතස්ස ථූයපොකාතබ්යෙො.තත්ථ
යයමාලංවාගන්ධංවාචුණ්ණකංවාආය ොයපස්සන්තවා අභිවායෙස්සන්ත

වා චිත්තං වා පසායෙස්සන්ත, යතසං තං භවිස්සත දීඝ ත්තං හිතාය 

සුඛායා’’ත.අථයඛොයකොසිනා කාමල්ලාපුරියසආණායපසුං–‘‘යතනහි, 

භයණ, මල්ලානං විහතංකප්පාසංසන්නිපායතථා’’ත. 

අථ යඛො යකොසිනා කා මල්ලා භගවයතො සරී ං අහයතන වත්යථන

යවයඨත්වා විහයතන කප්පායසන යවයඨසුං, විහයතන කප්පායසන
යවයඨත්වා අහයතන වත්යථන යවයඨසුං. එයතන උපායයන පඤ්චහි
යුගසයතහිභගවයතොසරී ංයවයඨත්වා ආයසායයතලයෙොණියාපක්ඛිපිත්වා
අඤ්ඤිස්සාආයසායයෙොණියාපටිකුජ්ජිත්වා සබ්ෙගන්ධානංචිතකංකරිත්වා
භගවයතොසරී ංචිතකංආය ොයපසුං. 

මහාකස්සපත්යථ වත්ථු 

231. යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාමහාකස්සයපොපාවායකුසිනා ං 
අද්ධානමග්ගප්පටිප්පන්යනො යහොත මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි. අථ යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො මග්ගා
ඔක්කම්ම අඤ්ඤත ස්මිං රුක්ඛමූයල නිසීදි. යතන යඛො පන සමයයන
අඤ්ඤතය ො ආජීවයකො කුසිනා ාය මන්ො වපුප්ඵං ගයහත්වා පාවං
අද්ධානමග්ගප්පටිප්පන්යනොයහොත.අද්ෙසායඛො ආයස්මාමහාකස්සයපොතං

ආජීවකං දූ යතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වා තං ආජීවකං එතෙයවොච – 

‘‘අපාවුයසො, අම්හාකං සත්ථා ං ජානාසී’’ත? ‘‘ආමාවුයසො, ජානාමි, අජ්ජ 
සත්තාහපරිනිබ්බුයතො සමයණොයගොතයමො.තයතො යමඉෙංමන්ො වපුප්ඵං
ගහිත’’න්ත.තත්ථයය යත භික්ඛූඅවීත ාගාඅප්යපකච්යචොහාපග්ගය්හ

කන්ෙන්ත, ඡින්නපාතං පපතන්ත, ආවට්ටන්ත, විවට්ටන්ත – ‘‘අතඛිප්පං

භගවා පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං සුගයතො පරිනිබ්බුයතො, අතඛිප්පං චක්ඛුං

යලොයක අන්ත හියතො’’ත. යය පන යත භික්ඛූ වීත ාගා, යත සතා

සම්පජානාඅධිවායසන්ත–‘‘අනිච්චාසඞ්ඛා ා, තං කුයතත්ථලබ්භා’’ත. 

232. යතනයඛොපනසමයයනසුභද්යෙොනාමවුද්ධපබ්ෙජියතොතස්සං 
පරිසායංනිසින්යනොයහොත. අථයඛොසුභද්යෙො වුද්ධපබ්ෙජියතොයත භික්ඛූ

එතෙයවොච–‘‘අලං, ආවුයසො, මායසොචිත්ථ, මාපරියෙවිත්ථ, සුමුත්තාමයං

යතනමහාසමයණන.උපද්දුතාචයහොම– ‘ඉෙංයවොකප්පත, ඉෙංයවොන 

කප්පතී’ත.ඉොනිපනමයංයංඉච්ඡිස්සාම, තංකරිස්සාම, යංනඉච්ඡිස්සාම, 
නතං කරිස්සාමා’’ත.අථයඛොආයස්මාමහාකස්සයපො භික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘අලං, ආවුයසො, මායසොචිත්ථ, මාපරියෙවිත්ථ.නනුඑතං, ආවුයසො, භගවතා
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පටුන 

පටිකච්යචව අක්ඛාතං – ‘සබ්යෙයහව පියයහි මනායපහි නානාභායවො

විනාභායවො අඤ්ඤථාභායවො’.තංකුයතත්ථ, ආවුයසො, ලබ්භා.‘යංතංජාතං

භූතංසඞ්ඛතංපයලොකධම්මං, තංතථාගතස්සාපිසරී ංමාපලුජ්ජී’ත, යනතං
ඨානංවිජ්ජතී’’ත. 

233. යතනයඛොපනසමයයනචත්තාය ොමල්ලපායමොක්ඛාසීසංන්හාතා 
අහතානිවත්ථානිනිවත්ථා – ‘‘මයංභගවයතොචිතකංආළිම්යපස්සාමා’’ත
නසක්යකොන්ත ආළිම්යපතුං. අථයඛොයකොසිනා කාමල්ලාආයස්මන්තං

අනුරුද්ධං එතෙයවොචුං – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත අනුරුද්ධ, යහතු යකො

පච්චයයො, යයනියම චත්තාය ො මල්ලපායමොක්ඛා සීසංන්හාතා අහතානි
වත්ථානි නිවත්ථා – ‘මයං භගවයතො චිතකං ආළිම්යපස්සාමා’ත න 

සක්යකොන්ත ආළිම්යපතු’’න්ත? ‘‘අඤ්ඤථා යඛො, වායසට්ඨා, යෙවතානං

අධිප්පායයො’’ත. ‘‘කථං පන, භන්යත, යෙවතානං අධිප්පායයො’’ත? 

‘‘යෙවතානං යඛො, වායසට්ඨා, අධිප්පායයො – ‘අයංආයස්මා මහාකස්සයපො
පාවායකුසිනා ංඅද්ධානමග්ගප්පටිප්පන්යනොමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං

පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි. න තාව භගවයතො චිතයකො පජ්ජලිස්සත, 

යාවායස්මාමහාකස්සයපොභගවයතොපායෙසි සානවන්දිස්සතී’’’ත. ‘‘යථා, 

භන්යත, යෙවතානංඅධිප්පායයො, තථායහොතූ’’ත. 

234. අථ යඛොආයස්මා මහාකස්සයපො යයනකුසිනා ා මකුටෙන්ධනං

නාම මල්ලානං යචතයං, යයන භගවයතො චිතයකො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකංසං චීව ං කත්වා අඤ්ජලිං පණායමත්වා තක්ඛත්තුං
චිතකං පෙක්ඛිණං කත්වා භගවයතො පායෙ සි සා වන්දි. තානිපි යඛො
පඤ්චභික්ඛුසතානිඑකංසං චීව ංකත්වාඅඤ්ජලිංපණායමත්වාතක්ඛත්තුං
චිතකං පෙක්ඛිණං කත්වා භගවයතො පායෙ සි සා වන්දිංසු. වන්දියත ච 

පනායස්මතා මහාකස්සයපන යතහි ච පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි සයයමව
භගවයතොචිතයකො පජ්ජලි. 

235. ඣායමානස්ස යඛො පනභගවයතොසරී ස්සයං අයහොසි ඡවීතවා

චම්මන්ත වා මංසන්ත වා න්හාරූත වා ලසිකාත වා, තස්ස යනව ඡාරිකා

පඤ්ඤායිත්ථ, නමසි; සරී ායනවඅවසිස්සිංසු.යසයයථාපිනාමසප්පිස්සවා 

යතලස්ස වා ඣායමානස්ස යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායත, න මසි; එවයමව
භගවයතො සරී ස්ස ඣායමානස්ස යං අයහොසි ඡවීත වා චම්මන්ත වා

මංසන්තවාන්හාරූතවාලසිකාතවා, තස්සයනවඡාරිකාපඤ්ඤායිත්ථ, න

මසි; සරී ායනවඅවසිස්සිංසු.යතසඤ්චපඤ්චන්නං දුස්සයුගසතානංද්යවව
දුස්සානිනඩය්හිංසුයඤ්චසබ්ෙඅබ්භන්තරිමංයඤ්ච ොහි ං.ෙඩ්යඪචයඛො
පනභගවයතොසරීය අන්තලික්ඛාඋෙකධා ාපාතුභවිත්වාභගවයතොචිතකං 

නිබ්ොයපසි. උෙකසාලයතොපි [උෙකං සාලයතොපි (සී. සයා. කං.)] 
අබ්භුන්නමිත්වා භගවයතො චිතකං නිබ්ොයපසි. යකොසිනා කාපි මල්ලා
සබ්ෙගන්යධොෙයකන භගවයතොචිතකංනිබ්ොයපසුං.අථයඛොයකොසිනා කා
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මල්ලා භගවයතො සරී ානි සත්තාහං සන්ධාගාය  සත්තපඤ්ජ ං කරිත්වා

ධනුපාකා ං පරික්ඛිපායපත්වා [පරික්ඛිපිත්වා (සයා.)] නච්යචහි ගීයතහි
වාදියතහිමායලහිගන්යධහිසක්කරිංසුගරුංකරිංසුමායනසුංපූයජසුං. 

සරී ධාතුවිභාජනං 

236. අස්යසොසි යඛො  ාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො – 

‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො  ාජා මාගයධො
අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො යකොසිනා කානං මල්ලානං දූතං පායහසි –

‘‘භගවාපිඛත්තයයොඅහම්පි ඛත්තයයො, අහම්පිඅ හාමිභගවයතොසරී ානං

භාගං, අහම්පිභගවයතොසරී ානංථූපඤ්ච මහඤ්චකරිස්සාමී’’ත. 

අස්යසොසුං යඛො යවසාලිකා ලිච්ඡවී – ‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං 
පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො යවසාලිකා ලිච්ඡවී යකොසිනා කානං මල්ලානං

දූතං පායහසුං – ‘‘භගවාපි ඛත්තයයො මයම්පි ඛත්තයා, මයම්පි අ හාම

භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච
කරිස්සාමා’’ත. 

අස්යසොසුං යඛො කපිලවත්ථුවාසී සකයා – ‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං 
පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො කපිලවත්ථුවාසී සකයා යකොසිනා කානං

මල්ලානං දූතංපායහසුං–‘‘භගවාඅම්හාකංඤාතයසට්යඨො, මයම්පිඅ හාම

භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච 
කරිස්සාමා’’ත. 

අස්යසොසුංයඛොඅල්ලකප්පකාබුලයයො [ථූලයයො (සයා.)] – ‘‘භගවාකි 
කුසිනා ායං පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො අල්ලකප්පකා බුලයයො
යකොසිනා කානං මල්ලානං දූතං පායහසුං – ‘‘භගවාපි ඛත්තයයො මයම්පි

ඛත්තයා, මයම්පි අ හාම භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො

සරී ානංථූපඤ්චමහඤ්ච කරිස්සාමා’’ත. 

අස්යසොසුං යඛො  ාමගාමකා යකොළියා – ‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං 
පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො  ාමගාමකා යකොළියා යකොසිනා කානං

මල්ලානං දූතං පායහසුං – ‘‘භගවාපි ඛත්තයයො මයම්පි ඛත්තයා, මයම්පි

අ හාම භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච
මහඤ්චකරිස්සාමා’’ත. 

අස්යසොසි යඛො යවට්ඨදීපයකො බ්රාහ්මයණො – ‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං 
පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො යවට්ඨදීපයකො බ්රාහ්මයණො යකොසිනා කානං

මල්ලානංදූතංපායහසි – ‘‘භගවාපිඛත්තයයොඅහංපිස්මිබ්රාහ්මයණො, අහම්පි

අ හාමි භගවයතො සරී ානං භාගං, අහම්පි භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච
මහඤ්චකරිස්සාමී’’ත. 
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අස්යසොසුං යඛො පායවයයකා මල්ලා – ‘‘භගවා කි  කුසිනා ායං 
පරිනිබ්බුයතො’’ත.අථයඛොපායවයයකාමල්ලායකොසිනා කානංමල්ලානං

දූතං පායහසුං – ‘‘භගවාපි ඛත්තයයො මයම්පි ඛත්තයා, මයම්පි අ හාම

භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච
කරිස්සාමා’’ත. 

එවං වුත්යත යකොසිනා කා මල්ලා යත සඞ්යඝ ගයණ එතෙයවොචුං –

‘‘භගවා අම්හාකංගාමක්යඛත්යතපරිනිබ්බුයතො, නමයංෙස්සාමභගවයතො 
සරී ානංභාග’’න්ත. 

237. එවංවුත්යතයෙොයණොබ්රාහ්මයණොයතසඞ්යඝගයණඑතෙයවොච – 

‘‘සුණන්තු යභොන්යතොමමඑකවාචං, 

අම්හාක [ඡන්ොනු ක්ඛණත්ථං නිග්ගහීතයලොයපො]; බුද්යධො අහු

ඛන්තවායෙො; 

න හිසාධුයං උත්තමපුග්ගලස්ස, 
සරී භායගසියාසම්පහාය ො. 

සබ්යෙවයභොන්යතොසහිතාසමග්ගා, 

සම්යමොෙමානාකය ොමට්ඨභායග; 

විත්ථාරිකායහොන්තුදිසාසුථූපා, 
ෙහූජනාචක්ඛුමයතොපසන්නා’’ත. 

238. ‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, ත්වඤ්යඤවභගවයතොසරී ානිඅට්ඨධා සමං

සවිභත්තං විභජාහී’’ත. ‘‘එවං, යභො’’ත යඛො යෙොයණො බ්රාහ්මයණො යතසං
සඞ්ඝානං ගණානං පටිස්සුත්වා භගවයතො සරී ානි අට්ඨධා සමං සුවිභත්තං
විභජිත්වා යත සඞ්යඝ ගයණ එතෙයවොච – ‘‘ඉමං යම යභොන්යතො තුම්ෙං
ෙෙන්තු අහම්පි තුම්ෙස්ස ථූපඤ්ච මහඤ්ච කරිස්සාමී’’ත. අෙංසු යඛො යත
යෙොණස්සබ්රාහ්මණස්සතුම්ෙං. 

අස්යසොසුංයඛොපිප්පලිවනියා [පිප්ඵලිවනියා (සයා.)] යමොරියා–‘‘භගවා
කි  කුසිනා ායං පරිනිබ්බුයතො’’ත. අථ යඛො පිප්පලිවනියා යමොරියා
යකොසිනා කානං මල්ලානං දූතං පායහසුං – ‘‘භගවාපි ඛත්තයයො මයම්පි

ඛත්තයා, මයම්පි අ හාම භගවයතො සරී ානං භාගං, මයම්පි භගවයතො
සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච කරිස්සාමා’’ත. ‘‘නත්ථි භගවයතො සරී ානං

භායගො, විභත්තානිභගවයතො සරී ානි.ඉයතොඅඞ්ගා ංහ ථා’’ත.යතතයතො

අඞ්ගා ංහරිංසු [ආහරිංසු (සයා.ක.)]. 

ධාතුථූපපූජා 

239. අථ යඛො  ාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො  ාජගයහ
භගවයතො සරී ානංථූපඤ්චමහඤ්චඅකාසි.යවසාලිකාපි ලිච්ඡවීයවසාලියං 
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භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච අකංසු. කපිලවත්ථුවාසීපි සකයා 
කපිලවත්ථුස්මිංභගවයතොසරී ානංථූපඤ්චමහඤ්චඅකංසු.අල්ලකප්පකාපි
බුලයයො අල්ලකප්යප භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච අකංසු.
 ාමගාමකාපි යකොළියා  ාමගායම භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච
අකංසු.යවට්ඨදීපයකොපිබ්රාහ්මයණොයවට්ඨදීයපභගවයතො සරී ානංථූපඤ්ච
මහඤ්ච අකාසි. පායවයයකාපිමල්ලා පාවායං භගවයතො සරී ානං ථූපඤ්ච
මහඤ්ච අකංසු. යකොසිනා කාපි මල්ලා කුසිනා ායං භගවයතො සරී ානං 
ථූපඤ්චමහඤ්ච අකංසු.යෙොයණොපිබ්රාහ්මයණොතුම්ෙස්සථූපඤ්චමහඤ්ච
අකාසි. පිප්පලිවනියාපි යමොරියා පිප්පලිවයන අඞ්ගා ානං ථූපඤ්ච මහඤ්ච 
අකංසු. ඉත අට්ඨ සරී ථූපා නවයමො තුම්ෙථූයපො ෙසයමො අඞ්ගා ථූයපො.
එවයමතං භූතපුබ්ෙන්ත. 

240. අට්ඨයෙොණංචක්ඛුමයතොසරී ං, සත්තයෙොණංජම්බුදීයප මයහන්ත. 

එකඤ්චයෙොණංපුරිසවරුත්තමස්ස,  ාමගායමනාග ාජාමයහත. 

එකාහිොඨාතදියවහිපූජිතා, එකාපනගන්ධා පුය මහීයත; 

කාලිඞ්ග ඤ්යඤොවිජියතපුයනකං, එකංපනනාග ාජාමයහත. 

තස්යසව යතයජනඅයංවසුන්ධ ා, 

ආයාගයසට්යඨහිමහීඅලඞ්කතා; 

එවංඉමංචක්ඛුමයතොසරී ං, 
සුසක්කතංසක්කතසක්කයතහි. 

යෙවින්ෙනාගින්ෙනරින්ෙපූජියතො, 

මනුස්සින්ෙයසට්යඨහිතයථවපූජියතො; 

තංවන්ෙථ [තංතංවන්ෙථ(සයා.)] පඤ්ජලිකාලභිත්වා, 
බුද්යධොහයවකප්පසයතහිදුල්ලයභොත. 

චත්තාලීසසමාෙන්තා, යකසායලොමාචසබ්ෙයසො; 

යෙවාහරිංසුඑයකකං, චක්කවාළප ම්ප ාත. 

මහාපරිනිබ්ොනසුත්තංනිට්ඨිතංතතයං. 
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4. මහාසුදස්සනසුත්තං 

241. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා කුසිනා ායං විහ ත 

උපවත්තයන මල්ලානං සාලවයන අන්තය න යමකසාලානං
පරිනිබ්ොනසමයය. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘මා, භන්යත, භගවා ඉමස්මිං ඛුද්ෙකනග යක උජ්ජඞ්ගලනග යක

සාඛානග යක පරිනිබ්ොයි. සන්ත, භන්යත, අඤ්ඤානි මහානග ානි.

යසයයථිෙං – චම්පා,  ාජගහං, සාවත්ථි, සායකතං, යකොසම්බී, ො ාණසී; 
එත්ථභගවාපරිනිබ්ොයතු.එත්ථෙහූඛත්තයමහාසාලා බ්රාහ්මණමහාසාලා

ගහපතමහාසාලා තථාගයත අභිප්පසන්නා, යත තථාගතස්ස සරී පූජං 
කරිස්සන්තී’’ත. 

242. ‘‘මා යහවං, ආනන්ෙ, අවච; මා යහවං, ආනන්ෙ, අවච – 
ඛුද්ෙකනග කංඋජ්ජඞ්ගලනග කංසාඛානග ක’’න්ත. 

කුසාවතී ාජධානී 

‘‘භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො නාම අයහොසි ඛත්තයයො 

මුද්ධාවසිත්යතො [ඛත්තයයො මුද්ධාභිසිත්යතො (ක.), චක්කවත්තීධම්මියකො
ධම්ම ාජා (මහාපරිනිබ්ොනසුත්ත)] චාතු න්යතො විජිතාවී 

ජනපෙත්ථාවරියප්පත්යතො.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස අයං 
කුසිනා ා කුසාවතී නාම  ාජධානී අයහොසි. පු ත්ථියමන ච පච්ඡියමන ච

ද්වාෙසයයොජනානි ආයායමන, උත්තය නචෙක්ඛියණනචසත්තයයොජනානි

විත්ථාය න. කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානී ඉද්ධා යචව අයහොසි ඵීතා ච

ෙහුජනාචආකිණ්ණමනුස්සාචසුභික්ඛාච.යසයයථාපි, ආනන්ෙ, යෙවානං

ආළකමන්ොනාම ාජධානීඉද්ධායචවයහොතඵීතාච [ඉද්ධායචවඅයහොසි

ඵීතා ච (සයා.)] ෙහුජනාච ආකිණ්ණයක්ඛා ච සුභික්ඛා ච; එවයමවයඛො, 

ආනන්ෙ, කුසාවතී  ාජධානී ඉද්ධා යචව අයහොසි ඵීතා ච ෙහුජනා ච

ආකිණ්ණමනුස්සාචසුභික්ඛාච.කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානීෙසහිසද්යෙහි

අවිවිත්තා අයහොසි දිවා යචව  ත්තඤ්ච, යසයයථිෙං – හත්ථිසද්යෙන
අස්සසද්යෙන  ථසද්යෙන යභරිසද්යෙන මුදිඞ්ගසද්යෙන වීණාසද්යෙන
ගීතසද්යෙනසඞ්ඛසද්යෙන සම්මසද්යෙන පාණිතාළසද්යෙන ‘අස්නාථපිවථ
ඛාෙථා’තෙසයමනසද්යෙන. 

‘‘කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානීසත්තහිපාකාය හිපරික්ඛිත්තා අයහොසි.

එයකො පාකාය ො යසොවණ්ණමයයො, එයකො රූපියමයයො, එයකො

යවළුරියමයයො, එයකො ඵලිකමයයො, එයකො යලොහිතඞ්කමයයො 

[යලොහිතඞ්ගමයයො (ක.), යලොහිතකමයයො (ෙයාක යණසු)], එයකො

මසා ගල්ලමයයො, එයකො සබ්ෙ තනමයයො. කුසාවතයා, ආනන්ෙ, 
 ාජධානියා චතුන්නං වණ්ණානං ද්වා ානි අයහසුං. එකං ද්වා ං
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යසොවණ්ණමයං, එකං රූපියමයං, එකං යවළුරියමයං, එකං ඵලිකමයං. 
එයකකස්මිං ද්වාය  සත්ත සත්ත එසිකා නිඛාතා අයහසුං තයපොරිසඞ්ගා

තයපොරිසනිඛාතාද්වාෙසයපොරිසා උබ්යෙයධන.එකාඑසිකායසොවණ්ණමයා, 

එකාරූපියමයා, එකායවළුරියමයා, එකාඵලිකමයා, එකා යලොහිතඞ්කමයා, 

එකා මසා ගල්ලමයා, එකා සබ්ෙ තනමයා. කුසාවතී, ආනන්ෙ,  ාජධානී 

සත්තහිතාලපන්තීහිපරික්ඛිත්තාඅයහොසි.එකාතාලපන්තයසොවණ්ණමයා, 

එකාරූපියමයා, එකායවළුරියමයා, එකාඵලිකමයා, එකායලොහිතඞ්කමයා, 

එකා මසා ගල්ලමයා, එකා සබ්ෙ තනමයා. යසොවණ්ණමයස්ස තාලස්ස

යසොවණ්ණමයයො ඛන්යධො අයහොසි, රූපියමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච.

රූපියමයස්ස තාලස්ස රූපියමයයො ඛන්යධො අයහොසි, යසොවණ්ණමයානි
පත්තානි ච ඵලානි ච. යවළුරියමයස්ස තාලස්ස යවළුරියමයයො ඛන්යධො

අයහොසි, ඵලිකමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. ඵලිකමයස්ස තාලස්ස

ඵලිකමයයො ඛන්යධො අයහොසි, යවළුරියමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච.

යලොහිතඞ්කමයස්ස තාලස්ස යලොහිතඞ්කමයයො ඛන්යධො අයහොසි, 
මසා ගල්ලමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. මසා ගල්ලමයස්ස තාලස්ස

මසා ගල්ලමයයො ඛන්යධො අයහොසි, යලොහිතඞ්කමයානි පත්තානිච ඵලානි

ච. සබ්ෙ තනමයස්ස තාලස්ස සබ්ෙ තනමයයො ඛන්යධො අයහොසි, 

සබ්ෙ තනමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. තාසං යඛො පනානන්ෙ, 
තාලපන්තීනංවායතරිතානං සද්යෙොඅයහොසිවග්ගුච ජනීයයොචඛමනීයයො 

[කමනීයයො (සී. සයා. .).)] ච මෙනීයයො ච. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, 
පඤ්චඞ්ගිකස්ස තූරියස්ස සුවිනීතස්ස සුප්පටිතාළිතස්ස සුකුසයලහි
සමන්නාහතස්සසද්යෙොයහොතවග්ගුච  ජනීයයොචඛමනීයයොචමෙනීයයො

ච, එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, තාසං තාලපන්තීනං වායතරිතානං සද්යෙො

අයහොසිවග්ගුච ජනීයයොචඛමනීයයොච මෙනීයයොච.යයයඛොපනානන්ෙ, 

යතන සමයයනකුසාවතයා  ාජධානියා ධුත්තා අයහසුං යසොණ්ඩා පිපාසා, 
යතතාසංතාලපන්තීනංවායතරිතානංසද්යෙන පරිචාය සුං. 

චක්ක තනං 

243. ‘‘ ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො සත්තහි තයනහිසමන්නාගයතො

අයහොසි චතූහි ච ඉද්ධීහි. කතයමහි සත්තහි? ඉධානන්ෙ,  ඤ්යඤො
මහාසුෙස්සනස්සතෙහුයපොසයථපන්න යසසීසංන්හාතස්සඋයපොසථිකස්ස 
උපරිපාසාෙව ගතස්සදිබ්ෙංචක්ක තනංපාතු යහොසිසහස්සා ංසයනමිකං
සනාභිකං සබ්ොකා පරිපූ ං.දිස්වා ඤ්යඤොමහාසුෙස්සනස්සඑතෙයහොසි–

‘සුතං යඛො පයනතං – ‘‘යස්ස  ඤ්යඤො ඛත්තයස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
තෙහුයපොසයථ පන්න යස සීසංන්හාතස්ස උයපොසථිකස්ස
උපරිපාසාෙව ගතස්ස දිබ්ෙං චක්ක තනං පාතුභවත සහස්සා ං සයනමිකං 

සනාභිකං සබ්ොකා පරිපූ ං, යසො යහොත  ාජා චක්කවත්තී’’ත. අස්සං නු
යඛොඅහං ාජා චක්කවත්තී’ත. 
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244. ‘‘අථයඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනොඋට්ඨායාසනාඑකංසං 
උත්ත ාසඞ්ගං කරිත්වා වායමන හත්යථන සුවණ්ණභිඞ්කා ං ගයහත්වා
ෙක්ඛියණන හත්යථන චක්ක තනං අබ්භුක්කිරි – ‘පවත්තතු භවං

චක්ක තනං, අභිවිජිනාතු භවං චක්ක තන’න්ත. අථ යඛො තං, ආනන්ෙ, 

චක්ක තනං පු ත්ථිමං දිසං පවත්ත [පවත්තත (සයා. ක.)], අන්වයෙව 

[අනුයෙව (සයා.)]  ාජාමහාසුෙස්සයනොසද්ධිංචතු ඞ්ගිනියායසනාය, යස්මිං

යඛො පනානන්ෙ, පයෙයස චක්ක තනං පතට්ඨාසි, තත්ථ  ාජා 
මහාසුෙස්සයනො වාසං උපගච්ඡි සද්ධිං චතු ඞ්ගිනියා යසනාය. යය යඛො

පනානන්ෙ, පු ත්ථිමාය දිසාය පටි ාජායනො, යත  ාජානං මහාසුෙස්සනං

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි යඛො මහා ාජ, ස්වාගතං යත මහා ාජ, 

සකං යතමහා ාජ, අනුසාස මහා ාජා’ත.  ාජා මහාසුෙස්සයනො එවමාහ –

‘පායණො න හන්තබ්යෙො, අදින්නං න ආොතබ්ෙං, කායමසු මිච්ඡා න

චරිතබ්ො, මුසා න භණිතබ්ො, මජ්ජං න පාතබ්ෙං, යථාභුත්තඤ්ච

භුඤ්ජථා’ත. යය යඛො පනානන්ෙ, පු ත්ථිමාය දිසාය පටි ාජායනො, යත

 ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස අනුයන්තා අයහසුං. අථ යඛො තං, ආනන්ෙ, 
චක්ක තනංපු ත්ථිමංසමුද්ෙංඅජ්යඣොගායහත්වාපච්චුත්තරිත්වාෙක්ඛිණං
දිසං පවත්ත…යප.… ෙක්ඛිණං සමුද්ෙං අජ්යඣොගායහත්වා පච්චුත්තරිත්වා
පච්ඡිමං දිසං පවත්ත…යප.… පච්ඡිමං සමුද්ෙං අජ්යඣොගායහත්වා

පච්චුත්තරිත්වාඋත්ත ංදිසං පවත්ත, අන්වයෙව ාජාමහාසුෙස්සයනොසද්ධිං

චතු ඞ්ගිනියා යසනාය. යස්මිං යඛො පනානන්ෙ, පයෙයස චක්ක තනං

පතට්ඨාසි, තත්ථ ාජාමහාසුෙස්සයනොවාසංඋපගච්ඡි සද්ධිංචතු ඞ්ගිනියා

යසනාය.යයයඛොපනානන්ෙ, උත්ත ායදිසායපටි ාජායනො, යත ාජානං 

මහාසුෙස්සනං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි යඛො මහා ාජ, ස්වාගතං

යත මහා ාජ, සකං යත මහා ාජ, අනුසාස මහා ාජා’ත.  ාජා

මහාසුෙස්සයනොඑවමාහ–‘පායණොනහන්තබ්යෙො, අදින්නංනආොතබ්ෙං, 

කායමසු මිච්ඡා න චරිතබ්ො, මුසා න භණිතබ්ො, මජ්ජං න පාතබ්ෙං, 

යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ත. යය යඛො පනානන්ෙ, උත්ත ාය දිසාය

පටි ාජායනො, යත ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්සඅනුයන්තාඅයහසුං. 

245. ‘‘අථ යඛො තං, ආනන්ෙ, චක්ක තනං සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං 
අභිවිජිනිත්වාකුසාවතං ාජධානිංපච්චාගන්ත්වා ඤ්යඤොමහාසුෙස්සනස්ස 

අන්යතපු ද්වාය අත්ථක ණපමුයඛඅක්ඛාහතංමඤ්යඤඅට්ඨාසි ඤ්යඤො

මහාසුෙස්සනස්ස අන්යතපු ං උපයසොභයමානං.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, 
මහාසුෙස්සනස්සඑවරූපංචක්ක තනං පාතු යහොසි. 

හත්ථි තනං 

246. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස හත්ථි තනං 
පාතු යහොසි සබ්ෙයසයතො සත්තප්පතට්යඨො ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො
උයපොසයථො නාම නාග ාජා. තං දිස්වා  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස චිත්තං

පසීදි–‘භද්ෙකංවතයභොහත්ථියානං, සයච ෙමථංඋයපයයා’ත.අථයඛොතං, 
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ආනන්ෙ, හත්ථි තනං – යසයයථාපි නාම ගන්ධහත්ථාජානියයො දීඝ ත්තං

සුපරිෙන්යතො, එවයමව ෙමථං උපගච්ඡි. භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා
මහාසුෙස්සයනො තයමව හත්ථි තනං වීමංසමායනො පුබ්ෙණ්හසමයං
අභිරුහිත්වා සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං අනුයායිත්වා කුසාවතං  ාජධානිං

පච්චාගන්ත්වා පාත ාසමකාසි.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස
එවරූපංහත්ථි තනංපාතු යහොසි. 

අස්ස තනං 

247. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස අස්ස තනං
පාතු යහොසි සබ්ෙයසයතො කාළසීයසො මුඤ්ජයකයසො ඉද්ධිමා 
යවහාසඞ්ගයමො වලාහයකො නාම අස්ස ාජා. තං දිස්වා  ඤ්යඤො
මහාසුෙස්සනස්සචිත්තං පසීදි – ‘භද්ෙකංවතයභො අස්සයානංසයච ෙමථං

උයපයයා’ත. අථ යඛො තං, ආනන්ෙ, අස්ස තනං යසයයථාපි නාම භද්යෙො

අස්සාජානියයො දීඝ ත්තංසුපරිෙන්යතො, එවයමවෙමථංඋපගච්ඡි.භූතපුබ්ෙං, 

ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො තයමව අස්ස තනං වීමංසමායනො
පුබ්ෙණ්හසමයංඅභිරුහිත්වා සමුද්ෙපරියන්තංපථවිංඅනුයායිත්වාකුසාවතං

 ාජධානිං පච්චාගන්ත්වා පාත ාසමකාසි.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, 
මහාසුෙස්සනස්සඑවරූපංඅස්ස තනංපාතු යහොසි. 

මණි තනං 

248. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස මණි තනං
පාතු යහොසි. යසො අයහොසි මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතොඅච්යඡොවිප්පසන්යනොඅනාවියලොසබ්ොකා සම්පන්යනො.

තස්සයඛො පනානන්ෙ, මණි තනස්සආභාසමන්තායයොජනංඵුටාඅයහොසි.

භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනොතයමවමණි තනංවීමංසමායනො
චතු ඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වා මණිං ධජග්ගං ආය ොයපත්වා

 ත්තන්ධකා තමිසායපායාසි.යයයඛොපනානන්ෙ, සමන්තාගාමා අයහසුං, 
යත යතයනොභායසන කම්මන්යත පයයොයජසුං දිවාත මඤ්ඤමානා.

 ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්සඑවරූපංමණි තනංපාතු යහොසි. 

ඉත්ථි තනං 

249. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස ඉත්ථි තනං 
පාතු යහොසි අභිරූපා ෙස්සනීයා පාසාදිකා ප මාය වණ්ණයපොක්ඛ තාය
සමන්නාගතා නාතදීඝා නාත ස්සා නාතකිසා නාතථූලා නාතකාළිකා

නාච්යචොොතා අතක්කන්තා මානුසිවණ්ණං [මානුස්සිවණ්ණං (සයා.)] 

අප්පත්තා දිබ්ෙවණ්ණං. තස්ස යඛො පනානන්ෙ, ඉත්ථි තනස්ස එවරූයපො

කායසම්ඵස්යසො යහොත, යසයයථාපි නාම තූලපිචුයනො වා කප්පාසපිචුයනො

වා. තස්ස යඛො පනානන්ෙ, ඉත්ථි තනස්ස සීයත උණ්හානි ගත්තානි

යහොන්ත, උණ්යහසීතානි.තස්සයඛො පනානන්ෙ, ඉත්ථි තනස්සකායයතො

චන්ෙනගන්යධො වායත, මුඛයතො උප්පලගන්යධො. තං යඛො පනානන්ෙ, 
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ඉත්ථි තනං  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස පුබ්බුට්ඨායිනී අයහොසි 
පච්ඡානිපාතනී කිඞ්කා පටිස්සාවිනී මනාපචාරිනී පියවාදිනී. තං යඛො

පනානන්ෙ, ඉත්ථි තනං  ාජානං මහාසුෙස්සනං මනසාපි යනො අතචරි 

[අතචරී (ක.), අතචාරී (සී. සයා. .).)], කුයතො පන කායයන.  ඤ්යඤො, 

ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්සඑවරූපංඉත්ථි තනංපාතු යහොසි. 

ගහපති තනං 

250. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස ගහපත තනං 
පාතු යහොසි. තස්ස කම්මවිපාකජං දිබ්ෙචක්ඛු පාතු යහොසි යයන නිධිං
පස්සත සස්සාමිකම්පි අස්සාමිකම්පි. යසො  ාජානං මහාසුෙස්සනං

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ– ‘අප්යපොස්සුක්යකොත්වං, යෙව, යහොහි, අහංයත

ධයනන ධනක ණීයං කරිස්සාමී’ත. භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා
මහාසුෙස්සයනො තයමව ගහපත තනං වීමංසමායනො නාවං අභිරුහිත්වා 
මජ්යඣ ගඞ්ගාය නදියා යසොතං ඔගාහිත්වා ගහපත තනං එතෙයවොච – 

‘අත්යථොයම, ගහපත, හි ඤ්ඤසුවණ්යණනා’ත. ‘යතනහි, මහා ාජ, එකං

තී ං නාවා උයපතූ’ත. ‘ඉයධව යම, ගහපත, අත්යථො

හි ඤ්ඤසුවණ්යණනා’ත. අථ යඛො තං, ආනන්ෙ, ගහපත තනං උයභොහි
හත්යථහි උෙකං ඔමසිත්වා පූ ං හි ඤ්ඤසුවණ්ණස්ස කුම්භිං උද්ධරිත්වා

 ාජානං මහාසුෙස්සනං එතෙයවොච – ‘අලයමත්තාවතා මහා ාජ, 

කතයමත්තාවතා මහා ාජ, පූජිතයමත්තාවතා මහා ාජා’ත?  ාජා

මහාසුෙස්සයනො එවමාහ – ‘අලයමත්තාවතා ගහපත, කතයමත්තාවතා

ගහපත, පූජිතයමත්තාවතාගහපතී’ත. ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස
එවරූපංගහපත තනංපාතු යහොසි. 

පරිණා ක තනං 

251. ‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස
පරිණායක තනං පාතු යහොසි පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී පටිෙයලො

 ාජානං මහාසුෙස්සනං උපයායපතබ්ෙං උපයායපතුං, අපයායපතබ්ෙං

අපයායපතුං, ඨයපතබ්ෙං ඨයපතුං. යසො  ාජානං මහාසුෙස්සනං

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අප්යපොස්සුක්යකො ත්වං, යෙව, යහොහි, 

අහමනුසාසිස්සාමී’ත.  ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස එවරූපං 
පරිණායක තනංපාතු යහොසි. 

‘‘ ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො ඉයමහි සත්තහි  තයනහි
සමන්නාගයතො අයහොසි. 

චතුඉද්ධිසමන්නාගයතො 

252. ‘‘ ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො චතූහි ඉද්ධීහි සමන්නාගයතො 

අයහොසි.කතමාහිචතූහිඉද්ධීහි? ඉධානන්ෙ,  ාජාමහාසුෙස්සයනොඅභිරූයපො
අයහොසි ෙස්සනීයයො පාසාදියකො ප මාය වණ්ණයපොක්ඛ තාය
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සමන්නාගයතො අතවිය අඤ්යඤහි මනුස්යසහි.  ාජා, ආනන්ෙ, 
මහාසුෙස්සයනොඉමායපඨමායඉද්ධියාසමන්නාගයතොඅයහොසි. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො දීඝායුයකො අයහොසි 

චි ට්ඨිතයකොඅතවියඅඤ්යඤහිමනුස්යසහි. ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො 
ඉමායදුතයායඉද්ධියාසමන්නාගයතොඅයහොසි. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො අප්පාොයධො අයහොසි
අප්පාතඞ්යකො සමයවපාකිනියා ගහණියා සමන්නාගයතො නාතසීතාය 

නාච්චුණ්හායඅතවියඅඤ්යඤහිමනුස්යසහි. ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො
ඉමායතතයාය ඉද්ධියාසමන්නාගයතොඅයහොසි. 

‘‘පුන චප ං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො බ්රාහ්මණගහපතකානං

පියයොඅයහොසිමනායපො.යසයයථාපි, ආනන්ෙ, පිතාපුත්තානංපියයො යහොත

මනායපො, එවයමව යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො

බ්රාහ්මණගහපතකානං පියයො අයහොසි මනායපො.  ඤ්යඤොපි, ආනන්ෙ, 

මහාසුෙස්සනස්ස බ්රාහ්මණගහපතකා පියා අයහසුං මනාපා. යසයයථාපි, 

ආනන්ෙ, පිතු පුත්තා පියා යහොන්ත මනාපා, එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, 
 ඤ්යඤොපි මහාසුෙස්සනස්සබ්රාහ්මණගහපතකාපියාඅයහසුංමනාපා. 

‘‘භූතපුබ්ෙං, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො චතු ඞ්ගිනියා යසනාය 

උයයානභූමිං නියයාසි. අථ යඛො, ආනන්ෙ, බ්රාහ්මණගහපතකා  ාජානං

මහාසුෙස්සනං උපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු– ‘අත මායනො, යෙව, යාහි, යථා 

තංමයං චි ත ංපස්යසයයාමා’ත. ාජාපි, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනොසා ථිං

ආමන්යතසි – ‘අත මායනො, සා ථි,  ථං යපයසහි, යථා අහං

බ්රාහ්මණගහපතයකචි ත ංපස්යසයය’න්ත.  ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො

ඉමායචතුත්ථියා [චතුත්ථාය (සයා.)] ඉද්ධියාසමන්නාගයතොඅයහොසි. ාජා, 

ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනොඉමාහි චතූහිඉද්ධීහිසමන්නාගයතොඅයහොසි. 

ධම්මපාසාදයපොක්ඛ ණී 

253. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – 

‘යංනූනාහං ඉමාසු තාලන්තරිකාසු ධනුසයත ධනුසයත යපොක්ඛ ණියයො
මායපයය’න්ත. 

‘‘මායපසි යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො තාසු තාලන්තරිකාසු 

ධනුසයතධනුසයතයපොක්ඛ ණියයො.තායඛොපනානන්ෙ, යපොක්ඛ ණියයො
චතුන්නං වණ්ණානං ඉට්ඨකාහි චිතා අයහසුං – එකා ඉට්ඨකා

යසොවණ්ණමයා, එකාරූපියමයා, එකායවළුරියමයා, එකාඵලිකමයා. 

‘‘තාසු යඛො පනානන්ෙ, යපොක්ඛ ණීසු චත්තාරි චත්තාරි යසොපානානි 

අයහසුං චතුන්නං වණ්ණානං, එකං යසොපානං යසොවණ්ණමයං එකං
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රූපියමයං එකං යවළුරියමයං එකං ඵලිකමයං. යසොවණ්ණමයස්ස 

යසොපානස්ස යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං, රූපියමයා සූචියයො ච

උණ්හීසඤ්ච. රූපියමයස්ස යසොපානස්ස රූපියමයා ථම්භා අයහසුං, 
යසොවණ්ණමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. යවළුරියමයස්ස යසොපානස්ස

යවළුරියමයා ථම්භා අයහසුං, ඵලිකමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච.

ඵලිකමයස්ස යසොපානස්සඵලිකමයාථම්භාඅයහසුං, යවළුරියමයාසූචියයො

ච උණ්හීසඤ්ච. තා යඛො පනානන්ෙ, යපොක්ඛ ණියයො ද්වීහි යවදිකාහි

පරික්ඛිත්තා අයහසුං එකා යවදිකා යසොවණ්ණමයා, එකා රූපියමයා.

යසොවණ්ණමයාය යවදිකාය යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං, රූපියමයා 

සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. රූපියමයාය යවදිකායරූපියමයා ථම්භා අයහසුං, 

යසොවණ්ණමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො
මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – ‘යංනූනාහං ඉමාසු යපොක්ඛ ණීසු එවරූපං
මාලං ය ොපායපයයං උප්පලං පදුමං කුමුෙං පුණ්ඩරීකං සබ්යෙොතුකං

සබ්ෙජනස්සඅනාවට’න්ත.ය ොපායපසියඛො, ආනන්ෙ,  ාජාමහාසුෙස්සයනො
තාසු යපොක්ඛ ණීසු එවරූපං මාලං උප්පලං පදුමං කුමුෙං පුණ්ඩරීකං
සබ්යෙොතුකංසබ්ෙජනස්සඅනාවටං. 

254. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – 

‘යංනූනාහංඉමාසංයපොක්ඛ ණීනංතීය න්හාපයකපුරියසඨයපයයං, යය

ආගතාගතං ජනං න්හායපස්සන්තී’ත. ඨයපසි යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා

මහාසුෙස්සයනො තාසං යපොක්ඛ ණීනං තීය  න්හාපයක පුරියස, යය
ආගතාගතංජනංන්හායපසුං. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි –
‘යංනූනාහං ඉමාසං යපොක්ඛ ණීනං තීය  එවරූපං ොනං පට්ඨයපයයං –

අන්නං අන්නට්ඨිකස්ස [අන්නත්ථිතස්ස (සී. සයා.කං. .).), එවංසබ්ෙත්ථ

පකභිරූයපයනව දිස්සත], පානං පානට්ඨිකස්ස, වත්ථං වත්ථට්ඨිකස්ස, 

යානං යානට්ඨිකස්ස, සයනං සයනට්ඨිකස්ස, ඉත්ථිං ඉත්ථිට්ඨිකස්ස, 

හි ඤ්ඤං හි ඤ්ඤට්ඨිකස්ස, සුවණ්ණං සුවණ්ණට්ඨිකස්සා’ත. පට්ඨයපසි 

යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො තාසං යපොක්ඛ ණීනං තීය  එවරූපං

ොනං – අන්නංඅන්නට්ඨිකස්ස, පානංපානට්ඨිකස්ස, වත්ථංවත්ථට්ඨිකස්ස, 

යානං යානට්ඨිකස්ස, සයනං සයනට්ඨිකස්ස, ඉත්ථිං ඉත්ථිට්ඨිකස්ස, 

හි ඤ්ඤං හි ඤ්ඤට්ඨිකස්ස, සුවණ්ණංසුවණ්ණට්ඨිකස්ස. 

255. ‘‘අථයඛො, ආනන්ෙ, බ්රාහ්මණගහපතකාපහූතංසාපයතයයං ආොය

 ාජානං මහාසුෙස්සනං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘ඉෙං, යෙව, පහූතං 

සාපයතයයං යෙවඤ්යඤව උද්දිස්ස ආභතං, තං යෙයවො පටිග්ගණ්හතූ’ත. 

‘අලං යභො, මමපිෙං පහූතං සාපයතයයං ධම්මියකන ෙලිනා අභිසඞ්ඛතං, 

තඤ්ච යවො යහොතු, ඉයතො ච භියයයො හ ථා’ත. යත  ඤ්ඤා පටික්ඛිත්තා
එකමන්තං අපක්කම්ම එවං සමචින්යතසුං – ‘න යඛො එතං අම්හාකං
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පතරූපං, යං මයං ඉමානි සාපයතයයානි පුනයෙව සකානි ඝ ානි
පටිහය යයාම. යංනූන මයං  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස නියවසනං
මායපයයාමා’ත. යත  ාජානං මහාසුෙස්සනං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – 

‘නියවසනං යත යෙව, මායපස්සාමා’ත. අධිවායසසි යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා
මහාසුෙස්සයනො තුණ්හීභායවන. 

256. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ, සක්යකො යෙවානමින්යෙො  ඤ්යඤො 
මහාසුෙස්සනස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය විස්සකම්මං 

[විසුකම්මං (ක.)] යෙවපුත්තංආමන්යතසි – ‘එහි ත්වං, සම්ම විස්සකම්ම, 
 ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස නියවසනං මායපහි ධම්මං නාම පාසාෙ’න්ත.

‘එවං භද්ෙන්තවා’ත යඛො, ආනන්ෙ, විස්සකම්යමො යෙවපුත්යතො සක්කස්ස
යෙවානමින්ෙස්සපටිස්සුත්වායසයයථාපිනාමෙලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවා

ොහං පසාය යය පසාරිතං වා ොහං සමිඤ්යජයය, එවයමව යෙයවසු 

තාවතංයසසුඅන්ත හියතො ඤ්යඤොමහාසුෙස්සනස්සපු යතොපාතු යහොසි.

අථ යඛො, ආනන්ෙ, විස්සකම්යමො යෙවපුත්යතො  ාජානං මහාසුෙස්සනං

එතෙයවොච – ‘නියවසනං යත යෙව, මායපස්සාමි ධම්මං නාම පාසාෙ’න්ත.

අධිවායසසියඛො, ආනන්ෙ,  ාජාමහාසුෙස්සයනොතුණ්හීභායවන. 

‘‘මායපසි යඛො, ආනන්ෙ, විස්සකම්යමො යෙවපුත්යතො  ඤ්යඤො 

මහාසුෙස්සනස්ස නියවසනං ධම්මං නාම පාසාෙං. ධම්යමො, ආනන්ෙ, 
පාසායෙො පු ත්ථියමන පච්ඡියමන ච යයොජනං ආයායමන අයහොසි.

උත්තය න ෙක්ඛියණන ච අඩ්ඪයයොජනං විත්ථාය න. ධම්මස්ස, ආනන්ෙ, 
පාසාෙස්සතයපොරිසංඋච්චතය නවත්ථුචිතංඅයහොසිචතුන්නං වණ්ණානං

ඉට්ඨකාහි – එකා ඉට්ඨකා යසොවණ්ණමයා, එකා රූපියමයා, එකා

යවළුරියමයා, එකා ඵලිකමයා. 

‘‘ධම්මස්ස, ආනන්ෙ, පාසාෙස්ස චතු ාසීත ථම්භසහස්සානි අයහසුං 

චතුන්නං වණ්ණානං – එයකො ථම්යභො යසොවණ්ණමයයො, එයකො

රූපියමයයො, එයකො යවළුරියමයයො, එයකො ඵලිකමයයො. ධම්යමො, ආනන්ෙ, 
පාසායෙොචතුන්නංවණ්ණානංඵලයකහිසන්ථයතොඅයහොසි–එකං ඵලකං

යසොවණ්ණමයං, එකංරූපියමයං, එකංයවළුරියමයං, එකංඵලිකමයං. 

‘‘ධම්මස්ස, ආනන්ෙ, පාසාෙස්සචතුවීසතයසොපානානිඅයහසුං චතුන්නං

වණ්ණානං – එකං යසොපානං යසොවණ්ණමයං, එකං රූපියමයං, එකං

යවළුරියමයං, එකං ඵලිකමයං. යසොවණ්ණමයස්ස යසොපානස්ස
යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං රූපියමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච.
රූපියමයස්ස යසොපානස්ස රූපියමයා ථම්භා අයහසුං යසොවණ්ණමයා
සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. යවළුරියමයස්ස යසොපානස්ස යවළුරියමයා ථම්භා
අයහසුං ඵලිකමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. ඵලිකමයස්ස යසොපානස්ස
ඵලිකමයාථම්භාඅයහසුංයවළුරියමයාසූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. 
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‘‘ධම්යම, ආනන්ෙ, පාසායෙ චතු ාසීත කූටාගා සහස්සානි අයහසුං 

චතුන්නං වණ්ණානං – එකං කූටාගා ං යසොවණ්ණමයං, එකං රූපියමයං, 

එකං යවළුරියමයං, එකං ඵලිකමයං. යසොවණ්ණමයය කූටාගාය 

රූපියමයයො පල්ලඞ්යකො පඤ්ඤත්යතො අයහොසි, රූපියමයය කූටාගාය 

යසොවණ්ණමයයො පල්ලඞ්යකො පඤ්ඤත්යතො අයහොසි, යවළුරියමයය

කූටාගාය  ෙන්තමයයො පල්ලඞ්යකො පඤ්ඤත්යතො අයහොසි, ඵලිකමයය
කූටාගාය  සා මයයොපල්ලඞ්යකොපඤ්ඤත්යතොඅයහොසි.යසොවණ්ණමයස්ස

කූටාගා ස්සද්වාය රූපියමයයො තායලොඨියතොඅයහොසි, තස්සරූපියමයයො
ඛන්යධොයසොවණ්ණමයානිපත්තානිචඵලානිච. රූපියමයස්සකූටාගා ස්ස

ද්වාය  යසොවණ්ණමයයො තායලො ඨියතො අයහොසි, තස්ස යසොවණ්ණමයයො 

ඛන්යධො, රූපියමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. යවළුරියමයස්සකූටාගා ස්ස

ද්වාය  ඵලිකමයයො තායලො ඨියතො අයහොසි, තස්ස ඵලිකමයයො ඛන්යධො, 
යවළුරියමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. ඵලිකමයස්ස කූටාගා ස්ස ද්වාය 

යවළුරියමයයො තායලො ඨියතො අයහොසි, තස්ස යවළුරියමයයො ඛන්යධො, 
ඵලිකමයානිපත්තානිචඵලානිච. 

257. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – 

‘යංනූනාහං මහාවියූහස්ස කූටාගා ස්ස ද්වාය  සබ්ෙයසොවණ්ණමයං

තාලවනං මායපයයං, යත්ථ දිවාවිහා ං නිසීදිස්සාමී’ත. මායපසි යඛො, 

ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො මහාවියූහස්ස කූටාගා ස්ස ද්වාය 

සබ්ෙයසොවණ්ණමයංතාලවනං, යත්ථදිවාවිහා ං නිසීදි.ධම්යමො, ආනන්ෙ, 

පාසායෙො ද්වීහි යවදිකාහි පරික්ඛිත්යතො අයහොසි, එකා යවදිකා

යසොවණ්ණමයා, එකා රූපියමයා. යසොවණ්ණමයාය යවදිකාය

යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං, රූපියමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. 

රූපියමයායයවදිකායරූපියමයාථම්භාඅයහසුං, යසොවණ්ණමයාසූචියයොච
උණ්හීසඤ්ච. 

258. ‘‘ධම්යමො, ආනන්ෙ, පාසායෙො ද්වීහි කිඞ්කිණිකජායලහි 

[කිඞ්කණිකජායලහි (සයා. ක.)] පරික්ඛිත්යතො අයහොසි – එකං ජාලං
යසොවණ්ණමයං එකං රූපියමයං. යසොවණ්ණමයස්ස ජාලස්ස රූපියමයා

කිඞ්කිණිකා අයහසුං, රූපියමයස්ස ජාලස්ස යසොවණ්ණමයා කිඞ්කිණිකා

අයහසුං. යතසං යඛො පනානන්ෙ, කිඞ්කිණිකජාලානං වායතරිතානං සද්යෙො

අයහොසිවග්ගුච ජනීයයොචඛමනීයයොචමෙනීයයොච. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, 
පඤ්චඞ්ගිකස්ස තූරියස්ස සුවිනීතස්ස සුප්පටිතාළිතස්ස සුකුසයලහි 

[කුසයලහි (සී. සයා. කං. .).)] සමන්නාහතස්ස සද්යෙො යහොත, වග්ගු ච

 ජනීයයො ච ඛමනීයයො ච මෙනීයයො ච, එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, යතසං
කිඞ්කිණිකජාලානං වායතරිතානං සද්යෙො අයහොසි වග්ගු ච  ජනීයයො ච

ඛමනීයයොච මෙනීයයොච.යයයඛොපනානන්ෙ, යතනසමයයනකුසාවතයා 

 ාජධානියා ධුත්තා අයහසුං යසොණ්ඩා පිපාසා, යත යතසං
කිඞ්කිණිකජාලානං වායතරිතානං සද්යෙන පරිචාය සුං. නිට්ඨියතො යඛො
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පටුන 

පනානන්ෙ, ධම්යමොපාසායෙොදුද්දික්යඛොඅයහොසි මුසතචක්ඛූනි.යසයයථාපි, 

ආනන්ෙ, වස්සානංපච්ඡියමමායසස ෙසමයයවිද්යධ විගතවලාහයකයෙයව

ආදිච්යචො නභං අබ්භුස්සක්කමායනො [අබ්භුග්ගමමායනො (සී. .). ක.)] 

දුද්දික්යඛො [දුදික්යඛො (.).)] යහොත මුසත චක්ඛූනි; එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, 
ධම්යමොපාසායෙොදුද්දික්යඛො අයහොසිමුසතචක්ඛූනි. 

259. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – 

‘යංනූනාහං ධම්මස්ස පාසාෙස්ස පු යතො ධම්මං නාම යපොක්ඛ ණිං

මායපයය’න්ත. මායපසි යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො ධම්මස්ස

පාසාෙස්සපු යතොධම්මංනාමයපොක්ඛ ණිං. ධම්මා, ආනන්ෙ, යපොක්ඛ ණී

පු ත්ථියමන පච්ඡියමන ච යයොජනං ආයායමන අයහොසි, උත්තය න 

ෙක්ඛියණන ච අඩ්ඪයයොජනං විත්ථාය න. ධම්මා, ආනන්ෙ, යපොක්ඛ ණී
චතුන්නං වණ්ණානං ඉට්ඨකාහි චිතා අයහොසි – එකා ඉට්ඨකා

යසොවණ්ණමයා, එකාරූපියමයා, එකායවළුරියමයා, එකා ඵලිකමයා. 

‘‘ධම්මාය, ආනන්ෙ, යපොක්ඛ ණියා චතුවීසත යසොපානානි අයහසුං 

චතුන්නං වණ්ණානං – එකං යසොපානං යසොවණ්ණමයං, එකං රූපියමයං, 

එකං යවළුරියමයං, එකං ඵලිකමයං. යසොවණ්ණමයස්ස යසොපානස්ස
යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං රූපියමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච.
රූපියමයස්ස යසොපානස්ස රූපියමයා ථම්භා අයහසුං යසොවණ්ණමයා
සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. යවළුරියමයස්ස යසොපානස්ස යවළුරියමයා ථම්භා
අයහසුං ඵලිකමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච. ඵලිකමයස්ස යසොපානස්ස
ඵලිකමයාථම්භාඅයහසුංයවළුරියමයාසූචියයොච උණ්හීසඤ්ච. 

‘‘ධම්මා, ආනන්ෙ, යපොක්ඛ ණීද්වීහියවදිකාහි පරික්ඛිත්තා අයහොසි –

එකායවදිකායසොවණ්ණමයා, එකාරූපියමයා.යසොවණ්ණමයායයවදිකාය
යසොවණ්ණමයා ථම්භා අයහසුං රූපියමයා සූචියයො ච උණ්හීසඤ්ච.
රූපියමයායයවදිකායරූපියමයාථම්භාඅයහසුංයසොවණ්ණමයාසූචියයොච 

උණ්හීසඤ්ච. 

‘‘ධම්මා, ආනන්ෙ, යපොක්ඛ ණී සත්තහි තාලපන්තීහි පරික්ඛිත්තා 

අයහොසි – එකා තාලපන්ත යසොවණ්ණමයා, එකා රූපියමයා, එකා

යවළුරියමයා, එකාඵලිකමයා, එකා යලොහිතඞ්කමයා, එකාමසා ගල්ලමයා, 
එකා සබ්ෙ තනමයා. යසොවණ්ණමයස්ස තාලස්ස යසොවණ්ණමයයො
ඛන්යධොඅයහොසිරූපියමයානි පත්තානිචඵලානිච. රූපියමයස්සතාලස්ස
රූපියමයයො ඛන්යධො අයහොසි යසොවණ්ණමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච.
යවළුරියමයස්ස තාලස්ස යවළුරියමයයො ඛන්යධො අයහොසි ඵලිකමයානි 
පත්තානිචඵලානිච. ඵලිකමයස්සතාලස්සඵලිකමයයොඛන්යධො අයහොසි
යවළුරියමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. යලොහිතඞ්කමයස්ස තාලස්ස
යලොහිතඞ්කමයයොඛන්යධොඅයහොසි මසා ගල්ලමයානිපත්තානිචඵලානිච.
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මසා ගල්ලමයස්ස තාලස්ස මසා ගල්ලමයයො ඛන්යධො අයහොසි
යලොහිතඞ්කමයානි පත්තානි ච ඵලානි ච. සබ්ෙ තනමයස්ස තාලස්ස

සබ්ෙ තනමයයො ඛන්යධොඅයහොසි, සබ්ෙ තනමයානිපත්තානිචඵලානිච.

තාසංයඛොපනානන්ෙ, තාලපන්තීනං වායතරිතානංසද්යෙොඅයහොසි, වග්ගුච

 ජනීයයොචඛමනීයයොචමෙනීයයොච.යසයයථාපි, ආනන්ෙ, පඤ්චඞ්ගිකස්ස
තූරියස්සසුවිනීතස්ස සුප්පටිතාළිතස්ස සුකුසයලහි සමන්නාහතස්සසද්යෙො

යහොත වග්ගු ච  ජනීයයො ච ඛමනීයයො ච මෙනීයයො ච, එවයමව යඛො, 

ආනන්ෙ, තාසං තාලපන්තීනං වායතරිතානං සද්යෙො අයහොසි වග්ගු ච

 ජනීයයොච ඛමනීයයොචමෙනීයයොච.යයයඛොපනානන්ෙ, යතනසමයයන

කුසාවතයා  ාජධානියා ධුත්තා අයහසුං යසොණ්ඩා පිපාසා, යත තාසං
තාලපන්තීනංවායතරිතානංසද්යෙනපරිචාය සුං. 

‘‘නිට්ඨියත යඛො පනානන්ෙ, ධම්යම පාසායෙ නිට්ඨිතාය ධම්මාය ච 

යපොක්ඛ ණියා ාජාමහාසුෙස්සයනො‘යය [යයයකොපනානන්ෙ(සයා. ක.)] 
යතන සමයයන සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා

බ්රාහ්මණසම්මතා’, යත සබ්ෙකායමහි සන්තප්යපත්වා ධම්මං පාසාෙං
අභිරුහි. 

පඨමභාණවාය ො. 

ඣානසම්පත්ති 

260. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි –

‘කිස්සනුයඛොයමඉෙංකම්මස්සඵලංකිස්සකම්මස්ස විපායකො, යයනාහං

එත හිඑවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො’ත? අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො
මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – ‘තණ්ණං යඛො යම ඉෙං කම්මානං ඵලං

තණ්ණං කම්මානං විපායකො, යයනාහං එත හි එවංමහිද්ධියකො

එවංමහානුභායවො, යසයයථිෙංොනස්ස ෙමස්සසංයමස්සා’ත. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජාමහාසුෙස්සයනොයයන මහාවියූහංකූටාගා ං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මහාවියූහස්ස කූටාගා ස්ස ද්වාය  ඨියතො

උොනං උොයනසි – ‘තට්ඨ, කාමවිතක්ක, තට්ඨ, ෙයාපාෙවිතක්ක, තට්ඨ, 

විහිංසාවිතක්ක. එත්තාවතා කාමවිතක්ක, එත්තාවතා ෙයාපාෙවිතක්ක, 
එත්තාවතා විහිංසාවිතක්කා’ත. 

261. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො මහාවියූහං කූටාගා ං
පවිසිත්වා යසොවණ්ණමයය පල්ලඞ්යක නිසින්යනො විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචා ං වියවකජං .)තසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසි. විතක්කවිචා ානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචා ං සමාධිජං .)තසුඛං

දුතයංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසි..)තයාච වි ාගාඋයපක්ඛයකොචවිහාසි, 
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සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙසි, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ත – ‘උයපක්ඛයකො සතමා සුඛවිහාරී’ත තතයං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහාසි. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යෙව
යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහාසි. 

262. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො මහාවියූහා කූටාගා ා 
නික්ඛමිත්වා යසොවණ්ණමයං කූටාගා ං පවිසිත්වා රූපියමයය පල්ලඞ්යක
නිසින්යනො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහාසි. තථා
දුතයං තථා තතයං තථා චතුත්ථං. ඉත උද්ධමයධො තරියං සබ්ෙධි
සබ්ෙත්තතාය සබ්ොවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවය න අෙයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහාසි.
කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.…
උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහාසි තථා දුතයං තථා
තතයං තථා චතුත්ථං. ඉත උද්ධමයධො තරියං සබ්ෙධි සබ්ෙත්තතාය
සබ්ොවන්තංයලොකං උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලනමහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවය න අෙයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහාසි. 

චතු ාසීතිනග සහස්සාදි 

263. ‘‘ ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සනස්ස චතු ාසීත නග සහස්සානි

අයහසුං කුසාවතී ාජධානිප්පමුඛානි; චතු ාසීත පාසාෙසහස්සානි අයහසුං 

ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි; චතු ාසීත කූටාගා සහස්සානි අයහසුං 

මහාවියූහකූටාගා ප්පමුඛානි; චතු ාසීත පල්ලඞ්කසහස්සානි අයහසුං
යසොවණ්ණමයානි රූපියමයානි ෙන්තමයානි සා මයානි යගොනකත්ථතානි 
පටිකත්ථතානි පටලිකත්ථතානි කෙලිමිගපව පච්චත්ථ ණානි

සඋත්ත ච්ඡොනි උභයතොයලොහිතකූපධානානි; චතු ාසීත නාගසහස්සානි
අයහසුං යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි

උයපොසථනාග ාජප්පමුඛානි; චතු ාසීත අස්සසහස්සානි අයහසුං
යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි 

වලාහකඅස්ස ාජප්පමුඛානි; චතු ාසීත  ථසහස්සානි අයහසුං
සීහචම්මපරිවා ානි ෙයග්ඝචම්මපරිවා ානි දීපිචම්මපරිවා ානි
පණ්ඩුකම්ෙලපරිවා ානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි යවජයන්ත ථප්පමුඛානි; චතු ාසීත මණිසහස්සානි

අයහසුං මණි තනප්පමුඛානි; චතු ාසීත ඉත්ථිසහස්සානි අයහසුං 

සුභද්ොයෙවිප්පමුඛානි; චතු ාසීත ගහපතසහස්සානි අයහසුං 

ගහපත තනප්පමුඛානි; චතු ාසීත ඛත්තයසහස්සානි අයහසුං අනුයන්තානි 

පරිණායක තනප්පමුඛානි; චතු ාසීතයධනුසහස්සානිඅයහසුංදුහසන්ෙනානි 

[දුකූලසන්ෙනානි(.).)] දුකූලසන්ොනානි [දුකූලසන්ෙනානි (.).)

දුකූලසන්ොනානි (සං. නි. 3.96)] කංසූපධා ණානි; චතු ාසීත
වත්ථයකොටිසහස්සානි අයහසුං යඛොමසුඛුමානං කප්පාසිකසුඛුමානං 
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පටුන 

යකොයසයයසුඛුමානං කම්ෙලසුඛුමානං; ( ඤ්යඤො, ආනන්ෙ, 

මහාසුෙස්සනස්ස) [( ) සී. ඉයපොත්ථයකසු නත්ථි] චතු ාසීත 

ථාලිපාකසහස්සානිඅයහසුංසායංපාතංභත්තාභිහාය ොඅභිහරියිත්ථ. 

264. ‘‘යතන යඛො පනානන්ෙ, සමයයන  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස

චතු ාසීත නාගසහස්සානි සායං පාතං උපට්ඨානං ආගච්ඡන්ත. අථ යඛො, 

ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස එතෙයහොසි – ‘ඉමානි යඛො යම

චතු ාසීත නාගසහස්සානි සායං පාතං උපට්ඨානං ආගච්ඡන්ත, යංනූන
වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන ද්යවචත්තාලීසං ද්යවචත්තාලීසං

නාගසහස්සානිසකිංසකිංඋපට්ඨානං ආගච්යඡයය’න්ත.අථයඛො, ආනන්ෙ, 

 ාජා මහාසුෙස්සයනො පරිණායක තනං ආමන්යතසි – ‘ඉමානි යඛො යම, 

සම්ම පරිණායක තන, චතු ාසීත නාගසහස්සානි සායං පාතං උපට්ඨානං 

ආගච්ඡන්ත, යතන හි, සම්ම පරිණායක තන, වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස
අච්චයයන ද්යවචත්තාලීසං ද්යවචත්තාලීසං නාගසහස්සානි සකිං සකිං 

උපට්ඨානංආගච්ඡන්තූ’ත. ‘එවං, යෙවා’තයඛො, ආනන්ෙ, පරිණායක තනං

 ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො
මහාසුෙස්සනස්ස අපය න සමයයන වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන
ද්යවචත්තාලීසං ද්යවචත්තාලීසං නාගසහස්සානි සකිං සකිං උපට්ඨානං
ආගමංසු. 

සුභද්දායදවිඋපසඞ්කමනං 

265. ‘‘අථයඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ොයයෙවියාෙහුන්නංවස්සානං ෙහුන්නං

වස්සසතානං ෙහුන්නං වස්සසහස්සානං අච්චයයන එතෙයහොසි – ‘චි ං
දිට්යඨො යඛො යම  ාජා මහාසුෙස්සයනො. යංනූනාහං  ාජානං මහාසුෙස්සනං

ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයය’න්ත.අථයඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ොයෙවී ඉත්ථාගා ං 
ආමන්යතසි– ‘එථතුම්යහසීසානින්හායථ.)තානිවත්ථානිපාරුපථ.චි ං

දිට්යඨො යනො  ාජා මහාසුෙස්සයනො,  ාජානං මහාසුෙස්සනං ෙස්සනාය

උපසඞ්කමිස්සාමා’ත. ‘එවං, අයයය’තයඛො, ආනන්ෙ, ඉත්ථාගා ංසුභද්ොය
යෙවියා පටිස්සුත්වා සීසානි න්හායිත්වා .)තානි වත්ථානි පාරුපිත්වා යයන

සුභද්ො යෙවී යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ො යෙවී

පරිණායක තනං ආමන්යතසි – ‘කප්යපහි, සම්ම පරිණායක තන, 

චතු ඞ්ගිනිං යසනං, චි ං දිට්යඨො යනො  ාජා මහාසුෙස්සයනො,  ාජානං

මහාසුෙස්සනං ෙස්සනායඋපසඞ්කමිස්සාමා’ත.‘එවං, යෙවී’තයඛො, ආනන්ෙ, 
පරිණායක තනං සුභද්ොය යෙවියා පටිස්සුත්වා චතු ඞ්ගිනිං යසනං

කප්පායපත්වා සුභද්ොය යෙවියා පටියවයෙසි – ‘කප්පිතා යඛො, යෙවි, 

චතු ඞ්ගිනීයසනා, යස්සොනිකාලංමඤ්ඤසී’ත.අථ යඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ො 
යෙවී චතු ඞ්ගිනියා යසනාය සද්ධිං ඉත්ථාගාය න යයන ධම්යමො පාසායෙො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ධම්මං පාසාෙං අභිරුහිත්වා යයන
මහාවියූහං කූටාගා ං යතනුපසඞ්කමි. උපසඞ්කමිත්වා මහාවියූහස්ස

කූටාගා ස්ස ද්වා ොහං ආලම්බත්වා අට්ඨාසි. අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා 
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පටුන 

මහාසුෙස්සයනො සද්ෙං සුත්වා – ‘කිං නු යඛො මහයතො විය ජනකායස්ස
සද්යෙො’ත මහාවියූහා කූටාගා ා නික්ඛමන්යතො අද්ෙස සුභද්ෙං යෙවිං

ද්වා ොහංආලම්බත්වාඨිතං, දිස්වානසුභද්ෙංයෙවිංඑතෙයවොච–‘එත්යථව, 

යෙවි, තට්ඨ මා පාවිසී’ත. අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො

අඤ්ඤත ං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, මහාවියූහා
කූටාගා ා යසොවණ්ණමයං පල්ලඞ්කං නීහරිත්වා සබ්ෙයසොවණ්ණමයය

තාලවයන පඤ්ඤයපහී’ත. ‘එවං, යෙවා’ත යඛො, ආනන්ෙ, යසො පුරියසො
 ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස පටිස්සුත්වා මහාවියූහා කූටාගා ා
යසොවණ්ණමයං පල්ලඞ්කං නීහරිත්වා සබ්ෙයසොවණ්ණමයය තාලවයන

පඤ්ඤයපසි.අථයඛො, ආනන්ෙ,  ාජාමහාසුෙස්සයනො ෙක්ඛියණනපස්යසන
සීහයසයයංකප්යපසිපායෙපාෙංඅච්චාධායසයතොසම්පජායනො. 

266. ‘‘අථයඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ොයයෙවියාඑතෙයහොසි– ‘විප්පසන්නානි

යඛො  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො 

පරියයොොයතො, මා යහවයඛො  ාජා මහාසුෙස්සයනොකාලමකාසී’ත  ාජානං

මහාසුෙස්සනංඑතෙයවොච – 

‘ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත නග සහස්සානි 

කුසාවතී ාජධානිප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛං

කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත පාසාෙසහස්සානි

ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛං

කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත කූටාගා සහස්සානි

මහාවියූහකූටාගා ප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහිජීවියතඅයපක්ඛං

කය ොහි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතපල්ලඞ්කසහස්සානි යසොවණ්ණමයානි
රූපියමයානි ෙන්තමයානි සා මයානි යගොනකත්ථතානි පටිකත්ථතානි 

පටලිකත්ථතානි කෙලිමිගපව පච්චත්ථ ණානි සඋත්ත ච්ඡොනි

උභයතොයලොහිතකූපධානානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංජයනහි, ජීවියත අයපක්ඛං

කය ොහි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතනාගසහස්සානියසොවණ්ණාලඞ්කා ානි
යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි උයපොසථනාග ාජප්පමුඛානි.

එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, 
චතු ාසීත අස්සසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි වලාහකඅස්ස ාජප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං 

ජයනහිජීවියතඅයපක්ඛංකය ොහි.ඉමානියත, යෙවචතු ාසීත ථසහස්සානි 

සීහචම්මපරිවා ානි ෙයග්ඝචම්මපරිවා ානි දීපිචම්මපරිවා ානි 
පණ්ඩුකම්ෙලපරිවා ානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි යවජයන්ත ථප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං

ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත

මණිසහස්සානි මණි තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත 

අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ඉත්ථිසහස්සානි

ඉත්ථි තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංජයනහිජීවියතඅයපක්ඛංකය ොහි.
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ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීත ගහපතසහස්සානිගහපත තනප්පමුඛානි.එත්ථ, 

යෙව, ඡන්ෙංජයනහිජීවියතඅයපක්ඛං කය ොහි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීත

ඛත්තයසහස්සානි අනුයන්තානි පරිණායක තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, 

ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත

යධනුසහස්සානිදුහසන්ෙනානි කංසූපධා ණානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංජයනහි

ජීවියත අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත 
වත්ථයකොටිසහස්සානි යඛොමසුඛුමානං කප්පාසිකසුඛුමානං

යකොයසයයසුඛුමානං කම්ෙලසුඛුමානං.එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංජයනහි, ජීවියත

අයපක්ඛං කය ොහි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ථාලිපාකසහස්සානි සායං

පාතං භත්තාභිහාය ො අභිහරියත. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං ජයනහි ජීවියත
අයපක්ඛංකය ොහී’ත. 

267. ‘‘එවං වුත්යත, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො සුභද්ෙං යෙවිං
එතෙයවොච– 

‘දීඝ ත්තං යඛො මං ත්වං, යෙවි, ඉට්යඨහි කන්යතහි පියයහි මනායපහි 

සමුොචරිත්ථ; අථ ච පනමං ත්වං පච්ඡියමකායල අනිට්යඨහි අකන්යතහි

අප්පියයහි අමනායපහිසමුොච සී’ත.‘කථංච හිතං, යෙව, සමුොච ාමී’ත? 

‘එවංයඛොමංත්වං, යෙවි, සමුොච –‘‘සබ්යෙයහව, යෙව, පියයහිමනායපහි

නානාභායවොවිනාභායවොඅඤ්ඤථාභායවො, මායඛො ත්වං, යෙව, සායපක්යඛො

කාලමකාසි, දුක්ඛා සායපක්ඛස්ස කාලඞ්කිරියා, ග හිතා ච සායපක්ඛස්ස

කාලඞ්කිරියා. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත නග සහස්සානි 

කුසාවතී ාජධානිප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං

මාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතපාසාෙසහස්සානි ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි.

එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, 

චතු ාසීත කූටාගා සහස්සානි මහාවියූහකූටාගා ප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, 

ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත 
පල්ලඞ්කසහස්සානියසොවණ්ණමයානිරූපියමයානිෙන්තමයානිසා මයානි
යගොනකත්ථතානි පටිකත්ථතානි පටලිකත්ථතානි
කෙලිමිගපව පච්චත්ථ ණානිසඋත්ත ච්ඡොනි උභයතොයලොහිතකූපධානානි.

එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, 
චතු ාසීත නාගසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි උයපොසථනාග ාජප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං

පජහජීවියත අයපක්ඛංමාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතඅස්සසහස්සානි
යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි

වලාහකඅස්ස ාජප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං

මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත  ථසහස්සානි සීහචම්මපරිවා ානි
ෙයග්ඝචම්මපරිවා ානි දීපිචම්මපරිවා ානි පණ්ඩුකම්ෙලපරිවා ානි
යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි 

යවජයන්ත ථප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං
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මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත මණිසහස්සානි මණි තනප්පමුඛානි.

එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, 

චතු ාසීත ඉත්ථිසහස්සානි සුභද්ොයෙවිප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ

ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ගහපතසහස්සානි

ගහපත තනප්පමුඛානි.එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංපජහජීවියත අයපක්ඛංමාකාසි.

ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ඛත්තයසහස්සානි අනුයන්තානි 

පරිණායක තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං

මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත යධනුසහස්සානි දුහසන්ෙනානි

කංසූපධා ණානි.එත්ථයෙව, ඡන්ෙංපජහ ජීවියතඅයපක්ඛංමාකාසි.ඉමානි 

යත, යෙව, චතු ාසීත වත්ථයකොටිසහස්සානි යඛොමසුඛුමානං

කප්පාසිකසුඛුමානං යකොයසයයසුඛුමානං කම්ෙලසුඛුමානං. එත්ථ, යෙව, 
ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත යෙව චතු ාසීත

ථාලිපාකසහස්සානි සායං පාතං භත්තාභිහාය ො අභිහරියත. එත්ථ, යෙව, 
ඡන්ෙංපජහජීවියතඅයපක්ඛංමාකාසී’’’ත. 

268. ‘‘එවං වුත්යත, ආනන්ෙ, සුභද්ො යෙවීපය ොදිඅස්සූනිපවත්යතසි.

අථ යඛො, ආනන්ෙ, සුභද්ො යෙවී අස්සූනි පුඤ්ඡිත්වා [පමජ්ජිත්වා (සී. සයා.

.).), පුඤ්ජිත්වා (ක.)]  ාජානංමහාසුෙස්සනංඑතෙයවොච– 

‘සබ්යෙයහව, යෙව, පියයහි මනායපහි නානාභායවො විනාභායවො

අඤ්ඤථාභායවො, මා යඛො ත්වං, යෙව, සායපක්යඛො කාලමකාසි, දුක්ඛා

සායපක්ඛස්ස කාලඞ්කිරියා, ග හිතාචසායපක්ඛස්සකාලඞ්කිරියා. ඉමානි

යත, යෙව, චතු ාසීත නග සහස්සානි කුසාවතී ාජධානිප්පමුඛානි. එත්ථ, 

යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත

පාසාෙසහස්සානි ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත

අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත කූටාගා සහස්සානි

මහාවියූහකූටාගා ප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං

මාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතපල්ලඞ්කසහස්සානියසොවණ්ණමයානි 
රූපියමයානි ෙන්තමයානි සා මයානි යගොනකත්ථතානි පටිකත්ථතානි
පටලිකත්ථතානි කෙලිමිගපව පච්චත්ථ ණානි සඋත්ත ච්ඡොනි

උභයතොයලොහිතකූපධානානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං

මාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතනාගසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි
යසොවණ්ණධජානි යහමජාලපටිච්ඡන්නානි උයපොසථනාග ාජප්පමුඛානි. 

එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, 
චතු ාසීත අස්සසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි 

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි වලාහකඅස්ස ාජප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං

පජහ, ජීවියතඅයපක්ඛංමාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීත ථසහස්සානි 
සීහචම්මපරිවා ානි ෙයග්ඝචම්මපරිවා ානි දීපිචම්මපරිවා ානි 
පණ්ඩුකම්ෙලපරිවා ානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි යවජයන්ත ථප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ
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ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත මණිසහස්සානි

මණි තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි.

ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ඉත්ථිසහස්සානි ඉත්ථි තනප්පමුඛානි. එත්ථ, 

යෙව, ඡන්ෙං පජහ, ජීවියතඅයපක්ඛංමාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීත

ගහපතසහස්සානි ගහපත තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත 

අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත ඛත්තයසහස්සානි

අනුයන්තානි පරිණායක තනප්පමුඛානි. එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙං පජහ ජීවියත

අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත යධනුසහස්සානි

දුහසන්ෙනානිකංසූපධා ණානි.එත්ථ, යෙව, ඡන්ෙංපජහ ජීවියතඅයපක්ඛං

මාකාසි.ඉමානියත, යෙව, චතු ාසීතවත්ථයකොටිසහස්සානියඛොමසුඛුමානං 

කප්පාසිකසුඛුමානං යකොයසයයසුඛුමානං කම්ෙලසුඛුමානං. එත්ථ, යෙව, 

ඡන්ෙං පජහ ජීවියත අයපක්ඛං මාකාසි. ඉමානි යත, යෙව, චතු ාසීත

ථාලිපාකසහස්සානි සායං පාතං භත්තාභිහාය ො අභිහරියත. එත්ථ, යෙව, 
ඡන්ෙංපජහජීවියත අයපක්ඛංමාකාසී’ත. 

බ්රහ්මයලොකූපගමං 

269. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො නචි ස්යසව

කාලමකාසි. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, ගහපතස්ස වා ගහපතපුත්තස්ස වා 

මනුඤ්ඤං යභොජනං භුත්තාවිස්ස භත්තසම්මයෙො යහොත, එවයමව යඛො, 

ආනන්ෙ,  ඤ්යඤො මහාසුෙස්සනස්ස මා ණන්තකා යවෙනා අයහොසි.

කාලඞ්කයතො ච, ආනන්ෙ,  ාජා මහාසුෙස්සයනො සුගතං බ්රහ්මයලොකං

උපපජ්ජි.  ාජා, ආනන්ෙ, මහාසුෙස්සයනො චතු ාසීත වස්සසහස්සානි

කුමා කීළං [කීළිතං(ක.), කීළිකං(සී..).)] කීළි.චතු ාසීතවස්සසහස්සානි
ඔප ජ්ජං කාය සි. චතු ාසීත වස්සසහස්සානි  ජ්ජං කාය සි. චතු ාසීත

වස්සසහස්සානිගිහිභූයතො [ගිහීභූයතො (සී. .).)] ධම්යමපාසායෙබ්රහ්මචරියං

චරි [බ්රහ්මචරියමචරි(ක.)]. යසොචත්තාය ොබ්රහ්මවිහාය භායවත්වා කායස්ස
යභොප ංම ණාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

270. ‘‘සියායඛොපනානන්ෙ, එවමස්ස–‘අඤ්යඤොනූනයතනසමයයන 

 ාජාමහාසුෙස්සයනොඅයහොසී’ත, නයඛොපයනතං, ආනන්ෙ, එවංෙට්ඨබ්ෙං.
අහං යතන සමයයන  ාජා මහාසුෙස්සයනො අයහොසිං. මම තානි චතු ාසීත

නග සහස්සානි කුසාවතී ාජධානිප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත

පාසාෙසහස්සානි ධම්මපාසාෙප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත

කූටාගා සහස්සානි මහාවියූහකූටාගා ප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත 
පල්ලඞ්කසහස්සානියසොවණ්ණමයානිරූපියමයානිෙන්තමයානිසා මයානි
යගොනකත්ථතානි පටිකත්ථතානි පටලිකත්ථතානි

කෙලිමිගපව පච්චත්ථ ණානි සඋත්ත ච්ඡොනි උභයතොයලොහිතකූපධානානි, 
මම තානි චතු ාසීත නාගසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි

යසොවණ්ණධජානියහමජාලපටිච්ඡන්නානි උයපොසථනාග ාජප්පමුඛානි, මම



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහාසුෙස්සනසුත්තං 

133 

පටුන 

තානි චතු ාසීත අස්සසහස්සානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි වලාහකඅස්ස ාජප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත 

 ථසහස්සානි සීහචම්මපරිවා ානි ෙයග්ඝචම්මපරිවා ානි දීපිචම්මපරිවා ානි
පණ්ඩුකම්ෙලපරිවා ානි යසොවණ්ණාලඞ්කා ානි යසොවණ්ණධජානි 

යහමජාලපටිච්ඡන්නානි යවජයන්ත ථප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත

මණිසහස්සානි මණි තනප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත ඉත්ථිසහස්සානි

සුභද්ොයෙවිප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත ගහපතසහස්සානි

ගහපත තනප්පමුඛානි, මමතානිචතු ාසීත ඛත්තයසහස්සානිඅනුයන්තානි

පරිණායක තනප්පමුඛානි, මම තානි චතු ාසීත යධනුසහස්සානි

දුහසන්ෙනානිකංසූපධා ණානි, මම තානි චතු ාසීත වත්ථයකොටිසහස්සානි 

යඛොමසුඛුමානංකප්පාසිකසුඛුමානං යකොයසයයසුඛුමානංකම්ෙලසුඛුමානං, 
මම තානි චතු ාසීත ථාලිපාකසහස්සානි සායං පාතං භත්තාභිහාය ො
අභිහරියිත්ථ. 

271. ‘‘යතසං යඛො පනානන්ෙ, චතු ාසීතනග සහස්සානං එකඤ්යඤව

තංනග ංයහොත, යංයතනසමයයනඅජ්ඣාවසාමියදිෙං කුසාවතී ාජධානී.

යතසං යඛො පනානන්ෙ, චතු ාසීතපාසාෙසහස්සානං එයකොයයව යසො

පාසායෙො යහොත, යංයතනසමයයන අජ්ඣාවසාමියදිෙංධම්යමොපාසායෙො.

යතසං යඛො පනානන්ෙ, චතු ාසීතකූටාගා සහස්සානං එකඤ්යඤව තං

කූටාගා ං යහොත, යං යතන සමයයන අජ්ඣාවසාමි යදිෙං මහාවියූහං

කූටාගා ං. යතසං යඛො පනානන්ෙ, චතු ාසීතපල්ලඞ්කසහස්සානං

එයකොයයවයසොපල්ලඞ්යකොයහොත, යංයතනසමයයනපරිභුඤ්ජාමි යදිෙං
යසොවණ්ණමයයො වාරූපියමයයො වා ෙන්තමයයො වා සා මයයො වා. යතසං

යඛොපනානන්ෙ, චතු ාසීතනාගසහස්සානංඑයකොයයවයසොනායගොයහොත, 
යං යතන සමයයන අභිරුහාමි යදිෙං උයපොසයථො නාග ාජා. යතසං යඛො

පනානන්ෙ, චතු ාසීතඅස්සසහස්සානං එයකොයයව යසො අස්යසො යහොත, යං
යතන සමයයන අභිරුහාමි යදිෙං වලාහයකො අස්ස ාජා. යතසං යඛො

පනානන්ෙ, චතු ාසීත ථසහස්සානංඑයකොයයවයසො යථොයහොත, යංයතන

සමයයන අභිරුහාමි යදිෙං යවජයන්ත යථො. යතසං යඛො පනානන්ෙ, 

චතු ාසීතඉත්ථිසහස්සානං එකායයව සා ඉත්ථී යහොත, යා යතන සමයයන

පච්චුපට්ඨාතඛත්තයානීවා යවස්සිනී [යවස්සායිනී(සයා.), යවලාමිකානී(ක.

සී. .).) යවලාමිකා (සං.නි. 3.96)] වා. යතසං යඛො පනානන්ෙ, වා. යතසං

යඛො පනානන්ෙ, චතු ාසීතවත්ථයකොටිසහස්සානං එකංයයව තං දුස්සයුගං

යහොත, යං යතන සමයයන පරිෙහාමි යඛොමසුඛුමං වා කප්පාසිකසුඛුමං වා

යකොයසයයසුඛුමං වා කම්ෙලසුඛුමං වා. යතසං යඛො පනානන්ෙ, 

චතු ාසීතථාලිපාකසහස්සානං එයකොයයව යසො ථාලිපායකො යහොත, යයතො
නාළියකොෙනප මං භුඤ්ජාමිතදුපියඤ්චසූයපයයං. 

272. ‘‘පස්සානන්ෙ, සබ්යෙයත සඞ්ඛා ා අතීතා නිරුද්ධා විපරිණතා.

එවංඅනිච්චායඛො, ආනන්ෙ, සඞ්ඛා ා; එවංඅද්ධුවායඛො, ආනන්ෙ, සඞ්ඛා ා; 
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එවං අනස්සාසිකා යඛො, ආනන්ෙ, සඞ්ඛා ා! යාවඤ්චිෙං, ආනන්ෙ, අලයමව

සබ්ෙසඞ්ඛාය සුනිබ්බන්දිතුං, අලංවි ජ්ජිතුං, අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘ඡක්ඛත්තුංයඛොපනාහං, ආනන්ෙ, අභිජානාමිඉමස්මිංපයෙයසසරී ං 

නික්ඛිපිතං, තඤ්ච යඛො  ාජාවසමායනොචක්කවත්තීධම්මියකොධම්ම ාජා

චාතු න්යතො විජිතාවී ජනපෙත්ථාවරියපත්යතො සත්ත තනසමන්නාගයතො, 

අයං සත්තයමො සරී නික්යඛයපො. න යඛො පනාහං, ආනන්ෙ, තං පයෙසං
සමනුපස්සාමි සයෙවයක යලොයක සමා යක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය යත්ථ තථාගයතො අට්ඨමං

සරී ංනික්ඛියපයයා’’ත. ඉෙමයවොචභගවා, ඉෙං වත්වානසුගයතො අථාප ං 
එතෙයවොචසත්ථා– 

‘‘අනිච්චා වතසඞ්ඛා ා, උප්පාෙවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ත, යතසංවූපසයමොසුයඛො’’ත. 

මහාසුෙස්සනසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 
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5. ජනවසභසුත්තං 

නාතිකි ාදිබයාක ණං 

273. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවානාතයක [නාදියක (සී.සයා.
.).)] විහ ත ගිඤ්ජකාවසයථ. යතන යඛො පන සමයයන භගවා පරියතො
පරියතො ජනපයෙසු පරිචා යක අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු

ෙයාකය ොත කාසියකොසයලසු වජ්ජිමල්යලසු යචතවංයසසු [යචතයවංයසසු

(ක.)] කුරුපඤ්චායලසු මජ්ඣසූ යසයනසු [මච්ඡසු යසයනසු (සයා.), 

මච්ඡසූ යසයනසු(සී..).)] – ‘‘අසුඅමුත්රඋපපන්යනො, අසුඅමුත්රඋපපන්යනො 

[උපපන්යනොත (ක.)]. පය ොපඤ්ඤාස නාතකියා පරිචා කා අබ්භතීතා
කාලඞ්කතා පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
ඔපපාතකාතත්ථ පරිනිබ්ොයියනොඅනාවත්තධම්මාතස්මායලොකා.සාධිකා
නවුතනාතකියාපරිචා කා අබ්භතීතාකාලඞ්කතාතණ්ණංසංයයොජනානං

පරික්ඛයා ාගයෙොසයමොහානංතනුත්තා සකොගාමියනො, සකියෙව [සකිංයෙව
(ක.)] ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ත. සාතය කානි
පඤ්චසතානි නාතකියා පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා 
සම්යෙොධිප ායණා’’ත. 

274. අස්යසොසුං යඛො නාතකියා පරිචා කා – ‘‘භගවා කි  පරියතො
පරියතො ජනපයෙසු පරිචා යක අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු 

ෙයාකය ොතකාසියකොසයලසුවජ්ජිමල්යලසුයචතවංයසසුකුරුපඤ්චායලසු

මජ්ඣසූ යසයනසු – ‘අසු අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර උපපන්යනො.
පය ොපඤ්ඤාස නාතකියා පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා ඔපපාතකාතත්ථපරිනිබ්ොයියනො
අනාවත්තධම්මා තස්මා යලොකා. සාධිකා නවුත නාතකියා පරිචා කා
අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 
 ාගයෙොසයමොහානං තනුත්තා සකොගාමියනො සකියෙව ඉමං යලොකං
ආගන්ත්වාදුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ත.සාතය කානිපඤ්චසතානිනාතකියා
පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 
යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යෙොධිප ායණා’ත. යතන ච
නාතකියා පරිචා කා අත්තමනා අයහසුං පමුදිතා .)තයසොමනස්සජාතා

භගවයතො පඤ්හයවයයාක ණං [පඤ්හායවයයාක ණං(සයා.ක.)] සුත්වා. 

275. අස්යසොසියඛොආයස්මාආනන්යෙො–‘‘භගවාකි පරියතොපරියතො 
ජනපයෙසු පරිචා යක අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු ෙයාකය ොත
කාසියකොසයලසු වජ්ජිමල්යලසු යචතවංයසසු කුරුපඤ්චායලසු

මජ්ඣසූ යසයනසු – ‘අසු අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර උපපන්යනො.
පය ොපඤ්ඤාස නාතකියා පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා පඤ්චන්නං
ඔ ම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයාඔපපාතකාතත්ථපරිනිබ්ොයියනො 
අනාවත්තධම්මා තස්මා යලොකා. සාධිකා නවුත නාතකියා පරිචා කා
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අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
 ාගයෙොසයමොහානං තනුත්තා සකොගාමියනො සකියෙව ඉමං යලොකං 
ආගන්ත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ත.සාතය කානිපඤ්චසතානිනාතකියා
පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යෙොධිප ායණා’ත. යතන ච
නාතකියා පරිචා කා අත්තමනා අයහසුං පමුදිතා .)තයසොමනස්සජාතා
භගවයතොපඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 

ආනන්දපරිකථා 

276. අථයඛොආයස්මයතොආනන්ෙස්සඑතෙයහොසි–‘‘ඉයමයඛො පනාපි
අයහසුංමාගධකාපරිචා කාෙහූයචව ත්තඤ්ඤූචඅබ්භතීතා කාලඞ්කතා.

සුඤ්ඤා මඤ්යඤ අඞ්ගමගධා අඞ්ගමාගධයකහි [අඞ්ගමාගධියකහි (සයා.)] 

පරිචා යකහි අබ්භතීයතහි කාලඞ්කයතහි. යත යඛො පනාපි [යතන යඛො
පනාපි (සයා.)] අයහසුංබුද්යධ පසන්නාධම්යමපසන්නාසඞ්යඝපසන්නා

සීයලසු පරිපූ කාරියනො. යත අබ්භතීතා කාලඞ්කතා භගවතා අෙයාකතා; 

යතසම්පිස්ස සාධු යවයයාක ණං, ෙහුජයනො පසීයෙයය, තයතො ගච්යඡයය
සුගතං. අයං යඛො පනාපි අයහොසි  ාජා මාගයධො යසනියයො බම්බසාය ො
ධම්මියකො ධම්ම ාජා හියතො බ්රාහ්මණගහපතකානං යනගමානඤ්යචව
ජානපොනඤ්ච.අපිස්සුෙංමනුස්සා කිත්තයමානරූපාවිහ න්ත–‘එවංයනො

යසො ධම්මියකො ධම්ම ාජා සුඛායපත්වා කාලඞ්කයතො, එවං මයං තස්ස

ධම්මිකස්සධම්ම ඤ්යඤොවිජියතඵාසු [ඵාසුකං (සයා.)] විහරිම්හා’ත.යසො
යඛොපනාපිඅයහොසි බුද්යධපසන්යනොධම්යමපසන්යනොසඞ්යඝපසන්යනො
සීයලසුපරිපූ කාරී.අපිස්සුෙං මනුස්සාඑවමාහංසු–‘යාවම ණකාලාපි ාජා
මාගයධො යසනියයො බම්බසාය ො භගවන්තං කිත්තයමානරූයපො
කාලඞ්කයතො’ත. යසො අබ්භතීයතො කාලඞ්කයතො භගවතා අෙයාකයතො.

තස්සපිස්ස සාධු යවයයාක ණං ෙහුජයනො පසීයෙයය, තයතො ගච්යඡයය
සුගතං.භගවයතොයඛොපනසම්යෙොධි මගයධසු.යත්ථයඛොපනභගවයතො

සම්යෙොධි මගයධසු, කථං තත්ර භගවා මාගධයක පරිචා යක අබ්භතීයත
කාලඞ්කයත උපපත්තීසු න ෙයාකය යය. භගවා යච යඛො පන මාගධයක

පරිචා යක අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු න ෙයාකය යය, දීනමනා 

[නින්නමනා (සයා.), දීනමානා (සී. .).)] යතනස්සු මාගධකා පරිචා කා; 
යයන යඛො පනස්සු දීනමනා මාගධකා පරිචා කා කථං යත භගවා න 

ෙයාකය යයා’’ත? 

277. ඉෙමායස්මාආනන්යෙොමාගධයකපරිචා යකආ බ්භඑයකො යහො 
අනුවිචින්යතත්වා  ත්තයා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘සුතංයමතං, භන්යත–‘භගවාකි පරියතොපරියතො ජනපයෙසුපරිචා යක
අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු ෙයාකය ොත කාසියකොසයලසු 
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වජ්ජිමල්යලසු යචතවංයසසු කුරුපඤ්චායලසු මජ්ඣසූ යසයනසු – ‘‘අසු

අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර උපපන්යනො. පය ොපඤ්ඤාස නාතකියා
පරිචා කාඅබ්භතීතාකාලඞ්කතා පඤ්චන්නංඔ ම්භාගියානංසංයයොජනානං
පරික්ඛයා ඔපපාතකා තත්ථ පරිනිබ්ොයියනො අනාවත්තධම්මා තස්මා
යලොකා.සාධිකානවුතනාතකියාපරිචා කාඅබ්භතීතාකාලඞ්කතා තණ්ණං

සංයයොජනානං පරික්ඛයා  ාගයෙොසයමොහානං තනුත්තා සකොගාමියනො, 
සකියෙවඉමංයලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ත.සාතය කානි
පඤ්චසතානි නාතකියා පරිචා කා අබ්භතීතා කාලඞ්කතා තණ්ණං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යෙොධිප ායණාත. යතන ච නාතකියා පරිචා කා අත්තමනා අයහසුං

පමුදිතා .)තයසොමනස්සජාතා භගවයතො පඤ්හයවයයාක ණං සුත්වා’’ත. 

ඉයම යඛො පනාපි, භන්යත, අයහසුං මාගධකා පරිචා කා ෙහූ යචව 

 ත්තඤ්ඤූ ච අබ්භතීතා කාලඞ්කතා. සුඤ්ඤා මඤ්යඤ අඞ්ගමගධා

අඞ්ගමාගධයකහි පරිචා යකහිඅබ්භතීයතහිකාලඞ්කයතහි.යතයඛොපනාපි, 

භන්යත, අයහසුංබුද්යධපසන්නා ධම්යමපසන්නාසඞ්යඝපසන්නාසීයලසු

පරිපූ කාරියනො, යත අබ්භතීතා කාලඞ්කතා භගවතා අෙයාකතා.

යතසම්පිස්ස සාධු යවයයාක ණං, ෙහුජයනො පසීයෙයය, තයතො ගච්යඡයය 

සුගතං. අයං යඛො පනාපි, භන්යත, අයහොසි  ාජා මාගයධො යසනියයො
බම්බසාය ො ධම්මියකො ධම්ම ාජා හියතො බ්රාහ්මණගහපතකානං
යනගමානඤ්යචව ජානපොනඤ්ච. අපිස්සුෙං මනුස්සා කිත්තයමානරූපා
විහ න්ත–‘එවංයනොයසොධම්මියකොධම්ම ාජා සුඛායපත්වාකාලඞ්කයතො.
එවංමයංතස්සධම්මිකස්සධම්ම ඤ්යඤොවිජියතඵාසු විහරිම්හා’ත. යසො

යඛොපනාපි, භන්යත, අයහොසිබුද්යධපසන්යනොධම්යමපසන්යනොසඞ්යඝ 
පසන්යනො සීයලසු පරිපූ කාරී. අපිස්සුෙං මනුස්සා එවමාහංසු – ‘යාව
ම ණකාලාපි  ාජා මාගයධො යසනියයො බම්බසාය ො භගවන්තං
කිත්තයමානරූයපොකාලඞ්කයතො’ත.යසොඅබ්භතීයතො කාලඞ්කයතොභගවතා

අෙයාකයතො; තස්සපිස්ස සාධු යවයයාක ණං, ෙහුජයනො පසීයෙයය, තයතො 

ගච්යඡයයසුගතං.භගවයතොයඛොපන, භන්යත, සම්යෙොධිමගයධසු.යත්ථ

යඛො පන, භන්යත, භගවයතො සම්යෙොධි මගයධසු, කථං තත්ර භගවා

මාගධයකපරිචා යක අබ්භතීයත කාලඞ්කයතඋපපත්තීසුනෙයාකය යය? 

භගවායචයඛො පන, භන්යත, මාගධයකපරිචා යකඅබ්භතීයතකාලඞ්කයත

උපපත්තීසුනෙයාකය යයදීනමනා යතනස්සුමාගධකාපරිචා කා; යයන
යඛො පනස්සු දීනමනා මාගධකා පරිචා කා කථං යත භගවා න 

ෙයාකය යයා’’ත. ඉෙමායස්මා ආනන්යෙො මාගධයක පරිචා යක ආ බ්භ
භගවයතො සම්මුඛා පරිකථං කත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායෙත්වා
පෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

278. අථ යඛො භගවා අචි පක්කන්යත ආයස්මන්යත ආනන්යෙ 
පුබ්ෙණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීව මාොය නාතකං පිණ්ඩාය පාවිසි.
නාතයක පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො පායෙ
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පක්ඛායලත්වා ගිඤ්ජකාවසථං පවිසිත්වා මාගධයක පරිචා යක ආ බ්භ

අට්ඨිං කත්වා [අට්ඨිකත්වා (සී. සයා. .).)] මනසිකත්වා සබ්ෙං යචතසා 

[සබ්ෙයචතසා (.).)] සමන්නාහරිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි– ‘‘ගතං

යනසං ජානිස්සාමි අභිසම්ප ායං, යංගතකා යත භවන්යතො
යංඅභිසම්ප ායා’’ත. අද්ෙසා යඛො භගවා මාගධයක පරිචා යක ‘‘යංගතකා
යත භවන්යතො යංඅභිසම්ප ායා’’ත. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො ගිඤ්ජකාවසථා නික්ඛමිත්වා විහා පච්ඡායායං
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. 

279. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච –

‘‘උපසන්තපදිස්යසො [උපසන්තපතයසො (ක.)] භන්යත භගවා භාතරිව
භගවයතො මුඛවණ්යණො විප්පසන්නත්තා ඉන්ද්රියානං. සන්යතන නූනජ්ජ

භන්යත භගවා විහාය න විහාසී’’ත? ‘‘යයෙව යඛො යම ත්වං, ආනන්ෙ, 
මාගධයක පරිචා යක ආ බ්භ සම්මුඛා පරිකථං කත්වා උට්ඨායාසනා

පක්කන්යතො, තයෙවාහං නාතයක පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො පායෙ පක්ඛායලත්වා ගිඤ්ජකාවසථං පවිසිත්වා
මාගධයක පරිචා යක ආ බ්භ අට්ඨිං කත්වා මනසිකත්වා සබ්ෙං යචතසා
සමන්නාහරිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදිං – ‘ගතං යනසං ජානිස්සාමි

අභිසම්ප ායං, යංගතකා යත භවන්යතො යංඅභිසම්ප ායා’ත. අද්ෙසං යඛො

අහං, ආනන්ෙ, මාගධයක පරිචා යක ‘යංගතකා යත භවන්යතො 
යංඅභිසම්ප ායා’’’ත. 

ජනවසභ ක්යඛො 

280. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ෙ, අන්ත හියතො යක්යඛො සද්ෙමනුස්සායවසි – 

‘ජනවසයභොඅහංභගවා; ජනවසයභොඅහංසුගතා’ත.අභිජානාසියනොත්වං, 

ආනන්ෙ, ඉයතො පුබ්යෙ එවරූපං නාමයධයයං සුතං [සුත්වා (.).)] යදිෙං

ජනවසයභො’’ත? 

‘‘නයඛොඅහං, භන්යත, අභිජානාමිඉයතොපුබ්යෙඑවරූපංනාමයධයයං 

සුතං යදිෙං ජනවසයභොත, අපි ච යම, භන්යත, යලොමානි හට්ඨානි

‘ජනවසයභො’තනාමයධයයං සුත්වා.තස්සමය්හං, භන්යත, එතෙයහොසි–‘න
හි නූන යසො ඔ යකො යක්යඛො භවිස්සත යදිෙං එවරූපං නාමයධයයං

සුපඤ්ඤත්තං යදිෙං ජනවසයභො’’ත. ‘‘අනන්ත ා යඛො, ආනන්ෙ, 

සද්ෙපාතුභාවාඋළා වණ්යණො යමයක්යඛො සම්මුයඛපාතු යහොසි. දුතයම්පි

සද්ෙමනුස්සායවසි – ‘බම්බසාය ො අහං භගවා; බම්බසාය ො අහං සුගතාත.

ඉෙං සත්තමං යඛො අහං, භන්යත, යවස්සවණස්ස මහා ාජස්ස සහෙයතං

උපපජ්ජාමි, යසො තයතො චුයතො මනුස්ස ාජා භවිතුං පයහොමි [යසො තයතො

චුයතොමනුස්ස ාජා, අමනුස්ස ාජාදිවියහොමි(සී. .).)]. 
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ඉයතොසත්තතයතොසත්ත, සංසා ානිචතුද්ෙස; 

නිවාසමභිජානාමි, යත්ථයමවුසිතංපුය . 

281. ‘දීඝ ත්තං යඛො අහං, භන්යත, අවිනිපායතො අවිනිපාතං 

සඤ්ජානාමි, ආසාචපනයමසන්තට්ඨතසකොගාමිතායා’ත. ‘අච්ඡරියමිෙං

ආයස්මයතො ජනවසභස්ස යක්ඛස්ස, අබ්භුතමිෙං ආයස්මයතො ජනවසභස්ස

යක්ඛස්ස. ‘‘දීඝ ත්තං යඛො අහං, භන්යත, අවිනිපායතො අවිනිපාතං

සඤ්ජානාමී’’තචවයෙසි, ‘‘ආසාචපනයම සන්තට්ඨතසකොගාමිතායා’’ත

ච වයෙසි, කුයතොනිොනං පනායස්මා ජනවසයභො යක්යඛො එවරූපං උළා ං

වියසසාධිගමංසඤ්ජානාතීත? නඅඤ්ඤත්ර, භගවා, තවසාසනා, නඅඤ්ඤත්ර 

[අඤ්ඤත්ථ (සී. .).)], සුගත, තව සාසනා; යෙග්යග අහං, භන්යත, භගවත

එකන්තකයතො [එකන්තයතො (සයා.), එකන්තගයතො (.).)] අභිප්පසන්යනො, 

තෙග්යගඅහං, භන්යත, දීඝ ත්තං අවිනිපායතො අවිනිපාතංසඤ්ජානාමි, ආසා

ච පන යම සන්තට්ඨත සකොගාමිතාය. ඉධාහං, භන්යත, යවස්සවයණන
මහා ායජන යපසියතො විරූළ්හකස්ස මහා ාජස්ස සන්තයක යකනචියෙව
ක ණීයයන අද්ෙසං භගවන්තං අන්ත ාමග්යග ගිඤ්ජකාවසථං පවිසිත්වා 
මාගධයක පරිචා යක ආ බ්භ අට්ඨිං කත්වා මනසිකත්වා සබ්ෙං යචතසා

සමන්නාහරිත්වා නිසින්නං – ‘‘ගතං යනසං ජානිස්සාමි අභිසම්ප ායං, 

යංගතකා යත භවන්යතො යංඅභිසම්ප ායා’’ත. අනච්ඡරියං යඛො පයනතං, 

භන්යත, යංයවස්සවණස්සමහා ාජස්ස තස්සංපරිසායංභාසයතොසම්මුඛා
සුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–‘‘යංගතකායතභවන්යතො යංඅභිසම්ප ායා’’ත.

තස්ස මය්හං, භන්යත, එතෙයහොසි – භගවන්තඤ්ච ෙක්ඛාමි, ඉෙඤ්ච 

භගවයතො ආය ොයචස්සාමීත. ඉයම යඛො යම, භන්යත, ද්යවපච්චයා
භගවන්තංෙස්සනාය උපසඞ්කමිතුං’. 

යදවසභා 

282. ‘පුරිමානි, භන්යත, දිවසානිපුරිමත ානිතෙහුයපොසයථපන්න යස
වස්සූපනායිකාය පුණ්ණාය පුණ්ණමාය  ත්තයා යකවලකප්පා ච යෙවා
තාවතංසාසුධම්මායංසභායංසන්නිසින්නායහොන්ත සන්නිපතතා.මහතීච

දිබ්ෙපරිසා [දිබ්ොපරිසා(සී. .).)] සමන්තයතොනිසින්නායහොන්ත [නිසින්නා

යහොත (සී.), සන්නිසින්නා යහොන්ත සන්නිපතතා (ක.)], චත්තාය ො ච
මහා ාජායනො චතුද්දිසා නිසින්නා යහොන්ත. පු ත්ථිමාය දිසාය ධත ට්යඨො

මහා ාජා පච්ඡිමාභිමුයඛො [පච්ඡාභිමුයඛො (ක.)] නිසින්යනො යහොත යෙයව

පු ක්ඛත්වා; ෙක්ඛිණාය දිසාය විරූළ්හයකො මහා ාජා උත්ත ාභිමුයඛො

නිසින්යනො යහොත යෙයව පු ක්ඛත්වා; පච්ඡිමාය දිසාය විරූපක්යඛො

මහා ාජාපු ත්ථාභිමුයඛොනිසින්යනොයහොත යෙයවපු ක්ඛත්වා; උත්ත ාය
දිසාය යවස්සවයණො මහා ාජා ෙක්ඛිණාභිමුයඛො නිසින්යනො යහොත යෙයව

පු ක්ඛත්වා. යො, භන්යත, යකවලකප්පා ච යෙවා තාවතංසා සුධම්මායං

සභායං සන්නිසින්නා යහොන්ත සන්නිපතතා, මහතී ච දිබ්ෙපරිසා 
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සමන්තයතො නිසින්නා යහොන්ත, චත්තාය ො ච මහා ාජායනො චතුද්දිසා

නිසින්නා යහොන්ත. ඉෙං යනසං යහොත ආසනස්මිං; අථ පච්ඡා අම්හාකං

ආසනං යහොත. යය යත, භන්යත, යෙවා භගවත බ්රහ්මචරියං චරිත්වා

අධුනූපපන්නාතාවතංසකායං, යත අඤ්යඤයෙයවඅතය ොචන්තවණ්යණන

යචව යසසා ච. යතන සුෙං, භන්යත, යෙවා තාවතංසා අත්තමනා යහොන්ත

පමුදිතා.)තයසොමනස්සජාතා‘‘දිබ්ොවතයභොකායාපරිපූය න්ත, හායන්ත

අසු කායා’’ත. අථ යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙවානං
තාවතංසානං සම්පසාෙංවිදිත්වාඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි– 

‘‘යමොෙන්තවතයභොයෙවා, තාවතංසාසහින්ෙකා [සඉන්ෙකා(සී.)]; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

නයවයෙයවචපස්සන්තා, වණ්ණවන්යතයසස්සියන [යසස්සියනො

(සයා.)]; 

සුගතස්මිංබ්රහ්මචරියං, චරිත්වානඉධාගයත. 

යතඅඤ්යඤඅතය ොචන්ත, වණ්යණනයසසායුනා; 

සාවකාභූරිපඤ්ඤස්ස, වියසසූපගතාඉධ. 

ඉෙං දිස්වානනන්ෙන්ත, තාවතංසා සහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ත. 

‘යතන සුෙං, භන්යත, යෙවා තාවතංසා භියයයොයසොමත්තාය අත්තමනා

යහොන්තපමුදිතා.)තයසොමනස්සජාතා ‘‘දිබ්ොවත, යභො, කායාපරිපූය න්ත, 

හායන්ත අසු කායා’’ත. අථ යඛො, භන්යත, යයනත්යථන යෙවා තාවතංසා

සුධම්මායං සභායං සන්නිසින්නා යහොන්ත සන්නිපතතා, තං අත්ථං

චින්තයිත්වාතංඅත්ථංමන්තයිත්වාවුත්තවචනාපිතං [වුත්තවචනානාමිෙං
(ක.)] චත්තාය ො මහා ාජායනො තස්මිං අත්යථ යහොන්ත.

පච්චානුසිට්ඨවචනාපි තං [පච්චානුසිට්ඨවචනා නාමිෙං (ක.)] චත්තාය ො

මහා ාජායනො තස්මිං අත්යථ යහොන්ත, සයකසු සයකසු ආසයනසු ඨිතා

අවිපක්කන්තා [අධිපක්කන්තා(ක.)]. 

යතවුත්තවාකයා ාජායනො, පටිග්ගය්හානුසාසනිං; 

විප්පසන්නමනාසන්තා, අට්ඨංසුසම්හිආසයනත. 

283. ‘අථ යඛො, භන්යත, උත්ත ාය දිසාය උළාය ො ආයලොයකො

සඤ්ජායි, ඔභායසො පාතු යහොසි අතක්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. අථ

යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙයව තාවතංයස ආමන්යතසි –

‘‘යථායඛො, මාරිසා, නිමිත්තානි දිස්සන්ත, උළාය ොආයලොයකොසඤ්ජායත, 

ඔභායසො පාතුභවත, බ්රහ්මා පාතුභවිස්සත. බ්රහ්මුයනො යහතං පුබ්ෙනිමිත්තං
පාතුභාවායයදිෙංආයලොයකොසඤ්ජායතඔභායසො පාතුභවතීත. 
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‘‘යථානිමිත්තාදිස්සන්ත, බ්රහ්මාපාතුභවිස්සත; 

බ්රහ්මුයනොයහතංනිමිත්තං, ඔභායසොවිපුයලොමහා’’ත. 

සනඞ්කුමා කථා 

284. ‘අථයඛො, භන්යත, යෙවාතාවතංසායථාසයකසුආසයනසු නිසීදිංසු

– ‘‘ඔභාසයමතං ඤස්සාම, යංවිපායකො භවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං 
ගමිස්සාමා’’ත.චත්තාය ොපිමහා ාජායනොයථාසයකසුආසයනසුනිසීදිංසු–

‘‘ඔභාසයමතං ඤස්සාම යංවිපායකො භවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං
ගමිස්සාමා’’ත. ඉෙං සුත්වා යෙවා තාවතංසා එකග්ගා සමාපජ්ජිංසු –

‘‘ඔභාසයමතං ඤස්සාම, යංවිපායකො භවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං
ගමිස්සාමා’’ත. 

‘යො, භන්යත, බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ො යෙවානං තාවතංසානංපාතුභවත, 

ඔළාරිකං අත්තභාවං අභිනිම්මිනිත්වා පාතුභවත. යයො යඛො පන, භන්යත, 
බ්රහ්මුයනො පකතවණ්යණො අනභිසම්භවනීයයො යසො යෙවානං තාවතංසානං

චක්ඛුපථස්මිං. යො, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං තාවතංසානං 

පාතුභවත, යසො අඤ්යඤ යෙයව අතය ොචත වණ්යණන යචව යසසා ච. 

යසයයථාපි, භන්යත, යසොවණ්යණොවිග්ගයහොමානුසංවිග්ගහංඅතය ොචත; 

එවයමව යඛො, භන්යත, යො බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං තාවතංසානං

පාතුභවත, යසොඅඤ්යඤයෙයව අතය ොචතවණ්යණනයචවයසසාච.යො, 

භන්යත, බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ොයෙවානං තාවතංසානංපාතුභවත, නතස්සං
පරිසායං යකොචි යෙයවො අභිවායෙත වා පච්චුට්යඨත වා ආසයනන වා
නිමන්යතත. සබ්යෙව තුණ්හීභූතා පඤ්ජලිකා පල්ලඞ්යකන නිසීෙන්ත – 

‘‘යස්සොනි යෙවස්ස පල්ලඞ්කං ඉච්ඡිස්සත බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො, තස්ස
යෙවස්ස පල්ලඞ්යකනිසීදිස්සතී’’ත. 

‘යස්ස යඛො පන, භන්යත, යෙවස්ස බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො පල්ලඞ්යක 

නිසීෙත, උළා ංයසොලභතයෙයවොයවෙපටිලාභං; උළා ංයසොලභතයෙයවො

යසොමනස්සපටිලාභං. යසයයථාපි, භන්යත,  ාජාඛත්තයයොමුද්ධාවසිත්යතො

අධුනාභිසිත්යතො  ජ්යජන, උළා ං යසො ලභත යවෙපටිලාභං, උළා ං යසො

ලභත යසොමනස්සපටිලාභං. එවයමව යඛො, භන්යත, යස්ස යෙවස්ස බ්රහ්මා

සනඞ්කුමාය ොපල්ලඞ්යකනිසීෙත, උළා ංයසොලභතයෙයවොයවෙපටිලාභං, 

උළා ං යසො ලභත යෙයවො යසොමනස්සපටිලාභං. අථ, භන්යත, බ්රහ්මා
සනඞ්කුමාය ො ඔළාරිකං අත්තභාවං අභිනිම්මිනිත්වා කුමා වණ්ණී 

[කුමා වණ්යණො (සයා. ක.)] හුත්වා පඤ්චසියඛො යෙවානං තාවතංසානං
පාතු යහොසි. යසො යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකායස අන්තලික්යඛ 

පල්ලඞ්යකනනිසීදි.යසයයථාපි, භන්යත, ෙලවාපුරියසොසුපච්චත්ථයතවා

පල්ලඞ්යක සයම වා භූමිභායග පල්ලඞ්යකන නිසීයෙයය; එවයමව යඛො, 

භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකායස
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අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යෙවානං තාවතංසානං සම්පසාෙං
විදිත්වාඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි– 

‘‘යමොෙන්ත වතයභොයෙවා, තාවතංසා සහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

‘‘නයවයෙයවචපස්සන්තා, වණ්ණවන්යතයසස්සියන; 

සුගතස්මිංබ්රහ්මචරියං, චරිත්වානඉධාගයත. 

‘‘යතඅඤ්යඤඅතය ොචන්ත, වණ්යණනයසසායුනා; 

සාවකාභූරිපඤ්ඤස්ස, වියසසූපගතාඉධ. 

‘‘ඉෙං දිස්වානනන්ෙන්ත, තාවතංසා සහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ත. 

285. ‘ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ; ඉමමත්ථං, 

භන්යත, බ්රහ්මුයනොසනඞ්කුමා ස්සභාසයතොඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොසය ො
යහොත විස්සට්යඨොචවිඤ්යඤයයයොචමඤ්ජුචසවනීයයොචබන්දුචඅවිසාරී

ච ගම්භීය ො ච නින්නාදී ච. යථාපරිසං යඛො පන, භන්යත, බ්රහ්මා

සනඞ්කුමාය ො සය න විඤ්ඤායපත; න චස්ස ෙහිද්ධා පරිසාය යඝොයසො

නිච්ඡ ත. යස්ස යඛො පන, භන්යත, එවං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො සය ො

යහොත, යසොවුච්චත‘‘බ්රහ්මස්සය ො’’ත. 

‘අථ යඛො, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යතත්තංයස අත්තභායව 

අභිනිම්මිනිත්වායෙවානංතාවතංසානංපච්යචකපල්ලඞ්යකසු පල්ලඞ්යකන 

[පච්යචකපල්ලඞ්යකන (ක.)] නිසීදිත්වා යෙයව තාවතංයස ආමන්යතසි –

‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ත, යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා, යාවඤ්ච යසො භගවා
ෙහුජනහිතායපටිපන්යනොෙහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථාය හිතාය

සුඛායයෙවමනුස්සානං.යයහියකචි, යභො, බුද්ධංස ණංගතාධම්මංස ණං
ගතා සඞ්ඝං ස ණං ගතා සීයලසු පරිපූ කාරියනො යතකායස්ස යභො ප ං
ම ණා අප්යපකච්යච ප නිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං සහෙයතං

උපපජ්ජන්ත, අප්යපකච්යච නිම්මාන තීනං යෙවානං සහෙයතං

උපපජ්ජන්ත, අප්යපකච්යච තුසිතානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජන්ත, 

අප්යපකච්යච යාමානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජන්ත, අප්යපකච්යච 

තාවතංසානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජන්ත, අප්යපකච්යච
චාතුමහා ාජිකානංයෙවානං සහෙයතංඋපපජ්ජන්ත.යයසබ්ෙනිහීනංකායං

පරිපූය න්ත, යතගන්ධබ්ෙකායං පරිපූය න්තී’’’ත. 

286. ‘ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ; ඉමමත්ථං, 

භන්යත, බ්රහ්මුයනො සනඞ්කුමා ස්ස භාසයතො යඝොයසොයයව යෙවා
මඤ්ඤන්ත–‘‘ය්වායංමමපල්ලඞ්යකස්වායංඑයකොවභාසතී’’ත. 
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එකස්මිංභාසමානස්මිං, සබ්යෙභාසන්තනිම්මිතා; 

එකස්මිංතුණ්හිමාසීයන, සබ්යෙතුණ්හීභවන්තයත. 

තොසු යෙවාමඤ්ඤන්ත, තාවතංසා සහින්ෙකා; 

ය්වායංමමපල්ලඞ්කස්මිං, ස්වායංඑයකොවභාසතීත. 

‘අථ යඛො, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො එකත්යතන අත්තානං

උපසංහ ත, එකත්යතන අත්තානං උපසංහරිත්වා සක්කස්ස 
යෙවානමින්ෙස්ස පල්ලඞ්යක පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යෙයව තාවතංයස
ආමන්යතසි– 

භාවිතඉද්ධිපායදො 

287. ‘‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ත, යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා, යාව 

සුපඤ්ඤත්තා චියම යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ හතා
සම්මාසම්බුද්යධන චත්තාය ො ඉද්ධිපාො පඤ්ඤත්තා ඉද්ධිපහුතාය 

[ඉද්ධිෙහුලීකතාය (සයා.)] ඉද්ධිවිසවිතාය [ඉද්ධිවියසවිතාය (සයා.)] 

ඉද්ධිවිකුබ්ෙනතාය. කතයම චත්තාය ො? ඉධ යභො භික්ඛු 
ඡන්ෙසමාධිප්පධානසඞ්ඛා සමන්නාගතං ඉද්ධිපාෙං භායවත. 
වීරියසමාධිප්පධානසඞ්ඛා සමන්නාගතං ඉද්ධිපාෙං භායවත. 
චිත්තසමාධිප්පධානසඞ්ඛා සමන්නාගතං ඉද්ධිපාෙං භායවත. 

වීමංසාසමාධිප්පධානසඞ්ඛා සමන්නාගතං ඉද්ධිපාෙං භායවත. ඉයම යඛො, 

යභො, යතනභගවතා ජානතාපස්සතාඅ හතාසම්මාසම්බුද්යධනචත්තාය ො
ඉද්ධිපාොපඤ්ඤත්තා ඉද්ධිපහුතායඉද්ධිවිසවිතායඉද්ධිවිකුබ්ෙනතාය. 

‘‘‘යය හි යකචි යභො අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා 

අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොසුං, සබ්යෙයතඉයමසංයයවචතුන්නං
ඉද්ධිපාොනං භාවිතත්තා ෙහුලීකතත්තා. යයපි හි යකචි යභො
අනාගතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොස්සන්ත, සබ්යෙ යත ඉයමසංයයව චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං
භාවිතත්තාෙහුලීකතත්තා.යයපිහියකචියභොඑත හිසමණාවා බ්රාහ්මණා

වා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්ත, සබ්යෙ යත ඉයමසංයයව
චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං භාවිතත්තා ෙහුලීකතත්තා. පස්සන්ත යනො

යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා මමපිමං එවරූපං ඉද්ධානුභාව’’න්ත? ‘‘එවං
මහාබ්රහ්යම’’ත. ‘‘අහම්පි යඛොයභොඉයමසංයයවචතුන්නඤ්චඉද්ධිපාොනං 
භාවිතත්තා ෙහුලීකතත්තා එවං මහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො’’ත.

ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ. ඉමමත්ථං, භන්යත, 
බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ොභාසිත්වායෙයව තාවතංයසආමන්යතසි– 
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තිවියධොඔකාසාධිගයමො 

288. ‘‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ත, යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා, යාවඤ්චිෙං
යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන තයයො

ඔකාසාධිගමා අනුබුද්ධා සුඛස්සාධිගමාය. කතයම තයයො? ඉධ යභො
එකච්යචොසංසට්යඨොවිහ තකායමහි සංසට්යඨොඅකුසයලහිධම්යමහි.යසො

අපය න සමයයන අරියධම්මං සුණාත, යයොනියසො මනසි කය ොත, 
ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජත. යසො අරියධම්මස්සවනං ආගම්ම 
යයොනියසොමනසිකා ං ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තං අසංසට්යඨො විහ ත
කායමහි අසංසට්යඨො අකුසයලහි ධම්යමහි. තස්ස අසංසට්ඨස්ස කායමහි

අසංසට්ඨස්ස අකුසයලහි ධම්යමහි උප්පජ්ජත සුඛං, සුඛා භියයයො

යසොමනස්සං. යසයයථාපි, යභො, පමුො පායමොජ්ජං [පාමුජ්ජං (.). ක.)] 

ජායයථ, එවයමව යඛො, යභො, අසංසට්ඨස්සකායමහිඅසංසට්ඨස්සඅකුසයලහි

ධම්යමහිඋප්පජ්ජතසුඛං, සුඛා භියයයොයසොමනස්සං.අයංයඛො, යභො, යතන
භගවතාජානතාපස්සතාඅ හතාසම්මාසම්බුද්යධන පඨයමොඔකාසාධිගයමො
අනුබුද්යධොසුඛස්සාධිගමාය. 

‘‘‘පුන චප ං, යභො, ඉයධකච්චස්ස ඔළාරිකා කායසඞ්ඛා ා 

අප්පටිප්පස්සද්ධා යහොන්ත, ඔළාරිකා වචීසඞ්ඛා ා අප්පටිප්පස්සද්ධා

යහොන්ත, ඔළාරිකාචිත්තසඞ්ඛා ාඅප්පටිප්පස්සද්ධායහොන්ත.යසොඅපය න

සමයයන අරියධම්මං සුණාත, යයොනියසො මනසි කය ොත, ධම්මානුධම්මං
පටිපජ්ජත. තස්ස අරියධම්මස්සවනං ආගම්ම යයොනියසොමනසිකා ං

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තං ඔළාරිකා කායසඞ්ඛා ා පටිප්පස්සම්භන්ත, 

ඔළාරිකා වචීසඞ්ඛා ා පටිප්පස්සම්භන්ත, ඔළාරිකා චිත්තසඞ්ඛා ා 
පටිප්පස්සම්භන්ත. තස්ස ඔළාරිකානං කායසඞ්ඛා ානං පටිප්පස්සද්ධියා
ඔළාරිකානංවචීසඞ්ඛා ානංපටිප්පස්සද්ධියා ඔළාරිකානංචිත්තසඞ්ඛා ානං 

පටිප්පස්සද්ධියා උප්පජ්ජත සුඛං, සුඛා භියයයො යසොමනස්සං. යසයයථාපි, 

යභො, පමුො පායමොජ්ජං ජායයථ, එවයමව යඛො යභො ඔළාරිකානං
කායසඞ්ඛා ානං පටිප්පස්සද්ධියා ඔළාරිකානං වචීසඞ්ඛා ානං 
පටිප්පස්සද්ධියා ඔළාරිකානං චිත්තසඞ්ඛා ානං පටිප්පස්සද්ධියා උප්පජ්ජත 

සුඛං, සුඛා භියයයො යසොමනස්සං. අයං යඛො, යභො, යතන භගවතා ජානතා
පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන දුතයයො ඔකාසාධිගයමො අනුබුද්යධො
සුඛස්සාධිගමාය. 

‘‘‘පුන චප ං, යභො, ඉයධකච්යචො ‘ඉෙං කුසල’න්ත යථාභූතං

නප්පජානාත, ‘ඉෙංඅකුසල’න්තයථාභූතංනප්පජානාත.‘ඉෙංසාවජ්ජංඉෙං 

අනවජ්ජං, ඉෙංයසවිතබ්ෙංඉෙංනයසවිතබ්ෙං, ඉෙංහීනංඉෙංපණීතං, ඉෙං 
කණ්හසුක්කසප්පටිභාග’න්ත යථාභූතං නප්පජානාත. යසො අපය න

සමයයන අරියධම්මං සුණාත, යයොනියසො මනසි කය ොත, ධම්මානුධම්මං
පටිපජ්ජත. යසො අරියධම්මස්සවනං ආගම්ම යයොනියසොමනසිකා ං

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තං, ‘ඉෙං කුසල’න්ත යථාභූතං පජානාත, ‘ඉෙං 
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අකුසල’න්ත යථාභූතං පජානාත. ඉෙං සාවජ්ජං ඉෙං අනවජ්ජං, ඉෙං

යසවිතබ්ෙං ඉෙං න යසවිතබ්ෙං, ඉෙං හීනං ඉෙං පණීතං, ඉෙං
කණ්හසුක්කසප්පටිභාග’න්තයථාභූතංපජානාත. තස්සඑවංජානයතොඑවං

පස්සයතොඅවිජ්ජාපහීයත, විජ්ජාඋප්පජ්ජත.තස්ස අවිජ්ජාවි ාගාවිජ්ජුප්පාො

උප්පජ්ජත සුඛං, සුඛා භියයයො යසොමනස්සං. යසයයථාපි, යභො, පමුො

පායමොජ්ජං ජායයථ, එවයමව යඛො, යභො, අවිජ්ජාවි ාගා විජ්ජුප්පාො

උප්පජ්ජතසුඛං, සුඛාභියයයොයසොමනස්සං.අයංයඛො, යභො, යතනභගවතා
ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන තතයයො ඔකාසාධිගයමො

අනුබුද්යධො සුඛස්සාධිගමාය. ඉයම යඛො, යභො, යතන භගවතා ජානතා
පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන තයයො ඔකාසාධිගමා අනුබුද්ධා 

සුඛස්සාධිගමායා’’ත. ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ, 

ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්වා යෙයව තාවතංයස
ආමන්යතසි– 

චතුසතිපට්ඨානං 

289. ‘‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ත, යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා, යාව 
සුපඤ්ඤත්තා චියම යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ හතා
සම්මාසම්බුද්යධනචත්තාය ො සතපට්ඨානාපඤ්ඤත්තාකුසලස්සාධිගමාය.

කතයම චත්තාය ො? ඉධ, යභො, භික්ඛු අජ්ඣත්තං කායය කායානුපස්සී
විහ තආතා.)සම්පජායනොසතමාවියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායෙොමනස්සං.

අජ්ඣත්තංකායයකායානුපස්සීවිහ න්යතොතත්ථසම්මා සමාධියත, සම්මා
විප්පසීෙත. යසො තත්ථ සම්මා සමාහියතො සම්මා විප්පසන්යනො ෙහිද්ධා
ප කායය ඤාණෙස්සනං අභිනිබ්ෙත්යතත. අජ්ඣත්තං යවෙනාසු
යවෙනානුපස්සී විහ ත…යප.… ෙහිද්ධා ප යවෙනාසු ඤාණෙස්සනං
අභිනිබ්ෙත්යතත. අජ්ඣත්තං චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහ ත…යප.…
ෙහිද්ධා ප චිත්යත ඤාණෙස්සනං අභිනිබ්ෙත්යතත. අජ්ඣත්තං ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහ ත ආතා.) සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායෙොමනස්සං.අජ්ඣත්තංධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහ න්යතොතත්ථ

සම්මා සමාධියත, සම්මා විප්පසීෙත. යසො තත්ථ සම්මා සමාහියතො සම්මා
විප්පසන්යනො ෙහිද්ධා ප ධම්යමසු ඤාණෙස්සනං අභිනිබ්ෙත්යතත. ඉයම

යඛො, යභො, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ හතා සම්මාසම්බුද්යධන

චත්තාය ො සතපට්ඨානා පඤ්ඤත්තා කුසලස්සාධිගමායා’’ත. ඉමමත්ථං, 

භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ. ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා
සනඞ්කුමාය ොභාසිත්වායෙයවතාවතංයසආමන්යතසි– 

සත්තසමාධිපරික්ඛා ා 

290. ‘‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ත, යභොන්යතො යෙවා තාවතංසා, යාව 
සුපඤ්ඤත්තා චියම යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අ හතා 
සම්මාසම්බුද්යධන සත්ත සමාධිපරික්ඛා ා සම්මාසමාධිස්ස පරිභාවනාය 

සම්මාසමාධිස්ස පාරිපූරියා. කතයම සත්ත? සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො 
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සම්මාවාචාසම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසත.යා

යඛො, යභො, ඉයමහි සත්තහඞ්යගහි චිත්තස්ස එකග්ගතා පරික්ඛතා, අයං 

වුච්චත, යභො, අරියයො සම්මාසමාධි සඋපනියසො ඉතපි සපරික්ඛාය ො ඉතපි. 

සම්මාදිට්ඨිස්ස යභො, සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොත, සම්මාසඞ්කප්පස්ස

සම්මාවාචා පයහොත, සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්යතො පයහොත.

සම්මාකම්මන්තස්සසම්මාආජීයවො පයහොත, සම්මාආජීවස්සසම්මාවායායමො

පයහොත, සම්මාවායාමස්ස සම්මාසත පයහොත, සම්මාසතස්ස සම්මාසමාධි

පයහොත, සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණං පයහොත, සම්මාඤාණස්ස

සම්මාවිමුත්ත පයහොත. යඤ්හි තං, යභො, සම්මා වෙමායනො වයෙයය – 

‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො
ඔපයනයයයයකො පච්චත්තං යවදිතබ්යෙො විඤ්ඤූහි අපාරුතා අමතස්ස 

ද්වා ා’ත ඉෙයමව තං සම්මා වෙමායනො වයෙයය. ස්වාක්ඛායතො හි, යභො, 

භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො, අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයයයකො

පච්චත්තංයවදිතබ්යෙොවිඤ්ඤූහිඅපාරුතාඅමතස්ස ද්වා ා [ද්වා ාත(සයා.

ක.)]. 

‘‘‘යයහියකචි, යභො, බුද්යධඅයවච්චප්පසායෙනසමන්නාගතා, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායෙනසමන්නාගතා, සඞ්යඝඅයවච්චප්පසායෙනසමන්නාගතා, 

අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නාගතා, යය චියම ඔපපාතකා ධම්මවිනීතා
සාතය කානි චතුවීසතසතසහස්සානි මාගධකා පරිචා කා අබ්භතීතා
කාලඞ්කතා තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා
අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යෙොධිප ායණා. අත්ථි යචයවත්ථ 

සකොගාමියනො. 

‘‘අත්ථායං [අථායං (සී. සයා.)] ඉත ා පජා, පුඤ්ඤාභාගාත යම

මයනො; 

සඞ්ඛාතුංයනොපිසක්යකොමි, මුසාවාෙස්සඔත්තප්ප’’න්ත. 

291. ‘ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො භාසිත්ථ, ඉමමත්ථං, 

භන්යත, බ්රහ්මුයනො සනඞ්කුමා ස්ස භාසයතො යවස්සවණස්ස මහා ාජස්ස

එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උෙපාදි – ‘‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත 

යභො, එවරූයපොපි නාම උළාය ො සත්ථා භවිස්සත, එවරූපං උළා ං

ධම්මක්ඛානං, එවරූපා උළා ා වියසසාධිගමා පඤ්ඤායිස්සන්තී’’ත. අථ, 

භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යවස්සවණස්ස මහා ාජස්ස යචතසා

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායයවස්සවණංමහා ාජානංඑතෙයවොච– ‘‘තංකිං
මඤ්ඤත භවං යවස්සවයණො මහා ාජා අතීතම්පි අද්ධානං එවරූයපො

උළාය ො සත්ථා අයහොසි, එවරූපං උළා ං ධම්මක්ඛානං, එවරූපා උළා ා
වියසසාධිගමාපඤ්ඤායිංසු. අනාගතම්පි අද්ධානංඑවරූයපොඋළාය ොසත්ථා

භවිස්සත, එවරූපං උළා ං ධම්මක්ඛානං, එවරූපා උළා ා වියසසාධිගමා
පඤ්ඤායිස්සන්තී’’’ත. 
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292. ‘‘‘ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං 

තාවතංසානං අභාසි, ඉමමත්ථං යවස්සවයණො මහා ාජා බ්රහ්මුයනො

සනඞ්කුමා ස්ස යෙවානං තාවතංසානං භාසයතො සම්මුඛා සුතං [සුත්වා (සී.
.).)] සම්මුඛාපටිග්ගහිතංසයංපරිසායං ආය ොයචසි’’. 

ඉමමත්ථං ජනවසයභො යක්යඛො යවස්සවණස්ස මහා ාජස්ස සයං

පරිසායං භාසයතො සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං [පටිග්ගයහත්වා (සී. 
.).)] භගවයතොආය ොයචසි.ඉමමත්ථංභගවාජනවසභස්සයක්ඛස්සසම්මුඛා
සුත්වා සම්මුඛා පටිග්ගයහත්වා සාමඤ්ච අභිඤ්ඤාය ආයස්මයතො

ආනන්ෙස්ස ආය ොයචසි, ඉමමත්ථමායස්මා ආනන්යෙො භගවයතො සම්මුඛා
සුත්වා සම්මුඛා පටිග්ගයහත්වා ආය ොයචසි භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං 
උපාසකානං උපාසිකානං. තයිෙං බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච
විත්ථාරිකංොහුජඤ්ඤංපුථුභූතංයාව යෙවමනුස්යසහිසුප්පකාසිතන්ත. 

ජනවසභසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. මහායගොවින්දසුත්තං 

293. එවං යම සුතං–එකංසමයංභගවා ාජගයහවිහ ත ගිජ්ඣකූයට
පබ්ෙයත. අථ යඛො පඤ්චසියඛො ගන්ධබ්ෙපුත්යතො අභික්කන්තාය  ත්තයා 
අභික්කන්තවණ්යණොයකවලකප්පංගිජ්ඣකූටංපබ්ෙතංඔභායසත්වායයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො පඤ්චසියඛො ගන්ධබ්ෙපුත්යතො භගවන්තං

එතෙයවොච – ‘‘යං යඛොයම, භන්යත, යෙවානං තාවතංසානංසම්මුඛාසුතං

සම්මුඛාපටිග්ගහිතං, ආය ොයචමිතංභගවයතො’’ත.‘‘ආය ොයචහි යමත්වං, 
පඤ්චසිඛා’’තභගවාඅයවොච. 

යදවසභා 

294. ‘‘පුරිමානි, භන්යත, දිවසානිපුරිමත ානිතෙහුයපොසයථ පන්න යස
පවා ණායපුණ්ණායපුණ්ණමාය ත්තයායකවලකප්පාචයෙවාතාවතංසා 

සුධම්මායංසභායංසන්නිසින්නායහොන්තසන්නිපතතා; මහතීචදිබ්ෙපරිසා

සමන්තයතො නිසින්නා යහොන්ත, චත්තාය ො ච මහා ාජායනො චතුද්දිසා

නිසින්නායහොන්ත; පු ත්ථිමායදිසායධත ට්යඨොමහා ාජාපච්ඡිමාභිමුයඛො

නිසින්යනො යහොත යෙයව පු ක්ඛත්වා; ෙක්ඛිණාය දිසාය විරූළ්හයකො

මහා ාජාඋත්ත ාභිමුයඛොනිසින්යනොයහොත යෙයවපු ක්ඛත්වා; පච්ඡිමාය
දිසාය විරූපක්යඛො මහා ාජා පු ත්ථාභිමුයඛො නිසින්යනො යහොත යෙයව

පු ක්ඛත්වා; උත්ත ාය දිසාය යවස්සවයණො මහා ාජා ෙක්ඛිණාභිමුයඛො

නිසින්යනොයහොතයෙයවපු ක්ඛත්වා.යොභන්යත, යකවලකප්පා චයෙවා 

තාවතංසාසුධම්මායංසභායංසන්නිසින්නායහොන්ත සන්නිපතතා, මහතීච

දිබ්ෙපරිසා සමන්තයතො නිසින්නා යහොන්ත, චත්තාය ො ච මහා ාජායනො 

චතුද්දිසා නිසින්නා යහොන්ත, ඉෙං යනසං යහොත ආසනස්මිං; අථ පච්ඡා
අම්හාකංආසනං යහොත. 

‘‘යය යත, භන්යත, යෙවා භගවත බ්රහ්මචරියං චරිත්වා අධුනූපපන්නා

තාවතංසකායං, යතඅඤ්යඤ යෙයවඅතය ොචන්තවණ්යණන යචවයසසා

ච. යතන සුෙං, භන්යත, යෙවා තාවතංසා අත්තමනා යහොන්ත පමුදිතා 

.)තයසොමනස්සජාතා; ‘දිබ්ො වත, යභො, කායා පරිපූය න්ත, හායන්ත 
අසු කායා’ත. 

295. ‘‘අථ යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙවානං
තාවතංසානං සම්පසාෙංවිදිත්වාඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි– 

‘යමොෙන්තවතයභොයෙවා, තාවතංසාසහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

නයවයෙයවචපස්සන්තා, වණ්ණවන්යතයසස්සියන; 

සුගතස්මිංබ්රහ්මචරියං, චරිත්වානඉධාගයත. 
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යතඅඤ්යඤඅතය ොචන්ත, වණ්යණනයසසායුනා; 

සාවකාභූරිපඤ්ඤස්ස, වියසසූපගතාඉධ. 

ඉෙංදිස්වානනන්ෙන්ත, තාවතංසාසහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මත’න්ත. 

‘‘යතනසුෙං, භන්යත, යෙවාතාවතංසා භියයයොයසොමත්තායඅත්තමනා

යහොන්තපමුදිතා.)තයසොමනස්සජාතා; ‘දිබ්ොවත, යභො, කායා පරිපූය න්ත, 
හායන්තඅසු කායා’’’ත. 

අට්ඨ ථාභුච්චවණ්ණා 

296. ‘‘අථ යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙවානං
තාවතංසානං සම්පසාෙං විදිත්වා යෙයව තාවතංයස ආමන්යතසි –

‘ඉච්යඡයයාථ යනො තුම්යහ, මාරිසා, තස්ස භගවයතො අට්ඨ යථාභුච්යච

වණ්යණ යසොතු’න්ත? ‘ඉච්ඡාම මයං, මාරිස, තස්ස භගවයතො අට්ඨ

යථාභුච්යච වණ්යණ යසොතු’න්ත. අථ යඛො, භන්යත, සක්යකො
යෙවානමින්යෙොයෙවානං තාවතංසානංභගවයතොඅට්ඨයථාභුච්යචවණ්යණ

පයිරුොහාසි – ‘තංකිංමඤ්ඤන්ත, යභොන්යතොයෙවාතාවතංසා? යාවඤ්ච
යසො භගවා ෙහුජනහිතාය පටිපන්යනො ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය
අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං. එවං ෙහුජනහිතාය පටිපන්නං
ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං

ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න 

පයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘ස්වාක්ඛායතො යඛො පන යතන භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො
අකාලියකොඑහිපස්සියකොඔපයනයයයයකොපච්චත්තංයවදිතබ්යෙොවිඤ්ඤූහි. 
එවං ඔපයනයයයකස්ස ධම්මස්ස යෙයසතා ං ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං

සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතන
භගවතා. 

‘‘ඉෙං කුසලන්ත යඛො පන යතන භගවතා සුපඤ්ඤත්තං, ඉෙං

අකුසලන්ත සුපඤ්ඤත්තං.ඉෙංසාවජ්ජං ඉෙංඅනවජ්ජං, ඉෙංයසවිතබ්ෙංඉෙං 

න යසවිතබ්ෙං, ඉෙං හීනං ඉෙං පණීතං, ඉෙං කණ්හසුක්කසප්පටිභාගන්ත
සුපඤ්ඤත්තං. එවං කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජයසවිතබ්ොයසවිතබ්ෙහීන-
පණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභාගානං ධම්මානංපඤ්ඤයපතා ංඉමිනාපඞ්යගන

සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, 
අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘සුපඤ්ඤත්තා යඛො පන යතන භගවතා සාවකානං නිබ්ොනගාමිනී

පටිපො, සංසන්ෙත නිබ්ොනඤ්ච පටිපො ච. යසයයථාපි නාම ගඞ්යගොෙකං

යමුයනොෙයකන සංසන්ෙත සයමත, එවයමව සුපඤ්ඤත්තා යතන භගවතා
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සාවකානංනිබ්ොනගාමිනීපටිපො, සංසන්ෙත නිබ්ොනඤ්චපටිපොච.එවං
නිබ්ොනගාමිනියා පටිපොය පඤ්ඤයපතා ං ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං

සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතන
භගවතා. 

‘‘අභිනිප්ඵන්යනො [අභිනිප්පන්යනො (.). ක.)] යඛොපනතස්සභගවයතො

ලායභො අභිනිප්ඵන්යනො සියලොයකො, යාව මඤ්යඤ ඛත්තයා 

සම්පියායමානරූපා විහ න්ත, විගතමයෙො යඛො පන යසො භගවා ආහා ං
ආහාය ත. එවං විගතමෙං ආහා ං ආහ යමානං ඉමිනාපඞ්යගන

සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, 
අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘ලද්ධසහායයො යඛො පන යසො භගවා යසඛානඤ්යචව පටිපන්නානං 
ඛීණාසවානඤ්ච වුසිතවතං. යත භගවා අපනුජ්ජ එකා ාමතං අනුයුත්යතො
විහ ත.එවංඑකා ාමතං අනුයුත්තංඉමිනාපඞ්යගනසමන්නාගතංසත්ථා ං

යනවඅතීතංයසසමනුපස්සාම, නපයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘යථාවාදී යඛො පන යසො භගවා තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී, ඉත

යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. එවං ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නං

ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න

පයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘තණ්ණවිචිකිච්යඡො යඛො පන යසො භගවා විගතකථංකයථො
පරියයොසිතසඞ්කප්යපො අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරියං. එවං තණ්ණවිචිකිච්ඡං 
විගතකථංකථං පරියයොසිතසඞ්කප්පං අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරියං

ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න

පයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා’ත. 

297. ‘‘ඉයම යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙවානං 

තාවතංසානංභගවයතොඅට්ඨයථාභුච්යචවණ්යණපයිරුොහාසි.යතනසුෙං, 

භන්යත, යෙවා තාවතංසාභියයයොයසොමත්තායඅත්තමනායහොන්තපමුදිතා

.)තයසොමනස්සජාතා භගවයතො අට්ඨ යථාභුච්යච වණ්යණ සුත්වා. තත්ර, 

භන්යත, එකච්යච යෙවා එවමාහංසු – ‘අයහො වත, මාරිසා, චත්තාය ො
සම්මාසම්බුද්ධායලොයකඋප්පජ්යජයයංධම්මඤ්චයෙයසයයං යථරිවභගවා.
තෙස්සෙහුජනහිතායෙහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛාය 

යෙවමනුස්සාන’න්ත. එකච්යච යෙවා එවමාහංසු – ‘තට්ඨන්තු, මාරිසා, 

චත්තාය ො සම්මාසම්බුද්ධා, අයහො වත, මාරිසා, තයයො සම්මාසම්බුද්ධා
යලොයක උප්පජ්යජයයං ධම්මඤ්ච යෙයසයයං යථරිව භගවා. තෙස්ස
ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යෙවමනුස්සාන’න්ත.එකච්යචයෙවාඑවමාහංසු–‘තට්ඨන්තු, මාරිසා, තයයො 
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සම්මාසම්බුද්ධා, අයහො වත, මාරිසා, ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා යලොයක
උප්පජ්යජයයං ධම්මඤ්ච යෙයසයයං යථරිව භගවා. තෙස්ස ෙහුජනහිතාය
ෙහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායයෙවමනුස්සාන’න්ත. 

298. ‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙයව

තාවතංයස එතෙයවොච – ‘අට්ඨානං යඛො එතං, මාරිසා, අනවකායසො, යං 
එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යව අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්ෙං අචරිමං 

උප්පජ්යජයයං, යනතං ඨානං විජ්ජත. අයහො වත, මාරිසා, යසො භගවා
අප්පාොයධො අප්පාතඞ්යකො චි ං දීඝමද්ධානං තට්යඨයය. තෙස්ස
ෙහුජනහිතාය ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යෙවමනුස්සාන’න්ත. අථ යඛො, භන්යත, යයනත්යථන යෙවා තාවතංසා

සුධම්මායං සභායං සන්නිසින්නා යහොන්ත සන්නිපතතා, තං අත්ථං 
චින්තයිත්වා තං අත්ථං මන්තයිත්වා වුත්තවචනාපි තං චත්තාය ො
මහා ාජායනොතස්මිං අත්යථයහොන්ත.පච්චානුසිට්ඨවචනාපි තංචත්තාය ො

මහා ාජායනො තස්මිං අත්යථ යහොන්ත, සයකසු සයකසු ආසයනසු ඨිතා
අවිපක්කන්තා. 

යත වුත්තවාකයා ාජායනො, පටිග්ගය්හානුසාසනිං; 

විප්පසන්නමනාසන්තා, අට්ඨංසුසම්හිආසයනත. 

299. ‘‘අථ යඛො, භන්යත, උත්ත ාය දිසාය උළාය ො ආයලොයකො

සඤ්ජායි, ඔභායසො පාතු යහොසි අතක්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. අථ

යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙයව තාවතංයස ආමන්යතසි –

‘යථායඛො, මාරිසා, නිමිත්තානිදිස්සන්ත, උළාය ොආයලොයකොසඤ්ජායත, 

ඔභායසො පාතුභවත, බ්රහ්මා පාතුභවිස්සත; බ්රහ්මුයනො යහතං පුබ්ෙනිමිත්තං

පාතුභාවාය, යදිෙංආයලොයකොසඤ්ජායත ඔභායසොපාතුභවතීත. 

‘යථානිමිත්තාදිස්සන්ත, බ්රහ්මාපාතුභවිස්සත; 

බ්රහ්මුයනොයහතංනිමිත්තං, ඔභායසොවිපුයලොමහා’ත. 

සනඞ්කුමා කථා 

300. ‘‘අථ යඛො, භන්යත, යෙවා තාවතංසා යථාසයකසු ආසයනසු

නිසීදිංසු– ‘ඔභාසයමතංඤස්සාම, යංවිපායකොභවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං
ගමිස්සාමා’ත.චත්තාය ොපිමහා ාජායනොයථාසයකසුආසයනසුනිසීදිංසු–

‘ඔභාසයමතං ඤස්සාම, යංවිපායකො භවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං
ගමිස්සාමා’ත. ඉෙං සුත්වා යෙවා තාවතංසා එකග්ගා සමාපජ්ජිංසු –

‘ඔභාසයමතං ඤස්සාම, යංවිපායකො භවිස්සත, සච්ඡිකත්වාව නං
ගමිස්සාමා’ත. 

‘‘යො, භන්යත, බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ොයෙවානංතාවතංසානං පාතුභවත, 

ඔළාරිකං අත්තභාවං අභිනිම්මිනිත්වා පාතුභවත. යයො යඛො පන, භන්යත, 
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බ්රහ්මුයනො පකතවණ්යණො, අනභිසම්භවනීයයො යසො යෙවානං තාවතංසානං

චක්ඛුපථස්මිං. යො, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං තාවතංසානං

පාතුභවත, යසො අඤ්යඤ යෙයව අතය ොචත වණ්යණන යචව යසසා ච.

යසයයථාපි, භන්යත, යසොවණ්යණොවිග්ගයහොමානුසං විග්ගහංඅතය ොචත, 

එවයමව යඛො, භන්යත, යො බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං තාවතංසානං

පාතුභවත, යසොඅඤ්යඤයෙයවඅතය ොචතවණ්යණනයචවයසසා ච.යො, 

භන්යත, බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ොයෙවානංතාවතංසානංපාතුභවත, නතස්සං 
පරිසායං යකොචි යෙයවො අභිවායෙත වා පච්චුට්යඨත වා ආසයනන වා 
නිමන්යතත. සබ්යෙව තුණ්හීභූතා පඤ්ජලිකා පල්ලඞ්යකන නිසීෙන්ත –

‘යස්සොනි යෙවස්ස පල්ලඞ්කං ඉච්ඡිස්සත බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො, තස්ස

යෙවස්සපල්ලඞ්යක නිසීදිස්සතී’ත.යස්සයඛොපන, භන්යත, යෙවස්සබ්රහ්මා

සනඞ්කුමාය ො පල්ලඞ්යකනිසීෙත, උළා ංයසොලභතයෙයවොයවෙපටිලාභං, 

උළා ංයසො ලභතයෙයවොයසොමනස්සපටිලාභං. යසයයථාපි, භන්යත,  ාජා

ඛත්තයයො මුද්ධාවසිත්යතො අධුනාභිසිත්යතො  ජ්යජන, උළා ං යසො ලභති 

යවදපටිලාභං, උළා ං යසො ලභති යසොමනස්සපටිලාභං, එවයමව යඛො, 

භන්යත, යස්ස යෙවස්ස බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො පල්ලඞ්යකනිසීෙත, උළා ං

යසො ලභත යෙයවො යවෙපටිලාභං, උළා ං යසො ලභත යෙයවො

යසොමනස්සපටිලාභං. අථ, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො යෙවානං 
තාවතංසානංසම්පසාෙංවිදිත්වාඅන්ත හියතොඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි– 

‘යමොෙන්තවතයභොයෙවා, තාවතංසාසහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මතං. 

‘නයවයෙයවචපස්සන්තා, වණ්ණවන්යතයසස්සියන; 

සුගතස්මිංබ්රහ්මචරියං, චරිත්වානඉධාගයත. 

‘යතඅඤ්යඤඅතය ොචන්ත, වණ්යණනයසසායුනා; 

සාවකාභූරිපඤ්ඤස්ස, වියසසූපගතාඉධ. 

‘ඉෙංදිස්වානනන්ෙන්ත, තාවතංසාසහින්ෙකා; 

තථාගතංනමස්සන්තා, ධම්මස්සචසුධම්මත’න්ත. 

301. ‘‘ඉමමත්ථං, භන්යත, බ්රහ්මාසනඞ්කුමාය ොඅභාසිත්ථ. ඉමමත්ථං, 

භන්යත, බ්රහ්මුයනොසනඞ්කුමා ස්සභාසයතො අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොසය ො
යහොතවිස්සට්යඨොචවිඤ්යඤයයයොචමඤ්ජුචසවනීයයොච බන්දුචඅවිසාරී

ච ගම්භීය ො ච නින්නාදී ච. යථාපරිසං යඛො පන, භන්යත, බ්රහ්මා 

සනඞ්කුමාය ො සය න විඤ්ඤායපත, න චස්ස ෙහිද්ධා පරිසාය යඝොයසො

නිච්ඡ ත. යස්ස යඛො පන, භන්යත, එවං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො සය ො

යහොත, යසො වුච්චත ‘බ්රහ්මස්සය ො’ත. අථ යඛො, භන්යත, යෙවා තාවතංසා

බ්රහ්මානං සනඞ්කුමා ං එතෙයවොචුං – ‘සාධු, මහාබ්රහ්යම, එතයෙව මයං
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සඞ්ඛායයමොොම; අත්ථි ච සක්යකනයෙවානමින්යෙනතස්සභගවයතොඅට්ඨ

යථාභුච්චාවණ්ණාභාසිතා; යතචමයං සඞ්ඛායයමොොමා’ත. 

අට්ඨ ථාභුච්චවණ්ණා 

302. ‘‘අථ, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො සක්කං යෙවානමින්ෙං

එතෙයවොච–‘සාධු, යෙවානමින්ෙ, මයම්පිතස්සභගවයතො අට්ඨයථාභුච්යච

වණ්යණ සුයණයයාමා’ත. ‘එවං මහාබ්රහ්යම’ත යඛො, භන්යත, සක්යකො 
යෙවානමින්යෙො බ්රහ්මුයනො සනඞ්කුමා ස්ස භගවයතො අට්ඨ යථාභුච්යච
වණ්යණ පයිරුොහාසි. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤත, භවංමහාබ්රහ්මා? යාවඤ්චයසොභගවාෙහුජනහිතාය 
පටිපන්යනො ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යෙවමනුස්සානං. එවං ෙහුජනහිතාය පටිපන්නං ෙහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං ඉමිනාපඞ්යගන

සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, 
අඤ්ඤත්ර යතනභගවතා. 

‘‘ස්වාක්ඛායතො යඛො පන යතන භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො
අකාලියකොඑහිපස්සියකොඔපයනයයයයකොපච්චත්තං යවදිතබ්යෙොවිඤ්ඤූහි.
එවං ඔපයනයයයකස්ස ධම්මස්ස යෙයසතා ං ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං

සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතන
භගවතා. 

‘‘ඉෙං කුසල’න්ත යඛො පන යතන භගවතා සුපඤ්ඤත්තං, ‘ඉෙං 

අකුසල’න්තසුපඤ්ඤත්තං, ‘ඉෙංසාවජ්ජං ඉෙං අනවජ්ජං, ඉෙං යසවිතබ්ෙං

ඉෙං න යසවිතබ්ෙං, ඉෙං හීනං ඉෙං පණීතං, ඉෙං
කණ්හසුක්කසප්පටිභාග’න්ත සුපඤ්ඤත්තං. එවං
කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජයසවිතබ්ොයසවිතබ්ෙහීනපණීතකණ්හසුක්කස
ප්පටිභාගානං ධම්මානං පඤ්ඤායපතා ං. ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං

සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතන
භගවතා. 

‘‘සුපඤ්ඤත්තා යඛො පන යතන භගවතා සාවකානං නිබ්ොනගාමිනී
පටිපො සංසන්ෙත නිබ්ොනඤ්ච පටිපො ච. යසයයථාපි නාම ගඞ්යගොෙකං

යමුයනොෙයකන සංසන්ෙත සයමත, එවයමව සුපඤ්ඤත්තා යතන භගවතා
සාවකානංනිබ්ොනගාමිනී පටිපොසංසන්ෙතනිබ්ොනඤ්ච පටිපො ච. එවං
නිබ්ොනගාමිනියා පටිපොය පඤ්ඤායපතා ං ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං

සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතන
භගවතා. 
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‘‘අභිනිප්ඵන්යනො යඛො පන තස්ස භගවයතො ලායභො අභිනිප්ඵන්යනො

සියලොයකො, යාව මඤ්යඤ ඛත්තයා සම්පියායමානරූපා විහ න්ත.
විගතමයෙොයඛොපනයසොභගවාආහා ංආහාය ත.එවංවිගතමෙංආහා ං
ආහ යමානං ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස

සමනුපස්සාම, නපයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතනභගවතා. 

‘‘ලද්ධසහායයො යඛො පන යසො භගවා යසඛානඤ්යචව පටිපන්නානං 

ඛීණාසවානඤ්ච වුසිතවතං, යත භගවා අපනුජ්ජ එකා ාමතං අනුයුත්යතො
විහ ත.එවංඑකා ාමතං අනුයුත්තංඉමිනාපඞ්යගනසමන්නාගතංසත්ථා ං

යනවඅතීතංයසසමනුපස්සාම, නපයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘යථාවාදී යඛො පන යසො භගවා තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී; ඉත

යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. එවං ධම්මානුධම්මප්පටිප්පන්නං

ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න

පයනත හි, අඤ්ඤත්රයතනභගවතා. 

‘‘තණ්ණවිචිකිච්යඡො යඛො පන යසො භගවා විගතකථංකයථො 

පරියයොසිතසඞ්කප්යපො අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරියං. එවං තණ්ණවිචිකිච්ඡං
විගතකථංකථං පරියයොසිතසඞ්කප්පං අජ්ඣාසයං ආදිබ්රහ්මචරියං. 

ඉමිනාපඞ්යගන සමන්නාගතං සත්ථා ං යනව අතීතංයස සමනුපස්සාම, න

පයනත හි, අඤ්ඤත්ර යතනභගවතා’ත. 

303. ‘‘ඉයම යඛො, භන්යත, සක්යකො යෙවානමින්යෙො බ්රහ්මුයනො 
සනඞ්කුමා ස්ස භගවයතො අට්ඨ යථාභුච්යච වණ්යණ පයිරුොහාසි. යතන

සුෙං, භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො අත්තමයනො යහොත පමුදියතො

.)තයසොමනස්සජායතො භගවයතො අට්ඨ යථාභුච්යච වණ්යණ සුත්වා. අථ, 

භන්යත, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො ඔළාරිකං අත්තභාවං අභිනිම්මිනිත්වා

කුමා වණ්ණීහුත්වා පඤ්චසියඛො යෙවානං තාවතංසානං පාතු යහොසි. යසො
යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකායස අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදි.

යසයයථාපි, භන්යත, ෙලවා පුරියසොසුපච්චත්ථයතවා පල්ලඞ්යකසයමවා

භූමිභායග පල්ලඞ්යකන නිසීයෙයය, එවයමව යඛො, භන්යත, බ්රහ්මා 
සනඞ්කුමාය ො යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකායස අන්තලික්යඛ
පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා යෙයවතාවතංයසආමන්යතසි– 

යගොවින්දබ්රාහ්මණවත්ථු 

304. ‘‘තංකිංමඤ්ඤන්ත, යභොන්යතොයෙවාතාවතංසා, යාව දීඝ ත්තං

මහාපඤ්යඤොව යසො භගවා අයහොසි. භූතපුබ්ෙං, යභො,  ාජා දිසම්පතනාම
අයහොසි. දිසම්පතස්ස  ඤ්යඤො යගොවින්යෙො නාම බ්රාහ්මයණො පුය ොහියතො 
අයහොසි. දිසම්පතස්ස  ඤ්යඤො ය ණු නාම කුමාය ො පුත්යතො අයහොසි.
යගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස යජොතපායලො නාම මාණයවො පුත්යතො අයහොසි.



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  මහායගොවින්ෙසුත්තං 
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පටුන 

ඉතය ණුච ාජපුත්යතොයජොතපායලො චමාණයවොඅඤ්යඤචඡඛත්තයා

ඉච්යචයතඅට්ඨසහායාඅයහසුං.අථ යඛො, යභො, අයහො ත්තානංඅච්චයයන
යගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො කාලමකාසි. යගොවින්යෙ බ්රාහ්මයණ කාලඞ්කයත

 ාජා දිසම්පත පරියෙයවසි – ‘‘යස්මිං වත, යභො, මයං සමයය යගොවින්යෙ
බ්රාහ්මයණ සබ්ෙකිච්චානි සම්මා යවොස්සජ්ජිත්වා පඤ්චහි කාමගුයණහි

සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචාය ම, තස්මිං යනො සමයය යගොවින්යෙො
බ්රාහ්මයණො කාලඞ්කයතො’’ත.එවංවුත්යතයභොය ණු ාජපුත්යතො ාජානං

දිසම්පතං එතෙයවොච – ‘‘මා යඛො ත්වං, යෙව, යගොවින්යෙ බ්රාහ්මයණ

කාලඞ්කයතඅතොළ්හංපරියෙයවසි.අත්ථි, යෙව, යගොවින්ෙස්සබ්රාහ්මණස්ස

යජොතපායලො නාම මාණයවො පුත්යතො පණ්ඩිතතය ො යචව පිත ා, 

අලමත්ථෙසතය ො යචව පිත ා; යයපිස්ස පිතා අත්යථ අනුසාසි, යතපි 

යජොතපාලස්යසව මාණවස්ස අනුසාසනියා’’ත. ‘‘එවං කුමා ා’’ත? ‘‘එවං
යෙවා’’ත. 

මහායගොවින්දවත්ථු 

305. ‘‘අථයඛො, යභො,  ාජා දිසම්පතඅඤ්ඤත ංපුරිසංආමන්යතසි – 

‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයන යජොතපායලො නාම මාණයවො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා යජොතපාලං මාණවං එවං වයෙහි –

‘භවමත්ථුභවන්තංයජොතපාලං,  ාජාදිසම්පතභවන්තං යජොතපාලංමාණවං

ආමන්තයත,  ාජා දිසම්පත යභොයතො යජොතපාලස්ස මාණවස්ස 

ෙස්සනකායමො’’’ත. ‘‘එවං, යෙවා’’ත යඛො, යභො, යසො පුරියසො දිසම්පතස්ස

 ඤ්යඤො පටිස්සුත්වා යයන යජොතපායලො මාණයවො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා යජොතපාලං මාණවං එතෙයවොච – ‘‘භවමත්ථු භවන්තං

යජොතපාලං,  ාජා දිසම්පතභවන්තංයජොතපාලංමාණවංආමන්තයත,  ාජා

දිසම්පත යභොයතො යජොතපාලස්ස මාණවස්ස ෙස්සනකායමො’’ත. ‘‘එවං, 
යභො’’තයඛොයභොයජොතපායලොමාණයවො තස්සපුරිසස්සපටිස්සුත්වායයන

 ාජා දිසම්පත යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා දිසම්පතනා  ඤ්ඤා සද්ධිං

සම්යමොදි; සම්යමොෙනීයං කථං සා ණීයං වීතසාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.

එකමන්තං නිසින්නං යඛො, යභො, යජොතපාලං මාණවං  ාජා දිසම්පත

එතෙයවොච – ‘‘අනුසාසතු යනො භවං යජොතපායලො, මා යනො භවං

යජොතපායලොඅනුසාසනියාපච්චෙයාහාසි. යපත්තයකතංඨායනඨයපස්සාමි, 

යගොවින්දියය අභිසිඤ්චිස්සාමී’’ත. ‘‘එවං, යභො’’ත යඛො, යභො, යසො

යජොතපායලොමාණයවො දිසම්පතස්ස ඤ්යඤොපච්චස්යසොසි.අථයඛො, යභො, 

 ාජා දිසම්පතයජොතපාලංමාණවං යගොවින්දියයඅභිසිඤ්චි, තංයපත්තයක
ඨායනඨයපසි.අභිසිත්යතොයජොතපායලොමාණයවො යගොවින්දියයයපත්තයක

ඨායන ඨපියතො යයපිස්ස පිතා අත්යථ අනුසාසි යතපි අත්යථ අනුසාසත, 

යයපිස්ස පිතා අත්යථ නානුසාසි, යතපි අත්යථ අනුසාසත; යයපිස්ස පිතා

කම්මන්යත අභිසම්යභොසි, යතපි කම්මන්යත අභිසම්යභොත, යයපිස්ස පිතා

කම්මන්යත නාභිසම්යභොසි, යතපි කම්මන්යත අභිසම්යභොත. තයමනං 
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මනුස්සාඑවමාහංසු–‘‘යගොවින්යෙොවත, යභො, බ්රාහ්මයණො, මහායගොවින්යෙො

වත, යභො, බ්රාහ්මයණො’’ත.ඉමිනායඛොඑවං, යභො, පරියායයනයජොතපාලස්ස
මාණවස්සයගොවින්යෙො මහායගොවින්යෙොත්යවවසමඤ්ඤාඋෙපාදි. 

 ජ්ජසංවිභජනං 

306. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන යත ඡ 

ඛත්තයා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ඡ ඛත්තයය එතෙයවොච –

‘‘දිසම්පත යඛො, යභො,  ාජා ජිණ්යණො වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො 

වයයොඅනුප්පත්යතො, යකො නු යඛො පන, යභො, ජානාත ජීවිතං? ඨානං යඛො

පයනතං විජ්ජත, යං දිසම්පතම්හි  ඤ්යඤ කාලඞ්කයත  ාජකත්තාය ො

ය ණුං  ාජපුත්තං  ජ්යජ අභිසිඤ්යචයයං. ආයන්තු, යභොන්යතො, යයන

ය ණු ාජපුත්යතොයතනුපසඞ්කමථ; උපසඞ්කමිත්වාය ණුං ාජපුත්තංඑවං 

වයෙථ – ‘‘මයං යඛො යභොයතො ය ණුස්සසහායා පියාමනාපා අප්පටිකූලා, 

යංසුයඛොභවං තංසුඛාමයං, යංදුක්යඛොභවංතංදුක්ඛාමයං. දිසම්පතයඛො, 

යභො,  ාජා ජිණ්යණොවුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො, 

යකො නු යඛො පන, යභො, ජානාත ජීවිතං? ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජත, යං
දිසම්පතම්හි  ඤ්යඤකාලඞ්කයත  ාජකත්තාය ො භවන්තං ය ණුං  ජ්යජ

අභිසිඤ්යචයයං. සයච භවං ය ණු  ජ්ජං ලයභථ, සංවිභයජථ යනො 

 ජ්යජනා’’ත. ‘‘එවංයභො’’තයඛො, යභො, යතඡඛත්තයාමහායගොවින්ෙස්ස

බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන ය ණු  ාජපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා ය ණුං  ාජපුත්තං එතෙයවොචුං – ‘‘මයං යඛො යභොයතො

ය ණුස්ස සහායා පියා මනාපා අප්පටිකූලා; යංසුයඛො භවං තංසුඛා මයං, 

යංදුක්යඛොභවංතංදුක්ඛාමයං.දිසම්පත යඛො, යභො,  ාජාජිණ්යණොවුද්යධො

මහල්ලයකොඅද්ධගයතොවයයොඅනුප්පත්යතො, යකොනුයඛොපනයභො ජානාත

ජීවිතං? ඨානංයඛොපයනතංවිජ්ජත, යංදිසම්පතම්හි ඤ්යඤකාලඞ්කයත 
 ාජකත්තාය ො භවන්තං ය ණුං  ජ්යජ අභිසිඤ්යචයයං. සයච භවං ය ණු

 ජ්ජං ලයභථ, සංවිභයජථ යනො  ජ්යජනා’’ත. ‘‘යකො නු යඛො, යභො, 

අඤ්යඤොමමවිජියතසුයඛොභයවථ [සුඛාභයවයයාථ(ක.), සුඛංභයවයයාථ, 

සුඛයමයධයයාථ (සී. .).),සුඛ යමයධථ (?)], අඤ්ඤත්රභවන්යතභි? සචාහං, 

යභො,  ජ්ජංලභිස්සාමි, සංවිභජිස්සාමියවො ජ්යජනා’’’ත. 

307. ‘‘අථ යඛො, යභො, අයහො ත්තානං අච්චයයන  ාජා දිසම්පත
කාලමකාසි. දිසම්පතම්හි  ඤ්යඤ කාලඞ්කයත  ාජකත්තාය ො ය ණුං 
 ාජපුත්තං  ජ්යජ අභිසිඤ්චිංසු. අභිසිත්යතො ය ණු  ජ්යජන පඤ්චහි

කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචාය ත. අථ යඛො, යභො, 

මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන යත ඡ ඛත්තයා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා යතඡ ඛත්තයයඑතෙයවොච – ‘‘දිසම්පතයඛො, යභො,  ාජා
කාලඞ්කයතො. අභිසිත්යතොය ණු ජ්යජනපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පියතො

සමඞ්ගීභූයතොපරිචාය ත.යකොනු යඛොපන, යභො, ජානාත, මෙනීයාකාමා? 
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ආයන්තු, යභොන්යතො, යයනය ණු ාජායතනුපසඞ්කමථ; උපසඞ්කමිත්වා

ය ණුං  ාජානං එවං වයෙථ – දිසම්පත යඛො, යභො,  ාජා කාලඞ්කයතො, 

අභිසිත්යතොභවංය ණු ජ්යජන, ස තභවංතංවචන’’’න්ත? 

308. ‘‘‘එවං, යභො’’ත යඛො, යභො, යත ඡ ඛත්තයා මහායගොවින්ෙස්ස

බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන ය ණු  ාජා යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා ය ණුං  ාජානං එතෙයවොචුං – ‘‘දිසම්පතයඛො, යභො,  ාජා 

කාලඞ්කයතො, අභිසිත්යතොභවංය ණු ජ්යජන, ස තභවංතංවචන’’න්ත? 

‘‘ස ාමහං, යභො, තං වචනං [වචනන්ත (සයා. ක.)]. යකො නු යඛො, යභො, 
පයහොතඉමං මහාපථවිංඋත්තය නආයතංෙක්ඛියණනසකටමුඛංසත්තධා

සමං සුවිභත්තං විභජිතු’’න්ත? ‘‘යකො නු යඛො, යභො, අඤ්යඤො පයහොත, 

අඤ්ඤත්රමහායගොවින්යෙනබ්රාහ්මයණනා’’ත? අථ යඛො, යභො, ය ණු  ාජා

අඤ්ඤත ං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයන 

මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමහායගොවින්ෙං

බ්රාහ්මණං එවංවයෙහි–‘ ාජාතං, භන්යත, ය ණුආමන්යතතී’’’ත.‘‘එවං 

යෙවා’’ත යඛො, යභො, යසො පුරියසො ය ණුස්ස  ඤ්යඤො පටිස්සුත්වා යයන

මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මහායගොවින්ෙං

බ්රාහ්මණංඑතෙයවොච–‘‘ ාජාතං, භන්යත, ය ණුආමන්යතතී’’ත. ‘‘එවං, 

යභො’’තයඛො, යභො, මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොතස්සපුරිසස්සපටිස්සුත්වා

යයනය ණු  ාජායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාය ණුනා ඤ්ඤාසද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සා ණීයං වීතසාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.

එකමන්තං නිසින්නං යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙං බ්රාහ්මණං ය ණු  ාජා

එතෙයවොච – ‘‘එතු, භවං යගොවින්යෙො, ඉමං මහාපථවිං උත්තය නආයතං

ෙක්ඛියණනසකටමුඛංසත්තධාසමංසුවිභත්තංවිභජතූ’’ත.‘‘එවං, යභො’’ත 
යඛො මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො ය ණුස්ස  ඤ්යඤො පටිස්සුත්වා ඉමං
මහාපථවිං උත්තය න ආයතං ෙක්ඛියණන සකටමුඛං සත්තධා සමං

සුවිභත්තං විභජි. සබ්ොනි සකටමුඛානි පට්ඨයපසි [අට්ඨයපසි (සී. .).)]. 
තත් සුෙංමජ්යඣ ය ණුස්ස ඤ්යඤොජනපයෙොයහොත. 

309. ෙන්තපු ංකලිඞ්ගානං [කාලිඞ්ගානං (සයා..).ක.)], අස්සකානඤ්ච
යපොතනං. 

මයහසයං [මාහිස්සත (සී. සයා. .).)] අවන්තීනං, යසොවී ානඤ්ච
ය ොරුකං. 

මිථිලාචවියෙහානං, චම්පාඅඞ්යගසුමාපිතා; 

ො ාණසීචකාසීනං, එයතයගොවින්ෙමාපිතාත. 
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310. ‘‘අථ යඛො, යභො, යතඡඛත්තයායථාසයකනලායභනඅත්තමනා

අයහසුං පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා – ‘‘යං වත යනො අයහොසි ඉච්ඡිතං, යං

ආකඞ්ඛිතං, යංඅධිප්යපතං, යං අභිපත්ථිතං, තංයනොලද්ධ’’න්ත. 

‘‘සත්තභූ බ්රහ්මෙත්යතොච, යවස්සභූභ යතො සහ; 

ය ණුද්යවධත ට්ඨාච, තොසුංසත්තභා ධා’ත. 

පඨමභාණවාය ොනිට්ඨියතො. 

කිත්තිසද්දඅබ්භුග්ගමනං 

311. ‘‘අථ යඛො, යභො, යත ඡ ඛත්තයා යයන මහායගොවින්යෙො 

බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මහායගොවින්ෙං බ්රාහ්මණං

එතෙයවොචුං – ‘‘යථා යඛො භවං යගොවින්යෙො ය ණුස්ස  ඤ්යඤො සහායයො
පියයො මනායපො අප්පටිකූයලො. එවයමවයඛො භවං යගොවින්යෙො අම්හාකම්පි

සහායයො පියයො මනායපො අප්පටිකූයලො, අනුසාසතුයනොභවං යගොවින්යෙො; 

මා යනො භවං යගොවින්යෙො අනුසාසනියා පච්චෙයාහාසී’’ත. ‘‘එවං, යභො’’ත
යඛො මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොයතසං ඡන්නං ඛත්තයානං පච්චස්යසොසි.

අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො සත්ත ච  ාජායනො ඛත්තයය

මුද්ධාවසිත්යත ජ්යජ [මුද්ධාභිසිත්යත ජ්යජන(සයා.)] අනුසාසි, සත්තච 
බ්රාහ්මණමහාසායලසත්තචන්හාතකසතානිමන්යතවායචසි. 

312. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්සඅපය නසමයයන

එවං කලයායණො කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගච්ඡි [අබ්භුග්ගඤ්ඡි (සී. .).)] – 

‘‘සක්ඛි මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මානං පස්සත, සක්ඛි
මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මුනා සාකච්යඡතසල්ලපතමන්යතතී’’ත.

අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස එතෙයහොසි – ‘‘මය්හං යඛො
එවං කලයායණො කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො – ‘සක්ඛි මහායගොවින්යෙො

බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මානංපස්සත, සක්ඛිමහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මුනා

සාකච්යඡත සල්ලපතමන්යතතී’ත.න යඛො පනාහං බ්රහ්මානං පස්සාමි, න

බ්රහ්මුනා සාකච්යඡමි, න බ්රහ්මුනා සල්ලපාමි, නබ්රහ්මුනා මන්යතමි. සුතං
යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං මහල්ලකානං ආචරියපාචරියානං

භාසමානානං – ‘යයො වස්සියක චත්තාය ො මායස පටිසල්ලීයත, කරුණං 

ඣානං ඣායත, යසො බ්රහ්මානං පස්සත බ්රහ්මුනා සාකච්යඡත බ්රහ්මුනා
සල්ලපත බ්රහ්මුනා මන්යතතී’ත. යංනූනාහං වස්සියක චත්තාය ො මායස

පටිසල්ලීයයයයං, කරුණංඣානංඣායයයය’’න්ත. 

313. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයනය ණු ාජා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාය ණුං ාජානංඑතෙයවොච–‘‘මය්හංයඛො, 

යභො, එවංකලයායණො කිත්තසද්යෙොඅබ්භුග්ගයතො–‘සක්ඛිමහායගොවින්යෙො

බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මානං පස්සත, සක්ඛිමහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මුනා
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සාකච්යඡත සල්ලපත මන්යතතී’ත. න යඛො පනාහං, යභො, බ්රහ්මානං

පස්සාමි, න බ්රහ්මුනා සාකච්යඡමි, න බ්රහ්මුනා සල්ලපාමි, න බ්රහ්මුනා
මන්යතමි. සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං මහල්ලකානං
ආචරියපාචරියානං භාසමානානං – ‘යයො වස්සියක චත්තාය ො මායස 

පටිසල්ලීයත, කරුණං ඣානං ඣායත, යසො බ්රහ්මානං පස්සත, බ්රහ්මුනා

සාකච්යඡත බ්රහ්මුනා සල්ලපත බ්රහ්මුනා මන්යතතී’ත. ඉච්ඡාමහං, යභො, 

වස්සියකචත්තාය ො මායසපටිසල්ලීයිතුං, කරුණංඣානංඣායිතුං; නම්හි
යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යෙො අඤ්ඤත්ර එයකන භත්තාභිහාය නා’’ත.
‘‘යස්සොනිභවංයගොවින්යෙොකාලංමඤ්ඤතී’’ත. 

314. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන යත ඡ

ඛත්තයා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ඡ ඛත්තයය එතෙයවොච –

‘‘මය්හං යඛො, යභො, එවංකලයායණොකිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො – ‘සක්ඛි

මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මානං පස්සත, සක්ඛි මහායගොවින්යෙො 

බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මුනා සාකච්යඡත සල්ලපත මන්යතතී’ත. න යඛො පනාහං, 

යභො, බ්රහ්මානංපස්සාමි, නබ්රහ්මුනාසාකච්යඡමි, නබ්රහ්මුනාසල්ලපාමි, න 
බ්රහ්මුනා මන්යතමි. සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං

මහල්ලකානං ආචරියපාචරියානං භාසමානානං, ‘යයො වස්සියක චත්තාය ො

මායස පටිසල්ලීයත, කරුණං ඣානං ඣායත, යසො බ්රහ්මානං පස්සත

බ්රහ්මුනාසාකච්යඡතබ්රහ්මුනාසල්ලපත බ්රහ්මුනාමන්යතතී’ත. ඉච්ඡාමහං, 

යභො, වස්සියකචත්තාය ොමායසපටිසල්ලීයිතුං, කරුණංඣානංඣායිතුං; 
නම්හි යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යෙො අඤ්ඤත්ර එයකන භත්තාභිහාය නා’’ත.
‘‘යස්සොනිභවංයගොවින්යෙොකාලංමඤ්ඤතී’’’ත. 

315. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණොයයනයතසත්තච

බ්රාහ්මණමහාසාලාසත්තචන්හාතකසතානියතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යත සත්ත ච බ්රාහ්මණමහාසායල සත්ත ච න්හාතකසතානි එතෙයවොච – 

‘‘මය්හං යඛො, යභො, එවංකලයායණොකිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො – ‘සක්ඛි

මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මානං පස්සත, සක්ඛි මහායගොවින්යෙො

බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මුනා සාකච්යඡත සල්ලපත මන්යතතී’ත. න යඛො පනාහං, 

යභො, බ්රහ්මානංපස්සාමි, න බ්රහ්මුනාසාකච්යඡමි, නබ්රහ්මුනා සල්ලපාමි, න 
බ්රහ්මුනා මන්යතමි. සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං 
මහල්ලකානංආචරියපාචරියානංභාසමානානං–‘යයොවස්සියකචත්තාය ො 

මායස පටිසල්ලීයත, කරුණං ඣානං ඣායත, යසො බ්රහ්මානං පස්සත, 

බ්රහ්මුනා සාකච්යඡත, බ්රහ්මුනාසල්ලපත, බ්රහ්මුනාමන්යතතී’ත. යතනහි, 

යභො, යථාසුයත යථාපරියත්යත මන්යත විත්ථාය න සජ්ඣායං කය ොථ, 

අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච මන්යත වායචථ; ඉච්ඡාමහං, යභො, වස්සියක චත්තාය ො

මායස පටිසල්ලීයිතුං, කරුණං ඣානං ඣායිතුං; නම්හි යකනචි
උපසඞ්කමිතබ්යෙො අඤ්ඤත්ර එයකන භත්තාභිහාය නා’’ත. ‘‘යස්ස ොනි
භවං යගොවින්යෙොකාලංමඤ්ඤතී’’ත. 
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316. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන චත්තාරීසා

භරියා සාදිසියයො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා චත්තාරීසා භරියා

සාදිසියයොඑතෙයවොච–‘‘මය්හංයඛො, යභොතී, එවංකලයායණොකිත්තසද්යෙො 

අබ්භුග්ගයතො–‘සක්ඛිමහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොබ්රහ්මානංපස්සත, සක්ඛි 
මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොබ්රහ්මුනාසාකච්යඡතසල්ලපතමන්යතතී’ත.න

යඛො පනාහං, යභොතී, බ්රහ්මානංපස්සාමි, නබ්රහ්මුනාසාකච්යඡමි, නබ්රහ්මුනා 

සල්ලපාමි, න බ්රහ්මුනා මන්යතමි. සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං
වුද්ධානං මහල්ලකානං ආචරියපාචරියානං භාසමානානං ‘යයො වස්සියක

චත්තාය ො මායස පටිසල්ලීයත, කරුණංඣානංඣායත, යසො බ් හ්මානං

පස්සත, බ්රහ්මුනා සාකච්යඡත, බ්රහ්මුනා සල්ලපත, බ්රහ්මුනා මන්යතතීත, 

ඉච්ඡාමහං, යභොතී, වස්සියක චත්තාය ො මායස පටිසල්ලීයිතුං, කරුණං

ඣානං ඣායිතුං; නම්හි යකනචි උපසඞ්කමිතබ්යෙො අඤ්ඤත්ර එයකන 

භත්තාභිහාය නා’’ත.‘‘යස්සොනිභවංයගොවින්යෙොකාලං මඤ්ඤතී’’’ත. 

317. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො පු ත්ථියමන 
නග ස්ස නවං සන්ධාගා ං කා ායපත්වා වස්සියක චත්තාය ො මායස

පටිසල්ලීයි, කරුණං ඣානං ඣායි; නාස්සුධ යකොචි උපසඞ්කමත 

[උපසඞ්කමි (.).)] අඤ්ඤත්ර එයකන භත්තාභිහාය න. අථ යඛො, යභො, 
මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස චතුන්නං මාසානං අච්චයයන අහුයෙව

උක්කණ්ඨනා අහු පරිතස්සනා – ‘‘සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං

වුද්ධානං මහල්ලකානංආචරියපාචරියානං භාසමානානං – ‘යයො වස්සියක

චත්තාය ො මායස පටිසල්ලීයත, කරුණං ඣානං ඣායත, යසො බ්රහ්මානං 

පස්සත, බ්රහ්මුනාසාකච්යඡතබ්රහ්මුනාසල්ලපතබ්රහ්මුනාමන්යතතී’ත.න 

යඛො පනාහං බ්රහ්මානං පස්සාමි, න බ්රහ්මුනා සාකච්යඡමි න බ්රහ්මුනා
සල්ලපාමි නබ්රහ්මුනාමන්යතමී’’’ත. 

බ්රහ්මුනාසාකච්ඡා 

318. ‘‘අථ යඛො, යභො, බ්රහ්මා සනඞ්කුමාය ො මහායගොවින්ෙස්ස
බ්රාහ්මණස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යසයයථාපි නාම ෙලවා

පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා ොහං පසාය යය, පසාරිතං වා ොහං සමිඤ්යජයය, 

එවයමව, බ්රහ්මයලොයක අන්ත හියතො මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස

සම්මුයඛ පාතු යහොසි. අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස 

අහුයෙවභයංඅහුඡම්භිතත්තංඅහුයලොමහංයසොයථාතංඅදිට්ඨපුබ්ෙංරූපං

දිස්වා. අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො භීයතො සංවිග්යගො
යලොමහට්ඨජායතොබ්රහ්මානං සනඞ්කුමා ංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘‘වණ්ණවා යසවාසිරිමා, යකොනුත්වමසි මාරිස; 

අජානන්තාතංපුච්ඡාම, කථංජායනමුතංමය’’න්ත. 
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පටුන 

‘‘මං යව කුමා ං ජානන්ත, බ්රහ්මයලොයක සනන්තනං [සනන්තච

(ක.)]; 

සබ්යෙජානන්තමංයෙවා, එවංයගොවින්ෙජානහි’’. 

‘‘‘ආසනංඋෙකංපජ්ජං, මධුසාකඤ්ච [මධුපාකඤ්ච (සී.සයා. .).)] 

බ්රහ්මුයනො; 

අග්යඝභවන්තංපුච්ඡාම, අග්ඝංකුරුතුයනොභවං’’. 

‘‘පටිග්ගණ්හාමයතඅග්ඝං, යංත්වංයගොවින්ෙභාසසි; 

දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්ප ායසුඛායච; 

කතාවකායසොපුච්ඡස්සු, යංකිඤ්චිඅභිපත්ථිත’’න්ත. 

319. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙස්ස බ්රාහ්මණස්ස එතෙයහොසි – 

‘‘කතාවකායසො යඛොම්හි බ්රහ්මුනා සනඞ්කුමාය න. කිං නු යඛො අහං
බ්රහ්මානං සනඞ්කුමා ං පුච්යඡයයං දිට්ඨධම්මිකං වා අත්ථං සම්ප ායිකං

වා’ත? අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්ෙස්සබ්රාහ්මණස්ස එතෙයහොසි–‘කුසයලො

යඛො අහං දිට්ඨධම්මිකානං අත්ථානං, අඤ්යඤපි මං දිට්ඨධම්මිකං අත්ථං
පුච්ඡන්ත. යංනූනාහං බ්රහ්මානං සනඞ්කුමා ං සම්ප ායිකඤ්යඤව අත්ථං 

පුච්යඡයය’න්ත. අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මානං
සනඞ්කුමා ං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘පුච්ඡාමි බ්රහ්මානංසනඞ්කුමා ං, 

කඞ්ඛීඅකඞ්ඛිංප යවදියයසු; 

කත්ථට්ඨියතොකිම්හිචසික්ඛමායනො, 
පප්යපොත මච්යචොඅමතං බ්රහ්මයලොක’’න්ත. 

‘‘හිත්වාමමත්තංමනුයජසුබ්රහ්යම, 

එයකොදිභූයතොකරුයණධිමුත්යතො [කරුණාධිමුත්යතො(සී. සයා..).)]; 

නි ාමගන්යධොවි යතොයමථුනස්මා, 

එත්ථට්ඨියතොඑත්ථචසික්ඛමායනො; 
පප්යපොතමච්යචොඅමතංබ්රහ්මයලොක’’න්ත. 

320. ‘‘හිත්වාමමත්ත’න්තඅහංයභොයතොආජානාමි.ඉයධකච්යචො අප්පං
වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා
ඤාතපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා ඤාතපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං
ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගා ස්මා අනගාරියං

පබ්ෙජත, ‘ඉත හිත්වා මමත්ත’න්ත අහං යභොයතො ආජානාමි.
‘එයකොදිභූයතො’ත අහං යභොයතො ආජානාමි. ඉයධකච්යචො විවිත්තං 
යසනාසනං භජත අ ඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්ෙතං කන්ෙ ං ගිරිගුහං සුසානං

වනපත්ථං අබ්යභොකාසංපලාලපුඤ්ජං, ඉතඑයකොදිභූයතො’තඅහංයභොයතො
ආජානාමි. ‘කරුයණධිමුත්යතො’ත අහං යභොයතො ආජානාමි. ඉයධකච්යචො
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කරුණාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහ ත, තථා දුතයං, තථා

තතයං, තථා චතුත්ථං. ඉත උද්ධමයධොතරියං සබ්ෙධි සබ්ෙත්තතාය 

සබ්ොවන්තං යලොකං කරුණාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවය න අෙයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහ ත. ඉත
‘කරුයණධිමුත්යතො’ත අහං යභොයතො ආජානාමි. ආමගන්යධ ච යඛො අහං
යභොයතොභාසමානස්සනආජානාමි. 

‘‘යක ආමගන්ධාමනුයජසුබ්රහ්යම, 

එයතඅවිද්වාඉධබූ්රහිධී ; 

යකනාවටා [යකනාවුටා (සයා.)] වාත පජා කුරුතු [කුරුරූ (සයා.), 

කුරුට්ඨරූ(.).), කුරූරු (?)], 
ආපායිකානිවුතබ්රහ්මයලොකා’’ත. 

‘‘යකොයධො යමොසවජ්ජංනිකතචදුබ්යභො, 

කෙරියතාඅතමායනොඋසූයා; 

ඉච්ඡා විවිච්ඡාප යහඨනාච, 

යලොයභොචයෙොයසොචමයෙොචයමොයහො; 

එයතසුයුත්තාඅනි ාමගන්ධා, 
ආපායිකානිවුතබ්රහ්මයලොකා’’ත. 

‘‘යථා යඛො අහං යභොයතොආමගන්යධභාසමානස්සආජානාමි. යතන 

සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා. පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා

අනගාරිය’’න්ත. ‘‘යස්සොනිභවංයගොවින්යෙොකාලංමඤ්ඤතී’’ත. 

ය ණු ාජආමන්තනා 

321. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයනය ණු ාජා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාය ණුං ාජානංඑතෙයවොච–‘‘අඤ්ඤංොනි

භවංපුය ොහිතං පරියයසතු, යයොයභොයතො  ජ්ජංඅනුසාසිස්සත.ඉච්ඡාමහං, 

යභො, අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිතුං. යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො

ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා.

පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත. 

‘‘ආමන්තයාමි ාජානං, ය ණුංභූමිපතංඅහං; 

ත්වංපජානස්සු ජ්යජන, නාහංයපොය ොහිච්යච යම’’. 

‘‘සයචයතඌනංකායමහි, අහංපරිපූ යාමියත; 

යයොතංහිංසතවාය මි, භූමියසනාපතඅහං; 

තුවං පිතා අහං පුත්යතො, මා යනො යගොවින්ෙ පාජහි’’ [පායජහි

(අට්ඨකථායංසංවණ්ණිතපාඨන්ත ං)]. 

‘‘නමත්ථිඌනංකායමහි, හිංසිතායමනවිජ්ජත; 
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අමනුස්සවයචොසුත්වා, තස්මාහංනගයහ යම’’. 

‘‘අමනුස්යසො කථංවණ්යණො, කිංයතඅත්ථංඅභාසථ; 

යඤ්චසුත්වාජහාසියනො, යගයහඅම්යහචයකවලී’’. 

‘‘උපවුත්ථස්ස යමපුබ්යෙ, යිට්ඨුකාමස්සයම සයතො; 

අග්ගිපජ්ජලියතොආසි, කුසපත්තපරිත්ථයතො’’. 

‘‘තයතොයමබ්රහ්මාපාතු හු, බ්රහ්මයලොකාසනන්තයනො; 

යසොයමපඤ්හංවියාකාසි, තංසුත්වානගයහ යම’’. 

‘‘සද්ෙහාමිඅහංයභොයතො, යංත්වංයගොවින්ෙභාසසි; 

අමනුස්සවයචොසුත්වා, කථංවත්යතථඅඤ්ඤථා. 

‘‘යතතංඅනුවත්තස්සාම, සත්ථායගොවින්ෙයනොභවං; 

මණි යථායවළුරියයො, අකායචොවිමයලොසුයභො; 

එවංසුද්ධාචරිස්සාම, යගොවින්ෙස්සානුසාසයන’’ත. 

‘‘‘සයච භවං යගොවින්යෙො අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සත, මයම්පි 

අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සාම. අථ යා යත ගත, සා යනො ගත
භවිස්සතී’’ත. 

ඡඛත්ති ආමන්තනා 

322. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන යත ඡ 

ඛත්තයා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ඡ ඛත්තයය එතෙයවොච –

‘‘අඤ්ඤංොනි භවන්යතොපුය ොහිතංපරියයසන්තු, යයොභවන්තානං ජ්යජ

අනුසාසිස්සත.ඉච්ඡාමහං, යභො, අගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිතුං.යථායඛො

පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා

අගා ංඅජ්ඣාවසතා.පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත.අථ

යඛො, යභො, යත ඡ ඛත්තයා එකමන්තං අපක්කම්ම එවං සමචින්යතසුං –

‘‘ඉයම යඛො බ්රාහ්මණා නාම ධනලුද්ධා; යංනූන මයං මහායගොවින්ෙං
බ්රාහ්මණං ධයනන සික්යඛයයාමා’’ත. යත මහායගොවින්ෙං බ්රාහ්මණං 

උපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු–‘‘සංවිජ්ජතයඛො, යභො, ඉයමසුසත්තසු ජ්යජසු

පහූතං සාපයතයයං, තයතො යභොයතො යාවතයකන අත්යථො, තාවතකං

ආහරීයත’’න්ත. ‘‘අලං, යභො, මමපිෙං පහූතංසාපයතයයං භවන්තානංයයව
වාහසා.තමහංසබ්ෙංපහායඅගා ස්මාඅනගාරියං පබ්ෙජිස්සාමි.යථායඛො

පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා

අගා ං අජ්ඣාවසතා, පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත.අථ

යඛො, යභො, යත ඡ ඛත්තයා එකමන්තං අපක්කම්ම එවං සමචින්යතසුං – 

‘‘ඉයම යඛො බ්රාහ්මණා නාම ඉත්ථිලුද්ධා; යංනූන මයං මහායගොවින්ෙං
බ්රාහ්මණං ඉත්ථීහි සික්යඛයයාමා’’ත. යත මහායගොවින්ෙං බ්රාහ්මණං
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උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘‘සංවිජ්ජන්ත යඛො, යභො, ඉයමසු සත්තසු 

 ජ්යජසු පහූතා ඉත්ථියයො, තයතො යභොයතො යාවතකාහි අත්යථො, තාවතකා

ආනීයත’’න්ත.‘‘අලං, යභො, මමපිමා [මමපිතා(ක.), මමපි(සී.)] චත්තාරීසා
භරියා සාදිසියයො.තාපාහංසබ්ොපහායඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිස්සාමි.

යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න

සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා, පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා
අනගාරියන්ත’’. 

323. ‘‘සයච භවං යගොවින්යෙො අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සත, 

මයම්පිඅගා ස්මා අනගාරියංපබ්ෙජිස්සාම, අථයායතගත, සායනොගත
භවිස්සතීත. 

‘‘සයචජහථකාමානි, යත්ථසත්යතොපුථුජ්ජයනො; 

ආ ම්භව්යහොෙළ්හායහොථ, ඛන්තෙලසමාහිතා. 

‘‘එසමග්යගොඋජුමග්යගො, එසමග්යගොඅනුත්තය ො; 

සද්ධම්යමොසබ්භි ක්ඛියතො, බ්රහ්මයලොකූපපත්තයාත. 

‘‘යතන හි භවං යගොවින්යෙො සත්ත වස්සානි ආගයමතු. සත්තන්නං 

වස්සානංඅච්චයයනමයම්පිඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිස්සාම, අථයායත

ගත, සායනො ගතභවිස්සතී’’ත. 

‘‘‘අතචි ං යඛො, යභො, සත්ත වස්සානි, නාහං සක්යකොමි, භවන්යත, 

සත්ත වස්සානි ආගයමතුං. යකො නු යඛො පන, යභො, ජානාත ජීවිතානං! 

ගමනීයයො සම්ප ායයො, මන්තායං [මන්තාය (ෙහූසු)] යෙොද්ධබ්ෙං, 

කත්තබ්ෙං කුසලං, චරිතබ්ෙං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අම ණං. යථා

යඛොපනයමසුතංබ්රහ්මුයනොආමගන්යධභාසමානස්ස, යතනසුනිම්මෙයා

අගා ං අජ්ඣාවසතා, පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’’න්ත.
‘‘යතනහිභවං යගොවින්යෙොඡබ්ෙස්සානිආගයමතු…යප.…පඤ්චවස්සානි
ආගයමතු…චත්තාරිවස්සානි ආගයමතු…තීණිවස්සානිආගයමතු…ද්යව

වස්සානි ආගයමතු… එකං වස්සං ආගයමතු, එකස්ස වස්සස්ස අච්චයයන

මයම්පිඅගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සාම, අථයායතගත, සායනොගත
භවිස්සතී’’ත. 

‘‘‘අතචි ං යඛො, යභො, එකං වස්සං, නාහං සක්යකොමි භවන්යත එකං

වස්සං ආගයමතුං. යකො නු යඛො පන, යභො, ජානාත ජීවිතානං! ගමනීයයො 

සම්ප ායයො, මන්තායං යෙොද්ධබ්ෙං, කත්තබ්ෙං කුසලං, චරිතබ්ෙං 

බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අම ණං. යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො

ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා, 

පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත. ‘‘යතන හි භවං

යගොවින්යෙො සත්ත මාසානි ආගයමතු, සත්තන්නං මාසානං අච්චයයන
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මයම්පිඅගා ස්මා අනගාරියංපබ්ෙජිස්සාම, අථයායතගත, සායනොගත 
භවිස්සතී’’ත. 

‘‘‘අතචි ංයඛො, යභො, සත්තමාසානි, නාහංසක්යකොමිභවන්යතසත්ත 

මාසානිආගයමතුං. යකොනු යඛො පන, යභො, ජානාත ජීවිතානං. ගමනීයයො

සම්ප ායයො, මන්තායං යෙොද්ධබ්ෙං, කත්තබ්ෙං කුසලං, චරිතබ්ෙං

බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අම ණං. යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො

ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා, 

පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මාඅනගාරිය’’න්ත. 

‘‘‘යතන හි භවං යගොවින්යෙො ඡ මාසානි ආගයමතු…යප.… පඤ්ච
මාසානි ආගයමතු…චත්තාරිමාසානිආගයමතු…තීණිමාසානිආගයමතු…

ද්යව මාසානි ආගයමතු… එකං මාසං ආගයමතු… අද්ධමාසං ආගයමතු, 

අද්ධමාසස්සඅච්චයයනමයම්පිඅගා ස්මාඅනගාරියං පබ්ෙජිස්සාම, අථයා

යතගත, සායනොගතභවිස්සතී’’ත. 

‘‘‘අතචි ං යඛො, යභො, අද්ධමායසො, නාහං සක්යකොමි භවන්යත

අද්ධමාසං ආගයමතුං.යකොනුයඛොපන, යභො, ජානාතජීවිතානං!ගමනීයයො

සම්ප ායයො, මන්තායං යෙොද්ධබ්ෙං, කත්තබ්ෙං කුසලං, චරිතබ්ෙං

බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අම ණං. යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො

ආමගන්යධ භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා, 

පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත. ‘‘යතන හි භවං

යගොවින්යෙො සත්තාහං ආගයමතු, යාව මයං සයක පුත්තභාතය ො  ජ්යජන 

[ ජ්යජ (සයා.)] අනුසාසිස්සාම, සත්තාහස්ස අච්චයයන මයම්පි අගා ස්මා

අනගාරියංපබ්ෙජිස්සාම, අථයායත ගත, සායනොගතභවිස්සතී’’ත. ‘‘න

චි ංයඛො, යභො, සත්තාහං, ආගයමස්සාමහංභවන්යත සත්තාහ’’න්ත. 

බ්රාහ්මණමහාසාලාදීනංආමන්තනා 

324. ‘‘අථයඛො, යභො, මහායගොවින්යෙොබ්රාහ්මයණොයයනයතසත්තච 

බ්රාහ්මණමහාසාලා සත්තචන්හාතකසතානියතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යත සත්ත ච බ්රාහ්මණමහාසායල සත්ත ච න්හාතකසතානි එතෙයවොච –

‘‘අඤ්ඤං ොනිභවන්යතොආචරියං පරියයසන්තු, යයොභවන්තානං මන්යත

වායචස්සත.ඉච්ඡාමහං, යභො, අගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිතුං.යථායඛොපන
යම සුතං බ්රහ්මුයනො ආමගන්යධ භාසමානස්ස. යත න සුනිම්මෙයා අගා ං

අජ්ඣාවසතා, පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මාඅනගාරිය’’න්ත. ‘‘මාභවං

යගොවින්යෙොඅගා ස්මා අනගාරියංපබ්ෙජි.පබ්ෙජ්ජා, යභො, අප්යපසක්ඛාච

අප්පලාභාච; බ්රහ්මඤ්ඤං මයහසක්ඛඤ්චමහාලාභඤ්චා’’ත.‘‘මාභවන්යතො

එවං අවචුත්ථ – ‘‘පබ්ෙජ්ජා අප්යපසක්ඛා ච අප්පලාභා ච, බ්රහ්මඤ්ඤං

මයහසක්ඛඤ්ච මහාලාභඤ්චා’’ත. යකො නු යඛො, යභො, අඤ්ඤත්ර මයා

මයහසක්ඛතය ො වා මහාලාභතය ො වා! අහඤ්හි, යභො, එත හි  ාජාව 
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පටුන 

 ඤ්ඤං බ්රහ්මාව බ්රාහ්මණානං [බ්රහ්මානං (සී. .). ක.)] යෙවතාව
ගහපතකානං.තමහංසබ්ෙංපහායඅගා ස්මාඅනගාරියං පබ්ෙජිස්සාමි.යථා

යඛොපනයමසුතංබ්රහ්මුයනොආමගන්යධභාසමානස්ස, යතන සුනිම්මෙයා

අගා ං අජ්ඣාවසතා. පබ්ෙජිස්සාමහං, යභො, අගා ස්මා අනගාරිය’’න්ත.

‘‘සයච භවං යගොවින්යෙො අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සත, මයම්පි 

අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිස්සාම, අථ යා යත ගත, සා යනො ගත
භවිස්සතී’’ත. 

භරි ානංආමන්තනා 

325. ‘‘අථ යඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන චත්තාරීසා 

භරියා සාදිසියයො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා චත්තාරීසා භරියා 

සාදිසියයො එතෙයවොච – ‘‘යා යභොතීනං ඉච්ඡත, සකානි වා ඤාතකුලානි

ගච්ඡතු අඤ්ඤං වා භත්තා ං පරියයසතු. ඉච්ඡාමහං, යභොතී, අගා ස්මා 
අනගාරියං පබ්ෙජිතුං. යථා යඛො පන යම සුතං බ්රහ්මුයනො ආමගන්යධ

භාසමානස්ස, යත න සුනිම්මෙයා අගා ං අජ්ඣාවසතා. පබ්ෙජිස්සාමහං, 

යභොතී, අගා ස්මාඅනගාරිය’’න්ත.‘‘ත්වඤ්යඤව යනොඤාතඤාතකාමානං, 
ත්වං පන භත්තා භත්තුකාමානං. සයච භවං යගොවින්යෙො අගා ස්මා 

අනගාරියංපබ්ෙජිස්සත, මයම්පිඅගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජිස්සාම, අථයා

යතගත, සායනොගතභවිස්සතී’’ත. 

මහායගොවින්දපබ්බජ්ජා 

326. ‘‘අථයඛො, යභො, මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණොතස්ස සත්තාහස්ස
අච්චයයන යකසමස්සුං ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා 
අගා ස්මාඅනගාරියංපබ්ෙජි.පබ්ෙජිතංපනමහායගොවින්ෙංබ්රාහ්මණංසත්ත
ච  ාජායනො ඛත්තයා මුද්ධාවසිත්තා සත්ත ච බ්රාහ්මණමහාසාලා සත්ත ච
න්හාතකසතානි චත්තාරීසා ච භරියා සාදිසියයො අයනකානි ච
ඛත්තයසහස්සානි අයනකානි ච බ්රාහ්මණසහස්සානි අයනකානි ච
ගහපතසහස්සානි අයනයකහි ච ඉත්ථාගාය හි ඉත්ථියයො යකසමස්සුං
ඔහාය ත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා මහායගොවින්ෙං බ්රාහ්මණං

අගා ස්මා අනගාරියං පබ්ෙජිතං අනුපබ්ෙජිංසු. තාය සුෙං, යභො, පරිසාය
පරිවුයතො මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො ගාමනිගම ාජධානීසු චාරිකං ච ත.

යං යඛො පන, යභො, යතනසමයයනමහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො ගාමං වා

නිගමංවාඋපසඞ්කමත, තත්ථ ාජාවයහොත ඤ්ඤං, බ්රහ්මාවබ්රාහ්මණානං, 
යෙවතාව ගහපතකානං. යතන යඛො පන සමයයන මනුස්සා ඛිපන්ත වා 

උපක්ඛලන්තවායතඑවමාහංසු–‘‘නමත්ථුමහායගොවින්ෙස්සබ්රාහ්මණස්ස, 
නමත්ථු සත්තපුය ොහිතස්සා’’’ත. 

327. ‘‘මහායගොවින්යෙො, යභො, බ්රාහ්මයණො යමත්තාසහගයතනයචතසා 

එකං දිසං ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතයං, තථා තතයං, තථා චතුත්ථං. ඉත
උද්ධමයධො තරියං සබ්ෙධි සබ්ෙත්තතාය සබ්ොවන්තං යලොකං
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පටුන 

යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන
අයවය න අෙයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහාසි. කරුණාසහගයතන 

යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.… උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසා…යප.… අෙයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහාසි සාවකානඤ්ච
බ්රහ්මයලොකසහෙයතායමග්ගංයෙයසසි. 

328. ‘‘යය යඛො පන, යභො, යතන සමයයන මහායගොවින්ෙස්ස
බ්රාහ්මණස්සසාවකාසබ්යෙනසබ්ෙංසාසනංආජානිංසු.යතකායස්ස යභො
ප ංම ණාසුගතංබ්රහ්මයලොකංඋපපජ්ජිංසු.යයනසබ්යෙනසබ්ෙංසාසනං 

ආජානිංසු, යත කායස්ස යභො ප ං ම ණා අප්යපකච්යච

ප නිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජිංසු; අප්යපකච්යච

නිම්මාන තීනං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජිංසු; අප්යපකච්යච තුසිතානං

යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජිංසු; අප්යපකච්යච යාමානං යෙවානං සහෙයතං 

උපපජ්ජිංසු; අප්යපකච්යච තාවතංසානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජිංසු; 

අප්යපකච්යච චාතුමහා ාජිකානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජිංසු; යය

සබ්ෙනිහීනං කායං පරිපූය සුං යත ගන්ධබ්ෙකායං පරිපූය සුං. ඉත යඛො, 

යභො [පන (සයා. ක.)], සබ්යෙසංයයව යතසං කුලපුත්තානං අයමොඝා
පබ්ෙජ්ජාඅයහොසිඅවඤ්ඣාසඵලාසඋද්රයා’’’ත. 

329. ‘‘ස තතංභගවා’’ත? ‘‘ස ාමහං, පඤ්චසිඛ.අහංයතනසමයයන 
මහායගොවින්යෙො බ්රාහ්මයණො අයහොසිං. අහං යතසං සාවකානං

බ්රහ්මයලොකසහෙයතාය මග්ගං යෙයසසිං. තං යඛො පන යම, පඤ්චසිඛ, 
බ්රහ්මචරියං න නිබ්බොය න වි ාගාය න නිය ොධාය න උපසමාය න

අභිඤ්ඤාය න සම්යෙොධාය න නිබ්ොනාය සංවත්තත, යාවයෙව 
බ්රහ්මයලොකූපපත්තයා. 

ඉෙං යඛො පන යම, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියං එකන්තනිබ්බොය වි ාගාය
නිය ොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යෙොධාය නිබ්ොනාය සංවත්තත.

කතමඤ්චතං, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියංඑකන්තනිබ්බොයවි ාගායනිය ොධාය 

උපසමායඅභිඤ්ඤායසම්යෙොධායනිබ්ොනායසංවත්තත? අයයමවඅරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො. යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසත

සම්මාසමාධි.ඉෙංයඛොතං, පඤ්චසිඛ, බ්රහ්මචරියංඑකන්තනිබ්බොයවි ාගාය
නිය ොධායඋපසමායඅභිඤ්ඤායසම්යෙොධාය නිබ්ොනායසංවත්තත. 

330. ‘‘යයයඛො පනයම, පඤ්චසිඛ, සාවකා සබ්යෙනසබ්ෙං සාසනං 

ආජානන්ත, යතආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තංපඤ්ඤාවිමුත්තං

දිට්යඨවධම්යම සයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහ න්ත; යයන 

සබ්යෙන සබ්ෙං සාසනං ආජානන්ත, යත පඤ්චන්නං ඔ ම්භාගියානං 
සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතකා යහොන්ත තත්ථ පරිනිබ්ොයියනො 
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අනාවත්තධම්මා තස්මා යලොකා. යය න සබ්යෙන සබ්ෙං සාසනං

ආජානන්ත, අප්යපකච්යච තණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
 ාගයෙොසයමොහානංතනුත්තාසකොගාමියනොයහොන්තසකියෙවඉමං යලොකං

ආගන්ත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ත [කය ොන්ත(සී. .).)]. යයනසබ්යෙන

සබ්ෙංසාසනංආජානන්ත, අප්යපකච්යචතණ්ණං සංයයොජනානංපරික්ඛයා
යසොතාපන්නා යහොන්ත අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යෙොධිප ායණා. ඉත 

යඛො, පඤ්චසිඛ, සබ්යෙසංයයව ඉයමසං කුලපුත්තානං අයමොඝා පබ්ෙජ්ජා 

[පබ්ෙජාඅයහොසි(ක.)] අවඤ්ඣාසඵලාසඋද්රයා’’ත. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමයනොපඤ්චසියඛොගන්ධබ්ෙපුත්යතොභගවයතො
භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං
කත්වා තත්යථවන්ත ධායීත. 

මහායගොවින්ෙසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 
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7. මහාසම සුත්තං 

331. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහ ත 

කපිලවත්ථුස්මිං මහාවයන මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි

භික්ඛුසයතහි සබ්යෙයහව අ හන්යතහි; ෙසහි ච යලොකධාතූහි යෙවතා
යයභුයයයන සන්නිපතතා යහොන්ත භගවන්තං ෙස්සනාය භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.

අථයඛොචතුන්නංසුද්ධාවාසකායිකානංයෙවතානං [යෙවානං(සී.සයා..).)] 
එතෙයහොසි–‘‘අයංයඛොභගවා සක්යකසුවිහ තකපිලවත්ථුස්මිංමහාවයන
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සබ්යෙයහව

අ හන්යතහි; ෙසහි ච යලොකධාතූහි යෙවතා යයභුයයයන සන්නිපතතා
යහොන්තභගවන්තංෙස්සනායභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.යංනූනමයම්පි යයනභගවා

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තයක පච්යචකං

ගාථං [පච්යචකගාථං (සී. සයා. .).), පච්යචකගාථා (ක. සී.)] 
භායසයයාමා’’ත. 

332. අථයඛොතායෙවතායසයයථාපිනාමෙලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතං වා

ොහං පසාය යය පසාරිතං වා ොහං සමිඤ්යජයය, එවයමව සුද්ධාවායසසු
යෙයවසු අන්ත හිතා භගවයතො පු යතො පාතු යහසුං. අථ යඛො තා යෙවතා
භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා
යෙවතාභගවයතොසන්තයකඉමං ගාථංඅභාසි– 

‘‘මහාසමයයොපවනස්මිං, යෙවකායාසමාගතා; 

ආගතම්හ ඉමංධම්මසමයං, ෙක්ඛිතායය අප ාජිතසඞ්ඝ’’න්ත. 

අථයඛොඅප ායෙවතාභගවයතොසන්තයකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘තත්ර භික්ඛයවො සමාෙහංසු, චිත්තමත්තයනො උජුකං අකංසු 

[උජුකමකංසු(සී.සයා..).)]; 

සා ථීවයනත්තානිගයහත්වා, ඉන්ද්රියානි ක්ඛන්ත පණ්ඩිතා’’ත. 

අථ යඛොඅප ායෙවතාභගවයතොසන්තයකඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘යඡත්වා ඛීලං යඡත්වා පලිඝං, ඉන්ෙඛීලංඌහච්ච [උහච්ච (ක.)] 

මයනජා; 

යතච න්තසුද්ධාවිමලා, චක්ඛුමතාසුෙන්තා සුසුනාගා’’ත. 

අථ යඛොඅප ායෙවතාභගවයතො සන්තයකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංස ණංගතායස, නයතගමිස්සන්තඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයෙහං, යෙවකායංපරිපූය ස්සන්තී’’ත. 
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යදවතාසන්නිපාතා 

333. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, 

ෙසසු යලොකධාතූසු යෙවතා සන්නිපතතා යහොන්ත [( ) සී. ඉයපොත්ථයකසු 

නත්ථි], තථාගතං ෙස්සනායභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. යයපියත, භික්ඛයව, අයහසුං

අතීතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි භගවන්තානං 

එතංප මායයව [එතප මායයව(සී.සයා..).)] යෙවතා සන්නිපතතාඅයහසුං

යසයයථාපි මය්හං එත හි. යයපි යත, භික්ඛයව, භවිස්සන්ත 

අනාගතමද්ධානං අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතසම්පි භගවන්තානං
එතංප මායයවයෙවතා සන්නිපතතාභවිස්සන්තයසයයථාපිමය්හංඑත හි.

ආචික්ඛිස්සාමි, භික්ඛයව, යෙවකායානංනාමානි; කිත්තයිස්සාමි, භික්ඛයව, 

යෙවකායානං නාමානි; යෙයසස්සාමි, භික්ඛයව, යෙවකායානං නාමානි. තං

සුණාථ, සාධුකංමනසිකය ොථ, භාසිස්සාමී’’ත.‘‘එවං, භන්යත’’තයඛොයත
භික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං. 

334. භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘සියලොකමනුකස්සාමි, යත්ථභුම්මාතෙස්සිතා; 

යයසිතාගිරිගබ්භ ං, පහිතත්තාසමාහිතා. 

‘‘පුථූසීහාවසල්ලීනා, යලොමහංසාභිසම්භුයනො; 

ඔොතමනසා සුද්ධා, විප්පසන්නමනාවිලා’’ [විප්පසන්නාමනාවිලා

(.).ක.)]. 

භියයයො පඤ්චසයතඤත්වා, වයනකාපිලවත්ථයව; 

තයතොආමන්තයීසත්ථා, සාවයකසාසයන යත. 

‘‘යෙවකායාඅභික්කන්තා, යතවිජානාථභික්ඛයවො’’; 

යතචආතප්පමකරුං, සුත්වාබුද්ධස්සසාසනං. 

යතසංපාතු හුඤාණං, අමනුස්සානෙස්සනං; 

අප්යපයකසතමද්ෙක්ඛුං, සහස්සංඅථසත්තරිං. 

සතං එයකසහස්සානං, අමනුස්සානමද්ෙසුං; 

අප්යපයකනන්තමද්ෙක්ඛුං, දිසාසබ්ො ඵුටාඅහුං. 

තඤ්ච සබ්ෙං අභිඤ්ඤාය, වවත්ථිත්වාන [වවක්ඛිත්වාන (සී. සයා.

.).), අයවක්ඛිත්වාන(ටීකා)] චක්ඛුමා; 

තයතොආමන්තයීසත්ථා, සාවයකසාසයන යත. 

‘‘යෙවකායාඅභික්කන්තා, යතවිජානාථභික්ඛයවො; 

යයයවොහංකිත්තයිස්සාමි, ගි ාහිඅනුපුබ්ෙයසො. 
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335.‘‘සත්තසහස්සායතයක්ඛා, භුම්මාකාපිලවත්ථවා. 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘ඡසහස්සායහමවතා, යක්ඛානානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතො ජුතීමන්යතො [ජුතීමන්යතො (සී. .).)], වණ්ණවන්යතො

යසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘සාතාගි ාතසහස්සා, යක්ඛානානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘ඉච්යචයත යසොළසසහස්සා, යක්ඛා නානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘යවස්සාමිත්තා පඤ්චසතා, යක්ඛා නානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානා අභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතං වනං. 

‘‘කුම්භීය ො ාජගහියකො, යවපුල්ලස්සනියවසනං; 

භියයයොනංසතසහස්සං, යක්ඛානංපයිරුපාසත; 

කුම්භීය ො ාජගහියකො, යසොපාගාසමිතංවනං. 

336.‘‘පුරිමඤ්චදිසං ාජා, ධත ට්යඨොපසාසත. 

ගන්ධබ්ොනංඅධිපත, මහා ාජායසස්සියසො. 

‘‘පුත්තාපි තස්සෙහයවො, ඉන්ෙනාමා මහබ්ෙලා; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘ෙක්ඛිණඤ්ච දිසං  ාජා, විරූළ්යහො තං පසාසත [තප්පසාසත

(සයා.)]; 

කුම්භණ්ඩානංඅධිපත, මහා ාජායසස්සියසො. 

‘‘පුත්තාපිතස්සෙහයවො, ඉන්ෙනාමාමහබ්ෙලා; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 
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‘‘පච්ඡිමඤ්චදිසං ාජා, විරූපක්යඛොපසාසත; 

නාගානඤ්චඅධිපත, මහා ාජායසස්සියසො. 

‘‘පුත්තාපි තස්සෙහයවො, ඉන්ෙනාමාමහබ්ෙලා; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානා අභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතං වනං. 

‘‘උත්ත ඤ්චදිසං ාජා, කුයවය ොතංපසාසත; 

යක්ඛානඤ්චඅධිපත, මහා ාජායසස්සියසො. 

‘‘පුත්තාපිතස්සෙහයවො, ඉන්ෙනාමාමහබ්ෙලා; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘පුරිමංදිසංධත ට්යඨො, ෙක්ඛියණනවිරූළ්හයකො; 

පච්ඡියමනවිරූපක්යඛො, කුයවය ොඋත්ත ංදිසං. 

‘‘චත්තාය ොයතමහා ාජා, සමන්තාචතුය ොදිසා; 

ෙද්ෙල්ලමානා [ෙද්ෙළ්හමානා(ක.)] අට්ඨංසු, වයනකාපිලවත්ථයව. 

337.‘‘යතසං මායාවියනො ොසා, ආගුං [ආගූ (සයා.), ආගු (සී. .).)
එවමුපරිපි] වඤ්චනිකාසඨා. 

මායාකුයටණ්ඩුවියටණ්ඩු [යවයටණ්ඩු(සී. සයා..).)], විටුච්ච [විටූ
ච(සයා.)] විටුයටො සහ. 

‘‘චන්ෙයනොකාමයසට්යඨොච, කින්නිඝණ්ඩු [කින්නුඝණ්ඩු(සී.සයා.

.).)] නිඝණ්ඩුච; 

පනායෙොඔපමඤ්යඤොච, යෙවසූයතොචමාතලි. 

‘‘චිත්තයසයනො ච ගන්ධබ්යෙො, නයළො ාජා ජයනසයභො 

[ජයනොසයභො(සයා.)]; 

ආගා පඤ්චසියඛො යචව, තම්ෙරූ සූරියවච්චසා [සුරියවච්චසා (සී.

.).)]. 

‘‘එයතචඤ්යඤච ාජායනො, ගන්ධබ්ොසහ ාජුභි; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

338.‘‘අථාගුං නාගසානාගා, යවසාලා සහතච්ඡකා. 

කම්ෙලස්සත ා ආගුං, පායාගාසහඤාතභි. 
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‘‘යාමුනාධත ට්ඨාච, ආගූනාගායසස්සියනො; 

එ ාවයණොමහානායගො, යසොපාගාසමිතංවනං. 

‘‘යයනාග ායජසහසාහ න්ත, දිබ්ොදිජාපක්ඛි විසුද්ධචක්ඛූ; 

යවහායසා [යවහාසයා (සී. .).)] යත වනමජ්ඣපත්තා, චිත්රා
සුපණ්ණාඉතයතසනාමං. 

‘‘අභයංතොනාග ාජානමාසි, සුපණ්ණයතොයඛමමකාසිබුද්යධො; 

සණ්හාහි වාචාහි උපව්හයන්තා, නාගා සුපණ්ණා ස ණමකංසු 
බුද්ධං. 

339.‘‘ජිතාවජි හත්යථන, සමුද්ෙංඅසු ාසිතා. 

භාතය ොවාසවස්යසයත, ඉද්ධිමන්යතොයසස්සියනො. 

‘‘කාලකඤ්චා මහාභිස්මා [කාලකඤ්ජා මහාභිංසා (සී. .).)], අසු ා

ොනයවඝසා; 

යවපචිත්තසුචිත්තච, පහා ායෙොනමුචීසහ. 

‘‘සතඤ්චෙලිපුත්තානං, සබ්යෙයවය ොචනාමකා; 

සන්නය්හිත්වාෙලියසනං [ෙලීයසනං (සයා.)],  ාහුභද්ෙමුපාගමුං; 

සමයයොොනිභද්ෙන්යත, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

340.‘‘ආයපොචයෙවාපථවී, යතයජොවායයොතොගමුං. 

වරුණාවා ණා [වාරුණා(සයා.)] යෙවා, යසොයමොචයසසාසහ. 

‘‘යමත්තා කරුණාකායිකා, ආගුංයෙවා යසස්සියනො; 

ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො. 

‘‘ඉද්ධිමන්යතො ජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතො යසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘යවණ්ඩුයෙවා සහලිච [යවණ්හූචයෙවාසහලීච(සී..).)], අසමාච

දුයවයමා; 

චන්ෙස්සූපනිසායෙවා, චන්ෙමාගුංපු ක්ඛත්වා. 

‘‘සූරියස්සූපනිසා [සුරියස්සූපනිසා (සී. සයා. .).)] යෙවා, සූරියමාගුං

පු ක්ඛත්වා; 

නක්ඛත්තානිපු ක්ඛත්වා, ආගුංමන්ෙවලාහකා. 

‘‘වසූනං වාසයවොයසට්යඨො, සක්යකොපාගා පුරින්ෙයෙො; 
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ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො. 

‘‘ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘අථාගුංසහභූයෙවා, ජලමග්ගිසිඛාරිව; 

අරිට්ඨකාචය ොජාච, උමාපුප්ඵනිභාසියනො. 

‘‘වරුණාසහධම්මාච, අච්චුතාචඅයනජකා; 

සූයලයයරුචි ාආගුං, ආගුංවාසවයනසියනො; 

ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො. 

‘‘ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘සමානාමහාසමනා, මානුසාමානුසුත්තමා; 

ඛිඩ්ඩාපයෙොසිකා ආගුං, ආගුංමයනොපයෙොසිකා. 

‘‘අථාගුංහ යයොයෙවා, යයචයලොහිතවාසියනො; 

පා ගාමහාපා ගා, ආගුංයෙවායසස්සියනො; 

ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො. 

‘‘ඉද්ධිමන්යතො ජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතො යසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘සුක්කාක ම්භා [කරුම්හා(සී.සයා. .).)] අරුණා, ආගුංයවඝනසා

සහ; 

ඔොතගය්හාපායමොක්ඛා, ආගුංයෙවාවිචක්ඛණා. 

‘‘සොමත්තා හා ගජා, මිස්සකාච යසස්සියනො; 

ථනයංආගපජ්ජුන්යනො, යයොදිසාඅභිවස්සත. 

‘‘ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 

යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘යඛමියා තුසිතායාමා, කට්ඨකාච යසස්සියනො; 

ලම්බීතකාලාමයසට්ඨා, යජොතනාමාචආසවා; 

නිම්මාන තයනොආගුං, අථාගුංප නිම්මිතා. 

‘‘ෙයසයතෙසධාකායා, සබ්යෙනානත්තවණ්ණියනො; 

ඉද්ධිමන්යතොජුතමන්යතො, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 
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යමොෙමානාඅභික්කාමුං, භික්ඛූනංසමිතංවනං. 

‘‘සට්යඨයත යෙවනිකායා, සබ්යෙ නානත්තවණ්ණියනො; 

නාමන්වයයන ආගච්ඡං [ආගඤ්ඡං (සී. සයා. .).)], යය චඤ්යඤ
සදිසාසහ. 

‘‘‘පවුට්ඨජාතමඛිලං [පවුත්ථජාතං අඛිලං (සී. .).)], 

ඔඝතණ්ණමනාසවං; 

ෙක්යඛයමොඝත ංනාගං, චන්ෙංවඅසිතාතගං’. 

341.‘‘සුබ්රහ්මාප මත්යතොච [ප මත්යථොච (ක.)], පුත්තාඉද්ධිමයතො
සහ. 

සනඞ්කුමාය ොතස්යසොච, යසොපාගසමිතංවනං. 

‘‘සහස්සං බ්රහ්මයලොකානං, මහාබ්රහ්මාභිතට්ඨත; 

උපපන්යනොජුතමන්යතො, භිස්මාකායයොයසස්සියසො. 

‘‘ෙයසත්ථඉස්ස ාආගුං, පච්යචකවසවත්තයනො; 

යතසඤ්චමජ්ඣයතොආග, හාරියතොපරිවාරියතො. 

342.‘‘යත ච සබ්යෙ අභික්කන්යත, සඉන්යෙ [සින්යෙ (සයා.)] යෙයව
සබ්රහ්මයක. 

මා යසනාඅභික්කාමි, පස්සකණ්හස්සමන්දියං. 

‘‘‘එථ ගණ්හථෙන්ධථ,  ායගනෙද්ධමත්ථු යවො; 

සමන්තාපරිවාය ථ, මායවොමුඤ්චිත්ථයකොචිනං’. 

‘‘ඉත තත්ථමහායසයනො, කණ්යහොයසනංඅයපසයි; 

පාණිනාතලමාහච්ච, ස ංකත්වානයභ වං. 

‘‘යථාපාවුස්සයකොයමයඝො, ථනයන්යතොසවිජ්ජුයකො; + 

තොයසොපච්චුොවත්ත, සඞ්කුද්යධොඅසයංවයස [අසයංවසී(සී..).)]. 

343. තඤ්චසබ්ෙංඅභිඤ්ඤාය, වවත්ථිත්වානචක්ඛුමා. 

තයතො ආමන්තයීසත්ථා, සාවයකසාසයන යත. 

‘‘මා යසනාඅභික්කන්තා, යතවිජානාථභික්ඛයවො; 

යතචආතප්පමකරුං, සුත්වාබුද්ධස්සසාසනං; 

වීත ායගහිපක්කාමුං, යනසංයලොමාපිඉඤ්ජයුං. 
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‘‘‘සබ්යෙවිජිතසඞ්ගාමා, භයාතීතායසස්සියනො; 

යමොෙන්තසහභූයතහි, සාවකායතජයනසුතා’’ත. 

මහාසමයසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 
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8. සක්කපඤ්හසුත්තං 

344. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාමගයධසුවිහ ත, පාචීනයතො

 ාජගහස්ස අම්ෙසණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගායමො, තස්සුත්ත යතො යවදියයක
පබ්ෙයත ඉන්ෙසාලගුහායං. යතන යඛො පන සමයයන සක්කස්ස
යෙවානමින්ෙස්ස උස්සුක්කං උෙපාදි භගවන්තං ෙස්සනාය. අථ යඛො
සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස එතෙයහොසි – ‘‘කහං නු යඛො භගවා එත හි

විහ ත අ හං සම්මාසම්බුද්යධො’’ත? අද්ෙසා යඛො සක්යකො යෙවානමින්යෙො
භගවන්තං මගයධසු විහ න්තං පාචීනයතො  ාජගහස්ස අම්ෙසණ්ඩා නාම

බ්රාහ්මණගායමො, තස්සුත්ත යතො යවදියයක පබ්ෙයත ඉන්ෙසාලගුහායං.

දිස්වාන යෙයව තාවතංයස ආමන්යතසි – ‘‘අයං, මාරිසා, භගවා මගයධසු

විහ ත, පාචීනයතො  ාජගහස්ස අම්ෙසණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගායමො, 

තස්සුත්ත යතොයවදියයකපබ්ෙයතඉන්ෙසාලගුහායං.යදිපන, මාරිසා, මයං
තං භගවන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයයාම අ හන්තං

සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ත? ‘‘එවංභද්ෙන්තවා’’ත යඛොයෙවාතාවතංසාසක්කස්ස
යෙවානමින්ෙස්සපච්චස්යසොසුං. 

345. අථයඛොසක්යකොයෙවානමින්යෙොපඤ්චසිඛං ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්තං 

[ගන්ධබ්ෙපුත්තං (සයා.)] ආමන්යතසි – ‘‘අයං, තාත පඤ්චසිඛ, භගවා

මගයධසුවිහ තපාචීනයතො ාජගහස්ස අම්ෙසණ්ඩානාමබ්රාහ්මණගායමො, 

තස්සුත්ත යතො යවදියයක පබ්ෙයත ඉන්ෙසාලගුහායං. යදි පන, තාත

පඤ්චසිඛ, මයං තං භගවන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයයාම අ හන්තං

සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ත? ‘‘එවං භද්ෙන්තවා’’ත යඛො පඤ්චසියඛො
ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතො සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පටිස්සුත්වා 
යෙලුවපණ්ඩුවීණංආොයසක්කස්සයෙවානමින්ෙස්සඅනුචරියංඋපාගමි. 

346. අථයඛොසක්යකොයෙවානමින්යෙොයෙයවහිතාවතංයසහිපරිවුයතො 
පඤ්චසියඛන ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතන පු ක්ඛයතො යසයයථාපි නාම ෙලවා

පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා ොහං පසාය යය පසාරිතං වා ොහං සමිඤ්යජයය; 
එවයමව යෙයවසු තාවතංයසසු අන්ත හියතො මගයධසු පාචීනයතො

 ාජගහස්ස අම්ෙසණ්ඩා නාම බ්රාහ්මණගායමො, තස්සුත්ත යතො යවදියයක
පබ්ෙයතපච්චුට්ඨාසි.යතනයඛොපන සමයයන යවදියයකොපබ්ෙයතො අතරිව
ඔභාසජායතො යහොත අම්ෙසණ්ඩා ච බ්රාහ්මණගායමො යථා තං යෙවානං
යෙවානුභායවන. අපිස්සුෙං පරියතො ගායමසු මනුස්සා එවමාහංසු –

‘‘ආදිත්තස්සුනාමජ්ජයවදියයකොපබ්ෙයතොඣායතසු [ඣායතස්සු (සයා.), 

පජ්ඣායිතස්සු (සී. .).)] නාමජ්ජ යවදියයකො පබ්ෙයතො ජලතසු [ජලතස්සු

(සයා.), ජලිතස්සු (සී. .).)] නාමජ්ජ යවදියයකො පබ්ෙයතො කිංසු නාමජ්ජ
යවදියයකො පබ්ෙයතො අතරිව ඔභාසජායතො අම්ෙසණ්ඩා ච
බ්රාහ්මණගායමො’’තසංවිග්ගායලොමහට්ඨජාතාඅයහසුං. 
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347. අථයඛොසක්යකොයෙවානමින්යෙොපඤ්චසිඛං ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්තං

ආමන්යතසි – ‘‘දුරුපසඞ්කමා යඛො, තාත පඤ්චසිඛ, තථාගතා මාදියසන, 

ඣායීඣාන තා, තෙන්ත ං [තෙනන්ත ං(සී. සයා..).ක.)] පටිසල්ලීනා.යදි

පන ත්වං, තාත පඤ්චසිඛ, භගවන්තං පඨමං පසායෙයයාසි, තයා, තාත, 
පඨමං පසාදිතං පච්ඡා මයං තං භගවන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයයාම
අ හන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ත. ‘‘එවං භද්ෙන්තවා’’ත යඛො පඤ්චසියඛො
ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතො සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පටිස්සුත්වා 

යෙලුවපණ්ඩුවීණං ආොය යයන ඉන්ෙසාලගුහා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘එත්තාවතා යම භගවා යනව අතදූය  භවිස්සත

නාච්චාසන්යන, සද්ෙඤ්චයමයසොස්සතී’’තඑකමන්තං අට්ඨාසි. 

පඤ්චසිඛගීතගාථා 

348. එකමන්තං ඨියතො යඛො පඤ්චසියඛො ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතො 

යෙලුවපණ්ඩුවීණං [යවළුවපණ්ඩුවීණං ආොය (සයා.)] අස්සායවසි, ඉමා ච
ගාථා අභාසි බුද්ධූපසඤ්හිතා ධම්මූපසඤ්හිතා සඞ්ඝූපසඤ්හිතා 
අ හන්තූපසඤ්හිතාකාමූපසඤ්හිතා– 

‘‘වන්යෙයතපිත ංභද්යෙ, තම්ෙරුංසූරියවච්ඡයස; 

යයනජාතාසිකලයාණී, ආනන්ෙජනනීමම. 

‘‘වායතොවයසෙතංකන්යතො, පානීයංවපිපාසයතො; 

අඞ්ගී සිපියායමසි, ධම්යමොඅ හතාමිව. 

‘‘ආතු ස්යසව යභසජ්ජං, යභොජනංවජිඝච්ඡයතො; 

පරිනිබ්ොපයමංභද්යෙ, ජලන්තමිවවාරිනා. 

‘‘සීයතොෙකං යපොක්ඛ ණිං, යුත්තංකිඤ්ජක්ඛය ණුනා; 

නායගොඝම්මාභිතත්යතොව, ඔගායහයතථනූෙ ං. 

‘‘අච්චඞ්කුයසොවනායගොව, ජිතංයමතුත්තයතොම ං; 

කා ණංනප්පජානාමි, සම්මත්යතොලක්ඛණූරුයා. 

‘‘තයි යගධිතචිත්යතොස්මි, චිත්තං විපරිණාමිතං; 

පටිගන්තුංනසක්යකොමි, වඞ්කඝස්යතොවඅම්බුයජො. 

‘‘වාමූරුසජමංභද්යෙ, සජමංමන්ෙයලොචයන; 

පලිස්සජමංකලයාණි, එතංයමඅභිපත්ථිතං. 

‘‘අප්පයකොවතයමසන්යතො, කායමොයවල්ලිතයකසියා; 

අයනකභායවොසමුප්පාදි, අ හන්යතවෙක්ඛිණා. 
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‘‘යංයමඅත්ථිකතංපුඤ්ඤං, අ හන්යතසුතාදිසු; 

තංයමසබ්ෙඞ්ගකලයාණි, තයාසද්ධිංවිපච්චතං. 

‘‘යං යමඅත්ථිකතංපුඤ්ඤං, අස්මිං පථවිමණ්ඩයල; 

තංයමසබ්ෙඞ්ගකලයාණි, තයාසද්ධිංවිපච්චතං. 

‘‘සකයපුත්යතොවඣායනන, එයකොදිනිපයකොසයතො; 

අමතං මුනි ජිගීසායනො [ජිගිංසායනො (සී. සයා. .).)], තමහං
සූරියවච්ඡයස. 

‘‘යථාපිමුනිනන්යෙයය, පත්වාසම්යෙොධිමුත්තමං; 

එවංනන්යෙයයංකලයාණි, මිස්සීභාවංගයතොතයා. 

‘‘සක්යකොයචයමව ංෙජ්ජා, තාවතංසානමිස්සය ො; 

තාහංභද්යෙවය යයායහ, එවංකායමොෙළ්යහොමම. 

‘‘සාලංව නචි ංඵුල්ලං, පිත ංයත සුයමධයස; 

වන්ෙමායනොනමස්සාමි, යස්සායසතාදිසීපජා’’ත. 

349. එවං වුත්යතභගවා පඤ්චසිඛං ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්තං එතෙයවොච – 

‘‘සංසන්ෙත යඛොයත, පඤ්චසිඛ, තන්තස්සය ොගීතස්සය න, ගීතස්සය ොච

තන්තස්සය න; නචපන [යනවපන(සයා.)] යත පඤ්චසිඛ, තන්තස්සය ො

ගීතස්ස ංඅතවත්තත, ගීතස්සය ොචතන්තස්ස ං.කො සංයූළ්හාපනයත, 

පඤ්චසිඛ, ඉමා ගාථා බුද්ධූපසඤ්හිතා ධම්මූපසඤ්හිතා සඞ්ඝූපසඤ්හිතා

අ හන්තූපසඤ්හිතා කාමූපසඤ්හිතා’’ත? ‘‘එකමිෙං, භන්යත, සමයං භගවා
උරුයවලායං විහ ත නජ්ජා යන ඤ්ජ ාය තීය  අජපාලනියරොයධ 

පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතන යඛො පනාහං, භන්යත, සමයයන භද්ො නාම 

සූරියවච්ඡසාතම්ෙරුයනොගන්ධබ්ෙ ඤ්යඤොධීතා, තමභිකඞ්ඛාමි.සායඛො

පන, භන්යත, භගිනී ප කාමිනී යහොත; සිඛණ්ඩී නාම මාතලිස්ස

සඞ්ගාහකස්සපුත්යතො, තමභිකඞ්ඛත. යයතොයඛොඅහං, භන්යත, තංභගිනිං
නාලත්ථං යකනචි පරියායයන. අථාහං යෙලුවපණ්ඩුවීණං ආොය යයන

තම්ෙරුයනොගන්ධබ්ෙ ඤ්යඤොනියවසනංයතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා 

යෙලුවපණ්ඩුවීණං අස්සායවසිං, ඉමා ච ගාථා අභාසිං බුද්ධූපසඤ්හිතා
ධම්මූපසඤ්හිතා සඞ්ඝූපසඤ්හිතාඅ හන්තූපසඤ්හිතාකාමූපසඤ්හිතා– 

‘‘වන්යෙයතපිත ංභද්යෙ, තම්ෙරුංසූරියවච්ඡයස; 

යයනජාතාසිකලයාණී, ආනන්ෙජනනීමම.…යප.… 

සාලංවනචි ංඵුල්ලං, පිත ංයතසුයමධයස; 

වන්ෙමායනොනමස්සාමි, යස්සායසතාදිසීපජා’’ත. 
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‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, භද්ො සූරියවච්ඡසා මං එතෙයවොච – ‘න යඛො 

යම, මාරිස, යසොභගවාසම්මුඛාදිට්යඨොඅපිචසුයතොයයවයමයසොභගවා 

යෙවානංතාවතංසානංසුධම්මායංසභායංඋපනච්චන්තයා.යයතොයඛො ත්වං, 

මාරිස, තංභගවන්තංකිත්යතසි, යහොතුයනොඅජ්ජසමාගයමො’ත.යසොයයව 

යනො, භන්යත, තස්සාභගිනියාසද්ධිංසමාගයමොඅයහොසි.නචොනිතයතො 
පච්ඡා’’ත. 

සක්කූපසඞ්කම 

350. අථ යඛොසක්කස්සයෙවානමින්ෙස්ස එතෙයහොසි–‘‘පටිසම්යමොෙත

පඤ්චසියඛොගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතොභගවතා, භගවාච පඤ්චසියඛනා’’ත.අථ
යඛොසක්යකොයෙවානමින්යෙොපඤ්චසිඛංගන්ධබ්ෙයෙවපුත්තං ආමන්යතසි–

‘‘අභිවායෙහි යම ත්වං, තාත පඤ්චසිඛ, භගවන්තං – ‘සක්යකො, භන්යත, 

යෙවානමින්යෙො සාමච්යචො සපරිජයනො භගවයතො පායෙ සි සා වන්ෙතී’ත’’.
‘‘එවං භද්ෙන්තවා’’ත යඛො පඤ්චසියඛො ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතො සක්කස්ස

යෙවානමින්ෙස්ස පටිස්සුත්වා භගවන්තං අභිවායෙත – ‘‘සක්යකො, භන්යත, 
යෙවානමින්යෙො සාමච්යචො සපරිජයනො භගවයතො පායෙ සි සා වන්ෙතී’’ත.

‘‘එවං සුඛී යහොතු, පඤ්චසිඛ, සක්යකො යෙවානමින්යෙො සාමච්යචො

සපරිජයනො; සුඛකාමාහියෙවාමනුස්සාඅසු ා නාගාගන්ධබ්ොයයචඤ්යඤ
සන්තපුථුකායා’’ත. 

351. එවඤ්චපනතථාගතාඑවරූයපමයහසක්යඛයක්යඛඅභිවෙන්ත. 
අභිවදියතො සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො ඉන්ෙසාලගුහං පවිසිත්වා
භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. යෙවාපි තාවතංසා
ඉන්ෙසාලගුහං පවිසිත්වා භගවන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.
පඤ්චසියඛොපි ගන්ධබ්ෙයෙවපුත්යතො ඉන්ෙසාලගුහං පවිසිත්වා භගවන්තං
අභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

යතන යඛො පන සමයයන ඉන්ෙසාලගුහා විසමා සන්තී සමා සමපාදි, 

සම්ොධා සන්තී උරුන්ො [උරුද්ො (ක.)] සමපාදි, අන්ධකාය ො ගුහායං

අන්ත ධායි, ආයලොයකොඋෙපාදියථාතංයෙවානං යෙවානුභායවන. 

352. අථයඛොභගවාසක්කංයෙවානමින්ෙංඑතෙයවොච– ‘‘අච්ඡරියමිෙං 

ආයස්මයතො යකොසියස්ස, අබ්භුතමිෙං ආයස්මයතො යකොසියස්ස තාව

ෙහුකිච්චස්ස ෙහුක ණීයස්සයදිෙංඉධාගමන’’න්ත.‘‘චි පටිකාහං, භන්යත, 

භගවන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කමිතුකායමො; අපි ච යෙවානං තාවතංසානං

යකහිචි යකහිචි [යකහිචි (සයා.)] කිච්චක ණීයයහි ෙයාවයටො; එවාහං

නාසක්ඛිං භගවන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. එකමිෙං, භන්යත, සමයං

භගවා සාවත්ථියං විහ ත සලළාගා යක. අථ ඛ්වාහං, භන්යත, සාවත්ථිං

අගමාසිං භගවන්තං ෙස්සනාය. යතන යඛො පන, භන්යත, සමයයනභගවා 

අඤ්ඤතය නසමාධිනානිසින්යනොයහොත, භූජත [භුඤ්ජතීච(සී..).), භුජගී



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  සක්කපඤ්හසුත්තං 

181 

පටුන 

(සයා.)] ච නාම යවස්සවණස්ස මහා ාජස්ස පරිචාරිකා භගවන්තං 

පච්චුපට්ඨිතායහොත, පඤ්ජලිකානමස්සමානාතට්ඨත.අථඛ්වාහං, භන්යත, 

භූජතං එතෙයවොචං – ‘අභිවායෙහියමත්වං, භගිනි, භගවන්තං–‘‘සක්යකො, 

භන්යත, යෙවානමින්යෙො සාමච්යචො සපරිජයනො භගවයතො පායෙ සි සා 

වන්ෙතී’’ත.එවංවුත්යත, භන්යත, සාභූජතමංඑතෙයවොච–‘අකායලොයඛො, 

මාරිස, භගවන්තංෙස්සනාය; පටිසල්ලීයනොභගවා’ත.‘යතන හී, භගිනි, යො 

භගවා තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨියතො යහොත, අථ මම වචයනන භගවන්තං

අභිවායෙහි – ‘‘සක්යකො, භන්යත, යෙවානමින්යෙො සාමච්යචො සපරිජයනො

භගවයතොපායෙ සි සාවන්ෙතී’’ත.කච්චියමසා, භන්යත, භගිනීභගවන්තං

අභිවායෙසි? ස තභගවා තස්සාභගිනියාවචන’’න්ත? ‘‘අභිවායෙසිමංසා, 

යෙවානමින්ෙ, භගිනී, ස ාමහංතස්සා භගිනියාවචනං.අපිචාහංආයස්මයතො

යනමිසද්යෙන [චක්කයනමිසද්යෙන (සයා.)] තම්හාසමාධිම්හාවුට්ඨියතො’’ත.

‘‘යය යත, භන්යත, යෙවා අම්යහහි පඨමත ං තාවතංසකායං උපපන්නා, 
යතසං යම සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ‘යො තථාගතා යලොයක

උප්පජ්ජන්ත අ හන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, දිබ්ො කායා පරිපූය න්ත, 

හායන්තඅසු කායා’ත.තංයමඉෙං, භන්යත, සක්ඛිදිට්ඨංයයතොතථාගයතො 

යලොයක උප්පන්යනො අ හං සම්මාසම්බුද්යධො, දිබ්ො කායා පරිපූය න්ත, 
හායන්ත අසු කායාත. 

යගොපකවත්ථු 

353. ‘‘ඉයධව, භන්යත, කපිලවත්ථුස්මිං යගොපිකා නාම සකයධීතා 
අයහොසි බුද්යධ පසන්නා ධම්යම පසන්නා සඞ්යඝ පසන්නා සීයලසු

පරිපූ කාරිනී. සා ඉත්ථිත්තං [ඉත්ථිචිත්තං (සයා.)] වි ායජත්වා පුරිසත්තං 

[පුරිසචිත්තං (සයා.)] භායවත්වාකායස්ස යභො ප ං ම ණාසුගතං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා. යෙවානං තාවතංසානං සහෙයතං අම්හාකං පුත්තත්තං

අජ්ඣුපගතා. තත්රපි නං එවං ජානන්ත – ‘යගොපයකො යෙවපුත්යතො, 

යගොපයකො යෙවපුත්යතො’ත. අඤ්යඤපි, භන්යත, තයයො භික්ඛූ භගවත
බ්රහ්මචරියං චරිත්වා හීනං ගන්ධබ්ෙකායං උපපන්නා. යත පඤ්චහි
කාමගුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචා යමානා අම්හාකං උපට්ඨානං
ආගච්ඡන්තඅම්හාකංපාරිචරියං.යතඅම්හාකංඋපට්ඨානංආගයත අම්හාකං

පාරිචරියංයගොපයකොයෙවපුත්යතොපටියචොයෙසි – ‘කුයතොමුඛා නාමතුම්යහ, 

මාරිසා, තස්සභගවයතොධම්මංඅස්සුත්ථ [ආයුහිත්ථ(සයා.)] – අහඤ්හිනාම
ඉත්ථිකාසමානාබුද්යධ පසන්නාධම්යමපසන්නාසඞ්යඝපසන්නාසීයලසු
පරිපූ කාරිනී ඉත්ථිත්තං වි ායජත්වා පුරිසත්තං භායවත්වා කායස්ස යභො

ප ං ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං උපපන්නා, යෙවානං තාවතංසානං
සහෙයතං සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පුත්තත්තං අජ්ඣුපගතා. ඉධාපි මං
එවංජානන්ත‘‘යගොපයකොයෙවපුත්යතොයගොපයකොයෙවපුත්යතො’ත. තුම්යහ

පන, මාරිසා, භගවතබ්රහ්මචරියං චරිත්වාහීනංගන්ධබ්ෙකායංඋපපන්නා. 

දුද්දිට්ඨරූපං වත, යභො, අද්ෙසාම, යය මයං අද්ෙසාම සහධම්මියක හීනං
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ගන්ධබ්ෙකායංඋපපන්යන’ත. යතසං, භන්යත, යගොපයකනයෙවපුත්යතන
පටියචොදිතානං ද්යව යෙවා දිට්යඨව ධම්යම සතං පටිලභිංසු කායං 

බ්රහ්මපුය ොහිතං, එයකොපනයෙයවොකායමඅජ්ඣාවසි. 

354.‘‘‘උපාසිකාචක්ඛුමයතොඅයහොසිං, 

නාමම්පිමය්හංඅහු‘යගොපිකා’ත; 

බුද්යධචධම්යමචඅභිප්පසන්නා, 
සඞ්ඝඤ්චුපට්ඨාසිංපසන්නචිත්තා. 

‘‘‘තස්යසවබුද්ධස්සසුධම්මතාය, 

සක්කස්සපුත්යතොම්හිමහානුභායවො; 

මහාජුතීයකොතදිවූපපන්යනො, 
ජානන්තමංඉධාපි‘යගොපයකො’ත. 

‘‘‘අථද්ෙසං භික්ඛයවොදිට්ඨපුබ්යෙ, 

ගන්ධබ්ෙකායූපගයතවසීයන; 

ඉයමහියතයගොතමසාවකායස, 
යයචමයංපුබ්යෙමනුස්සභූතා. 

‘‘‘අන්යනනපායනනඋපට්ඨහිම්හා, 

පාදූපසඞ්ගය්හසයකනියවසයන; 

කුයතොමුඛා නාමඉයමභවන්යතො, 

බුද්ධස්ස ධම්මානි පටිග්ගයහසුං [බුද්ධස්ස ධම්මං න පටිග්ගයහසුං

(සයා.)]. 

‘‘‘පච්චත්තංයවදිතබ්යෙොහිධම්යමො, 

සුයෙසියතොචක්ඛුමතානුබුද්යධො; 

අහඤ්හිතුම්යහවඋපාසමායනො, 
සුත්වානඅරියානසුභාසිතානි. 

‘‘‘සක්කස්ස පුත්යතොම්හිමහානුභායවො, 

මහාජුතීයකොතදිවූපපන්යනො; 

තුම්යහපනයසට්ඨමුපාසමානා, 
අනුත්ත ංබ්රහ්මචරියංචරිත්වා. 

‘‘‘හීනං කායංඋපපන්නාභවන්යතො, 

අනානුයලොමාභවතූපපත්ත; 

දුද්දිට්ඨරූපංවතඅද්ෙසාම, 
සහධම්මියකහීනකායූපපන්යන. 
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‘‘‘ගන්ධබ්ෙකායූපගතා භවන්යතො, 

යෙවානමාගච්ඡථපාරිචරියං; 

අගාය වසයතොමය්හං, 
ඉමංපස්සවියසසතං. 

‘‘‘ඉත්ථීහුත්වාස්වජ්ජපුයමොම්හියෙයවො, 

දිබ්යෙහිකායමහිසමඞ්ගිභූයතො’; 

යතයචොදිතායගොතමසාවයකන, 
සංයවගමාපාදුසයමච්චයගොපකං. 

‘‘‘හන්ෙ වියායාම [විගායාම (සයා.), විතායාම (.).)] ෙයායාම 

[වියායමාම(සී..).)], 

මායනොමයංප යපස්සාඅහුම්හා’; 

යතසං දුයවවීරියමා භිංසු, 
අනුස්ස ංයගොතමසාසනානි. 

‘‘ඉයධවචිත්තානිවි ාජයිත්වා, 

කායමසුආදීනවමද්ෙසංසු; 

යතකාමසංයයොජනෙන්ධනානි, 

පාපිමයයොගානිදු ච්චයානි. 

‘‘නායගොව සන්නානි ගුණානි [සන්ොනගුණානි (සී. .).), සන්තානි

ගුණානි(සයා.)] යඡත්වා, 

යෙයවතාවතංයසඅතක්කමිංසු; 

සඉන්ොයෙවාසපජාපතකා, 
සබ්යෙසුධම්මායසභායුපවිට්ඨා. 

‘‘යතසං නිසින්නානංඅභික්කමිංසු, 

වී ාවි ාගාවි ජංකය ොන්තා; 

යතදිස්වාසංයවගමකාසිවාසයවො, 
යෙවාභිභූයෙවගණස්සමජ්යඣ. 

‘‘‘ඉයමහි යතහීනකායූපපන්නා, 

යෙයවතාවතංයසඅභික්කමන්ත’; 

සංයවගජාතස්සවයචොනිසම්ම, 
යසොයගොපයකොවාසවමජ්ඣභාසි. 

‘‘‘බුද්යධොජනින්ෙත්ථිමනුස්සයලොයක, 

කාමාභිභූසකයමුනීතඤායත; 

තස්යසවයතපුත්තාසතයාවිහීනා, 
යචොදිතාමයායතසතමජ්ඣලත්ථුං. 
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‘‘‘තණ්ණං යතසංආවසියනත්ථ [අවසීයනත්ථ(.).)] එයකො, 

ගන්ධබ්ෙකායූපගයතොවසීයනො; 

ද්යවචසම්යෙොධිපථානුසාරියනො, 
යෙයවපිහීයළන්තසමාහිතත්තා. 

‘‘‘එතාදිසීධම්මප්පකාසයනත්ථ, 

නතත්ථකිංකඞ්ඛතයකොචිසාවයකො; 

නිතණ්ණඔඝංවිචිකිච්ඡඡින්නං, 
බුද්ධංනමස්සාමජිනංජනින්ෙං’. 

‘‘යං යතධම්මං ඉධඤ්ඤාය, 

වියසසංඅජ්ඣගංසු [අජ්ඣගමංසු(සයා.)] යත; 

කායංබ්රහ්මපුය ොහිතං, 
දුයවයතසංවියසසගූ. 

‘‘තස්සධම්මස්සපත්තයා, 

ආගතම්හාසිමාරිස; 

කතාවකාසාභගවතා, 
පඤ්හංපුච්යඡමුමාරිසා’’ත. 

355. අථයඛොභගවයතොඑතෙයහොසි – ‘‘දීඝ ත්තං විසුද්යධොයඛො අයං 

යක්යඛො [සක්යකො (සී.සයා..).)], යංකිඤ්චිමංපඤ්හං පුච්ඡිස්සත, සබ්ෙං

තං අත්ථසඤ්හිතංයයව පුච්ඡිස්සත, යනො අනත්ථසඤ්හිතං. යඤ්චස්සාහං

පුට්යඨොෙයාකරිස්සාමි, තංඛිප්පයමවආජානිස්සතී’’ත. 

356. අථ යඛොභගවාසක්කංයෙවානමින්ෙං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘පුච්ඡවාසවමංපඤ්හං, යංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි; 

තස්සතස්යසවපඤ්හස්ස, අහංඅන්තංකය ොමියත’’ත. 

පඨමභාණවාය ොනිට්ඨියතො. 

357. කතාවකායසො සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවතා ඉමං භගවන්තං 

[යෙවානමින්යෙොභගවන්තංඉමං(සී..).)] පඨමං පඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘කිංසංයයොජනානුයඛො, මාරිස, යෙවාමනුස්සාඅසු ානාගා ගන්ධබ්ො

යය චඤ්යඤසන්තපුථුකායා, යත–‘අයව ාඅෙණ්ඩා අසපත්තාඅෙයාපජ්ජා

විහය මු අයවරියනො’ත ඉත ච යනසං යහොත, අථ ච පන සයව ා සෙණ්ඩා 

සසපත්තා සෙයාපජ්ජා විහ න්ත සයවරියනො’’ත? ඉත්ථං සක්යකො

යෙවානමින්යෙො භගවන්තං පඤ්හං [ඉමං පඨමං පඤ්හං (සී. .).)] අපුච්ඡි.
තස්සභගවා පඤ්හංපුට්යඨොෙයාකාසි– 
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‘‘ඉස්සාමච්ඡරියසංයයොජනා යඛො, යෙවානමින්ෙ, යෙවා මනුස්සා අසු ා 

නාගා ගන්ධබ්ො යය චඤ්යඤ සන්ත පුථුකායා, යත – ‘අයව ා අෙණ්ඩා

අසපත්තා අෙයාපජ්ජා විහය මුඅයවරියනො’තඉතචයනසංයහොත, අථච
පන සයව ා සෙණ්ඩා සසපත්තා සෙයාපජ්ජා විහ න්ත සයවරියනො’’ත.
ඉත්ථං භගවා සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පඤ්හං පුට්යඨො ෙයාකාසි.
අත්තමයනොසක්යකොයෙවානමින්යෙොභගවයතො භාසිතංඅභිනන්දිඅනුයමොදි

– ‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත. තණ්ණා යමත්ථ කඞ්ඛා විගතා
කථංකථාභගවයතොපඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 

358. ඉතහ සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 

අනුයමොදිත්වාභගවන්තංඋත්තරිං [උත්තරිං (සී.සයා..).)] පඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘ඉස්සාමච්ඡරියං පන, මාරිස, කිංනිොනං කිංසමුෙයං කිංජාතකං 

කිංපභවං; කිස්මිංසතඉස්සාමච්ඡරියංයහොත; කිස්මිංඅසතඉස්සාමච්ඡරියං

න යහොතී’’ත? ‘‘ඉස්සාමච්ඡරියං යඛො, යෙවානමින්ෙ, පියාප්පියනිොනං

පියාප්පියසමුෙයං පියාප්පියජාතකං පියාප්පියපභවං; පියාප්පියය සත

ඉස්සාමච්ඡරියංයහොත, පියාප්පියයඅසතඉස්සාමච්ඡරියංනයහොතී’’ත. 

‘‘පියාප්පියං යඛො පන, මාරිස, කිංනිොනං කිංසමුෙයං කිංජාතකං

කිංපභවං; කිස්මිං සත පියාප්පියං යහොත; කිස්මිං අසත පියාප්පියං න

යහොතී’’ත? ‘‘පියාප්පියං යඛො, යෙවානමින්ෙ, ඡන්ෙනිොනං ඡන්ෙසමුෙයං 

ඡන්ෙජාතකං ඡන්ෙපභවං; ඡන්යෙ සත පියාප්පියං යහොත; ඡන්යෙ අසත
පියාප්පියංන යහොතී’’ත. 

‘‘ඡන්යෙො යඛො පන, මාරිස, කිංනිොයනො කිංසමුෙයයො කිංජාතයකො

කිංපභයවො; කිස්මිංසතඡන්යෙො යහොත; කිස්මිංඅසතඡන්යෙොනයහොතී’’ත? 

‘‘ඡන්යෙො යඛො, යෙවානමින්ෙ, විතක්කනිොයනො විතක්කසමුෙයයො

විතක්කජාතයකොවිතක්කපභයවො; විතක්යකසතඡන්යෙොයහොත; විතක්යක
අසතඡන්යෙොනයහොතී’’ත. 

‘‘විතක්යකො යඛො පන, මාරිස, කිංනිොයනො කිංසමුෙයයො කිංජාතයකො 

කිංපභයවො; කිස්මිං සත විතක්යකො යහොත; කිස්මිං අසත විතක්යකො න

යහොතී’’ත? ‘‘විතක්යකොයඛො, යෙවානමින්ෙ, පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානිොයනො
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාසමුෙයයො පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාජාතයකො

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාපභයවො; පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාය සත විතක්යකො

යහොත; පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛායඅසතවිතක්යකොනයහොතී’’ත. 

‘‘කථං පටිපන්යනො පන, මාරිස, භික්ඛු 
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානිය ොධසාරුප්පගාමිනිං පටිපෙං පටිපන්යනො

යහොතී’’ත? 
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359. ‘‘යසොමනස්සංපාහං [පහං (සී. .).), චාහං (සයා. කං.)], 

යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි.

යෙොමනස්සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්පි. උයපක්ඛංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – 

යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි. 

360. ‘‘යසොමනස්සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධනවොමි යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 

තත්ථ යං ජඤ්ඤා යසොමනස්සං ‘ඉමං යඛො යම යසොමනස්සං යසවයතො

අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ත, එවරූපං
යසොමනස්සංනයසවිතබ්ෙං.තත්ථ යංජඤ්ඤායසොමනස්සං‘ඉමංයඛො යම

යසොමනස්සං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්තී’ත, එවරූපංයසොමනස්සංයසවිතබ්ෙං.තත්ථයංයචසවිතක්කං

සවිචා ං, යංයචඅවිතක්කං අවිචා ං, යයඅවිතක්යකඅවිචාය , යත [යස(සී.

.).)] පණීතතය . යසොමනස්සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි

යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්.)ත. ඉත යං තං වුත්තං, ඉෙයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

361. ‘‘යෙොමනස්සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)ත. ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා යෙොමනස්සං ‘ඉමං යඛො යම යෙොමනස්සං යසවයතො 

අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ත, එවරූපං
යෙොමනස්සංන යසවිතබ්ෙං.තත්ථයංජඤ්ඤායෙොමනස්සං ‘ඉමංයඛොයම

යෙොමනස්සං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්තී’ත, එවරූපංයෙොමනස්සංයසවිතබ්ෙං.තත්ථ යංයචසවිතක්කං

සවිචා ං, යං යච අවිතක්කං අවිචා ං, යය අවිතක්යක අවිචාය , යත 

පණීතතය .යෙොමනස්සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධනවොමියසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)’තඉතයංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

362. ‘‘උයපක්ඛංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 

තත්ථයංජඤ්ඤාඋයපක්ඛං ‘ඉමං යඛොයමඋයපක්ඛං යසවයතො අකුසලා

ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ත, එවරූපා උයපක්ඛා න
යසවිතබ්ො. තත්ථ යං ජඤ්ඤා උයපක්ඛං ‘ඉමං යඛො යම උයපක්ඛං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ත, 

එවරූපාඋයපක්ඛායසවිතබ්ො.තත්ථයංයචසවිතක්කංසවිචා ං, යංයච

අවිතක්කං අවිචා ං, යය අවිතක්යක අවිචාය , යත පණීතතය .

උයපක්ඛංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)තඉතයංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 
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363. ‘‘එවං පටිපන්යනො යඛො, යෙවානමින්ෙ, භික්ඛු 
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛානිය ොධසාරුප්පගාමිනිං පටිපෙං පටිපන්යනො
යහොතී’’ත. ඉත්ථං භගවා සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පඤ්හං පුට්යඨො
ෙයාකාසි.අත්තමයනොසක්යකොයෙවානමින්යෙො භගවයතොභාසිතං අභිනන්දි

අනුයමොදි – ‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත, තණ්ණායමත්ථකඞ්ඛා
විගතාකථංකථාභගවයතොපඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 

පාතියමොක්ඛසංවය ො 

364. ඉතහ සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වාභගවන්තංඋත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘කථං පටිපන්යනො පන, මාරිස, භික්ඛු පාතයමොක්ඛසංව ාය

පටිපන්යනො යහොතී’’ත? ‘‘කායසමාචා ංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධනවොමි

–යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි.වචීසමාචා ංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන

වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි. පරියයසනංපාහං, යෙවානමින්ෙ, 

දුවියධනවොමි–යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙ’’ම්පි. 

‘‘කායසමාචා ංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි යසවිතබ්ෙම්පි

අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා කායසමාචා ං ‘ඉමං යඛො යම කායසමාචා ං යසවයතො

අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ත, එවරූයපො
කායසමාචාය ො න යසවිතබ්යෙො. තත්ථ යං ජඤ්ඤා කායසමාචා ං ‘ඉමං

යඛොයමකායසමාචා ං යසවයතො අකුසලාධම්මාපරිහායන්ත, කුසලාධම්මා

අභිවඩ්ඪන්තී’ත, එවරූයපො කායසමාචාය ො යසවිතබ්යෙො.

කායසමාචා ංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)තඉතයංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘වචීසමාචා ංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)’ත. ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා වචීසමාචා ං ‘ඉමං යඛො යම වචීසමාචා ං යසවයතො

අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ත, එවරූයපො
වචීසමාචාය ොන යසවිතබ්යෙො.තත්ථයංජඤ්ඤාවචීසමාචා ං ‘ඉමංයඛො

යම වචීසමාචා ං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්තී’ත, එවරූයපො වචීසමාචාය ො යසවිතබ්යෙො. වචීසමාචා ංපාහං, 

යෙවානමින්ෙ, දුවියධනවොමි–යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉතයංතං

වුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘පරියයසනංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉත යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථයංජඤ්ඤාපරියයසනං‘ඉමංයඛොයමපරියයසනංයසවයතොඅකුසලා
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ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලාධම්මාපරිහායන්තී’ත, එවරූපාපරියයසනාන
යසවිතබ්ො. තත්ථ යං ජඤ්ඤා පරියයසනං ‘ඉමං යඛො යම පරියයසනං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ත, 

එවරූපා පරියයසනා යසවිතබ්ො. පරියයසනංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන

වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්.)ත ඉත යං තං වුත්තං, ඉෙයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘එවං පටිපන්යනො යඛො, යෙවානමින්ෙ, භික්ඛු පාතයමොක්ඛසංව ාය
පටිපන්යනො යහොතී’’ත. ඉත්ථං භගවා සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පඤ්හං
පුට්යඨො ෙයාකාසි. අත්තමයනො සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං

අභිනන්දි අනුයමොදි–‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත.තණ්ණායමත්ථ
කඞ්ඛාවිගතාකථංකථාභගවයතො පඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 

ඉන්ද්රි සංවය ො 

365. ඉතහ සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වාභගවන්තංඋත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘කථං පටිපන්යනො පන, මාරිස, භික්ඛු ඉන්ද්රියසංව ාය පටිපන්යනො 

යහොතී’’ත? ‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයංරූපංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධනවොමි– 

යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි. යසොතවිඤ්යඤයයං සද්ෙංපාහං, 

යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි.

ඝානවිඤ්යඤයයං ගන්ධංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි. ජිව්හාවිඤ්යඤයයං  සංපාහං, යෙවානමින්ෙ, 

දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්පි. කායවිඤ්යඤයයං

යඵොට්ඨබ්ෙංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්ෙම්පි, 

අයසවිතබ්ෙම්පි. මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මංපාහං, යෙවානමින්ෙ, දුවියධන

වොමි–යසවිතබ්ෙම්පි, අයසවිතබ්ෙම්.)’’ත. 

එවංවුත්යත, සක්යකොයෙවානමින්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සඞ්ඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං 

විත්ථාය න අත්ථංආජානාමි. යථාරූපං, භන්යත, චක්ඛුවිඤ්යඤයයංරූපං

යසවයතොඅකුසලා ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ත, කුසලාධම්මාපරිහායන්ත, එවරූපං

චක්ඛුවිඤ්යඤය්යං රූපං න යසවිතබ්ෙං. යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, කුසලා

ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, එවරූපං චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවිතබ්ෙං.

යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, යසොතවිඤ්යඤයයං සද්ෙං යසවයතො…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයංගන්ධං යසවයතො…ජිව්හාවිඤ්යඤයයං සංයසවයතො…
කායවිඤ්යඤයයං යඵොට්ඨබ්ෙං යසවයතො… මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ත, 
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එවරූයපොමයනොවිඤ්යඤයයයොධම්යමොනයසවිතබ්යෙො.යථාරූපඤ්චයඛො, 

භන්යත, මයනොවිඤ්යඤයයංධම්මංයසවයතොඅකුසලාධම්මා පරිහායන්ත, 

කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ත, එවරූයපො මයනොවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො
යසවිතබ්යෙො. 

‘‘ඉමස්ස යඛො යම, භන්යත, භගවතා සඞ්ඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං 
විත්ථාය න අත්ථං ආජානයතො තණ්ණා යමත්ථ කඞ්ඛා විගතා කථංකථා
භගවයතො පඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 

366. ඉතහ සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වාභගවන්තංඋත්තරිංපඤ්හංඅපුච්ඡි– 

‘‘සබ්යෙව නු යඛො, මාරිස, සමණබ්රාහ්මණා එකන්තවාො එකන්තසීලා 

එකන්තඡන්ො එකන්තඅජ්යඣොසානා’’ත? ‘‘නයඛො, යෙවානමින්ෙ, සබ්යෙ
සමණබ්රාහ්මණා එකන්තවාො එකන්තසීලා එකන්තඡන්ො
එකන්තඅජ්යඣොසානා’’ත. 

‘‘කස්මා පන, මාරිස, න සබ්යෙ සමණබ්රාහ්මණා එකන්තවාො 

එකන්තසීලා එකන්තඡන්ො එකන්තඅජ්යඣොසානා’’ත? ‘‘අයනකධාතු

නානාධාතුයඛො, යෙවානමින්ෙ, යලොයකො.තස්මිංඅයනකධාතුනානාධාතුස්මිං

යලොයකයංයයෙවසත්තාධාතුං අභිනිවිසන්ත, තංතයෙවථාමසාප ාමාසා 

අභිනිවිස්ස යවොහ න්ත – ‘ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ත. තස්මා න
සබ්යෙ සමණබ්රාහ්මණා එකන්තවාො එකන්තසීලා එකන්තඡන්ො

එකන්තඅජ්යඣොසානා’’ත. 

‘‘සබ්යෙව නු යඛො, මාරිස, සමණබ්රාහ්මණා අච්චන්තනිට්ඨා 

අච්චන්තයයොගක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසානා’’ත? ‘‘න

යඛො, යෙවානමින්ෙ, සබ්යෙ සමණබ්රාහ්මණා අච්චන්තනිට්ඨා
අච්චන්තයයොගක්යඛමීඅච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසානා’’ත. 

‘‘කස්මා පන, මාරිස, න සබ්යෙ සමණබ්රාහ්මණා අච්චන්තනිට්ඨා

අච්චන්තයයොගක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසානා’’ත? ‘‘යය

යඛො, යෙවානමින්ෙ, භික්ඛූ තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තා යත අච්චන්තනිට්ඨා
අච්චන්තයයොගක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසානා. තස්මාන
සබ්යෙ සමණබ්රාහ්මණා අච්චන්තනිට්ඨා අච්චන්තයයොගක්යඛමී 
අච්චන්තබ්රහ්මචාරීඅච්චන්තපරියයොසානා’’ත. 

ඉත්ථං භගවා සක්කස්ස යෙවානමින්ෙස්ස පඤ්හං පුට්යඨො ෙයාකාසි.
අත්තමයනොසක්යකොයෙවානමින්යෙොභගවයතොභාසිතංඅභිනන්දිඅනුයමොදි

– ‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත. තණ්ණා යමත්ථ කඞ්ඛා විගතා
කථංකථාභගවයතො පඤ්හයවයයාක ණංසුත්වා’’ත. 
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367. ඉතහ සක්යකො යෙවානමින්යෙො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වාභගවන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘එජා, භන්යත, ය ොයගො, එජාගණ්යඩො, එජාසල්ලං, එජාඉමංපුරිසං 
පරිකඩ්ඪත තස්ස තස්යසව භවස්ස අභිනිබ්ෙත්තයා. තස්මා අයං පුරියසො 

උච්චාවචමාපජ්ජත. යයසාහං, භන්යත, පඤ්හානංඉයතොෙහිද්ධා අඤ්යඤසු

සමණබ්රාහ්මයණසු ඔකාසකම්මම්පි නාලත්ථං, යත යම භගවතා ෙයාකතා. 

දීඝ ත්තානුසයිතඤ්ච පන [දීඝ ත්තානුපස්සතා, යඤ්ච පන (සයා.), 

දීඝ ත්තානුසයියනො, යඤ්ච පන (සී. .).)] යම විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ලං, 
තඤ්ච භගවතාඅබ්බුළ්හ’’න්ත. 

‘‘අභිජානාසි යනො ත්වං, යෙවානමින්ෙ, ඉයම පඤ්යහ අඤ්යඤ

සමණබ්රාහ්මයණ පුච්ඡිතා’’ත? ‘‘අභිජානාමහං, භන්යත, ඉයම පඤ්යහ 

අඤ්යඤසමණබ්රාහ්මයණපුච්ඡිතා’’ත. ‘‘යථාකථංපනයත, යෙවානමින්ෙ, 

ෙයාකංසු? සයච යත අගරු භාසස්සූ’’ත. ‘‘න යඛො යම, භන්යත, ගරු

යත්ථස්ස භගවා නිසින්යනො භගවන්තරූයපො වා’’ත. ‘‘යතන හි, 

යෙවානමින්ෙ, භාසස්සූ’’ත. ‘‘යයස්වාහං [යයසාහං (සී. සයා. .).)], භන්යත, 

මඤ්ඤාමි සමණබ්රාහ්මණා ආ ඤ්ඤිකා පන්තයසනාසනාත, තයාහං

උපසඞ්කමිත්වා ඉයම පඤ්යහ පුච්ඡාමි, යත මයා පුට්ඨා න සම්පායන්ත, 

අසම්පායන්තා මමංයයව පටිපුච්ඡන්ත – ‘යකො නායමො ආයස්මා’ත? 

යතසාහං පුට්යඨො ෙයාකය ොමි – ‘අහං යඛො, මාරිස, සක්යකො

යෙවානමින්යෙො’ත. යත මමංයයවඋත්තරි පටිපුච්ඡන්ත – ‘කිං පනායස්මා, 

යෙවානමින්ෙ [යෙවානමින්යෙො (සී. .).)], කම්මං කත්වා ඉමං ඨානං

පත්යතො’ත? යතසාහං යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යෙයසමි. යත 
තාවතයකයනව අත්තමනා යහොන්ත – ‘සක්යකො ච යනො යෙවානමින්යෙො 

දිට්යඨො, යඤ්චයනොඅපුච්ඡිම්හා, තඤ්චයනොෙයාකාසී’ත.යතඅඤ්ඤෙත්ථු

මමංයයව සාවකා සම්පජ්ජන්ත, න චාහං යතසං. අහං යඛො පන, භන්යත, 
භගවයතො සාවයකො යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො

සම්යෙොධිප ායයණො’’ත. 

යසොමනස්සපටිලාභකථා 

368. ‘‘අභිජානාසි යනො ත්වං, යෙවානමින්ෙ, ඉයතො පුබ්යෙ එවරූපං 

යවෙපටිලාභං යසොමනස්සපටිලාභ’’න්ත? ‘‘අභිජානාමහං, භන්යත, ඉයතො 
පුබ්යෙ එවරූපං යවෙපටිලාභං යසොමනස්සපටිලාභ’’න්ත. ‘‘යථා කථං පන

ත්වං, යෙවානමින්ෙ, අභිජානාසි ඉයතො පුබ්යෙ එවරූපං යවෙපටිලාභං

යසොමනස්සපටිලාභ’’න්ත? 

‘‘භූතපුබ්ෙං, භන්යත, යෙවාසු සඞ්ගායමො සමුපෙූළ්යහො 

[සමූපබ්බුළ්යහො(සී..).)] අයහොසි.තස්මිංයඛොපන, භන්යත, සඞ්ගායමයෙවා

ජිනිංසු, අසු ා ප ාජයිංසු [ප ාජිංසු (සී. .).)]. තස්ස මය්හං, භන්යත, තං
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සඞ්ගාමංඅභිවිජිනිත්වාවිජිතසඞ්ගාමස්ස එතෙයහොසි–‘යායචවොනිදිබ්ො

ඔජා යා ච අසු ා ඔජා, උභයයමතං [උභයයමත්ථ (සයා.)] යෙවා

පරිභුඤ්ජිස්සන්තී’ත. යසො යඛො පන යම, භන්යත, යවෙපටිලායභො
යසොමනස්සපටිලායභො සෙණ්ඩාවචය ො සසත්ථාවචය ො න නිබ්බොය න 

වි ාගාය න නිය ොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යෙොධාය න

නිබ්ොනායසංවත්තත.යයොයඛො පනයමඅයං, භන්යත, භගවයතොධම්මං

සුත්වා යවෙපටිලායභො යසොමනස්සපටිලායභො, යසො අෙණ්ඩාවචය ො
අසත්ථාවචය ොඑකන්තනිබ්බොයවි ාගායනිය ොධායඋපසමායඅභිඤ්ඤාය 

සම්යෙොධායනිබ්ොනායසංවත්තතී’’ත. 

369. ‘‘කිංපනත්වං, යෙවානමින්ෙ, අත්ථවසංසම්පස්සමායනො එවරූපං

යවෙපටිලාභං යසොමනස්සපටිලාභං පයවයෙසී’’ත? ‘‘ඡ යඛො අහං, භන්යත, 
අත්ථවයස සම්පස්සමායනො එවරූපං යවෙපටිලාභං යසොමනස්සපටිලාභං
පයවයෙමි. 

‘‘ඉයධව තට්ඨමානස්ස, යෙවභූතස්සයමසයතො; 

පුන ායුචයමලද්යධො, එවංජානාහිමාරිස. 

‘‘ඉමං යඛො අහං, භන්යත, පඨමං අත්ථවසං සම්පස්සමායනො එවරූපං
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘චුතාහංදිවියාකායා, ආයුංහිත්වාඅමානුසං; 

අමූළ්යහොගබ්භයමස්සාමි, යත්ථයම මතීමයනො. 

‘‘ඉමං යඛො අහං, භන්යත, දුතයං අත්ථවසං සම්පස්සමායනො එවරූපං 
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘ස්වාහං අමූළ්හපඤ්ඤස්ස [අමූළ්හපඤ්හස්ස (?)], විහ ං සාසයන

 යතො; 

ඤායයනවිහරිස්සාමි, සම්පජායනොපටිස්සයතො. 

‘‘ඉමං යඛො අහං, භන්යත, තතයං අත්ථවසං සම්පස්සමායනො එවරූපං 
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘ඤායයනයමච යතොච, සම්යෙොධියචභවිස්සත; 

අඤ්ඤාතාවිහරිස්සාමි, ස්යවවඅන්යතොභවිස්සත. 

‘‘ඉමංයඛොඅහං, භන්යත, චතුත්ථංඅත්ථවසංසම්පස්සමායනොඑවරූපං 
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘චුතාහංමානුසාකායා, ආයුංහිත්වානමානුසං; 

පුනයෙයවොභවිස්සාමි, යෙවයලොකම්හිඋත්තයමො. 
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‘‘ඉමංයඛොඅහං, භන්යත, පඤ්චමංඅත්ථවසංසම්පස්සමායනොඑවරූපං 
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘යත [යය(?)] පණීතත ායෙවා, අකනිට්ඨායසස්සියනො; 

අන්තයමවත්තමානම්හි, යසොනිවායසොභවිස්සත. 

‘‘ඉමං යඛො අහං, භන්යත, ඡට්ඨං අත්ථවසං සම්පස්සමායනො එවරූපං
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

‘‘ඉයම යඛො අහං, භන්යත, ඡ අත්ථවයස සම්පස්සමායනො එවරූපං 
යවෙපටිලාභංයසොමනස්සපටිලාභංපයවයෙමි. 

370.‘‘අපරියයොසිතසඞ්කප්යපො, විචිකිච්යඡො කථංකථී. 

විචරිංදීඝමද්ධානං, අන්යවසන්යතොතථාගතං. 

‘‘යස්සුමඤ්ඤාමිසමයණ, පවිවිත්තවිහාරියනො; 

සම්බුද්ධාඉතමඤ්ඤායනො, ගච්ඡාමියතඋපාසිතුං. 

‘‘‘කථංආ ාධනායහොත, කථංයහොතවි ාධනා’; 

ඉතපුට්ඨානසම්පායන්ත [සම්යභොන්ත (සයා.)], මග්යග පටිපොසු
ච. 

‘‘තයස්සුයොමංජානන්ත, සක්යකොයෙවානමාගයතො; 

තයස්සුමයමවපුච්ඡන්ත, ‘කිංකත්වාපාපුණීඉෙං’. 

‘‘යතසංයථාසුතංධම්මං, යෙසයාමිජයනසුතං [ජයනසුත (ක.සී.)]; 

යතනඅත්තමනායහොන්ත, ‘දිට්යඨොයනොවාසයවොතච’. 

‘‘යොචබුද්ධමද්ෙක්ඛිං, විචිකිච්ඡාවිතා ණං; 

යසොම්හිවීතභයයොඅජ්ජ, සම්බුද්ධංපයිරුපාසිය [පයිරුපාසයිං(සයා.

ක.)]. 

‘‘තණ්හාසල්ලස්සහන්තා ං, බුද්ධංඅප්පටිපුග්ගලං; 

අහං වන්යෙමහාවී ං, බුද්ධමාදිච්චෙන්ධුනං. 

‘‘යං කය ොමසිබ්රහ්මුයනො, සමංයෙයවහිමාරිස; 

තෙජ්ජ තුය්හං කස්සාම [ෙස්සාම (සයා. ක.)], හන්ෙ සාමං කය ොම
යත. 

‘‘ත්වයමව අසි [තුවයමවසි (.).)] සම්බුද්යධො, තුවං සත්ථා

අනුත්තය ො; 
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සයෙවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියතපටිපුග්ගයලො’’ත. 

371. අථ යඛො සක්යකො යෙවානමින්යෙො පඤ්චසිඛං ගන්ධබ්ෙපුත්තං 

ආමන්යතසි – ‘‘ෙහූපකාය ො යඛො යමසි ත්වං, තාත පඤ්චසිඛ, යං ත්වං

භගවන්තං පඨමං පසායෙසි. තයා, තාත, පඨමං පසාදිතං පච්ඡා මයං තං
භගවන්තංෙස්සනායඋපසඞ්කමිම්හා අ හන්තංසම්මාසම්බුද්ධං.යපත්තයක

වාඨායනඨපයිස්සාමි, ගන්ධබ්ෙ ාජාභවිස්සසි, භද්ෙඤ්චයතසූරියවච්ඡසං

ෙම්මි, සාහියත අභිපත්ථිතා’’ත. 

අථ යඛො සක්යකො යෙවානමින්යෙො පාණිනා පථවිං ප ාමසිත්වා 
තක්ඛත්තුං උොනං උොයනසි – ‘‘නයමො තස්ස භගවයතො අ හයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ත. 

ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාක ණස්මිං භඤ්ඤමායන සක්කස්ස 
යෙවානමින්ෙස්ස වි ජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි

සමුෙයධම්මං, සබ්ෙං තං නිය ොධධම්ම’’න්ත. අඤ්යඤසඤ්ච අසීතයා

යෙවතාසහස්සානං, ඉත යය සක්යකන යෙවානමින්යෙන අජ්ඣට්ඨපඤ්හා

පුට්ඨා, යත භගවතා ෙයාකතා. තස්මා ඉමස්ස යවයයාක ණස්ස 
සක්කපඤ්හාත්යවවඅධිවචනන්ත. 

සක්කපඤ්හසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. මහාසතිපට්ඨානසුත්තං 

372. එවං යම සුතං–එකංසමයංභගවාකුරූසුවිහ ත කම්මාසධම්මං

නාමකුරූනංනිගයමො.තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භික්ඛයවො’’ත.

‘‘භද්ෙන්යත’’ත [භෙන්යතත (සී. සයා. .).)] යත භික්ඛූ භගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

උද්යදයසො 

373. ‘‘එකායයනො අයං, භික්ඛයව, මග්යගො සත්තානං විසුද්ධියා, 
යසොකපරියෙවානං සමතක්කමාය දුක්ඛයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය

ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්ොනස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිෙං චත්තාය ො
සතපට්ඨානා. 

‘‘කතයමචත්තාය ො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සී විහ ත

ආතා.) සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං, 

යවෙනාසු යවෙනානුපස්සී විහ ත ආතා.) සම්පජායනො සතමා, වියනයය

යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං, චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහ ත ආතා.)

සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං, ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහ ත ආතා.) සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣායෙොමනස්සං. 

උද්යෙයසොනිට්ඨියතො. 

කා ානුපස්සනාආනාපානපබ්බං 

374. ‘‘කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහ ත? ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛුඅ ඤ්ඤගයතොවා රුක්ඛමූලගයතොවාසුඤ්ඤාගා ගයතොවා
නිසීෙත පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතං

උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසත, සයතොව පස්සසත. දීඝං වා

අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ත පජානාත, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං
පස්සසාමී’ත පජානාත.  ස්සං වා අස්සසන්යතො ‘ ස්සං අස්සසාමී’ත

පජානාත,  ස්සං වා පස්සසන්යතො ‘ ස්සං පස්සසාමී’ත පජානාත.

‘සබ්ෙකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ත සික්ඛත, ‘සබ්ෙකායපටිසංයවදී 
පස්සසිස්සාමී’ත සික්ඛත. ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛා ං අස්සසිස්සාමී’ත

සික්ඛත, ‘පස්සම්භයංකායසඞ්ඛා ංපස්සසිස්සාමී’තසික්ඛත. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ෙක්යඛො භමකාය ො වා භමකා න්යතවාසී වා 

දීඝං වා අඤ්ඡන්යතො ‘දීඝං අඤ්ඡාමී’ත පජානාත,  ස්සං වා අඤ්ඡන්යතො

‘ ස්සං අඤ්ඡාමී’ත පජානාත එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු දීඝං වා

අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ත පජානාත, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං

පස්සසාමී’ත පජානාත,  ස්සං වා අස්සසන්යතො ‘ ස්සං අස්සසාමී’ත

පජානාත,  ස්සං වා පස්සසන්යතො ‘ ස්සං පස්සසාමී’ත පජානාත.
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‘සබ්ෙකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ත සික්ඛත, ‘සබ්ෙකායපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ත සික්ඛත, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛා ං අස්සසිස්සාමී’ත

සික්ඛත, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛා ං පස්සසිස්සාමී’ත සික්ඛත. ඉත 

අජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සීවිහ ත, ෙහිද්ධාවාකායය කායානුපස්සී

විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහ ත. 

සමුෙයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහ ත, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං

විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වාකායස්මිංවිහ ත. ‘අත්ථිකායයො’තවා 
පනස්සසතපච්චුපට්ඨිතායහොතයාවයෙවඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය

අනිස්සියතොචවිහ ත, නචකිඤ්චියලොයකඋපාදියත.එවම්පියඛො [එවම්පි

(සී.සයා..).)], භික්ඛයව, භික්ඛුකායය කායානුපස්සීවිහ ත. 

ආනාපානපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

කා ානුපස්සනාඉරි ාපථපබ්බං 

375. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු ගච්ඡන්යතො වා ‘ගච්ඡාමී’ත

පජානාත, ඨියතො වා ‘ඨියතොම්හී’ත පජානාත, නිසින්යනො වා 

‘නිසින්යනොම්හී’ත පජානාත, සයායනො වා ‘සයායනොම්හී’ත පජානාත, යථා

යථා වා පනස්ස කායයො පණිහියතො යහොත, තථා තථා නං පජානාත. ඉත

අජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධාවාකායයකායානුපස්සී 

විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහ ත.

සමුෙයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහ ත, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං

විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වාකායස්මිං විහ ත. ‘අත්ථිකායයො’තවා
පනස්සසතපච්චුපට්ඨිතායහොතයාවයෙවඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය

අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහ ත. 

ඉරියාපථපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

කා ානුපස්සනාසම්පජානපබ්බං 

376. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු අභික්කන්යත පටික්කන්යත

සම්පජානකාරී යහොත, ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොත, 

සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොත, සඞ්ඝාටිපත්තචීව ධා යණ

සම්පජානකාරී යහොත, අසියත.)යතඛායියතසායියතසම්පජානකාරීයහොත, 

උච්චා පස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොත, ගයතඨියතනිසින්යනසුත්යත
ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී යහොත. ඉත අජ්ඣත්තං

වා…යප.… එවම්පියඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහ ත. 

සම්පජානපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 
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කා ානුපස්සනාපටිකූලමනසිකා පබ්බං 

377. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං පාෙතලා
අයධො යකසමත්ථකා තචපරියන්තං පූ ං නානප්පකා ස්ස අසුචියනො 

පච්චයවක්ඛත– ‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසායලොමානඛා ෙන්තාතයචො, 

මංසංන්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං, හෙයං යකනංකියලොමකං පිහකං

පප්ඵාසං, අන්තං අන්තගුණං උෙරියං කරීසං [කරීසං මත්ථලුඞ්ගං (ක.)], 

පිත්තං යසම්හං පුබ්යෙො යලොහිතං යසයෙො යමයෙො, අස්සු වසා යඛයළො 
සිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්ත’න්ත. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උභයතොමුඛාපුයතොළි [මූයතොළී(සයා.), මුයතොලි

(.).)] පූ ානානාවිහිතස්සධඤ්ඤස්ස, යසයයථිෙංසාලීනංවීහීනංමුග්ගානං
මාසානං තලානං තණ්ඩුලානං. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො මුඤ්චිත්වා

පච්චයවක්යඛයය – ‘ඉයම සාලී, ඉයම වීහී ඉයම මුග්ගා ඉයම මාසා ඉයම

තලා ඉයම තණ්ඩුලා’ත. එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං
උද්ධං පාෙතලා අයධො යකසමත්ථකා තචපරියන්තං පූ ං නානප්පකා ස්ස
අසුචියනො පච්චයවක්ඛත – ‘අත්ථි ඉමස්මිංකායය යකසා යලොමා…යප.… 
මුත්ත’න්ත. 

ඉත අජ්ඣත්තං වා…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය 
කායානුපස්සීවිහ ත. 

පටිකූලමනසිකා පබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

කා ානුපස්සනාධාතුමනසිකා පබ්බං 

378. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං යථාඨිතං 
යථාපණිහිතං ධාතුයසො පච්චයවක්ඛත – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු
ආයපොධාතු යතයජොධාතුවායයොධාතූ’ත. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ෙක්යඛොයගොඝාතයකොවා යගොඝාතකන්යතවාසී

වා ගාවිං වධිත්වා චතුමහාපයථ බලයසො විභජිත්වා නිසින්යනො අස්ස, 

එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං 
ධාතුයසො පච්චයවක්ඛත – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු ආයපොධාතු
යතයජොධාතු වායයොධාතූ’ත. 

‘‘ඉතඅජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සීවිහ ත…යප.… එවම්පියඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහ ත. 

ධාතුමනසිකා පබ්ෙංනිට්ඨිතං. 
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පටුන 

කා ානුපස්සනානවසිවථිකපබ්බං 

379. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරී ං
සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං එකාහමතං වා ද්වීහමතං වා තීහමතං වා උද්ධුමාතකං
විනීලකං විපුබ්ෙකජාතං. යසො ඉමයමව කායං උපසංහ ත – ‘අයම්පි යඛො
කායයො එවංධම්යමොඑවංභාවීඑවංඅනතීයතො’ත. 

‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා …යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සීවිහ ත. 

‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරී ං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං කායකහි වා ඛජ්ජමානං කුලයලහි වා ඛජ්ජමානං ගිජ්යඣහි වා
ඛජ්ජමානංකඞ්යකහිවාඛජ්ජමානංසුනයඛහිවාඛජ්ජමානංෙයග්යඝහිවා 

ඛජ්ජමානං දී.)හි වා ඛජ්ජමානං සිඞ්ගායලහි වා [ගිජ්යඣහි වා ඛජ්ජමානං, 

සුවායනහිවාඛජ්ජමානං, සිගායලහිවාඛජ්ජමානං, (සයා. .).)] ඛජ්ජමානං
විවියධහිවාපාණකජායතහිඛජ්ජමානං.යසොඉමයමවකායංඋපසංහ ත–
‘අයම්පියඛො කායයොඑවංධම්යමොඑවංභාවීඑවංඅනතීයතො’ත. 

‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා…යප.… එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය
කායානුපස්සීවිහ ත. 

‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරී ං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්ෙන්ධං…යප.… 
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං නිමංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්ෙන්ධං…යප.…
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං අපගතමංසයලොහිතං න්හාරුසම්ෙන්ධං…යප.…

අට්ඨිකානි අපගතසම්ෙන්ධානි [අපගතන්හාරුසම්ෙන්ධානි (සයා.)] දිසා

විදිසා වික්ඛිත්තානි, අඤ්යඤන හත්ථට්ඨිකං අඤ්යඤන පාෙට්ඨිකං

අඤ්යඤන යගොප්ඵකට්ඨිකං [‘‘අඤ්යඤන යගොප්ඵකට්ඨික’’න්ත ඉෙං සී.
සයා. .). යපොත්ථයකසු නත්ථි] අඤ්යඤන ජඞ්ඝට්ඨිකං අඤ්යඤන

ඌරුට්ඨිකං අඤ්යඤන කටිට්ඨිකං [අඤ්යඤන කටට්ඨිකං අඤ්යඤන
පිට්ඨට්ඨිකංඅඤ්යඤනකණ්ඩකට්ඨිකං අඤ්යඤනඵාසුකට්ඨිකංඅඤ්යඤන

උ ට්ඨිකංඅඤ්යඤනඅංසට්ඨිකංඅඤ්යඤනොහුට්ඨිකං (සයා.)] අඤ්යඤන

ඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන පිට්ඨිට්ඨිකං අඤ්යඤන ඛන්ධට්ඨිකං [අඤ්යඤන
කටට්ඨිකං අඤ්යඤන පිට්ඨට්ඨිකං අඤ්යඤන කණ්ඩකට්ඨිකං අඤ්යඤන
ඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන උ ට්ඨිකං අඤ්යඤන අංසට්ඨිකං අඤ්යඤන
ොහුට්ඨිකං (සයා.)] අඤ්යඤන ගීවට්ඨිකං අඤ්යඤන හනුකට්ඨිකං 
අඤ්යඤන ෙන්තට්ඨිකං අඤ්යඤන සීසකටාහං. යසො ඉමයමව කායං
උපසංහ ත–‘අයම්පියඛොකායයො එවංධම්යමොඑවංභාවීඑවංඅනතීයතො’ත. 

‘‘ඉතඅජ්ඣත්තංවා …යප.…විහ ත. 
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‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරී ං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං අට්ඨිකානි යසතානි සඞ්ඛවණ්ණපටිභාගානි…යප.… අට්ඨිකානි

පුඤ්ජකිතානි යතය ොවස්සිකානි …යප.… අට්ඨිකානි පූතීනි
චුණ්ණකජාතානි. යසො ඉමයමවකායංඋපසංහ ත – ‘අයම්පියඛොකායයො
එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ත. ඉත අජ්ඣත්තං වා කායය

කායානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහ ත, 
අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වාකායයකායානුපස්සී විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා

කායස්මිං විහ ත, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහ ත, 

සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වාකායස්මිං විහ ත. ‘අත්ථිකායයො’ත වා පනස්ස
සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය

අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහ ත. 

නවසිවථිකපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

චුද්ෙසකායානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

යවදනානුපස්සනා 

380. ‘‘කථඤ්චපන, භික්ඛයව, භික්ඛුයවෙනාසුයවෙනානුපස්සී විහ ත? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛං වා යවෙනං යවෙයමායනො ‘සුඛං යවෙනං

යවෙයාමී’ත පජානාත. දුක්ඛං වා යවෙනං යවෙයමායනො ‘දුක්ඛං යවෙනං
යවෙයාමී’ත පජානාත.අදුක්ඛමසුඛංවායවෙනංයවෙයමායනො‘අදුක්ඛමසුඛං
යවෙනං යවෙයාමී’ත පජානාත. සාමිසං වා සුඛං යවෙනං යවෙයමායනො

‘සාමිසං සුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ත පජානාත, නි ාමිසං වා සුඛං යවෙනං
යවෙයමායනො ‘නි ාමිසං සුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ත පජානාත. සාමිසං වා

දුක්ඛං යවෙනංයවෙයමායනො‘සාමිසංදුක්ඛංයවෙනංයවෙයාමී’තපජානාත, 
නි ාමිසං වා දුක්ඛං යවෙනං යවෙයමායනො ‘නි ාමිසං දුක්ඛං යවෙනං
යවෙයාමී’ත පජානාත. සාමිසං වා අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයමායනො

‘සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ත පජානාත, නි ාමිසං වා
අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයමායනො ‘නි ාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං

යවෙයාමී’ත පජානාත.ඉතඅජ්ඣත්තංවායවෙනාසුයවෙනානුපස්සීවිහ ත, 

ෙහිද්ධාවායවෙනාසු යවෙනානුපස්සීවිහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධාවායවෙනාසු 

යවෙනානුපස්සී විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා යවෙනාසු විහ ත, 

වයධම්මානුපස්සී වායවෙනාසුවිහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සීවායවෙනාසු

විහ ත. ‘අත්ථි යවෙනා’ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව 

ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි

යලොයකඋපාදියත. එවම්පියඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයවෙනාසුයවෙනානුපස්සී
විහ ත. 

යවෙනානුපස්සනානිට්ඨිතා. 
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චිත්තානුපස්සනා 

381. ‘‘කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහ ත? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාගං වා චිත්තං ‘ස ාගං චිත්ත’න්ත පජානාත, 
වීත ාගං වා චිත්තං ‘වීත ාගං චිත්ත’න්ත පජානාත. සයෙොසං වා චිත්තං

‘සයෙොසංචිත්ත’න්තපජානාත, වීතයෙොසංවාචිත්තං ‘වීතයෙොසංචිත්ත’න්ත 

පජානාත.සයමොහංවාචිත්තං‘සයමොහංචිත්ත’න්තපජානාත, වීතයමොහංවා

චිත්තං ‘වීතයමොහං චිත්ත’න්ත පජානාත. සඞ්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘සඞ්ඛිත්තං

චිත්ත’න්ත පජානාත, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්ත

පජානාත. මහග්ගතං වා චිත්තං ‘මහග්ගතං චිත්ත’න්ත පජානාත, 
අමහග්ගතං වා චිත්තං ‘අමහග්ගතං චිත්ත’න්ත පජානාත. සඋත්ත ං වා

චිත්තං ‘සඋත්ත ං චිත්ත’න්ත පජානාත, අනුත්ත ං වා චිත්තං ‘අනුත්ත ං

චිත්ත’න්තපජානාත.සමාහිතං වා චිත්තං ‘සමාහිතං චිත්ත’න්ත පජානාත, 

අසමාහිතංවාචිත්තං ‘අසමාහිතංචිත්ත’න්ත පජානාත.විමුත්තංවාචිත්තං
‘විමුත්තංචිත්ත’න්තපජානාත.අවිමුත්තංවා චිත්තං‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්ත

පජානාත. ඉත අජ්ඣත්තං වා චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා

චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධාවා චිත්යතචිත්තානුපස්සී

විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං විහ ත, වයධම්මානුපස්සී වා

චිත්තස්මිං විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං විහ ත, ‘අත්ථි
චිත්ත’න්ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව ඤාණමත්තාය

පටිස්සතමත්තාය අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියත. 

එවම්පියඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුචිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහ ත. 

චිත්තානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනානීව ණපබ්බං 

382. ‘‘කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහ ත? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත පඤ්චසුනීව යණසු.

කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත පඤ්චසු

නීව යණසු? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසන්තංවා අජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්ෙං ‘අත්ථියම

අජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්යෙො’තපජානාත, අසන්තංවාඅජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙං

‘නත්ථියමඅජ්ඣත්තංකාමච්ඡන්යෙො’තපජානාත, යථාච අනුප්පන්නස්ස

කාමච්ඡන්ෙස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස 

කාමච්ඡන්ෙස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
කාමච්ඡන්ෙස්සආයතං අනුප්පායෙොයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං ෙයාපාෙං ‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං ෙයාපායෙො’ත

පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ෙයාපාෙං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

ෙයාපායෙො’තපජානාත, යථාචඅනුප්පන්නස්සෙයාපාෙස්සඋප්පායෙොයහොත
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තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස ෙයාපාෙස්ස පහානං යහොත තඤ්ච

පජානාත, යථා ච පහීනස්ස ෙයාපාෙස්ස ආයතං අනුප්පායෙො යහොත තඤ්ච
පජානාත. 

‘‘සන්තංවාඅජ්ඣත්තංථිනමිද්ධං‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධ’න්ත

පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

ථිනමිද්ධ’න්ත පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස උප්පායෙො

යහොතතඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස පහානං යහොත

තඤ්ච පජානාත, යථාචපහීනස්සථිනමිද්ධස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොත
තඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්චං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ත පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
උද්ධච්චකුක්කුච්චං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ත

පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පායෙො යහොත

තඤ්චපජානාත, යථාචඋප්පන්නස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානංයහොත

තඤ්චපජානාත, යථාචපහීනස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සආයතංඅනුප්පායෙො
යහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වාඅජ්ඣත්තංවිචිකිච්ඡං ‘අත්ථි යමඅජ්ඣත්තංවිචිකිච්ඡා’ත

පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

විචිකිච්ඡා’තපජානාත, යථාචඅනුප්පන්නායවිචිකිච්ඡායඋප්පායෙො යහොත

තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය පහානං යහොත තඤ්ච

පජානාත, යථා ච පහීනාය විචිකිච්ඡාය ආයතං අනුප්පායෙො යහොත තඤ්ච 
පජානාත. 

‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහ ත සමුෙයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු
විහ ත ‘අත්ථි ධම්මා’ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි 

යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහ තපඤ්චසුනීව යණසු. 

නීව ණපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනාඛන්ධපබ්බං 

383. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත

පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු. කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු 
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ධම්මානුපස්සීවිහ තපඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු–

‘ඉත රූපං, ඉතරූපස්සසමුෙයයො, ඉතරූපස්සඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතයවෙනා, 

ඉත යවෙනාය සමුෙයයො, ඉත යවෙනාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉත සඤ්ඤා, ඉත

සඤ්ඤාය සමුෙයයො, ඉත සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉත සඞ්ඛා ා, ඉත 

සඞ්ඛා ානංසමුෙයයො, ඉතසඞ්ඛා ානං අත්ථඞ්ගයමො, ඉතවිඤ්ඤාණං, ඉත

විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉත විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ත, ඉත

අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීවිහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධාවාධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහ ත.

සමුෙයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත, වයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු 

විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත. ‘අත්ථි ධම්මා’ත වා

පනස්ස සතපච්චුපට්ඨිතායහොතයාවයෙවඤාණමත්තායපටිස්සතමත්තාය, 

අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසු. 

ඛන්ධපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනාආ තනපබ්බං 

384. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහ තඡසු

අජ්ඣත්තකොහිය සු ආයතයනසු.කථඤ්චපන, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීවිහ තඡසු අජ්ඣත්තකොහිය සුආයතයනසු? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුඤ්ච පජානාත, රූයපචපජානාත, යඤ්ච

තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච

අනුප්පන්නස්ස සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච

උප්පන්නස්ස සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච
පහීනස්සසංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොතතඤ්ච පජානාත. 

‘‘යසොතඤ්ච පජානාත, සද්යෙ ච පජානාත, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘ඝානඤ්ච පජානාත, ගන්යධ ච පජානාත, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොතතඤ්චපජානාත. 
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පටුන 

‘‘ජිව්හඤ්ච පජානාත,  යස ච පජානාත, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොතතඤ්ච පජානාත. 

‘‘කායඤ්ච පජානාත, යඵොට්ඨබ්යෙචපජානාත, යඤ්චතදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙොයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘මනඤ්ච පජානාත, ධම්යම ච පජානාත, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච

උප්පජ්ජත සංයයොජනං තඤ්ච පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස 

සංයයොජනස්ස පහානං යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතංඅනුප්පායෙො යහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු විහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු
විහ ත. ‘අත්ථි ධම්මා’ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය, අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහ තඡසුඅජ්ඣත්තකොහිය සු ආයතයනසු. 

ආයතනපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගපබ්බං 

385. ‘‘පුන චප ං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත

සත්තසු යෙොජ්ඣඞ්යගසු. කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු 

ධම්මානුපස්සීවිහ තසත්තසුයෙොජ්ඣඞ්යගසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසන්තං
වා අජ්ඣත්තං සතසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

සතසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
සතසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සතසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත 

පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායෙො යහොත

තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස සතසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරීයහොතතඤ්චපජානාත. 
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‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා
අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච
උප්පන්නස්ස ධම්මවිචයසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනායපාරිපූරීයහොතතඤ්ච
පජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත

පජානාත, යථා චඅනුප්පන්නස්සවීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායෙොයහොත

තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස වීරියසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරීයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං .)තසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

.)තසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
.)තසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං .)තසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත

පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස .)තසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායෙො යහොත

තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්ස .)තසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරීයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම

අජ්ඣත්තංපස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තංවාඅජ්ඣත්තං
පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස 

පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච
උප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිපූරී යහොත තඤ්ච
පජානාත. 

‘‘සන්තංවාඅජ්ඣත්තංසමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථියම අජ්ඣත්තං

සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත

පජානාත, යථා චඅනුප්පන්නස්සසමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායෙොයහොත

තඤ්ච පජානාත, යථා ච උප්පන්නස්සසමාධිසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනාය
පාරිපූරීයහොතතඤ්චපජානාත. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තං උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, අසන්තං වා 
අජ්ඣත්තං උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්යගො’ත පජානාත, යථා ච අනුප්පන්නස්ස 
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උයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායෙො යහොත තඤ්ච පජානාත, යථා ච 
උප්පන්නස්සඋයපක්ඛාසම්යෙොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනායපාරිපූරීයහොතතඤ්ච
පජානාත. 

‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසුවිහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු

විහ ත ‘අත්ථි ධම්මා’ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහ තසත්තසුයෙොජ්ඣඞ්යගසු. 

යෙොජ්ඣඞ්ගපබ්ෙං නිට්ඨිතං. [යෙොජ්ඣඞ්ගපබ්ෙං නිට්ඨිතං, පඨමභාණවා ං
(සයා.)] 

ධම්මානුපස්සනාසච්චපබ්බං 

386. ‘‘පුනචප ං, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහ තචතූසු

අරියසච්යචසු.කථඤ්චපන, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහ ත

චතූසු අරියසච්යචසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ත යථාභූතං 

පජානාත, ‘අයං දුක්ඛසමුෙයයො’ත යථාභූතං පජානාත, ‘අයං

දුක්ඛනිය ොයධො’තයථාභූතං පජානාත, ‘අයංදුක්ඛනිය ොධගාමිනීපටිපො’ත
යථාභූතංපජානාත. 

පඨමභාණවාය ොනිට්ඨියතො. 

දුක්ඛසච්චනිද්යදයසො 

387. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං? ජාතපි දුක්ඛා, ජ ාපි

දුක්ඛා, ම ණම්පි දුක්ඛං, යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛා, 

අප්පියයහි සම්පයයොයගොපි දුක්යඛො, පියයහි විප්පයයොයගොපි දුක්යඛො 

[අප්පියයහි…යප.… විප්පයයොයගො දුක්යඛොතපායඨො යචව තංනිද්යෙයසො ච

කත්ථචි න දිස්සත, අට්ඨකථායංපි තංසංවණ්ණනා නත්ථි], යම්පිච්ඡං න

ලභත තම්පි දුක්ඛං, සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා 

[පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාපි(ක.)] දුක්ඛා. 

388. ‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජාත? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජාත සඤ්ජාත ඔක්කන්ත අභිනිබ්ෙත්ත ඛන්ධානං

පාතුභායවො ආයතනානංපටිලායභො, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, ජාත. 
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389. ‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ජ ා? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි
තම්හි සත්තනිකායය ජ ා ජී ණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා

ආයුයනොසංහානිඉන්ද්රියානංපරිපායකො, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, ජ ා. 

390. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ම ණං? යං [අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්ො] 
යතසං යතසං සත්තානං තම්හා තම්හා සත්තනිකායා චුත චවනතා යභයෙො
අන්ත ධානං මච්චු ම ණං කාලකිරියා ඛන්ධානං යභයෙො කයළව ස්ස

නික්යඛයපොජීවිතන්ද්රියස්සුපච්යඡයෙො, ඉෙංවුච්චත, භික්ඛයව, ම ණං. 

391. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, යසොයකො? යයො යඛො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න ෙයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න 
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො 

අන්යතොපරියසොයකො, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, යසොයකො. 

392. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පරියෙයවො? යයො යඛො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න ෙයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයෙයවො පරියෙයවො ආයෙවනා පරියෙවනා

ආයෙවිතත්තංපරියෙවිතත්තං, අයංවුච්චත, භික්ඛයව පරියෙයවො. 

393. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං? යං යඛො, භික්ඛයව, කායිකංදුක්ඛං

කායිකං අසාතං කායසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවෙයිතං, ඉෙං වුච්චත, 

භික්ඛයව, දුක්ඛං. 

394. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යෙොමනස්සං? යං යඛො, භික්ඛයව, 
යචතසිකං දුක්ඛං යචතසිකං අසාතං මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං 

යවෙයිතං, ඉෙංවුච්චත, භික්ඛයව, යෙොමනස්සං. 

395. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, උපායායසො? යයො යඛො, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න ෙයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤත ඤ්ඤතය න
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයායසො උපායායසො ආයාසිතත්තං

උපායාසිතත්තං, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, උපායායසො. 

396. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අප්පියයහි සම්පයයොයගො දුක්යඛො? ඉධ
යස්ස යත යහොන්ත අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා රූපා සද්ො ගන්ධා  සා

යඵොට්ඨබ්ොධම්මා, යයවාපනස්සයතයහොන්තඅනත්ථකාමා අහිතකාමා 

අඵාසුකකාමා අයයොගක්යඛමකාමා, යා යතහි සද්ධිං සඞ්ගත සමාගයමො

සයමොධානං මිස්සීභායවො, අයං වුච්චත, භික්ඛයව, අප්පියයහි සම්පයයොයගො
දුක්යඛො. 

397. ‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, පියයහිවිප්පයයොයගොදුක්යඛො? ඉධ යස්ස
යත යහොන්ත ඉට්ඨා කන්තා මනාපා රූපා සද්ො ගන්ධා  සා යඵොට්ඨබ්ො
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ධම්මා, යය වා පනස්ස යත යහොන්ත අත්ථකාමා හිතකාමා ඵාසුකකාමා
යයොගක්යඛමකාමාමාතාවාපිතා වාභාතාවාභගිනීවාමිත්තාවාඅමච්චා

වාඤාතසායලොහිතාවා, යායතහිසද්ධිං අසඞ්ගතඅසමාගයමොඅසයමොධානං

අමිස්සීභායවො, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, පියයහි විප්පයයොයගොදුක්යඛො. 

398. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යම්පිච්ඡං න ලභත තම්පි දුක්ඛං? 

ජාතධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවංඉච්ඡාඋප්පජ්ජත–‘අයහොවතමයං

නජාතධම්මාඅස්සාම, නචවතයනොජාත ආගච්යඡයයා’ත.නයඛොපයනතං

ඉච්ඡාය පත්තබ්ෙං, ඉෙම්පියම්පිච්ඡංනලභත තම්පි දුක්ඛං. ජ ාධම්මානං, 

භික්ඛයව, සත්තානංඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්ජත–‘අයහොවත මයංනජ ාධම්මා

අස්සාම, න ච වත යනො ජ ා ආගච්යඡයයා’ත. න යඛො පයනතං ඉච්ඡාය 

පත්තබ්ෙං, ඉෙම්පි යම්පිච්ඡං න ලභත තම්පි දුක්ඛං. ෙයාධිධම්මානං, 

භික්ඛයව, සත්තානංඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්ජත‘අයහොවතමයංනෙයාධිධම්මා

අස්සාම, න ච වත යනො ෙයාධිආගච්යඡයයා’ත.න යඛො පයනතං ඉච්ඡාය

පත්තබ්ෙං, ඉෙම්පි යම්පිච්ඡං න ලභත තම්පි දුක්ඛං. ම ණධම්මානං, 

භික්ඛයව, සත්තානංඑවංඉච්ඡා උප්පජ්ජත‘අයහොවතමයංනම ණධම්මා

අස්සාම, නචවතයනොම ණංආගච්යඡයයා’ත.න යඛොපයනතංඉච්ඡාය

පත්තබ්ෙං, ඉෙම්පි යම්පිච්ඡං න ලභත තම්පි දුක්ඛං. 

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං 
ඉච්ඡා උප්පජ්ජත ‘අයහො වත මයං න 

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො 
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසධම්මා ආගච්යඡයය’න්ත. න යඛො

පයනතංඉච්ඡාය පත්තබ්ෙං, ඉෙම්පියම්පිච්ඡංනලභතතම්පිදුක්ඛං. 

399. ‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ඛිත්යතන පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාදුක්ඛා? 

යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 

විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයම වුච්චන්ත, භික්ඛයව, සඞ්ඛිත්යතන 

පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාදුක්ඛා.ඉෙංවුච්චත, භික්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං. 

සමුද සච්චනිද්යදයසො 

400. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුෙයං [දුක්ඛසමුෙයයො (සයා.)] 

අරියසච්චං? යායං තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා [යපොයනොභවිකා (සී. .).)] 

නන්දී ාගසහගතා [නන්දි ාගසහගතා (සී. සයා. .).)] තත්රතත්රාභිනන්දිනී, 
යසයයථිෙං–කාමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හා. 

‘‘සායඛොපයනසා, භික්ඛයව, තණ්හාකත්ථඋප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජත, 

කත්ථ නිවිසමානා නිවිසත? යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා 

තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 
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පටුන 

‘‘කිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛුයලොයකපියරූපංසාතරූපං, 

එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජත, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසත.
යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං යලොයක… ජිව්හා යලොයක… කායයො

යලොයක… මයනො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘රූපායලොයක…සද්ොයලොයක…ගන්ධායලොයක… සායලොයක…

යඵොට්ඨබ්ො යලොයක… ධම්මා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක… යසොතවිඤ්ඤාණං යලොයක…
ඝානවිඤ්ඤාණං යලොයක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලොයක… කායවිඤ්ඤාණං

යලොයක…මයනොවිඤ්ඤාණංයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක… යසොතසම්ඵස්යසො යලොයක…
ඝානසම්ඵස්යසො යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්යසො යලොයක… කායසම්ඵස්යසො

යලොයක…මයනොසම්ඵස්යසොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා 

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක… යසොතසම්ඵස්සජා යවෙනා
යලොයක… ඝානසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවෙනා 
යලොයක…කායසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක… මයනොසම්ඵස්සජා යවෙනා

යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජත, 
එත්ථ නිවිසමානා නිවිසත. 

‘‘රූපසඤ්ඤා යලොයක… සද්ෙසඤ්ඤා යලොයක… ගන්ධසඤ්ඤා
යලොයක…  සසඤ්ඤා යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙසඤ්ඤා යලොයක…

ධම්මසඤ්ඤායලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘රූපසඤ්යචතනා යලොයක… සද්ෙසඤ්යචතනා යලොයක…
ගන්ධසඤ්යචතනා යලොයක…  සසඤ්යචතනා යලොයක…
යඵොට්ඨබ්ෙසඤ්යචතනා යලොයක… ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක පියරූපං

සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජත, එත්ථ නිවිසමානා
නිවිසත. 

‘‘රූපතණ්හා යලොයක… සද්ෙතණ්හා යලොයක… ගන්ධතණ්හා
යලොයක…  සතණ්හා යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙතණ්හා යලොයක…

ධම්මතණ්හායලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 
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‘‘රූපවිතක්යකොයලොයක…සද්ෙවිතක්යකොයලොයක…ගන්ධවිතක්යකො
යලොයක…  සවිතක්යකො යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙවිතක්යකො යලොයක…

ධම්මවිතක්යකො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත. 

‘‘රූපවිචාය ො යලොයක… සද්ෙවිචාය ො යලොයක… ගන්ධවිචාය ො
යලොයක…  සවිචාය ො යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙවිචාය ො යලොයක…

ධම්මවිචාය ොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජත, එත්ථනිවිසමානානිවිසත.ඉෙං වුච්චත, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුෙයං
අරියසච්චං. 

නිය ොධසච්චනිද්යදයසො 

401. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනිය ොධං [දුක්ඛනිය ොයධො (සයා.)] 

අරියසච්චං? යයො තස්සායයව තණ්හාය අයසසවි ාගනිය ොයධො චායගො
පටිනිස්සග්යගොමුත්තඅනාලයයො. 

‘‘සා යඛොපයනසා, භික්ඛයව, තණ්හාකත්ථ පහීයමානාපහීයත, කත්ථ

නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣත? යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාපහීයමානාපහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘කිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛුයලොයකපියරූපංසාතරූපං, 

එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයත, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣත.
යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං යලොයක… ජිව්හා යලොයක… කායයො

යලොයක…මයනොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා පහීයමානා

පහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපායලොයක…සද්ොයලොයක…ගන්ධායලොයක… සායලොයක…

යඵොට්ඨබ්ො යලොයක… ධම්මා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාපහීයමානාපහීයත, එත්ථ නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක… යසොතවිඤ්ඤාණං යලොයක…
ඝානවිඤ්ඤාණං යලොයක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලොයක… කායවිඤ්ඤාණං

යලොයක…මයනොවිඤ්ඤාණංයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

පහීයමානාපහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක… යසොතසම්ඵස්යසො යලොයක…
ඝානසම්ඵස්යසො යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්යසො යලොයක… කායසම්ඵස්යසො

යලොයක…මයනොසම්ඵස්යසො යලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

පහීයමානාපහීයත, එත්ථ නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 
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‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක… යසොතසම්ඵස්සජා යවෙනා

යලොයක … ඝානසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක…ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවෙනා
යලොයක… කායසම්ඵස්සජා යවෙනා යලොයක… මයනොසම්ඵස්සජා යවෙනා

යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයත, එත්ථ
නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපසඤ්ඤා යලොයක… සද්ෙසඤ්ඤා යලොයක… ගන්ධසඤ්ඤා
යලොයක…  සසඤ්ඤා යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙසඤ්ඤා යලොයක…

ධම්මසඤ්ඤා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපසඤ්යචතනා යලොයක… සද්ෙසඤ්යචතනා යලොයක… 
ගන්ධසඤ්යචතනා යලොයක…  සසඤ්යචතනා යලොයක…
යඵොට්ඨබ්ෙසඤ්යචතනා යලොයක… ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක පියරූපං

සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයත, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා 
නිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපතණ්හා යලොයක… සද්ෙතණ්හා යලොයක… ගන්ධතණ්හා
යලොයක…  සතණ්හා යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙතණ්හා යලොයක…

ධම්මතණ්හා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපවිතක්යකොයලොයක…සද්ෙවිතක්යකොයලොයක…ගන්ධවිතක්යකො
යලොයක…  සවිතක්යකො යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙවිතක්යකො යලොයක…

ධම්මවිතක්යකොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා පහීයමානා

පහීයත, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣත. 

‘‘රූපවිචාය ො යලොයක… සද්ෙවිචාය ො යලොයක… ගන්ධවිචාය ො
යලොයක…  සවිචාය ො යලොයක… යඵොට්ඨබ්ෙවිචාය ො යලොයක…

ධම්මවිචාය ො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයත, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣත. ඉෙං වුච්චත, භික්ඛයව, 

දුක්ඛනිය ොධංඅරියසච්චං. 

මග්ගසච්චනිද්යදයසො 

402. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනිය ොධගාමිනී පටිපො අරියසච්චං? 
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි 

සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමොසම්මාසත සම්මාසමාධි. 
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‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි? යං යඛො, භික්ඛයව, දුක්යඛඤාණං, 

දුක්ඛසමුෙයය ඤාණං, දුක්ඛනිය ොයධ ඤාණං, දුක්ඛනිය ොධගාමිනියා

පටිපොයඤාණං, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො? යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො

අෙයාපාෙසඞ්කප්යපො අවිහිංසාසඞ්කප්යපො, අයං වුච්චත භික්ඛයව, 
සම්මාසඞ්කප්යපො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාවාචා? මුසාවාො යව මණී [යව මණි(ක.)] 
පිසුණාය වාචාය යව මණී ඵරුසාය වාචාය යව මණී සම්ඵප්පලාපා

යව මණී, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, සම්මාවාචා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො? පාණාතපාතා යව මණී 

අදින්නාොනා යව මණී කායමසුමිච්ඡාචා ා යව මණී, අයං වුච්චත, 

භික්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාආජීයවො? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 

මිච්ඡාආජීවංපහායසම්මාආජීයවනජීවිතංකප්යපත, අයංවුච්චත, භික්ඛයව, 
සම්මාආජීයවො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සම්මාවායායමො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාොයඡන්ෙංජයනත

වායමතවීරියං ආ භතචිත්තංපග්ගණ්හාතපෙහත; උප්පන්නානංපාපකානං 
අකුසලානංධම්මානංපහානායඡන්ෙංජයනතවායමතවීරියංආ භතචිත්තං

පග්ගණ්හාත පෙහත; අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාොයඡන්ෙං

ජයනතවායමත වීරියං ආ භත චිත්තං පග්ගණ්හාත පෙහත; උප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං ඨිතයා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්ෙං ජයනත වායමත වීරියං ආ භත චිත්තං

පග්ගණ්හාතපෙහත.අයංවුච්චත, භික්ඛයව, සම්මාවායායමො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසත? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය 
කායානුපස්සී විහ ත ආතා.) සම්පජායනො සතමා වියනයය යලොයක

අභිජ්ඣායෙොමනස්සං; යවෙනාසුයවෙනානුපස්සීවිහ තආතා.)සම්පජායනො

සතමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්සං; චිත්යත චිත්තානුපස්සී

විහ තආතා.)සම්පජායනොසතමාවියනයය යලොයකඅභිජ්ඣායෙොමනස්සං; 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහ තආතා.)සම්පජායනොසතමා වියනයයයලොයක

අභිජ්ඣායෙොමනස්සං.අයංවුච්චත, භික්ඛයව, සම්මාසත. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, සම්මාසමාධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචා ංවියවකජං.)තසුඛං 
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහ ත. විතක්කවිචා ානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
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සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචා ං සමාධිජං .)තසුඛං

දුතයංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහ ත..)තයා චවි ාගාඋයපක්ඛයකොචවිහ ත, 

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙත, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ත‘උයපක්ඛයකොසතමාසුඛවිහාරී’තතතයංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහ ත. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යෙව

යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිහ ත. අයං වුච්චත, 

භික්ඛයව, සම්මාසමාධි.ඉෙං වුච්චත, භික්ඛයව, දුක්ඛනිය ොධගාමිනීපටිපො
අරියසච්චං. 

403. ‘‘ඉත අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහ ත, ෙහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහ ත, අජ්ඣත්තෙහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහ ත. සමුෙයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහ ත, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසුවිහ ත, සමුෙයවයධම්මානුපස්සීවා ධම්යමසු
විහ ත. ‘අත්ථි ධම්මා’ත වා පනස්ස සත පච්චුපට්ඨිතා යහොත යාවයෙව 

ඤාණමත්තාය පටිස්සතමත්තාය අනිස්සියතො ච විහ ත, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියත. එවම්පි යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහ තචතූසු අරියසච්යචසු. 

සච්චපබ්ෙංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

404. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තාය ො සතපට්ඨායන එවං 

භායවයය සත්තවස්සානි, තස්ස ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤත ං ඵලං

පාටිකඞ්ඛංදිට්යඨව ධම්යමඅඤ්ඤා; සතවාඋපාදියසයස අනාගාමිතා. 

‘‘තට්ඨන්තු, භික්ඛයව, සත්තවස්සානි. යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, ඉයම
චත්තාය ො සතපට්ඨායන එවං භායවයය ඡ වස්සානි…යප.… පඤ්ච
වස්සානි… චත්තාරි වස්සානි… තීණි වස්සානි… ද්යව වස්සානි… එකං

වස්සං… තට්ඨතු, භික්ඛයව, එකං වස්සං. යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, ඉයම

චත්තාය ො සතපට්ඨායන එවං භායවයය සත්තමාසානි, තස්ස ද්වින්නං

ඵලානං අඤ්ඤත ං ඵලං පාටිකඞ්ඛං දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා; සත වා 
උපාදියසයසඅනාගාමිතා. 

‘‘තට්ඨන්තු, භික්ඛයව, සත්තමාසානි. යයො හියකොචි, භික්ඛයව, ඉයම
චත්තාය ොසතපට්ඨායනඑවංභායවයයඡමාසානි…යප.…පඤ්ච මාසානි…

චත්තාරි මාසානි… තීණි මාසානි … ද්යව මාසානි… එකං මාසං…

අඩ්ඪමාසං… තට්ඨතු, භික්ඛයව, අඩ්ඪමායසො. යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, 

ඉයම චත්තාය ො සතපට්ඨායන එවං භායවයය සත්තාහං, තස්ස ද්වින්නං
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ඵලානං අඤ්ඤත ං ඵලං පාටිකඞ්ඛං දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා; සත වා
උපාදියසයස අනාගාමිතාත. 

405. ‘‘එකායයනො අයං, භික්ඛයව, මග්යගො සත්තානං විසුද්ධියා 
යසොකපරියෙවානං සමතක්කමාය දුක්ඛයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය
ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්ොනස්ස සච්ඡිකිරියාය යදිෙං චත්තාය ො

සතපට්ඨානාත.ඉතයංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ත.ඉෙමයවොච
භගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ත. 

මහාසතපට්ඨානසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 
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10. පා ාසිසුත්තං 

406. එවං යමසුතං–එකංසමයංආයස්මාකුමා කස්සයපො යකොසයලසු
චාරිකං ච මායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහියයන යසතෙයානාම යකොසලානංනග ංතෙවසරි.තත්රසුෙං
ආයස්මා කුමා කස්සයපො යසතෙයායං විහ ත උත්තය න යසතෙයං

සිංසපාවයන [සීසපාවයන (සයා.)]. යතන යඛො පන සමයයන පායාසි
 ාජඤ්යඤො යසතෙයං අජ්ඣාවසත සත්තුස්සෙං සතණකට්යඨොෙකං 
සධඤ්ඤං  ාජයභොග්ගං  ඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන දින්නං  ාජොයං
බ්රහ්මයෙයයං. 

පා ාසි ාජඤ්ඤවත්ථු 

407. යතනයඛොපනසමයයනපායාසිස්ස ාජඤ්ඤස්සඑවරූපංපාපකං 

දිට්ඨිගතංඋප්පන්නංයහොත–‘‘ඉතපිනත්ථිපය ොයලොයකො, නත්ථිසත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානං [සුකටක්කටානං (සී. .).)] කම්මානං
ඵලං විපායකො’’ත. අස්යසොසුං යඛො යසතෙයකා බ්රාහ්මණගහපතකා – 

‘‘සමයණො ඛලු යභො කුමා කස්සයපො සමණස්ස යගොතමස්ස සාවයකො
යකොසයලසුචාරිකංච මායනොමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහි යසතෙයං අනුප්පත්යතො යසතෙයායං විහ ත උත්තය න
යසතෙයං සිංසපාවයන. තං යඛො පන භවන්තං කුමා කස්සපං එවං 
කලයායණො කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො – ‘පණ්ඩියතො ෙයත්යතො යමධාවී

ෙහුස්සුයතො චිත්තකථී කලයාණපටිභායනො වුද්යධො [බුද්යධො (සයා. ක.)] 
යචවඅ හාච.සාධුයඛොපනතථාරූපානංඅ හතංෙස්සනංයහොතී’’’ත.අථ
යඛො යසතෙයකා බ්රාහ්මණගහපතකා යසතෙයාය නික්ඛමිත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී 

ගණීභූතාඋත්තය නමුඛාගච්ඡන්තයයනසිංසපාවනං [යයනසිංසපාවනං, 

යතනුපසඞ්කමන්ත(සී..).)]. 

408. යතන යඛො පන සමයයන පායාසි  ාජඤ්යඤො උපරිපාසායෙ
දිවායසයයං උපගයතොයහොත.අද්ෙසායඛොපායාසි ාජඤ්යඤොයසතෙයයක
බ්රාහ්මණගහපතයක යසතෙයාය නික්ඛමිත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූයත

උත්තය නමුයඛ ගච්ඡන්යත යයන සිංසපාවනං [යයන සිංසපාවනං, 

යතනුපසඞ්කමන්යත (සී. .).)], දිස්වා ඛත්තං ආමන්යතසි – ‘‘කිංනු යඛො, 

යභො ඛත්යත, යසතෙයකා බ්රාහ්මණගහපතකා යසතෙයාය නික්ඛමිත්වා
සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූතා උත්තය නමුඛා ගච්ඡන්ත යයන සිංසපාවන’’න්ත 

[එත්ථපන සබ්ෙත්ථපිඑවයමවදිස්සත, නත්ථිපාඨන්ත ං]? 

‘‘අත්ථි යඛො, යභො, සමයණො කුමා කස්සයපො, සමණස්ස යගොතමස්ස
සාවයකො යකොසයලසු චාරිකං ච මායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං 
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි යසතෙයං අනුප්පත්යතො යසතෙයායං විහ ත
උත්තය න යසතෙයං සිංසපාවයන. තං යඛො පන භවන්තං කුමා කස්සපං
එවං කලයායණො කිත්තසද්යෙො අබ්භුග්ගයතො – ‘පණ්ඩියතො ෙයත්යතො
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යමධාවී ෙහුස්සුයතො චිත්තකථී කලයාණපටිභායනො වුද්යධො යචව අ හා

චා’ත [අ හාච(සයා.ක.)]. තයමයත [තයමනංයත(සී.ක.), තයමනං(.).)] 

භවන්තං කුමා කස්සපං ෙස්සනාය උපසඞ්කමන්තී’’ත. ‘‘යතන හි, යභො

ඛත්යත, යයන යසතෙයකා බ්රාහ්මණගහපතකා යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමිත්වා යසතෙයයක බ්රාහ්මණගහපතයක එවං වයෙහි – ‘පායාසි, 

යභො,  ාජඤ්යඤො එවමාහ – ආගයමන්තු කි  භවන්යතො, පායාසිපි
 ාජඤ්යඤො සමණං කුමා කස්සපං ෙස්සනාය උපසඞ්කමිස්සතී’ත. පු ා
සමයණො කුමා කස්සයපො යසතෙයයක බ්රාහ්මණගහපතයක ොයල

අෙයත්යත සඤ්ඤායපත – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානං ඵලං විපායකො’ත.නත්ථිහි, 

යභො ඛත්යත, පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ත. ‘‘එවං යභො’’ත යඛො යසො
ඛත්තා පායාසිස්ස  ාජඤ්ඤස්ස පටිස්සුත්වා යයන යසතෙයකා

බ්රාහ්මණගහපතකා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යසතෙයයක 

බ්රාහ්මණගහපතයක එතෙයවොච – ‘‘පායාසි, යභො,  ාජඤ්යඤො එවමාහ, 

ආගයමන්තු කි  භවන්යතො, පායාසිපි  ාජඤ්යඤො සමණං කුමා කස්සපං
ෙස්සනායඋපසඞ්කමිස්සතී’’ත. 

409. අථයඛොපායාසි ාජඤ්යඤොයසතෙයයකහිබ්රාහ්මණගහපතයකහි 

පරිවුයතො යයනසිංසපාවනං යයනායස්මාකුමා කස්සයපො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා කුමා කස්සයපන සද්ධිං සම්යමොදි, 
සම්යමොෙනීයං කථංසා ණීයංවීතසාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදි.යසතෙයකාපි
යඛො බ්රාහ්මණගහපතකා අප්යපකච්යච ආයස්මන්තං කුමා කස්සපං

අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච ආයස්මතා

කුමා කස්සයපන සද්ධිං සම්යමොදිංසු; සම්යමොෙනීයං කථං සා ණීයං
වීතසාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච යයනායස්මා
කුමා කස්සයපො යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. 
අප්යපකච්යචනාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු. අප්යපකච්යච
තුණ්හීභූතා එකමන්තංනිසීදිංසු. 

නත්ථිකවායදො 

410. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පායාසි  ාජඤ්යඤො ආයස්මන්තං

කුමා කස්සපං එතෙයවොච – ‘‘අහඤ්හි, යභො කස්සප, එවංවාදී එවංදිට්ඨී –

‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත.‘‘නාහං,  ාජඤ්ඤ, එවංවාදිං
එවංදිට්ඨිං අද්ෙසං වා අස්යසොසිං වා. කථඤ්හිනාම එවං වයෙයය – ‘ඉතපි

නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථිසත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානං

කම්මානංඵලංවිපායකො’ත? 
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චන්දිමසූරි උපමා 

411. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි, යථා යත

ඛයමයය, තථා නං ෙයාකය යයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි,  ාජඤ්ඤ, ඉයම

චන්දිමසූරියා ඉමස්මිංවායලොයකප ස්මිංවා, යෙවාවායතමනුස්සාවා’’ත? 

‘‘ඉයම, යභොකස්සප, චන්දිමසූරියාප ස්මිංයලොයක, නඉමස්මිං; යෙවායත

නමනුස්සා’’ත. ‘‘ඉමිනාපි යඛො යත,  ාජඤ්ඤ, පරියායයන එවං යහොතු –

ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි
සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’ත. 

412. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවංයමඑත්ථයහොත 

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො, යයන යත පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො

යලොයකො, නත්ථිසත්තා ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං

විපායකො’’’ත? ‘‘අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො, යයනයමපරියායයනඑවං 

යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘යථා කථං විය, 

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධ යම, යභො කස්සප, මිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා
පාණාතපාතීඅදින්නාොයීකායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදීපිසුණවාචාඵරුසවාචා
සම්ඵප්පලා.) අභිජ්ඣාලූ ෙයාපන්නචිත්තා මිච්ඡාදිට්ඨී. යත අපය න
සමයයනආොධිකායහොන්ත දුක්ඛිතාොළ්හගිලානා.යොහං ජානාමි – ‘න
ොනියම ඉමම්හා ආොධා වුට්ඨහිස්සන්තී’ත තයාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං 

වොමි – ‘සන්ත යඛො, යභො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – යය යත පාණාතපාතී අදින්නාොයී කායමසුමිච්ඡාචාරී
මුසාවාදී පිසුණවාචා ඵරුසවාචා සම්ඵප්පලා.) අභිජ්ඣාලූ ෙයාපන්නචිත්තා

මිච්ඡාදිට්ඨී, යතකායස්සයභො ප ංම ණාඅපායංදුග්ගතංවිනිපාතංනි යං
උපපජ්ජන්තී’ත. භවන්යතොයඛොපාණාතපාතීඅදින්නාොයීකායමසුමිච්ඡාචාරී
මුසාවාදී පිසුණවාචා ඵරුසවාචා සම්ඵප්පලා.) අභිජ්ඣාලූ ෙයාපන්නචිත්තා

මිච්ඡාදිට්ඨී.සයචයතසංභවතං සමණබ්රාහ්මණානංසච්චංවචනං, භවන්යතො
කායස්ස යභො ප ං ම ණා අපායං දුග්ගතං විනිපාතං නි යං

උපපජ්ජිස්සන්ත. සයච, යභො, කායස්ස යභො ප ං ම ණා අපායං දුග්ගතං 

විනිපාතංනි යංඋපපජ්යජයයාථ, යයනයමආගන්ත්වාආය ොයචයයාථ –

‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’ත. භවන්යතො යඛො පන යම

සද්ධායිකා පච්චයිකා, යං භවන්යතහි දිට්ඨං, යථා සාමං දිට්ඨං එවයමතං

භවිස්සතී’ත.යතයම‘සාධූ’තපටිස්සුත්වා යනවආගන්ත්වාආය ොයචන්ත, 

න පන දූතං පහිණන්ත. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම

පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 
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413. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත

ඛයමයය තථා නං ෙයාකය යයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි,  ාජඤ්ඤ, ඉධ යත

පුරිසායචො ං ආගුචාරිංගයහත්වාෙස්යසයයං–‘අයංයත, භන්යත, යචොය ො

ආගුචාරී; ඉමස්සයං ඉච්ඡසි, තංෙණ්ඩංපයණහී’ත.යතත්වංඑවංවයෙයයාසි

– ‘යතනහි, යභො, ඉමං පුරිසං ෙළ්හාය  ජ්ජුයා පච්ඡාොහංගාළ්හෙන්ධනං

ෙන්ධිත්වා ඛු මුණ්ඩං කරිත්වා [කාය ත්වා (සයා. ක.)] ඛ ස්සය න

පණයවන ථිකාය ථිකං [ ථියාය ථියං (ෙහූසූ)] සිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකං
පරියනත්වා ෙක්ඛියණන ද්වාය න නික්ඛමිත්වා ෙක්ඛිණයතො නග ස්ස
ආඝාතයන සීසං ඡින්ෙථා’ත. යත ‘සාධූ’ත පටිස්සුත්වා තං පුරිසං ෙළ්හාය
 ජ්ජුයා පච්ඡාොහං ගාළ්හෙන්ධනං ෙන්ධිත්වා ඛු මුණ්ඩං කරිත්වා
ඛ ස්සය න පණයවන  ථිකාය  ථිකං සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං 
පරියනත්වා ෙක්ඛියණන ද්වාය න නික්ඛමිත්වා ෙක්ඛිණයතො නග ස්ස
ආඝාතයන නිසීොයපයයං. ලයභයයනු යඛො යසො යචොය ො යචො ඝායතසු –

‘ආගයමන්තුතාවභවන්යතො යචො ඝාතා, අමුකස්මිං යමගායමවානිගයම

වාමිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා, යාවාහංයතසංඋද්දිසිත්වාආගච්ඡාමී’ත, 

උොහු විප්පලපන්තස්යසව යචො ඝාතා සීසං ඡින්යෙයය’’න්ත? ‘‘නහි යසො, 

යභො කස්සප, යචොය ො ලයභයය යචො ඝායතසු – ‘ආගයමන්තු තාව
භවන්යතො යචො ඝාතා අමුකස්මිං යම ගායම වා නිගයම වා මිත්තාමච්චා

ඤාතසායලොහිතා, යාවාහං යතසං උද්දිසිත්වා ආගච්ඡාමී’ත. අථ යඛො නං 

විප්පලපන්තස්යසව යචො ඝාතා සීසං ඡින්යෙයය’’න්ත. ‘‘යසො හි නාම, 

 ාජඤ්ඤ, යචොය ො මනුස්යසො මනුස්සභූයතසුයචො ඝායතසුනලභිස්සත –

‘ආගයමන්තුතාවභවන්යතොයචො ඝාතා, අමුකස්මිංයමගායම වානිගයම

වාමිත්තාමච්චාඤාතසායලොහිතා, යාවාහංයතසංඋද්දිසිත්වාආගච්ඡාමී’ත.
කිං පන යත මිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා පාණාතපාතී අදින්නාොයී
කායමසුමිච්ඡාචාරීමුසාවාදීපිසුණවාචාඵරුසවාචා සම්ඵප්පලා.)අභිජ්ඣාලූ

ෙයාපන්නචිත්තාමිච්ඡාදිට්ඨී, යතකායස්සයභොප ං ම ණාඅපායංදුග්ගතං

විනිපාතංනි යංඋපපන්නාලභිස්සන්තනි යපායලසු– ‘ආගයමන්තුතාව

භවන්යතො නි යපාලා, යාව මයං පායාසිස්ස  ාජඤ්ඤස්ස ගන්ත්වා

ආය ොයචම – ‘‘ඉතපිඅත්ථිපය ොයලොයකො, අත්ථිසත්තාඔපපාතකා, අත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත? ඉමිනාපි යඛො යත, 

 ාජඤ්ඤ, පරියායයන එවං යහොතු – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි

සත්තාඔපපාතකා, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං විපායකො’’’ත. 

414. ‘‘කිඤ්චාපි භවංකස්සයපොඑවමාහ, අථ යඛොඑවංයමඑත්ථයහොත

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 
පරියායයො යයන යත පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො

යලොයකො, නත්ථි සත්තාඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං
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විපායකො’’’ත? ‘‘අත්ථි, යභො කස්සප, පරියායයො, යයනයමපරියායයනඑවං

යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘යථා කථං විය, 

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධ යම, යභො කස්සප, මිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා
පාණාතපාතාපටිවි තා අදින්නාොනාපටිවි තාකායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා
මුසාවාො පටිවි තා පිසුණාය වාචාය පටිවි තා ඵරුසාය වාචාය පටිවි තා
සම්ඵප්පලාපා පටිවි තා අනභිජ්ඣාලූ අෙයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨී. යත
අපය න සමයයන ආොධිකා යහොන්ත දුක්ඛිතා ොළ්හගිලානා. යොහං
ජානාමි – ‘න ොනියම ඉමම්හා ආොධා වුට්ඨහිස්සන්තී’ත තයාහං

උපසඞ්කමිත්වා එවං වොමි – ‘සන්ත යඛො, යභො, එයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො–යයයතපාණාතපාතාපටිවි තාඅදින්නාොනා 
පටිවි තාකායමසුමිච්ඡාචා ාපටිවි තාමුසාවාොපටිවි තාපිසුණායවාචාය
පටිවි තා ඵරුසාය වාචාය පටිවි තා සම්ඵප්පලාපා පටිවි තා අනභිජ්ඣාලූ
අෙයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨීයතකායස්සයභොප ංම ණාසුගතංසග්ගං

යලොකං උපපජ්ජන්තීත. භවන්යතො යඛො පාණාතපාතා පටිවි තා
අදින්නාොනා පටිවි තා කායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා මුසාවාො පටිවි තා
පිසුණායවාචායපටිවි තාඵරුසායවාචාය පටිවි තාසම්ඵප්පලාපාපටිවි තා
අනභිජ්ඣාලූ අෙයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨී. සයච යතසං භවතං

සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං, භවන්යතො කායස්ස යභො ප ං ම ණා

සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජිස්සන්ත. සයච, යභො, කායස්ස යභො ප ං 

ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයයාථ, යයන යම ආගන්ත්වා

ආය ොයචයයාථ – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, 
අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං විපායකො’ත.භවන්යතොයඛොපනයම

සද්ධායිකා පච්චයිකා, යං භවන්යතහි දිට්ඨං, යථා සාමං දිට්ඨං එවයමතං

භවිස්සතී’ත.යතයම‘සාධූ’තපටිස්සුත්වායනවආගන්ත්වා ආය ොයචන්ත, 

න පන දූතං පහිණන්ත. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම

පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

ගූථකූපපුරිසඋපමා 

415. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයත කරිස්සාමි.උපමායමියධකච්යච 

[උපමායපියධකච්යච (සී.සයා.), උපමායපිඉයධකච්යච (.).)] විඤ්ඤූපුරිසා

භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. යසයයථාපි,  ාජඤ්ඤ, පුරියසො ගූථකූයප

සසීසකං [සසීසයකො (සයා.)] නිමුග්යගො අස්ස. අථ ත්වං පුරියස

ආණායපයයාසි – ‘යතන හි, යභො, තං පුරිසං තම්හා ගූථකූපා උද්ධ ථා’ත.
යත ‘සාධූ’තපටිස්සුත්වාතංපුරිසංතම්හා ගූථකූපාඋද්ධය යයං.යතත්වං

එවංවයෙයයාසි–‘යතනහි, යභො, තස්සපුරිසස්ස කායා යවළුයපසිකාහිගූථං

සුනිම්මජ්ජිතංනිම්මජ්ජථා’ත.යත ‘සාධූ’තපටිස්සුත්වාතස්සපුරිසස්සකායා
යවළුයපසිකාහිගූථංසුනිම්මජ්ජිතං නිම්මජ්යජයයං.යතත්වංඑවංවයෙයයාසි
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– ‘යතන හි, යභො, තස්ස පුරිසස්ස කායං පණ්ඩුමත්තකාය තක්ඛත්තුං

සුබ්ෙට්ටිතං උබ්ෙට්යටථා’ත [සුප්පට්ටිතං උප්පට්යටථාත (ක.)]. යතතස්ස
පුරිසස්සකායං පණ්ඩුමත්තකායතක්ඛත්තුංසුබ්ෙට්ටිතංඋබ්ෙට්යටයයං.යත

ත්වංඑවං වයෙයයාසි– ‘යතනහි, යභො, තංපුරිසංයතයලනඅබ්භඤ්ජිත්වා
සුඛුයමන චුණ්යණන තක්ඛත්තුං සුප්පයධොතං කය ොථා’ත. යත තං පුරිසං
යතයලන අබ්භඤ්ජිත්වා සුඛුයමන චුණ්යණන තක්ඛත්තුං සුප්පයධොතං

කය යයං. යත ත්වං එවං වයෙයයාසි – ‘යතන හි, යභො, තස්ස පුරිසස්ස
යකසමස්සුංකප්යපථා’ත.යතතස්සපුරිසස්සයකසමස්සුං කප්යපයයං.යත

ත්වං එවං වයෙයයාසි – ‘යතනහි, යභො, තස්ස පුරිසස්ස මහග්ඝඤ්ච මාලං
මහග්ඝඤ්ච වියලපනං මහග්ඝානි ච වත්ථානි උපහ ථා’ත. යත තස්ස
පුරිසස්ස මහග්ඝඤ්ච මාලං මහග්ඝඤ්ච වියලපනං මහග්ඝානි ච වත්ථානි 

උපහය යයං.යතත්වංඑවංවයෙයයාසි–‘යතනහි, යභො, තංපුරිසංපාසාෙං
ආය ොයපත්වා පඤ්චකාමගුණානි උපට්ඨායපථා’ත. යත තං පුරිසං පාසාෙං
ආය ොයපත්වාපඤ්චකාමගුණානි උපට්ඨායපයයං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  ාජඤ්ඤ, අපි නු තස්ස පුරිසස්ස සුන්හාතස්ස 
සුවිලිත්තස්ස සුකප්පිතයකසමස්සුස්ස ආමුක්කමාලාභ ණස්ස
ඔොතවත්ථවසනස්ස උපරිපාසාෙව ගතස්ස පඤ්චහි කාමගුයණහි
සමප්පිතස්ස සමඞ්ගීභූතස්ස පරිචා යමානස්ස පුනයෙව තස්මිං ගූථකූයප 

නිමුජ්ජිතුකාමතා [නිමුජ්ජිතුකාමයතා (සයා. ක.)] අස්සා’’ත? ‘‘යනො හිෙං, 

යභොකස්සප’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘අසුචි, යභොකස්සප, ගූථකූයපොඅසුචි
යචවඅසුචිසඞ්ඛායතොචදුග්ගන්යධොචදුග්ගන්ධසඞ්ඛායතොචයජගුච්යඡොච 
යජගුච්ඡසඞ්ඛායතො ච පටිකූයලො ච පටිකූලසඞ්ඛායතො චා’’ත. ‘‘එවයමව 

යඛො,  ාජඤ්ඤ, මනුස්සායෙවානංඅසුචීයචවඅසුචිසඞ්ඛාතාච, දුග්ගන්ධාච 

දුග්ගන්ධසඞ්ඛාතා ච, යජගුච්ඡා ච යජගුච්ඡසඞ්ඛාතා ච, පටිකූලා ච

පටිකූලසඞ්ඛාතා ච. යයොජනසතං යඛො,  ාජඤ්ඤ, මනුස්සගන්යධො යෙයව
උබ්ොධත. කිං පන යත මිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා පාණාතපාතා
පටිවි තා අදින්නාොනා පටිවි තා කායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා මුසාවාො
පටිවි තාපිසුණායවාචායපටිවි තාඵරුසායවාචායපටිවි තා සම්ඵප්පලාපා

පටිවි තා අනභිජ්ඣාලූ අෙයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨී, කායස්ස යභො ප ං
ම ණාසුගතංසග්ගංයලොකංඋපපන්නායතආගන්ත්වාආය ොයචස්සන්ත–

‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානංඵලංවිපායකො’ත? ඉමිනාපියඛොයත,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයන එවං යහොතු – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, අත්ථිසුකතදුක්කටානං කම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

416. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවංයමඑත්ථයහොත 

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො …යප.… ‘‘අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…``යථාකථං
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විය,  ාජඤ්ඤාත? ‘‘ඉධ යම, යභො කස්සප, මිත්තාමච්චාඤාතසායලොහිතා
පාණාතපාතාපටිවි තාඅදින්නාොනාපටිවි තා කායමසුමිච්ඡාචා ාපටිවි තා

මුසාවාො පටිවි තා සු ායම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි තා, යත අපය න
සමයයනආොධිකායහොන්ත දුක්ඛිතාොළ්හගිලානා.යොහංජානාමි – ‘න
ොනියම ඉමම්හා ආොධා වුට්ඨහිස්සන්තී’ත තයාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං

වොමි – ‘සන්ත යඛො, යභො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – යය යත පාණාතපාතා පටිවි තා අදින්නාොනා පටිවි තා
කායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා මුසාවාො පටිවි තා 

සු ායම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි තා, යත කායස්ස යභො ප ං ම ණා
සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජන්ත යෙවානං තාවතංසානං සහෙයතන්ත.
භවන්යතො යඛො පාණාතපාතා පටිවි තා අදින්නාොනා පටිවි තා
කායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා මුසාවාො පටිවි තා 
සු ායම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි තා. සයච යතසං භවතං

සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං, භවන්යතො කායස්ස යභො ප ං ම ණා

සුගතං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජිස්සන්ත, යෙවානං තාවතංසානං සහෙයතං.

සයච, යභො, කායස්ස යභො ප ං ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං

උපපජ්යජයයාථ යෙවානං තාවතංසානං සහෙයතං, යයන යම ආගන්ත්වා

ආය ොයචයයාථ – `ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, 
අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකොත.භවන්යතොයඛො පනයම

සද්ධායිකා පච්චයිකා, යං භවන්යතහි දිට්ඨං, යථා සාමං දිට්ඨං එවයමතං

භවිස්සතීත. යතයම ‘සාධූ’තපටිස්සුත්වායනව ආගන්ත්වාආය ොයචන්ත, 

න පන දූතං පහිණන්ත. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම

පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

තාවතිංසයදවඋපමා 

417. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි; යථා යත

ඛයමයය, තථා නං ෙයාකය යයාසි. යං යඛො පන,  ාජඤ්ඤ, මානුස්සකං

වස්සසතං, යෙවානං තාවතංසානං එයසො එයකො  ත්තන්දියවො [ ත්තදියවො 

(ක.)], තාය ත්තයාතංස ත්තයයොමායසො, යතනමායසනද්වාෙසමාසියයො

සංවච්ඡය ො, යතනසංවච්ඡය නදිබ්ෙංවස්සසහස්සංයෙවානංතාවතංසානං
ආයුප්පමාණං. යය යත මිත්තාමච්චා ඤාතසායලොහිතා පාණාතපාතා
පටිවි තා අදින්නාොනා පටිවි තා කායමසුමිච්ඡාචා ා පටිවි තා මුසාවාො

පටිවි තා සු ායම යමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවි තා, යත කායස්ස යභො ප ං
ම ණාසුගතංසග්ගංයලොකංඋපපන්නායෙවානංතාවතංසානංසහෙයතං. 
සයචපනයතසංඑවංභවිස්සත–‘යාවමයංද්යවවාතීණිවා ත්තන්දිවා

දිබ්යෙහි පඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පිතාසමඞ්ගීභූතා පරිචාය ම, අථමයං
පායාසිස්ස  ාජඤ්ඤස්ස ගන්ත්වා ආය ොයචයයාම – ‘‘ඉතපි අත්ථි පය ො

යලොයකො, අත්ථිසත්තාඔපපාතකා, අත්ථි සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං
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විපායකො’’ත. අපි නු යත ආගන්ත්වා ආය ොයචයයං – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො

යලොයකො, අත්ථිසත්තාඔපපාතකා, අත්ථි සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං

විපායකො’’’ත? ‘‘යනො හිෙං, යභො කස්සප. අපි හි මයං, යභො කස්සප, චි ං

කාලඞ්කතාපිභයවයයාම.යකොපයනතංයභොයතොකස්සපස්සආය ොයචත – 

‘අත්ථියෙවාතාවතංසා’තවා ‘එවංදීඝායුකායෙවාතාවතංසා’තවා. නමයං

යභොයතො කස්සපස්සසද්ෙහාම–‘අත්ථියෙවාතාවතංසා’තවා ‘එවංදීඝායුකා
යෙවාතාවතංසා’තවා’’ත. 

ජච්චන්ධඋපමා 

418. ‘‘යසයයථාපි,  ාජඤ්ඤ, ජච්චන්යධොපුරියසොනපස්යසයය කණ්හ

–සුක්කානිරූපානි, නපස්යසයයනීලකානිරූපානි, න පස්යසයය.)තකානි 

[මඤ්යජට්ඨකානි (සයා.)] රූපානි, න පස්යසයය යලොහිතකානි රූපානි, න

පස්යසයය මඤ්ජිට්ඨකානි රූපානි, න පස්යසයය සමවිසමං, න පස්යසයය

තා කානිරූපානි, නපස්යසයයචන්දිමසූරියය.යසොඑවංවයෙයය – ‘නත්ථි

කණ්හසුක්කානි රූපානි, නත්ථි කණ්හසුක්කානං රූපානං ෙස්සාවී. නත්ථි 

නීලකානි රූපානි, නත්ථි නීලකානං රූපානං ෙස්සාවී. නත්ථි .)තකානි

රූපානි, නත්ථි .)තකානං රූපානං ෙස්සාවී. නත්ථි යලොහිතකානි රූපානි, 

නත්ථියලොහිතකානංරූපානං ෙස්සාවී.නත්ථිමඤ්ජිට්ඨකානිරූපානි, නත්ථි

මඤ්ජිට්ඨකානං රූපානං ෙස්සාවී. නත්ථි සමවිසමං, නත්ථි සමවිසමස්ස

ෙස්සාවී.නත්ථිතා කානිරූපානි, නත්ථි තා කානංරූපානංෙස්සාවී.නත්ථි

චන්දිමසූරියා, නත්ථි චන්දිමසූරියානං ෙස්සාවී. අහයමතං න ජානාමි, 

අහයමතංනපස්සාමි, තස්මාතංනත්ථී’ත.සම්මානුයඛොයසො,  ාජඤ්ඤ, 

වෙමායනො වයෙයයා’’ත? ‘‘යනො හිෙං, යභො කස්සප. අත්ථි කණ්හසුක්කානි

රූපානි, අත්ථි කණ්හසුක්කානං රූපානං ෙස්සාවී. අත්ථි නීලකානි රූපානි, 

අත්ථි නීලකානං රූපානං ෙස්සාවී…යප.… අත්ථි සමවිසමං, අත්ථි

සමවිසමස්ස ෙස්සාවී. අත්ථි තා කානි රූපානි, අත්ථි තා කානං රූපානං 

ෙස්සාවී. අත්ථි චන්දිමසූරියා, අත්ථි චන්දිමසූරියානං ෙස්සාවී. ‘අහයමතංන 

ජානාමි, අහයමතංනපස්සාමි, තස්මාතංනත්ථී’ත.නහියසො, යභොකස්සප, 

සම්මා වෙමායනො වයෙයයා’’ත. ‘‘එවයමව යඛො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, 
ජච්චන්ධූපයමොමඤ්යඤපටිභාසියං මංත්වංඑවංවයෙසි’’. 

‘‘යකො පයනතං යභොයතො කස්සපස්ස ආය ොයචත – ‘අත්ථි යෙවා

තාවතංසා’’ත වා, ‘එවංදීඝායුකා යෙවා තාවතංසා’ත වා? නමයං යභොයතො
කස්සපස්ස සද්ෙහාම – ‘අත්ථි යෙවා තාවතංසා’ත වා ‘එවංදීඝායුකා යෙවා

තාවතංසා’තවා’’ත. ‘‘නයඛො,  ාජඤ්ඤ, එවං පය ොයලොයකො ෙට්ඨබ්යෙො, 
යථා ත්වං මඤ්ඤසි ඉමිනා මංසචක්ඛුනා. යය යඛො යත  ාජඤ්ඤ 

සමණබ්රාහ්මණාඅ ඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ත, 
යත තත්ථ අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහ න්තා දිබ්ෙචක්ඛුං
වියසොයධන්ත. යත දිබ්යෙන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතක්කන්තමානුසයකන 
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ඉමංයචව යලොකංපස්සන්තප ඤ්චසත්යතචඔපපාතයක.එවඤ්චයඛො, 

 ාජඤ්ඤ, පය ොයලොයකො ෙට්ඨබ්යෙො; නත්යවවයථාත්වංමඤ්ඤසිඉමිනා

මංසචක්ඛුනා.ඉමිනාපියඛොයත,  ාජඤ්ඤ, පරියායයනඑවංයහොතු–‘ඉතපි 

අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි සුකතදුක්කටානං
කම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

419. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවං යමඑත්ථයහොත

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො…යප.…අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…යථාකථංවිය, 

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධාහං, යභො කස්සප, පස්සාමි සමණබ්රාහ්මයණ
සීලවන්යත කලයාණධම්යම ජීවිතුකායම අමරිතුකායම සුඛකායම

දුක්ඛපටිකූයල.තස්සමය්හං, යභොකස්සප, එවං යහොත –සයචයඛො ඉයම 
යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසීලවන්යතොකලයාණධම්මාඑවංජායනයයං –
‘ඉයතො යනො මතානං යසයයයො භවිස්සතී’ත. ඉොනියම යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාසීලවන්යතොකලයාණධම්මා විසංවාඛායෙයයං, සත්ථංවා

ආහය යයං, උබ්ෙන්ධිත්වා වා කාලඞ්කය යයං, පපායත වා පපයතයයං.
යස්මාචයඛොඉයමයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසීලවන්යතො කලයාණධම්මා

නඑවංජානන්ත–‘ඉයතොයනොමතානංයසයයයොභවිස්සතී’ත, තස්මාඉයම 
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සීලවන්යතො කලයාණධම්මා ජීවිතුකාමා

අමරිතුකාමා සුඛකාමා දුක්ඛපටිකූලා අත්තානං න මාය න්ත [( ) නත්ථි

(සයා. .).)]. අයම්පියඛො, යභොකස්සප, පරියායයො, යයනයමපරියායයනඑවං

යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි
සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං විපායකො’’’ත. 

ගබ්භිනීඋපමා 

420. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයත කරිස්සාමි.උපමායමියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
අඤ්ඤත ස්ස බ්රාහ්මණස්ස ද්යව පජාපතයයො අයහසුං. එකිස්සා පුත්යතො

අයහොසි ෙසවස්සුද්යෙසියකො වා ද්වාෙසවස්සුද්යෙසියකො වා, එකා ගබ්භිනී
උපවිජඤ්ඤා. අථ යඛො යසො බ්රාහ්මයණො කාලමකාසි. අථ යඛො යසො

මාණවයකොමාතුසපත්තං [මාතුසපතං (සයා.)] එතෙයවොච– ‘යමිෙං, යභොත, 

ධනං වා ධඤ්ඤං වා  ජතං වා ජාතරූපං වා, සබ්ෙං තං මය්හං; නත්ථි

තුය්යහත්ථ කිඤ්චි. පිතු යම [පිතු යම සන්තයකො (සයා.)] යභොත, ොයජ්ජං

නියයායෙහී’ත [නීයයායතහීත (සී. .).)]. එවං වුත්යත සා බ්රාහ්මණී තං 

මාණවකං එතෙයවොච – ‘ආගයමහි තාව, තාත, යාව විජායාමි. සයච

කුමා යකො භවිස්සත, තස්සපි එකයෙයසො භවිස්සත; සයච කුමාරිකා

භවිස්සත, සාපියතඔපයභොග්ගා [උපයභොග්ගා(සයා.)] භවිස්සතී’ත.දුතයම්පි

යඛො යසො මාණවයකො මාතුසපත්තං එතෙයවොච – ‘යමිෙං, යභොත, ධනං වා
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ධඤ්ඤං වා  ජතං වා ජාතරූපං වා, සබ්ෙං තං මය්හං; නත්ථි තුය්යහත්ථ

කිඤ්චි.පිතුයම, යභොත, ොයජ්ජංනියයායෙහී’ත. දුතයම්පියඛොසාබ්රාහ්මණී

තං මාණවකං එතෙයවොච – ‘ආගයමහි තාව, තාත, යාව විජායාමි. සයච

කුමා යකොභවිස්සත, තස්සපිඑකයෙයසොභවිස්සත; සයචකුමාරිකාභවිස්සත

සාපියත ඔපයභොග්ගා [උපයභොග්ගා(සයා.)] භවිස්සතී’ත.තතයම්පි යඛොයසො

මාණවයකොමාතුසපත්තංඑතෙයවොච–‘යමිෙං, යභොත, ධනංවාධඤ්ඤංවා

 ජතංවා ජාතරූපං වා, සබ්ෙංතංමය්හං; නත්ථි තුය්යහත්ථකිඤ්චි.පිතුයම, 

යභොත, ොයජ්ජංනියයායෙහී’ත. 

‘‘අථ යඛො සා බ්රාහ්මණී සත්ථං ගයහත්වා ඔව කං පවිසිත්වා උෙ ං 

ඔපායෙසි [උප්පායතසි (සයා.)] – ‘යාව විජායාමියදිවා කුමා යකොයදි වා
කුමාරිකා’ත. සා අත්තානං යචව ජීවිතඤ්ච ගබ්භඤ්ච සාපයතයයඤ්ච 

විනායසසි. යථා තං ොලා අෙයත්තා අනයෙයසනං ආපන්නා අයයොනියසො

ොයජ්ජං ගයවසන්තී, එවයමව යඛො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, ොයලො අෙයත්යතො

අනයෙයසනං ආපජ්ජිස්සසි අයයොනියසො ප යලොකං ගයවසන්යතො; 
යසයයථාපි සා බ්රාහ්මණී ොලා අෙයත්තා අනයෙයසනං ආපන්නා

අයයොනියසො ොයජ්ජං ගයවසන්තී. න යඛො,  ාජඤ්ඤ, සමණබ්රාහ්මණා 

සීලවන්යතො කලයාණධම්මා අපක්කං පරිපායචන්ත; අපි ච පරිපාකං

ආගයමන්ත. පණ්ඩිතානං අත්යථො හි,  ාජඤ්ඤ, සමණබ්රාහ්මණානං

සීලවන්තානං කලයාණධම්මානං ජීවියතන. යථා යථා යඛො,  ාජඤ්ඤ, 

සමණබ්රාහ්මණා සීලවන්යතො කලයාණධම්මා චි ං දීඝමද්ධානං තට්ඨන්ත, 

තථා තථා ෙහුං පුඤ්ඤං පසවන්ත, ෙහුජනහිතාය ච පටිපජ්ජන්ත
ෙහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යෙවමනුස්සානං.

ඉමිනාපියඛොයත,  ාජඤ්ඤ, පරියායයනඑවංයහොතු– ‘ඉතපිඅත්ථිපය ො 

යලොයකො, අත්ථිසත්තාඔපපාතකා, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං 
විපායකො’’’ත. 

421. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවංයමඑත්ථයහොත 

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො…යප.…අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…යථාකථංවිය, 

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධයම, යභොකස්සප, පුරිසා යචො ං ආගුචාරිං ගයහත්වා

ෙස්යසන්ත– ‘අයංයත, භන්යත, යචොය ොආගුචාරී; ඉමස්සයංඉච්ඡසි, තං

ෙණ්ඩං පයණහී’ත. තයාහං එවං වොමි – ‘යතන හි, යභො, ඉමං පුරිසං
ජීවන්තංයයව කුම්භියා පක්ඛිපිත්වා මුඛං පිෙහිත්වා අල්යලන චම්යමන 

ඔනන්ධිත්වා අල්ලාය මත්තකාය ෙහලාවයලපනං [ෙහලවියලපනං (සයා. 
ක.)] කරිත්වා උද්ධනං ආය ොයපත්වා අග්ගිං යෙථා’ත. යත යම ‘සාධූ’ත
පටිස්සුත්වා තං පුරිසං ජීවන්තංයයව කුම්භියා පක්ඛිපිත්වා මුඛං පිෙහිත්වා
අල්යලන චම්යමන ඔනන්ධිත්වා අල්ලාය මත්තකාය ෙහලාවයලපනං
කරිත්වා උද්ධනං ආය ොයපත්වා අග්ගිං යෙන්ත. යො මයං ජානාම
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පටුන 

‘කාලඞ්කයතොයසොපුරියසො’ත, අථනං කුම්භිංඔය ොයපත්වාඋබ්භින්දිත්වා

මුඛං විවරිත්වා සණිකං නිල්යලොයකම [වියලොයකම (සයා.)] – ‘අප්යපව
නාමස්ස ජීවං නික්ඛමන්තං පස්යසයයාමා’ත. යනවස්ස මයං ජීවං

නික්ඛමන්තං පස්සාම. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම

පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා 

ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

සුපිනකඋපමා 

422. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි, යථා යත

ඛයමයය, තථා නං ෙයාකය යයාසි. අභිජානාසි යනො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, දිවා
යසයයං උපගයතො සුපිනකං පස්සිතා ආ ාම ාමයණයයකං

වන ාමයණයයකං භූමි ාමයණයයකං යපොක්ඛ ණී ාමයණයයක’’න්ත? 

‘‘අභිජානාමහං, යභො කස්සප, දිවායසයයං උපගයතො සුපිනකං පස්සිතා
ආ ාම ාමයණයයකං වන ාමයණයයකං භූමි ාමයණයයකං 
යපොක්ඛ ණී ාමයණයයක’’න්ත. ‘‘ ක්ඛන්ත තං තම්හි සමයය ඛුජ්ජාපි 

වාමනකාපි යවලාසිකාපි [යචලාවිකාපි (සයා.), යකළායිකාපි (සී.)] 

යකොමාරිකා.)’’ත? ‘‘එවං, යභොකස්සප,  ක්ඛන්ත මංතම්හිසමයයඛුජ්ජාපි

වාමනකාපි යවලාසිකාපි [යචලාවිකාපි (සයා.), යකළායිකාපි (සී.)] 
යකොමාරිකා.)’’ත. ‘‘අපි නු තා තුය්හං ජීවං පස්සන්ත පවිසන්තං වා

නික්ඛමන්තංවා’’ත? ‘‘යනො හිෙං, යභො කස්සප’’. ‘‘තාහිනාම,  ාජඤ්ඤ, 
තුය්හං ජීවන්තස්ස ජීවන්තයයො ජීවං න පස්සිස්සන්ත පවිසන්තං වා
නික්ඛමන්තංවා.කිංපනත්වංකාලඞ්කතස්සජීවං පස්සිස්සසිපවිසන්තංවා

නික්ඛමන්තං වා. ඉමිනාපි යඛො යත,  ාජඤ්ඤ, පරියායයන එවං යහොතු –

‘‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

423. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවංයමඑත්ථයහොත 

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො…යප.…‘‘අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…යථාකථංවිය

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධයම, යභොකස්සප, පුරිසා යචො ංආගුචාරිං ගයහත්වා

ෙස්යසන්ත– ‘අයංයත, භන්යත, යචොය ොආගුචාරී; ඉමස්සයංඉච්ඡසි, තං 

ෙණ්ඩං පයණහී’ත. තයාහං එවං වොමි – ‘යතන හි, යභො, ඉමං පුරිසං
ජීවන්තංයයව තුලාය තුයලත්වා ජියාය අනස්සාසකං මාය ත්වා පුනයෙව
තුලාය තුයලථා’ත. යත යම ‘සාධූ’ත පටිස්සුත්වා තං පුරිසං ජීවන්තංයයව
තුලායතුයලත්වාජියායඅනස්සාසකංමාය ත්වා පුනයෙවතුලායතුයලන්ත.

යොයසොජීවත, තොලහුතය ොචයහොතමුදුතය ො චකම්මඤ්ඤතය ොච.යො
පනයසොකාලඞ්කයතො යහොතතො ගරුතය ො චයහොත පත්ථින්නතය ො ච

අකම්මඤ්ඤතය ො ච. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම
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පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානං කම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

සන්තත්තඅය ොගුළඋපමා 

424. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයත කරිස්සාමි.උපමායමියධකච්යච 

විඤ්ඤූපුරිසාභාසිතස්සඅත්ථං ආජානන්ත.යසයයථාපි,  ාජඤ්ඤ, පුරියසො
දිවසං සන්තත්තං අයයොගුළං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතභූතං තුලාය
තුයලයය.තයමනං අපය නසමයයනසීතංනිබ්බුතංතුලායතුයලයය.කො
නුයඛොයසොඅයයොගුයළොලහුතය ොවායහොත මුදුතය ොවාකම්මඤ්ඤතය ො

වා, යො වා ආදිත්යතො සම්පජ්ජලියතො සයජොතභූයතො, යො වා සීයතො 

නිබ්බුයතො’’ත? ‘‘යො යසො, යභොකස්සප, අයයොගුයළො යතයජොසහගයතො ච

යහොත වායයොසහගයතො ච ආදිත්යතො සම්පජ්ජලියතො සයජොතභූයතො, තො
ලහුතය ො ච යහොත මුදුතය ො ච කම්මඤ්ඤතය ො ච. යො පන යසො
අයයොගුයළො යනව යතයජොසහගයතො යහොත න වායයොසහගයතො සීයතො

නිබ්බුයතො, තො ගරුතය ො ච යහොත පත්ථින්නතය ො ච අකම්මඤ්ඤතය ො

චා’’ත. ‘‘එවයමව යඛො,  ාජඤ්ඤ, යොයං කායයො ආයුසහගයතො ච යහොත

උස්මාසහගයතොචවිඤ්ඤාණසහගයතොච, තොලහුතය ොචයහොතමුදුතය ො
ච කම්මඤ්ඤතය ො ච.යො පනායංකායයොයනවආයුසහගයතොයහොතන
උස්මාසහගයතො න විඤ්ඤාණසහගයතො තො ගරුතය ො ච යහොත

පත්ථින්නතය ො ච අකම්මඤ්ඤතය ො ච. ඉමිනාපි යඛො යත,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයන එවං යහොතු – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි සත්තා 

ඔපපාතකා, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

425. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවංයමඑත්ථයහොත 

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො…යප.…අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…යථාකථංවිය

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධයම, යභොකස්සප, පුරිසා යචො ංආගුචාරිං ගයහත්වා

ෙස්යසන්ත– ‘අයංයත, භන්යත, යචොය ොආගුචාරී; ඉමස්සයංඉච්ඡසි, තං

ෙණ්ඩං පයණහී’ත. තයාහං එවං වොමි – ‘යතන හි, යභො, ඉමං පුරිසං
අනුපහච්චඡවිඤ්චචම්මඤ්චමංසඤ්චන්හාරුඤ්චඅට්ඨිඤ්ච අට්ඨිමිඤ්ජඤ්ච

ජීවිතායවොය ොයපථ, අප්යපවනාමස්සජීවංනික්ඛමන්තං පස්යසයයාමා’ත.
යතයම ‘සාධූ’තපටිස්සුත්වාතංපුරිසංඅනුපහච්චඡවිඤ්ච…යප.… ජීවිතා

යවොය ොයපන්ත.යොයසොආමයතොයහොත, තයාහංඑවංවොමි– ‘යතනහි, 

යභො, ඉමං පුරිසංඋත්තානංනිපායතථ, අප්යපවනාමස්සජීවංනික්ඛමන්තං
පස්යසයයාමා’ත.යත තංපුරිසංඋත්තානංනිපායතන්ත.යනවස්සමයංජීවං

නික්ඛමන්තං පස්සාම. තයාහං එවං වොමි – ‘යතන හි, යභො, ඉමං පුරිසං
අවකුජ්ජං නිපායතථ… පස්යසන නිපායතථ… දුතයයන පස්යසන 
නිපායතථ…උද්ධංඨයපථ…ඔමුද්ධකං ඨයපථ…පාණිනාආයකොයටථ…
යලඩ්ඩුනා ආයකොයටථ… ෙණ්යඩන ආයකොයටථ… සත්යථන
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ආයකොයටථ… ඔධුනාථ සන්ධුනාථ නිද්ධුනාථ, අප්යපව නාමස්ස ජීවං
නික්ඛමන්තං පස්යසයයාමා’ත. යත තං පුරිසං ඔධුනන්ත සන්ධුනන්ත
නිද්ධුනන්ත.යනවස්සමයං ජීවංනික්ඛමන්තංපස්සාම.තස්සතයෙවචක්ඛු

යහොතයතරූපා, තඤ්චායතනං නප්පටිසංයවයෙත.තයෙවයසොතංයහොතයත

සද්ො, තඤ්චායතනං නප්පටිසංයවයෙත. තයෙව ඝානං යහොත යත ගන්ධා, 

තඤ්චායතනංනප්පටිසංයවයෙත. සාවජිව්හායහොත යත සා, තඤ්චායතනං

නප්පටිසංයවයෙත. ස්යවව කායයො යහොත යත යඵොට්ඨබ්ො, තඤ්චායතනං 

නප්පටිසංයවයෙත. අයම්පි යඛො, යභො කස්සප, පරියායයො, යයන යම

පරියායයන එවං යහොත – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානං ඵලංවිපායකො’’’ත. 

සඞ්ඛධමඋපමා 

426. ‘‘යතනහි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයතකරිස්සාමි.උපමාය මියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
අඤ්ඤතය ො සඞ්ඛධයමො සඞ්ඛංආොය පච්චන්තමං ජනපෙං අගමාසි. යසො

යයන අඤ්ඤතය ො ගායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මජ්යඣ
ගාමස්සඨියතොතක්ඛත්තුංසඞ්ඛංඋපලායපත්වා සඞ්ඛංභූමියංනික්ඛිපිත්වා

එකමන්තං නිසීදි. අථ යඛො,  ාජඤ්ඤ, යතසං පච්චන්තජනපොනං 

[පච්චන්තජානං (සී.)] මනුස්සානං එතෙයහොසි – ‘අම්යභො කස්ස නු යඛො 

[එතෙයහොසි ‘‘කිස්සදුයඛො(.).)] එයසොසද්යෙොඑවං ජනීයයොඑවංකමනීයයො
එවංමෙනීයයො එවංෙන්ධනීයයො එවංමුච්ඡනීයයො’ත. සන්නිපතත්වා තං

සඞ්ඛධමං එතෙයවොචුං – ‘අම්යභො, කස්ස නු යඛො එයසො සද්යෙො
එවං ජනීයයො එවංකමනීයයො එවංමෙනීයයො එවංෙන්ධනීයයො 

එවංමුච්ඡනීයයො’ත. ‘එයසො යඛො, යභො, සඞ්යඛො නාම යස්යසයසො සද්යෙො
එවං ජනීයයො එවංකමනීයයො එවංමෙනීයයො එවංෙන්ධනීයයො

එවංමුච්ඡනීයයො’ත. යත තං සඞ්ඛං උත්තානං නිපායතසුං – ‘වයෙහි, යභො

සඞ්ඛ, වයෙහි, යභොසඞ්ඛා’ත.යනවයසොසඞ්යඛොසද්ෙමකාසි.යතතංසඞ්ඛං 

අවකුජ්ජංනිපායතසුං, පස්යසනනිපායතසුං, දුතයයනපස්යසනනිපායතසුං, 

උද්ධං ඨයපසුං, ඔමුද්ධකං ඨයපසුං, පාණිනා ආයකොයටසුං, යලඩ්ඩුනා 

ආයකොයටසුං, ෙණ්යඩන ආයකොයටසුං, සත්යථන ආයකොයටසුං, ඔධුනිංසු 

සන්ධුනිංසුනිද්ධුනිංසු – ‘වයෙහි, යභොසඞ්ඛ, වයෙහි, යභො සඞ්ඛා’ත.යනව
යසොසඞ්යඛොසද්ෙමකාසි. 

‘‘අථයඛො,  ාජඤ්ඤ, තස්සසඞ්ඛධමස්සඑතෙයහොසි–‘යාවොලාඉයම 

පච්චන්තජනපොමනුස්සා, කථඤ්හි නාම අයයොනියසො සඞ්ඛසද්ෙං
ගයවසිස්සන්තී’ත. යතසං යපක්ඛමානානං සඞ්ඛං ගයහත්වා තක්ඛත්තුං

සඞ්ඛං උපලායපත්වා සඞ්ඛං ආොය පක්කාමි. අථ යඛො,  ාජඤ්ඤ, යතසං

පච්චන්තජනපොනංමනුස්සානංඑතෙයහොසි–‘යොකි , යභො, අයංසඞ්යඛො

නාමපුරිසසහගයතො චයහොතවායාමසහගයතො [වායයොසහගයතො(සයා.)] ච
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පටුන 

වායුසහගයතොච, තොයංසඞ්යඛොසද්ෙංකය ොත, යොපනායංසඞ්යඛොයනව

පුරිසසහගයතොයහොතනවායාමසහගයතොනවායුසහගයතො, නායංසඞ්යඛො 

සද්ෙංකය ොතී’ත. එවයමවයඛො,  ාජඤ්ඤ, යොයංකායයොආයුසහගයතොච 

යහොත උස්මාසහගයතො ච විඤ්ඤාණසහගයතො ච, තො අභික්කමතපි

පටික්කමතපි තට්ඨතපි නිසීෙතපි යසයයම්පි කප්යපත, චක්ඛුනාපි රූපං

පස්සත, යසොයතනපිසද්ෙංසුණාත, ඝායනනපිගන්ධංඝායත, ජිව්හායපි සං

සායත, කායයනපියඵොට්ඨබ්ෙංඵුසත, මනසාපි ධම්මංවිජානාත.යොපනායං

කායයො යනව ආයුසහගයතො යහොත, න උස්මාසහගයතො, න 

විඤ්ඤාණසහගයතො, තො යනව අභික්කමත න පටික්කමතන තට්ඨතන

නිසීෙතනයසයයං කප්යපත, චක්ඛුනාපිරූපංනපස්සත, යසොයතනපිසද්ෙං

නසුණාත, ඝායනනපිගන්ධංන ඝායත, ජිව්හායපි සංනසායත, කායයනපි

යඵොට්ඨබ්ෙං න ඵුසත, මනසාපි ධම්මං න විජානාත. ඉමිනාපි යඛො යත, 

 ාජඤ්ඤ, පරියායයන එවං යහොතු – ‘ඉතපි අත්ථි පය ො යලොයකො, අත්ථි

සත්තා ඔපපාතකා, අත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’ත 

[විපායකොත, පඨමභාණවා ං(සයා.)]. 

427. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොඑවං යමඑත්ථයහොත

– ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත. ‘‘අත්ථි පන,  ාජඤ්ඤ, 

පරියායයො…යප.…අත්ථි, යභොකස්සප, පරියායයො…යප.…යථාකථංවිය

 ාජඤ්ඤා’’ත? ‘‘ඉධයම, යභොකස්සප, පුරිසා යචො ංආගුචාරිං ගයහත්වා

ෙස්යසන්ත– ‘අයංයත, භන්යත, යචොය ො ආගුචාරී, ඉමස්සයංඉච්ඡසි, තං 

ෙණ්ඩං පයණහී’ත. තයාහං එවං වොමි – ‘යතනහි, යභො, ඉමස්ස පුරිසස්ස

ඡවිං ඡින්ෙථ, අප්යපව නාමස්ස ජීවං පස්යසයයාමා’ත. යත තස්ස පුරිසස්ස

ඡවිංඡින්ෙන්ත.යනවස්සමයං ජීවංපස්සාම.තයාහංඑවංවොමි–‘යතනහි, 

යභො, ඉමස්සපුරිසස්සචම්මංඡින්ෙථ, මංසංඡින්ෙථ, න්හාරුංඡින්ෙථ, අට්ඨිං

ඡින්ෙථ, අට්ඨිමිඤ්ජං ඡින්ෙථ, අප්යපව නාමස්ස ජීවං පස්යසයයාමා’ත. යත

තස්ස පුරිසස්ස අට්ඨිමිඤ්ජං ඡින්ෙන්ත, යනවස්ස මයං ජීවං පස්යසයයාම.

අයම්පියඛො, යභොකස්සප, පරියායයො, යයනයමපරියායයන එවංයහොත–

‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානංඵලංවිපායකො’’’ත. 

අග්ගිකජටිලඋපමා 

428. ‘‘යතනහි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයතකරිස්සාමි.උපමාය මියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
අඤ්ඤතය ො අග්ගියකො ජටියලො අ ඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටියා සම්මත 

[වසත (සී. .).)]. අථ යඛො,  ාජඤ්ඤ, අඤ්ඤතය ො ජනපයෙ සත්යථො 

[සත්යථොජනපෙපයෙසා(සී.), ජනපයෙොසත්ථවායසො(සයා.), ජනපෙපයෙයසො 

(.).)] වුට්ඨාසි. අථ යඛො යසො සත්යථො [සත්ථවායසො (සයා.)] තස්ස
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පටුන 

අග්ගිකස්සජටිලස්සඅස්සමස්සසාමන්තාඑක ත්තං වසිත්වාපක්කාමි.අථ

යඛො,  ාජඤ්ඤ, තස්සඅග්ගිකස්සජටිලස්සඑතෙයහොසි – ‘යංනූනාහංයයන

යසො සත්ථවායසො යතනුපසඞ්කයමයයං, අප්යපව නායමත්ථ කිඤ්චි
උපක ණංඅධිගච්යඡයය’න්ත.අථයඛොයසොඅග්ගියකොජටියලොකාලස්යසව 

වුට්ඨාය යයන යසො සත්ථවායසො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා අද්ෙස
තස්මිං සත්ථවායස ෙහ ං කුමා ං මන්ෙං උත්තානයසයයකං ඡඩ්ඩිතං.
දිස්වානස්ස එතෙයහොසි–‘නයඛොයමතංපතරූපංයංයමයපක්ඛමානස්ස

මනුස්සභූයතො කාලඞ්කය යය; යංනූනාහං ඉමං ො කං අස්සමං යනත්වා
ආපායෙයයං යපොයසයයං වඩ්යඪයය’න්ත. අථයඛො යසො අග්ගියකො ජටියලො
තංො කංඅස්සමංයනත්වාආපායෙසියපොයසසිවඩ්යඪසි.යොයසොො යකො 

ෙසවස්සුද්යෙසියකොවායහොත [අයහොසි (?)] ද්වාෙසවස්සුද්යෙසියකොවා, අථ
යඛොතස්සඅග්ගිකස්සජටිලස්සජනපයෙකඤ්චියෙව ක ණීයංඋප්පජ්ජි.අථ

යඛො යසො අග්ගියකො ජටියලො තං ො කං එතෙයවොච – ‘ඉච්ඡාමහං, තාත, 

ජනපෙං [නග ං(ක.)] ගන්තුං; අග්ගිං, තාත, පරිචය යයාසි. මාචයතඅග්ගි

නිබ්ොයි.සයචචයතඅග්ගිනිබ්ොයයයය, අයංවාසීඉමානිකට්ඨානි ඉෙං

අ ණිසහිතං, අග්ගිංනිබ්ෙත්යතත්වාඅග්ගිං පරිචය යයාසී’ත.අථයඛොයසො
අග්ගියකො ජටියලො තං ො කං එවං අනුසාසිත්වා ජනපෙං අගමාසි. තස්ස
ඛිඩ්ඩාපසුතස්සඅග්ගිනිබ්ොයි. 

‘‘අථ යඛො තස්ස ො කස්ස එතෙයහොසි – ‘පිතා යඛො මං එවං අවච – 

‘‘අග්ගිං, තාත, පරිචය යයාසි.මාචයතඅග්ගිනිබ්ොයි.සයචචයතඅග්ගි 

නිබ්ොයයයය, අයං වාසී ඉමානි කට්ඨානි ඉෙං අ ණිසහිතං, අග්ගිං
නිබ්ෙත්යතත්වා අග්ගිංපරිචය යයාසී’’ත.යංනූනාහංඅග්ගිංනිබ්ෙත්යතත්වා
අග්ගිං පරිචය යය’න්ත.අථ යඛොයසොො යකොඅ ණිසහිතංවාසියාතච්ඡි– 

‘අප්යපව නාම අග්ගිං අධිගච්යඡයය’න්ත. යනව යසො අග්ගිං අධිගච්ඡි.

අ ණිසහිතං ද්විධාඵායලසි, තධාඵායලසි, චතුධාඵායලසි, පඤ්චධාඵායලසි, 

ෙසධාඵායලසි, සතධා [වීසතධා(සයා.)] ඵායලසි, සකලිකංසකලිකංඅකාසි, 

සකලිකං සකලිකං කරිත්වා උදුක්ඛයල යකොට්යටසි, උදුක්ඛයල

යකොට්යටත්වාමහාවායතඔපුනි [ඔඵුනි(සයා.ක.)] – ‘අප්යපවනාමඅග්ගිං 
අධිගච්යඡයය’න්ත.යනවයසොඅග්ගිංඅධිගච්ඡි. 

‘‘අථ යඛො යසො අග්ගියකො ජටියලො ජනපයෙ තං ක ණීයං තීය ත්වා

යයන සයකො අස්සයමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං ො කං

එතෙයවොච – ‘කච්චි යත, තාත, අග්ගි න නිබ්බුයතො’ත? ‘ඉධ යම, තාත, 

ඛිඩ්ඩාපසුතස්සඅග්ගිනිබ්ොයි.තස්සයමඑතෙයහොසි– ‘‘පිතායඛොමංඑවං

අවචඅග්ගිං, තාත, පරිචය යයාසි.මාචයත, තාත, අග්ගි නිබ්ොයි.සයච ච

යතඅග්ගිනිබ්ොයයයය, අයංවාසීඉමානි කට්ඨානිඉෙංඅ ණිසහිතං, අග්ගිං
නිබ්ෙත්යතත්වා අග්ගිං පරිචය යයාසීත. යංනූනාහං අග්ගිංනිබ්ෙත්යතත්වා

අග්ගිං පරිචය යය’’න්ත. අථ ඛ්වාහං, තාත, අ ණිසහිතං වාසියා තච්ඡිං –
‘‘අප්යපව නාම අග්ගිං අධිගච්යඡයය’’න්ත. යනවාහං අග්ගිං අධිගච්ඡිං.
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අ ණිසහිතං ද්විධා ඵායලසිං, තධා ඵායලසිං, චතුධා ඵායලසිං, පඤ්චධා

ඵායලසිං, ෙසධා ඵායලසිං, සතධා ඵායලසිං, සකලිකං සකලිකං අකාසිං, 

සකලිකං සකලිකං කරිත්වා උදුක්ඛයල යකොට්යටසිං, උදුක්ඛයල
යකොට්යටත්වා මහාවායත ඔපුනිං – ‘‘අප්යපව නාම අග්ගිං
අධිගච්යඡයය’’න්ත. යනවාහං අග්ගිං අධිගච්ඡි’’’න්ත. අථ යඛො තස්ස

අග්ගිකස්සජටිලස්සඑතෙයහොසි – ‘යාවොයලොඅයං ො යකොඅෙයත්යතො, 
කථඤ්හි නාම අයයොනියසො අග්ගිං ගයවසිස්සතී’ත. තස්ස යපක්ඛමානස්ස

අ ණිසහිතංගයහත්වා අග්ගිංනිබ්ෙත්යතත්වාතං ො කංඑතෙයවොච – ‘එවං

යඛො, තාත, අග්ගි නිබ්ෙත්යතතබ්යෙො. න ත්යවව යථා ත්වං ොයලො

අෙයත්යතො අයයොනියසො අග්ගිං ගයවසී’ත. එවයමව යඛො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, 

ොයලොඅෙයත්යතොඅයයොනියසොප යලොකං ගයවසිස්සසි.පටිනිස්සජ්යජතං, 

 ාජඤ්ඤ, පාපකංදිට්ඨිගතං, පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකංදිට්ඨිගතං, 
මායතඅයහොසිදීඝ ත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ත. 

429. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොයනවාහංසක්යකොමි 
ඉෙං පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිතුං.  ාජාපි මං පයසනදි යකොසයලො
ජානාත තය ො ාජායනොපි–‘පායාසි ාජඤ්යඤොඑවංවාදීඑවංදිට්ඨී–‘‘ඉතපි

නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථිසත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානං

කම්මානං ඵලං විපායකො’’ත. සචාහං, යභො කස්සප, ඉෙං පාපකං දිට්ඨිගතං

පටිනිස්සජ්ජිස්සාමි, භවිස්සන්ත යම වත්තාය ො – ‘යාව ොයලො පායාසි

 ාජඤ්යඤො අෙයත්යතො දුග්ගහිතගාහී’ත. යකොයපනපි නං හරිස්සාමි, 

මක්යඛනපිනංහරිස්සාමි, පලායසනපිනංහරිස්සාමී’’ත. 

ද්යවසත්ථවාහඋපමා 

430. ‘‘යතනහි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයතකරිස්සාමි.උපමාය මියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
මහාසකටසත්යථොසකටසහස්සංපු ත්ථිමාජනපොපච්ඡිමංජනපෙංඅගමාසි.

යසො යයන යයන ගච්ඡි, ඛිප්පංයයව පරියාදියත තණකට්යඨොෙකං
හරිතකපණ්ණං. තස්මිං යඛො පන සත්යථ ද්යව සත්ථවාහා අයහසුං එයකො 

පඤ්චන්නං සකටසතානං, එයකොපඤ්චන්නංසකටසතානං.අථයඛොයතසං

සත්ථවාහානං එතෙයහොසි–‘අයංයඛොමහාසකටසත්යථොසකටසහස්සං; යත

මයං යයන යයන ගච්ඡාම, ඛිප්පයමව පරියාදියත තණකට්යඨොෙකං 
හරිතකපණ්ණං. යංනූන මයං ඉමං සත්ථං ද්විධා විභයජයයාම – එකයතො
පඤ්ච සකටසතානි එකයතො පඤ්ච සකටසතානී’ත. යත තං සත්ථං ද්විධා

විභජිංසු [විභයජසුං (ක.)] එකයතො පඤ්ච සකටසතානි, එකයතො පඤ්ච
සකටසතානි. එයකො සත්ථවායහො ෙහුං තණඤ්ච කට්ඨඤ්ච උෙකඤ්ච

ආය ොයපත්වා සත්ථංපයායපසි [පායායපසි(සී..).)]. ද්වීහතීහපයායතොයඛො 

පනයසොසත්යථො අද්ෙසපුරිසංකාළංයලොහිතක්ඛං [යලොහිතක්ඛිං (සයා.)] 

සන්නද්ධකලාපං [ආසන්නද්ධකලාපං (සයා.)] කුමුෙමාලිං අල්ලවත්ථං
අල්ලයකසං කද්ෙමමක්ඛියතහි චක්යකහි භයද්රන  යථන පටිපථං



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  පායාසිසුත්තං 
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පටුන 

ආගච්ඡන්තං’, දිස්වා එතෙයවොච – ‘කුයතො, යභො, ආගච්ඡසී’ත? ‘අමුකම්හා

ජනපො’ත. ‘කුහිං ගමිස්සසී’ත? ‘අමුකං නාම ජනපෙ’න්ත. ‘කච්චි, යභො, 

පු යතො කන්තාය  මහායමයඝො අභිප්පවුට්යඨො’ත? ‘එවං, යභො, පු යතො

කන්තාය  මහායමයඝො අභිප්පවුට්යඨො, ආසිත්යතොෙකානි වටුමානි, ෙහු

තණඤ්චකට්ඨඤ්ච උෙකඤ්ච.ඡඩ්යඩථ, යභො, පු ාණානිතණානිකට්ඨානි

උෙකානි, ලහුභාය හි සකයටහි සීඝං සීඝං ගච්ඡථ, මා යයොග්ගානි
කිලමිත්ථා’ත. 

‘‘අථ යඛො යසො සත්ථවායහො සත්ථියක ආමන්යතසි – ‘අයං, යභො, 

පුරියසො එවමාහ – ‘‘පු යතො කන්තාය  මහායමයඝො අභිප්පවුට්යඨො, 

ආසිත්යතොෙකානි වටුමානි, ෙහු තණඤ්ච කට්ඨඤ්ච උෙකඤ්ච. ඡඩ්යඩථ, 

යභො, පු ාණානිතණානිකට්ඨානිඋෙකානි, ලහුභාය හිසකයටහිසීඝංසීඝං

ගච්ඡථ, මා යයොග්ගානි කිලමිත්ථා’’ත. ඡඩ්යඩථ, යභො, පු ාණානි තණානි

කට්ඨානිඋෙකානි, ලහුභාය හිසකයටහි සත්ථංපයායපථා’ත.‘එවං, යභො’ත
යඛො යත සත්ථිකා තස්ස සත්ථවාහස්ස පටිස්සුත්වා ඡඩ්යඩත්වා පු ාණානි
තණානි කට්ඨානි උෙකානි ලහුභාය හි සකයටහි සත්ථං පයායපසුං. යත 

පඨයමපිසත්ථවායසන අද්ෙසංසුතණං වාකට්ඨං වා උෙකං වා. දුතයයපි
සත්ථවායස… තතයයපි සත්ථවායස… චතුත්යථපි සත්ථවායස…
පඤ්චයමපිසත්ථවායස…ඡට්යඨපි සත්ථවායස…සත්තයමපිසත්ථවායසන
අද්ෙසංසුතණංවාකට්ඨංවාඋෙකංවා.සබ්යෙව අනයෙයසනංආපජ්ජිංසු.

යය ච තස්මිං සත්යථ අයහසුං මනුස්සා වා පසූ වා, සබ්යෙ යසො යක්යඛො
අමනුස්යසොභක්යඛසි.අට්ඨිකායනවයසසානි. 

‘‘යො අඤ්ඤාසි දුතයයො සත්ථවායහො – ‘ෙහුනික්ඛන්යතො යඛො, යභො, 
ොනි යසො සත්යථො’ත ෙහුං තණඤ්ච කට්ඨඤ්ච උෙකඤ්ච ආය ොයපත්වා
සත්ථං පයායපසි. ද්වීහතීහපයායතො යඛො පන යසො සත්යථො අද්ෙස පුරිසං
කාළං යලොහිතක්ඛං සන්නද්ධකලාපං කුමුෙමාලිං අල්ලවත්ථං අල්ලයකසං

කද්ෙමමක්ඛියතහි චක්යකහි භයද්රන  යථන පටිපථං ආගච්ඡන්තං, දිස්වා

එතෙයවොච – ‘කුයතො, යභො, ආගච්ඡසී’ත? ‘අමුකම්හා ජනපො’ත. ‘කුහිං

ගමිස්සසී’ත? ‘අමුකං නාම ජනපෙ’න්ත. ‘කච්චි, යභො, පු යතො කන්තාය 

මහායමයඝොඅභිප්පවුට්යඨො’ත? ‘එවං, යභො, පු යතොකන්තාය මහායමයඝො 

අභිප්පවුට්යඨො. ආසිත්යතොෙකානි වටුමානි, ෙහු තණඤ්ච කට්ඨඤ්ච 

උෙකඤ්ච.ඡඩ්යඩථ, යභො, පු ාණානිතණානි කට්ඨානිඋෙකානි, ලහුභාය හි

සකයටහිසීඝංසීඝංගච්ඡථ, මායයොග්ගානි කිලමිත්ථා’ත. 

‘‘අථ යඛො යසො සත්ථවායහො සත්ථියක ආමන්යතසි – ‘අයං, යභො, 

‘‘පුරියසො එවමාහ – පු යතො කන්තාය  මහායමයඝො අභිප්පවුට්යඨො, 

ආසිත්යතොෙකානි වටුමානි, ෙහු තණඤ්ච කට්ඨඤ්ච උෙකඤ්ච. ඡඩ්යඩථ, 

යභො, පු ාණානිතණානිකට්ඨානිඋෙකානි, ලහුභාය හිසකයටහිසීඝංසීඝං

ගච්ඡථ; මා යයොග්ගානි කිලමිත්ථා’’ත. අයං යභො පුරියසො යනව අම්හාකං
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පටුන 

මිත්යතො, නඤාතසායලොහියතො, කථං මයං ඉමස්ස සද්ධාය ගමිස්සාම. න

යවො ඡඩ්යඩතබ්ොනි පු ාණානි තණානි කට්ඨානි උෙකානි, යථාභයතන

භණ්යඩන සත්ථං පයායපථ. න යනො පු ාණං ඡඩ්යඩස්සාමා’ත. ‘එවං, 
යභො’ත යඛො යත සත්ථිකා තස්ස සත්ථවාහස්ස පටිස්සුත්වා යථාභයතන
භණ්යඩනසත්ථංපයායපසුං.යතපඨයමපිසත්ථවායසනඅද්ෙසංසු තණංවා
කට්ඨං වා උෙකං වා. දුතයයපි සත්ථවායස… තතයයපි සත්ථවායස…
චතුත්යථපිසත්ථවායස…පඤ්චයමපිසත්ථවායස…ඡට්යඨපිසත්ථවායස… 

සත්තයමපිසත්ථවායසනඅද්ෙසංසුතණංවාකට්ඨංවාඋෙකං වා.තඤ්ච
සත්ථං අද්ෙසංසු අනයෙයසනං ආපන්නං. යය ච තස්මිං සත්යථපි අයහසුං

මනුස්සා වා පසූ වා, යතසඤ්ච අට්ඨිකායනව අද්ෙසංසු යතන යක්යඛන
අමනුස්යසනභක්ඛිතානං. 

‘‘අථයඛොයසොසත්ථවායහොසත්ථියකආමන්යතසි– ‘අයංයඛො, යභො, 

සත්යථො අනයෙයසනංආපන්යනො, යථා තං යතනොයලන සත්ථවායහන

පරිණායයකන. යතනහි, යභො, යානම්හාකංසත්යථඅප්පසා ානිපණියානි, 

තානි ඡඩ්යඩත්වා, යානි ඉමස්මිං සත්යථ මහාසා ානි පණියානි, තානි

ආදියථා’ත. ‘එවං, යභො’ත යඛො යත සත්ථිකා තස්ස සත්ථවාහස්ස

පටිස්සුත්වායානිසකස්මිංසත්යථඅප්පසා ානිපණියානි, තානි ඡඩ්යඩත්වා

යානිතස්මිංසත්යථමහාසා ානිපණියානි, තානිආදියිත්වායසොත්ථිනාතං 

කන්තා ං නිත්ථරිංසු, යථා තං පණ්ඩියතන සත්ථවායහන පරිණායයකන.

එවයමව යඛො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, ොයලො අෙයත්යතො අනයෙයසනං
ආපජ්ජිස්සසිඅයයොනියසොප යලොකංගයවසන්යතො යසයයථාපියසොපුරියමො

සත්ථවායහො. යයපිතව [යත (ක.)] යසොතබ්ෙංසද්ධාතබ්ෙං [සද්ෙහාතබ්ෙං

(.). ක.)] මඤ්ඤිස්සන්ත, යතපි අනයෙයසනං ආපජ්ජිස්සන්ත, යසයයථාපි

යත සත්ථිකා. පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකං දිට්ඨිගතං; 

පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකං දිට්ඨිගතං. මා යත අයහොසි දීඝ ත්තං
අහිතාය දුක්ඛායා’’ත. 

431. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොයනවාහංසක්යකොමි 
ඉෙං පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිතුං.  ාජාපි මං පයසනදි යකොසයලො
ජානාත තය ො ාජායනොපි–‘පායාසි ාජඤ්යඤො එවංවාදීඑවංදිට්ඨී–‘‘ඉතපි 

නත්ථි පය ො යලොයකො…යප.… විපායකො’’’ත. සචාහං, යභො කස්සප, ඉෙං 

පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිස්සාමි, භවිස්සන්ත යම වත්තාය ො – ‘යාව

ොයලො පායාසි  ාජඤ්යඤො, අෙයත්යතො දුග්ගහිතගාහී’ත. යකොයපනපි නං 

හරිස්සාමි, මක්යඛනපිනංහරිස්සාමි, පලායසනපිනංහරිස්සාමී’’ත. 

ගූථභාරිකඋපමා 

432. ‘‘යතනහි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයතකරිස්සාමි.උපමාය මියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
අඤ්ඤතය ොසූක යපොසයකොපුරියසොසකම්හාගාමාඅඤ්ඤංගාමංඅගමාසි.
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තත්ථඅද්ෙසපහූතං සුක්ඛගූථංඡඩ්ඩිතං.දිස්වානස්සඑතෙයහොසි–‘අයංයඛො

පහුයතො සුක්ඛගූයථො ඡඩ්ඩියතො, මම ච සූක භත්තං [සූක ානං භක්යඛො

(සයා.)]; යංනූනාහං ඉයතො සුක්ඛගූථං හය යය’න්ත. යසො උත්ත ාසඞ්ගං
පත්ථරිත්වා පහූතං සුක්ඛගූථං ආකිරිත්වා භණ්ඩිකං ෙන්ධිත්වා සීයස

උබ්ොයහත්වා [උච්චාය ොයපත්වා (ක. සී. ක.)] අගමාසි. තස්ස
අන්ත ාමග්යග මහාඅකාලයමයඝො පාවස්සි. යසො උග්ඝ න්තං පග්ඝ න්තං
යාව අග්ගනඛා ගූයථන මක්ඛියතො ගූථභා ං ආොය අගමාසි. තයමනං

මනුස්සා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කච්චියනොත්වං, භයණ, උම්මත්යතො, කච්චි

වියචයතො, කථඤ්හිනාමඋග්ඝ න්තං පග්ඝ න්තංයාවඅග්ගනඛා ගූයථන

මක්ඛියතො ගූථභා ං හරිස්සසී’ත. ‘තුම්යහ ඛ්යවත්ථ, භයණ, උම්මත්තා, 

තුම්යහ වියචතා, තථා හි පන යම සූක භත්ත’න්ත. එවයමව යඛො ත්වං, 

 ාජඤ්ඤ, ගූථභාරිකූපයමො [ගූථහාරිකූපයමො (සී. .).)] මඤ්යඤ පටිභාසි.

පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකංදිට්ඨිගතං.පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, 
පාපකංදිට්ඨිගතං.මායතඅයහොසිදීඝ ත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ත. 

433. ‘‘කිඤ්චාපි භවංකස්සයපොඑවමාහ, අථ යඛොයනවාහංසක්යකොමි
ඉෙං පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිතුං.  ාජාපි මං පයසනදි යකොසයලො
ජානාතතය ො ාජායනොපි–‘පායාසි ාජඤ්යඤොඑවංවාදීඑවංදිට්ඨී–‘‘ඉතපි

නත්ථි පය ො යලොයකො…යප.… විපායකො’’ත. සචාහං, යභො කස්සප, ඉෙං

පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිස්සාමි, භවිස්සන්ත යම වත්තාය ො – ‘යාව
ොයලො පායාසි  ාජඤ්යඤො අෙයත්යතො දුග්ගහිතගාහී’ත. යකොයපනපි නං

හරිස්සාමි, මක්යඛනපිනං හරිස්සාමි, පලායසනපිනංහරිස්සාමී’’ත. 

අක්ඛධුත්තකඋපමා 

434. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයත කරිස්සාමි, උපමායමියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, ද්යව
අක්ඛධුත්තා අක්යඛහි දිබ්බංසු. එයකො අක්ඛධුත්යතො ආගතාගතං කලිං
ගිලත.අද්ෙසායඛොදුතයයොඅක්ඛධුත්යතොතංඅක්ඛධුත්තංආගතාගතංකලිං 

ගිලන්තං, දිස්වා තං අක්ඛධුත්තං එතෙයවොච – ‘ත්වං යඛො, සම්ම, 

එකන්තයකන ජිනාසි, යෙහි යම, සම්ම, අක්යඛ පයජොහිස්සාමී’ත. ‘එවං
සම්මා’තයඛොයසොඅක්ඛධුත්යතොතස්ස අක්ඛධුත්තස්සඅක්යඛපාොසි.අථ
යඛො යසො අක්ඛධුත්යතො අක්යඛ වියසන පරිභායවත්වා තං අක්ඛධුත්තං

එතෙයවොච–‘එහියඛො, සම්ම, අක්යඛහිදිබ්බස්සාමා’ත.‘එවං සම්මා’තයඛො
යසො අක්ඛධුත්යතො තස්ස අක්ඛධුත්තස්ස පච්චස්යසොසි. දුතයම්පි යඛො යත
අක්ඛධුත්තාඅක්යඛහිදිබ්බංසු.දුතයම්පියඛොයසො අක්ඛධුත්යතොආගතාගතං 
කලිං ගිලත. අද්ෙසා යඛො දුතයයො අක්ඛධුත්යතො තං අක්ඛධුත්තං දුතයම්පි

ආගතාගතංකලිංගිලන්තං, දිස්වාතං අක්ඛධුත්තංඑතෙයවොච– 

‘‘ලිත්තංප යමනයතජසා, ගිලමක්ඛංපුරියසොනබුජ්ඣත; 



දීඝනිකායයො මහාවග්ගපාළි  පායාසිසුත්තං 

232 

පටුන 

ගිල ය  ගිල පාපධුත්තක [ගිලි ය  පාපධුත්තක (ක.)], පච්ඡා යත
කටුකංභවිස්සතීත. 

‘‘එවයමවයඛොත්වං,  ාජඤ්ඤ, අක්ඛධුත්තකූපයමොමඤ්යඤපටිභාසි. 

පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකංදිට්ඨිගතං; පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, 
පාපකං දිට්ඨිගතං.මායතඅයහොසිදීඝ ත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ත. 

435. ‘‘කිඤ්චාපිභවංකස්සයපොඑවමාහ, අථයඛොයනවාහංසක්යකොමි 

ඉෙං පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිතුං.  ාජාපි මං පයසනදි යකොසයලො
ජානාත තය ො ාජායනොපි–‘පායාසි ාජඤ්යඤොඑවංවාදීඑවංදිට්ඨී–‘‘ඉතපි

නත්ථි පය ො යලොයකො…යප.… විපායකො’’ත. සචාහං, යභො කස්සප, ඉෙං

පාපකං දිට්ඨිගතං පටිනිස්සජ්ජිස්සාමි, භවිස්සන්ත යම වත්තාය ො – ‘යාව
ොයලො පායාසි  ාජඤ්යඤො අෙයත්යතො දුග්ගහිතගාහී’ත. යකොයපනපි නං

හරිස්සාමි, මක්යඛනපිනං හරිස්සාමි, පලායසනපිනංහරිස්සාමී’’ත. 

සාණභාරිකඋපමා 

436. ‘‘යතන හි,  ාජඤ්ඤ, උපමංයත කරිස්සාමි, උපමායමියධකච්යච

විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ත. භූතපුබ්ෙං,  ාජඤ්ඤ, 
අඤ්ඤතය ොජනපයෙොවුට්ඨාසි.අථයඛොසහායයකොසහායකං ආමන්යතසි–

‘ආයාම, සම්ම, යයන යසො ජනපයෙො යතනුපසඞ්කමිස්සාම, අප්යපව
නායමත්ථ කිඤ්චිධනංඅධිගච්යඡයයාමා’ත.‘එවංසම්මා’තයඛොසහායයකො

සහායකස්ස පච්චස්යසොසි. යත යයන යසො ජනපයෙො, යයන අඤ්ඤත ං

ගාමපට්ටං [ගාමපජ්ජං (සයා.), ගාමපත්තං (සී.)] යතනුපසඞ්කමිංසු, තත්ථ

අද්ෙසංසුපහූතංසාණංඡඩ්ඩිතං, දිස්වාසහායයකොසහායකං ආමන්යතසි–

‘ඉෙංයඛො, සම්ම, පහූතංසාණංඡඩ්ඩිතං, යතනහි, සම්ම, ත්වඤ්චසාණභා ං 

ෙන්ධ, අහඤ්ච සාණභා ං ෙන්ධිස්සාමි, උයභො සාණභා ං ආොය
ගමිස්සාමා’ත. ‘එවං සම්මා’ත යඛො සහායයකො සහායකස්ස පටිස්සුත්වා
සාණභා ං ෙන්ධිත්වා යත උයභො සාණභා ං ආොය යයන අඤ්ඤත ං

ගාමපට්ටං යතනුපසඞ්කමිංසු.තත්ථ අද්ෙසංසු පහූතං සාණසුත්තං ඡඩ්ඩිතං, 

දිස්වා සහායයකො සහායකං ආමන්යතසි – ‘යස්ස යඛො, සම්ම, අත්ථාය 

ඉච්යඡයයාම සාණං, ඉෙං පහූතං සාණසුත්තං ඡඩ්ඩිතං. යතන හි, සම්ම, 

ත්වඤ්ච සාණභා ං ඡඩ්යඩහි, අහඤ්ච සාණභා ං ඡඩ්යඩස්සාමි, උයභො

සාණසුත්තභා ං ආොය ගමිස්සාමා’ත. ‘අයං යඛො යම, සම්ම, සාණභාය ො

දූ ාභයතො ච සුසන්නද්යධො ච, අලං යම ත්වං පජානාහී’ත. අථ යඛො යසො
සහායයකොසාණභා ංඡඩ්යඩත්වාසාණසුත්තභා ංආදියි. 

‘‘යත යයන අඤ්ඤත ං ගාමපට්ටං යතනුපසඞ්කමිංසු. තත්ථ අද්ෙසංසු 

පහූතාසාණියයොඡඩ්ඩිතා, දිස්වාසහායයකොසහායකංආමන්යතසි–‘යස්ස

යඛො, සම්ම, අත්ථාය ඉච්යඡයයාම සාණං වා සාණසුත්තං වා, ඉමා පහූතා 

සාණියයො ඡඩ්ඩිතා. යතනහි, සම්ම, ත්වඤ්චසාණභා ං ඡඩ්යඩහි, අහඤ්ච
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සාණසුත්තභා ං ඡඩ්යඩස්සාමි, උයභොසාණිභා ංආොයගමිස්සාමා’ත. ‘අයං

යඛොයම, සම්ම, සාණභාය ොදූ ාභයතොචසුසන්නද්යධොච, අලංයම, ත්වං
පජානාහී’ත. අථ යඛො යසො සහායයකො සාණසුත්තභා ං ඡඩ්යඩත්වා
සාණිභා ංආදියි. 

‘‘යත යයන අඤ්ඤත ං ගාමපට්ටං යතනුපසඞ්කමිංසු. තත්ථ අද්ෙසංසු

පහූතං යඛොමං ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා…යප.… පහූතං යඛොමසුත්තං ඡඩ්ඩිතං, 

දිස්වා… පහූතං යඛොමදුස්සං ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා… පහූතං කප්පාසං ඡඩ්ඩිතං, 

දිස්වා…පහූතංකප්පාසිකසුත්තංඡඩ්ඩිතං, දිස්වා…පහූතං කප්පාසිකදුස්සං

ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා… පහූතං අයං [අයසං (සයා.)] ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා… පහූතං

යලොහං ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා… පහූතං තපුං ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා… පහූතං සීසං

ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා…පහූතංසජ්ඣං [සජ්ඣුං(සී.සයා..).)] ඡඩ්ඩිතං, දිස්වා…

පහූතංසුවණ්ණං ඡඩ්ඩිතං, දිස්වාසහායයකොසහායකංආමන්යතසි–‘යස්ස

යඛො, සම්ම, අත්ථාය ඉච්යඡයයාම සාණං වා සාණසුත්තං වා සාණියයො වා
යඛොමංවා යඛොමසුත්තංවායඛොමදුස්සංවාකප්පාසංවාකප්පාසිකසුත්තංවා

කප්පාසිකදුස්සං වා අයං වා යලොහං වා තපුං වා සීසං වා සජ්ඣං වා, ඉෙං

පහූතං සුවණ්ණං ඡඩ්ඩිතං. යතන හි, සම්ම, ත්වඤ්ච සාණභා ං ඡඩ්යඩහි, 

අහඤ්ච සජ්ඣභා ං [සජ්ඣුභා ං (සී. සයා. .).)] ඡඩ්යඩස්සාමි, උයභො

සුවණ්ණභා ං ආොය ගමිස්සාමා’ත. ‘අයං යඛො යම, සම්ම, සාණභාය ො

දූ ාභයතො ච සුසන්නද්යධො ච, අලං යම ත්වං පජානාහී’ත. අථ යඛො යසො
සහායයකොසජ්ඣභා ංඡඩ්යඩත්වාසුවණ්ණභා ංආදියි. 

‘‘යත යයන සයකො ගායමො යතනුපසඞ්කමිංසු. තත්ථ යයො යසො

සහායයකො සාණභා ං ආොය අගමාසි, තස්ස යනව මාතාපිතය ො

අභිනන්දිංසු, නපුත්තො ා අභිනන්දිංසු, න මිත්තාමච්චාඅභිනන්දිංසු, නච
තයතොනිොනං සුඛං යසොමනස්සං අධිගච්ඡි. යයො පන යසො සහායයකො

සුවණ්ණභා ං ආොය අගමාසි, තස්ස මාතාපිතය ොපි අභිනන්දිංසු, 

පුත්තො ාපිඅභිනන්දිංසු, මිත්තාමච්චාපි අභිනන්දිංසු, තයතොනිොනඤ්චසුඛං

යසොමනස්සං අධිගච්ඡි. ‘‘එවයමව යඛො ත්වං,  ාජඤ්ඤ, සාණභාරිකූපයමො

මඤ්යඤ පටිභාසි. පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකං දිට්ඨිගතං; 

පටිනිස්සජ්යජතං,  ාජඤ්ඤ, පාපකං දිට්ඨිගතං. මා යත අයහොසි දීඝ ත්තං
අහිතාය දුක්ඛායා’’ත. 

ස ණගමනං 

437. ‘‘පුරියමයනව අහං ඔපම්යමන යභොයතො කස්සපස්ස අත්තමයනො
අභි ද්යධො. අපි චාහං ඉමානි විචිත්රානි පඤ්හාපටිභානානි යසොතුකායමො

එවාහංභවන්තංකස්සපංපච්චනීකංකාතබ්ෙංඅමඤ්ඤිස්සං.අභික්කන්තං, 

යභො කස්සප, අභික්කන්තං, යභො කස්සප. යසයයථාපි, යභො කස්සප, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවය යය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකාය  වා යතලපජ්යජොතං ධාය යය
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‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ත එවයමවං යභොතා කස්සයපන

අයනකපරියායයනධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, යභොකස්සප, තංභවන්තං

යගොතමං ස ණං ගච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච, භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
කස්සයපොධාය තු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංස ණංගතං. 

‘‘ඉච්ඡාමි චාහං, යභොකස්සප, මහායඤ්ඤංයජිතුං, අනුසාසතුමං භවං 

කස්සයපො, යංමමස්සදීඝ ත්තංහිතායසුඛායා’’ත. 

 ඤ්ඤකථා 

438. ‘‘යථාරූයප යඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤ ගායවො වා හඤ්ඤන්ත

අයජළකා වා හඤ්ඤන්ත, කුක්කුටසූක ා වා හඤ්ඤන්ත, විවිධා වා පාණා 

සංඝාතංආපජ්ජන්ත, පටිග්ගාහකා ච යහොන්ත මිච්ඡාදිට්ඨී මිච්ඡාසඞ්කප්පා
මිච්ඡාවාචා මිච්ඡාකම්මන්තා මිච්ඡාආජීවා මිච්ඡාවායාමා මිච්ඡාසතී

මිච්ඡාසමාධී, එවරූයපොයඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤොනමහප්ඵයලො යහොතන

මහානිසංයසො න මහාජුතයකො න මහාවිප්ඵාය ො. යසයයථාපි,  ාජඤ්ඤ, 
කස්සයකො බීජනඞ්ගලං ආොය වනං පවියසයය. යසො තත්ථ දුක්යඛත්යත
දුබ්භූයම අවිහතඛාණුකණ්ටයක බීජානි පතට්ඨායපයය ඛණ්ඩානි පූතීනි
වාතාතපහතානි අසා ොනි අසුඛසයිතානි. යෙයවො ච න කායලන කාලං

සම්මාධා ංඅනුප්පයවච්යඡයය.අපිනුතානිබීජානිවුද්ධිංවිරූළ්හිං [විරුළ්හිං

(යමොග්ගලායන)] යවපුල්ලං ආපජ්යජයයං, කස්සයකො වා විපුලං ඵලං

අධිගච්යඡයයා’’ත? ‘‘යනො හිෙං [න එවං (සයා. ක.)] යභො කස්සප’’.

‘‘එවයමව යඛො,  ාජඤ්ඤ, යථාරූයප යඤ්යඤ ගායවො වා හඤ්ඤන්ත, 

අයජළකා වා හඤ්ඤන්ත, කුක්කුටසූක ා වා හඤ්ඤන්ත, විවිධා වා පාණා 

සංඝාතංආපජ්ජන්ත, පටිග්ගාහකා ච යහොන්ත මිච්ඡාදිට්ඨී මිච්ඡාසඞ්කප්පා 
මිච්ඡාවාචා මිච්ඡාකම්මන්තා මිච්ඡාආජීවා මිච්ඡාවායාමා මිච්ඡාසතී 

මිච්ඡාසමාධී, එවරූයපොයඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤොන මහප්ඵයලොයහොතන
මහානිසංයසොනමහාජුතයකොනමහාවිප්ඵාය ො. 

‘‘යථාරූයප ච යඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤ යනව ගායවො හඤ්ඤන්ත, න

අයජළකා හඤ්ඤන්ත, නකුක්කුටසූක ා හඤ්ඤන්ත, න විවිධා වා පාණා

සංඝාතංආපජ්ජන්ත, පටිග්ගාහකා චයහොන්තසම්මාදිට්ඨීසම්මාසඞ්කප්පා
සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්තා සම්මාආජීවා සම්මාවායාමා සම්මාසතී

සම්මාසමාධී, එවරූයපො යඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤො මහප්ඵයලො යහොත

මහානිසංයසොමහාජුතයකොමහාවිප්ඵාය ො.යසයයථාපි,  ාජඤ්ඤ, කස්සයකො 
බීජනඞ්ගලං ආොය වනං පවියසයය. යසො තත්ථ සුයඛත්යත සුභූයම
සුවිහතඛාණුකණ්ටයක බීජානි පතට්ඨයපයය අඛණ්ඩානි අපූතීනි
අවාතාතපහතානි සා ොනි සුඛසයිතානි. යෙයවො ච කායලන කාලං
සම්මාධා ං අනුප්පයවච්යඡයය. අපි නු තානි බීජානි වුද්ධිං විරූළ්හිං

යවපුල්ලං ආපජ්යජයයං, කස්සයකො වා විපුලං ඵලං අධිගච්යඡයයා’’ත? 

‘‘එවං, යභොකස්සප’’.‘‘එවයමවයඛො,  ාජඤ්ඤ, යථාරූයපයඤ්යඤයනව 
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පටුන 

ගායවොහඤ්ඤන්ත, නඅයජළකාහඤ්ඤන්ත, නකුක්කුටසූක ාහඤ්ඤන්ත, 

න විවිධා වා පාණා සංඝාතං ආපජ්ජන්ත, පටිග්ගාහකා ච යහොන්ත
සම්මාදිට්ඨී සම්මාසඞ්කප්පා සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්තා සම්මාආජීවා

සම්මාවායාමාසම්මාසතීසම්මාසමාධී, එවරූයපොයඛො,  ාජඤ්ඤ, යඤ්යඤො
මහප්ඵයලොයහොතමහානිසංයසොමහාජුතයකො මහාවිප්ඵාය ො’’ත. 

උත්ත මාණවවත්ථු 

439. අථ යඛො පායාසි  ාජඤ්යඤො ොනං පට්ඨයපසි

සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණිබ්ෙකයාචකානං. තස්මිං යඛො පන ොයන

එවරූපං යභොජනං දීයත කණාජකං බලඞ්ගදුතයං, යධො කානි [යථො කානි

(සී..).), යචො කානි(සයා.)] චවත්ථානිගුළවාලකානි [ගුළගාළකානි(ක.)]. 

තස්මිං යඛො පන ොයනඋත්තය ොනාමමාණයවො වාවයටො [ෙයාවයටො (සී.
.).)] අයහොසි. යසො ොනං ෙත්වා එවං අනුද්දිසත – ‘‘ඉමිනාහං ොයනන

පායාසිං  ාජඤ්ඤයමව ඉමස්මිං යලොයක සමාගච්ඡිං, මා ප ස්මි’’න්ත.
අස්යසොසියඛොපායාසි ාජඤ්යඤො–‘‘උත්තය ො කි  මාණයවොොනංෙත්වා
එවං අනුද්දිසත – ‘ඉමිනාහං ොයනන පායාසිං  ාජඤ්ඤයමව ඉමස්මිං 

යලොයකසමාගච්ඡිං, මාප ස්මි’’’න්ත.අථ යඛොපායාසි ාජඤ්යඤො උත්ත ං

මාණවං ආමන්තායපත්වා එතෙයවොච – ‘‘සච්චං කි  ත්වං, තාත උත්ත , 
ොනං ෙත්වා එවං අනුද්දිසසි – ‘ඉමිනාහං ොයනන පායාසිං  ාජඤ්ඤයමව

ඉමස්මිංයලොයක සමාගච්ඡිං, මාප ස්මි’’’න්ත? ‘‘එවං, යභො’’.‘‘කිස්සපන

ත්වං, තාත උත්ත , ොනං ෙත්වා එවං අනුද්දිසසි – ‘ඉමිනාහං ොයනන

පායාසිං  ාජඤ්ඤයමවඉමස්මිංයලොයක සමාගච්ඡිං, මාප ස්මි’න්ත? නනු

මයං, තාත උත්ත , පුඤ්ඤත්ථිකා ොනස්යසව ඵලං පාටිකඞ්ඛියනො’’ත? 

‘‘යභොයතොයඛොොයනඑවරූපංයභොජනංදීයතකණාජකංබලඞ්ගදුතයං, යං

භවං පාොපි [පාොසි(ක.)] නඉච්යඡයයසම්ඵුසිතුං [ඡපිතුං(.).ක.)], කුයතො

භුඤ්ජිතුං, යධො කානි ච වත්ථානි ගුළවාලකානි, යානි භවං පාොපි 

[අචිත්තකතං (ක.)] න ඉච්යඡයය සම්ඵුසිතුං, කුයතො පරිෙහිතුං. භවං යඛො

පනම්හාකං පියයො මනායපො, කථං මයං මනාපං අමනායපන

සංයයොයජමා’’ත? ‘‘යතන හි ත්වං, තාත උත්ත , යාදිසාහං යභොජනං 

භුඤ්ජාමි, තාදිසං යභොජනං පට්ඨයපහි. යාදිසානි චාහං වත්ථානි පරිෙහාමි, 

තාදිසානි ච වත්ථානි පට්ඨයපහී’’ත. ‘‘එවං, යභො’’ත යඛො උත්තය ො
මාණයවො පායාසිස්ස  ාජඤ්ඤස්ස පටිස්සුත්වා යාදිසං යභොජනං පායාසි

 ාජඤ්යඤො භුඤ්ජත, තාදිසං යභොජනං පට්ඨයපසි. යාදිසානි ච වත්ථානි

පායාසි ාජඤ්යඤොපරිෙහත, තාදිසානිච වත්ථානිපට්ඨයපසි. 

440. අථ යඛො පායාසි  ාජඤ්යඤො අසක්කච්චං ොනං ෙත්වා අසහත්ථා
ොනං ෙත්වාඅචිත්තීකතං ොනං ෙත්වාඅපවිද්ධං ොනං ෙත්වා කායස්සයභො
ප ං ම ණා චාතුමහා ාජිකානං යෙවානං සහෙයතං උපපජ්ජි සුඤ්ඤං
යසරීසකං විමානං.යයොපනතස්සොයනවාවයටොඅයහොසිඋත්තය ොනාම
මාණයවො.යසොසක්කච්චංොනං ෙත්වාසහත්ථාොනංෙත්වාචිත්තීකතංොනං
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ෙත්වා අනපවිද්ධං ොනං ෙත්වා කායස්ස යභො ප ං ම ණා සුගතං සග්ගං
යලොකංඋපපජ්ජියෙවානංතාවතංසානංසහෙයතං. 

පා ාසියදවපුත්යතො 

441. යතන යඛො පනසමයයනආයස්මාගවම්පත අභික්ඛණංසුඤ්ඤං
යසරීසකං විමානං දිවාවිහා ං ගච්ඡත. අථ යඛො පායාසි යෙවපුත්යතො 

යයනායස්මා ගවම්පත යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
ගවම්පතං අභිවායෙත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතංයඛොපායාසිං 

යෙවපුත්තං ආයස්මා ගවම්පත එතෙයවොච – ‘‘යකොසි ත්වං, ආවුයසො’’ත? 

‘‘අහං, භන්යත, පායාසි  ාජඤ්යඤො’’ත. ‘‘නනු ත්වං, ආවුයසො, 

එවංදිට්ඨියකො අයහොසි – ‘ඉතපි නත්ථි පය ො යලොයකො, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො’’’ත? 

‘‘සච්චාහං, භන්යත, එවංදිට්ඨියකොඅයහොසිං–‘ඉතපිනත්ථිපය ො යලොයකො, 

නත්ථි සත්තා ඔපපාතකා, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං
විපායකො’ත.අපි චාහංඅයයයන කුමා කස්සයපනඑතස්මාපාපකාදිට්ඨිගතා 

වියවචියතො’’ත.‘‘යයොපනයත, ආවුයසො, ොයනවාවයටොඅයහොසිඋත්තය ො

නාම මාණයවො, යසො කුහිං උපපන්යනො’’ත? ‘‘යයො යම, භන්යත, ොයන

වාවයටො අයහොසි උත්තය ො නාම මාණයවො, යසො සක්කච්චං ොනං ෙත්වා
සහත්ථා ොනං ෙත්වා චිත්තීකතං ොනං ෙත්වා අනපවිද්ධං ොනං ෙත්වා 
කායස්ස යභො ප ං ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං උපපන්යනො යෙවානං

තාවතංසානං සහෙයතං. අහං පන, භන්යත, අසක්කච්චං ොනං ෙත්වා
අසහත්ථා ොනං ෙත්වා අචිත්තීකතං ොනං ෙත්වා අපවිද්ධං ොනං ෙත්වා
කායස්ස යභො ප ං ම ණා චාතුමහා ාජිකානං යෙවානං සහෙයතං

උපපන්යනො සුඤ්ඤං යසරීසකං විමානං. යතන හි, භන්යත ගවම්පත, 

මනුස්සයලොකං ගන්ත්වාඑවමාය ොයචහි–‘සක්කච්චංොනංයෙථ, සහත්ථා

ොනං යෙථ, චිත්තීකතං ොනං යෙථ, අනපවිද්ධං ොනං යෙථ. පායාසි
 ාජඤ්යඤො අසක්කච්චං ොනං ෙත්වා අසහත්ථා ොනං ෙත්වා අචිත්තීකතං
ොනං ෙත්වා අපවිද්ධං ොනං ෙත්වා කායස්ස යභො ප ං ම ණා 
චාතුමහා ාජිකානං යෙවානං සහෙයතං උපපන්යනො සුඤ්ඤං යසරීසකං

විමානං.යයොපනතස්ස ොයනවාවයටොඅයහොසිඋත්තය ොනාමමාණයවො, 
යසො සක්කච්චං ොනං ෙත්වා සහත්ථා ොනං ෙත්වා චිත්තීකතං ොනං ෙත්වා
අනපවිද්ධං ොනං ෙත්වා කායස්ස යභොප ංම ණාසුගතංසග්ගංයලොකං
උපපන්යනොයෙවානංතාවතංසානංසහෙයත’’’න්ත. 

අථයඛොආයස්මාගවම්පතමනුස්සයලොකංආගන්ත්වාඑවමාය ොයචසි– 

‘‘සක්කච්චං ොනං යෙථ, සහත්ථා ොනං යෙථ, චිත්තීකතං ොනං යෙථ, 
අනපවිද්ධං ොනං යෙථ. පායාසි  ාජඤ්යඤො අසක්කච්චං ොනං ෙත්වා
අසහත්ථා ොනං ෙත්වා අචිත්තීකතං ොනං ෙත්වා අපවිද්ධං ොනං ෙත්වා
කායස්ස යභො ප ං ම ණා චාතුමහා ාජිකානං යෙවානං සහෙයතං
උපපන්යනො සුඤ්ඤං යසරීසකං විමානං. යයො පන තස්ස ොයන වාවයටො
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අයහොසි උත්තය ො නාම මාණයවො, යසො සක්කච්චං ොනං ෙත්වා සහත්ථා
ොනංෙත්වාචිත්තීකතංොනංෙත්වාඅනපවිද්ධං ොනංෙත්වාකායස්සයභො
ප ං ම ණා සුගතං සග්ගං යලොකං උපපන්යනො යෙවානං තාවතංසානං
සහෙයත’’න්ත. 

පායාසිසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

මහාවග්යගොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද්ොනං– 

මහාපොනනිොනං, නිබ්ොනඤ්චසුෙස්සනං; 

ජනවසභයගොවින්ෙං, සමයංසක්කපඤ්හකං; 

මහාසතපට්ඨානඤ්ච, පායාසි ෙසමං භයව [සතපට්ඨානපායාසි, 

මහාවග්ගස්ස සඞ්ගයහො (සී. .).) සතපට්ඨානපායාසි, මහාවග්යගොත

වුච්චතීත(සයා.)]. 

මහාවග්ගපාළිනිට්ඨිතා. 
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