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නයමොත ් භගවයතොඅරහයතො ම්මා ම්බුදද්ධ ්  

දීඝනිකාය ො 

පාථිකවග්ගපාළි 

1. පාථිකසුත්තං 

සුනක්ඛත්තවත්ථු 

1. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවාමල්යලසුවිහරති අනුපියංනාම 
[අනුප්පියං නාම ( යා.)] මල්ලානං නිගයමො. අථ යඛො භගවා
පු්බණ්හ මයංනිවාය ත්වාපත්තචීවරමා ායඅනුපියංපිණ්ඩායපාවිසි.අථ
යඛො භගවයතො එත යහොසි – ‘‘අතිප්පයගො යඛො තාව අනුපියායං [අනුපියං 
(ක.)] පිණ්ඩායචරිතුං.යංනූනාහංයයනභග්ගවයගොත්ත ් පරි්බාජක ්  
ආරායමො, යයනභග්ගවයගොත්යතොපරි්බාජයකොයතනුප ඞ්කයමයය’’න්ති. 

2. අථ යඛො භගවා යයන භග්ගවයගොත්ත ්  පරි්බාජක ් ආරායමො, 
යයන භග්ගවයගොත්යතො පරි්බාජයකො යතනුප ඞ්කමි. අථ යඛො
භග්ගවයගොත්යතො පරි්බාජයකො භගවන්තං එත යවොච – ‘‘එතු යඛො, 
භන්යත, භගවා. ්වාගතං, භන්යත, භගවයතො.චිර ් ංයඛො, භන්යත, භගවා
ඉමංපරියායමකාසි යදි ංඉධාගමනාය.නිසී තු, භන්යත, භගවා, ඉ මා නං
පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආ යන. භග්ගවයගොත්යතොපි
යඛො පරි්බාජයකො අඤ්ඤතරං නීචං ආ නං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො භග්ගවයගොත්යතො පරි්බාජයකො භගවන්තං
එත යවොච – ‘‘පුරිමානි, භන්යත, දිව ානි පුරිමතරානි සුනක්ඛත්යතො
ලිච්ඡවිපුත්යතො යයනාහං යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං එත යවොච –
‘පච්චක්ඛායතො  ානි මයා, භග්ගව, භගවා. න  ානාහං භගවන්තං උද්දි ් 
විහරාමී’ති.කච්යචතං, භන්යත, තයථව, යථාසුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො
අවචා’’ති? ‘‘තයථවයඛොඑතං, භග්ගව, යථාසුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො
අවච’’. 

3. පුරිමානි, භග්ගව, දිව ානිපුරිමතරානිසුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො
යයනාහං යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනො යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතො
මං එත යවොච – ‘පච්චක්ඛාමි  ානාහං, භන්යත, භගවන්තං. න  ානාහං, 
භන්යත, භගවන්තං උද්දි ්  විහරි ් ාමී’ති. ‘එවං වුත්යත, අහං, භග්ගව, 
සුනක්ඛත්තංලිච්ඡවිපුත්තංඑත යවොචං – ‘අපිනුතාහං, සුනක්ඛත්ත, එවං
අවචං, එහි ත්වං, සුනක්ඛත්ත, මමං උද්දි ්  විහරාහී’ති? ‘යනො යහතං, 
භන්යත’. ‘ත්වං වාපනමංඑවංඅවච– අහං, භන්යත, භගවන්තංඋද්දි ් 
විහරි ් ාමී’ති? ‘යනොයහතං, භන්යත’.‘ඉතිකිර, සුනක්ඛත්ත, යනවාහංතං
ව ාමි–එහිත්වං, සුනක්ඛත්ත, මමංඋද්දි ් විහරාහීති. නපිකිරමංත්වං
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වය සි – අහං, භන්යත, භගවන්තං උද්දි ්  විහරි ් ාමීති. එවං  න්යත, 
යමොඝපුරි , යකො  න්යතො කං පච්චාචික්ඛසි? ප ් , යමොඝපුරි , යාවඤ්ච 
[යාවච(ක.)] යතඉ ංඅපරද්ධ’න්ති. 

4. ‘නහිපනයම, භන්යත, භගවාඋත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං
කයරොතී’ති.‘අපිනුතාහං, සුනක්ඛත්ත, එවංඅවචං–එහිත්වං, සුනක්ඛත්ත, 
මමං උද්දි ්  විහරාහි, අහං යත උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං
කරි ් ාමී’ති? ‘යනොයහතං, භන්යත’. ‘ත්වංවාපනමංඑවංඅවච– අහං, 
භන්යත, භගවන්තං උද්දි ්  විහරි ් ාමි, භගවා යම උත්තරිමනු ් ධම්මා 
ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් තී’ති? ‘යනො යහතං, භන්යත’. ‘ඉති කිර, 
සුනක්ඛත්ත, යනවාහං තං ව ාමි – එහි ත්වං, සුනක්ඛත්ත, මමං උද්දි ් 
විහරාහි, අහංයත උත්තරිමනු ් ධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියංකරි ් ාමී’ති; නපි
කිරමංත්වංවය සි– අහං, භන්යත, භගවන්තංඋද්දි ් විහරි ් ාමි, භගවා
යම උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් තී’ති. එවං  න්යත, 
යමොඝපුරි , යකො  න්යතොකංපච්චාචික්ඛසි? තංකිංමඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, 
කයත වා උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියය අකයත වා
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියය ය ් ත්ථාය මයා ධම්යමො ය සියතො
ය ො නියයාති තක්කර ්   ම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’ති? ‘කයත වා, භන්යත, 
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියය අකයත වා උත්තරිමනු ් ධම්මා 
ඉද්ධිපාටිහාරියය ය ් ත්ථාය භගවතා ධම්යමො ය සියතො ය ො නියයාති
තක්කර ්   ම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’ති. ‘ඉති කිර, සුනක්ඛත්ත, කයත වා
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියය, අකයත වා උත්තරිමනු ් ධම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරියය, ය ් ත්ථාය මයා ධම්යමො ය සියතො, ය ො නියයාති
තක්කර ්   ම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. තත්ර, සුනක්ඛත්ත, කිං
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කතං කරි ් ති? ප ් , යමොඝපුරි , 
යාවඤ්චයතඉ ංඅපරද්ධ’න්ති. 

5. ‘න හි පන යම, භන්යත, භගවා අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපතී’ති 
[පඤ්ඤායපතීති(පී.)]? ‘අපිනුතාහං, සුනක්ඛත්ත, එවංඅවචං– එහිත්වං, 
සුනක්ඛත්ත, මමං උද්දි ්  විහරාහි, අහං යත අග්ගඤ්ඤං 
පඤ්ඤයප ් ාමී’ති? ‘යනොයහතං, භන්යත’. ‘ත්වංවාපනමංඑවංඅවච–
අහං, භන්යත, භගවන්තං උද්දි ්  විහරි ් ාමි, භගවා යම අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයප ් තී’ති? ‘යනො යහතං, භන්යත’. ‘ඉති කිර, සුනක්ඛත්ත, 
යනවාහංතංව ාමි–එහිත්වං, සුනක්ඛත්ත, මමං උද්දි ් විහරාහි, අහංයත
අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයප ් ාමීති. නපිකිර මං ත්වං වය සි – අහං, භන්යත, 
භගවන්තංඋද්දි ් විහරි ් ාමි, භගවායමඅග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයප ් තී’ති.
එවං න්යත, යමොඝපුරි , යකො න්යතොකංපච්චාචික්ඛසි? තංකිං මඤ්ඤසි, 
සුනක්ඛත්ත, පඤ්ඤත්යතවා අග්ගඤ්යඤ, අපඤ්ඤත්යතවා අග්ගඤ්යඤ, 
ය ් ත්ථාය මයා ධම්යමො ය සියතො, ය ො නියයාති තක්කර ්   ම්මා
දුක්ඛක්ඛයායා’ති? ‘පඤ්ඤත්යත වා, භන්යත, අග්ගඤ්යඤ, අපඤ්ඤත්යත
වා අග්ගඤ්යඤ, ය ් ත්ථාය භගවතා ධම්යමො ය සියතො, ය ො නියයාති



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි පාථිකසුත්තං 

3 

පටුන 

තක්කර ්   ම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’ති. ‘ඉති කිර, සුනක්ඛත්ත, පඤ්ඤත්යත
වා අග්ගඤ්යඤ, අපඤ්ඤත්යත වා අග්ගඤ්යඤ, ය ් ත්ථාය මයා ධම්යමො
ය සියතො, ය ොනියයාතිතක්කර ්  ම්මා දුක්ඛක්ඛයාය.තත්ර, සුනක්ඛත්ත, 
කිංඅග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤත්තං කරි ් ති? ප ් , යමොඝපුරි , යාවඤ්චයතඉ ං
අපරද්ධං’. 

6. ‘අයනකපරියායයනයඛොයත, සුනක්ඛත්ත, මමවණ්යණොභාසියතො 
වජ්ජිගායම – ඉතිපි ය ො භගවා අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො
විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරි  ම්ම ාරථි
 ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො භගවාති. ඉති යඛො යත, සුනක්ඛත්ත, 
අයනකපරියායයනමමවණ්යණොභාසියතොවජ්ජිගායම. 

‘අයනකපරියායයන යඛොයත, සුනක්ඛත්ත, ධම්ම ් වණ්යණොභාසියතො
වජ්ජිගායම –  ්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො  න්දිට්ඨියකො අකාලියකො
එහිප ්සියකොඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිත්යබො විඤ්ඤූහීති. ඉතියඛො
යත, සුනක්ඛත්ත, අයනකපරියායයන ධම්ම ්  වණ්යණො භාසියතො
වජ්ජිගායම. 

‘අයනකපරියායයනයඛොයත, සුනක්ඛත්ත,  ඞ්ඝ ් වණ්යණොභාසියතො 
වජ්ජිගායම – සුප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො
භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො, 
 ාමීචිප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො, යදි ං චත්තාරි පුරි යුගානි
අට්ඨ පුරි පුග්ගලා, එ  භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො, ආහුයනයයයො 
පාහුයනයයයො  ක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොක ් ාති. ඉති යඛො යත, සුනක්ඛත්ත, 
අයනකපරියායයන ඞ්ඝ ් වණ්යණොභාසියතොවජ්ජිගායම. 

‘ආයරොචයාමියඛොයත, සුනක්ඛත්ත, පටියව යාමියඛොයත, සුනක්ඛත්ත. 
භවි ් න්ති යඛො යත, සුනක්ඛත්ත, වත්තායරො, යනො වි හි සුනක්ඛත්යතො
ලිච්ඡවිපුත්යතො  මයණ යගොතයම බ්රහ්මචරියං චරිතුං, ය ො අවි හන්යතො 
සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතොති. ඉති යඛො යත, සුනක්ඛත්ත, 
භවි ් න්ති වත්තායරො’ති. 

එවං පි යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො මයා වුච්චමායනො
අපක්කයමවඉම ්මාධම්මවිනයා, යථාතංආපායියකො යනරයියකො. 

යකොරක්ඛත්ති වත්ථු 

7. ‘‘එකමි ාහං, භග්ගව,  මයංථූලූසු [බුදමූසු (සී.පී.)] විහරාමිඋත්තරකා
නාම ථූලූනං නිගයමො. අථ ඛ්වාහං, භග්ගව, පු්බණ්හ මයං නිවාය ත්වා
පත්තචීවරමා ාය සුනක්ඛත්යතන ලිච්ඡවිපුත්යතන පච්ඡා මයණන
උත්තරකං පිණ්ඩාය පාවිසිං. යතන යඛො පන  මයයන අයචයලො
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යකොරක්ඛත්තියයො කුක්කුරවතියකො චතුක්කුණ්ඩියකො [චතුකුණ්ඩියකො (සී.
පී.) චතුයකොණ්ඩියකො( යා.ක.)] ඡමානිකිණ්ණංභක්ඛ ංමුයඛයනවඛා ති, 
මුයඛයනව භුඤ්ජති. අද්  ා යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො
අයචලං යකොරක්ඛත්තියං කුක්කුරවතිකං චතුක්කුණ්ඩිකං ඡමානිකිණ්ණං
භක්ඛ ං මුයඛයනව ඛා න්තං මුයඛයනව භුඤ්ජන්තං. දි ්වාන ් 
එත යහොසි – ‘ ාධුරූයපො වත, යභො, අයං [අරහං (සී.  යා. පී.)]  මයණො
චතුක්කුණ්ඩියකො ඡමානිකිණ්ණං භක්ඛ ං මුයඛයනව ඛා ති, මුයඛයනව
භුඤ්ජතී’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, භග්ගව, සුනක්ඛත්ත ්  ලිච්ඡවිපුත්ත ්  යචත ා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය සුනක්ඛත්තං ලිච්ඡවිපුත්තං එත යවොචං – 
‘ත්වම්පි නාම, යමොඝපුරි ,  මයණො  කයපුත්තියයො [යමොඝපුරි  
 කයපුත්තියයො(සී. යා.පී.)] පටිජානි ් සී’ති!‘කිංපනමං, භන්යත, භගවා
එවමාහ–‘ත්වම්පි නාම, යමොඝපුරි ,  මයණො කයපුත්තියයො [යමොඝපුරි 
 කයපුත්තියයො (සී.  යා. පී.)] පටිජානි ් සී’ති? ‘නනු යත, සුනක්ඛත්ත, 
ඉමං අයචලං යකොරක්ඛත්තියං කුක්කුරවතිකං චතුක්කුණ්ඩිකං
ඡමානිකිණ්ණං භක්ඛ ං මුයඛයනව ඛා න්තං මුයඛයනව භුඤ්ජන්තං
දි ්වානඑත යහොසි– ාධුරූයපොවත, යභො, අයං මයණො චතුක්කුණ්ඩියකො
ඡමානිකිණ්ණං භක්ඛ ං මුයඛයනව ඛා ති, මුයඛයනව භුඤ්ජතී’ති? ‘එවං, 
භන්යත.කිංපන, භන්යත, භගවාඅරහත්ත ් මච්ඡරායතී’ති? ‘නයඛොඅහං, 
යමොඝපුරි , අරහත්ත ් මච්ඡරායාමි.අපිච, තුය්යහයවතංපාපකංදිට්ඨිගතං
උප්පන්නං, තංපජහ. මායතඅයහොසිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය.යංයඛො
පයනතං, සුනක්ඛත්ත, මඤ්ඤසිඅයචලං යකොරක්ඛත්තියං– ාධුරූයපොඅයං
 මයණොති [මඤ්ඤසි ‘‘අයචයලො යකොරඛත්තියයො  ාධුරූයපො අරහං
 මයණොති’’ ( යා.)]. ය ො  ත්තමං දිව ං අල යකන කාලඞ්කරි ් ති.
කාලඞ්කයතො [කාලකයතො(සී. යා.පී.)] ච කාලකඤ්චිකා [කාලකඤ්ජා(සී.
පී.), කාලකඤ්ජිකා ( යා.)] නාම අසුරා  ්බනිහීයනො අසුරකායයො, තත්ර
උපපජ්ජි ් ති. කාලඞ්කතඤ්ච නං බීරණත්ථම්බයක සු ායන
ඡඩ්යඩ ් න්ති. ආකඞ්ඛමායනො ච ත්වං, සුනක්ඛත්ත, අයචලං 
යකොරක්ඛත්තියං උප ඞ්කමිත්වා පුච්යඡයයාසි – ජානාසි, ආවුය ො
යකොරක්ඛත්තිය [අයචල යකොරඛත්තිය (ක.)], අත්තයනො ගතින්ති? ඨානං
යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං යත අයචයලො යකොරක්ඛත්තියයො
බයාකරි ් ති – ජානාමි, ආවුය ො සුනක්ඛත්ත, අත්තයනො ගතිං; 
කාලකඤ්චිකා නාම අසුරා  ්බනිහීයනො අසුරකායයො, තත්රාම්හි
උපපන්යනොති. 

‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයන අයචයලො 
යකොරක්ඛත්තියයො යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා අයචලං
යකොරක්ඛත්තියංඑත යවොච – ‘බයාකයතොයඛොසි, ආවුය ොයකොරක්ඛත්තිය, 
 මයණන යගොතයමන – අයචයලො යකොරක්ඛත්තියයො  ත්තමං දිව ං
අල යකන කාලඞ්කරි ් ති. කාලඞ්කයතො ච කාලකඤ්චිකා නාම අසුරා
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 ්බනිහීයනො අසුරකායයො, තත්ර උපපජ්ජි ් ති. කාලඞ්කතඤ්ච නං
බීරණත්ථම්බයක සු ායන ඡඩ්යඩ ් න්තී’ති. යයන ත්වං, ආවුය ො
යකොරක්ඛත්තිය, මත්තංමත්තඤ්චභත්තං භුඤ්යජයයාසි, මත්තංමත්තඤ්ච
පානීයංපියවයයාසි.යථා මණ ් යගොතම ්  මිච්ඡාඅ ් වචන’න්ති. 

8. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො එකද්වීහිකාය
 ත්තරත්තින්දිවානිගයණසි, යථාතංතථාගත ් අ ද් හමායනො.අථයඛො, 
භග්ගව, අයචයලො යකොරක්ඛත්තියයො  ත්තමං දිව ං අල යකන
කාලමකාසි. කාලඞ්කයතො ච කාලකඤ්චිකා නාම අසුරා  ්බනිහීයනො
අසුරකායයො, තත්ර උපපජ්ජි. කාලඞ්කතඤ්ච නං බීරණත්ථම්බයක සු ායන
ඡඩ්යඩසුං. 

9. ‘‘අ ්ය ොසි යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො–‘අයචයලො
කිරයකොරක්ඛත්තියයොඅල යකනකාලඞ්කයතොබීරණත්ථම්බයක සු ායන
ඡඩ්ඩියතො’ති. අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයන 
බීරණත්ථම්බකං සු ානං, යයන අයචයලො යකොරක්ඛත්තියයො
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා අයචලං යකොරක්ඛත්තියං තික්ඛත්තුං
පාණිනා ආයකොයටසි – ‘ජානාසි, ආවුය ො යකොරක්ඛත්තිය, අත්තයනො
ගති’න්ති? අථ යඛො, භග්ගව, අයචයලො යකොරක්ඛත්තියයො පාණිනා පිට්ඨිං 
පරිපුඤ්ඡන්යතො වුට්ඨාසි. ‘ජානාමි, ආවුය ො සුනක්ඛත්ත, අත්තයනො ගතිං.
කාලකඤ්චිකා නාම අසුරා  ්බනිහීයනො අසුරකායයො, තත්රාම්හි
උපපන්යනො’තිවත්වාතත්යථවඋත්තායනො පපති [පරිපති( යා.ක.)]. 

10. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයනාහං 
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො අහං, භග්ගව, සුනක්ඛත්තං ලිච්ඡවිපුත්තං
එත යවොචං – ‘තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, යයථව යත අහං අයචලං
යකොරක්ඛත්තියං ආර්භ බයාකාසිං, තයථව තං විපාකං, අඤ්ඤථා වා’ති? 
‘යයථව යම, භන්යත, භගවා අයචලං යකොරක්ඛත්තියං ආර්භ බයාකාසි, 
තයථවතංවිපාකං, යනොඅඤ්ඤථා’ති. ‘තං කිංමඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, යදි
එවං න්යතකතංවායහොති උත්තරිමනු ් ධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියං, අකතං
වාති? ‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං න්යත කතංයහොතිඋත්තරිමනු ් ධම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරියං, යනො අකත’න්ති. ‘එවම්පි යඛො මං ත්වං, යමොඝපුරි , 
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොන්තං එවං වය සි –නහි පන
යම, භන්යත, භගවාඋත්තරිමනු ් ධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොතීති.ප ් , 
යමොඝපුරි , යාවඤ්ච යත ඉ ං අපරද්ධ’න්ති. ‘‘එවම්පි යඛො, භග්ගව, 
සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො මයා වුච්චමායනො අපක්කයමව ඉම ්මා
ධම්මවිනයා, යථාතංආපායියකො යනරයියකො. 
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අයචලකළාරමට්ටකවත්ථු 

11. ‘‘එකමි ාහං, භග්ගව,  මයං යව ාලියං විහරාමි මහාවයන 
කූටාගාර ාලායං. යතන යඛො පන  මයයන අයචයලො කළාරමට්ටයකො
යව ාලියංපටිව ති ලාභග්ගප්පත්යතොයචවය ග්ගප්පත්යතොචවජ්ජිගායම.
ත ්  ත්තවතප ානි [ ත්තවත්තප ානි( යා.පී.)]  මත්තානි මාදින්නානි
යහොන්ති – ‘යාවජීවං අයචලයකො අ ් ං, න වත්ථං පරි යහයයං, යාවජීවං
බ්රහ්මචාරීඅ ් ං, න යමථුනංධම්මංපටිය යවයයං, යාවජීවංසුරාමංය යනව
යායපයයං, න ඔ නකුම්මා ං භුඤ්යජයයං. පුරත්ථියමන යව ාලිං උය නං
නාමයචතියං, තං නාතික්කයමයයං,  ක්ඛියණනයව ාලිංයගොතමකංනාම
යචතියං, තං නාතික්කයමයයං, පච්ඡියමන යව ාලිං  ත්තම්බං නාම
යචතියං, තං නාතික්කයමයයං, උත්තයරන යව ාලිං බහුපුත්තං නාම 
[බහුපුත්තකංනාම( යා.)] යචතියංතංනාතික්කයමයය’න්ති.ය ො ඉයම ං
 ත්තන්නං වතප ානං  මා ානයහතු ලාභග්ගප්පත්යතො යචව
ය ග්ගප්පත්යතොච වජ්ජිගායම. 

12. ‘‘අථයඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතොයයනඅයචයලො 
කළාරමට්ටයකො යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා අයචලං කළාරමට්ටකං
පඤ්හං අපුච්ඡි. ත ්  අයචයලො කළාරමට්ටයකො පඤ්හං පුට්යඨො න
 ම්පායාසි. අ ම්පායන්යතො යකොපඤ්ච ය ො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාත්වාකාසි.අථයඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්ත ්  ලිච්ඡවිපුත්ත ් එත යහොසි
– ‘ ාධුරූපං වත යභො අරහන්තං  මණං ආ ාදිම්හය  [අ ාදියිම්හය 
( යා.)]. මාවතයනොඅයහොසිදීඝරත්තංඅහිතාය දුක්ඛායා’ති. 

13. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයනාහං
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො අහං, භග්ගව, සුනක්ඛත්තං ලිච්ඡවිපුත්තං
එත යවොචං – ‘ත්වම්පි නාම, යමොඝපුරි ,  මයණො  කයපුත්තියයො
පටිජානි ් සී’ති! ‘කිං පන මං, භන්යත, භගවා එවමාහ – ත්වම්පි නාම, 
යමොඝපුරි ,  මයණො  කයපුත්තියයො පටිජානි ් සී’ති? ‘නනු ත්වං, 
සුනක්ඛත්ත, අයචලංකළාරමට්ටකංඋප ඞ්කමිත්වා පඤ්හං අපුච්ඡි.ත ් 
යත අයචයලො කළාරමට්ටයකො පඤ්හං පුට්යඨො න  ම්පායාසි. 
අ ම්පායන්යතොයකොපඤ්චය ො ඤ්ච අප්පච්චයඤ්චපාත්වාකාසි. ත ් යත
එත යහොසි–‘‘ ාධුරූපංවත, යභො, අරහන්තං මණංආ ාදිම්හය .මාවත
යනො අයහොසි දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායා’ති. ‘එවං, භන්යත. කිං පන, 
භන්යත, භගවා අරහත්ත ්  මච්ඡරායතී’ති? ‘න යඛො අහං, යමොඝපුරි , 
අරහත්ත ් මච්ඡරායාමි, අපිචතුය්යහයවතංපාපකංදිට්ඨිගතංඋප්පන්නං, 
තං පජහ. මා යත අයහොසි දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. යං යඛො පයනතං, 
සුනක්ඛත්ත, මඤ්ඤසි අයචලං කළාරමට්ටකං –  ාධුරූයපො අයං [අරහං
( යා.)]  මයණොති, ය ො නචිර ්ය ව පරිහියතො  ානුචාරියකො විචරන්යතො
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ඔ නකුම්මා ං භුඤ්ජමායනො  ්බායනව යව ාලියානි යචතියානි 
 මතික්කමිත්වාය ානිහීයනො [ය ානිකිණ්යණො(ක.)] කාලං කරි ් තී’ති. 

‘‘‘අථ යඛො, භග්ගව, අයචයලොකළාරමට්ටයකොනචිර ්ය ව පරිහියතො 
 ානුචාරියකො විචරන්යතො ඔ නකුම්මා ං භුඤ්ජමායනො  ්බායනව
යව ාලියානියචතියානි  මතික්කමිත්වාය ානිහීයනොකාලමකාසි. 

14. ‘‘අ ්ය ොසි යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො – 
‘අයචයලො කිර කළාරමට්ටයකො පරිහියතො  ානුචාරියකො විචරන්යතො
ඔ නකුම්මා ං භුඤ්ජමායනො  ්බායනව යව ාලියානි යචතියානි
 මතික්කමිත්වා ය ා නිහීයනො කාලඞ්කයතො’ති. අථ යඛො, භග්ගව, 
සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතොයයනාහංයතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වාමං
අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො අහං, භග්ගව, 
සුනක්ඛත්තං ලිච්ඡවිපුත්තං එත යවොචං – ‘තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, 
යයථව යත අහං අයචලං කළාරමට්ටකං ආර්භ බයාකාසිං, තයථව තං
විපාකං, අඤ්ඤථා වා’ති? ‘යයථව යම, භන්යත, භගවා අයචලං
කළාරමට්ටකංආර්භබයාකාසි, තයථවතංවිපාකං, යනො අඤ්ඤථා’ති.‘තං
කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, යදි එවං  න්යත කතං වා යහොති
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං අකතං වා’ති? ‘අද්ධා යඛො, භන්යත, 
එවං  න්යත කතං යහොති උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං, යනො
අකත’න්ති. ‘එවම්පි යඛො මං ත්වං, යමොඝපුරි , උත්තරිමනු ් ධම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොන්තං එවං වය සි –න හි පන යම, භන්යත, භගවා
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කයරොතී’’ති. ප ් , යමොඝපුරි , 
යාවඤ්ච යත ඉ ං අපරද්ධ’න්ති. ‘‘එව’ම්පි යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො 
ලිච්ඡවිපුත්යතොමයාවුච්චමායනොඅපක්කයමවඉම ්මාධම්මවිනයා, යථාතං
ආපායියකො යනරයියකො. 

අයචලපාථිකපුත්තවත්ථු 

15. ‘‘එකමි ාහං, භග්ගව,  මයංතත්යථවයව ාලියංවිහරාමි මහාවයන
කූටාගාර ාලායං. යතන යඛො පන  මයයන අයචයලො පාථිකපුත්යතො 
[පාටිකපුත්යතො (සී. යා.පී.)] යව ාලියංපටිව ති ලාභග්ගප්පත්යතොයචව
ය ග්ගප්පත්යතොචවජ්ජිගායම.ය ොයව ාලියංපරි තිඑවංවාචං භා ති–
‘ මයණොපියගොතයමොඤාණවාය ො, අහම්පිඤාණවාය ො.ඤාණවාය ොයඛො
පනඤාණවාය න අරහති උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං   ්ය තුං.
 මයණො යගොතයමො උපඩ්ඪපථං ආගච්යඡයය, අහම්පි උපඩ්ඪපථං
ගච්යඡයයං. යත තත්ථ උයභොපි උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං
කයරයයාම. එකං යච  මයණො යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා 
ඉද්ධිපාටිහාරියංකරි ් ති, ද්වාහංකරි ් ාමි.ද්යවයච මයණොයගොතයමො 
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියානි කරි ් ති, චත්තාරාහං කරි ් ාමි. 
චත්තාරි යච  මයණො යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියානි
කරි ් ති, අට්ඨාහංකරි ් ාමි.ඉති යාවතකංයාවතකං මයණොයගොතයමො
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උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් ති, තද්දිගුණං තද්දිගුණාහං
කරි ් ාමී’ති. 

16. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයනාහං 
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො මං
එත යවොච – ‘අයචයලො, භන්යත, පාථිකපුත්යතො යව ාලියං පටිව ති
ලාභග්ගප්පත්යතො යචව ය ග්ගප්පත්යතො ච වජ්ජිගායම. ය ො යව ාලියං
පරි ති එවං වාචං භා ති –  මයණොපි යගොතයමො ඤාණවාය ො, අහම්පි
ඤාණවාය ො. ඤාණවාය ො යඛො පන ඤාණවාය න අරහති 
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං   ්ය තුං.  මයණො යගොතයමො
උපඩ්ඪපථං ආගච්යඡයය, අහම්පිඋපඩ්ඪපථංගච්යඡයයං.යතතත්ථඋයභොපි
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කයරයයාම. එකං යච  මයණො
යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් ති, ද්වාහං
කරි ් ාමි. ද්යව යච  මයණො යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරියානිකරි ් ති, චත්තාරාහංකරි ් ාමි. චත්තාරි යච  මයණො
යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියානි කරි ් ති, අට්ඨාහං
කරි ් ාමි. ඉති යාවතකං යාවතකං  මයණො යගොතයමො උත්තරි
මනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් ති, තද්දිගුණං තද්දිගුණාහං
කරි ් ාමී’’ති. 

‘‘එවංවුත්යත, අහං, භග්ගව, සුනක්ඛත්තංලිච්ඡවිපුත්තං එත යවොචං–
‘අභ්යබො යඛො, සුනක්ඛත්ත, අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම  ම්මුඛීභාවං
ආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං
අප්පහායතංදිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මණ ් යගොතම ්  ම්මුඛීභාවං
ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ් විපයතයයා’ති. 

17. ‘රක්ඛයතතං, භන්යත, භගවාවාචං, රක්ඛයතතංසුගයතො වාච’න්ති.
‘කිං පනමංත්වං, සුනක්ඛත්ත, එවංවය සි– රක්ඛයතතං, භන්යත, භගවා
වාචං, රක්ඛයතතංසුගයතොවාච’න්ති? ‘භගවතාච ් , භන්යත, එ ාවාචා
එකංය නඔධාරිතා [ඔවාදිතා(ක.)] – අභ්යබොඅයචයලො පාථිකපුත්යතොතං
වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ්  විපයතයයාති. අයචයලො ච, 
භන්යත, පාථිකපුත්යතො විරූපරූයපනභගවයතො  ම්මුඛීභාවංආගච්යඡයය, 
ත  ් භගවයතො මු ා’ති. 

18. ‘අපිනු, සුනක්ඛත්ත, තථාගයතො තං වාචං භාය යය යා  ා වාචා
ද්වයගාමිනී’ති? ‘කිං පන, භන්යත, භගවතා අයචයලො පාථිකපුත්යතො
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යචත ා යචයතො පරිච්ච විදියතො – අභ්යබො අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං
වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම
 ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපිත ් විපයතයයා’ති? 

‘උ ාහු, ය වතාභගවයතොඑතමත්ථංආයරොයචසුං– අභ්යබො, භන්යත, 
අයචයලොපාථිකපුත්යතොතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතං දිට්ඨිං
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාභගවයතො ම්මුඛීභාවංආගන්තුං. යචපි ් එවම ්  – 
අහංතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා 
 මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ්  
විපයතයයා’ති? 

19. ‘යචත ායචයතොපරිච්චවිදියතොයචවයම, සුනක්ඛත්ත, අයචයලො
පාථිකපුත්යතො අභ්යබො අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාමම ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං.
 යචපි ් එවම ් –අහංතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතං දිට්ඨිං
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, 
මුද්ධාපිත ් විපයතයයා’ති. 

‘ය වතාපි යම එතමත්ථංආයරොයචසුං – අභ්යබො, භන්යත, අයචයලො
පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං 
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාභගවයතො ම්මුඛීභාවංආගන්තුං. යචපි ් එවම ් –
අහංතං වාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා
 මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ් 
විපයතයයා’ති. 

‘අජියතොපි නාම ලිච්ඡවීනං ය නාපති අධුනා කාලඞ්කයතො
තාවතිං කායං උපපන්යනො. ය ොපි මං උප ඞ්කමිත්වා එවමායරොයචසි –
අලජ්ජී, භන්යත, අයචයලො පාථිකපුත්යතො; මු ාවාදී, භන්යත, අයචයලො
පාථිකපුත්යතො. මම්පි, භන්යත, අයචයලො පාථිකපුත්යතො බයාකාසි
වජ්ජිගායම – අජියතො ලිච්ඡවීනං ය නාපති මහානිරයං උපපන්යනොති. න
යඛො පනාහං, භන්යත, මහානිරයං උපපන්යනො; තාවතිං කායම්හි
උපපන්යනො. අලජ්ජී, භන්යත, අයචයලොපාථිකපුත්යතො; මු ාවාදී, භන්යත, 
අයචයලොපාථිකපුත්යතො; අභ්යබොච, භන්යත, අයචයලොපාථිකපුත්යතොතං
වාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතං දිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාභගවයතො
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ් විපයතයයා’ති. 
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‘ඉති යඛො, සුනක්ඛත්ත, යචත ා යචයතො පරිච්ච විදියතො යචව යම
අයචයලො පාථිකපුත්යතො අභ්යබො අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං
අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ්  විපයතයයාති. ය වතාපි යම
එතමත්ථංආයරොයචසුං – අභ්යබො, භන්යත, අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං
වාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතං දිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාභගවයතො
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපිත ්  විපයතයයා’ති. 

‘ය ො යඛො පනාහං, සුනක්ඛත්ත, යව ාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො යයන අයචල ්  පාථිකපුත්ත ් 
ආරායමො යතනුප ඞ්කමි ් ාමි දිවාවිහාරාය. ය ්  ානි ත්වං, සුනක්ඛත්ත, 
ඉච්ඡසි, ත ්  ආයරොයචහී’ති. 

ඉද්ධිපාටිහාරි කථා 

20. ‘‘අථ ඛ්වාහං [අථ යඛො  ්වාහං ( යා.)], භග්ගව, පු්බණ්හ මයං
නිවාය ත්වා පත්තචීවරමා ාය යව ාලිං පිණ්ඩාය පාවිසිං. යව ාලියං
පිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොයයනඅයචල ් 
පාථිකපුත්ත ්  ආරායමො යතනුප ඞ්කමිං දිවාවිහාරාය. අථ යඛො, භග්ගව, 
සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො තරමානරූයපො යව ාලිං පවිසිත්වා යයන
අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා 
අභිඤ්ඤායත අභිඤ්ඤායත ලිච්ඡවී එත යවොච – ‘එ ාවුය ො, භගවා
යව ාලියංපිණ්ඩාය චරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොයයන
අයචල ්  පාථිකපුත්ත ්  ආරායමො යතනුප ඞ්කමි දිවාවිහාරාය.
අභික්කමථාය ්මන්යතො අභික්කමථාය ්මන්යතො,  ාධුරූපානං  මණානං
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං භවි ් තී’ති. අථ යඛො, භග්ගව, 
අභිඤ්ඤාතානං අභිඤ්ඤාතානංලිච්ඡවීනංඑත යහොසි – ‘ ාධුරූපානංකිර, 
යභො,  මණානංඋත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියංභවි ් ති; හන් වත, 
යභො, ගච්ඡාමා’ති. යයන ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා බ්රාහ්මණමහා ාලා
ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා [නානාතිත්ථිය ( යා.)]  මණබ්රාහ්මණා
යතනුප ඞ්කමි. උප ඞ්කමිත්වාඅභිඤ්ඤායතඅභිඤ්ඤායතනානාතිත්ථියය 
[නානාතිත්ථිය ( යා.)]  මණබ්රාහ්මයණ එත යවොච – ‘එ ාවුය ො, භගවා 
යව ාලියංපිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතොයයන
අයචල ්  පාථිකපුත්ත ්  ආරායමො යතනුප ඞ්කමි දිවාවිහාරාය.
අභික්කමථාය ්මන්යතො අභික්කමථාය ්මන්යතො,  ාධුරූපානං  මණානං
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං භවි ් තී’ති. අථ යඛො, භග්ගව, 
අභිඤ්ඤාතානං අභිඤ්ඤාතානං නානාතිත්ථියානං  මණබ්රාහ්මණානං



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි පාථිකසුත්තං 

11 

පටුන 

එත යහොසි – ‘ ාධුරූපානං කිර, යභො,  මණානං උත්තරිමනු ් ධම්මා
ඉද්ධිපාටිහාරියංභවි ් ති; හන් වත, යභො, ගච්ඡාමා’ති. 

‘‘අථ යඛො, භග්ගව, අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී, අභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා ච බ්රාහ්මණමහා ාලා ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා 
 මණබ්රාහ්මණා යයන අයචල ්  පාථිකපුත්ත ්  ආරායමො
යතනුප ඞ්කමිංසු.  ා එ ා, භග්ගව, පරි ා මහා යහොති [පරි ා යහොති (සී.
 යා.පී.)] අයනක තාඅයනක හ ් ා. 

21. ‘‘අ ්ය ොසියඛො, භග්ගව, අයචයලොපාථිකපුත්යතො– ‘අභික්කන්තා
කිර අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී, අභික්කන්තා අභිඤ්ඤාතා 
අභිඤ්ඤාතා ච බ්රාහ්මණමහා ාලා ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා
 මණබ්රාහ්මණා.  මයණොපි යගොතයමො මය්හං ආරායම දිවාවිහාරං
නිසින්යනො’ති. සුත්වාන ්  භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංය ො උ පාදි. අථ
යඛො, භග්ගව, අයචයලොපාථිකපුත්යතො භීයතො  ංවිග්යගොයලොමහට්ඨජායතො
යයනතින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමොයතනුප ඞ්කමි. 

‘‘අ ්ය ොසි යඛො, භග්ගව,  ා පරි ා – ‘අයචයලො කිර පාථිකපුත්යතො
භීයතො  ංවිග්යගොයලොමහට්ඨජායතොයයනතින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමො 
යතනුප ඞ්කන්යතො’ති [යතනුප ඞ්කමන්යතො (සී. පී. ක.)]. අථ යඛො, 
භග්ගව,  ාපරි ාඅඤ්ඤතරංපුරි ංආමන්යතසි– 

‘එහි ත්වං, යභො පුරි , යයන තින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමො, යයන 
අයචයලො පාථිකපුත්යතො යතනුප ඞ්කම. උප ඞ්කමිත්වා අයචලං
පාථිකපුත්තං එවං වය හි – අභික්කමාවුය ො, පාථිකපුත්ත, අභික්කන්තා
අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවී, අභික්කන්තාඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාච
බ්රාහ්මණමහා ාලා ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා  මණබ්රාහ්මණා, 
 මයණොපියගොතයමොආය ්මයතොආරායම දිවාවිහාරංනිසින්යනො; භාසිතා
යඛොපනයතඑ ා, ආවුය ොපාථිකපුත්ත, යව ාලියංපරි තිවාචා මයණොපි
යගොතයමො ඤාණවාය ො, අහම්පි ඤාණවාය ො. ඤාණවාය ො යඛො පන
ඤාණවාය න අරහති උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං   ්ය තුං.
 මයණො යගොතයමො උපඩ්ඪපථං ආගච්යඡයය අහම්පි උපඩ්ඪපථං
ගච්යඡයයං. යත තත්ථ උයභොපි උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං
කයරයයාම. එකං යච  මයණො යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා 
ඉද්ධිපාටිහාරියංකරි ් ති, ද්වාහංකරි ් ාමි.ද්යවයච මයණොයගොතයමො 
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියානි කරි ් ති, චත්තාරාහං කරි ් ාමි. 
චත්තාරි යච  මයණො යගොතයමො උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියානි
කරි ් ති, අට්ඨාහංකරි ් ාමි.ඉති යාවතකංයාවතකං මයණොයගොතයමො
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් ති, තද්දිගුණං තද්දිගුණාහං
කරි ් ාමී’තිඅභික්කම ්ය ව [අභික්කමයයව(සී. යා.පී.)] යඛො; ආවුය ො
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පාථිකපුත්ත, උපඩ්ඪපථං. ්බපඨමංයයවආගන්ත්වා මයණොයගොතයමො
ආය ්මයතොආරායමදිවාවිහාරං නිසින්යනො’ති. 

22. ‘‘එවං, යභොතියඛො, භග්ගව, ය ොපුරිය ොත ් ාපරි ාය පටි ්සුත්වා
යයන තින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමො, යයන අයචයලො පාථිකපුත්යතො 
යතනුප ඞ්කමි. උප ඞ්කමිත්වා අයචලං පාථිකපුත්තං එත යවොච –
‘අභික්කමාවුය ො පාථිකපුත්ත, අභික්කන්තා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා
ලිච්ඡවී, අභික්කන්තා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ච බ්රාහ්මණමහා ාලා
ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා  මණබ්රාහ්මණා.  මයණොපි යගොතයමො
ආය ්මයතො ආරායම දිවාවිහාරං නිසින්යනො. භාසිතා යඛො පන යත එ ා, 
ආවුය ො පාථිකපුත්ත, යව ාලියං පරි ති වාචා –  මයණොපි යගොතයමො
ඤාණවාය ො; අහම්පි ඤාණවාය ො. ඤාණවාය ො යඛො පන ඤාණවාය න
අරහති උත්තරිමනු ් ධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියං   ්ය තුං…යප.…තද්දිගුණං
තද්දිගුණාහං කරි ් ාමීති. අභික්කම ්ය ව යඛො, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, 
උපඩ්ඪපථං.  ්බපඨමංයයව ආගන්ත්වා  මයණො යගොතයමොආය ්මයතො
ආරායමදිවාවිහාරංනිසින්යනො’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භග්ගව, අයචයලො පාථිකපුත්යතො ‘ආයාමි ආවුය ො, 
ආයාමි ආවුය ො’ති වත්වා තත්යථව  ං ප්පති [ ං ්බති (ක.)], න
 ක්යකොති ආ නාපි වුට්ඨාතුං. අථ යඛො ය ො, භග්ගව, පුරිය ො අයචලං
පාථිකපුත්තංඑත යවොච–‘කිංසුනාමයත, ආවුය ොපාථිකපුත්ත, පාවළාසු
නාමයතපීඨක ්මිංඅල්ලීනා, පීඨකංසුනාමයතපාවළාසුඅල්ලීනං? ආයාමි 
ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව  ං ප්පසි, න  ක්යකොසි
ආ නාපි වුට්ඨාතු’න්ති. එවම්පි යඛො, භග්ගව, වුච්චමායනො අයචයලො
පාථිකපුත්යතො ‘ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ො’ති වත්වා තත්යථව
 ං ප්පති, න ක්යකොතිආ නාපි වුට්ඨාතුං. 

23. ‘‘ය ායඛොය ො, භග්ගව, පුරිය ොඅඤ්ඤාසි– ‘පරාභූතරූයපොඅයං 
අයචයලො පාථිකපුත්යතො. ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා
තත්යථව  ං ප්පති, න  ක්යකොති ආ නාපි වුට්ඨාතු’න්ති. අථ තං පරි ං
ආගන්ත්වාඑවමායරොයචසි– ‘පරාභූතරූයපො, යභො [පරාභූතරූයපොයභොඅයං
( යා. ක.), පරාභූතරූයපො (සී. පී.)], අයචයලො පාථිකපුත්යතො. ආයාමි
ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව  ං ප්පති, න  ක්යකොති
ආ නාපිවුට්ඨාතු’න්ති.එවංවුත්යත, අහං, භග්ගව, තංපරි ං එත යවොචං–
‘අභ්යබො යඛො, ආවුය ො, අයචයලො පාථිකපුත්යතොතං වාචං අප්පහායතං
චිත්තං අප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං.
 යචපි ්  එවම ්  – ‘අහං තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං 
දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං
ගච්යඡයය’න්ති, මුද්ධාපිත ් විපයතයයාති. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 
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24. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, අඤ්ඤතයරො ලිච්ඡවිමහාමත්යතොඋට්ඨායා නා
තං පරි ං එත යවොච – ‘යතන හි, යභො, මුහුත්තං තාව ආගයමථ, යාවාහං
ගච්ඡාමි [පච්චාගච්ඡාමි (?)]. අප්යපවනාම අහම්පි  ක්කුයණයයං අයචලං
පාථිකපුත්තංඉමංපරි ං ආයනතු’න්ති. 

‘‘අථ යඛො ය ො, භග්ගව, ලිච්ඡවිමහාමත්යතො යයන 
තින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමො, යයන අයචයලො පාථිකපුත්යතො
යතනුප ඞ්කමි. උප ඞ්කමිත්වා අයචලං පාථිකපුත්තං එත යවොච –
‘අභික්කමාවුය ො පාථිකපුත්ත, අභික්කන්තං යත ය යයයො, අභික්කන්තා
අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී, අභික්කන්තා අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාච
බ්රාහ්මණමහා ාලා ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා  මණබ්රාහ්මණා.
 මයණොපියගොතයමොආය ්මයතොආරායම දිවාවිහාරංනිසින්යනො. භාසිතා
යඛො පන යත එ ා, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, යව ාලියං පරි ති වාචා –
 මයණොපි යගොතයමො ඤාණවාය ො…යප.… තද්දිගුණං තද්දිගුණාහං
කරි ් ාමීති. අභික්කම ්ය ව යඛො, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, උපඩ්ඪපථං.
 ්බපඨමංයයව ආගන්ත්වා  මයණො යගොතයමො ආය ්මයතො ආරායම
දිවාවිහාරං නිසින්යනො. භාසිතා යඛො පයන ා, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, 
 මයණන යගොතයමන පරි ති වාචා – අභ්යබො යඛො අයචයලො
පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං 
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාමම ම්මුඛීභාවංආගන්තුං. යචපි ් එවම ් –අහං
තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා
 මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ් 
විපයතයයාති. අභික්කමාවුය ො පාථිකපුත්ත, අභික්කමයනයනව යත ජයං
කරි ් ාම,  මණ ් යගොතම ්  පරාජය’න්ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භග්ගව, අයචයලො පාථිකපුත්යතො ‘ආයාමි ආවුය ො, 
ආයාමි ආවුය ො’ති වත්වා තත්යථව  ං ප්පති, න  ක්යකොති ආ නාපි 
වුට්ඨාතුං.අථයඛොය ො, භග්ගව, ලිච්ඡවිමහාමත්යතොඅයචලංපාථිකපුත්තං
එත යවොච – ‘කිං සුනාමයත, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, පාවළා සුනාමයත
පීඨක ්මිංඅල්ලීනා, පීඨකංසුනාම යතපාවළාසුඅල්ලීනං? ආයාමිආවුය ො, 
ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව  ං ප්පසි, න  ක්යකොසි ආ නාපි
වුට්ඨාතු’න්ති. එවම්පි යඛො, භග්ගව, වුච්චමායනො අයචයලො පාථිකපුත්යතො
‘ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ො’ති වත්වා තත්යථව  ං ප්පති, න
 ක්යකොතිආ නාපිවුට්ඨාතුං. 

25. ‘‘ය ා යඛො ය ො, භග්ගව, ලිච්ඡවිමහාමත්යතො අඤ්ඤාසි – 
‘පරාභූතරූයපො අයං අයචයලො පාථිකපුත්යතො ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි 
ආවුය ොතිවත්වාතත්යථව ං ප්පති, න ක්යකොතිආ නාපි වුට්ඨාතු’න්ති.
අථ තං පරි ං ආගන්ත්වා එවමායරොයචසි – ‘පරාභූතරූයපො, යභො 
[පරාභූතරූයපො (සී. පී.), පරාභූතරූයපො අයං ( යා.)], අයචයලො 
පාථිකපුත්යතො ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව
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 ං ප්පති, න ක්යකොති ආ නාපිවුට්ඨාතු’න්ති.එවංවුත්යත, අහං, භග්ගව, 
තංපරි ංඑත යවොචං–‘අභ්යබො යඛො, ආවුය ො, අයචයලොපාථිකපුත්යතො
තංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වාමම
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපිත ් විපයතයය. යච පාය ්මන්තානං
ලිච්ඡවීනංඑවම ් –මයංඅයචලංපාථිකපුත්තංවරත්තාහි [යාහිවරත්තාහි
( යා. ක.)] බන්ධිත්වා යගොයුයගහි ආවිඤ්යඡයයාමාති [ආවිඤ්යජයයාමාති
( යා.), ආවිජ්යඣයයාමාති(සී.පී.)], තාවරත්තාඡිජ්යජයයංපාථිකපුත්යතො
වා. අභ්යබො පන අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං
අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම  ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං.
 යචපි ්  එවම ් –අහංතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිං 
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, 
මුද්ධාපි ත ් විපයතයයා’ති. 

26. ‘‘අථයඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී උට්ඨායා නා
තං පරි ං එත යවොච – ‘යතන හි, යභො, මුහුත්තං තාවආගයමථ, යාවාහං
ගච්ඡාමි; අප්යපව නාම අහම්පි  ක්කුයණයයං අයචලං පාථිකපුත්තං ඉමං
පරි ංආයනතු’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී යයන
තින්දුකඛාණුපරි්බාජකාරායමො, යයන අයචයලො පාථිකපුත්යතො 
යතනුප ඞ්කමි. උප ඞ්කමිත්වා අයචලං පාථිකපුත්තං එත යවොච – 
‘අභික්කමාවුය ො පාථිකපුත්ත, අභික්කන්තං යත ය යයයො. අභික්කන්තා
අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවී, අභික්කන්තාඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාච
බ්රාහ්මණමහා ාලා ගහපතියනචයිකා නානාතිත්ථියා  මණබ්රාහ්මණා.
 මයණොපියගොතයමොආය ්මයතොආරායම දිවාවිහාරංනිසින්යනො. භාසිතා
යඛො පන යත එ ා, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, යව ාලියං පරි ති වාචා –
 මයණොපි යගොතයමො ඤාණවාය ො…යප.… තද්දිගුණං තද්දිගුණාහං
කරි ් ාමීති. අභික්කම ්ය ව, යඛො ආවුය ො පාථිකපුත්ත, උපඩ්ඪපථං.
 ්බපඨමංයයව ආගන්ත්වා  මයණො යගොතයමො ආය ්මයතො ආරායම
දිවාවිහාරං නිසින්යනො. භාසිතා යඛො පයන ා, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, 
 මයණනයගොතයමනපරි තිවාචා–අභ්යබොඅයචයලොපාථිකපුත්යතොතං
වාචං අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම
 ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපිත ් විපයතයය. යචපාය ්මන්තානං
ලිච්ඡවීනං එවම ්  – මයං අයචලං පාථිකපුත්තං වරත්තාහි බන්ධිත්වා
යගොයුයගහිආවිඤ්යඡයයාමාති. තා වරත්තා ඡිජ්යජයයං පාථිකපුත්යතො වා.
අභ්යබො පන අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං
අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම  ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං. 
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 යචපි ් එවම ් –අහංතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිං 
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ආගච්යඡයයන්ති, 
මුද්ධාපි ත ්  විපයතයයාති. අභික්කමාවුය ො පාථිකපුත්ත, 
අභික්කමයනයනවයතජයං කරි ් ාම,  මණ ් යගොතම ් පරාජය’න්ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භග්ගව, අයචයලො පාථිකපුත්යතො ‘ආයාමි ආවුය ො, 
ආයාමි ආවුය ො’ති වත්වා තත්යථව  ං ප්පති, න  ක්යකොති ආ නාපි
වුට්ඨාතුං. අථ යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී අයචලං 
පාථිකපුත්තංඑත යවොච–‘කිංසුනාමයත, ආවුය ොපාථිකපුත්ත, පාවළාසු
නාමයත පීඨක ්මිංඅල්ලීනා, පීඨකංසුනාමයතපාවළාසුඅල්ලීනං? ආයාමි
ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව  ං ප්පසි, න  ක්යකොසි
ආ නාපි වුට්ඨාතු’න්ති. එවම්පි යඛො, භග්ගව, වුච්චමායනො අයචයලො
පාථිකපුත්යතො ‘‘ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ො’’ති වත්වා තත්යථව
 ං ප්පති, න ක්යකොතිආ නාපි වුට්ඨාතුන්ති. 

27. ‘‘ය ා යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී අඤ්ඤාසි – 
‘පරාභූතරූයපො අයං අයචයලො පාථිකපුත්යතො ‘ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි
ආවුය ොතිවත්වාතත්යථව  ං ප්පති, න ක්යකොතිආ නාපිවුට්ඨාතු’න්ති, 
අථනංඑත යවොච– 

‘භූතපු්බං, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සීහ ්  මිගරඤ්යඤො එත යහොසි – 
යංනූනාහං අඤ්ඤතරං වන ණ්ඩං නි ් ාය ආ යං කප්යපයයං. තත්රා යං
කප්යපත්වා  ායන්හ මයං ආ යා නික්ඛයමයයං, ආ යා නික්ඛමිත්වා
විජම්යභයයං, විජම්භිත්වා  මන්තා චතුද්දි ා අනුවියලොයකයයං,  මන්තා
චතුද්දි ා අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුං සීහනා ං නය යයං, තික්ඛත්තුං
සීහනා ං නදිත්වා යගොචරාය පක්කයමයයං. ය ො වරං වරං මිග ංයඝ 
[මිග ංඝං ( යා. ක.)] වධිත්වා මුදුමං ානි මුදුමං ානි භක්ඛයිත්වා තයමව
ආ යංඅජ්ඣුයපයය’න්ති. 

‘අථ යඛො, ආවුය ො, ය ො සීයහො මිගරාජා අඤ්ඤතරං වන ණ්ඩං
නි ් ාය ආ යං කප්යපසි. තත්රා යං කප්යපත්වා  ායන්හ මයං ආ යා
නික්ඛමි, ආ යා නික්ඛමිත්වා විජම්භි, විජම්භිත්වා  මන්තා චතුද්දි ා
අනුවියලොයකසි,  මන්තාචතුද්දි ාඅනුවියලොයකත්වාතික්ඛත්තුං සීහනා ං
නදි, තික්ඛත්තුං සීහනා ං නදිත්වා යගොචරාය පක්කාමි. ය ො වරං වරං
මිග ඞ්යඝ වධිත්වා මුදුමං ානි මුදුමං ානි භක්ඛයිත්වා තයමව ආ යං
අජ්ඣුයපසි. 

28. ‘ත ්ය ව යඛො, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සීහ ්  මිගරඤ්යඤො
විඝා  ංවඩ්යඪො ජරසිඞ්ගායලො [ජරසිගායලො (සී.  යා. පී.)] දිත්යතො යචව
බලවාච.අථයඛො, ආවුය ො, ත ් ජරසිඞ්ගාල ්  එත යහොසි–යකොචාහං, 
යකොසීයහොමිගරාජා.යංනූනාහම්පිඅඤ්ඤතරංවන ණ්ඩංනි ් ායආ යං 
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කප්යපයයං. තත්රා යං කප්යපත්වා  ායන්හ මයං ආ යා නික්ඛයමයයං, 
ආ යා නික්ඛමිත්වා විජම්යභයයං, විජම්භිත්වා  මන්තා චතුද්දි ා 
අනුවියලොයකයයං,  මන්තා චතුද්දි ා අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුං
සීහනා ංනය යයං, තික්ඛත්තුංසීහනා ංනදිත්වායගොචරායපක්කයමයයං.
ය ොවරංවරංමිග ඞ්යඝවධිත්වා මුදුමං ානිමුදුමං ානිභක්ඛයිත්වාතයමව
ආ යංඅජ්ඣුයපයය’න්ති. 

‘අථයඛොය ො, ආවුය ො, ජරසිඞ්ගායලොඅඤ්ඤතරංවන ණ්ඩංනි ් ාය
ආ යං කප්යපසි. තත්රා යං කප්යපත්වා  ායන්හ මයං ආ යා නික්ඛමි, 
ආ යානික්ඛමිත්වා විජම්භි, විජම්භිත්වා මන්තාචතුද්දි ාඅනුවියලොයකසි, 
 මන්තා චතුද්දි ා අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුං සීහනා ං නදි ් ාමීති
සිඞ්ගාලකංයයවඅනදියභරණ්ඩකංයයව [යභ ණ්ඩකංයයව(ක.)] අනදි, යක
චඡයවසිඞ්ගායල, යකපන සීහනාය ති [සීහනාය (?)]. 

‘එවයමවයඛොත්වං, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සුගතාප ායනසුජීවමායනො 
සුගතාතිරිත්තානි භුඤ්ජමායනො තථාගයත අරහන්යත  ම්මා ම්බුදද්යධ
ආ ාය ත්බං මඤ්ඤසි. යක ච ඡයව පාථිකපුත්යත, කා ච තථාගතානං 
අරහන්තානං ම්මා ම්බුදද්ධානංආ ා නා’ති. 

29. ‘‘යයතො යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී ඉමිනා 
ඔපම්යමනයනවඅ ක්ඛිඅයචලංපාථිකපුත්තංතම්හාආ නාචායවතුං.අථ
නංඑත යවොච– 

‘සීයහොති අත්තානං යමක්ඛියාන, 
අමඤ්ඤියකොත්ථුමිගරාජාහම ්මි; 
තයථව [තයමව( යා.)] ය ොසිඞ්ගාලකං අනදි, 
යකචඡයවසිඞ්ගායලයකපනසීහනාය ’ති. 

‘එවයමව යඛොත්වං, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සුගතාප ායනසුජීවමායනො
සුගතාතිරිත්තානි භුඤ්ජමායනො තථාගයත අරහන්යත  ම්මා ම්බුදද්යධ
ආ ාය ත්බං මඤ්ඤසි. යක ච ඡයව පාථිකපුත්යත, කා ච තථාගතානං 
අරහන්තානං ම්මා ම්බුදද්ධානංආ ා නා’ති. 

30. ‘‘යයතො යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී ඉමිනාපි 
ඔපම්යමනයනවඅ ක්ඛිඅයචලංපාථිකපුත්තංතම්හාආ නාචායවතුං.අථ
නංඑත යවොච– 

‘අඤ්ඤං අනුචඞ්කමනං, අත්තානංවිඝාය   යමක්ඛිය; 
යාවඅත්තානංනප ් ති, යකොත්ථුතාවබයග්යඝොතිමඤ්ඤති. 

තයථව ය ොසිඞ්ගාලකංඅනදි; 
යකචඡයවසිඞ්ගායලයකපනසීහනාය ’ති. 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි පාථිකසුත්තං 

17 

පටුන 

‘එවයමවයඛොත්වං, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සුගතාප ායනසුජීවමායනො 
සුගතාතිරිත්තානි භුඤ්ජමායනො තථාගයත අරහන්යත  ම්මා ම්බුදද්යධ
ආ ාය ත්බං මඤ්ඤසි. යක ච ඡයව පාථිකපුත්යත, කා ච තථාගතානං
අරහන්තානං ම්මා ම්බුදද්ධානං ආ ා නා’ති. 

31. ‘‘යයතො යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී ඉමිනාපි 
ඔපම්යමනයනවඅ ක්ඛිඅයචලංපාථිකපුත්තංතම්හාආ නාචායවතුං. අථ
නංඑත යවොච– 

‘භුත්වානයභයක [භිඞ්යග(ක.)] ඛලමූසිකායයො, 
කටසීසුඛිත්තානිචයකොණපානි [කූණපානි ( යා.)]; 
මහාවයනසුඤ්ඤවයනවිවඩ්යඪො, 
අමඤ්ඤියකොත්ථුමිගරාජාහම ්මි. 

තයථවය ොසිඞ්ගාලකංඅනදි; 
යකචඡයවසිඞ්ගායලයකපනසීහනාය ’ති. 

‘එවයමවයඛොත්වං, ආවුය ො පාථිකපුත්ත, සුගතාප ායනසුජීවමායනො 
සුගතාතිරිත්තානි භුඤ්ජමායනො තථාගයත අරහන්යත  ම්මා ම්බුදද්යධ
ආ ාය ත්බං මඤ්ඤසි. යක ච ඡයව පාථිකපුත්යත, කා ච තථාගතානං 
අරහන්තානං ම්මා ම්බුදද්ධානංආ ා නා’ති. 

32. ‘‘යයතො යඛො, භග්ගව, ජාලියයො  ාරුපත්තිකන්යතවාසී ඉමිනාපි 
ඔපම්යමනයනවඅ ක්ඛි අයචලංපාථිකපුත්තංතම්හාආ නාචායවතුං. අථ
තං පරි ං ආගන්ත්වා එවමායරොයචසි – ‘පරාභූතරූයපො, යභො, අයචයලො
පාථිකපුත්යතො ආයාමි ආවුය ො, ආයාමි ආවුය ොති වත්වා තත්යථව
 ං ප්පති, න ක්යකොතිආ නාපි වුට්ඨාතු’න්ති. 

33. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, භග්ගව, තං පරි ං එත යවොචං – ‘අභ්යබො
යඛො, ආවුය ො, අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං අප්පහාය තං චිත්තං
අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම  ම්මුඛීභාවං ආගන්තුං. 
 යචපි ් එවම ් –අහංතංවාචංඅප්පහායතංචිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිං 
අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ්   ම්මුඛීභාවං ගච්යඡයයන්ති, 
මුද්ධාපි ත ් විපයතයය. යචපාය ්මන්තානංලිච්ඡවීනංඑවම ්  –මයං
අයචලංපාථිකපුත්තං වරත්තාහිබන්ධිත්වානායගහි [යගොයුයගහි( ්බත්ථ)
අට්ඨකථා ප ්සිත්බා] ආවිඤ්යඡයයාමාති. තා වරත්තා ඡිජ්යජයයං
පාථිකපුත්යතො වා. අභ්යබො පන අයචයලො පාථිකපුත්යතො තං වාචං
අප්පහාය තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා මම
 ම්මුඛීභාවංආගන්තුං.  යචපි ්  එවම ්  – අහං තං වාචං අප්පහාය තං
චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනි ් ජ්ජිත්වා  මණ ්  යගොතම ් 
 ම්මුඛීභාවංගච්යඡයයන්ති, මුද්ධාපි ත ් විපයතයයා’ති. 
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34. ‘‘අථ ඛ්වාහං, භග්ගව, තං පරි ං ධම්මියා කථාය  න්  ්ය සිං
 මා යපසිං  මුත්යතයජසිං  ම්පහංය සිං, තං පරි ං ධම්මියා කථාය 
 න්  ්ය ත්වා  මා යපත්වා  මුත්යතයජත්වා  ම්පහංය ත්වා
මහාබන්ධනා යමොක්ඛං කරිත්වා චතුරාසීතිපාණ හ ් ානි මහාවිදුග්ගා
උද්ධරිත්වා යතයජොධාතුං  මාපජ්ජිත්වා  ත්තතාලං යවහා ං
අ්භුග්ගන්ත්වා අඤ්ඤං  ත්තතාලම්පි අච්චිං [අග්ගිං ( යා.)] 
අභිනිම්මිනිත්වා පජ්ජලිත්වා ධූමායිත්වා [ධූපායිත්වා (සී. පී.)] මහාවයන
කූටාගාර ාලායංපච්චුට්ඨාසිං. 

35. ‘‘අථ යඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො යයනාහං 
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො අහං, භග්ගව, සුනක්ඛත්තං ලිච්ඡවිපුත්තං
එත යවොචං – ‘තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, යයථව යත අහං අයචලං
පාථිකපුත්තං ආර්භ බයාකාසිං, තයථව තං විපාකං අඤ්ඤථා වා’ති? 
‘යයථවයම, භන්යත, භගවාඅයචලංපාථිකපුත්තංආර්භබයාකාසි, තයථව 
තංවිපාකං, යනොඅඤ්ඤථා’ති. 

‘තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, යදි එවං  න්යත කතං වා යහොති
උත්තරිමනු ් ධම්මාඉද්ධිපාටිහාරියං, අකතංවා’ති? ‘අද්ධා යඛො, භන්යත, 
එවං  න්යත කතං යහොති උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං, යනො 
අකත’න්ති. ‘එවම්පි යඛො මං ත්වං, යමොඝපුරි , උත්තරිමනු ් ධම්මා 
ඉද්ධිපාටිහාරියංකයරොන්තං එවං වය සි –න හි පන යම, භන්යත, භගවා
උත්තරිමනු ් ධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං කයරොතීති. ප ් , යමොඝපුරි , 
යාවඤ්චයතඉ ංඅපරද්ධං’ති. 

‘‘එවම්පියඛො, භග්ගව, සුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතොමයා වුච්චමායනො
අපක්කයමවඉම ්මාධම්මවිනයා, යථාතංආපායියකොයනරයියකො. 

අග්ගඤ්ඤපඤ්ඤත්තිකථා 

36. ‘‘අග්ගඤ්ඤඤ්චාහං, භග්ගව, පජානාමි. තඤ්ච පජානාමි 
[‘‘තඤ්චපජානාමී’’ති ඉ ං  යායපොත්ථයකනත්ථි], තයතො ච උත්තරිතරං
පජානාමි, තඤ්ච පජානං [පජානනං ( යා. ක.) අට්ඨකථා ංවණ්ණනා
ප ්සිත්බා] නපරාම ාමි, අපරාම යතොචයමපච්චත්තඤ්යඤව නි්බුදති
විදිතා, ය භිජානංතථාගයතොයනොඅනයංආපජ්ජති. 

37. ‘‘ න්ති, භග්ගව, එයක මණබ්රාහ්මණාඉ ් රකුත්තං බ්රහ්මකුත්තං
ආචරියකංඅග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති.තයාහංඋප ඞ්කමිත්වාඑවං ව ාමි–
‘ ච්චං කිර තුම්යහ ආය ්මන්යතො ඉ ් රකුත්තං බ්රහ්මකුත්තං ආචරියකං 
අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යත ච යම එවං පුට්ඨා, ‘ආයමො’ති [ආමාති 
( යා.)] පටිජානන්ති. තයාහං එවං ව ාමි – ‘කථංවිහිතකං පන [කථං
විහිතකංයනොපන (ක.)] තුම්යහආය ්මන්යතොඉ ් රකුත්තං බ්රහ්මකුත්තං
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ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යත මයා පුට්ඨා න  ම්පායන්ති, 
අ ම්පායන්තාමමඤ්යඤවපටිපුච්ඡන්ති.යත ාහංපුට්යඨොබයාකයරොමි– 

38. ‘යහොති යඛො ය ො, ආවුය ො,  මයයො යං ක ාචි කරහචි දීඝ ්  
අද්ධුයනො අච්චයයන අයං යලොයකො  ංවට්ටති.  ංවට්ටමායන යලොයක
යයභුයයයන  ත්තා ආභ ් ර ංවත්තනිකා යහොන්ති. යත තත්ථ යහොන්ති
මයනොමයා පීතිභක්ඛා  යංපභා අන්තලික්ඛචරා සුභට්ඨායියනො චිරං
දීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

‘යහොතියඛොය ො, ආවුය ො,  මයයොයංක ාචිකරහචිදීඝ ් අද්ධුයනො 
අච්චයයන අයං යලොයකො විවට්ටති. විවට්ටමායන යලොයක සුඤ්ඤං
බ්රහ්මවිමානංපාතුභවති. අථයඛො [අථ(සී. යා.පී.)] අඤ්ඤතයරො  ත්යතො
ආයුක්ඛයා වා පුඤ්ඤක්ඛයා වා ආභ ් රකායා චවිත්වා සුඤ්ඤං
බ්රහ්මවිමානං උපපජ්ජති. ය ො තත්ථ යහොති මයනොමයයො පීතිභක්යඛො
 යංපයභොඅන්තලික්ඛචයරොසුභට්ඨායී, චිරංදීඝමද්ධානංතිට්ඨති. 

‘ත ්  තත්ථ එකක ්  දීඝරත්තං නිවුසිතත්තා අනභිරති පරිත ් නා 
උප්පජ්ජති–අයහොවතඅඤ්යඤපි ත්තාඉත්ථත්තංආගච්යඡයයන්ති.අථ
අඤ්යඤපි  ත්තාආයුක්ඛයා වා පුඤ්ඤක්ඛයා වා ආභ ් රකායා චවිත්වා 
බ්රහ්මවිමානංඋපපජ්ජන්තිත ්  ත්ත ්  හබයතං.යතපිතත්ථයහොන්ති
මයනොමයා පීතිභක්ඛා  යංපභා අන්තලික්ඛචරා සුභට්ඨායියනො, චිරං
දීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

39. ‘තත්රාවුය ො, යයො ය ො  ත්යතො පඨමං උපපන්යනො, ත ්  එවං
යහොති – අහම ්මි බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු ය ො
ව වත්තී ඉ ් යරො කත්තා නිම්මාතා ය ට්යඨො  ජිතා [ ඤ්ජිතා (සී. පී.), 
 ජ්ජිතා ( යා.කං.)] වසීපිතාභූතභබයානං, මයාඉයම ත්තානිම්මිතා.තං
කි ්  යහතු? මමඤ්හි පු්යබ එත යහොසි – අයහො වත අඤ්යඤපි  ත්තා
ඉත්ථත්තං ආගච්යඡයයන්ති; ඉති මම ච මයනොපණිධි. ඉයම ච  ත්තා
ඉත්ථත්තංආගතාති. 

‘යයපියත ත්තාපච්ඡාඋපපන්නා, යත ම්පිඑවංයහොති –අයංයඛො 
භවං බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤ ත්ථු ය ො ව වත්තී
ඉ ් යරොකත්තා නිම්මාතාය ට්යඨො ජිතාවසීපිතාභූතභබයානං; ඉමිනා
මයංයභොතාබ්රහ්මුනා නිම්මිතා.තංකි ් යහතු? ඉමඤ්හිමයංඅද්  ාමඉධ
පඨමංඋපපන්නං; මයංපනාම්හ පච්ඡාඋපපන්නාති. 

40. ‘තත්රාවුය ො, යයො ය ො  ත්යතො පඨමං උපපන්යනො, ය ො
දීඝායුකතයරොචයහොතිවණ්ණවන්තතයරොචමයහ ක්ඛතයරොච.යයපන
යත ත්තා පච්ඡාඋපපන්නා, යතඅප්පායුකතරාචයහොන්තිදු්බණ්ණතරා
චඅප්යප ක්ඛතරාච. 
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පටුන 

‘ඨානංයඛොපයනතං, ආවුය ො, විජ්ජති, යංඅඤ්ඤතයරො ත්යතොතම්හා 
කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති. ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො
අගාර ්මාඅනගාරියං ප්බජති.අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජියතො මායනො 
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය 
 ම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යතතං පු්යබනිවා ංඅනු ් රති; තයතොපරංනානු ් රති. 

‘ය ො එවමාහ–යයොයඛොය ොභවංබ්රහ්මා මහාබ්රහ්මාඅභිභූඅනභිභූයතො
අඤ්ඤ ත්ථු ය ොව වත්තීඉ ් යරොකත්තානිම්මාතා ය ට්යඨො ජිතාවසී
පිතා භූතභබයානං, යයන මයං යභොතා බ්රහ්මුනා නිම්මිතා. ය ො නිච්යචො
ධුයවො [  ් යතො දීඝායුයකො ( යා. ක.)]   ් යතො අවිපරිණාමධම්යමො
  ් ති මංතයථවඨ ් ති.යයපනමයංඅහුම්හායතනයභොතාබ්රහ්මුනා 
නිම්මිතා, යත මයං අනිච්චා අද්ධුවා [අද්ධුවා අ  ් තා ( යා. ක.)] 
අප්පායුකා චවනධම්මා ඉත්ථත්තං ආගතා’ති. එවංවිහිතකං යනො තුම්යහ 
ආය ්මන්යතො ඉ ් රකුත්තං බ්රහ්මකුත්තං ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයපථාති. ‘යත එවමාහංසු–එවංයඛොයනො, ආවුය ොයගොතම, සුතං, 
යයථවාය ්මා යගොතයමොආහා’ති. ‘‘අග්ගඤ්ඤඤ්චාහං, භග්ගව, පජානාමි.
තඤ්ච පජානාමි, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාමි, තඤ්ච පජානං න
පරාම ාමි, අපරාම යතොචයමපච්චත්තඤ්යඤවනි්බුදතිවිදිතා.ය භිජානං 
තථාගයතොයනොඅනයංආපජ්ජති. 

41. ‘‘ න්ති, භග්ගව, එයක මණබ්රාහ්මණාඛිඩ්ඩාපය ොසිකං ආචරියකං
අග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති.තයාහංඋප ඞ්කමිත්වාඑවංව ාමි–‘ ච්චංකිර 
තුම්යහ ආය ්මන්යතො ඛිඩ්ඩාපය ොසිකං ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයපථා’ති? යතචයමඑවං පුට්ඨා‘ආයමො’තිපටිජානන්ති.තයාහං එවං
ව ාමි – ‘කථංවිහිතකං පන තුම්යහ ආය ්මන්යතො ඛිඩ්ඩාපය ොසිකං
ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යත මයා පුට්ඨා න  ම්පායන්ති, 
අ ම්පායන්තාමමඤ්යඤවපටිපුච්ඡන්ති, යත ාහංපුට්යඨො බයාකයරොමි – 

42. ‘ න්තාවුය ො, ඛිඩ්ඩාපය ොසිකා නාම ය වා. යත අතියවලං 
හ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නා [හ ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නා (ක.)] 
විහරන්ති.යත ංඅතියවලංහ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නානංවිහරතං ති 
 ම්මු ් ති,  තියා ම්යමො ා [ තියා ම්යමො ාය( යා.)] යතය වාතම්හා
කායාචවන්ති. 

‘ඨානං යඛොපයනතං, ආවුය ො, විජ්ජති, යං අඤ්ඤතයරො ත්යතොතම්හා
කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති, ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො 
අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජති, අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජියතො මායනො
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය
 ම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යතතංපු්යබනිවා ංඅනු ් රති; තයතොපරං නානු ් රති. 
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‘ය ොඑවමාහ–යයයඛොයතයභොන්යතොය වානඛිඩ්ඩාපය ොසිකායත
න අතියවලං හ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නා විහරන්ති. යත ං නාතියවලං 
හ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නානං විහරතං  ති න  ම්මු ් ති,  තියා
අ ම්යමො ා යත ය වා තම්හා කායා න චවන්ති, නිච්චා ධුවා   ් තා 
අවිපරිණාමධම්මා   ් ති මං තයථව ඨ ් න්ති. යය පන මයං අහුම්හා 
ඛිඩ්ඩාපය ොසිකා යත මයං අතියවලං හ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නා
විහරිම්හා, යත ංයනො අතියවලංහ ් ඛිඩ්ඩාරතිධම්ම මාපන්නානංවිහරතං
 ති ම්මු ් ති,  තියා ම්යමො ා එවං [ ම්යමො ාඑව (සී.පී.) ම්යමො ා
යත ( යා. ක.)] මයං තම්හා කායා චුතා, අනිච්චා අද්ධුවා අප්පායුකා
චවනධම්මාඉත්ථත්තංආගතාති. එවංවිහිතකංයනො තුම්යහආය ්මන්යතො
ඛිඩ්ඩාපය ොසිකංආචරියකං අග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤයපථා’ති. ‘යත එවමාහංසු–
එවංයඛොයනො, ආවුය ො යගොතම, සුතං, යයථවාය ්මායගොතයමොආහා’ති.
‘‘අග්ගඤ්ඤඤ්චාහං, භග්ගව, පජානාමි…යප.… ය භිජානංතථාගයතොයනො
අනයංආපජ්ජති. 

43. ‘‘ න්ති, භග්ගව, එයක මණබ්රාහ්මණාමයනොපය ොසිකංආචරියකං 
අග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති.තයාහංඋප ඞ්කමිත්වාඑවංව ාමි–‘ ච්චංකිර
තුම්යහ ආය ්මන්යතො මයනොපය ොසිකං ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයපථා’ති? යතචයමඑවංපුට්ඨා ‘ආයමො’තිපටිජානන්ති.තයාහංඑවං
ව ාමි – ‘කථංවිහිතකං පන තුම්යහ ආය ්මන්යතො මයනොපය ොසිකං
ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යත මයා පුට්ඨා න  ම්පායන්ති, 
අ ම්පායන්තාමමඤ්යඤවපටිපුච්ඡන්ති.යත ාහංපුට්යඨොබයාකයරොමි– 

44. ‘ න්තාවුය ො, මයනොපය ොසිකා නාම ය වා. යත අතියවලං 
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්ති. යත අතියවලං අඤ්ඤමඤ්ඤං
උපනිජ්ඣායන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි චිත්තානි පදූය න්ති. යත
අඤ්ඤමඤ්ඤං පදුට්ඨචිත්තාකිලන්තකායාකිලන්තචිත්තා.යතය වාතම්හා
කායාචවන්ති. 

‘ඨානංයඛොපයනතං, ආවුය ො, විජ්ජති, යංඅඤ්ඤතයරො ත්යතොතම්හා 
කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති. ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො
අගාර ්මාඅනගාරියං ප්බජති.අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජියතො මායනො
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය
 ම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යතතංපු්යබනිවා ංඅනු ් රති, තයතොපරංනානු ් රති. 

‘ය ොඑවමාහ–යයයඛොයතයභොන්යතොය වානමයනොපය ොසිකායත
නාතියවලං අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්ති. යත නාතියවලං
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි චිත්තානි
නප්පදූය න්ති. යත අඤ්ඤමඤ්ඤං අප්පදුට්ඨචිත්තා අකිලන්තකායා
අකිලන්තචිත්තා.යතය වාතම්හා [අකිලන්තචිත්තාතම්හා(ක.)] කායා න
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චවන්ති, නිච්චා ධුවා   ් තා අවිපරිණාමධම්මා   ් ති මං තයථව 
ඨ ් න්ති. යය පන මයං අහුම්හා මයනොපය ොසිකා, යත මයං අතියවලං
අඤ්ඤමඤ්ඤං උපනිජ්ඣායිම්හා. යත මයං අතියවලං අඤ්ඤමඤ්ඤං
උපනිජ්ඣායන්තා අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි චිත්තානි පදූසිම්හා [පය ොසියිම්හා
( යා.), පදූ යිම්හා (?)]. යත මයං අඤ්ඤමඤ්ඤං පදුට්ඨචිත්තා
කිලන්තකායාකිලන්තචිත්තා. එවං මයං [කිලන්තචිත්තාඑවමයං (සී. පී.), 
කිලන්තචිත්තා (ක.)] තම්හා කායා චුතා, අනිච්චා අද්ධුවා අප්පායුකා
චවනධම්මාඉත්ථත්තං ආගතාති.එවංවිහිතකංයනොතුම්යහආය ්මන්යතො
මයනොපය ොසිකංආචරියකංඅග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති.‘යතඑවමාහංසු–
එවංයඛොයනො, ආවුය ොයගොතම, සුතං, යයථවාය ්මායගොතයමො ආහා’ති.
‘‘අග්ගඤ්ඤඤ්චාහං, භග්ගව, පජානාමි…යප.…ය භිජානංතථාගයතොයනො
අනයං ආපජ්ජති. 

45. ‘‘ න්ති, භග්ගව, එයක  මණබ්රාහ්මණා අධිච්ච මුප්පන්නං
ආචරියකංඅග්ගඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති.තයාහංඋප ඞ්කමිත්වාඑවං ව ාමි–
‘ ච්චං කිර තුම්යහ ආය ්මන්යතො අධිච්ච මුප්පන්නං ආචරියකං
අග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යතචයමඑවංපුට්ඨා‘ආයමො’තිපටිජානන්ති.
තයාහං එවං ව ාමි – ‘කථංවිහිතකං පන තුම්යහ ආය ්මන්යතො
අධිච්ච මුප්පන්නංආචරියකංඅග්ගඤ්ඤං පඤ්ඤයපථා’ති? යත මයාපුට්ඨා
න  ම්පායන්ති, අ ම්පායන්තාමමඤ්යඤවපටිපුච්ඡන්ති.යත ාහං පුට්යඨො
බයාකයරොමි– 

46. ‘ න්තාවුය ො, අ ඤ්ඤ ත්තානාමය වා. ඤ්ඤුප්පා ාචපන යත
ය වාතම්හාකායාචවන්ති. 

‘ඨානංයඛොපයනතං, ආවුය ො, විජ්ජති.යංඅඤ්ඤතයරො ත්යතොතම්හා 
කායා චවිත්වා ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති. ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො
අගාර ්මාඅනගාරියං ප්බජති.අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජියතො මායනො
ආතප්පමන්වාය පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය
 ම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යත තං [ඉ ං ප ං බ්රහ්මජාලසුත්යත න දි ් ති. එවං (පී. ක.)] 
 ඤ්ඤුප්පා ංඅනු ් රති, තයතොපරංනානු ් රති. 

‘ය ො එවමාහ – අධිච්ච මුප්පන්යනො අත්තා ච යලොයකො ච. තංකි ්  
යහතු? අහඤ්හි පු්යබ නායහොසිං, ය ොම්හි එතරහි අහුත්වා  න්තතාය 
[ ත්තකාය (සී. පී.),  ත්තාය (ක. සී.)] පරිණයතොති. එවංවිහිතකං යනො
තුම්යහ ආය ්මන්යතො අධිච්ච මුප්පන්නං ආචරියකං අග්ගඤ්ඤං
පඤ්ඤයපථා’ති? ‘යතඑවමාහංසු–එවංයඛොයනො, ආවුය ොයගොතම, සුතං
යයථවාය ්මා යගොතයමො ආහා’ති. ‘‘අග්ගඤ්ඤඤ්චාහං, භග්ගව, පජානාමි
තඤ්ච පජානාමි, තයතො ච උත්තරිතරං පජානාමි, තඤ්ච පජානං න



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි පාථිකසුත්තං 

23 

පටුන 

පරාම ාමි, අපරාම යතොචයමපච්චත්තඤ්යඤවනි්බුදතිවිදිතා.ය භිජානං
තථාගයතොයනොඅනයං ආපජ්ජති. 

47. ‘‘එවංවාදිං යඛො මං, භග්ගව, එවමක්ඛායිං එයක  මණබ්රාහ්මණා
අ තා තුච්ඡා මු ා අභූයතන අ්භාචික්ඛන්ති – ‘විපරීයතො  මයණො
යගොතයමො භික්ඛයවොච. මයණොයගොතයමොඑවමාහ–ය ්මිං මයයසුභං
වියමොක්ඛං උප ම්පජ්ජ විහරති,  ්බං ත ්මිං  මයය අසුභන්ත්යවව 
[අසුභන්යතව (සී. යා. පී.)] පජානාතී’ති [ ඤ්ජානාතීති (සී. පී.)]. න යඛො
පනාහං, භග්ගව, එවංව ාමි–‘ය ්මිං මයයසුභංවියමොක්ඛං උප ම්පජ්ජ
විහරති,  ්බංත ්මිං මයයඅසුභන්ත්යවවපජානාතී’ති.එවඤ්ච ඛ්වාහං, 
භග්ගව, ව ාමි – ‘ය ්මිං  මයය සුභං වියමොක්ඛං උප ම්පජ්ජ විහරති, 
සුභන්ත්යවවත ්මිං මයයපජානාතී’ති. 

‘‘යත ච, භන්යත, විපරීතා, යයභගවන්තං විපරීතයතො හන්තිභික්ඛයවො
ච. එවංප න්යනො අහං, භන්යත, භගවති. පයහොති යම භගවා තථා ධම්මං
ය ය තුං, යථාඅහංසුභංවියමොක්ඛංඋප ම්පජ්ජ විහයරයය’’න්ති. 

48. ‘‘දුක්කරං යඛො එතං, භග්ගව, තයා අඤ්ඤදිට්ඨියකන 
අඤ්ඤඛන්තියකන අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රායයොයගන
අඤ්ඤත්රාචරියයකන සුභං වියමොක්ඛං උප ම්පජ්ජ විහරිතුං. ඉඞ්ඝ ත්වං, 
භග්ගව, යයො ච යත අයං මයි ප ාය ො, තයමවත්වං  ාධුකමනුරක්ඛා’’ති.
‘‘ යච තං, භන්යත, මයා දුක්කරං අඤ්ඤදිට්ඨියකන අඤ්ඤඛන්තියකන
අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රායයොයගන අඤ්ඤත්රාචරියයකනසුභං වියමොක්ඛං 
උප ම්පජ්ජවිහරිතුං.යයොචයමඅයං, භන්යත, භගවතිප ාය ො, තයමවාහං 
 ාධුකමනුරක්ඛි ් ාමී’’ති.ඉ මයවොචභගවා.අත්තමයනොභග්ගවයගොත්යතො
පරි්බාජයකොභගවයතො භාසිතංඅභිනන්දීති. 

පාථිකසුත්තං [පාටිකසුත්තන්තං(සී. යා. කං.පී.)] නිට්ඨිතංපඨමං. 
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2. උදුම්බරිකසුත්තං 

නියරොධපරපරි්බාජකවත්ථු 

49. එවං යමසුතං –එකං මයංභගවාරාජගයහවිහරති ගිජ්ඣකූයට
ප්බයත.යතනයඛොපන මයයනනියරොයධොපරි්බාජයකොඋදුම්බරිකාය 
පරි්බාජකාරායම පටිව ති මහතියා පරි්බාජකපරි ාය  ද්ධිං
තිං මත්යතහි පරි්බාජක යතහි.අථයඛො න්ධායනොගහපතිදිවා දිව ්  
[දිවාදිව ්ය ව (සී.  යා. පී.)] රාජගහා නික්ඛමි භගවන්තං   ් නාය. අථ
යඛො  න්ධාන ්  ගහපති ්  එත යහොසි – ‘‘අකායලො යඛො භගවන්තං
  ් නාය. පටි ල්ලීයනො භගවා. මයනොභාවනීයානම්පි භික්ඛූනං අ මයයො
  ් නාය. පටි ල්ලීනා මයනොභාවනීයා භික්ඛූ. යංනූනාහං යයන
උදුම්බරිකාය පරි්බාජකාරායමො, යයන නියරොයධො පරි්බාජයකො
යතනුප ඞ්කයමයය’’න්ති.අථයඛො න්ධායනොගහපතියයනඋදුම්බරිකාය 
පරි්බාජකාරායමො, යතනුප ඞ්කමි. 

50. යතන යඛො පන  මයයන නියරොයධො පරි්බාජයකො මහතියා 
පරි්බාජකපරි ාය  ද්ධිං නිසින්යනො යහොති උන්නාදිනියා
උච්චා ද් මහා ද් ාය අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං කයථන්තියා.
ය යයථි ං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං ය නාකථං භයකථං
යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං  යනකථං මාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනප කථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං
පු්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං  මුද් ක්ඛායිකං
ඉතිභවාභවකථං ඉතිවා. 

51. අද්  ායඛොනියරොයධොපරි්බාජයකො න්ධානංගහපතිංදූරයතොව 
ආගච්ඡන්තං. දි ්වා  කං පරි ං  ණ්ඨායපසි – ‘‘අප්ප ද් ා යභොන්යතො
යහොන්තු, මා යභොන්යතො ද් මකත්ථ.අයං මණ ් යගොතම ්  ාවයකො
ආගච්ඡති  න්ධායනො ගහපති. යාවතා යඛො පන  මණ ්  යගොතම ් 
 ාවකා ගිහී ඔ ාතව නා රාජගයහ පටිව න්ති, අයං යත ං අඤ්ඤතයරො 
 න්ධායනො ගහපති. අප්ප ද් කාමා යඛො පයනයත ආය ්මන්යතො 
අප්ප ද් විනීතා, අප්ප ද්  ්  වණ්ණවාදියනො. අප්යපව නාම අප්ප ද් ං
පරි ං විදිත්වා උප ඞ්කමිත්බං මඤ්යඤයයා’’ති. එවං වුත්යත යත 
පරි්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං. 

52. අථ යඛො  න්ධායනො ගහපති යයන නියරොයධො පරි්බාජයකො 
යතනුප ඞ්කමි, උප ඞ්කමිත්වා නියරොයධන පරි්බාජයකන  ද්ධිං
 ම්යමොදි.  ම්යමො නීයං කථං  ාරණීයං වීති ායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො  න්ධායනො ගහපති නියරොධං පරි්බාජකං
එත යවොච–‘‘අඤ්ඤථායඛොඉයමයභොන්යතො අඤ්ඤතිත්ථියාපරි්බාජකා
 ඞ්ගම්ම  මාගම්ම උන්නාදියනො උච්චා ද් මහා ද් ා අයනකවිහිතං 
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තිරච්ඡානකථං අනුයුත්තා විහරන්ති. ය යයථි ං – රාජකථං…යප.…
ඉතිභවාභවකථං ඉති වා. අඤ්ඤථා යඛො [ච (සී. පී.)] පන ය ො භගවා
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි ය නා නානි පටිය වති අප්ප ද් ානි 
අප්පනිග්යඝො ානි විජනවාතානි මනු ් රාහ ්ය යයකානි 
පටි ල්ලාන ාරුප්පානී’’ති. 

53. එවං වුත්යත නියරොයධො පරි්බාජයකො  න්ධානං ගහපතිං 
එත යවොච – ‘‘යග්යඝ ගහපති, ජායනයයාසි, යකන  මයණො යගොතයමො
 ද්ධිං  ල්ලපති, යකන ාකච්ඡං මාපජ්ජති, යකනපඤ්ඤායවයයත්තියං
 මාපජ්ජති? සුඤ්ඤාගාරහතා මණ ් යගොතම ් පඤ්ඤාඅපරි ාවචයරො
 මයණො යගොතයමො නාලං  ල්ලාපාය. ය ො අන්තමන්තායනව ය වති 
[අන්තපන්තායනව ( යා.)]. ය යයථාපි නාම යගොකාණා පරියන්තචාරිනී
අන්තමන්තායනවය වති.එවයමවසුඤ්ඤාගාරහතා  මණ ් යගොතම ් 
පඤ්ඤා; අපරි ාවචයරො  මයණො යගොතයමො; නාලං  ල්ලාපාය. ය ො 
අන්තමන්තායනව ය වති. ඉඞ්ඝ, ගහපති,  මයණො යගොතයමො ඉමං පරි ං
ආගච්යඡයය, එකපඤ්යහයනව නං  ං ාය යයාම [ ංහයරයයාම (ක.)], 
තුච්ඡකුම්භීවනංමඤ්යඤඔයරොයධයයාමා’’ති. 

54. අ ්ය ොසි යඛො භගවා දි්බාය ය ොතධාතුයා විසුද්ධාය 
අතික්කන්තමානුසිකාය  න්ධාන ්  ගහපති ්  නියරොයධන
පරි්බාජයකන  ද්ධිං ඉමං කථා ල්ලාපං. අථ යඛො භගවා ගිජ්ඣකූටා
ප්බතාඔයරොහිත්වායයනසුමාගධාය තීයරයමොරනිවායපොයතනුප ඞ්කමි; 
උප ඞ්කමිත්වා සුමාගධාය තීයර යමොරනිවායප අ්යභොකාය  චඞ්කමි.
අද්  ා යඛො නියරොයධො පරි්බාජයකො භගවන්තං සුමාගධාය තීයර
යමොරනිවායපඅ්යභොකාය චඞ්කමන්තං. දි ්වාන කංපරි ං ණ්ඨායපසි
– ‘‘අප්ප ද් ා යභොන්යතො යහොන්තු, මා යභොන්යතො  ද් මකත්ථ, අයං
 මයණො යගොතයමො සුමාගධාය තීයර යමොරනිවායප අ්යභොකාය 
චඞ්කමති. අප්ප ද් කායමො යඛො පන ය ො ආය ්මා, අප්ප ද්  ් 
වණ්ණවාදී. අප්යපව නාම අප්ප ද් ං පරි ං විදිත්වා උප ඞ්කමිත්බං
මඤ්යඤයය.  යච  මයණො යගොතයමො ඉමං පරි ං ආගච්යඡයය, ඉමං තං
පඤ්හං පුච්යඡයයාම–‘යකොනාමය ො, භන්යත, භගවයතොධම්යමො, යයන
භගවා  ාවයක වියනති, යයන භගවතා  ාවකා විනීතා අ ් ා ප්පත්තා
පටිජානන්තිඅජ්ඣා යංආදිබ්රහ්මචරිය’න්ති? එවංවුත්යතයතපරි්බාජකා
තුණ්හීඅයහසුං. 

තයපොජිගුච්ඡාවායදො 

55. අථයඛොභගවායයනනියරොයධොපරි්බාජයකොයතනුප ඞ්කමි.අථ 
යඛොනියරොයධොපරි්බාජයකොභගවන්තංඑත යවොච–‘‘එතුයඛො, භන්යත, 
භගවා,  ්වාගතං, භන්යත, භගවයතො. චිර ් ං යඛො, භන්යත, භගවා ඉමං
පරියායමකාසි යදි ං ඉධාගමනාය. නිසී තු, භන්යත, භගවා, ඉ මා නං
පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආ යන. නියරොයධොපි යඛො
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පරි්බාජයකොඅඤ්ඤතරංනීචා නංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං 
නිසින්නං යඛො නියරොධං පරි්බාජකං භගවා එත යවොච – ‘‘කාය නුත්ථ, 
නියරොධ, එතරහි කථාය  න්නිසින්නා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා
විප්පකතා’’ති? එවං වුත්යත, නියරොයධො පරි්බාජයකො භගවන්තං
එත යවොච, ‘‘ඉධ මයං, භන්යත, අද්  ාම භගවන්තං සුමාගධාය තීයර 
යමොරනිවායප අ්යභොකාය  චඞ්කමන්තං, දි ්වාන එවං අයවොචුම්හා – 
‘ යච  මයණො යගොතයමො ඉමං පරි ං ආගච්යඡයය, ඉමං තං පඤ්හං
පුච්යඡයයාම – යකොනාම ය ො, භන්යත, භගවයතො ධම්යමො, යයනභගවා
 ාවයකවියනති, යයනභගවතා ාවකාවිනීතා අ ් ා ප්පත්තා පටිජානන්ති
අජ්ඣා යං ආදිබ්රහ්මචරිය’න්ති? අයං යඛො යනො, භන්යත, අන්තරාකථා
විප්පකතා; අථභගවා අනුප්පත්යතො’’ති. 

56. ‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං, නියරොධ, තයා අඤ්ඤදිට්ඨියකන 
අඤ්ඤඛන්තියකන අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රායයොයගන
අඤ්ඤත්රාචරියයකන, යයනාහං ාවයක වියනමි, යයනමයා ාවකාවිනීතා
අ ් ා ප්පත්තා පටිජානන්ති අජ්ඣා යං ආදිබ්රහ්මචරියං. ඉඞ්ඝ ත්වං මං, 
නියරොධ,  යකආචරියයකඅධියජගුච්යඡ පඤ්හංපුච්ඡ – ‘කථං න්තානු
යඛො, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡාපරිපුණ්ණායහොති, කථං අපරිපුණ්ණා’ති? එවං
වුත්යත යත පරි්බාජකා උන්නාදියනො උච්චා ද් මහා ද් ා අයහසුං –
‘‘අච්ඡරියංවතයභො, අ්භුතංවතයභො,  මණ ් යගොතම ් මහිද්ධිකතා 
මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම  කවා ං ඨයප ් ති, පරවාය න
පවායර ් තී’’ති. 

57. අථ යඛො නියරොයධො පරි්බාජයකො යත පරි්බාජයක අප්ප ද්ය  
කත්වා භගවන්තං එත යවොච – ‘‘මයං යඛො, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡාවා ා 
[තයරොජිගුච්ඡං ායරො ා (ක.)] තයපොජිගුච්ඡා ාරා තයපොජිගුච්ඡාඅල්ලීනා
විහරාම. කථං  න්තා නු යඛො, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡා පරිපුණ්ණා යහොති, 
කථංඅපරිපුණ්ණා’’ති? 

‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී අයචලයකො යහොති මුත්තාචායරො, 
හත්ථාපයලඛයනො [හත්ථාවයලඛයනො ( යා.)], න එහිභද් න්තියකො, න 
තිට්ඨභද් න්තියකො, නාභිහටං, නඋද්දි ් කතං, නනිමන්තනං  ාදියති, ය ො
න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න කයළොපිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න 
එළකමන්තරං, න  ණ්ඩමන්තරං, න මු ලමන්තරං, න ද්වින්නං
භුඤ්ජමානානං, න ග්භිනියා, න පායමානාය, න පුරි න්තරගතාය, න
 ඞ්කිත්තීසු, න යත්ථ  ා උපට්ඨියතො යහොති, න යත්ථ මක්ඛිකා
 ණ්ඩ ණ්ඩචාරිනී, නමච්ඡං, නමං ං, න සුරං, නයමරයං, නථුය ො කං
පිවති, ය ොඑකාගාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වාගාරියකොවා යහොති
ද්වායලොපියකො,  ත්තාගාරියකො වා යහොති  ත්තායලොපියකො, එකි ් ාපි
 ත්තියා යායපති, ද්වීහිපි  ත්තීහි යායපති,  ත්තහිපි  ත්තීහි යායපති; 
එකාහිකම්පිආහාරංආහායරති, ද්වීහිකම්පි [ද්වාහිකංපි (සී. යා.)] ආහාරං
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ආහායරති,  ත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති, ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි 
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ය ො  ාකභක්යඛො වා
යහොති,  ාමාකභක්යඛොවා යහොති, නීවාරභක්යඛොවායහොති,  ද්දුලභක්යඛො
වායහොති, හටභක්යඛොවායහොති, කණභක්යඛොවා යහොති, ආචාමභක්යඛොවා
යහොති, පිඤ්ඤාකභක්යඛො වා යහොති, තිණභක්යඛො වා යහොති, 
යගොමයභක්යඛො වා යහොති; වනමූලෙලාහායරො යායපති පවත්තෙලයභොජී.
ය ො  ාණානිපි ධායරති, ම ාණානිපි ධායරති, ඡවදු ් ානිපි ධායරති, 
පංසුකූලානිපිධායරති, තිරීටානිපිධායරති, අජිනම්පිධායරති, අජිනක්ඛිපම්පි
ධායරති, කු චීරම්පි ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති, ෙලකචීරම්පි ධායරති, 
යක කම්බලම්පිධායරති, වාළකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ඛම්පිධායරති, 
යක ම ්සුයලොචයකොපි යහොති යක ම ්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො, 
උ්භට්ඨයකොපි [උභට්ඨයකොපි ( යා.), උ්භට්ඨියකොපි (ක.)] යහොති 
ආ නපටික්ඛිත්යතො, උක්කුටියකොපි යහොති උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, 
කණ්ටකාප ් යියකොපි යහොති කණ්ටකාප ් යය ය යයං කප්යපති, 
ෙලකය යයම්පි කප්යපති, ථණ්ඩිලය යයම්පි කප්යපති, එකප ් යියකොපි
යහොති රයජොජල්ලධයරො, අ්යභොකාසියකොපි යහොති යථා න්ථතියකො, 
යවකටියකොපි යහොති විකටයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො, අපානයකොපි
යහොති අපානකත්තමනුයුත්යතො,  ායතතියකම්පි 
උ යකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති.තංකිංමඤ්ඤසි, නියරොධ, යදි
එවං  න්යත තයපොජිගුච්ඡා පරිපුණ්ණා වා යහොති අපරිපුණ්ණා වා’’ති? 
‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං  න්යතතයපොජිගුච්ඡාපරිපුණ්ණායහොති, යනො
අපරිපුණ්ණා’’ති. ‘‘එවංපරිපුණ්ණායපියඛො අහං, නියරොධ, තයපොජිගුච්ඡාය
අයනකවිහියතඋපක්කියලය ව ාමී’’ති. 

උපක්කියලයසො 

58. ‘‘යථා කථංපන, භන්යත, භගවාඑවං පරිපුණ්ණායතයපොජිගුච්ඡාය
අයනකවිහියත උපක්කියලය  ව තී’’ති? ‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී තපං
 මාදියති, ය ො යතන තප ා අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො.
යම්පි, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා අත්තමයනො
යහොති පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො. අයම්පි යඛො, නියරොධ, තප ්සියනො
උපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා 
අත්තානුක්කංය තිපරං වම්යභති.යම්පි, නියරොධ, තප ්සීතපං මාදියති, 
ය ොයතන තප ාඅත්තානුක්කංය තිපරංවම්යභති.අයම්පියඛො, නියරොධ, 
තප ්සියනොඋපක්කියලය ො යහොති. 

‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීතපං මාදියති, ය ොයතනතප ා මජ්ජති
මුච්ඡතිපමා මාපජ්ජති [ම මාපජ්ජති ( යා.)]. යම්පි, නියරොධ, තප ්සීතපං
 මාදියති, ය ො යතනතප ා මජ්ජති මුච්ඡති පමා මාපජ්ජති. අයම්පි යඛො, 
නියරොධ, තප ්සියනො උපක්කියලය ොයහොති. 
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59. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතනතප ා 
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන
ලාභ ක්කාරසියලොයකන අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො. යම්පි, 
නියරොධ, තප ්සීතපං මාදියති, ය ො යතනතප ාලාභ ක්කාරසියලොකං
අභිනි්බත්යතති, ය ො යතනලාභ ක්කාරසියලොයකන අත්තමයනො යහොති
පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො. අයම්පි යඛො, නියරොධ, තප ්සියනො උපක්කියලය ො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා 
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන
ලාභ ක්කාරසියලොයකනඅත්තානුක්කංය ති පරංවම්යභති.යම්පි, නියරොධ, 
තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා ලාභ ක්කාරසියලොකං
අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන ලාභ ක්කාරසියලොයකන අත්තානුක්කංය ති 
පරංවම්යභති.අයම්පියඛො, නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා 
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන
ලාභ ක්කාරසියලොයකන මජ්ජති මුච්ඡති පමා මාපජ්ජති. යම්පි, නියරොධ, 
තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා ලාභ ක්කාරසියලොකං
අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන ලාභ ක්කාරසියලොයකන මජ්ජති මුච්ඡති
පමා මාපජ්ජති.අයම්පියඛො, නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ො යහොති. 

60. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී යභොජයනසු යවො ා ං ආපජ්ජති – 
‘ඉ ංයමඛමති, ඉ ංයමනක්ඛමතී’ති.ය ොයඤ්ච [යංහි(සී. පී.)] ඛ්ව ් 
නක්ඛමති, තං ායපක්යඛොපජහති.යංපන ් ඛමති, තංගධියතො [ගථියතො
(සී. පී.)] මුච්ඡියතො අජ්ඣාපන්යනො අනාදීනව  ් ාවී අනි ් රණපඤ්යඤො
පරිභුඤ්ජති…යප.… අයම්පි යඛො, නියරොධ, තප ්සියනො උපක්කියලය ො 
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති
ලාභ ක්කාරසියලොකනිකන්තියහතු – ‘ ක්කරි ් න්ති මං රාජායනො 
රාජමහාමත්තා ඛත්තියා බ්රාහ්මණා ගහපතිකා තිත්ථියා’ති…යප.… අයම්පි
යඛො, නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

61. ‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීඅඤ්ඤතරං මණංවා බ්රාහ්මණංවා
අප ාය තා [අප ායරතා (ක.)] යහොති – ‘කිං පනායං  ම්බහුලාජීයවො 
[බහුලාජීයවො(සී.පී.)]  ්බං  ංභක්යඛති.ය යයථි ං–මූලබීජංඛන්ධබීජං
ෙළුබීජං අග්ගබීජං බීජබීජයමව පඤ්චමං, අ නිවිචක්කං  න්තකූටං, 
 මණප්පවාය නා’ති…යප.… අයම්පි යඛො, නියරොධ, තප ්සියනො 
උපක්කියලය ොයහොති. 
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‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීප ් තිඅඤ්ඤතරං මණංවා බ්රාහ්මණං
වා කුයලසු  ක්කරියමානං ගරුකරියමානං මානියමානං පූජියමානං. දි ්වා 
ත ්  එවං යහොති – ‘ඉමඤ්හි නාම  ම්බහුලාජීවං කුයලසු  ක්කයරොන්ති
ගරුංකයරොන්ති මායනන්තිපූයජන්ති.මංපනතප ්සිංලූඛාජීවිංකුයලසුන
 ක්කයරොන්තිනගරුං කයරොන්තිනමායනන්තිනපූයජන්තී’ති, ඉතිය ො
ඉ ් ාමච්ඡරියංකුයලසුඋප්පාය තා යහොති…යප.…අයම්පියඛො, නියරොධ, 
තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

62. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී ආපාථකනි ාදී යහොති…යප.… 
අයම්පියඛො, නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීඅත්තානංඅ  ් යමායනොකුයලසුචරති – 
‘ඉ ම්පියමතප ්මිංඉ ම්පියමතප ්මි’න්ති…යප.…අයම්පියඛො, නියරොධ, 
තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී කිඤ්චිය ව පටිච්ඡන්නං ය වති. ය ො
‘ඛමති යත ඉ ’න්ති පුට්යඨො  මායනො අක්ඛමමානං ආහ – ‘ඛමතී’ති.
ඛමමානං ආහ – ‘නක්ඛමතී’ති. ඉති ය ො  ම්පජානමු ා භාසිතා
යහොති…යප.…අයම්පියඛො, නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තථාගත ්  වා තථාගත ාවක ්  වා 
ධම්මං ය ය න්ත ්   න්තංයයව පරියායං අනුඤ්යඤයයං
නානුජානාති…යප.… අයම්පි යඛො, නියරොධ, තප ්සියනො උපක්කියලය ො
යහොති. 

63. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී යකොධයනො යහොතිඋපනාහී.යම්පි, 
නියරොධ, තප ්සී යකොධයනො යහොති උපනාහී. අයම්පි යඛො, නියරොධ, 
තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීමක්ඛීයහොතිපළාසී [පලාසී(සී. යා.පී.)] 
…යප.… ඉ ්සුකී යහොති මච්ඡරී… යඨො යහොති මායාවී…ථද්යධො යහොති
අතිමානී… පාපිච්යඡො යහොති පාපිකානං ඉච්ඡානං ව ං ගයතො… 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා  මන්නාගයතො…
 න්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති ආධානග්ගාහී දුප්පටිනි ් ග්ගී. යම්පි, නියරොධ, 
තප ්සී  න්දිට්ඨිපරාමාසීයහොතිආධානග්ගාහීදුප්පටිනි ් ග්ගී.අයම්පියඛො, 
නියරොධ, තප ්සියනොඋපක්කියලය ොයහොති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, නියරොධ, යදියමතයපොජිගුච්ඡා [තයපොජිගුච්ඡාය(?)] 
උපක්කියල ා වා අනුපක්කියල ා වා’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො ඉයම, භන්යත, 
තයපොජිගුච්ඡා [තයපොජිගුච්ඡාය (?)] උපක්කියල ා [උපක්කියල ා යහොති
(ක.)], යනො අනුපක්කියල ා. ඨානං යඛො පයනතං, භන්යත, විජ්ජති යං
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ඉයධකච්යචො තප ්සී  ්යබයහව ඉයමහිඋපක්කියලය හි මන්නාගයතො
අ ් ; යකොපනවාය ොඅඤ්ඤතරඤ්ඤතයරනා’’ති. 

පරිසුද්ධපරපපටිකප්පත්තකථා 

64. ‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා න 
අත්තමයනොයහොතිනපරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො.යම්පි, නියරොධ, තප ්සීතපං 
 මාදියති, ය ො යතන තප ා න අත්තමයනො යහොති න 
පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො.එවංය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා න
අත්තානුක්කංය ති න පරං වම්යභති…යප.… එවං ය ො ත ්මිං ඨායන
පරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා න 
මජ්ජති න මුච්ඡති න පමා මාපජ්ජති…යප.… එවං ය ො ත ්මිං ඨායන
පරිසුද්යධොයහොති. 

65. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතනතප ා
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන 
ලාභ ක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න
පරිපුණ්ණ ඞ්කප්යපො…යප.…එවංය ොත ්මිංඨායන පරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා 
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන
ලාභ ක්කාරසියලොයකනනඅත්තානුක්කංය ති නපරං වම්යභති…යප.…
එවංය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තපං  මාදියති, ය ො යතන තප ා 
ලාභ ක්කාරසියලොකං අභිනි්බත්යතති, ය ො යතන
ලාභ ක්කාරසියලොයකනනමජ්ජතිනමුච්ඡති නපමා මාපජ්ජති…යප.…
එවංය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

66. ‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීයභොජයනසුනයවො ා ංආපජ්ජති – 
‘ඉ ං යමඛමති, ඉ ං යමනක්ඛමතී’ති. ය ො යඤ්ච ඛ්ව ් නක්ඛමති, තං
අනයපක්යඛො පජහති. යං පන ්  ඛමති, තං අගධියතො අමුච්ඡියතො
අනජ්ඣාපන්යනො ආදීනව  ් ාවී නි ් රණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති…යප.…
එවංය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, නිග්යරොධ, තප ්සී න තපං  මාදියති 
ලාභ ක්කාරසියලොකනිකන්තියහතු – ‘ ක්කරි ් න්ති මං රාජායනො
රාජමහාමත්තාඛත්තියා බ්රාහ්මණාගහපතිකාතිත්ථියා’ති…යප.…එවංය ො
ත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 
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67. ‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීඅඤ්ඤතරං මණංවා බ්රාහ්මණංවා
නාප ාය තා යහොති – ‘කිං පනායං  ම්බහුලාජීයවො  ්බං  ංභක්යඛති.
ය යයථි ං – මූලබීජං ඛන්ධබීජං ෙළුබීජං අග්ගබීජං බීජබීජයමව පඤ්චමං, 
අ නිවිචක්කං  න්තකූටං,  මණප්පවාය නා’ති…යප.… එවං ය ො ත ්මිං
ඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීප ් තිඅඤ්ඤතරං මණංවා බ්රාහ්මණං
වාකුයලසු ක්කරියමානංගරුකරියමානංමානියමානංපූජියමානං.දි ්වා 
ත ් නඑවං යහොති–‘ඉමඤ්හිනාම ම්බහුලාජීවංකුයලසු  ක්කයරොන්ති
ගරුංකයරොන්තිමායනන්තිපූයජන්ති.මංපනතප ්සිංලූඛාජීවිංකුයලසු න
 ක්කයරොන්තිනගරුංකයරොන්තිනමායනන්තිනපූයජන්තී’ති, ඉතිය ො 
ඉ ් ාමච්ඡරියංකුයලසුනුප්පාය තායහොති…යප.…එවංය ොත ්මිංඨායන
පරිසුද්යධො යහොති. 

68. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී නආපාථකනි ාදී යහොති…යප.… 
එවංය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී න අත්තානං අ  ් යමායනො කුයලසු 
චරති – ‘ඉ ම්පි යම තප ්මිං, ඉ ම්පි යම තප ්මි’න්ති…යප.… එවං ය ො
ත ්මිංඨායන පරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, නියරොධ, තප ්සීන කඤ්චිය ව පටිච්ඡන්නංය වති, ය ො
–‘ඛමතියතඉ ’න්තිපුට්යඨො මායනොඅක්ඛමමානංආහ– ‘නක්ඛමතී’ති.
ඛමමානං ආහ – ‘ඛමතී’ති. ඉති ය ො  ම්පජානමු ා න භාසිතා
යහොති…යප.…එවං ය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී තථාගත ්  වා තථාගත ාවක ්  වා 
ධම්මං ය ය න්ත ්   න්තංයයව පරියායං අනුඤ්යඤයයං
අනුජානාති…යප.…එවංය ො ත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 

69. ‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී අක්යකොධයනො යහොති අනුපනාහී. 
යම්පි, නියරොධ, තප ්සීඅක්යකොධයනොයහොති අනුපනාහීඑවංය ොත ්මිං
ඨායනපරිසුද්යධො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, නියරොධ, තප ්සී අමක්ඛී යහොති අපළාසී…යප.… 
අනි ්සුකී යහොති අමච්ඡරී… අ යඨො යහොති අමායාවී… අත්ථද්යධො යහොති
අනතිමානී… නපාපිච්යඡොයහොතිනපාපිකානංඉච්ඡානංව ංගයතො…න 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති න අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා  මන්නාගයතො… න 
 න්දිට්ඨිපරාමාසීයහොතිනආධානග්ගාහීසුප්පටිනි ් ග්ගී.යම්පි, නියරොධ, 
තප ්සී න න්දිට්ඨිපරාමාසීයහොතිනආධානග්ගාහී සුප්පටිනි ් ග්ගී.එවං
ය ොත ්මිංඨායනපරිසුද්යධොයහොති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, නියරොධ, යදිඑවං න්යතතයපොජිගුච්ඡා පරිසුද්ධාවා
යහොතිඅපරිසුද්ධාවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං න්යත තයපොජිගුච්ඡා
පරිසුද්ධා යහොතියනොඅපරිසුද්ධා, අග්ගප්පත්තා ච ාරප්පත්තාචා’’ති.‘‘න
යඛො, නියරොධ, එත්තාවතාතයපොජිගුච්ඡාඅග්ගප්පත්තාච යහොති ාරප්පත්තා
ච; අපිචයඛොපපටිකප්පත්තා [පප්පටිකපත්තා (ක.)] යහොතී’’ති. 

පරිසුද්ධපරතචප්පත්තකථා 

70. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡා අග්ගප්පත්තා ච යහොති
 ාරප්පත්තා ච?  ාධු යම, භන්යත, භගවා තයපොජිගුච්ඡාය අග්ගඤ්යඤව
පායපතු,  ාරඤ්යඤව පායපතූ’’ති. ‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී 
චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති. කථඤ්ච, නියරොධ, තප ්සී
චාතුයාම ංවර ංවුයතොයහොති? ඉධ, නියරොධ, තප ්සීනපාණංඅතිපායතති 
[අතිපායපති(ක.සී.පී. ක.)], නපාණංඅතිපාතයති, නපාණමතිපාතයයතො
 මනුඤ්යඤො යහොති. න අදින්නං ආදියති, න අදින්නං ආදියායපති, න
අදින්නංආදියයතො  මනුඤ්යඤොයහොති.නමු ාභණති, නමු ාභණායපති, 
න මු ා භණයතො  මනුඤ්යඤො යහොති. න භාවිතමාසී ති [න භාවිතමාසිං
 ති(සී. යා.පී.)], න භාවිතමාසී ායපති, නභාවිතමාසී යතො මනුඤ්යඤො
යහොති.එවංයඛො, නියරොධ, තප ්සී චාතුයාම ංවර ංවුයතොයහොති. 

‘‘යයතො යඛො, නියරොධ, තප ්සී චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති, අදුං
ච ්  යහොතිතප ්සිතාය.ය ොඅභිහරතියනොහීනායාවත්තති.ය ොවිවිත්තං
ය නා නං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං ප්බතං කන් රං ගිරිගුහං සු ානං
වනපත්ථං අ්යභොකා ං පලාලපුඤ්ජං. ය ො පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතප්පටික්කන්යතො නිසී ති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං 
පණිධාය පරිමුඛං  තිං උපට්ඨයපත්වා. ය ො අභිජ්ඣං යලොයක පහාය
විගතාභිජ්යඣන යචත ා විහරති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරිය ොයධති.
බයාපා ප්පය ො ං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො විහරති
 ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපා ප්පය ො ා චිත්තං පරිය ොයධති.
ථිනමිද්ධං [ථීනමිද්ධං (සී.  යා. පී.)] පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති 
ආයලොක ඤ්ඤී  යතො  ම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරිය ොයධති.
උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහායඅනුද්ධයතොවිහරතිඅජ්ඣත්තංවූප න්තචිත්යතො, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරිය ොයධති. විචිකිච්ඡං පහාය
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී කු යලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය
චිත්තංපරිය ොයධති. 

71. ‘‘ය ො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතය ො උපක්කියලය 
පඤ්ඤාය දු්බලීකරයණ යමත්තා හගයතන යචත ා එකං දි ං ෙරිත්වා
විහරති. තථා දුතියං. තථා තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං 
 ්බධි  ්බත්තතාය  ්බාවන්තං යලොකං යමත්තා හගයතන යචත ා
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ෙරිත්වා
විහරති. කරුණා හගයතන යචත ා…යප.… මුදිතා හගයතන
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යචත ා…යප.…උයපක්ඛා හගයතනයචත ා එකං දි ං ෙරිත්වා විහරති.
තථා දුතියං. තථා තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං  ්බධි 
 ්බත්තතාය ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛා හගයතනයචත ාවිපුයලන
මහග්ගයතනඅප්පමායණන අයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වාවිහරති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, නියරොධ.යදිඑවං න්යතතයපොජිගුච්ඡා පරිසුද්ධාවා
යහොතිඅපරිසුද්ධාවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං න්යත තයපොජිගුච්ඡා
පරිසුද්ධායහොතියනොඅපරිසුද්ධා, අග්ගප්පත්තාච ාරප්පත්තා චා’’ති.‘‘න
යඛො, නියරොධ, එත්තාවතාතයපොජිගුච්ඡාඅග්ගප්පත්තාචයහොති  ාරප්පත්තා
ච; අපිචයඛොතචප්පත්තායහොතී’’ති. 

පරිසුද්ධපරයෙග්ගුප්පත්තකථා 

72. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡා අග්ගප්පත්තා ච යහොති
 ාරප්පත්තා ච?  ාධු යම, භන්යත, භගවා තයපොජිගුච්ඡාය අග්ගඤ්යඤව 
පායපතු,  ාරඤ්යඤව පායපතූ’’ති. ‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී 
චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති. කථඤ්ච, නියරොධ, තප ්සී
චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති…යප.… යයතො යඛො, නියරොධ, තප ්සී
චාතුයාම ංවර ංවුයතොයහොති, අදුංච ් යහොතිතප ්සිතාය.ය ො අභිහරති
යනො හීනායාවත්තති. ය ො විවිත්තං ය නා නං භජති…යප.… ය ො ඉයම
පඤ්චනීවරයණ පහායයචතය ොඋපක්කියලය පඤ්ඤාය දු්බලීකරයණ
යමත්තා හගයතන යචත ා…යප.… කරුණා හගයතන යචත ා…යප.…
මුදිතා හගයතනයචත ා…යප.…උයපක්ඛා හගයතනයචත ා විපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වාවිහරති.ය ො
අයනකවිහිතංපු්යබනිවා ං අනු ් රතිය යයථි ං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො ති ්ය ොපි ජාතියයො චත ්ය ොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො   පි
ජාතියයො වී ම්පි ජාතියයො තිං ම්පි ජාතියයො චත්තාලී ම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤා ම්පි ජාතියයො ජාති තම්පි ජාති හ ් ම්පි ජාති ත හ ් ම්පි
අයනයකපි  ංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි
 ංවට්ටවිවට්ටකප්යප–‘අමුත්රාසිංඑවංනායමො එවංයගොත්යතොඑවංවණ්යණො
එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, ය ො තයතො 
චුයතො අමුත්ර උ පාදිං, තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො
එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, ය ො තයතො
චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති  ාකාරං  උද්ය  ං අයනකවිහිතං
පු්යබනිවා ංඅනු ් රති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, නියරොධ, යදිඑවං න්යතතයපොජිගුච්ඡා පරිසුද්ධාවා
යහොතිඅපරිසුද්ධාවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං න්යත තයපොජිගුච්ඡා
පරිසුද්ධා යහොති, යනොඅපරිසුද්ධා, අග්ගප්පත්තා ච ාරප්පත්තාචා’’ති.‘‘න
යඛො, නියරොධ, එත්තාවතාතයපොජිගුච්ඡාඅග්ගප්පත්තාච යහොති ාරප්පත්තා
ච; අපිචයඛොයෙග්ගුප්පත්තායහොතී’’ති. 
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පටුන 

පරිසුද්ධපරඅග්ගප්පත්තසාරප්පත්තකථා 

73. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, තයපොජිගුච්ඡා අග්ගප්පත්තා ච යහොති
 ාරප්පත්තා ච?  ාධු යම, භන්යත, භගවා තයපොජිගුච්ඡාය අග්ගඤ්යඤව
පායපතු,  ාරඤ්යඤව පායපතූ’’ති. ‘‘ඉධ, නියරොධ, තප ්සී
චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති. කථඤ්ච, නියරොධ, තප ්සී
චාතුයාම ංවර ංවුයතො යහොති…යප.… යයතො යඛො, නියරොධ, තප ්සී 
චාතුයාම ංවර ංවුයතොයහොති, අදුංච ් යහොතිතප ්සිතාය.ය ොඅභිහරති
යනො හීනායාවත්තති. ය ො විවිත්තං ය නා නං භජති…යප.… ය ො ඉයම
පඤ්චනීවරයණපහායයචතය ොඋපක්කියලය  පඤ්ඤාය දු්බලීකරයණ
යමත්තා හගයතන යචත ා…යප.… උයපක්ඛා හගයතන යචත ා
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ෙරිත්වා
විහරති.ය ොඅයනකවිහිතං පු්යබනිවා ංඅනු ් රති.ය යයථි ං–එකම්පි
ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො ති ්ය ොපි ජාතියයො චත ්ය ොපි ජාතියයො පඤ්චපි
ජාතියයො…යප.… ඉති  ාකාරං  උද්ය  ං අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං
අනු ් රති. ය ො දි්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානු යකන
 ත්යත ප ් ති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ
දු්බණ්යණසුගයතදුග්ගයත, යථාකම්මූපයග ත්යතපජානාති–‘ඉයමවත 
යභොන්යතො  ත්තා කායදුච්චරියතන  මන්නාගතා වචීදුච්චරියතන 
 මන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන  මන්නාගතා අරියානං උපවා කා
මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ානා. යත කාය ්  යභ ා පරං මරණා
අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතො ත්තා
කායසුචරියතන  මන්නාගතාවචීසුචරියතන මන්නාගතාමයනොසුචරියතන
 මන්නාගතා අරියානං අනුපවා කා  ම්මාදිට්ඨිකා
 ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ානා. යත කාය ්  යභ ා පරං මරණා සුගතිං  ග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දි්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානු යකන  ත්යත ප ් ති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දු්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග  ත්යත
පජානාති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, නියරොධ, යදිඑවං න්යත තයපොජිගුච්ඡාපරිසුද්ධාවා
යහොතිඅපරිසුද්ධාවා’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවං  න්යතතයපොජිගුච්ඡා
පරිසුද්ධායහොතියනොඅපරිසුද්ධා, අග්ගප්පත්තාච  ාරප්පත්තාචා’’ති. 

74. ‘‘එත්තාවතා යඛො, නියරොධ, තයපොජිගුච්ඡා අග්ගප්පත්තා ච යහොති
 ාරප්පත්තා ච. ඉති යඛො, නියරොධ [ඉති නියරොධ ( යා.)], යං මං ත්වං
අවචාසි – ‘යකො නාම ය ො, භන්යත, භගවයතො ධම්යමො, යයන භගවා
 ාවයකවියනති, යයනභගවතා ාවකාවිනීතාඅ ් ා ප්පත්තාපටිජානන්ති
අජ්ඣා යං ආදිබ්රහ්මචරිය’න්ති. ඉති යඛො තං, නියරොධ, ඨානං
උත්තරිතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච, යයනාහං  ාවයක වියනමි, යයන මයා
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පටුන 

 ාවකා විනීතා අ ් ා ප්පත්තා පටිජානන්ති අජ්ඣා යං 
ආදිබ්රහ්මචරිය’’න්ති. 

එවං වුත්යත, යත පරි්බාජකා උන්නාදියනො උච්චා ද් මහා ද් ා 
අයහසුං – ‘‘එත්ථ මයං අන ් ාම  ාචරියකා, න මයං ඉයතො භියයයො
උත්තරිතරං පජානාමා’’ති. 

නියරොධපරස්සපජ්ඣා නං 

75. ය ා අඤ්ඤාසි  න්ධායනො ගහපති – ‘‘අඤ්ඤ ත්ථු යඛො  ානියම
අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා භගවයතො භාසිතං සු ්සූ න්ති, ය ොතං
ඔ හන්ති, අඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපන්තී’’ති. අථ [අථනං (ක.)] නියරොධං
පරි්බාජකංඑත යවොච – ‘‘ඉතියඛො, භන්යතනියරොධ, යංමංත්වංඅවචාසි
– ‘යග්යඝ, ගහපති, ජායනයයාසි, යකන  මයණො යගොතයමො  ද්ධිං
 ල්ලපති, යකන  ාකච්ඡං  මාපජ්ජති, යකන පඤ්ඤායවයයත්තියං
 මාපජ්ජති, සුඤ්ඤාගාරහතා මණ ් යගොතම ් පඤ්ඤා, අපරි ාවචයරො
 මයණො යගොතයමො නාලං  ල්ලාපාය, ය ො අන්තමන්තායනව ය වති; 
ය යයථාපි නාම යගොකාණා පරියන්තචාරිනී අන්තමන්තායනව ය වති.
එවයමව සුඤ්ඤාගාරහතා  මණ ්  යගොතම ්  පඤ්ඤා, අපරි ාවචයරො
 මයණො යගොතයමො නාලං  ල්ලාපාය; ය ො අන්තමන්තායනව ය වති; 
ඉඞ්ඝ, ගහපති,  මයණො යගොතයමො ඉමං පරි ං ආගච්යඡයය, 
එකපඤ්යහයනව නං  ං ාය යයාම, තුච්ඡකුම්භීව නං මඤ්යඤ
ඔයරොයධයයාමා’ති.අයංයඛොය ො, භන්යත, භගවාඅරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො
ඉධානුප්පත්යතො, අපරි ාවචරං පන නං කයරොථ, යගොකාණං
පරියන්තචාරිනිං කයරොථ, එකපඤ්යහයනවනං ං ාය ථ, තුච්ඡකුම්භීවනං
ඔයරොයධථා’’ති. එවං වුත්යත, නියරොයධො පරි්බාජයකො තුණ්හීභූයතො
මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො පජ්ඣායන්යතො අප්පටිභායනො
නිසීදි. 

76. අථ යඛො භගවා නියරොධං පරි්බාජකං තුණ්හීභූතං මඞ්කුභූතං 
පත්තක්ඛන්ධං අයධොමුඛං පජ්ඣායන්තං අප්පටිභානං විදිත්වා නියරොධං
පරි්බාජකං එත යවොච–‘‘ ච්චංකිර, නියරොධ, භාසිතායතඑ ාවාචා’’ති? 
‘‘ ච්චං, භන්යත, භාසිතා යම එ ා වාචා, යථාබායලන යථාමූළ්යහන 
යථාඅකු යලනා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, නියරොධ. කින්ති යත සුතං
පරි්බාජකානං වුඩ්ඪානං මහල්ලකානංආචරියපාචරියානංභා මානානං –
‘යය යත අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා, එවං සු යත
භගවන්යතො  ංගම්ම  මාගම්ම උන්නාදියනො උච්චා ද් මහා ද් ා
අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං අනුයුත්තා විහරන්ති. ය යයථි ං – රාජකථං
යචොරකථං…යප.… ඉතිභවාභවකථං ඉති වා. ය යයථාපි ත්වං එතරහි
 ාචරියයකො.උ ාහු, එවංසුයතභගවන්යතොඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානි
ය නා නානි පටිය වන්ති අප්ප ද් ානි අප්පනිග්යඝො ානි විජනවාතානි
මනු ් රාහ ්ය යයකානිපටි ල්ලාන ාරුප්පානි, ය යයථාපාහංඑතරහී’ති. 
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‘‘සුතං යමතං, භන්යත. පරි්බාජකානං වුඩ්ඪානං මහල්ලකානං 
ආචරියපාචරියානං භා මානානං – ‘යය යත අයහසුං අතීතමද්ධානං
අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා, නඑවං සු [නා ්සු (සී. පී.)] යතභගවන්යතො
 ංගම්ම  මාගම්ම උන්නාදියනො උච්චා ද් මහා ද් ා අයනකවිහිතං
තිරච්ඡානකථං අනුයුත්තා විහරන්ති. ය යයථි ං – රාජකථං
යචොරකථං…යප.… ඉතිභවාභවකථං ඉති වා, ය යයථාපාහං එතරහි
 ාචරියයකො. එවං සු යත භගවන්යතො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
ය නා නානි පටිය වන්ති අප්ප ද් ානි අප්පනිග්යඝො ානි විජනවාතානි
මනු ් රාහ ්ය යයකානි පටි ල්ලාන ාරුප්පානි, ය යයථාපි භගවා 
එතරහී’’’ති. 

‘‘ත ් යත, නියරොධ, විඤ්ඤු ්  යතොමහල්ලක ් නඑත යහොසි– 
‘බුදද්යධොය ොභගවායබොධාය ධම්මංය ය ති,  න්යතොය ොභගවා මථාය 
ධම්මං ය ය ති,  න්යතො ය ො භගවා  මථාය ධම්මං ය ය ති, තිණ්යණො
ය ො භගවා තරණාය ධම්මං ය ය ති, පරිනි්බුදයතො ය ො භගවා
පරිනි්බානායධම්මං ය ය තී’’’ති? 

බ්රහ්මචරි පරිය ොසානසච්ඡිකිරි ා 

77. එවං වුත්යත, නියරොයධො පරි්බාජයකො භගවන්තං එත යවොච – 
‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකු ලං, 
ය්වාහං එවං භගවන්තං අවචාසිං. ත ්  යම, භන්යත, භගවා අච්චයං
අච්චයයතොපටිග්ගණ්හාතුආයතිං  ංවරායා’’ති.‘‘තග්ඝත්වං [තං(සී. යා.
පී.)], නියරොධ, අච්චයයො අච්චගමායථාබාලංයථාමූළ්හංයථාඅකු ලං, යයො 
මං ත්වං එවං අවචාසි. යයතො ච යඛො ත්වං, නියරොධ, අච්චයං අච්චයයතො
දි ්වා යථාධම්මං පටිකයරොසි, තං යත මයං පටිග්ගණ්හාම. වුද්ධි යහ ා, 
නියරොධ, අරිය ්  විනයය, යයො අච්චයං අච්චයයතො දි ්වා යථාධම්මං
පටිකයරොතිආයතිං ංවරංආපජ්ජති.අහං යඛොපන, නියරොධ, එවංව ාමි– 

‘එතුවිඤ්ඤූපුරිය ොඅ යඨොඅමායාවීඋජුජාතියකො, අහමනු ා ාමිඅහං 
ධම්මං ය ය මි. යථානුසිට්ඨං තථා [යථානුසිට්ඨං (?)] පටිපජ්ජමායනො, 
ය ් ත්ථාය කුලපුත්තා  ම්මය ව අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජන්ති, 
ත නුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයො ානං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ විහරි ් ති  ත්තව ් ානි. තිට්ඨන්තු, නියරොධ, 
 ත්ත ව ් ානි. එතු විඤ්ඤූ පුරිය ො අ යඨො අමායාවී උජුජාතියකො, 
අහමනු ා ාමි අහං ධම්මං ය ය මි. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො, 
ය ් ත්ථාය කුලපුත්තා  ම්මය ව අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජන්ති, 
ත නුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයො ානං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජවිහරි ් තිඡව ් ානි.පඤ්චව ් ානි…චත්තාරි
ව ් ානි…තීණි ව ් ානි…ද්යවව ් ානි…එකංව ් ං.තිට්ඨතු, නියරොධ, 
එකං ව ් ං. එතු විඤ්ඤූ පුරිය ො අ යඨො අමායාවී උජුජාතියකො
අහමනු ා ාමි අහං ධම්මං ය ය මි. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො, 
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ය ් ත්ථාය කුලපුත්තා  ම්මය ව අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජන්ති, 
ත නුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයො ානං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ විහරි ් ති  ත්ත මා ානි. තිට්ඨන්තු, නියරොධ, 
 ත්ත මා ානි… ඡ මා ානි… පඤ්ච මා ානි … චත්තාරි මා ානි…තීණි
මා ානි… ද්යව මා ානි… එකං මා ං… අඩ්ඪමා ං. තිට්ඨතු, නියරොධ, 
අඩ්ඪමාය ො. එතු විඤ්ඤූ පුරිය ො අ යඨො අමායාවී උජුජාතියකො, 
අහමනු ා ාමි අහං ධම්මං ය ය මි. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො, 
ය ් ත්ථාය කුලපුත්තා  ම්මය ව අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජන්ති, 
ත නුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයො ානං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා
 ච්ඡිකත්වාඋප ම්පජ්ජවිහරි ් ති ත්තාහං’. 

පරි්බාජකානංපජ්ඣා නං 

78. ‘‘සියා යඛො පන යත, නියරොධ, එවම ්  – ‘අන්යතවාසිකමයතා 
යනො  මයණො යගොතයමො එවමාහා’ති. න යඛො පයනතං, නියරොධ, එවං
 ට්ඨ්බං.යයොඑවයවො [යත(සී. යා.)] ආචරියයො, ය ොඑවයවොආචරියයො
යහොතු. සියා යඛො පන යත, නියරොධ, එවම ්  – ‘උද්ය  ා යනො
චායවතුකායමො මයණොයගොතයමොඑවමාහා’ති.නයඛොපයනතං, නියරොධ, 
එවං  ට්ඨ්බං. යයො එව යවො උද්ය ය ො ය ො එව යවො උද්ය ය ො යහොතු.
සියා යඛො පන යත, නියරොධ, එවම ්  – ‘ආජීවා යනො චායවතුකායමො 
 මයණොයගොතයමොඑවමාහා’ති.නයඛොපයනතං, නියරොධ, එවං ට්ඨ්බං.
යයො එවයවොආජීයවො, ය ොඑවයවොආජීයවොයහොතු.සියායඛො පනයත, 
නියරොධ, එවම ්  – ‘යය යනො ධම්මා අකු ලා අකු ල ඞ්ඛාතා
 ාචරියකානං, යතසුපතිට්ඨායපතුකායමො මයණොයගොතයමො එවමාහා’ති.
න යඛො පයනතං, නියරොධ, එවං  ට්ඨ්බං. අකු ලා යචව යවො යතධම්මා 
[යවොධම්මා (ක.), යත ධම්මා ( යා.)] යහොන්තු අකු ල ඞ්ඛාතා ච 
 ාචරියකානං. සියා යඛො පන යත, නියරොධ, එවම ්  – ‘යය යනො ධම්මා 
කු ලා කු ල ඞ්ඛාතා  ාචරියකානං, යතහි වියවයචතුකායමො  මයණො
යගොතයමො එවමාහා’ති.න යඛො පයනතං, නියරොධ, එවං  ට්ඨ්බං. කු ලා
යචවයවොයතධම්මායහොන්තුකු ල ඞ්ඛාතාච  ාචරියකානං.ඉතිඛ්වාහං, 
නියරොධ, යනව අන්යතවාසිකමයතා එවං ව ාමි, නපි උද්ය  ා 
චායවතුකායමොඑවං ව ාමි, නපිආජීවාචායවතුකායමොඑවංව ාමි, නපියය 
යවොධම්මා [නපියයයඛොධම්මා(සී.), නපියයයතධම්මා( යා.), නපියයච
යවො ධම්මා (ක.)] අකු ලා අකු ල ඞ්ඛාතා  ාචරියකානං, යතසු 
පතිට්ඨායපතුකායමොඑවංව ාමි, නපියයයවොධම්මා [නපියයයඛොධම්මා 
(සී.), නපි යය යත ධම්මා ( යා.), නපි යය ච යවො ධම්මා (ක.)] කු ලා 
කු ල ඞ්ඛාතා ාචරියකානං, යතහිවියවයචතුකායමොඑවංව ාමි. න්තිච
යඛො, නියරොධ, අකු ලා ධම්මා අප්පහීනා  ංකියලසිකා යපොයනෝභවිකා 
[යපොයනොභවිකා (ක.)]   රා [ ද් රා (පී. ක.),   රථා ( යා. ක.)] 
දුක්ඛවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, යය ාහං පහානාය ධම්මං ය ය මි.
යථාපටිපන්නානංයවො  ංකියලසිකාධම්මාපහීයි ් න්ති, යවො ානීයාධම්මා
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අභිවඩ්ඪි ් න්ති, පඤ්ඤාපාරිපූරිං යවපුල්ලත්තඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම  යං 
අභිඤ්ඤා ච්ඡිකත්වාඋප ම්පජ්ජවිහරි ් ථා’’ති. 

79. එවංවුත්යත, යතපරි්බාජකාතුණ්හීභූතාමඞ්කුභූතා පත්තක්ඛන්ධා
අයධොමුඛා පජ්ඣායන්තා අප්පටිභානා නිසීදිංසු යථා තං මායරන 
පරියුට්ඨිතචිත්තා. අථ යඛො භගවයතො එත යහොසි – ‘‘ ්යබ පියම
යමොඝපුරි ා ඵුට්ඨා පාපිමතා. යත්ර හි නාම එක ් පි න එවං භවි ් ති –
‘හන්  මයං අඤ්ඤාණත්ථම්පි  මයණ යගොතයම බ්රහ්මචරියං චරාම, කිං
කරි ් ති ත්තායහො’’’ති? අථයඛොභගවා උදුම්බරිකායපරි්බාජකාරායම
සීහනා ං නදිත්වා යවහා ං අ්භුග්ගන්ත්වා ගිජ්ඣකූයට ප්බයත
පච්චුපට්ඨාසි [පච්චුට්ඨාසි (සී. යා. පී.)].  න්ධායනොපනගහපතිතාවය ව
රාජගහංපාවිසීති. 

උදුම්බරිකසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 
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3. චක්කවත්තිසුත්තං 

අත්තදීපසරණතා 

80. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවාමගයධසුවිහරති මාතුලායං.තත්ර
යඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භද් න්යත’’තියත භික්ඛූ
භගවයතොපච්ච ්ය ොසුං.භගවාඑත යවොච–‘‘අත්තදීපා, භික්ඛයව, විහරථ 
අත්ත රණා අනඤ්ඤ රණා, ධම්මදීපා ධම්ම රණා අනඤ්ඤ රණා.
කථඤ්ච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති අත්ත රයණො
අනඤ්ඤ රයණො, ධම්මදීයපො ධම්ම රයණො අනඤ්ඤ රයණො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුප ්සී විහරති ආතාපී  ම්පජායනො  තිමා
වියනයය යලොයකඅභිජ්ඣාය ොමන ් ං. යව නාසුයව නානුප ්සී…යප.…
චිත්යත චිත්තානුප ්සී…යප.… ධම්යමසු ධම්මානුප ්සී විහරති ආතාපී
 ම්පජායනො  තිමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣාය ොමන ් ං. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති අත්ත රයණො අනඤ්ඤ රයණො, 
ධම්මදීයපොධම්ම රයණොඅනඤ්ඤ රයණො. 

‘‘යගොචයර, භික්ඛයව, චරථ  යක යපත්තියක වි යය. යගොචයර, 
භික්ඛයව, චරතං  යක යපත්තියක වි යය න ලච්ඡති මායරො ඔතාරං, න
ලච්ඡතිමායරොආරම්මණං [ආරමණං (?)]. කු ලානං, භික්ඛයව, ධම්මානං
 මා ානයහතුඑවමි ං පුඤ්ඤංපවඩ්ඪති. 

දළ්හයනමිචක්කවත්තිරාජා 

81. ‘‘භූතපු්බං, භික්ඛයව, රාජා  ළ්හයනමිනාම අයහොසි චක්කවත්තී 
[චක්කවත්ති ( යා. පී.)] ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
ජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො  ත්තරතන මන්නාගයතො. ත ්සිමානි  ත්ත
රතනානි අයහසුං ය යයථි ං – චක්කරතනංඋ හත්ථිරතනං අ ් රතනං
මණිරතනං ඉත්ථිරතනං ගහපතිරතනං පරිණායකරතනයමව  ත්තමං.
පයරො හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා අයහසුං සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරය නප්පමද් නා. ය ො ඉමං පථවිං  ාගරපරියන්තං අ ණ්යඩන
අ ත්යථන ධම්යමන [ධම්යමන යමන( යා.ක.)] අභිවිජිය අජ්ඣාවසි. 

82. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා ළ්හයනමි බහුන්නංව ් ානංබහුන්නං
ව ්  තානං බහුන්නං ව ්  හ ් ානං අච්චයයන අඤ්ඤතරං පුරි ං
ආමන්යතසි – ‘ය ා ත්වං, අම්යභො පුරි , ප ්ය යයාසි දි්බං චක්කරතනං 
ඔ ක්කිතං ඨානා චුතං, අථ යම ආයරොයචයයාසී’ති. ‘එවං, ය වා’ති යඛො, 
භික්ඛයව, ය ො පුරිය ොරඤ්යඤො ළ්හයනමි ් පච්ච ්ය ොසි.අද්  ායඛො, 
භික්ඛයව, ය ොපුරිය ො බහුන්නංව ් ානංබහුන්නංව ්  තානංබහුන්නං
ව ්  හ ් ානං අච්චයයන දි්බං චක්කරතනං ඔ ක්කිතං ඨානා චුතං, 
දි ්වාන යයන රාජා  ළ්හයනමි යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා රාජානං
 ළ්හයනමිං එත යවොච – ‘යග්යඝ, ය ව, ජායනයයාසි, දි්බං යත 
චක්කරතනං ඔ ක්කිතං ඨානා චුත’න්ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා
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 ළ්හයනමි යජට්ඨපුත්තං කුමාරං ආමන්තායපත්වා [ආමන්යතත්වා ( යා. 
ක.)] එත යවොච – ‘දි්බං කිර යම, තාතකුමාර, චක්කරතනං ඔ ක්කිතං
ඨානාචුතං. සුතංයඛොපනයමතං–ය ් රඤ්යඤොචක්කවත්ති ් දි්බං
චක්කරතනංඔ ක්කතිඨානා චවති, න ානියතනරඤ්ඤාචිරංජීවිත්බං
යහොතීති. භුත්තා යඛො පන යම මානු කා කාමා,  මයයො  ානි යම දි්යබ
කායම පරියයසිතුං. එහි ත්වං, තාත කුමාර, ඉමං  මුද් පරියන්තං පථවිං
පටිපජ්ජ. අහං පන යක ම ්සුං ඔහායරත්වා කා ායානි වත්ථානි
අච්ඡාය ත්වා අගාර ්මා අනගාරියංප්බජි ් ාමී’ති. 

83. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, රාජා ළ්හයනමියජට්ඨපුත්තංකුමාරං  ාධුකං
රජ්යජ  මනු ාසිත්වා යක ම ්සුං ඔහායරත්වා කා ායානි වත්ථානි 
අච්ඡාය ත්වා අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජි.  ත්තාහප්බජියත යඛො පන, 
භික්ඛයව, රාජිසිම්හිදි්බංචක්කරතනංඅන්තරධායි. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො පුරිය ො යයන රාජා ඛත්තියයො 
මුද්ධාභිසිත්යතො [මුද්ධාවසිත්යතො (සී. යා.පී.) එවමුපරිපි] යතනුප ඞ්කමි; 
උප ඞ්කමිත්වා රාජානං ඛත්තියං මුද්ධාභිසිත්තං එත යවොච – ‘යග්යඝ, 
ය ව, ජායනයයාසි, දි්බංචක්කරතනංඅන්තරහිත’න්ති.අථයඛො, භික්ඛයව, 
රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො දි්යබ චක්කරතයන අන්තරහියත
අනත්තමයනො අයහොසි, අනත්තමනතඤ්චපටි ංයවය සි.ය ොයයනරාජිසි
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා රාජිසිං එත යවොච – ‘යග්යඝ, ය ව, 
ජායනයයාසි, දි්බං චක්කරතනං අන්තරහිත’න්ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, 
රාජිසි රාජානං ඛත්තියං මුද්ධාභිසිත්තං එත යවොච – ‘මා යඛොත්වං, තාත, 
දි්යබ චක්කරතයන අන්තරහියත අනත්තමයනො අයහොසි, මා
අනත්තමනතඤ්ච පටි ංයවය සි, න හි යත, තාත, දි්බං චක්කරතනං
යපත්තිකං  ායජ්ජං. ඉඞ්ඝත්වං, තාත, අරියයචක්කවත්තිවත්යතවත්තාහි.
ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති, යං යත අරියය චක්කවත්තිවත්යත
වත්තමාන ්  ත හුයපො යථ පන්නරය  සී ංන්හාත ්  [සී ං නහාත ් 
(සී.පී.), සී න්හාත ් ( යා.)] උයපො ථික ්  උපරිපා ා වරගත ් දි්බං
චක්කරතනං පාතුභවි ් ති  හ ් ාරං  යනමිකං  නාභිකං 
 ්බාකාරපරිපූර’න්ති. 

චක්කවත්තිඅරි වත්තං 

84. ‘‘‘කතමං පනතං, ය ව, අරියං චක්කවත්තිවත්ත’න්ති? ‘යතනහි
ත්වං, තාත, ධම්මංයයව නි ් ාය ධම්මං  ක්කයරොන්යතො ධම්මං ගරුං
කයරොන්යතො [ගරුකයරොන්යතො (සී.  යා. පී.)] ධම්මං මායනන්යතො ධම්මං
පූයජන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයොධම්මිකංරක්ඛාවරණගුත්තිං ංවි හ ්සු අන්යතොජන ්මිං
බලකාය ්මිං ඛත්තියයසු අනුයන්යතසු [අනුයුත්යතසු (සී. පී.)] 
බ්රාහ්මණගහපතියකසුයනගමජානපය සු මණබ්රාහ්මයණසුමිගපක්ඛීසු. මා
ච යත, තාත, විජියත අධම්මකායරො පවත්තිත්ථ. යය ච යත, තාත, විජියත
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අධනා අ ්සු, යත ඤ්ච ධනමනුප්පය යයාසි [ධනමනුප්ප ජ්යජයයාසි (සී.
 යා. පී.)]. යයචයත, තාත, විජියත මණබ්රාහ්මණාම ප්පමා ාපටිවිරතා 
ඛන්තිය ොරච්යචනිවිට්ඨාඑකමත්තානං යමන්ති, එකමත්තානං යමන්ති, 
එකමත්තානං පරිනි්බායපන්ති, යත කායලන කාලං උප ඞ්කමිත්වා
පරිපුච්යඡයයාසි පරිග්ගණ්යහයයාසි– ‘‘කිං, භන්යත, කු ලං, කිංඅකු ලං, 
කිං  ාවජ්ජං, කිං අනවජ්ජං, කිං ය විත්බං, කිං න ය විත්බං, කිං යම
කරීයමානං දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය අ ් , කිං වා පන යමකරීයමානං
දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය අ ් ා’’ති? යත ං සුත්වා යං අකු ලං තං
අභිනිවජ්යජයයාසි, යංකු ලංතං මා ායවත්යතයයාසි.ඉ ං යඛො, තාත, තං
අරියංචක්කවත්තිවත්ත’න්ති. 

චක්කරතනපාතුභායවො 

85. ‘‘‘එවං, ය වා’ති යඛො, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො
රාජිසි ්  පටි ්සුත්වා අරියය චක්කවත්තිවත්යත [අරියං චක්කවත්තිවත්තං
(ක.)] වත්ති.ත ් අරියය චක්කවත්තිවත්යතවත්තමාන ් ත හුයපො යථ
පන්නරය  සී ංන්හාත ්  උයපො ථික ්  උපරිපා ා වරගත ්  දි්බං
චක්කරතනං පාතුරයහොසි  හ ් ාරං  යනමිකං  නාභිකං
 ්බාකාරපරිපූරං. දි ්වාන රඤ්යඤො ඛත්තිය ්  මුද්ධාභිසිත්ත ් 
එත යහොසි – ‘සුතං යඛො පන යමතං – ය ්  රඤ්යඤො ඛත්තිය ්  
මුද්ධාභිසිත්ත ් ත හුයපො යථ පන්නරය සී ංන්හාත ්  උයපො ථික ් 
උපරිපා ා වරගත ්  දි්බං චක්කරතනං පාතුභවති  හ ් ාරං  යනමිකං 
 නාභිකං ්බාකාරපරිපූරං, ය ොයහොතිරාජාචක්කවත්තී’ති. අ ් ංනුයඛො
අහංරාජාචක්කවත්තීති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො උට්ඨායා නා 
එකං ං උතරා ඞ්ගං කරිත්වා වායමන හත්යථන භිඞ්කාරං ගයහත්වා
 ක්ඛියණන හත්යථන චක්කරතනං අ්භුක්කිරි – ‘පවත්තතු භවං
චක්කරතනං, අභිවිජිනාතුභවං චක්කරතන’න්ති. 

‘‘අථයඛොතං, භික්ඛයව, චක්කරතනංපුරත්ථිමංදි ංපවත්ති, අන්වය ව
රාජාචක්කවත්තී ද්ධිංචතුරඞ්ගිනියාය නාය.ය ්මිංයඛොපන, භික්ඛයව, 
පය ය  චක්කරතනං පතිට්ඨාසි, තත්ථ රාජා චක්කවත්තී වා ං උපගච්ඡි
 ද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා ය නාය. යය යඛො පන, භික්ඛයව, පුරත්ථිමාය දි ාය
පටිරාජායනො, යතරාජානං චක්කවත්තිංඋප ඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි
යඛො, මහාරාජ,  ්වාගතංයත [ ාගතං(සී.පී.)] මහාරාජ,  කංයත, මහාරාජ, 
අනු ා , මහාරාජා’ති. රාජාචක්කවත්තීඑවමාහ–‘පායණොනහන්ත්යබො, 
අදින්නංනා ාත්බං, කායමසුමිච්ඡා නචරිත්බා, මු ානභාසිත්බා, මජ්ජං
න පාත්බං, යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පන, භික්ඛයව, 
පුරත්ථිමාය දි ාය පටිරාජායනො, යත රඤ්යඤො චක්කවත්ති ්  අනුයන්තා 
[අනුයුත්තා(සී.පී.)] අයහසුං. 
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86. ‘‘අථ යඛො තං, භික්ඛයව, චක්කරතනං පුරත්ථිමං  මුද් ං 
අජ්යඣොගායහත්වා [අජ්යඣොගයහත්වා (සී.  යා. පී.)] පච්චුත්තරිත්වා
 ක්ඛිණං දි ං පවත්ති…යප.…  ක්ඛිණං  මුද් ං අජ්යඣොගායහත්වා 
පච්චුත්තරිත්වා පච්ඡිමං දි ං පවත්ති, අන්වය ව රාජා චක්කවත්තී  ද්ධිං 
චතුරඞ්ගිනියා ය නාය. ය ්මිං යඛො පන, භික්ඛයව, පය ය  චක්කරතනං
පතිට්ඨාසි, තත්ථ රාජා චක්කවත්තී වා ං උපගච්ඡි  ද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා
ය නාය. යය යඛො පන, භික්ඛයව, පච්ඡිමාය දි ාය පටිරාජායනො, යත
රාජානං චක්කවත්තිං උප ඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි යඛො, මහාරාජ, 
 ්වාගතං යත, මහාරාජ,  කං යත, මහාරාජ, අනු ා , මහාරාජා’ති. රාජා 
චක්කවත්තී එවමාහ – ‘පායණො න හන්ත්යබො, අදින්නං නා ාත්බං, 
කායමසුමිච්ඡා න චරිත්බා, මු ා න භාසිත්බා, මජ්ජං න පාත්බං, 
යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පන, භික්ඛයව, පච්ඡිමාය දි ාය
පටිරාජායනො, යතරඤ්යඤො චක්කවත්ති ් අනුයන්තා අයහසුං. 

87. ‘‘අථ යඛො තං, භික්ඛයව, චක්කරතනං පච්ඡිමං  මුද් ං 
අජ්යඣොගායහත්වා පච්චුත්තරිත්වා උත්තරං දි ං පවත්ති, අන්වය ව රාජා 
චක්කවත්තී  ද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා ය නාය. ය ්මිං යඛො පන, භික්ඛයව, 
පය ය  චක්කරතනං පතිට්ඨාසි, තත්ථ රාජා චක්කවත්තී වා ං උපගච්ඡි 
 ද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා ය නාය. යය යඛො පන, භික්ඛයව, උත්තරාය දි ාය
පටිරාජායනො, යත රාජානංචක්කවත්තිංඋප ඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි
යඛො, මහාරාජ,  ්වාගතං යත, මහාරාජ,  කං යත, මහාරාජ, අනු ා , 
මහාරාජා’ති.රාජාචක්කවත්තී එවමාහ–‘පායණොනහන්ත්යබො, අදින්නං
නා ාත්බං, කායමසුමිච්ඡා න චරිත්බා, මු ා න භාසිත්බා, මජ්ජං න
පාත්බං, යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පන, භික්ඛයව, උත්තරාය
දි ායපටිරාජායනො, යතරඤ්යඤොචක්කවත්ති ් අනුයන්තාඅයහසුං. 

‘‘අථ යඛො තං, භික්ඛයව, චක්කරතනං  මුද් පරියන්තං පථවිං 
අභිවිජිනිත්වා තයමව රාජධානිං පච්චාගන්ත්වා රඤ්යඤො චක්කවත්ති ්  
අන්යතපුරද්වායර අත්ථකරණපමුයඛ [අඩ්ඩකරණපමුයඛ (ක.)] අක්ඛාහතං
මඤ්යඤඅට්ඨාසිරඤ්යඤොචක්කවත්ති ් අන්යතපුරංඋපය ොභයමානං. 

දුති ාදිචක්කවත්තිකථා 

88. ‘‘දුතියයොපි යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී…යප.… තතියයොපි 
යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී… චතුත්යථොපි යඛො, භික්ඛයව, රාජා
චක්කවත්තී… පඤ්චයමොපි යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී… ඡට්යඨොපි
යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී…  ත්තයමොපි යඛො, භික්ඛයව, රාජා
චක්කවත්තී බහුන්නං ව ් ානං බහුන්නං ව ්  තානං බහුන්නං
ව ්  හ ් ානං අච්චයයන අඤ්ඤතරං පුරි ං ආමන්යතසි – ‘ය ා ත්වං, 
අම්යභොපුරි , ප ්ය යයාසිදි්බංචක්කරතනංඔ ක්කිතංඨානාචුතං, අථ
යම ආයරොයචයයාසී’ති. ‘එවං, ය වා’ති යඛො, භික්ඛයව, ය ො පුරිය ො
රඤ්යඤොචක්කවත්ති ්  පච්ච ්ය ොසි.අද්  ායඛො, භික්ඛයව, ය ොපුරිය ො
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බහුන්නං ව ් ානං බහුන්නං ව ්  තානං බහුන්නං ව ්  හ ් ානං
අච්චයයනදි්බංචක්කරතනං ඔ ක්කිතං ඨානාචුතං.දි ්වානයයනරාජා
චක්කවත්තී යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා රාජානං චක්කවත්තිං
එත යවොච – ‘යග්යඝ, ය ව, ජායනයයාසි, දි්බං යත චක්කරතනං
ඔ ක්කිතංඨානා චුත’න්ති? 

89. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී යජට්ඨපුත්තං කුමාරං
ආමන්තායපත්වා එත යවොච – ‘දි්බංකිර යම, තාතකුමාර, චක්කරතනං
ඔ ක්කිතං, ඨානා චුතං, සුතං යඛො පන යමතං – ය ්  රඤ්යඤො
චක්කවත්ති ්  දි්බං චක්කරතනං ඔ ක්කති, ඨානා චවති, න  ානියතන
රඤ්ඤා චිරං ජීවිත්බං යහොතීති. භුත්තා යඛො පන යම මානු කා කාමා, 
 මයයො  ානි යම දි්යබකායම පරියයසිතුං, එහිත්වං, තාතකුමාර, ඉමං 
 මුද් පරියන්තං පථවිං පටිපජ්ජ. අහං පන යක ම ්සුං ඔහායරත්වා
කා ායානිවත්ථානිඅච්ඡාය ත්වාඅගාර ්මාඅනගාරියං ප්බජි ් ාමී’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී යජට්ඨපුත්තං කුමාරං  ාධුකං
රජ්යජ  මනු ාසිත්වා යක ම ්සුං ඔහායරත්වා කා ායානි වත්ථානි 
අච්ඡාය ත්වා අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජි.  ත්තාහප්බජියත යඛො පන, 
භික්ඛයව, රාජිසිම්හිදි්බංචක්කරතනංඅන්තරධායි. 

90. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො පුරිය ො යයනරාජාඛත්තියයො 
මුද්ධාභිසිත්යතො යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා රාජානං ඛත්තියං
මුද්ධාභිසිත්තං එත යවොච–‘යග්යඝ, ය ව, ජායනයයාසි, දි්බංචක්කරතනං
අන්තරහිත’න්ති? අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො
දි්යබචක්කරතයනඅන්තරහියතඅනත්තමයනො අයහොසි.අනත්තමනතඤ්ච
පටි ංයවය සි; යනොචයඛොරාජිසිංඋප ඞ්කමිත්වාඅරියං චක්කවත්තිවත්තං
පුච්ඡි. ය ො  මයතයනව සු ං ජනප ං ප ා ති. ත ්   මයතන ජනප ං 
ප ා යතොපු්යබනාපරං ජනප ානප්බන්ති, යථාතංපු්බකානං රාජූනං
අරියයචක්කවත්තිවත්යතවත්තමානානං. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, අමච්චා පාරි ජ්ජා ගණකමහාමත්තා අනීකට්ඨා 
ය ොවාරිකා මන්ත ් ාජීවියනො  න්නිපතිත්වා රාජානං ඛත්තියං
මුද්ධාභිසිත්තං එත යවොචුං – ‘න යඛො යත, ය ව,  මයතන (සු ං) ජනප ං
ප ා යතො පු්යබනාපරං ජනප ා ප්බන්ති, යථා තං පු්බකානං රාජූනං 
අරියය චක්කවත්තිවත්යත වත්තමානානං.  ංවිජ්ජන්ති යඛො යත, ය ව, 
විජියත අමච්චා පාරි ජ්ජා ගණකමහාමත්තා අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා
මන්ත ් ාජීවියනො මයඤ්යචව අඤ්යඤ ච [අඤ්යඤ ච පණ්ඩියත
 මණබ්රාහ්මයණ පුච්යඡයයාසි (ක.)] යය මයං අරියං චක්කවත්තිවත්තං
ධායරම.ඉඞ්ඝත්වං, ය ව, අම්යහඅරියං චක්කවත්තිවත්තංපුච්ඡ.ත ් යත
මයංඅරියංචක්කවත්තිවත්තංපුට්ඨා බයාකරි ් ාමා’ති. 
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91. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො අමච්යච
පාරි ජ්යජ ගණකමහාමත්යත අනීකට්යඨ ය ොවාරියක මන්ත ් ාජීවියනො 
 න්නිපායතත්වා අරියං චක්කවත්තිවත්තං පුච්ඡි. ත ්  යත අරියං 
චක්කවත්තිවත්තං පුට්ඨා බයාකරිංසු. යත ං සුත්වා ධම්මිකඤ්හි යඛො 
රක්ඛාවරණගුත්තිං  ංවි හි, යනො ච යඛො අධනානං ධනමනුප්ප ාසි.
අධනානං ධයන අනනුප්පදියමායන  ාලිද්දියං යවපුල්ලමගමාසි.  ාලිද්දියය
යවපුල්ලං ගයත අඤ්ඤතයරො පුරිය ො පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං
ආදියි. තයමනං අග්ගයහසුං. ගයහත්වා රඤ්යඤො ඛත්තිය ් 
මුද්ධාභිසිත්ත ්    ්ය සුං – ‘අයං, ය ව, පුරිය ො පයර ං අදින්නං
යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො
මුද්ධාභිසිත්යතො තං පුරි ං එත යවොච – ‘ ච්චං කිර ත්වං, අම්යභො පුරි , 
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති [ආදියසීති ( යා.)]? ‘ ච්චං, 
ය වා’ති.‘කිංකාරණා’ති? ‘නහි, ය ව, ජීවාමී’ති.අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා
ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතොත ්  පුරි  ්  ධනමනුප්ප ාසි – ‘ඉමිනාත්වං, 
අම්යභො පුරි , ධයනන අත්තනා ච ජීවාහි, මාතාපිතයරො ච යපොය හි, 
පුත්ත ාරඤ්ච යපොය හි, කම්මන්යත ච පයයොයජහි,  මණබ්රාහ්මයණසු 
[ මයණසු බ්රාහ්මයණසු (බහූසු)] උද්ධග්ගිකං  ක්ඛිණං පතිට්ඨායපහි
ය ොවග්ගිකං සුඛවිපාකං  ග්ග ංවත්තනික’න්ති. ‘එවං, ය වා’ති යඛො, 
භික්ඛයව, ය ොපුරිය ොරඤ්යඤොඛත්තිය ් මුද්ධාභිසිත්ත ්  පච්ච ්ය ොසි. 

‘‘අඤ්ඤතයරොපි යඛො, භික්ඛයව, පුරිය ො පයර ං අදින්නං 
යථයය ඞ්ඛාතංආදියි.තයමනංඅග්ගයහසුං.ගයහත්වාරඤ්යඤොඛත්තිය ්  
මුද්ධාභිසිත්ත ්    ්ය සුං – ‘අයං, ය ව, පුරිය ො පයර ං අදින්නං
යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො
මුද්ධාභිසිත්යතො තං පුරි ං එත යවොච – ‘ ච්චං කිර ත්වං, අම්යභො පුරි , 
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති? ‘ ච්චං, ය වා’ති. ‘කිං
කාරණා’ති? ‘න හි, ය ව, ජීවාමී’ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො
මුද්ධාභිසිත්යතො ත ්  පුරි  ්  ධනමනුප්ප ාසි – ‘ඉමිනා ත්වං, අම්යභො
පුරි , ධයනනඅත්තනාචජීවාහි, මාතාපිතයරො චයපොය හි, පුත්ත ාරඤ්ච
යපොය හි, කම්මන්යත ච පයයොයජහි,  මණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං 
 ක්ඛිණං පතිට්ඨායපහි ය ොවග්ගිකං සුඛවිපාකං  ග්ග ංවත්තනික’න්ති.
‘එවං, ය වා’ති යඛො, භික්ඛයව, ය ො පුරිය ො රඤ්යඤො ඛත්තිය ් 
මුද්ධාභිසිත්ත ් පච්ච ්ය ොසි. 

92. ‘‘අ ්ය ොසුං යඛො, භික්ඛයව, මනු ් ා – ‘යය කිර, යභො, පයර ං 
අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියන්ති, යත ං රාජා ධනමනුප්පය තී’ති.
සුත්වාන යත ං එත යහොසි – ‘යංනූන මයම්පි පයර ං අදින්නං
යථයය ඞ්ඛාතංආදියයයයාමා’ති.අථයඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරොපුරිය ො
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියි. තයමනං අග්ගයහසුං. ගයහත්වා
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රඤ්යඤො ඛත්තිය ්  මුද්ධාභිසිත්ත ්    ්ය සුං – ‘අයං, ය ව, පුරිය ො 
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, රාජා
ඛත්තියයොමුද්ධාභිසිත්යතොතංපුරි ංඑත යවොච–‘ ච්චංකිරත්වං, අම්යභො
පුරි , පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියී’ති? ‘ ච්චං, ය වා’ති. ‘කිං 
කාරණා’ති? ‘න හි, ය ව, ජීවාමී’ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
ඛත්තිය ්  මුද්ධාභිසිත්ත ්  එත යහොසි – ‘ යච යඛො අහං යයො යයො
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියි ් ති, ත ්  ත ් 
ධනමනුප්ප  ් ාමි, එවමි ං අදින්නා ානං පවඩ්ඪි ් ති. යංනූනාහං ඉමං
පුරි ං සුනිය ධං නිය යධයයං, මූලඝච්චං [මූලඝච්ඡං ( යා.), මූලයඡජ්ජ 
(ක.)] කයරයයං, සී ම ්  ඡින්ය යය’න්ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, රාජා 
ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො පුරිය  ආණායපසි – ‘යතන හි, භයණ, ඉමං
පුරි ං  ළ්හාය රජ්ජුයා පච්ඡාබාහං [පච්ඡාබාහුං ( යා.)] ගාළ්හබන්ධනං 
බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛර ් යරන පණයවන රථිකාය රථිකං
සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං පරියනත්වා  ක්ඛියණන ද්වායරන නික්ඛමිත්වා
 ක්ඛිණයතොනගර ්  සුනිය ධංනිය යධථ, මූලඝච්චංකයරොථ, සී ම ් 
ඡින් ථා’ති.‘එවං, ය වා’ති යඛො, භික්ඛයව, යතපුරි ාරඤ්යඤොඛත්තිය ් 
මුද්ධාභිසිත්ත ්  පටි ්සුත්වා තං පුරි ං  ළ්හාය රජ්ජුයා පච්ඡාබාහං
ගාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛර ් යරන පණයවන
රථිකායරථිකංසිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකං පරියනත්වා  ක්ඛියණනද්වායරන
නික්ඛමිත්වා  ක්ඛිණයතො නගර ්  සුනිය ධං නිය යධසුං, මූලඝච්චං
අකංසු, සී ම ් ඡින්දිංසු. 

93. ‘‘අ ්ය ොසුං යඛො, භික්ඛයව, මනු ් ා – ‘යය කිර, යභො, පයර ං 
අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියන්ති, යත රාජා සුනිය ධං නිය යධති, 
මූලඝච්චංකයරොති, සී ානියත ංඡින් තී’ති.සුත්වානයත ංඑත යහොසි–
‘යංනූන මයම්පි තිණ්හානි  ත්ථානි කාරායප ් ාම [කාරායපයයාම ( යා.
පී.) කාරායපයයාමාති (ක. සී.)], තිණ්හානි  ත්ථානි කාරායපත්වා යය ං
අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියි ් ාම, යත සුනිය ධං නිය යධ ් ාම, 
මූලඝච්චංකරි ් ාම, සී ානියත ංඡින්දි ් ාමා’ති.යතතිණ්හානි ත්ථානි 
කාරායපසුං, තිණ්හානි  ත්ථානි කාරායපත්වා ගාමඝාතම්පි උපක්කමිංසු
කාතුං, නිගමඝාතම්පිඋපක්කමිංසුකාතුං, නගරඝාතම්පිඋපක්කමිංසුකාතුං, 
පන්ථදුහනම්පි [පන්ථදූහනංපි(සී. යා.පී.)] උපක්කමිංසුකාතුං.යය ං යත
අදින්නංයථයය ඞ්ඛාතංආදියන්ති, යතසුනිය ධංනිය යධන්ති, මූලඝච්චං 
කයරොන්ති, සී ානියත ංඡින් න්ති. 

94. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, අධනානංධයනඅනනුප්පදියමායන  ාලිද්දියං
යවපුල්ලමගමාසි,  ාලිද්දියය යවපුල්ලං ගයත අදින්නා ානං 
යවපුල්ලමගමාසි, අදින්නා ායනයවපුල්ලං ගයත ත්ථං යවපුල්ලමගමාසි, 
 ත්යථ යවපුල්ලං ගයත පාණාතිපායතො යවපුල්ලමගමාසි, පාණාතිපායත
යවපුල්ලං ගයතයත ං ත්තානංආයුපිපරිහායි, වණ්යණොපිපරිහායි.යත ං
ආයුනාපි පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං
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අසීතිව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං චත්තාරී ව ්  හ ් ායුකා පුත්තා
අයහසුං. 

‘‘චත්තාරී ව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු අඤ්ඤතයරො 
පුරිය ො පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියි. තයමනං අග්ගයහසුං.
ගයහත්වා රඤ්යඤො ඛත්තිය ්  මුද්ධාභිසිත්ත ්    ්ය සුං – ‘අයං, ය ව, 
පුරිය ොපයර ංඅදින්නං යථයය ඞ්ඛාතංආදියී’ති.එවංවුත්යත, භික්ඛයව, 
රාජාඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතොතං පුරි ංඑත යවොච – ‘ ච්චංකිරත්වං, 
අම්යභො පුරි , පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතංආදියී’ති? ‘නහි, ය වා’ති
 ම්පජානමු ා අභාසි. 

95. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අධනානංධයන අනනුප්පදියමායන ාලිද්දියං
යවපුල්ලමගමාසි.  ාලිද්දියය යවපුල්ලං ගයත අදින්නා ානං
යවපුල්ලමගමාසි, අදින්නා ායනයවපුල්ලං ගයත ත්ථං යවපුල්ලමගමාසි. 
 ත්යථ යවපුල්ලං ගයත පාණාතිපායතො යවපුල්ලමගමාසි, පාණාතිපායත
යවපුල්ලං ගයත මු ාවාය ො යවපුල්ලමගමාසි, මු ාවාය  යවපුල්ලං ගයත
යත ං  ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. යත ං ආයුනාපි
පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං
චත්තාරී ව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං වී තිව ්  හ ් ායුකා පුත්තා
අයහසුං. 

‘‘වී තිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සුඅඤ්ඤතයරොපුරිය ො
පයර ං අදින්නං යථයය ඞ්ඛාතං ආදියි. තයමනං අඤ්ඤතයරො පුරිය ො
රඤ්යඤොඛත්තිය ් මුද්ධාභිසිත්ත ් ආයරොයචසි–‘ඉත්ථන්නායමො, ය ව, 
පුරිය ොපයර ංඅදින්නංයථයය ඞ්ඛාතංආදියී’තියපසුඤ්ඤමකාසි. 

96. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, අධනානංධයනඅනනුප්පදියමායන  ාලිද්දියං
යවපුල්ලමගමාසි.  ාලිද්දියය යවපුල්ලං ගයත අදින්නා ානං 
යවපුල්ලමගමාසි, අදින්නා ායනයවපුල්ලං ගයත ත්ථං යවපුල්ලමගමාසි, 
 ත්යථ යවපුල්ලං ගයත පාණාතිපායතො යවපුල්ලමගමාසි, පාණාතිපායත
යවපුල්ලං ගයත මු ාවාය ො යවපුල්ලමගමාසි, මු ාවාය  යවපුල්ලං ගයත
පිසුණා වාචා යවපුල්ලමගමාසි, පිසුණාය වාචාය යවපුල්ලං ගතාය යත ං
 ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. යත ං ආයුනාපි 
පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං වී තිව ්  හ ් ායුකානං
මනු ් ානං   ව ්  හ ් ායුකාපුත්තාඅයහසුං. 

‘‘  ව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු එකි ං  ත්තා 
වණ්ණවන්යතොයහොන්ති, එකි ං ත්තා දු්බණ්ණා.තත්ථයයයත ත්තා
දු්බණ්ණා, යත වණ්ණවන්යත  ත්යත අභිජ්ඣායන්තා පයර ං  ායරසු
චාරිත්තංආපජ්ජිංසු. 
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97. ‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, අධනානංධයනඅනනුප්පදියමායන  ාලිද්දියං
යවපුල්ලමගමාසි. ාලිද්දියයයවපුල්ලංගයත…යප.…කායමසුමිච්ඡාචායරො 
යවපුල්ලමගමාසි, කායමසුමිච්ඡාචායර යවපුල්ලං ගයත යත ං  ත්තානං
ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. යත ං ආයුනාපි පරිහායමානානං
වණ්යණනපි පරිහායමානානං   ව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං 
පඤ්චව ්  හ ් ායුකාපුත්තාඅයහසුං. 

98. ‘‘පඤ්චව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු ද්යව ධම්මා
යවපුල්ලමගමංසු–ෙරු ාවාචා  ම්ෙප්පලායපොච.ද්වීසුධම්යමසුයවපුල්ලං
ගයතසු යත ං  ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. යත ං
ආයුනාපි පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං 
පඤ්චව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං අප්යපකච්යච 
අඩ්ඪයතයයව ්  හ ් ායුකා, අප්යපකච්යච ද්යවව ්  හ ් ායුකා පුත්තා 
අයහසුං. 

99. ‘‘අඩ්ඪයතයයව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු 
අභිජ්ඣාබයාපා ා යවපුල්ලමගමංසු. අභිජ්ඣාබයාපාය සු යවපුල්ලං ගයතසු
යත ං  ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. යත ං ආයුනාපි
පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං
අඩ්ඪයතයයව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං ව ්  හ ් ායුකා පුත්තා 
අයහසුං. 

100. ‘‘ව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු මිච්ඡාදිට්ඨි
යවපුල්ලමගමාසි. මිච්ඡාදිට්ඨියා යවපුල්ලං ගතාය යත ං  ත්තානං ආයුපි
පරිහායි, වණ්යණොපිපරිහායි.යත ංආයුනාපිපරිහායමානානංවණ්යණනපි 
පරිහායමානානං ව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං පඤ්චව ්  තායුකා
පුත්තාඅයහසුං. 

101. ‘‘පඤ්චව ්  තායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු තයයො ධම්මා 
යවපුල්ලමගමංසු.අධම්මරායගොවි මයලොයභොමිච්ඡාධම්යමො.තීසුධම්යමසු
යවපුල්ලං ගයතසු යත ං  ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි.
යත ං ආයුනාපි පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං
පඤ්චව ්  තායුකානං මනු ් ානං අප්යපකච්යච 
අඩ්ඪයතයයව ්  තායුකා, අප්යපකච්යච ද්යවව ්  තායුකා පුත්තා
අයහසුං. 

‘‘අඩ්ඪයතයයව ්  තායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු ඉයම ධම්මා
යවපුල්ලමගමංසු. අමත්යතයයතා අයපත්යතයයතා අ ාමඤ්ඤතා 
අබ්රහ්මඤ්ඤතානකුයලයජට්ඨාපචායිතා. 
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102. ‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අධනානං ධයන අනනුප්පදියමායන
 ාලිද්දියං යවපුල්ලමගමාසි.  ාලිද්දියය යවපුල්ලං ගයත අදින්නා ානං
යවපුල්ලමගමාසි. අදින්නා ායනයවපුල්ලං ගයත  ත්ථං යවපුල්ලමගමාසි.
 ත්යථ යවපුල්ලං ගයත පාණාතිපායතො යවපුල්ලමගමාසි. පාණාතිපායත
යවපුල්ලං ගයත මු ාවාය ො යවපුල්ලමගමාසි. මු ාවාය  යවපුල්ලං ගයත
පිසුණා වාචා යවපුල්ලමගමාසි. පිසුණාය වාචාය යවපුල්ලං ගතාය 
කායමසුමිච්ඡාචායරොයවපුල්ලමගමාසි.කායමසුමිච්ඡාචායරයවපුල්ලංගයත 
ද්යව ධම්මා යවපුල්ලමගමංසු, ෙරු ා වාචා  ම්ෙප්පලායපො ච. ද්වීසු
ධම්යමසු යවපුල්ලං ගයතසු අභිජ්ඣාබයාපා ා යවපුල්ලමගමංසු. 
අභිජ්ඣාබයාපාය සු යවපුල්ලං ගයතසු මිච්ඡාදිට්ඨි යවපුල්ලමගමාසි. 
මිච්ඡාදිට්ඨියා යවපුල්ලං ගතාය තයයො ධම්මා යවපුල්ලමගමංසු, 
අධම්මරායගොවි මයලොයභො මිච්ඡාධම්යමො.තීසුධම්යමසුයවපුල්ලංගයතසු
ඉයම ධම්මා යවපුල්ලමගමංසු, අමත්යතයයතා අයපත්යතයයතා
අ ාමඤ්ඤතා අබ්රහ්මඤ්ඤතා න කුයල යජට්ඨාපචායිතා. ඉයමසු ධම්යමසු
යවපුල්ලං ගයතසු යත ං  ත්තානං ආයුපි පරිහායි, වණ්යණොපි පරිහායි. 
යත ං ආයුනාපි පරිහායමානානං වණ්යණනපි පරිහායමානානං
අඩ්ඪයතයයව ්  තායුකානං මනු ් ානංව ්  තායුකාපුත්තාඅයහසුං. 

දසවස්සායුකසමය ො 

103. ‘‘භවි ් ති, භික්ඛයව, ය ො  මයයො, යං ඉයම ං මනු ් ානං
  ව ් ායුකා පුත්තා භවි ් න්ති.   ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු
පඤ්චව ්සිකා [පඤ්චමාසිකා(ක.සී.)] කුමාරිකා අලංපයතයයාභවි ් න්ති.
  ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු ඉමානි ර ානි අන්තරධායි ් න්ති, 
ය යයථි ං,  ප්පිනවනීතං යතලං මධු ොණිතං යලොණං.   ව ් ායුයකසු, 
භික්ඛයව, මනු ්ය සුකුද්රූ යකොඅග්ගංයභොජනානං [අග්ගයභොජනං( යා.)] 
භවි ් ති. ය යයථාපි, භික්ඛයව, එතරහි  ාලිමංය ො යනො අග්ගං
යභොජනානං; එවයමව යඛො, භික්ඛයව,   ව ් ායුයකසු මනු ්ය සු 
කුද්ර ූයකොඅග්ගංයභොජනානංභවි ් ති. 

‘‘  ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු  කු ලකම්මපථා ්යබන 
 ්බං අන්තරධායි ් න්ති,    අකු ලකම්මපථා අතිබයාදිප්පි ් න්ති 
[අතිවියදිප්පි ් න්ති( යා.පී.), අතිවයාදිප්පි ් න්ති (සී.)].   ව ් ායුයකසු, 
භික්ඛයව, මනු ්ය සු කු ලන්තිපි න භවි ් ති, කුයතො පන කු ල ් 
කාරයකො.   ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු යය යත භවි ් න්ති
අමත්යතයයා අයපත්යතයයා අ ාමඤ්ඤා අබ්රහ්මඤ්ඤා න කුයල
යජට්ඨාපචායියනො, යත පුජ්ජා ච භවි ් න්ති පා ං ා ච. ය යයථාපි, 
භික්ඛයව, එතරහි මත්යතයයා යපත්යතයයා  ාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල
යජට්ඨාපචායියනො පුජ්ජා ච පා ං ා ච; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, 
  ව ් ායුයකසු මනු ්ය සු යය යත භවි ් න්ති අමත්යතයයා
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අයපත්යතයයා අ ාමඤ්ඤා අබ්රහ්මඤ්ඤානකුයලයජට්ඨාපචායියනො, යත
පුජ්ජාචභවි ් න්තිපා ං ාච. 

‘‘  ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු න භවි ් ති මාතාති වා
මාතුච්ඡාතිවාමාතුලානීතිවා ආචරියභරියාතිවාගරූනං ාරාතිවා. ම්යභ ං
යලොයකො ගමි ් ති යථා අයජළකා කුක්කුටසූකරා ය ොණසිඞ්ගාලා 
[ය ොණසිගාලා(සී.පී.)]. 

‘‘  ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු යත ං  ත්තානං 
අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි ති්යබො ආඝායතො පච්චුපට්ඨියතො භවි ් ති ති්යබො
බයාපාය ො ති්යබො මයනොපය ොය ො ති්බං වධකචිත්තං. මාතුපි පුත්තම්හි
පුත්ත ් පි මාතරි; පිතුපි පුත්තම්හි පුත්ත ් පි පිතරි; භාතුපි භගිනියා
භගිනියාපි භාතරි ති්යබො ආඝායතො පච්චුපට්ඨියතො භවි ් ති ති්යබො
බයාපාය ො ති්යබො මයනොපය ොය ො ති්බං වධකචිත්තං. ය යයථාපි, 
භික්ඛයව, මාගවික ් මිගංදි ්වාති්යබොආඝායතොපච්චුපට්ඨියතොයහොති 
ති්යබො බයාපාය ො ති්යබො මයනොපය ොය ො ති්බං වධකචිත්තං; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව,   ව ් ායුයකසු මනු ්ය සු යත ං  ත්තානං
අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි ති්යබො ආඝායතො පච්චුපට්ඨියතො භවි ් ති ති්යබො
බයාපාය ො ති්යබො මයනොපය ොය ො ති්බං වධකචිත්තං. මාතුපි පුත්තම්හි
පුත්ත ් පි මාතරි; පිතුපි පුත්තම්හි පුත්ත ් පි පිතරි; භාතුපි භගිනියා
භගිනියාපි භාතරි ති්යබො ආඝායතො පච්චුපට්ඨියතො භවි ් ති ති්යබො
බයාපාය ොති්යබොමයනොපය ොය ොති්බංවධකචිත්තං. 

104. ‘‘  ව ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු  ත්තාහං 
 ත්ථන්තරකප්යපො භවි ් ති. යත අඤ්ඤමඤ්ඤම්හි මිග ඤ්ඤං
පටිලභි ් න්ති. යත ං තිණ්හානි  ත්ථානි හත්යථසු පාතුභවි ් න්ති. යත
තිණ්යහන  ත්යථන ‘එ  මියගො එ  මියගො’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං ජීවිතා 
යවොයරොයප ් න්ති. 

‘‘අථයඛොයත ං, භික්ඛයව,  ත්තානංඑකච්චානංඑවංභවි ් ති–‘මා 
චමයංකඤ්චි [කිඤ්චි(ක.)], මාචඅම්යහයකොචි, යංනූනමයං තිණගහනං
වාවනගහනංවාරුක්ඛගහනංවානදීවිදුග්ගංවාප්බතවි මංවාපවිසිත්වා 
වනමූලෙලාහාරා යායපයයාමා’ති. යත තිණගහනං වා වනගහනං වා
රුක්ඛගහනංවානදීවිදුග්ගං වාප්බතවි මංවා [යතතිණගහනංවනගහනං
රුක්ඛගහනං නදීවිදුග්ගං ප්බතවි මං (සී. පී.)] පවිසිත්වා  ත්තාහං
වනමූලෙලාහාරා යායප ් න්ති. යත ත ්   ත්තාහ ්  අච්චයයන
තිණගහනා වනගහනාරුක්ඛගහනානදීවිදුග්ගා ප්බතවි මා නික්ඛමිත්වා
අඤ්ඤමඤ්ඤං ආලිඞ්ගිත්වා  භාගායි ් න්ති  ම ් ාසි ් න්ති – ‘දිට්ඨා, 
යභො,  ත්තාජීවසි, දිට්ඨා, යභො,  ත්තාජීවසී’ති. 
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ආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථා 

105. ‘‘අථ යඛොයත ං, භික්ඛයව,  ත්තානං එවංභවි ් ති–‘මයංයඛො
අකු ලානං ධම්මානං  මා ානයහතු එවරූපං ආයතං ඤාතික්ඛයං පත්තා.
යංනූන මයං කු ලං කයරයයාම. කිං කු ලං කයරයයාම? යංනූන මයං
පාණාතිපාතා විරයමයයාම, ඉ ං කු ලං ධම්මං  මා ාය වත්යතයයාමා’ති.
යතපාණාතිපාතා විරමි ් න්ති, ඉ ංකු ලංධම්මං මා ායවත්ති ් න්ති.
යතකු ලානංධම්මානං  මා ානයහතුආයුනාපිවඩ්ඪි ් න්ති, වණ්යණනපි
වඩ්ඪි ් න්ති. යත ං ආයුනාපි වඩ්ඪමානානං වණ්යණනපි වඩ්ඪමානානං
  ව ් ායුකානං මනු ් ානංවී තිව ් ායුකාපුත්තාභවි ් න්ති. 

‘‘අථ යඛො යත ං, භික්ඛයව,  ත්තානං එවං භවි ් ති – ‘මයං යඛො 
කු ලානංධම්මානං  මා ානයහතුආයුනාපිවඩ්ඪාම, වණ්යණනපි වඩ්ඪාම.
යංනූන මයං භියයයොය ොමත්තාය කු ලං කයරයයාම. කිං කු ලං
කයරයයාම? යංනූන මයං අදින්නා ානාවිරයමයයාම…කායමසුමිච්ඡාචාරා
විරයමයයාම… මු ාවා ා විරයමයයාම… පිසුණාය වාචාය විරයමයයාම…
ෙරු ාය වාචාය විරයමයයාම…  ම්ෙප්පලාපා විරයමයයාම… අභිජ්ඣං
පජයහයයාම…බයාපා ංපජයහයයාම…මිච්ඡාදිට්ඨිං පජයහයයාම…තයයො
ධම්යමපජයහයයාම–අධම්මරාගංවි මයලොභංමිච්ඡාධම්මං…යංනූනමයං 
මත්යතයයා අ ් ාම යපත්යතයයා  ාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල
යජට්ඨාපචායියනො, ඉ ං කු ලං ධම්මං  මා ාය වත්යතයයාමා’ති. යත
මත්යතයයා භවි ් න්ති යපත්යතයයා  ාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල
යජට්ඨාපචායියනො, ඉ ංකු ලංධම්මං  මා ායවත්ති ් න්ති. 

‘‘යත කු ලානං ධම්මානං  මා ානයහතු ආයුනාපි වඩ්ඪි ් න්ති, 
වණ්යණනපි වඩ්ඪි ් න්ති. යත ං ආයුනාපි වඩ්ඪමානානං වණ්යණනපි
වඩ්ඪමානානං වී තිව ් ායුකානං මනු ් ානං චත්තාරී ව ් ායුකා පුත්තා
භවි ් න්ති… චත්තාරී ව ් ායුකානං මනු ් ානං අසීතිව ් ායුකා පුත්තා
භවි ් න්ති… අසීතිව ් ායුකානං මනු ් ානං  ට්ඨිව ්  තායුකා පුත්තා
භවි ් න්ති…  ට්ඨිව ්  තායුකානං මනු ් ානං වී තිතිව ්  තායුකා
පුත්තා භවි ් න්ති… වී තිතිව ්  තායුකානං මනු ් ානං
චත්තාරී ඡ්බ ්  තායුකා පුත්තා භවි ් න්ති. 
චත්තාරී ඡ්බ ්  තායුකානං මනු ් ානං ද්යවව ්  හ ් ායුකා පුත්තා 
භවි ් න්ති… ද්යවව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං
චත්තාරිව ්  හ ් ායුකා පුත්තා භවි ් න්ති…
චත්තාරිව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං අට්ඨව ්  හ ් ායුකා පුත්තා
භවි ් න්ති… අට්ඨව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං 
වී තිව ්  හ ් ායුකා පුත්තා භවි ් න්ති… වී තිව ්  හ ් ායුකානං 
මනු ් ානං චත්තාරී ව ්  හ ් ායුකා පුත්තා භවි ් න්ති…
චත්තාරී ව ්  හ ් ායුකානං මනු ් ානං අසීතිව ්  හ ් ායුකා පුත්තා
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භවි ් න්ති… අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු
පඤ්චව ්  තිකාකුමාරිකාඅලංපයතයයාභවි ් න්ති. 

සඞ්ඛරාජඋප්පත්ති 

106. ‘‘අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සුතයයො ආබාධා
භවි ් න්ති, ඉච්ඡා, අන නං, ජරා. අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, 
මනු ්ය සු අයං ජම්බුදදීයපො ඉද්යධො යචව භවි ් ති ඵීයතො ච, 
කුක්කුට ම්පාතිකා ගාමනිගමරාජධානියයො [ගාමනිගමජනප ාරාජධානියයො
(ක.)]. අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු අයං ජම්බුදදීයපො
අවීචිමඤ්යඤඵුයටො භවි ් තිමනු ්ය හි, ය යයථාපිනළවනංවා රවනං 
[ ාරවනං ( යා.)] වා.අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සුඅයං
බාරාණසී යකතුමතීනාමරාජධානීභවි ් තිඉද්ධායචවඵීතාචබහුජනාච
ආකිණ්ණමනු ් ා ච සුභික්ඛා ච. අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, 
මනු ්ය සු ඉම ්මිං ජම්බුදදීයප චතුරාසීතිනගර හ ් ානි භවි ් න්ති 
යකතුමතීරාජධානීපමුඛානි.අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු
යකතුමතියා රාජධානියා  ඞ්යඛො නාම රාජා උප්පජ්ජි ් ති චක්කවත්තී
ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී ජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො 
 ත්තරතන මන්නාගයතො. ත ්සිමානි  ත්ත රතනානි භවි ් න්ති, 
ය යයථි ං, චක්කරතනං හත්ථිරතනං අ ් රතනං මණිරතනං ඉත්ථිරතනං
ගහපතිරතනං පරිණායකරතනයමව  ත්තමං. පයරො හ ් ං යඛො පන ් 
පුත්තා භවි ් න්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා පරය නප්පමද් නා. ය ො ඉමං පථවිං
 ාගරපරියන්තංඅ ණ්යඩනඅ ත්යථනධම්යමනඅභිවිජියඅජ්ඣාවසි ් ති. 

යමත්යත යබුදද්ධුප්පායදො 

107. ‘‘අසීතිව ්  හ ් ායුයකසු, භික්ඛයව, මනු ්ය සු යමත්යතයයයො 
නාම භගවා යලොයක උප්පජ්ජි ් ති අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො
විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරි  ම්ම ාරථි 
 ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො භගවා. ය යයථාපාහයමතරහි යලොයක
උප්පන්යනො අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරි  ම්ම ාරථි  ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො
භගවා.ය ොඉමංයලොකං ය වකං  මාරකං  බ්රහ්මකං  ් මණබ්රාහ්මණිං
පජං  ය වමනු ් ං  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා පයවය  ් ති, 
ය යයථාපාහයමතරහි ඉමං යලොකං  ය වකං  මාරකං  බ්රහ්මකං 
  ් මණබ්රාහ්මණිං පජං  ය වමනු ් ං  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා
පයවය මි. ය ො ධම්මං ය ය  ් ති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං
පරියයො ානකලයාණං  ාත්ථං  බයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකාය  ් ති; ය යයථාපාහයමතරහි ධම්මං ය ය මි
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයො ානකලයාණං  ාත්ථං
 බයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකාය මි. ය ො 
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අයනක හ ් ං [අයනක ත හ ් ං (ක.)] භික්ඛු ංඝං පරිහරි ් ති, 
ය යයථාපාහයමතරහිඅයනක තංභික්ඛු ංඝං පරිහරාමි. 

108. ‘‘අථයඛො, භික්ඛයව,  ඞ්යඛොනාමරාජායයොය ොයූයපොරඤ්ඤා 
මහාපනාය නකාරාපියතො.තංයූපංඋ ් ායපත්වාඅජ්ඣාවසිත්වාතං ත්වා 
වි ් ජ්ජිත්වා  මණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවණි්බකයාචකානං  ානං  ත්වා
යමත්යතයය ්  භගවයතො අරහයතො  ම්මා ම්බුදද්ධ ්   න්තියක
යක ම ්සුං ඔහායරත්වා කා ායානි වත්ථානි අච්ඡාය ත්වා අගාර ්මා
අනගාරියංප්බජි ් ති.ය ො එවංප්බජියතො මායනොඑයකොවූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිර ්ය ව ය ් ත්ථාය
කුලපුත්තා  ම්මය ව අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජන්ති, ත නුත්තරං
්රහ්මචරියපරියයො ානං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා
උප ම්පජ්ජවිහරි ් ති. 

109. ‘‘අත්තදීපා, භික්ඛයව, විහරථ අත්ත රණා අනඤ්ඤ රණා, 
ධම්මදීපා ධම්ම රණා අනඤ්ඤ රණා. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්තදීයපො විහරති අත්ත රයණො අනඤ්ඤ රයණො ධම්මදීයපො
ධම්ම රයණොඅනඤ්ඤ රයණො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුකායය කායානුප ්සී
විහරතිආතාපී ම්පජායනො තිමාවියනයයයලොයකඅභිජ්ඣාය ොමන ් ං. 
යව නාසුයව නානුප ්සී…යප.…චිත්යතචිත්තානුප ්සී…යප.…ධම්යමසු
ධම්මානුප ්සී විහරති ආතාපී  ම්පජායනො  තිමා වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣාය ොමන ් ං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තදීයපො විහරති
අත්ත රයණො අනඤ්ඤ රයණො ධම්මදීයපො ධම්ම රයණො
අනඤ්ඤ රයණො. 

භික්ඛුයනොආයුවණ්ණාදිවඩ්ඪනකථා 

110. ‘‘යගොචයර, භික්ඛයව, චරථ යකයපත්තියකවි යය.යගොචයර, 
භික්ඛයව, චරන්තා  යක යපත්තියක වි යය ආයුනාපි වඩ්ඪි ් ථ, 
වණ්යණනපි වඩ්ඪි ් ථ, සුයඛනපි වඩ්ඪි ් ථ, යභොයගනපි වඩ්ඪි ් ථ, 
බයලනපිවඩ්ඪි ් ථ. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආයු ්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්  මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති, 
වීරිය මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති, 
චිත්ත මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති, 
වීමං ා මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති. ය ො ඉයම ං
චතුන්නං ඉද්ධිපා ානංභාවිතත්තාබහුලීකතත්තාආකඞ්ඛමායනොකප්පංවා
තිට්යඨයය කප්පාවය  ංවා.ඉ ංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොආයු ්මිං. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොවණ්ණ ්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලවා
යහොති, පාතියමොක්ඛ ංවර ංවුයතො විහරති ආචාරයගොචර ම්පන්යනො, 
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අණුමත්යතසුවජ්යජසු භය  ් ාවී,  මා ාය සික්ඛතිසික්ඛාපය සු.ඉ ංයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොවණ්ණ ්මිං. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සුඛ ්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකු යලහි ධම්යමහි  විතක්කං  විචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං
වූප මා…යප.… දුතියංඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං
ඣානංඋප ම්පජ්ජවිහරති.ඉ ංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො, සුඛ ්මිං. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යභොග ්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
යමත්තා හගයතන යචත ා එකං දි ං ෙරිත්වා විහරති තථා දුතියං. තථා 
තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං  ්බධි  ්බත්තතාය
 ්බාවන්තං යලොකං යමත්තා හගයතන යචත ා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වා විහරති.කරුණා හගයතන
යචත ා…යප.… මුදිතා හගයතන යචත ා…යප.… උයපක්ඛා හගයතන
යචත ාඑකං දි ංෙරිත්වාවිහරති.තථාදුතියං.තථාතතියං.තථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං  ්බධි  ්බත්තතාය  ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛා හගයතන යචත ා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන ෙරිත්වා විහරති. ඉ ං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
යභොග ්මිං. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො බල ්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ආ වානංඛයා අනා වං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
 යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ විහරති. ඉ ං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො බල ්මිං. 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤංඑකබලම්පි මනුප ් ාමියංඑවං දුප්ප හං, 
යථයි ං, භික්ඛයව, මාරබලං.කු ලානං, භික්ඛයව, ධම්මානං මා ානයහතු
එවමි ං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’ති. ඉ මයවොච භගවා. අත්තමනා යත භික්ඛූ
භගවයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

චක්කවත්තිසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 
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4. අග්ගඤ්ඤසුත්තං 

වායසට්ඨභාරද්වාජා 

111. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවා ාවත්ථියංවිහරති පු්බාරායම
මිගාරමාතුපා ාය . යතන යඛො පන  මයයන වාය ට්ඨභාරද්වාජා භික්ඛූසු 
පරිව න්ති භික්ඛුභාවං ආකඞ්ඛමානා. අථ යඛො භගවා  ායන්හ මයං
පටි ල්ලානා වුට්ඨියතො පා ා ා ඔයරොහිත්වා පා ා පච්ඡායායං 
[පා ා ච්ඡායායං(ක.)] අ්යභොකාය චඞ්කමති. 

112. අද්  ා යඛො වාය ට්යඨො භගවන්තං  ායන්හ මයං පටි ල්ලානා 
වුට්ඨිතංපා ා ාඔයරොහිත්වාපා ා පච්ඡායායංඅ්යභොකාය චඞ්කමන්තං.
දි ්වාන භාරද්වාජං ආමන්යතසි – ‘‘අයං, ආවුය ො භාරද්වාජ, භගවා
 ායන්හ මයං පටි ල්ලානා වුට්ඨියතො පා ා ා ඔයරොහිත්වා
පා ා පච්ඡායායං අ්යභොකාය  චඞ්කමති.ආයාමාවුය ො භාරද්වාජ, යයන
භගවායතනුප ඞ්කමි ් ාම; අප්යපවනාමලයභයයාමභගවයතො න්තිකා 
[ ම්මුඛා ( යා. ක.)] ධම්මිං කථං  වනායා’’ති. ‘‘එවමාවුය ො’’ති යඛො
භාරද්වායජොවාය ට්ඨ ් පච්ච ්ය ොසි. 

113. අථ යඛො වාය ට්ඨභාරද්වාජා යයන භගවා යතනුප ඞ්කමිංසු; 
උප ඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා භගවන්තං චඞ්කමන්තං
අනුචඞ්කමිංසු.අථයඛො භගවාවාය ට්ඨංආමන්යතසි– ‘‘තුම්යහ ඛ්වත්ථ, 
වාය ට්ඨ, බ්රාහ්මණජච්චා බ්රාහ්මණකුලීනා බ්රාහ්මණකුලා අගාර ්මා
අනගාරියංප්බජිතා, කච්චියවො, වාය ට්ඨ, බ්රාහ්මණානඅක්යකො න්තින
පරිභා න්තී’’ති? ‘‘තග්ඝ යනො, භන්යත, බ්රාහ්මණා අක්යකො න්ති
පරිභා න්තිඅත්තරූපායපරිභා ාය පරිපුණ්ණාය, යනොඅපරිපුණ්ණායා’’ති.
‘‘යථා කථං පන යවො, වාය ට්ඨ, බ්රාහ්මණා අක්යකො න්ති පරිභා න්ති
අත්තරූපායපරිභා ායපරිපුණ්ණාය, යනො අපරිපුණ්ණායා’’ති? ‘‘බ්රාහ්මණා, 
භන්යත, එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව ය ට්යඨො වණ්යණො, හීනා අඤ්යඤ
වණ්ණා [හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො (සී. පී. ම. නි. 2 මධුරසුත්ත)]. 
බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො වණ්යණො, කණ්හා අඤ්යඤ වණ්ණා [කණ්යහො
අඤ්යඤොවණ්යණො (සී. පී.ම.නි.2මධුරසුත්ත)]. බ්රාහ්මණාවසුජ්ඣන්ති, 
යනො අබ්රාහ්මණා. බ්රාහ්මණාව [බ්රාහ්මණා ( යා.)] බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔර ා
මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මිතා බ්රහ්ම ායා ා. යත තුම්යහ ය ට්ඨං 
වණ්ණංහිත්වාහීනමත්ථවණ්ණංඅජ්ඣුපගතා, යදි ංමුණ්ඩයක මණයක
ඉ්යභකණ්යහ බන්ධුපා ාපච්යච. තයි ං න  ාධු, තයි ං නප්පතිරූපං, යං
තුම්යහ ය ට්ඨං වණ්ණං හිත්වා හීනමත්ථ වණ්ණං අජ්ඣුපගතා යදි ං
මුණ්ඩයක මණයකඉ්යභකණ්යහ බන්ධුපා ාපච්යච’ති.එවංයඛොයනො, 
භන්යත, බ්රාහ්මණා අක්යකො න්ති පරිභා න්ති අත්තරූපාය පරිභා ාය
පරිපුණ්ණාය, යනොඅපරිපුණ්ණායා’’ති. 
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114. ‘‘තග්ඝ යවො, වාය ට්ඨ, බ්රාහ්මණා යපොරාණං අ ් රන්තා 
එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව ය ට්යඨො වණ්යණො, හීනා අඤ්යඤ වණ්ණා; 
බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො වණ්යණො, කණ්හා අඤ්යඤ වණ්ණා; බ්රාහ්මණාව
සුජ්ඣන්ති, යනොඅබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාවබ්රහ්මුයනොපුත්තාඔර ාමුඛයතො
ජාතාබ්රහ්මජාබ්රහ්මනිම්මිතා බ්රහ්ම ායා ා’ති.දි ් න්තියඛොපන, වාය ට්ඨ, 
බ්රාහ්මණානං බ්රාහ්මණියයො උතුනියයොපි ග්භිනියයොපි විජායමානාපි 
පායමානාපි.යතච බ්රාහ්මණායයොනිජාව මානාඑවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව
ය ට්යඨො වණ්යණො, හීනා අඤ්යඤ වණ්ණා; බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො
වණ්යණො, කණ්හා අඤ්යඤ වණ්ණා; බ්රාහ්මණාව සුජ්ඣන්ති, යනො
අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔර ා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා
බ්රහ්මනිම්මිතා බ්රහ්ම ායා ා’ති. යත [යත ච ( යා. ක.)] බ්රහ්මානඤ්යචව
අ්භාචික්ඛන්ති, මු ාච භා න්ති, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංප වන්ති. 

චතුවණ්ණසුද්ධි 

115. ‘‘චත්තායරොයම, වාය ට්ඨ, වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, 
යව ් ා, සුද් ා. ඛත්තියයොපි යඛො, වාය ට්ඨ, ඉයධකච්යචො පාණාතිපාතී 
යහොති අදින්නා ායී කායමසුමිච්ඡාචාරී මු ාවාදී පිසුණවායචො ෙරු වායචො
 ම්ෙප්පලාපී අභිජ්ඣාලුබයාපන්නචිත්යතොමිච්ඡාදිට්ඨී.ඉතියඛො, වාය ට්ඨ, 
යයයම ධම්මා අකු ලා අකු ල ඞ්ඛාතා  ාවජ්ජා  ාවජ්ජ ඞ්ඛාතා
අය විත්බාඅය විත්බ ඞ්ඛාතා නඅලමරියානඅලමරිය ඞ්ඛාතාකණ්හා
කණ්හවිපාකා විඤ්ඤුගරහිතා, ඛත්තියයපි යත [යඛො වාය ට්ඨ (ක.)] 
ඉයධකච්යච  න්දි ් න්ති. බ්රාහ්මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ…යප.…
යව ්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ…යප.…සුද්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ, ඉයධකච්යචො 
පාණාතිපාතී යහොති අදින්නා ායී කායමසුමිච්ඡාචාරී මු ාවාදී පිසුණවායචො
ෙරු වායචො  ම්ෙප්පලාපී අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො මිච්ඡාදිට්ඨී. ඉති
යඛො, වාය ට්ඨ, යයයම ධම්මා අකු ලා අකු ල ඞ්ඛාතා…යප.…කණ්හා
කණ්හවිපාකා විඤ්ඤුගරහිතා; සුද්ය පියතඉයධකච්යච න්දි ් න්ති. 

‘‘ඛත්තියයොපි යඛො, වාය ට්ඨ, ඉයධකච්යචො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති, අදින්නා ානා පටිවිරයතො, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මු ාවා ා
පටිවිරයතො, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො, ෙරු ාය වාචාය පටිවිරයතො, 
 ම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො, අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො,  ම්මාදිට්ඨී.
ඉති යඛො, වාය ට්ඨ, යයයම ධම්මා කු ලා කු ල ඞ්ඛාතා අනවජ්ජා 
අනවජ්ජ ඞ්ඛාතා ය විත්බා ය විත්බ ඞ්ඛාතා අලමරියා
අලමරිය ඞ්ඛාතා සුක්කා සුක්කවිපාකා විඤ්ඤුප්ප ත්ථා, ඛත්තියයපි යත
ඉයධකච්යච  න්දි ් න්ති. බ්රාහ්මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ…යප.…
යව ්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ…යප.…සුද්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ, ඉයධකච්යචො 
පාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති…යප.…අනභිජ්ඣාලු, අබයාපන්නචිත්යතො, 
 ම්මාදිට්ඨී. ඉති යඛො, වාය ට්ඨ, යයයම ධම්මා කු ලා කු ල ඞ්ඛාතා
අනවජ්ජා අනවජ්ජ ඞ්ඛාතා ය විත්බා ය විත්බ ඞ්ඛාතා අලමරියා 
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අලමරිය ඞ්ඛාතා සුක්කා සුක්කවිපාකා විඤ්ඤුප්ප ත්ථා; සුද්ය පි යත
ඉයධකච්යච  න්දි ් න්ති. 

116. ‘‘ඉයමසු යඛො, වාය ට්ඨ, චතූසු වණ්යණසු එවං 
උභයයවොකිණ්යණසු වත්තමායනසු කණ්හසුක්යකසු ධම්යමසු
විඤ්ඤුගරහියතසුයචව විඤ්ඤුප්ප ත්යථසුචයය ත්ථබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු
–‘බ්රාහ්මයණොවය ට්යඨො වණ්යණො, හීනාඅඤ්යඤවණ්ණා; බ්රාහ්මයණොව
සුක්යකොවණ්යණො, කණ්හාඅඤ්යඤවණ්ණා; බ්රාහ්මණාවසුජ්ඣන්ති, යනො
අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔර ා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා
බ්රහ්මනිම්මිතා බ්රහ්ම ායා ා’ති. තං යත ං විඤ්ඤූ නානුජානන්ති. තංකි ් 
යහතු? ඉයම ඤ්හි, වාය ට්ඨ, චතුන්නංවණ්ණානංයයොයහොති භික්ඛුඅරහං
ඛීණා යවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්ත  ත්යථො 
පරික්ඛීණභව ංයයොජයනො  ම්ම ඤ්ඤාවිමුත්යතො, ය ො යන ං
අග්ගමක්ඛායති ධම්යමයනව, යනො අධම්යමන. ධම්යමො හි, වාය ට්ඨ, 
ය ට්යඨොජයනත ්මිං, දිට්යඨයචවධම්යම අභි ම්පරායඤ්ච. 

117. ‘‘ත මිනායපතං, වාය ට්ඨ, පරියායයනයවදිත්බං, යථා ධම්යමොව
ය ට්යඨොජයනත ්මිං, දිට්යඨයචවධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

‘‘ජානාති යඛො [යඛොපන (ක.)], වාය ට්ඨ, රාජාපය නදියකො යලො–
‘ මයණො යගොතයමො අනන්තරා [අනුත්තයරො (බහූසු)]  කයකුලා
ප්බජියතො’ති.  කයා යඛො පන, වාය ට්ඨ, රඤ්යඤො පය නදි ් 
යකො ල ් අනුයුත්තා [අනන්තරා අනුයන්තා( යා.), අනන්තරාඅනුයුත්තා
(ක.)] භවන්ති. කයරොන්ති යඛො, වාය ට්ඨ,  කයා රඤ්යඤ පය නදිම්හි
යකො යලනිපච්චකාරංඅභිවා නංපච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං ාමීචිකම්මං.
ඉතියඛො, වාය ට්ඨ, යංකයරොන්ති කයාරඤ්යඤ පය නදිම්හියකො යල
නිපච්චකාරං අභිවා නං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං  ාමීචිකම්මං, කයරොති 
තං රාජාපය නදියකො යලොතථාගයත නිපච්චකාරංඅභිවා නංපච්චුට්ඨානං
අඤ්ජලිකම්මං  ාමීචිකම්මං, න නං [නනු (බහූසු)] ‘සුජායතො  මයණො
යගොතයමො, දුජ්ජායතොහම ්මි.බලවා මයණො යගොතයමො, දු්බයලොහම ්මි.
පා ාදියකො  මයණො යගොතයමො, දු්බණ්යණොහම ්මි. මයහ ක්යඛො
 මයණො යගොතයමො, අප්යප ක්යඛොහම ්මී’ති. අථ යඛො නං ධම්මංයයව
 ක්කයරොන්යතො ධම්මං ගරුං කයරොන්යතො ධම්මං මායනන්යතො ධම්මං
පූයජන්යතොධම්මංඅපචායමායනොඑවංරාජාපය නදි යකො යලොතථාගයත
නිපච්චකාරංකයරොති, අභිවා නංපච්චුට්ඨානංඅඤ්ජලිකම්මං  ාමීචිකම්මං.
ඉමිනාපි යඛො එතං, වාය ට්ඨ, පරියායයන යවදිත්බං, යථා ධම්යමොව
ය ට්යඨො ජයනත ්මිං, දිට්යඨයචවධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

118. ‘‘තුම්යහ ඛ්වත්ථ, වාය ට්ඨ, නානාජච්චා නානානාමා 
නානායගොත්තානානාකුලාඅගාර ්මාඅනගාරියංප්බජිතා.‘යකතුම්යහ’ති
– පුට්ඨා  මානා ‘ මණා  කයපුත්තියාම්හා’ති – පටිජානාථ. ය ්  යඛො
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පන ් , වාය ට්ඨ, තථාගයත  ද්ධා නිවිට්ඨා මූලජාතා පතිට්ඨිතා  ළ්හා
අ ංහාරියා මයණනවා බ්රාහ්මයණනවාය යවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනා
වා යකනචි වා යලොක ්මිං, ත ්ය තං කල්ලං වචනාය – ‘භගවයතොම්හි
පුත්යතොඔරය ොමුඛයතොජායතොධම්මයජොධම්මනිම්මියතො ධම්ම ායාය ො’ති.
තං කි ්  යහතු? තථාගත ්  යහතං, වාය ට්ඨ, අධිවචනං ‘ධම්මකායයො’ 
ඉතිපි, ‘බ්රහ්මකායයො’ඉතිපි, ‘ධම්මභූයතො’ඉතිපි, ‘බ්රහ්මභූයතො’ඉතිපි. 

119. ‘‘යහොති යඛො ය ො, වාය ට්ඨ,  මයයො යංක ාචිකරහචි දීඝ ්  
අද්ධුයනො අච්චයයන අයං යලොයකො  ංවට්ටති.  ංවට්ටමායන යලොයක
යයභුයයයන  ත්තා ආභ ් ර ංවත්තනිකා යහොන්ති. යත තත්ථ යහොන්ති 
මයනොමයා පීතිභක්ඛා  යංපභා අන්තලික්ඛචරා සුභට්ඨායියනො චිරං
දීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

‘‘යහොති යඛො ය ො, වාය ට්ඨ,  මයයො යං ක ාචි කරහචි දීඝ ් 
අද්ධුයනො අච්චයයන අයං යලොයකො විවට්ටති. විවට්ටමායන යලොයක
යයභුයයයන  ත්තාආභ ් රකායා චවිත්වා ඉත්ථත්තංආගච්ඡන්ති. යතධ
යහොන්තිමයනොමයාපීතිභක්ඛා  යංපභාඅන්තලික්ඛචරාසුභට්ඨායියනොචිරං
දීඝමද්ධානංතිට්ඨන්ති. 

රසපථවිපාතුභායවො 

120. ‘‘එයකො කීභූතං යඛො පන, වාය ට්ඨ, යතන  මයයන යහොති
අන්ධකායරො අන්ධකාරතිමි ා. න චන්දිමසූරියා පඤ්ඤායන්ති, න
නක්ඛත්තානි තාරකරූපානිපඤ්ඤායන්ති, නරත්තින්දිවාපඤ්ඤායන්ති, න
මා ඩ්ඪමා ා පඤ්ඤායන්ති, නඋතු ංවච්ඡරා පඤ්ඤායන්ති, නඉත්ථිපුමා 
පඤ්ඤායන්ති,  ත්තා  ත්තාත්යවව  ඞ්ඛයං ගච්ඡන්ති. අථ යඛො යත ං, 
වාය ට්ඨ,  ත්තානං ක ාචි කරහචි දීඝ ්  අද්ධුයනො අච්චයයන ර පථවී
උ ක ්මිං  මතනි [ මතානි (බහූසු)]; ය යයථාපිනාම පයය ො තත්ත ්  
[පයතත්ත ්  ( යා.)] නි්බායමාන ් උපරි න්තානකංයහොති, එවයමව
පාතුරයහොසි. ාඅයහොසිවණ්ණ ම්පන්නාගන්ධ ම්පන්නාර  ම්පන්නා, 
ය යයථාපිනාම ම්පන්නං වා  ප්පි ම්පන්නංවානවනීතංඑවංවණ්ණා
අයහොසි. ය යයථාපි නාම ඛුද් මධුං [ඛුද් ං මධුං (ක. සී.)] අයනළකං 
[අයනලකං(සී.පී.)], එවම ් ා ාඅයහොසි.අථයඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතයරො
 ත්යතො යලොලජාතියකො – ‘අම්යභො, කියමවි ං භවි ් තී’ති ර පථවිං
අඞ්ගුලියා  ායි. ත ්  ර පථවිං අඞ්ගුලියා  ායයතො අච්ඡාය සි, තණ්හා
ච ්  ඔක්කමි. අඤ්යඤපි යඛො, වාය ට්ඨ,  ත්තා ත ්   ත්ත ් 
දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජමානා ර පථවිං අඞ්ගුලියා  ායිංසු. යත ං ර පථවිං
අඞ්ගුලියා ායතංඅච්ඡාය සි, තණ්හාචයත ංඔක්කමි. 

චන්දිමසූරි ාදිපාතුභායවො 

121. ‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා ර පථවිං හත්යථහි 
ආලුප්පකාරකංඋපක්කමිංසුපරිභුඤ්ජිතුං.යයතොයඛො යත [යයතොයඛො (සී.
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 යා. පී.)], වාය ට්ඨ,  ත්තා ර පථවිං හත්යථහි ආලුප්පකාරකං
උපක්කමිංසු පරිභුඤ්ජිතුං. අථ යත ං  ත්තානං  යංපභා අන්තරධායි.
 යංපභාය අන්තරහිතාය චන්දිමසූරියා පාතුරයහසුං. චන්දිමසූරියයසු
පාතුභූයතසු නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි පාතුරයහසුං. නක්ඛත්යතසු 
තාරකරූයපසු පාතුභූයතසු රත්තින්දිවා පඤ්ඤායිංසු. රත්තින්දියවසු
පඤ්ඤායමායනසු මා ඩ්ඪමා ා පඤ්ඤායිංසු. මා ඩ්ඪමාය සු
පඤ්ඤායමායනසු උතු ංවච්ඡරා පඤ්ඤායිංසු. එත්තාවතා යඛො, වාය ට්ඨ, 
අයංයලොයකොපුනවිවට්යටොයහොති. 

122. ‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා ර පථවිං පරිභුඤ්ජන්තා 
තංභක්ඛා [ත්භක්ඛා( යා.)] ත ාහාරාචිරංදීඝමද්ධානං අට්ඨංසු.යථායථා
යඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තාර පථවිංපරිභුඤ්ජන්තාතංභක්ඛා ත ාහාරාචිරං
දීඝමද්ධානං අට්ඨංසු, තථා තථා යත ං  ත්තානං (ර පථවිං 
පරිභුඤ්ජන්තානං) [( ) සී.  යා. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි] ඛරත්තඤ්යචව
කාය ්මිං ඔක්කමි, වණ්ණයවවණ්ණතා [වණ්ණයවවජ්ජතා (ටීකා)] ච
පඤ්ඤායිත්ථ. එකි ං  ත්තා වණ්ණවන්යතො යහොන්ති, එකි ං  ත්තා 
දු්බණ්ණා.තත්ථයයයත ත්තාවණ්ණවන්යතො, යතදු්බණ්යණ ත්යත
අතිමඤ්ඤන්ති – ‘මයයමයතහි වණ්ණවන්තතරා, අම්යහයහයත
දු්බණ්ණතරා’ති. යත ං වණ්ණාතිමානපච්චයා මානාතිමානජාතිකානං
ර පථවී අන්තරධායි. ර ාය පථවියා අන්තරහිතාය  න්නිපතිංසු. 
 න්නිපතිත්වා අනුත්ථුනිංසු – ‘අයහො ර ං, අයහො ර ’න්ති! තය තරහිපි 
මනු ් ාකඤ්චිය වසුර ං [ ාධුර ං (සී.  යා. පී.)] ලභිත්වා එවමාහංසු –
‘අයහො ර ං, අයහො ර ’න්ති! තය ව යපොරාණං අග්ගඤ්ඤං අක්ඛරං
අනු රන්ති, නත්යවව ් අත්ථංආජානන්ති. 

භූමිපප්පටකපාතුභායවො 

123. ‘‘අථ යඛො යත ං, වාය ට්ඨ,  ත්තානං ර ාය පථවියා 
අන්තරහිතායභූමිපප්පටයකොපාතුරයහොසි.ය යයථාපිනාම අහිච්ඡත්තයකො, 
එවයමව පාතුරයහොසි. ය ො අයහොසි වණ්ණ ම්පන්යනො ගන්ධ ම්පන්යනො 
ර  ම්පන්යනො, ය යයථාපි නාම  ම්පන්නං වා  ප්පි  ම්පන්නං වා
නවනීතං එවංවණ්යණො අයහොසි. ය යයථාපි නාම ඛුද් මධුං අයනළකං, 
එවම ් ාය ො අයහොසි. 

‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා භූමිපප්පටකං උපක්කමිංසු
පරිභුඤ්ජිතුං. යත තං පරිභුඤ්ජන්තා තංභක්ඛා ත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං
අට්ඨංසු.යථායථායඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තාභූමිපප්පටකං පරිභුඤ්ජන්තා
තංභක්ඛා ත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං අට්ඨංසු, තථාතථා යත ං  ත්තානං 
භියයයොය ො මත්තාය ඛරත්තඤ්යචව කාය ්මිං ඔක්කමි, 
වණ්ණයවවණ්ණතා ච පඤ්ඤායිත්ථ. එකි ං  ත්තා වණ්ණවන්යතො
යහොන්ති, එකි ං ත්තාදු්බණ්ණා.තත්ථයයයත ත්තා වණ්ණවන්යතො, 
යත දු්බණ්යණ ත්යතඅතිමඤ්ඤන්ති – ‘මයයමයතහිවණ්ණවන්තතරා, 
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අම්යහයහයත දු්බණ්ණතරා’ති. යත ං වණ්ණාතිමානපච්චයා
මානාතිමානජාතිකානං භූමිපප්පටයකොඅන්තරධායි. 

පදාලතාපාතුභායවො 

124. ‘‘භූමිපප්පටයක අන්තරහියත ප ාලතා [ ද් ාලතා (සී.)] 
පාතුරයහොසි, ය යයථාපි නාම කලම්බුදකා [කලම්බකා ( යා.)], එවයමව
පාතුරයහොසි. ාඅයහොසිවණ්ණ ම්පන්නා ගන්ධ ම්පන්නාර  ම්පන්නා, 
ය යයථාපිනාම ම්පන්නං වා  ප්පි ම්පන්නංවා නවනීතංඑවංවණ්ණා
අයහොසි.ය යයථාපිනාමඛුද් මධුංඅයනළකං, එවම ් ා ාඅයහොසි. 

‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා ප ාලතං උපක්කමිංසු පරිභුඤ්ජිතුං. 
යතතං පරිභුඤ්ජන්තාතංභක්ඛාත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං අට්ඨංසු. යථා
යථායඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තාප ාලතංපරිභුඤ්ජන්තාතංභක්ඛාත ාහාරා
චිරංදීඝමද්ධානං අට්ඨංසු, තථාතථායත ං ත්තානංභියයයොය ොමත්තාය
ඛරත්තඤ්යචව කාය ්මිං ඔක්කමි, වණ්ණයවවණ්ණතා ච පඤ්ඤායිත්ථ.
එකි ං  ත්තා වණ්ණවන්යතොයහොන්ති, එකි ං ත්තාදු්බණ්ණා.තත්ථයය
යත  ත්තා වණ්ණවන්යතො, යත දු්බණ්යණ  ත්යත අතිමඤ්ඤන්ති – 
‘මයයමයතහි වණ්ණවන්තතරා, අම්යහයහයත දු්බණ්ණතරා’ති. යත ං
වණ්ණාතිමානපච්චයා මානාතිමානජාතිකානංප ාලතාඅන්තරධායි. 

‘‘ප ාලතාය අන්තරහිතාය න්නිපතිංසු.  න්නිපතිත්වා අනුත්ථුනිංසු –
‘අහුවතයනො, අහායිවතයනොප ාලතා’ති!තය තරහිපිමනු ් ායකනචි 
[යකනචිය ව (සී.  යා. පී.)] දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨා එවමාහංසු – ‘අහු වත
යනො, අහායි වතයනො’ති!තය වයපොරාණං අග්ගඤ්ඤංඅක්ඛරංඅනු රන්ති, 
නත්යවව ් අත්ථංආජානන්ති. 

අකට්ඨපාකසාලිපාතුභායවො 

125. ‘‘අථ යඛො යත ං, වාය ට්ඨ,  ත්තානං ප ාලතාය අන්තරහිතාය 
අකට්ඨපායකො  ාලි පාතුරයහොසි අකයණො අථුය ො සුද්යධො සුගන්යධො
තණ්ඩුලප්ෙයලො. යං තං  ායං  ායමා ාය ආහරන්ති, පායතො තං යහොති
පක්කංපටිවිරූළ්හං.යංතංපායතොපාතරා ාය ආහරන්ති,  ායංතංයහොති
පක්කංපටිවිරූළ්හං; නාප ානංපඤ්ඤායති.අථයඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තා
අකට්ඨපාකං  ාලිං පරිභුඤ්ජන්තා තංභක්ඛා ත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං
අට්ඨංසු. 

ඉත්ථිපුරිසලිඞ්ගපාතුභායවො 

126. ‘‘යථා යථා යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා අකට්ඨපාකං  ාලිං 
පරිභුඤ්ජන්තා තංභක්ඛා ත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං අට්ඨංසු, තථා තථා
යත ං  ත්තානං භියයයොය ොමත්තාය ඛරත්තඤ්යචව කාය ්මිං ඔක්කමි, 
වණ්ණයවවණ්ණතා ච පඤ්ඤායිත්ථ, ඉත්ථියා ච ඉත්ථිලිඞ්ගං පාතුරයහොසි
පුරි  ් චපුරි ලිඞ්ගං.ඉත්ථී චපුරි ංඅතියවලංඋපනිජ්ඣායතිපුරිය ොච
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ඉත්ථිං. යත ං අතියවලං අඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිජ්ඣායතං ාරායගොඋ පාදි, 
පරිළායහො කාය ්මිං ඔක්කමි. යත පරිළාහපච්චයා යමථුනං ධම්මං
පටිය විංසු. 

‘‘යය යඛො පන යත, වාය ට්ඨ, යතන  මයයන  ත්තා ප ් න්ති
යමථුනං ධම්මං පටිය වන්යත, අඤ්යඤ පංසුං ඛිපන්ති, අඤ්යඤ ය ට්ඨිං
ඛිපන්ති, අඤ්යඤ යගොමයං ඛිපන්ති – ‘න ්  අසුචි [ව ලි ( යා.), ව ලී
(ක.)], න ්  අසුචී’ති. ‘කථඤ්හි නාම  ත්යතො  ත්ත ්  එවරූපං
කරි ් තී’ති! තය තරහිපි මනු ් ා එකච්යචසු ජනපය සු වධුයා
නි්බුදය්හමානාය [නිවය්හමානාය, නිග්ගය්හමානාය (ක.)] අඤ්යඤ පංසුං 
ඛිපන්ති, අඤ්යඤ ය ට්ඨිං ඛිපන්ති, අඤ්යඤ යගොමයං ඛිපන්ති. තය ව
යපොරාණං අග්ගඤ්ඤං අක්ඛරං අනු රන්ති, න ත්යවව ්  අත්ථං
ආජානන්ති. 

යමථුනධපරම්මසමාචායරො 

127. ‘‘අධම්ම ම්මතං යඛො පන [අධම්ම ම්මතංතංයඛො පන ( යා.), 
අධම්ම ම්මතං යඛො පන තං (?)], වාය ට්ඨ, යතන  මයයන යහොති, 
තය තරහිධම්ම ම්මතං. යයයඛො පන, වාය ට්ඨ, යතන මයයන  ත්තා
යමථුනංධම්මංපටිය වන්ති, යතමා ම්පිද්යවමා ම්පිනලභන්තිගාමංවා 
නිගමංවා පවිසිතුං.යයතොයඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තාත ්මිංඅ ද්ධම්යම
අතියවලං පාතබයතංආපජ්ජිංසු.අථඅගාරානිඋපක්කමිංසුකාතුංත ්ය ව
අ ද්ධම්ම ්  පටිච්ඡා නත්ථං.අථයඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතර ්  ත්ත ් 
අල ජාතික ්  එත යහොසි – ‘අම්යභො, කියමවාහං විහඤ්ඤාමි  ාලිං
ආහරන්යතො  ායං  ායමා ාය පායතො පාතරා ාය! යංනූනාහං  ාලිං
ආහයරයයං කිංය ව [ කිංය ව(ක.)]  ායපාතරා ායා’ති! 

‘‘අථ යඛො ය ො, වාය ට්ඨ,  ත්යතො  ාලිං ආහාසි  කිංය ව
 ායපාතරා ාය. අථ යඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතයරො  ත්යතො යයන ය ො
 ත්යතොයතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වාතං  ත්තංඑත යවොච–‘එහි, යභො
 ත්ත,  ාලාහාරං ගමි ් ාමා’ති. ‘අලං, යභො  ත්ත, ආහයතො [ආහයටො
( යා.)] යම  ාලි  කිංය ව  ායපාතරා ායා’ති. අථ යඛො ය ො, වාය ට්ඨ, 
 ත්යතොත ්  ත්ත ් දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජමායනො ාලිංආහාසි  කිංය ව
ද්වීහාය.‘එවම්පිකිර, යභො,  ාධූ’ති. 

‘‘අථ යඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතයරො  ත්යතො යයන ය ො  ත්යතො
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා තං ත්තංඑත යවොච – ‘එහි, යභො ත්ත, 
 ාලාහාරං ගමි ් ාමා’ති. ‘අලං, යභො  ත්ත, ආහයතො යම  ාලි  කිංය ව
ද්වීහායා’ති.අථයඛොය ො, වාය ට්ඨ,  ත්යතොත ්  ත්ත ් දිට්ඨානුගතිං
ආපජ්ජමායනො ාලිංආහාසි කිංය ව චතූහාය, ‘එවම්පිකිර, යභො,  ාධූ’ති. 
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‘‘අථ යඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතයරො  ත්යතො යයන ය ො  ත්යතො
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වාතං ත්තංඑත යවොච – ‘එහි, යභො ත්ත, 
 ාලාහාරං ගමි ් ාමා’ති. ‘අලං, යභො  ත්ත, ආහයතො යම  ාලි  කිය ව
චතූහායා’ති.අථයඛොය ො, වාය ට්ඨ,  ත්යතොත ්   ත්ත ්  දිට්ඨානුගතිං
ආපජ්ජමායනො ාලිංආහාසි කිය ව අට්ඨාහාය, ‘එවම්පිකිර, යභො,  ාධූ’ති. 

‘‘යයතොයඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තා න්නිධිකාරකං ාලිංඋපක්කමිංසු 
පරිභුඤ්ජිතුං. අථ කයණොපි තණ්ඩුලං පරියයොනන්ධි, ථුය ොපි තණ්ඩුලං
පරියයොනන්ධි; ලූනම්පි නප්පටිවිරූළ්හං, අප ානං පඤ්ඤායිත්ථ, 
 ණ්ඩ ණ්ඩා ාලයයොඅට්ඨංසු. 

සාලිවිභායගො 

128. ‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා  න්නිපතිංසු,  න්නිපතිත්වා
අනුත්ථුනිංසු – ‘පාපකා වත, යභො, ධම්මා  ත්යතසු පාතුභූතා. මයඤ්හි 
පු්යබ මයනොමයා අහුම්හා පීතිභක්ඛා  යංපභා අන්තලික්ඛචරා
සුභට්ඨායියනො, චිරං දීඝමද්ධානං අට්ඨම්හා. යත ං යනො අම්හාකං ක ාචි
කරහචිදීඝ ් අද්ධුයනොඅච්චයයන ර පථවීඋ ක ්මිං මතනි. ාඅයහොසි
වණ්ණ ම්පන්නා ගන්ධ ම්පන්නා ර  ම්පන්නා. යත මයං ර පථවිං
හත්යථහිආලුප්පකාරකංඋපක්කමිම්හපරිභුඤ්ජිතුං, යත ංයනොර පථවිං 
හත්යථහි ආලුප්පකාරකං උපක්කමතං පරිභුඤ්ජිතුං  යංපභා අන්තරධායි.
 යංපභාය අන්තරහිතාය චන්දිමසූරියා පාතුරයහසුං, චන්දිමසූරියයසු
පාතුභූයතසු නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි පාතුරයහසුං, නක්ඛත්යතසු
තාරකරූයපසු පාතුභූයතසු රත්තින්දිවා පඤ්ඤායිංසු, රත්තින්දියවසු
පඤ්ඤායමායනසු මා ඩ්ඪමා ා පඤ්ඤායිංසු. මා ඩ්ඪමාය සු
පඤ්ඤායමායනසු උතු ංවච්ඡරා පඤ්ඤායිංසු. යත මයං ර පථවිං
පරිභුඤ්ජන්තාතංභක්ඛාත ාහාරාචිරංදීඝමද්ධානංඅට්ඨම්හා.යත ංයනො 
පාපකානංයයව අකු ලානං ධම්මානං පාතුභාවා ර පථවී අන්තරධායි.
ර පථවියා අන්තරහිතාය භූමිපප්පටයකො පාතුරයහොසි. ය ො අයහොසි
වණ්ණ ම්පන්යනො ගන්ධ ම්පන්යනො ර  ම්පන්යනො. යත මයං
භූමිපප්පටකං උපක්කමිම්හ පරිභුඤ්ජිතුං. යත මයං තං පරිභුඤ්ජන්තා 
තංභක්ඛාත ාහාරාචිරංදීඝමද්ධානංඅට්ඨම්හා.යත ංයනොපාපකානංයයව
අකු ලානං ධම්මානංපාතුභාවා භූමිපප්පටයකොඅන්තරධායි.භූමිපප්පටයක 
අන්තරහියත ප ාලතා පාතුරයහොසි.  ා අයහොසි වණ්ණ ම්පන්නා
ගන්ධ ම්පන්නා ර  ම්පන්නා. යත මයං ප ාලතං උපක්කමිම්හ
පරිභුඤ්ජිතුං. යත මයං තං පරිභුඤ්ජන්තා තංභක්ඛා ත ාහාරා චිරං
දීඝමද්ධානං අට්ඨම්හා. යත ං යනො පාපකානංයයව අකු ලානං ධම්මානං
පාතුභාවා ප ාලතා අන්තරධායි. ප ාලතාය අන්තරහිතාය අකට්ඨපායකො
 ාලිපාතුරයහොසිඅකයණොඅථුය ොසුද්යධොසුගන්යධොතණ්ඩුලප්ෙයලො.යං
තං ායං  ායමා ායආහරාම, පායතොතංයහොතිපක්කංපටිවිරූළ්හං.යංතං
පායතොපාතරා ායආහරාම,  ායංතංයහොතිපක්කංපටිවිරූළ්හං.නාප ානං
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පඤ්ඤායිත්ථ. යත මයං අකට්ඨපාකං  ාලිං පරිභුඤ්ජන්තා තංභක්ඛා
ත ාහාරා චිරං දීඝමද්ධානං අට්ඨම්හා. යත ං යනො පාපකානංයයව 
අකු ලානංධම්මානංපාතුභාවාකයණොපිතණ්ඩුලංපරියයොනන්ධි, ථුය ොපි
තණ්ඩුලං පරියයොනන්ධි, ලූනම්පි නප්පටිවිරූළ්හං, අප ානං පඤ්ඤායිත්ථ, 
 ණ්ඩ ණ්ඩා  ාලයයො ඨිතා. යංනූන මයං  ාලිං විභයජයයාම, මරියා ං
ඨයපයයාමා’ති! අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා  ාලිං විභජිංසු, මරියා ං 
ඨයපසුං. 

129. ‘‘අථයඛො, වාය ට්ඨ, අඤ්ඤතයරො ත්යතොයලොලජාතියකො කං
භාගං පරිරක්ඛන්යතොඅඤ්ඤතරං [අඤ්ඤ ් (?)] භාගංඅදින්නං ආදියිත්වා
පරිභුඤ්ජි.තයමනංඅග්ගයහසුං, ගයහත්වාඑත යවොචුං–‘පාපකංවත, යභො 
 ත්ත, කයරොසි, යත්රහිනාම කංභාගංපරිරක්ඛන්යතොඅඤ්ඤතරංභාගං
අදින්නං ආදියිත්වාපරිභුඤ්ජසි.මා ්සු, යභො ත්ත, පුනපිඑවරූපමකාසී’ති.
‘එවං, යභො’තියඛො, වාය ට්ඨ, ය ො ත්යතොයත ං ත්තානංපච්ච ්ය ොසි.
දුතියම්පියඛො, වාය ට්ඨ, ය ො  ත්යතො…යප.…තතියම්පියඛො, වාය ට්ඨ, 
ය ො  ත්යතො  කං භාගං පරිරක්ඛන්යතො අඤ්ඤතරං භාගං අදින්නං
ආදියිත්වාපරිභුඤ්ජි.තයමනංඅග්ගයහසුං, ගයහත්වාඑත යවොචුං– ‘පාපකං
වත, යභො  ත්ත, කයරොසි, යත්ර හි නාම  කං භාගං පරිරක්ඛන්යතො
අඤ්ඤතරංභාගං අදින්නං ආදියිත්වාපරිභුඤ්ජසි.මා ්සු, යභො ත්ත, පුනපි 
එවරූපමකාසී’ති. අඤ්යඤ පාණිනා පහරිංසු, අඤ්යඤ යලඩ්ඩුනා පහරිංසු, 
අඤ්යඤ  ණ්යඩන පහරිංසු. ත ග්යග යඛො, වාය ට්ඨ, අදින්නා ානං
පඤ්ඤායති, ගරහා පඤ්ඤායති, මු ාවාය ො පඤ්ඤායති,  ණ්ඩා ානං
පඤ්ඤායති. 

මහාසම්මතරාජා 

130. ‘‘අථ යඛො යත, වාය ට්ඨ,  ත්තා  න්නිපතිංසු,  න්නිපතිත්වා
අනුත්ථුනිංසු – ‘පාපකා වත යභො ධම්මා  ත්යතසු පාතුභූතා, යත්ර හි නාම 
අදින්නා ානං පඤ්ඤායි ් ති, ගරහා පඤ්ඤායි ් ති, මු ාවාය ො
පඤ්ඤායි ් ති,  ණ්ඩා ානං පඤ්ඤායි ් ති. යංනූන මයං එකං  ත්තං 
 ම්මන්යනයයාම, යයොයනො ම්මාඛීයිත්බංඛීයයයය,  ම්මාගරහිත්බං
ගරයහයය,  ම්මාප්බායජත්බංප්බායජයය.මයංපන ්  ාලීනංභාගං 
අනුප්ප  ් ාමා’ති. 

‘‘අථ යඛොයත, වාය ට්ඨ,  ත්තායයොයන ං  ත්යතොඅභිරූපතයරොච
  ් නීයතයරො ච පා ාදිකතයරො ච මයහ ක්ඛතයරො ච තං  ත්තං 
උප ඞ්කමිත්වා එත යවොචුං – ‘එහි, යභො  ත්ත,  ම්මා ඛීයිත්බං ඛීය, 
 ම්මා ගරහිත්බංගරහ,  ම්මාප්බායජත්බං ප්බායජහි.මයංපනයත 
 ාලීනං භාගං අනුප්ප  ් ාමා’ති. ‘එවං, යභො’ති යඛො, වාය ට්ඨ, ය ො
 ත්යතො යත ං  ත්තානං පටි ්සුණිත්වා  ම්මා ඛීයිත්බං ඛීයි,  ම්මා
ගරහිත්බංගරහි,  ම්මා ප්බායජත්බංප්බායජසි.යතපන ්  ාලීනං
භාගංඅනුප්ප ංසු. 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි  අග්ගඤ්ඤසුත්තං 

63 

පටුන 

131. ‘‘මහාජන ම්මයතොති යඛො, වාය ට්ඨ, ‘මහා ම්මයතො, 
මහා ම්මයතො’ත්යවවපඨමංඅක්ඛරංඋපනි්බත්තං.යඛත්තානංඅධිපතීති 
යඛො, වාය ට්ඨ, ‘ඛත්තියයො, ඛත්තියයො’ ත්යවව දුතියං අක්ඛරං
උපනි්බත්තං. ධම්යමන පයර රඤ්යජතීති යඛො, වාය ට්ඨ, ‘රාජා, රාජා’
ත්යවව තතියං අක්ඛරං උපනි්බත්තං. ඉති යඛො, වාය ට්ඨ, එවයමත ් 
ඛත්තියමණ්ඩල ්  යපොරායණන අග්ගඤ්යඤන අක්ඛයරන අභිනි්බත්ති
අයහොසි යත ංයයව  ත්තානං, අනඤ්යඤ ං.  දි ානංයයව, යනො
අ දි ානං. ධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන.ධම්යමොහි, වාය ට්ඨ, ය ට්යඨො
ජයනත ්මිංදිට්යඨයචව ධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

බ්රාහ්මණමණ්ඩලං 

132. ‘‘අථ යඛො යත ං, වාය ට්ඨ,  ත්තානංයයව [යත ං යයව යඛො
වාය ට්ඨ ත්තානං (සී. පී.)] එකච්චානං එත යහොසි – ‘පාපකාවත, යභො, 
ධම්මා ත්යතසුපාතුභූතා, යත්රහිනාමඅදින්නා ානං පඤ්ඤායි ් ති, ගරහා
පඤ්ඤායි ් ති, මු ාවාය ො පඤ්ඤායි ් ති,  ණ්ඩා ානං පඤ්ඤායි ් ති, 
ප්බාජනං පඤ්ඤායි ් ති. යංනූන මයං පාපයක අකු යල ධම්යම 
වායහයයාමා’ති.යතපාපයකඅකු යලධම්යමවායහසුං. පාපයකඅකු යල 
ධම්යමවායහන්තීතියඛො, වාය ට්ඨ, ‘බ්රාහ්මණා, ්රාහ්මණා’ත්යවවපඨමං
අක්ඛරං උපනි්බත්තං. යත අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටියයො කරිත්වා 
පණ්ණකුටීසුඣායන්තිවීතඞ්ගාරා වීතධූමා පන්නමු ලා  ායං  ායමා ාය
පායතො පාතරා ාය ගාමනිගමරාජධානියයො ඔ රන්ති ඝා යම මානා 
[ඝා යම නා (සී.  යා. පී.)]. යත ඝා ං පටිලභිත්වා පුනය ව 
අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටීසු ඣායන්ති. තයමනං මනු ් ා දි ්වා
එවමාහංසු – ‘ඉයම යඛො, යභො,  ත්තා අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටියයො
කරිත්වා පණ්ණකුටීසු ඣායන්ති, වීතඞ්ගාරා වීතධූමා පන්නමු ලා  ායං
 ායමා ාය පායතො පාතරා ාය ගාමනිගමරාජධානියයො ඔ රන්ති
ඝා යම මානා. යත ඝා ං පටිලභිත්වා පුනය ව අරඤ්ඤායතයන
පණ්ණකුටීසු ඣායන්තී’ති, ඣායන්තීති යඛො [පණ්ණකුටීසු ඣායන්ති
ඣායන්තීතියඛො (සී.පී.), පණ්ණකුටීසුඣායන්තීති යඛො (ක.)], වාය ට්ඨ, 
‘ඣායකා, ඣායකා’ත්යවවදුතියංඅක්ඛරංඋපනි්බත්තං. යත ංයයවයඛො, 
වාය ට්ඨ,  ත්තානං එකච්යච  ත්තා අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටීසු තං
ඣානං අනභි ම්භුණමානා [අනභි ංභූනමානා (කත්ථචි)] ගාම ාමන්තං 
නිගම ාමන්තංඔ රිත්වාගන්යථකයරොන්තාඅච්ඡන්ති.තයමනංමනු ් ා
දි ්වා එවමාහංසු–‘ඉයමයඛො, යභො,  ත්තාඅරඤ්ඤායතයනපණ්ණකුටීසු
තං ඣානං අනභි ම්භුණමානා ගාම ාමන්තං නිගම ාමන්තං ඔ රිත්වා
ගන්යථ කයරොන්තා අච්ඡන්ති, න  ානියම ඣායන්තී’ති. න  ානියම [න
 ානියම ඣායන්තී න  ානියම (සී. පී. ක.)] ඣායන්තීති යඛො, වාය ට්ඨ, 
‘අජ්ඣායකා අජ්ඣායකා’ ත්යවව තතියං අක්ඛරං උපනි්බත්තං.
හීන ම්මතං යඛො පන, වාය ට්ඨ, යතන  මයයන යහොති, තය තරහි 
ය ට්ඨ ම්මතං. ඉති යඛො, වාය ට්ඨ, එවයමත ්  බ්රාහ්මණමණ්ඩල ් 
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යපොරායණන අග්ගඤ්යඤන අක්ඛයරන අභිනි්බත්ති අයහොසි යත ංයයව
 ත්තානං, අනඤ්යඤ ං දි ානංයයවයනොඅ දි ානංධම්යමයනව, යනො
අධම්යමන. ධම්යමො හි, වාය ට්ඨ, ය ට්යඨො ජයනත ්මිං දිට්යඨ යචව
ධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

යවස්සමණ්ඩලං 

133. ‘‘යත ංයයව යඛො, වාය ට්ඨ,  ත්තානං එකච්යච ත්තායමථුනං
ධම්මං  මා ාය විසුකම්මන්යත [වි ්සුතකම්මන්යත (සී. පී.), 
වි ්සුකම්මන්යත (ක. සී.), විසුං කම්මන්යත ( යා. ක.)] පයයොයජසුං.
යමථුනං ධම්මං  මා ාය විසුකම්මන්යත පයයොයජන්තීති යඛො, වාය ට්ඨ, 
‘යව ් ා, යව ් ා’ ත්යවව අක්ඛරං උපනි්බත්තං. ඉති යඛො, වාය ට්ඨ, 
එවයමත ්  යව ් මණ්ඩල ්  යපොරායණන අග්ගඤ්යඤන අක්ඛයරන 
අභිනි්බත්තිඅයහොසියත ඤ්යඤව ත්තානංඅනඤ්යඤ ං දි ානංයයව, 
යනො අ දි ානං, ධම්යමයනව යනො අධම්යමන. ධම්යමො හි, වාය ට්ඨ, 
ය ට්යඨොජයනත ්මිංදිට්යඨයචවධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

සුද්දමණ්ඩලං 

134. ‘‘යත ඤ්යඤව යඛො, වාය ට්ඨ,  ත්තානං යය යත  ත්තා
අවය  ා යතලුද් ාචාරා ඛුද් ාචාරා අයහසුං. ලුද් ාචාරා ඛුද් ාචාරාති යඛො, 
වාය ට්ඨ, ‘සුද් ා, සුද් ා’ ත්යවව අක්ඛරං උපනි්බත්තං. ඉති යඛො, 
වාය ට්ඨ, එවයමත ්  සුද් මණ්ඩල ්  යපොරායණන අග්ගඤ්යඤන
අක්ඛයරන අභිනි්බත්ති අයහොසි යත ංයයව  ත්තානං අනඤ්යඤ ං, 
 දි ානංයයවයනො අ දි ානං, ධම්යමයනව, යනො අධම්යමන.ධම්යමොහි, 
වාය ට්ඨ, ය ට්යඨොජයනත ්මිංදිට්යඨයචවධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

135. ‘‘අහුයඛොය ො, වාය ට්ඨ,  මයයො, යංඛත්තියයොපි කංධම්මං 
ගරහමායනො අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජති – ‘ මයණො භවි ් ාමී’ති.
බ්රාහ්මයණොපියඛො, වාය ට්ඨ…යප.…යව ්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ…යප.…
සුද්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ,  කං ධම්මං ගරහමායනො අගාර ්මා අනගාරියං
ප්බජති – ‘ මයණො භවි ් ාමී’ති. ඉයමහි යඛො, වාය ට්ඨ, චතූහි
මණ්ඩයලහි මණමණ්ඩල ් අභිනි්බත්තිඅයහොසි, යත ංයයව  ත්තානං
අනඤ්යඤ ං,  දි ානංයයවයනොඅ දි ානං, ධම්යමයනවයනොඅධම්යමන.
ධම්යමො හි, වාය ට්ඨ, ය ට්යඨො ජයනත ්මිං දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභි ම්පරායඤ්ච. 

දුච්චරිතාදිකථා 

136. ‘‘ඛත්තියයොපි යඛො, වාය ට්ඨ, කායයන දුච්චරිතංචරිත්වාවාචාය
දුච්චරිතං චරිත්වා මන ා දුච්චරිතං චරිත්වා මිච්ඡාදිට්ඨියකො
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ායනො [ඉ ං ප ං සී. ඉයපොත්ථයකසු නත්ථි] 
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු කාය ්  යභ ා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං
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විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. බ්රාහ්මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ…යප.…
යව ්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ…සුද්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ… මයණොපි යඛො, 
වාය ට්ඨ, කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා මන ා
දුච්චරිතං චරිත්වා මිච්ඡාදිට්ඨියකො මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ායනො 
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු කාය ්  යභ ා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඛත්තියයොපි යඛො, වාය ට්ඨ, කායයනසුචරිතං චරිත්වාවාචායසුචරිතං
චරිත්වාමන ාසුචරිතංචරිත්වා ම්මාදිට්ඨියකො  ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ායනො 
[ඉ ං ප ං සී. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි]  ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු
කාය ් යභ ාපරංමරණාසුගතිං ග්ගං යලොකංඋපපජ්ජති.බ්රාහ්මයණොපි
යඛො, වාය ට්ඨ…යප.… යව ්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ… සුද්ය ොපි යඛො, 
වාය ට්ඨ…  මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ, කායයන සුචරිතං චරිත්වා වාචාය 
සුචරිතං චරිත්වා මන ා සුචරිතං චරිත්වා  ම්මාදිට්ඨියකො
 ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ායනො  ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු කාය ්  යභ ා
පරංමරණාසුගතිං ග්ගංයලොකං උපපජ්ජති. 

137. ‘‘ඛත්තියයොපි යඛො, වාය ට්ඨ, කායයන ද්වයකාරී, වාචාය 
ද්වයකාරී, මන ා ද්වයකාරී, විමි ් දිට්ඨියකො විමි ් දිට්ඨිකම්ම මා ායනො 
විමි ් දිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු [විමි ් දිට්ඨියකො විමි ් කම්ම මා ායනො
විමි ් කම්ම මා ානයහතු ( යා.), වීතිමි ් දිට්ඨියකො 
වීතිමි ් දිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු (සී. පී.)] කාය ්  යභ ා පරං මරණා 
සුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී යහොති. බ්රාහ්මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ …යප.… 
යව ්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ…සුද්ය ොපි යඛො, වාය ට්ඨ… මයණොපි යඛො, 
වාය ට්ඨ, කායයන ද්වයකාරී, වාචාය ද්වයකාරී, මන ා ද්වයකාරී, 
විමි ් දිට්ඨියකො විමි ් දිට්ඨිකම්ම මා ායනො
විමි ් දිට්ඨිකම්ම මා ානයහතු කාය ්  යභ ා පරං මරණා
සුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදීයහොති. 

යබොධිපක්ඛි භාවනා 

138. ‘‘ඛත්තියයොපියඛො, වාය ට්ඨ, කායයන ංවුයතොවාචාය ංවුයතො 
මන ා  ංවුයතො  ත්තන්නං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනමන්වාය
දිට්යඨව ධම්යම පරිනි්බායති [පරිනි්බාති (ක.)]. බ්රාහ්මයණොපි යඛො, 
වාය ට්ඨ…යප.…යව ්ය ොපියඛොවාය ට්ඨ…සුද්ය ොපියඛො, වාය ට්ඨ … 
 මයණොපි යඛො, වාය ට්ඨ, කායයන  ංවුයතො වාචාය  ංවුයතො මන ා
 ංවුයතො  ත්තන්නං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනමන්වාය දිට්යඨව
ධම්යමපරිනි්බායති. 

139. ‘‘ඉයම ඤ්හි, වාය ට්ඨ, චතුන්නංවණ්ණානංයයො යහොති භික්ඛු
අරහංඛීණා යවොවුසිතවාකතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්ත  ත්යථො 
පරික්ඛීණභව ංයයොජයනො  ම්ම ඤ්ඤා විමුත්යතො ය ො යන ං 
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අග්ගමක්ඛායති ධම්යමයනව. යනො අධම්යමන. ධම්යමො හි, වාය ට්ඨ, 
ය ට්යඨොජයනත ්මිං දිට්යඨයචවධම්යමඅභි ම්පරායඤ්ච. 

140. ‘‘බ්රහ්මුනායප ා, වාය ට්ඨ,  නඞ්කුමායරනගාථාභාසිතා – 

‘ඛත්තියයොය ට්යඨොජයනත ්මිං, යයයගොත්තපටි ාරියනො; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො, ය ොය ට්යඨොය වමානුය ’ති. 

‘‘ ා යඛො පයන ා, වාය ට්ඨ, බ්රහ්මුනා  නඞ්කුමායරන ගාථා සුගීතා, 
යනොදුග්ගීතා.සුභාසිතා, යනොදු්භාසිතා.අත්ථ ංහිතා, යනොඅනත්ථ ංහිතා.
අනුමතා මයා.අහම්පි, වාය ට්ඨ, එවංව ාමි– 

‘ඛත්තියයො ය ට්යඨොජයනත ්මිං, යය යගොත්තපටි ාරියනො; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො, ය ොය ට්යඨොය වමානුය ’ති. 

ඉ මයවොච භගවා. අත්තමනා වාය ට්ඨභාරද්වාජා භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දුන්ති. 

අග්ගඤ්ඤසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 
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5. සම්පසාදනී සුත්තං 

සාරිපුත්තසීහනායදො 

141. එවං යම සුතං – එකං  මයං භගවා නාළන් ායං විහරති 
පාවාරිකම්බවයන. අථ යඛො ආය ්මා  ාරිපුත්යතො යයන භගවා
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන්තංඅභිවාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආය ්මා ාරිපුත්යතො භගවන්තං එත යවොච –
‘‘එවංප න්යනොඅහං, භන්යත, භගවති, නචාහුනචභවි ් තිනයචතරහි 
විජ්ජතිඅඤ්යඤො මයණොවාබ්රාහ්මයණොවාභගවතාභියයයොභිඤ්ඤතයරො
යදි ං  ම්යබොධිය’’න්ති. 

142. ‘‘උළාරායඛොයතඅයං,  ාරිපුත්ත, ආ භීවාචාභාසිතා, එකංය ො 
ගහියතො, සීහනාය ො නදියතො – ‘එවංප න්යනො අහං, භන්යත, භගවති; න
චාහුනචභවි ් තින යචතරහිවිජ්ජතිඅඤ්යඤො මයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
භගවතා භියයයොභිඤ්ඤතයරො යදි ං  ම්යබොධිය’න්ති. කිං යත [කිං නු (සී.
පී.), කිං නු යඛො යත ( යා.)],  ාරිපුත්ත, යය යත අයහසුං අතීතමද්ධානං
අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා,  ්යබ යත භගවන්යතො යචත ා යචයතො
පරිච්ච විදිතා – ‘එවංසීලා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපි, එවංධම්මා යත
භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපි, එවංපඤ්ඤා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපි, 
එවංවිහාරී යත භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපි, එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො
අයහසුංඉතිපී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘කිං පන යත [කිං පන (සී. පී.)],  ාරිපුත්ත, යය යත භවි ් න්ති
අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා,  ්යබ යත භගවන්යතො
යචත ායචයතොපරිච්චවිදිතා, `එවංසීලායත භගවන්යතොභවි ් න්තිඉතිපි, 
එවංධම්මා…යප.… එවංපඤ්ඤා… එවංවිහාරී… එවංවිමුත්තා යත
භගවන්යතොභවි ් න්තිඉතිපී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘කිං පන යත [කිං පන (සී. පී.)],  ාරිපුත්ත, අහං එතරහි අරහං
 ම්මා ම්බුදද්යධොයචත ායචයතොපරිච්ච විදියතො–‘එවංසීයලොභගවාඉතිපි, 
එවංධම්යමො…යප.… එවංපඤ්යඤො … එවංවිහාරී… එවංවිමුත්යතො භගවා
ඉතිපී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එත්ථචහියත,  ාරිපුත්ත, අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු අරහන්යතසු
 ම්මා ම්බුදද්යධසු යචයතොපරියඤාණං නත්ථි. අථ කිං චරහි යත අයං, 
 ාරිපුත්ත, උළාරා ආ භී වාචා භාසිතා, එකංය ො ගහියතො, සීහනාය ො
නදියතො–‘එවංප න්යනො අහං, භන්යත, භගවති, නචාහුනචභවි ් තින
යචතරහි විජ්ජති අඤ්යඤො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා
භියයයොභිඤ්ඤතයරොයදි ං ම්යබොධිය’’’න්ති? 

143. ‘‘න යඛො යම [න යඛො පයනතං ( යා. ක.)], භන්යත, 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු අරහන්යතසු  ම්මා ම්බුදද්යධසු 
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පටුන 

යචයතොපරියඤාණං අත්ථි. අපි ච, යම [යම භන්යත (සී. පී. ක.)] 
ධම්මන්වයයො විදියතො. ය යයථාපි, භන්යත, රඤ්යඤො පච්චන්තිමං නගරං
 ළ්හුද්ධාපං [ ළ්හුද් ාපං (සී. පී. ක.)]  ළ්හපාකාරයතොරණං එකද්වාරං.
තත්ර ් ය ොවාරියකොපණ්ඩියතොබයත්යතොයමධාවී අඤ්ඤාතානංනිවායරතා, 
ඤාතානං පයවය තා. ය ො ත ්  නගර ්   මන්තා අනුපරියායපථං 
අනුක්කමමායනො න ප ්ය යය පාකාර න්ධිං වා පාකාරවිවරං වා
අන්තමය ො බිළාරනික්ඛමනමත්තම්පි. ත ්  එවම ්  – ‘යය යඛො යකචි
ඔළාරිකා පාණා ඉමං නගරං පවි න්ති වා නික්ඛමන්ති වා,  ්යබ යත
ඉමිනාව ද්වායරන පවි න්ති වා නික්ඛමන්ති වා’ති. එවයමව යඛො යම, 
භන්යත, ධම්මන්වයයො විදියතො. යය යත, භන්යත, අයහසුං අතීතමද්ධානං
අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා,  ්යබ යත භගවන්යතො පඤ්ච නීවරයණ
පහාය යචතය ො උපක්කියලය  පඤ්ඤාය දු්බලීකරයණ චතූසු
 තිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා,  ත්ත  ම්යබොජ්ඣඞ්යග යථාභූතං
භායවත්වාඅනුත්තරං  ම්මා ම්යබොධිංඅභි ම්බුදජ්ඣංසු.යයපියත, භන්යත, 
භවි ් න්ති අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා,  ්යබ යත
භගවන්යතො පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතය ො උපක්කියලය  පඤ්ඤාය
දු්බලීකරයණ චතූසු  තිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා,  ත්ත
 ම්යබොජ්ඣඞ්යග යථාභූතං භායවත්වා අනුත්තරං  ම්මා ම්යබොධිං 
අභි ම්බුදජ්ඣ ් න්ති. භගවාපි, භන්යත, එතරහි අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො
පඤ්ච නීවරයණපහායයචතය ොඋපක්කියලය පඤ්ඤාය දු්බලීකරයණ
චතූසු  තිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො  ත්ත  ම්යබොජ්ඣඞ්යග
යථාභූතං භායවත්වාඅනුත්තරං ම්මා ම්යබොධිංඅභි ම්බුදද්යධො. 

144. ‘‘ඉධාහං, භන්යත, යයනභගවා යතනුප ඞ්කමිංධම්ම ් වනාය.
ත ්  යම, භන්යත, භගවා ධම්මං ය ය ති උත්තරුත්තරං පණීතපණීතං
කණ්හසුක්ක ප්පටිභාගං. යථා යථා යම, භන්යත, භගවා ධම්මං ය ය සි
උත්තරුත්තරංපණීතපණීතංකණ්හසුක්ක ප්පටිභාගං, තථාතථාහංත ්මිං 
ධම්යමඅභිඤ්ඤා ඉයධකච්චංධම්මංධම්යමසුනිට්ඨමගමං;  ත්ථරිපසීදිං–
‘ ම්මා ම්බුදද්යධො භගවා,  ්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
 ාවක ඞ්යඝො’ති. 

කුසලධපරම්මයදසනා 

145. ‘‘අපරං පන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මංය ය ති
කු යලසු ධම්යමසු. තත්රියම කු ලා ධම්මා ය යයථි ං, චත්තායරො
 තිපට්ඨානා, චත්තායරො  ම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපා ා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි,  ත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්යගො. ඉධ, භන්යත, භික්ඛු ආ වානං ඛයා අනා වං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ
විහරති. එත ානුත්තරියං, භන්යත, කු යලසු ධම්යමසු. තං භගවා
අය  මභිජානාති, තංභගවයතොඅය  මභිජානයතොඋත්තරි අභිඤ්යඤයයං
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නත්ථි, ය භිජානං අඤ්යඤො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා 
භියයයොභිඤ්ඤතයරොඅ ් , යදි ංකු යලසුධම්යමසු. 

ආ තනපණ්ණත්තියදසනා 

146. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
ආයතනපණ්ණත්තීසු.ඡයිමානි, භන්යත, අජ්ඣත්තිකබාහිරානිආයතනානි. 
චක්ඛුඤ්යචවරූපා [රූපානි (ක.)] ච, ය ොතඤ්යචව  ද් ා ච, ඝානඤ්යචව
ගන්ධා ච, ජිව්හා යචව ර ා ච, කායයො යචව යෙොට්ඨ්බා ච, මයනො යචව
ධම්මා ච. එත ානුත්තරියං, භන්යත, ආයතනපණ්ණත්තීසු. තං භගවා
අය  මභිජානාති, තංභගවයතො අය  මභිජානයතොඋත්තරිඅභිඤ්යඤයයං
නත්ථි, ය භිජානං අඤ්යඤො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා
භියයයොභිඤ්ඤතයරොඅ ් යදි ංආයතනපණ්ණත්තීසු. 

ග්භාවක්කන්තියදසනා 

147. ‘‘අපරං පන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මංය ය ති
ග්භාවක්කන්තීසු. චත ්ය ො ඉමා, භන්යත, ග්භාවක්කන්තියයො. ඉධ, 
භන්යත, එකච්යචො අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති; අ ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති; අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති. අයං පඨමා
ග්භාවක්කන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිංඔක්කමති; 
අ ම්පජායනොමාතුකුච්ඡි ්මිංඨාති; අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති.
අයංදුතියාග්භාවක්කන්ති. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො ම්පජායනොමාතුකුච්ඡිංඔක්කමති; 
 ම්පජායනො මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති; අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති.
අයං තතියාග්භාවක්කන්ති. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො ම්පජායනොමාතුකුච්ඡිංඔක්කමති; 
 ම්පජායනො මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති;  ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති.
අයං චතුත්ථා ග්භාවක්කන්ති. එත ානුත්තරියං, භන්යත, 
ග්භාවක්කන්තීසු. 

ආයදසනවිධපරායදසනා 

148. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
ආය  නවිධාසු. චත ්ය ො ඉමා, භන්යත, ආය  නවිධා. ඉධ, භන්යත, 
එකච්යචො නිමිත්යතනආදි ති–‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, 
ඉතිපි යත චිත්ත’න්ති. ය ො බහුං යචපි ආදි ති, තයථව තං යහොති, යනො
අඤ්ඤථා.අයංපඨමා ආය  නවිධා. 
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‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචොනයහවයඛොනිමිත්යතනආදි ති.
අපි ච යඛො මනු ් ානං වා අමනු ් ානං වා ය වතානං වා  ද් ං සුත්වා
ආදි ති–‘එවම්පියත මයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති.
ය ො බහුං යචපි ආදි ති, තයථව තං යහොති, යනො අඤ්ඤථා. අයං දුතියා
ආය  නවිධා. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචොනයහවයඛොනිමිත්යතනආදි ති, 
නාපි මනු ් ානංවාඅමනු ් ානංවාය වතානංවා ද් ංසුත්වාආදි ති.අපි 
ච යඛො විතක්කයයතො විචාරයයතො විතක්කවිප්ොර ද් ං සුත්වා ආදි ති – 
‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති. ය ොබහුං
යචපිආදි ති, තයථවතංයහොති, යනොඅඤ්ඤථා.අයංතතියාආය  නවිධා. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචොනයහවයඛොනිමිත්යතනආදි ති, 
නාපි මනු ් ානං වා අමනු ් ානං වා ය වතානං වා  ද් ං සුත්වාආදි ති, 
නාපිවිතක්කයයතො විචාරයයතොවිතක්කවිප්ොර ද් ං සුත්වාආදි ති.අපිච
යඛො අවිතක්කං අවිචාරං  මාධිං  මාපන්න ්  
[විතක්කවිචාර මාධි මාපන්න ්  ( යා. ක.) අ. නි. 3.61 ප ්සිත්බං] 
යචත ායචයතොපරිච්චපජානාති – ‘යථාඉම ් යභොයතොමයනො ඞ්ඛාරා 
පණිහිතා. තථා ඉම ්  චිත්ත ්  අනන්තරා ඉමං නාම විතක්කං
විතක්යක ් තී’ති. ය ො බහුං යචපි ආදි ති, තයථව තං යහොති, යනො
අඤ්ඤථා. අයං චතුත්ථා ආය  නවිධා. එත ානුත්තරියං, භන්යත, 
ආය  නවිධාසු. 

දස්සනසමාපත්තියදසනා 

149. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
  ් න මාපත්තීසු. චත ්ය ො ඉමා, භන්යත,   ් න මාපත්තියයො. ඉධ, 
භන්යත, එකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමා මන්වාය
 ම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත 
චිත්යතඉමයමවකායංඋද්ධංපා තලා අයධොයක මත්ථකාතචපරියන්තං 
පූරං නානප්පකාර ්  අසුචියනො පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම ්මිං කායය
යක ායලොමානඛා  න්තාතයචොමං ංන්හාරුඅට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං
හ යංයකනංකියලොමකංපිහකං පප්ො ංඅන්තංඅන්තගුණංඋ රියංකරී ං
පිත්තං ය ම්හං පු්යබො යලොහිතං ය ය ො යමය ො අ ්සු ව ා යඛයළො
සිඞ්ඝානිකාලසිකාමුත්ත’න්ති.අයංපඨමා  ් න මාපත්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යත ඉමයමවකායංඋද්ධංපා තලාඅයධොයක මත්ථකාතචපරියන්තං
පූරං නානප්පකාර ්  අසුචියනො පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම ්මිං කායය
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යක ා යලොමා…යප.… ලසිකා මුත්ත’න්ති. අතික්කම්ම ච පුරි  ් 
ඡවිමං යලොහිතංඅට්ඨිංපච්චයවක්ඛති.අයං දුතියා  ් න මාපත්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යතඉමයමවකායං උද්ධංපා තලාඅයධොයක මත්ථකාතචපරියන්තං
පූරං නානප්පකාර ්  අසුචියනො පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම ්මිං කායය
යක ා යලොමා…යප.… ලසිකා මුත්ත’න්ති. අතික්කම්ම ච පුරි  ් 
ඡවිමං යලොහිතං අට්ඨිං පච්චයවක්ඛති. පුරි  ්  ච විඤ්ඤාණය ොතං
පජානාති, උභයයතොඅ්යබොච්ඡින්නංඉධයලොයකපතිට්ඨිතඤ්චපරයලොයක 
පතිට්ඨිතඤ්ච.අයංතතියා  ් න මාපත්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යත ඉමයමවකායංඋද්ධංපා තලාඅයධොයක මත්ථකාතචපරියන්තං
පූරං නානප්පකාර ්  අසුචියනො පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම ්මිං කායය
යක ා යලොමා…යප.… ලසිකා මුත්ත’න්ති. අතික්කම්ම ච පුරි  ්  
ඡවිමං යලොහිතං අට්ඨිං පච්චයවක්ඛති. පුරි  ්  ච විඤ්ඤාණය ොතං
පජානාති, උභයයතො අ්යබොච්ඡින්නං ඉධ යලොයක අප්පතිට්ඨිතඤ්ච
පරයලොයක අප්පතිට්ඨිතඤ්ච. අයං චතුත්ථා   ් න මාපත්ති. 
එත ානුත්තරියං, භන්යත,   ් න මාපත්තීසු. 

පුග්ගලපණ්ණත්තියදසනා 

150. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
පුග්ගලපණ්ණත්තීසු.  ත්තියම, භන්යත, පුග්ගලා. උභයතොභාගවිමුත්යතො 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො කාය ක්ඛී දිට්ඨිප්පත්යතො  ද්ධාවිමුත්යතො ධම්මානු ාරී 
 ද්ධානු ාරී.එත ානුත්තරියං, භන්යත, පුග්ගලපණ්ණත්තීසු. 

පධපරානයදසනා 

151. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
පධායනසු.  ත්තියම, භන්යත  ම්යබොජ්ඣඞ්ගා  ති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො
ධම්මවිචය ම්යබොජ්ඣඞ්යගොවීරිය ම්යබොජ්ඣඞ්යගො පීති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො
ප ් ද්ධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො  මාධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො 
උයපක්ඛා ම්යබොජ්ඣඞ්යගො.එත ානුත්තරියං, භන්යත, පධායනසු. 

පටිපදායදසනා 

152. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
පටිප ාසු. චත ්ය ො ඉමා, භන්යත, පටිප ා දුක්ඛා පටිප ා  න්ධාභිඤ්ඤා, 
දුක්ඛා පටිප ා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිප ා  න්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිප ා 
ඛිප්පාභිඤ්ඤාති. තත්ර, භන්යත, යායං පටිප ා දුක්ඛා  න්ධාභිඤ්ඤා, අයං, 
භන්යත, පටිප ා උභයයයනව හීනා අක්ඛායති දුක්ඛත්තා ච  න්ධත්තා ච.
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තත්ර, භන්යත, යායං පටිප ාදුක්ඛාඛිප්පාභිඤ්ඤා, අයංපන, භන්යත, පටිප ා
දුක්ඛත්තාහීනා අක්ඛායති. තත්ර, භන්යත, යායංපටිප ාසුඛා  න්ධාභිඤ්ඤා, 
අයංපන, භන්යත, පටිප ා න්ධත්තාහීනාඅක්ඛායති.තත්ර, භන්යත, යායං
පටිප ාසුඛාඛිප්පාභිඤ්ඤා, අයංපන, භන්යත, පටිප ාඋභයයයනවපණීතා
අක්ඛායති සුඛත්තාචඛිප්පත්තාච.එත ානුත්තරියං, භන්යත, පටිප ාසු. 

භස්සසමාචාරාදියදසනා 

153. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
භ ්  මාචායර. ඉධ, භන්යත, එකච්යචොන යචවමු ාවාදුප ඤ්හිතං වාචං
භා ති න ච යවභූතියං න ච යපසුණියං න ච  ාරම්භජං ජයායපක්යඛො; 
මන්තා මන්තා ච වාචං භා ති නිධානවතිං කායලන. එත ානුත්තරියං, 
භන්යත, භ ්  මාචායර. 

‘‘අපරං පන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථා භගවා ධම්මං ය ය ති 
පුරි සීල මාචායර.ඉධ, භන්යත, එකච්යචො ච්යචොච ්  ද්යධොච, නච
කුහයකො, න ච ලපයකො, න ච යනමිත්තියකො, න ච නිප්යපසියකො, න ච
ලායභන ලාභංනිජිගී නයකො [ජිජිගිං නයකො( යා.), නිජිගිංසිතා(සී.පී.)], 
ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ,  මකාරී, 
ජාගරියානුයයොගමනුයුත්යතො, අතන්දියතො, ආරද්ධවීරියයො, ඣායී,  තිමා, 
කලයාණපටිභායනො, ගතිමා, ධිතිමා, මතිමා, නච කායමසුගිද්යධො,  යතොච
නිපයකොච.එත ානුත්තරියං, භන්යත, පුරි සීල මාචායර. 

අනුසාසනවිධපරායදසනා 

154. ‘‘අපරං පන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මංය ය ති
අනු ා නවිධාසු.චත ්ය ොඉමාභන්යතඅනු ා නවිධා–ජානාති, භන්යත, 
භගවා අපරං පුග්ගලං පච්චත්තං යයොනිය ොමනසිකාරා ‘අයං පුග්ගයලො
යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො තිණ්ණං  ංයයොජනානං පරික්ඛයා
ය ොතාපන්යනො භවි ් ති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
 ම්යබොධිපරායයණො’ති. ජානාති, භන්යත, භගවා පරං පුග්ගලං පච්චත්තං
යයොනිය ොමනසිකාරා– ‘අයංපුග්ගයලොයථානුසිට්ඨංතථාපටිපජ්ජමායනො 
තිණ්ණං ංයයොජනානංපරික්ඛයාරාගය ො යමොහානංතනුත්තා ක ාගාමී
භවි ් ති,  කිය ව ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛ ් න්තං කරි ් තී’ති.
ජානාති, භන්යත, භගවා පරං පුග්ගලං පච්චත්තං යයොනිය ොමනසිකාරා –
‘අයං පුග්ගයලො යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං  ංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො භවි ් ති තත්ථ 
පරිනි්බායී අනාවත්තිධම්යමො ත ්මා යලොකා’ති. ජානාති, භන්යත, භගවා
පරං පුග්ගලං පච්චත්තං යයොනිය ොමනසිකාරා – ‘අයං පුග්ගයලො
යථානුසිට්ඨංතථා පටිපජ්ජමායනොආ වානංඛයාඅනා වංයචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ
විහරි ් තී’ති.එත ානුත්තරියං, භන්යත, අනු ා නවිධාසු. 
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පරපුග්ගලවිමුත්තිඤාණයදසනා 

155. ‘‘අපරං පන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මංය ය ති
පරපුග්ගලවිමුත්තිඤායණ.ජානාති, භන්යත, භගවාපරංපුග්ගලං පච්චත්තං
යයොනිය ොමනසිකාරා– ‘අයංපුග්ගයලොතිණ්ණං ංයයොජනානංපරික්ඛයා
ය ොතාපන්යනො භවි ් ති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
 ම්යබොධිපරායයණො’ති. ජානාති, භන්යත, භගවා පරං පුග්ගලං පච්චත්තං
යයොනිය ොමනසිකාරා – ‘අයංපුග්ගයලොතිණ්ණං  ංයයොජනානංපරික්ඛයා
රාගය ො යමොහානං තනුත්තා  ක ාගාමී භවි ් ති,  කිය ව ඉමං යලොකං 
ආගන්ත්වා දුක්ඛ ් න්තං කරි ් තී’ති. ජානාති, භන්යත, භගවා පරං
පුග්ගලං පච්චත්තං යයොනිය ොමනසිකාරා – ‘අයං පුග්ගයලො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං  ංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො භවි ් ති තත්ථ
පරිනි්බායී අනාවත්තිධම්යමො ත ්මා යලොකා’ති. ජානාති, භන්යත, භගවා
පරංපුග්ගලංපච්චත්තංයයොනිය ොමනසිකාරා– ‘අයංපුග්ගයලො ආ වානං
ඛයා අනා වං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම  යං
අභිඤ්ඤා ච්ඡිකත්වාඋප ම්පජ්ජවිහරි ් තී’ති.එත ානුත්තරියං, භන්යත, 
පරපුග්ගලවිමුත්තිඤායණ. 

සස්සතවාදයදසනා 

156. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
  ් තවාය සු. තයයොයම, භන්යත,   ් තවා ා. ඉධ, භන්යත, එකච්යචො
 මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං
යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත චිත්යත අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං
අනු ් රති. ය යයථි ං, එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො ති ්ය ොපි ජාතියයො
චත ්ය ොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො   පි ජාතියයො වී ම්පි ජාතියයො 
තිං ම්පිජාතියයොචත්තාලී ම්පිජාතියයොපඤ්ඤා ම්පිජාතියයොජාති තම්පි 
ජාති හ ් ම්පි ජාති ත හ ් ම්පි අයනකානිපි ජාති තානි අයනකානිපි
ජාති හ ් ානි අයනකානිපි ජාති ත හ ් ානි, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී 
එවමායුපරියන්යතො, ය ොතයතොචුයතොඅමුත්රඋ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී
එවමායුපරියන්යතො, ය ො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති  ාකාරං
 උද්ය  ං අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං අනු ් රති. ය ො එවමාහ –
‘අතීතංපාහං අද්ධානං ජානාමි –  ංවට්ටි වා යලොයකො විවට්ටි වාති.
අනාගතංපාහං අද්ධානං ජානාමි –  ංවට්ටි ් ති වා යලොයකො විවට්ටි ් ති
වාති.   ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච වඤ්යඣො කූටට්යඨො
එසිකට්ඨායිට්ඨියතො. යත ච  ත්තා  න්ධාවන්ති  ං රන්ති චවන්ති
උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව  ් ති ම’න්ති.අයංපඨයමො  ් තවාය ො. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
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චිත්යත අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං අනු ් රති. ය ය්යථි ං, එකම්පි
 ංවට්ටවිවට්ටංද්යවපි  ංවට්ටවිවට්ටානිතීණිපි ංවට්ටවිවට්ටානිචත්තාරිපි
 ංවට්ටවිවට්ටානි පඤ්චපි  ංවට්ටවිවට්ටානි   පි  ංවට්ටවිවට්ටානි, 
‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, ය ො තයතො චුයතො අමුත්ර
උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 
එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, ය ො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති  ාකාරං  උද්ය  ං අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං
අනු ් රති. ය ො එවමාහ – ‘අතීතංපාහං අද්ධානං ජානාමි  ංවට්ටි වා
යලොයකො විවට්ටි වාති. අනාගතංපාහං අද්ධානං ජානාමි  ංවට්ටි ් ති වා
යලොයකො විවට්ටි ් ති වාති.   ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච වඤ්යඣො
කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො. යත ච  ත්තා  න්ධාවන්ති  ං රන්ති
චවන්ති උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව   ් ති ම’න්ති. අයං දුතියයො 
  ් තවාය ො. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඉයධකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යත අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං අනු ් රති. ය යයථි ං,   පි
 ංවට්ටවිවට්ටානි වී ම්පි  ංවට්ටවිවට්ටානි තිං ම්පි  ංවට්ටවිවට්ටානි
චත්තාලී ම්පි  ංවට්ටවිවට්ටානි, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
ය ො තයතො චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො 
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
ය ොතයතොචුයතො ඉධූපපන්යනො’ති.ඉති ාකාරං උද්ය  ංඅයනකවිහිතං
පු්යබනිවා ං අනු ් රති. ය ො එවමාහ – ‘අතීතංපාහං අද්ධානං ජානාමි
 ංවට්ටිපි යලොයකො විවට්ටිපීති; අනාගතංපාහං අද්ධානං ජානාමි
 ංවට්ටි ් තිපි යලොයකො විවට්ටි ් තිපීති.   ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච
වඤ්යඣො කූටට්යඨො එසිකට්ඨායිට්ඨියතො. යත ච  ත්තා  න්ධාවන්ති
 ං රන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්ති, අත්ථිත්යවව   ් ති ම’න්ති. අයං 
තතියයො  ් තවාය ො, එත ානුත්තරියං, භන්යත,   ් තවාය සු. 

පු්යබනිවාසානුස්සතිඤාණයදසනා 

157. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
පු්යබනිවා ානු ් තිඤායණ. ඉධ, භන්යත, එකච්යචො  මයණො වා 
බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, 
යථා මාහියතචිත්යතඅයනකවිහිතංපු්යබනිවා ංඅනු ් රති.ය යයථි ං, 
එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො ති ්ය ොපි ජාතියයො චත ්ය ොපි ජාතියයො
පඤ්චපි ජාතියයො   පි ජාතියයො වී ම්පි ජාතියයො තිං ම්පි ජාතියයො
චත්තාලී ම්පි ජාතියයො පඤ්ඤා ම්පි ජාතියයො ජාති තම්පි ජාති හ ් ම්පි 
ජාති ත හ ් ම්පි අයනයකපි  ංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප 
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අයනයකපි  ංවට්ටවිවට්ටකප්යප, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො 
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
ය ො තයතො චුයතො අමුත්ර උ පාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටි ංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
ය ොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉති ාකාරං  උද්ය  ංඅයනකවිහිතං
පු්යබනිවා ංඅනු ් රති. න්ති, භන්යත, ය වා [ ත්තා( යා.)], යය ංන
 ක්කා ගණනාය වා  ඞ්ඛායනන වාආයු  ඞ්ඛාතුං. අපි ච, ය ්මිං ය ්මිං
අත්තභායවඅභිනිවුට්ඨපු්යබො [අභිනිවුත්ථපු්යබො(සී. යා.පී.)] යහොතියදි
වා රූපීසු යදි වා අරූපීසු යදි වා  ඤ්ඤීසු යදි වා අ ඤ්ඤීසු යදි වා
යනව ඤ්ඤීනා ඤ්ඤීසු. ඉති  ාකාරං  උද්ය  ං අයනකවිහිතං
පු්යබනිවා ං අනු ් රති. එත ානුත්තරියං, භන්යත, 
පු්යබනිවා ානු ් තිඤායණ. 

චුතූපපාතඤාණයදසනා 

158. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
 ත්තානං චුතූපපාතඤායණ. ඉධ, භන්යත, එකච්යචො  මයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, 
යථා මාහියත චිත්යත දි්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානු යකන  ත්යත ප ් ති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 
පණීයත සුවණ්යණ දු්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග  ත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො  ත්තා කායදුච්චරියතන  මන්නාගතා
වචීදුච්චරියතන  මන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන  මන්නාගතා අරියානං
උපවා කාමිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්ම මා ානා.යතකාය ් යභ ාපරං
මරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතං නිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතො
 ත්තා කායසුචරියතන  මන්නාගතා වචීසුචරියතන  මන්නාගතා
මයනොසුචරියතන  මන්නාගතා අරියානං අනුපවා කා  ම්මාදිට්ඨිකා 
 ම්මාදිට්ඨිකම්ම මා ානා. යත කාය ්  යභ ා පරං මරණා සුගතිං  ග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දි්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානු යකන  ත්යත ප ් ති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දු්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග  ත්යත
පජානාති.එත ානුත්තරියං, භන්යත,  ත්තානංචුතූපපාතඤායණ. 

ඉද්ධිවිධපරයදසනා 

159. ‘‘අපරංපන, භන්යත, එත ානුත්තරියං, යථාභගවාධම්මං ය ය ති
ඉද්ධිවිධාසු.ද්යවමා, භන්යත, ඉද්ධිවිධායයො–අත්ථි, භන්යත, ඉද්ධි  ා වා
 උපධිකා, ‘යනොඅරියා’තිවුච්චති.අත්ථි, භන්යත, ඉද්ධිඅනා වාඅනුපධිකා 
‘අරියා’ති වුච්චති. ‘‘කතමා ච, භන්යත, ඉද්ධි  ා වා  උපධිකා, ‘යනො
අරියා’ති වුච්චති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ආතප්පමන්වාය…යප.… තථාරූපං යචයතො මාධිං ඵු ති, යථා මාහියත
චිත්යතඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති.එයකොපි හුත්වාබහුධායහොති, 
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බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං තියරොභාවං තියරොකුට්ටං
තියරොපාකාරං තියරොප්බතං අ ජ්ජමායනො ගච්ඡති ය යයථාපි ආකාය .
පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, ය යයථාපි උ යක. උ යකපි 
අභිජ්ජමායනගච්ඡති, ය යයථාපිපථවියං.ආකාය පිපල්ලඞ්යකනකමති, 
ය යයථාපි පක්ඛී  කුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුභායවපාණිනාපරාම ති පරිමජ්ජති.යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයන
ව ං වත්යතති. අයං, භන්යත, ඉද්ධි  ා වා  උපධිකා, ‘යනො අරියා’ති
වුච්චති. 

‘‘කතමා පන, භන්යත, ඉද්ධි අනා වා අනුපධිකා, ‘අරියා’ති වුච්චති? 
ඉධ, භන්යත, භික්ඛු  යච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයල අප්පටිකූල ඤ්ඤී
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූල ඤ්ඤී තත්ථ විහරති.  යච ආකඞ්ඛති –
‘අප්පටිකූයලපටිකූල ඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූල ඤ්ඤීතත්ථවිහරති.
 යච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූල ඤ්ඤී
විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූල ඤ්ඤී තත්ථ විහරති.  යච ආකඞ්ඛති –
‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයලචපටිකූල ඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූල ඤ්ඤී
තත්ථ විහරති.  යච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූලඤ්ච අප්පටිකූලඤ්ච තදුභයං
අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං  යතො  ම්පජායනො’ති, 
උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති  යතො  ම්පජායනො. අයං, භන්යත, ඉද්ධි
අනා වාඅනුපධිකා ‘අරියා’තිවුච්චති.එත ානුත්තරියං, භන්යත, ඉද්ධිවිධාසු. 
තං භගවා අය  මභිජානාති, තං භගවයතො අය  මභිජානයතො උත්තරි
අභිඤ්යඤයයං නත්ථි, ය භිජානං අඤ්යඤො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
භගවතාභියයයොභිඤ්ඤතයරොඅ ්  යදි ංඉද්ධිවිධාසු. 

අඤ්ඤථාසත්ථුගුණදස්සනං 

160. ‘‘යං තං, භන්යත,  ද්යධන කුලපුත්යතන පත්ත්බං
ආරද්ධවීරියයන ථාමවතා පුරි ථායමන පුරි වීරියයන පුරි පරක්කයමන
පුරි යධොරය්යහන, අනුප්පත්තංතංභගවතා.නච, භන්යත, භගවාකායමසු 
කාමසුඛල්ලිකානුයයොගමනුයුත්යතො හීනං ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං
අනත්ථ ංහිතං, න ච අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුත්යතො දුක්ඛං අනරියං
අනත්ථ ංහිතං. චතුන්නඤ්ච භගවා ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

අනුය ොගදානප්පකායරො 

161. ‘‘ යච මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයය – ‘කිං නු යඛො, ආවුය ො 
 ාරිපුත්ත, අයහසුංඅතීතමද්ධානංඅඤ්යඤ මණාවාබ්රාහ්මණාවාභගවතා 
භියයයොභිඤ්ඤතරා  ම්යබොධිය’න්ති, එවං පුට්යඨො අහං, භන්යත, ‘යනො’ති
වය යයං.‘කිං පනාවුය ො ාරිපුත්ත, භවි ් න්තිඅනාගතමද්ධානංඅඤ්යඤ
 මණාවාබ්රාහ්මණාවා භගවතාභියයයොභිඤ්ඤතරා ම්යබොධිය’න්ති, එවං
පුට්යඨො අහං, භන්යත, ‘යනො’ති වය යයං. ‘කිං පනාවුය ො  ාරිපුත්ත, 
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අත්යථතරහි අඤ්යඤො  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා භගවතා
භියයයොභිඤ්ඤතයරො ම්යබොධිය’න්ති, එවංපුට්යඨොඅහං, භන්යත, ‘යනො’ති
වය යයං. 

‘‘ යච පන මං, භන්යත, එවං පුච්යඡයය – ‘කිං නු යඛො, ආවුය ො 
 ාරිපුත්ත, අයහසුංඅතීතමද්ධානංඅඤ්යඤ මණාවාබ්රාහ්මණාවාභගවතා
 ම මා  ම්යබොධිය’න්ති, එවං පුට්යඨො අහං, භන්යත, ‘එව’න්ති වය යයං.
‘කිංපනාවුය ො  ාරිපුත්ත, භවි ් න්තිඅනාගතමද්ධානංඅඤ්යඤ මණාවා
බ්රාහ්මණාවාභගවතා ම මා  ම්යබොධිය’න්ති, එවංපුට්යඨොඅහං, භන්යත, 
‘‘එව’’න්ති වය යයං. ‘කිං පනාවුය ො  ාරිපුත්ත, අත්යථතරහි අඤ්යඤ
 මණා වා බ්රාහ්මණා වා භගවතා  ම මා  ම්යබොධිය’න්ති, එවං පුට්යඨො
අහංභන්යත‘යනො’ති වය යයං. 

‘‘ යචපනමං, භන්යත, එවංපුච්යඡයය–‘කිංපනාය ්මා  ාරිපුත්යතො
එකච්චං අ්භනුජානාති, එකච්චංන අ්භනුජානාතී’ති, එවං පුට්යඨො අහං, 
භන්යත, එවං බයාකයරයයං – ‘ ම්මුඛා යමතං, ආවුය ො, භගවයතො සුතං, 
 ම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘‘අයහසුංඅතීතමද්ධානංඅරහන්යතො ම්මා ම්බුදද්ධා
මයා ම මා ම්යබොධිය’’න්ති.  ම්මුඛායමතං, ආවුය ො, භගවයතොසුතං, 
 ම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ‘‘භවි ් න්ති අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො
 ම්මා ම්බුදද්ධා මයා  ම මා  ම්යබොධිය’’න්ති.  ම්මුඛා යමතං, ආවුය ො, 
භගවයතො සුතං  ම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ‘‘අට්ඨානයමතං අනවකාය ො යං
එකි ් ා යලොකධාතුයා ද්යව අරහන්යතො  ම්මා ම්බුදද්ධා අපු්බං අචරිමං
උප්පජ්යජයයං, යනතංඨානංවිජ්ජතී’’’ති. 

‘‘කච්චාහං, භන්යත, එවං පුට්යඨොඑවං බයාකරමායනොවුත්තවාදීයචව
භගවයතො යහොමි, න ච භගවන්තං අභූයතන අ්භාචික්ඛාමි, ධම්ම ් 
චානුධම්මං බයාකයරොමි, න ච යකොචි  හධම්මියකො වා ානුවාය ො 
[වා ානුපායතො(සී.)] ගාරය්හංඨානංආගච්ඡතී’’ති? ‘‘තග්ඝත්වං,  ාරිපුත්ත, 
එවං පුට්යඨො එවං බයාකරමායනො වුත්තවාදී යචව යම යහොසි, න ච මං
අභූයතන අ්භාචික්ඛසි, ධම්ම ්  චානුධම්මං බයාකයරොසි, න ච යකොචි
 හධම්මියකොවා ානුවාය ො ගාරය්හංඨානංආගච්ඡතී’’ති. 

අච්ඡරි අ්භුතං 

162. එවං වුත්යත, ආය ්මාඋ ායී භගවන්තංඑත යවොච–‘‘අච්ඡරියං, 
භන්යත, අ්භුතං, භන්යත, තථාගත ්  අප්පිච්ඡතා  න්තුට්ඨිතා
 ල්යලඛතා.යත්රහිනාමතථාගයතොඑවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො, අථ
චපන යනවත්තානංපාතුකරි ් ති!එකයමකඤ්යචපිඉයතො, භන්යත, ධම්මං
අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකාඅත්තනි මනුප ්ය යයං, යතතාවතයකයනව
පටාකං පරිහයරයයං. අච්ඡරියං, භන්යත, අ්භුතං, භන්යත, තථාගත ් 
අප්පිච්ඡතා  න්තුට්ඨිතා  ල්යලඛතා. යත්ර හි නාම තථාගයතො එවං
මහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො.අථචපනයනවත්තානං පාතුකරි ් තී’’ති! 
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‘‘ප ්  යඛො ත්වං, උ ායි, ‘තථාගත ්  අප්පිච්ඡතා  න්තුට්ඨිතා 
 ල්යලඛතා.යත්රහිනාමතථාගයතොඑවංමහිද්ධියකොඑවංමහානුභායවො, අථ
චපනයනවත්තානං පාතුකරි ් ති’!එකයමකඤ්යචපිඉයතො, උ ායි, ධම්මං
අඤ්ඤතිත්ථියාපරි්බාජකා අත්තනි මනුප ්ය යයං, යතතාවතයකයනව
පටාකං පරිහයරයයං. ප ්  යඛො ත්වං, උ ායි, ‘තථාගත ්  අප්පිච්ඡතා
 න්තුට්ඨිතා  ල්යලඛතා. යත්ර හි නාම තථාගයතො එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභායවො, අථචපනයනවත්තානං පාතුකරි ් තී’’’ති! 

163. අථ යඛො භගවා ආය ්මන්තං  ාරිපුත්තංආමන්යතසි – ‘‘ත ්මා
තිහත්වං,  ාරිපුත්ත, ඉමං ධම්මපරියායං අභික්ඛණංභාය යයාසිභික්ඛූනං
භික්ඛුනීනං උපා කානං උපාසිකානං. යය ම්පි හි,  ාරිපුත්ත, 
යමොඝපුරි ානං භවි ් ති තථාගයත කඞ්ඛා වා විමති වා, යත මිමං
ධම්මපරියායංසුත්වාතථාගයතකඞ්ඛාවාවිමතිවා,  ාපහීයි ් තී’’ති.ඉති 
හි ංආය ්මා  ාරිපුත්යතො භගවයතො  ම්මුඛා  ම්ප ා ං පයවය සි. ත ්මා
ඉම ් යවයයාකරණ ්  ම්ප ා නීයංත්යවවඅධිවචනන්ති. 

 ම්ප ා නීයසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. පාසාදිකසුත්තං 

164. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවා ක්යකසුවිහරති යවධඤ්ඤා
නාම කයා, යත ංඅම්බවයනපා ාය . 

නිගණ්ඨනාටපුත්තකාලඞ්කිරි ා 

යතන යඛො පන  මයයනනිගණ්යඨො නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො (සී.
පී.)] පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො යහොති. ත ්  කාලඞ්කිරියාය භින්නා
නිගණ්ඨා ද්යවධිකජාතා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවා ාපන්නා 
අඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛ ත්තීහිවිතු න්තාවිහරන්ති–‘‘නත්වංඉමංධම්මවිනයං
ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං
ආජානි ් සි? මිච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි, අහම ්මි  ම්මාපටිපන්යනො.
 හිතං යම, අ හිතං යත. පුයරවචනීයං පච්ඡා අවච, පච්ඡාවචනීයං පුයර
අවච. අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තං, ආයරොපියතො යත වාය ො, නිග්ගහියතො
ත්වමසි, චර වා ප්පයමොක්ඛාය, නි්යබයඨහි වා  යච පයහොසී’’ති. 
වයධොයයව යඛො [වයධොයයයවයකො (ක.)] මඤ්යඤ නිගණ්යඨසු 
නාටපුත්තියයසු වත්තති [අනුවත්තති ( යා. ක.)]. යයපි නිගණ්ඨ ් 
නාටපුත්ත ්  ාවකාගිහීඔ ාතව නා, යතපි [යතයතසු(ක.)] නිගණ්යඨසු
නාටපුත්තියයසු නි්බින්නරූපා [නි්බින් රූපා (ක.)] විරත්තරූපා
පටිවානරූපා, යථාතං දුරක්ඛායතධම්මවිනයයදුප්පයවදියතඅනියයානියක
අනුප ම ංවත්තනියක අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත භින්නථූයප
අප්පටි රයණ. 

165. අථ යඛො චුන්ය ො  මණුද්ය ය ො පාවායං ව ් ංවුට්යඨො 
[ව ් ංවුත්යථො (සී.  යා. පී.)] යයන  ාමගායමො, යයනාය ්මා ආනන්ය ො
යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා ආය ්මන්තං ආනන් ං අභිවාය ත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො චුන්ය ො  මණුද්ය ය ො 
ආය ්මන්තං ආනන් ං එත යවොච – ‘‘නිගණ්යඨො, භන්යත, නාටපුත්යතො
පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො. ත ්  කාලඞ්කිරියාය භින්නා නිගණ්ඨා
ද්යවධිකජාතා…යප.… භින්නථූයපඅප්පටි රයණ’’ති. 

එවං වුත්යත, ආය ්මා ආනන්ය ො චුන් ං  මණුද්ය  ං එත යවොච –
‘‘අත්ථි යඛො ඉ ං, ආවුය ො චුන් , කථාපාභතං භගවන්තං   ් නාය. 
ආයාමාවුය ො චුන් , යයන භගවා යතනුප ඞ්කමි ් ාම; උප ඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං භගවයතො ආයරොයච ් ාමා’’ති [ආයරොයචයයාමාති ( යා.)]. 
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො චුන්ය ො  මණුද්ය ය ො ආය ්මයතො ආනන්  ්  
පච්ච ්ය ොසි. 

අථයඛොආය ්මාචආනන්ය ොචුන්ය ොච මණුද්ය ය ොයයනභගවා 
යතනුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආය ්මා ආනන්ය ො භගවන්තං
එත යවොච–‘‘අයං, භන්යත, චුන්ය ො  මණුද්ය ය ොඑවමාහ, ‘නිගණ්යඨො, 
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භන්යත, නාටපුත්යතො පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො, ත ්  කාලඞ්කිරියාය
භින්නානිගණ්ඨා…යප.…භින්නථූයපඅප්පටි රයණ’’’ති. 

අසම්මාසම්බුදද්ධපරප්පයවදිතධපරම්මවිනය ො 

166. ‘‘එවංයහතං, චුන් , යහොතිදුරක්ඛායතධම්මවිනයය දුප්පයවදියත 
අනියයානියක අනුප ම ංවත්තනියක අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. ඉධ, 
චුන් ,  ත්ථා ච යහොති අ ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච දුරක්ඛායතො
දුප්පයවදියතො අනියයානියකො අනුප ම ංවත්තනියකො 
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො,  ාවයකො ච ත ්මිං ධම්යම න
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරතින ාමීචිප්පටිපන්යනොනඅනුධම්මචාරී, 
යවොක්කම්මචතම්හාධම්මාවත්තති. ය ො එවම ් වචනීයයො–‘ත ් යත, 
ආවුය ො, ලාභා, ත ්  යත සුලද්ධං,  ත්ථා ච යත අ ම්මා ම්බුදද්යධො, 
ධම්යමො ච දුරක්ඛායතො දුප්පයවදියතො අනියයානියකො
අනුප ම ංවත්තනියකො අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. ත්වඤ්ච ත ්මිං 
ධම්යම න ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරසි, න  ාමීචිප්පටිපන්යනො, න
අනුධම්මචාරී, යවොක්කම්ම ච තම්හා ධම්මා වත්තසී’ති. ඉති යඛො, චුන් , 
 ත්ථාපි තත්ථ ගාරය්යහො, ධම්යමොපි තත්ථ ගාරය්යහො,  ාවයකො ච තත්ථ
එවංපා ංය ො.යයොයඛො, චුන් , එවරූපං ාවකං එවංවය යය–‘එතාය ්මා
තථාපටිපජ්ජතු, යථායත ත්ථාරාධම්යමොය සියතො පඤ්ඤත්යතො’ති.යයො
ච මා යපති [ මා ායපති(සී.ට්ඨ.)], යඤ්ච මා යපති, යයොච මා පියතො 
[ මා ාපියතො (සී.ට්ඨ.)] තථත්තායපටිපජ්ජති. ්යබයතබහුං අපුඤ්ඤං
ප වන්ති. තං කි ්  යහතු? එවං යහතං, චුන් , යහොති දුරක්ඛායත
ධම්මවිනයය දුප්පයවදියත අනියයානියක අනුප ම ංවත්තනියක 
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. 

167. ‘‘ඉධ පන, චුන් ,  ත්ථාචයහොති අ ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමොච
දුරක්ඛායතො දුප්පයවදියතො අනියයානියකො අනුප ම ංවත්තනියකො
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො,  ාවයකො ච ත ්මිං ධම්යම 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරති  ාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, 
 මා ායතංධම්මංවත්තති.ය ොඑවම ් වචනීයයො–‘ත ් යත, ආවුය ො, 
අලාභා, ත ් යත දුල්ලද්ධං,  ත්ථාචයතඅ ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමොච
දුරක්ඛායතො දුප්පයවදියතො අනියයානියකො අනුප ම ංවත්තනියකො 
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. ත්වඤ්ච ත ්මිං ධම්යම 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරසි  ාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, 
 මා ායතං ධම්මංවත්තසී’ති.ඉතියඛො, චුන් ,  ත්ථාපිතත්ථගාරය්යහො, 
ධම්යමොපි තත්ථ ගාරය්යහො,  ාවයකොපි තත්ථ එවං ගාරය්යහො. යයො යඛො, 
චුන් , එවරූපං  ාවකං එවං වය යය – ‘අද්ධාය ්මා ඤායප්පටිපන්යනො
ඤායමාරායධ ් තී’ති.යයොචප ං ති, යඤ්චප ං ති, යයො චප ංසියතො
භියයයොය ොමත්තායවීරියංආරභති. ්යබයතබහුංඅපුඤ්ඤංප වන්ති.
තං කි ්  යහතු? එවඤ්යහතං, චුන් , යහොති දුරක්ඛායත ධම්මවිනයය
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දුප්පයවදියත අනියයානියක අනුප ම ංවත්තනියක
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. 

සම්මාසම්බුදද්ධපරප්පයවදිතධපරම්මවිනය ො 

168. ‘‘ඉධ පන, චුන් ,  ත්ථා ච යහොති  ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච
 ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො උප ම ංවත්තනියකො 
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො,  ාවයකො ච ත ්මිං ධම්යම න
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරති, න  ාමීචිප්පටිපන්යනො, න
අනුධම්මචාරී, යවොක්කම්මචතම්හාධම්මා වත්තති.ය ොඑවම ් වචනීයයො
– ‘ත ්  යත, ආවුය ො, අලාභා, ත ්  යත දුල්ලද්ධං,  ත්ථා ච යත
 ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො 
උප ම ංවත්තනියකො  ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. ත්වඤ්ච ත ්මිං ධම්යම
න ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරසි, න  ාමීචිප්පටිපන්යනො, න
අනුධම්මචාරී, යවොක්කම්ම ච තම්හා ධම්මා වත්තසී’ති. ඉති යඛො, චුන් , 
 ත්ථාපිතත්ථපා ංය ො, ධම්යමොපිතත්ථපා ංය ො,  ාවයකොචතත්ථඑවං
ගාරය්යහො. යයො යඛො, චුන් , එවරූපං  ාවකං එවං වය යය – ‘එතාය ්මා
තථාපටිපජ්ජතුයථායත ත්ථාරා ධම්යමොය සියතොපඤ්ඤත්යතො’ති.යයො
ච මා යපති, යඤ්ච මා යපති, යයොච මා පියතො තථත්තායපටිපජ්ජති.
 ්යබයතබහුං පුඤ්ඤං ප වන්ති.තංකි ්  යහතු? එවඤ්යහතං, චුන් , 
යහොති  ්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය සුප්පයවදියත නියයානියක
උප ම ංවත්තනියක ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. 

169. ‘‘ඉධ පන, චුන් ,  ත්ථා ච යහොති  ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච
 ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො උප ම ංවත්තනියකො
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො,  ාවයකො ච ත ්මිං ධම්යම 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරති  ාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, 
 මා ායතං ධම්මංවත්තති.ය ොඑවම ් වචනීයයො–‘ත ් යත, ආවුය ො, 
ලාභා, ත ්  යත සුලද්ධං,  ත්ථා ච යත [ ත්ථා ච යත අරහං ( ්යා.)] 
 ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො
උප ම ංවත්තනියකො  ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. ත්වඤ්ච ත ්මිං ධම්යම 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො විහරසි  ාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, 
 මා ායතං ධම්මං වත්තසී’ති. ඉති යඛො, චුන් ,  ත්ථාපිතත්ථ පා ංය ො, 
ධම්යමොපි තත්ථ පා ංය ො,  ාවයකොපි තත්ථ එවං පා ංය ො. යයො යඛො, 
චුන් , එවරූපං  ාවකං එවං වය යය – ‘අද්ධාය ්මා ඤායප්පටිපන්යනො
ඤායමාරායධ ් තී’ති.යයොචප ං ති, යඤ්චප ං ති, යයො චප ංසියතො 
[ප ත්යථො ( යා.)] භියයයොය ො මත්තාය වීරියං ආරභති.  ්යබ යත බහුං
පුඤ්ඤංප වන්ති.තංකි ් යහතු? එවඤ්යහතං, චුන් , යහොති  ්වාක්ඛායත 
ධම්මවිනයය සුප්පයවදියත නියයානියක උප ම ංවත්තනියක
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. 
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සාවකානුතප්පසත්ථු 

170. ‘‘ඉධ පන, චුන් ,  ත්ථා ච යලොයක උ පාදි අරහං 
 ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො 
උප ම ංවත්තනියකො  ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො, අවිඤ්ඤාපිතත්ථා ච ් 
යහොන්ති  ාවකා  ද්ධම්යම, න ච යත ං යකවලං පරිපූරං බ්රහ්මචරියං
ආවිකතං යහොති උත්තානීකතං  ්බ ඞ්ගාහප කතං  ප්පාටිහීරකතං යාව
ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං. අථ යන ං  ත්ථුයනො අන්තරධානං යහොති.
එවරූයපො යඛො, චුන් ,  ත්ථා  ාවකානංකාලඞ්කයතො අනුතප්යපො යහොති.
තංකි ්  යහතු?  ත්ථා ච යනො යලොයකඋ පාදි අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො, 
ධම්යමොච ්වාක්ඛායතොසුප්පයවදියතොනියයානියකො උප ම ංවත්තනියකො
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො, අවිඤ්ඤාපිතත්ථා චම්හ ද්ධම්යම, න චයනො
යකවලං පරිපූරං බ්රහ්මචරියං ආවිකතං යහොති උත්තානීකතං 
 ්බ ඞ්ගාහප කතං  ප්පාටිහීරකතං යාව ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං.
අථ යනො  ත්ථුයනො අන්තරධානං යහොතීති. එවරූයපො යඛො, චුන් ,  ත්ථා
 ාවකානංකාලඞ්කයතොඅනුතප්යපො යහොති. 

සාවකානනුතප්පසත්ථු 

171. ‘‘ඉධ පන, චුන් ,  ත්ථා ච යලොයක උ පාදි අරහං 
 ම්මා ම්බුදද්යධො. ධම්යමො ච  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො 
උප ම ංවත්තනියකො  ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. විඤ්ඤාපිතත්ථා ච ් 
යහොන්ති  ාවකා  ද්ධම්යම, යකවලඤ්ච යත ං පරිපූරං බ්රහ්මචරියං
ආවිකතං යහොති උත්තානීකතං  ්බ ඞ්ගාහප කතං  ප්පාටිහීරකතං යාව
ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං. අථ යන ං  ත්ථුයනො අන්තරධානං යහොති.
එවරූයපොයඛො, චුන් ,  ත්ථා  ාවකානංකාලඞ්කයතොඅනනුතප්යපොයහොති. 
තංකි ්  යහතු?  ත්ථා ච යනො යලොයකඋ පාදි අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො.
ධම්යමොච ්වාක්ඛායතොසුප්පයවදියතො නියයානියකොඋප ම ංවත්තනියකො
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. විඤ්ඤාපිතත්ථා චම්හ  ද්ධම්යම, යකවලඤ්ච
යනො පරිපූරං බ්රහ්මචරියං ආවිකතං යහොති උත්තානීකතං 
 ්බ ඞ්ගාහප කතං  ප්පාටිහීරකතං යාව ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං. 
අථ යනො  ත්ථුයනො අන්තරධානං යහොතීති. එවරූයපො යඛො, චුන් ,  ත්ථා 
 ාවකානංකාලඞ්කයතොඅනනුතප්යපොයහොති. 

බ්රහ්මචරි අපරිපූරාදිකථා 

172. ‘‘එයතහියචපි, චුන් , අඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියංයහොති, 
යනො ච යඛො  ත්ථා යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො.එවංතංබ්රහ්මචරියංඅපරිපූරංයහොතියතනඞ්යගන. 

‘‘යයතොචයඛො, චුන් , එයතහියචවඅඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියං
යහොති,  ත්ථා ච යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො.එවංතංබ්රහ්මචරියංපරිපූරංයහොතියතනඞ්යගන. 
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173. ‘‘එයතහියචපි, චුන් , අඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියංයහොති, 
 ත්ථා ච යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො, යනොචඛ්ව ් යථරාභික්ඛූ ාවකායහොන්ති වියත්තා
විනීතා වි ාර ා පත්තයයොගක්යඛමා. අලං  මක්ඛාතුං  ද්ධම්ම ් , අලං 
උප්පන්නං පරප්පවා ං  හධම්යමහි සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා 
 ප්පාටිහාරියං ධම්මං ය ය තුං. එවං තං බ්රහ්මචරියං අපරිපූරං යහොති
යතනඞ්යගන. 

‘‘යයතොචයඛො, චුන් , එයතහියචවඅඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියං
යහොති,  ත්ථා ච යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො, යථරා ච ්  භික්ඛූ  ාවකා යහොන්ති වියත්තා විනීතා
වි ාර ා පත්තයයොගක්යඛමා.අලං මක්ඛාතුං ද්ධම්ම ් , අලංඋප්පන්නං
පරප්පවා ං  හධම්යමහි සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා  ප්පාටිහාරියං ධම්මං
ය ය තුං.එවංතං බ්රහ්මචරියංපරිපූරංයහොතියතනඞ්යගන. 

174. ‘‘එයතහියචපි, චුන් , අඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියංයහොති, 
 ත්ථා ච යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො, යථරා ච ්  භික්ඛූ  ාවකා යහොන්ති වියත්තා විනීතා
වි ාර ාපත්තයයොගක්යඛමා.අලං මක්ඛාතුං ද්ධම්ම ් , අලංඋප්පන්නං
පරප්පවා ං  හධම්යමහි සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා  ප්පාටිහාරියං ධම්මං
ය ය තුං. යනො ච ඛ්ව ්  මජ්ඣමා භික්ඛූ  ාවකා යහොන්ති…යප.…
මජ්ඣමාච ්  භික්ඛූ ාවකායහොන්ති, යනොචඛ්ව ් නවාභික්ඛූ ාවකා
යහොන්ති…යප.…නවාච ්  භික්ඛූ ාවකායහොන්ති, යනොචඛ්ව ් යථරා
භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති…යප.… යථරා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා
යහොන්ති, යනො චඛ්ව ් මජ්ඣමා භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති…යප.…
මජ්ඣමා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති, යනො ච ඛ්ව ්  නවා
භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති…යප.… නවා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා
යහොන්ති, යනො ච ඛ්ව ්  උපා කා  ාවකා යහොන්ති ගිහී ඔ ාතව නා
බ්රහ්මචාරියනො…යප.… උපා කා ච ්   ාවකා යහොන්ති ගිහී ඔ ාතව නා
බ්රහ්මචාරියනො, යනොචඛ්ව ් උපා කා ාවකායහොන්තිගිහීඔ ාතව නා 
කාමයභොගියනො…යප.…උපා කාච ්  ාවකායහොන්තිගිහීඔ ාතව නා
කාමයභොගියනො, යනො ච ඛ්ව ්  උපාසිකා  ාවිකා යහොන්ති ගිහිනියයො
ඔ ාතව නා බ්රහ්මචාරිනියයො…යප.… උපාසිකා ච ්   ාවිකා යහොන්ති
ගිහිනියයො ඔ ාතව නා බ්රහ්මචාරිනියයො, යනො ච ඛ්ව ්  උපාසිකා  ාවිකා 
යහොන්තිගිහිනියයොඔ ාතව නාකාමයභොගිනියයො…යප.…උපාසිකාච ් 
 ාවිකායහොන්තිගිහිනියයො ඔ ාතව නාකාමයභොගිනියයො, යනොචඛ්ව ් 
බ්රහ්මචරියං යහොති ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං
යාව ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං…යප.… බ්රහ්මචරියඤ්ච ්  යහොති
ඉද්ධඤ්යචවඵීතඤ්චවිත්ථාරිකංබාහුජඤ්ඤංපුථුභූතං යාව ය වමනු ්ය හි
සුප්පකාසිතං, යනො ච යඛො ලාභග්ගය ග්ගප්පත්තං. එවං තං බ්රහ්මචරියං
අපරිපූරංයහොතියතනඞ්යගන. 
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පටුන 

‘‘යයතොචයඛො, චුන් , එයතහියචවඅඞ්යගහි මන්නාගතං බ්රහ්මචරියං
යහොති,  ත්ථා ච යහොති යථයරො රත්තඤ්ඤූ චිරප්බජියතො අද්ධගයතො 
වයයොඅනුප්පත්යතො, යථරා ච ්  භික්ඛූ  ාවකා යහොන්ති වියත්තා විනීතා
වි ාර ා පත්තයයොගක්යඛමා.අලං මක්ඛාතුං ද්ධම්ම ් , අලංඋප්පන්නං
පරප්පවා ං  හධම්යමහි සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා  ප්පාටිහාරියං ධම්මං
ය ය තුං.මජ්ඣමා ච ් භික්ඛූ ාවකායහොන්ති…යප.…නවාච ් භික්ඛූ
 ාවකා යහොන්ති…යප.… යථරා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා 
යහොන්ති…යප.… මජ්ඣමා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති…යප.…
නවා ච ්  භික්ඛුනියයො  ාවිකා යහොන්ති…යප.…උපා කා ච ්  ාවකා 
යහොන්ති…යප.…ගිහීඔ ාතව නාබ්රහ්මචාරියනො. උපා කා ච ්   ාවකා
යහොන්තිගිහීඔ ාතව නාකාමයභොගියනො…යප.…උපාසිකාච ්  ාවිකා
යහොන්ති ගිහිනියයො ඔ ාතව නා බ්රහ්මචාරිනියයො…යප.… උපාසිකා ච ් 
 ාවිකා යහොන්ති ගිහිනියයො ඔ ාතව නා කාමයභොගිනියයො…යප.…
බ්රහ්මචරියඤ්ච ්  යහොති ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං
පුථුභූතං යාව ය වමනු ්ය හි සුප්පකාසිතං, ලාභග්ගප්පත්තඤ්ච
ය ග්ගප්පත්තඤ්ච.එවංතංබ්රහ්මචරියංපරිපූරංයහොති යතනඞ්යගන. 

175. ‘‘අහංයඛොපන, චුන් , එතරහි ත්ථායලොයකඋප්පන්යනොඅරහං 
 ම්මා ම්බුදද්යධො. ධම්යමො ච  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො 
උප ම ංවත්තනියකො  ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. විඤ්ඤාපිතත්ථා ච යම
 ාවකා  ද්ධම්යම, යකවලඤ්ච යත ං පරිපූරං බ්රහ්මචරියං ආවිකතං
උත්තානීකතං  ්බ ඞ්ගාහප කතං  ප්පාටිහීරකතං යාව ය වමනු ්ය හි
සුප්පකාසිතං. අහං යඛො පන, චුන් , එතරහි  ත්ථා යථයරො රත්තඤ්ඤූ
චිරප්බජියතොඅද්ධගයතොවයයොඅනුප්පත්යතො. 

‘‘ න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි යථරා භික්ඛූ  ාවකා යහොන්ති 
වියත්තාවිනීතාවි ාර ාපත්තයයොගක්යඛමා.අලං මක්ඛාතුං ද්ධම්ම ් , 
අලං උප්පන්නං පරප්පවා ං  හධම්යමහි සුනිග්ගහිතං නිග්ගයහත්වා
 ප්පාටිහාරියං ධම්මංය ය තුං. න්තියඛොපනයම, චුන් , එතරහිමජ්ඣමා 
භික්ඛූ  ාවකා…යප.…  න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි නවා භික්ඛූ
 ාවකා…යප.…  න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි යථරා භික්ඛුනියයො
 ාවිකා…යප.… න්තියඛො පනයම, චුන් , එතරහිමජ්ඣමාභික්ඛුනියයො
 ාවිකා…යප.…  න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි නවා භික්ඛුනියයො
 ාවිකා…යප.… න්තියඛොපනයම, චුන් , එතරහි උපා කා ාවකාගිහී
ඔ ාතව නා බ්රහ්මචාරියනො…යප.…  න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි 
උපා කා ාවකාගිහීඔ ාතව නාකාමයභොගියනො…යප.… න්තියඛොපන
යම, චුන් , එතරහි උපාසිකා  ාවිකා ගිහිනියයො ඔ ාතව නා
බ්රහ්මචාරිනියයො…යප.…  න්ති යඛො පන යම, චුන් , එතරහි උපාසිකා
 ාවිකාගිහිනියයොඔ ාතව නා කාමයභොගිනියයො…යප.…එතරහියඛොපන
යම, චුන් , බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං
පුථුභූතංයාවය වමනු ්ය හිසුප්පකාසිතං. 
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176. ‘‘යාවතා යඛො, චුන් , එතරහි  ත්ථායරො යලොයක උප්පන්නා, 
නාහං, චුන් , අඤ්ඤං එක ත්ථාරම්පි  මනුප ් ාමි
එවංලාභග්ගය ග්ගප්පත්තං යථරිවාහං. යාවතා යඛො පන, චුන් , එතරහි
 ඞ්යඝො වා ගයණො වා යලොයක උප්පන්යනො; නාහං, චුන් , අඤ්ඤං එකං
 ංඝම්පි  මනුප ් ාමි එවංලාභග්ගය ග්ගප්පත්තං යථරිවායං, චුන් , 
භික්ඛු ඞ්යඝො. යං යඛො තං, චුන් ,  ම්මා ව මායනො වය යය – 
‘ ්බාකාර ම්පන්නං  ්බාකාරපරිපූරං අනූනමනධිකං  ්වාක්ඛාතං
යකවලංපරිපූරං බ්රහ්මචරියංසුප්පකාසිත’න්ති.ඉ යමවතං ම්මාව මායනො
වය යය– ‘ ්බාකාර ම්පන්නං…යප.…සුප්පකාසිත’න්ති. 

‘‘උ යකො [උද් යකො(සී.  යා.පී.)] සු ං, චුන් , රාමපුත්යතොඑවංවාචං
භා ති – ‘ප ් ං න ප ් තී’ති. කිඤ්ච ප ් ං න ප ් තීති? ඛුර ් 
 ාධුනිසිත ්  තලම ් ප ් ති, ධාරඤ්චඛ්ව ් නප ් ති.ඉ ංවුච්චති–
‘ප ් ං න ප ් තී’ති. යං යඛො පයනතං, චුන් , උ යකන රාමපුත්යතන
භාසිතං හීනං ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථ ංහිතං ඛුරයමව
 න්ධාය.යඤ්චතං [යඤ්යචතං( යා.ක.)], චුන් ,  ම්මාව මායනොවය යය
– ‘ප ් ං නප ් තී’ති, ඉ යමවතං [ඉ යමයවතං (ක.)]  ම්මාව මායනො
වය යය – ‘ප ් ං න ප ් තී’ති. කිඤ්ච ප ් ං න ප ් තීති? එවං
 ්බාකාර ම්පන්නං  ්බාකාරපරිපූරං අනූනමනධිකං  ්වාක්ඛාතං 
යකවලං පරිපූරං බ්රහ්මචරියං සුප්පකාසිතන්ති, ඉති යහතං ප ් ති 
[සුප්පකාසිතං, ඉතියහතංනප ් තීති( යා.ක.)]. ඉ යමත්ථ අපකඩ්යඪයය, 
එවං තං පරිසුද්ධතරං අ ් ාති, ඉති යහතංන ප ් ති [නප ් තීති ( යා.
ක.)]. ඉ යමත්ථඋපකඩ්යඪයය, එවංතං පරිපූරං [පරිසුද්ධතරං ( යා.ක.), 
පරිපූරතරං(?)] අ ් ාති, ඉති යහතංනප ් ති.ඉ ංවුච්චතිචුන් –‘ප ් ං 
න ප ් තී’ති. යං යඛො තං, චුන් ,  ම්මා ව මායනො වය යය – 
‘ ්බාකාර ම්පන්නං…යප.… බ්රහ්මචරියං සුප්පකාසිත’න්ති. ඉ යමව තං
 ම්මා ව මායනො වය යය – ‘ ්බාකාර ම්පන්නං  ්බාකාරපරිපූරං
අනූනමනධිකං ්වාක්ඛාතං යකවලංපරිපූරංබ්රහ්මචරියංසුප්පකාසිත’න්ති. 
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177. ත ්මාතිහ, චුන් , යයයවො මයා ධම්මා අභිඤ්ඤා ය සිතා, තත්ථ
 ්යබයහව ඞ්ගම්ම මාගම්මඅත්යථනඅත්ථංබයඤ්ජයනනබයඤ්ජනං 
 ඞ්ගායිත්බං න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ් 
චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථාය
හිතායසුඛායය වමනු ් ානං. කතයමචයත, චුන් , ධම්මාමයාඅභිඤ්ඤා
ය සිතා, යත්ථ  ්යබයහව  ඞ්ගම්ම  මාගම්ම අත්යථන අත්ථං
බයඤ්ජයනනබයඤ්ජනං  ඞ්ගායිත්බංනවිවදිත්බං, යථයි ංබ්රහ්මචරියං
අද්ධනියං අ ්  චිරට්ඨිතිකං, ත  ්  බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං? ය යයථි ං –
චත්තායරො  තිපට්ඨානා, චත්තායරො  ම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපා ා, 
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පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බලානි,  ත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
මග්යගො. ඉයම යඛො යත, චුන් , ධම්මා මයා අභිඤ්ඤා ය සිතා. යත්ථ 
 ්යබයහව ඞ්ගම්ම මාගම්මඅත්යථනඅත්ථංබයඤ්ජයනනබයඤ්ජනං 
 ඞ්ගායිත්බං න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ් 
චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථාය
හිතායසුඛාය ය වමනු ් ානං. 

සඤ්ඤායපත්බවිධි 

178. ‘‘යත ඤ්ච යවො, චුන් ,  මග්ගානං  ම්යමො මානානං
අවිව මානානං සික්ඛතං [සික්ඛිත්බං (බහූසු)] අඤ්ඤතයරො  බ්රහ්මචාරී
 ඞ්යඝධම්මංභාය යය.තත්රයච තුම්හාකංඑවම ් –‘අයංයඛොආය ්මා
අත්ථඤ්යචව මිච්ඡා ගණ්හාති, බයඤ්ජනානි ච මිච්ඡා යරොයපතී’ති. ත ් 
යනව අභිනන්දිත්බං න පටික්යකොසිත්බං, අනභිනන්දිත්වා 
අප්පටික්යකොසිත්වා ය ො එවම ්  වචනීයයො – ‘ඉම ් නු යඛො, ආවුය ො, 
අත්ථ ්  ඉමානි වා බයඤ්ජනානි එතානි වා බයඤ්ජනානි කතමානි
ඔපායිකතරානි, ඉයම ඤ්ච [ඉයම ං වා ( යා. පී. ක.), ඉයම ං (සී.)] 
බයඤ්ජනානංඅයංවා අත්යථොඑය ොවාඅත්යථො කතයමොඔපායිකතයරො’ති? 
ය ො යච එවං වය යය – ‘ඉම ්  යඛො, ආවුය ො, අත්ථ ්  ඉමායනව
බයඤ්ජනානි ඔපායිකතරානි, යා යචව [යඤ්යචව (සී. ක.), ටීකා
ඔයලොයකත්බා] එතානි; ඉයම ඤ්ච [ඉයම ං ( ්බත්ථ)] බයඤ්ජනානං
අයයමව අත්යථො ඔපායිකතයරො, යා යචව [යඤ්යචව (සී. ක.), ටීකා 
ඔයලොයකත්බා] එය ො’ති. ය ො යනව උ ් ාය ත්යබො න
අප ාය ත්යබො, අනු ් ාය ත්වා අනප ාය ත්වා  ්යවව  ාධුකං
 ඤ්ඤායපත්යබොත ් චඅත්ථ ්  යත ඤ්චබයඤ්ජනානංනි න්තියා. 

179. ‘‘අපයරොපියච, චුන් ,  බ්රහ්මචාරී ඞ්යඝධම්මං භාය යය.තත්ර
යචතුම්හාකංඑවම ් –‘අයංයඛොආය ්මාඅත්ථඤ්හියඛොමිච්ඡා ගණ්හාති
බයඤ්ජනානි  ම්මා යරොයපතී’ති. ත ්  යනව අභිනන්දිත්බං න
පටික්යකොසිත්බං, අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා ය ො එවම ් 
වචනීයයො – ‘ඉයම ං නු යඛො, ආවුය ො, බයඤ්ජනානං අයං වා අත්යථො
එය ො වා අත්යථො කතයමො ඔපායිකතයරො’ති? ය ො යච එවං වය යය –
‘ඉයම ංයඛො, ආවුය ො, බයඤ්ජනානංඅයයමව අත්යථොඔපායිකතයරො, යා
යචව එය ො’ති. ය ො යනව උ ් ාය ත්යබො න අප ාය ත්යබො, 
අනු ් ාය ත්වාඅනප ාය ත්වා ්යවව ාධුකං ඤ්ඤායපත්යබොත ්ය ව
අත්ථ ්  නි න්තියා. 

180. ‘‘අපයරොපියච, චුන් ,  බ්රහ්මචාරී ඞ්යඝධම්මං භාය යය.තත්ර
යච තුම්හාකං එවම ්  – ‘අයං යඛො ආය ්මා අත්ථඤ්හි යඛො  ම්මා 
ගණ්හාතිබයඤ්ජනානිමිච්ඡායරොයපතී’ති.ත ් යනවඅභිනන්දිත්බංන 
පටික්යකොසිත්බං; අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා ය ො එවම ් 
වචනීයයො – ‘ඉම ්  නු යඛො, ආවුය ො, අත්ථ ්  ඉමානි වා බයඤ්ජනානි
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එතානිවාබයඤ්ජනානිකතමානිඔපායිකතරානී’ති? ය ොයචඑවංවය යය– 
‘ඉම ්  යඛො, ආවුය ො, අත්ථ ්  ඉමායනව බයඤ්ජනානි ඔපයිකතරානි, 
යානි යචව එතානී’ති. ය ො යනව උ ් ාය ත්යබො න අප ාය ත්යබො; 
අනු ් ාය ත්වා අනප ාය ත්වා  ්යවව  ාධුකං  ඤ්ඤායපත්යබො
යත ඤ්යඤවබයඤ්ජනානංනි න්තියා. 

181. ‘‘අපයරොපියච, චුන් ,  බ්රහ්මචාරී ඞ්යඝධම්මං භාය යය.තත්ර
යචතුම්හාකංඑවම ් –‘අයංයඛොආය ්මාඅත්ථඤ්යචව ම්මා ගණ්හාති
බයඤ්ජනානි ච ම්මායරොයපතී’ති.ත ්  ‘ ාධූ’ති භාසිතංඅභිනන්දිත්බං
අනුයමොදිත්බං; ත ්  ‘ ාධූ’ති භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා ය ො
එවම ් වචනීයයො–‘ලාභායනොආවුය ො, සුලද්ධංයනොආවුය ො, යයමයං 
ආය ්මන්තං තාදි ං  බ්රහ්මචාරිං ප ් ාම එවං අත්ථුයපතං 
බයඤ්ජනුයපත’න්ති. 

පච්ච ානුඤ්ඤාතකාරණං 

182. ‘‘න යවො අහං, චුන් , දිට්ඨධම්මිකානංයයව ආ වානං  ංවරාය
ධම්මංය ය මි.නපනාහං, චුන් ,  ම්පරායිකානංයයවආ වානං පටිඝාතාය
ධම්මංය ය මි.දිට්ඨධම්මිකානංයචවාහං, චුන් , ආ වානං ංවරායධම්මං 
ය ය මි;  ම්පරායිකානඤ්චආ වානංපටිඝාතාය.ත ්මාතිහ, චුන් , යංයවො
මයා චීවරං අනුඤ්ඤාතං, අලං යවො තං – යාවය ව සීත ්  පටිඝාතාය, 
උණ්හ ්  පටිඝාතාය, ඩං මක වාතාතප රී ප [සිරිං ප ( යා.)] 
 ම්ෙ ් ානං පටිඝාතාය, යාවය ව හිරියකොපීනපටිච්ඡා නත්ථං. යයො යවො
මයා පිණ්ඩපායතොඅනුඤ්ඤායතො, අලංයවොය ොයාවය වඉම ් කාය ් 
ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය, ඉති පුරාණඤ්ච
යව නං පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යව නං න උප්පාය  ් ාමි, යාත්රා ච යම
භවි ් ති අනවජ්ජතා ච ොසුවිහායරො ච [චාති (බහූසු)]. යං යවො මයා
ය නා නං අනුඤ්ඤාතං, අලං යවො තං යාවය ව සීත ්  පටිඝාතාය, 
උණ්හ ්  පටිඝාතාය, ඩං මක වාතාතප රී ප ම්ෙ ් ානං පටිඝාතාය, 
යාවය ව උතුපරි ් යවියනො න පටි ල්ලානාරාමත්ථං. යයො යවො මයා
ගිලානපච්චයයභ ජ්ජ පරික්ඛායරො අනුඤ්ඤායතො, අලං යවොය ොයාවය ව
උප්පන්නානංයවයයාබාධිකානංයව නානං පටිඝාතායඅබයාපජ්ජපරමතාය 
[අබයාපජ්ඣපරමතායාති(සී. යා. පී.), අබයාබජ්ඣපරමතාය(?)]. 

සුඛල්ලිකානුය ොයගො 

183. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා 
පරි්බාජකා එවං වය යයං – ‘සුඛල්ලිකානුයයොගමනුයුත්තා  මණා
 කයපුත්තියා විහරන්තී’ති. එවංවාදියනො [ව මානා ( යා.)], චුන් , 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු වචනීයා – ‘කතයමො ය ො, ආවුය ො, 
සුඛල්ලිකානුයයොයගො? සුඛල්ලිකානුයයොගා හි බහූ අයනකවිහිතා 
නානප්පකාරකා’ති. 
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‘‘චත්තායරොයම, චුන් , සුඛල්ලිකානුයයොගාහීනාගම්මා යපොථුජ්ජනිකා
අනරියාඅනත්ථ ංහිතානනි්බි ායනවිරාගායනනියරොධායනඋප මාය
න අභිඤ්ඤාය න  ම්යබොධාය න නි්බානාය  ංවත්තන්ති. කතයම
චත්තායරො? 

‘‘ඉධ, චුන් , එකච්යචො බායලො පායණ වධිත්වා වධිත්වා අත්තානං 
සුයඛතිපීයණති.අයංපඨයමොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘පුන චපරං, චුන් , ඉයධකච්යචො අදින්නං ආදියිත්වා ආදියිත්වා
අත්තානංසුයඛතිපීයණති.අයං දුතියයොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘පුන චපරං, චුන් , ඉයධකච්යචො මු ා භණිත්වා භණිත්වා අත්තානං 
සුයඛතිපීයණති.අයංතතියයොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘පුන චපරං, චුන් , ඉයධකච්යචො පඤ්චහි කාමගුයණහි  මප්පියතො 
 මඞ්ගීභූයතොපරිචායරති.අයංචතුත්යථොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘ඉයම යඛො, චුන් , චත්තායරො සුඛල්ලිකානුයයොගා හීනා ගම්මා 
යපොථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථ ංහිතා න නි්බි ාය න විරාගාය න
නියරොධාය න උප මාය න අභිඤ්ඤාය න  ම්යබොධාය න නි්බානාය
 ංවත්තන්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවංවය යයං – ‘‘ඉයමචත්තායරොසුඛල්ලිකානුයයොයගඅනුයුත්තා මණා 
 කයපුත්තියා විහරන්තී’ති. යත යවො [යත (සී. පී.)] ‘මායහවං’ ති ්සු
වචනීයා. න යත යවො  ම්මා ව මානා වය යයං, අ්භාචික්යඛයයං අ තා
අභූයතන. 

184. ‘‘චත්තායරොයම, චුන් , සුඛල්ලිකානුයයොගා එකන්තනි්බි ාය
විරාගාය නියරොධාය උප මාය අභිඤ්ඤාය  ම්යබොධාය නි්බානාය 
 ංවත්තන්ති.කතයමචත්තායරො? 

‘‘ඉධ, චුන් , භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකු යලහි ධම්යමහි
 විතක්කං විචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උප ම්පජ්ජවිහරති.
අයංපඨයමොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘පුන චපරං, චුන් , භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූප මා…යප.… දුතියං
ඣානංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංදුතියයො සුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘පුන චපරං, චුන් , භික්ඛු පීතියා ච විරාගා…යප.… තතියං ඣානං
උප ම්පජ්ජවිහරති.අයංතතියයොසුඛල්ලිකානුයයොයගො. 
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‘‘පුන චපරං, චුන් , භික්ඛු සුඛ ්  ච පහානා දුක්ඛ ්  ච
පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. අයං චතුත්යථො
සුඛල්ලිකානුයයොයගො. 

‘‘ඉයම යඛො, චුන් , චත්තායරො සුඛල්ලිකානුයයොගා එකන්තනි්බි ාය 
විරාගාය නියරොධාය උප මාය අභිඤ්ඤාය  ම්යබොධාය නි්බානාය
 ංවත්තන්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවංවය යයං – ‘‘ඉයමචත්තායරොසුඛල්ලිකානුයයොයගඅනුයුත්තා මණා 
 කයපුත්තියාවිහරන්තී’ති.යතයවො‘එවං’ති ්සුවචනීයා. ම්මායතයවො
ව මානා වය යයං, නයතයවොඅ්භාචික්යඛයයංඅ තාඅභූයතන. 

සුඛල්ලිකානුය ොගානිසංයසො 

185. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා 
පරි්බාජකා එවං වය යයං – ‘ඉයම පනාවුය ො, චත්තායරො
සුඛල්ලිකානුයයොයග අනුයුත්තානං විහරතං කති ෙලානි කතානි ං ා
පාටිකඞ්ඛා’ති? එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු
වචනීයා – ‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, චත්තායරො සුඛල්ලිකානුයයොයග 
අනුයුත්තානං විහරතං චත්තාරි ෙලානි චත්තායරො ආනි ං ා පාටිකඞ්ඛා.
කතයම චත්තායරො? ඉධාවුය ො, භික්ඛු තිණ්ණං  ංයයොජනානං පරික්ඛයා 
ය ොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතො ම්යබොධිපරායයණො.ඉ ං
පඨමං ෙලං, පඨයමො ආනි ංය ො. පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු තිණ්ණං
 ංයයොජනානං පරික්ඛයා රාගය ො යමොහානං තනුත්තා  ක ාගාමී යහොති, 
 කිය වඉමංයලොකංආගන්ත්වා දුක්ඛ ් න්තං කයරොති.ඉ ං දුතියංෙලං, 
දුතියයොආනි ංය ො.පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛු පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං
 ංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති, තත්ථ පරිනි්බායී 
අනාවත්තිධම්යමො ත ්මා යලොකා. ඉ ං තතියං ෙලං, තතියයො ආනි ංය ො.
පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ආ වානං ඛයා අනා වං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ
විහරති. ඉ ං චතුත්ථං ෙලං චතුත්යථො ආනි ංය ො. ඉයම යඛො, ආවුය ො, 
චත්තායරො සුඛල්ලිකානුයයොයග අනුයුත්තානං විහරතං ඉමානි චත්තාරි
ෙලානි, චත්තායරොආනි ං ාපාටිකඞ්ඛා’’ති. 

ඛීණාසවඅභ්බඨානං 

186. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා 
පරි්බාජකා එවං වය යයං – ‘අට්ඨිතධම්මා  මණා  කයපුත්තියා 
විහරන්තී’ති. එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු
වචනීයා – ‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතනභගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන  ාවකානං ධම්මා ය සිතා පඤ්ඤත්තා යාවජීවං
අනතික්කමනීයා. ය යයථාපි, ආවුය ො, ඉන් ඛීයලො වා අයයොඛීයලො වා
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පටුන 

ගම්භීරයනයමො සුනිඛායතො අචයලො අ ම්පයවධී. එවයමව යඛො, ආවුය ො, 
යතනභගවතා ජානතාප ් තාඅරහතා ම්මා ම්බුදද්යධන ාවකානංධම්මා
ය සිතා පඤ්ඤත්තා යාවජීවං අනතික්කමනීයා. යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු
අරහංඛීණා යවොවුසිතවාකතකරණීයයොඔහිතභායරො අනුප්පත්ත  ත්යථො
පරික්ඛීණභව ංයයොජයනො  ම්ම ඤ්ඤා විමුත්යතො, අභ්යබො ය ො නව 
ඨානානි අජ්ඣාචරිතුං. අභ්යබො, ආවුය ො, ඛීණා යවො භික්ඛු  ඤ්චිච්ච 
පාණං ජීවිතා යවොයරොයපතුං; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු අදින්නං 
යථයය ඞ්ඛාතං ආදියිතුං; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු යමථුනං ධම්මං
පටිය විතුං; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු  ම්පජානමු ා භාසිතුං; අභ්යබො
ඛීණා යවො භික්ඛු  න්නිධිකාරකං කායම පරිභුඤ්ජිතුං ය යයථාපි පු්යබ
ආගාරිකභූයතො; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු ඡන් ාගතිං ගන්තුං; අභ්යබො
ඛීණා යවො භික්ඛු ය ො ාගතිං ගන්තුං; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු
යමොහාගතිං ගන්තුං; අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු භයාගතිං ගන්තුං. යයො 
ය ො, ආවුය ො, භික්ඛුඅරහංඛීණා යවොවුසිතවාකතකරණීයයොඔහිතභායරො
අනුප්පත්ත  ත්යථො පරික්ඛීණභව ංයයොජයනො  ම්ම ඤ්ඤා විමුත්යතො, 
අභ්යබොය ොඉමානිනවඨානානි අජ්ඣාචරිතු’’න්ති. 

පඤ්හාබයාකරණං 

187. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා
පරි්බාජකා එවං වය යයං – ‘අතීතං යඛො අද්ධානං ආර්භ  මයණො
යගොතයමො අතීරකං ඤාණ  ් නං පඤ්ඤයපති, යනො ච යඛො අනාගතං
අද්ධානං ආර්භ අතීරකං ඤාණ  ් නං පඤ්ඤයපති, තයි ං කිංසු තයි ං
කථංසූ’ති? යත ච අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා අඤ්ඤවිහිතයකන
ඤාණ  ් යනන අඤ්ඤවිහිතකං ඤාණ  ් නං පඤ්ඤයපත්බං
මඤ්ඤන්ති යථරිව බාලා අබයත්තා. අතීතං යඛො, චුන් , අද්ධානං ආර්භ
තථාගත ්  තානු ාරිඤාණංයහොති; ය ොයාවතකංආකඞ්ඛති තාවතකං
අනු ් රති.අනාගතඤ්චයඛොඅද්ධානංආර්භතථාගත ් යබොධිජංඤාණං 
උප්පජ්ජති – ‘අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි ානි පුන්භයවො’ති. ‘අතීතං යචපි, 
චුන් , යහොතිඅභූතංඅතච්ඡංඅනත්ථ ංහිතං, නතංතථාගයතොබයාකයරොති. 
අතීතංයචපි, චුන් , යහොතිභූතංතච්ඡංඅනත්ථ ංහිතං, තම්පිතථාගයතොන
බයාකයරොති. අතීතං යචපි චුන් , යහොති භූතං තච්ඡං අත්ථ ංහිතං, තත්ර
කාලඤ්ඤූ තථාගයතො යහොති ත ්  පඤ්හ ්  යවයයාකරණාය. අනාගතං
යචපි, චුන් , යහොති අභූතං අතච්ඡං අනත්ථ ංහිතං, න තං තථාගයතො
බයාකයරොති…යප.…ත ් පඤ්හ ් යවයයාකරණාය. පච්චුප්පන්නංයචපි, 
චුන් , යහොතිඅභූතංඅතච්ඡංඅනත්ථ ංහිතං, නතංතථාගයතො බයාකයරොති.
පච්චුප්පන්නං යචපි, චුන් , යහොති භූතං තච්ඡං අනත්ථ ංහිතං, තම්පි
තථාගයතොනබයාකයරොති. පච්චුප්පන්නං යචපි, චුන් , යහොතිභූතංතච්ඡං
අත්ථ ංහිතං, තත්ර කාලඤ්ඤූ තථාගයතො යහොති ත ්  පඤ්හ ්  
යවයයාකරණාය. 
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188. ‘‘ඉති යඛො, චුන් , අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු ධම්යමසු 
තථාගයතොකාලවාදී [කාලවාදී ච්චවාදී( යා.)] භූතවාදී අත්ථවාදීධම්මවාදී
විනයවාදී, ත ්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චති. යඤ්ච යඛො, චුන් ,  ය වක ් 
යලොක ්   මාරක ්   බ්රහ්මක ්    ් මණබ්රාහ්මණියා පජාය 
 ය වමනු ් ායදිට්ඨංසුතංමුතංවිඤ්ඤාතංපත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතං
මන ා,  ්බං තථාගයතන අභි ම්බුදද්ධං, ත ්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චති.
යඤ්ච, චුන් , රත්තිංතථාගයතොඅනුත්තරං ම්මා ම්යබොධිංඅභි ම්බුදජ්ඣති, 
යඤ්ච රත්තිං අනුපාදිය  ාය නි්බානධාතුයා පරිනි්බායති, යං එත ්මිං
අන්තයරභා ති ලපතිනිද්දි ති. ්බංතංතයථවයහොතියනොඅඤ්ඤථා, 
ත ්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චති. යථාවාදී, චුන් , තථාගයතො තථාකාරී, 
යථාකාරී තථාවාදී. ඉති යථාවාදී තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී, ත ්මා
‘තථාගයතො’ති වුච්චති.  ය වයක යලොයක, චුන් ,  මාරයක  බ්රහ්මයක
  ් මණබ්රාහ්මණියා පජාය ය වමනු ් ායතථාගයතො අභිභූ අනභිභූයතො
අඤ්ඤ ත්ථු ය ොව වත්තී, ත ්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චති. 

අබයාකතට්ඨානං 

189. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා
පරි්බාජකාඑවංවය යයං–‘කිංනු යඛො, ආවුය ො, යහොතිතථාගයතොපරං
මරණා, ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , 
අඤ්ඤතිත්ථියාපරි්බාජකාඑවම ්සුවචනීයා–‘අබයාකතංයඛො, ආවුය ො, 
භගවතා – ‘‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉ යමව  ච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවංවය යයං–‘කිංපනාවුය ො, නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා, ඉ යමව
 ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියාපරි්බාජකා
එවම ්සු වචනීයා – ‘එතම්පි යඛො, ආවුය ො, භගවතා අබයාකතං – ‘‘න
යහොතිතථාගයතොපරංමරණා, ඉ යමව ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවං වය යයං – ‘කිං පනාවුය ො, යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං
මරණා, ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු වචනීයා – ‘අබයාකතං යඛො එතං, 
ආවුය ො, භගවතා–‘‘යහොතිචනචයහොති තථාගයතොපරංමරණා, ඉ යමව
 ච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවංවය යයං–‘කිංපනාවුය ො, යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරං
මරණා, ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු වචනීයා – ‘එතම්පි යඛො, ආවුය ො, 
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භගවතාඅබයාකතං – ‘‘යනවයහොතිනනයහොති තථාගයතොපරංමරණා, 
ඉ යමව ච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවං වය යයං – ‘ක ්මා පයනතං, ආවුය ො,  මයණන යගොතයමන
අබයාකත’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකාඑවම ්සු
වචනීයා – ‘න යහතං, ආවුය ො, අත්ථ ංහිතං න ධම්ම ංහිතං න
ආදිබ්රහ්මචරියකංනනි්බි ායන විරාගායනනියරොධායන උප මායන
අභිඤ්ඤායන  ම්යබොධායනනි්බානාය  ංවත්තති, ත ්මා තං භගවතා
අබයාකත’න්ති. 

බයාකතට්ඨානං 

190. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා
පරි්බාජකා එවං වය යයං – ‘කිං පනාවුය ො,  මයණන යගොතයමන 
බයාකත’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු
වචනීයා – ‘ඉ ං දුක්ඛන්ති යඛො, ආවුය ො, භගවතා බයාකතං, අයං
දුක්ඛ මු යයොති යඛො, ආවුය ො, භගවතා බයාකතං, අයං දුක්ඛනියරොයධොති
යඛො, ආවුය ො, භගවතාබයාකතං, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිප ාති යඛො, 
ආවුය ො, භගවතාබයාකත’න්ති. 

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, චුන් , විජ්ජති, යං අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා
එවං වය යයං – ‘ක ්මා පයනතං, ආවුය ො,  මයණන යගොතයමන 
බයාකත’න්ති? එවංවාදියනො, චුන් , අඤ්ඤතිත්ථියා පරි්බාජකා එවම ්සු
වචනීයා – ‘එතඤ්හි, ආවුය ො, අත්ථ ංහිතං, එතං ධම්ම ංහිතං, එතං
ආදිබ්රහ්මචරියකං එකන්තනි්බි ාය විරාගාය නියරොධාය උප මාය
අභිඤ්ඤාය  ම්යබොධාය නි්බානාය  ංවත්තති. ත ්මා තං භගවතා
බයාකත’න්ති. 

පු්බන්තසහගතදිට්ඨිනිස්ස ා 

191. ‘‘යයපියත, චුන් , පු්බන්ත හගතාදිට්ඨිනි ් යා, යතපියවොමයා
බයාකතා, යථායතබයාකාත්බා.යථාචයතනබයාකාත්බා, කිංයවොඅහං 
යත තථා [තත්ථ ( යා. ක.)] බයාකරි ් ාමි? යයපි යත, චුන් , 
අපරන්ත හගතා දිට්ඨිනි ් යා, යතපි යවො මයා බයාකතා, යථා යත 
බයාකාත්බා. යථා ච යත න බයාකාත්බා, කිං යවො අහං යත තථා
බයාකරි ් ාමි? කතයම චයත, චුන් , පු්බන්ත හගතා දිට්ඨිනි ් යා, යය
යවොමයාබයාකතා, යථායත බයාකාත්බා. (යථාචයතනබයාකාත්බා, 
කිං යවො අහං යත තථා බයාකරි ් ාමි) [(යථා ච යත න බයාකාත්බා)
 ්බත්ථ]?  න්ති යඛො, චුන් , එයක  මණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘  ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉ යමව  ච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.  න්ති පන, චුන් , එයක  මණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 
එවංදිට්ඨියනො – ‘අ  ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච…යප.…   ් යතො ච
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අ  ් යතොචඅත්තාචයලොයකො ච…යනව  ් යතොනා  ් යතොඅත්තා
චයලොයකොච… යංකයතො අත්තාච යලොයකොච…පරංකයතොඅත්තා ච
යලොයකො ච…  යංකයතො ච පරංකයතො ච අත්තා ච යලොයකො ච…
අ යංකායරො අපරංකායරො අධිච්ච මුප්පන්යනො අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.   ් තං සුඛදුක්ඛං… අ  ් තං
සුඛදුක්ඛං…   ් තඤ්ච අ  ් තඤ්ච සුඛදුක්ඛං… යනව  ් තං 
නා  ් තං සුඛදුක්ඛං…  යංකතං සුඛදුක්ඛං… පරංකතං සුඛදුක්ඛං…
 යංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච සුඛදුක්ඛං… අ යංකාරං අපරංකාරං
අධිච්ච මුප්පන්නංසුඛදුක්ඛං, ඉ යමව ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. 

192. ‘‘තත්ර, චුන් , යයයත මණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො
– ‘  ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.
තයාහං උප ඞ්කමිත්වාඑවංව ාමි–‘අත්ථිනුයඛොඉ ං, ආවුය ො, වුච්චති–
‘‘  ් යතො අත්තා ච යලොයකො චා’’ති? යඤ්ච යඛො යත එවමාහංසු –
‘ඉ යමව ච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති.තංයත ං නානුජානාමි.තංකි ් යහතු? 
අඤ්ඤථා ඤ්ඤියනොපි යහත්ථ, චුන් ,  න්යතයක  ත්තා. ඉමායපි යඛො
අහං, චුන් , පඤ්ඤත්තියා යනව අත්තනා  ම මං  මනුප ් ාමි කුයතො
භියයයො. අථයඛොඅහයමවතත්ථභියයයොයදි ංඅධිපඤ්ඤත්ති. 

193. ‘‘තත්ර, චුන් , යයයත මණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො
– ‘අ  ් යතො අත්තා ච යලොයකො ච…යප.…   ් යතො ච අ  ් යතො ච
අත්තා ච යලොයකො ච… යනව  ් යතො නා  ් යතො අත්තා ච යලොයකො
ච… යංකයතොඅත්තාච යලොයකොච…පරංකයතොඅත්තාචයලොයකොච…
 යංකයතො ච පරංකයතො ච අත්තා ච යලොයකො ච… අ යංකායරො 
අපරංකායරො අධිච්ච මුප්පන්යනො අත්තා ච යලොයකො ච…   ් තං
සුඛදුක්ඛං…අ  ් තං සුඛදුක්ඛං…  ් තඤ්චඅ  ් තඤ්චසුඛදුක්ඛං…
යනව  ් තං නා  ් තං සුඛදුක්ඛං…  යංකතං සුඛදුක්ඛං… පරංකතං
සුඛදුක්ඛං… යංකතඤ්චපරංකතඤ්ච සුඛදුක්ඛං…අ යංකාරංඅපරංකාරං
අධිච්ච මුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං, ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. තයාහං
උප ඞ්කමිත්වා එවං ව ාමි – ‘අත්ථි නු යඛො ඉ ං, ආවුය ො, වුච්චති –
‘‘අ යංකාරං අපරංකාරං අධිච්ච මුප්පන්නං සුඛදුක්ඛ’’’න්ති? යඤ්ච යඛො 
යත එවමාහංසු – ‘ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. තං යත ං
නානුජානාමි. තං කි ්  යහතු? අඤ්ඤථා ඤ්ඤියනොපි යහත්ථ, චුන් , 
 න්යතයක ත්තා.ඉමායපියඛොඅහං, චුන් , පඤ්ඤත්තියායනවඅත්තනා
 ම මං  මනුප ් ාමි කුයතො භියයයො. අථ යඛො අහයමව තත්ථ භියයයො
යදි ංඅධිපඤ්ඤත්ති.ඉයමයඛොයත, චුන් , පු්බන්ත හගතාදිට්ඨිනි ් යා, 
යය යවො මයා බයාකතා, යථා යත බයාකාත්බා. යථා ච යත න 
බයාකාත්බා, කිංයවොඅහංයතතථාබයාකරි ් ාමීති [බයාකරි ් ාමීති(සී.
ක.)]? 
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අපරන්තසහගතදිට්ඨිනිස්ස ා 

194. ‘‘කතයම චයත, චුන් , අපරන්ත හගතා දිට්ඨිනි ් යා, යයයවො
මයාබයාකතා, යථායතබයාකාත්බා. (යථාචයතන බයාකාත්බා, කිං
යවො අහං යත තථා බයාකරි ් ාමී) [( ) එත්ථන්තයර පායඨො  ්බත්ථපි
පරිපුණ්යණො දි ් ති]?  න්ති, චුන් , එයක  මණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘රූපීඅත්තායහොතිඅයරොයගො පරංමරණා, ඉ යමව ච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.  න්ති පන, චුන් , එයක  මණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘අරූපී අත්තා යහොති…යප.… රූපී ච අරූපී ච අත්තා
යහොති… යනවරූපී නාරූපී අත්තා යහොති…  ඤ්ඤී අත්තා යහොති…
අ ඤ්ඤී අත්තා යහොති… යනව ඤ්ඤීනා ඤ්ඤී අත්තා යහොති… අත්තා
උච්ඡිජ්ජති වින ් ති න යහොති පරං මරණා, ඉ යමව  ච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. තත්ර, චුන් , යය යත  මණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘රූපීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා, ඉ යමව ච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.තයාහංඋප ඞ්කමිත්වාඑවංව ාමි–‘අත්ථිනුයඛොඉ ං, 
ආවුය ො, වුච්චති–‘‘රූපීඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා’’’ති? යඤ්ච
යඛො යත එවමාහංසු – ‘ඉ යමව  ච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. තං යත ං
නානුජානාමි. තං කි ්  යහතු? අඤ්ඤථා ඤ්ඤියනොපි යහත්ථ, චුන් , 
 න්යතයක ත්තා.ඉමායපියඛොඅහං, චුන් , පඤ්ඤත්තියායනවඅත්තනා 
 ම මං  මනුප ් ාමි කුයතො භියයයො. අථ යඛො අහයමව තත්ථ භියයයො
යදි ං අධිපඤ්ඤත්ති. 

195. ‘‘තත්ර, චුන් , යයයත මණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො
– ‘අරූපී අත්තා යහොති…යප.… රූපී ච අරූපී ච අත්තා යහොති…
යනවරූපීනාරූපී අත්තා යහොති… ඤ්ඤී අත්තා යහොති…අ ඤ්ඤී අත්තා
යහොති… යනව ඤ්ඤීනා ඤ්ඤී අත්තා යහොති… අත්තා උච්ඡිජ්ජති
වින ් තිනයහොතිපරංමරණා, ඉ යමව ච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති.තයාහං
උප ඞ්කමිත්වාඑවංව ාමි–‘අත්ථිනුයඛො ඉ ං, ආවුය ො, වුච්චති–‘‘අත්තා
උච්ඡිජ්ජති වින ් ති න යහොති පරං මරණා’’’ති? යඤ්ච යඛො යත, චුන් , 
එවමාහංසු–‘ඉ යමව ච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති.තංයත ං නානුජානාමි.තං
කි ්  යහතු? අඤ්ඤථා ඤ්ඤියනොපි යහත්ථ, චුන් ,  න්යතයක  ත්තා. 
ඉමායපි යඛො අහං, චුන් , පඤ්ඤත්තියා යනව අත්තනා  ම මං 
 මනුප ් ාමි, කුයතො භියයයො. අථ යඛො අහයමව තත්ථ භියයයො යදි ං
අධිපඤ්ඤත්ති. ඉයම යඛො යත, චුන් , අපරන්ත හගතා දිට්ඨිනි ් යා, යය
යවොමයාබයාකතා, යථායතබයාකාත්බා.යථාචයතනබයාකාත්බා, 
කිංයවොඅහංයත තථාබයාකරි ් ාමීති [බයාකරි ් ාමීති(සී.ක.)]? 

196. ‘‘ඉයම ඤ්ච, චුන් , පු්බන්ත හගතානං දිට්ඨිනි ් යානං
ඉයම ඤ්ච අපරන්ත හගතානං දිට්ඨිනි ් යානං පහානාය  මතික්කමාය
එවංමයාචත්තායරො තිපට්ඨානාය සිතා පඤ්ඤත්තා.කතයමචත්තායරො? 
ඉධ, චුන් , භික්ඛුකායයකායානුප ්සී විහරතිආතාපී  ම්පජායනො  තිමා
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වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣාය ොමන ් ං. යව නාසුයව නානුප ්සී…යප.… 
චිත්යතචිත්තානුප ්සී…ධම්යමසුධම්මානුප ්සීවිහරතිආතාපී ම්පජායනො
 තිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣාය ොමන ් ං. ඉයම ඤ්ච චුන් , 
පු්බන්ත හගතානං දිට්ඨිනි ් යානං ඉයම ඤ්ච අපරන්ත හගතානං
දිට්ඨිනි ් යානං පහානාය  මතික්කමාය. එවං මයා ඉයම චත්තායරො
 තිපට්ඨානාය සිතා පඤ්ඤත්තා’’ති. 

197. යතනයඛොපන මයයනආය ්මාඋපවායණොභගවයතොපිට්ඨියතො
ඨියතො යහොති භගවන්තං බීජයමායනො. අථ යඛො ආය ්මා උපවායණො
භගවන්තංඑත යවොච–‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අ්භුතං, භන්යත!පා ාදියකො
වතායං, භන්යත, ධම්මපරියායයො; සුපා ාදියකො වතායං භන්යත, 
ධම්මපරියායයො, යකො නාමායං භන්යත ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘ත ්මාතිහ
ත්වං, උපවාණ, ඉමං ධම්මපරියායං ‘පා ාදියකො’ ත්යවව නං ධායරහී’’ති.
ඉ මයවොච භගවා. අත්තමයනො ආය ්මා උපවායණො භගවයතො භාසිතං
අභිනන්දීති. 

පා ාදිකසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 
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7. ලක්ඛණසුත්තං 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි 

198. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවා ාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩික ්  ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භද් න්යත’’ති [භ න්යතති (සී.  යා. පී.)] යත භික්ඛූ 
භගවයතොපච්ච ්ය ොසුං.භගවාඑත යවොච– 

199. ‘‘ද්වත්තිංසිමානි, භික්ඛයව, මහාපුරි  ්  මහාපුරි ලක්ඛණානි, 
යයහි  මන්නාගත ්  මහාපුරි  ්  ද්යවව ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා. 
 යච අගාරං අජ්ඣාව ති, රාජා යහොති චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා
චාතුරන්යතො විජිතාවීජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො ත්තරතන මන්නාගයතො.
ත ්සිමානි  ත්ත රතනානි භවන්ති; ය යයථි ං, චක්කරතනං හත්ථිරතනං
අ ් රතනං මණිරතනං ඉත්ථිරතනං ගහපතිරතනං පරිණායකරතනයමව
 ත්තමං. පයරො හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා 
පරය නප්පමද් නා. ය ො ඉමං පථවිං  ාගරපරියන්තං අ ණ්යඩන
අ ත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාව ති.  යච යඛො පන අගාර ්මා
අනගාරියංප්බජති, අරහංයහොති ම්මා ම්බුදද්යධො යලොයකවිවට්ටච්ඡය ො 
[විවටච්ඡය ො( යා.ක.), විවත්තච්ඡය ො(සී. පී.)]. 

200. ‘‘කතමානි ච තානි, භික්ඛයව, ද්වත්තිං  මහාපුරි  ්  
මහාපුරි ලක්ඛණානි, යයහි  මන්නාගත ්  මහාපුරි  ්  ද්යවව ගතියයො
භවන්ති අනඤ්ඤා?  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, රාජා යහොති
චක්කවත්තී…යප.… යචයඛො පනඅගාර ්මාඅනගාරියංප්බජති, අරහං
යහොති ම්මා ම්බුදද්යධො යලොයකවිවට්ටච්ඡය ො. 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, මහාපුරිය ොසුප්පතිට්ඨිතපාය ොයහොති.යම්පි, භික්ඛයව, 
මහාපුරිය ො සුප්පතිට්ඨිතපාය ො යහොති, ඉ ම්පි, භික්ඛයව, මහාපුරි  ්  
මහාපුරි ලක්ඛණංභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාපුරි  ්  යහට්ඨාපා තයලසු චක්කානි
ජාතානියහොන්ති හ ් ාරානි යනමිකානි නාභිකානි  ්බාකාරපරිපූරානි 
[ ්බාකාරපරිපූරානි සුවිභත්තන්තරානි (සී. පී.)]. යම්පි, භික්ඛයව, 
මහාපුරි  ්  යහට්ඨාපා තයලසු චක්කානි ජාතානි යහොන්ති  හ ් ාරානි
 යනමිකානි  නාභිකානි  ්බාකාරපරිපූරානි, ඉ ම්පි, භික්ඛයව, 
මහාපුරි  ් මහාපුරි ලක්ඛණංභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාපුරිය ො ආයතපණ්හි යහොති…යප.…
දීඝඞ්ගුලි යහොති…මුදුතලුනහත්ථපාය ොයහොති…ජාලහත්ථපාය ොයහොති…
උ ් ඞ්ඛපාය ොයහොති…එණිජඞ්යඝො යහොති…ඨිතයකොවඅයනොනමන්යතො
උයභොහි පාණිතයලහි ජණ්ණුකානි පරිම ති පරිමජ්ජති… 
යකොය ොහිතවත්ථගුය්යහො යහොති… සුවණ්ණවණ්යණො යහොති
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කඤ්චන න්නිභත්තයචො…සුඛුමච්ඡවි යහොති, සුඛුමත්තාඡවියාරයජොජල්ලං
කායය න උපලිම්පති… එයකකයලොයමො යහොති, එයකකානි යලොමානි
යලොමකූයපසු ජාතානි… උද්ධග්ගයලොයමො යහොති, උද්ධග්ගානි යලොමානි
ජාතානි නීලානි අඤ්ජනවණ්ණානි කුණ්ඩලාවට්ටානි [කුණ්ඩලාවත්තානි
(බහූසු)]  ක්ඛිණාවට්ටකජාතානි [ ක්ඛිණාවත්තකජාතානි(සී. යා.පී.)] … 
බ්රහ්මුජුගත්යතො යහොති…  ත්තු ් ය ො යහොති… සීහපු්බද්ධකායයො
යහොති… චිතන්තරංය ො [පිතන්තරංය ො ( යා.)] යහොති…
නියරොධපරිමණ්ඩයලොයහොති, යාවතක්ව ් කායයොතාවතක්ව ් බයායමො
යාවතක්ව ්  බයායමො තාවතක්ව ්  කායයො…  මවට්ටක්ඛන්යධො
යහොති…ර ග්ග ග්ගීයහොති…සීහහනුයහොති…චත්තාලී  න්යතොයහොති 
…  ම න්යතො යහොති… අවිරළ න්යතො යහොති… සුසුක්ක ායඨො යහොති… 
පහූතජිව්යහො යහොති… බ්රහ්ම ් යරො යහොති කරවීකභාණී…
අභිනීලයනත්යතො යහොති… යගොපඛුයමො යහොති… උණ්ණා භමුකන්තයර
ජාතායහොති, ඔ ාතාමුදුතූල න්නිභා.යම්පි, භික්ඛයව, මහාපුරි  ් උණ්ණා
භමුකන්තයර ජාතා යහොති, ඔ ාතා මුදුතූල න්නිභා, ඉ ම්පි, භික්ඛයව, 
මහාපුරි  ් මහාපුරි ලක්ඛණංභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාපුරිය ො උණ්හී සීය ො යහොති. යම්පි, 
භික්ඛයව, මහාපුරිය ොඋණ්හී සීය ොයහොති, ඉ ම්පි, භික්ඛයව, මහාපුරි  ් 
මහාපුරි ලක්ඛණංභවති. 

‘‘ඉමානි යඛො තානි, භික්ඛයව, ද්වත්තිං  මහාපුරි  ්  
මහාපුරි ලක්ඛණානි, යයහි  මන්නාගත ්  මහාපුරි  ්  ද්යවව ගතියයො
භවන්ති අනඤ්ඤා.  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, රාජා යහොති
චක්කවත්තී…යප.… යචයඛොපන අගාර ්මාඅනගාරියංප්බජති, අරහං
යහොති ම්මා ම්බුදද්යධොයලොයකවිවට්ටච්ඡය ො. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, ද්වත්තිං  මහාපුරි  ්  මහාපුරි ලක්ඛණානි
බාහිරකාපි ඉ යයො ධායරන්ති, යනො ච යඛො යත ජානන්ති – ‘ඉම ් 
කම්ම ් කටත්තාඉ ංලක්ඛණංපටිලභතී’ති. 

(1) සුප්පතිට්ඨිතපාදතාලක්ඛණං 

201. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනො ළ්හ මා ායනොඅයහොසිකු යලසු
ධම්යමසු, අවත්ථිත මා ායනො කායසුචරියත වචීසුචරියත මයනොසුචරියත
 ාන ංවිභායග සීල මා ායන උයපො ථුපවාය  මත්යතයයතාය
යපත්යතයයතාය  ාමඤ්ඤතාය බ්රහ්මඤ්ඤතාය කුයල යජට්ඨාපචායිතාය
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු ච අධිකු යලසු ධම්යමසු. ය ො ත ්  කම්ම ් 
කටත්තාඋපචිතත්තා උ ් න්නත්තාවිපුලත්තාකාය ් යභ ාපරංමරණා
සුගතිං ග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.ය ො තත්ථඅඤ්යඤය යව  හිඨායනහි
අධිග්ගණ්හාති දි්යබන ආයුනා දි්යබන වණ්යණන දි්යබන සුයඛන
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දි්යබන යය න දි්යබන ආධිපයතයයයන දි්යබහි රූයපහි දි්යබහි 
 ද්ය හි දි්යබහි ගන්යධහි දි්යබහි රය හි දි්යබහි යෙොට්ඨ්යබහි. ය ො
තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං
පටිලභති. සුප්පතිට්ඨිතපාය ො යහොති.  මං පා ං භූමියං නික්ඛිපති,  මං
උද්ධරති,  මං ්බාවන්යතහිපා තයලහිභූමිං ඵු ති. 

202. ‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං
අජ්ඣාව ති, රාජා යහොති චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො
විජිතාවී ජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො  ත්තරතන මන්නාගයතො. ත ්සිමානි
 ත්තරතනානිභවන්ති; ය යයථි ං, චක්කරතනංහත්ථිරතනංඅ ් රතනං
මණිරතනං ඉත්ථිරතනං ගහපතිරතනං පරිණායකරතනයමව  ත්තමං.
පයරො හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා 
පරය නප්පමද් නා. ය ො ඉමං පථවිං  ාගරපරියන්තං
අඛිලමනිමිත්තමකණ්ටකං ඉද්ධං ඵීතං යඛමං සිවං නිර්බුද ං අ ණ්යඩන
අ ත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාව ති. රාජා  මායනො කිං ලභති? 
අක්ඛම්භියයො [අවික්ඛම්භියයො (සී. පී.)] යහොති යකනචි මනු ් භූයතන 
පච්චත්ථියකනපච්චාමිත්යතන.රාජා මායනොඉ ංලභති.‘‘ යචයඛොපන 
අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජති, අරහං යහොති  ම්මා ම්බුදද්යධො යලොයක
විවට්ටච්ඡය ො. බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? අක්ඛම්භියයො යහොති
අ්භන්තයරහි වා බාහියරහි වා පච්චත්ථියකහි පච්චාමිත්යතහි රායගන වා
ය ොය න වා යමොයහන වා  මයණන වා බ්රාහ්මයණන වා ය යවන වා
මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා යලොක ්මිං. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

203. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘ ච්යචචධම්යමච යමච ංයයම, 
ය ොයචයයසීලාලයුයපො යථසුච; 
 ායනඅහිං ායඅ ාහය රයතො, 
 ළ්හං මා ාය මත්තමාචරි [ මන්තමාචරි ( යා.ක.)]. 

‘‘ය ොයතනකම්යමනදිවං මක්කමි [අපක්කමි ( යා.ක.)], 
සුඛඤ්චඛිඩ්ඩාරතියයොචඅන්වභි [අංන්වභි (ටීකා)]; 
තයතොචවිත්වාපුනරාගයතොඉධ, 
 යමහිපාය හිඵුසීවසුන්ධරං. 

‘‘බයාකංසුයවයයඤ්ජනිකා මාගතා, 
 මප්පතිට්ඨ ් නයහොතිඛම්භනා; 
ගිහි ් වාප්බජිත ් වාපුන [පන ( යා.)], 
තංලක්ඛණංභවතිත ත්ථයජොතකං. 

‘‘අක්ඛම්භියයො යහොතිඅගාරමාව ං, 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි  ලක්ඛණසුත්තං 

99 

පටුන 

පරාභිභූ ත්තුභිනප්පමද් යනො; 
මනු ් භූයතනිධයහොතියකනචි, 
අක්ඛම්භියයොත ් ෙයලනකම්මුයනො. 

‘‘ යච චප්බජ්ජමුයපතිතාදිය ො, 
යනක්ඛම්මඡන් ාභිරයතොවිචක්ඛයණො; 
අග්යගොනය ොගච්ඡතිජාතුඛම්භනං, 
නරුත්තයමොඑ හිත ් ධම්මතා’’ති. 

(2) පාදතලචක්කලක්ඛණං 

204. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො බහුජන ්  සුඛාවයහො අයහොසි, 
උ්යබගඋත්තා භයංඅපනුදිතා, ධම්මිකඤ්ච රක්ඛාවරණගුත්තිං ංවිධාතා, 
 පරිවාරඤ්ච  ානං අ ාසි. ය ො ත ්  කම්ම ්  කටත්තා උපචිතත්තා
උ ් න්නත්තාවිපුලත්තාකාය ් යභ ාපරංමරණාසුගතිං ග්ගංයලොකං 
උපපජ්ජති…යප.…ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තංආගයතො  මායනො ඉමං
මහාපුරි ලක්ඛණංපටිලභති. යහට්ඨාපා තයලසුචක්කානිජාතානියහොන්ති
 හ ් ාරානි  යනමිකානි  නාභිකානි  ්බාකාරපරිපූරානි
සුවිභත්තන්තරානි. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? මහාපරිවායරො
යහොති; මහා ්  යහොන්ති පරිවාරා බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානප ා
ගණකමහාමත්තා අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා අමච්චා පාරි ජ්ජා රාජායනො
යභොගියා කුමාරා. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති.  යච යඛො පන අගාර ්මා
අනගාරියංප්බජති, අරහංයහොති ම්මා ම්බුදද්යධොයලොයකවිවට්ටච්ඡය ො. 
බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? මහාපරිවායරො යහොති; මහා ්  යහොන්ති
පරිවාරා භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපා කා උපාසිකායයො ය වා මනු ් ා අසුරා
නාගාගන්ධ්බා.බුදද්යධො මායනො ඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

205. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘පුයරපුරත්ථාපුරිමාසුජාතිසු, 
මනු ් භූයතොබහුනංසුඛාවයහො; 
උ්යභගඋත්තා භයාපනූ යනො, 
ගුත්තීසුරක්ඛාවරයණසුඋ ්සුයකො. 

‘‘ය ො යතනකම්යමනදිවං  මක්කමි, 
සුඛඤ්චඛිඩ්ඩාරතියයොචඅන්වභි; 
තයතොචවිත්වාපුනරාගයතොඉධ, 
චක්කානිපාය සුදුයවසුවින් ති. 
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‘‘ මන්තයනමීනි හ ් රානිච, 
බයාකංසුයවයයඤ්ජනිකා මාගතා; 
දි ්වා කුමාරං තපුඤ්ඤලක්ඛණං, 
පරිවාරවායහ ් ති ත්තුමද් යනො. 

තථාහීචක්කානි මන්තයනමිනි, 
 යච නප්බජ්ජමුයපතිතාදිය ො; 
වත්යතතිචක්කංපථවිංප ා ති, 
ත ් ානුයන්තාධ [ත ් ානුයුත්තාඉධ(සී. පී.), ත ් ානුයන්තාඉධ
( යා.ක.)] භවන්තිඛත්තියා. 

‘‘මහාය ං ංපරිවාරයන්තිනං, 
 යචචප්බජ්ජමුයපතිතාදිය ො; 
යනක්ඛම්මඡන් ාභිරයතොවිචක්ඛයණො, 
ය වාමනු ් ාසුර ක්කරක්ඛ ා [ ත්තරක්ඛ ා (ක.) සී.
 යාඅට්ඨකථාඔයලොයකත්බා]. 

‘‘ගන්ධ්බනාගාවිහගාචතුප්ප ා, 
අනුත්තරංය වමනු ් පූජිතං; 
මහාය ං ංපරිවාරයන්තින’’න්ති. 

(3-5) ආ තපණ්හිතාදිතිලක්ඛණං 

206. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනොපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතා
පටිවිරයතො අයහොසි නිහිත ණ්යඩො නිහිත ත්යථො ලජ්ජී  යාපන්යනො, 
 ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහාසි. ය ො ත ්  කම්ම ්  කටත්තා
උපචිතත්තා උ ් න්නත්තා විපුලත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො 
ඉත්ථත්තංආගයතො  මායනො ඉමානි තීණි මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. 
ආයතපණ්හිචයහොති, දීඝඞ්ගුලිචබ්රහ්මුජුගත්යතොච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? දීඝායුයකො
යහොති චිරට්ඨිතියකො, දීඝමායුං පායලති, න  ක්කා යහොති අන්තරා ජීවිතා
යවොයරොයපතුංයකනචි මනු ් භූයතනපච්චත්ථියකනපච්චාමිත්යතන. රාජා
 මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? දීඝායුයකො යහොති 
චිරට්ඨිතියකො, දීඝමායුං පායලති, න  ක්කා යහොති අන්තරා ජීවිතා
යවොයරොයපතුංපච්චත්ථියකහි පච්චාමිත්යතහි මයණනවාබ්රාහ්මයණනවා
ය යවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා යලොක ්මිං. බුදද්යධො
 මායනොඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

207. තත්යථතංවුච්චති– 
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‘‘මාරණවධභයත්තයනො [මරණවධභයත්තයනො (සී. පී. ක.), 
මරණවධභයමත්තයනො( යා.)] විදිත්වා, 
පටිවිරයතොපරංමාරණායයහොසි; 
යතනසුචරියතන ග්ගමගමා [යතනය ොසුචරියතන  ග්ගමගමාසි
( යා.)], 
සුකතෙලවිපාකමනුයභොසි. 

‘‘චවියපුනරිධාගයතො මායනො, 
පටිලභතිඉධතීණිලක්ඛණානි; 
භවතිවිපුලදීඝපා ණ්හියකො, 
බ්රහ්මාවසුජුසුයභොසුජාතගත්යතො. 

‘‘සුභුයජොසුසුසු ණ්ඨියතොසුජායතො, 
මුදුතලුනඞ්ගුලිය ් යහොන්ති; 
දීඝාතීභි පුරි වරග්ගලක්ඛයණහි, 
චිරයපනාය [චිරයාපනාය( යා.)] කුමාරමාදි න්ති. 

‘‘භවතියදිගිහීචිරංයයපති, 
චිරතරංප්බජතියදිතයතොහි; 
යාපයති චවසිද්ධිභාවනාය, 
ඉතිදීඝායුකතායතංනිමිත්ත’’න්ති. 

(6) සත්තුස්සදතාලක්ඛණං 

208. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනො ාතාඅයහොසිපණීතානං රසිතානං
ඛා නීයානං යභොජනීයානං  ායනීයානං යලහනීයානං පානානං. ය ො ත ් 
කම්ම ්  කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො
 මායනොඉමං මහාපුරි ලක්ඛණංපටිලභති,  ත්තු ් ය ොයහොති,  ත්ත ් 
උ ්  ා යහොන්ති; උයභොසු හත්යථසු උ ්  ා යහොන්ති, උයභොසු පාය සු
උ ්  ායහොන්ති, උයභොසුඅං කූයටසුඋ ්  ා යහොන්ති, ඛන්යධඋ ් ය ො
යහොති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? ලාභී යහොති
පණීතානං රසිතානං ඛා නීයානං යභොජනීයානං  ායනීයානං යලහනීයානං
පානානං. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති…බුදද්යධො  මායනොකිං ලභති? ලාභී
යහොති පණීතානං රසිතානං ඛා නීයානං යභොජනීයානං  ායනීයානං
යලහනීයානං පානානං. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං ලභති’’. එතමත්ථං භගවා
අයවොච. 

209. තත්යථතංවුච්චති– 
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‘‘ඛජ්ජයභොජ්ජමථයලයය ායියං, 
උත්තමග්ගර  ායයකොඅහු; 
යතනය ොසුචරියතනකම්මුනා, 
නන් යනචිරමභිප්පයමො ති. 

‘‘ ත්ත චු ් ය ඉධාධිගච්ඡති, 
හත්ථපා මුදුතඤ්චවින් ති; 
ආහුබයඤ්ජනනිමිත්තයකොවි ා, 
ඛජ්ජයභොජ්ජර ලාභිතායනං. 

‘‘යංගිහි ් පි [නතංගිහි ් ාපි ( යා.)] ත ත්ථයජොතකං, 
ප්බජ්ජම්පිචත ාධිගච්ඡති; 
ඛජ්ජයභොජ්ජර ලාභිරුත්තමං, 
ආහු ්බගිහිබන්ධනච්ඡි ’’න්ති. 

(7-8) කරචරණමුදුජාලතාලක්ඛණානි 

210. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො චතූහි  ඞ්ගහවත්ථූහි ජනං
 ඞ්ගාහයකො අයහොසි –  ායනන යපයයවජ්යජන [පියවායචන ( යා. ක.)] 
අත්ථචරියාය මානත්තතාය.ය ොත ්  කම්ම ් කටත්තා…යප.…ය ො
තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමානි ද්යව 
මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. මුදුතලුනහත්ථපාය ො ච යහොති 
ජාලහත්ථපාය ොච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? 
සු ඞ්ගහිතපරිජයනො යහොති, සු ඞ්ගහිතා ්  යහොන්ති බ්රාහ්මණගහපතිකා
යනගමජානප ා ගණකමහාමත්තාඅනීකට්ඨා ය ොවාරිකාඅමච්චාපාරි ජ්ජා
රාජායනොයභොගියාකුමාරා.රාජා මායනොඉ ංලභති…බුදද්යධො  මායනො
කිං ලභති? සු ඞ්ගහිතපරිජයනො යහොති, සු ඞ්ගහිතා ්  යහොන්ති භික්ඛූ 
භික්ඛුනියයොඋපා කාඋපාසිකායයොය වාමනු ් ාඅසුරානාගාගන්ධ්බා.
බුදද්යධො මායනො ඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

211. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘ ානම්පිචත්ථචරියතඤ්ච [ ානම්පිච අත්ථචරියතම්පිච(සී.පී.)], 
පියවාදිතඤ්ච මානත්තතඤ්ච [පියව තඤ්ච  මානඡන් තඤ්ච(සී.
පී.)]; 
කරියචරියසු ඞ්ගහංබහූනං, 
අනවමයතනගුයණනයාති ග්ගං. 

‘‘චවියපුනරිධාගයතො මායනො, 
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කරචරණමුදුතඤ්චජාලියනොච; 
අතිරුචිරසුවග්ගු  ් යනයයං, 
පටිලභති හයරොසුසුකුමායරො. 

‘‘භවති පරිජන ් යවො වියධයයයො, 
මහිමංආවසියතොසු ඞ්ගහියතො; 
පියවදූ හිතසුඛතංජිගී මායනො [ජිගිං මායනො(සී. යා.පී.)], 
අභිරුචිතානිගුණානිආචරති. 

‘‘යදිචජහති ්බකාමයභොගං, 
කථයතිධම්මකථංජියනොජන ් ; 
වචනපටිකර ් ාභිප්ප න්නා, 
සුත්වානධම්මානුධම්මමාචරන්තී’’ති. 

(9-10) උස්සඞ්ඛපාදඋද්ධපරග්ගයලොමතාලක්ඛණානි 

212. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො [ මායනො බහුයනො ජන ්  (සී.
පී.)] අත්ථූප ංහිතංධම්මූප ංහිතංවාචංභාසිතාඅයහොසි, බහුජනං නි ංය සි, 
පාණීනං හිතසුඛාවයහො ධම්මයාගී. ය ො ත ් කම්ම ් කටත්තා…යප.…
ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමානි ද්යව
මහාපුරි ලක්ඛණානිපටිලභති.උ ් ඞ්ඛපාය ො චයහොති, උද්ධග්ගයලොයමො
ච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො,  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? අග්යගො ච
යහොතිය ට්යඨොචපායමොක්යඛොච උත්තයමොචපවයරොචකාමයභොගීනං.
රාජා මායනොඉ ංලභති…බුදද්යධො මායනොකිංලභති? අග්යගො චයහොති
ය ට්යඨොචපායමොක්යඛොචඋත්තයමොචපවයරොච ්බ ත්තානං.බුදද්යධො
 මායනොඉ ං ලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

213. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘අත්ථධම්ම හිතං [අත්ථධම්ම ංහිතං (ක. සී. පී.), 
අත්ථධම්මුප ංහිතං(ක.)] පුයර ගිරං, 
එරයංබහුජනංනි ං යි; 
පාණිනංහිතසුඛාවයහොඅහු, 
ධම්මයාගමයජී [ධම්මයාගංඅ ් ජි(ක.)] අමච්ඡරී. 

‘‘යතන ය ොසුචරියතන කම්මුනා, 
සුග්ගතිං වජතිතත්ථයමො ති; 
ලක්ඛණානිචදුයවඉධාගයතො, 
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උත්තමප්පමුඛතාය [උත්තමසුඛතාය ( යා.), උත්තමපමුක්ඛතාය
(ක.)] වින් ති. 

‘‘උ්භමුප්පතිතයලොමවා ය ො, 
පා ගණ්ඨිරහු ාධු ණ්ඨිතා; 
මං යලොහිතාචිතාතයචොත්ථතා, 
උපරිචරණය ොභනා [උපරිජානුය ොභනා ( යා.), උපරි ච පන
ය ොභනා(සී.පී.)] අහු. 

‘‘යගහමාව තියචතථාවියධො, 
අග්ගතංවජතිකාමයභොගිනං; 
යතනඋත්තරිතයරොනවිජ්ජති, 
ජම්බුදදීපමභිභුයයඉරියති. 

‘‘ප්බජම්පි චඅයනොමනික්කයමො, 
අග්ගතංවජති ්බපාණිනං; 
යතනඋත්තරිතයරොනවිජ්ජති, 
 ්බයලොකමභිභුයයවිහරතී’’ති. 

(11) එණිජඞ්ඝලක්ඛණං 

214. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනො ක්කච්චංවායචතාඅයහොසිසිප්පං
වා විජ්ජංවාචරණංවාකම්මංවා – ‘කිංතියමඛිප්පංවිජායනයයං, ඛිප්පං 
පටිපජ්යජයයං, න චිරං කිලි ්ය යය’’න්ති. ය ො ත ්  කම්ම ් 
කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං
මහාපුරි ලක්ඛණං පටිලභති.එණිජඞ්යඝොයහොති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? යානි තානි
රාජාරහානි රාජඞ්ගානි රාජූපයභොගානි රාජානුච්ඡවිකානි තානි ඛිප්පං
පටිලභති. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනොකිංලභති? යානි 
තානි  මණාරහානි  මණඞ්ගානි  මණූපයභොගානි  මණානුච්ඡවිකානි, 
තානි ඛිප්පං පටිලභති. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං ලභති’’. එතමත්ථං භගවා
අයවොච. 

215. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘සිප්යපසුවිජ්ජාචරයණසුකම්යමසු [කම්මසු (සී.පී.)], 
කථංවිජායනයයං [විජායනයය(සී.පී.), විජායනයය( යා.)] ලහුන්ති
ඉච්ඡති; 
යදූපඝාතාය නයහොතික ් චි, 
වායචතිඛිප්පංනචිරංකිලි ් ති. 
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‘‘තංකම්මංකත්වාකු ලංසුඛුද්රයං [සුඛින්ද්රියං(ක.)], 
ජඞ්ඝාමනුඤ්ඤාලභයතසු ණ්ඨිතා; 
වට්ටාසුජාතාඅනුපු්බමුග්ගතා, 
උද්ධග්ගයලොමාසුඛුමත්තයචොත්ථතා. 

‘‘එයණයයජඞ්යඝොතිතමාහුපුග්ගලං, 
 ම්පත්තියාඛිප්පමිධාහු [ඛිප්පමි ාහු (?)] ලක්ඛණං; 
යගහානුයලොමානිය ාභිකඞ්ඛති, 
අප්බජංඛිප්පමිධාධිගච්ඡති [ඛිප්පමි ාධිගච්ඡති(?)]. 

‘‘ යච චප්බජ්ජමුයපතිතාදිය ො, 
යනක්ඛම්මඡන් ාභිරයතොවිචක්ඛයණො; 
අනුච්ඡවික ් ය ානුයලොමිකං, 
තංවින් තිඛිප්පමයනොමවික්කයමො [නික්කයමො (සී. යා.පී.)]’’ති. 

(12) සුඛුමච්ඡවිලක්ඛණං 

216. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො  මණං වා බ්රාහ්මණං වා
උප ඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡිතාඅයහොසි– ‘‘කිං, භන්යත, කු ලං, කිංඅකු ලං, 
කිං  ාවජ්ජං, කිං අනවජ්ජං, කිං ය විත්බං, කිං න ය විත්බං, කිං යම
කරීයමානං දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය අ ් , කිං වා පන යමකරීයමානං
දීඝරත්තංහිතායසුඛාය අ ් ා’’ති.ය ොත ් කම්ම ් කටත්තා…යප.…
ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං
පටිලභති. සුඛුමච්ඡවි යහොති, සුඛුමත්තා ඡවියා රයජොජල්ලං කායය න
උපලිම්පති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? මහාපඤ්යඤො
යහොති, නා ්  යහොති යකොචි පඤ්ඤාය  දිය ො වා ය ට්යඨො වා
කාමයභොගීනං. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? 
මහාපඤ්යඤො යහොති පුථුපඤ්යඤො හා පඤ්යඤො [හාසුපඤ්යඤො (සී. පී.)] 
ජවනපඤ්යඤො තික්ඛපඤ්යඤොනි්යබධිකපඤ්යඤො, නා ්  යහොති යකොචි
පඤ්ඤාය  දිය ො වා ය ට්යඨො වා  ්බ ත්තානං. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථංභගවා අයවොච. 

217. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘පුයරපුරත්ථාපුරිමාසුජාතිසු, 
අඤ්ඤාතුකායමොපරිපුච්ඡිතාඅහු; 
සු ්සූසිතාප්බජිතංඋපාසිතා, 
අත්ථන්තයරොඅත්ථකථංනි ාමයි. 
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‘‘පඤ්ඤාපටිලාභගයතන [පඤ්ඤාපටිලාභකයතන (සී. පී.) ටීකා
ඔයලොයකත්බා] කම්මුනා, 
මනු ් භූයතොසුඛුමච්ඡවීඅහු; 
බයාකංසුඋප්පා නිමිත්තයකොවි ා, 
සුඛුමානිඅත්ථානිඅයවච්ච ක්ඛිති. 

‘‘ යචනප්බජ්ජමුයපතිතාදිය ො, 
වත්යතතිචක්කංපථවිංප ා ති; 
අත්ථානුසිට්ඨීසුපරිග්ගයහසුච, 
නයතනය යයයො දිය ොචවිජ්ජති. 

‘‘ යච චප්බජ්ජමුයපති තාදිය ො, 
යනක්ඛම්මඡන් ාභිරයතොවිචක්ඛයණො; 
පඤ්ඤාවිසිට්ඨංලභයතඅනුත්තරං, 
පප්යපොතියබොධිංවරභූරියමධය ො’’ති. 

(13) සුවණ්ණවණ්ණලක්ඛණං 

218. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො අක්යකොධයනො අයහොසි 
අනුපායා බහුයලො, බහුම්පි වුත්යතො  මායනො නාභි ජ්ජි න කුප්පි න
බයාපජ්ජින පතිත්ථීයි, නයකොපඤ්චය ො ඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාත්වාකාසි.
 ාතා චඅයහොසිසුඛුමානංමුදුකානංඅත්ථරණානංපාවුරණානං [පාපුරණානං
(සී.  යා. පී.)] යඛොමසුඛුමානං කප්පාසිකසුඛුමානං යකොය යයසුඛුමානං 
කම්බලසුඛුමානං.ය ොත ් කම්ම ් කටත්තාඋපචිතත්තා…යප.…ය ො
තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං
පටිලභති.සුවණ්ණවණ්යණොයහොති කඤ්චන න්නිභත්තයචො. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? ලාභී යහොති
සුඛුමානං මුදුකානං අත්ථරණානං පාවුරණානං යඛොමසුඛුමානං
කප්පාසිකසුඛුමානං යකොය යයසුඛුමානං කම්බලසුඛුමානං. රාජා  මායනො
ඉ ංලභති…බුදද්යධො මායනොකිංලභති? ලාභීයහොතිසුඛුමානංමුදුකානං
අත්ථරණානං පාවුරණානං යඛොමසුඛුමානං කප්පාසිකසුඛුමානං
යකොය යයසුඛුමානං කම්බලසුඛුමානං. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං ලභති’’.
එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

219. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘අක්යකොධඤ්චඅධිට්ඨහිඅ ාසි [අ ාසිච(සී. පී.)], 
 ානඤ්චවත්ථානිසුඛුමානිසුච්ඡවීනි; 
පුරිමතරභයව ඨියතොඅභිවි ් ජි, 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි  ලක්ඛණසුත්තං 

107 

පටුන 

මහිමිවසුයරොඅභිව ් ං. 

‘‘තං කත්වානඉයතොචුයතොදි්බං, 
උපපජ්ජි [උපපජ්ජ(සී.පී.)] සුකතෙලවිපාකමනුභුත්වා; 
කනකතනු න්නියභොඉධාභිභවති, 
සුරවරතයරොරිවඉන්ය ො. 

‘‘යගහඤ්චාව ති නයරො අප්බජ්ජ, 
මිච්ඡංමහතිමහිංඅනු ා ති [ප ා ති ( යා.)]; 
ප ය්හ හිධ ත්තරතනං [ප ය්හඅභිව න-වරතරං(සී. පී.)], 
පටිලභතිවිමල [විපුල( යා.), විපුලං(සී. පී.)] සුඛුමච්ඡවිංසුචිඤ්ච. 

‘‘ලාභීඅච්ඡා නවත්ථයමොක්ඛපාවුරණානං, 
භවතියදිඅනාගාරියතංඋයපති; 
 හියතො [සුහිත( යා.),  හි(සී.පී.)] පුරිමකතෙලංඅනුභවති, 
නභවතිකත ් පනාය ො’’ති. 

(14) යකොයසොහිතවත්ථගුය්හලක්ඛණං 

220. යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො චිරප්පනට්යඨ සුචිරප්පවාසියනො 
ඤාතිමිත්යත සුහජ්යජ  ඛියනො  මායනතා අයහොසි. මාතරම්පි පුත්යතන
 මායනතා අයහොසි, පුත්තම්පි මාතරා  මායනතා අයහොසි, පිතරම්පි 
පුත්යතන  මායනතා අයහොසි, පුත්තම්පි පිතරා  මායනතා අයහොසි, 
භාතරම්පි භාතරා  මායනතා අයහොසි, භාතරම්පි භගිනියා  මායනතා
අයහොසි, භගිනිම්පි භාතරා  මායනතා අයහොසි, භගිනිම්පි භගිනියා 
 මායනතා අයහොසි,  මඞ්ගීකත්වා [ මග්ගිං කත්වා (සී.  යා. පී.)] ච
අ්භනුයමොදිතාඅයහොසි.ය ොත ් කම්ම ් කටත්තා…යප.…ය ොතයතො
චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං පටිලභති –
යකොය ොහිතවත්ථගුය්යහො යහොති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? පහූතපුත්යතො
යහොති, පයරො හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරය නප්පමද් නා. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං
ලභති? පහූතපුත්යතො යහොති, අයනක හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා භවන්ති
සූරා වීරඞ්ගරූපා පරය නප්පමද් නා. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං ලභති’’.
එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

221. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘පුයරපුරත්ථාපුරිමාසුජාතිසු, 
චිරප්පනට්යඨසුචිරප්පවාසියනො; 
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ඤාතීසුහජ්යජ ඛියනො මානයි, 
 මඞ්ගිකත්වාඅනුයමොදිතාඅහු. 

‘‘ය ොයතන [ යතන(ක.)] කම්යමනදිවං  මක්කමි, 
සුඛඤ්චඛිඩ්ඩාරතියයොචඅන්වභි; 
තයතොචවිත්වාපුනරාගයතොඉධ, 
යකොය ොහිතංවින් තිවත්ථඡාදියං. 

‘‘පහූතපුත්යතො භවතීතථාවියධො, 
පයරො හ ් ඤ්ච [පයරො හ ්  ් (සී.පී.)] භවන්තිඅත්රජා; 
සූරාචවීරාච [සූරාචවීරඞ්ගරූපා(ක.)] අමිත්තතාපනා, 
ගිහි ් පීතිංජනනාපියංව ා. 

‘‘බහූතරාප්බජිත ් ඉරියයතො, 
භවන්තිපුත්තාවචනානු ාරියනො; 
ගිහි ් වාප්බජිත ් වාපුන, 
තංලක්ඛණංජායතිත ත්ථයජොතක’’න්ති. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

(15-16) පරිමණ්ඩලඅයනොනමජණ්ණුපරිමසනලක්ඛණානි 

222. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො මහාජන ඞ්ගහං 
[මහාජන ඞ්ගාහකං (ක.)]  යමක්ඛමායනො [ මයපක්ඛමායනො (ක.)]  මං
ජානාති ාමංජානාති, පුරි ංජානාති පුරි විය  ංජානාති–‘අයමි මරහති
අයමි මරහතී’ති තත්ථ තත්ථ පුරි විය  කයරො අයහොසි. ය ො ත ් 
කම්ම ්  කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො 
 මායනො ඉමානි ද්යව මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. නියරොධ
පරිමණ්ඩයලො ච යහොති, ඨිතයකොයයව ච අයනොනමන්යතො උයභොහි
පාණිතයලහිජණ්ණුකානිපරිම තිපරිමජ්ජති. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? අඩ්යඪොයහොති
මහද්ධයනො මහායභොයගො පහූතජාතරූපරජයතො පහූතවිත්තූපකරයණො
පහූතධනධඤ්යඤො පරිපුණ්ණයකො යකොට්ඨාගායරො. රාජා  මායනො ඉ ං
ලභති…යප.… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? අඩ්යඪො යහොති මහද්ධයනො
මහායභොයගො. ත ්සිමානිධනානියහොන්ති, ය යයථි ං,  ද්ධාධනංසීලධනං
හිරිධනං ඔත්තප්පධනං සුතධනං චාගධනං පඤ්ඤාධනං. බුදද්යධො  මායනො
ඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

223. තත්යථතංවුච්චති– 
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‘‘තුලියපටිවිචයචින්තයිත්වා, 
මහාජන ඞ්ගහනං [මහාජනං ඞ්ගාහකං(ක.)]  යමක්ඛමායනො; 
අයමි මරහතිතත්ථතත්ථ, 
පුරි විය  කයරොපුයරඅයහොසි. 

‘‘මහිඤ්ච පන [ මා ච පන ( යා.),   හි ච පන (සී. පී.)] ඨියතො
අයනොනමන්යතො, 
ඵු තිකයරහිඋයභොහිජණ්ණුකානි; 
මහිරුහපරිමණ්ඩයලොඅයහොසි, 
සුචරිතකම්මවිපාකය  යකන. 

‘‘බහුවිවිධනිමිත්තලක්ඛණඤ්ඤූ, 
අතිනිපුණාමනුජාබයාකරිංසු; 
බහුවිවිධා ගිහීනංඅරහානි, 
පටිලභති හයරොසුසුකුමායරො. 

‘‘ඉධ චමහීපති ් කාමයභොගී, 
ගිහිපතිරූපකාබහූභවන්ති; 
යදිචජහති ්බකාමයභොගං, 
ලභතිඅනුත්තරංඋත්තමධනග්ග’’න්ති. 

(17-19) සීහපු්බද්ධපරකා ාදිතිලක්ඛණං 

224. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො බහුජන ්  අත්ථකායමො අයහොසි
හිතකායමො ොසුකායමො යයොගක්යඛමකායමො – ‘කින්තියම  ද්ධාය
වඩ්යඪයයං, සීයලන වඩ්යඪයයං, සුයතන වඩ්යඪයයං [සුයතන වඩ්යඪයයං, 
බුදද්ධියා වඩ්යඪයයං ( යා.)], චායගන වඩ්යඪයයං, ධම්යමන වඩ්යඪයයං, 
පඤ්ඤාය වඩ්යඪයයං, ධනධඤ්යඤන වඩ්යඪයයං, යඛත්තවත්ථුනා
වඩ්යඪයයං, ද්විප චතුප්පය හි වඩ්යඪයයං, පුත්ත ායරහි වඩ්යඪයයං, 
 ා කම්මකරයපොරිය හි වඩ්යඪයයං, ඤාතීහි වඩ්යඪයයං, මිත්යතහි
වඩ්යඪයයං, බන්ධයවහි වඩ්යඪයය’න්ති. ය ො ත ්  කම්ම ්  
කටත්තා…යප.…ය ොතයතො චුයතොඉත්ථත්තංආගයතො මායනො ඉමානි
තීණි මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. සීහපු්බද්ධකායයො ච යහොති
චිතන්තරංය ොච මවට්ටක්ඛන්යධොච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? 
අපරිහානධම්යමො යහොති, න පරිහායති ධනධඤ්යඤන යඛත්තවත්ථුනා
ද්විප චතුප්පය හි පුත්ත ායරහි  ා කම්මකරයපොරිය හි ඤාතීහි මිත්යතහි
බන්ධයවහි, න පරිහායති  ්බ ම්පත්තියා. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති…
බුදද්යධො මායනොකිංලභති? අපරිහානධම්යමොයහොති, නපරිහායති  ද්ධාය
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සීයලනසුයතනචායගනපඤ්ඤාය, නපරිහායති ්බ ම්පත්තියා.බුදද්යධො
 මායනො ඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

225. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘ ද්ධායසීයලනසුයතනබුදද්ධියා, 
චායගනධම්යමනබහූහි ාධුහි; 
ධයනන ධඤ්යඤනචයඛත්තවත්ථුනා, 
පුත්යතහි ායරහිචතුප්පය හිච. 

‘‘ඤාතීහිමිත්යතහිචබන්ධයවහිච, 
බයලනවණ්යණනසුයඛනචූභයං; 
කථංනහායයයයංපයරතිඉච්ඡති, 
අත්ථ ් මිද්ධීච [ඉ ං මිද්ධඤ්ච(ක.), අද්ධං මිද්ධඤ්ච( යා.)] 
පනාභිකඞ්ඛති. 

‘‘  සීහපු්බද්ධසු ණ්ඨියතොඅහු, 
 මවට්ටක්ඛන්යධො චචිතන්තරංය ො; 
පු්යබසුචිණ්යණනකයතනකම්මුනා, 
අහානියංපු්බනිමිත්තම ් තං. 

‘‘ගිහීපිධඤ්යඤනධයනනවඩ්ඪති, 
පුත්යතහි ායරහිචතුප්පය හිච; 
අකිඤ්චයනොප්බජියතොඅනුත්තරං, 
පප්යපොතියබොධිංඅ හානධම්මත’’න්ති [ ම්යබොධිමහානධම්මතන්ති
( යා.ක.)ටීකාඔයලොයකත්බා]. 

(20) රසග්ගසග්ගිතාලක්ඛණං 

226. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො  ත්තානං අවියහඨකජාතියකො 
අයහොසි පාණිනා වා යලඩ්ඩුනා වා  ණ්යඩන වා  ත්යථන වා. ය ො ත ් 
කම්ම ්  කටත්තා උපචිතත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං
ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං පටිලභති, ර ග්ග ග්ගී යහොති, 
උද්ධග්ගා ්  ර හරණීයයො ගීවාය ජාතා යහොන්ති  මාභිවාහිනියයො 
[ මවාහර හරණියයො( යා.)]. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනො කිං ලභති? අප්පාබායධො
යහොතිඅප්පාතඞ්යකො,  මයවපාකිනියා ගහණියා මන්නාගයතොනාතිසීතාය
නාච්චුණ්හාය. රාජා  මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? 
අප්පාබායධොයහොතිඅප්පාතඞ්යකො මයවපාකිනියාගහණියා  මන්නාගයතො
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නාතිසීතායනාච්චුණ්හායමජ්ඣමායපධානක්ඛමාය. බුදද්යධො මායනොඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

227. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘න පාණි ණ්යඩහිපනාථයලඩ්ඩුනා, 
 ත්යථනවාමරණවයධන [මාරණවයධන(ක.)] වා පන; 
උ්බාධනායපරිතජ්ජනායවා, 
නයහඨයීජනතමයහඨයකොඅහු. 

‘‘යතයනව ය ොසුගතිමුයපච්චයමො ති, 
සුඛප්ෙලංකරියසුඛානිවින් ති; 
 යමොජ ා [ ම්පජ්ජ ා (සී. පී.), පාමුඤ්ජ ා ( යා.),  ාමඤ්ච  ා
(ක.)] ර හරණීසු ණ්ඨිතා, 
ඉධාගයතොලභතිර ග්ග ග්ගිතං. 

‘‘යතනාහුනංඅතිනිපුණාවිචක්ඛණා, 
අයංනයරොසුඛබහුයලොභවි ් ති; 
ගිහි ් වාප්බජිත ් වාපුන [පන ( යා.)], 
තංලක්ඛණංභවතිත ත්ථයජොතක’’න්ති. 

(21-22) අභිනීලයනත්තයගොපඛුමලක්ඛණානි 

228. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො න ච වි ටං, න ච වි ාචි [න ච
වි ාචිතං (සී.පී.), නචවි ාවි ( යා.)], නචපනවියචයය යපක්ඛිතා, උජුං
තථා ප ටමුජුමයනො, පියචක්ඛුනා බහුජනං උදික්ඛිතා අයහොසි. ය ො ත ්  
කම්ම ්  කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො
 මායනොඉමානිද්යව මහාපුරි ලක්ඛණානිපටිලභති.අභිනීලයනත්යතොච 
යහොතියගොපඛුයමො ච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො,  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී…යප.… රාජා  මායනොකිං ලභති? පිය  ් යනො
යහොති බහුයනො ජන ් , පියයො යහොති මනායපො බ්රාහ්මණගහපතිකානං
යනගමජානප ානං ගණකමහාමත්තානං අනීකට්ඨානං ය ොවාරිකානං
අමච්චානංපාරි ජ්ජානංරාජූනං යභොගියානංකුමාරානං.රාජා මායනොඉ ං
ලභති…යප.…බුදද්යධො  මායනොකිං ලභති? පිය  ් යනො යහොතිබහුයනො
ජන ් , පියයො යහොති මනායපො භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපා කානං
උපාසිකානං ය වානංමනු ් ානංඅසුරානංනාගානංගන්ධ්බානං.බුදද්යධො
 මායනොඉ ංලභති’’. එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

229. තත්යථතංවුච්චති– 
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‘‘නචවි ටංනචවි ාචි [වි ාචිතං (සී.පී.), වි ාවි ( යා.)], නච
පනවියචයයයපක්ඛිතා; 
උජුංතථාප ටමුජුමයනො, පියචක්ඛුනාබහුජනංඋදික්ඛිතා. 

‘‘සුගතීසු ය ොෙලවිපාකං, 
අනුභවතිතත්ථයමො ති; 
ඉධචපනභවතියගොපඛුයමො, 
අභිනීලයනත්තනයයනොසු  ් යනො. 

‘‘අභියයොගියනොචනිපුණා, 
බහූපනනිමිත්තයකොවි ා; 
සුඛුමනයනකු ලාමනුජා, 
පිය  ් යනොති අභිනිද්දි න්තිනං. 

‘‘පිය  ් යනොගිහීපි න්යතොච, 
භවතිබහුජනපියායියතො; 
යදි චනභවතිගිහී මයණොයහොති, 
පියයොබහූනංය ොකනා යනො’’ති. 

(23) උණ්හීසසීසලක්ඛණං 

230. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො බහුජනපු්බඞ්ගයමො අයහොසි
කු යලසු ධම්යමසු බහුජනපායමොක්යඛො කායසුචරියත වචීසුචරියත 
මයනොසුචරියත  ාන ංවිභායග සීල මා ායන උයපො ථුපවාය 
මත්යතයයතාය යපත්යතයයතාය  ාමඤ්ඤතාය බ්රහ්මඤ්ඤතාය කුයල
යජට්ඨාපචායිතාය අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරසු ච අධිකු යලසු ධම්යමසු. ය ො
ත ්  කම්ම ්  කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො
 මායනොඉමංමහාපුරි ලක්ඛණංපටිලභති– උණ්හී සීය ොයහොති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? මහා ් ජයනො
අන්වායියකො යහොති, බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානප ා ගණකමහාමත්තා
අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා අමච්චා පාරි ජ්ජා රාජායනො යභොගියාකුමාරා. රාජා
 මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? මහා ්  ජයනො 
අන්වායියකො යහොති, භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපා කා උපාසිකායයො ය වා
මනු ් ාඅසුරානාගා ගන්ධ්බා.බුදද්යධො මායනොඉ ංලභති’’.එතමත්ථං 
භගවා අයවොච. 

231. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘පු්බඞ්ගයමොසුචරියතසුඅහු, 
ධම්යමසුධම්මචරියාභිරයතො; 
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අන්වායියකොබහුජන ් අහු, 
 ග්යගසුයව යිත්ථපුඤ්ඤෙලං. 

‘‘යවදිත්වා ය ොසුචරිත ් ෙලං, 
උණ්හී සී ත්තමිධජ්ඣගමා; 
බයාකංසුබයඤ්ජනනිමිත්තධරා, 
පු්බඞ්ගයමොබහුජනංයහ ් ති. 

‘‘පටියභොගියාමනුයජසුඉධ, 
පු්යබවත ් අභිහරන්තිත ා; 
යදිඛත්තියයොභවතිභූමිපති, 
පටිහාරකංබහුජයනලභති. 

‘‘අථ යචපිප්බජතිය ොමනුයජො, 
ධම්යමසුයහොතිපගුයණොවි වී; 
ත ් ානු ා නිගුණාභිරයතො, 
අන්වායියකොබහුජයනොභවතී’’ති. 

(24-25) එයකකයලොමතාඋණ්ණාලක්ඛණානි 

232. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො මු ාවා ං පහාය මු ාවා ා
පටිවිරයතො අයහොසි,  ච්චවාදී  ච්ච න්යධො යථයතො පච්චයියකො
අවි ංවා යකො යලොක ් . ය ො ත ්  කම්ම ්  කටත්තා
උපචිතත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො
ඉමානි ද්යව මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. එයකකයලොයමො ච යහොති, 
උණ්ණාචභමුකන්තයරජාතායහොති ඔ ාතාමුදුතූල න්නිභා. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො,  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොතිචක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? මහා ් ජයනො
උපවත්තති, බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානප ා ගණකමහාමත්තා
අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා අමච්චා පාරි ජ්ජා රාජායනො යභොගියාකුමාරා. රාජා 
 මායනො ඉ ං ලභති… බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? මහා ්  ජයනො
උපවත්තති, භික්ඛූභික්ඛුනියයොඋපා කා උපාසිකායයොය වාමනු ් ාඅසුරා
නාගාගන්ධ්බා.බුදද්යධො මායනොඉ ංලභති’’. එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

233. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘ ච්චප්පටිඤ්යඤොපුරිමාසුජාතිසු, 
අද්යවජ්ඣවායචොඅලිකංවිවජ්ජයි; 
නය ොවි ංවා යිතාපික ් චි, 
භූයතනතච්යඡනතයථනභා යි [යතො යි(සී. පී.)]. 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි  ලක්ඛණසුත්තං 

114 

පටුන 

‘‘ය තාසුසුක්කාමුදුතූල න්නිභා, 
උණ්ණාසුජාතා [උණ්ණා ් ජාතා(ක.සී.)] භමුකන්තයරඅහු; 
න යලොමකූයපසුදුයවඅජායිසුං, 
එයකකයලොමූපචිතඞ්ගවාඅහු. 

‘‘තංලක්ඛණඤ්ඤූබහයවො මාගතා, 
බයාකංසු උප්පා නිමිත්තයකොවි ා; 
උණ්ණාචයලොමාචයථාසු ණ්ඨිතා, 
උපවත්තතීඊදි කංබහුජ්ජයනො. 

‘‘ගිහිම්පි න්තංඋපවත්තතීජයනො, 
බහුපුරත්ථාපකයතනකම්මුනා; 
අකිඤ්චනංප්බජිතංඅනුත්තරං, 
බුදද්ධම්පි න්තංඋපවත්තතිජයනො’’ති. 

(26-27) චත්තාලීසඅවිරළදන්තලක්ඛණානි 

234. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතං පු්යබ මනු ් භූයතො  මායනො පිසුණං වාචං පහාය පිසුණාය
වාචායපටිවිරයතො අයහොසි.ඉයතොසුත්වානඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයම ංයභ ාය, 
අමුත්ර වා සුත්වා න ඉයම ං අක්ඛාතා අමූ ං යභ ාය, ඉති භින්නානං වා
 න්ධාතා,  හිතානං වා අනුප්ප ාතා,  මග්ගාරායමො  මග්ගරයතො
 මග්ගනන්දී  මග්ගකරණිං වාචං භාසිතා අයහොසි. ය ො ත ්  කම්ම ් 
කටත්තා…යප.…ය ොතයතොචුයතො ඉත්ථත්තංආගයතො  මායනො ඉමානි
ද්යව මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති. චත්තාලී  න්යතො ච යහොති
අවිරළ න්යතො ච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? අයභජ්ජපරිය ො
යහොති, අයභජ්ජා ්  යහොන්ති පරි ා, බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානප ා
ගණකමහාමත්තා අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා අමච්චා පාරි ජ්ජා රාජායනො
යභොගියාකුමාරා.රාජා මායනොඉ ංලභති … බුදද්යධො මායනොකිංලභති? 
අයභජ්ජපරිය ො යහොති, අයභජ්ජා ්  යහොන්ති පරි ා, භික්ඛූ භික්ඛුනියයො
උපා කා උපාසිකායයො ය වා මනු ් ා අසුරා නාගා ගන්ධ්බා. බුදද්යධො
 මායනො ඉ ංලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

235. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘යවභූතියං හිතයභ කාරිං, 
යභ ප්පවඩ්ඪනවිවා කාරිං; 
කලහප්පවඩ්ඪනආකිච්චකාරිං, 
 හිතානංයභ ජනනිංනභණි. 
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‘‘අවිවා වඩ්ඪනකරිංසුගිරං, 
භින්නානු න්ධිජනනිංඅභණි; 
කලහං ජන ් පනුදී මඞ්ගී, 
 හියතහිනන් තිපයමො තිච. 

‘‘සුගතීසුය ොෙලවිපාකං, 
අනුභවතිතත්ථයමො ති; 
 න්තාඉධයහොන්තිඅවිරළා හිතා, 
චතුයරො   ් මුඛජාසු ණ්ඨිතා. 

‘‘යදි ඛත්තියයොභවතිභූමිපති, 
අවියභදියා ් පරි ාභවති; 
 මයණොචයහොතිවිරයජොවිමයලො, 
පරි ා ් යහොතිඅනුගතාඅචලා’’ති. 

(28-29) පහූතජිව්හාබ්රහ්මස්සරලක්ඛණානි 

236. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනොෙරු ංවාචංපහායෙරු ාය වාචාය
පටිවිරයතොඅයහොසි.යා ාවාචායනලාකණ්ණසුඛායපමනීයාහ යඞ්ගමා
යපොරී බහුජනකන්තාබහුජනමනාපා, තථාරූපිංවාචංභාසිතාඅයහොසි.ය ො
ත ්  කම්ම ්  කටත්තා උපචිතත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො
ඉත්ථත්තංආගයතො  මායනො ඉමානි ද්යව මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති.
පහූතජිව්යහොචයහොතිබ්රහ්ම ් යරොචකරවීකභාණී. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොතිචක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිංලභති? ආය යයවායචො
යහොති, ආදියන්ති ්  වචනං බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානප ා
ගණකමහාමත්තා අනීකට්ඨා ය ොවාරිකා අමච්චා පාරි ජ්ජා රාජායනො
යභොගියාකුමාරා.රාජා මායනොඉ ංලභති…බුදද්යධො මායනොකිං ලභති? 
ආය යයවායචො යහොති, ආදියන්ති ්  වචනං භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපා කා
උපාසිකායයොය වාමනු ් ාඅසුරානාගාගන්ධ්බා.බුදද්යධො මායනො ඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථංභගවාඅයවොච. 

237. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘අක්යකො භණ්ඩනවියහ කාරිං, 
උ්බාධිකං [උ්බාධකරං( යා.)] බහුජනප්පමද් නං; 
අබාළ්හංගිරංය ොනභණිෙරු ං, 
මධුරංභණිසු ංහිතං [සු හිතං( යා.)]  ඛිලං. 

‘‘මනය ො පියා හ යගාමිනියයො, 
වාචාය ොඑරයතිකණ්ණසුඛා; 
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වාචාසුචිණ්ණෙලමනුභවි, 
 ග්යගසුයව යථ [යව යති(?) ටීකා ඔයලොයකත්බා] පුඤ්ඤෙලං. 

‘‘යවදිත්වාය ොසුචරිත ් ෙලං, 
බ්රහ්ම ් රත්තමිධමජ්ඣගමා; 
ජිව්හා ් යහොතිවිපුලාපුථුලා, 
ආය යයවාකයවචයනොභවති. 

‘‘ගිහියනොපිඉජ්ඣතියථාභණයතො, 
අථයචප්බජතිය ොමනුයජො; 
ආදියන්ති ්  වචනංජනතා, 
බහුයනොබහුංසුභණිතංභණයතො’’ති. 

(30) සීහහනුලක්ඛණං 

238. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනො ම්ෙප්පලාපංපහාය  ම්ෙප්පලාපා
පටිවිරයතො අයහොසි කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, 
නිධානවතිං වාචං භාසිතා අයහොසි කායලන  ාපය  ං පරියන්තවතිං
අත්ථ ංහිතං. ය ො ත ්  කම්ම ්  කටත්තා…යප.… ය ො තයතො චුයතො
ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමං මහාපුරි ලක්ඛණං පටිලභති, සීහහනු
යහොති. 

‘‘ය ො යතන ලක්ඛයණන  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජායහොති චක්කවත්තී…යප.…රාජා මායනොකිං ලභති? අප්පධංසියයො
යහොති යකනචි මනු ් භූයතන පච්චත්ථියකන පච්චාමිත්යතන. රාජා
 මායනො ඉ ං ලභති…බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? අප්පධංසියයො යහොති
අ්භන්තයරහිවාබාහියරහිවා පච්චත්ථියකහි පච්චාමිත්යතහි, රායගනවා
ය ොය න වා යමොයහන වා  මයණන වා බ්රාහ්මයණන වා ය යවන වා 
මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා යලොක ්මිං. බුදද්යධො  මායනො ඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථං භගවාඅයවොච. 

239. තත්යථතං වුච්චති– 

‘‘න ම්ෙප්පලාපංනමුද්ධතං [බුදද්ධතන්ති (ක.)], 
අවිකිණ්ණවචනබයප්පයථොඅයහොසි; 
අහිතමපිචඅපනුදි, 
හිතමපිචබහුජනසුඛඤ්චඅභණි. 

‘‘තං කත්වාඉයතොචුයතොදිවමුපපජ්ජි, 
සුකතෙලවිපාකමනුයභොසි; 
චවියපුනරිධාගයතො මායනො, 
ද්විදුගමවරතරහනුත්තමලත්ථ. 
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‘‘රාජායහොතිසුදුප්පධංසියයො, 
මනුජින්ය ොමනුජාධිපතිමහානුභායවො; 
තිදිවපුරවර යමො භවති, 
සුරවරතයරොරිවඉන්ය ො. 

‘‘ගන්ධ්බාසුරයක්ඛරක්ඛය භි [සුර ක්කරක්ඛය භි( යා.)], 
සුයරහින හිභවතිසුප්පධංසියයො; 
තථත්යතොයදිභවතිතථාවියධො, 
ඉධදි ාචපටිදි ාචවිදි ාචා’’ති. 

(31-32) සමදන්තසුසුක්කදාඨාලක්ඛණානි 

240. ‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථාගයතො පුරිමං ජාතිං පුරිමං භවං පුරිමං
නියකතංපු්යබමනු ් භූයතො මායනොමිච්ඡාජීවංපහාය ම්මාආජීයවන
ජීවිකං කප්යපසි, තුලාකූටකං කූටමානකූටඋක්යකොටනවඤ්චනනිකති
 ාචියයොග යඡ න වධ බන්ධන විපරායමො  ආයලොප  හ ාකාරා 
[ ාහ ාකාරා (සී.  යා. පී.)] පටිවිරයතො අයහොසි. ය ො ත ්  කම්ම ්  
කටත්තාඋපචිතත්තා උ ් න්නත්තාවිපුලත්තාකාය ් යභ ාපරංමරණා
සුගතිං ග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.ය ො තත්ථඅඤ්යඤය යව  හිඨායනහි
අධිගණ්හාති දි්යබන ආයුනා දි්යබන වණ්යණන දි්යබන සුයඛන
දි්යබන යය න දි්යබන ආධිපයතයයයන දි්යබහි රූයපහි දි්යබහි 
 ද්ය හි දි්යබහි ගන්යධහි දි්යබහි රය හි දි්යබහි යෙොට්ඨ්යබහි. ය ො
තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගයතො  මායනො ඉමානි ද්යව
මහාපුරි ලක්ඛණානි පටිලභති,  ම න්යතොචයහොතිසුසුක්ක ායඨොච. 

‘‘ය ො යතහි ලක්ඛයණහි  මන්නාගයතො  යච අගාරං අජ්ඣාව ති, 
රාජා යහොති චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
ජනප ත්ථාවරියප්පත්යතො  ත්තරතන මන්නාගයතො. ත ්සිමානි  ත්ත
රතනානි භවන්ති, ය යයථි ං – චක්කරතනං හත්ථිරතනං අ ් රතනං
මණිරතනං ඉත්ථිරතනං ගහපතිරතනං පරිණායකරතනයමව  ත්තමං. 
පයරො හ ් ං යඛො පන ්  පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරය නප්පමද් නා. ය ො ඉමං පථවිං  ාගරපරියන්තං
අඛිලමනිමිත්තමකණ්ටකං ඉද්ධං ඵීතං යඛමං සිවං නිර්බුද ං අ ණ්යඩන
අ ත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාව ති. රාජා  මායනො කිං ලභති? 
සුචිපරිවායරො යහොති සුචි ්  යහොන්ති පරිවාරා බ්රාහ්මණගහපතිකා
යනගමජානප ා ගණකමහාමත්තාඅනීකට්ඨාය ොවාරිකාඅමච්චාපාරි ජ්ජා
රාජායනොයභොගියාකුමාරා.රාජා  මායනොඉ ංලභති. 

‘‘ යච යඛො පන අගාර ්මා අනගාරියං ප්බජති, අරහං යහොති
 ම්මා ම්බුදද්යධො යලොයක විවට්ටච්ඡය ො. බුදද්යධො  මායනො කිං ලභති? 
සුචිපරිවායරොයහොති, සුචි ් යහොන්තිපරිවාරා, භික්ඛූභික්ඛුනියයොඋපා කා
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උපාසිකායයො ය වාමනු ් ාඅසුරානාගාගන්ධ්බා.බුදද්යධො මායනොඉ ං
ලභති’’.එතමත්ථංභගවා අයවොච. 

241. තත්යථතංවුච්චති– 

‘‘මිච්ඡාජීවඤ්චඅව ් ජි යමනවුත්තිං, 
සුචිනාය ොජනයිත්ථධම්මියකන; 
අහිතමපි චඅපනුදි, 
හිතමපිචබහුජනසුඛඤ්චඅචරි. 

‘‘ ග්යගයව යතිනයරොසුඛප්ෙලානි, 
කරිත්වානිපුයණභිවිදූහි ්භි; 
වණ්ණිතානිතිදිවපුරවර යමො, 
අභිරමතිරතිඛිඩ්ඩා මඞ්ගී. 

‘‘ලද්ධානං මානු කංභවංතයතො, 
චවිත්වානසුකතෙලවිපාකං; 
ය  යකනපටිලභතිලපනජං, 
 මමපි සුචිසුසුක්කං [ලද්ධාන මනු ් කං භවං තයතො චවිය, පුන
සුකතෙලවිපාකය  යකන; පටිලභති ලපනජං  මමපි, සුචි ච
සුවිසුද්ධසුසුක්කං( යා.)]. 

‘‘තංයවයයඤ්ජනිකා මාගතාබහයවො, 
බයාකංසුනිපුණ ම්මතාමනුජා; 
සුචිජනපරිවාරගයණොභවති, 
දිජ මසුක්කසුචිය ොභන න්යතො. 

‘‘රඤ්යඤොයහොතිබහුජයනො, 
සුචිපරිවායරොමහතිංමහිංඅනු ා යතො; 
ප ය්හ නච ජනප තු නං, 
හිතමපිචබහුජනසුඛඤ්චචරන්ති. 

‘‘අථයචප්බජතිභවතිවිපායපො, 
 මයණො මිතරයජොවිවට්ටච්ඡය ො; 
විගත රථකිලමයථො, 
ඉමමපි ච පරමපි ච [ඉමම්පි ච පරම්පි ච (පී.), පරංපි පරමංපි ච
( යා.)] ප ් තියලොකං. 

‘‘ත ්ය ොවා කරාබහුගිහීචප්බජිතාච, 
අසුචිංගරහිතංධුනන්තිපාපං; 
 හිසුචිභිපරිවුයතොභවති, 
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මලඛිලකලිකියලය  පනුය හී’’ති [ත ්ය ොවා කරා බහුගිහී ච, 
ප්බජිතා ච අසුචිවිගරහිත; පනුදිපාප ්  හි සුචිභිපරිවුයතො, භවති 
මලඛිලකකියලය පනුය ති( යා.)]. 

ඉ මයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

ලක්ඛණසුත්තංනිට්ඨිතං ත්තමං. 
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8. සිඞ්ගාලසුත්තං 

242. එවං යමසුතං –එකං මයංභගවාරාජගයහවිහරති යවළුවයන
කලන් කනිවායප.යතනයඛොපන මයයනසිඞ්ගාලයකො [සිගාලයකො (සී.)] 
ගහපතිපුත්යතො කාල ්ය ව උට්ඨාය රාජගහා නික්ඛමිත්වා අල්ලවත්යථො 
අල්ලයකය ො පඤ්ජලියකො පුථුදි ා [පුථුද්දි ා (සී.  යා. පී.)] නම ් ති –
පුරත්ථිමං දි ං  ක්ඛිණං දි ං පච්ඡිමං දි ං උත්තරං දි ං යහට්ඨිමං දි ං
උපරිමංදි ං. 

243. අථ යඛො භගවා පු්බණ්හ මයං නිවාය ත්වා පත්තචීවරමා ාය 
රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්  ා යඛො භගවා සිඞ්ගාලකං ගහපතිපුත්තං
කාල ්ය ව වුට්ඨාය රාජගහා නික්ඛමිත්වා අල්ලවත්ථං අල්ලයක ං
පඤ්ජලිකංපුථුදි ා නම ් න්තං–පුරත්ථිමංදි ං ක්ඛිණංදි ංපච්ඡිමංදි ං
උත්තරංදි ංයහට්ඨිමං දි ංඋපරිමංදි ං. දි ්වාසිඞ්ගාලකංගහපතිපුත්තං
එත යවොච–‘‘කිංනුයඛොත්වං, ගහපතිපුත්ත, කාල ්ය වඋට්ඨායරාජගහා
නික්ඛමිත්වා අල්ලවත්යථොඅල්ලයකය ො පඤ්ජලියකොපුථුදි ා නම ් සි –
පුරත්ථිමං දි ං  ක්ඛිණං දි ං පච්ඡිමං දි ං උත්තරං දි ං යහට්ඨිමං දි ං
උපරිමං දි ’’න්ති? ‘‘පිතා මං, භන්යත, කාලං කයරොන්යතො එවං අවච –
‘දි ා, තාත, නම ්ය යයාසී’ති. ය ො යඛො අහං, භන්යත, පිතුවචනං
 ක්කයරොන්යතොගරුංකයරොන්යතොමායනන්යතොපූයජන්යතොකාල ්ය ව
උට්ඨාය රාජගහා නික්ඛමිත්වා අල්ලවත්යථො අල්ලයකය ො පඤ්ජලියකො
පුථුදි ානම ් ාමි–පුරත්ථිමං දි ං ක්ඛිණංදි ංපච්ඡිමංදි ංඋත්තරංදි ං
යහට්ඨිමංදි ංඋපරිමං දි ’’න්ති. 

ඡදිසා 

244. ‘‘නයඛො, ගහපතිපුත්ත, අරිය ් විනයයඑවංඡදි ා [ඡද්දි ා(සී.
පී.)] නම ්සිත්බා’’ති. ‘‘යථාකථංපන, භන්යත, අරිය ් විනයයඡදි ා 
[ඡද්දි ා (සී. පී.)] නම ්සිත්බා?  ාධු යම, භන්යත, භගවා තථා ධම්මං
ය ය තු, යථාඅරිය ් විනයයඡ දි ා [ඡද්දි ා(සී.පී.)] නම ්සිත්බා’’ති. 

‘‘යතන හි, ගහපතිපුත්තසුයණොහි ාධුකං මනසිකයරොහිභාසි ් ාමී’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො සිඞ්ගාලයකො ගහපතිපුත්යතො භගවයතො 
පච්ච ්ය ොසි.භගවාඑත යවොච– 

‘‘යයතො යඛො, ගහපතිපුත්ත, අරිය ාවක ්  චත්තායරො කම්මකියල ා
පහීනායහොන්ති, චතූහිචඨායනහිපාපකම්මංනකයරොති, ඡචයභොගානං 
අපායමුඛානි න ය වති, ය ො එවං චුද්   පාපකාපගයතො ඡද්දි ාපටිච්ඡාදී 
[පටිච්ඡාදී යහොති ( යා.)] උයභොයලොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති. ත ්  
අයඤ්යචව යලොයකො ආරද්යධො යහොති පයරො ච යලොයකො. ය ො කාය ් 
යභ ාපරංමරණාසුගතිං ග්ගං යලොකංඋපපජ්ජති. 
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චත්තායරොකම්මකියලසා 

245. ‘‘කතම ්  චත්තායරො කම්මකියල ා පහීනා යහොන්ති? 
පාණාතිපායතො යඛො, ගහපතිපුත්ත, කම්මකියලය ො, අදින්නා ානං
කම්මකියලය ො, කායමසුමිච්ඡාචායරො කම්මකියලය ො, මු ාවාය ො
කම්මකියලය ො. ඉම ්  චත්තායරො කම්මකියල ා පහීනා යහොන්තී’’ති.
ඉ මයවොචභගවා, ඉ ංවත්වාන [ඉ ංවත්වා (සී. පී.)එවමීදිය සුඨායනසු] 
සුගයතොඅථාපරංඑත යවොච ත්ථා– 

‘‘පාණාතිපායතො අදින්නා ානං, මු ාවාය ොච වුච්චති; 
පර ාරගමනඤ්යචව, නප්ප ං න්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

චතුට්ඨානං 

246. ‘‘කතයමහි චතූහි ඨායනහි පාපකම්මං න කයරොති? ඡන් ාගතිං 
ගච්ඡන්යතො පාපකම්මං කයරොති, ය ො ාගතිං ගච්ඡන්යතො පාපකම්මං 
කයරොති, යමොහාගතිංගච්ඡන්යතොපාපකම්මංකයරොති, භයාගතිංගච්ඡන්යතො
පාපකම්මං කයරොති. යයතො යඛො, ගහපතිපුත්ත, අරිය ාවයකො යනව
ඡන් ාගතිං ගච්ඡති, න ය ො ාගතිං ගච්ඡති, න යමොහාගතිං ගච්ඡති, න
භයාගතිං ගච්ඡති; ඉයමහි චතූහි ඨායනහි පාපකම්මං න කයරොතී’’ති. 
ඉ මයවොචභගවා, ඉ ංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑත යවොච ත්ථා– 

‘‘ඡන් ාය ො ාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයති යය ො ත ්  [ත ්  යයය ො (බහූසු, විනයයපි)], 
කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

‘‘ඡන් ා ය ො ාභයායමොහා, යයොධම්මං නාතිවත්තති; 
ආපූරති යය ො ත ්  [ත ්  යයය ො (බහූසු, විනයයපි)], 
සුක්කපක්යඛව [ජුණ්හපක්යඛව(ක.)] චන්දිමා’’ති. 

ඡඅපා මුඛානි 

247. ‘‘කතමානි ඡ යභොගානං අපායමුඛානි න ය වති? 
සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානානුයයොයගො යඛො, ගහපතිපුත්ත, යභොගානං
අපායමුඛං, විකාලවිසිඛාචරියානුයයොයගො යභොගානං අපායමුඛං, 
 මජ්ජාභිචරණං යභොගානං අපායමුඛං, ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොයගො
යභොගානං අපායමුඛං, පාපමිත්තානුයයොයගො යභොගානං අපායමුඛං, 
ආල යානුයයොයගො [ආල ානුයයොයගො(සී. යා.පී.)] යභොගානං අපායමුඛං. 

සුරායමර ස්සඡආදීනවා 

248. ‘‘ඡ යඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා 
සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානානුයයොයග. න්දිට්ඨිකාධනජානි [ධනඤ්ජානි
(සී. පී.)], කලහප්පවඩ්ඪනී, යරොගානං ආයතනං, අකිත්ති ඤ්ජනනී, 
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යකොපීනනි ං නී, පඤ්ඤාය දු්බලිකරණීත්යවව ඡට්ඨං ප ං භවති. ඉයම
යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඡආදීනවා සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානානුයයොයග. 

විකාලචරි ා ඡආදීනවා 

249. ‘‘ඡ යඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා විකාලවිසිඛාචරියානුයයොයග.
අත්තාපි ්  අගුත්යතො අරක්ඛියතො යහොති, පුත්ත ායරොපි ්  අගුත්යතො
අරක්ඛියතොයහොති,  ාපයතයයංපි ් අගුත්තංඅරක්ඛිතංයහොති,  ඞ්කියයො
ච යහොතිපාපයකසුඨායනසු [යතසුයතසුඨායනසු( යා.)], අභූතවචනඤ්ච
ත ්මිං රූහති, බහූනඤ්ච දුක්ඛධම්මානං පුරක්ඛයතො යහොති. ඉයම යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, ඡආදීනවාවිකාලවිසිඛාචරියානුයයොයග. 

සමජ්ජාභිචරණස්සඡආදීනවා 

250. ‘‘ඡයඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා මජ්ජාභිචරයණ.ක්ව [කුවං
(ක.සී.පී.)] නච්චං, ක්වගීතං, ක්වවාදිතං, ක්ව අක්ඛානං, ක්වපාණි ් රං, 
ක්වකුම්භථුනන්ති.ඉයමයඛො, ගහපතිපුත්ත, ඡආදීනවා  මජ්ජාභිචරයණ. 

ජූතප්පමාදස්සඡආදීනවා 

251. ‘‘ඡ යඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොයග.
ජයං යවරං ප වති, ජියනො විත්තමනුය ොචති,  න්දිට්ඨිකා ධනජානි, 
 භාගත ්  [ භායය ත ්  (ක.)] වචනං න රූහති, මිත්තාමච්චානං
පරිභූයතො යහොති, ආවාහවිවාහකානං අපත්ථියතො යහොති – ‘අක්ඛධුත්යතො
අයං පුරි පුග්ගයලො නාලං  ාරභරණායා’ති. ඉයම යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඡ 
ආදීනවාජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොයග. 

පාපමිත්තතා ඡආදීනවා 

252. ‘‘ඡ යඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා පාපමිත්තානුයයොයග. යය 
ධුත්තා, යය ය ොණ්ඩා, යය පිපා ා, යය යනකතිකා, යය වඤ්චනිකා, යය
 ාහසිකා.තයා ්  මිත්තායහොන්තියත හායා.ඉයම යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඡ
ආදීනවා පාපමිත්තානුයයොයග. 

ආලසයස්සඡආදීනවා 

253. ‘‘ඡ යඛොයම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා ආල යානුයයොයග. 
අතිසීතන්ති කම්මං න කයරොති, අතිඋණ්හන්ති කම්මං න කයරොති, 
අති ායන්ති කම්මං න කයරොති, අතිපායතොති කම්මං න කයරොති, 
අතිඡායතො ්මීති කම්මං න කයරොති, අතිධායතො ්මීති කම්මං න කයරොති.
ත ්  එවං කිච්චාපය  බහුල ්  විහරයතො අනුප්පන්නා යචව යභොගා
නුප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච යභොගා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. ඉයම යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, ඡ ආදීනවා ආල යානුයයොයග’’ති. ඉ මයවොච භගවා, ඉ ං
වත්වානසුගයතො අථාපරංඑත යවොච ත්ථා– 
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‘‘යහොතිපාන ඛානාම, 
යහොති ම්මිය ම්මියයො; 
යයොචඅත්යථසුජායතසු, 
 හායයොයහොතිය ො ඛා. 

‘‘උ ්සූරය යයා පර ාරය වනා, 
යවරප්ප යවො [යවරප්ප ඞ්යගො(සී. යා. පී.)] චඅනත්ථතාච; 
පාපා චමිත්තාසුක රියතාච, 
එයතඡඨානාපුරි ංධං යන්ති. 

‘‘පාපමිත්යතොපාප යඛො, 
පාපආචාරයගොචයරො; 
අ ්මායලොකාපරම්හාච, 
උභයාධං යතනයරො. 

‘‘අක්ඛිත්ථියයොවාරුණීනච්චගීතං, 
දිවාය ොප්පංපාරිචරියාඅකායල; 
පාපාචමිත්තාසුක රියතාච, 
එයතඡඨානාපුරි ංධං යන්ති. 

‘‘අක්යඛහිදි්බන්තිසුරංපිවන්ති, 
යන්තිත්ථියයො පාණ මාපයර ං; 
නිහීනය වී නචවුද්ධය වී [වුද්ධිය වී( යා.), බුදද්ධිය වී(ක.)], 
නිහීයයතකාළපක්යඛවචන්ය ො. 

‘‘යයොවාරුණීඅද්ධයනොඅකිඤ්චයනො, 
පිපාය ො පිවං පපාගයතො [පිපාය ොසි අත්ථපාගයතො ( යා.), 
පිපාය ොපි මප්පපාගයතො(ක.)]; 
උ කමිවඉණංවිගාහති, 
අකුලං [ආකුලං( යා.ක.)] කාහිති ඛිප්පමත්තයනො. 

‘‘න දිවා ය ොප්පසීයලන, රත්තිමුට්ඨානය  ්සිනා 
[රත්තිනුට්ඨාන  ්සිනා(සී.පී.), රත්තිනුට්ඨානසීලිනා (?)]; 
නිච්චංමත්යතනය ොණ්යඩන,  ක්කාආවසිතුංඝරං. 

‘‘අතිසීතංඅතිඋණ්හං, අති ායමි ංඅහු; 
ඉතිවි ් ට්ඨකම්මන්යත, අත්ථාඅච්යචන්තිමාණයව. 

‘‘යයොධ සීතඤ්චඋණ්හඤ්ච, තිණාභියයයොනමඤ්ඤති; 
කරං පුරි කිච්චානි, ය ො සුඛං [සුඛා ( ්බත්ථ) අට්ඨකථා
ඔයලොයකත්බා] නවිහායතී’’ති. 
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මිත්තපතිරූපකා 

254. ‘‘චත්තායරොයම, ගහපතිපුත්ත, අමිත්තා මිත්තපතිරූපකා 
යවදිත්බා. අඤ්ඤ ත්ථුහයරො අමිත්යතො මිත්තපතිරූපයකො යවදිත්යබො, 
වචීපරයමො අමිත්යතො මිත්තපතිරූපයකො යවදිත්යබො, අනුප්පියභාණී
අමිත්යතො මිත්තපතිරූපයකො යවදිත්යබො, අපාය හායයො අමිත්යතො
මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො. 

255. ‘‘චතූහියඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහිඅඤ්ඤ ත්ථුහයරො අමිත්යතො 
මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො. 

‘‘අඤ්ඤ ත්ථුහයරොයහොති, අප්යපනබහුමිච්ඡති; 
භය ් කිච්චංකයරොති, ය වතිඅත්ථකාරණා. 

‘‘ඉයමහියඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහිඨායනහිඅඤ්ඤ ත්ථුහයරොඅමිත්යතො 
මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො. 

256. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි වචීපරයමො අමිත්යතො 
මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො.අතීයතනපටි න්ථරති [පටි න්ධරති (ක.)], 
අනාගයතන පටි න්ථරති, නිරත්ථයකන  ඞ්ගණ්හාති, පච්චුප්පන්යනසු 
කිච්යචසු බය නං   ්ය ති. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහි ඨායනහි
වචීපරයමොඅමිත්යතො මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො. 

257. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අනුප්පියභාණී අමිත්යතො 
මිත්තපතිරූපයකො යවදිත්යබො. පාපකංපි ්  [පාපකම්මංපි ්  ( යා.)] 
අනුජානාති, කලයාණංපි ්  අනුජානාති,  ම්මුඛා ්  වණ්ණං භා ති, 
පරම්මුඛා ්  අවණ්ණං භා ති. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහි ඨායනහි
අනුප්පියභාණී අමිත්යතොමිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො. 

258. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අපාය හායයො අමිත්යතො
මිත්තපතිරූපයකො යවදිත්යබො. සුරායමරය මජ්ජප්පමා ට්ඨානානුයයොයග
 හායයො යහොති, විකාල විසිඛා චරියානුයයොයග  හායයො යහොති, 
 මජ්ජාභිචරයණ  හායයො යහොති, ජූතප්පමා ට්ඨානානුයයොයග  හායයො
යහොති.ඉයමහියඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහිඨායනහිඅපාය හායයොඅමිත්යතො
මිත්තපතිරූපයකොයවදිත්යබො’’ති. 

259. ඉ මයවොච භගවා, ඉ ං වත්වාන සුගයතො අථාපරං එත යවොච
 ත්ථා – 

‘‘අඤ්ඤ ත්ථුහයරො මිත්යතො, යයොචමිත්යතො වචීපයරො [වචීපරයමො
( යා.)]; 
අනුප්පියඤ්චයයොආහ, අපායයසුචයයො ඛා. 
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එයතඅමිත්යතචත්තායරො, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො; 
ආරකාපරිවජ්යජයය, මග්ගංපටිභයංයථා’’ති. 

සුහදමිත්යතො 

260. ‘‘චත්තායරොයම, ගහපතිපුත්ත, මිත්තා සුහ ා යවදිත්බා.
උපකායරො [උපකාරයකො ( යා.)] මිත්යතො සුහය ො යවදිත්යබො, 
 මානසුඛදුක්යඛො මිත්යතො සුහය ො යවදිත්යබො, අත්ථක්ඛායී මිත්යතො 
සුහය ොයවදිත්යබො, අනුකම්පයකොමිත්යතොසුහය ොයවදිත්යබො. 

261. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහිඋපකායරො මිත්යතො සුහය ො 
යවදිත්යබො. පමත්තං රක්ඛති, පමත්ත ්   ාපයතයයං රක්ඛති, භීත ් 
 රණං යහොති, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු තද්දිගුණං යභොගං
අනුප්පය ති.ඉයමහියඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහිඨායනහිඋපකායරොමිත්යතො
සුහය ොයවදිත්යබො. 

262. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි  මානසුඛදුක්යඛො මිත්යතො 
සුහය ොයවදිත්යබො.ගුය්හම ් ආචික්ඛති, ගුය්හම ් පරිගූහති, ආප ාසුන
විජහති, ජීවිතංපි ් අත්ථායපරිච්චත්තංයහොති.ඉයමහියඛො, ගහපතිපුත්ත, 
චතූහිඨායනහි  මානසුඛදුක්යඛොමිත්යතොසුහය ොයවදිත්යබො. 

263. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අත්ථක්ඛායීමිත්යතොසුහය ො
යවදිත්යබො. පාපා නිවායරති, කලයායණ නියවය ති, අ ්සුතං  ායවති, 
 ග්ග ්  මග්ගං ආචික්ඛති. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, චතූහි ඨායනහි
අත්ථක්ඛායීමිත්යතොසුහය ොයවදිත්යබො. 

264. ‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අනුකම්පයකො මිත්යතො
සුහය ො යවදිත්යබො. අභයවන ්  න නන් ති, භයවන ්  නන් ති, 
අවණ්ණංභණමානංනිවායරති, වණ්ණංභණමානං ප ං ති. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, චතූහි ඨායනහි අනුකම්පයකො මිත්යතො සුහය ො
යවදිත්යබො’’ති. 

265. ඉ මයවොච භගවා, ඉ ං වත්වාන සුගයතො අථාපරං එත යවොච
 ත්ථා – 

‘‘උපකායරො චයයොමිත්යතො, සුයඛදුක්යඛ [සුඛදුක්යඛො( යා.ක.)] 
චයයො ඛා [යයොච මිත්යතොසුයඛදුක්යඛ(සී.පී.)]; 
අත්ථක්ඛායීචයයොමිත්යතො, යයොචමිත්තානුකම්පයකො. 

‘‘එයතපිමිත්යතචත්තායරො, ඉතිවිඤ්ඤායපණ්ඩියතො; 
 ක්කච්චංපයිරුපාය යය, මාතාපුත්තංවඔර ං; 
පණ්ඩියතොසීල ම්පන්යනො, ජලංඅග්ගීවභා ති. 
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‘‘යභොයග ංහරමාන ් , භමර ්ය වඉරීයයතො; 
යභොගා න්නිචයංයන්ති, වම්මියකොවුපචීයති. 

‘‘එවංයභොයග මාහත්වා [ මාහරිත්වා ( යා.)], අලමත්යතොකුයල
ගිහී; 
චතුධාවිභයජයභොයග,  යවමිත්තානිගන්ථති. 

‘‘එයකනයභොයගභුඤ්යජයය, ද්වීහිකම්මංපයයොජයය; 
චතුත්ථඤ්චනිධායපයය, ආප ාසුභවි ් තී’’ති. 

ඡද්දිසාපටිච්ඡාදනකණ්ඩං 

266. ‘‘කථඤ්ච, ගහපතිපුත්ත, අරිය ාවයකොඡද්දි ාපටිච්ඡාදී යහොති? ඡ 
ඉමා, ගහපතිපුත්ත, දි ායවදිත්බා.පුරත්ථිමාදි ා මාතාපිතයරොයවදිත්බා, 
 ක්ඛිණා දි ා ආචරියා යවදිත්බා, පච්ඡිමා දි ා පුත්ත ාරා යවදිත්බා, 
උත්තරා දි ා මිත්තාමච්චා යවදිත්බා, යහට්ඨිමා දි ා  ා කම්මකරා
යවදිත්බා, උපරිමාදි ා  මණබ්රාහ්මණායවදිත්බා. 

267. ‘‘පඤ්චහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දි ා
මාතාපිතයරො පච්චුපට්ඨාත්බා – භයතො යන [යන ං (බහූසු)] භරි ් ාමි, 
කිච්චංයන ංකරි ් ාමි, කුලවං ං ඨයප ් ාමි,  ායජ්ජංපටිපජ්ජාමි, අථවා
පන යපතානං කාලඞ්කතානං  ක්ඛිණං අනුප්ප  ් ාමීති. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දි ා මාතාපිතයරො
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි පුත්තං අනුකම්පන්ති. පාපා නිවායරන්ති, 
කලයායණ නියවය න්ති, සිප්පං සික්ඛායපන්ති, පතිරූයපන  ායරන 
 ංයයොයජන්ති,  මයය  ායජ්ජං නියයාය න්ති [නියයායතන්ති (ක. සී.)]. 
ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි පුත්යතන පුරත්ථිමා දි ා 
මාතාපිතයරො පච්චුපට්ඨිතා ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි පුත්තං අනුකම්පන්ති.
එවම ් එ ා පුරත්ථිමාදි ාපටිච්ඡන්නායහොතියඛමාඅප්පටිභයා. 

268. ‘‘පඤ්චහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අන්යතවාසිනා  ක්ඛිණා
දි ා ආචරියා පච්චුපට්ඨාත්බා – උට්ඨායනන උපට්ඨායනන සු ්සු ාය 
පාරිචරියාය ක්කච්චංසිප්පපටිග්ගහයණන [සිප්පංපටිග්ගහයණන ( යා.), 
සිප්පඋග්ගහයණන (ක.)]. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි 
අන්යතවාසිනා  ක්ඛිණා දි ා ආචරියා පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි
අන්යතවාසිං අනුකම්පන්ති – සුවිනීතං වියනන්ති, සුග්ගහිතං ගාහායපන්ති, 
 ්බසිප්ප ්සුතං  මක්ඛායියනො භවන්ති, මිත්තාමච්යචසු පටියාය න්ති 
[පටියවය න්ති ( යා.)], දි ාසු පරිත්තාණං කයරොන්ති. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි අන්යතවාසිනා  ක්ඛිණා දි ා ආචරියා
පච්චුපට්ඨිතාඉයමහිපඤ්චහිඨායනහි අන්යතවාසිංඅනුකම්පන්ති.එවම ් 
එ ා ක්ඛිණාදි ාපටිච්ඡන්නායහොතියඛමා අප්පටිභයා. 
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269. ‘‘පඤ්චහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි  ාමියකන පච්ඡිමා දි ා
භරියාපච්චුපට්ඨාත්බා– ම්මානනායඅනවමානනාය [අවිමානනාය ( යා.
පී.)] අනතිචරියායඉ ් රියයවො ් ග්යගනඅලඞ්කාරානුප්ප ායනන.ඉයමහි 
යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි  ාමියකන පච්ඡිමා දි ා භරියා
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහිඨායනහි  ාමිකංඅනුකම්පති–සු ංවිහිතකම්මන්තාච 
යහොති,  ඞ්ගහිතපරිජනා [සු ඞ්ගහිතපරිජනා (සී. යා.පී.)] ච, අනතිචාරිනී
ච,  ම්භතඤ්චඅනුරක්ඛති,  ක්ඛාචයහොතිඅනල ා ්බකිච්යචසු. ඉයමහි
යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි  ාමියකන පච්ඡිමා දි ා භරියා
පච්චුපට්ඨිතා ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි  ාමිකං අනුකම්පති. එවම ්  එ ා
පච්ඡිමාදි ාපටිච්ඡන්නා යහොතියඛමාඅප්පටිභයා. 

270. ‘‘පඤ්චහියඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහිකුලපුත්යතනඋත්තරා දි ා
මිත්තාමච්චා පච්චුපට්ඨාත්බා –  ායනන යපයයවජ්යජන [වියවජ්යජන
( යා. ක.)] අත්ථචරියාය  මානත්තතාය අවි ංවා නතාය. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි කුලපුත්යතන උත්තරා දි ා මිත්තාමච්චා 
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහි ඨායනහි කුලපුත්තං අනුකම්පන්ති – පමත්තං
රක්ඛන්ති, පමත්ත ්   ාපයතයයං රක්ඛන්ති, භීත ්   රණං යහොන්ති, 
ආප ාසු න විජහන්ති, අපරපජා ච ්  පටිපූයජන්ති. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි කුලපුත්යතන උත්තරා දි ා මිත්තාමච්චා 
පච්චුපට්ඨිතා ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි කුලපුත්තං අනුකම්පන්ති. එවම ් 
එ ා උත්තරාදි ාපටිච්ඡන්නායහොතියඛමාඅප්පටිභයා. 

271. ‘‘පඤ්චහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහි අයයිරයකන [අයිරයකන
(සී.  යා. පී.)] යහට්ඨිමා දි ා  ා කම්මකරා පච්චුපට්ඨාත්බා – යථාබලං
කම්මන්ත ංවිධායනන භත්තයවතනානුප්ප ායනන ගිලානුපට්ඨායනන
අච්ඡරියානං ර ානං  ංවිභායගන  මයය යවො ් ග්යගන. ඉයමහි යඛො, 
ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි අයයිරයකන යහට්ඨිමා දි ා  ා කම්මකරා
පච්චුපට්ඨිතා පඤ්චහිඨායනහිඅයයිරකංඅනුකම්පන්ති–පු්බුදට්ඨායියනොච
යහොන්ති, පච්ඡා නිපාතියනො ච, දින්නා ායියනො ච, සුකතකම්මකරා ච, 
කිත්තිවණ්ණහරා ච. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි
අයයිරයකන යහට්ඨිමා දි ා  ා කම්මකරා පච්චුපට්ඨිතා ඉයමහි පඤ්චහි
ඨායනහිඅයයිරකංඅනුකම්පන්ති.එවම ් එ ායහට්ඨිමාදි ා පටිච්ඡන්නා
යහොතියඛමාඅප්පටිභයා. 

272. ‘‘පඤ්චහියඛො, ගහපතිපුත්ත, ඨායනහිකුලපුත්යතනඋපරිමා දි ා
 මණබ්රාහ්මණාපච්චුපට්ඨාත්බා –යමත්යතනකායකම්යමනයමත්යතන
වචීකම්යමන යමත්යතන මයනොකම්යමන අනාවටද්වාරතාය
ආමි ානුප්ප ායනන. ඉයමහි යඛො, ගහපතිපුත්ත, පඤ්චහි ඨායනහි
කුලපුත්යතන උපරිමා දි ා  මණබ්රාහ්මණා පච්චුපට්ඨිතා ඡහි ඨායනහි
කුලපුත්තං අනුකම්පන්ති – පාපා නිවායරන්ති, කලයායණ නියවය න්ති, 
කලයායණන මන ා අනුකම්පන්ති, අ ්සුතං  ායවන්ති, සුතං
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පරියයො ායපන්ති,  ග්ග ් මග්ගංආචික්ඛන්ති.ඉයමහියඛො, ගහපතිපුත්ත, 
පඤ්චහිඨායනහිකුලපුත්යතනඋපරිමා දි ා  මණබ්රාහ්මණා පච්චුපට්ඨිතා
ඉයමහිඡහිඨායනහිකුලපුත්තං අනුකම්පන්ති. එවම ්  එ ාඋපරිමා දි ා
පටිච්ඡන්නායහොතියඛමාඅප්පටිභයා’’ති. 

273. ඉ මයවොච භගවා. ඉ ං වත්වාන සුගයතො අථාපරං එත යවොච
 ත්ථා – 

‘‘මාතාපිතාදි ාපු්බා, ආචරියා ක්ඛිණාදි ා; 
පුත්ත ාරා දි ාපච්ඡා, මිත්තාමච්චාච උත්තරා. 

‘‘ ා කම්මකරා යහට්ඨා, උද්ධං  මණබ්රාහ්මණා; 
එතාදි ානම ්ය යය, අලමත්යතොකුයලගිහී. 

‘‘පණ්ඩියතොසීල ම්පන්යනො,  ණ්යහොචපටිභානවා; 
නිවාතවුත්තිඅත්ථද්යධො, තාදිය ොලභයතය ං. 

‘‘උට්ඨානයකොඅනලය ො, ආප ාසුනයවධති; 
අච්ඡින්නවුත්තියමධාවී, තාදිය ොලභයතය ං. 

‘‘ ඞ්ගාහයකොමිත්තකයරො, ව ඤ්ඤූවීතමච්ඡයරො; 
යනතාවියනතාඅනුයනතා, තාදිය ොලභයතය ං. 

‘‘ ානඤ්චයපයයවජ්ජඤ්ච, අත්ථචරියාචයාඉධ; 
 මානත්තතාචධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහං; 
එයත යඛො ඞ්ගහායලොයක, රථ ් ාණීව යායයතො. 

‘‘එයතච ඞ්ගහානා ්සු, නමාතාපුත්තකාරණා; 
ලයභථමානංපූජංවා, පිතාවාපුත්තකාරණා. 

‘‘ය ්මා ච  ඞ්ගහා [ ඞ්ගයහ (ක.) අට්ඨකථායං ඉච්ඡිතපායඨො] 
එයත,  ම්මයපක්ඛන්ති [ මයවක්ඛන්ති(සී. පී.ක.)] පණ්ඩිතා; 
ත ්මා මහත්තංපප්යපොන්ති, පා ං ාච භවන්තියත’’ති. 

274. එවං වුත්යත, සිඞ්ගාලයකො ගහපතිපුත්යතොභගවන්තංඑත යවොච–
‘‘අභික්කන්තං, භන්යත! අභික්කන්තං, භන්යත! ය යයථාපි, භන්යත, 
නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හ ්  වා
මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය 
‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි  ක්ඛන්තී’ති. එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන
ධම්යමොපකාසියතො. එ ාහං, භන්යත, භගවන්තං රණංගච්ඡාමිධම්මඤ්ච
භික්ඛු ංඝඤ්ච.උපා කංමංභගවා ධායරතු, අජ්ජතග්යගපාණුයපතං රණං
ගත’’න්ති. 
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සිඞ්ගාලසුත්තං [සිඞ්ගායලොවා සුත්තන්තං (පී.)] නිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. ආටානාටි සුත්තං 

පඨමභාණවායරො 

275. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවාරාජගයහවිහරති ගිජ්ඣකූයට
ප්බයත. අථ යඛො චත්තායරො මහාරාජා [මහාරාජායනො (ක.)] මහතියා ච
යක්ඛය නාය මහතියා ච ගන්ධ්බය නාය මහතියා ච කුම්භණ්ඩය නාය
මහතියා ච නාගය නාය චතුද්දි ං රක්ඛං ඨයපත්වා චතුද්දි ං ගුම්බං 
ඨයපත්වා චතුද්දි ං ඔවරණං ඨයපත්වා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං ගිජ්ඣකූටං ප්බතං ඔභාය ත්වා 
[ගිජ්ඣකූටං ඔභාය ත්වා (සී.  යා. පී.)] යයන භගවා යතනුප ඞ්කමිංසු; 
උප ඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. යතපි යඛො
යක්ඛා අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, 
අප්යපකච්යච භගවතා  ද්ධිං  ම්යමොදිංසු,  ම්යමො නීයං කථං  ාරණීයං
වීති ායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු, අප්යපකච්යචයයනභගවා යතනඤ්ජලිං
පණායමත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං  ායවත්වා 
එකමන්තංනිසීදිංසු, අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

276. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යව ් වයණො මහාරාජා භගවන්තං 
එත යවොච – ‘‘ න්ති හි, භන්යත, උළාරා යක්ඛා භගවයතො අප්ප න්නා.
 න්ති හි, භන්යත, උළාරා යක්ඛා භගවයතො ප න්නා.  න්ති හි, භන්යත, 
මජ්ඣමා යක්ඛාභගවයතොඅප්ප න්නා. න්තිහි, භන්යත, මජ්ඣමායක්ඛා
භගවයතොප න්නා.  න්තිහි, භන්යත, නීචායක්ඛාභගවයතොඅප්ප න්නා.
 න්තිහි, භන්යත, නීචායක්ඛා භගවයතොප න්නා.යයභුයයයන යඛොපන, 
භන්යත, යක්ඛා අප්ප න්නායයව භගවයතො. තං කි ්  යහතු? භගවා හි, 
භන්යත, පාණාතිපාතා යවරමණියා ධම්මං ය ය ති, අදින්නා ානා
යවරමණියා ධම්මං ය ය ති, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා ධම්මං
ය ය ති, මු ාවා ා යවරමණියා ධම්මං ය ය ති, 
සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානා යවරමණියා ධම්මං ය ය ති. යයභුයයයන
යඛො පන, භන්යත, යක්ඛා අප්පටිවිරතායයව පාණාතිපාතා, අප්පටිවිරතා
අදින්නා ානා, අප්පටිවිරතා කායමසුමිච්ඡාචාරා, අප්පටිවිරතා මු ාවා ා, 
අප්පටිවිරතා සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානා. යත ං තං යහොති අප්පියං
අමනාපං.  න්ති හි, භන්යත, භගවයතො  ාවකා අරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි ය නා නානි පටිය වන්ති අප්ප ද් ානි අප්පනිග්යඝො ානි
විජනවාතානි මනු ් රාහ ්ය යයකානි [මනු ් රාහය යයකානි (සී.  යා.
පී.)] පටි ල්ලාන ාරුප්පානි. තත්ථ  න්තිඋළාරා යක්ඛානිවාසියනො, යය
ඉම ්මිං භගවයතො පාවචයන අප්ප න්නා. යත ං ප ා ාය උග්ගණ්හාතු, 
භන්යත, භගවා ආටානාටියං රක්ඛං භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපා කානං
උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිං ාය ොසුවිහාරායා’’ති. අධිවාය සි
භගවා තුණ්හීභායවන. 
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අථ යඛො යව ් වයණො මහාරාජා භගවයතො අධිවා නං විදිත්වා තායං
යවලායං ඉමංආටානාටියංරක්ඛංඅභාසි– 

277. ‘‘විප ්සි ්  ච [ඉයම චකාරා යපොරාණයපොත්ථයකසු නත්ථි] 
නමත්ථු, චක්ඛුමන්ත ් සිරීමයතො. 

සිඛි ් පි ච [ඉයම චකාරා යපොරාණයපොත්ථයකසු නත්ථි] නමත්ථු, 
 ්බභූතානුකම්පියනො. 

‘‘යව ් භු ්  ච [ඉයම චකාරා යපොරාණයපොත්ථයකසු නත්ථි] 
නමත්ථු, න්හාතක ් තප ්සියනො; 
නමත්ථු කකු න්ධ ් , මාරය නාපමද්දියනො. 

‘‘යකොණාගමන ් නමත්ථු, බ්රාහ්මණ ් වුසීමයතො; 
ක ් ප ් ච [ඉයමචකාරායපොරාණයපොත්ථයකසු නත්ථි] නමත්ථු, 
විප්පමුත්ත ්  ්බධි. 

‘‘අඞ්ගීර  ් නමත්ථු,  කයපුත්ත ් සිරීමයතො; 
යයො ඉමං ධම්මං ය ය සි [ධම්මමය ය සි (සී.  යා. පී.), ධම්මං
ය ය ති(?)],  ්බදුක්ඛාපනූ නං. 

‘‘යයචාපිනි්බුදතායලොයක, යථාභූතංවිප ්සිසුං; 
යතජනාඅපිසුණාථ [අපිසුණා(සී. යා. පී.)], මහන්තාවීත ාර ා. 

‘‘හිතංය වමනු ් ානං, යංනම ් න්තියගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, මහන්තංවීත ාර ං. 

278. ‘‘යයතො උග්ගච්ඡති සූරියයො [සුරියයො (සී.  යා. පී.)], ආදිච්යචො
මණ්ඩලීමහා. 

ය ් චුග්ගච්ඡමාන ් ,  ංවරීපිනිරුජ්ඣති; 
ය ් චුග්ගයතසූරියය, ‘දිවය ො’තිපවුච්චති. 

‘‘රහය ොපි තත්ථගම්භීයරො,  මුද්ය ො  රියතො යකො; 
එවංතංතත්ථජානන්ති, ‘ මුද්ය ො රියතො යකො’. 

‘‘ඉයතො ‘ ාපුරිමාදි ා’, ඉතිනංආචික්ඛතී ජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘‘ගන්ධ්බානං අධිපති [ආධිපති (සී.  යා. පී.) එවමුපරිපි], 
‘ධතරට්යඨො’තිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, ගන්ධ්යබහිපුරක්ඛයතො. 
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‘‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

යත චාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධං ආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’. 

279. ‘‘යයනයපතාපවුච්චන්ති, පිසුණාපිට්ඨිමංසිකා. 

පාණාතිපාතියනොලුද් ා [ලුද්ධා(පී. ක.)], යචොරායනකතිකාජනා. 

‘‘ඉයතො ‘ ා ක්ඛිණා දි ා’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘‘කුම්භණ්ඩානංඅධිපති, ‘විරූළ්යහො’ඉතිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, කුම්භණ්යඩහිපුරක්ඛයතො. 

‘‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘‘නයමො යතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයත පුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘‘ජිනං වන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාම යගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’. 

280. ‘‘යත්ථයචොග්ගච්ඡතිසූරියයො, ආදිච්යචොමණ්ඩලීමහා. 

ය ් යචොග්ගච්ඡමාන ් , දිවය ොපිනිරුජ්ඣති; 
ය ් යචොග්ගයතසූරියය, ‘ ංවරී’තිපවුච්චති. 

‘‘රහය ොපිතත්ථගම්භීයරො,  මුද්ය ො රියතො යකො; 
එවංතංතත්ථජානන්ති, ‘ මුද්ය ො රියතො යකො’. 
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‘‘ඉයතො‘ ාපච්ඡිමාදි ා’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යං දි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සි ය ො. 

‘‘නාගානඤ්ච අධිපති, ‘විරූපක්යඛො’ති නාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, නායගයහවපුරක්ඛයතො. 

‘‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’. 

281. ‘‘යයන උත්තරකුරුව්යහො [උත්තරකුරූ රම්මා (සී.  යා. පී.)], 
මහායනරුසු  ් යනො. 

මනු ් ාතත්ථජායන්ති, අමමාඅපරිග්ගහා. 

‘‘න යතබීජංපවපන්ති, නපිනීයන්ති නඞ්ගලා; 
අකට්ඨපාකිමං ාලිං, පරිභුඤ්ජන්තිමානු ා. 

‘‘අකණංඅථු ංසුද්ධං, සුගන්ධංතණ්ඩුලප්ෙලං; 
තුණ්ඩිකීයර පචිත්වාන, තයතොභුඤ්ජන්ති යභොජනං. 

‘‘ගාවිංඑකඛුරංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං; 
පසුංඑකඛුරංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘‘ඉත්ථිංවාවාහනං [ඉත්ථී-වාහනං(සී.පී.), ඉත්ථීංවාහනං( යා.)] 
කත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං; 
පුරි ංවාහනංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘‘කුමාරිං වාහනංකත්වා, අනුයන්ති දිය ොදි ං; 
කුමාරංවාහනංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘‘යතයායනඅභිරුහිත්වා, 
 ්බාදි ාඅනුපරියායන්ති [අනුපරියන්ති ( යා.)]; 
පචාරාත ් රාජියනො. 
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‘‘හත්ථියානංඅ ් යානං, දි්බංයානංඋපට්ඨිතං; 
පා ා ාසිවිකායචව, මහාරාජ ් ය  ්සියනො. 

‘‘ත ් චනගරාඅහු, 
අන්තලික්යඛසුමාපිතා; 
ආටානාටාකුසිනාටාපරකුසිනාටා, 
නාටසුරියා [නාටපුරියා(සී.පී.), නාටපරියා ( යා.)] පරකුසිටනාටා. 

‘‘උත්තයරන කසිවන්යතො [කපිවන්යතො(සී. යා.පී)], 
ජයනොඝමපයරනච; 
නවනවුතියයොඅම්බරඅම්බරවතියයො, 
ආළකමන් ානාමරාජධානී. 

‘‘කුයවර ්  යඛොපන, මාරි , මහාරාජ ් වි ාණා නාමරාජධානී; 
ත ්මාකුයවයරොමහාරාජා, ‘යව ් වයණො’තිපවුච්චති. 

‘‘පච්යච න්යතො පකාය න්ති, තයතොලාතත්තලා තයතොතලා; 
ඔජසියතජසිතයතොජසී, සූයරොරාජාඅරිට්යඨොයනමි. 

‘‘රහය ොපිතත්ථධරණීනාම, යයතොයමඝාපව ් න්ති; 
ව ් ායයතොපතායන්ති,  භාපිතත්ථ ාලවතී [භගලවතී(සී. යා.
පී.)] නාම. 

‘‘යත්ථ යක්ඛාපයිරුපා න්ති, තත්ථ නිච්චෙලාරුක්ඛා; 
නානාදිජගණායුතා, මයූරයකොඤ්චාභිරු ා; 
යකොකිලාදීහිවග්ගුහි. 

‘‘ජීවඤ්ජීවක ද්ය ත්ථ, අයථොඔට්ඨවචිත්තකා; 
කුක්කුටකා [කුකුත්ථකා (සී.පී.)] කුළීරකා, වයනයපොක්ඛර ාතකා. 

‘‘සුක ාළික ද්ය ත්ථ,  ණ්ඩමාණවකානිච; 
ය ොභති ්බකාලං ා, කුයවරනළිනී  ා. 

‘‘ඉයතො‘ ාඋත්තරාදි ා’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘‘යක්ඛානඤ්චඅධිපති, ‘කුයවයරො’ඉතිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, යක්යඛයහවපුරක්ඛයතො. 

‘‘පුත්තාපි ත ් බහයවො, එකනාමාතියම සුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

‘‘යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
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දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතම’’’න්ති. 

‘‘අයං යඛො  ා, මාරි , ආටානාටියා රක්ඛා භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං
උපා කානංඋපාසිකානංගුත්තියාරක්ඛාය අවිහිං ායොසුවිහාරාය. 

282. ‘‘ය ්  ක ් චි, මාරි , භික්ඛු ් වාභික්ඛුනියාවාඋපා ක ් වා
උපාසිකාය වා අයං ආටානාටියා රක්ඛා සුග්ගහිතා භවි ් ති  මත්තා
පරියාපුතා [පරියාපුටා (ක.)]. තං යච අමනු ්ය ො යක්යඛො වා යක්ඛිනී වා
යක්ඛයපොතයකො වා යක්ඛයපොතිකා වා යක්ඛමහාමත්යතො වා
යක්ඛපාරි ජ්යජො වා යක්ඛපචායරො වා, ගන්ධ්යබො වා ගන්ධ්බී වා 
ගන්ධ්බයපොතයකො වා ගන්ධ්බයපොතිකා වා ගන්ධ්බමහාමත්යතො වා
ගන්ධ්බපාරි ජ්යජො වා ගන්ධ්බපචායරො වා, කුම්භණ්යඩො වා කුම්භණ්ඩී
වා කුම්භණ්ඩයපොතයකො වා කුම්භණ්ඩයපොතිකා වා කුම්භණ්ඩමහාමත්යතො
වා කුම්භණ්ඩපාරි ජ්යජො වා කුම්භණ්ඩපචායරො වා, නායගො වා නාගී වා
නාගයපොතයකොවානාගයපොතිකා වා නාගමහාමත්යතොවානාගපාරි ජ්යජො
වා නාගපචායරො වා, පදුට්ඨචිත්යතො භික්ඛුං වා භික්ඛුනිං වා උපා කං වා
උපාසිකංවාගච්ඡන්තංවාඅනුගච්යඡයය, ඨිතංවා උපතිට්යඨයය, නිසින්නං
වා උපනිසීය යය, නිපන්නං වා උපනිපජ්යජයය. න යම ය ො, මාරි , 
අමනු ්ය ොලයභයයගායමසුවානිගයමසුවා ක්කාරංවාගරුකාරංවා.න
යම ය ො, මාරි , අමනු ්ය ො ලයභයය ආළකමන් ාය නාම රාජධානියා
වත්ථුං වා වා ං වා. න යම ය ො, මාරි , අමනු ්ය ො ලයභයය යක්ඛානං
 මිතිං ගන්තුං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා අනාවය්හම්පිනංකයරයයං
අවිවය්හං.අපි ්සුනං, මාරි , අමනු ් ාඅත්තාහිපි පරිපුණ්ණාහිපරිභා ාහි
පරිභාය යයං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා රිත්තංපි ්  පත්තං සීය 
නික්කුජ්යජයයං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා  ත්තධාපි ්  මුද්ධං
ොයලයයං. 

‘‘ න්තිහි, මාරි , අමනු ් ාචණ්ඩාරුද්ධා [රුද් ා(සී.පී.)] රභ ා, යත
යනව මහාරාජානං ආදියන්ති, න මහාරාජානං පුරි කානං ආදියන්ති, න
මහාරාජානං පුරි කානං පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , 
අමනු ් ා මහාරාජානං අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. ය යයථාපි, මාරි , 
රඤ්යඤො මාගධ ්  විජියත මහායචොරා. යත යනව රඤ්යඤො මාගධ ්  
ආදියන්ති, න රඤ්යඤො මාගධ ්  පුරි කානං ආදියන්ති, න රඤ්යඤො
මාගධ ්  පුරි කානං පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , 
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මහායචොරා රඤ්යඤො මාගධ ්  අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. එවයමව යඛො, 
මාරි ,  න්ති අමනු ් ා චණ්ඩා රුද්ධා රභ ා, යත යනව මහාරාජානං 
ආදියන්ති, නමහාරාජානංපුරි කානංආදියන්ති, න මහාරාජානංපුරි කානං
පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , අමනු ් ා මහාරාජානං
අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. යයො හි යකොචි, මාරි , අමනු ්ය ො යක්යඛො වා
යක්ඛිනී වා…යප.… ගන්ධ්යබො වා ගන්ධ්බී වා … කුම්භණ්යඩො වා
කුම්භණ්ඩීවා…නායගො වානාගීවානාගයපොතයකො වානාගයපොතිකා වා 
නාගමහාමත්යතො වා නාගපාරි ජ්යජො වා නාගපචායරො වා පදුට්ඨචිත්යතො
භික්ඛුං වා භික්ඛුනිං වා උපා කං වා උපාසිකං වා ගච්ඡන්තං වා
අනුගච්යඡයය, ඨිතංවා උපතිට්යඨයය, නිසින්නංවාඋපනිසීය යය, නිපන්නං
වා උපනිපජ්යජයය. ඉයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං
මහාය නාපතීනං උජ්ඣායපත්බං වික්කන්දිත්බං විරවිත්බං – ‘අයං
යක්යඛො ගණ්හාති, අයං යක්යඛො ආවි ති, අයං යක්යඛො යහයඨති, අයං 
යක්යඛො වියහයඨති, අයං යක්යඛො හිං ති, අයං යක්යඛො විහිං ති, අයං
යක්යඛොන මුඤ්චතී’ති. 

283. ‘‘කතයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං 
මහාය නාපතීනං? 

‘‘ඉන්ය ොය ොයමොවරුයණොච, භාරද්වායජොපජාපති; 
චන් යනොකාමය ට්යඨොච, කින්නුඝණ්ඩුනිඝණ්ඩුච. 

‘‘පනාය ො ඔපමඤ්යඤොච, ය වසූයතොචමාතලි; 
චිත්තය යනොචගන්ධ්යබො, නයළොරාජාජයන යභො [ජයනො යභො
( යා.)]. 

‘‘ ාතාගියරොයහමවයතො, පුණ්ණයකොකරතියයොගුයළො; 
සිවයකො මුචලින්ය ොච, යව ් ාමිත්යතො යුගන්ධයරො. 

‘‘යගොපායලො සුප්පයරොයධො ච [සුප්පයගයධො ච (සී.  යා. පී.)], හිරි
යනත්ති [හිරීයනත්තී(සී.පී.)] ච මන්දියයො; 
පඤ්චාලචණ්යඩොආළවයකො, පජ්ජුන්යනොසුමයනොසුමුයඛො; 
 ධිමුයඛොමණිමාණිවයරො [මණිමානිචයරො( යා. පී.)] දීයඝො, අයථො
ය රී යකො හ. 

‘‘ඉයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං මහාය නාපතීනං 
උජ්ඣායපත්බං වික්කන්දිත්බං විරවිත්බං – ‘අයං යක්යඛො ගණ්හාති, 
අයං යක්යඛො ආවි ති, අයං යක්යඛො යහයඨති, අයං යක්යඛො වියහයඨති, 
අයංයක්යඛොහිං ති, අයංයක්යඛො විහිං ති, අයංයක්යඛොනමුඤ්චතී’ති. 

‘‘අයං යඛො  ා, මාරි , ආටානාටියා රක්ඛා භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං
උපා කානංඋපාසිකානංගුත්තියාරක්ඛායඅවිහිං ාය ොසුවිහාරාය.හන් ච
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පටුන 

 ානි මයං, මාරි , ගච්ඡාම බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘ය ්  ානි
තුම්යහමහාරාජායනොකාලංමඤ්ඤථා’’ති. 

284. අථ යඛො චත්තායරො මහාරාජා උට්ඨායා නා භගවන්තං 
අභිවාය ත්වා ප ක්ඛිණං කත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. යතපි යඛො යක්ඛා
උට්ඨායා නා අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවාය ත්වා ප ක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායිංසු. අප්යපකච්යච භගවතා  ද්ධිං  ම්යමොදිංසු, 
 ම්යමො නීයං කථං  ාරණීයං වීති ායරත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. 
අප්යපකච්යච යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා
තත්යථවන්තරධායිංසු. අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං  ායවත්වා
තත්යථවන්තරධායිංසු.අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතා තත්යථවන්තරධායිංසූති. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

දුති භාණවායරො 

285. අථ යඛො භගවා ත ් ා රත්තියා අච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි – 
‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිං චත්තායරො මහාරාජා මහතියා ච යක්ඛය නාය
මහතියා ච ගන්ධ්බය නාය මහතියා ච කුම්භණ්ඩය නාය මහතියා ච
නාගය නාය චතුද්දි ං රක්ඛං ඨයපත්වා චතුද්දි ං ගුම්බං ඨයපත්වා
චතුද්දි ං ඔවරණං ඨයපත්වා අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා
යකවලකප්පංගිජ්ඣකූටංප්බතංඔභාය ත්වායයනාහං යතනුප ඞ්කමිංසු; 
උප ඞ්කමිත්වාමංඅභිවාය ත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.යතපියඛො, භික්ඛයව, 
යක්ඛා අප්යපකච්යච මං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච 
මයා  ද්ධිං  ම්යමොදිංසු,  ම්යමො නීයං කථං  ාරණීයං වීති ායරත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච යයනාහං යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං  ායවත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු.අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතා එකමන්තංනිසීදිංසු. 

286. ‘‘එකමන්තංනිසින්යනොයඛො, භික්ඛයව, යව ් වයණොමහාරාජා 
මං එත යවොච – ‘ න්ති හි, භන්යත, උළාරා යක්ඛා භගවයතො
අප්ප න්නා…යප.…  න්ති හි, භන්යත නීචා යක්ඛා භගවයතො ප න්නා. 
යයභුයයයන යඛො පන, භන්යත, යක්ඛා අප්ප න්නායයව භගවයතො. තං
කි ්  යහතු? භගවා හි, භන්යත, පාණාතිපාතා යවරමණියා ධම්මං
ය ය ති… සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානා යවරමණියා ධම්මං ය ය ති.
යයභුයයයන යඛො පන, භන්යත, යක්ඛා අප්පටිවිරතායයව පාණාතිපාතා…
අප්පටිවිරතා සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානා. යත ං තං යහොති අප්පියං
අමනාපං.  න්ති හි, භන්යත, භගවයතො  ාවකා අරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි ය නා නානි පටිය වන්ති අප්ප ද් ානි අප්පනිග්යඝො ානි
විජනවාතානි මනු ් රාහ ්ය යයකානි පටි ල්ලාන ාරුප්පානි. තත්ථ
 න්ති උළාරා යක්ඛා නිවාසියනො, යය ඉම ්මිං භගවයතො පාවචයන
අප්ප න්නා, යත ං ප ා ාය උග්ගණ්හාතු, භන්යත, භගවා ආටානාටියං
රක්ඛං භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපා කානං උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය
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අවිහිං ාය ොසුවිහාරායා’ති. අධිවාය සිං යඛො අහං, භික්ඛයව, 
තුණ්හීභායවන.අථ යඛො, භික්ඛයව, යව ් වයණොමහාරාජායමඅධිවා නං
විදිත්වාතායංයවලායංඉමංආටානාටියං රක්ඛංඅභාසි– 

287. ‘විප ්සි ් චනමත්ථු, චක්ඛුමන්ත ් සිරීමයතො. 

සිඛි ් පිචනමත්ථු,  ්බභූතානුකම්පියනො. 

‘යව ් භු ් චනමත්ථු, න්හාතක ් තප ්සියනො; 
නමත්ථුකකු න්ධ ් , මාරය නාපමද්දියනො. 

‘යකොණාගමන ් නමත්ථු, බ්රාහ්මණ ් වුසීමයතො; 
ක ් ප ් චනමත්ථු, විප්පමුත්ත ්  ්බධි. 

‘අඞ්ගීර  ් නමත්ථු,  කයපුත්ත ් සිරීමයතො; 
යයොඉමංධම්මංය ය සි,  ්බදුක්ඛාපනූ නං. 

‘යයචාපිනි්බුදතායලොයක, යථාභූතංවිප ්සිසුං; 
යතජනාඅපිසුණාථ, මහන්තාවීත ාර ා. 

‘හිතංය වමනු ් ානං, යංනම ් න්තියගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, මහන්තංවීත ාර ං. 

288. ‘යයතො උග්ගච්ඡතිසූරියයො, ආදිච්යචො මණ්ඩලීමහා. 

ය ් චුග්ගච්ඡමාන ් ,  ංවරීපිනිරුජ්ඣති; 
ය ් චුග්ගයතසූරියය, ‘‘දිවය ො’’තිපවුච්චති. 

‘රහය ොපි තත්ථගම්භීයරො,  මුද්ය ො  රියතො යකො; 
එවංතංතත්ථජානන්ති, ‘‘ මුද්ය ො රියතො යකො’’. 

‘ඉයතො‘‘ ාපුරිමාදි ා’’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘ගන්ධ්බානංඅධිපති, ‘‘ධතරට්යඨො’’තිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, ගන්ධ්යබහිපුරක්ඛයතො. 

‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

‘යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 
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‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ් ාඑවංවය මය . 

‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’’. 

289. ‘යයනයපතාපවුච්චන්ති, පිසුණාපිට්ඨිමංසිකා. 

පාණාතිපාතියනොලුද් ා, යචොරායනකතිකාජනා. 

‘ඉයතො ‘‘ ා ක්ඛිණාදි ා’’, ඉතිනංආචික්ඛතී ජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘කුම්භණ්ඩානංඅධිපති, ‘‘විරූළ්යහො’’ඉතිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, කුම්භණ්යඩහිපුරක්ඛයතො. 

‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

‘යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘නයමො යතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’’. 

290. ‘යත්ථයචොග්ගච්ඡතිසූරියයො, ආදිච්යචොමණ්ඩලීමහා. 

ය ් යචොග්ගච්ඡමාන ් , දිවය ොපිනිරුජ්ඣති; 
ය ් යචොග්ගයතසූරියය, ‘‘ ංවරී’’තිපවුච්චති. 

‘රහය ොපිතත්ථගම්භීයරො,  මුද්ය ො රියතො යකො; 
එවංතංතත්ථජානන්ති,  මුද්ය ො රියතො යකො. 

‘ඉයතො‘‘ ාපච්ඡිමාදි ා’’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘නාගානඤ්ච අධිපති, ‘‘විරූපක්යඛො’’ති නාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, නායගයහවපුරක්ඛයතො. 
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‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

‘යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 

‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතමං’’. 

291. ‘යයනඋත්තරකුරුව්යහො, මහායනරුසු  ් යනො. 

මනු ් ාතත්ථජායන්ති, අමමාඅපරිග්ගහා. 

‘න යතබීජංපවපන්ති, නාපිනීයන්ති නඞ්ගලා; 
අකට්ඨපාකිමං ාලිං, පරිභුඤ්ජන්තිමානු ා. 

‘අකණංඅථු ංසුද්ධං, සුගන්ධංතණ්ඩුලප්ෙලං; 
තුණ්ඩිකීයරපචිත්වාන, තයතොභුඤ්ජන්තියභොජනං. 

‘ගාවිංඑකඛුරංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං; 
පසුංඑකඛුරංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘ඉත්ථිංවාවාහනංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං; 
පුරි ංවාහනංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘කුමාරිං වාහනංකත්වා, අනුයන්ති දිය ොදි ං; 
කුමාරංවාහනංකත්වා, අනුයන්තිදිය ොදි ං. 

‘යතයායනඅභිරුහිත්වා, 
 ්බාදි ාඅනුපරියායන්ති; 
පචාරාත ් රාජියනො. 

‘හත්ථියානංඅ ් යානං, 
දි්බංයානංඋපට්ඨිතං; 
පා ා ාසිවිකායචව, 
මහාරාජ ් ය  ්සියනො. 

‘ත ් චනගරාඅහු, 
අන්තලික්යඛසුමාපිතා; 
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ආටානාටාකුසිනාටාපරකුසිනාටා, 
නාටසුරියාපරකුසිටනාටා. 

‘උත්තයරනකසිවන්යතො, 
ජයනොඝමපයරනච; 
නවනවුතියයොඅම්බරඅම්බරවතියයො, 
ආළකමන් ානාමරාජධානී. 

‘කුයවර ් යඛොපන, මාරි , මහාරාජ ් වි ාණානාමරාජධානී; 
ත ්මාකුයවයරොමහාරාජා, ‘‘යව ් වයණො’’තිපවුච්චති. 

‘පච්යච න්යතො පකාය න්ති, තයතොලාතත්තලා තයතොතලා; 
ඔජසියතජසිතයතොජසී, සූයරොරාජාඅරිට්යඨොයනමි. 

‘රහය ොපිතත්ථධරණීනාම, යයතොයමඝාපව ් න්ති; 
ව ් ායයතොපතායන්ති,  භාපිතත්ථ ාලවතීනාම. 

‘යත්ථ යක්ඛාපයිරුපා න්ති, තත්ථනිච්චෙලා රුක්ඛා; 
නානාදිජගණායුතා, මයූරයකොඤ්චාභිරු ා; 
යකොකිලාදීහිවග්ගුහි. 

‘ජීවඤ්ජීවක ද්ය ත්ථ, අයථොඔට්ඨවචිත්තකා; 
කුක්කුටකාකුළීරකා, වයනයපොක්ඛර ාතකා. 

‘සුක ාළික ද්ය ත්ථ,  ණ්ඩමාණවකානිච; 
ය ොභති ්බකාලං ා, කුයවරනළිනී  ා. 

‘ඉයතො‘‘ ාඋත්තරාදි ා’’, ඉතිනංආචික්ඛතීජයනො; 
යංදි ංඅභිපායලති, මහාරාජාය  ්සිය ො. 

‘යක්ඛානඤ්චඅධිපති, ‘‘කුයවයරො’’ඉතිනාමය ො; 
රමතීනච්චගීයතහි, යක්යඛයහවපුරක්ඛයතො. 

‘පුත්තාපිත ් බහයවො, එකනාමාතියමසුතං; 
අසීති  එයකොච, ඉන් නාමාමහ්බලා. 

‘යතචාපිබුදද්ධංදි ්වාන, බුදද්ධංආදිච්චබන්ධුනං; 
දූරයතොවනම ් න්ති, මහන්තංවීත ාර ං. 

‘නයමොයතපුරි ාජඤ්ඤ, නයමොයතපුරිසුත්තම; 
කු යලන යමක්ඛසි, අමනු ් ාපිතංවන් න්ති; 
සුතංයනතංඅභිණ්හය ො, ත ්මාඑවංවය මය . 
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‘‘ජිනංවන් ථයගොතමං, ජිනංවන් ාමයගොතමං; 
විජ්ජාචරණ ම්පන්නං, බුදද්ධංවන් ාමයගොතම’’න්ති. 

292. ‘අයං යඛො  ා, මාරි , ආටානාටියා රක්ඛා භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං
උපා කානං උපාසිකානං ගුත්තියා රක්ඛාය අවිහිං ාය ොසුවිහාරාය. ය ් 
ක ් චි, මාරි , භික්ඛු ් වාභික්ඛුනියා වාඋපා ක ් වාඋපාසිකාය වා
අයං ආටානාටියා රක්ඛා සුග්ගහිතා භවි ් ති  මත්තා පරියාපුතා තං යච
අමනු ්ය ො යක්යඛො වා යක්ඛිනී වා…යප.… ගන්ධ්යබො වා ගන්ධ්බී
වා…යප.… කුම්භණ්යඩො වා කුම්භණ්ඩී වා…යප.… නායගො වා නාගී වා
නාගයපොතයකොවානාගයපොතිකාවානාගමහාමත්යතොවානාගපාරි ජ්යජො
වා නාගපචායරො වා, පදුට්ඨචිත්යතො භික්ඛුං වා භික්ඛුනිං වා උපා කං වා
උපාසිකංවාගච්ඡන්තංවා අනුගච්යඡයය, ඨිතංවාඋපතිට්යඨයය, නිසින්නං
වා උපනිසීය යය, නිපන්නං වා උපනිපජ්යජයය. න යම ය ො, මාරි , 
අමනු ්ය ොලයභයයගායමසුවානිගයමසුවා ක්කාරං වාගරුකාරංවා.න
යම ය ො, මාරි , අමනු ්ය ො ලයභයය ආළකමන් ාය නාම රාජධානියා 
වත්ථුං වා වා ං වා. න යම ය ො, මාරි , අමනු ්ය ො ලයභයය යක්ඛානං
 මිතිං ගන්තුං. අපි ්සුනං, මාරි , අමනු ් ා අනාවය්හම්පිනංකයරයයං
අවිවය්හං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා අත්තාහි පරිපුණ්ණාහි පරිභා ාහි
පරිභාය යයං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා රිත්තංපි ්  පත්තං සීය 
නික්කුජ්යජයයං. අපි ්සු නං, මාරි , අමනු ් ා  ත්තධාපි ්  මුද්ධං
ොයලයයං.  න්ති හි, මාරි , අමනු ් ා චණ්ඩා රුද්ධා රභ ා, යත යනව
මහාරාජානං ආදියන්ති, න මහාරාජානං පුරි කානං ආදියන්ති, න
මහාරාජානං පුරි කානං පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , 
අමනු ් ා මහාරාජානං අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. ය යයථාපි, මාරි , 
රඤ්යඤො මාගධ ්  විජියත මහායචොරා. යත යනව රඤ්යඤො මාගධ ් 
ආදියන්ති, න රඤ්යඤො මාගධ ්  පුරි කානං ආදියන්ති, න රඤ්යඤො
මාගධ ්  පුරි කානං පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , 
මහායචොරා රඤ්යඤො මාගධ ්  අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. එවයමව යඛො, 
මාරි ,  න්ති අමනු ් ා චණ්ඩා රුද්ධා රභ ා, යත යනව මහාරාජානං
ආදියන්ති, නමහාරාජානංපුරි කානං ආදියන්ති, නමහාරාජානංපුරි කානං
පුරි කානං ආදියන්ති. යත යඛො යත, මාරි , අමනු ් ා මහාරාජානං
අවරුද්ධා නාම වුච්චන්ති. යයො හි යකොචි, මාරි , අමනු ්ය ො යක්යඛො වා 
යක්ඛිනීවා…යප.…ගන්ධ්යබොවාගන්ධ්බීවා…යප.…කුම්භණ්යඩොවා
කුම්භණ්ඩී වා…යප.…නායගොවානාගීවා…යප.…පදුට්ඨචිත්යතොභික්ඛුං
වාභික්ඛුනිංවාඋපා කංවා උපාසිකංවාගච්ඡන්තංවාඋපගච්යඡයය, ඨිතං
වාඋපතිට්යඨයය, නිසින්නංවා උපනිසීය යය, නිපන්නංවාඋපනිපජ්යජයය.
ඉයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං මහාය නාපතීනං
උජ්ඣායපත්බං වික්කන්දිත්බං විරවිත්බං – ‘අයං යක්යඛො ගණ්හාති, 
අයං යක්යඛො ආවි ති, අයං යක්යඛො යහයඨති, අයං යක්යඛො වියහයඨති, 
අයංයක්යඛොහිං ති, අයංයක්යඛොවිහිං ති, අයංයක්යඛොනමුඤ්චතී’ති. 
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293. ‘කතයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං
මහාය නාපතීනං? 

‘ඉන්ය ොය ොයමොවරුයණොච, භාරද්වායජොපජාපති; 
චන් යනොකාමය ට්යඨොච, කින්නුඝණ්ඩුනිඝණ්ඩුච. 

‘පනාය ොඔපමඤ්යඤොච, ය වසූයතොචමාතලි; 
චිත්තය යනොචගන්ධ්යබො, නයළොරාජාජයන යභො. 

‘ ාතාගියරොයහවමයතො, පුණ්ණයකොකරතියයොගුයළො; 
සිවයකොමුචලින්ය ොච, යව ් ාමිත්යතොයුගන්ධයරො. 

‘යගොපායලොසුප්පයරොයධොච, හිරියනත්තිචමන්දියයො; 
පඤ්චාලචණ්යඩොආළවයකො, පජ්ජුන්යනොසුමයනොසුමුයඛො; 
 ධිමුයඛොමණිමාණිවයරොදීයඝො, අයථොය රී යකො හ. 

‘ඉයම ං යක්ඛානං මහායක්ඛානං ය නාපතීනං මහාය නාපතීනං 
උජ්ඣායපත්බං වික්කන්දිත්බං විරවිත්බං – ‘‘අයං යක්යඛො ගණ්හාති, 
අයං යක්යඛො ආවි ති, අයං යක්යඛො යහයඨති, අයං යක්යඛො වියහයඨති, 
අයංයක්යඛොහිං ති, අයංයක්යඛො විහිං ති, අයංයක්යඛොනමුඤ්චතී’’ති.
අයං යඛො, මාරි , ආටානාටියා රක්ඛා භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපා කානං
උපාසිකානංගුත්තියාරක්ඛායඅවිහිං ායොසුවිහාරාය.හන් ච  ානිමයං, 
මාරි , ගච්ඡාම, බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’’ති. ‘‘‘ය ්   ානි තුම්යහ 
මහාරාජායනොකාලංමඤ්ඤථා’’’ති. 

294. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො මහාරාජා උට්ඨායා නා මං 
අභිවාය ත්වා ප ක්ඛිණං කත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. යතපි යඛො, 
භික්ඛයව, යක්ඛා උට්ඨායා නා අප්යපකච්යච මං අභිවාය ත්වා ප ක්ඛිණං
කත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. අප්යපකච්යච මයා  ද්ධිං  ම්යමොදිංසු, 
 ම්යමො නීයං කථං  ාරණීයං වීති ායරත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු.
අප්යපකච්යච යයනාහං යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු.
අප්යපකච්යච නාමයගොත්තං  ායවත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු.
අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතාතත්යථවන්තරධායිංසු. 

295. ‘‘උග්ගණ්හාථ, භික්ඛයව, ආටානාටියං රක්ඛං. පරියාපුණාථ, 
භික්ඛයව, ආටානාටියං රක්ඛං. ධායරථ, භික්ඛයව, ආටානාටියං රක්ඛං.
අත්ථ ංහිතා [අත්ථ ංහිතායං ( යා.)], භික්ඛයව, ආටානාටියා රක්ඛා
භික්ඛූනංභික්ඛුනීනංඋපා කානංඋපාසිකානංගුත්තියාරක්ඛාය අවිහිං ාය
ොසුවිහාරායා’’ති.ඉ මයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං 
අභිනන්දුන්ති. 

ආටානාටියසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 
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10. සඞ්ගීතිසුත්තං 

296. එවං යමසුතං–එකං මයංභගවාමල්යලසුචාරිකං චරමායනො
මහතාභික්ඛු ඞ්යඝන ද්ධිංපඤ්චමත්යතහිභික්ඛු යතහියයනපාවානාම 
මල්ලානං නගරං ත ව රි. තත්ර සු ං භගවා පාවායං විහරති චුන්  ් 
කම්මාරපුත්ත ්  අම්බවයන. 

උ්භතකනවසන්ධපරාගාරං 

297. යතන යඛො පන  මයයන පායවයයකානං මල්ලානං උ්භතකං
නාම නවං  න්ධාගාරං [ න්ථාගාරං (සී. පී.),  ණ්ඨාගාරං ( යා. කං.)] 
අචිරකාරිතං යහොති අනජ්ඣාවුට්ඨං [අනජ්ඣාවුත්ථං (සී.  යා. පී. ක.)] 
 මයණනවාබ්රාහ්මයණනවායකනචිවාමනු ් භූයතන. අ ්ය ොසුංයඛො
පායවයයකා මල්ලා – ‘‘භගවා කිර මල්යලසු චාරිකං චරමායනො මහතා 
භික්ඛු ඞ්යඝන  ද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛු යතහි පාවං අනුප්පත්යතො
පාවායං විහරති චුන්  ්  කම්මාරපුත්ත ්  අම්බවයන’’ති. අථ යඛො
පායවයයකා මල්ලා යයන භගවා යතනුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො
පායවයයකාමල්ලාභගවන්තංඑත යවොචුං–‘‘ඉධ, භන්යත, පායවයයකානං
මල්ලානං උ්භතකං නාම නවං  න්ධාගාරං අචිරකාරිතං යහොති
අනජ්ඣාවුට්ඨං  මයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යකනචිවාමනු ් භූයතන.
තඤ්ච යඛො, භන්යත, භගවා පඨමං පරිභුඤ්ජතු, භගවතා පඨමං පරිභුත්තං
පච්ඡා පායවයයකා මල්ලා පරිභුඤ්ජි ් න්ති. ත  ්  පායවයයකානං
මල්ලානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. අධිවාය සි යඛො භගවා
තුණ්හීභායවන. 

298. අථ යඛො පායවයයකා මල්ලා භගවයතො අධිවා නං විදිත්වා
උට්ඨායා නාභගවන්තංඅභිවාය ත්වාප ක්ඛිණංකත්වායයන  න්ධාගාරං
යතනුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා  ්බ න්ථරිං [ ්බ න්ථරිං  න්ථතං
(ක.)]  න්ධාගාරං  න්ථරිත්වා භගවයතො ආ නානි පඤ්ඤායපත්වා
උ කමණිකං පතිට්ඨයපත්වා යතලපදීපං ආයරොයපත්වා යයන භගවා 
යතනුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවාය ත්වා එකමන්තං 
අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො යත පායවයයකා මල්ලා භගවන්තං 
එත යවොචුං–‘‘ ්බ න්ථරි න්ථතං [ ්බ න්ථරිං න්ථතං(සී. පී.ක.)], 
භන්යත,  න්ධාගාරං, භගවයතො ආ නානි පඤ්ඤත්තානි, උ කමණියකො
පතිට්ඨාපියතො, යතලපදීයපොආයරොපියතො. ය ්  ානි, භන්යත, භගවාකාලං
මඤ්ඤතී’’ති. 

299. අථ යඛො භගවා නිවාය ත්වා පත්තචීවරමා ාය  ද්ධිං 
භික්ඛු ඞ්යඝන යයන  න්ධාගාරං යතනුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා පාය 
පක්ඛායලත්වා  න්ධාගාරං පවිසිත්වා මජ්ඣමං ථම්භං නි ් ාය
පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි. භික්ඛු ඞ්යඝොපි යඛො පාය  පක්ඛායලත්වා
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පටුන 

 න්ධාගාරං පවිසිත්වා පච්ඡිමං භිත්තිං නි ් ාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි
භගවන්තංයයවපුරක්ඛත්වා. පායවයයකාපියඛොමල්ලාපාය පක්ඛායලත්වා
 න්ධාගාරං පවිසිත්වා පුරත්ථිමං භිත්තිං නි ් ාය පච්ඡිමාභිමුඛා නිසීදිංසු
භගවන්තංයයවපුරක්ඛත්වා.අථයඛොභගවා පායවයයයකමල්යලබහුය ව
රත්තිං ධම්මියා කථාය  න්  ්ය ත්වා  මා යපත්වා  මුත්යතයජත්වා
 ම්පහංය ත්වා උයයයොයජසි – ‘‘අභික්කන්තා යඛො, වාය ට්ඨා, රත්ති.
ය ්  ානිතුම්යහකාලංමඤ්ඤථා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොපායවයයකා 
මල්ලා භගවයතො පටි ්සුත්වා උට්ඨායා නා භගවන්තං අභිවාය ත්වා 
ප ක්ඛිණංකත්වාපක්කමිංසු. 

300. අථ යඛො භගවා අචිරපක්කන්යතසු පායවයයයකසු මල්යලසු 
තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්ඛු ංඝං අනුවියලොයකත්වා ආය ්මන්තං
 ාරිපුත්තං ආමන්යතසි – ‘‘විගතථිනමිද්යධො [විගතථීනමිද්යධො (සී.  යා.
කං. පී.)] යඛො,  ාරිපුත්ත, භික්ඛු ඞ්යඝො. පටිභාතුතං,  ාරිපුත්ත, භික්ඛූනං 
ධම්මීකථා. පිට්ඨි යම ආගිලායති. තමහං ආයමි ් ාමී’’ති [ආයයමයයාමීති
( යා. කං.)]. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආය ්මා  ාරිපුත්යතො භගවයතො
පච්ච ්ය ොසි. අථ යඛො භගවා චතුග්ගුණං  ඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා 
 ක්ඛියණන ප ්ය න සීහය යයං කප්යපසි පාය  පා ං අච්චාධාය,  යතො
 ම්පජායනො උට්ඨාන ඤ්ඤංමනසිකරිත්වා. 

භින්නනිගණ්ඨවත්ථු 

301. යතන යඛො පන  මයයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො පාවායං 
අධුනාකාලඞ්කයතො යහොති. ත ්  කාලඞ්කිරියාය භින්නා නිගණ්ඨා 
ද්යවධිකජාතා [ද්යධළ්හකජාතා ( යා. කං.)] භණ්ඩනජාතා කලහජාතා
විවා ාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛ ත්තීහි විතු න්තා විහරන්ති [විචරන්ති
( යා.කං.)] – ‘‘නත්වංඉමං ධම්මවිනයංආජානාසි, අහංඉමංධම්මවිනයං
ආජානාමි, කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානි ් සි! මිච්ඡාපටිපන්යනො
ත්වමසි, අහම ්මි ම්මාපටිපන්යනො. හිතංයම, අ හිතංයත.පුයරවචනීයං
පච්ඡා අවච, පච්ඡාවචනීයං පුයර අවච. අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තං, 
ආයරොපියතො යත වාය ො, නිග්ගහියතො ත්වමසි, චර වා ප්පයමොක්ඛාය, 
නි්යබයඨහි වා  යච පයහොසී’’ති. වයධොයයව යඛො මඤ්යඤනිගණ්යඨසු 
නාටපුත්තියයසු වත්තති. යයපි [යයපි යත (සී. පී.)] නිගණ්ඨ ් 
නාටපුත්ත ්  ාවකාගිහීඔ ාතව නා, යතපිනිගණ්යඨසුනාටපුත්තියයසු
නි්බින්නරූපාවිරත්තරූපාපටිවානරූපා, යථාතං දුරක්ඛායතධම්මවිනයය
දුප්පයවදියත අනියයානියක අනුප ම ංවත්තනියක 
අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතභින්නථූයපඅප්පටි රයණ. 

302. අථයඛොආය ්මා ාරිපුත්යතොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘නිගණ්යඨො, 
ආවුය ො, නාටපුත්යතො පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො, ත ්  කාලඞ්කිරියාය
භින්නා නිගණ්ඨා ද්යවධිකජාතා…යප.… භින්නථූයප අප්පටි රයණ’’.
‘‘එවඤ්යහතං, ආවුය ො, යහොති දුරක්ඛායත ධම්මවිනයය දුප්පයවදියත
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අනියයානියක අනුප ම ංවත්තනියක අ ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියත. අයං 
යඛො පනාවුය ො අම්හාකං [අ ්මාකං (පී.)] භගවතා [භගවයතො (ක. සී.)] 
ධම්යමො  ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො උප ම ංවත්තනියකො 
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො. තත්ථ  ්යබයහව  ඞ්ගායිත්බං, න
විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ්  චිරට්ඨිතිකං, ත  ් 
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
ය වමනු ් ානං. 

‘‘කතයමො චාවුය ො, අම්හාකං භගවතා [භගවයතො (ක. සී.)] ධම්යමො
 ්වාක්ඛායතො සුප්පයවදියතො නියයානියකො උප ම ංවත්තනියකො 
 ම්මා ම්බුදද්ධප්පයවදියතො; යත්ථ  ්යබයහව  ඞ්ගායිත්බං, න
විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ්  චිරට්ඨිතිකං, ත  ් 
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
ය වමනු ් ානං? 

එකකං 

303. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන එයකො ධම්යමො  ම්ම ක්ඛායතො. තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං, න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ්  
චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පාය අත්ථාය
හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයමො එයකො ධම්යමො?  ්යබ  ත්තා
ආහාරට්ඨිතිකා.  ්යබ ත්තා ඞ්ඛාරට්ඨිතිකා.අයංයඛො, ආවුය ො, යතන
භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා  ම්මා ම්බුදද්යධන එයකො ධම්යමො
 ම්ම ක්ඛායතො.තත්ථ ්යබයහව ඞ්ගායිත්බං, න විවදිත්බං, යථයි ං
බ්රහ්මචරියංඅද්ධනියංඅ ්  චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛාය ය වමනු ් ානං. 

දුකං 

304. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන ද්යව ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං, න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ්  
චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථාය
හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම ද්යව [ද්යව ධම්යමො ( යා. කං.) 
එවමුපරිපි]? 

‘‘නාමඤ්චරූපඤ්ච. 

‘‘අවිජ්ජාචභවතණ්හාච. 

‘‘භවදිට්ඨිචවිභවදිට්ඨිච. 
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‘‘අහිරිකඤ්ච [අහිරීකඤ්ච(කත්ථචි)] අයනොත්තප්පඤ්ච. 

‘‘හිරීචඔත්තප්පඤ්ච. 

‘‘ය ොවච ් තාචපාපමිත්තතාච. 

‘‘ය ොවච ් තාචකලයාණමිත්තතාච. 

‘‘ආපත්තිකු ලතාචආපත්තිවුට්ඨානකු ලතාච. 

‘‘ මාපත්තිකු ලතාච මාපත්තිවුට්ඨානකු ලතාච. 

‘‘ධාතුකු ලතා චමනසිකාරකු ලතාච. 

‘‘ආයතනකු ලතාචපටිච්ච මුප්පා කු ලතාච. 

‘‘ඨානකු ලතාචඅට්ඨානකු ලතාච. 

‘‘අජ්ජවඤ්ච ලජ්ජවඤ්ච. 

‘‘ඛන්තිචය ොරච්චඤ්ච. 

‘‘ ාඛලයඤ්චපටි න්ථායරොච. 

‘‘අවිහිං ාචය ොයචයයඤ්ච. 

‘‘මුට්ඨ ් ච්චඤ්චඅ ම්පජඤ්ඤඤ්ච. 

‘‘ තිච ම්පජඤ්ඤඤ්ච. 

‘‘ඉන්ද්රියයසුඅගුත්තද්වාරතාචයභොජයනඅමත්තඤ්ඤුතාච. 

‘‘ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරතාචයභොජයනමත්තඤ්ඤුතාච. 

‘‘පටි ඞ්ඛානබලඤ්ච [පටි න්ධානබලඤ්ච ( යා.)] භාවනාබලඤ්ච. 

‘‘ තිබලඤ්ච මාධිබලඤ්ච. 

‘‘ මයථොචවිප ් නාච. 

‘‘ මථනිමිත්තඤ්චපග්ගහනිමිත්තඤ්ච. 

‘‘පග්ගයහොචඅවික්යඛයපොච. 

‘‘සීලවිපත්තිචදිට්ඨිවිපත්තිච. 
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‘‘සීල ම්ප ාචදිට්ඨි ම්ප ාච. 

‘‘සීලවිසුද්ධි ච දිට්ඨිවිසුද්ධිච. 

‘‘දිට්ඨිවිසුද්ධියඛොපනයථාදිට්ඨි ් චපධානං. 

‘‘ ංයවයගො ච  ංයවජනීයයසු ඨායනසු  ංවිග්ග ්  ච යයොනිය ො
පධානං. 

‘‘අ න්තුට්ඨිතාචකු යලසුධම්යමසුඅප්පටිවානිතාච පධාන ්මිං. 

‘‘විජ්ජා චවිමුත්තිච. 

‘‘ඛයයඤාණංඅනුප්පාය ඤාණං. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන ද්යව ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං, න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ් 
චිරට්ඨිතිකං, ත  ්  බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පායඅත්ථාය
හිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

තිකං 

305. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන තයයො ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම
තයයො? 

‘‘තීණි අකු ලමූලානි – යලොයභො අකු ලමූලං, ය ොය ො අකු ලමූලං, 
යමොයහො අකු ලමූලං. 

‘‘තීණි කු ලමූලානි – අයලොයභො කු ලමූලං, අය ොය ො කු ලමූලං, 
අයමොයහො කු ලමූලං. 

‘‘තීණිදුච්චරිතානි–කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං. 

‘‘තීණි සුචරිතානි– කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං. 

‘‘තයයො අකු ලවිතක්කා – කාමවිතක්යකො, බයාපා විතක්යකො, 
විහිං ාවිතක්යකො. 

‘‘තයයො කු ලවිතක්කා – යනක්ඛම්මවිතක්යකො, අබයාපා විතක්යකො, 
අවිහිං ාවිතක්යකො. 
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‘‘තයයො අකු ල ඞ්කප්පා – කාම ඞ්කප්යපො, බයාපා  ඞ්කප්යපො, 
විහිං ා ඞ්කප්යපො. 

‘‘තයයො කු ල ඞ්කප්පා – යනක්ඛම්ම ඞ්කප්යපො, 
අබයාපා  ඞ්කප්යපො, අවිහිං ා ඞ්කප්යපො. 

‘‘ති ්ය ො අකු ල ඤ්ඤා – කාම ඤ්ඤා, බයාපා  ඤ්ඤා, 
විහිං ා ඤ්ඤා. 

‘‘ති ්ය ො කු ල ඤ්ඤා – යනක්ඛම්ම ඤ්ඤා, අබයාපා  ඤ්ඤා, 
අවිහිං ා ඤ්ඤා. 

‘‘ති ්ය ොඅකු ලධාතුයයො–කාමධාතු, බයාපා ධාතු, විහිං ාධාතු. 

‘‘ති ්ය ො කු ලධාතුයයො – යනක්ඛම්මධාතු, අබයාපා ධාතු, 
අවිහිං ාධාතු. 

‘‘අපරාපිති ්ය ොධාතුයයො–කාමධාතු, රූපධාතු, අරූපධාතු. 

‘‘අපරාපිති ්ය ොධාතුයයො–රූපධාතු, අරූපධාතු, නියරොධධාතු. 

‘‘අපරාපිති ්ය ොධාතුයයො–හීනධාතු, මජ්ඣමධාතු, පණීතධාතු. 

‘‘ති ්ය ො තණ්හා–කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා. 

‘‘අපරාපිති ්ය ොතණ්හා–කාමතණ්හා, රූපතණ්හා, අරූපතණ්හා. 

‘‘අපරාපිති ්ය ොතණ්හා–රූපතණ්හා, අරූපතණ්හා, නියරොධතණ්හා. 

‘‘තීණි  ංයයොජනානි– ක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීල්බතපරාමාය ො. 

‘‘තයයොආ වා–කාමා යවො, භවා යවො, අවිජ්ජා යවො. 

‘‘තයයොභවා–කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො. 

‘‘ති ්ය ොඑ නා–කායම නා, භයව නා, බ්රහ්මචරියය නා. 

‘‘ති ්ය ො විධා – ය යයයොහම ්මීති විධා,  දිය ොහම ්මීති විධා, 
හීයනොහම ්මීතිවිධා. 

‘‘තයයො අද්ධා – අතීයතො අද්ධා, අනාගයතො අද්ධා, පච්චුප්පන්යනො 
අද්ධා. 
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‘‘තයයො අන්තා –  ක්කායයො අන්යතො,  ක්කාය මු යයො අන්යතො, 
 ක්කායනියරොයධොඅන්යතො. 

‘‘ති ්ය ොයව නා–සුඛායව නා, දුක්ඛායව නා, අදුක්ඛමසුඛා යව නා. 

‘‘ති ්ය ොදුක්ඛතා–දුක්ඛදුක්ඛතා,  ඞ්ඛාරදුක්ඛතා, විපරිණාමදුක්ඛතා. 

‘‘තයයො රාසී – මිච්ඡත්තනියයතො රාසි,  ම්මත්තනියයතො රාසි, 
අනියයතොරාසි. 

‘‘තයයො තමා [ති ්ය ො කඞ්ඛා (බහූසු) අට්ඨකථා ඔයලොයකත්බා] – 
අතීතං වා අද්ධානංආර්භකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චති න ම්පසී ති, 
අනාගතංවාඅද්ධානංආර්භකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතින  ම්පසී ති, 
එතරහිවාපච්චුප්පන්නංඅද්ධානංආර්භකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති
න ම්පසී ති. 

‘‘තීණිතථාගත ්  අරක්යඛයයානි – පරිසුද්ධකාය මාචායරොආවුය ො 
තථාගයතො, නත්ථි තථාගත ් කායදුච්චරිතං, යං තථාගයතො රක්යඛයය –
‘මායමඉ ංපයරො අඤ්ඤාසී’ති.පරිසුද්ධවචී මාචායරොආවුය ො, තථාගයතො, 
නත්ථිතථාගත ්  වචීදුච්චරිතං, යං තථාගයතො රක්යඛයය – ‘මා යම ඉ ං
පයරො අඤ්ඤාසී’ති. පරිසුද්ධමයනො මාචායරො, ආවුය ො, තථාගයතො, නත්ථි
තථාගත ් මයනොදුච්චරිතංයංතථාගයතොරක්යඛයය–‘මායමඉ ංපයරො 
අඤ්ඤාසී’ති. 

‘‘තයයො කිඤ්චනා – රායගො කිඤ්චනං, ය ොය ො කිඤ්චනං, යමොයහො
කිඤ්චනං. 

‘‘තයයොඅග්ගී–රාගග්ගි, ය ො ග්ගි, යමොහග්ගි. 

‘‘අපයරපිතයයොඅග්ගී–ආහුයනයයග්ගි, ගහපතග්ගි,  ක්ඛියණයයග්ගි. 

‘‘තිවියධන රූප ඞ්ගයහො –  නි  ් න ප්පටිඝං රූපං 
[ නි  ් න ප්පටිඝරූපං ( යා. කං.) එවමිතරද්වයයපි], 
අනි  ් න ප්පටිඝංරූපං, අනි  ් නඅප්පටිඝංරූපං. 

‘‘තයයො  ඞ්ඛාරා – පුඤ්ඤාභි ඞ්ඛායරො, අපුඤ්ඤාභි ඞ්ඛායරො, 
ආයනඤ්ජාභි ඞ්ඛායරො. 

‘‘තයයො පුග්ගලා – ය ක්යඛො පුග්ගයලො, අය ක්යඛො පුග්ගයලො, 
යනවය ක්යඛොනාය ක්යඛොපුග්ගයලො. 

‘‘තයයො යථරා – ජාතියථයරො, ධම්මයථයරො,  ම්මුතියථයරො 
[ ම්මතියථයරො( යා.කං.)]. 
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‘‘තීණි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි –  ානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, සීලමයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, භාවනාමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු. 

‘‘තීණියචො නාවත්ථූනි–දිට්යඨන, සුයතන, පරි ඞ්කාය. 

‘‘ති ්ය ො කාමූපපත්තියයො [කාමුප්පත්තියයො (සී.), කාමුපපත්තියයො
( යා.පී.ක.)] –  න්තාවුය ො ත්තාපච්චුපට්ඨිතකාමා, යතපච්චුපට්ඨියතසු
කායමසුව ංවත්යතන්ති, ය යයථාපිමනු ් ාඑකච්යචචය වාඑකච්යචච
විනිපාතිකා. අයං පඨමා කාමූපපත්ති.  න්තාවුය ො,  ත්තා නිම්මිතකාමා, 
යතනිම්මිනිත්වානිම්මිනිත්වාකායමසුව ං වත්යතන්ති, ය ය්යථාපිය වා
නිම්මානරතී.අයංදුතියාකාමූපපත්ති. න්තාවුය ො  ත්තාපරනිම්මිතකාමා, 
යත පරනිම්මියතසු කායමසු ව ං වත්යතන්ති, ය යයථාපි ය වා 
පරනිම්මිතව වත්තී.අයංතතියාකාමූපපත්ති. 

‘‘ති ්ය ොසුඛූපපත්තියයො [සුඛුපපත්තියයො ( යා.පී.ක.)] –  න්තාවුය ො
 ත්තා [ ත්තාසුඛං ( යා.කං.)] උප්පාය ත්වාඋප්පාය ත්වාසුඛංවිහරන්ති, 
ය යයථාපි ය වා බ්රහ්මකායිකා. අයං පඨමා සුඛූපපත්ති.  න්තාවුය ො, 
 ත්තාසුයඛනඅභි න්නා පරි න්නා පරිපූරා පරිප්ඵුටා. යතක ාචිකරහචි
උ ානං උ ායනන්ති – ‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’න්ති, ය යයථාපි ය වා
ආභ ් රා.අයංදුතියාසුඛූපපත්ති.  න්තාවුය ො,  ත්තාසුයඛනඅභි න්නා
පරි න්නා පරිපූරා පරිප්ඵුටා. යත  න්තංයයව තුසිතා [ න්තුසිතා ( යා.
කං.)] සුඛං [චිත්තසුඛං ( යා. ක.)] පටි ංයවය න්ති, ය යයථාපි ය වා
සුභකිණ්හා.අයංතතියාසුඛූපපත්ති. 

‘‘ති ්ය ො පඤ්ඤා – ය ක්ඛා පඤ්ඤා, අය ක්ඛා පඤ්ඤා, 
යනවය ක්ඛානාය ක්ඛාපඤ්ඤා. 

‘‘අපරාපි ති ්ය ො පඤ්ඤා – චින්තාමයා පඤ්ඤා, සුතමයා පඤ්ඤා, 
භාවනාමයාපඤ්ඤා. 

‘‘තීණාවුධානි–සුතාවුධං, පවියවකාවුධං, පඤ්ඤාවුධං. 

‘‘තීණින්ද්රියානි – අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

‘‘තීණිචක්ඛූනි–මං චක්ඛු, දි්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛු. 

‘‘ති ්ය ොසික්ඛා–අධිසීලසික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

‘‘ති ්ය ොභාවනා–කායභාවනා, චිත්තභාවනා, පඤ්ඤාභාවනා. 

‘‘තීණි අනුත්තරියානි –   ් නානුත්තරියං, පටිප ානුත්තරියං, 
විමුත්තානුත්තරියං. 
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‘‘තයයො  මාධී –  විතක්ක විචායරො  මාධි, අවිතක්කවිචාරමත්යතො 
 මාධි, අවිතක්කඅවිචායරො මාධි. 

‘‘අපයරපි තයයො  මාධී – සුඤ්ඤයතො  මාධි, අනිමිත්යතො  මාධි, 
අප්පණිහියතො මාධි. 

‘‘තීණි ය ොයචයයානි – කායය ොයචයයං, වචීය ොයචයයං, 
මයනොය ොයචයයං. 

‘‘තීණි යමොයනයයානි – කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, 
මයනොයමොයනයයං. 

‘‘තීණි යකො ල්ලානි – ආයයකො ල්ලං, අපායයකො ල්ලං, 
උපායයකො ල්ලං. 

‘‘තයයොම ා–ආයරොගයමය ො, යයෝබනමය ො, ජීවිතමය ො. 

‘‘තීණි ආධිපයතයයානි – අත්තාධිපයතයයං, යලොකාධිපයතයයං, 
ධම්මාධිපයතයයං. 

‘‘තීණිකථාවත්ථූනි–අතීතංවාඅද්ධානංආර්භකථංකයථයය– ‘එවං
අයහොසිඅතීතමද්ධාන’න්ති; අනාගතංවාඅද්ධානංආර්භකථංකයථයය–
‘එවං භවි ් ති අනාගතමද්ධාන’න්ති; එතරහි වා පච්චුප්පන්නං අද්ධානං
ආර්භකථං කයථයය–‘එවංයහොතිඑතරහිපච්චුප්පන්නංඅද්ධාන’න්ති. 

‘‘ති ්ය ො විජ්ජා – පු්යබනිවා ානු ් තිඤාණං විජ්ජා,  ත්තානං
චුතූපපායතඤාණංවිජ්ජා, ආ වානං ඛයයඤාණංවිජ්ජා. 

‘‘තයයොවිහාරා–දි්යබොවිහායරො, බ්රහ්මාවිහායරො, අරියයො විහායරො. 

‘‘තීණි පාටිහාරියානි – ඉද්ධිපාටිහාරියං, ආය  නාපාටිහාරියං, 
අනු ා නීපාටිහාරියං. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන තයයො ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

චතුක්කං 

306. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන චත්තායරො ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං, න විවදිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය
ය වමනු ් ානං.කතයමචත්තායරො? 
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‘‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු කායය කායානුප ්සී
විහරතිආතාපී ම්පජායනො  තිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣාය ොමන ් ං.
යව නාසුයව නානුප ්සී…යප.…චිත්යත චිත්තානුප ්සී…යප.…ධම්යමසු
ධම්මානුප ්සී විහරති ආතාපී  ම්පජායනො  තිමා වියනයය යලොයක
අභිජ්ඣාය ොමන ් ං. 

‘‘චත්තායරො සම්මප්පධපරානා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු අනුප්පන්නානං
පාපකානංඅකු ලානංධම්මානංඅනුප්පා ායඡන් ංජයනතිවායමති වීරියං
ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති ප හති. උප්පන්නානං පාපකානං අකු ලානං
ධම්මානං පහානාය ඡන් ං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං 
පග්ගණ්හාති ප හති. අනුප්පන්නානංකු ලානංධම්මානංඋප්පා ායඡන් ං
ජයනතිවායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති ප හති. උප්පන්නානං
කු ලානං ධම්මානං ඨිතියා අ ම්යමො ාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
භාවනාය පාරිපූරියා ඡන් ං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං
පග්ගණ්හාතිප හති. 

‘‘චත්තායරො ඉද්ධිපාදා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
ඡන්  මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති. 
චිත්ත මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති. 
වීරිය මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතං ඉද්ධිපා ං භායවති. 
වීමං ා මාධිපධාන ඞ්ඛාර මන්නාගතංඉද්ධිපා ංභායවති. 

‘‘චත්තාරි ඣානානි. ඉධාවුය ො, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකු යලහිධම්යමහි විතක්කං විචාරංවියවකජංපීතිසුඛං පඨමංඣානං 
[පඨමජ්ඣානං ( යා.කං.)] උප ම්පජ්ජවිහරති. විතක්කවිචාරානංවූප මා
අජ්ඣත්තං  ම්ප ා නං යචතය ො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං 
 මාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං [දුතියජ්ඣානං ( යා. කං.)] උප ම්පජ්ජ
විහරති. පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච විහරති  යතො ච  ම්පජායනො, 
සුඛඤ්ච කායයනපටි ංයවය ති, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති–‘උයපක්ඛයකො 
 තිමාසුඛවිහාරී’තිතතියංඣානං [තතියජ්ඣානං( යා.කං.)] උප ම්පජ්ජ
විහරති. සුඛ ්  ච පහානා දුක්ඛ ්  ච පහානා, පු්යබව 
ය ොමන ් ය ොමන ් ානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛා තිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං [චතුත්ථජ්ඣානං ( යා. කං.)] 
උප ම්පජ්ජ විහරති. 

307. ‘‘චත ්ය ො සමාධිභාවනා. අත්ථාවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා
බහුලීකතා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය  ංවත්තති. අත්ථාවුය ො,  මාධිභාවනා
භාවිතා බහුලීකතා ඤාණ  ් නපටිලාභාය  ංවත්තති. අත්ථාවුය ො
 මාධිභාවනාභාවිතාබහුලීකතා ති ම්පජඤ්ඤාය ංවත්තති.අත්ථාවුය ො 
 මාධිභාවනාභාවිතාබහුලීකතාආ වානංඛයාය ංවත්තති. 
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‘‘කතමා චාවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය  ංවත්තති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකු යලහි ධම්යමහි  විතක්කං…යප.… චතුත්ථං ඣානං
උප ම්පජ්ජ විහරති. අයං, ආවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය  ංවත්තති. 

‘‘කතමා චාවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
ඤාණ  ් නපටිලාභාය  ංවත්තති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු ආයලොක ඤ්ඤං
මනසිකයරොති, දිවා ඤ්ඤං අධිට්ඨාති යථා දිවා තථා රත්තිං, යථා රත්තිං
තථා දිවා. ඉති විවයටන යචත ා අපරියයොනද්යධන  ප්පභා ං චිත්තං
භායවති. අයං, ආවුය ො  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
ඤාණ  ් නපටිලාභාය  ංවත්තති. 

‘‘කතමා චාවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා  ති ම්පජඤ්ඤාය 
 ංවත්තති? ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනො විදිතා යව නා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා
උපට්ඨහන්ති, විදිතා අ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. විදිතා  ඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, 
විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. විදිතා විතක්කා
උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. අයං, 
ආවුය ො,  මාධිභාවනාභාවිතා බහුලීකතා ති ම්පජඤ්ඤාය ංවත්තති. 

‘‘කතමා චාවුය ො,  මාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා ආ වානං ඛයාය
 ංවත්තති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු පඤ්චසු උපා ානක්ඛන්යධසු
උ ය්බයානුප ්සී විහරති. ඉති රූපං, ඉති රූප ්   මු යයො, ඉති රූප ් 
අත්ථඞ්ගයමො. ඉති යව නා…යප.… ඉති  ඤ්ඤා… ඉති  ඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණ ්  මු යයො, ඉතිවිඤ්ඤාණ ් අත්ථඞ්ගයමො.
අයං, ආවුය ො,  මාධිභාවනාභාවිතා බහුලීකතාආ වානංඛයාය ංවත්තති. 

308. ‘‘චත ්ය ො අප්පමඤ්ඤා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු යමත්තා හගයතන
යචත ාඑකංදි ං ෙරිත්වාවිහරති.තථාදුතියං.තථාතතියං.තථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං  ්බධි  ්බත්තතාය  ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තා හගයතන යචත ා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යජන [අබයාපජ්යඣන (සී.  යා. කං. පී.)] ෙරිත්වා
විහරති. කරුණා හගයතන යචත ා…යප.… මුදිතා හගයතන
යචත ා…යප.…උයපක්ඛා හගයතනයචත ා එකං දි ං ෙරිත්වා විහරති.
තථා දුතියං. තථා තතියං. තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං  ්බධි
 ්බත්තතාය ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛා හගයතනයචත ාවිපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වාවිහරති. 

‘‘චත්තායරො ආරුප්පා. [අරූපා ( යා. කං. පී.)] ඉධාවුය ො, භික්ඛු
 ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා
නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකාය ො’ති 
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ආකා ානඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. ්බය ොආකා ානඤ්චායතනං
 මතික්කම්ම ‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනං උප ම්පජ්ජ 
විහරති.  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. ්බය ොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
 මතික්කම්ම යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘චත්තාරි අපස්යසනානි. ඉධාවුය ො, භික්ඛු  ඞ්ඛායයකං පටිය වති, 
 ඞ්ඛායයකං අධිවාය ති,  ඞ්ඛායයකං පරිවජ්යජති,  ඞ්ඛායයකං
වියනොය ති. 

309. ‘‘චත්තායරො අරි වංසා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතයරන චීවයරන, ඉතරීතරචීවර න්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච
චීවරයහතුඅයන නංඅප්පතිරූපංආපජ්ජති; අලද්ධාචචීවරංනපරිත ් ති, 
ලද්ධාචචීවරංඅගධියතො [අගථියතො (සී.පී.)] අමුච්ඡියතොඅනජ්ඣාපන්යනො
ආදීනව  ් ාවී නි ් රණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන
ඉතරීතරචීවර න්තුට්ඨියායනවත්තානුක්කංය තිනපරං වම්යභති.යයොහි
තත්ථ  ක්යඛො අනලය ො  ම්පජායනො පටි ් යතො, අයං වුච්චතාවුය ො – 
‘භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤඅරියවංය ඨියතො’. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන 
පිණ්ඩපායතන, ඉතරීතරපිණ්ඩපාත න්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච
පිණ්ඩපාතයහතුඅයන නං අප්පතිරූපංආපජ්ජති; අලද්ධාචපිණ්ඩපාතංන
පරිත ් ති, ලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං අගධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො
ආදීනව  ් ාවී නි ් රණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන
ඉතරීතරපිණ්ඩපාත න්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංය ති න පරං වම්යභති.
යයො හි තත්ථ  ක්යඛො අනලය ො  ම්පජායනො පටි ් යතො, අයං 
වුච්චතාවුය ො–‘භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤඅරියවංය ඨියතො’. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
ය නා යනන, ඉතරීතරය නා න න්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච
ය නා නයහතුඅයන නංඅප්පතිරූපං ආපජ්ජති; අලද්ධාචය නා නංන
පරිත ් ති, ලද්ධා ච ය නා නං අගධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්ඣාපන්යනො
ආදීනව  ් ාවී නි ් රණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන 
ඉතරීතරය නා න න්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංය ති න පරං වම්යභති.
යයො හි තත්ථ  ක්යඛො අනලය ො  ම්පජායනො පටි ් යතො, අයං
වුච්චතාවුය ො–‘භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤ අරියවංය ඨියතො’. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු පහානාරායමො යහොති පහානරයතො, 
භාවනාරායමො යහොති භාවනාරයතො; තාය ච පන පහානාරාමතාය
පහානරතියා භාවනාරාමතායභාවනාරතියා යනවත්තානුක්කංය තින පරං
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වම්යභති. යයො හි තත්ථ  ක්යඛො අනලය ො  ම්පජායනො පටි ් යතො අයං
වුච්චතාවුය ො–‘භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤඅරියවංය ඨියතො’. 

310. ‘‘චත්තාරි පධපරානානි.  ංවරපධානං පහානපධානං භාවනාපධානං 
[භාවනාප්පධානං ( යා.)] අනුරක්ඛණාපධානං [අනුරක්ඛනාප්පධානං
( යා.)]. කතමඤ්චාවුය ො,  ංවරපධානං? ඉධාවුය ො, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං
දි ්වානනිමිත්තග්ගාහීයහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනං
චක්ඛුන්ද්රියං අ ංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣාය ොමන ් ා පාපකා අකු ලා
ධම්මා අන්වා ් යවයයං, ත ්   ංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 
චක්ඛුන්ද්රියය ංවරංආපජ්ජති.ය ොයතන ද් ංසුත්වා…ඝායනනගන්ධං
ඝායිත්වා… ජිව්හාය ර ං  ායිත්වා… කායයන යෙොට්ඨ්බං ඵුසිත්වා…
මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අ ංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣාය ොමන ් ා
පාපකාඅකු ලාධම්මා අන්වා ් යවයයං, ත ්  ංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛති
මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය ංවරංආපජ්ජති.ඉ ංවුච්චතාවුය ො,  ංවරපධානං. 

‘‘කතමඤ්චාවුය ො, පහානපධානං? ඉධාවුය ො, භික්ඛු උප්පන්නං 
කාමවිතක්කං නාධිවාය ති පජහති වියනොය ති බයන්තිං කයරොති [බයන්තී
කයරොති ( යා. කං.)] අනභාවං ගයමති. උප්පන්නං 
බයාපා විතක්කං…යප.…උප්පන්නංවිහිං ාවිතක්කං…උප්පන්නුප්පන්යන
පාපයක අකු යලධම්යමනාධිවාය තිපජහතිවියනොය තිබයන්තිංකයරොති
අනභාවංගයමති.ඉ ං වුච්චතාවුය ො, පහානපධානං. 

‘‘කතමඤ්චාවුය ො, භාවනාපධානං? ඉධාවුය ො, භික්ඛු
 ති ම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනි ්සිතං විරාගනි ්සිතං
නියරොධනි ්සිතං යවො ් ග්ගපරිණාමිං. ධම්මවිචය ම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… වීරිය ම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පීති ම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… ප ් ද්ධි ම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති…  මාධි ම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… උයපක්ඛා ම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනි ්සිතං 
විරාගනි ්සිතං නියරොධනි ්සිතං යවො ් ග්ගපරිණාමිං. ඉ ං වුච්චතාවුය ො, 
භාවනාපධානං. 

‘‘කතමඤ්චාවුය ො, අනුරක්ඛණාපධානං? ඉධාවුය ො, භික්ඛු උප්පන්නං 
භද්රකං [භද් කං ( යා. කං. පී.)]  මාධිනිමිත්තං අනුරක්ඛති –
අට්ඨික ඤ්ඤං, පුළුවක ඤ්ඤං [පුළවක ඤ්ඤං(සී. පී.)], විනීලක ඤ්ඤං, 
විච්ඡිද් ක ඤ්ඤං, උද්ධුමාතක ඤ්ඤං. ඉ ං වුච්චතාවුය ො, 
අනුරක්ඛණාපධානං. 

‘‘චත්තාරි ඤාණානි – ධම්යම ඤාණං, අන්වයය ඤාණං, පරියය 
[පරිච්යච(සී.ක.), පරිච්යඡය  ( යා.පී.ක.)ටීකාඔයලොයකත්බා] ඤාණං, 
 ම්මුතියාඤාණං [ ම්මතිඤාණං( යා.කං.)]. 
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‘‘අපරානිපි චත්තාරි ඤාණානි– දුක්යඛඤාණං, දුක්ඛ මු යයඤාණං, 
දුක්ඛනියරොයධඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිප ායඤාණං. 

311. ‘‘චත්තාරි යසොතාපත්ති ඞ්ගානි –  ප්පුරි  ංය යවො, 
 ද්ධම්ම ් වනං, යයොනිය ොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති. 

‘‘චත්තාරි යසොතාපන්නස්ස අඞ්ගානි. ඉධාවුය ො, අරිය ාවයකො බුදද්යධ
අයවච්චප්ප ාය න  මන්නාගයතො යහොති – ‘ඉතිපි ය ො භගවා අරහං
 ම්මා ම්බුදද්යධො විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරි  ම්ම ාරථි  ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො, භගවා’ති. ධම්යම
අයවච්චප්ප ාය න  මන්නාගයතොයහොති–‘ ්වාක්ඛායතොභගවතාධම්යමො
 න්දිට්ඨියකොඅකාලියකොඑහිප ්සියකො ඔපයනයයියකො [ඔපනයියකො( යා.
කං.)] පච්චත්තං යවදිත්යබො විඤ්ඤූහී’ති.  ඞ්යඝ අයවච්චප්ප ාය න
 මන්නාගයතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො
උජුප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො ඤායප්පටිපන්යනො භගවයතො
 ාවක ඞ්යඝො  ාමීචිප්පටිපන්යනො භගවයතො  ාවක ඞ්යඝො යදි ං චත්තාරි
පුරි යුගානිඅට්ඨ පුරි පුග්ගලා, එ භගවයතො ාවක ඞ්යඝොආහුයනයයයො
පාහුයනයයයො  ක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොක ් ා’ති. අරියකන්යතහි සීයලහි  මන්නාගයතො
යහොති අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්ය හි අ බයලහි අකම්මාය හි භුජි ්ය හි 
විඤ්ඤුප්ප ත්යථහිඅපරාමට්යඨහි මාධි ංවත්තනියකහි. 

‘‘චත්තාරි සාමඤ්ඤෙලානි – ය ොතාපත්තිෙලං,  ක ාගාමිෙලං, 
අනාගාමිෙලං, අරහත්තෙලං. 

‘‘චත ්ය ො ධපරාතුය ො– පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු. 

‘‘චත්තායරො ආහාරා– කබළීකායරොආහායරො ඔළාරියකොවාසුඛුයමොවා, 
ෙ ්ය ොදුතියයො, මයනො ඤ්යචතනාතතියා, විඤ්ඤාණංචතුත්ථං. 

‘‘චත ්ය ො විඤ්ඤාණට්ඨිතිය ො. රූපූපායං වා, ආවුය ො, විඤ්ඤාණං
තිට්ඨමානං තිට්ඨති රූපාරම්මණං [රූපාරමණං (?)] රූපප්පතිට්ඨං
නන්දූපය චනං වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජති; යව නූපායං වා
ආවුය ො…යප.…  ඤ්ඤූපායං වා, ආවුය ො…යප.…  ඞ්ඛාරූපායං වා, 
ආවුය ො, විඤ්ඤාණං තිට්ඨමානංතිට්ඨති ඞ්ඛාරාරම්මණං  ඞ්ඛාරප්පතිට්ඨං
නන්දූපය චනංවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජති. 

‘‘චත්තාරි අගතිගමනානි – ඡන් ාගතිං ගච්ඡති, ය ො ාගති ගච්ඡති, 
යමොහාගතිංගච්ඡති, භයාගතිංගච්ඡති. 

‘‘චත්තායරො තණ්හුප්පාදා– චීවරයහතුවා, ආවුය ො, භික්ඛුයනොතණ්හා
උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; පිණ්ඩපාතයහතුවා, ආවුය ො, භික්ඛුයනොතණ්හා
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උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; ය නා නයහතුවා, ආවුය ො, භික්ඛුයනො තණ්හා
උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; ඉතිභවාභවයහතුවා, ආවුය ො, භික්ඛුයනොතණ්හා 
උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති. 

‘‘චත ්ය ො පටිපදා – දුක්ඛා පටිප ා  න්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිප ා
ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිප ා  න්ධාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිප ාඛිප්පාභිඤ්ඤා. 

‘‘අපරාපි චත ්ය ො පටිපදා – අක්ඛමාපටිප ා, ඛමාපටිප ා,  මාපටිප ා, 
 මාපටිප ා. 

‘‘චත්තාරි ධපරම්මපදානි – අනභිජ්ඣා ධම්මප ං, අබයාපාය ො ධම්මප ං, 
 ම්මා තිධම්මප ං,  ම්මා මාධිධම්මප ං. 

‘‘චත්තාරි ධපරම්මසමාදානානි – අත්ථාවුය ො, ධම්ම මා ානං
පච්චුප්පන්නදුක්ඛඤ්යචව ආයතිඤ්ච දුක්ඛවිපාකං. අත්ථාවුය ො, 
ධම්ම මා ානං පච්චුප්පන්නදුක්ඛං ආයතිං සුඛවිපාකං. අත්ථාවුය ො, 
ධම්ම මා ානං පච්චුප්පන්නසුඛං ආයතිං දුක්ඛවිපාකං. අත්ථාවුය ො, 
ධම්ම මා ානං පච්චුප්පන්නසුඛඤ්යචවආයතිඤ්චසුඛවිපාකං. 

‘‘චත්තායරො ධපරම්මක්ඛන්ධපරා – සීලක්ඛන්යධො,  මාධික්ඛන්යධො, 
පඤ්ඤාක්ඛන්යධො, විමුත්තික්ඛන්යධො. 

‘‘චත්තාරි බලානි– වීරියබලං,  තිබලං,  මාධිබලං, පඤ්ඤාබලං. 

‘‘චත්තාරි අධිට්ඨානානි – පඤ්ඤාධිට්ඨානං,  ච්චාධිට්ඨානං, 
චාගාධිට්ඨානං, උප මාධිට්ඨානං. 

312. ‘‘චත්තාරි පඤ්හබයාකරණානි – [චත්තායරො පඤ්හාබයාකරණා 
(සී. යා.කං.පී.)] එකං බයාකරණීයයොපඤ්යහො, පටිපුච්ඡාබයාකරණීයයො 
පඤ්යහො, විභජ්ජබයාකරණීයයොපඤ්යහො, ඨපනීයයොපඤ්යහො. 

‘‘චත්තාරි කම්මානි – අත්ථාවුය ො, කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං; 
අත්ථාවුය ො, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; අත්ථාවුය ො, කම්මං
කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථාවුය ො, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකංකම්මක්ඛයාය  ංවත්තති. 

‘‘චත්තායරො සච්ඡිකරණී ා ධපරම්මා – පු්යබනිවාය ො  තියා
 ච්ඡිකරණීයයො;  ත්තානං චුතූපපායතො චක්ඛුනා  ච්ඡිකරණීයයො; අට්ඨ
වියමොක්ඛා කායයන  ච්ඡිකරණීයා; ආ වානං ඛයයො පඤ්ඤාය
 ච්ඡිකරණීයයො. 

‘‘චත්තායරො ඔඝා– කායමොයඝො, භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝො. 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි   ඞ්ගීතිසුත්තං 

159 

පටුන 

‘‘චත්තායරො ය ොගා – කාමයයොයගො, භවයයොයගො, දිට්ඨියයොයගො, 
අවිජ්ජායයොයගො. 

‘‘චත්තායරො විසඤ්යඤොගා – කාමයයොගවි ඤ්යඤොයගො, 
භවයයොගවි ඤ්යඤොයගො, දිට්ඨියයොගවි ඤ්යඤොයගො, 
අවිජ්ජායයොගවි ඤ්යඤොයගො. 

‘‘චත්තායරො ගන්ථා– අභිජ්ඣාකායගන්යථො, බයාපාය ොකායගන්යථො, 
සීල්බතපරාමාය ොකායගන්යථො, ඉ ං ච්චාභිනියවය ොකායගන්යථො. 

‘‘චත්තාරි උපාදානානි – කාමුපා ානං [කාමූපා ානං (සී. පී.)
එවමිතයරසුපි], දිට්ඨුපා ානං, සීල්බතුපා ානං, අත්තවාදුපා ානං. 

‘‘චත ්ය ො ය ොනිය ො – අණ්ඩජයයොනි, ජලාබුදජයයොනි, 
 ංය  ජයයොනි, ඔපපාතිකයයොනි. 

‘‘චත ්ය ො ග්භාවක්කන්තිය ො. ඉධාවුය ො, එකච්යචො අ ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති, අ ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අයංපඨමාග්භාවක්කන්ති.පුනචපරං, ආවුය ො, 
ඉයධකච්යචො  ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, අ ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති, අ ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අයං දුතියා
ග්භාවක්කන්ති. පුන චපරං, ආවුය ො, ඉයධකච්යචො  ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති,  ම්පජායනො මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති, අ ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අයං තතියා ග්භාවක්කන්ති. පුන චපරං, 
ආවුය ො, ඉයධකච්යචො  ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති,  ම්පජායනො
මාතුකුච්ඡි ්මිං ඨාති,  ම්පජායනො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අයං චතුත්ථා
ග්භාවක්කන්ති. 

‘‘චත්තායරො අත්තභාවපටිලාභා. අත්ථාවුය ො, අත්තභාවපටිලායභො, 
ය ්මිං අත්තභාවපටිලායභ අත්ත ඤ්යචතනායයව කමති, යනො
පර ඤ්යචතනා. අත්ථාවුය ො, අත්තභාවපටිලායභො, ය ්මිං
අත්තභාවපටිලායභ පර ඤ්යචතනායයව කමති, යනො අත්ත ඤ්යචතනා.
අත්ථාවුය ො, අත්තභාවපටිලායභො, ය ්මිං අත්තභාවපටිලායභ 
අත්ත ඤ්යචතනා යචව කමති පර ඤ්යචතනා ච. අත්ථාවුය ො, 
අත්තභාවපටිලායභො, ය ්මිං අත්තභාවපටිලායභ යනව අත්ත ඤ්යචතනා
කමති, යනොපර ඤ්යචතනා. 

313. ‘‘චත ්ය ො දක්ඛිණාවිසුද්ධිය ො. අත්ථාවුය ො,  ක්ඛිණා ායකයතො
විසුජ්ඣති යනො පටිග්ගාහකයතො. අත්ථාවුය ො,  ක්ඛිණා පටිග්ගාහකයතො 
විසුජ්ඣති යනො  ායකයතො. අත්ථාවුය ො,  ක්ඛිණා යනව  ායකයතො
විසුජ්ඣති යනො පටිග්ගාහකයතො. අත්ථාවුය ො,  ක්ඛිණා  ායකයතො යචව
විසුජ්ඣතිපටිග්ගාහකයතොච. 
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‘‘චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි –  ානං, යපයයවජ්ජං [පියවජ්ජං ( යා. කං.
ක.)], අත්ථචරියා,  මානත්තතා. 

‘‘චත්තායරො අනරි යවොහාරා – මු ාවාය ො, පිසුණාවාචා, ෙරු ාවාචා, 
 ම්ෙප්පලායපො. 

‘‘චත්තායරො අරි යවොහාරා – මු ාවා ා යවරමණී [යවරමණි (ක.)], 
පිසුණාය වාචාය යවරමණී, ෙරු ාය වාචාය යවරමණී,  ම්ෙප්පලාපා
යවරමණී. 

‘‘අපයරපිචත්තායරො අනරි යවොහාරා– අදිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, අ ්සුයත
සුතවාදිතා, අමුයතමුතවාදිතා, අවිඤ්ඤායත විඤ්ඤාතවාදිතා. 

‘‘අපයරපි චත්තායරො අරි යවොහාරා – අදිට්යඨ අදිට්ඨවාදිතා, අ ්සුයත
අ ්සුතවාදිතා, අමුයතඅමුතවාදිතා, අවිඤ්ඤායතඅවිඤ්ඤාතවාදිතා. 

‘‘අපයරපි චත්තායරො අනරි යවොහාරා – දිට්යඨ අදිට්ඨවාදිතා, සුයත
අ ්සුතවාදිතා, මුයතඅමුතවාදිතා, විඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදිතා. 

‘‘අපයරපි චත්තායරො අරි යවොහාරා – දිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, සුයත
සුතවාදිතා, මුයතමුතවාදිතා, විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතවාදිතා. 

314. ‘‘චත්තායරො පුග්ගලා. ඉධාවුය ො, එකච්යචො පුග්ගයලො
අත්තන්තයපො යහොති අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධාවුය ො, 
එකච්යචො පුග්ගයලො පරන්තයපො යහොති පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.
ඉධාවුය ො, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච යහොති
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, පරන්තයපො ච 
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධාවුය ො, එකච්යචො පුග්ගයලො යනව
අත්තන්තයපොයහොතින අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතොනපරන්තයපො
න පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ය ො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො 
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නි්බුදයතො සීතීභූයතො [සීතිභූයතො (ක.)] 
සුඛප්පටි ංයවදීබ්රහ්මභූයතන අත්තනාවිහරති. 

‘‘අපයරපි චත්තායරො පුග්ගලා. ඉධාවුය ො, එකච්යචො පුග්ගයලො
අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති යනො පරහිතාය. ඉධාවුය ො, එකච්යචො
පුග්ගයලො පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති යනො අත්තහිතාය. ඉධාවුය ො, 
එකච්යචො පුග්ගයලොයනවඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොතියනොපරහිතාය.
ඉධාවුය ො, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති
පරහිතායච. 

‘‘අපයරපි චත්තායරො පුග්ගලා – තයමො තමපරායයනො, තයමො
යජොතිපරායයනො, යජොතිතමපරායයනො, යජොතියජොතිපරායයනො. 
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‘‘අපයරපි චත්තායරො පුග්ගලා –  මණමචයලො,  මණපදුයමො, 
 මණපුණ්ඩරීයකො,  මයණසු මණසුඛුමායලො. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන චත්තායරො ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.…අත්ථායහිතායසුඛාය ය වමනු ් ානං. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

පඤ්චකං 

315. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන පඤ්ච ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම
පඤ්ච? 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධපරා. රූපක්ඛන්යධො යව නාක්ඛන්යධො  ඤ්ඤාක්ඛන්යධො
 ඞ්ඛාරක්ඛන්යධොවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධො. 

‘‘පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධපරා. රූපුපා ානක්ඛන්යධො [රූපූපා ානක්ඛන්යධො(සී.
 යා. කං. පී.) එවමිතයරසුපි] යව නුපා ානක්ඛන්යධො 
 ඤ්ඤුපා ානක්ඛන්යධො  ඞ්ඛාරුපා ානක්ඛන්යධො
විඤ්ඤාණුපා ානක්ඛන්යධො. 

‘‘පඤ්ච කාමගුණා. චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූප ඤ්හිතා රජනීයා, ය ොතවිඤ්යඤයයා  ද් ා…
ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා ර ා… කායවිඤ්යඤයයා
යෙොට්ඨ්බාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූප ඤ්හිතා රජනීයා. 

‘‘පඤ්ච ගතිය ො– නිරයයො, තිරච්ඡානයයොනි, යපත්තිවි යයො, මනු ් ා, 
ය වා. 

‘‘පඤ්ච මච්ඡරි ානි – ආවා මච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, 
වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං. 

‘‘පඤ්ච නීවරණානි – කාමච්ඡන් නීවරණං, බයාපා නීවරණං, 
ථිනමිද්ධනීවරණං, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං. 

‘‘පඤ්ච ඔරම්භාගි ානි සඤ්යඤොජනානි –  ක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 
සීල්බතපරාමාය ො, කාමච්ඡන්ය ො, බයාපාය ො. 

‘‘පඤ්ච උද්ධපරම්භාගි ානි සඤ්යඤොජනානි – රූපරායගො, අරූපරායගො, 
මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා. 
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‘‘පඤ්ච සික්ඛාපදානි – පාණාතිපාතායවරමණී, අදින්නා ානායවරමණී, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, මු ාවා ා යවරමණී, 
සුරායමරයමජ්ජප්පමා ට්ඨානායවරමණී. 

316. ‘‘පඤ්ච අභ්බට්ඨානානි. අභ්යබො, ආවුය ො, ඛීණා යවො භික්ඛු
 ඤ්චිච්චපාණංජීවිතායවොයරොයපතුං.අභ්යබො ඛීණා යවොභික්ඛුඅදින්නං
යථයය ඞ්ඛාතං ආදියිතුං [ආ ාතුං ( යා. කං. පී.)]. අභ්යබො ඛීණා යවො
භික්ඛු යමථුනං ධම්මං පටිය විතුං. අභ්යබො ඛීණා යවො භික්ඛු
 ම්පජානමු ාභාසිතුං.අභ්යබොඛීණා යවොභික්ඛු  න්නිධිකාරකංකායම
පරිභුඤ්ජිතුං, ය යයථාපිපු්යබආගාරිකභූයතො. 

‘‘පඤ්ච බයසනානි – ඤාතිබය නං, යභොගබය නං, යරොගබය නං, 
සීලබය නං, දිට්ඨිබය නං. නාවුය ො,  ත්තා ඤාතිබය නයහතු වා
යභොගබය නයහතු වා යරොගබය නයහතු වා කාය ්  යභ ා පරං මරණා
අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජන්ති.සීලබය නයහතුවා, ආවුය ො, 
 ත්තා දිට්ඨිබය නයහතු වා කාය ්  යභ ා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං 
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘පඤ්ච සම්පදා – ඤාති ම්ප ා, යභොග ම්ප ා, ආයරොගය ම්ප ා, 
සීල ම්ප ා, දිට්ඨි ම්ප ා. නාවුය ො,  ත්තා ඤාති ම්ප ායහතු වා
යභොග ම්ප ායහතුවාආයරොගය ම්ප ායහතුවාකාය ් යභ ා පරංමරණා
සුගතිං  ග්ගං යලොකං උපපජ්ජන්ති. සීල ම්ප ායහතු වා, ආවුය ො,  ත්තා
දිට්ඨි ම්ප ායහතු වා කාය ්  යභ ා පරං මරණා සුගතිං  ග්ගං යලොකං 
උපපජ්ජන්ති. 

‘‘පඤ්ච ආදීනවා දුස්සීලස්ස සීලවිපත්ති ා. ඉධාවුය ො, දු ්සීයලො
සීලවිපන්යනො පමා ාධිකරණං මහතිං යභොගජානිං නිගච්ඡති, අයං පඨයමො
ආදීනයවො දු ්සීල ්  සීලවිපත්තියා. පුන චපරං, ආවුය ො, දු ්සීල ් 
සීලවිපන්න ්  පාපයකො කිත්ති ද්ය ො අ්භුග්ගච්ඡති, අයං දුතියයො
ආදීනයවො දු ්සීල ්  සීලවිපත්තියා. පුන චපරං, ආවුය ො, දු ්සීයලො
සීලවිපන්යනො යඤ්ඤය ව පරි ං උප ඞ්කමති යදි ඛත්තියපරි ං යදි
බ්රාහ්මණපරි ංයදිගහපතිපරි ංයදි මණපරි ං, අවි ාරය ො උප ඞ්කමති
මඞ්කුභූයතො, අයංතතියයොආදීනයවො දු ්සීල ් සීලවිපත්තියා.පුනචපරං, 
ආවුය ො, දු ්සීයලො සීලවිපන්යනො  ම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, අයං
චතුත්යථො ආදීනයවො දු ්සීල ්  සීලවිපත්තියා. පුන චපරං, ආවුය ො, 
දු ්සීයලො සීලවිපන්යනො කාය ්  යභ ා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, අයං පඤ්චයමො ආදීනයවො දු ්සීල ් 
සීලවිපත්තියා. 

‘‘පඤ්ච ආනිසංසා සීලවයතො සීලසම්පදා . ඉධාවුය ො, සීලවා
සීල ම්පන්යනො අප්පමා ාධිකරණං මහන්තං යභොගක්ඛන්ධං අධිගච්ඡති, 
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අයං පඨයමො ආනි ංය ො සීලවයතො සීල ම්ප ාය. පුන චපරං, ආවුය ො, 
සීලවයතො සීල ම්පන්න ්  කලයායණො කිත්ති ද්ය ො අ්භුග්ගච්ඡති, අයං
දුතියයො ආනි ංය ො සීලවයතො සීල ම්ප ාය. පුන චපරං, ආවුය ො, සීලවා
සීල ම්පන්යනො යඤ්ඤය ව පරි ං උප ඞ්කමති යදි ඛත්තියපරි ං යදි
බ්රාහ්මණපරි ං යදි ගහපතිපරි ං යදි  මණපරි ං, වි ාරය ො උප ඞ්කමති
අමඞ්කුභූයතො, අයංතතියයොආනි ංය ොසීලවයතොසීල ම්ප ාය.පුනචපරං, 
ආවුය ො, සීලවා සීල ම්පන්යනො අ ම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, අයං
චතුත්යථොආනි ංය ොසීලවයතො සීල ම්ප ාය.පුනචපරං, ආවුය ො, සීලවා
සීල ම්පන්යනො කාය ්  යභ ා පරං මරණා සුගතිං  ග්ගං යලොකං
උපපජ්ජති, අයංපඤ්චයමොආනි ංය ොසීලවයතොසීල ම්ප ාය. 

‘‘යචො යකන, ආවුය ො, භික්ඛුනාපරං යචොය තුකායමන පඤ්චධම්යම
අජ්ඣත්තං උපට්ඨයපත්වා පයරො යචොය ත්යබො. කායලන වක්ඛාමි යනො
අකායලන, භූයතන වක්ඛාමි යනො අභූයතන,  ණ්යහන වක්ඛාමි යනො
ෙරුය න, අත්ථ ංහියතන වක්ඛාමි යනො අනත්ථ ංහියතන, 
යමත්තචිත්යතන [යමත්තාචිත්යතන (කත්ථචි)] වක්ඛාමි යනො
ය ො න්තයරනාති. යචො යකන, ආවුය ො, භික්ඛුනා පරං යචොය තුකායමන
ඉයමපඤ්චධම්යමඅජ්ඣත්තංඋපට්ඨයපත්වාපයරො යචොය ත්යබො. 

317. ‘‘පඤ්ච පධපරානි ඞ්ගානි. ඉධාවුය ො, භික්ඛු ද්යධොයහොති,  ද් හති
තථාගත ්  යබොධිං – ‘ඉතිපි ය ො භගවා අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො
විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො, යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරි  ම්ම ාරථි
 ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො භගවා’ති. අප්පාබායධො යහොති
අප්පාතඞ්යකො,  මයවපාකිනියා ගහණියා  මන්නාගයතො නාතිසීතාය
නාච්චුණ්හායමජ්ඣමායපධානක්ඛමාය.අ යඨොයහොතිඅමායාවී, යථාභූතං 
අත්තානංආවිකත්තා ත්ථරිවා විඤ්ඤූසුවා බ්රහ්මචාරීසු.ආරද්ධවීරියයො
විහරති අකු ලානං ධම්මානං පහානාය කු ලානං ධම්මානං උප ම්ප ාය
ථාමවා  ළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කු යලසු ධම්යමසු. පඤ්ඤවා
යහොති උ යත්ථගාමිනියා පඤ්ඤාය  මන්නාගයතො අරියාය නි්යබධිකාය
 ම්මාදුක්ඛක්ඛයගාමිනියා. 

318. ‘‘පඤ්ච සුද්ධපරාවාසා– අවිහා, අතප්පා, සු  ් ා, සු  ්සී, අකනිට්ඨා. 

‘‘පඤ්ච අනාගාමියනො – අන්තරාපරිනි්බායී, උපහච්චපරිනි්බායී, 
අ ඞ්ඛාරපරිනි්බායී,   ඞ්ඛාරපරිනි්බායී, උද්ධංය ොයතොඅකනිට්ඨගාමී. 

319. ‘‘පඤ්ච යචයතොඛිලා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු ත්ථරිකඞ්ඛති විචිකිච්ඡති
නාධිමුච්චති න  ම්පසී ති. යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු  ත්ථරි කඞ්ඛති
විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න  ම්පසී ති, ත ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය  ාතච්චාය පධානාය, ය ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය ාතච්චායපධානාය, අයංපඨයමොයචයතොඛියලො. පුනචපරං, 
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ආවුය ො, භික්ඛු ධම්යම කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති…යප.…  ඞ්යඝ කඞ්ඛති
විචිකිච්ඡති… සික්ඛායකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡති… බ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොති
අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො. යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු 
 බ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොති අනත්තමයනොආහතචිත්යතොඛිලජායතො, ත ් 
චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය ාතච්චාය පධානාය, ය ් චිත්තං
න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය  ාතච්චාය පධානාය, අයං පඤ්චයමො 
යචයතොඛියලො. 

320. ‘‘පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධපරා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු කායමසු
අවීතරායගො යහොති අවිගතච්ඡන්ය ො අවිගතයපයමො අවිගතපිපාය ො
අවිගතපරිළායහො අවිගතතණ්යහො. යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු කායමසු
අවීතරායගො යහොති අවිගතච්ඡන්ය ො අවිගතයපයමො අවිගතපිපාය ො
අවිගතපරිළායහො අවිගතතණ්යහො, ත ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය  ාතච්චාය පධානාය. ය ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය  ාතච්චායපධානාය.අයංපඨයමොයචතය ොවිනිබන්යධො.පුන
චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු කායය අවීතරායගො යහොති…යප.… රූයප
අවීතරායගො යහොති…යප.… පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යාව ත්ථං 
උ රාවය හකං භුඤ්ජිත්වා ය යයසුඛං ප ් සුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො
විහරති…යප.… පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු අඤ්ඤතරං ය වනිකායං
පණිධාය බ්රහ්මචරියංචරති – ‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවාතයපනවා
බ්රහ්මචරියයන වා ය යවො වා භවි ් ාමි ය වඤ්ඤතයරො වා’ති. යයො ය ො, 
ආවුය ො, භික්ඛු අඤ්ඤතරං ය වනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති –
‘ඉමිනාහංසීයලනවා වයතනවාතයපනවා බ්රහ්මචරියයනවා ය යවො වා 
භවි ් ාමි ය වඤ්ඤතයරො වා’ති, ත ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය  ාතච්චාය පධානාය. ය ්  චිත්තං න නමති ආතප්පාය
අනුයයොගාය ාතච්චාය පධානාය.අයංපඤ්චයමොයචතය ොවිනිබන්යධො. 

‘‘පඤ්චින්ද්රි ානි – චක්ඛුන්ද්රියං, ය ොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, 
කායින්ද්රියං. 

‘‘අපරානිපි පඤ්චින්ද්රි ානි– සුඛින්ද්රියං, දුක්ඛින්ද්රියං, ය ොමන ්සින්ද්රියං, 
ය ොමන ්සින්ද්රියං, උයපක්ඛින්ද්රියං. 

‘‘අපරානිපි පඤ්චින්ද්රි ානි –  ද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං,  තින්ද්රියං, 
 මාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. 

321. ‘‘පඤ්ච නිස්සරණි ා [නි ් ාරණීයා (සී.  යා. කං. පී.) ටීකා

ඔයලොයකත්බා] ධපරාතුය ො. ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනොකායම මනසිකයරොයතො
කායමසු චිත්තං න පක්ඛන් ති න පසී ති න  න්තිට්ඨති න විමුච්චති.
යනක්ඛම්මංයඛොපන ්  මනසිකයරොයතොයනක්ඛම්යමචිත්තංපක්ඛන් ති
පසී ති  න්තිට්ඨති විමුච්චති. ත ්  තං චිත්තං සුගතං සුභාවිතං සුවුට්ඨිතං
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පටුන 

සුවිමුත්තං වි ංයුත්තං කායමහි. යය ච කාමපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා
විඝාතාපරිළාහා [විඝාතපරිළාහා( යා.කං.)], මුත්යතොය ොයතහි, නය ො
තංයව නං යවය ති.ඉ මක්ඛාතංකාමානංනි ් රණං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො බයාපා ං මනසිකයරොයතො බයාපාය 
චිත්තංනපක්ඛන් තින පසී තින  න්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.අබයාපා ංයඛො
පන ් මනසිකයරොයතො අබයාපාය චිත්තං පක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති
විමුච්චති.ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතං සුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තං
බයාපාය න. යය ච බයාපා පච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, 
මුත්යතොය ොයතහි, නය ොතංයව නංයවය ති. ඉ මක්ඛාතංබයාපා  ්  
නි ් රණං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො වියහ ං මනසිකයරොයතො වියහ ාය
චිත්තං නපක්ඛන් තිනපසී තින න්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.අවියහ ංයඛො
පන ් මනසිකයරොයතො අවියහ ායචිත්තංපක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති
විමුච්චති.ත ් තංචිත්තං සුගතංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තං
වියහ ාය. යය ච වියහ ාපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, 
මුත්යතො ය ො යතහි, න ය ො තං යව නං යවය ති. ඉ මක්ඛාතං වියහ ාය
නි ් රණං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොරූයපමනසිකයරොයතොරූයපසුචිත්තං
න පක්ඛන් තින පසී තින  න්තිට්ඨතින විමුච්චති. අරූපං යඛො පන ් 
මනසිකයරොයතො අරූයප චිත්තං පක්ඛන් ති පසී ති  න්තිට්ඨති විමුච්චති.
ත ් තංචිත්තංසුගතං සුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තංරූයපහි.
යය ච රූපපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, මුත්යතො ය ො
යතහි, නය ොතංයව නංයවය ති. ඉ මක්ඛාතංරූපානංනි ් රණං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො ක්කායංමනසිකයරොයතො ක්කායය 
චිත්තං න පක්ඛන් ති න පසී ති න  න්තිට්ඨති න විමුච්චති.
 ක්කායනියරොධං යඛො පන ්  මනසිකයරොයතො  ක්කායනියරොයධ චිත්තං
පක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති විමුච්චති.ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතං
සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං වි ංයුත්තං  ක්කායයන. යය ච  ක්කායපච්චයා
උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, මුත්යතො ය ො යතහි, න ය ො තං
යව නංයවය ති.ඉ මක්ඛාතං ක්කාය ්  නි ් රණං. 

322. ‘‘පඤ්ච විමුත්තා තනානි. ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනො  ත්ථා ධම්මං
ය ය ති අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී. යථා යථා, ආවුය ො, 
භික්ඛුයනො  ත්ථා ධම්මං ය ය ති අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො
 බ්රහ්මචාරී. තථා තථා ය ො ත ්මිං ධම්යම අත්ථපටි ංයවදී ච යහොති
ධම්මපටි ංයවදී ච. ත ්  අත්ථපටි ංයවදියනො ධම්මපටි ංයවදියනො
පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිත ්  පීති ජායති, පීතිමන ්  කායයො ප ් ම්භති, 
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ප ් ද්ධකායයො සුඛං යවය ති, සුඛියනො චිත්තං  මාධියති. ඉ ං පඨමං 
විමුත්තායතනං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොනයහවයඛො  ත්ථාධම්මංය ය ති
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී, අපි ච යඛො යථාසුතං 
යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති…යප.… අපි ච යඛො
යථාසුතංයථාපරියත්තං ධම්මංවිත්ථායරන ජ්ඣායංකයරොති…යප.…අපි
චයඛොයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මංයචත ා අනුවිතක්යකතිඅනුවිචායරති
මන ානුයපක්ඛති…යප.… අපි ච ඛ්ව ්  අඤ්ඤතරං  මාධිනිමිත්තං
සුග්ගහිතංයහොතිසුමනසිකතංසූපධාරිතංසුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය.යථායථා, 
ආවුය ො, භික්ඛුයනො අඤ්ඤතරං  මාධිනිමිත්තං සුග්ගහිතං යහොති 
සුමනසිකතං සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය තථා තථා ය ො ත ්මිං
ධම්යම අත්ථපටි ංයවදී ච යහොති ධම්මපටි ංයවදී ච. ත ් 
අත්ථපටි ංයවදියනොධම්මපටි ංයවදියනො පායමොජ්ජංජායති, පමුදිත ් පීති
ජායති, පීතිමන ්  කායයො ප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයො සුඛං යවය ති, 
සුඛියනොචිත්තං මාධියති.ඉ ං පඤ්චමංවිමුත්තායතනං. 

‘‘පඤ්ච විමුත්තිපරිපාචනී ා සඤ්ඤා – අනිච්ච ඤ්ඤා, අනිච්යච 
දුක්ඛ ඤ්ඤා, දුක්යඛඅනත්ත ඤ්ඤා, පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන පඤ්ච ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං 
[ ඞ්ගිතියපඤ්චකංනිට්ඨිතං( යා.කං.)]. 

ඡක්කං 

323. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන ඡ ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං.කතයමඡ? 

‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආ තනානි – චක්ඛායතනං, ය ොතායතනං, 
ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං. 

‘‘ඡ බාහිරානි ආ තනානි – රූපායතනං,  ද් ායතනං, ගන්ධායතනං, 
ර ායතනං, යෙොට්ඨ්බායතනං, ධම්මායතනං. 

‘‘ඡ විඤ්ඤාණකා ා – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, ය ොතවිඤ්ඤාණං, 
ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණං. 

‘‘ඡ ෙස්සකා ා– චක්ඛු ම්ෙ ්ය ො, ය ොත ම්ෙ ්ය ො, ඝාන ම්ෙ ්ය ො, 
ජිව්හා ම්ෙ ්ය ො, කාය ම්ෙ ්ය ො, මයනො ම්ෙ ්ය ො. 
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‘‘ඡ යවදනාකා ා – චක්ඛු ම්ෙ ් ජා යව නා, ය ොත ම්ෙ ් ජා 
යව නා, ඝාන ම්ෙ ් ජා යව නා, ජිව්හා ම්ෙ ් ජා යව නා, 
කාය ම්ෙ ් ජායව නා, මයනො ම්ෙ ් ජායව නා. 

‘‘ඡ සඤ්ඤාකා ා – රූප ඤ්ඤා,  ද්  ඤ්ඤා, ගන්ධ ඤ්ඤා, 
ර  ඤ්ඤා, යෙොට්ඨ්බ ඤ්ඤා, ධම්ම ඤ්ඤා. 

‘‘ඡ සඤ්යචතනාකා ා – රූප ඤ්යචතනා,  ද්  ඤ්යචතනා, 
ගන්ධ ඤ්යචතනා, ර  ඤ්යචතනා, යෙොට්ඨ්බ ඤ්යචතනා, 
ධම්ම ඤ්යචතනා. 

‘‘ඡ තණ්හාකා ා– රූපතණ්හා,  ද් තණ්හා, ගන්ධතණ්හා, ර තණ්හා, 
යෙොට්ඨ්බතණ්හා, ධම්මතණ්හා. 

324. ‘‘ඡ අගාරවා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු  ත්ථරි අගාරයවො විහරති
අප්පති ්ය ො; ධම්යම අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො;  ඞ්යඝ අගාරයවො
විහරති අප්පති ්ය ො; සික්ඛාය අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො; අප්පමාය  
අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො; පටි න්ථායර [පටි න්ධායර (ක.)] 
අගාරයවොවිහරතිඅප්පති ්ය ො. 

‘‘ඡ ගාරවා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු ත්ථරි  ගාරයවොවිහරති ප්පති ්ය ො; 
ධම්යම  ගාරයවො විහරති  ප්පති ්ය ො;  ඞ්යඝ  ගාරයවො විහරති
 ප්පති ්ය ො; සික්ඛාය  ගාරයවො විහරති  ප්පති ්ය ො; අප්පමාය 
 ගාරයවො විහරති  ප්පති ්ය ො; පටි න්ථායර  ගාරයවො විහරති
 ප්පති ්ය ො. 

‘‘ඡ යසොමනස්සූපවිචාරා. චක්ඛුනා රූපං දි ්වා ය ොමන ් ට්ඨානියං
රූපං උපවිචරති; ය ොයතන  ද් ං සුත්වා… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…
ජිව්හාය ර ං  ායිත්වා… කායයන යෙොට්ඨ්බං ඵුසිත්වා. මන ා ධම්මං
විඤ්ඤායය ොමන ් ට්ඨානියං ධම්මංඋපවිචරති. 

‘‘ඡ යදොමනස්සූපවිචාරා. චක්ඛුනාරූපංදි ්වාය ොමන ් ට්ඨානියංරූපං 
උපවිචරති…යප.… මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය ය ොමන ් ට්ඨානියං ධම්මං
උපවිචරති. 

‘‘ඡ උයපක්ඛූපවිචාරා. චක්ඛුනා රූපං දි ්වා උයපක්ඛාට්ඨානියං 
[උයපක්ඛාඨානියං (ක.)] රූපං උපවිචරති…යප.…මන ාධම්මංවිඤ්ඤාය
උයපක්ඛාට්ඨානියංධම්මංඋපවිචරති. 

‘‘ඡ සාරණී ා ධපරම්මා. ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනො යමත්තං කායකම්මං
පච්චුපට්ඨිතංයහොති බ්රහ්මචාරීසුආවි [ආවී (ක.සී.පී.ක.)] යචවරයහොච.
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අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො පියකරයණොගරුකරයණො  ඞ්ගහාය අවිවා ාය
 ාමග්ගියාඑකීභාවාය ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො යමත්තං වචීකම්මං පච්චුපට්ඨිතං 
යහොති බ්රහ්මචාරීසුආවියචවරයහොච.අයම්පිධම්යමො ාරණීයයො…යප.…
එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං 
යහොති බ්රහ්මචාරීසුආවියචවරයහොච.අයම්පිධම්යමො ාරණීයයො…යප.…
එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා 
අන්තමය ො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි, තථාරූයපහි ලායභහි
අප්පටිවිභත්තයභොගී යහොති සීලවන්යතහි  බ්රහ්මචාරීහි  ාධාරණයභොගී.
අයම්පිධම්යමො ාරණීයයො…යප.…එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයානිතානිසීලානිඅඛණ්ඩානි අච්ඡිද් ානි
අ බලානි අකම්මා ානි භුජි ් ානි විඤ්ඤුප්ප ත්ථානි අපරාමට්ඨානි 
 මාධි ංවත්තනිකානි, තථාරූයපසු සීයලසු සීල ාමඤ්ඤගයතො විහරති 
 බ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො…යප.… 
එකීභාවාය ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කර ්   ම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨි ාමඤ්ඤගයතො
විහරති  බ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො  ඞ්ගහාය අවිවා ාය  ාමග්ගියා එකීභාවාය
 ංවත්තති. 

325. ඡ විවාදමූලානි. ඉධාවුය ො, භික්ඛු යකොධයනොයහොතිඋපනාහී.යයො
ය ො, ආවුය ො, භික්ඛුයකොධයනොයහොතිඋපනාහී, ය ො ත්ථරිපිඅගාරයවො 
විහරති අප්පති ්ය ො, ධම්යමපි අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො,  ඞ්යඝපි
අගාරයවොවිහරති අප්පති ්ය ො, සික්ඛායපිනපරිපූරකාරී [පරිපූරීකාරී( යා. 
කං.)] යහොති. යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු  ත්ථරි අගාරයවො විහරති
අප්පති ්ය ො, ධම්යම අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො,  ඞ්යඝ අගාරයවො
විහරතිඅප්පති ්ය ො, සික්ඛායන පරිපූරකාරී, ය ො ඞ්යඝ විවා ං ජයනති.
යයො යහොති විවාය ො බහුජනඅහිතාය බහුජනඅසුඛාය අනත්ථාය අහිතාය
දුක්ඛාය ය වමනු ් ානං. එවරූපං යච තුම්යහ, ආවුය ො, විවා මූලං 
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා  මනුප ්ය යයාථ. තත්ර තුම්යහ, ආවුය ො, 
ත ්ය ව පාපක ්  විවා මූල ්  පහානාය වායයමයයාථ. එවරූපං යච
තුම්යහ, ආවුය ො, විවා මූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න
 මනුප ්ය යයාථ.තත්රතුම්යහ, ආවුය ො, ත ්ය ව පාපක ් විවා මූල ් 
ආයතිං අනව ් වායපටිපජ්යජයයාථ. එවයමත ්  පාපක ්  විවා මූල ් 
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පහානං යහොති. එවයමත ්  පාපක ්  විවා මූල ්  ආයතිං අනව ් යවො 
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු මක්ඛී යහොති පළාසී…යප.… ඉ ්සුකී 
යහොති මච්ඡරී…යප.…  යඨො යහොති මායාවී… පාපිච්යඡො යහොති
මිච්ඡාදිට්ඨී…  න්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති ආධානග්ගාහී 
දුප්පටිනි ් ග්ගී…යප.…යයොය ො, ආවුය ො, භික්ඛු න්දිට්ඨිපරාමාසීයහොති 
ආධානග්ගාහී දුප්පටිනි ් ග්ගී, ය ො  ත්ථරිපි අගාරයවො විහරති
අප්පති ්ය ො, ධම්යමපිඅගාරයවොවිහරතිඅප්පති ්ය ො,  ඞ්යඝපිඅගාරයවො
විහරතිඅප්පති ්ය ො, සික්ඛායපිනපරිපූරකාරීයහොති.යයොය ො, ආවුය ො, 
භික්ඛු  ත්ථරි අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො, ධම්යම අගාරයවො විහරති
අප්පති ්ය ො,  ඞ්යඝ අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො, සික්ඛාය න
පරිපූරකාරී, ය ො ඞ්යඝවිවා ංජයනති. යයොයහොතිවිවාය ොබහුජනඅහිතාය
බහුජනඅසුඛාය අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය ය වමනු ් ානං. එවරූපං යච
තුම්යහ, ආවුය ො, විවා මූලංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා මනුප ්ය යයාථ. 
තත්ර තුම්යහ, ආවුය ො, ත ්ය ව පාපක ්  විවා මූල ්  පහානාය
වායයමයයාථ. එවරූපං යච තුම්යහ, ආවුය ො, විවා මූලං අජ්ඣත්තං වා
බහිද්ධාවාන මනුප ්ය යයාථ.තත්ර තුම්යහ, ආවුය ො, ත ්ය වපාපක ් 
විවා මූල ් ආයතිං අනව ් වායපටිපජ්යජයයාථ. එවයමත ්  පාපක ් 
විවා මූල ්  පහානං යහොති. එවයමත ්  පාපක ්  විවා මූල ්  ආයතිං
අනව ් යවොයහොති. 

‘‘ඡ ධපරාතුය ො – පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, 
ආකා ධාතු, විඤ්ඤාණධාතු. 

326. ‘‘ඡ නිස්සරණි ා ධපරාතුය ො. ඉධාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය –
‘යමත්තා හි යඛො යම යචයතොවිමුත්ති භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා
වත්ථුකතා අනුට්ඨිතාපරිචිතා සු මාරද්ධා, අථචපනයමබයාපාය ොචිත්තං
පරියා ාය තිට්ඨතී’ති. ය ො ‘මා යහවං’, ති ්  වචනීයයො, ‘මාය ්මා එවං
අවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, නහි ාධුභගවයතො අ්භක්ඛානං, නහි
භගවා එවං වය යය. අට්ඨානයමතං, ආවුය ො, අනවකාය ො, යං යමත්තාය 
යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය වත්ථුකතාය
අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සු මාරද්ධාය. අථ ච පන ්  බයාපාය ො චිත්තං
පරියා ාය ඨ ් ති, යනතං ඨානං විජ්ජති. නි ් රණං යහතං, ආවුය ො, 
බයාපා  ් , යදි ංයමත්තා යචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘කරුණා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සු මාරද්ධා. අථචපනයමවියහ ාචිත්තංපරියා ායතිට්ඨතී’ති, ය ො ‘මා
යහවං’ති ් වචනීයයො ‘මාය ්මාඑවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, න
හි  ාධු භගවයතො අ්භක්ඛානං, නහි භගවා එවං වය යය. අට්ඨානයමතං
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ආවුය ො, අනවකාය ො, යං කරුණාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය 
බහුලීකතායයානීකතායවත්ථුකතාය අනුට්ඨිතායපරිචිතාය සු මාරද්ධාය, 
අථ ච පන ්  වියහ ා චිත්තං පරියා ාය ඨ ් ති, යනතං ඨානං විජ්ජති. 
නි ් රණංයහතං, ආවුය ො, වියහ ාය, යදි ංකරුණායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘මුදිතා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතා වත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සු මාරද්ධා. අථ ච පන යම අරති චිත්තං පරියා ාය තිට්ඨතී’ති, ය ො ‘මා
යහවං’ ති ් වචනීයයො‘‘මාය ්මාඑවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, න
හි ාධුභගවයතො අ්භක්ඛානං, නහිභගවාඑවං වය යය. අට්ඨානයමතං, 
ආවුය ො, අනවකාය ො, යංමුදිතාය යචයතොවිමුත්තියාභාවිතායබහුලීකතාය
යානීකතායවත්ථුකතාය අනුට්ඨිතායපරිචිතායසු මාරද්ධාය, අථචපන ් 
අරති චිත්තං පරියා ාය ඨ ් ති, යනතං ඨානං විජ්ජති. නි ් රණං යහතං, 
ආවුය ො, අරතියා, යදි ං මුදිතායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘උයපක්ඛා හි යඛො යම
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සු මාරද්ධා. අථච පනයමරායගො චිත්තං පරියා ායතිට්ඨතී’ති.ය ො ‘මා
යහවං’ ති ් වචනීයයො‘මාය ්මාඑවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, න
හි ාධුභගවයතො අ්භක්ඛානං, නහිභගවාඑවං වය යය. අට්ඨානයමතං, 
ආවුය ො, අනවකාය ො, යං උයපක්ඛාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය
බහුලීකතායයානීකතායවත්ථුකතායඅනුට්ඨිතායපරිචිතාය සු මාරද්ධාය, 
අථ ච පන ්  රායගො චිත්තං පරියා ාය ඨ ් ති යනතං ඨානං විජ්ජති. 
නි ් රණංයහතං, ආවුය ො, රාග ් , යදි ංඋයපක්ඛායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘අනිමිත්තා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සු මාරද්ධා. අථචපනයමනිමිත්තානු ාරිවිඤ්ඤාණංයහොතී’ති.ය ො‘මා
යහවං’ති ්  වචනීයයො‘මාය ්මාඑවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, න
හි ාධු භගවයතො අ්භක්ඛානං, නහිභගවාඑවං වය යය. අට්ඨානයමතං, 
ආවුය ො, අනවකාය ො, යං අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය
බහුලීකතායයානීකතායවත්ථුකතායඅනුට්ඨිතාය පරිචිතායසු මාරද්ධාය, 
අථචපන ් නිමිත්තානු ාරි විඤ්ඤාණං භවි ් ති, යනතංඨානංවිජ්ජති.
නි ් රණං යහතං, ආවුය ො,  ්බනිමිත්තානං, යදි ං අනිමිත්තා
යචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධපනාවුය ො, භික්ඛුඑවංවය යය–‘අ ්මීතියඛොයමවිගතං [විඝාතං
(සී.පී.), විගයත( යා.ක.)], අයමහම ්මීතින  මනුප ් ාමි, අථචපනයම
විචිකිච්ඡාකථඞ්කථා ල්ලං චිත්තං පරියා ාය තිට්ඨතී’ති. ය ො ‘මා යහවං’
ති ් වචනීයයො‘මාය ්මාඑවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, නහි  ාධු 
භගවයතොඅ්භක්ඛානං, නහිභගවාඑවංවය යය.අට්ඨානයමතං, ආවුය ො, 
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අනවකාය ො, යං අ ්මීති විගයත [විඝායත (සී. පී.)] අයමහම ්මීති
අ මනුප ් යතො, අථ ච පන ්  විචිකිච්ඡාකථඞ්කථා ල්ලං චිත්තං 
පරියා ාය ඨ ් ති, යනතං ඨානං විජ්ජති. නි ් රණං යහතං, ආවුය ො, 
විචිකිච්ඡාකථඞ්කථා ල්ල ් , යදි ංඅ ්මිමාන මුග්ඝායතො’ති. 

327. ‘‘ඡ අනුත්තරි ානි –   ් නානුත්තරියං,  වනානුත්තරියං, 
ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, පාරිචරියානුත්තරියං, 
අනු ් තානුත්තරියං. 

‘‘ඡ අනුස්සතිට්ඨානානි – බුදද්ධානු ් ති, ධම්මානු ් ති,  ඞ්ඝානු ් ති, 
සීලානු ් ති, චාගානු ් ති, ය වතානු ් ති. 

328. ‘‘ඡ සතතවිහාරා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දි ්වා යනව
සුමයනො යහොතින දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො [උයපක්ඛයකො ච ( යා. ක.)] 
විහරති යතො ම්පජායනො.ය ොයතන ද් ංසුත්වා…යප.…මන ාධම්මං
විඤ්ඤායයනවසුමයනො යහොතිනදුම්මයනො, උයපක්ඛයකොවිහරති යතො
 ම්පජායනො. 

329. ‘‘ඡළාභිජාතිය ො. ඉධාවුය ො, එකච්යචො කණ්හාභිජාතියකො 
 මායනො කණ්හං ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනාවුය ො, එකච්යචො
කණ්හාභිජාතියකො  මායනො සුක්කං ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනාවුය ො, 
එකච්යචො කණ්හාභිජාතියකො  මායනො අකණ්හං අසුක්කං නි්බානං
අභිජායති. ඉධ පනාවුය ො, එකච්යචො සුක්කාභිජාතියකො  මායනො සුක්කං
ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනාවුය ො, එකච්යචො සුක්කාභිජාතියකො  මායනො
කණ්හං ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනාවුය ො, එකච්යචො සුක්කාභිජාතියකො
 මායනො අකණ්හංඅසුක්කංනි්බානං අභිජායති. 

‘‘ඡ නි්යබධපරභාගි ා  ඤ්ඤා [නි්යබධභාගිය ඤ්ඤා ( යා. කං.)] – 
අනිච්ච ඤ්ඤා අනිච්යච, දුක්ඛ ඤ්ඤා දුක්යඛ, අනත්ත ඤ්ඤා, 
පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා, නියරොධ ඤ්ඤා. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන ඡ ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

සත්තකං 

330. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන  ත්ත ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම
 ත්ත? 
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‘‘ ත්ත අරි ධපරනානි –  ද්ධාධනං, සීලධනං, හිරිධනං, ඔත්තප්පධනං, 
සුතධනං, චාගධනං, පඤ්ඤාධනං. 

‘‘ ත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා –  ති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
ධම්මවිචය ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, වීරිය ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
පීති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, ප ් ද්ධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
 මාධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උයපක්ඛා ම්යබොජ්ඣඞ්යගො. 

‘‘ ත්ත සමාධිපරික්ඛාරා –  ම්මාදිට්ඨි,  ම්මා ඞ්කප්යපො,  ම්මාවාචා, 
 ම්මාකම්මන්යතො,  ම්මාආජීයවො,  ම්මාවායායමො,  ම්මා ති. 

‘‘ ත්ත අසද්ධපරම්මා – ඉධාවුය ො, භික්ඛු අ ් ද්යධො යහොති, අහිරියකො
යහොති, අයනොත්තප්පී යහොති, අප්ප ්සුයතො යහොති, කුසීයතො යහොති, 
මුට්ඨ ් තියහොති, දුප්පඤ්යඤොයහොති. 

‘‘ ත්ත සද්ධපරම්මා – ඉධාවුය ො, භික්ඛු  ද්යධො යහොති, හිරිමා යහොති, 
ඔත්තප්පීයහොති, බහු ්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, උපට්ඨිත ් ති
යහොති, පඤ්ඤවායහොති. 

‘‘ ත්ත සප්පුරිසධපරම්මා – ඉධාවුය ො, භික්ඛු ධම්මඤ්ඤූ ච යහොති
අත්ථඤ්ඤූ ච අත්තඤ්ඤූ ච මත්තඤ්ඤූ ච කාලඤ්ඤූ ච පරි ඤ්ඤූ ච
පුග්ගලඤ්ඤූච. 

331. ‘‘ ත්ත නිද්දසවත්ථූනි. ඉධාවුය ො, භික්ඛු සික්ඛා මා ායන 
ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච සික්ඛා මා ායන අවිගතයපයමො.
ධම්මනි න්තියා ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච ධම්මනි න්තියා
අවිගතයපයමො. ඉච්ඡාවිනයයති්බච්ඡන්ය ොයහොති, ආයතිඤ්චඉච්ඡාවිනයය
අවිගතයපයමො. පටි ල්ලායන ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච
පටි ල්ලායන අවිගතයපයමො. වීරියාරම්යභ ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, 
ආයතිඤ්ච වීරියාරම්යභ අවිගතයපයමො.  තියනපක්යක ති්බච්ඡන්ය ො
යහොති, ආයතිඤ්ච  තියනපක්යක අවිගතයපයමො. දිට්ඨිපටියවයධ
ති්බච්ඡන්ය ොයහොති, ආයතිඤ්චදිට්ඨිපටියවයධඅවිගතයපයමො. 

‘‘සත්ත සඤ්ඤා – අනිච්ච ඤ්ඤා, අනත්ත ඤ්ඤා, අසුභ ඤ්ඤා, 
ආදීනව ඤ්ඤා, පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා, නියරොධ ඤ්ඤා. 

‘‘සත්ත බලානි –  ද්ධාබලං, වීරියබලං, හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, 
 තිබලං,  මාධිබලං, පඤ්ඤාබලං. 

332. ‘‘ ත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතිය ො.  න්තාවුය ො,  ත්තානානත්තකායා
නානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි මනු ් ා එකච්යච ච ය වා එකච්යච ච
විනිපාතිකා.අයංපඨමාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 
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‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා නානත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො ය යයථාපි 
ය වාබ්රහ්මකායිකාපඨමාභිනි්බත්තා.අයංදුතියාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤියනො ය යයථාපි 
ය වාආභ ් රා.අයංතතියාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො ය යයථාපි
ය වා සුභකිණ්හා.අයංචතුත්ථීවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා 
පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකාය ො’ති ආකා ානඤ්චායතනූපගා.අයංපඤ්චමීවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. අයං ඡට්ඨී
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම
‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා.අයං  ත්තමීවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ ත්ත පුග්ගලා දක්ඛියණ යා – උභයතොභාගවිමුත්යතො, 
පඤ්ඤාවිමුත්යතො, කාය ක්ඛි, දිට්ඨිප්පත්යතො,  ද්ධාවිමුත්යතො, 
ධම්මානු ාරී,  ද්ධානු ාරී. 

‘‘ ත්ත අනුස ා – කාමරාගානු යයො, පටිඝානු යයො, දිට්ඨානු යයො, 
විචිකිච්ඡානු යයො, මානානු යයො, භවරාගානු යයො, අවිජ්ජානු යයො. 

‘‘ ත්ත සඤ්යඤොජනානි – අනුනය ඤ්යඤොජනං [කාම ඤ්යඤොජනං
( යා. කං.)], පටිඝ ඤ්යඤොජනං, දිට්ඨි ඤ්යඤොජනං, 
විචිකිච්ඡා ඤ්යඤොජනං, මාන ඤ්යඤොජනං, භවරාග ඤ්යඤොජනං, 
අවිජ්ජා ඤ්යඤොජනං. 

‘‘ ත්ත අධිකරණසමථා– උප්පන්නුප්පන්නානංඅධිකරණානං මථාය
වූප මාය  ම්මුඛාවිනයයො  ාත්යබො,  තිවිනයයො  ාත්යබො, 
අමූළ්හවිනයයො  ාත්යබො, පටිඤ්ඤාය කායරත්බං, යයභුයයසිකා, 
ත ් පාපියසිකා, තිණවත්ථාරයකො. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන  ත්ත ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං…යප.…අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

දුතියභාණවායරොනිට්ඨියතො. 
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අට්ඨකං 

333. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන අට්ඨ ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම
අට්ඨ? 

‘‘අට්ඨ මිච්ඡත්තා – මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡා ඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවාචා, 
මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, මිච්ඡාවායායමො මිච්ඡා ති, මිච්ඡා මාධි. 

‘‘අට්ඨ සම්මත්තා –  ම්මාදිට්ඨි,  ම්මා ඞ්කප්යපො,  ම්මාවාචා, 
 ම්මාකම්මන්යතො,  ම්මාආජීයවො,  ම්මාවායායමො,  ම්මා ති, 
 ම්මා මාධි. 

‘‘අට්ඨ පුග්ගලා දක්ඛියණ යා – ය ොතාපන්යනො, 
ය ොතාපත්තිෙල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො;  ක ාගාමී, 
 ක ාගාමිෙල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො; අනාගාමී, 
අනාගාමිෙල ච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො; අරහා, අරහත්තෙල ච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනො. 

334. ‘‘අට්ඨ කුසීතවත්ථූනි. ඉධාවුය ො, භික්ඛුනා කම්මං කාත්බං
යහොති. ත ්  එවං යහොති – ‘කම්මං යඛො යමකාත්බං භවි ් ති, කම්මං
යඛො පන යම කයරොන්ත ්  කායයො කිලමි ් ති, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති!
ය ො නිපජ්ජති න වීරියං ආරභති අප්පත්ත ්  පත්තියා අනධිගත ් 
අධිගමායඅ ච්ඡිකත ්  ච්ඡිකිරියාය.ඉ ංපඨමං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාකම්මංකතංයහොති.ත ් එවංයහොති– 
‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං, කම්මං යඛො පන යම කයරොන්ත ්  කායයො 
කිලන්යතො, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති! ය ො නිපජ්ජති න වීරියං
ආරභති…යප.…ඉ ංදුතියං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාමග්යගොගන්ත්යබොයහොති.ත ් එවං 
යහොති – ‘මග්යගො යඛො යම ගන්ත්යබො භවි ් ති, මග්ගං යඛො පන යම
ගච්ඡන්ත ් කායයො කිලමි ් ති, හන් ාහංනිපජ්ජාමී’ති!ය ොනිපජ්ජතින
වීරියංආරභති…ඉ ංතතියං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනා මග්යගො ගයතො යහොති. ත ්  එවං
යහොති – ‘අහං යඛො මග්ගං අගමාසිං, මග්ගං යඛො පන යම ගච්ඡන්ත ් 
කායයො කිලන්යතො, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති! ය ො නිපජ්ජති න වීරියං
ආරභති…ඉ ංචතුත්ථංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොන 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
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යහොති – ‘අහං යඛො ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො නාලත්ථං
ලූඛ ් වා පණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයො
කිලන්යතොඅකම්මඤ්යඤො, හන් ාහංනිපජ්ජාමී’ති!ය ොනිපජ්ජතිනවීරියං
ආරභති…ඉ ංපඤ්චමං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං. ත ් එවං
යහොති–‘අහංයඛොගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅලත්ථංලූඛ ් 
වා පණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයොගරුයකො
අකම්මඤ්යඤො, මා ාචිතංමඤ්යඤ, හන් ාහංනිපජ්ජාමී’ති!ය ොනිපජ්ජති
න වීරියංආරභති…ඉ ංඡට්ඨංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො උප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො.ත ් එවංයහොති – ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයංඅප්පමත්තයකො 
ආබායධො; අත්ථිකප්යපොනිපජ්ජිතුං, හන් ාහංනිපජ්ජාමී’ති!ය ොනිපජ්ජති
නවීරියං ආරභති…ඉ ං ත්තමංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගිලානා වුට්ඨියතො [ගිලානවුට්ඨියතො
( ද් නීති) අ. නි. 6.16 නකුලපිතුසුත්තටීකා ප ්සිත්බා] යහොති
අචිරවුට්ඨියතොයගලඤ්ඤා.ත ් එවංයහොති–‘අහංයඛො ගිලානාවුට්ඨියතො
අචිරවුට්ඨියතො යගලඤ්ඤා, ත ්  යම කායයො දු්බයලො අකම්මඤ්යඤො, 
හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති! ය ො නිපජ්ජති න වීරියං ආරභති අප්පත්ත ් 
පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ්  ච්ඡිකිරියාය. ඉ ං අට්ඨමං
කුසීතවත්ථු. 

335. ‘‘අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි. ඉධාවුය ො, භික්ඛුනා කම්මං කාත්බං
යහොති. ත ්  එවං යහොති – ‘කම්මං යඛො යමකාත්බං භවි ් ති, කම්මං
යඛො පන යම කයරොන්යතන න සුකරං බුදද්ධානං  ා නං මනසි කාතුං, 
හන් ාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්ත ්  පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය, 
අ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියායා’ති!ය ොවීරියංආරභතිඅප්පත්ත ් පත්තියා, 
අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියාය. ඉ ං පඨමං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාකම්මං කතං යහොති.ත ් එවංයහොති–
‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං, කම්මං යඛො පනාහං කයරොන්යතො නා ක්ඛිං 
බුදද්ධානං ා නංමනසිකාතුං, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.…ය ො වීරියං
ආරභති…ඉ ංදුතියංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාමග්යගො ගන්ත්යබොයහොති.ත ් එවං
යහොති – ‘මග්යගො යඛො යම ගන්ත්යබො භවි ් ති, මග්ගං යඛො පන යම
ගච්ඡන්යතන න සුකරං බුදද්ධානං  ා නං මනසි කාතුං. හන් ාහං වීරියං 
ආරභාමි…යප.…ය ොවීරියංආරභති…ඉ ංතතියංආරම්භවත්ථු. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනා මග්යගො ගයතො යහොති. ත ්  එවං
යහොති – ‘අහං යඛො මග්ගං අගමාසිං, මග්ගං යඛො පනාහං ගච්ඡන්යතො
නා ක්ඛිංබුදද්ධානං ා නං මනසිකාතුං, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.…
ය ොවීරියංආරභති…ඉ ංචතුත්ථං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොන 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං. ත ් එවං
යහොති – ‘අහං යඛො ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො නාලත්ථං
ලූඛ ් වා පණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයො
ලහුයකො කම්මඤ්යඤො, හන් ාහං වීරියං ආරභාමි…යප.… ය ො වීරියං
ආරභති…ඉ ංපඤ්චමංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
යහොති–‘අහං යඛොගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅලත්ථංලූඛ ් 
වාපණීත ් වායභොජන ්  යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයොබලවා
කම්මඤ්යඤො, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.… ය ොවීරියංආරභති…ඉ ං
ඡට්ඨංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො උප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො.ත ් එවංයහොති – ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයංඅප්පමත්තයකො
ආබායධො, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති යං යම ආබායධො පවඩ්යඪයය, 
හන් ාහං වීරියං ආරභාමි…යප.… ය ො වීරියං ආරභති… ඉ ං  ත්තමං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගිලානා වුට්ඨියතො යහොති අචිරවුට්ඨියතො 
යගලඤ්ඤා.ත ් එවංයහොති–‘අහංයඛොගිලානාවුට්ඨියතොඅචිරවුට්ඨියතො
යගලඤ්ඤා, ඨානං යඛොපයනතංවිජ්ජතියංයමආබායධොපච්චු ාවත්යතයය, 
හන් ාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්ත ්  පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය
අ ච්ඡිකත ්  ච්ඡිකිරියායා’’ති!ය ො වීරියංආරභතිඅප්පත්ත ් පත්තියා 
අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියාය. ඉ ං අට්ඨමං
ආරම්භවත්ථු. 

336. ‘‘අට්ඨ දානවත්ථූනි. ආ ජ්ජ  ානංය ති, භයා ානංය ති, ‘අ ාසි
යම’ති  ානංය ති, ‘  ් තියම’ති ානංය ති, ‘ ාහු ාන’න්ති  ානංය ති, 
‘අහං පචාමි, ඉයමන පචන්ති, නාරහාමි පචන්යතො අපචන්තානං  ානංන
 ාතු’න්ති  ානං ය ති, ‘ඉ ං යම  ානං   යතො කලයායණො කිත්ති ද්ය ො 
අ්භුග්ගච්ඡතී’ති  ානං ය ති. චිත්තාලඞ්කාර-චිත්තපරික්ඛාරත්ථං  ානං 
ය ති. 

337. ‘‘අට්ඨ දානූපපත්තිය ො. ඉධාවුය ො, එකච්යචො  ානං ය ති
 මණ ්  වා බ්රාහ්මණ ්  වා අන්නං පානං වත්ථං යානං 
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මාලාගන්ධවියලපනංය යයාව ථපදීයපයයං.ය ොයංය තිතංපච්චාසී ති 
[පච්චාසිං ති (සී.  යා. කං. පී.)]. ය ො ප ් ති ඛත්තියමහා ාලං වා
බ්රාහ්මණමහා ාලංවාගහපතිමහා ාලංවාපඤ්චහි කාමගුයණහි මප්පිතං
 මඞ්ගීභූතං පරිචාරයමානං. ත ්  එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කාය ්  
යභ ා පරං මරණා ඛත්තියමහා ාලානං වා බ්රාහ්මණමහා ාලානං වා 
ගහපතිමහා ාලානංවා හබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති!ය ොතංචිත්තං හති, 
තංචිත්තං අධිට්ඨාති, තංචිත්තංභායවති, ත ් තංචිත්තංහීයනවිමුත්තං
උත්තරිඅභාවිතං තත්රූපපත්තියා ංවත්තති. තඤ්චයඛොසීලවයතොව ාමියනො 
දු ්සීල ් .ඉජ්ඣතාවුය ො, සීලවයතොයචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඉයධකච්යචො  ානං ය ති  මණ ්  වා 
බ්රාහ්මණ ්  වා අන්නං පානං…යප.… ය යයාව ථපදීයපයයං. ය ො යං
ය ති තං පච්චාසී ති. ත ්  සුතං යහොති – ‘චාතුමහාරාජිකා 
[චාතුම්මහාරාජිකා (සී.  යා. පී.)] ය වා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො
සුඛබහුලා’’ති. ත ්  එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කාය ්  යභ ා පරං
මරණාචාතුමහාරාජිකානංය වානං හබයතං උපපජ්යජය්ය’’න්ති!ය ොතං
චිත්තං  හති, තං චිත්තං අධිට්ඨාති, තං චිත්තං භායවති, ත ්  තං චිත්තං
හීයන විමුත්තං උත්තරි අභාවිතං තත්රූපපත්තියා  ංවත්තති. තඤ්ච යඛො
සීලවයතො ව ාමි යනො දු ්සීල ් . ඉජ්ඣතාවුය ො, සීලවයතො යචයතොපණිධි 
විසුද්ධත්තා. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඉයධකච්යචො  ානං ය ති  මණ ්  වා
බ්රාහ්මණ ්  වා අන්නං පානං…යප.… ය යයාව ථපදීයපයයං. ය ො යං
ය ති තංපච්චාසී ති.ත ් සුතංයහොති– ‘තාවතිං ාය වා…යප.…යාමා
ය වා…යප.… තුසිතා ය වා …යප.… නිම්මානරතී ය වා…යප.…
පරනිම්මිතව වත්තීය වාදීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.ත ් එවං
යහොති– ‘අයහොවතාහංකාය ් යභ ාපරංමරණා පරනිම්මිතව වත්තීනං
ය වානං  හබයතං උපපජ්යජයය’’න්ති! ය ො තං චිත්තං  හති, තං චිත්තං
අධිට්ඨාති, තං චිත්තං භායවති, ත ්  තං චිත්තං හීයන විමුත්තං උත්තරි 
අභාවිතං තත්රූපපත්තියා  ංවත්තති. තඤ්ච යඛො සීලවයතො ව ාමි යනො
දු ්සීල ් . ඉජ්ඣතාවුය ො, සීලවයතොයචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඉයධකච්යචො  ානං ය ති  මණ ්  වා 
බ්රාහ්මණ ්  වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං
ය යයාව ථපදීයපයයං. ය ොයංය තිතංපච්චාසී ති.ත ් සුතංයහොති–
‘බ්රහ්මකායිකා ය වා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා’ති. ත ්  එවං
යහොති – ‘අයහො වතාහං කාය ්  යභ ා පරං මරණා බ්රහ්මකායිකානං
ය වානං  හබයතං උපපජ්යජයය’න්ති! ය ො තං චිත්තං  හති, තං චිත්තං
අධිට්ඨාති, තං චිත්තං භායවති, ත ්  තං චිත්තං හීයන විමුත්තං උත්තරි 
අභාවිතං තත්රූපපත්තියා  ංවත්තති. තඤ්ච යඛො සීලවයතො ව ාමි යනො 
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දු ්සීල ් ; වීතරාග ්  යනො  රාග ් . ඉජ්ඣතාවුය ො, සීලවයතො
යචයතොපණිධි වීතරාගත්තා. 

‘‘අට්ඨ පරිසා – ඛත්තියපරි ා, බ්රාහ්මණපරි ා, ගහපතිපරි ා, 
 මණපරි ා, චාතුමහාරාජිකපරි ා, තාවතිං පරි ා, මාරපරි ා, බ්රහ්මපරි ා. 

‘‘අට්ඨ යලොකධපරම්මා – ලායභො ච, අලායභො ච, යය ො ච, අයය ො ච, 
නින් ාච, ප ං ාච, සුඛඤ්ච, දුක්ඛඤ්ච. 

338. ‘‘අට්ඨ අභිභා තනානි. අජ්ඣත්තං රූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා
රූපානි ප ් ති පරිත්තානි සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
ප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති.ඉ ංපඨමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං රූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති – එවං ඤ්ඤී
යහොති.ඉ ංදුතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති එවං ඤ්ඤී
යහොති.ඉ ං තතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිප ් ති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති එවං ඤ්ඤී 
යහොති.ඉ ංචතුත්ථංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති නීලානි 
නීලවණ්ණානිනීලනි  ් නානිනීලනිභා ානි. ය යයථාපිනාමඋමාපුප්ෙං
නීලංනීලවණ්ණං නීලනි  ් නංනීලනිභා ං, ය යයථාවාපනතංවත්ථං
බාරාණය යයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං නීලං නීලවණ්ණං නීලනි  ් නං
නීලනිභා ං. එවයමව [එවයමවං (ක.)] අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො
බහිද්ධා රූපානි ප ් ති නීලානි නීලවණ්ණානි නීලනි  ් නානි
නීලනිභා ානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති එවං ඤ්ඤී යහොති. ඉ ං
පඤ්චමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පීතානි 
පීතවණ්ණානි පීතනි  ් නානි පීතනිභා ානි. ය යයථාපි නාම
කණිකාරපුප්ෙං [කණ්ණිකාරපුප්ෙං ( යා. කං.)] පීතං පීතවණ්ණං 
පීතනි  ් නං පීතනිභා ං, ය යයථා වා පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං
උභයතොභාගවිමට්ඨං පීතං පීතවණ්ණං පීතනි  ් නං පීතනිභා ං. එවයමව 
අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පීතානි
පීතවණ්ණානි පීතනි  ් නානි පීතනිභා ානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
ප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති. ඉ ංඡට්ඨංඅභිභායතනං. 
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‘‘අජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිප ් තියලොහිතකානි 
යලොහිතකවණ්ණානියලොහිතකනි  ් නානියලොහිතකනිභා ානි.ය යයථාපි
නාම බන්ධුජීවකපුප්ෙං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනි  ් නං
යලොහිතකනිභා ං, ය යයථා වා පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං
උභයතොභාගවිමට්ඨං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනි  ් නං 
යලොහිතකනිභා ං.එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකො බහිද්ධා රූපානි
ප ් ති යලොහිතකානි යලොහිතකවණ්ණානි යලොහිතකනි  ් නානි
යලොහිතකනිභා ානි, ‘තානි අභිභුයයජානාමිප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති.
ඉ ං ත්තමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති ඔ ාතානි 
ඔ ාතවණ්ණානි ඔ ාතනි  ් නානි ඔ ාතනිභා ානි. ය යයථාපි නාම
ඔ ධිතාරකාඔ ාතා ඔ ාතවණ්ණාඔ ාතනි  ් නාඔ ාතනිභා ා, ය යයථා
වා පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං ඔ ාතං
ඔ ාතවණ්ණං ඔ ාතනි  ් නං ඔ ාතනිභා ං. එවයමව අජ්ඣත්තං 
අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති ඔ ාතානි ඔ ාතවණ්ණානි
ඔ ාතනි  ් නානි ඔ ාතනිභා ානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති
එවං ඤ්ඤී යහොති.ඉ ංඅට්ඨමංඅභිභායතනං. 

339. ‘‘අට්ඨ වියමොක්ඛා. රූපීරූපානි ප ් ති.අයංපඨයමොවියමොක්යඛො. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි ප ් ති. අයං දුතියයො
වියමොක්යඛො. 

‘‘සුභන්යතවඅධිමුත්යතොයහොති.අයංතතියයොවියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා 
නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකාය ො’ති
ආකා ානඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. අයංචතුත්යථොවියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංපඤ්චයමො 
වියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංඡට්යඨොවියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං උප ම්පජ්ජ විහරති. අයං  ත්තයමො
වියමොක්යඛො. 
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‘‘ ්බය ො යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම
 ඤ්ඤායව යිත නියරොධංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංඅට්ඨයමොවියමොක්යඛො. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා
 ම්මා ම්බුදද්යධන අට්ඨ ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං…යප.…අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

නවකං 

340. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන නව ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා; තත්ථ  ්යබයහව 
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථාය හිතාය සුඛාය ය වමනු ් ානං. කතයම
නව? 

‘‘නව ආඝාතවත්ථූනි. ‘අනත්ථංයමඅචරී’ති ආඝාතංබන්ධති; ‘අනත්ථං
යමචරතී’තිආඝාතංබන්ධති; ‘අනත්ථංයමචරි ් තී’තිආඝාතං බන්ධති; 
‘පිය ් යමමනාප ් අනත්ථංඅචරී’තිආඝාතංබන්ධති…යප.…අනත්ථං
චරතීති ආඝාතං බන්ධති…යප.… අනත්ථං චරි ් තීති ආඝාතං බන්ධති; 
‘අප්පිය ් යමඅමනාප ්  අත්ථංඅචරී’තිආඝාතංබන්ධති…යප.…අත්ථං
චරතීතිආඝාතංබන්ධති…යප.…අත්ථං චරි ් තීතිආඝාතංබන්ධති. 

‘‘නව ආඝාතපටිවින ා. ‘අනත්ථං යම අචරි [අචරීති ( යා. ක.) එවං
‘‘චරති චරි ් ති’’ පය සුපි], තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; 
‘අනත්ථංයම චරති, තංකුයතත්ථල්භා’තිආඝාතංපටිවියනති; ‘අනත්ථං
යම චරි ් ති, තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘පිය ්  යම
මනාප ්  අනත්ථං අචරි…යප.… අනත්ථං චරති…යප.… අනත්ථං
චරි ් ති, තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘අප්පිය ්  යම
අමනාප ් අත්ථංඅචරි…යප.…අත්ථංචරති…යප.…අත්ථං චරි ් ති, තං
කුයතත්ථල්භා’තිආඝාතංපටිවියනති. 

341. ‘‘නව සත්තාවාසා.  න්තාවුය ො,  ත්තා නානත්තකායා
නානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි මනු ් ා එකච්යච ච ය වා එකච්යච ච 
විනිපාතිකා.අයංපඨයමො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තානානත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
ය වාබ්රහ්මකායිකාපඨමාභිනි්බත්තා.අයංදුතියයො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායානානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
ය වාආභ ් රා.අයංතතියයො  ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි
ය වාසුභකිණ්හා.අයංචතුත්යථො ත්තාවාය ො. 
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‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා අ ඤ්ඤියනො අප්පටි ංයවදියනො, ය යයථාපි 
ය වා අ ඤ්ඤ ත්තා [අ ඤ්ඤි ත්තා ( යා. කං.)]. අයං පඤ්චයමො
 ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා 
පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකාය ො’ති ආකා ානඤ්චායතනූපගා.අයංඡට්යඨො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. අයං  ත්තයමො
 ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චාඤ්ඤායතනූපගා.අයංඅට්ඨයමො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම 
[ මතික්කම්ම  න්තයමතං පණීතයමතන්ති ( යා. කං.)] 
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනූපගා.අයංනවයමො  ත්තාවාය ො. 

342. ‘‘නව අක්ඛණාඅසම ාබ්රහ්මචරි වාසා . ඉධාවුය ො, තථාගයතො
චයලොයකඋප්පන්යනොයහොතිඅරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමොචය සියති
ඔප මියකො පරිනි්බානියකො  ම්යබොධගාමී සුගතප්පයවදියතො. අයඤ්ච
පුග්ගයලො නිරයං උපපන්යනො යහොති. අයං පඨයමො අක්ඛයණො අ මයයො 
බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, තථාගයතොචයලොයකඋප්පන්යනොයහොතිඅරහං 
 ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච ය සියති ඔප මියකො පරිනි්බානියකො
 ම්යබොධගාමී සුගතප්පයවදියතො. අයඤ්ච පුග්ගයලො තිරච්ඡානයයොනිං
උපපන්යනො යහොති.අයංදුතියයොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… යපත්තිවි යං උපපන්යනො යහොති. අයං තතියයො
අක්ඛයණො අ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අසුරකායං උපපන්යනො යහොති. අයං චතුත්යථො
අක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අඤ්ඤතරං දීඝායුකං ය වනිකායං උපපන්යනො
යහොති.අයං පඤ්චයමොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… පච්චන්තියමසු ජනපය සු පච්චාජායතො යහොති 
මිලක්යඛසු [මිලක්ඛයකසු ( යා. කං.) මිලක්ඛූසු (ක.)] අවිඤ්ඤාතායරසු, 
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යත්ථ නත්ථි ගති භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපා කානං උපාසිකානං. අයං 
ඡට්යඨොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුනචපරං…යප.…මජ්ඣයමසුජනපය සුපච්චාජායතොයහොති.ය ො
චයහොති මිච්ඡාදිට්ඨියකො විපරීත  ් යනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථියිට්ඨං, 
නත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානං [සුකටදුක්කටානං(සී.පී.)] කම්මානං
ෙලංවිපායකො, නත්ථිඅයංයලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථි මාතා, 
නත්ථි පිතා, නත්ථි  ත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක  මණබ්රාහ්මණා
 ම්මග්ගතා  ම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං  යං
අභිඤ්ඤා ච්ඡිකත්වාපයවය න්තී’ති.අයං  ත්තයමොඅක්ඛයණොඅ මයයො
බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුනචපරං…යප.…මජ්ඣයමසුජනපය සුපච්චාජායතොයහොති.ය ො
ච යහොති දුප්පඤ්යඤො ජයළො එළමූයගො, නප්පටිබයලො
සුභාසිතදු්භාසිතානමත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං අට්ඨයමො අක්ඛයණො අ මයයො
බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, තථාගයතොචයලොයකන [කත්ථචි නකායරොන
දි ් ති] උප්පන්යනොයහොතිඅරහං ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමොචන ය සියති
ඔප මියකො පරිනි්බානියකො  ම්යබොධගාමී සුගතප්පයවදියතො. අයඤ්ච
පුග්ගයලො මජ්ඣයමසු ජනපය සු පච්චාජායතො යහොති, ය ො ච යහොති
පඤ්ඤවා අජයළො අයනළමූයගො, පටිබයලො සුභාසිත-
දු්භාසිතානමත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං නවයමො අක්ඛයණො අ මයයො 
බ්රහ්මචරියවා ාය. 

343. ‘‘නව අනුපු්බවිහාරා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකු යලහිධම්යමහි විතක්කං විචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං
ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූප මා…යප.… දුතියං
ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. පීතියා ච විරාගා…යප.… තතියං ඣානං 
උප ම්පජ්ජ විහරති. සුඛ ්  ච පහානා …යප.… චතුත්ථං ඣානං 
උප ම්පජ්ජ විහරති.  ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා…යප.…
ආකා ානඤ්චායතනං උප ම්පජ්ජවිහරති. ්බය ොආකා ානඤ්චායතනං
 මතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජ
විහරති.  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. ්බය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
 මතික්කම්මයනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. ්බය ො 
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම  ඤ්ඤායව යිතනියරොධං
උප ම්පජ්ජවිහරති. 

344. ‘‘නව අනුපු්බනියරොධපරා. පඨමං ඣානං  මාපන්න ් 
කාම ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති. දුතියංඣානං  මාපන්න ්  විතක්කවිචාරා 
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නිරුද්ධා යහොන්ති. තතියං ඣානං  මාපන්න ්  පීති නිරුද්ධා යහොති.
චතුත්ථං ඣානං  මාපන්න ්  අ ් ා ප ් ා ් ා නිරුද්ධා යහොන්ති.
ආකා ානඤ්චායතනං  මාපන්න ්  රූප ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මාපන්න ් ආකා ානඤ්චායතන ඤ්ඤානිරුද්ධා
යහොති. ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං  මාපන්න ්  විඤ්ඤාණඤ්චායතන ඤ්ඤා
නිරුද්ධා යහොති. යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මාපන්න ් 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති.  ඤ්ඤායව යිතනියරොධං
 මාපන්න ්  ඤ්ඤාචයව නාචනිරුද්ධායහොන්ති. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන නව ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං. 

දසකං 

345. ‘‘අත්ථි යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන    ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං…යප.… අත්ථායහිතායසුඛායය වමනු ් ානං.කතයම  ? 

‘‘   නාථකරණා ධපරම්මා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු සීලවා යහොති.
පාතියමොක්ඛ ංවර ංවුයතොවිහරතිආචාරයගොචර ම්පන්යනො, අණුමත්යතසු
වජ්යජසු භය  ් ාවී  මා ාය සික්ඛති සික්ඛාපය සු. යංපාවුය ො, භික්ඛු 
සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛ ංවර ංවුයතො විහරති, 
ආචාරයගොචර ම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භය  ් ාවී  මා ාය
සික්ඛති සික්ඛාපය සු.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු බහු ්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුත න්නිචයයො. යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා 
පරියයො ානකලයාණා ාත්ථා බයඤ්ජනා [ ාත්ථං බයඤ්ජනං (සී.  යා.
පී.)] යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිව න්ති, තථාරූපා ් 
ධම්මා බහු ්සුතා යහොන්ති [ධතා (ක. සී.  යා. කං.)] ධාතා වච ා පරිචිතා
මන ානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, යංපාවුය ො, භික්ඛු බහු ්සුයතො
යහොති…යප.…දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා.අයම්පිධම්යමො නාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොයහොතිකලයාණ හායයො 
කලයාණ ම්පවඞ්යකො. යංපාවුය ො, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණ හායයො කලයාණ ම්පවඞ්යකො.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු සුවයචො යහොති ය ොවච ් කරයණහි
ධම්යමහි  මන්නාගයතො ඛයමො ප ක්ඛිණග්ගාහී අනු ා නිං. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු සුවයචොයහොති…යප.…ප ක්ඛිණග්ගාහීඅනු ා නිං.අයම්පිධම්යමො
නාථකරයණො. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යානි තානි  බ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි, තත්ථ  ක්යඛො යහොති අනලය ො තත්රුපායාය වීමං ාය
 මන්නාගයතො, අලංකාතුං අලං ංවිධාතුං.යංපාවුය ො, භික්ඛුයානිතානි
 බ්රහ්මචාරීනං…යප.…අලං  ංවිධාතුං.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පිය මු ාහායරො, 
අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො [උළාරපාමුජ්යජො (සී. පී.), 
ඔළාරපායමොජ්යජො ( යා. කං.)]. යංපාවුය ො, භික්ඛු ධම්මකායමො
යහොති…යප.… උළාරපායමොජ්යජො [උළාරපාමුජ්යජො (සී. පී.), 
ඔළාරපායමොජ්යජො( යා. කං.)]. අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරහි 
චීවරපිණ්ඩපාතය නා නගිලානප්පච්චයයභ ජ්ජපරික්ඛායරහි. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති…යප.… පරික්ඛායරහි. අයම්පි ධම්යමො 
නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකු ලානං 
ධම්මානං පහානාය කු ලානං ධම්මානං උප ම්ප ාය, ථාමවා
 ළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කු යලසු ධම්යමසු. යංපාවුය ො, භික්ඛු
ආරද්ධවීරියයො විහරති…යප.… අනික්ඛිත්තධුයරො කු යලසු ධම්යමසු.
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛු තිමායහොතිපරයමන තියනපක්යකන 
 මන්නාගයතො චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි  රිතා අනු ් රිතා. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු  තිමා යහොති…යප.…  රිතා අනු ් රිතා. අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති, උ යත්ථගාමිනියා 
පඤ්ඤාය මන්නාගයතොඅරියායනි්යබධිකාය ම්මාදුක්ඛක්ඛයගාමිනියා.
යංපාවුය ො, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති…යප.…  ම්මාදුක්ඛක්ඛයගාමිනියා.
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

346.    කසිණා තනානි. පථවීකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති, උද්ධං
අයධො තිරියං අද්වයං අප්පමාණං. ආයපොකසිණයමයකො 
 ඤ්ජානාති…යප.… යතයජොකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති…
වායයොකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… නීලකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති…
පීතකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… යලොහිතකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති…
ඔ ාතකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… ආකා කසිණයමයකො  ඤ්ජානාති…
විඤ්ඤාණකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති, උද්ධං අයධො තිරියං අද්වයං
අප්පමාණං. 
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347. ‘‘   අකුසලකම්මපථා – පාණාතිපායතො, අදින්නා ානං, 
කායමසුමිච්ඡාචායරො, මු ාවාය ො, පිසුණා වාචා, ෙරු ා වාචා, 
 ම්ෙප්පලායපො, අභිජ්ඣා, බයාපාය ො, මිච්ඡාදිට්ඨි. 

‘‘   කුසලකම්මපථා– පාණාතිපාතායවරමණී, අදින්නා ානායවරමණී, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, මු ාවා ා යවරමණී, පිසුණාය වාචාය
යවරමණී, ෙරු ායවාචායයවරමණී,  ම්ෙප්පලාපා යවරමණී, අනභිජ්ඣා, 
අබයාපාය ො,  ම්මාදිට්ඨි. 

348. ‘‘   අරි වාසා. ඉධාවුය ො, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති, 
ඡළඞ්ග මන්නාගයතො, එකාරක්යඛො, චතුරාප ්ය යනො, 
පණුන්නපච්යචක ච්යචො,  මවය ට්යඨ යනො, අනාවිල ඞ්කප්යපො, 
ප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරො, සුවිමුත්තචිත්යතො, සුවිමුත්තපඤ්යඤො. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කාමච්ඡන්ය ො පහීයනො යහොති, බයාපාය ො පහීයනො යහොති, 
ථිනමිද්ධංපහීනංයහොති, උද්ධච්චකුකුච්චංපහීනංයහොති, විචිකිච්ඡාපහීනා
යහොති.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු ඡළඞ්ග මන්නාගයතො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දි ්වා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකොවිහරති යතො ම්පජායනො. ය ොයතන ද් ං සුත්වා…යප.…
මන ාධම්මංවිඤ්ඤායයනවසුමයනො යහොතින දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො
විහරති  යතො  ම්පජායනො. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු 
ඡළඞ්ග මන්නාගයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු එකාරක්යඛො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු
 තාරක්යඛන යචත ා  මන්නාගයතො යහොති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු 
එකාරක්යඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු චතුරාප ්ය යනො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
 ඞ්ඛායයකං පටිය වති,  ඞ්ඛායයකං අධිවාය ති,  ඞ්ඛායයකං
පරිවජ්යජති,  ඞ්ඛායයකං වියනොය ති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
චතුරාප ්ය යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු පණුන්නපච්යචක ච්යචො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනොයානිතානිපුථු මණබ්රාහ්මණානංපුථුපච්යචක ච්චානි,  ්බානි
තානි නුන්නානියහොන්තිපණුන්නානිචත්තානිවන්තානිමුත්තානිපහීනානි 
පටිනි ් ට්ඨානි.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛුපණුන්නපච්යචක ච්යචොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු  මවය ට්යඨ යනො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කායම නා පහීනා යහොති, භයව නා පහීනා යහොති, 
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බ්රහ්මචරියය නා පටිප්ප ් ද්ධා. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
 මවය ට්යඨ යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු අනාවිල ඞ්කප්යපො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කාම ඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති, බයාපා  ඞ්කප්යපො පහීයනො
යහොති, විහිං ා ඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
අනාවිල ඞ්කප්යපොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු ප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු සුඛ ්  ච පහානා දුක්ඛ ්  ච පහානා පු්යබව 
ය ොමන ් ය ොමන ් ානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛා තිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, 
ආවුය ො, භික්ඛුප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු සුවිමුත්තචිත්යතො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො රාගා චිත්තං විමුත්තං යහොති, ය ො ා චිත්තං විමුත්තං යහොති, 
යමොහාචිත්තං විමුත්තංයහොති.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛුසුවිමුත්තචිත්යතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු සුවිමුත්තපඤ්යඤො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
‘රායගො යම පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො 
ආයතිං අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති. ‘ය ොය ො යම පහීයනො
උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං
අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති. ‘යමොයහො යම පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො
තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති.
එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛුසුවිමුත්තපඤ්යඤොයහොති. 

‘‘   අයසක්ඛා ධපරම්මා – අය ක්ඛා  ම්මාදිට්ඨි, අය ක්යඛො
 ම්මා ඞ්කප්යපො, අය ක්ඛා  ම්මාවාචා, අය ක්යඛො  ම්මාකම්මන්යතො, 
අය ක්යඛො  ම්මාආජීයවො, අය ක්යඛො  ම්මාවායායමො, අය ක්ඛා 
 ම්මා ති, අය ක්යඛො  ම්මා මාධි, අය ක්ඛං  ම්මාඤාණං, අය ක්ඛා 
 ම්මාවිමුත්ති. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුය ො, යතන භගවතා ජානතා ප ් තා අරහතා 
 ම්මා ම්බුදද්යධන    ධම්මා  ම්ම ක්ඛාතා. තත්ථ  ්යබයහව
 ඞ්ගායිත්බං න විවදිත්බං, යථයි ං බ්රහ්මචරියං අද්ධනියං අ ්  
චිරට්ඨිතිකං, ත  ් බහුජනහිතායබහුජනසුඛායයලොකානුකම්පාය අත්ථාය
හිතායසුඛායය වමනු ් ාන’’න්ති. 

349. අථයඛොභගවාඋට්ඨහිත්වාආය ්මන්තං ාරිපුත්තං ආමන්යතසි–
‘ ාධු ාධු,  ාරිපුත්ත,  ාධුයඛොත්වං,  ාරිපුත්ත, භික්ඛූනං  ඞ්ගීතිපරියායං
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අභාසී’ති. ඉ මයවොචාය ්මා  ාරිපුත්යතො,  මනුඤ්යඤො  ත්ථා අයහොසි. 
අත්තමනායතභික්ඛූආය ්මයතො ාරිපුත්ත ් භාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

 ඞ්ගීතිසුත්තංනිට්ඨිතං  මං. 
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11. දසුත්තරසුත්තං 

350. එවං යම සුතං – එකං  මයං භගවා චම්පායං විහරති ගග්ගරාය
යපොක්ඛරණියා තීයර මහතා භික්ඛු ඞ්යඝන  ද්ධිං පඤ්චමත්යතහි 
භික්ඛු යතහි. තත්ර යඛො ආය ්මා  ාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ආවුය ො භික්ඛයව’’ති! ‘‘ආවුය ො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආය ්මයතො
 ාරිපුත්ත ් පච්ච ්ය ොසුං. ආය ්මා ාරිපුත්යතොඑත යවොච– 

‘‘ සුත්තරංපවක්ඛාමි, ධම්මංනි්බානපත්තියා; 
දුක්ඛ ් න්තකිරියාය,  ්බගන්ථප්පයමොචනං’’. 

එයකොධපරම්යමො 

351. ‘‘එයකො, ආවුය ො, ධම්යමො බහුකායරො, එයකො ධම්යමො
භායවත්යබො, එයකොධම්යමොපරිඤ්යඤයයයො, එයකොධම්යමොපහාත්යබො, 
එයකො ධම්යමො හානභාගියයො, එයකො ධම්යමො විය  භාගියයො, එයකො
ධම්යමො දුප්පටිවිජ්යඣො, එයකො ධම්යමො උප්පාය ත්යබො, එයකො ධම්යමො 
අභිඤ්යඤයයයො, එයකොධම්යමො ච්ඡිකාත්යබො. 

(ක) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො බහුකායරො? අප්පමාය ො කු යලසු
ධම්යමසු.අයංඑයකොධම්යමොබහුකායරො. 

(ඛ) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො භායවත්යබො? කායගතා ති
 ාත හගතා.අයංඑයකොධම්යමොභායවත්යබො. 

(ග) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො පරිඤ්යඤය යො? ෙ ්ය ො  ා යවො
උපා ානියයො.අයංඑයකොධම්යමො පරිඤ්යඤයයයො. 

(ඝ) ‘‘කතයමො එයකොධම්යමො පහාත්යබො? අ ්මිමායනො. අයං එයකො
ධම්යමොපහාත්යබො. 

(ඞ)‘‘කතයමොඑයකොධම්යමො හානභාගිය ො? අයයොනිය ොමනසිකායරො.
අයංඑයකොධම්යමොහානභාගියයො. 

(ච) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො වියසසභාගිය ො? යයොනිය ො
මනසිකායරො.අයංඑයකොධම්යමොවිය  භාගියයො. 

(ඡ) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො දුප්පටිවිජ්යඣො? ආනන්තරියකො
යචයතො මාධි.අයංඑයකොධම්යමො දුප්පටිවිජ්යඣො. 

(ජ) ‘‘කතයමොඑයකොධම්යමො උප්පායදත්යබො? අකුප්පංඤාණං.අයං
එයකොධම්යමොඋප්පාය ත්යබො. 
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(ඣ) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො අභිඤ්යඤය යො?  ්යබ  ත්තා
ආහාරට්ඨිතිකා.අයංඑයකොධම්යමොඅභිඤ්යඤයයයො. 

(ඤ) ‘‘කතයමො එයකො ධම්යමො සච්ඡිකාත්යබො? අකුප්පා
යචයතොවිමුත්ති.අයංඑයකොධම්යමො ච්ඡිකාත්යබො. 

‘‘ඉති ඉයම    ධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා 
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

ද්යවධපරම්මා 

352. ‘‘ද්යව ධම්මා බහුකාරා, ද්යව ධම්මා භායවත්බා, ද්යව ධම්මා
පරිඤ්යඤයයා, ද්යව ධම්මා පහාත්බා, ද්යව ධම්මා හානභාගියා, ද්යව
ධම්මා විය  භාගියා, ද්යව ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා, ද්යව ධම්මා 
උප්පාය ත්බා, ද්යවධම්මාඅභිඤ්යඤයයා, ද්යවධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම ද්යව ධම්මා බහුකාරා?  ති ච  ම්පජඤ්ඤඤ්ච. ඉයම
ද්යවධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ)‘‘කතයමද්යවධම්මා භායවත්බා?  මයථොචවිප ් නාච.ඉයම
ද්යවධම්මාභායවත්බා. 

(ග)‘‘කතයමද්යවධම්මා පරිඤ්යඤ යා? නාමඤ්චරූපඤ්ච.ඉයමද්යව
ධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම ද්යවධම්මා පහාත්බා? අවිජ්ජා ච භවතණ්හා ච. ඉයම
ද්යවධම්මා පහාත්බා. 

(ඞ)‘‘කතයමද්යවධම්මා හානභාගි ා? ය ොවච ් තාචපාපමිත්තතාච.
ඉයමද්යවධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම ද්යව ධම්මා වියසසභාගි ා? ය ොවච ් තා ච
කලයාණමිත්තතාච.ඉයමද්යවධම්මාවිය  භාගියා. 

(ඡ)‘‘කතයම ද්යවධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? යයොචයහතුයයොචපච්චයයො
 ත්තානං ංකියල ාය, යයො චයහතුයයොචපච්චයයො ත්තානංවිසුද්ධියා.
ඉයමද්යවධම්මාදුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම ද්යව ධම්මා උප්පායදත්බා? ද්යව ඤාණානි – ඛයය
ඤාණං, අනුප්පාය ඤාණං.ඉයමද්යවධම්මාඋප්පාය ත්බා. 

(ඣ)‘‘කතයමද්යවධම්මා අභිඤ්යඤ යා? ද්යවධාතුයයො– ඞ්ඛතාච
ධාතුඅ ඞ්ඛතාචධාතු.ඉයමද්යවධම්මා අභිඤ්යඤයයා. 
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(ඤ) ‘‘කතයම ද්යව ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? විජ්ජා ච විමුත්ති ච. ඉයම
ද්යවධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම වී තිධම්මා භූතාතච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

තය ොධපරම්මා 

353. ‘‘තයයො ධම්මා බහුකාරා, තයයො ධම්මා භායවත්බා…යප.…
තයයො ධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා බහුකාරා?  ප්පුරි  ංය යවො, 
 ද්ධම්ම ් වනං, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති.ඉයමතයයොධම්මා බහුකාරා. 

(ඛ) ‘‘කතයමතයයොධම්මා භායවත්බා? තයයො  මාධී– විතක්යකො
 විචායරො මාධි, අවිතක්යකොවිචාරමත්යතො මාධි, අවිතක්යකොඅවිචායරො 
 මාධි.ඉයමතයයොධම්මාභායවත්බා. 

(ග) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා පරිඤ්යඤ යා? ති ්ය ො යව නා – සුඛා
යව නා, දුක්ඛා යව නා, අදුක්ඛමසුඛා යව නා. ඉයම තයයො ධම්මා
පරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ)‘‘කතයමතයයොධම්මා පහාත්බා? ති ්ය ොතණ්හා–කාමතණ්හා, 
භවතණ්හා, විභවතණ්හා.ඉයමතයයොධම්මාපහාත්බා. 

(ඞ)‘‘කතයමතයයොධම්මා හානභාගි ා? තීණි අකු ලමූලානි–යලොයභො 
අකු ලමූලං, ය ොය ො අකු ලමූලං, යමොයහො අකු ලමූලං. ඉයම තයයො
ධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා වියසසභාගි ා? තීණි කු ලමූලානි –
අයලොයභො කු ලමූලං, අය ොය ො කු ලමූලං, අයමොයහො කු ලමූලං. ඉයම
තයයොධම්මාවිය  භාගියා. 

(ඡ) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? ති ්ය ො නි ් රණියා
ධාතුයයො – කාමානයමතං නි ් රණං යදි ං යනක්ඛම්මං, රූපානයමතං 
නි ් රණං යදි ං අරූපං, යං යඛො පන කිඤ්චි භූතං  ඞ්ඛතං
පටිච්ච මුප්පන්නං, නියරොයධො ත ්  නි ් රණං. ඉයම තයයො ධම්මා
දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ)‘‘කතයම තයයොධම්මා උප්පායදත්බා? තීණිඤාණානි–අතීතංය 
ඤාණං, අනාගතංය ඤාණං, පච්චුප්පන්නංය ඤාණං.ඉයමතයයොධම්මා
උප්පාය ත්බා. 
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(ඣ) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා අභිඤ්යඤ යා? ති ්ය ො ධාතුයයො –
කාමධාතු, රූපධාතු, අරූපධාතු.ඉයමතයයොධම්මාඅභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම තයයො ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? ති ්ය ො විජ්ජා –
පු්යබනිවා ානු ් තිඤාණං විජ්ජා,  ත්තානං චුතූපපායත ඤාණං විජ්ජා, 
ආ වානංඛයයඤාණංවිජ්ජා.ඉයමතයයොධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම තිං  ධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

චත්තායරොධපරම්මා 

354. ‘‘චත්තායරො ධම්මා බහුකාරා, චත්තායරො ධම්මා
භායවත්බා…යප.…චත්තායරොධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා බහුකාරා? චත්තාරි චක්කානි –
පතිරූපය  වාය ො,  ප්පුරිසූපනි ් යයො [ ප්පුරිසුප ් යයො ( යා. කං.)], 
අත්ත ම්මාපණිධි, පු්යබ ච කතපුඤ්ඤතා. ඉයම චත්තායරො ධම්මා
බහුකාරා. 

(ඛ)‘‘කතයමචත්තායරොධම්මා භායවත්බා? චත්තායරො තිපට්ඨානා–
ඉධාවුය ො, භික්ඛු කායයකායානුප ්සී විහරතිආතාපී  ම්පජායනො  තිමා
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣාය ොමන ් ං. යව නාසු…යප.… චිත්යත…
ධම්යමසු ධම්මානුප ්සීවිහරතිආතාපී ම්පජායනො තිමාවියනයයයලොයක 
අභිජ්ඣාය ොමන ් ං.ඉයමචත්තායරොධම්මාභායවත්බා. 

(ග) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා පරිඤ්යඤ යා? චත්තායරො ආහාරා –
කබළීකායරො [කවළීකායරො( යා.කං.)] ආහායරොඔළාරියකො වා සුඛුයමොවා, 
ෙ ්ය ො දුතියයො, මයනො ඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. ඉයම
චත්තායරො ධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා පහාත්බා? චත්තායරො ඔඝා – 
කායමොයඝො, භයවොයඝො, දිට්යඨොයඝො, අවිජ්යජොයඝො.ඉයම චත්තායරොධම්මා
පහාත්බා. 

(ඞ) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා හානභාගි ා? චත්තායරො යයොගා –
කාමයයොයගො, භවයයොයගො, දිට්ඨියයොයගො, අවිජ්ජායයොයගො.ඉයමචත්තායරො
ධම්මා හානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා වියසසභාගි ා? චත්තායරො
වි ඤ්යඤොගා – කාමයයොගවි ංයයොයගො, භවයයොගවි ංයයොයගො, 
දිට්ඨියයොගවි ංයයොයගො, අවිජ්ජායයොගවි ංයයොයගො.ඉයමචත්තායරොධම්මා
විය  භාගියා. 
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(ඡ) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? චත්තායරො  මාධී –
හානභාගියයො  මාධි, ඨිතිභාගියයො  මාධි, විය  භාගියයො  මාධි, 
නි්යබධභාගියයො මාධි.ඉයමචත්තායරොධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා උප්පායදත්බා? චත්තාරිඤාණානි –
ධම්යමඤාණං, අන්වයයඤාණං, පරියයඤාණං,  ම්මුතියාඤාණං.ඉයම
චත්තායරොධම්මාඋප්පාය ත්බා. 

(ඣ)‘‘කතයමචත්තායරොධම්මා අභිඤ්යඤ යා? චත්තාරිඅරිය ච්චානි
– දුක්ඛං අරිය ච්චං, දුක්ඛ මු යං [දුක්ඛ මු යයො ( යා.කං.)] අරිය ච්චං, 
දුක්ඛනියරොධං [දුක්ඛනියරොයධො( යා.කං.)] අරිය ච්චං, දුක්ඛනියරොධගාමිනී
පටිප ාඅරිය ච්චං.ඉයමචත්තායරොධම්මාඅභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම චත්තායරො ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? චත්තාරි
 ාමඤ්ඤෙලානි – ය ොතාපත්තිෙලං,  ක ාගාමිෙලං, අනාගාමිෙලං, 
අරහත්තෙලං. ඉයමචත්තායරොධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයමචත්තාරී ධම්මාභූතාතච්ඡාතථා අවිතථාඅනඤ්ඤථා ම්මා
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

පඤ්චධපරම්මා 

355. ‘‘පඤ්ච ධම්මාබහුකාරා…යප.…පඤ්ච ධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා බහුකාරා? පඤ්ච පධානියඞ්ගානි –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු ද්යධොයහොති,  ද් හතිතථාගත ් යබොධිං–‘ඉතිපි ය ො
භගවා අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො විජ්ජාචරණ ම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරි  ම්ම ාරථි  ත්ථා ය වමනු ් ානං බුදද්යධො භගවා’ති.
අප්පාබායධොයහොති අප්පාතඞ්යකො මයවපාකිනියාගහණියා මන්නාගයතො
නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය මජ්ඣමාය පධානක්ඛමාය. අ යඨො යහොති
අමායාවීයථාභූතමත්තානංආවීකත්තා ත්ථරිවාවිඤ්ඤූසුවා  බ්රහ්මචාරීසු.
ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකු ලානංධම්මානංපහානාය, කු ලානංධම්මානං 
උප ම්ප ාය, ථාමවා ළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකු යලසුධම්යමසු.
පඤ්ඤවා යහොති උ යත්ථගාමිනියා පඤ්ඤාය  මන්නාගයතො අරියාය
නි්යබධිකාය ම්මා දුක්ඛක්ඛයගාමිනියා.ඉයමපඤ්චධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ)‘‘කතයම පඤ්චධම්මා භායවත්බා? පඤ්චඞ්ගියකො ම්මා මාධි–
පීතිෙරණතා, සුඛෙරණතා, යචයතොෙරණතා, ආයලොකෙරණතා, 
පච්චයවක්ඛණනිමිත්තං [පච්චයවක්ඛණානිමිත්තං( යා.කං.)]. ඉයමපඤ්ච
ධම්මා භායවත්බා. 

(ග) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා පරිඤ්යඤ යා? පඤ්චුපා ානක්ඛන්ධා 
[ය යයථී ං (සී.  යා. කං. පී.)] – රූපුපා ානක්ඛන්යධො, 
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යව නුපා ානක්ඛන්යධො,  ඤ්ඤුපා ානක්ඛන්යධො,  ඞ්ඛාරුපා ානක්ඛන්යධො
විඤ්ඤාණුපා ානක්ඛන්යධො.ඉයමපඤ්චධම්මා පරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා පහාත්බා? පඤ්ච නීවරණානි –
කාමච්ඡන් නීවරණං, බයාපා නීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 
උද්ධච්චකුකුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං. ඉයම පඤ්ච ධම්මා
පහාත්බා. 

(ඞ) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා හානභාගි ා? පඤ්ච යචයතොඛිලා –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු ත්ථරිකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතින  ම්පසී ති.යයො
ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු ත්ථරිකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතින  ම්පසී ති, 
ත ්  චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය ාතච්චාය පධානාය.ය ් 
චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය ාතච්චායපධානාය. අයංපඨයමො
යචයතොඛියලො. පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ධම්යම කඞ්ඛති 
විචිකිච්ඡති…යප.… ඞ්යඝකඞ්ඛති විචිකිච්ඡති…යප.…සික්ඛායකඞ්ඛති 
විචිකිච්ඡති…යප.…  බ්රහ්මචාරීසු කුපියතො යහොති අනත්තමයනො
ආහතචිත්යතොඛිලජායතො, යයො ය ො, ආවුය ො, භික්ඛු බ්රහ්මචාරීසු කුපියතො
යහොති අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො, ත ්  චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයොගාය  ාතච්චාය පධානාය. ය ්  චිත්තං න නමති
ආතප්පායඅනුයයොගාය ාතච්චායපධානාය.අයංපඤ්චයමොයචයතොඛියලො. 
ඉයමපඤ්චධම්මාහානභාගියා. 

(ච)‘‘කතයමපඤ්චධම්මා වියසසභාගි ා? පඤ්චින්ද්රියානි– ද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං,  තින්ද්රියං,  මාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. ඉයම පඤ්ච ධම්මා
විය  භාගියා. 

(ඡ)‘‘කතයමපඤ්චධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? පඤ්චනි ් රණියාධාතුයයො
– ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනො කායම මනසිකයරොයතො කායමසු චිත්තං න
පක්ඛන් තිනපසී තින න්තිට්ඨතින විමුච්චති.යනක්ඛම්මංයඛොපන ් 
මනසිකයරොයතො යනක්ඛම්යම චිත්තං පක්ඛන් ති පසී ති  න්තිට්ඨති
විමුච්චති.ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තංවි ංයුත්තං
කායමහි.යයචකාමපච්චයාඋප්පජ්ජන්තිආ වාවිඝාතා පරිළාහා, මුත්යතො
ය ොයතහි.නය ොතංයව නංයවය ති.ඉ මක්ඛාතංකාමානංනි ් රණං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො බයාපා ං මනසිකයරොයතො බයාපාය  
චිත්තංනපක්ඛන් තිනපසී තින න්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.අබයාපා ංයඛො
පන ්  මනසිකයරොයතො අබයාපාය චිත්තංපක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති
විමුච්චති.ත ්  තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තං
බයාපාය න. යය ච බයාපා පච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, 
මුත්යතොය ොයතහි.න ය ොතංයව නංයවය ති.ඉ මක්ඛාතංබයාපා  ් 
නි ් රණං. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො වියහ ං මනසිකයරොයතො වියහ ාය
චිත්තං නපක්ඛන් තිනපසී තින න්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.අවියහ ංයඛො
පන ් මනසිකයරොයතො අවියහ ායචිත්තංපක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති
විමුච්චති. ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තං
වියහ ාය. යය ච වියහ ාපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, 
මුත්යතො ය ො යතහි. න ය ො තං යව නං යවය ති. ඉ මක්ඛාතං වියහ ාය
නි ් රණං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොරූයප මනසිකයරොයතොරූයපසුචිත්තං
න පක්ඛන් තින පසී තින  න්තිට්ඨතින විමුච්චති. අරූපං යඛො පන ් 
මනසිකයරොයතො අරූයප චිත්තං පක්ඛන් ති පසී ති  න්තිට්ඨති විමුච්චති.
ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තංවි ංයුත්තං රූයපහි.
යය ච රූපපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, මුත්යතො ය ො
යතහි.න ය ොතංයව නංයවය ති.ඉ මක්ඛාතංරූපානංනි ් රණං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො ක්කායංමනසිකයරොයතො ක්කායය 
චිත්තං න පක්ඛන් ති න පසී ති න  න්තිට්ඨති න විමුච්චති.
 ක්කායනියරොධං යඛො පන ්  මනසිකයරොයතො  ක්කායනියරොයධ චිත්තං
පක්ඛන් තිපසී ති න්තිට්ඨති විමුච්චති.ත ් තංචිත්තංසුගතංසුභාවිතං
සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං වි ංයුත්තං  ක්කායයන. යය ච  ක්කායපච්චයා
උප්පජ්ජන්ති ආ වා විඝාතා පරිළාහා, මුත්යතො ය ො යතහි. න ය ො තං
යව නංයවය ති.ඉ මක්ඛාතං ක්කාය ් නි ් රණං.ඉයමපඤ්චධම්මා 
දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා උප්පායදත්බා? පඤ්ච ඤාණියකො
 ම්මා මාධි – ‘අයං  මාධි පච්චුප්පන්නසුයඛො යචව ආයතිඤ්ච 
සුඛවිපායකො’ති පච්චත්තංයයව ඤාණං උප්පජ්ජති. ‘අයං  මාධි අරියයො
නිරාමිය ො’ති පච්චත්තඤ්යඤව ඤාණං උප්පජ්ජති. ‘අයං  මාධි 
අකාපුරි ය වියතො’ති පච්චත්තංයයව ඤාණං උප්පජ්ජති. ‘අයං  මාධි
 න්යතො පණීයතො පටිප්ප ් ද්ධලද්යධො එයකොදිභාවාධිගයතො, න
  ඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගයතො’ති [න ච   ඞ්ඛාරනිග්ගය්හ වාරිතවයතොති
(සී.  යා. කං. පී.), න   ඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිවාවයතො (ක.), න
  ඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරියාධිගයතො (?)] පච්චත්තංයයව ඤාණං උප්පජ්ජති.
‘ය ො යඛො පනාහං ඉමං  මාධිං  යතොව  මාපජ්ජාමි  යතො වුට්ඨහාමී’ති
පච්චත්තංයයවඤාණංඋප්පජ්ජති.ඉයමපඤ්චධම්මා උප්පාය ත්බා. 

(ඣ)‘‘කතයමපඤ්චධම්මා අභිඤ්යඤ යා? පඤ්චවිමුත්තායතනානි–
ඉධාවුය ො, භික්ඛුයනො  ත්ථා ධම්මං ය ය ති අඤ්ඤතයරො වා 
ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී. යථා යථා, ආවුය ො, භික්ඛුයනො  ත්ථා ධම්මං
ය ය ති, අඤ්ඤතයරොවාගරුට්ඨානියයො බ්රහ්මචාරී, තථාතථාය ො [භික්ඛු
( යා.කං.)] ත ්මිංධම්යමඅත්ථප්පටි ංයවදීචයහොති ධම්මපටි ංයවදීච.
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ත ්  අත්ථප්පටි ංයවදියනො ධම්මපටි ංයවදියනො පායමොජ්ජං ජායති, 
පමුදිත ් පීතිජායති, පීතිමන ් කායයොප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයොසුඛං
යවය ති, සුඛියනොචිත්තං මාධියති.ඉ ංපඨමංවිමුත්තායතනං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොනයහවයඛො ත්ථාධම්මංය ය ති, 
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී, අපි ච යඛො යථාසුතං
යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති යථා යථා, ආවුය ො, 
භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති. තථා
තථා ය ො ත ්මිං ධම්යම අත්ථප්පටි ංයවදී ච යහොති ධම්මපටි ංයවදී ච.
ත ්  අත්ථප්පටි ංයවදියනො ධම්මපටි ංයවදියනො පායමොජ්ජං ජායති, 
පමුදිත ් පීතිජායති, පීතිමන ් කායයො ප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයොසුඛං
යවය ති, සුඛියනොචිත්තං මාධියති.ඉ ංදුතියං විමුත්තායතනං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොනයහවයඛො ත්ථාධම්මංය ය ති, 
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති. අපි ච යඛො, යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මංවිත්ථායරන  ජ්ඣායංකයරොති.යථායථා, ආවුය ො, භික්ඛුයථාසුතං
යථාපරියත්තංධම්මංවිත්ථායරන  ජ්ඣායංකයරොතිතථාතථාය ොත ්මිං
ධම්යම අත්ථප්පටි ංයවදී ච යහොති ධම්මපටි ංයවදී ච. ත ් 
අත්ථප්පටි ංයවදියනො ධම්මපටි ංයවදියනො පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිත ් 
පීති ජායති, පීතිමන ් කායයොප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයොසුඛං යවය ති, 
සුඛියනොචිත්තං  මාධියති.ඉ ංතතියංවිමුත්තායතනං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොනයහවයඛො ත්ථාධම්මංය ය ති, 
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
විත්ථායරන ජ්ඣායං කයරොති.අපිචයඛො, යථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මං
යචත ා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මන ානුයපක්ඛති. යථා යථා, 
ආවුය ො, භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචත ා අනුවිතක්යකති
අනුවිචායරති මන ානුයපක්ඛති තථා තථා ය ො ත ්මිං ධම්යම
අත්ථප්පටි ංයවදීචයහොතිධම්මපටි ංයවදීච.ත ්  අත්ථප්පටි ංයවදියනො
ධම්මපටි ංයවදියනො පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිත ්  පීති ජායති, පීතිමන ් 
කායයො ප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයො සුඛං යවය ති, සුඛියනො චිත්තං
 මාධියති. ඉ ංචතුත්ථංවිමුත්තායතනං. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනොනයහවයඛො ත්ථාධම්මංය ය ති, 
අඤ්ඤතයරො වා ගරුට්ඨානියයො  බ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයර ං ය ය ති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
විත්ථායරන  ජ්ඣායං කයරොති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
යචත ා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මන ානුයපක්ඛති; අපි ච ඛ්ව ් 
අඤ්ඤතරං  මාධිනිමිත්තං සුග්ගහිතං යහොති සුමනසිකතං සූපධාරිතං



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි   සුත්තරසුත්තං 
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පටුන 

සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය. යථා යථා, ආවුය ො, භික්ඛුයනො අඤ්ඤතරං 
 මාධිනිමිත්තං සුග්ගහිතං යහොති සුමනසිකතං සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධං 
පඤ්ඤාය තථා තථා ය ො ත ්මිං ධම්යම අත්ථප්පටි ංයවදී ච යහොති 
ධම්මප්පටි ංයවදී ච. ත ්  අත්ථප්පටි ංයවදියනො ධම්මප්පටි ංයවදියනො
පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිත ්  පීති ජායති, පීතිමන ්  කායයො ප ් ම්භති, 
ප ් ද්ධකායයො සුඛං යවය ති, සුඛියනො චිත්තං  මාධියති. ඉ ං පඤ්චමං
විමුත්තායතනං.ඉයමපඤ්චධම්මා අභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? පඤ්ච ධම්මක්ඛන්ධා –
සීලක්ඛන්යධො,  මාධික්ඛන්යධො, පඤ්ඤාක්ඛන්යධො, විමුත්තික්ඛන්යධො, 
විමුත්තිඤාණ  ් නක්ඛන්යධො.ඉයමපඤ්ච ධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම පඤ්ඤා  ධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා 
 ම්මාතථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

ඡධපරම්මා 

356. ‘‘ඡධම්මාබහුකාරා…යප.…ඡධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා බහුකාරා? ඡ  ාරණීයා ධම්මා. ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනොයමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨිතං යහොති බ්රහ්මචාරීසුආවියචව
රයහො ච, අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො පියකරයණො ගරුකරයණො  ඞ්ගහාය
අවිවා ාය ාමග්ගියාඑකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො යමත්තං වචීකම්මං…යප.…
එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො යමත්තං මයනොකම්මං…යප.…
එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා 
අන්තමය ො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි, තථාරූයපහි ලායභහි
අප්පටිවිභත්තයභොගී යහොති සීලවන්යතහි  බ්රහ්මචාරීහි  ාධාරණයභොගී, 
අයම්පිධම්යමො ාරණීයයො…යප.…එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛු, යානිතානිසීලානිඅඛණ්ඩානි අච්ඡිද් ානි
අ බලානි අකම්මා ානි භුජි ් ානි විඤ්ඤුප්ප ත්ථානි අපරාමට්ඨානි 
 මාධි ංවත්තනිකානි, තථාරූයපසු සීයලසු සීල ාමඤ්ඤගයතො විහරති 
 බ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච, අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො…යප.…
එකීභාවාය  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කර ්  ම්මාදුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපායදිට්ඨියාදිට්ඨි ාමඤ්ඤගයතො 
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විහරති  බ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච, අයම්පි ධම්යමො  ාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො,  ඞ්ගහාය අවිවා ාය  ාමග්ගියා එකීභාවාය
 ංවත්තති.ඉයමඡධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා භායවත්බා? ඡ අනු ් තිට්ඨානානි –
බුදද්ධානු ් ති, ධම්මානු ් ති,  ඞ්ඝානු ් ති, සීලානු ් ති, චාගානු ් ති, 
ය වතානු ් ති.ඉයමඡධම්මාභායවත්බා. 

(ග)‘‘කතයමඡධම්මා පරිඤ්යඤ යා? ඡ අජ්ඣත්තිකානිආයතනානි–
චක්ඛායතනං, ය ොතායතනං, ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, 
මනායතනං.ඉයමඡධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා පහාත්බා? ඡ තණ්හාකායා – රූපතණ්හා, 
 ද් තණ්හා, ගන්ධතණ්හා, ර තණ්හා, යෙොට්ඨ්බතණ්හා, ධම්මතණ්හා.
ඉයමඡධම්මාපහාත්බා. 

(ඞ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා හානභාගි ා? ඡ අගාරවා – ඉධාවුය ො, භික්ඛු
 ත්ථරි අගාරයවො විහරති අප්පති ්ය ො. ධම්යම…යප.…  ඞ්යඝ…
සික්ඛාය…අප්පමාය …පටි න්ථායරඅගාරයවො විහරතිඅප්පති ්ය ො.ඉයම
ඡධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා වියසසභාගි ා? ඡ ගාරවා – ඉධාවුය ො, භික්ඛු
 ත්ථරි  ගාරයවො විහරති  ප්පති ්ය ො ධම්යම…යප.…  ඞ්යඝ… 
සික්ඛාය… අප්පමාය … පටි න්ථායර  ගාරයවො විහරති  ප්පති ්ය ො.
ඉයමඡධම්මා විය  භාගියා. 

(ඡ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? ඡ නි ් රණියා ධාතුයයො –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘යමත්තා හි යඛො යම, යචයතොවිමුත්ති
භාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසු මාරද්ධා, අථ
චපනයමබයාපාය ො චිත්තංපරියා ායතිට්ඨතී’ති.ය ො ‘මායහවං’ති ් 
වචනීයයො ‘මාය ්මා එවං අවච, මා භගවන්තං අ්භාචික්ඛි. න හි  ාධු 
භගවයතොඅ්භක්ඛානං, නහිභගවාඑවංවය යය.අට්ඨානයමතංආවුය ො
අනවකාය ො යං යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය බහුලීකතාය
යානීකතායවත්ථුකතායඅනුට්ඨිතායපරිචිතාය සු මාරද්ධාය.අථචපන ් 
බයාපාය ො චිත්තං පරියා ාය ඨ ් තීති, යනතං ඨානං විජ්ජති. නි ් රණං
යහතං, ආවුය ො, බයාපා  ් , යදි ං යමත්තායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘කරුණා හි යඛො යම
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා
සු මාරද්ධා.අථචපනයමවියහ ාචිත්තංපරියා ායතිට්ඨතී’ති. ය ො–‘මා
යහවං’ ති ්  වචනීයයො, ‘මාය ්මා එවං අවච, මා භගවන්තං
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අ්භාචික්ඛි…යප.… නි ් රණං යහතං, ආවුය ො, වියහ ාය, යදි ං
කරුණායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘මුදිතා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්ති භාවිතා…යප.… අථ ච පන යම අරති චිත්තං පරියා ාය
තිට්ඨතී’ති.ය ො–‘මා යහවං’ති ් වචනීයයො‘මාය ්මාඑවංඅවච…යප.…
නි ් රණංයහතං, ආවුය ොඅරතියා, යදි ං මුදිතායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘උයපක්ඛා හි යඛො යම
යචයතොවිමුත්ති භාවිතා…යප.… අථ ච පන යම රායගො චිත්තං පරියා ාය
තිට්ඨතී’ති.ය ො–‘මායහවං’ති ් වචනීයයො‘මාය ්මාඑවං අවච…යප.…
නි ් රණංයහතං, ආවුය ො, රාග ් යදි ංඋයපක්ඛායචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘අනිමිත්තා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතා…යප.…අථචපනයමනිමිත්තානු ාරිවිඤ්ඤාණං
යහොතී’ති.ය ො–‘මා යහවං’ති ් වචනීයයො‘මාය ්මාඑවංඅවච…යප.…
නි ් රණං යහතං, ආවුය ො,  ්බනිමිත්තානං යදි ං අනිමිත්තා
යචයතොවිමුත්තී’ති. 

‘‘ඉධ පනාවුය ො, භික්ඛු එවං වය යය – ‘අ ්මීති යඛො යම විගතං, 
අයමහම ්මීතින  මනුප ් ාමි, අථ ච පන යම විචිකිච්ඡාකථංකථා ල්ලං
චිත්තංපරියා ායතිට්ඨතී’ති.ය ො– ‘මායහවං’ති ්  වචනීයයො ‘මාය ්මා
එවංඅවච, මාභගවන්තංඅ්භාචික්ඛි, න හි  ාධුභගවයතොඅ්භක්ඛානං, න
හි භගවා එවං වය යය. අට්ඨානයමතං, ආවුය ො, අනවකාය ො යං අ ්මීති
විගයත අයමහම ්මීති අ මනුප ් යතො. අථ ච පන ් 
විචිකිච්ඡාකථංකථා ල්ලං චිත්තං පරියා ාය ඨ ් ති, යනතංඨානං විජ්ජති.
නි ් රණං යහතං, ආවුය ො, විචිකිච්ඡාකථංකථා ල්ල ් , යදි ං
අ ්මිමාන මුග්ඝායටො’ති.ඉයමඡධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා උප්පායදත්බා? ඡ  තතවිහාරා. ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දි ්වා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකොවිහරති යතො ම්පජායනො.ය ොයතන ද් ං සුත්වා…යප.…
ඝායනනගන්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායර ං ායිත්වා…කායයනයෙොට්ඨ්බං 
ඵුසිත්වා… මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකොවිහරති යතො  ම්පජායනො.ඉයමඡධම්මාඋප්පාය ත්බා. 

(ඣ) ‘‘කතයම ඡ ධම්මා අභිඤ්යඤ යා? ඡ අනුත්තරියානි –
  ් නානුත්තරියං,  වනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, 
පාරිචරියානුත්තරියං, අනු ් තානුත්තරියං.ඉයමඡධම්මා අභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ)‘‘කතයමඡධම්මා සච්ඡිකාත්බා? ඡ අභිඤ්ඤා–ඉධාවුය ො, භික්ඛු
අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොති, 
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බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති. ආවිභාවං තියරොභාවං. තියරොකුට්ටං
තියරොපාකාරං තියරොප්බතං අ ජ්ජමායනො ගච්ඡති ය යයථාපි ආකාය . 
පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති ය යයථාපි උ යක. උ යකපි 
අභිජ්ජමායන ගච්ඡති ය යයථාපි පථවියං. ආකාය පි පල්ලඞ්යකනකමති
ය යයථාපි පක්ඛී  කුයණො. ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුභායවපාණිනාපරාම ති පරිමජ්ජති.යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයන
ව ංවත්යතති. 

‘‘දි්බායය ොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභො  ද්ය 
සුණාතිදි්යබචමානුය ච, යයදූයර න්තියකච. 

‘‘පර ත්තානං පරපුග්ගලානංයචත ායචයතො පරිච්චපජානාති [ජානාති
( යා. කං.)],  රාගං වා චිත්තං  රාගං චිත්තන්ති පජානාති …යප.…
අවිමුත්තංවාචිත්තං අවිමුත්තංචිත්තන්තිපජානාති. 

‘‘ය ො අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං අනු ් රති, ය යයථි ං එකම්පි 
ජාතිං…යප.… ඉති  ාකාරං  උද්ය  ං අයනකවිහිතං පු්යබනිවා ං
අනු ් රති. 

‘‘දි්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානු යකන ත්යත ප ් ති
චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දු්බණ්යණ සුගයත
දුග්ගයත යථාකම්මූපයග ත්යතපජානාති …යප.… 

‘‘ආ වානං ඛයා අනා වං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව 
ධම්යම  යං අභිඤ්ඤා  ච්ඡිකත්වා උප ම්පජ්ජ විහරති. ඉයම ඡ ධම්මා 
 ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම  ට්ඨි ධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා 
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

සත්තධපරම්මා 

357. ‘‘ ත්ත ධම්මාබහුකාරා…යප.… ත්ත ධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක)‘‘කතයම ත්තධම්මා බහුකාරා?  ත්ත අරියධනානි– ද්ධාධනං, 
සීලධනං, හිරිධනං, ඔත්තප්පධනං, සුතධනං, චාගධනං, පඤ්ඤාධනං. ඉයම
 ත්තධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා භායවත්බා?  ත්ත  ම්යබොජ්ඣඞ්ගා –
 ති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, ධම්මවිචය ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
වීරිය ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පීති ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, ප ් ද්ධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
 මාධි ම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උයපක්ඛා ම්යබොජ්ඣඞ්යගො. ඉයම  ත්ත ධම්මා
භායවත්බා. 
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(ග)‘‘කතයම ත්තධම්මා පරිඤ්යඤ යා?  ත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතියයො–
 න්තාවුය ො,  ත්තා නානත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි
මනු ් ා එකච්යච ච ය වා එකච්යච ච විනිපාතිකා. අයං පඨමා 
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තානානත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි
ය වාබ්රහ්මකායිකාපඨමාභිනි්බත්තා.අයංදුතියා විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායානානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
ය වාආභ ් රා.අයංතතියාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
ය වාසුභකිණ්හා.අයංචතුත්ථීවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා ්බය ොරූප ඤ්ඤානං මතික්කමා…යප.… 
‘අනන්යතො ආකාය ො’ති ආකා ානඤ්චායතනූපගා. අයං පඤ්චමී
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. අයං ඡට්ඨී
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා. අයං  ත්තමී විඤ්ඤාණට්ඨිති.
ඉයම ත්ත ධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා පහාත්බා?  ත්තානු යා –
කාමරාගානු යයො, පටිඝානු යයො, දිට්ඨානු යයො, විචිකිච්ඡානු යයො, 
මානානු යයො, භවරාගානු යයො, අවිජ්ජානු යයො. ඉයම  ත්ත ධම්මා 
පහාත්බා. 

(ඞ)‘‘කතයම ත්තධම්මා හානභාගි ා?  ත්තඅ ද්ධම්මා–ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු අ ් ද්යධො යහොති, අහිරියකො යහොති, අයනොත්තප්පී යහොති, 
අප්ප ්සුයතො යහොති, කුසීයතොයහොති, මුට්ඨ ් තියහොති, දුප්පඤ්යඤොයහොති.
ඉයම ත්තධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා වියසසභාගි ා?  ත්ත  ද්ධම්මා –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු  ද්යධො යහොති, හිරිමා [හිරියකො ( යා. කං.)] යහොති, 
ඔත්තප්පීයහොති, බහු ්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, උපට්ඨිත ් ති
යහොති, පඤ්ඤවායහොති.ඉයම ත්තධම්මාවිය  භාගියා. 
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(ඡ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා?  ත්ත  ප්පුරි ධම්මා –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු ධම්මඤ්ඤූ ච යහොති අත්ථඤ්ඤූ ච අත්තඤ්ඤූ ච
මත්තඤ්ඤූචකාලඤ්ඤූච පරි ඤ්ඤූචපුග්ගලඤ්ඤූච.ඉයම ත්තධම්මා
දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා උප්පායදත්බා?  ත්ත  ඤ්ඤා –
අනිච්ච ඤ්ඤා, අනත්ත ඤ්ඤා, අසුභ ඤ්ඤා, ආදීනව ඤ්ඤා, 
පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා, නියරොධ ඤ්ඤා. ඉයම  ත්ත ධම්මා
උප්පාය ත්බා. 

(ඣ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා අභිඤ්යඤ යා?  ත්ත නිද්  වත්ථූනි –
ඉධාවුය ො, භික්ඛු සික්ඛා මා ායන ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච
සික්ඛා මා ායන අවිගතයපයමො. ධම්මනි න්තියා ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, 
ආයතිඤ්ච ධම්මනි න්තියා අවිගතයපයමො. ඉච්ඡාවිනයය ති්බච්ඡන්ය ො
යහොති, ආයතිඤ්ච ඉච්ඡාවිනයය අවිගතයපයමො. පටි ල්ලායන 
ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච පටි ල්ලායන අවිගතයපයමො.
වීරියාරම්යම ති්බච්ඡන්ය ොයහොති, ආයතිඤ්චවීරියාරම්යමඅවිගතයපයමො.
 තියනපක්යක ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච  තියනපක්යක
අවිගතයපයමො. දිට්ඨිපටියවයධ ති්බච්ඡන්ය ො යහොති, ආයතිඤ්ච
දිට්ඨිපටියවයධඅවිගතයපයමො.ඉයම ත්තධම්මා අභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම  ත්ත ධම්මා සච්ඡිකාත්බා?  ත්ත ඛීණා වබලානි –
ඉධාවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො අනිච්චයතො  ්යබ  ඞ්ඛාරා යථාභූතං
 ම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති. යංපාවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො 
අනිච්චයතො  ්යබ  ඞ්ඛාරා යථාභූතං  ම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති, 
ඉ ම්පි ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආගම්ම ඛීණා යවො
භික්ඛුආ වානංඛයං පටිජානාති–‘ඛීණායමආ වා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො අඞ්ගාරකාසූපමාකාමා
යථාභූතං ම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨායහොන්ති.යංපාවුය ො…යප.… ‘ඛීණායම
ආ වා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං 
යහොති වියවකයපොණං වියවකප්භාරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං
බයන්තීභූතං  ්බය ො ආ වට්ඨානියයහි ධම්යමහි. යංපාවුය ො…යප.…
‘ඛීණායමආ වා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ් භික්ඛුයනො චත්තායරො තිපට්ඨානා
භාවිතායහොන්තිසුභාවිතා. යංපාවුය ො…යප.… ‘ඛීණායමආ වා’ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ් භික්ඛුයනොපඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි
යහොන්තිසුභාවිතානි.යංපාවුය ො…යප.…‘ඛීණායමආ වා’ති. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො  ත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා 
භාවිතායහොන්තිසුභාවිතා.යංපාවුය ො…යප.…‘ඛීණායමආ වා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො 
මග්යගො භාවියතො යහොති සුභාවියතො. යංපාවුය ො, ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භාවියතො යහොති සුභාවියතො, ඉ ම්පි
ඛීණා ව ්  භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආගම්ම ඛීණා යවො භික්ඛු
ආ වානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම ආ වා’ති. ඉයම  ත්ත ධම්මා
 ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉතියම  ත්තති ධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා 
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

අට්ඨධපරම්මා 

358. ‘‘අට්ඨධම්මාබහුකාරා…යප.…අට්ඨධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා බහුකාරා? අට්ඨ යහතූ අට්ඨ පච්චයා
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය පටිලද්ධාය
භියයයොභාවාය යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා  ංවත්තන්ති.කතයමඅට්ඨ? 
ඉධාවුය ො, භික්ඛු  ත්ථාරං [ ත්ථාරං වා ( යා. ක.)] උපනි ් ාය විහරති
අඤ්ඤතරං වා ගරුට්ඨානියං  බ්රහ්මචාරිං, යත්ථ ්  ති්බං හියරොත්තප්පං
පච්චුපට්ඨිතං යහොති යපමඤ්ච ගාරයවො ච. අයං පඨයමො යහතු පඨයමො
පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය. 
පටිලද්ධායභියයයොභාවාය යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා ංවත්තති. 

‘‘තං යඛො පන  ත්ථාරං උපනි ් ාය විහරති අඤ්ඤතරං වා
ගරුට්ඨානියං  බ්රහ්මචාරිං, යත්ථ ්  ති්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං
යහොතියපමඤ්චගාරයවොච.යතකායලනකාලංඋප ඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡති 
පරිපඤ්හති – ‘ඉ ං, භන්යත, කථං? ඉම ්  යකො අත්යථො’ති? ත ්  යත
ආය ්මන්යතො අවිවටඤ්යචව විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානී 
[අනුත්තානිකතඤ්ච උත්තානිං (ක.)] කයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච 
කඞ්ඛාට්ඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං පටිවියනොය න්ති. අයං දුතියයො යහතු
දුතියයො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය, 
පටිලද්ධායභියයයොභාවාය, යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා ංවත්තති. 

‘‘තං යඛො පන ධම්මං සුත්වා ද්වයයන වූපකාය න  ම්පාය ති – 
කායවූපකාය න ච චිත්තවූපකාය න ච. අයං තතියයො යහතු තතියයො
පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය, 
පටිලද්ධායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනාය පාරිපූරියා ංවත්තති. 



දීඝනිකායයො පාථිකවග්ගපාළි   සුත්තරසුත්තං 
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පටුන 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක්ඛ ංවර ංවුයතො 
විහරති ආචාරයගොචර ම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භය  ් ාවී
 මා ාය සික්ඛති සික්ඛාපය සු. අයං චතුත්යථො යහතු චතුත්යථො පච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය, පටිලද්ධාය
භියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා  ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු බහු ්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුත න්නිචයයො. යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයො ානකලයාණා  ාත්ථා  බයඤ්ජනා යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිව න්ති, තථාරූපා ්  ධම්මාබහු ්සුතායහොන්තිධාතා වච ා 
පරිචිතා මන ානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. අයං පඤ්චයමො යහතු
පඤ්චයමොපච්චයයොආදිබ්රහ්මචරියිකායපඤ්ඤායඅප්පටිලද්ධායපටිලාභාය, 
පටිලද්ධායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකු ලානං 
ධම්මානං පහානාය, කු ලානං ධම්මානං උප ම්ප ාය, ථාමවා
 ළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකු යලසුධම්යමසු. අයං ඡට්යඨො යහතු
ඡට්යඨො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය, 
පටිලද්ධායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියා ංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛු තිමායහොතිපරයමන තියනපක්යකන 
 මන්නාගයතො.චිරකතම්පිචිරභාසිතම්පි රිතාඅනු ් රිතා.අයං ත්තයමො
යහතු  ත්තයමො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය
පටිලාභාය, පටිලද්ධාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා
 ංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු පඤ්චසු උපා ානක්ඛන්යධසු, 
උ ය්බයානුප ්සී විහරති – ‘ඉතිරූපං ඉතිරූප ්  මු යයො ඉතිරූප ් 
අත්ථඞ්ගයමො; ඉති යව නා ඉති යව නාය  මු යයො ඉති යව නාය
අත්ථඞ්ගයමො; ඉති  ඤ්ඤා ඉති  ඤ්ඤාය  මු යයො ඉති  ඤ්ඤාය
අත්ථඞ්ගයමො; ඉති  ඞ්ඛාරා ඉති  ඞ්ඛාරානං  මු යයො ඉති  ඞ්ඛාරානං
අත්ථඞ්ගයමො; ඉති විඤ්ඤාණං ඉති විඤ්ඤාණ ්   මු යයො ඉති
විඤ්ඤාණ ්  අත්ථඞ්ගයමො’ති. අයං අට්ඨයමො යහතු අට්ඨයමො පච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටිලද්ධාය පටිලාභාය, පටිලද්ධාය
භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා  ංවත්තති. ඉයම අට්ඨ
ධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ)‘‘කතයමඅට්ඨධම්මා භායවත්බා? අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො
ය යයථි ං– ම්මාදිට්ඨි,  ම්මා ඞ්කප්යපො,  ම්මාවාචා,  ම්මාකම්මන්යතො, 
 ම්මාආජීයවො,  ම්මාවායායමො,  ම්මා ති,  ම්මා මාධි. ඉයමඅට්ඨධම්මා
භායවත්බා. 
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(ග)‘‘කතයමඅට්ඨධම්මා පරිඤ්යඤ යා? අට්ඨයලොකධම්මා–ලායභො
ච, අලායභොච, යය ොච, අයය ොච, නින් ාච, ප ං ාච, සුඛඤ්ච, දුක්ඛඤ්ච.
ඉයමඅට්ඨධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා පහාත්බා? අට්ඨ මිච්ඡත්තා – මිච්ඡාදිට්ඨි, 
මිච්ඡා ඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, 
මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡා ති, මිච්ඡා මාධි.ඉයමඅට්ඨධම්මාපහාත්බා. 

(ඞ)‘‘කතයමඅට්ඨධම්මා හානභාගි ා? අට්ඨකුසීතවත්ථූනි.ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුනා කම්මං කාත්බං යහොති, ත ්  එවං යහොති – ‘කම්මං යඛො යම
කාත්බංභවි ් ති, කම්මංයඛොපන යම කයරොන්ත ් කායයොකිලමි ් ති, 
හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති. ය ො නිපජ්ජති, න වීරියං ආරභති අප්පත්ත ් 
පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියාය. ඉ ං පඨමං
කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාකම්මංකතංයහොති. ත ් එවංයහොති–
‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං, කම්මං යඛො පන යම කයරොන්ත ්  කායයො
කිලන්යතො, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති. ය ො නිපජ්ජති, න වීරියං 
ආරභති…යප.…ඉ ංදුතියංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාමග්යගොගන්ත්යබොයහොති.ත ් එවං 
යහොති – ‘මග්යගො යඛො යම ගන්ත්යබො භවි ් ති, මග්ගං යඛො පන යම
ගච්ඡන්ත ් කායයො කිලමි ් ති, හන් ාහංනිපජ්ජාමී’ති.ය ොනිපජ්ජති, න
වීරියංආරභති…යප.…ඉ ංතතියං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනා මග්යගො ගයතො යහොති. ත ්  එවං
යහොති – ‘අහං යඛො මග්ගං අගමාසිං, මග්ගං යඛො පන යම ගච්ඡන්ත ් 
කායයො කිලන්යතො, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති. ය ො නිපජ්ජති, න වීරියං
ආරභති…යප.…ඉ ංචතුත්ථංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොන 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
යහොති – ‘අහං යඛො ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො නාලත්ථං
ලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ්  යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයො
කිලන්යතො අකම්මඤ්යඤො, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති…යප.… ඉ ං පඤ්චමං
කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
යහොති–‘අහං යඛොගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅලත්ථංලූඛ ්  
වා පණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයො ගරුයකො
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අකම්මඤ්යඤො, මා ාචිතං මඤ්යඤ, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති. ය ො
නිපජ්ජති…යප.… ඉ ංඡට්ඨංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො උප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො, ත ් එවංයහොති – ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයංඅප්පමත්තයකො 
ආබායධො අත්ථි කප්යපො නිපජ්ජිතුං, හන් ාහං නිපජ්ජාමී’ති. ය ො
නිපජ්ජති…යප.…ඉ ං  ත්තමංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගිලානාවුට්ඨියතො යහොති අචිරවුට්ඨියතො 
යගලඤ්ඤා.ත ් එවංයහොති–‘අහංයඛොගිලානාවුට්ඨියතොඅචිරවුට්ඨියතො
යගලඤ්ඤා. ත ්  යම කායයො දු්බයලො අකම්මඤ්යඤො, හන් ාහං
නිපජ්ජාමී’ති.ය ොනිපජ්ජති…යප.…ඉ ං අට්ඨමංකුසීතවත්ථු.ඉයමඅට්ඨ
ධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා වියසසභාගි ා? අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි.
ඉධාවුය ො, භික්ඛුනාකම්මංකාත්බංයහොති, ත ් එවංයහොති– ‘කම්මං
යඛොයමකාත්බංභවි ් ති, කම්මංයඛොපනයමකයරොන්යතනනසුකරං
බුදද්ධානං  ා නං මනසිකාතුං, හන් ාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්ත ් 
පත්තියාඅනධිගත ්  අධිගමායඅ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියායා’ති.ය ොවීරියං
ආරභති අප්පත්ත ්  පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ් 
 ච්ඡිකිරියාය.ඉ ංපඨමං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාකම්මංකතංයහොති.ත ් එවංයහොති– 
‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං, කම්මං යඛො පනාහං කයරොන්යතො නා ක්ඛිං
බුදද්ධානං ා නං මනසිකාතුං, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.…ඉ ංදුතියං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනාමග්යගොගන්ත්යබොයහොති.ත ් එවං 
යහොති – ‘මග්යගො යඛො යම ගන්ත්යබො භවි ් ති, මග්ගං යඛො පන යම
ගච්ඡන්යතන න සුකරං බුදද්ධානං  ා නං මනසිකාතුං, හන් ාහං වීරියං
ආරභාමි…යප.…ඉ ංතතියං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුනා මග්යගො ගයතො යහොති. ත ්  එවං
යහොති – ‘අහං යඛො මග්ගං අගමාසිං, මග්ගං යඛො පනාහං ගච්ඡන්යතො
නා ක්ඛිංබුදද්ධානං ා නං මනසිකාතුං, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.…
ඉ ංචතුත්ථංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුගාමංවානිගමං වාපිණ්ඩායචරන්යතොන 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ්  යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
යහොති – ‘අහං යඛො ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො නාලත්ථං
ලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං, ත ් යමකායයො
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ලහුයකො කම්මඤ්යඤො, හන් ාහං වීරියං ආරභාමි…යප.… ඉ ං පඤ්චමං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගාමං වා නිගමං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො 
ලභතිලූඛ ් වාපණීත ් වායභොජන ් යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් එවං
යහොති–‘අහං යඛොගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅලත්ථංලූඛ ් 
වාපණීත ් වායභොජන ්  යාව ත්ථංපාරිපූරිං.ත ් යමකායයොබලවා
කම්මඤ්යඤො, හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.… ඉ ංඡට්ඨංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුයනො උප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො.ත ් එවංයහොති – ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයංඅප්පමත්තයකො
ආබායධො ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති, යං යම ආබායධො පවඩ්යඪයය, 
හන් ාහංවීරියංආරභාමි…යප.…ඉ ං  ත්තමංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ගිලානා වුට්ඨියතො යහොති අචිරවුට්ඨියතො 
යගලඤ්ඤා.ත ් එවංයහොති–‘අහංයඛොගිලානාවුට්ඨියතොඅචිරවුට්ඨියතො
යගලඤ්ඤා, ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති, යං යම ආබායධො
පච්චු ාවත්යතයය, හන් ාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්ත ්  පත්තියා
අනධිගත ් අධිගමායඅ ච්ඡිකත ්  ච්ඡිකිරියායා’ති.ය ො වීරියංආරභති
අප්පත්ත ්  පත්තියා අනධිගත ්  අධිගමාය අ ච්ඡිකත ්   ච්ඡිකිරියාය.
ඉ ංඅට්ඨමංආරම්භවත්ථු.ඉයමඅට්ඨධම්මාවිය  භාගියා. 

(ඡ) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? අට්ඨ අක්ඛණා අ මයා
බ්රහ්මචරියවා ාය. ඉධාවුය ො, තථාගයතො ච යලොයක උප්පන්යනො යහොති
අරහං  ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච ය සියති ඔප මියකො පරිනි්බානියකො
 ම්යබොධගාමී සුගතප්පයවදියතො. අයඤ්ච පුග්ගයලො නිරයං උපපන්යනො
යහොති.අයංපඨයමොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, තථාගයතොචයලොයකඋප්පන්යනොයහොතිඅරහං 
 ම්මා ම්බුදද්යධො, ධම්යමො ච ය සියති ඔප මියකො පරිනි්බානියකො
 ම්යබොධගාමී සුගතප්පයවදියතො, අයඤ්ච පුග්ගයලො තිරච්ඡානයයොනිං
උපපන්යනොයහොති. අයංදුතියයොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… යපත්තිවි යං උපපන්යනො යහොති. අයං තතියයො
අක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අඤ්ඤතරං දීඝායුකං ය වනිකායං උපපන්යනො
යහොති.අයං චතුත්යථොඅක්ඛයණොඅ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… පච්චන්තියමසු ජනපය සු පච්චාජායතො යහොති 
මිලක්යඛසු අවිඤ්ඤාතායරසු, යත්ථ නත්ථි ගති භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං
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උපා කානං උපාසිකානං. අයං පඤ්චයමො අක්ඛයණො අ මයයො
බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අයඤ්ච පුග්ගයලො මජ්ඣයමසු ජනපය සු
පච්චාජායතො යහොති, ය ො ච යහොති මිච්ඡාදිට්ඨියකො විපරීත  ් යනො –
‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි සුකතදුක්කටානං
කම්මානං ෙලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො, නත්ථි පයරො යලොයකො, 
නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි  ත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක
 මණබ්රාහ්මණා ම්මග්ගතා ම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකංපරඤ්ච
යලොකං යං අභිඤ්ඤා ච්ඡිකත්වාපයවය න්තී’ති.අයංඡට්යඨොඅක්ඛයණො
අ මයයො බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අයඤ්ච පුග්ගයලො මජ්ඣයමසු ජනපය සු
පච්චාජායතො යහොති, ය ො ච යහොති දුප්පඤ්යඤො ජයළො එළමූයගො, 
නප්පටිබයලො සුභාසිතදු්භාසිතානමත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං  ත්තයමො
අක්ඛයණොඅ මයයො බ්රහ්මචරියවා ාය. 

‘‘පුන චපරං…යප.… අයඤ්ච පුග්ගයලො මජ්ඣයමසු ජනපය සු
පච්චාජායතො යහොති, ය ො ච යහොති පඤ්ඤවා අජයළො අයනළමූයගො, 
පටිබයලො සුභාසිතදු්භාසිතානමත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං අට්ඨයමො අක්ඛයණො
අ මයයොබ්රහ්මචරියවා ාය.ඉයමඅට්ඨධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා උප්පායදත්බා? අට්ඨ මහාපුරි විතක්කා –
අප්පිච්ඡ ් ායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො මහිච්ඡ ් .  න්තුට්ඨ ් ායං
ධම්යමො, නායං ධම්යමො අ න්තුට්ඨ ් . පවිවිත්ත ් ායං ධම්යමො, නායං
ධම්යමො  ඞ්ගණිකාරාම ් . ආරද්ධවීරිය ් ායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො
කුසීත ් . උපට්ඨිත ති ් ායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො මුට්ඨ ් ති ් .
 මාහිත ් ායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො අ මාහිත ් . පඤ්ඤවයතො 
[පඤ්ඤාවයතො (සී. පී.)] අයං ධම්යමො, නායං ධම්යමො දුප්පඤ්ඤ ් . 
නිප්පපඤ්ච ් ායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො පපඤ්චාරාම ් ාති 
[නිප්පපඤ්චාරාම ්  අයං ධම්යමො නිප්පපඤ්චරතියනො, නායං ධම්යමො 
පපඤ්චාරාම ්  පපඤ්චරතියනොති (සී.  යා. පී.) අඞ්ගුත්තයරපි තයථව
දි ් ති. අට්ඨකථාටීකා පන ඔයලොයකත්බා] ඉයම අට්ඨ ධම්මා
උප්පාය ත්බා. 

(ඣ) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා අභිඤ්යඤ යා? අට්ඨ අභිභායතනානි –
අජ්ඣත්තං රූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති – එවං ඤ්ඤී
යහොති.ඉ ංපඨමංඅභිභායතනං. 
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‘‘අජ්ඣත්තං රූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති අප්පමාණානි 
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති – එවං ඤ්ඤී
යහොති.ඉ ං දුතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති එවං ඤ්ඤී
යහොති.ඉ ං තතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිප ් ති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදු්බණ්ණානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති එවං ඤ්ඤී 
යහොති.ඉ ංචතුත්ථංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති නීලානි 
නීලවණ්ණානිනීලනි  ් නානිනීලනිභා ානි. ය යයථාපිනාමඋමාපුප්ෙං
නීලංනීලවණ්ණං නීලනි  ් නංනීලනිභා ං.ය යයථාවාපනතංවත්ථං
බාරාණය යයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං නීලං නීලවණ්ණං නීලනි  ් නං
නීලනිභා ං, එවයමව අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි
ප ් ති නීලානි නීලවණ්ණානි නීලනි  ් නානි නීලනිභා ානි, ‘තානි
අභිභුයය ජානාමිප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති.ඉ ංපඤ්චමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති පීතානි 
පීතවණ්ණානි පීතනි  ් නානි පීතනිභා ානි. ය යයථාපි නාම
කණිකාරපුප්ෙං පීතං පීතවණ්ණං පීතනි  ් නං පීතනිභා ං. ය යයථා වා
පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං පීතං පීතවණ්ණං
පීතනි  ් නංපීතනිභා ං, එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා
රූපානි ප ් ති පීතානි පීතවණ්ණානි පීතනි  ් නානි පීතනිභා ානි, ‘තානි
අභිභුයයජානාමි ප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති.ඉ ංඡට්ඨංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා රූපානිප ් තියලොහිතකානි
යලොහිතකවණ්ණානියලොහිතකනි  ් නානියලොහිතකනිභා ානි. ය යයථාපි
නාම බන්ධුජීවකපුප්ෙං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනි  ් නං 
යලොහිතකනිභා ං, ය යයථා වා පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං
උභයතොභාගවිමට්ඨං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනි  ් නං
යලොහිතකනිභා ං, එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකො බහිද්ධාරූපානි
ප ් ති යලොහිතකානි යලොහිතකවණ්ණානි යලොහිතකනි  ් නානි 
යලොහිතකනිභා ානි, ‘තානිඅභිභුයයජානාමිප ් ාමී’තිඑවං ඤ්ඤීයහොති.
ඉ ං ත්තමං අභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති ඔ ාතානි 
ඔ ාතවණ්ණානි ඔ ාතනි  ් නානි ඔ ාතනිභා ානි. ය යයථාපි නාම
ඔ ධිතාරකාඔ ාතා ඔ ාතවණ්ණාඔ ාතනි  ් නාඔ ාතනිභා ා, ය යයථා
වා පන තං වත්ථං බාරාණය යයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං ඔ ාතං
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ඔ ාතවණ්ණං ඔ ාතනි  ් නං ඔ ාතනිභා ං, එවයමව අජ්ඣත්තං 
අරූප ඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි ප ් ති ඔ ාතානි ඔ ාතවණ්ණානි
ඔ ාතනි  ් නානි ඔ ාතනිභා ානි, ‘තානි අභිභුයය ජානාමි ප ් ාමී’ති
එවං ඤ්ඤී යහොති. ඉ ං අට්ඨමං අභිභායතනං. ඉයම අට්ඨ ධම්මා
අභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම අට්ඨ ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? අට්ඨ වියමොක්ඛා – රූපී
රූපානි ප ් ති.අයංපඨයමොවියමොක්යඛො. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූප ඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිප ් ති.අයං දුතියයො
වියමොක්යඛො. 

‘‘සුභන්යතවඅධිමුත්යතොයහොති.අයංතතියයොවියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා 
නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකාය ො’ති
ආකා ානඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති. අයංචතුත්යථොවියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංපඤ්චයමො 
වියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජවිහරති.අයංඡට්යඨො වියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං උප ම්පජ්ජ විහරති. අයං  ත්තයමො
වියමොක්යඛො. 

‘‘ ්බය ො යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම 
 ඤ්ඤායව යිතනියරොධං උප ම්පජ්ජ විහරති. අයං අට්ඨයමො වියමොක්යඛො.
ඉයමඅට්ඨධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම අසීතිධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා 
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

නවධපරම්මා 

359. ‘‘නවධම්මාබහුකාරා…යප.…නවධම්මා ච්ඡිකාත්බා. 

(ක) ‘‘කතයම නව ධම්මා බහුකාරා? නව යයොනිය ොමනසිකාරමූලකා
ධම්මා, යයොනිය ොමනසිකයරොයතො පායමොජ්ජංජායති, පමුදිත ් පීතිජායති, 
පීතිමන ්  කායයො ප ් ම්භති, ප ් ද්ධකායයො සුඛං යවය ති, සුඛියනො
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චිත්තං  මාධියති,  මාහියත චිත්යත යථාභූතං ජානාති ප ් ති, යථාභූතං
ජානං ප ් ංනි්බින් ති, නි්බින් ං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති. ඉයමනව
ධම්මාබහුකාරා. 

(ඛ) ‘‘කතයමනවධම්මා භායවත්බා? නව පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි–
සීලවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, චිත්තවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, 
දිට්ඨිවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධි
පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, මග්ගාමග්ගඤාණ  ් න – විසුද්ධි 
පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, පටිප ාඤාණ  ් නවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, 
ඤාණ  ් නවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, පඤ්ඤාවිසුද්ධි 
පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, විමුත්තිවිසුද්ධි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. ඉයම නව
ධම්මා භායවත්බා. 

(ග) ‘‘කතයම නව ධම්මා පරිඤ්යඤ යා? නව  ත්තාවා ා –
 න්තාවුය ො,  ත්තා නානත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
මනු ් ා එකච්යච ච ය වා එකච්යච ච විනිපාතිකා. අයං පඨයමො 
 ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තානානත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි
ය වාබ්රහ්මකායිකාපඨමාභිනි්බත්තා.අයංදුතියයො  ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා නානත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි
ය වාආභ ් රා.අයංතතියයො  ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා එකත්තකායා එකත්ත ඤ්ඤියනො, ය යයථාපි 
ය වාසුභකිණ්හා.අයංචතුත්යථො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා අ ඤ්ඤියනො අප්පටි ංයවදියනො, ය යයථාපි 
ය වාඅ ඤ්ඤ ත්තා.අයංපඤ්චයමො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා 
පටිඝ ඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්ත ඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකාය ො’ති ආකා ානඤ්චායතනූපගා.අයංඡට්යඨො ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා. අයං  ත්තයමො
 ත්තාවාය ො. 

‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම 
‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා.අයංඅට්ඨයමො ත්තාවාය ො. 
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‘‘ න්තාවුය ො,  ත්තා  ්බය ො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම 
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනූපගා. අයං නවයමො  ත්තාවාය ො. ඉයම නව
ධම්මාපරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම නව ධම්මා පහාත්බා? නව තණ්හාමූලකා ධම්මා –
තණ්හං පටිච්ච පරියය නා, පරියය නං පටිච්ච ලායභො, ලාභං පටිච්ච
විනිච්ඡයයො, විනිච්ඡයං පටිච්ච ඡන් රායගො, ඡන් රාගං පටිච්ච
අජ්යඣො ානං, අජ්යඣො ානං පටිච්ච පරිග්ගයහො, පරිග්ගහං පටිච්ච
මච්ඡරියං, මච්ඡරියංපටිච්චආරක්යඛො, ආරක්ඛාධිකරණං [ආරක්ඛාධිකරණං
පටිච්ච ( යා. පී. ක.)] 
 ණ්ඩා ාන ත්ථා ානකලහවිග්ගහවිවා තුවංතුවංයපසුඤ්ඤමු ාවා ා
අයනයකපාපකාඅකු ලා ධම්මා ම්භවන්ති.ඉයමනවධම්මාපහාත්බා. 

(ඞ)‘‘කතයම නවධම්මා හානභාගි ා? නවආඝාතවත්ථූනි–‘අනත්ථං
යම අචරී’ති ආඝාතං බන්ධති, ‘අනත්ථං යම චරතී’ති ආඝාතං බන්ධති, 
‘අනත්ථංයමචරි ් තී’තිආඝාතං බන්ධති; ‘පිය ් යමමනාප ් අනත්ථං
අචරී’ති ආඝාතං බන්ධති…යප.… ‘අනත්ථං චරතී’ති ආඝාතං
බන්ධති…යප.… ‘අනත්ථං චරි ් තී’ති ආඝාතං බන්ධති; ‘අප්පිය ්  යම 
අමනාප ්  අත්ථං අචරී’ති ආඝාතං බන්ධති…යප.… ‘අත්ථං චරතී’ති
ආඝාතං බන්ධති…යප.… ‘අත්ථං චරි ් තී’තිආඝාතං බන්ධති. ඉයමනව
ධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම නව ධම්මා වියසසභාගි ා? නව ආඝාතපටිවිනයා –
‘අනත්ථංයමඅචරි, තංකුයතත්ථල්භා’තිආඝාතංපටිවියනති; ‘අනත්ථං 
යම චරති, තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘අනත්ථං යම
චරි ් ති, තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘පිය ්  යම
මනාප ්  අනත්ථං අචරි…යප.… අනත්ථං චරති…යප.… අනත්ථං
චරි ් ති, තං කුයතත්ථ ල්භා’ති ආඝාතං පටිවියනති; ‘අප්පිය ්  යම
අමනාප ් අත්ථංඅචරි…යප.…අත්ථංචරති…යප.…අත්ථංචරි ් ති, තං 
කුයතත්ථල්භා’තිආඝාතං පටිවියනති.ඉයමනවධම්මා විය  භාගියා. 

(ඡ) ‘‘කතයම නව ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා? නව නානත්තා –
ධාතුනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ෙ ් නානත්තං, ෙ ් නානත්තං පටිච්ච
උප්පජ්ජති යව නානානත්තං, යව නානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති 
 ඤ්ඤානානත්තං,  ඤ්ඤානානත්තංපටිච්චඋප්පජ්ජති ඞ්කප්පනානත්තං, 
 ඞ්කප්පනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති ඡන් නානත්තං, ඡන් නානත්තං
පටිච්ච උප්පජ්ජති පරිළාහනානත්තං, පරිළාහනානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
පරියය නානානත්තං, පරියය නානානත්තං පටිච්ච උප්පජ්ජති
ලාභනානත්තං.ඉයමනවධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා. 
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(ජ)‘‘කතයමනවධම්මා උප්පායදත්බා? නව  ඤ්ඤා–අසුභ ඤ්ඤා, 
මරණ ඤ්ඤා, ආහායරපටිකූල ඤ්ඤා,  ්බයලොයකඅනභිරති ඤ්ඤා 
[අනභිරත ඤ්ඤා ( යා. ක.)], අනිච්ච ඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛ ඤ්ඤා, 
දුක්යඛ අනත්ත ඤ්ඤා, පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා. ඉයම නව ධම්මා
උප්පාය ත්බා. 

(ඣ) ‘‘කතයම නව ධම්මා අභිඤ්යඤ යා? නව අනුපු්බවිහාරා –
ඉධාවුය ො, භික්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකු යලහිධම්යමහි  විතක්කං
 විචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති.
විතක්කවිචාරානං වූප මා…යප.… දුතියං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති.
පීතියා ච විරාගා …යප.… තතියංඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. සුඛ ්  ච 
පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති.  ්බය ො
රූප ඤ්ඤානං  මතික්කමා…යප.… ආකා ානඤ්චායතනං උප ම්පජ්ජ
විහරති.  ්බය ො ආකා ානඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උප ම්පජ්ජ විහරති.  ්බය ො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජ විහරති. ්බය ොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
 මතික්කම්මයනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනංඋප ම්පජ්ජ විහරති. ්බය ො
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මතික්කම්ම  ඤ්ඤායව යිතනියරොධං 
උප ම්පජ්ජවිහරති.ඉයමනවධම්මාඅභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම නව ධම්මා සච්ඡිකාත්බා? නව අනුපු්බනියරොධා –
පඨමංඣානං  මාපන්න ්  කාම ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති, දුතියංඣානං 
 මාපන්න ්  විතක්කවිචාරා නිරුද්ධා යහොන්ති, තතියං ඣානං
 මාපන්න ්  පීති නිරුද්ධා යහොති, චතුත්ථං ඣානං  මාපන්න ් 
අ ් ා ප ් ා ් ානිරුද්ධා යහොන්ති, ආකා ානඤ්චායතනං  මාපන්න ් 
රූප ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං  මාපන්න ් 
ආකා ානඤ්චායතන ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
 මාපන්න ්  විඤ්ඤාණඤ්චායතන ඤ්ඤා නිරුද්ධා යහොති, 
යනව ඤ්ඤානා ඤ්ඤායතනං  මාපන්න ්  ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ඤ්ඤා
නිරුද්ධායහොති,  ඤ්ඤායව යිතනියරොධං  මාපන්න ්  ඤ්ඤාචයව නා
චනිරුද්ධායහොන්ති.ඉයමනවධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉතිඉයමනවුතිධම්මාභූතාතච්ඡාතථා අවිතථා අනඤ්ඤථා ම්මා 
තථාගයතනඅභි ම්බුදද්ධා. 

දසධපරම්මා 

360. ‘‘   ධම්මාබහුකාරා…යප.…  ධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

(ක)‘‘කතයම  ධම්මා බහුකාරා?    නාථකරණාධම්මා–ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛ ංවර ංවුයතො විහරති 
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ආචාරයගොචර ම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භය  ් ාවී  මා ාය
සික්ඛති සික්ඛාපය සු, යංපාවුය ො, භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සික්ඛති
සික්ඛාපය සු.අයම්පි ධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු බහු ්සුයතො …යප.… දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා, යංපාවුය ො, භික්ඛු බහු ්සුයතො…යප.… අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛුකලයාණමිත්යතොයහොතිකලයාණ හායයො 
කලයාණ ම්පවඞ්යකො. යංපාවුය ො, භික්ඛු…යප.…කලයාණ ම්පවඞ්යකො.
අයම්පිධම්යමො නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු සුවයචො යහොති ය ොවච ් කරයණහි
ධම්යමහි  මන්නාගයතො, ඛයමො ප ක්ඛිණග්ගාහී අනු ා නිං. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු…යප.…අනු ා නිං. අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු යානි තානි  බ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි තත්ථ  ක්යඛො යහොති අනලය ො තත්රුපායාය වීමං ාය
 මන්නාගයතො, අලං කාතුං, අලං  ංවිධාතුං. යංපාවුය ො, භික්ඛු…යප.…
අලං ංවිධාතුං.අයම්පිධම්යමො නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පිය මු ාහායරො 
අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො. යංපාවුය ො, භික්ඛු…යප.…
උළාරපායමොජ්යජො.අයම්පි ධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු  න්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරහි 
චීවරපිණ්ඩපාතය නා නගිලානප්පච්චයයභ ජ්ජපරික්ඛායරහි. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු …යප.…අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛුආරද්ධවීරියයො විහරති…යප.…කු යලසු
ධම්යමසු.යංපාවුය ො, භික්ඛු…යප.…අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුය ො, භික්ඛු තිමායහොති, පරයමන තියනපක්යකන 
 මන්නාගයතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි  රිතා අනු ් රිතා. යංපාවුය ො, 
භික්ඛු…යප.… අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුය ො, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උ යත්ථගාමිනියා 
පඤ්ඤාය  මන්නාගයතො, අරියාය නි්යබධිකාය  ම්මා
දුක්ඛක්ඛයගාමිනියා. යංපාවුය ො, භික්ඛු…යප.… අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො.ඉයම  ධම්මාබහුකාරා. 
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(ඛ) ‘‘කතයම    ධම්මා භායවත්බා?    කසිණායතනානි –
පථවීකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං අද්වයං අප්පමාණං.
ආයපොකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති…යප.… යතයජොකසිණයමයකො
 ඤ්ජානාති… වායයොකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… නීලකසිණයමයකො
 ඤ්ජානාති… පීතකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… යලොහිතකසිණයමයකො
 ඤ්ජානාති… ඔ ාතකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති… ආකා කසිණයමයකො
 ඤ්ජානාති… විඤ්ඤාණකසිණයමයකො  ඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං
අද්වයංඅප්පමාණං. ඉයම  ධම්මාභායවත්බා. 

(ග) ‘‘කතයම  ධම්මා පරිඤ්යඤ යා?   ායතනානි–චක්ඛායතනං, 
රූපායතනං, ය ොතායතනං,  ද් ායතනං, ඝානායතනං, ගන්ධායතනං, 
ජිව්හායතනං, ර ායතනං, කායායතනං, යෙොට්ඨ්බායතනං.ඉයම  ධම්මා 
පරිඤ්යඤයයා. 

(ඝ) ‘‘කතයම    ධම්මා පහාත්බා?    මිච්ඡත්තා – මිච්ඡාදිට්ඨි, 
මිච්ඡා ඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, 
මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡා ති, මිච්ඡා මාධි, මිච්ඡාඤාණං, මිච්ඡාවිමුත්ති.ඉයම
  ධම්මාපහාත්බා. 

(ඞ) ‘‘කතයම    ධම්මා හානභාගි ා?    අකු ලකම්මපථා –
පාණාතිපායතො, අදින්නා ානං, කායමසුමිච්ඡාචායරො, මු ාවාය ො, පිසුණා 
වාචා, ෙරු ාවාචා,  ම්ෙප්පලායපො, අභිජ්ඣා, බයාපාය ො, මිච්ඡාදිට්ඨි.ඉයම
   ධම්මාහානභාගියා. 

(ච) ‘‘කතයම    ධම්මා වියසසභාගි ා?    කු ලකම්මපථා –
පාණාතිපාතා යවරමණී, අදින්නා ානා යවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණී, මු ාවා ා යවරමණී, පිසුණායවාචාය යවරමණී, ෙරු ායවාචාය
යවරමණී,  ම්ෙප්පලාපා යවරමණී, අනභිජ්ඣා, අබයාපාය ො,  ම්මාදිට්ඨි.
ඉයම  ධම්මාවිය  භාගියා. 

(ඡ) ‘‘කතයම    ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා?    අරියවා ා – ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති, ඡළඞ්ග මන්නාගයතො, එකාරක්යඛො, 
චතුරාප ්ය යනො, පණුන්නපච්යචක ච්යචො,  මවය ට්යඨ යනො, 
අනාවිල ඞ්කප්යපො, ප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරො, සුවිමුත්තචිත්යතො, 
සුවිමුත්තපඤ්යඤො. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කාමච්ඡන්ය ො පහීයනො යහොති, බයාපාය ො පහීයනො යහොති, 
ථිනමිද්ධං පහීනං යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීනං යහොති, විචිකිච්ඡා
පහීනායහොති.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛුපඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො යහොති. 
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‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු ඡළඞ්ග මන්නාගයතො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දි ්වා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකොවිහරති යතො ම්පජායනො. ය ොයතන ද් ංසුත්වා…යප.…
ඝායනනගන්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායර ං ායිත්වා…කායයන යෙොට්ඨ්බං
ඵුසිත්වා… මන ා ධම්මං විඤ්ඤාය යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති  යතො  ම්පජායනො. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
ඡළඞ්ග මන්නාගයතොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු එකාරක්යඛො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
 තාරක්යඛන යචත ා  මන්නාගයතො යහොති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
එකාරක්යඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු චතුරාප ්ය යනො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
 ඞ්ඛායයකං පටිය වති,  ඞ්ඛායයකං අධිවාය ති,  ඞ්ඛායයකං
පරිවජ්යජති,  ඞ්ඛායයකං වියනොය ති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
චතුරාප ්ය යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු පණුන්නපච්යචක ච්යචො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනොයානි තානිපුථු මණබ්රාහ්මණානං පුථුපච්යචක ච්චානි,  ්බානි
තානිනුන්නානියහොන්තිපණුන්නානි චත්තානිවන්තානිමුත්තානිපහීනානි
පටිනි ් ට්ඨානි.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛු පණුන්නපච්යචක ච්යචොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු  මවය ට්යඨ යනො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කායම නා පහීනා යහොති, භයව නා පහීනා යහොති, 
බ්රහ්මචරියය නා පටිප්ප ් ද්ධා. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
 මවය ට්යඨ යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු අනාවිලසඞ්කප්පා යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො කාම ඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති, බයාපා  ඞ්කප්යපො පහීයනො
යහොති, විහිං ා ඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු
අනාවිල ඞ්කප්යපොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු ප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛු සුඛ ්  ච පහානා දුක්ඛ ්  ච පහානා පු්යබව
ය ොමන ් ය ොමන ් ානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛා තිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උප ම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, 
ආවුය ො, භික්ඛුප ් ද්ධකාය ඞ්ඛායරොයහොති. 

‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු සුවිමුත්තචිත්යතො යහොති? ඉධාවුය ො, 
භික්ඛුයනො රාගා චිත්තං විමුත්තං යහොති, ය ො ා චිත්තං විමුත්තං යහොති, 
යමොහාචිත්තං විමුත්තංයහොති.එවංයඛො, ආවුය ො, භික්ඛුසුවිමුත්තචිත්යතො
යහොති. 
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‘‘කථඤ්චාවුය ො, භික්ඛු සුවිමුත්තපඤ්යඤො යහොති? ඉධාවුය ො, භික්ඛු 
‘රායගො යම පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො
ආයතිං අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති. ‘ය ොය ො යම පහීයනො…යප.…
ආයතිං අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති. ‘යමොයහො යම පහීයනො …යප.…
ආයතිං අනුප්පා ධම්යමො’ති පජානාති. එවං යඛො, ආවුය ො, භික්ඛු 
සුවිමුත්තපඤ්යඤොයහොති.ඉයම  ධම්මාදුප්පටිවිජ්ඣා. 

(ජ) ‘‘කතයම   ධම්මා උප්පායදත්බා?     ඤ්ඤා – අසුභ ඤ්ඤා, 
මරණ ඤ්ඤා, ආහායරපටිකූල ඤ්ඤා,  ්බයලොයකඅනභිරති ඤ්ඤා, 
අනිච්ච ඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛ ඤ්ඤා, දුක්යඛ අනත්ත ඤ්ඤා, 
පහාන ඤ්ඤා, විරාග ඤ්ඤා, නියරොධ ඤ්ඤා. ඉයම    ධම්මා
උප්පාය ත්බා. 

(ඣ) ‘‘කතයම    ධම්මා අභිඤ්යඤ යා?    නිජ්ජරවත්ථූනි –
 ම්මාදිට්ඨි ්  මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා යහොති. යය ච මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා
අයනයක පාපකා අකු ලා ධම්මා  ම්භවන්ති, යත ච ්  නිජ්ජිණ්ණා
යහොන්ති.  ම්මා ඞ්කප්ප ්  මිච්ඡා ඞ්කප්යපො…යප.…  ම්මාවාච ් 
මිච්ඡාවාචා…  ම්මාකම්මන්ත ්  මිච්ඡාකම්මන්යතො…  ම්මාආජීව ් 
මිච්ඡාආජීයවො…  ම්මාවායාම ්  මිච්ඡාවායායමො…  ම්මා ති ් 
මිච්ඡා ති…  ම්මා මාධි ්  මිච්ඡා මාධි…  ම්මාඤාණ ්  මිච්ඡාඤාණං
නිජ්ජිණ්ණංයහොති.  ම්මාවිමුත්ති ්  මිච්ඡාවිමුත්ති නිජ්ජිණ්ණායහොති.යය
ච මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයක පාපකා අකු ලා ධම්මා  ම්භවන්ති, යත
ච ් නිජ්ජිණ්ණායහොන්ති.ඉයම  ධම්මා අභිඤ්යඤයයා. 

(ඤ) ‘‘කතයම    ධම්මා සච්ඡිකාත්බා?    අය ක්ඛා ධම්මා –
අය ක්ඛා ම්මාදිට්ඨි, අය ක්යඛො ම්මා ඞ්කප්යපො, අය ක්ඛා ම්මාවාචා, 
අය ක්යඛො  ම්මාකම්මන්යතො, අය ක්යඛො  ම්මාආජීයවො, අය ක්යඛො
 ම්මාවායායමො, අය ක්ඛා  ම්මා ති, අය ක්යඛො  ම්මා මාධි, අය ක්ඛං
 ම්මාඤාණං, අය ක්ඛා ම්මාවිමුත්ති.ඉයම  ධම්මා  ච්ඡිකාත්බා. 

‘‘ඉති ඉයම  තධම්මා භූතා තච්ඡා තථා අවිතථා අනඤ්ඤථා  ම්මා 
තථාගයතන අභි ම්බුදද්ධා’’ති. ඉ මයවොචාය ්මා  ාරිපුත්යතො. අත්තමනා
යතභික්ඛූ ආය ්මයතො ාරිපුත්ත ් භාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

 සුත්තරසුත්තංනිට්ඨිතංඑකා  මං. 

පාථිකවග්යගො [පාටිකවග්යගො(සී. යා. පී.)] නිට්ඨියතො. 

ත ්සුද් ානං– 

පාථියකො ච [පාටිකඤ්ච( යා. කං.)] උදුම්බරං [පාටියකොදුම්බරීයචව
(සී.පී.)], චක්කවත්තිඅග්ගඤ්ඤකං; 
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පටුන 

 ම්ප ා නපා ා ං [ ම්ප ා ඤ්ච පා ා ං (සී.  යා. කං. පී.)], 
මහාපුරි ලක්ඛණං. 

සිඞ්ගාලාටානාටියකං,  ඞ්ගීතිච  සුත්තරං; 
එකා  හිසුත්යතහි, පාථිකවග්යගොතිවුච්චති. 

පාථිකවග්ගපාළිනිට්ඨිතා. 

තීහිවග්යගහිපටිමණ්ඩියතො කයලො 

දීඝනිකායයො මත්යතො. 
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