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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

මජ්ඣිමනිකාය ො 

මූලපණ්ණාසපාළි 

1. මූලපරි ා වග්ය ො 

1. මූලපරි ා සුත්තං 

1. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාඋක්කට්ඨායංවිහරති සුභගවයන
සාලරාජමූයල. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. 

‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා එතදයවොච – 

‘‘සබ්බධම්මමූලපරියායංයවො, ිකක්ෙයව, යදයසස්සාමි.තංසුණාථ, සාධුකං

මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියෙොයතිකක්ඛූභගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවා එතදයවොච– 

2. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී 

අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී

සප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියදොසප්පුරිසධම්යමඅවිනීයතො–පථවිං [පඨවිං(සී.

සයා.කං. .).   පථවියතො සඤ්ජානාති; පථවිං පථවියතො සඤ්ඤත්වා පථවිං

මඤ්ඤති, පථවියා මඤ්ඤති, පථවියතො මඤ්ඤති, පථවිං යමති මඤ්ඤති, 

පථවිංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’ති වදාමි. 

‘‘ආපංආපයතොසඤ්ජානාති; ආපංආපයතොසඤ්ඤත්වාආපංමඤ්ඤති, 

ආපස්මිං මඤ්ඤති, ආපයතො මඤ්ඤති, ආපං යමති මඤ්ඤති, ආපං

අිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘යතජං යතජයතො සඤ්ජානාති; යතජං යතජයතො සඤ්ඤත්වා යතජං

මඤ්ඤති, යතජස්මිංමඤ්ඤති, යතජයතොමඤ්ඤති, යතජංයමතිමඤ්ඤති, 

යතජංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘වායං වායයතො සඤ්ජානාති; වායං වායයතො සඤ්ඤත්වා වායං

මඤ්ඤති, වායස්මිං මඤ්ඤති, වායයතො මඤ්ඤති, වායං යමති මඤ්ඤති, 

වායංඅිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’ති වදාමි. 

3. ‘‘භූයත භූතයතො සඤ්ජානාති; භූයත භූතයතො සඤ්ඤත්වා භූයත 

මඤ්ඤති, භූයතසුමඤ්ඤති, භූතයතොමඤ්ඤති, භූයතයමතිමඤ්ඤති, භූයත

අිකනන්දති.තං කිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 
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‘‘යදයව යදවයතො සඤ්ජානාති; යදයව යදවයතො සඤ්ඤත්වා යදයව

මඤ්ඤති, යදයවසු මඤ්ඤති, යදවයතො මඤ්ඤති, යදයව යමති මඤ්ඤති, 

යදයවඅිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘පජාපතිංපජාපතියතොසඤ්ජානාති; පජාපතිංපජාපතියතොසඤ්ඤත්වා 

පජාපතිංමඤ්ඤති, පජාපතිස්මිංමඤ්ඤති, පජාපතියතොමඤ්ඤති, පජාපතිං

යමති මඤ්ඤති, පජාපතිං අිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං
තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘බ්රහ්මං බ්රහ්මයතො සඤ්ජානාති; බ්රහ්මං බ්රහ්මයතො සඤ්ඤත්වා බ්රහ්මං

මඤ්ඤති, බ්රහ්මස්මිංමඤ්ඤති, බ්රහ්මයතොමඤ්ඤති, බ්රහ්මංයමතිමඤ්ඤති, 

බ්රහ්මං අිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘ආභස්සයර ආභස්සරයතො සඤ්ජානාති; ආභස්සයර ආභස්සරයතො

සඤ්ඤත්වා ආභස්සයර මඤ්ඤති, ආභස්සයරසු මඤ්ඤති, ආභස්සරයතො

මඤ්ඤති, ආභස්සයර යමති මඤ්ඤති, ආභස්සයර අිකනන්දති. තං කිස්ස

යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘සුභකිණ්යහ සුභකිණ්හයතො සඤ්ජානාති; සුභකිණ්යහ සුභකිණ්හයතො 

සඤ්ඤත්වාසුභකිණ්යහමඤ්ඤති, සුභකිණ්යහසුමඤ්ඤති, සුභකිණ්හයතො

මඤ්ඤති, සුභකිණ්යහයමතිමඤ්ඤති, සුභකිණ්යහඅිකනන්දති.තංකිස්ස

යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘යවහප්ඵයල යවහප්ඵලයතො සඤ්ජානාති; යවහප්ඵයල යවහප්ඵලයතො

සඤ්ඤත්වායවහප්ඵයලමඤ්ඤති, යවහප්ඵයලසුමඤ්ඤති, යවහප්ඵලයතො

මඤ්ඤති, යවහප්ඵයලයමතිමඤ්ඤති, යවහප්ඵයල අිකනන්දති.තංකිස්ස 

යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘අිකභං අිකභූයතො සඤ්ජානාති; අිකභං අිකභූයතො සඤ්ඤත්වා අිකභං 

මඤ්ඤති, අිකභස්මිංමඤ්ඤති, අිකභූයතොමඤ්ඤති, අිකභං යමතිමඤ්ඤති, 

අිකභං අිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

4. ‘‘ආකාසානඤ්චායතනං ආකාසානඤ්චායතනයතො සඤ්ජානාති; 
ආකාසානඤ්චායතනං ආකාසානඤ්චායතනයතො සඤ්ඤත්වා

ආකාසානඤ්චායතනං මඤ්ඤති, ආකාසානඤ්චායතනස්මිං මඤ්ඤති, 

ආකාසානඤ්චායතනයතොමඤ්ඤති, ආකාසානඤ්චායතනංයමති මඤ්ඤති, 

ආකාසානඤ්චායතනං අිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං
තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනයතො සඤ්ජානාති; 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං විඤ්ඤාණඤ්චායතනයතො සඤ්ඤත්වා
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විඤ්ඤාණඤ්චායතනං මඤ්ඤති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්මිං මඤ්ඤති, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනයතො මඤ්ඤති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනංයමතිමඤ්ඤති, 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං අිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං
තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයතො සඤ්ජානාති; 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයතො සඤ්ඤත්වා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං මඤ්ඤති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්මිං මඤ්ඤති, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයතො මඤ්ඤති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං යමති මඤ්ඤති, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’ති 
වදාමි. 

‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයතො

සඤ්ජානාති; යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයතො සඤ්ඤත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං මඤ්ඤති, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්මිං මඤ්ඤති, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනයතො මඤ්ඤති, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං යමති මඤ්ඤති, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඅිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං
තස්සා’තිවදාමි. 

5. ‘‘දිට්ඨං දිට්ඨයතො සඤ්ජානාති; දිට්ඨං දිට්ඨයතො සඤ්ඤත්වා දිට්ඨං

මඤ්ඤති, දිට්ඨස්මිං මඤ්ඤති, දිට්ඨයතො මඤ්ඤති, දිට්ඨං යමති මඤ්ඤති, 

දිට්ඨංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘සුතංසුතයතොසඤ්ජානාති; සුතංසුතයතොසඤ්ඤත්වාසුතං මඤ්ඤති, 

සුතස්මිං මඤ්ඤති, සුතයතො මඤ්ඤති, සුතං යමති මඤ්ඤති, සුතං

අිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘මුතංමුතයතොසඤ්ජානාති; මුතංමුතයතොසඤ්ඤත්වාමුතංමඤ්ඤති, 

මුතස්මිං මඤ්ඤති, මුතයතො මඤ්ඤති, මුතං යමති මඤ්ඤති, මුතං

අිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘විඤ්ඤාතං විඤ්ඤාතයතො සඤ්ජානාති; විඤ්ඤාතං විඤ්ඤාතයතො 

සඤ්ඤත්වා විඤ්ඤාතං මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතස්මිං මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතයතො

මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතං යමති මඤ්ඤති, විඤ්ඤාතං අිකනන්දති. තං කිස්ස

යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතං තස්සා’තිවදාමි. 

6. ‘‘එකත්තං එකත්තයතො සඤ්ජානාති; එකත්තං එකත්තයතො

සඤ්ඤත්වා එකත්තං මඤ්ඤති, එකත්තස්මිං මඤ්ඤති, එකත්තයතො 
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මඤ්ඤති, එකත්තංයමතිමඤ්ඤති, එකත්තංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? 

‘අපරිඤ්ඤාතං තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘නානත්තං නානත්තයතො සඤ්ජානාති; නානත්තං නානත්තයතො

සඤ්ඤත්වා නානත්තං මඤ්ඤති, නානත්තස්මිං මඤ්ඤති, නානත්තයතො

මඤ්ඤති, නානත්තං යමති මඤ්ඤති, නානත්තං අිකනන්දති. තං කිස්ස

යහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘සබ්බං සබ්බයතො සඤ්ජානාති; සබ්බං සබ්බයතො සඤ්ඤත්වා සබ්බං 

මඤ්ඤති, සබ්බස්මිං මඤ්ඤති, සබ්බයතොමඤ්ඤති, සබ්බංයමති මඤ්ඤති, 

සබ්බංඅිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘නිබ්බානං නිබ්බානයතො සඤ්ජානාති; නිබ්බානං නිබ්බානයතො 

සඤ්ඤත්වා නිබ්බානං මඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිං මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො

මඤ්ඤති, නිබ්බානංයමතිමඤ්ඤති, නිබ්බානංඅිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? 

‘අපරිඤ්ඤාතංතස්සා’තිවදාමි. 

පුථුජ්ජනවයසනපඨමනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

7. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයසක්යෙො [යසයෙො(සී.සයා.කං..).   

අප්පත්තමානයසො අනුත්තරං යයොගක්යෙමං පත්ථයමායනො විහරති, යසොපි

පථවිං පථවියතො අිකජානාති; පථවිං පථවියතො අිකඤ්ඤාය [අිකඤ්ඤත්වා

(ක.   පථවිං මා මඤ්ඤි [වා මඤ්ඤති , පථවියා මා මඤ්ඤි, පථවියතො මා

මඤ්ඤි, පථවිංයමති මාමඤ්ඤි, පථවිංමාිකනන්දි [වාඅිකනන්දති(සී. ටීකා 

ඔයලොයකතබ්බා . තංකිස්සයහතු? ‘පරිඤ්යඤයයංතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…
ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං… 

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානංනිබ්බානයතො අිකඤ්ඤාය නිබ්බානංමාමඤ්ඤි, නිබ්බානස්මිංමා

මඤ්ඤි, නිබ්බානයතො මා මඤ්ඤි, නිබ්බානං යමති මා මඤ්ඤි, නිබ්බානං

මාිකනන්දි.තංකිස්ස යහතු? ‘පරිඤ්යඤයයංතස්සා’තිවදාමි. 

යසක්ෙවයසන [සත්ථාරවයසන (සී. , සත්ථුවයසන (සයා. ක.   
දුතියනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

8. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා 
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, යසොපිපථවිංපථවියතොඅිකජානාති; පථවිංපථවියතො 
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අිකඤ්ඤායපථවිංන මඤ්ඤති, පථවියානමඤ්ඤති, පථවියතොනමඤ්ඤති, 

පථවිංයමතිනමඤ්ඤති, පථවිං නාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘පරිඤ්ඤාතං
තස්සා’තිවදාමි. 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…
ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං… 

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානංනිබ්බානයතො අිකඤ්ඤායනිබ්බානංනමඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 

නිබ්බානංනාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘පරිඤ්ඤාතං තස්සා’තිවදාමි. 

ඛීණාසවවයසනතතියනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

9. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො 

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, යසොපිපථවිංපථවියතො අිකජානාති; පථවිං පථවියතො

අිකඤ්ඤායපථවිංනමඤ්ඤති, පථවියානමඤ්ඤති, පථවියතොනමඤ්ඤති, 

පථවිං යමති න මඤ්ඤති, පථවිං නාිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ෙයා

රාගස්ස, වීතරාගත්තා. 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…

ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං … 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං … දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං…

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානංනිබ්බානයතොඅිකඤ්ඤායනිබ්බානංන මඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 

නිබ්බානංනාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ෙයාරාගස්ස, වීතරාගත්තා. 

ඛීණාසවවයසනචතුත්ථනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

10. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා 
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, යසොපිපථවිංපථවියතොඅිකජානාති; පථවිංපථවියතො

අිකඤ්ඤායපථවිංනමඤ්ඤති, පථවියාන මඤ්ඤති, පථවියතොනමඤ්ඤති, 

පථවිං යමති න මඤ්ඤති, පථවිං නාිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ෙයා

යදොසස්ස, වීතයදොසත්තා. 



මජ්ඣිමනිකායයො මූලපණ්ණාසපාළි මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…
ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං… 

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානංනිබ්බානයතො අිකඤ්ඤායනිබ්බානංනමඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 

නිබ්බානංනාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ෙයායදොසස්ස, වීතයදොසත්තා. 

ඛීණාසවවයසනපඤ්චමනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

11. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො, යසොපිපථවිංපථවියතොඅිකජානාති; පථවිං පථවියතො

අිකඤ්ඤායපථවිංනමඤ්ඤති, පථවියානමඤ්ඤති, පථවියතොනමඤ්ඤති, 

පථවිං යමති න මඤ්ඤති, පථවිං නාිකනන්දති. තං කිස්ස යහතු? ෙයා

යමොහස්ස, වීතයමොහත්තා. 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…

ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං … 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං…

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානංනිබ්බානයතොඅිකඤ්ඤායනිබ්බානංනමඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 

නිබ්බානංනාිකනන්දති.තංකිස්ස යහතු? ෙයායමොහස්ස, වීතයමොහත්තා. 

ඛීණාසවවයසනෙට්ඨනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

12. ‘‘තථාගයතොපි, ිකක්ෙයව, අරහංසම්මාසම්බුද්යධොපථවිං පථවියතො

අිකජානාති; පථවිං පථවියතො අිකඤ්ඤාය පථවිං න මඤ්ඤති, පථවියා න

මඤ්ඤති, පථවියතො න මඤ්ඤති, පථවිං යමති න මඤ්ඤති, පථවිං

නාිකනන්දති. තංකිස්සයහතු? ‘පරිඤ්ඤාතන්තංතථාගතස්සා’තිවදාමි. 

‘‘ආපං…යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…

ආකාසානඤ්චායතනං…විඤ්ඤාණඤ්චායතනං … ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං…

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානං නිබ්බානයතොඅිකඤ්ඤායනිබ්බානංනමඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 
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නිබ්බානංනාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘පරිඤ්ඤාතන්තංතථාගතස්සා’ති
වදාමි. 

තථාගතවයසනසත්තමනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

13. ‘‘තථාගයතොපි, ිකක්ෙයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධොපථවිංපථවියතො

අිකජානාති; පථවිං පථවියතො අිකඤ්ඤාය පථවිං න මඤ්ඤති, පථවියා න

මඤ්ඤති, පථවියතො න මඤ්ඤති, පථවිං යමති න මඤ්ඤති, පථවිං 

නාිකනන්දති.තංකිස්සයහතු? ‘නන්දී [නන්දි(සී. සයා.   දුක්ෙස්සමූල’න්ති

– ඉති විදිත්වා ‘භවා ජාති භූතස්ස ජරාමරණ’න්ති. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, 

‘තථාගයතොසබ්බයසොතණ්හානංෙයාවිරාගානියරොධා චාගාපටිනිස්සග්ගා
අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅිකසම්බුද්යධො’තිවදාමි. 

‘‘ආපං …යප.… යතජං… වායං… භූයත… යදයව… පජාපතිං…
බ්රහ්මං… ආභස්සයර… සුභකිණ්යහ… යවහප්ඵයල… අිකභං…
ආකාසානඤ්චායතනං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං… දිට්ඨං… සුතං… මුතං… විඤ්ඤාතං…

එකත්තං… නානත්තං… සබ්බං… නිබ්බානං නිබ්බානයතො අිකජානාති; 

නිබ්බානං නිබ්බානයතොඅිකඤ්ඤායනිබ්බානංනමඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිංන

මඤ්ඤති, නිබ්බානයතො න මඤ්ඤති, නිබ්බානං යමති න මඤ්ඤති, 

නිබ්බානංනාිකනන්දති.තං කිස්සයහතු? ‘නන්දී දුක්ෙස්සමූල’න්ති –ඉති

විදිත්වා ‘භවා ජාති භූතස්ස ජරාමරණ’න්ති. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, 

‘තථාගයතොසබ්බයසොතණ්හානංෙයා විරාගානියරොධාචාගාපටිනිස්සග්ගා
අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅිකසම්බුද්යධො’ති වදාමී’’ති. 

තථාගතවයසනඅට්ඨමනයභූමිපරිච්යෙයදොනිට්ඨියතො. 

ඉදමයවොච භගවා. න යත ිකක්ඛූ [න අත්තමනා යතිකක්ඛූ (සයා. , යත
ිකක්ඛූ(.).ක.   භගවයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

මූලපරියායසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. සබ්බාසවසුත්තං 

14. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘සබ්බාසවසංවරපරියායං යවො, ිකක්ෙයව, යදයසස්සාමි. තං 

සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියෙොයත
ිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා එතදයවොච– 
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15. ‘‘ජානයතො අහං, ිකක්ෙයව, පස්සයතො ආසවානං ෙයං වදාමි, යනො 

අජානයතොයනොඅපස්සයතො.කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, ජානයතොකිඤ්ච පස්සයතො

ආසවානංෙයංවදාමි? යයොනියසොචමනසිකාරංඅයයොනියසොචමනසිකාරං.

අයයොනියසො, ිකක්ෙයව, මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යචව ආසවා

උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නාචආසවාපවඩ්ඪන්ති; යයොනියසොචයෙො, ිකක්ෙයව, 

මනසිකයරොයතො අනුප්පන්නා යචව ආසවා න උප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච
ආසවා පහීයන්ති. 

16. ‘‘අත්ථි, ිකක්ෙයව, ආසවාදස්සනාපහාතබ්බා, අත්ථිආසවා සංවරා

පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා පටියසවනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා අධිවාසනා

පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා වියනොදනා

පහාතබ්බා, අත්ථිආසවා භාවනාපහාතබ්බා. 

දස්සනාපහාතබ්බාසවා 

17. ‘‘කතයමච, ිකක්ෙයව, ආසවාදස්සනාපහාතබ්බා? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො – අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො

අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියදො

සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො – මනසිකරණීයය ධම්යම නප්පජානාති, 
අමනසිකරණීයය ධම්යම නප්පජානාති. යසො මනසිකරණීයය ධම්යම

අප්පජානන්යතො අමනසිකරණීයය ධම්යම අප්පජානන්යතො, යය ධම්මා න

මනසිකරණීයා, යතධම්යමමනසිකයරොති, යයධම්මාමනසිකරණීයායත
ධම්යමනමනසිකයරොති. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ධම්මා න මනසිකරණීයා යය ධම්යම මනසි

කයරොති? යස්ස, ිකක්ෙයව, ධම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො වා

කාමාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනොවාකාමාසයවොපවඩ්ඪති; අනුප්පන්යනො

වා භවාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා භවාසයවො පවඩ්ඪති; 

අනුප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො
පවඩ්ඪති–ඉයමධම්මානමනසිකරණීයායයධම්යමමනසි කයරොති. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ධම්මා මනසිකරණීයා යය ධම්යම න මනසි

කයරොති? යස්ස, ිකක්ෙයව, ධම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො වා

කාමාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා කාමාසයවො පහීයති; 

අනුප්පන්යනො වා භවාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා භවාසයවො

පහීයති; අනුප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා
අවිජ්ජාසයවො පහීයති – ඉයම ධම්මා මනසිකරණීයා යය ධම්යම න මනසි 

කයරොති. 
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‘‘තස්ස අමනසිකරණීයානං ධම්මානං මනසිකාරා මනසිකරණීයානං
ධම්මානංඅමනසිකාරාඅනුප්පන්නායචවආසවාඋප්පජ්ජන්තිඋප්පන්නා ච
ආසවා පවඩ්ඪන්ති. 

18. ‘‘යසො එවං අයයොනියසො මනසිකයරොති – ‘අයහොසිං නු යෙො අහං 

අතීතමද්ධානං? න නු යෙො අයහොසිං අතීතමද්ධානං? කිං නු යෙො අයහොසිං

අතීතමද්ධානං? කථං නු යෙො අයහොසිං අතීතමද්ධානං? කිං හුත්වා කිං

අයහොසිං නු යෙො අහං අතීතමද්ධානං? භවිස්සාමි නු යෙො අහං

අනාගතමද්ධානං? න නු යෙො භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානං? කිං නු යෙො 

භවිස්සාමිඅනාගතමද්ධානං? කථංනුයෙොභවිස්සාමිඅනාගතමද්ධානං? කිං

හුත්වා කිං භවිස්සාමි නු යෙො අහං අනාගතමද්ධාන’න්ති? එතරහි වා

පච්චුප්පන්නමද්ධානං [පච්චුප්පන්නමද්ධානං ආරබ්භ (සයා.   අජ්ඣත්තං

කථංකථී යහොති–‘අහංනුයෙොස්මි? යනොනුයෙොස්මි? කිංනුයෙොස්මි? කථං

නු යෙොස්මි? අයං නු යෙො සත්යතො කුයතො ආගයතො? යසො කුහිං ගාමී

භවිස්සතී’ති? 

19. ‘‘තස්ස එවං අයයොනියසො මනසිකයරොයතො ෙන්නං දිට්ඨීනං

අඤ්ඤතරා දිට්ඨිඋප්පජ්ජති.‘අත්ථියමඅත්තා’තිවාඅස්ස [වාස්ස(සී. සයා.

.).   සච්චයතො යථතයතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති; ‘නත්ථි යම අත්තා’ති වා අස්ස

සච්චයතොයථතයතො දිට්ඨිඋප්පජ්ජති; ‘අත්තනාව අත්තානංසඤ්ජානාමී’ති

වා අස්ස සච්චයතො යථතයතො දිට්ඨි උප්පජ්ජති; ‘අත්තනාව අනත්තානං 

සඤ්ජානාමී’තිවාඅස්සසච්චයතොයථතයතොදිට්ඨිඋප්පජ්ජති; ‘අනත්තනාව

අත්තානං සඤ්ජානාමී’තිවාඅස්සසච්චයතොයථතයතොදිට්ඨිඋප්පජ්ජති; අථ
වාපනස්සඑවං දිට්ඨියහොති–‘යයොයමඅයංඅත්තාවයදොයවයදයයයොතත්ර
තත්රකලයාණපාපකානං කම්මානංවිපාකංපටිසංයවයදතියසොයෙොපනයම
අයං අත්තා නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො සස්සතිසමං

තයථව ඨස්සතී’ති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, දිට්ඨිගතං දිට්ඨිගහනං
දිට්ඨිකන්තාරං දිට්ඨිවිසූකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං දිට්ඨිසංයයොජනං.

දිට්ඨිසංයයොජනසංයුත්යතො, ිකක්ෙයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො න පරිමුච්චති
ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි

උපායායසහි; ‘නපරිමුච්චතිදුක්ෙස්මා’තිවදාමි. 

20. ‘‘සුතවා ච යෙො, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො – අරියානං දස්සාවී 

අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො, සප්පුරිසානං දස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියදො සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො – මනසිකරණීයය
ධම්යම පජානාති අමනසිකරණීයයධම්යම පජානාති. යසො මනසිකරණීයය
ධම්යමපජානන්යතො අමනසිකරණීයයධම්යම පජානන්යතො යයධම්මාන 

මනසිකරණීයායතධම්යමනමනසිකයරොති, යය ධම්මාමනසිකරණීයායත
ධම්යමමනසිකයරොති. 
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‘‘කතයමච, ිකක්ෙයව, ධම්මානමනසිකරණීයායයධම්යමනමනසි 

කයරොති? යස්ස, ිකක්ෙයව, ධම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො වා

කාමාසයවොඋප්පජ්ජති, උප්පන්යනොවාකාමාසයවොපවඩ්ඪති; අනුප්පන්යනො

වා භවාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා භවාසයවො පවඩ්ඪති; 

අනුප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො

පවඩ්ඪති–ඉයමධම්මානමනසිකරණීයා, යයධම්යමනමනසිකයරොති. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ධම්මා මනසිකරණීයා යය ධම්යම මනසි

කයරොති? යස්ස, ිකක්ෙයව, ධම්යම මනසිකයරොයතො අනුප්පන්යනො වා

කාමාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා කාමාසයවො පහීයති; 

අනුප්පන්යනො වා භවාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා භවාසයවො

පහීයති; අනුප්පන්යනො වා අවිජ්ජාසයවො න උප්පජ්ජති, උප්පන්යනො වා
අවිජ්ජාසයවො පහීයති – ඉයම ධම්මා මනසිකරණීයා යය ධම්යම මනසි
කයරොති. 

‘‘තස්ස අමනසිකරණීයානං ධම්මානං අමනසිකාරා මනසිකරණීයානං

ධම්මානං මනසිකාරාඅනුප්පන්නායචවආසවානඋප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා
චආසවා පහීයන්ති. 

21. ‘‘යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යයොනියසො මනසි කයරොති, ‘අයං

දුක්ෙසමුදයයො’ති යයොනියසො මනසි කයරොති, ‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’ති

යයොනියසො මනසිකයරොති, ‘අයංදුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා’තියයොනියසො
මනසිකයරොති. තස්සඑවංයයොනියසොමනසිකයරොයතොතීණිසංයයොජනානි

පහීයන්ති–සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ො, සීලබ්බතපරාමායසො.ඉයමවුච්චන්ති, 

ිකක්ෙයව, ආසවාදස්සනා පහාතබ්බා. 

සංවරාපහාතබ්බාසවා 

22. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ආසවා සංවරා පහාතබ්බා? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු පටිසඞ්ො යයොනියසො චක්ඛුන්ද්රියසංවරසංවුයතො විහරති. යඤ්හිස්ස, 

ිකක්ෙයව, චක්ඛුන්ද්රියසංවරං අසංවුතස්ස විහරයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා

විඝාතපරිළාහා, චක්ඛුන්ද්රියසංවරං සංවුතස්ස විහරයතො එවංස යත ආසවා
විඝාතපරිළාහානයහොන්ති. පටිසඞ්ොයයොනියසොයසොතින්ද්රියසංවරසංවුයතො
විහරති…යප.… ඝානින්ද්රියසංවරසංවුයතො විහරති…යප.…
ජිව්හින්ද්රියසංවරසංවුයතො විහරති…යප.… කායින්ද්රියසංවරසංවුයතො 

විහරති…යප.… මනින්ද්රියසංවරසංවුයතො විහරති. යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, 
මනින්ද්රියසංවරං අසංවුතස්ස විහරයතො උප්පජ්යජය්යුං ආසවා 

විඝාතපරිළාහා, මනින්ද්රියසංවරං සංවුතස්ස විහරයතො එවංස යත ආසවා
විඝාතපරිළාහාන යහොන්ති. 
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පටුන 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, සංවරං අසංවුතස්ස විහරයතො උප්පජ්යජයයං

ආසවා විඝාතපරිළාහා, සංවරං සංවුතස්ස විහරයතො එවංස යත ආසවා

විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. ඉයම වුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවා සංවරා 
පහාතබ්බා. 

පටියසවනාපහාතබ්බාසවා 

23. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ආසවා පටියසවනා පහාතබ්බා? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුපටිසඞ්ොයයොනියසොචීවරංපටියසවති–‘යාවයදවසීතස්ස

පටිඝාතාය, උණ්හස්සපටිඝාතාය, ඩංසමකසවාතාතපසරංසප- [සිරිංසප (සී.

සයා. .).   සම්ඵස්සානංපටිඝාතාය, යාවයදවහිරියකො.)නප්පටිච්ොදනත්ථං’. 

‘‘පටිසඞ්ොයයොනියසොපිණ්ඩපාතංපටියසවති–‘යනවදවාය, නමදාය, 

න මණ්ඩනාය, න විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය, 

විහිංසූපරතියා, බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය, ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං පටිහඞ්ොමි

නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති අනවජ්ජතා ච 

ඵාසුවිහායරොච’ [චාති(සී.  . 

‘‘පටිසඞ්ො යයොනියසො යසනාසනං පටියසවති – ‘යාවයදව සීතස්ස 

පටිඝාතාය, උණ්හස්ස පටිඝාතාය, ඩංසමකසවාතාතපසරංසපසම්ඵස්සානං

පටිඝාතාය, යාවයදව උතුපරිස්සයවියනොදනපටිසල්ලානාරාමත්ථං’. 

‘‘පටිසඞ්ො යයොනියසො ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං පටියසවති – 

‘යාවයදව උප්පන්නානං යවයයාබාධිකානං යවදනානං පටිඝාතාය, 

අබයාබජ්ඣපරමතාය’ [අබයාපජ්ඣපරමතාය (සී. සයා. .). , 

අබයාපජ්ජපරමතාය (ක.  . 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, අප්පටියසවයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා 

විඝාතපරිළාහා, පටියසවයතොඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.

ඉයම වුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවාපටියසවනාපහාතබ්බා. 

අධිවාසනාපහාතබ්බාසවා 

24. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ආසවා අධිවාසනා පහාතබ්බා? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු පටිසඞ්ො යයොනියසො ෙයමො යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස, 

ජිඝච්ොය පිපාසාය. ඩංසමකසවාතාතපසරංසපසම්ඵස්සානං, දුරුත්තානං

දුරාගතානං වචනපථානං, උප්පන්නානං සාරරිකානං යවදනානං දුක්ොනං

තිබ්බානං [තිප්පානං (සී.සයා..).   ෙරානංකටුකානංඅසාතානංඅමනාපානං
පාණහරානංඅධිවාසකජාතියකො යහොති. 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, අනධිවාසයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා 

විඝාතපරිළාහා, අධිවාසයයතොඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.

ඉයමවුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවාඅධිවාසනාපහාතබ්බා. 
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පරිවජ්ජනාපහාතබ්බාසවා 

25. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු පටිසඞ්ො යයොනියසො චණ්ඩං හත්ථිං පරිවජ්යජති, චණ්ඩං

අස්සං පරිවජ්යජති, චණ්ඩං යගොණං පරිවජ්යජති, චණ්ඩං කුක්කුරං

පරිවජ්යජති, අහිං ොණං කණ්ටකට්ඨානං යසොබ්භං පපාතං චන්දනිකං
ඔළිගල්ලං. යථාරූයප අනාසයන නිසින්නං යථාරූයප අයගොචයර චරන්තං
යථාරූයපපාපයකමිත්යතභජන්තංවිඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරපාපයකසු ඨායනසු

ඔකප්යපයයං, යසොතඤ්චඅනාසනංතඤ්චඅයගොචරංයතච පාපයකමිත්යත
පටිසඞ්ොයයොනියසොපරිවජ්යජති. 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, අපරිවජ්ජයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා 

විඝාතපරිළාහා, පරිවජ්ජයයතොඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.

ඉයමවුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවාපරිවජ්ජනාපහාතබ්බා. 

වියනොදනාපහාතබ්බාසවා 

26. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, ආසවා වියනොදනා පහාතබ්බා? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු පටිසඞ්ො යයොනියසො උප්පන්නං කාමවිතක්කං

නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති, 
උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං විහිංසාවිතක්කං…යප.…
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම නාධිවායසති පජහති
වියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමති. 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, අවියනොදයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා 

විඝාතපරිළාහා, වියනොදයයතොඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.

ඉයමවුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවාවියනොදනාපහාතබ්බා. 

භාවනාපහාතබ්බාසවා 

27. ‘‘කතයමච, ිකක්ෙයව, ආසවාභාවනාපහාතබ්බා? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛු පටිසඞ්ො යයොනියසො සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං

විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතංයවොස්සග්ගපරිණාමිං; පටිසඞ්ොයයොනියසො
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 
යවොස්සග්ගපරිණාමිං. 

‘‘යඤ්හිස්ස, ිකක්ෙයව, අභාවයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා

විඝාතපරිළාහා, භාවයයතො එවංස යත ආසවා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. 

ඉයමවුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, ආසවාභාවනාපහාතබ්බා. 
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28. ‘‘යයතොයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොයයආසවාදස්සනාපහාතබ්බා 

යත දස්සනා පහීනා යහොන්ති, යය ආසවා සංවරා පහාතබ්බා යත සංවරා 

පහීනායහොන්ති, යයආසවාපටියසවනාපහාතබ්බායතපටියසවනාපහීනා

යහොන්ති, යයආසවා අධිවාසනාපහාතබ්බායතඅධිවාසනාපහීනායහොන්ති, 

යය ආසවා පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා යත පරිවජ්ජනා පහීනා යහොන්ති, යය

ආසවා වියනොදනා පහාතබ්බා යත වියනොදනා පහීනා යහොන්ති, යය ආසවා

භාවනා පහාතබ්බා යතභාවනා පහීනා යහොන්ති; අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව –

‘ිකක්ඛුසබ්බාසවසංවරසංවුයතොවිහරති, අච්යෙච්ඡි [අච්යෙජ්ජි(ක.   තණ්හං, 

විවත්තයි [වාවත්තයි(සී..).   සංයයොජනං, සම්මාමානාිකසමයාඅන්තමකාසි 
දුක්ෙස්සා’’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

සබ්බාසවසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. ධම්මදා ාදසුත්තං 

29. එවංයමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘ධම්මදායාදායම, ිකක්ෙයව, භවථ, මාආමිසදායාදා.අත්ථියම තුම්යහසු

අනුකම්පා – ‘කින්ති යම සාවකා ධම්මදායාදා භයවයයං, යනො

ආමිසදායාදා’ති. තුම්යහ ච යම, ිකක්ෙයව, ආමිසදායාදා භයවයයාථ යනො

ධම්මදායාදා, තුම්යහපියතනආදියා [ආදිස්සා (සී.සයා. .).   භයවයයාථ –

‘ආමිසදායාදා සත්ථුසාවකා විහරන්ති, යනො ධම්මදායාදා’ති; අහම්පි යතන

ආදියයො භයවයයං – ‘ආමිසදායාදා සත්ථුසාවකා විහරන්ති, යනො

ධම්මදායාදා’ති. තුම්යහ ච යම, ිකක්ෙයව, ධම්මදායාදා භයවයයාථ, යනො

ආමිසදායාදා, තුම්යහපි යතන න ආදියා භයවයයාථ – ‘ධම්මදායාදා

සත්ථුසාවකා විහරන්ති, යනො ආමිසදායාදා’ති; අහම්පි යතන න ආදියයො 

භයවයයං – ‘ධම්මදායාදා සත්ථුසාවකා විහරන්ති, යනො ආමිසදායාදා’ති.

තස්මාතිහ යම, ිකක්ෙයව, ධම්මදායාදා භවථ, මා ආමිසදායාදා. අත්ථි යම 

තුම්යහසු අනුකම්පා – ‘කින්ති යම සාවකා ධම්මදායාදා භයවයයං, යනො
ආමිසදායාදා’ති. 

30. ‘‘ඉධාහං, ිකක්ෙයව, භත්තාවී අස්සං පවාරියතො පරිපුණ්යණො 

පරියයොසියතො සුහියතො යාවදත්යථො; සියා ච යම පිණ්ඩපායතො 

අතියරකධම්යමොෙඩ්ඩනීයධම්යමො [ෙඩ්ඩියධම්යමො(සී.සයා. .).  . අථද්යව

ිකක්ඛූ ආගච්යෙයයං ජිඝච්ොදුබ්බලය- [ජිඝච්ොදුබ්බල්ල (සී. .).   පයරතා. 

තයාහං එවං වයදයයං – ‘අහං යෙොම්හි, ිකක්ෙයව, භත්තාවී පවාරියතො
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පරිපුණ්යණො පරියයොසියතො සුහියතො යාවදත්යථො; අත්ථි ච යම අයං

පිණ්ඩපායතොඅතියරකධම්යමො ෙඩ්ඩනීයධම්යමො.සයචආකඞ්ෙථ, භඤ්ජථ, 

යනොයචතුම්යහභඤ්ජිස්සථ [සයචතුම්යහනභඤ්ජිස්සථ (සී.සයා. .).  , 

ඉදානාහං අප්පහරියත වා ෙඩ්යඩස්සාමි, අප්පාණයක වා උදයක
ඔපිලායපස්සාමී’ති.තයත්රකස්ස ිකක්ඛුයනොඑවමස්ස–‘භගවායෙොභත්තාවී

පවාරියතො පරිපුණ්යණො පරියයොසියතො සුහියතො යාවදත්යථො; අත්ථි චායං
භගවයතො පිණ්ඩපායතො අතියරකධම්යමො ෙඩ්ඩනීයධම්යමො. සයච මයං න 

භඤ්ජිස්සාම, ඉදානි භගවා අප්පහරියත වා ෙඩ්යඩස්සති, අප්පාණයක වා

උදයක ඔපිලායපස්සති’. වුත්තංයෙොපයනතංභගවතා– ‘ධම්මදායාදායම, 

ිකක්ෙයව, භවථ, මා ආමිසදායාදා’ති. ආමිසඤ්ඤතරං යෙො පයනතං, යදිදං
පිණ්ඩපායතො. යංනූනාහං ඉමං පිණ්ඩපාතං අභඤ්ජිත්වා ඉමිනාව

ජිඝච්ොදුබ්බයලයන එවං ඉමං රත්තින්දිවං [රත්තිදිවං (ක.   
වීතිනායමයය’’න්ති. යසො තං පිණ්ඩපාතං අභඤ්ජිත්වා යතයනව
ජිඝච්ොදුබ්බයලයන එවං තං රත්තින්දිවං වීතිනායමයය. අථ දුතියස්ස
ිකක්ඛුයනො එවමස්ස – ‘භගවා යෙො භත්තාවී පවාරියතො පරිපුණ්යණො

පරියයොසියතො සුහියතො යාවදත්යථො; අත්ථි චායං භගවයතො පිණ්ඩපායතො

අතියරකධම්යමො ෙඩ්ඩනීයධම්යමො.සයචමයංනභඤ්ජිස්සාම, ඉදානිභගවා

අප්පහරියත වා ෙඩ්යඩස්සති, අප්පාණයක වා උදයක ඔපිලායපස්සති.
යංනූනාහං ඉමං පිණ්ඩපාතං භඤ්ජිත්වා ජිඝච්ොදුබ්බලයං පටිවියනොයදත්වා 

[පටිවියනත්වා (සී.සයා..).   එවංඉමංරත්තින්දිවංවීතිනායමයය’න්ති.යසො
තං පිණ්ඩපාතං භඤ්ජිත්වා ජිඝච්ොදුබ්බලයං පටිවියනොයදත්වා එවං තං

රත්තින්දිවං වීතිනායමයය.කිඤ්චාපියසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුතංපිණ්ඩපාතං
භඤ්ජිත්වා ජිඝච්ොදුබ්බලයං පටිවියනොයදත්වා එවං තං රත්තින්දිවං

වීතිනායමයය, අථ යෙො අසුයයව යම පුරියමො ිකක්ඛු පුජ්ජතයරො ච

පාසංසතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? තඤ්හි තස්ස, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො
දීඝරත්තං අප්පිච්ෙතාය සන්තුට්ඨියා සල්යලොය සුභරතාය වීරියාරම්භාය

සංවත්තිස්සති. තස්මාතිහ යම, ිකක්ෙයව, ධම්මදායාදා භවථ, මා
ආමිසදායාදා. අත්ථි යම තුම්යහසු අනුකම්පා – ‘කින්ති යම සාවකා

ධම්මදායාදාභයවයයං, යනොආමිසදායාදා’’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. ඉදං වත්වාන [වත්වා (සී. .).  එවමීදියසසුඨායනසු  
සුගයතොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

31. තත්රයෙොආයස්මාසාරිපුත්යතොඅචිරපක්කන්තස්සභගවයතො ිකක්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො ිකක්ෙයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මා සාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා 

වියවකං නානුසික්ෙන්ති, කිත්තාවතා ච පන සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො

සාවකා වියවකමනුසික්ෙන්තී’’ති? ‘‘දූරයතොපියෙොමයං, ආවුයසො, ආගච්ොම 
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ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං.

සාධු වතායස්මන්තංයයව සාරිපුත්තං පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො; 

ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සසුත්වාිකක්ඛූධායරස්සන්තී’’ති.‘‘යතන හාවුයසො, 

සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’තියෙොයත
ිකක්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා සාරිපුත්යතො
එතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා 

වියවකංනානුසික්ෙන්ති? ඉධාවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතොසාවකා

වියවකං නානුසික්ෙන්ති, යයසඤ්ච ධම්මානං සත්ථා පහානමාහ, යත ච

ධම්යමනප්පජහන්ති, බාහුලිකා [බාහුල්ලිකා(සයා.   චයහොන්ති, සාථලිකා, 

ඔක්කමයනපුබ්බඞ්ගමා, පවියවයකනික්ඛිත්තධුරා.තත්රාවුයසො, යථරාිකක්ඛූ
තීහි ඨායනහි ගාරය්හා භවන්ති. ‘සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා
වියවකං නානුසික්ෙන්තී’ති – ඉමිනා පඨයමන ඨායනන යථරා ිකක්ඛූ
ගාරය්හා භවන්ති. ‘යයසඤ්ච ධම්මානං සත්ථා පහානමාහ යත ච ධම්යම
නප්පජහන්තී’ති–ඉමිනාදුතියයන ඨායනනයථරාිකක්ඛූගාරය්හාභවන්ති.

‘බාහුලිකා ච, සාථලිකා, ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා, පවියවයක
නික්ඛිත්තධුරා’ති – ඉමිනා තතියයන ඨායනන යථරා ිකක්ඛූ ගාරය්හා

භවන්ති. යථරා, ආවුයසො, ිකක්ඛූ ඉයමහි තීහි ඨායනහි ගාරය්හා භවන්ති.

තත්රාවුයසො, මජ්ඣිමා ිකක්ඛූ…යප.… නවා ිකක්ඛූ තීහි ඨායනහි ගාරය්හා 
භවන්ති.‘සත්ථුපවිවිත්තස්සවිහරයතො සාවකාවියවකං නානුසික්ෙන්තී’ති–
ඉමිනාපඨයමනඨායනනනවාිකක්ඛූගාරය්හාභවන්ති.‘යයසඤ්ච ධම්මානං
සත්ථා පහානමාහ යත ච ධම්යම නප්පජහන්තී’ති – ඉමිනා දුතියයන

ඨායනන නවා ිකක්ඛූ ගාරය්හා භවන්ති. ‘බාහුලිකා ච යහොන්ති, සාථලිකා, 

ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා, පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා’ති – ඉමිනා තතියයන

ඨායනනනවා ිකක්ඛූ ගාරය්හා භවන්ති. නවා, ආවුයසො, ිකක්ඛූ ඉයමහිතීහි

ඨායනහි ගාරය්හා භවන්ති. එත්තාවතා යෙො, ආවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස
විහරයතොසාවකාවියවකංනානුසික්ෙන්ති. 

32. ‘‘කිත්තාවතා ච, පනාවුයසො, සත්ථුපවිවිත්තස්සවිහරයතො සාවකා

වියවකමනුසික්ෙන්ති? ඉධාවුයසො, සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා
වියවකමනුසික්ෙන්ති–යයසඤ්චධම්මානංසත්ථාපහානමාහයතචධම්යම 

පජහන්ති; නචබාහුලිකායහොන්ති, නසාථලිකාඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා

පවියවයක පුබ්බඞ්ගමා. තත්රාවුයසො, යථරා ිකක්ඛූ තීහි ඨායනහි පාසංසා
භවන්ති. ‘සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා වියවකමනුසික්ෙන්තී’ති –
ඉමිනා පඨයමන ඨායනන යථරා ිකක්ඛූ පාසංසා භවන්ති. ‘යයසඤ්ච

ධම්මානංසත්ථාපහානමාහයතචධම්යමපජහන්තී’ති – ඉමිනා දුතියයන

ඨායනන යථරා ිකක්ඛූ පාසංසා භවන්ති. ‘න ච බාහුලිකා, න සාථලිකා
ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා පවියවයක පුබ්බඞ්ගමා’ති – ඉමිනා තතියයන

ඨායනනයථරාිකක්ඛූපාසංසාභවන්ති.යථරා, ආවුයසො, ිකක්ඛූඉයමහිතීහි
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ඨායනහි පාසංසාභවන්ති. තත්රාවුයසො, මජ්ඣිමාිකක්ඛූ…යප.…නවා ිකක්ඛූ
තීහි ඨායනහි පාසංසා භවන්ති. ‘සත්ථු පවිවිත්තස්ස විහරයතො සාවකා 
වියවකමනුසික්ෙන්තී’ති – ඉමිනා පඨයමන ඨායනන නවා ිකක්ඛූ පාසංසා
භවන්ති.‘යයසඤ්ච ධම්මානංසත්ථාපහානමාහයතචධම්යමපජහන්තී’ති

–ඉමිනාදුතියයනඨායනනනවා ිකක්ඛූපාසංසාභවන්ති.‘නචබාහුලිකා, න
සාථලිකා ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා පවියවයක පුබ්බඞ්ගමා’ති – ඉමිනා

තතියයන ඨායනන නවා ිකක්ඛූ පාසංසා භවන්ති. නවා, ආවුයසො, ිකක්ඛූ

ඉයමහි තීහි ඨායනහි පාසංසා භවන්ති. එත්තාවතා යෙො, ආවුයසො, සත්ථු
පවිවිත්තස්සවිහරයතොසාවකාවියවකමනුසික්ෙන්ති. 

33. ‘‘තත්රාවුයසො, යලොයභොචපාපයකොයදොයසොචපාපයකො.යලොභස්සච 
පහානාය යදොසස්ස ච පහානාය අත්ථි මජ්ඣිමා පටිපදා චක්ඛුකරණී
ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති.

කතමාචසා, ආවුයසො, මජ්ඣිමාපටිපදා චක්ඛුකරණීඤාණකරණීඋපසමාය

අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති? අයයමව අරියයො 

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, යසයයථිදං [යසයයථීදං (සී.සයා. .).   – සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො

සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යෙො සා, ආවුයසො, මජ්ඣිමා 
පටිපදා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානායසංවත්තති. 

‘‘තත්රාවුයසො, යකොයධො ච පාපයකො උපනායහො ච පාපයකො…යප.…

මක්යෙො ච පාපයකො පළායසො ච පාපයකො, ඉස්සා ච පාපිකා මච්යෙරඤ්ච

පාපකං, මායා ච පාපිකා සායඨයයඤ්ච පාපකං, ථම්යභො ච පාපයකො

සාරම්යභො චපාපයකො, මායනොචපාපයකොඅතිමායනොචපාපයකො, මයදොච
පාපයකො පමායදො ච පාපයකො. මදස්ස ච පහානාය පමාදස්ස ච පහානාය
අත්ථි මජ්ඣිමා පටිපදා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය

සම්යබොධායනිබ්බානායසංවත්තති.කතමාචසා, ආවුයසො, මජ්ඣිමාපටිපදා
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය 

සංවත්තති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචාසම්මාකම්මන්යතොසම්මාආජීයවො

සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධි. අයං යෙො සා, ආවුයසො, මජ්ඣිමා 
පටිපදා චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානායසංවත්තතී’’ති. 

ඉදමයවොචායස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

ධම්මදායාදසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 
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පටුන 

4. භ යභරවසුත්තං 

34. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයෙොජාණස්යසොණිබ්රාහ්මයණොයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං

කථංසාරණීයං [සාරාණීයං (සී.සයා..).   වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනොයෙොජාණස්යසොණිබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච

– ‘‘යයයම, යභො යගොතම, කුලපුත්තා භවන්තං යගොතමං උද්දිස්ස සද්ධා

අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතා, භවං යතසංයගොතයමොපුබ්බඞ්ගයමො, භවං

යතසං යගොතයමො බහුකායරො, භවං යතසං යගොතයමො සමාදයපතා 

[සමාදායපතා (?)]; යභොයතො ච පන යගොතමස්ස සා ජනතා දිට්ඨානුගතිං 

ආපජ්ජතී’’ති. ‘‘එවයමතං, බ්රාහ්මණ, එවයමතං, බ්රාහ්මණ! යය යත, 

බ්රාහ්මණ, කුලපුත්තාමමංඋද්දිස්සසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතා, 

අහංයතසං පුබ්බඞ්ගයමො, අහංයතසංබහුකායරො, අහංයතසංසමාදයපතා; 

මමචපනසාජනතා දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජතී’’ති. ‘‘දුරිකසම්භවානිහියෙො, 

යභො යගොතම, අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි, දුක්කරං

පවියවකං, දුරිකරමං එකත්යත, හරන්ති මඤ්යඤ මයනො වනානි සමාධිං 

අලභමානස්ස ිකක්ඛුයනො’’ති. ‘‘එවයමතං, බ්රාහ්මණ, එවයමතං, බ්රාහ්මණ!

දුරිකසම්භවානි හි යෙො, බ්රාහ්මණ, අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි 

යසනාසනානි, දුක්කරං පවියවකං, දුරිකරමං එකත්යත, හරන්ති මඤ්යඤ 
මයනොවනානිසමාධිංඅලභමානස්සිකක්ඛුයනො’’ති. 

35. ‘‘මය්හම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, පුබ්යබව සම්යබොධා අනිකසම්බුද්ධස්ස
යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘දුරිකසම්භවානි හි යෙො 

අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි, දුක්කරං පවියවකං, දුරිකරමං

එකත්යත, හරන්ති මඤ්යඤ මයනො වනානි සමාධිං අලභමානස්ස

ිකක්ඛුයනො’ති.තස්සමය්හංබ්රාහ්මණ, එතදයහොසි–‘යයයෙොයකචිසමණා
වා බ්රාහ්මණා වා අපරිසුද්ධකායකම්මන්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, අපරිසුද්ධකායකම්මන්තසන්යදොසයහතු හයව
යතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලංභයයභරවං අව්හායන්ති.න යෙො
පනාහං අපරිසුද්ධකායකම්මන්යතො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි 

යසනාසනානි පටියසවාමි; පරිසුද්ධකායකම්මන්යතොහමස්මි. යය හි යවො
අරියා පරිසුද්ධකායකම්මන්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානි

පටියසවන්ති යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, 
පරිසුද්ධකායකම්මතං අත්තනි සම්පස්සමායනො ිකයයයො පල්යලොමමාපාදිං 
අරඤ්යඤවිහාරාය. 

36. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා අපරිසුද්ධවචීකම්මන්තා…යප.… අපරිසුද්ධමයනොකම්මන්තා 

…යප.… අපරිසුද්ධාජීවා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි 

පටියසවන්ති, අපරිසුද්ධාජීවසන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො
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සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො පනාහං

අපරිසුද්ධාජීයවො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවාමි; 

පරිසුද්ධාජීයවොහමස්මි.යයහියවොඅරියාපරිසුද්ධාජීවා අරඤ්ඤවනපත්ථානි

පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, 

බ්රාහ්මණ, පරිසුද්ධාජීවතං අත්තනි සම්පස්සමායනො ිකයයයො
පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤ විහාරාය. 

37. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා අිකජ්ඣාලූ කායමසු තිබ්බසාරාගා අරඤ්ඤවනපත්ථානි

පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති, 
අිකජ්ඣාලුකායමසුතිබ්බසාරාගසන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො පනාහං
අිකජ්ඣාලු කායමසු තිබ්බසාරායගො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; අනිකජ්ඣාලූහමස්මි. යය හි යවො අරියා

අනිකජ්ඣාලූ අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති, 

යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, අනිකජ්ඣාලුතං අත්තනි 
සම්පස්සමායනොිකයයයොපල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

38. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා බයාපන්නචිත්තා පදුට්ඨමනසඞ්කප්පා අරඤ්ඤවනපත්ථානි 

පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති, 
බයාපන්නචිත්තපදුට්ඨමනසඞ්කප්පසන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො පනාහං
බයාපන්නචිත්යතො පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; යමත්තචිත්යතොහමස්මි. යය හි යවො අරියා
යමත්තචිත්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති

යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, යමත්තචිත්තතං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයො පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

39. ‘‘තස්ස මය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණාවා
බ්රාහ්මණා වා ථීනමිද්ධපරියුට්ඨිතා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, ථීනමිද්ධපරියුට්ඨානසන්යදොසයහතු හයව යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො
පනාහං ථීනමිද්ධපරියුට්ඨියතො අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි

පටියසවාමි; විගතථීනමිද්යධොහමස්මි. යය හි යවො අරියා විගතථීනමිද්ධා
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං

අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, විගතථීනමිද්ධතං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයොපල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

40. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා උද්ධතා අවූපසන්තචිත්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
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යසනාසනානි පටියසවන්ති, උද්ධතඅවූපසන්තචිත්තසන්යදොසයහතු හයව
යතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලංභයයභරවං අව්හායන්ති.න යෙො
පනාහං උද්ධයතො අවූපසන්තචිත්යතො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; වූපසන්තචිත්යතොහමස්මි. යය හි යවො අරියා

වූපසන්තචිත්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, 

යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, වූපසන්තචිත්තතං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයො පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

41. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වාකඞ්ඛී විචිකිච්ඡී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි 

පටියසවන්ති, කඞ්ඛිවිචිකිච්ඡිසන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො පනාහං කඞ්ඛී

විචිකිච්ඡී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවාමි; 

තිණ්ණවිචිකිච්යෙොහමස්මි. යය හි යවො අරියා තිණ්ණවිචිකිච්ො 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං

අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, තිණ්ණවිචිකිච්ෙතං අත්තනි
සම්පස්සමායනො ිකයයයො පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

42. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා අත්තුක්කංසකා පරවම්භී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, අත්තුක්කංසනපරවම්භනසන්යදොසයහතු හයව

යතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලංභයයභරවං අව්හායන්ති. නයෙො
පනාහං අත්තුක්කංසයකො පරවම්භී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; අනත්තුක්කංසයකොඅපරවම්භීහමස්මි.යයහියවො
අරියා අනත්තුක්කංසකා අපරවම්භී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, 
අනත්තුක්කංසකතං අපරවම්ිකතං අත්තනි සම්පස්සමායනො ිකයයයො
පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

43. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා ෙම්භී භීරුකජාතිකා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, ෙම්ිකභීරුකජාතිකසන්යදොසයහතු හයව යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො
පනාහං ෙම්භී භීරුකජාතියකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි

පටියසවාමි; විගතයලොමහංයසොහමස්මි. යය හි යවො අරියා විගතයලොමහංසා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං

අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, විගතයලොමහංසතං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයොපල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤ විහාරාය. 
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44. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා ලාභසක්කාරසියලොකං නිකාමයමානා අරඤ්ඤවනපත්ථානි

පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති, ලාභසක්කාරසියලොකනිකාමන 

[නිකාමයමාන (සී. සයා.   සන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො පනාහං
ලාභසක්කාරසියලොකං නිකාමයමායනො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; අප්පිච්යෙොහමස්මි. යය හි යවො අරියා අප්පිච්ො
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං

අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, අප්පිච්ෙතං අත්තනි සම්පස්සමායනො
ිකයයයොපල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

45. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණාවාකුසීතාහීනවීරියාඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි 

පටියසවන්ති, කුසීතහීනවීරියසන්යදොසයහතු හයව යත යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණාඅකුසලංභයයභරවංඅව්හායන්ති.නයෙොපනාහංකුසීයතො

හීනවීරියයො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවාමි; 
ආරද්ධවීරියයොහමස්මි.යයහියවො අරියාආරද්ධවීරියාඅරඤ්ඤවනපත්ථානි

පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, 

බ්රාහ්මණ, ආරද්ධවීරියතංඅත්තනිසම්පස්සමායනොිකයයයො පල්යලොමමාපාදිං
අරඤ්යඤවිහාරාය. 

46. ‘‘තස්ස මය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි – ‘යය යෙොයකචිසමණාවා
බ්රාහ්මණා වා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානිපටියසවන්ති, මුට්ඨස්සතිඅසම්පජානසන්යදොසයහතුහයවයත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො
පනාහං මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි 

යසනාසනානි පටියසවාමි; උපට්ඨිතස්සතිහමස්මි. යය හි යවො අරියා 
උපට්ඨිතස්සතී අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති

යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, උපට්ඨිතස්සතිතං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයො පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 

47. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, අසමාහිතවිබ්භන්තචිත්තසන්යදොසයහතු හයව
යතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලංභයයභරවං අව්හායන්ති.න යෙො
පනාහං අසමාහියතො විබ්භන්තචිත්යතො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවාමි; සමාධිසම්පන්යනොහමස්මි. යය හි යවො අරියා
සමාධිසම්පන්නාඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති

යතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති. එතමහං, බ්රාහ්මණ, සමාධිසම්පදං අත්තනි
සම්පස්සමායනොිකයයයො පල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤවිහාරාය. 
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48. ‘‘තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි– ‘යයයෙොයකචිසමණා වා
බ්රාහ්මණා වා දුප්පඤ්ඤා එළමූගා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි පටියසවන්ති, දුප්පඤ්ඤඑළමූගසන්යදොසයහතු හයව යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලං භයයභරවං අව්හායන්ති. න යෙො
පනාහංදුප්පඤ්යඤොඑළමූයගො අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි

පටියසවාමි; පඤ්ඤාසම්පන්යනොහමස්මි. යය හි යවො අරියා
පඤ්ඤාසම්පන්නා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි

පටියසවන්තියතසමහං අඤ්ඤතයරො’ති.එතමහං, බ්රාහ්මණ, පඤ්ඤාසම්පදං
අත්තනිසම්පස්සමායනොිකයයයොපල්යලොමමාපාදිංඅරඤ්යඤ විහාරාය. 

යසොළසපරියායංනිට්ඨිතං. 

49. ‘‘තස්ස මය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහංයාතාරත්තියයො
අිකඤ්ඤාතා අිකලක්ඛිතා – චාතුද්දසී පඤ්චදසී අට්ඨමී ච පක්ෙස්ස –
තථාරූපාසු රත්තීසු යානි තානි ආරාමයචතියානි වනයචතියානි 

රුක්ෙයචතියානි ිකංසනකානි සයලොමහංසානි තථාරූයපසු යසනාසයනසු

විහයරයයං අප්යපව නාමාහං භයයභරවං පස්යසයය’න්ති. යසො යෙො අහං, 

බ්රාහ්මණ, අපයරනසමයයනයාතා රත්තියයො අිකඤ්ඤාතා අිකලක්ඛිතා –
චාතුද්දසී පඤ්චදසී අට්ඨමී ච පක්ෙස්ස – තථාරූපාසු රත්තීසු යානි තානි
ආරාමයචතියානි වනයචතියානි රුක්ෙයචතියානි ිකංසනකානි 

සයලොමහංසානිතථාරූයපසුයසනාසයනසුවිහරාමි.තත්ථචයම, බ්රාහ්මණ, 

විහරයතො මයගො වා ආගච්ෙති, යමොයරො වා කට්ඨං පායතති, වායතො වා

පණ්ණකසටං [පණ්ණසටං (සී. .).   එයරති; තස්ස මය්හං බ්රාහ්මණ

එතදයහොසි [තස්සමය්හංඑවංයහොති(සී.සයා.   – ‘එතංනූනතං භයයභරවං

ආගච්ෙතී’ති. තස්ස මය්හං, බ්රාහ්මණ, එතදයහොසි – ‘කිං නු යෙො අහං 

අඤ්ඤදත්ථුභයපටිකඞ්ඛී [භයපාටිකඞ්ඛී(සී.   විහරාමි? යංනූනාහංයථාභූතං

යථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස යථාභූතස්ස (සී. සයා.   යම තං භයයභරවං

ආගච්ෙති, තථාභූතං තථාභූයතොව [යථාභූයතො යථාභූයතොව (සී. සයා.   තං

භයයභරවං පටිවියනයය’න්ති. තස්ස මය්හං, බ්රාහ්මණ, චඞ්කමන්තස්ස තං

භයයභරවං ආගච්ෙති. යසො යෙො අහං, බ්රාහ්මණ, යනව තාව තිට්ඨාමි න

නිසීදාමිනනිපජ්ජාමි, යාව චඞ්කමන්යතොවතංභයයභරවංපටිවියනමි.තස්ස

මය්හං, බ්රාහ්මණ, ඨිතස්ස තං භයයභරවං ආගච්ෙති. යසො යෙො අහං, 

බ්රාහ්මණ, යනවතාවචඞ්කමාමිනනිසීදාමිනනිපජ්ජාමි.යාව ඨියතොවතං

භයයභරවංපටිවියනමි.තස්සමය්හං, බ්රාහ්මණ, නිසින්නස්සතංභයයභරවං 

ආගච්ෙති. යසො යෙො අහං, බ්රාහ්මණ, යනව තාව නිපජ්ජාමි න තිට්ඨාමි න

චඞ්කමාමි, යාව නිසින්යනොව තං භයයභරවං පටිවියනමි. තස්ස මය්හං, 

බ්රාහ්මණ, නිපන්නස්සතංභයයභරවංආගච්ෙති.යසොයෙොඅහං, බ්රාහ්මණ, 

යනව තාව නිසීදාමි න තිට්ඨාමි න චඞ්කමාමි, යාව නිපන්යනොව තං
භයයභරවංපටිවියනමි. 
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50. ‘‘සන්ති යෙො පන, බ්රාහ්මණ, එයක සමණබ්රාහ්මණා රත්තිංයයව

සමානං දිවාති සඤ්ජානන්ති, දිවායයව සමානං රත්තීති සඤ්ජානන්ති.

ඉදමහං යතසංසමණබ්රාහ්මණානංසම්යමොහවිහාරස්මිංවදාමි.අහංයෙොපන, 

බ්රාහ්මණ, රත්තිංයයවසමානංරත්තීතිසඤ්ජානාමි, දිවායයවසමානංදිවාති

සඤ්ජානාමි. යං යෙො තං, බ්රාහ්මණ, සම්මා වදමායනො වයදයය –
‘අසම්යමොහධම්යමො සත්යතො යලොයක උප්පන්යනො බහුජනහිතාය

බහුජනසුොයයලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුොයයදවමනුස්සාන’න්ති, 
මයමව තං සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘අසම්යමොහධම්යමො සත්යතො
යලොයක උප්පන්යනො බහුජනහිතාය බහුජනසුොය යලොකානුකම්පාය
අත්ථායහිතායසුොයයදවමනුස්සාන’න්ති. 

51. ‘‘ආරද්ධං යෙො පන යම, බ්රාහ්මණ, වීරියං අයහොසි අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා [අප්පම්මුට්ඨා (සයා.  , පස්සද්යධො කායයො

අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තංඑකග්ගං.යසොයෙොඅහං, බ්රාහ්මණ, විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙං
පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. .)තියාචවිරාගාඋයපක්ෙයකොචවිහාසිං, 

සයතො ච සම්පජායනො සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදසිං; යං තං අරියා
ආචික්ෙන්ති – ‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහාසිං. සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං
උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහාසිං. 

52. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණායචිත්තංඅිකනින්නායමසිං.යසොඅයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො 
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො
වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි
ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප

– ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො 
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරාමි. අයංයෙො යම, බ්රාහ්මණ, රත්තියා පඨයමයායමපඨමාවිජ්ජා

අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා, තයමො විහයතො ආයලොයකො

උප්පන්යනො, යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 
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53. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත
යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාමි – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාදකා මිච්ොදිට්ඨිකා

මිච්ොදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යතකායස්ස යභදා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා 
කායසුචරියතනසමන්නාගතා වචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන 
සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා 

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා; යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත

පජානාමි. අයංයෙොයම, බ්රාහ්මණ, රත්තියාමජ්ඣියම යායම දුතියාවිජ්ජා

අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා, තයමො විහයතො ආයලොයකො 

උප්පන්යනො, යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

54. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධ පරියයොදායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ෙයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං 

අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී

පටිපදා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං. ‘ඉයමආසවා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, 

‘අයං ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති

යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
අබ්භඤ්ඤාසිං.තස්සයමඑවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තං

විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තං විමුච්චිත්ථ. 

විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං අයහොසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසිං. අයං යෙො යම, 

බ්රාහ්මණ, රත්තියා පච්ඡියම යායම තතියා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා

විජ්ජා උප්පන්නා, තයමො විහයතො ආයලොයකො උප්පන්යනො, යථා තං
අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 

55. ‘‘සියායෙොපනයත, බ්රාහ්මණ, එවමස්ස– ‘අජ්ජාපිනූන සමයණො

යගොතයමො අවීතරායගො අවීතයදොයසො අවීතයමොයහො, තස්මා

අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානි යසනාසනානිපටියසවතී’ති.නයෙොපයනතං, 

බ්රාහ්මණ, එවං දට්ඨබ්බං. ද්යව යෙො අහං, බ්රාහ්මණ, අත්ථවයස
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සම්පස්සමායනොඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවාමි – 

අත්තයනො ච දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරං සම්පස්සමායනො, පච්ඡිමඤ්ච ජනතං 
අනුකම්පමායනො’’ති. 

56. ‘‘අනුකම්පිතරූපා වතායංයභොතායගොතයමන පච්ඡිමාජනතා, යථා

තං අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන. අිකක්කන්තං, යභො යගොතම! අිකක්කන්තං, 

යභො යගොතම! යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, 

පටිච්ෙන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යෙයය, අන්ධකායරවා

යතලපජ්යජොතංධායරයය – ‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ෙන්තී’ති; එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං
භවන්තං යගොතමංසරණංගච්ොමිධම්මඤ්චිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමං
භවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණයපතංසරණංගත’’න්ති. 

භයයභරවසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. අනඞ් ණසුත්තං 

57. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ිකක්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, ිකක්ෙයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 

කතයමචත්තායරො? ඉධාවුයසො, එකච්යචොපුග්ගයලොසාඞ්ගයණොවසමායනො

‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති.ඉධපනාවුයසො, 

එකච්යචො පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව සමායනො ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං පජානාති. ඉධාවුයසො, එකච්යචො පුග්ගයලො 
අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං

නප්පජානාති.ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචොපුග්ගයලොඅනඞ්ගයණොවසමායනො

‘නත්ථියමඅජ්ඣත්තංඅඞ්ගණ’න්ති යථාභූතංපජානාති.තත්රාවුයසො, ය්වායං
පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව සමායනො ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති

යථාභූතංනප්පජානාති, අයංඉයමසංද්වින්නංපුග්ගලානං සාඞ්ගණානංයයව

සතං හීනපුරියසො අක්ොයති. තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව 

සමායනො ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං පජානාති, අයං
ඉයමසං ද්වින්නං පුග්ගලානං සාඞ්ගණානංයයව සතං යසට්ඨපුරියසො

අක්ොයති. තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි

යම අජ්ඣත්තංඅඞ්ගණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති, අයංඉයමසංද්වින්නං

පුග්ගලානං අනඞ්ගණානංයයව සතං හීනපුරියසො අක්ොයති. තත්රාවුයසො, 
ය්වායං පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං පජානාති, අයං ඉයමසං ද්වින්නං පුග්ගලානං
අනඞ්ගණානංයයවසතංයසට්ඨපුරියසොඅක්ොයතී’’ති. 
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58. එවං වුත්යත, ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මන්තං 
සාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘යකො නු යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යහතු යකො පච්චයයො යයනියමසං 

ද්වින්නංපුග්ගලානංසාඞ්ගණානංයයවසතංඑයකොහීනපුරියසොඅක්ොයති, 

එයකො යසට්ඨපුරියසො අක්ොයති? යකො පනාවුයසො සාරිපුත්ත, යහතු යකො 
පච්චයයොයයනියමසංද්වින්නංපුග්ගලානංඅනඞ්ගණානංයයවසතංඑයකො 

හීනපුරියසොඅක්ොයති, එයකොයසට්ඨපුරියසොඅක්ොයතී’’ති? 

59. ‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොවසමායනො ‘අත්ථි යම

අජ්ඣත්තංඅඞ්ගණ’න්තියථාභූතංනප්පජානාති, තස්යසතංපාටිකඞ්ෙං–න
ෙන්දං ජයනස්සති න වායමිස්සති න වීරියං ආරිකස්සති තස්සඞ්ගණස්ස

පහානාය; යසොසරායගො සයදොයසොසයමොයහොසාඞ්ගයණොසංකිලිට්ඨචිත්යතො

කාලං කරිස්සති. යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාති ආභතා ආපණා වා
කම්මාරකුලා වා රයජන ච මයලන ච පරියයොනද්ධා. තයමනං සාමිකා න 

යචවපරිභඤ්යජයයංනචපරියයොදයපයයං [පරියයොදායපයයං (?)], රජාපයථ

ච නං නික්ඛියපයයං. එවඤ්හි සා, ආවුයසො, කංසපාති අපයරන සමයයන 

සංකිලිට්ඨතරා අස්ස මලග්ගහිතා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, 

ආවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව සමායනො ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, තස්යසතං පාටිකඞ්ෙං – න ෙන්දං

ජයනස්සතිනවායමිස්සතින වීරියංආරිකස්සතිතස්සඞ්ගණස්ස පහානාය; 
යසො සරායගො සයදොයසො සයමොයහො සාඞ්ගයණො සංකිලිට්ඨචිත්යතො කාලං
කරිස්සති. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව සමායනො ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තංඅඞ්ගණ’න්තියථාභූතංපජානාති, තස්යසතංපාටිකඞ්ෙං–ෙන්දං

ජයනස්සති වායමිස්සති වීරියං ආරිකස්සති තස්සඞ්ගණස්ස පහානාය; යසො
අරායගො අයදොයසො අයමොයහො අනඞ්ගයණො අසංකිලිට්ඨචිත්යතො කාලං

කරිස්සති.යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාතිආභතාආපණා වාකම්මාරකුලා
වා රයජන ච මයලන ච පරියයොනද්ධා. තයමනං සාමිකා

පරිභඤ්යජයයඤ්යචව පරියයොදයපයයඤ්ච, නචනංරජාපයථනික්ඛියපයයං.

එවඤ්හි සා, ආවුයසො, කංසපාති අපයරන සමයයන පරිසුද්ධතරා අස්ස 

පරියයොදාතා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, ආවුයසො, ය්වායං
පුග්ගයලො සාඞ්ගයණොව සමායනො ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති

යථාභූතංපජානාති, තස්යසතංපාටිකඞ්ෙං– ෙන්දංජයනස්සතිවායමිස්සති

වීරියං ආරිකස්සති තස්සඞ්ගණස්ස පහානාය; යසො අරායගො අයදොයසො
අයමොයහොඅනඞ්ගයණොඅසංකිලිට්ඨචිත්යතොකාලංකරිස්සති. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම

අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති, තස්යසතං පාටිකඞ්ෙං – 
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සුභනිමිත්තං මනසි කරිස්සති, තස්ස සුභනිමිත්තස්ස මනසිකාරා රායගො

චිත්තං අනුද්ධංයසස්සති; යසො සරායගො සයදොයසො සයමොයහො සාඞ්ගයණො

සංකිලිට්ඨචිත්යතො කාලංකරිස්සති.යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාතිආභතා
ආපණාවාකම්මාරකුලාවාපරිසුද්ධාපරියයොදාතා.තයමනංසාමිකාන යචව

පරිභඤ්යජයයං න ච පරියයොදයපයයං, රජාපයථ ච නං නික්ඛියපයයං.

එවඤ්හි සා, ආවුයසො, කංසපාති අපයරන සමයයන සංකිලිට්ඨතරා අස්ස

මලග්ගහිතා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, ආවුයසො, ය්වායං
පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති

යථාභූතං නප්පජානාති, තස්යසතං පාටිකඞ්ෙං – සුභනිමිත්තං මනසි

කරිස්සති, තස්ස සුභනිමිත්තස්ස මනසිකාරා රායගො චිත්තං

අනුද්ධංයසස්සති;යසො සරායගො සයදොයසො සයමොයහො සාඞ්ගයණො
සංකිලිට්ඨචිත්යතොකාලංකරිස්සති. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම 

අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති යථාභූතං පජානාති, තස්යසතං පාටිකඞ්ෙං –

සුභනිමිත්තංන මනසිකරිස්සති, තස්සසුභනිමිත්තස්සඅමනසිකාරාරායගො

චිත්තංනානුද්ධංයසස්සති; යසො අරායගො අයදොයසො අයමොයහො අනඞ්ගයණො

අසංකිලිට්ඨචිත්යතොකාලංකරිස්සති.යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාතිආභතා
ආපණා වා කම්මාරකුලා වා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා. තයමනං සාමිකා 

පරිභඤ්යජයයඤ්යචවපරියයොදයපයයඤ්ච, නචනංරජාපයථනික්ඛියපයයං.

එවඤ්හි සා, ආවුයසො, කංසපාති අපයරන සමයයන පරිසුද්ධතරා අස්ස

පරියයොදාතා’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, ආවුයසො, ය්වායං
පුග්ගයලො අනඞ්ගයණොව සමායනො ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං අඞ්ගණ’න්ති

යථාභූතංපජානාති, තස්යසතංපාටිකඞ්ෙං–සුභනිමිත්තංන මනසිකරිස්සති, 

තස්ස සුභනිමිත්තස්ස අමනසිකාරා රායගො චිත්තං නානුද්ධංයසස්සති; යසො
අරායගො අයදොයසො අයමොයහො අනඞ්ගයණො අසංකිලිට්ඨචිත්යතො කාලං
කරිස්සති. 

‘‘අයංයෙො, ආවුයසොයමොග්ගල්ලාන, යහතුඅයං පච්චයයොයයනියමසං

ද්වින්නංපුග්ගලානංසාඞ්ගණානංයයවසතංඑයකොහීනපුරියසො අක්ොයති, 

එයකොයසට්ඨපුරියසොඅක්ොයති.අයංපනාවුයසොයමොග්ගල්ලාන, යහතුඅයං 
පච්චයයොයයනියමසංද්වින්නංපුග්ගලානංඅනඞ්ගණානංයයවසතංඑයකො 

හීනපුරියසොඅක්ොයති, එයකොයසට්ඨපුරියසොඅක්ොයතී’’ති. 

60. ‘‘අඞ්ගණං අඞ්ගණන්ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිස්ස නු යෙො එතං, 

ආවුයසො, අධිවචනංයදිදංඅඞ්ගණ’’න්ති? ‘‘පාපකානංයෙොඑතං, ආවුයසො, 

අකුසලානං ඉච්ොවචරානංඅධිවචනං, යදිදංඅඞ්ගණ’’න්ති. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො

එවං ඉච්ොඋප්පජ්යජයය – ‘ආපත්තිඤ්ච වතආපන්යනො අස්සං, නචමං
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පටුන 

ිකක්ඛූ ජායනයයං ආපත්තිං ආපන්යනො’ති. ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, 
විජ්ජති යං තං ිකක්ඛුං ිකක්ඛූ ජායනයයං – ‘ආපත්තිං ආපන්යනො’ති.
‘ජානන්ති මං ිකක්ඛූ ආපත්තිං ආපන්යනො’ති – ඉති යසො කුපියතො යහොති

අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො යයො ච අප්පච්චයයො –
උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො

එවංඉච්ොඋප්පජ්යජයය– ‘ආපත්තිඤ්චවතආපන්යනො අස්සං, අනුරයහො

මංිකක්ඛූයචොයදයයං, යනොසඞ්ඝමජ්යඣ’ති.ඨානංයෙොපයනතං, ආවුයසො, 

විජ්ජති යං තං ිකක්ඛුං ිකක්ඛූ සඞ්ඝමජ්යඣ යචොයදයයං, යනො අනුරයහො.

‘සඞ්ඝමජ්යඣ මංිකක්ඛූයචොයදන්ති, යනොඅනුරයහො’ති–ඉතියසොකුපියතො

යහොතිඅප්පතීයතො.යයොයචවයෙො, ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–
උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො

එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘ආපත්තිඤ්ච වත ආපන්යනො අස්සං, 

සප්පටිපුග්ගයලො මං යචොයදයය, යනො අප්පටිපුග්ගයලො’ති. ඨානං යෙො

පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජතියංතංිකක්ඛුං අප්පටිපුග්ගයලොයචොයදයය, යනො

සප්පටිපුග්ගයලො.‘අප්පටිපුග්ගයලොමංයචොයදති, යනො සප්පටිපුග්ගයලො’ති–

ඉති යසො කුපියතො යහොති අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො
යයොච අප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මයමව සත්ථා පටිපුච්ඡිත්වා

පටිපුච්ඡිත්වා ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසයය, න අඤ්ඤං ිකක්ඛුං සත්ථා
පටිපුච්ඡිත්වා පටිපුච්ඡිත්වා ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසය්යා’ති. ඨානං යෙො

පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්ඤං ිකක්ඛුං සත්ථා පටිපුච්ඡිත්වා 

පටිපුච්ඡිත්වා ිකක්ඛූනංධම්මංයදයසයය, නතංිකක්ඛුං සත්ථා පටිපුච්ඡිත්වා

පටිපුච්ඡිත්වා ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසයය. ‘අඤ්ඤං ිකක්ඛුං සත්ථා

පටිපුච්ඡිත්වා පටිපුච්ඡිත්වා ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසති, න මං සත්ථා
පටිපුච්ඡිත්වාපටිපුච්ඡිත්වාිකක්ඛූනංධම්මංයදයසතී’ති–ඉතියසො කුපියතො

යහොතිඅප්පතීයතො.යයොයචවයෙො, ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–
උභයයමතං අඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මයමව ිකක්ඛූ පුරක්ෙත්වා

පුරක්ෙත්වාගාමංභත්තායපවියසයයං, නඅඤ්ඤංිකක්ඛුංිකක්ඛූ පුරක්ෙත්වා

පුරක්ෙත්වාගාමං භත්තායපවියසයය’න්ති.ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, 
විජ්ජති යං අඤ්ඤං ිකක්ඛුං ිකක්ඛූ පුරක්ෙත්වා පුරක්ෙත්වා ගාමං භත්තාය 

පවියසයයං, න තං ිකක්ඛුං ිකක්ඛූ පුරක්ෙත්වා පුරක්ෙත්වා ගාමං භත්තාය 
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පවියසයයං. ‘අඤ්ඤංිකක්ඛුංිකක්ඛූපුරක්ෙත්වාපුරක්ෙත්වාගාමංභත්තාය 

පවිසන්ති, නමංිකක්ඛූපුරක්ෙත්වාපුරක්ෙත්වාගාමංභත්තායපවිසන්තී’ති

– ඉතියසොකුපියතොයහොතිඅප්පතීයතො.යයොයචවයෙො, ආවුයසො, යකොයපො
යයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතං අඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත අහයමව ලයභයයං භත්තග්යග

අග්ගාසනං අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං, න අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලයභයය

භත්තග්යගඅග්ගාසනංඅග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩ’න්ති.ඨානංයෙො පයනතං, 

ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලයභයය භත්තග්යග අග්ගාසනං

අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං, න යසො ිකක්ඛු ලයභයය භත්තග්යග අග්ගාසනං
අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං. ‘අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලභති භත්තග්යග අග්ගාසනං

අග්යගොදකංඅග්ගපිණ්ඩං, නාහංලභාමිභත්තග්යගඅග්ගාසනං අග්යගොදකං

අග්ගපිණ්ඩ’න්ති – ඉති යසො කුපියතො යහොති අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, 

ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත අහයමව භත්තග්යග භත්තාවී

අනුයමොයදයයං, න අඤ්යඤොිකක්ඛුභත්තග්යගභත්තාවීඅනුයමොයදයයා’ති.

ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්යඤො ිකක්ඛු භත්තග්යග

භත්තාවීඅනුයමොයදයය, නයසොිකක්ඛු භත්තග්යගභත්තාවීඅනුයමොයදයය.

‘අඤ්යඤො ිකක්ඛු භත්තග්යග භත්තාවී අනුයමොදති, නාහං භත්තග්යග
භත්තාවීඅනුයමොදාමී’ති–ඉතියසො කුපියතොයහොතිඅප්පතීයතො.යයොයචව

යෙො, ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතං අඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජය්ය – ‘අයහො වත අහයමව ආරාමගතානං ිකක්ඛූනං

ධම්මං යදයසයයං, න අඤ්යඤො ිකක්ඛු ආරාමගතානං ිකක්ඛූනං ධම්මං

යදයසයයා’ති. ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්යඤො ිකක්ඛු 

ආරාමගතානං ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසයය, න යසො ිකක්ඛු ආරාමගතානං 

ිකක්ඛූනංධම්මංයදයසයය. ‘අඤ්යඤොිකක්ඛුආරාමගතානංිකක්ඛූනංධම්මං 

යදයසති, නාහං ආරාමගතානං ිකක්ඛූනං ධම්මං යදයසමී’ති – ඉති යසො

කුපියතො යහොති අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො යයො ච
අප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ොඋප්පජ්යජයය– ‘අයහොවතඅහයමවආරාමගතානංිකක්ඛුනීනං
ධම්මං යදයසයයං…යප.… උපාසකානං ධම්මං යදයසයයං…යප.…

උපාසිකානං ධම්මං යදයසයයං, න අඤ්යඤො ිකක්ඛු ආරාමගතානං

උපාසිකානංධම්මංයදයසයයා’ති.ඨානංයෙොපයනතං, ආවුයසො, විජ්ජතියං
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අඤ්යඤොිකක්ඛුආරාමගතානංඋපාසිකානංධම්මංයදයසයය, නයසොිකක්ඛු 
ආරාමගතානං උපාසිකානං ධම්මං යදයසයය. ‘අඤ්යඤො ිකක්ඛු

ආරාමගතානං උපාසිකානං ධම්මං යදයසති, නාහං ආරාමගතානං
උපාසිකානංධම්මංයදයසමී’ති–ඉතියසොකුපියතොයහොති අප්පතීයතො.යයො

යචවයෙො, ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මයමව ිකක්ඛූ සක්කයරයයං ගරුං

කයරයයං [ගරුකයරයයං (සී. සයා. .).   මායනයයං ෙයයජයයං, න අඤ්ඤං
ිකක්ඛුංිකක්ඛූසක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංෙයයජයය’න්ති. ඨානං

යෙොපයනතං, ආවුයසො, විජ්ජතියංඅඤ්ඤංිකක්ඛුංිකක්ඛූසක්කයරයයංගරුං 

කයරයයං මායනයයං ෙයයජයයං, න තං ිකක්ඛුං ිකක්ඛූ සක්කයරයයං ගරුං 
කයරයයංමායනයයංෙයයජයයං.‘අඤ්ඤංිකක්ඛුංිකක්ඛූසක්කයරොන්තිගරුං 

කයරොන්ති මායනන්ති ෙයයජන්ති, න මං ිකක්ඛූ සක්කයරොන්ති ගරුං
කයරොන්තිමායනන්තිෙයයජන්තී’ති–ඉතියසොකුපියතොයහොති අප්පතීයතො.

යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො යයො ච අප්පච්චයයො – උභයයමතං
අඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මයමව ිකක්ඛුනියයො…යප.…
උපාසකා…යප.… උපාසිකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං මායනයයං

ෙයයජයයං, න අඤ්ඤං ිකක්ඛුං උපාසිකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයංෙයයජයය’න්ති.ඨානංයෙොපයනතං, ආවුයසො, විජ්ජතියංඅඤ්ඤං

ිකක්ඛුංඋපාසිකාසක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයං ෙයයජයයං, නතං
ිකක්ඛුං උපාසිකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං මායනයයං ෙයයජයයං.
‘අඤ්ඤං ිකක්ඛුං උපාසිකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති

ෙයයජන්ති, න මං උපාසිකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති

ෙයයජන්තී’ති – ඉති යසො කුපියතො යහොති අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, 

ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත අහයමව ලාභී අස්සං පණීතානං

චීවරානං, නඅඤ්යඤො ිකක්ඛුලාභීඅස්සපණීතානංචීවරාන’න්ති.ඨානංයෙො

පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලාභී අස්ස පණීතානං

චීවරානං, නයසො ිකක්ඛුලාභී අස්ස පණීතානං චීවරානං. ‘අඤ්යඤොිකක්ඛු

ලාභී [ලාභීඅස්ස (ක.   පණීතානංචීවරානං, නාහංලාභී [ලාභීඅස්සං(ක.   
පණීතානංචීවරාන’න්ති–ඉතියසොකුපියතොයහොති අප්පතීයතො.යයොයචව

යෙො, ආවුයසො, යකොයපොයයොචඅප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 
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‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ආවුයසො, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස ිකක්ඛුයනො
එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත අහයමව ලාභී අස්සං පණීතානං
පිණ්ඩපාතානං…යප.… පණීතානං යසනාසනානං…යප.… පණීතානං

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරානං, න අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලාභී අස්ස

පණීතානං ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරාන’න්ති. ඨානං යෙො පයනතං, 

ආවුයසො, විජ්ජති යං අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලාභී අස්ස පණීතානං 

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරානං, න යසො ිකක්ඛු ලාභී අස්ස පණීතානං 

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරානං. ‘අඤ්යඤො ිකක්ඛු ලාභී [ලාභී අස්ස

(ක.   පණීතානං ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරානං, නාහං ලාභී [ලාභී

අස්සං (ක.   පණීතානංගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරාන’න්ති–ඉතියසො

කුපියතො යහොති අප්පතීයතො. යයො යචව යෙො, ආවුයසො, යකොයපො යයො ච
අප්පච්චයයො–උභයයමතංඅඞ්ගණං. 

‘‘ඉයමසං යෙො එතං, ආවුයසො, පාපකානං අකුසලානං ඉච්ොවචරානං

අධිවචනං, යදිදංඅඞ්ගණ’’න්ති. 

61. ‘‘යස්ස කස්සචි, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉයම පාපකා අකුසලා 

ඉච්ොවචරා අප්පහීනා දිස්සන්ති යචව සූයන්ති ච, කිඤ්චාපි යසො යහොති
ආරඤ්ඤියකො පන්තයසනාසයනොපිණ්ඩපාතියකො සපදානචාරපංසුකූලියකො

ලූෙචීවරධයරො, අථ යෙො නං සබ්රහ්මචාර න යචව සක්කයරොන්ති න ගරුං

කයරොන්ති න මායනන්ති න ෙයයජන්ති. තං කිස්ස යහතු? යත හි තස්ස 
ආයස්මයතොපාපකාඅකුසලා ඉච්ොවචරාඅප්පහීනාදිස්සන්තියචවසූයන්ති

ච. යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාති ආභතා ආපණා වා කම්මාරකුලා වා
පරිසුද්ධා පරියයොදාතා. තයමනංසාමිකා අහිකුණපං වා කුක්කුරකුණපං වා
මනුස්සකුණපං වා රචයිත්වා අඤ්ඤිස්සා කංසපාතියා පටිකුජ්ජිත්වා 

අන්තරාපණංපටිපජ්යජයයං.තයමනංජයනොදිස්වාඑවංවයදයය–‘අම්යභො, 

කියමවිදං හරයතිජඤ්ඤජඤ්ඤංවියා’ති? තයමනංඋට්ඨහිත්වාඅපාපුරිත්වා 

[අවාපුරිත්වා (සී.   ඔයලොයකයය. තස්ස සහදස්සයනන අමනාපතා ච 

සණ්ඨයහයය, පාටිකුලයතා [පටිකූලතා (ක. , පාටිකූලයතා (සයා.   ච

සණ්ඨයහයය, යජගුච්ෙතා ච [යජගුච්ඡිතා ච (.). ක.   සණ්ඨයහයය; 

ජිඝච්ඡිතානම්පිනයභොත්තුකමයතාඅස්ස, පයගව සුහිතානං.එවයමවයෙො, 

ආවුයසො, යස්ස කස්සචි ිකක්ඛුයනො ඉයම පාපකා අකුසලා ඉච්ොවචරා 

අප්පහීනා දිස්සන්ති යචව සූයන්ති ච, කිඤ්චාපි යසො යහොති ආරඤ්ඤියකො

පන්තයසනාසයනො පිණ්ඩපාතියකොසපදානචාරපංසුකූලියකොලූෙචීවරධයරො, 
අථ යෙො නං සබ්රහ්මචාර න යචව සක්කයරොන්ති න ගරුං කයරොන්ති න

මායනන්තිනෙයයජන්ති.තං කිස්සයහතු? යතහිතස්සආයස්මයතොපාපකා
අකුසලාඉච්ොවචරාඅප්පහීනාදිස්සන්ති යචවසූයන්තිච. 

62. ‘‘යස්ස කස්සචි, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො ඉයම පාපකා අකුසලා 

ඉච්ොවචරා පහීනා දිස්සන්ති යචව සූයන්ති ච, කිඤ්චාපි යසො යහොති
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ගාමන්තවිහාර යනමන්තනියකොගහපතිචීවරධයරො, අථයෙොනංසබ්රහ්මචාර

සක්කයරොන්ති ගරුංකයරොන්තිමායනන්තිෙයයජන්ති.තංකිස්සයහතු? යත
හි තස්ස ආයස්මයතො පාපකා අකුසලා ඉච්ොවචරා පහීනා දිස්සන්ති යචව

සූයන්තිච. යසයයථාපි, ආවුයසො, කංසපාතිආභතාආපණාවාකම්මාරකුලා
වා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා. තයමනං සාමිකා සාලීනං ඔදනං විචිතකාළකං 

[විචිනිතකාළකං(ක.   අයනකසූපංඅයනකබයඤ්ජනංරචයිත්වාඅඤ්ඤිස්සා
කංසපාතියා පටිකුජ්ජිත්වා අන්තරාපණං පටිපජ්යජයයං. තයමනං ජයනො

දිස්වා එවං වයදයය – ‘අම්යභො, කියමවිදං හරයති ජඤ්ඤජඤ්ඤං වියා’ති? 
තයමනං උට්ඨහිත්වා අපාපුරිත්වා ඔයලොයකයය. තස්ස සහ දස්සයනන

මනාපතාචසණ්ඨයහයය, අප්පාටිකුලයතාචසණ්ඨයහයය, අයජගුච්ෙතාච 

සණ්ඨයහයය; සුහිතානම්පි යභොත්තුකමයතා අස්ස, පයගව ජිඝච්ඡිතානං.

එවයමව යෙො, ආවුයසො, යස්ස කස්සචි ිකක්ඛුයනො ඉයම පාපකා අකුසලා

ඉච්ොවචරා පහීනා දිස්සන්ති යචව සූයන්ති ච, කිඤ්චාපි යසො යහොති

ගාමන්තවිහාරයනමන්තනියකොගහපතිචීවරධයරො, අථයෙොනං සබ්රහ්මචාර

සක්කයරොන්තිගරුංකයරොන්තිමායනන්තිෙයයජන්ති. තංකිස්සයහතු? යත
හි තස්ස ආයස්මයතො පාපකා අකුසලා ඉච්ොවචරා පහීනා දිස්සන්ති යචව
සූයන්තිචා’’ති. 

63. එවං වුත්යත, ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මන්තං 

සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘උපමා මං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පටිභාතී’’ති.

‘‘පටිභාතු තං, ආවුයසො යමොග්ගල්ලානා’’ති. ‘‘එකමිදාහං, ආවුයසො, සමයං

රාජගයහ විහරාමි ගිරිබ්බයජ. අථ ඛ්වාහං, ආවුයසො, පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසිං. යතන යෙො පන
සමයයන සමීති යානකාරපුත්යතො රථස්ස යනමිං තච්ෙති. තයමනං
පණ්ඩුපුත්යතො ආජීවයකො පුරාණයානකාරපුත්යතො පච්චුපට්ඨියතො යහොති.

අථ යෙො, ආවුයසො, පණ්ඩුපුත්තස්ස ආජීවකස්ස පුරාණයානකාරපුත්තස්ස
එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘අයහො වතායං සමීති
යානකාරපුත්යතොඉමිස්සායනමියාඉමඤ්ච වඞ්කංඉමඤ්චජිම්හංඉමඤ්ච

යදොසං තච්යෙයය, එවායං යනමි අපගතවඞ්කා අපගතජිම්හා අපගතයදොසා

සුද්ධාඅස්ස [සුද්ධාස්ස(සී..). , සුද්ධා (ක.   සායරපතිට්ඨිතා’ති. යථායථා

යෙො, ආවුයසො, පණ්ඩුපුත්තස්ස ආජීවකස්ස පුරාණයානකාරපුත්තස්ස

යචතයසො පරිවිතක්යකො යහොති, තථා තථා සමීති යානකාරපුත්යතො තස්සා

යනමියා තඤ්ච වඞ්කං තඤ්ච ජිම්හං තඤ්ච යදොසං තච්ෙති. අථ යෙො, 

ආවුයසො, පණ්ඩුපුත්යතො ආජීවයකො පුරාණයානකාරපුත්යතො අත්තමයනො
අත්තමනවාචංනිච්ොයරසි–‘හදයාහදයංමඤ්යඤඅඤ්ඤායතච්ෙතී’ති. 

‘‘එවයමව යෙො, ආවුයසො, යය යත පුග්ගලා අස්සද්ධා, ජීවිකත්ථා න 

සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතා, සඨා මායාවියනො යකතබියනො 

[යකටුිකයනො (බහූසු   උද්ධතා උන්නළා චපලා මුෙරා විකිණ්ණවාචා, 

ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරා, යභොජයන අමත්තඤ්ඤුයනො, ජාගරියං
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අනනුයුත්තා, සාමඤ්යඤ අනයපක්ෙවන්යතො, සික්ොය න තිබ්බගාරවා, 

බාහුලිකා සාථලිකා, ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා, පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, 
කුසීතා හීනවීරියා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා

දුප්පඤ්ඤා එළමූගා, යතසං ආයස්මා සාරිපුත්යතො ඉමිනා ධම්මපරියායයන
හදයාහදයංමඤ්යඤඅඤ්ඤායතච්ෙති. 

‘‘යයපනයතකුලපුත්තාසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතා, අසඨා
අමායාවියනො අයකතබියනො අනුද්ධතා අනුන්නළා අචපලා අමුෙරා

අවිකිණ්ණවාචා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, 

ජාගරියංඅනුයුත්තා, සාමඤ්යඤ අයපක්ෙවන්යතො, සික්ොයතිබ්බගාරවා, න

බාහුලිකා නසාථලිකා, ඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා, පවියවයකපුබ්බඞ්ගමා, 
ආරද්ධවීරියා පහිතත්තා උපට්ඨිතස්සතීසම්පජානා සමාහිතා එකග්ගචිත්තා

පඤ්ඤවන්යතො අයනළමූගා, යත ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස ඉමං

ධම්මපරියායංසුත්වාපිවන්තිමඤ්යඤ, ඝසන්තිමඤ්යඤවචසායචව මනසා

ච – ‘සාධු වත, යභො, සබ්රහ්මචාර අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල 

පතිට්ඨායපතී’ති. යසයයථාපි, ආවුයසො, ඉත්ථී වා පුරියසො වා දහයරො යුවා
මණ්ඩනකජාතියකො සීසංන්හායතො උප්පලමාලං වා වස්සිකමාලං වා

අතිමුත්තකමාලං [අධිමුත්තකමාලං (සයා.   වා ලිකත්වා උයභොහි හත්යථහි 

පටිග්ගයහත්වාඋත්තමඞ්යගසිරස්මිංපතිට්ඨයපයය, එවයමවයෙො, ආවුයසො, 

යය යත කුලපුත්තා සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතා, අසඨා
අමායාවියනො අයකතබියනො අනුද්ධතා අනුන්නළා අචපලා අමුෙරා

අවිකිණ්ණවාචා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, 

ජාගරියංඅනුයුත්තා, සාමඤ්යඤඅයපක්ෙවන්යතො, සික්ොය තිබ්බගාරවා, න 

බාහුලිකානසාථලිකා, ඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා, පවියවයකපුබ්බඞ්ගමා, 
ආරද්ධවීරියා පහිතත්තා උපට්ඨිතස්සතී සම්පජානා සමාහිතා එකග්ගචිත්තා

පඤ්ඤවන්යතො අයනළමූගා, යත ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස ඉමං

ධම්මපරියායංසුත්වාපිවන්තිමඤ්යඤ, ඝසන්තිමඤ්යඤ වචසායචවමනසා

ච – ‘සාධු වත, යභො, සබ්රහ්මචාර අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල 

පතිට්ඨායපතී’ති. ඉතිහ යත උයභො මහානාගා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං 
සමනුයමොදිංසූ’’ති. 

අනඞ්ගණසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. ආකඞ්යෙ යසුත්තං 

64. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 
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‘‘සම්පන්නසීලා, ිකක්ෙයව, විහරථ සම්පන්නපාතියමොක්ො; 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුතා විහරථ ආචාරයගොචරසම්පන්නා අණමත්යතසු

වජ්යජසුභයදස්සාවියනො; සමාදායසික්ෙථසික්ොපයදසු. 

65. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘සබ්රහ්මචාරනං පියයො ච

අස්සංමනායපොචගරුචභාවනීයයොචා’ති [මනායපොගරුභාවනියයො චාති

(සී.  , සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො 
අනිරාකතජ්ඣායනොවිපස්සනායසමන්නාගයතොබ්රයූහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘ලාභී අස්සං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරාන’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො
අනිරාකතජ්ඣායනොවිපස්සනායසමන්නාගයතො බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘යයසාහං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසන ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං පරිභඤ්ජාමි

යතසංයතකාරා මහප්ඵලාඅස්සු මහානිසංසා’ති, සීයලස්යවවස්සපරිෙයරකාර 
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය
සමන්නාගයතොබ්රූයහතා සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘යය මං [යය යම (සී. සයා.   

ඤාතී සායලොහිතා යපතා කාලඞ්කතා [කාලකතා (සී. සයා. .).   

පසන්නචිත්තා අනුස්සරන්ති යතසං තං මහප්ඵලං අස්ස මහානිසංස’න්ති, 

සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො
අනිරාකතජ්ඣායනොවිපස්සනායසමන්නාගයතොබ්රයූහතා සුඤ්ඤාගාරානං. 

66. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘අරතිරතිසයහොඅස්සං, නච

මං අරති සයහයය, උප්පන්නං අරතිං අිකභයය අිකභයය විහයරයය’න්ති, 
සීයලස්යවවස්සපරිෙයරකාර…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයයයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු–‘භයයභරවසයහොඅස්සං, නච මං

භයයභරවං සයහයය, උප්පන්නං භයයභරවං අිකභයය අිකභයය

විහයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘චතුන්නං ඣානානං 
ආිකයචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරානං නිකාමලාභී අස්සං අකිච්ෙලාභී

අකසිරලාභී’ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 
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‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘යය යත සන්තා වියමොක්ො 

අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා, යත කායයන ඵුසිත්වා විහයරයය’න්ති, 

සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

67. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘තිණ්ණං සංයයොජනානං
පරික්ෙයා යසොතාපන්යනො අස්සං අවිනිපාතධම්යමො නියයතො 

සම්යබොධිපරායයණො’ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘තිණ්ණං සංයයොජනානං
පරික්ෙයා රාගයදොසයමොහානං තනුත්තා සකදාගාමී අස්සං සකියදව ඉමං 

යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ෙස්සන්තං කයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස
පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ෙයා ඔපපාතියකො අස්සං තත්ථ පරිනිබ්බායී 

අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා’ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… 
බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං. 

68. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුභයවයයං – එයකොපි හුත්වා බහුධා අස්සං, බහුධාපි හුත්වා එයකො 

අස්සං; ආවිභාවං තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං

අසජ්ජමායනො ගච්යෙයයං, යසයයථාපිආකායස; පථවියාපිඋම්මුජ්ජනිමුජ්ජං

කයරයයං, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අිකජ්ජමායන ගච්යෙයයං, 

යසයයථාපිපථවියං; ආකායසපිපල්ලඞ්යකන කයමයයං, යසයයථාපිපක්ඛී

සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා

පරාමයසයයං පරිමජ්යජයයං; යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං 

වත්යතයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු– ‘දිබ්බායයසොතධාතුයාවිසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුයණයයං– දිබ්යබචමානුයසචයය

දූයර සන්තියක චා’ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘පරසත්තානං පරපුග්ගලානං 
යචතසායචයතොපරිච්චපජායනයයං–සරාගංවාචිත්තංසරාගංචිත්තන්ති

පජායනයයං, වීතරාගංවාචිත්තංවීතරාගංචිත්තන්තිපජායනයයං; සයදොසං

වාචිත්තංසයදොසං චිත්තන්තිපජායනයයං, වීතයදොසංවාචිත්තංවීතයදොසං

චිත්තන්ති පජායනයයං; සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති

පජායනයයං, වීතයමොහං වා චිත්තං වීතයමොහං චිත්තන්ති පජායනයයං; 
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සංඛිත්තංවාචිත්තංසංඛිත්තංචිත්තන්තිපජායනයයං, වික්ඛිත්තං වාචිත්තං

වික්ඛිත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං; මහග්ගතං වා චිත්තං මහග්ගතං 

චිත්තන්ති පජායනයයං, අමහග්ගතං වා චිත්තං අමහග්ගතං චිත්තන්ති

පජායනයයං; සඋත්තරං වා චිත්තං සඋත්තරං චිත්තන්ති පජායනයයං, 

අනුත්තරංවාචිත්තං අනුත්තරංචිත්තන්තිපජායනයයං; සමාහිතංවාචිත්තං

සමාහිතං චිත්තන්තිපජායනයයං, අසමාහිතංවාචිත්තංඅසමාහිතං චිත්තන්ති

පජායනයයං; විමුත්තංවාචිත්තංවිමුත්තංචිත්තන්තිපජායනයයං, අවිමුත්තං

වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති පජායනයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස
පරිෙයරකාර…යප.…බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සයරයයං, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො තිස්යසොපි
ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො වීසම්පි
ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො
ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාති සතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප 
අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – අමුත්රාසිං
එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනොති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන
හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග
සත්යත පජායනයයං – ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන
සමන්නාගතාවචීදුච්චරියතනසමන්නාගතා මයනොදුච්චරියතනසමන්නාගතා

අරියානංඋපවාදකා මිච්ොදිට්ඨිකා මිච්ොදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්ස

යභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතං නිරයංඋපපන්නා; ඉයමවාපන
යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා වචීසුචරියතන
සමන්නාගතා මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා 

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා

සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපන්නාති, ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන
හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග

සත්යත පජායනයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය සමන්නාගයතො
බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරානං. 
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69. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු – ‘ආසවානං ෙයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යමසයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිෙයරකාර අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය සමන්නාගයතො
බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරානං. 

‘‘සම්පන්නසීලා, ිකක්ෙයව, විහරථ සම්පන්නපාතියමොක්ො; 
පාතියමොක්ෙසංවරසංවුතා විහරථ ආචාරයගොචරසම්පන්නා අණමත්යතසු

වජ්යජසු භයදස්සාවියනො; සමාදාය සික්ෙථ සික්ොපයදසූ’’ති – ඉති යං තං
වුත්තංඉදයමතංපටිච්ච වුත්ත’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

ආකඞ්යෙයයසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 

7. වත්ථසුත්තං 

70. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, වත්ථං සංකිලිට්ඨං මලග්ගහිතං; තයමනං 
රජයකො යස්මිං යස්මිං රඞ්ගජායත උපසංහයරයය – යදි නීලකාය යදි

.)තකාය යදි යලොහිතකාය යදි මඤ්ජිට්ඨකාය [මඤ්යජට්ඨකාය (සී. .). , 

මඤ්යජට්ඨිකාය (සයා.   දුරත්තවණ්ණයමවස්ස අපරිසුද්ධවණ්ණයමවස්ස.

තං කිස්ස යහතු? අපරිසුද්ධත්තා, ිකක්ෙයව, වත්ථස්ස. එවයමව යෙො, 

ිකක්ෙයව, චිත්යත සංකිලිට්යඨ, දුග්ගති පාටිකඞ්ො. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, 

වත්ථං පරිසුද්ධං පරියයොදාතං; තයමනං රජයකො යස්මිං යස්මිං රඞ්ගජායත
උපසංහයරයය – යදි නීලකාය යදි .)තකාය යදි යලොහිතකාය යදි
මඤ්ජිට්ඨකාය–සුරත්තවණ්ණයමවස්සපරිසුද්ධවණ්ණයමවස්ස.තංකිස්ස

යහතු? පරිසුද්ධත්තා, ිකක්ෙයව, වත්ථස්ස.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, චිත්යත

අසංකිලිට්යඨ, සුගතිපාටිකඞ්ො. 

71. ‘‘කතයම ච, ිකක්ෙයව, චිත්තස්ස උපක්කියලසා? 

අිකජ්ඣාවිසමයලොයභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, බයාපායදො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, යකොයධො චිත්තස්සඋපක්කියලයසො, උපනායහො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, මක්යෙො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, පළායසො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, ඉස්සා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, මච්ෙරියං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, මායා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, සායඨයයං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, ථම්යභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, සාරම්යභො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො, මායනො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, අතිමායනො චිත්තස්ස
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උපක්කියලයසො, මයදො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, පමායදො චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො. 

72. ‘‘ස යෙො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ‘අිකජ්ඣාවිසමයලොයභො චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අිකජ්ඣාවිසමයලොභං චිත්තස්ස 

උපක්කියලසං පජහති; ‘බයාපායදො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති

විදිත්වා බයාපාදං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; ‘යකොයධො චිත්තස්ස 

උපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වායකොධංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහති; 

‘උපනායහො චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වාඋපනාහංචිත්තස්ස

උපක්කියලසංපජහති; ‘මක්යෙොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වා

මක්ෙං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; ‘පළායසො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’ති –ඉතිවිදිත්වාපළාසංචිත්තස්ස උපක්කියලසංපජහති; 

‘ඉස්සා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා ඉස්සං චිත්තස්ස

උපක්කියලසං පජහති; ‘මච්ෙරියං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති 

විදිත්වා මච්ෙරියං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; ‘මායා චිත්තස්ස 

උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා මායං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; 

‘සායඨයයං චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වාසායඨයයංචිත්තස්ස

උපක්කියලසං පජහති; ‘ථම්යභොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වා

ථම්භං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; ‘සාරම්යභො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වාසාරම්භංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහති; 

‘මායනො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා මානං චිත්තස්ස

උපක්කියලසං පජහති; ‘අතිමායනො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති

විදිත්වා අතිමානං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; ‘මයදො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා මදං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති; 

‘පමායදො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා පමාදං චිත්තස්ස
උපක්කියලසං පජහති. 

73. ‘‘යයතො යෙො [යයතො ච යෙො (සී. සයා.  , ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො

‘අිකජ්ඣාවිසමයලොයභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා

අිකජ්ඣාවිසමයලොයභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති, 

‘බයාපායදොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉති විදිත්වාබයාපායදොචිත්තස්ස

උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘යකොයධො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති –

ඉතිවිදිත්වායකොයධොචිත්තස්සඋපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘උපනායහො 
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා උපනායහො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘මක්යෙො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති –

ඉති විදිත්වා මක්යෙො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘පළායසො
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා පළායසො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘ඉස්සාචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉති 

විදිත්වා ඉස්සා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘මච්ෙරියං
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා මච්ෙරියං චිත්තස්ස
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උපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘මායාචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉති

විදිත්වා මායා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘සායඨයයං

චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා සායඨයයං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘ථම්යභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති –

ඉතිවිදිත්වාථම්යභොචිත්තස්සඋපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘සාරම්යභො
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා සාරම්යභො චිත්තස්ස 

උපක්කියලයසොපහීයනො යහොති; ‘මායනොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති– ඉති

විදිත්වා මායනො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති; ‘අතිමායනො
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අතිමායනො චිත්තස්ස

උපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘මයදො චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉති

විදිත්වාමයදොචිත්තස්සඋපක්කියලයසොපහීයනොයහොති; ‘පමායදොචිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා පමායදො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො 
පහීයනොයහොති. 

74. ‘‘යසො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො යහොති – ‘ඉතිපි 
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො

භගවා’ති; ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො යහොති –
‘ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො 

ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති; සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භගවයතො

සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, 

ඤායප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනො භගවයතො

සාවකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි පුරිසයුගානි, අට්ඨ පුරිසපුග්ගලා. එස
භගවයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො 

අඤ්ජලිකරණීයයො, අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යෙත්තංයලොකස්සා’ති. 

75. ‘‘යයථොධි [යයතොධි(අට්ඨකථායං පාඨන්තරං   යෙොපනස්සචත්තං

යහොතිවන්තංමුත්තංපහීනංපටිනිස්සට්ඨං, යසො ‘බුද්යධඅයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතොම්හී’ති ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති

ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං. පමුදිතස්ස .)ති ජායති, .)තිමනස්ස කායයො 

පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයො සුෙං යවයදති, සුඛියනො චිත්තං සමාධියති; 

‘ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතොම්හී’ති ලභති

අත්ථයවදං, ලභතිධම්මයවදං, ලභතිධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං; පමුදිතස්ස

.)තිජායති, .)තිමනස්ස කායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුෙං යවයදති, 
සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ‘යයථොධි යෙො පන යම චත්තං වන්තං මුත්තං

පහීනං පටිනිස්සට්ඨ’න්ති ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති

ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං; පමුදිතස්ස .)ති ජායති, .)තිමනස්ස කායයො 

පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුෙංයවයදති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 
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76. ‘‘ස යෙො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු එවංසීයලො එවංධම්යමො 
එවංපඤ්යඤොසාලීනංයචපිපිණ්ඩපාතංභඤ්ජතිවිචිතකාළකංඅයනකසූපං

අයනකබයඤ්ජනං, යනවස්සතංයහොතිඅන්තරායාය.යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, 
වත්ථං සංකිලිට්ඨං මලග්ගහිතං අච්යෙොදකං ආගම්ම පරිසුද්ධං යහොති

පරියයොදාතං, උක්කාමුෙං වා පනාගම්ම ජාතරූපං පරිසුද්ධං යහොති

පරියයොදාතං, එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු එවංසීයලො එවංධම්යමො
එවංපඤ්යඤොසාලීනංයචපිපිණ්ඩපාතංභඤ්ජතිවිචිතකාළකංඅයනකසූපං 

අයනකබයඤ්ජනං, යනවස්සතංයහොතිඅන්තරායාය. 

77. ‘‘යසොයමත්තාසහගයතනයචතසා එකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථා 

දුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං [චතුත්ථිං(සී..).  . ඉතිඋද්ධමයධොතිරියං
සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා 
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා

විහරති; කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන

යචතසා…යප.…උයපක්ොසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතායසබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ොසහගයතනයචතසාවිපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති. 

78. ‘‘යසො ‘අත්ථි ඉදං, අත්ථි හීනං, අත්ථි පණීතං, අත්ථි ඉමස්ස
සඤ්ඤාගතස්සඋත්තරිංනිස්සරණ’න්තිපජානාති.තස්සඑවංජානයතොඑවං

පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 
අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති.

‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති

පජානාති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව – ‘ිකක්ඛු සිනායතො අන්තයරන
සිනායනනා’’’ති. 

79. යතන යෙො පන සමයයන සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො
භගවයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති. අථ යෙො සුන්දරිකභාරද්වායජො
බ්රාහ්මයණො භගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘ගච්ෙතිපනභවංයගොතයමොබාහුකං

නදිං සිනායිතු’’න්ති? ‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, බාහුකාය නදියා? කිං බාහුකා නදී

කරිස්සතී’’ති? ‘‘යලොක්ෙසම්මතා [යලොෙයසම්මතා (සී. , යමොක්ෙසම්මතා 

(.).   හි, යභො යගොතම, බාහුකා නදී බහුජනස්ස, පුඤ්ඤසම්මතා හි, යභො

යගොතම, බාහුකානදීබහුජනස්ස, බාහුකායපනනදියාබහුජයනොපාපකම්මං
කතං පවායහතී’’ති. අථ යෙො භගවා සුන්දරිකභාරද්වාජං බ්රාහ්මණංගාථාහි
අජ්ඣභාසි– 

‘‘බාහුකං අධිකක්කඤ්ච, ගයං සුන්දරිකං මපි [සුන්දරිකාමපි (සී.

සයා..). , සුන්දරිකංමහිං(ඉතිපි  ; 

සරස්සතිංපයාගඤ්ච, අයථොබාහුමතිංනදිං; 



මජ්ඣිමනිකායයො මූලපණ්ණාසපාළි මූලපරියායවග්යගො 

40 

පටුන 

නිච්චම්පි බායලො පක්ෙන්යදො [පක්ෙන්යනො (සී. සයා. .).  , 
කණ්හකම්යමොනසුජ්ඣති. 

‘‘කිං සුන්දරිකාකරිස්සති, කිංපයාගා [පයායගො (සී.සයා..).   කිං

බාහුකානදී; 

යවරිංකතකිබ්බිසංනරං, නහිනංයසොධයයපාපකම්මිනං. 

‘‘සුද්ධස්ස යවසදාඵග්ගු, සුද්ධස්සුයපොසයථො සදා; 

සුද්ධස්සසුචිකම්මස්ස, සදාසම්පජ්ජයතවතං; 

ඉයධවසිනාහිබ්රාහ්මණ, සබ්බභූයතසුකයරොහියෙමතං. 

‘‘සයචමුසානභණසි, සයචපාණංනහිංසසි; 

සයචඅදින්නංනාදියසි, සද්දහායනොඅමච්ෙර; 

කිංකාහසිගයංගන්ත්වා, උදපායනොපියතගයා’’ති. 

80. එවං වුත්යත, සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම! 

යසයයථාපි, යභොයගොතම, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජය්ය, පටිච්ෙන්නංවා 

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යෙයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ෙන්තීති; එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං
භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ොමි ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං

යභොයතො යගොතමස්ස සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති.
අලත්ථ යෙො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවයතො සන්තියක

පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යෙො පනායස්මා
භාරද්වායජො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො
විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා
අනගාරියංපබ්බජන්තිතදනුත්තරං–බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨවධම්යම

සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොයෙො පනායස්මාභාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසීති. 

වත්ථසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. සල්යලෙසුත්තං 

81. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යෙොආයස්මා මහාචුන්යදො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො 

ආයස්මා මහාචුන්යදො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යා ඉමා, භන්යත, 
අයනකවිහිතා දිට්ඨියයො යලොයක උප්පජ්ජන්ති – අත්තවාදපටිසංයුත්තා වා 
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යලොකවාදපටිසංයුත්තා වා – ආදියමව නු යෙො, භන්යත, ිකක්ඛුයනො

මනසිකයරොයතොඑවයමතාසං දිට්ඨීනංපහානංයහොති, එවයමතාසංදිට්ඨීනං

පටිනිස්සග්යගොයහොතී’’ති? 

82. ‘‘යා ඉමා, චුන්ද, අයනකවිහිතා දිට්ඨියයො යලොයක උප්පජ්ජන්ති –
අත්තවාදපටිසංයුත්තාවායලොකවාදපටිසංයුත්තාවා–යත්ථයචතා දිට්ඨියයො

උප්පජ්ජන්ති යත්ථ ච අනුයසන්ති යත්ථ ච සමුදාචරන්ති තං ‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති–එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤා

පස්සයතො එවයමතාසං දිට්ඨීනං පහානං යහොති, එවයමතාසං දිට්ඨීනං
පටිනිස්සග්යගොයහොති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛු විවිච්යචව 
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං සවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙං

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තස්ස එවමස්ස – ‘සල්යලයෙන

විහරාමී’ති.නයෙොපයනයත, චුන්ද, අරියස්සවිනයයසල්යලොවුච්චන්ති. 
දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරාඑයත අරියස්සවිනයයවුච්චන්ති. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, චුන්ද, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ිකක්ඛු 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කංඅවිචාරං සමාධිජං.)තිසුෙංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහයරයය.

තස්ස එවමස්ස – ‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, 
අරියස්ස විනයය සල්යලො වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරා එයත අරියස්ස
විනයයවුච්චන්ති. 

‘‘ඨානං යෙො පයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියං ඉයධකච්යචොිකක්ඛු .)තියා ච

විරාගාඋයපක්ෙයකොචවිහයරයය, සයතොචසම්පජායනොසුෙඤ්ච කායයන

පටිසංයවයදයය, යං තං අරියා ආචික්ෙන්ති – ‘උයපක්ෙයකො සතිමා
සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තස්ස එවමස්ස –

‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, අරියස්ස විනයය
සල්යලො වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරාඑයතඅරියස්සවිනයයවුච්චන්ති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛුසුෙස්ස ච
පහානාදුක්ෙස්සචපහානාපුබ්යබවයසොමනස්සයදොමනස්සානංඅත්ථඞ්ගමා
අදුක්ෙමසුං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහයරයය. 

තස්ස එවමස්ස – ‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, 
අරියස්ස විනයය සල්යලො වුච්චන්ති. දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරා එයත අරියස්ස
විනයයවුච්චන්ති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛුසබ්බයසො 

රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා, පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා, 

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා, ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
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පටුන 

ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තස්ස එවමස්ස – 

‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, අරියස්ස විනයය
සල්යලොවුච්චන්ති. සන්තාඑයතවිහාරාඅරියස්සවිනයයවුච්චන්ති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛුසබ්බයසො 
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තස්ස එවමස්ස –

‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, අරියස්ස විනයය
සල්යලොවුච්චන්ති.සන්තාඑයතවිහාරාඅරියස්සවිනයය වුච්චන්ති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛුසබ්බයසො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තස්ස එවමස්ස –

‘සල්යලයෙන විහරාමී’ති. න යෙො පයනයත, චුන්ද, අරියස්ස විනයය
සල්යලො වුච්චන්ති.සන්තාඑයතවිහාරාඅරියස්සවිනයය වුච්චන්ති. 

‘‘ඨානංයෙොපයනතං, චුන්ද, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොිකක්ඛුසබ්බයසො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

උපසම්පජ්ජවිහයරයය.තස්ස එවමස්ස–‘සල්යලයෙනවිහරාමී’ති. න යෙො 

පයනයත, චුන්ද, අරියස්සවිනයයසල්යලොවුච්චන්ති.සන්තාඑයතවිහාරා
අරියස්ස විනයයවුච්චන්ති. 

83. ‘‘ඉධයෙොපනයවො, චුන්ද, සල්යලයෙොකරණීයයො.‘පයරවිහිංසකා 

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අවිහිංසකා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො.

‘පයර පාණාතිපාතී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ පාණාතිපාතා පටිවිරතා

භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර අදින්නාදායී භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ අදින්නාදානා පටිවිරතා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො.

‘පයර අබ්රහ්මචාර භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ බ්රහ්මචාර භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මුසාවාදී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ මුසාවාදා

පටිවිරතාභවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයර පිසුණවාචා [පිසුණා

වාචා (සී. .).   භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ පිසුණාය වාචාය පටිවිරතා

භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර ඵරුසවාචා [ඵරුසා වාචා (සී.

.).   භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ ඵරුසාය වාචාය පටිවිරතා භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර සම්ඵප්පලා.) භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ 
සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර

අිකජ්ඣාලූ භවිස්සන්ති, මයයමත්ථඅනිකජ්ඣාලූභවිස්සාමා’තිසල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර බයාපන්නචිත්තා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ
අබයාපන්නචිත්තා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයර මිච්ොදිට්ඨී

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සම්මාදිට්ඨී භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො.

‘පයර මිච්ොසඞ්කප්පා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සම්මාසඞ්කප්පා
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භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මිච්ොවාචා භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ සම්මාවාචා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර

මිච්ොකම්මන්තා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සම්මාකම්මන්තා භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මිච්ොආජීවා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ 
සම්මාආජීවා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මිච්ොවායාමා

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථසම්මාවායාමාභවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො.

‘පයර මිච්ොසතී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සම්මාසතී භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මිච්ොසමාධි භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ

සම්මාසමාධී භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මිච්ොඤාණී

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථසම්මාඤාණීභවිස්සාමා’තිසල්යලයෙො කරණීයයො.

‘පයර මිච්ොවිමුත්තී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සම්මාවිමුත්තී භවිස්සාමා’ති
සල්යලයෙොකරණීයයො. 

‘‘‘පයර ථීනමිද්ධපරියුට්ඨිතා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ විගතථීනමිද්ධා

භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර උද්ධතා භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථඅනුද්ධතාභවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො.‘පයරවිචිකිච්ඡී 

[යවචිකිච්ඡී (සී. .). ක.   භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ තිණ්ණවිචිකිච්ො

භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර යකොධනා භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ අක්යකොධනා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර

උපනාහී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අනුපනාහී භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර මක්ඛී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අමක්ඛී භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර පළාසී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අපළාසී 

භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො.‘පයරඉස්සුකීභවිස්සන්ති, මයයමත්ථ

අනිස්සුකී භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයරමච්ෙර භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ අමච්ෙර භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර සඨා

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථඅසඨා භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයර

මායාවී භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අමායාවී භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර ථද්ධා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අත්ථද්ධා භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයරඅතිමානීභවිස්සන්ති, මයයමත්ථඅනතිමානී 

භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො.‘පයරදුබ්බචාභවිස්සන්ති, මයයමත්ථ

සුවචා භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො. ‘පයරපාපමිත්තාභවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ කලයාණමිත්තා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර

පමත්තා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අප්පමත්තා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර අස්සද්ධා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ සද්ධා භවිස්සාමා’ති

සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර අහිරිකා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ හිරිමනා

භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර අයනොත්තා.) [අයනොත්තප්.)

(ක.   භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ ඔත්තා.) භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර අප්පස්සුතා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ බහුස්සුතා

භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙොකරණීයයො.‘පයරකුසීතාභවිස්සන්ති, මයයමත්ථ 
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ආරද්ධවීරියා භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො කරණීයයො. ‘පයර මුට්ඨස්සතී

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ උපට්ඨිතස්සතී භවිස්සාමා’ති සල්යලයෙො

කරණීයයො. ‘පයර දුප්පඤ්ඤා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ පඤ්ඤාසම්පන්නා
භවිස්සාමා’තිසල්යලයෙො කරණීයයො.‘පයරසන්දිට්ඨිපරාමාසීආධානග්ගාහී

දුප්පටිනිස්සග්ගීභවිස්සන්ති, මයයමත්ථඅසන්දිට්ඨිපරාමාසීඅනාධානග්ගාහී
සුප්පටිනිස්සග්ගීභවිස්සාමා’ති සල්යලයෙොකරණීයයො. 

84. ‘‘චිත්තුප්පාදම්පි යෙො අහං, චුන්ද, කුසයලසු ධම්යමසු බහුකාරං 

[බහූපකාරං (ක.   වදාමි, යකො පනවායදොකායයනවාචාය අනුවිධීයනාසු!

තස්මාතිහ, චුන්ද, ‘පයර විහිංසකා භවිස්සන්ති, මයයමත්ථ අවිහිංසකා 

භවිස්සාමා’ති චිත්තං උප්පායදතබ්බං. ‘පයර පාණාතිපාතී භවිස්සන්ති, 
මයයමත්ථ පාණාතිපාතා පටිවිරතා භවිස්සාමා’ති චිත්තං 
උප්පායදතබ්බං…‘පයර සන්දිට්ඨිපරාමාසී ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී

භවිස්සන්ති, මයයමත්ථඅසන්දිට්ඨිපරාමාසීඅනාධානග්ගාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී
භවිස්සාමා’තිචිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

85. ‘‘යසයයථාපි, චුන්ද, විසයමො මග්යගො අස්ස, තස්ස [මග්යගො

තස්සාස්ස(සී.සයා..).   අඤ්යඤොසයමොමග්යගො පරික්කමනාය; යසයයථා

වා පන, චුන්ද, විසමං තිත්ථං අස්ස, තස්ස අඤ්ඤං සමං තිත්ථං

පරික්කමනාය; එවයමව යෙො, චුන්ද, විහිංසකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අවිහිංසා

යහොති පරික්කමනාය, පාණාතිපාතිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස පාණාතිපාතා

යවරමණී යහොති පරික්කමනාය, අදින්නාදායිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස 

අදින්නාදානා යවරමණී යහොති පරික්කමනාය, අබ්රහ්මචාරිස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස අබ්රහ්මචරියා යවරමණී යහොති පරික්කමනාය, මුසාවාදිස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස මුසාවාදා යවරමණී යහොති පරික්කමනාය, පිසුණවාචස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස පිසුණාය වාචාය යවරමණී යහොති පරික්කමනාය, 
ඵරුසවාචස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ඵරුසාය වාචාය යවරමණී යහොති

පරික්කමනාය, සම්ඵප්පලාපිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්ඵප්පලාපා යවරමණී 

යහොති පරික්කමනාය, අිකජ්ඣාලුස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අනිකජ්ඣා යහොති

පරික්කමනාය, බයාපන්නචිත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අබයාපායදො යහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාදිට්ඨි යහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොසඞ්කප්පස්සපුරිසපුග්ගලස්සසම්මාසඞ්කප්යපොයහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොවාචස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාවාචා යහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොකම්මන්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාකම්මන්යතො

යහොතිපරික්කමනාය, මිච්ොආජීවස්සපුරිසපුග්ගලස්සසම්මාආජීයවොයහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොවායාමස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාවායායමො යහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොසතිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාසති යහොති

පරික්කමනාය, මිච්ොසමාධිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාසමාධි යහොති 

පරික්කමනාය, මිච්ොඤාණිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාඤාණං යහොති



මජ්ඣිමනිකායයො මූලපණ්ණාසපාළි මූලපරියායවග්යගො 
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පටුන 

පරික්කමනාය, මිච්ොවිමුත්තිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාවිමුත්ති යහොති
පරික්කමනාය. 

‘‘ථීනමිද්ධපරියුට්ඨිතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස විගතථිනමිද්ධතා යහොති

පරික්කමනාය, උද්ධතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අනුද්ධච්චං යහොති

පරික්කමනාය, විචිකිච්ඡිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස තිණ්ණවිචිකිච්ෙතා යහොති

පරික්කමනාය, යකොධනස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අක්යකොයධො යහොති

පරික්කමනාය, උපනාහිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අනුපනායහො යහොති

පරික්කමනාය, මක්ඛිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අමක්යෙො යහොති පරික්කමනාය, 

පළාසිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අපළායසො යහොති පරික්කමනාය, ඉස්සුකිස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස අනිස්සුකිතා යහොති පරික්කමනාය, මච්ෙරිස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස අමච්ෙරියං යහොති පරික්කමනාය, සඨස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස

අසායඨයයං යහොති පරික්කමනාය, මායාවිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අමායා 

[අමායාවිතා (ක.   යහොති පරික්කමනාය, ථද්ධස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස

අත්ථද්ධියංයහොති පරික්කමනාය, අතිමානිස්සපුරිසපුග්ගලස්සඅනතිමායනො

යහොති පරික්කමනාය, දුබ්බචස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස යසොවචස්සතා යහොති

පරික්කමනාය, පාපමිත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස කලයාණමිත්තතා යහොති

පරික්කමනාය, පමත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අප්පමායදො යහොති 

පරික්කමනාය, අස්සද්ධස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස සද්ධා යහොති පරික්කමනාය, 

අහිරිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස හිර යහොති පරික්කමනාය, අයනොත්තාපිස්ස

පුරිසපුග්ගලස්ස ඔත්තප්පං යහොති පරික්කමනාය, අප්පස්සුතස්ස

පුරිසපුග්ගලස්සබාහුසච්චංයහොති පරික්කමනාය, කුසීතස්සපුරිසපුග්ගලස්ස

වීරියාරම්යභො යහොති පරික්කමනාය, මුට්ඨස්සතිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස

උපට්ඨිතස්සතිතා යහොති පරික්කමනාය, දුප්පඤ්ඤස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස

පඤ්ඤාසම්පදා යහොති පරික්කමනාය, සන්දිට්ඨිපරාමාසි-ආධානග්ගාහි-
දුප්පටිනිස්සග්ගිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අසන්දිට්ඨිපරාමාසිඅනාධානග්ගාහි-
සුප්පටිනිස්සග්ගිතායහොති පරික්කමනාය. 

86. ‘‘යසයයථාපි, චුන්ද, යය යකචි අකුසලා ධම්මා සබ්යබ යත 

අයධොභාගඞ්ගමනීයා [අයධොභාවඞ්ගමනීයා(සී.සයා..).  , යය යකචිකුසලා

ධම්මාසබ්යබයතඋපරිභාගඞ්ගමනීයා [උපරිභාවඞ්ගමනීයා (සී.සයා..).  , 

එවයමව යෙො, චුන්ද, විහිංසකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අවිහිංසා යහොති

උපරිභාගාය [උපරිභාවාය (සී. සයා.ක.  , පාණාතිපාතිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස
පාණාතිපාතා යවරමණී යහොති උපරිභාගාය…යප.… සන්දිට්ඨිපරාමාසි-
ආධානග්ගාහි-දුප්පටිනිස්සග්ගිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අසන්දිට්ඨිපරාමාසි-
අනාධානග්ගාහි-සුප්පටිනිස්සග්ගිතායහොතිඋපරිභාගාය. 

87. ‘‘යසොවත, චුන්ද, අත්තනාපලිපපලිපන්යනොපරං පලිපපලිපන්නං

උද්ධරිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යසො වත, චුන්ද, අත්තනා 
අපලිපපලිපන්යනොපරං පලිපපලිපන්නංඋද්ධරිස්සතීතිඨානයමතං විජ්ජති.
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යසොවත, චුන්ද, අත්තනාඅදන්යතොඅවිනීයතොඅපරිනිබ්බුයතොපරංදයමස්සති 

වියනස්සති පරිනිබ්බායපස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යසො වත, චුන්ද, 

අත්තනා දන්යතො විනීයතො පරිනිබ්බුයතො පරං දයමස්සති වියනස්සති 

පරිනිබ්බායපස්සතීතිඨානයමතං විජ්ජති. එවයමවයෙො, චුන්ද, විහිංසකස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස අවිහිංසා යහොති පරිනිබ්බානාය, පාණාතිපාතිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස පාණාතිපාතා යවරමණී යහොති පරිනිබ්බානාය.
අදින්නාදායිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අදින්නාදානා යවරමණී යහොති
පරිනිබ්බානාය. අබ්රහ්මචාරිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අබ්රහ්මචරියා යවරමණී
යහොති පරිනිබ්බානාය. මුසාවාදිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මුසාවාදා යවරමණී
යහොති පරිනිබ්බානාය. පිසුණවාචස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස පිසුණාය වාචාය
යවරමණී යහොති පරිනිබ්බානාය. ඵරුසවාචස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ඵරුසාය
වාචාය යවරමණී යහොති පරිනිබ්බානාය. සම්ඵප්පලාපිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස
සම්ඵප්පලාපා යවරමණී යහොති පරිනිබ්බානාය. අිකජ්ඣාලුස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස අනිකජ්ඣා යහොති පරිනිබ්බානාය. බයාපන්නචිත්තස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස අබයාපායදො යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොදිට්ඨිස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාදිට්ඨි යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොසඞ්කප්පස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොවාචස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාවාචා යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොකම්මන්තස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාකම්මන්යතො යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොආජීවස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාආජීයවො යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොවායාමස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාවායායමො යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොසතිස්ස 
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාසති යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොසමාධිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාසමාධි යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොඤාණිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස සම්මාඤාණං යහොති පරිනිබ්බානාය. මිච්ොවිමුත්තිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්සසම්මාවිමුත්තියහොති පරිනිබ්බානාය. 

‘‘ථීනමිද්ධපරියුට්ඨිතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස විගතථිනමිද්ධතා යහොති
පරිනිබ්බානාය. උද්ධතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අනුද්ධච්චං යහොති
පරිනිබ්බානාය. විචිකිච්ඡිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස තිණ්ණවිචිකිච්ෙතා යහොති
පරිනිබ්බානාය. යකොධනස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අක්යකොයධො යහොති
පරිනිබ්බානාය. උපනාහිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අනුපනායහො යහොති
පරිනිබ්බානාය.මක්ඛිස්සපුරිසපුග්ගලස්සඅමක්යෙොයහොති පරිනිබ්බානාය.
පළාසිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස අපළායසො යහොති පරිනිබ්බානාය. ඉස්සුකිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස අනිස්සුකිතා යහොති පරිනිබ්බානාය. මච්ෙරිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස අමච්ෙරියං යහොති පරිනිබ්බානාය. සඨස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස
අසායඨයයංයහොතිපරිනිබ්බානාය.මායාවිස්සපුරිසපුග්ගලස්ස අමායායහොති
පරිනිබ්බානාය.ථද්ධස්සපුරිසපුග්ගලස්සඅත්ථද්ධියංයහොති පරිනිබ්බානාය.
අතිමානිස්සපුරිසපුග්ගලස්සඅනතිමායනොයහොතිපරිනිබ්බානාය. දුබ්බචස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස යසොවචස්සතා යහොති පරිනිබ්බානාය. පාපමිත්තස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස කලයාණමිත්තතා යහොති පරිනිබ්බානාය. පමත්තස්ස
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පුරිසපුග්ගලස්ස අප්පමායදො යහොති පරිනිබ්බානාය. අස්සද්ධස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස සද්ධා යහොති පරිනිබ්බානාය. අහිරිකස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස
හිර යහොති පරිනිබ්බානාය. අයනොත්තාපිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස ඔත්තප්පං
යහොති පරිනිබ්බානාය. අප්පස්සුතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස බාහුසච්චං යහොති
පරිනිබ්බානාය. කුසීතස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස වීරියාරම්යභො යහොති
පරිනිබ්බානාය. මුට්ඨස්සතිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස උපට්ඨිතස්සතිතා යහොති
පරිනිබ්බානාය. දුප්පඤ්ඤස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස පඤ්ඤාසම්පදා යහොති
පරිනිබ්බානාය. සන්දිට්ඨිපරාමාසි-ආධානග්ගාහි-දුප්පටිනිස්සග්ගිස්ස
පුරිසපුග්ගලස්ස අසන්දිට්ඨිපරාමාසි-අනාධානග්ගාහි-සුප්පටිනිස්සග්ගිතා
යහොතිපරිනිබ්බානාය. 

88. ‘‘ඉති යෙො, චුන්ද, යදසියතො මයා සල්යලෙපරියායයො, යදසියතො 

චිත්තුප්පාදපරියායයො, යදසියතො පරික්කමනපරියායයො, යදසියතො

උපරිභාගපරියායයො, යදසියතො පරිනිබ්බානපරියායයො. යං යෙො, චුන්ද, 
සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං

උපාදාය, කතං යවො තං මයා. ‘එතානි, චුන්ද, රුක්ෙමූලානි, එතානි 

සුඤ්ඤාගාරානි, ඣායථ, චුන්ද, මා පමාදත්ථ, මා පච්ොවිප්පටිසාරියනො
අහුවත්ථ’– අයංයෙොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා. අත්තමයනොආයස්මාමහාචුන්යදොභගවයතොභාසිතං 
අිකනන්දීති. 

චතුත්තාලීසපදාවුත්තා, සන්ධයයොපඤ්චයදසිතා; 

සල්යලයෙොනාමසුත්තන්යතො, ගම්භීයරොසාගරූපයමොති. 

සල්යලෙසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. සම්මාදිට්ඨිසුත්තං 

89. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ිකක්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො ිකක්ෙයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං. ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘‘සම්මාදිට්ඨි [සම්මාදිට්ඨී (සී. සයා.   සම්මාදිට්ඨී’ති, ආවුයසො, වුච්චති.

කිත්තාවතානුයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොසම්මාදිට්ඨියහොති, උජුගතාස්ස

දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං

සද්ධම්ම’’න්ති? 

‘‘දූරයතොපි යෙො මයං, ආවුයසො, ආගච්යෙයයාම ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. සාධු
වතායස්මන්තංයයව සාරිපුත්තං පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො.
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ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, 

ආවුයසො, සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති
යෙො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා 
සාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො අකුසලඤ්ච පජානාති, 

අකුසලමූලඤ්ච පජානාති, කුසලඤ්ච පජානාති, කුසලමූලඤ්ච පජානාති – 

එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස

දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්මං.

කතමං පනාවුයසො, අකුසලං, කතමං අකුසලමූලං, කතමං කුසලං, කතමං

කුසලමූලං? පාණාතිපායතොයෙො, ආවුයසො, අකුසලං, අදින්නාදානංඅකුසලං, 

කායමසුමිච්ොචායරො අකුසලං, මුසාවායදො අකුසලං, පිසුණා වාචා 

[පිසුණවාචා (ක.   අකුසලං, ඵරුසා වාචා [ඵරුසවාචා (ක.   අකුසලං, 

සම්ඵප්පලායපොඅකුසලං, අිකජ්ඣාඅකුසලං, බයාපායදොඅකුසලං, මිච්ොදිට්ඨි

අකුසලං – ඉදං වුච්චතාවුයසො අකුසලං. කතමඤ්චාවුයසො, අකුසලමූලං? 

යලොයභො අකුසලමූලං, යදොයසො අකුසලමූලං, යමොයහො අකුසලමූලං – ඉදං

වුච්චතාවුයසො, අකුසලමූලං. 

‘‘කතමඤ්චාවුයසො, කුසලං? පාණාතිපාතා යවරමණී කුසලං, 

අදින්නාදානා යවරමණී කුසලං, කායමසුමිච්ොචාරා යවරමණී කුසලං, 

මුසාවාදා යවරමණී කුසලං, පිසුණාය වාචාය යවරමණී කුසලං, ඵරුසාය

වාචාය යවරමණී කුසලං, සම්ඵප්පලාපා යවරමණී කුසලං, අනිකජ්ඣා

කුසලං, අබයාපායදො කුසලං, සම්මාදිට්ඨි කුසලං – ඉදං වුච්චතාවුයසො, 

කුසලං. කතමඤ්චාවුයසො, කුසලමූලං? අයලොයභො කුසලමූලං, අයදොයසො

කුසලමූලං, අයමොයහොකුසලමූලං–ඉදංවුච්චතාවුයසො, කුසලමූලං. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං අකුසලං පජානාති, එවං

අකුසලමූලං පජානාති, එවංකුසලංපජානාති, එවංකුසලමූලංපජානාති, යසො

සබ්බයසො රාගානුසයං පහාය, පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති

දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, 

දිට්යඨවධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

90. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙොයතිකක්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස භාසිතං

අිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඋත්තරි [උත්තරිං(සී.

සයා. .).   පඤ්හං අපුච්ඡං [අපුච්ඡිංසු (සයා.   – ‘‘සියා පනාවුයසො, 

අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස

දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං

සද්ධම්ම’’න්ති? 
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‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො ආහාරඤ්ච

පජානාති, ආහාරසමුදයඤ්ච පජානාති, ආහාරනියරොධඤ්ච පජානාති, 

ආහාරනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතයමො

පනාවුයසො, ආහායරො, කතයමොආහාරසමුදයයො, කතයමොආහාරනියරොයධො, 

කතමා ආහාරනියරොධගාමිනී පටිපදා? චත්තායරොයම, ආවුයසො, ආහාරා

භූතානං වා සත්තානං ඨිතියා, සම්භයවසීනං වා අනුග්ගහාය. කතයම

චත්තායරො? කබළීකායරො ආහායරො ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො

දුතියයො, මයනොසඤ්යචතනා තතියා, විඤ්ඤාණං චතුත්ථං. තණ්හාසමුදයා 

ආහාරසමුදයයො, තණ්හානියරොධා ආහාරනියරොයධො, අයයමව අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො ආහාරනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං –

සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපොසම්මාවාචාසම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමොසම්මාසතිසම්මාසමාධි’. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං ආහාරං පජානාති, එවං

ආහාරසමුදයං පජානාති, එවං ආහාරනියරොධං පජානාති, එවං

ආහාරනියරොධගාමිනිංපටිපදංපජානාති, යසොසබ්බයසො රාගානුසයංපහාය, 

පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, 

අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, දිට්යඨවධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො

යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, 

උජුගතාස්සදිට්ඨි, ධම්යමඅයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං 
සද්ධම්ම’’න්ති. 

91. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙොයතිකක්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස භාසිතං
අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං උත්තරි පඤ්හං 

අපුච්ඡං – ‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං සද්ධම්ම’’න්ති? 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො දුක්ෙඤ්ච

පජානාති, දුක්ෙසමුදයඤ්ච පජානාති, දුක්ෙනියරොධඤ්ච පජානාති, 

දුක්ෙනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං

පනාවුයසො, දුක්ෙං, කතයමො දුක්ෙසමුදයයො, කතයමො දුක්ෙනියරොයධො, 

කතමා දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා? ජාතිපි දුක්ො, ජරාපි දුක්ො, මරණම්පි

දුක්ෙං, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ො, අප්පියයහි

සම්පයයොයගොපිදුක්යෙො, පියයහි විප්පයයොයගොපිදුක්යෙො, යම්පිච්ෙංන ලභති

තම්පි දුක්ෙං, සංඛිත්යතන පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා [පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධාපි 
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(ක.   දුක්ො–ඉදංවුච්චතාවුයසො, දුක්ෙං.කතයමොචාවුයසො, දුක්ෙසමුදයයො? 

යායංතණ්හා යපොයනොබ්භවිකානන්දීරාගසහගතා [යපොයනොභවිකා(සී..).   

තත්රතත්රාිකනන්දිනී [නන්දිරාගසහගතා (සී. .).  , යසයයථිදං, කාමතණ්හා

භවතණ්හා විභවතණ්හා – අයං වුච්චතාවුයසො, දුක්ෙසමුදයයො. කතයමො

චාවුයසො, දුක්ෙනියරොයධො? යයො තස්සායයව තණ්හාය
අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො පටිනිස්සග්යගො මුත්ති අනාලයයො – අයං

වුච්චතාවුයසො, දුක්ෙනියරොයධො. කතමා චාවුයසො, දුක්ෙනියරොධගාමිනී

පටිපදා? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිදං, 

සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි–අයංවුච්චතාවුයසො, දුක්ෙනියරොධගාමිනී
පටිපදා. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං දුක්ෙං පජානාති, එවං 

දුක්ෙසමුදයං පජානාති, එවං දුක්ෙනියරොධං පජානාති, එවං

දුක්ෙනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං පහාය, 

පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, 

අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, දිට්යඨවධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො

යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, 

උජුගතාස්සදිට්ඨි, ධම්යමඅයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං
සද්ධම්ම’’න්ති. 

92. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙොයතිකක්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස භාසිතං
අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං උත්තරි පඤ්හං 

අපුච්ඡං – ‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 

සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමංසද්ධම්ම’’න්ති? 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො ජරාමරණඤ්ච

පජානාති, ජරාමරණසමුදයඤ්ච පජානාති, ජරාමරණනියරොධඤ්ච පජානාති, 

ජරාමරණනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, 

ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං

පනාවුයසො, ජරාමරණං, කතයමො ජරාමරණසමුදයයො, කතයමො

ජරාමරණනියරොයධො, කතමා ජරාමරණනියරොධගාමිනී පටිපදා? යා යතසං
යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ෙණ්ඩිච්චං
පාලිච්චං වලිත්තචතා ආයුයනො සංහානි ඉන්ද්රියානං පරිපායකො – අයං

වුච්චතාවුයසො, ජරා. කතමඤ්චාවුයසො, මරණං? යා [යං (.). ක. , 
සතිපට්ඨානසුත්යතපි  යතසංයතසංසත්තානං තම්හාතම්හා සත්තනිකායා
චුති චවනතා යභයදො අන්තරධානං මච්චු මරණං කාලංකිරියා ෙන්ධානං

යභයදො, කයළවරස්ස නික්යෙයපො, ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යෙයදො – ඉදං

වුච්චතාවුයසො, මරණං.ඉති අයඤ්චජරාඉදඤ්චමරණං–ඉදංවුච්චතාවුයසො, 
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ජරාමරණං. ජාතිසමුදයා ජරාමරණසමුදයයො, ජාතිනියරොධා

ජරාමරණනියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

ජරාමරණනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං ජරාමරණං පජානාති, එවං

ජරාමරණසමුදං පජානාති, එවං ජරාමරණනියරොධං පජානාති, එවං 

ජරාමරණනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං 

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

93. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො ජාතිඤ්ච පජානාති, 

ජාතිසමුදයඤ්ච පජානාති, ජාතිනියරොධඤ්ච පජානාති, ජාතිනියරොධගාමිනිං

පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්මං.කතමාපනාවුයසො, ජාති, කතයමො

ජාතිසමුදයයො, කතයමොජාතිනියරොයධො, කතමාජාතිනියරොධගාමිනීපටිපදා? 
යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායය ජාති සඤ්ජාති

ඔක්කන්ති අිකනිබ්බත්ති ෙන්ධානං පාතුභායවො, ආයතනානං පටිලායභො –

අයං වුච්චතාවුයසො, ජාති. භවසමුදයා ජාතිසමුදයයො, භවනියරොධා

ජාතිනියරොයධො, අයයමවඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො ජාතිනියරොධගාමිනී 

පටිපදා, යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං ජාතිං පජානාති, එවං

ජාතිසමුදයං පජානාති, එවං ජාතිනියරොධං පජානාති, එවං

ජාතිනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

94. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො භවඤ්ච පජානාති, 

භවසමුදයඤ්ච පජානාති, භවනියරොධඤ්ච පජානාති, භවනියරොධගාමිනිං

පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 

සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතයමො පනාවුයසො, භයවො, 

කතයමො භවසමුදයයො, කතයමො භවනියරොයධො, කතමා භවනියරොධගාමිනී

පටිපදා? තයයොයම, ආවුයසො, භවා – කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො.
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උපාදානසමුදයා භවසමුදයයො, උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, අයයමව

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො භවනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං භවං පජානාති, එවං

භවසමුදයං පජානාති, එවං භවනියරොධං පජානාති, එවං භවනියරොධගාමිනිං

පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං පහාය…යප.…

දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති. එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො 

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

95. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො උපාදානඤ්ච

පජානාති, උපාදානසමුදයඤ්ච පජානාති, උපාදානනියරොධඤ්ච පජානාති, 

උපාදානනියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්ච පජානාති–එත්තාවතාපියෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං

පනාවුයසො, උපාදානං, කතයමො උපාදානසමුදයයො, කතයමො

උපාදානනියරොයධො, කතමා උපාදානනියරොධගාමිනී පටිපදා? චත්තාරිමානි, 

ආවුයසො, උපාදානානි – කාමුපාදානං, දිට්ඨුපාදානං, සීලබ්බතුපාදානං, 

අත්තවාදුපාදානං. තණ්හාසමුදයා උපාදානසමුදයයො, තණ්හානියරොධා 

උපාදානනියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො 

උපාදානනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං උපාදානං පජානාති, එවං 

උපාදානසමුදයං පජානාති, එවං උපාදානනියරොධං පජානාති, එවං

උපාදානනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

96. ‘‘සාධාවුයසො’’ති යෙො…යප.…අපුච්ඡං– සියාපනාවුයසො…යප.…

‘‘සියා, ආවුයසො.යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොතණ්හඤ්චපජානාති, 

තණ්හාසමුදයඤ්ච පජානාති, තණ්හානියරොධඤ්ච පජානාති, 

තණ්හානියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමා

පනාවුයසො, තණ්හා, කතයමොතණ්හාසමුදයයො, කතයමොතණ්හානියරොයධො, 

කතමා තණ්හානියරොධගාමිනී පටිපදා? ෙයියම, ආවුයසො, තණ්හාකායා –
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රූපතණ්හා, සද්දතණ්හා, ගන්ධතණ්හා, රසතණ්හා, යඵොට්ඨබ්බතණ්හා, 

ධම්මතණ්හා. යවදනාසමුදයා තණ්හාසමුදයයො, යවදනානියරොධා

තණ්හානියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

තණ්හානියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං තණ්හං පජානාති, එවං 

තණ්හාසමුදයං පජානාති, එවං තණ්හානියරොධං පජානාති, එවං

තණ්හානියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

97. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො.යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොයවදනඤ්චපජානාති, 

යවදනාසමුදයඤ්ච පජානාති, යවදනානියරොධඤ්ච පජානාති, 

යවදනානියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමා

පනාවුයසො, යවදනා, කතයමොයවදනාසමුදයයො, කතයමොයවදනානියරොයධො, 

කතමා යවදනානියරොධගාමිනී පටිපදා? ෙයියම, ආවුයසො, යවදනාකායා –

චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා, යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා, ඝානසම්ඵස්සජා

යවදනා, ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා, කායසම්ඵස්සජා යවදනා, 

මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා. ඵස්සසමුදයා යවදනාසමුදයයො, ඵස්සනියරොධා 

යවදනානියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

යවදනානියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං යවදනං පජානාති, එවං

යවදනාසමුදයං පජානාති, එවං යවදනානියරොධං පජානාති, එවං

යවදනානියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං සද්ධම්ම’’න්ති. 

98. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො ඵස්සඤ්ච පජානාති, 

ඵස්සසමුදයඤ්ච පජානාති, ඵස්සනියරොධඤ්චපජානාති, ඵස්සනියරොධගාමිනිං

පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන
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සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතයමො පනාවුයසො, ඵස්යසො, 

කතයමො ඵස්සසමුදයයො, කතයමො ඵස්සනියරොයධො, කතමා

ඵස්සනියරොධගාමිනී පටිපදා? ෙයියම, ආවුයසො, ඵස්සකායා –

චක්ඛුසම්ඵස්යසො, යසොතසම්ඵස්යසො, ඝානසම්ඵස්යසො, ජිව්හාසම්ඵස්යසො, 

කායසම්ඵස්යසො, මයනොසම්ඵස්යසො. සළායතනසමුදයා ඵස්සසමුදයයො, 

සළායතනනියරොධාඵස්සනියරොයධො, අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො

ඵස්සනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං ඵස්සං පජානාති, එවං

ඵස්සසමුදයං පජානාති, එවං ඵස්සනියරොධං පජානාති, එවං

ඵස්සනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

99. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සළායතනඤ්ච

පජානාති, සළායතනසමුදයඤ්ච පජානාති, සළායතනනියරොධඤ්චපජානාති, 

සළායතනනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, 

ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං 

පනාවුයසො, සළායතනං, කතයමො සළායතනසමුදයයො, කතයමො

සළායතනනියරොයධො, කතමා සළායතනනියරොධගාමිනී පටිපදා? ෙයිමානි, 

ආවුයසො, ආයතනානි – චක්ොයතනං, යසොතායතනං, ඝානායතනං, 

ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං. නාමරූපසමුදයා

සළායතනසමුදයයො, නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො, අයයමව

අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොසළායතනනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං
–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොඑවංසළායතනංපජානාති, එවං 

සළායතනසමුදයං පජානාති, එවං සළායතනනියරොධං පජානාති, එවං 

සළායතනනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං

පහාය…යප… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං සද්ධම්ම’’න්ති. 

100. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො නාමරූපඤ්ච

පජානාති, නාමරූපසමුදයඤ්ච පජානාති, නාමරූපනියරොධඤ්ච පජානාති, 

නාමරූපනියරොධගාමිනිංපටිපදඤ්චපජානාති– එත්තාවතාපියෙො, ආවුයසො, 
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පටුන 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං

පනාවුයසො, නාමරූපං, කතයමො නාමරූපසමුදයයො, කතයමො

නාමරූපනියරොයධො, කතමා නාමරූපනියරොධගාමිනී පටිපදා? යවදනා, 

සඤ්ඤා, යචතනා, ඵස්යසො, මනසිකායරො – ඉදං වුච්චතාවුයසො, නාමං; 

චත්තාරි ච මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූපං – ඉදං

වුච්චතාවුයසො, රූපං.ඉතිඉදඤ්ච නාමංඉදඤ්චරූපං –ඉදංවුච්චතාවුයසො, 

නාමරූපං. විඤ්ඤාණසමුදයා නාමරූපසමුදයයො, විඤ්ඤාණනියරොධා

නාමරූපනියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

නාමරූපනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං නාමරූපං පජානාති, එවං

නාමරූපසමුදයං පජානාති, එවං නාමරූපනියරොධං පජානාති, එවං 

නාමරූපනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං 

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 

101. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො විඤ්ඤාණඤ්ච

පජානාති, විඤ්ඤාණසමුදයඤ්ච පජානාති, විඤ්ඤාණනියරොධඤ්චපජානාති, 

විඤ්ඤාණනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, 

ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමං

පනාවුයසො, විඤ්ඤාණං, කතයමො විඤ්ඤාණසමුදයයො, කතයමො

විඤ්ඤාණනියරොයධො, කතමා විඤ්ඤාණනියරොධගාමිනී පටිපදා? ෙයියම, 

ආවුයසො, විඤ්ඤාණකායා – චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණං.

සඞ්ොරසමුදයා විඤ්ඤාණසමුදයයො, සඞ්ොරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො, 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො විඤ්ඤාණනියරොධගාමිනී පටිපදා, 
යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොඑවං විඤ්ඤාණංපජානාති, එවං 

විඤ්ඤාණසමුදයං පජානාති, එවං විඤ්ඤාණනියරොධං පජානාති, එවං

විඤ්ඤාණනියරොධගාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො සබ්බයසො රාගානුසයං 

පහාය…යප.… දුක්ෙස්සන්තකයරො යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමංසද්ධම්ම’’න්ති. 
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102. ‘‘සාධාවුයසො’’ති යෙො…යප.…අපුච්ඡං– සියාපනාවුයසො…යප.…

‘‘සියා, ආවුයසො.යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොසඞ්ොයරචපජානාති, 

සඞ්ොරසමුදයඤ්ච පජානාති, සඞ්ොරනියරොධඤ්ච පජානාති, 

සඞ්ොරනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්චපජානාති –එත්තාවතාපියෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතයම

පනාවුයසො, සඞ්ොරා, කතයමො සඞ්ොරසමුදයයො, කතයමො 

සඞ්ොරනියරොයධො, කතමා සඞ්ොරනියරොධගාමිනී පටිපදා? තයයොයම, 

ආවුයසො, සඞ්ොරා – කායසඞ්ොයරො, වචීසඞ්ොයරො, චිත්තසඞ්ොයරො.

අවිජ්ජාසමුදයා සඞ්ොරසමුදයයො, අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො සඞ්ොරනියරොධගාමිනී පටිපදා, 
යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං සඞ්ොයර පජානාති, එවං 

සඞ්ොරසමුදයං පජානාති, එවං සඞ්ොරනියරොධං පජානාති, එවං

සඞ්ොරනියරොධගාමිනිංපටිපදං පජානාති, යසොසබ්බයසොරාගානුසයංපහාය, 

පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, 

අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, දිට්යඨව ධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො

යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, 

උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යමඅයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං
සද්ධම්ම’’න්ති. 

103. ‘‘සාධාවුයසො’’තියෙො…යප.…අපුච්ඡං–සියාපනාවුයසො…යප.… 

‘‘සියා, ආවුයසො.යයතොයෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකොඅවිජ්ජඤ්චපජානාති, 

අවිජ්ජාසමුදයඤ්ච පජානාති, අවිජ්ජානියරොධඤ්ච පජානාති, 

අවිජ්ජානියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතමා

පනාවුයසො, අවිජ්ජා, කතයමො අවිජ්ජාසමුදයයො, කතයමො අවිජ්ජානියරොයධො, 

කතමා අවිජ්ජානියරොධගාමිනී පටිපදා? යං යෙො, ආවුයසො, දුක්යෙ

අඤ්ඤාණං, දුක්ෙසමුදයය අඤ්ඤාණං, දුක්ෙනියරොයධ අඤ්ඤාණං, 

දුක්ෙනියරොධගාමිනියා පටිපදාය අඤ්ඤාණං – අයං වුච්චතාවුයසො, අවිජ්ජා.

ආසවසමුදයා අවිජ්ජාසමුදයයො, ආසවනියරොධා අවිජ්ජානියරොයධො, අයයමව

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො අවිජ්ජානියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං අවිජ්ජං පජානාති, එවං

අවිජ්ජාසමුදයං පජානාති, එවං අවිජ්ජානියරොධං පජානාති, එවං 

අවිජ්ජානියරොධගාමිනිංපටිපදංපජානාති, යසොසබ්බයසොරාගානුසයංපහාය, 

පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, 
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අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, දිට්යඨව ධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො

යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, 

උජුගතාස්සදිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදනසමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං
සද්ධම්ම’’න්ති. 

104. ‘‘සාධාවුයසො’’ති යෙොයතිකක්ඛූ ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සභාසිතං
අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං උත්තරි පඤ්හං

අපුච්ඡං – ‘‘සියා පනාවුයසො, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා අරියසාවයකො

සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමංසද්ධම්ම’’න්ති? 

‘‘සියා, ආවුයසො. යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො ආසවඤ්ච

පජානාති, ආසවසමුදයඤ්ච පජානාති, ආසවනියරොධඤ්ච පජානාති, 

ආසවනියරොධගාමිනිං පටිපදඤ්ච පජානාති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 

අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, උජුගතාස්ස දිට්ඨි, ධම්යම 

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතො ඉමං සද්ධම්මං. කතයමො

පනාවුයසො, ආසයවො, කතයමො ආසවසමුදයයො, කතයමො ආසවනියරොයධො, 

කතමා ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදාති? තයයොයම, ආවුයසො, ආසවා – 

කාමාසයවො, භවාසයවො, අවිජ්ජාසයවො. අවිජ්ජාසමුදයා ආසවසමුදයයො, 

අවිජ්ජානියරොධා ආසවනියරොයධො, අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො එවං ආසවං පජානාති, එවං

ආසවසමුදයං පජානාති, එවං ආසවනියරොධං පජානාති, එවං

ආසවනියරොධගාමිනිංපටිපදං පජානාති, යසොසබ්බයසො රාගානුසයං පහාය, 

පටිඝානුසයං පටිවියනොයදත්වා, ‘අස්මී’ති දිට්ඨිමානානුසයං සමූහනිත්වා, 

අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායදත්වා, දිට්යඨව ධම්යම දුක්ෙස්සන්තකයරො

යහොති – එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති, 

උජුගතාස්සදිට්ඨි, ධම්යමඅයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ආගයතොඉමං
සද්ධම්ම’’න්ති. 

ඉදමයවොචායස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

සම්මාදිට්ඨිසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. [ඉයතොපරං යකසුචියපොත්ථයකසුඉමාපි

ගාථායයො§එවංදිස්සන්ති–§දුක්ෙංජරාමරණංඋපාදානං, සළායතනං

නාමරූපං.විඤ්ඤාණංයාසාපයර, කතමාපනාවුයසොපදානං§කිංජාති

තණ්හාච යවදනා, අවිජ්ජායචතුක්කනයයො.චත්තාරිපයරකතමා, 

පනාවුයසොපදානංයකවලං§ආහායරොචභයවො ඵස්යසො, සඞ්ොයරො
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ආසවපඤ්චයමො.යාවපඤ්චපයරකතමා, පනාවුයසොපදානංකිං§කතමන්ති 

ෙබ්බිධාවුත්තං, කතමානිචතුබ්බිධානි.කතයමොපඤ්චවියධොවුත්යතො, 
සබ්යබසං එකසඞ්ොනංපඤ්චනයපදානිචාති  

10. මහාසතිපට්ඨානසුත්තං 

105. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාකුරූසුවිහරතිකම්මාසධම්මං
නාමකුරූනං නිගයමො.තත්රයෙොභගවාිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘ිකක්ෙයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියත ිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

උද්යදයසො 

106. ‘‘එකායයනො අයං, ිකක්ෙයව, මග්යගො සත්තානං විසුද්ධියා, 

යසොකපරියදවානං [පරිද්දවානං(සී..).   සමතික්කමාය, දුක්ෙයදොමනස්සානං

අත්ථඞ්ගමාය, ඤායස්ස අධිගමාය, නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං
චත්තායරොසතිපට්ඨානා. 

‘‘කතයමචත්තායරො? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති

ආතා.) සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; 

යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා, වියනයය

යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති ආතා.)

සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා, වියනයය යලොයක
අිකජ්ඣායදොමනස්සං. 

උද්යදයසොනිට්ඨියතො. 

කායානුපස්සනාආනාපානපබ්බං 

107. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරඤ්ඤගයතොවාරුක්ෙමූලගයතොවාසුඤ්ඤාගාරගයතොවා

නිසීදති, පල්ලඞ්කං ආභජිත්වා, උජුං කායං පණිධාය, පරිමුෙං සතිං

උපට්ඨයපත්වා. යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව [සයතො (සී. සයා.   

පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති, දීඝං වා

පස්සසන්යතො ‘දීඝංපස්සසාමී’තිපජානාති, රස්සංවාඅස්සසන්යතො ‘රස්සං

අස්සසාමී’ති පජානාති, රස්සං වා පස්සසන්යතො ‘රස්සං පස්සසාමී’ති

පජානාති, ‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති, 

‘සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ොරං 

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ොරං පස්සසිස්සාමී’ති 
සික්ෙති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, දක්යෙො භමකායරො වා භමකාරන්යතවාසී වා 

දීඝං වා අඤ්ෙන්යතො ‘දීඝං අඤ්ොමී’ති පජානාති, රස්සං වා අඤ්ෙන්යතො
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‘රස්සං අඤ්ොමී’ති පජානාති; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු දීඝං වා

අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්යතො ‘දීඝං

පස්සසාමී’ති පජානාති, රස්සං වා අස්සසන්යතො ‘රස්සං අස්සසාමී’ති

පජානාති, රස්සං වා පස්සසන්යතො ‘රස්සං පස්සසාමී’ති පජානාති; 

‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති, ‘සබ්බකායපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ොරං අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ෙති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ොරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ෙති. ඉති

අජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සීවිහරති, බහිද්ධාවාකායයකායානුපස්සී 

විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහරති; 

සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං

විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිංවිහරති. ‘අත්ථිකායයො’තිවා
පනස්සසතිපච්චුපට්ඨිතායහොති.යාවයදව ඤාණමත්තායපටිස්සතිමත්තාය

අනිස්සියතොචවිහරති, නචකිඤ්චි යලොයකඋපාදියති.එවම්පියෙො [එවම්පි

(සී.සයා..).  , ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති. 

ආනාපානපබ්බංනිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනාඉරියාපථපබ්බං 

108. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ගච්ෙන්යතො වා ‘ගච්ොමී’ති

පජානාති, ඨියතො වා ‘ඨියතොම්හී’ති පජානාති, නිසින්යනො වා 

‘නිසින්යනොම්හී’ති පජානාති, සයායනො වා ‘සයායනොම්හී’ති පජානාති. යථා
යථා වා පනස්ස කායයො පණිහියතො යහොති තථා තථා නං පජානාති. ඉති

අජ්ඣත්තංවාකායය කායානුපස්සීවිහරති, බහිද්ධාවාකායයකායානුපස්සී

විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහරති; 

සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං

විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී වාකායස්මිංවිහරති. ‘අත්ථි කායයො’තිවා
පනස්සසති පච්චුපට්ඨිතායහොති.යාවයදවඤාණමත්තායපටිස්සතිමත්තාය

අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති. 

ඉරියාපථපබ්බංනිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනාසම්පජානපබ්බං 

109. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අිකක්කන්යත පටික්කන්යත

සම්පජානකාර යහොති, ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාර යහොති, 

සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාර යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ

සම්පජානකාරයහොති, අසියත.)යත ොයියතසායියතසම්පජානකාරයහොති, 

උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරයහොති, ගයත ඨියතනිසින්යනසුත්යත
ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව සම්පජානකාර යහොති. ඉති අජ්ඣත්තං වා
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කායයකායානුපස්සීවිහරති…යප.…එවම්පියෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායය 
කායානුපස්සීවිහරති. 

සම්පජානපබ්බංනිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනාපටිකූලමනසිකාරපබ්බං 

110. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං පාදතලා, 

අයධො යකසමත්ථකා, තචපරියන්තං ෙයරං නානප්පකාරස්ස අසුචියනො

පච්චයවක්ෙති – ‘අත්ථි ඉමස්මිංකායය යකසා යලොමානො දන්තාතයචො

මංසං න්හාරු [නහාරු(සී.සයා..).   අට්ඨිඅට්ඨිමිඤ්ජංවක්කං හදයංයකනං
කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරසං පිත්තං
යසම්හං පුබ්යබො යලොහිතං යසයදො යමයදො අස්සු වසා යෙයළො සිඞ්ඝාණිකා

ලසිකාමුත්ත’න්ති [මුත්තංමත්ථලුඞ්ගන්ති(ක.  . 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, උභයතොමුො පුයතොළි [මූයතොළී (සී. සයා. .).   

ෙයරා නානාවිහිතස්ස ධඤ්ඤස්ස, යසයයථිදං – සාලීනං වීහීනං මුග්ගානං
මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො මුඤ්චිත්වා
පච්චයවක්යෙයය–‘ඉයමසාලීඉයම වීහීඉයම මුග්ගාඉයමමාසාඉයමතිලා

ඉයම තණ්ඩුලා’ති. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං

පාදතලා, අයධො යකසමත්ථකා, තචපරියන්තං ෙයරං නානප්පකාරස්ස
අසුචියනො පච්චයවක්ෙති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය යකසා යලොමා…යප.… 
මුත්ත’න්ති. 

‘‘ඉතිඅජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සීවිහරති…යප.…එවම්පියෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති. 

පටිකූලමනසිකාරපබ්බංනිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනාධාතුමනසිකාරපබ්බං 

111. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං යථාඨිතං 
යථාපණිහිතං ධාතුයසො පච්චයවක්ෙති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු
ආයපොධාතු යතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, දක්යෙොයගොඝාතයකොවා යගොඝාතකන්යතවාසී

වා ගාවිං වධිත්වා චතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ (සී. සයා. .).   බිලයසො

විභජිත්වානිසින්යනොඅස්ස.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඉමයමවකායං
යථාඨිතං යථාපණිහිතං ධාතුයසො පච්චයවක්ෙති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය
පථවීධාතුආයපොධාතුයතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති.ඉතිඅජ්ඣත්තංවාකායය

කායානුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායය
කායානුපස්සීවිහරති. 
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පටුන 

ධාතුමනසිකාරපබ්බංනිට්ඨිතං. 

කායානුපස්සනානවසිවථිකපබ්බං 

112. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරරං
සිවථිකාය ෙඩ්ඩිතං එකාහමතං වා ද්වීහමතං වා තීහමතං වා උද්ධුමාතකං
විනීලකං විපුබ්බකජාතං. යසො ඉමයමව කායං උපසංහරති – ‘අයම්පි යෙො

කායයොඑවංධම්යමොඑවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති [එතංඅනතීයතොති(සී..).  . 

ඉති අජ්ඣත්තං වා කායය කායානුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරරං සිවථිකාය
ෙඩ්ඩිතං කායකහි වා ෙජ්ජමානං කුලයලහි වා ෙජ්ජමානං ගිජ්යඣහි වා
ෙජ්ජමානංකඞ්යකහිවාෙජ්ජමානංසුනයෙහිවාෙජ්ජමානංබයග්යඝහිවා 

ෙජ්ජමානං දී.)හි වා ෙජ්ජමානං සිඞ්ගායලහි වා [ගිජ්යඣහි වා ෙජ්ජමානං, 

සුවායනහිවාෙජ්ජමානං, සිගායලහිවා (සයා..).   ෙජ්ජමානං විවියධහිවා
පාණකජායතහිෙජ්ජමානං.යසොඉමයමවකායංඋපසංහරති–‘අයම්පියෙො
කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති. ඉතිඅජ්ඣත්තං වාකායය

කායානුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායය
කායානුපස්සීවිහරති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරරං සිවථිකාය
ෙඩ්ඩිතං අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.… 
අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං නිමංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…
අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං අපගතමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…

අට්ඨිකානි අපගතසම්බන්ධානි [අපගතන්හාරුසම්බන්ධානි (සයා.   දිසා 

විදිසා වික්ඛිත්තානි, අඤ්යඤන හත්ථට්ඨිකං අඤ්යඤන පාදට්ඨිකං 

අඤ්යඤන යගොප්ඵකට්ඨිකං [‘‘අඤ්යඤන යගොප්ඵකට්ඨික’’න්ති ඉදං සී.
සයා. .). යපොත්ථයකසු නත්ථි  අඤ්යඤන ජඞ්ඝට්ඨිකං අඤ්යඤන

ඌරුට්ඨිකං අඤ්යඤන කටිට්ඨිකං [අඤ්යඤන කටට්ඨිකං අඤ්යඤන
පිට්ඨට්ඨිකංඅඤ්යඤනකණ්ටකට්ඨිකංඅඤ්යඤනඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන
උරට්ඨිකංඅඤ්යඤනඅංසට්ඨිකංඅඤ්යඤනබාහුට්ඨිකං(සයා.   අඤ්යඤන

ඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන පිට්ඨිට්ඨිකං අඤ්යඤන ෙන්ධට්ඨිකං [අඤ්යඤන
කටට්ඨිකං අඤ්යඤන පිට්ඨට්ඨිකං අඤ්යඤන කණ්ටකට්ඨිකං අඤ්යඤන
ඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන උරට්ඨිකං අඤ්යඤන අංසට්ඨිකං අඤ්යඤන

බාහුට්ඨිකං (සයා.   අඤ්යඤන ගීවට්ඨිකං අඤ්යඤන හනුකට්ඨිකං
අඤ්යඤන දන්තට්ඨිකං අඤ්යඤන සීසකටාහං. යසො ඉමයමව කායං
උපසංහරති–‘අයම්පියෙොකායයොඑවංධම්යමොඑවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති.

ඉති අජ්ඣත්තං වා කායය කායානුපස්සී විහරති…යප.… එවම්පි යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සීවිහරති. 
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‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරරං සිවථිකාය

ෙඩ්ඩිතං, අට්ඨිකානියසතානිසඞ්ෙවණ්ණපටිභාගානි [සඞ්ෙවණ්ණූපනිභානි

(සී.සයා..).   …යප.…අට්ඨිකානි පුඤ්ජකිතානියතයරොවස්සිකානි…යප.…

අට්ඨිකානි ෙයතීනි චුණ්ණකජාතානි. යසො ඉමයමව කායං උපසංහරති –
‘අයම්පි යෙො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති. ඉති

අජ්ඣත්තංවාකායයකායානුපස්සී විහරති, බහිද්ධාවාකායයකායානුපස්සී

විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කායය කායානුපස්සී විහරති; 

සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං 

විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවාකායස්මිංවිහරති. ‘අත්ථිකායයො’තිවා
පනස්සසති පච්චුපට්ඨිතායහොති.යාවයදවඤාණමත්තායපටිස්සතිමත්තාය

අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයකායානුපස්සී විහරති. 

නවසිවථිකපබ්බංනිට්ඨිතං. 

චුද්දසකායානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

යවදනානුපස්සනා 

113. ‘‘කථඤ්ච පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරති? 

ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසුෙංවා [සුෙං, දුක්ෙං, අදුක්ෙමසුෙං(සී.සයා..).ක.   

යවදනං යවදයමායනො‘සුෙංයවදනංයවදයාමී’තිපජානාති; දුක්ෙංවා [සුෙං, 
දුක්ෙංඅදුක්ෙමසුෙං(සී.සයා..).ක.   යවදනංයවදයමායනො‘දුක්ෙංයවදනං 

යවදයාමී’තිපජානාති; අදුක්ෙමසුෙංවායවදනංයවදයමායනො‘අදුක්ෙමසුෙං

යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති; සාමිසං වා සුෙං යවදනං යවදයමායනො

‘සාමිසං සුෙං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති; නිරාමිසං වා සුෙං යවදනං

යවදයමායනො ‘නිරාමිසං සුෙං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති; සාමිසං වා

දුක්ෙංයවදනංයවදයමායනො‘සාමිසංදුක්ෙංයවදනංයවදයාමී’ති පජානාති; 
නිරාමිසං වා දුක්ෙං යවදනං යවදයමායනො ‘නිරාමිසං දුක්ෙං යවදනං

යවදයාමී’ති පජානාති; සාමිසං වා අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවදයමායනො

‘සාමිසං අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවදයාමී’ති පජානාති; නිරාමිසං වා
අදුක්ෙමසුෙං යවදනං යවදයමායනො ‘නිරාමිසං අදුක්ෙමසුෙං යවදනං

යවදයාමී’තිපජානාති; ඉතිඅජ්ඣත්තංවායවදනාසුයවදනානුපස්සී විහරති, 

බහිද්ධාවායවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධාවායවදනාසු 

යවදනානුපස්සී විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා යවදනාසු විහරති, 

වයධම්මානුපස්සීවා යවදනාසුවිහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවායවදනාසු
විහරති. ‘අත්ථි යවදනා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි

යලොයකඋපාදියති.එවම්පියෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයවදනාසුයවදනානුපස්සී
විහරති. 
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යවදනානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනා 

114. ‘‘කථඤ්ච පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති? 

ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, 

වීතරාගං වා චිත්තං ‘වීතරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති; සයදොසං වා චිත්තං

‘සයදොසංචිත්ත’න්තිපජානාති, වීතයදොසංවාචිත්තං ‘වීතයදොසංචිත්ත’න්ති 

පජානාති; සයමොහංවාචිත්තං‘සයමොහංචිත්ත’න්තිපජානාති, වීතයමොහංවා

චිත්තං ‘වීතයමොහං චිත්ත’න්ති පජානාති; සංඛිත්තං වා චිත්තං ‘සංඛිත්තං

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

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

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

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

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

අසමාහිතංවාචිත්තං ‘අසමාහිතං චිත්ත’න්තිපජානාති; විමුත්තංවාචිත්තං

‘විමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති, අවිමුත්තංවාචිත්තං‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්ති

පජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා

චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධාවා චිත්යතචිත්තානුපස්සී

විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා

චිත්තස්මිං විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං විහරති. ‘අත්ථි
චිත්ත’න්ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව ඤාණමත්තාය

පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. 

එවම්පියෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුචිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරති. 

චිත්තානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනානීවරණපබ්බං 

115. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහරති? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු නීවරයණසු. 

කථඤ්ච පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු 

නීවරයණසු? 

‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසන්තංවා අජ්ඣත්තංකාමච්ෙන්දං ‘අත්ථියම

අජ්ඣත්තංකාමච්ෙන්යදො’තිපජානාති, අසන්තං වාඅජ්ඣත්තංකාමච්ෙන්දං

‘නත්ථියමඅජ්ඣත්තංකාමච්ෙන්යදො’තිපජානාති; යථාච අනුප්පන්නස්ස

කාමච්ෙන්දස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස 

කාමච්ෙන්දස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
කාමච්ෙන්දස්සආයතිං අනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 
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පටුන 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං බයාපාදං ‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං බයාපායදො’ති

පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං බයාපාදං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

බයාපායදො’තිපජානාති; යථාචඅනුප්පන්නස්සබයාපාදස්ස උප්පායදොයහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස බයාපාදස්ස පහානං යහොති තඤ්ච

පජානාති, යථා ච පහීනස්ස බයාපාදස්ස ආයතිං අනුප්පායදො යහොති තඤ්ච
පජානාති. 

‘‘සන්තංවාඅජ්ඣත්තංථීනමිද්ධං‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධ’න්ති

පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථීනමිද්ධං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

ථීනමිද්ධ’න්ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස උප්පායදො

යහොතිතඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස ථීනමිද්ධස්ස පහානං යහොති

තඤ්ච පජානාති, යථාචපහීනස්සථීනමිද්ධස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොති
තඤ්චපජානාති. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්චං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ති

පජානාති; යථා ච අනුප්පන්නස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පායදො යහොති

තඤ්චපජානාති, යථා චඋප්පන්නස්සඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානංයහොති

තඤ්චපජානාති, යථාච පහීනස්සඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්සආයතිංඅනුප්පායදො
යහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘සන්තංවාඅජ්ඣත්තංවිචිකිච්ෙං ‘අත්ථියමඅජ්ඣත්තං විචිකිච්ො’ති

පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ෙං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

විචිකිච්ො’තිපජානාති; යථාචඅනුප්පන්නායවිචිකිච්ොයඋප්පායදොයහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නාය විචිකිච්ොය පහානං යහොති තඤ්ච

පජානාති, යථා ච පහීනාය විචිකිච්ොය ආයතිං අනුප්පායදො යහොති තඤ්ච
පජානාති. 

‘‘ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු
විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහරතිපඤ්චසුනීවරයණසු. 

නීවරණපබ්බංනිට්ඨිතං. 



මජ්ඣිමනිකායයො මූලපණ්ණාසපාළි මූලපරියායවග්යගො 

65 

පටුන 

ධම්මානුපස්සනාෙන්ධපබ්බං 

116. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති

පඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු. කථඤ්ච පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරතිපඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු–

‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුදයයො, ඉති රූපස්සඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතියවදනා, 

ඉති යවදනාය සමුදයයො, ඉති යවදනාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉති සඤ්ඤා, ඉති

සඤ්ඤාය සමුදයයො, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉති සඞ්ොරා, ඉති 

සඞ්ොරානංසමුදයයො, ඉතිසඞ්ොරානංඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතිවිඤ්ඤාණං, ඉති

විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති; ඉති

අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධාවාධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති; 

සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු

විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා
පනස්සසතිපච්චුපට්ඨිතායහොති.යාවයදව ඤාණමත්තායපටිස්සතිමත්තාය

අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු 
උපාදානක්ෙන්යධසු. 

ෙන්ධපබ්බංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනාආයතනපබ්බං 

117. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සී විහරතිෙසු

අජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසු.කථඤ්චපන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසු 

ධම්මානුපස්සීවිහරතිෙසු අජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසු? 

‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුචක්ඛුඤ්ච පජානාති, රූයපචපජානාති, යඤ්ච

තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච

අනුප්පන්නස්ස සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච 

උප්පන්නස්ස සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච
පහීනස්සසංයයොජනස්ස ආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘යසොතඤ්ච පජානාති, සද්යද ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච

උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස 

සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්ච පජානාති. 

‘‘ඝානඤ්ච පජානාති, ගන්යධ ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස
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සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘ජිව්හඤ්ච පජානාති, රයස ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘කායඤ්ච පජානාති, යඵොට්ඨබ්යබචපජානාති, යඤ්චතදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘මනඤ්ච පජානාති, ධම්යම ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච 

උප්පජ්ජති සංයයොජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස

සංයයොජනස්ස පහානං යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච පහීනස්ස
සංයයොජනස්සආයතිංඅනුප්පායදොයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසුවිහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවා ධම්යමසු
විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව 

ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තායඅනිස්සියතො ච විහරතිනචකිඤ්චියලොයක

උපාදියති.එවම්පියෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිෙසු
අජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසු. 

ආයතනපබ්බංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනායබොජ්ඣඞ්ගපබ්බං 

118. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති

සත්තසු යබොජ්ඣඞ්යගසු. කථඤ්ච පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු 

ධම්මානුපස්සීවිහරතිසත්තසුයබොජ්ඣඞ්යගසු? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසන්තං
වා අජ්ඣත්තං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති

පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායදො යහොති
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තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිෙයරයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා
අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච
උප්පන්නස්සධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනායපාරිෙයරයහොති තඤ්ච
පජානාති. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති

පජානාති, යථා චඅනුප්පන්නස්සවීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායදොයහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිෙයරයහොතිතඤ්චපජානාති. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං

.)තිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
.)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති

පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායදො යහොති 

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිෙයරයහොති තඤ්චපජානාති. 

‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තංපස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’තිපජානාති, අසන්තංවාඅජ්ඣත්තං 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච
උප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිෙයර යහොති තඤ්ච
පජානාති. 

‘‘සන්තංවාඅජ්ඣත්තංසමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථියම අජ්ඣත්තං

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති

පජානාති, යථා චඅනුප්පන්නස්සසමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පායදොයහොති

තඤ්ච පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්සසමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනාය
පාරිෙයරයහොතිතඤ්චපජානාති. 
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‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම 

අජ්ඣත්තං උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, අසන්තං වා
අජ්ඣත්තං උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්යගො’ති පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස

උයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පායදො යහොති තඤ්ච පජානාති, යථා ච
උප්පන්නස්සඋයපක්ොසම්යබොජ්ඣඞ්ගස්සභාවනායපාරිෙයරයහොති තඤ්ච

පජානාති. 

‘‘ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසු
විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව

ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී 
විහරතිසත්තසුයබොජ්ඣඞ්යගසු. 

යබොජ්ඣඞ්ගපබ්බංනිට්ඨිතං [යබොජ්ඣඞ්ගපබ්බං නිට්ඨිතං.පඨමභාණවාරං

(සයා.  . 

ධම්මානුපස්සනාසච්චපබ්බං 

119. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිචතූසු

අරියසච්යචසු.කථඤ්චපන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති

චතූසු අරියසච්යචසු? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතංපජානාති. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

දුක්ෙසච්චනිද්යදයසො 

120. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, දුක්ෙං අරියසච්චං? ජාතිපි දුක්ො, ජරාපි

දුක්ො, මරණම්පි දුක්ෙං, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ො, 

අප්පියයහි සම්පයයොයගොපි දුක්යෙො, පියයහි විප්පයයොයගොපි දුක්යෙො 

[‘‘අප්පියයහි…යප.… විප්පයයොයගොපි දුක්යෙො’’ති පායඨො යචව

තංනිද්යදයසො ච සී. .). යපොත්ථයකසු න දිස්සති, සුමඞ්ගලවිලාසිනියංපි

තංසංවණ්ණනා නත්ථි , යම්පිච්ෙං න ලභති තම්පි දුක්ෙං, සංඛිත්යතන

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා [පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධාපි(ක.   දුක්ො. 
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121. ‘‘කතමා ච, ිකක්ෙයව, ජාති? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අිකනිබ්බත්ති ෙන්ධානං

පාතුභායවො ආයතනානංපටිලායභො, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, ජාති. 

122. ‘‘කතමා ච, ිකක්ෙයව, ජරා? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි 
තම්හි සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ෙණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා

ආයුයනොසංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, ජරා. 

123. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, මරණං? යං [සුමඞ්ගලවිලාසිනී
ඔයලොයකතබ්බා  යතසංයතසංසත්තානංතම්හා තම්හාසත්තනිකායාචුති
චවනතායභයදොඅන්තරධානංමච්චුමරණංකාලඞ්කිරියාෙන්ධානං යභයදො

කයළවරස්ස නික්යෙයපො ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යෙයදො, ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, 
මරණං. 

124. ‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, යසොයකො? යයො යෙො, ිකක්ෙයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො

අන්යතොපරියසොයකො, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, යසොයකො. 

125. ‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, පරියදයවො? යයො යෙො, ිකක්ෙයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයදයවො පරියදයවො ආයදවනා පරියදවනා

ආයදවිතත්තංපරියදවිතත්තං, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, පරියදයවො. 

126. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, දුක්ෙං? යංයෙො, ිකක්ෙයව, කායිකං දුක්ෙං

කායිකං අසාතං කායසම්ඵස්සජං දුක්ෙං අසාතං යවදයිතං, ඉදං වුච්චති, 

ිකක්ෙයව, දුක්ෙං. 

127. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, යදොමනස්සං? යං යෙො, ිකක්ෙයව, 
යචතසිකං දුක්ෙං යචතසිකං අසාතං මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ෙං අසාතං

යවදයිතං, ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, යදොමනස්සං. 

128. ‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, උපායායසො? යයො යෙො, ිකක්ෙයව, 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
දුක්ෙධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයායසො උපායායසො ආයාසිතත්තං

උපායාසිතත්තං, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, උපායායසො. 

129. ‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, අප්පියයහි සම්පයයොයගො දුක්යෙො? ඉධ 
යස්ස යත යහොන්ති අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා රූපා සද්දා ගන්ධා රසා

යඵොට්ඨබ්බා ධම්මා, යයවාපනස්සයතයහොන්තිඅනත්ථකාමා අහිතකාමා

අඵාසුකකාමා අයයොගක්යෙමකාමා, යා යතහි සද්ධිං සඞ්ගති සමාගයමො
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සයමොධානං මිස්සීභායවො, අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, අප්පියයහි සම්පයයොයගො
දුක්යෙො. 

130. ‘‘කතයමොච, ිකක්ෙයව, පියයහිවිප්පයයොයගොදුක්යෙො? ඉධ යස්ස
යත යහොන්ති ඉට්ඨා කන්තා මනාපා රූපා සද්දා ගන්ධා රසා යඵොට්ඨබ්බා

ධම්මා, යය වා පනස්ස යත යහොන්ති අත්ථකාමා හිතකාමා ඵාසුකකාමා 
යයොගක්යෙමකාමාමාතාවාපිතාවාභාතාවාභගිනීවාමිත්තාවාඅමච්චා

වා ඤාතිසායලොහිතාවා, යායතහිසද්ධිංඅසඞ්ගතිඅසමාගයමො අසයමොධානං 

අමිස්සීභායවො, අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, පියයහිවිප්පයයොයගොදුක්යෙො. 

131. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, යම්පිච්ෙං න ලභති තම්පි දුක්ෙං? 

ජාතිධම්මානං, ිකක්ෙයව, සත්තානංඑවංඉච්ො උප්පජ්ජති–‘අයහොවතමයං

නජාතිධම්මාඅස්සාම, නචවතයනොජාතිආගච්යෙයයා’ති. නයෙොපයනතං

ඉච්ොය පත්තබ්බං, ඉදම්පියම්පිච්ෙංනලභතිතම්පි දුක්ෙං. ජරාධම්මානං, 

ිකක්ෙයව, සත්තානංඑවංඉච්ොඋප්පජ්ජති–‘අයහොවතමයංනජරාධම්මා 

අස්සාම, න ච වත යනො ජරා ආගච්යෙයයා’ති. න යෙො පයනතං ඉච්ොය

පත්තබ්බං, ඉදම්පි යම්පිච්ෙං න ලභති තම්පි දුක්ෙං. බයාධිධම්මානං, 

ිකක්ෙයව, සත්තානං එවං ඉච්ො උප්පජ්ජති – ‘අයහො වත මයං න

බයාධිධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො බයාධි ආගච්යෙයයා’ති. න යෙො

පයනතං ඉච්ොය පත්තබ්බං, ඉදම්පි යම්පිච්ෙං න ලභති තම්පි දුක්ෙං.

මරණධම්මානං, ිකක්ෙයව, සත්තානං එවං ඉච්ො උප්පජ්ජති – ‘අයහො වත 

මයං න මරණධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො මරණං ආගච්යෙයයා’ති. න

යෙො පයනතං ඉච්ොය පත්තබ්බං, ඉදම්පි යම්පිච්ෙංනලභති තම්පි දුක්ෙං. 

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මානං, ිකක්ෙයව, සත්තානං එවං

ඉච්ො උප්පජ්ජති – ‘අයහො වත මයං න

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මා අස්සාම, න ච වත යනො 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසධම්මා ආගච්යෙයය’න්ති. න යෙො

පයනතංඉච්ොය පත්තබ්බං, ඉදම්පියම්පිච්ෙංනලභතිතම්පිදුක්ෙං. 

132. ‘‘කතයමච, ිකක්ෙයව, සංඛිත්යතනපඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා දුක්ො? 

යසයයථිදං – රූපුපාදානක්ෙන්යධො, යවදනුපාදානක්ෙන්යධො, 

සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්යධො, සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්යධො, 

විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්යධො. ඉයම වුච්චන්ති, ිකක්ෙයව, සංඛිත්යතන

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධාදුක්ො.ඉදංවුච්චති, ිකක්ෙයව, දුක්ෙංඅරියසච්චං. 

සමුද සච්චනිද්යදයසො 

133. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, දුක්ෙසමුදයං [දුක්ෙසමුදයයො (සයා.   

අරියසච්චං? යායං තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා [යපොයනොභවිකා (සී. .).   
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නන්දීරාගසහගතා [නන්දිරාගසහගතා (සී. සයා. .).   තත්රතත්රාිකනන්දිනී.
යසයයථිදං–කාමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හා. 

‘‘සා යෙොපයනසා, ිකක්ෙයව, තණ්හාකත්ථ උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, 

කත්ථ නිවිසමානා නිවිසති? යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘කිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛුයලොයකපියරූපංසාතරූපං, 

එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති.
යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං යලොයක… ජිව්හා යලොයක… කායයො

යලොයක… මයනො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානා නිවිසති. 

‘‘රූපායලොයක…සද්දායලොයක…ගන්ධායලොයක…රසායලොයක…

යඵොට්ඨබ්බා යලොයක… ධම්මා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක… යසොතවිඤ්ඤාණං යලොයක…
ඝානවිඤ්ඤාණං යලොයක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලොයක… කායවිඤ්ඤාණං

යලොයක…මයනොවිඤ්ඤාණංයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක… යසොතසම්ඵස්යසො යලොයක…
ඝානසම්ඵස්යසො යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්යසො යලොයක… කායසම්ඵස්යසො

යලොයක…මයනොසම්ඵස්යසොයලොයකපියරූපං සාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා
යලොයක… ඝානසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා
යලොයක… කායසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා

යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, 
එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘රූපසඤ්ඤා යලොයක… සද්දසඤ්ඤා යලොයක… ගන්ධසඤ්ඤා
යලොයක… රසසඤ්ඤා යලොයක… යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා යලොයක…

ධම්මසඤ්ඤායලොයකපියරූපං සාතරූපං, එත්යථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘රූපසඤ්යචතනා යලොයක… සද්දසඤ්යචතනා යලොයක… 
ගන්ධසඤ්යචතනා යලොයක… රසසඤ්යචතනා යලොයක…
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා යලොයක… ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක පියරූපං
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සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා 
නිවිසති. 

‘‘රූපතණ්හා යලොයක… සද්දතණ්හා යලොයක… ගන්ධතණ්හා
යලොයක… රසතණ්හා යලොයක… යඵොට්ඨබ්බතණ්හා යලොයක…

ධම්මතණ්හායලොයකපියරූපං සාතරූපං, එත්යථසාතණ්හාඋප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘රූපවිතක්යකොයලොයක…සද්දවිතක්යකොයලොයක…ගන්ධවිතක්යකො
යලොයක… රසවිතක්යකො යලොයක… යඵොට්ඨබ්බවිතක්යකො යලොයක…

ධම්මවිතක්යකො යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා

උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති. 

‘‘රූපවිචායරො යලොයක… සද්දවිචායරො යලොයක… ගන්ධවිචායරො
යලොයක… රසවිචායරො යලොයක… යඵොට්ඨබ්බවිචායරො යලොයක…

ධම්මවිචායරොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජති, එත්ථනිවිසමානානිවිසති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ෙයව, දුක්ෙසමුදයං
අරියසච්චං. 

නියරොධසච්චනිද්යදයසො 

134. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, දුක්ෙනියරොධං [දුක්ෙනියරොයධො (සයා.   

අරියසච්චං? යයො තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො
පටිනිස්සග්යගොමුත්තිඅනාලයයො. 

‘‘සායෙොපයනසා, ිකක්ෙයව, තණ්හාකත්ථපහීයමානාපහීයති, කත්ථ 

නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති? යං යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාපහීයමානා පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘කිඤ්චයලොයකපියරූපංසාතරූපං? චක්ඛුයලොයකපියරූපංසාතරූපං, 

එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති.
යසොතං යලොයක…යප.… ඝානං යලොයක… ජිව්හා යලොයක… කායයො

යලොයක…මයනො යලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හාපහීයමානා

පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපායලොයක…සද්දායලොයක…ගන්ධායලොයක…රසායලොයක…

යඵොට්ඨබ්බා යලොයක… ධම්මා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා

තණ්හාපහීයමානාපහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලොයක… යසොතවිඤ්ඤාණං යලොයක… 
ඝානවිඤ්ඤාණං යලොයක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලොයක… කායවිඤ්ඤාණං
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යලොයක…මයනොවිඤ්ඤාණංයලොයක පියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

පහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො යලොයක… යසොතසම්ඵස්යසො යලොයක…
ඝානසම්ඵස්යසො යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්යසො යලොයක… කායසම්ඵස්යසො

යලොයක…මයනොසම්ඵස්යසොයලොයකපියරූපං සාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා

පහීයමානාපහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… යසොතසම්ඵස්සජා යවදනා
යලොයක… ඝානසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… ජිව්හාසම්ඵස්සජා යවදනා
යලොයක… කායසම්ඵස්සජා යවදනා යලොයක… මයනොසම්ඵස්සජා යවදනා

යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ
නිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපසඤ්ඤා යලොයක… සද්දසඤ්ඤා යලොයක… ගන්ධසඤ්ඤා
යලොයක… රසසඤ්ඤා යලොයක… යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා යලොයක…

ධම්මසඤ්ඤා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපසඤ්යචතනා යලොයක… සද්දසඤ්යචතනා යලොයක…
ගන්ධසඤ්යචතනා යලොයක… රසසඤ්යචතනා යලොයක…
යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනා යලොයක… ධම්මසඤ්යචතනා යලොයක පියරූපං

සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣමානා 
නිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපතණ්හා යලොයක… සද්දතණ්හා යලොයක… ගන්ධතණ්හා
යලොයක… රසතණ්හා යලොයක… යඵොට්ඨබ්බතණ්හා යලොයක…

ධම්මතණ්හා යලොයක පියරූපං සාතරූපං, එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානා නිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපවිතක්යකොයලොයක…සද්දවිතක්යකොයලොයක…ගන්ධවිතක්යකො
යලොයක… රසවිතක්යකො යලොයක… යඵොට්ඨබ්බවිතක්යකො යලොයක…

ධම්මවිතක්යකොයලොයකපියරූපංසාතරූපං, එත්යථසාතණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථනිරුජ්ඣමානානිරුජ්ඣති. 

‘‘රූපවිචායරො යලොයක… සද්දවිචායරො යලොයක… ගන්ධවිචායරො
යලොයක… රසවිචායරො යලොයක… යඵොට්ඨබ්බවිචායරො යලොයක…
ධම්මවිචායරො යලොයක පියරූපං සාතරූපං. එත්යථසා තණ්හා පහීයමානා

පහීයති, එත්ථ නිරුජ්ඣාමානා නිරුජ්ඣති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, 
දුක්ෙනියරොධංඅරියසච්චං. 
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මග් සච්චනිද්යදයසො 

135. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, දුක්ෙනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? 
අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි 
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො
සම්මාවායායමොසම්මාසති සම්මාසමාධි. 

‘‘කතමාච, ිකක්ෙයව, සම්මාදිට්ඨි? යංයෙො, ිකක්ෙයව, දුක්යෙ ඤාණං, 

දුක්ෙසමුදයය ඤාණං, දුක්ෙනියරොයධ ඤාණං, දුක්ෙනියරොධගාමිනියා

පටිපදායඤාණං. අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, සම්මාදිට්ඨි. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, සම්මාසඞ්කප්යපො? යනක්ෙම්මසඞ්කප්යපො 

අබයාපාදසඞ්කප්යපො අවිහිංසාසඞ්කප්යපො. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, 

සම්මාසඞ්කප්යපො. 

‘‘කතමාච, ිකක්ෙයව, සම්මාවාචා? මුසාවාදායවරමණී [යවරමණි(ක.  , 

පිසුණාය වාචාය යවරමණී, ඵරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ඵප්පලාපා

යවරමණී. අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, සම්මාවාචා. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, සම්මාකම්මන්යතො? පාණාතිපාතා යවරමණී, 

අදින්නාදානා යවරමණී, කායමසුමිච්ොචාරා යවරමණී. අයං වුච්චති, 

ිකක්ෙයව, සම්මාකම්මන්යතො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, සම්මාආජීයවො? ඉධ, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො

මිච්ොආජීවංපහායසම්මාආජීයවනජීවිතංකප්යපති.අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, 
සම්මාආජීයවො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ෙයව, සම්මාවායායමො? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු 
අනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායෙන්දංජයනති

වායමතිවීරියං ආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති; උප්පන්නානංපාපකානං
අකුසලානංධම්මානංපහානාය ෙන්දංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං

පග්ගණ්හාතිපදහති; අනුප්පන්නානං කුසලානංධම්මානංඋප්පාදායෙන්දං

ජයනතිවායමති වීරියංආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය 

භාවනාය පාරිෙයරියා ෙන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං

පග්ගණ්හාතිපදහති. අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, සම්මාවායායමො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ෙයව, සම්මාසති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායය 
කායානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක 

අිකජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසුයවදනානුපස්සීවිහරතිආතා.)සම්පජායනො

සතිමා වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායදොමනස්සං; චිත්යත චිත්තානුපස්සී
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විහරතිආතා.)සම්පජායනොසතිමා වියනයයයලොයකඅිකජ්ඣායදොමනස්සං; 
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතා.)සම්පජායනො සතිමාවියනයයයලොයක

අිකජ්ඣායදොමනස්සං.අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, සම්මාසති. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ෙයව, සම්මාසමාධි? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විවිච්යචව
කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙං 
පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. .)තියාචවිරාගාඋයපක්ෙයකොචවිහරති, 

සයතො ච සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ෙන්ති‘උයපක්ෙයකොසතිමාසුෙවිහාර’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරති. සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ෙයව, සම්මාසමාධි.ඉදංවුච්චති, ිකක්ෙයව, දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා
අරියසච්චං. 

136. ‘‘ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා

ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්යමසු

ධම්මානුපස්සී විහරති; සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්යමසු විහරති, 

වයධම්මානුපස්සීවාධම්යමසුවිහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සීවා ධම්යමසු
විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා යහොති. යාවයදව 

ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සියතො ච විහරති, න ච කිඤ්චි

යලොයක උපාදියති. එවම්පි යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී
විහරති චතූසුඅරියසච්යචසු. 

සච්චපබ්බංනිට්ඨිතං. 

ධම්මානුපස්සනානිට්ඨිතා. 

137. ‘‘යයො හි යකොචි, ිකක්ෙයව, ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං

භායවයය සත්ත වස්සානි, තස්ස ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං

පාටිකඞ්ෙංදිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා; සතිවාඋපාදියසයසඅනාගාමිතා. 

‘‘තිට්ඨන්තු, ිකක්ෙයව, සත්තවස්සානි.යයොහියකොචි, ිකක්ෙයව, ඉයම
චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං භායවයය ෙ වස්සානි…යප.… පඤ්ච
වස්සානි… චත්තාරි වස්සානි… තීණි වස්සානි… ද්යව වස්සානි… එකං

වස්සං… තිට්ඨතු, ිකක්ෙයව, එකං වස්සං. යයො හි යකොචි, ිකක්ෙයව, ඉයම

චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං භායවයය සත්ත මාසානි, තස්ස ද්වින්නං

ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං පාටිකඞ්ෙං දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා; සති වා

උපාදියසයස අනාගාමිතා. තිට්ඨන්තු, ිකක්ෙයව, සත්ත මාසානි. යයො හි
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යකොචි, ිකක්ෙයව, ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨායන එවං භායවයය ෙ
මාසානි…යප.…පඤ්චමාසානි…චත්තාරිමාසානි…තීණිමාසානි…ද්යව

මාසානි… එකංමාසං…අඩ්ඪමාසං…තිට්ඨතු, ිකක්ෙයව, අඩ්ඪමායසො.යයො

හියකොචි, ිකක්ෙයව, ඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨායනඑවංභායවයයසත්තාහං, 
තස්සද්වින්නංඵලානංඅඤ්ඤතරංඵලං පාටිකඞ්ෙංදිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා
සතිවාඋපාදියසයසඅනාගාමිතා’’ති. 

138. ‘‘‘එකායයනො අයං, ිකක්ෙයව, මග්යගො සත්තානං විසුද්ධියා
යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ෙයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය 
ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය යදිදං චත්තායරො 

සතිපට්ඨානා’ති.ඉතියංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාසතිපට්ඨානසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

මූලපරියායවග්යගොනිට්ඨියතොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– [ඉයතොපරංයකසුචියපොත්ථයකසු ඉමාපිගාථායයොඑවං

දිස්සන්ති –§අජරං අමතං අමතාධිගමං, ඵලමග්ගනිදස්සනං දුක්ෙනුදං. 

සහිතත්තං මහාරසහස්සකරං, භූතමිති සාරං විවිධං සුණාථ.§තළාකං

වසුෙයරිතංඝම්මපයථ, තිවිධග්ගිපියළසිතනිබ්බාපනං.බයාධිපනුදනඔසධයයො, 

පච්ඡිමසුත්තපවරා ඨපිතා.§මධුමන්දවරසාමදානං, ඛිඩ්ඩාරති

ජනනිමනුසඞ්ඝාතං. තථා සුත්යත යවයයාකරණා ඨපිතා, 

සකයපුත්තානමිකදමනත්ථාය.§පඤ්ඤාසං ච දියඪ්ඩසතං, ද්යව ච

යවයයාකරණං අපයර ච. යතවනාමගතං ච අනුපුබ්බං, එකමනානිසායමථ
මුදග්ගං.  

මූලසුසංවරධම්මදායාදා, යභරවානඞ්ගණාකඞ්යෙයයවත්ථං; 

සල්යලෙසම්මාදිට්ඨිසතිපට්ඨං, වග්ගවයරොඅසයමොසුසමත්යතො. 
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2. සීහනාදවග්ය ො 

1. චූළසීහනාදසුත්තං 

139. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘ඉයධව, ිකක්ෙයව, සමයණො, ඉධ දුතියයො සමයණො, ඉධ තතියයො

සමයණො, ඉධ චතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණික 

අඤ්යඤහීති [සමයණහි අඤ්යඤති (සී. .). ක.  එත්ථ අඤ්යඤහීති සකාය

පටිඤ්ඤාය සච්චාිකඤ්යඤහීති අත්යථො යවදිතබ්යබො . එවයමතං [එවයමව 

(සයා.ක.  , ිකක්ෙයව, සම්මාසීහනාදංනදථ. 

140. ‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ිකක්ෙයව, විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා 

පරිබ්බාජකාඑවංවයදයයං–‘යකොපනායස්මන්තානංඅස්සායසො, කිංබලං, 

යයන තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවං වයදථ – ඉයධව සමයණො, ඉධ දුතියයො

සමයණො, ඉධ තතියයො සමයණො, ඉධ චතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා

පරප්පවාදාසමයණිකඅඤ්යඤහී’ති? එවංවාදියනො, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියා 

පරිබ්බාජකාඑවමස්සුවචනීයා–‘අත්ථියෙොයනො, ආවුයසො, යතනභගවතා
ජානතාපස්සතා අරහතාසම්මාසම්බුද්යධනචත්තායරොධම්මාඅක්ොතායය

මයං අත්තනි සම්පස්සමානා එවං වයදම – ඉයධව සමයණො, ඉධ දුතියයො

සමයණො, ඉධ තතියයො සමයණො, ඉධ චතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා

පරප්පවාදා සමයණික අඤ්යඤහීති. කතයම චත්තායරො? අත්ථි යෙො යනො, 

ආවුයසො, සත්ථරි පසායදො, අත්ථි ධම්යම පසායදො, අත්ථි සීයලසු 

පරිෙයරකාරිතා; සහධම්මිකායෙොපනපියාමනාපා–ගහට්ඨායචවපබ්බජිතා

ච. ඉයම යෙො යනො, ආවුයසො, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන චත්තායරො ධම්මා අක්ොතා යය මයං අත්තනි

සම්පස්සමානා එවං වයදම – ඉයධව සමයණො, ඉධ දුතියයො සමයණො, ඉධ

තතියයො සමයණො, ඉධචතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණික
අඤ්යඤහී’ති. 

141. ‘‘ඨානං යෙො පයනතං, ිකක්ෙයව, විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා

පරිබ්බාජකා එවං වයදයයං – ‘අම්හාකම්පි යෙො, ආවුයසො, අත්ථි සත්ථරි

පසායදො යයො අම්හාකං සත්ථා, අම්හාකම්පි අත්ථි ධම්යම පසායදො යයො

අම්හාකං ධම්යමො, මයම්පි සීයලසු පරිෙයරකාරියනො යානි අම්හාකං සීලානි, 

අම්හාකම්පිසහධම්මිකාපියාමනාපා–ගහට්ඨායචවපබ්බජිතාච. ඉධයනො, 

ආවුයසො, යකොවියසයසොයකොඅධිප්පයායසො [අධිප්පායයො(ක.සී. සයා..). , 
අධිප්පයයොයගො (ක.   කිං නානාකරණං යදිදං තුම්හාකඤ්යචව 

අම්හාකඤ්චා’ති? 
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‘‘එවංවාදියනො, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සු වචනීයා

–‘කිංපනාවුයසො, එකානිට්ඨා, උදාහුපුථුනිට්ඨා’ති? සම්මාබයාකරමානා, 

ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං බයාකයරයයං – ‘එකාවුයසො, 

නිට්ඨා, න පුථුනිට්ඨා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා සරාගස්ස උදාහු වීතරාගස්සා’ති? සම්මා 

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකා එවං බයාකයරයයං –

‘වීතරාගස්සාවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨාසරාගස්සා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා සයදොසස්ස උදාහු වීතයදොසස්සා’ති? සම්මා 

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවංබයාකයරයයං– 

‘වීතයදොසස්සාවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨාසයදොසස්සා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා සයමොහස්ස උදාහු වීතයමොහස්සා’ති? සම්මා 

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවංබයාකයරයයං– 

‘වීතයමොහස්සාවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨාසයමොහස්සා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා සතණ්හස්ස උදාහු වීතතණ්හස්සා’ති? සම්මා 

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවං බයාකයරයයං –

‘වීතතණ්හස්සාවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨා සතණ්හස්සා’ති. 

‘‘‘සාපනාවුයසො, නිට්ඨාසඋපාදානස්සඋදාහුඅනුපාදානස්සා’ති? සම්මා

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවං බයාකයරයයං –

‘අනුපාදානස්සාවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨා සඋපාදානස්සා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා විද්දසුයනො උදාහු අවිද්දසුයනො’ති? සම්මා

බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවං බයාකයරයයං –

‘විද්දසුයනො, ආවුයසො, සානිට්ඨා, නසානිට්ඨා අවිද්දසුයනො’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා අනුරුද්ධප්පටිවිරුද්ධස්ස උදාහු 

අනනුරුද්ධඅප්පටිවිරුද්ධස්සා’ති? සම්මා බයාකරමානා, ිකක්ෙයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං බයාකයරයයං –

‘අනනුරුද්ධඅප්පටිවිරුද්ධස්සාවුයසො, සා නිට්ඨා, න සා නිට්ඨා
අනුරුද්ධප්පටිවිරුද්ධස්සා’ති. 

‘‘‘සා පනාවුයසො, නිට්ඨා පපඤ්චාරාමස්ස පපඤ්චරතියනො උදාහු

නිප්පපඤ්චාරාමස්සනිප්පපඤ්චරතියනො’ති? සම්මාබයාකරමානා, ිකක්ෙයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං බයාකයරයයං – 

‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සාවුයසො, සා නිට්ඨා නිප්පපඤ්චරතියනො, න සා නිට්ඨා 
පපඤ්චාරාමස්සපපඤ්චරතියනො’ති. 
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142. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ෙයව, දිට්ඨියයො –භවදිට්ඨිච විභවදිට්ඨිච.යයහි

යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භවදිට්ඨිං අල්ලීනා භවදිට්ඨිං

උපගතාභවදිට්ඨිංඅජ්යඣොසිතා, විභවදිට්ඨියායතපටිවිරුද්ධා.යයහි යකචි, 

ිකක්ෙයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවාවිභවදිට්ඨිංඅල්ලීනාවිභවදිට්ඨිංඋපගතා 

විභවදිට්ඨිං අජ්යඣොසිතා, භවදිට්ඨියා යත පටිවිරුද්ධා. යය හි යකචි, 

ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉමාසං ද්වින්නං දිට්ඨීනං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං

නප්පජානන්ති, ‘යත සරාගා යත සයදොසා යත සයමොහා යත සතණ්හා යත
සඋපාදානා යත අවිද්දසුයනො යත අනුරුද්ධප්පටිවිරුද්ධා යත පපඤ්චාරාමා

පපඤ්චරතියනො; යත න පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි

පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි; න පරිමුච්චන්ති

දුක්ෙස්මා’ති වදාමි. යය ච යෙො යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
ඉමාසංද්වින්නංදිට්ඨීනංසමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච

නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානන්ති, ‘යත වීතරාගා යත වීතයදොසා යත
වීතයමොහා යත වීතතණ්හා යත අනුපාදානා යත විද්දසුයනො යත

අනනුරුද්ධඅප්පටිවිරුද්ධා යත නිප්පපඤ්චාරාමා නිප්පපඤ්චරතියනො; යත
පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි; පරිමුච්චන්තිදුක්ෙස්මා’තිවදාමි. 

143. ‘‘චත්තාරිමානි, ිකක්ෙයව, උපාදානානි. කතමානි චත්තාරි? 

කාමුපාදානං, දිට්ඨුපාදානං, සීලබ්බතුපාදානං, අත්තවාදුපාදානං. සන්ති, 

ිකක්ෙයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා පටිජානමානා.
යත න සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති – කාමුපාදානස්ස

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න දිට්ඨුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න

සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න අත්තවාදුපාදානස්ස

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති. තං කිස්ස යහතු? ඉමානි හි යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා තීණි ඨානානි යථාභූතං නප්පජානන්ති. තස්මා යත 

යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදාපටිජානමානා; යතන
සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති – කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති, න දිට්ඨුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න

සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න අත්තවාදුපාදානස්ස
පරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘සන්ති, ිකක්ෙයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා 
පටිජානමානා. යත න සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති –

කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති, න සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න 

අත්තවාදුපාදානස්සපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති.තංකිස්සයහතු? ඉමානිහියත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා ද්යව ඨානානියථාභූතංනප්පජානන්ති.තස්මා

යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා පටිජානමානා; 



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  සීහනාදවග්යගො 

80 

පටුන 

යත න සම්මා [පටිජානමානා න සම්මා (?)] සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති – කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨුපාදානස්ස

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, 
නඅත්තවාදුපාදානස්සපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘සන්ති, ිකක්ෙයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා 
පටිජානමානා. යත න සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති –

කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපන්ති, සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න

අත්තවාදුපාදානස්සපරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති.තංකිස්සයහතු? ඉමඤ්හියත
යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඑකංඨානංයථාභූතං නප්පජානන්ති.තස්මායත

යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවාදා පටිජානමානා; යතන

සම්මා [පටිජානමානානසම්මා(?)] සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති–

කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, දිට්ඨුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං 

පඤ්ඤයපන්ති, සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, න
අත්තවාදුපාදානස්සපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපන්ති. 

‘‘එවරූයප යෙො, ිකක්ෙයව, ධම්මවිනයයයයො සත්ථරි පසායදො යසොන

සම්මග්ගයතො අක්ොයති; යයො ධම්යම පසායදො යසො න සම්මග්ගයතො

අක්ොයති; යා සීයලසු පරිෙයරකාරිතා සා න සම්මග්ගතා අක්ොයති; යා 

සහධම්මියකසුපියමනාපතාසානසම්මග්ගතාඅක්ොයති.තංකිස්සයහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොති යථා තං දුරක්ොයත ධම්මවිනයය
දුප්පයවදියත අනියයානියක අනුපසමසංවත්තනියක
අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියත. 

144. ‘‘තථාගයතො ච යෙො, ිකක්ෙයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤාවායදො පටිජානමායනො සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපති – කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, දිට්ඨුපාදානස්ස

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, සීලබ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, 

අත්තවාදුපාදානස්ස පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති. එවරූයප යෙො, ිකක්ෙයව, 

ධම්මවිනයය යයො සත්ථරි පසායදො යසො සම්මග්ගයතො අක්ොයති; යයො 

ධම්යමපසායදොයසොසම්මග්ගයතොඅක්ොයති; යාසීයලසුපරිෙයරකාරිතාසා

සම්මග්ගතා අක්ොයති; යා සහධම්මියකසු පියමනාපතා සා සම්මග්ගතා

අක්ොයති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොති යථා තං
ස්වාක්ොයතධම්මවිනයයසුප්පයවදියත නියයානියකඋපසමසංවත්තනියක
සම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියත. 

145. ‘‘ඉයමච, ිකක්ෙයව, චත්තායරො උපාදානා.කිංනිදානා කිංසමුදයා

කිංජාතිකා කිංපභවා? ඉයම චත්තායරො උපාදානා තණ්හානිදානා

තණ්හාසමුදයා තණ්හාජාතිකා තණ්හාපභවා. තණ්හා චායං, ිකක්ෙයව, 
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කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා? තණ්හා යවදනානිදානා

යවදනාසමුදයා යවදනාජාතිකා යවදනාපභවා. යවදනා චායං, ිකක්ෙයව, 

කිංනිදානා කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා? යවදනා ඵස්සනිදානා

ඵස්සසමුදයාඵස්සජාතිකාඵස්සපභවා.ඵස්යසොචායං, ිකක්ෙයව, කිංනිදායනො 

කිංසමුදයයො කිංජාතියකො කිංපභයවො? ඵස්යසො සළායතනනිදායනො
සළායතනසමුදයයො සළායතනජාතියකො සළායතනපභයවො.

සළායතනඤ්චිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං කිංජාතිකං කිංපභවං? 
සළායතනං නාමරූපනිදානං නාමරූපසමුදයං නාමරූපජාතිකං

නාමරූපපභවං.නාමරූපඤ්චිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානංකිංසමුදයංකිංජාතිකං

කිංපභවං? නාමරූපංවිඤ්ඤාණනිදානං විඤ්ඤාණසමුදයංවිඤ්ඤාණජාතිකං

විඤ්ඤාණපභවං. විඤ්ඤාණඤ්චිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං

කිංජාතිකං කිංපභවං? විඤ්ඤාණං සඞ්ොරනිදානං සඞ්ොරසමුදයං

සඞ්ොරජාතිකං සඞ්ොරපභවං. සඞ්ොරා චියම, ිකක්ෙයව, කිංනිදානා

කිංසමුදයා කිංජාතිකා කිංපභවා? සඞ්ොරා අවිජ්ජානිදානා අවිජ්ජාසමුදයා
අවිජ්ජාජාතිකාඅවිජ්ජාපභවා. 

‘‘යයතො ච යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති විජ්ජා 

උප්පන්නා, යසොඅවිජ්ජාවිරාගාවිජ්ජුප්පාදායනවකාමුපාදානංඋපාදියති, න 

දිට්ඨුපාදානංඋපාදියති, නසීලබ්බතුපාදානංඋපාදියති, නඅත්තවාදුපාදානං

උපාදියති. අනුපාදියං න පරිතස්සති, අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව

පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාතී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

චූළසීහනාදසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. මහාසීහනාදසුත්තං 

146. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිබහිනගයර
අපරපුයර වනසණ්යඩ. යතන යෙො පන සමයයන සුනක්ෙත්යතො
ලිච්ෙවිපුත්යතො අචිරපක්කන්යතො යහොති ඉමස්මා ධම්මවිනයා. යසො

යවසාලියං පරිසති [පරිසතිං (සී. .).   එවං [එතං (.). ක.   වාචං භාසති –

‘‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරි [උත්තරිං (.).   මනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො. තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං
යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං. යස්ස ච ඛ්වාස්ස අත්ථාය ධම්යමො
යදසියතොයසොනියයාතිතක්කරස්සසම්මා දුක්ෙක්ෙයායා’’ති. 

අථ යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අස්යසොසි යෙො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො සුනක්ෙත්තස්සලිච්ෙවිපුත්තස්සයවසාලියංපරිසතිඑවංවාචං
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භාසමානස්ස – ‘‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො. තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං
යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං. යස්ස ච ඛ්වාස්ස අත්ථාය ධම්යමො
යදසියතොයසොනියයාතිතක්කරස්ස සම්මාදුක්ෙක්ෙයායා’’ති. 

අථයෙොආයස්මාසාරිපුත්යතොයවසාලියංපිණ්ඩායචරිත්වා පච්ොභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘සුනක්ෙත්යතො, භන්යත, 
ලිච්ෙවිපුත්යතො අචිරපක්කන්යතො ඉමස්මා ධම්මවිනයා. යසො යවසාලියං
පරිසති එවං වාචං භාසති – ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො. තක්කපරියාහතං
සමයණො යගොතයමොධම්මංයදයසතිවීමංසානුචරිතංසයංපටිභානං.යස්සච
ඛ්වාස්ස අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො යසො නියයාති තක්කරස්ස සම්මා
දුක්ෙක්ෙයායා’’’ති. 

147. ‘‘යකොධයනො යහයසො, සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්යතො යමොඝපුරියසො.

යකොධා ච පනස්ස එසා වාචා භාසිතා. ‘අවණ්ණං භාසිස්සාමී’ති යෙො, 

සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්යතො යමොඝපුරියසො වණ්ණංයයව තථාගතස්ස භාසති. 

වණ්යණො යහයසො, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස යයො එවං වයදයය – ‘යස්ස ච
ඛ්වාස්ස අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො යසො නියයාති තක්කරස්ස සම්මා
දුක්ෙක්ෙයායා’ති. 

‘‘අයම්පි හි නාම, සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්තස්ස යමොඝපුරිසස්ස මයි 
ධම්මන්වයයො න භවිස්සති – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි, 

සත්ථා යදවමනුස්සානං, බුද්යධොභගවා’ති. 

‘‘අයම්පි හි නාම, සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්තස්ස යමොඝපුරිසස්ස මයි 
ධම්මන්වයයො න භවිස්සති – ‘ඉතිපි යසො භගවා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොති–එයකොපිහුත්වාබහුධායහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොති; 

ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං

අසජ්ජමායනො ගච්ෙති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං

කයරොති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අිකජ්ජමායනො ගච්ෙති, යසයයථාපි

පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; 
ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා පරිමසති 

පරිමජ්ජති; යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතතී’ති. 

‘‘අයම්පි හි නාම, සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්තස්ස යමොඝපුරිසස්ස මයි
ධම්මන්වයයො න භවිස්සති – ‘ඉතිපි යසො භගවා දිබ්බාය යසොතධාතුයා
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විසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණාති–දිබ්යබච මානුයස

ච, යයදූයරසන්තියකචා’ති. 

‘‘අයම්පි හි නාම, සාරිපුත්ත, සුනක්ෙත්තස්ස යමොඝපුරිසස්ස මයි 
ධම්මන්වයයොනභවිස්සති–‘ඉතිපියසොභගවාපරසත්තානංපරපුග්ගලානං
යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාති – සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති

පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්තන්ති පජානාති; සයදොසං වා

චිත්තං සයදොසං චිත්තන්ති පජානාති, වීතයදොසං වා චිත්තං වීතයදොසං

චිත්තන්ති පජානාති; සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති පජානාති, 

වීතයමොහං වා චිත්තංවීතයමොහංචිත්තන්තිපජානාති; සංඛිත්තං වා චිත්තං 

සංඛිත්තං චිත්තන්තිපජානාති, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං චිත්තන්ති

පජානාති; මහග්ගතංවාචිත්තංමහග්ගතංචිත්තන්ති පජානාති, අමහග්ගතං

වාචිත්තංඅමහග්ගතංචිත්තන්තිපජානාති; සඋත්තරංවාචිත්තං සඋත්තරං

චිත්තන්ති පජානාති, අනුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං චිත්තන්ති පජානාති; 

සමාහිතං වා චිත්තං සමාහිතං චිත්තන්ති පජානාති, අසමාහිතං වා චිත්තං

අසමාහිතං චිත්තන්ති පජානාති; විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති

පජානාති, අවිමුත්තංවාචිත්තංඅවිමුත්තංචිත්තන්ති පජානාතී’ති. 

148. ‘‘දසයෙොපනිමානි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්සතථාගතබලානියයහි 

බයලහි සමන්නාගයතො තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු

සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති.කතමානිදස? 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, තථාගයතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච

අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො ඨානඤ්ච

ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, 
තථාගතස්ස තථාගතබලං යහොතියංබලංආගම්මතථාගයතොආසභංඨානං

පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං 

කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, 

සාරිපුත්ත, තථාගයතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං

ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, 
තථාගතස්සතථාගතබලංයහොතියංබලංආගම්මතථාගයතොආසභං ඨානං

පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

‘‘පුනචපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං 

පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං

පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස තථාගතබලං යහොති යං බලං

ආගම්ම තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං

යථාභූතං පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො

අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, 
තථාගතස්සතථාගතබලංයහොතියංබලංආගම්මතථාගයතොආසභංඨානං 

පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං

යථාභූතං පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො සත්තානං 

නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස

තථාගතබලංයහොති යංබලංආගම්මතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො පරසත්තානං පරපුග්ගලානං 

ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො

පරසත්තානං පරපුග්ගලානං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති, 

ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස තථාගතබලං යහොති යං බලං ආගම්ම

තථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං
පවත්යතති. 

‘‘පුනචපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතොඣානවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තීනං 

සංකියලසං යවොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, 
තථාගයතො ඣානවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසං යවොදානං

වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස තථාගතබලං

යහොති යං බලං ආගම්ම තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු

සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපි ජාතියයො
චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො
තිංසම්පි ජාතියයොචත්තාලීසම්පිජාතියයොපඤ්ඤාසම්පිජාතියයොජාතිසතම්පි
ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි
විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී

එවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතොඅමුත්රඋදපාදිං; තත්රාපාසිංඑවංනායමො
එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුෙදුක්ෙප්පටිසංයවදී 

එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යම්පි, සාරිපුත්ත, 

තථාගයතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි
ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස තථාගතබලං 
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පටුන 

යහොති යං බලං ආගම්ම තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු

සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 

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

උපවාදකා මිච්ොදිට්ඨිකාමිච්ොදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරං
මරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපන යභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා වචීසුචරියතන සමන්නාගතා
මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත 

පජානාති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා
වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං

උපවාදකාමිච්ොදිට්ඨිකාමිච්ොදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදාපරං 
මරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා වචීසුචරියතන සමන්නාගතා
මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත

පජානාති. ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස තථාගතබලං යහොති යං බලං

ආගම්ම තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, තථාගයතො ආසවානං ෙයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. යම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගයතො ආසවානං
ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං

අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉදම්පි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස

තථාගතබලංයහොතියංබලංආගම්මතථාගයතොආසභංඨානං පටිජානාති, 

පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 
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‘‘ඉමානියෙො, සාරිපුත්ත, දසතථාගතස්සතථාගතබලානියයහිබයලහි 

සමන්නාගයතො තථාගයතො ආසභං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං

නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

149. ‘‘යයො යෙො මං, සාරිපුත්ත, එවං ජානන්තං එවං පස්සන්තං එවං
වයදයය – ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො; තක්කපරියාහතං සමයණොයගොතයමොධම්මං

යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභාන’න්ති, තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහායතං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු සීලසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං

ආරායධයය, එවං සම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි. තං වාචං අප්පහාය, තං
චිත්තංඅප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවං
නිරයය. 

150. ‘‘චත්තාරිමානි, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස යවසාරජ්ජානි යයහි

යවසාරජ්යජහිසමන්නාගයතොතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු

සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති.කතමානිචත්තාරි? 

‘‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස යත පටිජානයතො ඉයම ධම්මා අනිකසම්බුද්ධා’ති.
තත්ර වත මං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා

යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, 

සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමි. එතමහං [එතම්පහං (සී. .).  , සාරිපුත්ත, 

නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යෙමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො 
යවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘‘ඛීණාසවස්සයතපටිජානයතොඉයමආසවාඅපරික්ඛීණා’ති.තත්රවත
මං සමයණො වාබ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචිවා

යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න

සමනුපස්සාමි. එතමහං, සාරිපුත්ත, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො
යෙමප්පත්යතොඅභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘‘යයයෙොපනයතඅන්තරායිකාධම්මාවුත්තා, යතපටියසවයතොනාලං 
අන්තරායායා’ති.තත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරො
වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති

නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, සාරිපුත්ත, නිමිත්තං
අසමනුපස්සන්යතො යෙමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො
විහරාමි. 

‘‘‘යස්ස යෙො පන යත අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො, යසො න නියයාති 

තක්කරස්සසම්මා දුක්ෙක්ෙයායා’ති. තත්රවතමංසමයණොවා බ්රාහ්මයණො
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වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන 

පටියචොයදස්සතී’ති නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, 

සාරිපුත්ත, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යෙමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. 

‘‘ඉමානි යෙො, සාරිපුත්ත, චත්තාරි තථාගතස්ස යවසාරජ්ජානි යයහි

යවසාරජ්යජහිසමන්නාගයතොතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු 

සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘යයොයෙොමං, සාරිපුත්ත, එවංජානන්තංඑවංපස්සන්තංඑවං වයදයය
– ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො, තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං

යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභාන’න්ති, තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහායතං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු සීලසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං

ආරායධයය, එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි.තංවාචං අප්පහායතංචිත්තං
අප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

151. ‘‘අට්ඨයෙොඉමා, සාරිපුත්ත, පරිසා.කතමාඅට්ඨ? ෙත්තියපරිසා, 

බ්රාහ්මණපරිසා, ගහපතිපරිසා, සමණපරිසා, චාතුමහාරාජිකපරිසා 

[චාතුම්මහාරාජිකා (සී.සයා..).  , තාවතිංසපරිසා, මාරපරිසා, බ්රහ්මපරිසා–

ඉමා යෙො, සාරිපුත්ත, අට්ඨ පරිසා. ඉයමහි යෙො, සාරිපුත්ත, චතූහි 

යවසාරජ්යජහි සමන්නාගයතො තථාගයතො ඉමා අට්ඨ පරිසා උපසඞ්කමති

අජ්යඣොගාහති. අිකජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, අයනකසතං

ෙත්තියපරිසං උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්බඤ්යචව, 

සල්ලපිතපුබ්බඤ්ච, සාකච්ො ච සමාපජ්ජිතපුබ්බා. තත්ර වත මං භයං වා

සාරජ්ජං වා ඔක්කමිස්සතීති නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමි.

එතමහං, සාරිපුත්ත, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යෙමප්පත්යතො 
අභයප්පත්යතොයවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘අිකජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, අයනකසතං
බ්රාහ්මණපරිසං…යප.… ගහපතිපරිසං… සමණපරිසං…
චාතුමහාරාජිකපරිසං… තාවතිංසපරිසං… මාරපරිසං… බ්රහ්මපරිසං 

උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්බඤ්යචව, සල්ලපිතපුබ්බඤ්ච, 
සාකච්ො ච සමාපජ්ජිතපුබ්බා. තත්ර වත මං භයං වා සාරජ්ජං වා

ඔක්කමිස්සතීති නිමිත්තයමතං, සාරිපුත්ත, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, 

සාරිපුත්ත, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යෙමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. 
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‘‘යයො යෙොමං, සාරිපුත්ත, එවංජානන්තංඑවං පස්සන්තංඑවංවයදයය
– ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො, තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං

යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභාන’න්ති, තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු සීලසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං

ආරායධයය, එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි.තංවාචංඅප්පහායතං චිත්තං
අප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං නිරයය. 

152. ‘‘චතස්යසො යෙො ඉමා, සාරිපුත්ත, යයොනියයො.කතමා චතස්යසො? 

අණ්ඩජා යයොනි, ජලාබුජා යයොනි, සංයසදජා යයොනි, ඔපපාතිකා යයොනි.

කතමා ච, සාරිපුත්ත, අණ්ඩජා යයොනි? යය යෙො යත, සාරිපුත්ත, සත්තා

අණ්ඩයකොසං අිකනිබ්ිකජ්ජ ජායන්ති – අයං වුච්චති, සාරිපුත්ත, අණ්ඩජා

යයොනි. කතමා ච, සාරිපුත්ත, ජලාබුජා යයොනි? යය යෙො යත, සාරිපුත්ත, 

සත්තා වත්ථියකොසං අිකනිබ්ිකජ්ජ ජායන්ති – අයං වුච්චති, සාරිපුත්ත, 

ජලාබුජා යයොනි. කතමා ච, සාරිපුත්ත, සංයසදජා යයොනි? යය යෙො යත, 

සාරිපුත්ත, සත්තාෙයතිමච්යෙවාජායන්තිෙයතිකුණයපවාෙයතිකුම්මායසවා 

චන්දනිකායය වා ඔළිගල්යල වා ජායන්ති – අයං වුච්චති, සාරිපුත්ත, 

සංයසදජා යයොනි. කතමා ච, සාරිපුත්ත, ඔපපාතිකා යයොනි? යදවා, 

යනරයිකා, එකච්යච ච මනුස්සා, එකච්යච ච විනිපාතිකා – අයං වුච්චති, 

සාරිපුත්ත, ඔපපාතිකායයොනි.ඉමායෙො, සාරිපුත්ත, චතස්යසොයයොනියයො. 

‘‘යයො යෙොමං, සාරිපුත්ත, එවංජානන්තංඑවං පස්සන්තංඑවංවයදයය
– ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො, තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං

යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභාන’න්ති, තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහායතං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු සීලසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං 

ආරායධයය, එවං සම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි.තංවාචං අප්පහායතංචිත්තං
අප්පහායතංදිට්ඨිංඅප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

153. ‘‘පඤ්ච යෙො ඉමා, සාරිපුත්ත, ගතියයො. කතමා පඤ්ච? නිරයයො, 

තිරච්ොනයයොනි, යපත්තිවිසයයො, මනුස්සා, යදවා.නිරයඤ්චාහං, සාරිපුත්ත, 

පජානාමි, නිරයගාමිඤ්චමග්ගං, නිරයගාමිනිඤ්චපටිපදං; යථාපටිපන්යනො
ච කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති

තඤ්ච පජානාමි. තිරච්ොනයයොනිඤ්චාහං, සාරිපුත්ත, පජානාමි, 

තිරච්ොනයයොනිගාමිඤ්ච මග්ගං, තිරච්ොනයයොනිගාමිනිඤ්ච පටිපදං; යථා
පටිපන්යනො ච කායස්ස යභදා පරං මරණා තිරච්ොනයයොනිං උපපජ්ජති
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තඤ්ච පජානාමි. යපත්තිවිසයං චාහං, සාරිපුත්ත, පජානාමි, 

යපත්තිවිසයගාමිඤ්ච මග්ගං, යපත්තිවිසයගාමිනිඤ්ච පටිපදං; යථා
පටිපන්යනොච කායස්සයභදාපරංමරණායපත්තිවිසයංඋපපජ්ජතිතඤ්ච

පජානාමි. මනුස්යස චාහං, සාරිපුත්ත, පජානාමි, මනුස්සයලොකගාමිඤ්ච

මග්ගං, මනුස්සයලොකගාමිනිඤ්චපටිපදං; යථාපටිපන්යනොචකායස්සයභදා

පරංමරණාමනුස්යසසු උපපජ්ජතිතඤ්චපජානාමි.යදයවචාහං, සාරිපුත්ත, 

පජානාමි, යදවයලොකගාමිඤ්ච මග්ගං, යදවයලොකගාමිනිඤ්ච පටිපදං; යථා
පටිපන්යනොචකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජති

තඤ්ච පජානාමි. නිබ්බානඤ්චාහං, සාරිපුත්ත, පජානාමි, නිබ්බානගාමිඤ්ච

මග්ගං, නිබ්බානගාමිනිඤ්ච පටිපදං; යථා පටිපන්යනො ච ආසවානං ෙයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතිතඤ්චපජානාමි. 

154. ‘‘ඉධාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග්ගලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජිස්සතීති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන
චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා

අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නං, එකන්තදුක්ො තිබ්බා කටුකා

යවදනා යවදයමානං. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, අඞ්ගාරකාසු සාධිකයපොරිසා
ෙයරා අඞ්ගාරානං වීතච්චිකානං වීතධූමානං. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය
ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතොකිලන්යතොතසියතොපිපාසියතොඑකායයනන
මග්යගන තයමව අඞ්ගාරකාසුං පණිධාය. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා
එවං වයදයය – ‘තථායං භවං පුරියසො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච

මග්ගං සමාරූළ්යහො, යථා ඉමංයයව අඞ්ගාරකාසුං ආගමිස්සතී’ති. තයමනං

පස්යසයයඅපයරනසමයයනතස්සා අඞ්ගාරකාසුයා පතිතං, එකන්තදුක්ො

තිබ්බා කටුකා යවදනා යවදයමානං. එවයමව යෙො අහං, සාරිපුත්ත, 
ඉයධකච්චං පුග්ගලං එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – තථායං
පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං සමාරූළ්යහො යථා 
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජිස්සතීති.
තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපන්නං, එකන්තදුක්ො තිබ්බා කටුකා යවදනා
යවදයමානං. 

‘‘ඉධපනාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග්ගලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා තිරච්ොනයයොනිං
උපපජ්ජිස්සතීති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා 
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තිරච්ොනයයොනිං උපපන්නං, දුක්ො තිබ්බා කටුකා යවදනා යවදයමානං.

යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ගූථකූයපො සාධිකයපොරියසො, ෙයයරො ගූථස්ස. අථ
පුරියසො ආගච්යෙයය ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො
පිපාසියතො එකායයනන මග්යගන තයමව ගූථකූපං පණිධාය. තයමනං
චක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා එවං වයදයය – ‘තථායං භවං පුරියසො පටිපන්යනො
තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං සමාරූළ්යහො යථා ඉමංයයව ගූථකූපං
ආගමිස්සතී’ති. තයමනං පස්යසයය අපයරන සමයයන තස්මිං ගූථකූයප 

පතිතං, දුක්ො තිබ්බා කටුකා යවදනා යවදයමානං. එවයමව යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චං පුග්ගලං එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි –

තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනොතථා ච ඉරියති තඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො, 
යථාකායස්සයභදාපරංමරණාතිරච්ොනයයොනිං උපපජ්ජිස්සතීති.තයමනං
පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා තිරච්ොනයයොනිං

උපපන්නං, දුක්ො තිබ්බාකටුකායවදනායවදයමානං. 

‘‘ඉධපනාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග්ගලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා යපත්තිවිසයං
උපපජ්ජිස්සතීති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා

යපත්තිවිසයං උපපන්නං, දුක්ෙබහුලා යවදනා යවදයමානං. යසයයථාපි, 

සාරිපුත්ත, රුක්යෙො විසයම භූමිභායග ජායතො තනුපත්තපලායසො

කබරච්ොයයො. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතො
කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො එකායයනන මග්යගන තයමව රුක්ෙං 
පණිධාය. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා එවං වයදයය – ‘තථායං භවං

පුරියසො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං සමාරූළ්යහො, යථා

ඉමංයයව රුක්ෙං ආගමිස්සතී’ති. තයමනං පස්යසයය, අපයරන සමයයන
තස්ස රුක්ෙස්ස ොයාය නිසින්නං වා නිපන්නං වා දුක්ෙබහුලා යවදනා

යවදයමානං. එවයමව යෙො අහං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චං පුග්ගලං එවං
යචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි –තථායංපුග්ගයලොපටිපන්යනොතථාච

ඉරියති තඤ්ච මග්ගං සමාරූළ්යහො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා
යපත්තිවිසයං උපපජ්ජිස්සතීති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන
දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභදාපරං

මරණායපත්තිවිසයංඋපපන්නං, දුක්ෙබහුලා යවදනායවදයමානං. 

‘‘ඉධපනාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග්ගලංඑවංයචතසායචයතො පරිච්ච
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං
සමාරූළ්යහො යථාකායස්සයභදාපරංමරණාමනුස්යසසුඋපපජ්ජිස්සතීති.
තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන

අතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභදාපරංමරණා මනුස්යසසුඋපපන්නං, 
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පටුන 

සුෙබහුලා යවදනා යවදයමානං. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, රුක්යෙො සයම

භූමිභායගජායතොබහලපත්තපලායසොසන්දච්ොයයො [සණ්ඩච්ොයයො (සයා. , 

සන්තච්ොයයො (ක.  . අථ පුරියසො ආගච්යෙයය ඝම්මාිකතත්යතො 
ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො එකායයනන මග්යගන
තයමවරුක්ෙං පණිධාය. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා එවං වයදයය –
‘තථායං භවං පුරියසො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා ඉමයමව රුක්ෙං ආගමිස්සතී’ති. තයමනං පස්යසයය
අපයරන සමයයන තස්ස රුක්ෙස්ස ොයාය නිසින්නං වා නිපන්නං වා

සුෙබහුලායවදනායවදයමානං. එවයමවයෙොඅහං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චං 
පුග්ගලං එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො
පටිපන්යනොතථාචඉරියතිතඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො යථාකායස්සයභදා
පරං මරණා මනුස්යසසු උපපජ්ජිස්සතීති. තයමනං පස්සාමි අපයරන
සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස 

යභදාපරංමරණාමනුස්යසසුඋපපන්නං, සුෙබහුලායවදනායවදයමානං. 

‘‘ඉධ පනාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චංපුග්ගලං එවංයචතසායචයතොපරිච්ච
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං 
උපපජ්ජිස්සතී’ති. තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං 

සග්ගං යලොකං උපපන්නං, එකන්තසුො යවදනා යවදයමානං. යසයයථාපි, 

සාරිපුත්ත, පාසායදො, තත්රාස්ස කූටාගාරං උල්ලිත්තාවලිත්තං නිවාතං
ඵුසිතග්ගළං පිහිතවාතපානං. තත්රාස්ස පල්ලඞ්යකො යගොනකත්ථයතො
පටිකත්ථයතො පටලිකත්ථයතො කදලිමිගපවරපච්චත්ථරයණො 
සඋත්තරච්ෙයදො උභයතොයලොහිතකූපධායනො. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය
ඝම්මාිකතත්යතොඝම්මපයරයතො කිලන්යතොතසියතොපිපාසියතොඑකායයනන
මග්යගන තයමව පාසාදං පණිධාය. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා එවං
වයදයය– ‘තථායංභවංපුරියසොපටිපන්යනොතථාචඉරියතිතඤ්ච මග්ගං

සමාරූළ්යහො, යථා ඉමංයයව පාසාදං ආගමිස්සතී’ති. තයමනං පස්යසයය
අපයරන සමයයන තස්මිං පාසායද තස්මිං කූටාගායර තස්මිං පල්ලඞ්යක
නිසින්නංවානිපන්නංවා එකන්තසුොයවදනායවදයමානං.එවයමවයෙො

අහං, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චංපුග්ගලංඑවං යචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
–තථායං පුග්ගයලොපටිපන්යනොතථාච ඉරියතිතඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො
යථා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජිස්සතීති.
තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකනකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං

උපපන්නං, එකන්තසුොයවදනායවදයමානං. 

‘‘ඉධ පනාහං, සාරිපුත්ත, එකච්චං පුග්ගලං යචතසා යචයතො පරිච්ච 
පජානාමි – තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනො තථා ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං
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පටුන 

සමාරූළ්යහො, යථා ආසවානංෙයාඅනාසංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සතීති.
තයමනං පස්සාමි අපයරන සමයයන ආසවානං ෙයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්තං, එකන්තසුො යවදනා යවදයමානං.

යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, යපොක්ෙරණී අච්යෙොදකා සායතොදකා සීයතොදකා
යසතකා සුපතිත්ථා රමණීයා. අවිදූයර චස්සා තිබ්යබො වනසණ්යඩො. අථ
පුරියසො ආගච්යෙයය ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො
පිපාසියතො එකායයනනමග්යගනතයමවයපොක්ෙරණිංපණිධාය.තයමනං
චක්ඛුමා පුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය–‘තථාභවංපුරියසොපටිපන්යනොතථා

ච ඉරියති තඤ්ච මග්ගං සමාරූළ්යහො, යථා ඉමංයයව යපොක්ෙරණිං
ආගමිස්සතී’ති. තයමනං පස්යසයය අපයරන සමයයන තං යපොක්ෙරණිං
ඔගායහත්වා න්හායිත්වා ච පිවිත්වා ච සබ්බදරථකිලමථපරිළාහං 
පටිප්පස්සම්යභත්වා පච්චුත්තරිත්වා තස්මිං වනසණ්යඩ නිසින්නං වා

නිපන්නං වා, එකන්තසුො යවදනා යවදයමානං. එවයමව යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චං පුග්ගලං එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි –

තථායං පුග්ගයලො පටිපන්යනොතථා ච ඉරියතිතඤ්චමග්ගංසමාරූළ්යහො, 
යථා ආසවානං ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සතී’ති. තයමනං
පස්සාමි අපයරන සමයයන ආසවානං ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරන්තං, එකන්තසුො යවදනා යවදයමානං. ඉමා යෙො, සාරිපුත්ත, පඤ්ච 
ගතියයො. 

‘‘යයොයෙොමං, සාරිපුත්ත, එවංජානන්තංඑවංපස්සන්තංඑවං වයදයය
– ‘නත්ථි සමණස්ස යගොතමස්ස උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො; තක්කපරියාහතංසමයණොයගොතයමොධම්මං

යදයසති වීමංසානුචරිතං සයංපටිභාන’න්ති තං, සාරිපුත්ත, වාචං අප්පහාය
තං චිත්තං අප්පහායතං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු සීලසම්පන්යනො
සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං 

ආරායධයය, එවංසම්පදමිදං, සාරිපුත්ත, වදාමි‘තංවාචංඅප්පහායතංචිත්තං 
අප්පහාය තං දිට්ඨිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වා යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
නිරයය’. 

155. ‘‘අිකජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, චතුරඞ්ගසමන්නාගතං 

බ්රහ්මචරියං චරිතා [චරිත්වා(ක.   – තපස්සීසුදංයහොමිපරමතපස්සී, ලූයෙො

සුදං [ලූෙස්සුදං (සී. .).   යහොමි පරමලූයෙො, යජගුච්ඡී සුදං යහොමි

පරමයජගුච්ඡී, පවිවිත්යතො සුදං [පවිවිත්තස්සුදං (සී. .).   යහොමි

පරමපවිවිත්යතො. තත්රාස්සු යම ඉදං, සාරිපුත්ත, තපස්සිතාය යහොති –
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අයචලයකො යහොමි මුත්තාචායරො හත්ථාපයලෙයනො [හත්ථාවයලෙයනො

(සයා.  , න එහිභද්දන්තියකො න තිට්ඨභද්දන්තියකො; නාිකහටං න

උද්දිස්සකතංනනිමන්තනං සාදියාමි.යසොනකුම්ිකමුොපටිග්ගණ්හාමි, න

කයළොපිමුො පටිග්ගණ්හාමි, න එළකමන්තරං, න දණ්ඩමන්තරං, න

මුසලමන්තරං, න ද්වින්නං භඤ්ජමානානං, න ගබ්ිකනියා, න පායමානාය 

[පායන්තියා (ක.  , න පුරිසන්තරගතාය, න සඞ්කිත්තීසු, න යත්ථ සා

උපට්ඨියතොයහොති, නයත්ථමක්ඛිකා සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී; නමච්ෙංනමංසං

න සුරං න යමරයං න ථුයසොදකං පිවාමි; යසො එකාගාරියකො වා යහොමි

එකායලොපියකො, ද්වාගාරියකො වා යහොමි ද්වායලොපියකො…යප.… 

සත්තාගාරියකො වා යහොමි සත්තායලොපියකො; එකිස්සාපි දත්තියා යායපමි, 

ද්වීහිපි දත්තීහි යායපමි…යප.… සත්තහිපි දත්තීහි යායපමි; එකාහිකම්පි

ආහාරං ආහායරමි, ද්වීහිකම්පි ආහාරං ආහායරමි…යප.… සත්තාහිකම්පි

ආහාරං ආහායරමි; ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි
පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරාමි. 

‘‘යසොසාකභක්යෙොවායහොමි, සාමාකභක්යෙොවායහොමි, නීවාරභක්යෙො

වා යහොමි, දද්දුලභක්යෙොවායහොමි, හටභක්යෙොවායහොමි, කණභක්යෙොවා 

යහොමි, ආචාමභක්යෙොවායහොමි, පිඤ්ඤාකභක්යෙොවා යහොමි, තිණභක්යෙො

වා යහොමි, යගොමයභක්යෙො වා යහොමි, වනමූලඵලාහායරො යායපමි 
පවත්තඵලයභොජී. 

‘‘යසො සාණානිපි ධායරමි, මසාණානිපි ධායරමි, ෙවදුස්සානිපි ධායරමි, 

පංසුකූලානිපිධායරමි, තිරටානිපිධායරමි, අජිනම්පිධායරමි, අජිනක්ඛිපම්පි 

ධායරමි, කුසචීරම්පි ධායරමි, වාකචීරම්පි ධායරමි, ඵලකචීරම්පි ධායරමි, 

යකසකම්බලම්පිධායරමි, වාළකම්බලම්පිධායරමි, උලූකපක්ෙම්පිධායරමි; 

යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොමි යකසමස්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො; 

උබ්භට්ඨයකොපි යහොමි ආසනපටික්ඛිත්යතො; උක්කුටියකොපි යහොමි

උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො; කණ්ටකාපස්සයියකොපි යහොමි

කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපමි [ඉමස්සානන්තයර අඤ්යඤොපි යකොචි

පාඨපයදයසොඅඤ්යඤසුආජීවකවතදීපකසුත්යතසු දිස්සති ; සායතතියකම්පි
උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරාමි –ඉතිඑවරූපං අයනකවිහිතං

කායස්ස ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරාමි. ඉදංසු යම, 

සාරිපුත්ත, තපස්සිතායයහොති. 

156. ‘‘තත්රාස්සු යම ඉදං, සාරිපුත්ත, ලූෙස්මිං යහොති – 
යනකවස්සගණිකං රයජොජල්ලං කායය සන්නිචිතං යහොති පපටිකජාතං.

යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, තින්දුකොණ යනකවස්සගණියකො සන්නිචියතො

යහොති පපටිකජායතො, එවයමවාස්සු යම, සාරිපුත්ත, යනකවස්සගණිකං

රයජොජල්ලංකායයසන්නිචිතංයහොතිපපටිකජාතං.තස්ස මය්හං, සාරිපුත්ත, 

නඑවං යහොති – ‘අයහොවතාහංඉමං රයජොජල්ලංපාණිනාපරිමජ්යජයයං, 
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අඤ්යඤවාපනයමඉමංරයජොජල්ලංපාණිනාපරිමජ්යජයය’න්ති.එවම්පි

යම, සාරිපුත්ත, නයහොති.ඉදංසුයම, සාරිපුත්ත, ලූෙස්මිං යහොති. 

‘‘තත්රාස්සු යම ඉදං, සාරිපුත්ත, යජගුච්ඡිස්මිං යහොති – යසො යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, සයතොවඅිකක්කමාමි, සයතොවපටික්කමාමි, යාවඋදකබින්දුම්හිපි
යම දයාපච්චුපට්ඨිතායහොති–‘මාහංඛුද්දයකපායණවිසමගයතසඞ්ඝාතං

ආපායදසි’න්ති. ඉදංසුයම, සාරිපුත්ත, යජගුච්ඡිස්මිංයහොති. 

‘‘තත්රාස්සු යම ඉදං, සාරිපුත්ත, පවිවිත්තස්මිං යහොති – යසො යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතරං අරඤ්ඤායතනං අජ්යඣොගායහත්වා විහරාමි. යදා
පස්සාමි යගොපාලකං වා පසුපාලකං වා තිණහාරකං වා කට්ඨහාරකං වා 

වනකම්මිකංවා, වයනනවනංගහයනනගහනංනින්යනනනින්නංථයලන

ථලංසංපතාමි [පපතාමි(සී.සයා..).  . තංකිස්සයහතු? මාමංයතඅද්දසංසු 

අහඤ්ච මා යත අද්දසන්ති. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ආරඤ්ඤයකො මයගො
මනුස්යසදිස්වා වයනනවනංගහයනනගහනංනින්යනනනින්නං ථයලන

ථලංසංපතති, එවයමව යෙො අහං, සාරිපුත්ත, යදාපස්සාමියගොපාලකංවා
පසුපාලකං වා තිණහාරකං වා කට්ඨහාරකං වා වනකම්මිකං වා වයනන
වනංගහයනනගහනංනින්යනනනින්නංථයලනථලංසංපතාමි.තං කිස්ස

යහතු? මාමංයතඅද්දසංසුඅහඤ්චමායතඅද්දසන්ති.ඉදංසුයම, සාරිපුත්ත, 
පවිවිත්තස්මිංයහොති. 

‘‘යසො යෙො අහං, සාරිපුත්ත, යය යත යගොට්ඨා පට්ඨිතගායවො 

අපගතයගොපාලකා, තත්ථ චතුක්කුණ්ඩියකො උපසඞ්කමිත්වා යානි තානි
වච්ෙකානං තරුණකානං යධනුපකානං යගොමයානි තානි සුදං ආහායරමි.

යාවකීවඤ්ච යම, සාරිපුත්ත, සකං මුත්තකරසං අපරියාදින්නං යහොති, 

සකංයයව සුදං මුත්තකරසං ආහායරමි. ඉදංසු යම, සාරිපුත්ත, 
මහාවිකටයභොජනස්මිංයහොති. 

157. ‘‘යසො යෙො අහං, සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතරං ිකංසනකං වනසණ්ඩං 

අජ්යඣොගායහත්වා විහරාමි. තත්රාස්සුදං, සාරිපුත්ත, ිකංසනකස්ස
වනසණ්ඩස්ස ිකංසනකතස්මිං යහොති – යයො යකොචි අවීතරායගො තං

වනසණ්ඩං පවිසති, යයභයයයන යලොමානි හංසන්ති. යසො යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, යාතාරත්තියයොසීතායහමන්තිකාඅන්තරට්ඨකා හිමපාතසමයා 

[අන්තරට්ඨයක හිමපාතසමයය (සී. .).   තථාරූපාසු රත්තීසු රත්තිං

අබ්යභොකායස විහරාමි, දිවා වනසණ්යඩ; ගිම්හානං පච්ඡියම මායස දිවා 

අබ්යභොකායස විහරාමි, රත්තිං වනසණ්යඩ. අපිස්සු මං, සාරිපුත්ත, අයං
අනච්ෙරියගාථා පටිභාසිපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා– 

‘‘යසොතත්යතො යසොසින්යනො [යසොසීයනො (සී. .). ක. , යසොසියනො

(සයා. , යසොසින්යදො(සද්දනීති   යචව, එයකොිකංසනයකවයන; 
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නග්යගොනචග්ගිමාසීයනො, එසනාපසුයතොමුනී’’ති. 

‘‘යසො යෙො අහං, සාරිපුත්ත, සුසායන යසයයං කප්යපමි ෙවට්ඨිකානි 

උපධාය. අපිස්සු මං, සාරිපුත්ත, ගාමණ්ඩලා [යගොමණ්ඩලා (බහූසු  

චරියාපිටකඅට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා  උපසඞ්කමිත්වා ඔට්ඨුභන්තිපි, 

ඔමුත්යතන්තිපි, පංසුයකනපි ඔකිරන්ති, කණ්ණයසොයතසුපි සලාකං

පයවයසන්ති.නයෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, අිකජානාමි යතසුපාපකං චිත්තං

උප්පායදතා.ඉදංසුයම, සාරිපුත්ත, උයපක්ොවිහාරස්මිංයහොති. 

158. ‘‘සන්ති යෙො පන, සාරිපුත්ත, එයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘ආහායරන සුද්ධී’ති. යත එවමාහංසු – ‘යකොයලහි

යායපමා’ති. යත යකොලම්පි ොදන්ති, යකොලචුණ්ණම්පි ොදන්ති, 
යකොයලොදකම්පි පිවන්ති – අයනකවිහිතම්පි යකොලවිකතිං පරිභඤ්ජන්ති.

අිකජානාමි යෙො පනාහං, සාරිපුත්ත, එකංයයව යකොලං ආහාරං ආහාරිතා.

සියා යෙො පන යත, සාරිපුත්ත, එවමස්ස – ‘මහා නූන යතන සමයයන

යකොයලො අයහොසී’ති. න යෙො පයනතං, සාරිපුත්ත, එවං දට්ඨබ්බං. තදාපි

එතපරයමොයයව යකොයලො අයහොසි යසයයථාපි එතරහි. තස්ස මය්හං, 

සාරිපුත්ත, එකංයයව යකොලං ආහාරං ආහාරයයතො අධිමත්තකසිමානං
පත්යතොකායයොයහොති.යසයයථාපිනාමආසීතිකපබ්බානිවාකාළපබ්බානි 

වා, එවයමවස්සු යම අඞ්ගපච්චඞ්ගානි භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය.

යසයයථාපි නාම ඔට්ඨපදං, එවයමවස්සු යම ආනිසදං යහොති

තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම වට්ටනාවළී, එවයමවස්සු යම
පිට්ඨිකණ්ටයකොඋන්නතාවනයතොයහොතිතායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි

නාම ජරසාලාය යගොපානසියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති, එවයමවස්සු යම
ඵාසුළියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම

ගම්භීයර උදපායන උදකතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා දිස්සන්ති, 
එවයමවස්සු යම අක්ඛිකූයපසු අක්ඛිතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා
දිස්සන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම 

තිත්තකාලාබුආමකච්ඡින්යනොවාතාතයපනසංඵුටියතො [සම්ඵුසියතො (සයා. , 
සංපුටියතො (.). ක.  එත්ථ සංඵුටියතොති සඞ්කුචියතොති අත්යථො  යහොති 

සම්මිලායතො, එවයමවස්සු යම සීසච්ෙවි සංඵුටිතා යහොති සම්මිලාතා 

තායයවප්පාහාරතාය.යසොයෙොඅහං, සාරිපුත්ත, ‘උදරච්ෙවිංපරිමසිස්සාමී’ති 

පිට්ඨිකණ්ටකංයයව පරිග්ගණ්හාමි, ‘පිට්ඨිකණ්ටකං පරිමසිස්සාමී’ති

උදරච්ෙවිංයයව පරිග්ගණ්හාමි, යාවස්සු යම, සාරිපුත්ත, උදරච්ෙවි

පිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා යහොති තායයවප්පාහාරතාය. යසො යෙො අහං, 

සාරිපුත්ත, ‘වච්චංවාමුත්තංවාකරිස්සාමී’ති තත්යථවඅවකුජ්යජොපපතාමි

තායයවප්පාහාරතාය. යසො යෙො අහං, සාරිපුත්ත, තයමව කායං 

අස්සායසන්යතොපාණිනාගත්තානිඅයනොමජ්ජාමි.තස්සමය්හං, සාරිපුත්ත, 
පාණිනා ගත්තානි අයනොමජ්ජයතො ෙයතිමූලානි යලොමානි කායස්මා පතන්ති
තායයවප්පාහාරතාය. 
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159. ‘‘සන්තියෙොපන, සාරිපුත්ත, එයකසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘ආහායරන සුද්ධී’ති. යත එවමාහංසු – ‘මුග්යගහි
යායපම…යප.… තියලහි යායපම…යප.… තණ්ඩුයලහි යායපමා’ති. යත

තණ්ඩුලම්පි ොදන්ති, තණ්ඩුලචුණ්ණම්පි ොදන්ති, තණ්ඩුයලොදකම්පි 
පිවන්ති – අයනකවිහිතම්පි තණ්ඩුලවිකතිං පරිභඤ්ජන්ති. අිකජානාමි යෙො

පනාහං, සාරිපුත්ත, එකංයයව තණ්ඩුලං ආහාරං ආහාරිතා. සියා යෙො පන

යත, සාරිපුත්ත, එවමස්ස – ‘මහා නූන යතන සමයයන තණ්ඩුයලො

අයහොසී’ති. න යෙො පයනතං, සාරිපුත්ත, එවං දට්ඨබ්බං. තදාපි

එතපරයමොයයව තණ්ඩුයලො අයහොසි, යසයයථාපි එතරහි. තස්ස මය්හං, 

සාරිපුත්ත, එකංයයව තණ්ඩුලං ආහාරං ආහාරයයතො අධිමත්තකසිමානං 
පත්යතොකායයොයහොති.යසයයථාපිනාමආසීතිකපබ්බානිවාකාළපබ්බානි 

වා, එවයමවස්සු යම අඞ්ගපච්චඞ්ගානි භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය.

යසයයථාපි නාම ඔට්ඨපදං, එවයමවස්සු යම ආනිසදං යහොති

තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම වට්ටනාවළී, එවයමවස්සු යම
පිට්ඨිකණ්ටයකොඋන්නතාවනයතොයහොතිතායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි

නාම ජරසාලාය යගොපානසියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති, එවයමවස්සු යම
ඵාසුළියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම

ගම්භීයර උදපායන උදකතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා දිස්සන්ති, 
එවයමවස්සු යම අක්ඛිකූයපසු අක්ඛිතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා
දිස්සන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම තිත්තකාලාබු

ආමකච්ඡින්යනො වාතාතයපනසංඵුටියතො යහොති සම්මිලායතො, එවයමවස්සු
යම සීසච්ෙවි සංඵුටිතා යහොති සම්මිලාතා තායයවප්පාහාරතාය. යසො යෙො

අහං, සාරිපුත්ත, ‘උදරච්ෙවිං පරිමසිස්සාමී’ති පිට්ඨිකණ්ටකංයයව

පරිග්ගණ්හාමි, ‘පිට්ඨිකණ්ටකං පරිමසිස්සාමී’ති උදරච්ෙවිංයයව

පරිග්ගණ්හාමි.යාවස්සු යම, සාරිපුත්ත, උදරච්ෙවිපිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා

යහොතිතායයවප්පාහාරතාය.යසොයෙොඅහං, සාරිපුත්ත, ‘වච්චංවාමුත්තංවා
කරිස්සාමී’තිතත්යථවඅවකුජ්යජොපපතාමිතායයවප්පාහාරතාය. යසොයෙො

අහං, සාරිපුත්ත, තයමව කායං අස්සායසන්යතො පාණිනා ගත්තානි

අයනොමජ්ජාමි. තස්සමය්හං, සාරිපුත්ත, පාණිනාගත්තානිඅයනොමජ්ජයතො
ෙයතිමූලානියලොමානිකායස්මා පතන්තිතායයවප්පාහාරතාය. 

‘‘තායපි යෙො අහං, සාරිපුත්ත, ඉරියාය තාය පටිපදාය තාය 
දුක්කරකාරිකාය නාජ්ඣගමං උත්තරිං මනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං. තං කිස්ස යහතු? ඉමිස්සායයව අරියාය

පඤ්ඤාය අනධිගමා, යායං අරියා පඤ්ඤා අධිගතා අරියා නියයානිකා, 
නියයාතිතක්කරස්සසම්මාදුක්ෙක්ෙයාය. 

160. ‘‘සන්තියෙොපන, සාරිපුත්ත, එයකසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො– ‘සංසායරනසුද්ධී’ති.නයෙොපනයසො [නයෙො පයනයසො

(සී. සයා.  , සාරිපුත්ත, සංසායරො සුලභරූයපො යයො මයා අසංසරිතපුබ්යබො 
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ඉමිනාදීයඝනඅද්ධුනා, අඤ්ඤත්ර සුද්ධාවායසහියදයවහි.සුද්ධාවායසචාහං, 

සාරිපුත්ත, යදයවසංසයරයයං, නයිමංයලොකං පුනරාගච්යෙයයං. 

‘‘සන්ති යෙො පන, සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො–‘උපපත්තියා සුද්ධී’ති.නයෙොපනසා, සාරිපුත්ත, උපපත්ති

සුලභරූපා යා මයා අනුපපන්නපුබ්බා ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා, අඤ්ඤත්ර

සුද්ධාවායසහියදයවහි.සුද්ධාවායසචාහං, සාරිපුත්ත, යදයවඋපපජ්යජයයං, 
නයිමංයලොකංපුනරාගච්යෙයයං. 

‘‘සන්ති යෙො පන, සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො–‘ආවායසනසුද්ධී’ති.නයෙොපනයසො, සාරිපුත්ත, ආවායසො

සුලභරූයපොයයොමයා අනාවුට්ඨපුබ්යබො [අනාවුත්ථපුබ්යබො(සී..).   ඉමිනා 

දීයඝන අද්ධුනා, අඤ්ඤත්ර සුද්ධාවායසහි යදයවහි. සුද්ධාවායස චාහං, 

සාරිපුත්ත, යදයවආවයසයයං, නයිමංයලොකංපුනරාගච්යෙයයං. 

‘‘සන්ති යෙො පන, සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘යඤ්යඤන සුද්ධී’ති. න යෙො පන යසො, සාරිපුත්ත, 

යඤ්යඤො සුලභරූයපො යයො මයා අයිට්ඨපුබ්යබො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා, 
තඤ්චයෙොරඤ්ඤාවාසතාෙත්තියයන මුද්ධාවසිත්යතනබ්රාහ්මයණනවා
මහාසායලන. 

‘‘සන්ති යෙො පන, සාරිපුත්ත, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘අග්ගිපරිචරියාය සුද්ධී’ති. න යෙො පන යසො, සාරිපුත්ත, 

අග්ගි සුලභරූයපො යයො මයා අපරිචිණ්ණපුබ්යබො ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා, 
තඤ්චයෙොරඤ්ඤාවාසතා ෙත්තියයනමුද්ධාවසිත්යතනබ්රාහ්මයණනවා
මහාසායලන. 

161. ‘‘සන්තියෙොපන, සාරිපුත්ත, එයකසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘යාවයදවායං භවං පුරියසො දහයරො යහොති යුවා 
සුසුකාළයකයසො භයෙන යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා
තාවයදව පරයමනපඤ්ඤායවයයත්තියයනසමන්නාගයතොයහොති.යයතොච
යෙො අයං භවං පුරියසො ජිණ්යණො යහොති වුද්යධො මහල්ලයකො අද්ධගයතො

වයයොඅනුප්පත්යතො, ආසීතියකොවානාවුතියකොවාවස්සසතියකොවා ජාතියා, 

අථතම්හාපඤ්ඤායවයයත්තියා, පරිහායතී’ති.නයෙොපයනතං, සාරිපුත්ත, 

එවං දට්ඨබ්බං. අහං යෙො පන, සාරිපුත්ත, එතරහි ජිණ්යණො වුද්යධො 

මහල්ලයකොඅද්ධගයතොවයයොඅනුප්පත්යතො, ආසීතියකොයමවයයොවත්තති.

ඉධ යම අස්සු, සාරිපුත්ත, චත්තායරො සාවකා වස්සසතායුකා

වස්සසතජීවියනො, පරමාය සතියා ච ගතියා ච ධිතියා ච සමන්නාගතා

පරයමන ච පඤ්ඤායවයයත්තියයන. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, දළ්හධම්මා 

[දළ්හධම්යමො(බහූසු ටීකාචයමොග්ගල්ලානබයාකරණංච ඔයලොයකතබ්බං  
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පටුන 

ධනුග්ගයහො සික්ඛියතො කතහත්යථො කතූපාසයනො ලහුයකන අසයනන 

අප්පකසියරයනව තිරියං තාලච්ොයං අතිපායතයය, එවං
අධිමත්තසතිමන්යතො එවං අධිමත්තගතිමන්යතො එවං අධිමත්තධිතිමන්යතො
එවං පරයමන පඤ්ඤායවයයත්තියයන සමන්නාගතා. යත මං චතුන්නං

සතිපට්ඨානානං උපාදායුපාදාය පඤ්හං පුච්යෙයයං, පුට්යඨො පුට්යඨො චාහං

යතසං බයාකයරයයං, බයාකතඤ්ච යම බයාකතයතො ධායරයයං, න ච මං
දුතියකං උත්තරි පටිපුච්යෙයයං. අඤ්ඤත්ර අසිත.)තොයිතසායිතා අඤ්ඤත්ර 

උච්චාරපස්සාවකම්මා, අඤ්ඤත්ර නිද්දාකිලමථපටිවියනොදනා

අපරියාදින්නායයවස්ස, සාරිපුත්ත, තථාගතස්ස ධම්මයදසනා, 

අපරියාදින්නංයයවස්ස තථාගතස්ස ධම්මපදබයඤ්ජනං, 

අපරියාදින්නංයයවස්සතථාගතස්සපඤ්හපටිභානං. අථයමයතචත්තායරො
සාවකා වස්සසතායුකා වස්සසතජීවියනො වස්සසතස්ස අච්චයයන කාලං

කයරයයං. මඤ්චයකන යචපි මං, සාරිපුත්ත, පරිහරිස්සථ, යනවත්ථි

තථාගතස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියස්ස අඤ්ඤථත්තං. යං යෙො තං [යං යෙො

පයනතං(සී.  , සාරිපුත්ත, සම්මාවදමායනොවයදයය– ‘අසම්යමොහධම්යමො
සත්යතො යලොයක උප්පන්යනො බහුජනහිතාය බහුජනසුොය

යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුොය යදවමනුස්සාන’න්ති, මයමව තං

සම්මා වදමායනො වයදයය ‘අසම්යමොහධම්යමො සත්යතො යලොයක
උප්පන්යනොබහුජනහිතායබහුජනසුොයයලොකානුකම්පාය අත්ථායහිතාය
සුොයයදවමනුස්සාන’’’න්ති. 

162. යතන යෙො පන සමයයන ආයස්මා නාගසමායලො භගවයතො
පිට්ඨියතො ඨියතො යහොති භගවන්තං බීජයමායනො. අථ යෙො ආයස්මා

නාගසමායලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අච්ෙරියං, භන්යත, අබ්භතං, 

භන්යත!අපිහියම, භන්යත, ඉමංධම්මපරියායංසුත්වායලොමානි හට්ඨානි.

යකොනායමො අයං, භන්යත, ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, 

නාගසමාල, ඉමං ධම්මපරියායං යලොමහංසනපරියායයො ත්යවව නං
ධායරහී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමයනොආයස්මානාගසමායලො භගවයතොභාසිතං
අිකනන්දීති. 

මහාසීහනාදසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මහාදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තං 

163. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යෙො සම්බහුලා ිකක්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩායපාවිසිංසු.අථයෙොයතසං

ිකක්ඛූනංඑතදයහොසි– ‘‘අතිප්පයගොයෙොතාවසාවත්ථියං පිණ්ඩායචරිතුං, 
යං නූන මයං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
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යතනුපසඞ්කයමයයාමා’’ති. අථ යෙො යත ිකක්ඛූ යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං

පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා යතහි

අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදිංසු; සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්යනයෙොයත

ිකක්ඛූයතඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං– ‘‘සමයණො, ආවුයසො, 

යගොතයමො කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, මයම්පි කාමානං පරිඤ්ඤං 

පඤ්ඤයපම; සමයණො, ආවුයසො, යගොතයමොරූපානංපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපති, 

මයම්පි රූපානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපම; සමයණො, ආවුයසො, යගොතයමො

යවදනානංපරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපති, මයම්පියවදනානං පරිඤ්ඤංපඤ්ඤයපම; 

ඉධයනො, ආවුයසො, යකො වියසයසො, යකො අධිප්පයායසො, කිංනානාකරණං
සමණස්ස වා යගොතමස්ස අම්හාකං වා – යදිදං ධම්මයදසනාය වා

ධම්මයදසනං, අනුසාසනියාවා අනුසාසනි’’න්ති? අථයෙොයතිකක්ඛූයතසං

අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං භාසිතං යනව අිකනන්දිංසු, 

නප්පටික්යකොසිංසු; අනිකනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කමිංසු – ‘‘භගවයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං
ආජානිස්සාමා’’ති. 

164. අථ යෙො යත ිකක්ඛූ සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ොභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායෙොයත

ිකක්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ මයං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං

නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසිම්හ. යතසං යනො, 

භන්යත, අම්හාකං එතදයහොසි–‘අතිප්පයගොයෙොතාවසාවත්ථියංපිණ්ඩාය

චරිතුං, යං නූන මයං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො

යතනුපසඞ්කයමයයාමා’ති.අථයෙොමයං, භන්යත, යයනඅඤ්ඤතිත්ථියානං

පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා යතහි 

අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදිම්හ; සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිම්හ. එකමන්තං නිසින්යන යෙො 

අම්යහ, භන්යත, යතඅඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං– ‘සමයණො, 

ආවුයසො, යගොතයමො කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, මයම්පි කාමානං

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපම. සමයණො, ආවුයසො, යගොතයමො රූපානං පරිඤ්ඤං

පඤ්ඤයපති, මයම්පි රූපානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපම. සමයණො, ආවුයසො, 

යගොතයමො යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපති, මයම්පියවදනානං පරිඤ්ඤං 

පඤ්ඤයපම. ඉධ යනො, ආවුයසො, යකො වියසයසො, යකො අධිප්පයායසො, කිං

නානාකරණං සමණස්සවායගොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදංධම්මයදසනාය

වා ධම්මයදසනංඅනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’න්ති. අථයෙොමයං, භන්යත, 

යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං භාසිතං යනව අිකනන්දිම්හ, 

නප්පටික්යකොසිම්හ; අනිකනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා
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පක්කමිම්හ – ‘භගවයතො සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං
ආජානිස්සාමා’’’ති. 

165. ‘‘එවංවාදියනො, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවමස්සු

වචනීයා – ‘යකො පනාවුයසො, කාමානං අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං

නිස්සරණං? යකො රූපානංඅස්සායදො, යකොආදීනයවො, කිංනිස්සරණං? යකො

යවදනානං අස්සායදො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’න්ති? එවං පුට්ඨා, 

ිකක්ෙයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකානයචව සම්පායිස්සන්ති, උත්තරිඤ්ච

විඝාතං ආපජ්ජිස්සන්ති. තං කිස්ස යහතු? යථා තං, ිකක්ෙයව, අවිසයස්මිං.

නාහං තං, ිකක්ෙයව, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය යයො ඉයමසං පඤ්හානං 

යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, අඤ්ඤත්ර තථාගයතන වා

තථාගතසාවයකනවා, ඉයතොවාපන සුත්වා. 

166. ‘‘යකො ච, ිකක්ෙයව, කාමානං අස්සායදො? පඤ්චියම, ිකක්ෙයව, 

කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා

පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…

ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා … ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බාඉට්ඨා කන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා –ඉයම 

යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්ච කාමගුණා. යං යෙො, ිකක්ෙයව, ඉයම පඤ්ච
කාමගුයණපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුෙං යසොමනස්සං–අයංකාමානංඅස්සායදො. 

167. ‘‘යකො ච, ිකක්ෙයව, කාමානං ආදීනයවො? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

කුලපුත්යතො යයන සිප්පට්ඨායනන ජීවිකං කප්යපති – යදි මුද්දාය යදි

ගණනාය යදි සඞ්ොයනන [සඞ්ොය (ක.   යදි කසියා යදි වණිජ්ජාය යදි
යගොරක්යෙනයදිඉස්සත්යථනයදිරාජයපොරියසනයදිසිප්පඤ්ඤතයරන– 
සීතස්ස පුරක්ෙයතො උණ්හස්ස පුරක්ෙයතො

ඩංසමකසවාතාතපසරංසපසම්ඵස්යසහි රිස්සමායනො [ඊරයමායනො (ක. , 

සම්ඵස්සමායනො (චූළනි. ෙග්ගවිසාණසුත්ත 136)] ඛුප්පිපාසාය මීයමායනො; 

අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො
කාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණං කාමානයමවයහතු. 

‘‘තස්ස යච, ිකක්ෙයව, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨහයතො ඝටයතො
වායමයතො යතයභොගානාිකනිප්ඵජ්ජන්ති. යසො යසොචතිකිලමති පරියදවති

උරත්තාළිං කන්දති, සම්යමොහං ආපජ්ජති – ‘යමොඝං වත යම උට්ඨානං, 

අඵයලො වත යම වායායමො’ති. අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානං ආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයහතු. 

‘‘තස්ස යච, ිකක්ෙයව, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨහයතො ඝටයතො
වායමයතො යත යභොගා අිකනිප්ඵජ්ජන්ති. යසො යතසං යභොගානං
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පටුන 

ආරක්ොධිකරණංදුක්ෙංයදොමනස්සං පටිසංයවයදති–‘කින්තියමයභොයග

යනවරාජායනොහයරයයං, නයචොරාහයරයයං, නඅග්ගි දයහයය, නඋදකං

වයහයය [වායහයය (ක.  , න අප්පියා දායාදා හයරයය’න්ති. තස්ස එවං

ආරක්ෙයතො යගොපයයතො යත යභොයග රාජායනො වා හරන්ති, යචොරා වා

හරන්ති, අග්ගිවා දහති, උදකංවාවහති, අප්පියාවා දායාදාහරන්ති.යසො

යසොචති කිලමති පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති, සම්යමොහං ආපජ්ජති – 

‘යම්පි යම අයහොසි තම්පි යනො නත්ථී’ති. අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානං

ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං
කාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

168. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං 

කාමානයමව යහතු රාජායනොපි රාජූහි විවදන්ති, ෙත්තියාපි ෙත්තියයහි

විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති, ගහපතීපි ගහපතීහි විවදන්ති, 

මාතාපිපුත්යතනවිවදති, පුත්යතොපිමාතරාවිවදති, පිතාපිපුත්යතන විවදති, 

පුත්යතොපි පිතරා විවදති, භාතාපි භාතරා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, 

භගිනීපි භාතරා විවදති, සහායයොපි සහායයන විවදති. යත තත්ථ

කලහවිග්ගහවිවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං පාණීහිපි උපක්කමන්ති, 

යලඩ්ඩූහිපි උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි උපක්කමන්ති, සත්යථහිපි

උපක්කමන්ති. යත තත්ථ මරණම්පි නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. 

අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො
කාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු අසිචම්මං ගයහත්වා, ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා, 

උභයතොබූළ්හං සඞ්ගාමං පක්ෙන්දන්ති උසූසුපි ඛිප්පමායනසු, සත්තීසුපි 

ඛිප්පමානාසු, අසීසුපි විජ්යජොතලන්යතසු. යත තත්ථ උසූහිපි විජ්ඣන්ති, 

සත්තියාපි විජ්ඣන්ති, අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති. යත තත්ථ මරණම්පි

නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානංආදීනයවො

සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු අසිචම්මං ගයහත්වා, ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා, 

අද්දාවයලපනා [අට්ටාවයලපනා (සයා. ක.   උපකාරියයො පක්ෙන්දන්ති

උසූසුපි ඛිප්පමායනසු, සත්තීසුපි ඛිප්පමානාසු, අසීසුපි විජ්යජොතලන්යතසු.

යත තත්ථ උසූහිපි විජ්ඣන්ති, සත්තියාපි විජ්ඣන්ති, ෙකණකායපි 

[පකට්ඨියාපි (සී.   ඔසිඤ්චන්ති, අිකවග්යගනපි ඔමද්දන්ති, අසිනාපි සීසං

ඡින්දන්ති.යතතත්ථමරණම්පිනිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පිදුක්ෙං.අයම්පි, 

ිකක්ෙයව, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු
කාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 
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169. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං 

කාමානයමව යහතු සන්ධිම්පි ඡින්දන්ති, නිල්යලොපම්පි හරන්ති, 

එකාගාරිකම්පි කයරොන්ති, පරිපන්යථපි තිට්ඨන්ති, පරදාරම්පි ගච්ෙන්ති.
තයමනං රාජායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති – කසාහිපි

තායළන්ති, යවත්යතහිපි තායළන්ති, අඩ්ඪදණ්ඩයකහිපි තායළන්ති; 

හත්ථම්පිඡින්දන්ති, පාදම්පිඡින්දන්ති, හත්ථපාදම්පි ඡින්දන්ති, කණ්ණම්පි

ඡින්දන්ති, නාසම්පි ඡින්දන්ති, කණ්ණනාසම්පිඡින්දන්ති; බිලඞ්ගථාලිකම්පි

කයරොන්ති, සඞ්ෙමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්ති, රාහුමුෙම්පි කයරොන්ති, 

යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්ති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, 

එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි

කයරොන්ති, බළිසමංසිකම්පි කයරොන්ති, කහාපණිකම්පි කයරොන්ති, 

ොරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්ති, පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්ති, 

පලාල.)ඨකම්පි කයරොන්ති, තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චන්ති, සුනයෙහිපි

ොදායපන්ති, ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසන්ති, අසිනාපිසීසංඡින්දන්ති. යත

තත්ථ මරණම්පි නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. අයම්පි, ිකක්ෙයව, 

කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතුකාමනිදානං
කාමාධිකරණංකාමානයමව යහතු. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු කායයන දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, 

මනසා දුච්චරිතං චරන්ති.යතකායයන දුච්චරිතංචරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං

චරිත්වා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං

දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති. අයම්පි, ිකක්ෙයව, කාමානං

ආදීනයවො සම්පරායියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං
කාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

170. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, කාමානං නිස්සරණං? යයො යෙො, ිකක්ෙයව, 
කායමසුෙන්දරාගවිනයයොෙන්දරාගප්පහානං–ඉදංකාමානංනිස්සරණං. 

‘‘යය හි යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං කාමානං
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච 

නිස්සරණයතො යථාභූතං නප්පජානන්ති යත වත සාමං වා කායම

පරිජානිස්සන්ති, පරං වා තථත්තාය සමාදයපස්සන්ති යථා පටිපන්යනො

කායමපරිජානිස්සතීති–යනතංඨානං විජ්ජති.යයචයෙොයකචි, ිකක්ෙයව, 
සමණාවාබ්රාහ්මණාවා එවං කාමානංඅස්සාදඤ්චඅස්සාදයතොආදීනවඤ්ච

ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං පජානන්ති, යත වත
සාමංවාකායමපරිජානිස්සන්තිපරංවාතථත්තාය සමාදයපස්සන්ත්න්ත්ති
යථාපටිපන්යනොකායමපරිජානිස්සතීති–ඨානයමතං විජ්ජති. 
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171. ‘‘යකො ච, ිකක්ෙයව, රූපානං අස්සායදො? යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, 
ෙත්තියකඤ්ඤා වා බ්රාහ්මණකඤ්ඤා වා ගහපතිකඤ්ඤා වා 

පන්නරසවස්සුද්යදසිකාවා යසොළසවස්සුද්යදසිකාවා, නාතිදීඝානාතිරස්සා

නාතිකිසා නාතිථූලා නාතිකාළී නාච්යචොදාතා පරමා සා, ිකක්ෙයව, තස්මිං

සමයය සුභා වණ්ණනිභාති? ‘එවං, භන්යත’. යං යෙො, ිකක්ෙයව, සුභං
වණ්ණනිභං පටිච්චඋප්පජ්ජතිසුෙංයසොමනස්සං–අයංරූපානංඅස්සායදො. 

‘‘යකොච, ිකක්ෙයව, රූපානංආදීනයවො? ඉධ, ිකක්ෙයව, තයමවභගිනිං 
පස්යසයය අපයරන සමයයන ආසීතිකං වා නාවුතිකං වා වස්සසතිකං වා

ජාතියා, ජිණ්ණං යගොපානසිවඞ්කං යභොග්ගං දණ්ඩපරායනං පයවධමානං

ගච්ෙන්තිං ආතුරං ගතයයොබ්බනං ෙණ්ඩදන්තං [ෙණ්ඩදන්තිං (සී. .).   

පලිතයකසං [පලිතයකසිං , විලූනං ෙලිතසිරං වලිනං තිලකාහතගත්තං 

[තිලකාහතගත්තිං (බහූසු  අට්ඨකථා ටීකා ඔයලොයකතබ්බා . තං කිං 

මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යාපුරිමාසුභාවණ්ණනිභා සාඅන්තරහිතා, ආදීනයවො

පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’.අයම්පි, ිකක්ෙයව, රූපානංආදීනයවො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, තයමව භගිනිං පස්යසයය ආබාධිකං දුක්ඛිතං 

බාළ්හගිලානං, සයක මුත්තකරයස පලිපන්නං යසමානං [යසයයමානං 

(ක.  , අඤ්යඤහි වුට්ඨාපියමානං, අඤ්යඤහි සංයවසියමානං. තං කිං

මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යාපුරිමාසුභාවණ්ණනිභාසාඅන්තරහිතා, ආදීනයවො

පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’.අයම්පි, ිකක්ෙයව, රූපානංආදීනයවො. 

172. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, තයමවභගිනිංපස්යසයයසරරං සිවථිකාය

ෙඩ්ඩිතං–එකාහමතංවාද්වීහමතංවාතීහමතංවා, උද්ධුමාතකංවිනීලකං 

විපුබ්බකජාතං.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යාපුරිමාසුභාවණ්ණනිභාසා

අන්තරහිතා, ආදීනයවො පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’. අයම්පි, ිකක්ෙයව, 
රූපානංආදීනයවො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, තයමව භගිනිං පස්යසයය සරරං සිවථිකාය 

ෙඩ්ඩිතං–කායකහිවාෙජ්ජමානං, කුලයලහිවාෙජ්ජමානං, ගිජ්යඣහිවා

ෙජ්ජමානං, කඞ්යකහිවාෙජ්ජමානං, සුනයෙහිවාෙජ්ජමානං, බයග්යඝහිවා

ෙජ්ජමානං, දී.)හි වා ෙජ්ජමානං, සිඞ්ගායලහි වා ෙජ්ජමානං, විවියධහි වා

පාණකජායතහි ෙජ්ජමානං. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යා පුරිමා සුභා

වණ්ණනිභා සා අන්තරහිතා, ආදීනයවො පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’.

අයම්පි, ිකක්ෙයව, රූපානංආදීනයවො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, තයමව භගිනිං පස්යසයය සරරං සිවථිකාය 

ෙඩ්ඩිතං – අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං, 

අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං නිමංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්බන්ධං, 

අට්ඨිකසඞ්ෙලිකං අපගතමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං, අට්ඨිකානි
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පටුන 

අපගතසම්බන්ධානි දිසාවිදිසාවික්ඛිත්තානි – අඤ්යඤන හත්ථට්ඨිකං, 

අඤ්යඤනපාදට්ඨිකං, අඤ්යඤන යගොප්ඵකට්ඨිකං, අඤ්යඤනජඞ්ඝට්ඨිකං, 

අඤ්යඤන ඌරුට්ඨිකං, අඤ්යඤන කටිට්ඨිකං, අඤ්යඤන ඵාසුකට්ඨිකං, 

අඤ්යඤන පිට්ඨිට්ඨිකං, අඤ්යඤන ෙන්ධට්ඨිකං, අඤ්යඤන ගීවට්ඨිකං, 

අඤ්යඤන හනුකට්ඨිකං, අඤ්යඤන දන්තට්ඨිකං, අඤ්යඤන සීසකටාහං.

තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යා පුරිමා සුභා වණ්ණනිභා සා අන්තරහිතා, 

ආදීනයවො පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’. අයම්පි, ිකක්ෙයව, රූපානං 
ආදීනයවො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, තයමව භගිනිං පස්යසයය සරරං සිවථිකාය 

ෙඩ්ඩිතං – අට්ඨිකානි යසතානි සඞ්ෙවණ්ණපටිභාගානි, අට්ඨිකානි

පුඤ්ජකිතානි යතයරොවස්සිකානි, අට්ඨිකානිෙයතීනිචුණ්ණකජාතානි.තංකිං

මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යා පුරිමාසුභාවණ්ණනිභාසාඅන්තරහිතා, ආදීනයවො

පාතුභූයතොති? ‘එවං, භන්යත’.අයම්පි, ිකක්ෙයව, රූපානංආදීනයවො. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, රූපානං නිස්සරණං? යයො, ිකක්ෙයව, රූයපසු 
ෙන්දරාගවිනයයොෙන්දරාගප්පහානං–ඉදංරූපානංනිස්සරණං. 

‘‘යය හි යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං රූපානං 
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච
නිස්සරණයතො යථාභූතං නප්පජානන්ති යත වත සාමං වා රූයප

පරිජානිස්සන්ති, පරංවාතථත්තාය සමාදයපස්සන්තියථාපටිපන්යනොරූයප

පරිජානිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති.යයචයෙො යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා
වා බ්රාහ්මණා වා එවං රූපානං අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච
ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං පජානන්ති යත වත
සාමං වා රූයප පරිජානිස්සන්ති පරං වා තථත්තාය සමාදයපස්සන්ති යථා

පටිපන්යනොරූයප පරිජානිස්සතීති – ඨානයමතංවිජ්ජති. 

173. ‘‘යකොච, ිකක්ෙයව, යවදනානංඅස්සායදො? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං

වියවකජං .)තිසුෙං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යස්මිං සමයය, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං

සවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙං පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, යනවතස්මිං

සමයය අත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපි යචයතති; අබයාබජ්ඣංයයව තස්මිං සමයය යවදනං

යවයදති.අබයාබජ්ඣපරමාහං, ිකක්ෙයව, යවදනානංඅස්සාදංවදාමි. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති…යප.…යස්මිංසමයය, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
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.)තියා ච විරාගා, උයපක්ෙයකො ච විහරති, සයතො ච සම්පජායනො සුෙඤ්ච
කායයන පටිසංයවයදතියංතංඅරියා ආචික්ෙන්ති– ‘උයපක්ෙයකොසතිමා 

සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.… යස්මිං සමයය, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, යනව තස්මිං

සමයය අත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න 

උභයබයාබාධායපි යචයතති; අබයාබජ්ඣංයයව තස්මිං සමයය යවදනං

යවයදති. අබයාබජ්ඣපරමාහං, ිකක්ෙයව, යවදනානංඅස්සාදංවදාමි. 

174. ‘‘යකොච, ිකක්ෙයව, යවදනානංආදීනයවො? යං, ිකක්ෙයව, යවදනා 
අනිච්චාදුක්ොවිපරිණාමධම්මා–අයංයවදනානංආදීනයවො. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, යවදනානං නිස්සරණං? යයො, ිකක්ෙයව, යවදනාසු 

ෙන්දරාගවිනයයො, ෙන්දරාගප්පහානං–ඉදංයවදනානංනිස්සරණං. 

‘‘යය හි යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා එවං යවදනානං 
අස්සාදඤ්ච අස්සාදයතො ආදීනවඤ්ච ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච

නිස්සරණයතො යථාභූතං නප්පජානන්ති, යත වත සාමං වා යවදනං

පරිජානිස්සන්ති, පරං වා තථත්තාය සමාදයපස්සන්ති යථා පටිපන්යනො

යවදනංපරිජානිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති.යයච යෙො යකචි, ිකක්ෙයව, 
සමණාවාබ්රාහ්මණාවාඑවංයවදනානං අස්සාදඤ්චඅස්සාදයතොආදීනවඤ්ච
ආදීනවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං පජානන්ති යත වත

සාමංවායවදනංපරිජානිස්සන්ති, පරංවාතථත්තායසමාදයපස්සන්ති යථා
පටිපන්යනොයවදනංපරිජානිස්සතීති–ඨානයමතංවිජ්ජතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. චූළදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තං 

175. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති 
කපිලවත්ථුස්මිංනියරොධාරායම.අථයෙොමහානායමොසක්යකොයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යෙො මහානායමො සක්යකො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘දීඝරත්තාහං, භන්යත, භගවතාඑවංධම්මංයදසිතං ආජානාමි–‘යලොයභො

චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, යදොයසො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, යමොයහො 

චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති.එවඤ්චාහං [එවංපාහං(ක.  , භන්යත, භගවතා

ධම්මං යදසිතං ආජානාමි – ‘යලොයභො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො, යදොයසො 

චිත්තස්සඋපක්කියලයසො, යමොයහොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති.අථචපන

යමඑකදා යලොභධම්මාපිචිත්තංපරියාදායතිට්ඨන්ති, යදොසධම්මාපිචිත්තං
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පරියාදාය තිට්ඨන්ති, යමොහධම්මාපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති. තස්ස

මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘යකොසු නාම යම ධම්යමො අජ්ඣත්තං

අප්පහීයනො යයන යම එකදා යලොභධම්මාපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති, 

යදොසධම්මාපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති, යමොහධම්මාපි චිත්තං පරියාදාය
තිට්ඨන්තී’’’ති. 

176. ‘‘යසො එව යෙො යත, මහානාම, ධම්යමො අජ්ඣත්තං අප්පහීයනො

යයන යත එකදා යලොභධම්මාපි චිත්තං පරියාදායතිට්ඨන්ති, යදොසධම්මාපි

චිත්තංපරියාදාය තිට්ඨන්ති, යමොහධම්මාපිචිත්තංපරියාදායතිට්ඨන්ති.යසො

චහියත, මහානාම, ධම්යමොඅජ්ඣත්තංපහීයනොඅභවිස්ස, නත්වංඅගාරං

අජ්ඣාවයසයයාසි, නකායම පරිභඤ්යජයයාසි.යස්මාචයෙොයත, මහානාම, 

යසොඑවධම්යමො අජ්ඣත්තං අප්පහීයනො තස්මාත්වං අගාරං අජ්ඣාවසසි, 

කායමපරිභඤ්ජසි. 

177. ‘‘‘අප්පස්සාදා කාමාබහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො [බහූපායාසා

(සී. සයා. .).   එත්ථ ිකයයයො’ති – ඉති යචපි, මහානාම, අරියසාවකස්ස

යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං යහොති, යසොච [යසොව(ක.   අඤ්ඤයත්රව

කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි ධම්යමහි .)තිසුෙං නාධිගච්ෙති, අඤ්ඤං වා

තයතො සන්තතරං; අථ යෙො යසො යනව තාව අනාවට්ටී කායමසු යහොති.

යයතො ච යෙො, මහානාම, අරියසාවකස්ස ‘අප්පස්සාදා කාමා බහුදුක්ො

බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො’ති – එවයමතං යථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං යහොති, යසො ච අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර

අකුසයලහිධම්යමහි.)තිසුෙංඅධිගච්ෙතිඅඤ්ඤංවාතයතොසන්තතරං; අථ
යෙොයසොඅනාවට්ටීකායමසුයහොති. 

‘‘මය්හම්පි යෙො, මහානාම, පුබ්යබව සම්යබොධා, අනිකසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත්තස්යසව සයතො, ‘අප්පස්සාදා කාමා බහුදුක්ො බහුපායාසා, 
ආදීනයවොඑත්ථිකයයයො’ති–එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං 

යහොති, යසොචඅඤ්ඤයත්රවකායමහිඅඤ්ඤත්රඅකුසයලහිධම්යමහි.)තිසුෙං

නාජ්ඣගමං, අඤ්ඤංවාතයතොසන්තතරං; අථඛ්වාහංයනවතාවඅනාවට්ටී

කායමසු පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච යෙො යම, මහානාම, ‘අප්පස්සාදා කාමා

බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො’ති – එවයමතං යථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨංඅයහොසි, යසොච [යසොව (ක.   අඤ්ඤයත්රවකායමහි

අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි ධම්යමහි .)තිසුෙං අජ්ඣගමං, අඤ්ඤං වා තයතො

සන්තතරං; අථාහංඅනාවට්ටීකායමසුපච්චඤ්ඤාසිං. 

178. ‘‘යකො ච, මහානාම, කාමානං අස්සායදො? පඤ්චියම, මහානාම, 

කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයාරූපා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා

පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා; යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා
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පටුන 

යඵොට්ඨබ්බාඉට්ඨාකන්තාමනාපාපියරූපා කාමූපසංහිතාරජනීයා –ඉයම

යෙො, මහානාම, පඤ්ච කාමගුණා. යං යෙො, මහානාම, ඉයම පඤ්ච 

කාමගුයණපටිච්චඋප්පජ්ජතිසුෙංයසොමනස්සං–අයංකාමානංඅස්සායදො. 

‘‘යකො ච, මහානාම, කාමානංආදීනයවො? ඉධ, මහානාම, කුලපුත්යතො
යයන සිප්පට්ඨායනන ජීවිකං කප්යපති – යදි මුද්දාය යදි ගණනාය යදි
සඞ්ොයනනයදිකසියා යදි වණිජ්ජායයදි යගොරක්යෙනයදිඉස්සත්යථන

යදි රාජයපොරියසන යදි සිප්පඤ්ඤතයරන, සීතස්ස පුරක්ෙයතො උණ්හස්ස
පුරක්ෙයතොඩංසමකසවාතාතපසරංසපසම්ඵස්යසහිරිස්සමායනො ඛුප්පිපාසාය

මීයමායනො; අයම්පි, මහානාම, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො 
දුක්ෙක්ෙන්යධොකාමයහතුකාමනිදානං කාමාධිකරණංකාමානයමව යහතු. 

‘‘තස්ස යචමහානාමකුලපුත්තස්සඑවං උට්ඨහයතොඝටයතොවායමයතො

යතයභොගානාිකනිප්ඵජ්ජන්ති, යසොයසොචතිකිලමතිපරියදවති උරත්තාළිං

කන්දති සම්යමොහංආපජ්ජති ‘යමොඝං වතයමඋට්ඨානං, අඵයලො වතයම

වායායමො’ති. අයම්පි, මහානාම, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො 
දුක්ෙක්ෙන්යධොකාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

‘‘තස්ස යච, මහානාම, කුලපුත්තස්ස එවං උට්ඨහයතො ඝටයතො
වායමයතො යත යභොගා අිකනිප්ඵජ්ජන්ති. යසො යතසං යභොගානං
ආරක්ොධිකරණංදුක්ෙංයදොමනස්සං පටිසංයවයදති–‘කින්තියමයභොයග

යනවරාජායනොහයරයයං, නයචොරාහයරයයං, නඅග්ගි දයහයය, නඋදකං

වයහයය, න අප්පියා වා දායාදා හයරයය’න්ති. තස්ස එවං ආරක්ෙයතො 

යගොපයයතොයතයභොයගරාජායනොවාහරන්ති, යචොරාවාහරන්ති, අග්ගිවා

දහති, උදකං වා වහති, අප්පියා වා දායාදා හරන්ති. යසො යසොචති කිලමති
පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති සම්යමොහං ආපජ්ජති – ‘යම්පි යම අයහොසි

තම්පියනොනත්ථී’ති. අයම්පි, මහානාම, කාමානංආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො
දුක්ෙක්ෙන්යධොකාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු රාජායනොපි රාජූහි විවදන්ති, ෙත්තියාපි ෙත්තියයහි

විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති, ගහපතීපි ගහපතීහි විවදන්ති, 

මාතාපිපුත්යතනවිවදති, පුත්යතොපිමාතරාවිවදති, පිතාපිපුත්යතනවිවදති, 

පුත්යතොපි පිතරා විවදති, භාතාපි භාතරා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, 

භගිනීපි භාතරා විවදති, සහායයොපි සහායයන විවදති. යත තත්ථ

කලහවිග්ගහවිවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං පාණීහිපි උපක්කමන්ති, 

යලඩ්ඩූහිපි උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි උපක්කමන්ති, සත්යථහිපි

උපක්කමන්ති. යත තත්ථ මරණම්පි නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. 

අයම්පි, මහානාම, කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො දුක්ෙක්ෙන්යධො
කාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණං කාමානයමවයහතු. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු අසිචම්මං ගයහත්වා, ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා, 

උභයතොබූළ්හං සඞ්ගාමං පක්ෙන්දන්ති උසූසුපි ඛිප්පමායනසු, සත්තීසුපි

ඛිප්පමානාසු, අසීසුපි විජ්යජොතලන්යතසු. යත තත්ථ උසූහිපි විජ්ඣන්ති, 

සත්තියාපි විජ්ඣන්ති, අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති. යත තත්ථ මරණම්පි

නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. අයම්පි, මහානාම, කාමානංආදීනයවො
සන්දිට්ඨියකො දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං
කාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු අසිචම්මං ගයහත්වා, ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා, 

අද්දාවයලපනා උපකාරියයො පක්ෙන්දන්ති උසූසුපි ඛිප්පමායනසු, සත්තීසුපි

ඛිප්පමානාසු, අසීසුපි විජ්යජොතලන්යතසු. යත තත්ථ උසූහිපි විජ්ඣන්ති, 

සත්තියාපිවිජ්ඣන්ති, ෙකණකායපි ඔසිඤ්චන්ති, අිකවග්යගනපිඔමද්දන්ති, 

අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති. යත තත්ථ මරණම්පිනිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි

දුක්ෙං.අයම්පි, මහානාම, කාමානංආදීනයවො සන්දිට්ඨියකොදුක්ෙක්ෙන්යධො
කාමයහතුකාමනිදානංකාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු සන්ධිම්පි ඡින්දන්ති, නිල්යලොපම්පි හරන්ති, 

එකාගාරිකම්පි කයරොන්ති, පරිපන්යථපි තිට්ඨන්ති, පරදාරම්පි ගච්ෙන්ති.
තයමනං රාජායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති – කසාහිපි

තායළන්ති, යවත්යතහිපි තායළන්ති, අඩ්ඪදණ්ඩයකහිපි තායළන්ති; 

හත්ථම්පිඡින්දන්ති, පාදම්පි ඡින්දන්ති, හත්ථපාදම්පිඡින්දන්ති, කණ්ණම්පි

ඡින්දන්ති, නාසම්පි ඡින්දන්ති, කණ්ණනාසම්පිඡින්දන්ති; බිලඞ්ගථාලිකම්පි

කයරොන්ති, සඞ්ෙමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්ති, රාහුමුෙම්පි කයරොන්ති, 

යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්ති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, 

එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි

කයරොන්ති, බළිසමංසිකම්පි කයරොන්ති, කහාපණිකම්පි කයරොන්ති, 

ොරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්ති, පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්ති, 

පලාල.)ඨකම්පි කයරොන්ති, තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චන්ති, සුනයෙහිපි

ොදායපන්ති, ජීවන්තම්පිසූයල උත්තායසන්ති, අසිනාපිසීසංඡින්දන්ති.යත

තත්ථ මරණම්පි නිගච්ෙන්ති, මරණමත්තම්පි දුක්ෙං. අයම්පි, මහානාම, 
කාමානං ආදීනයවො සන්දිට්ඨියකො දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං
කාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං

කාමානයමව යහතු කායයන දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, 

මනසා දුච්චරිතංචරන්ති.යත කායයන දුච්චරිතංචරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං

චරිත්වා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා, කායස්ස යභදා පරං මරණා, අපායං



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  සීහනාදවග්යගො 

109 

පටුන 

දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති. අයම්පි, මහානාම, කාමානං

ආදීනයවො සම්පරායියකො, දුක්ෙක්ෙන්යධො කාමයහතු කාමනිදානං
කාමාධිකරණංකාමානයමවයහතු. 

179. ‘‘එකමිදාහං, මහානාම, සමයං රාජගයහ විහරාමි ගිජ්ඣකූයට 

පබ්බයත. යතන යෙො පන සමයයන සම්බහුලා නිගණ්ඨා [නිගන්ථා (සයා. 

ක.   ඉසිගිලිපස්යස කාළසිලායං උබ්භට්ඨකා යහොන්ති ආසනපටික්ඛිත්තා, 

ඔපක්කමිකා දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති. අථ ඛ්වාහං, 

මහානාම, සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන ඉසිගිලිපස්යස

කාළසිලා යයන යත නිගණ්ඨා යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා යත

නිගණ්යඨ එතදයවොචං – ‘කින්නුතුම්යහ, ආවුයසො, නිගණ්ඨා උබ්භට්ඨකා

ආසනපටික්ඛිත්තා, ඔපක්කමිකා දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා

යවදයථා’ති? එවං වුත්යත, මහානාම, යත නිගණ්ඨා මං එතදයවොචුං –

‘නිගණ්යඨො, ආවුයසො, නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො (සී. .).   සබ්බඤ්ඤූ

සබ්බදස්සාවී අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානාති – ‘‘චරයතො ච යම
තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච ජාගරස්ස ච සතතං සමිතං ඤාණදස්සනං

පච්චුපට්ඨිත’’න්ති.යසොඑවමාහ–‘‘අත්ථියෙොයවො [අත්ථියෙොයභො(සයා.

ක.  , නිගණ්ඨා, පුබ්යබ පාපකම්මං කතං, තං ඉමාය කටුකාය

දුක්කරකාරිකායනිජ්ජීයරථ [නිජ්ජයරථ (සී.සයා. .).  ; යංපයනත්ථ [මයං
පයනත්ථ (ක.   එතරහිකායයන සංවුතාවාචායසංවුතාමනසාසංවුතාතං

ආයතිං පාපස්ස කම්මස්ස අකරණං; ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා

බයන්තිභාවා, නවානං කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං 

අනවස්සවා කම්මක්ෙයයො, කම්මක්ෙයා දුක්ෙක්ෙයයො, දුක්ෙක්ෙයා

යවදනාක්ෙයයො, යවදනාක්ෙයා සබ්බං දුක්ෙං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’’ති.

තඤ්චපනම්හාකංරුච්චති යචවෙමතිච, යතනචම්හඅත්තමනා’ති. 

180. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, මහානාම, යත නිගණ්යඨඑතදයවොචං–‘කිං

පන තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – අහුවම්යහව මයං පුබ්යබ න

නාහුවම්හා’ති? ‘යනොහිදං, ආවුයසො’. ‘කිංපනතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, 

ජානාථ–අකරම්යහවමයංපුබ්යබපාපකම්මංනනාකරම්හා’ති? ‘යනොහිදං, 

ආවුයසො’. ‘කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – එවරූපං වා

එවරූපං වා පාපකම්මං අකරම්හා’ති? ‘යනො හිදං, ආවුයසො’. ‘කිං පන

තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – එත්තකං වා දුක්ෙං නිජ්ජිණ්ණං, 

එත්තකං වා දුක්ෙං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යෙ නිජ්ජිණ්යණ

සබ්බං දුක්ෙං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’ති? ‘යනො හිදං, ආවුයසො’. ‘කිං පන

තුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, ජානාථ–දිට්යඨවධම්යම අකුසලානංධම්මානං

පහානං, කුසලානංධම්මානංඋපසම්පද’න්ති? ‘යනොහිදං, ආවුයසො’. 

‘‘‘ඉතිකිරතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, නජානාථ –අහුවම්යහවමයං 

පුබ්යබනනාහුවම්හාති, නජානාථ–අකරම්යහවමයංපුබ්යබපාපකම්මංන



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  සීහනාදවග්යගො 

110 

පටුන 

නාකරම්හාති, නජානාථ–එවරූපංවාඑවරූපංවාපාපකම්මංඅකරම්හාති, 

න ජානාථ – එත්තකං වා දුක්ෙං නිජ්ජිණ්ණං, එත්තකං වා දුක්ෙං

නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යෙ නිජ්ජිණ්යණ සබ්බං දුක්ෙං
නිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතීති.නජානාථ–දිට්යඨවධම්යම අකුසලානංධම්මානං

පහානං, කුසලානංධම්මානංඋපසම්පදං.එවංසන්යත, ආවුයසොනිගණ්ඨා, 
යය යලොයක ලුද්දා යලොහිතපාණියනො කුරූරකම්මන්තා මනුස්යසසු 

පච්චාජාතා යත නිගණ්යඨසු පබ්බජන්තී’ති? ‘න යෙො, ආවුයසො යගොතම, 

සුයෙන සුෙං අධිගන්තබ්බං, දුක්යෙන යෙො සුෙං අධිගන්තබ්බං; සුයෙන

චාවුයසො යගොතම, සුෙං අධිගන්තබ්බං අභවිස්ස, රාජා මාගයධො යසනියයො

බිම්බිසායරො සුෙං අධිගච්යෙයය, රාජා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො
සුෙවිහාරිතයරොආයස්මතායගොතයමනා’ති. 

‘‘‘අද්ධායස්මන්යතහි නිගණ්යඨහි සහසා අප්පටිසඞ්ො වාචා භාසිතා –

නයෙො, ආවුයසොයගොතම, සුයෙනසුෙංඅධිගන්තබ්බං, දුක්යෙනයෙොසුෙං 

අධිගන්තබ්බං; සුයෙනචාවුයසොයගොතම, සුෙංඅධිගන්තබ්බංඅභවිස්ස, රාජා

මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො සුෙං අධිගච්යෙයය, රාජා මාගයධො
යසනියයො බිම්බිසායරො සුෙවිහාරිතයරො ආයස්මතා යගොතයමනා’’ති. අපි ච
අහයමව තත්ථ පටිපුච්ඡිතබ්යබො – යකො නු යෙො ආයස්මන්තානං
සුෙවිහාරිතයරො රාජා වා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො ආයස්මා වා

යගොතයමො’ති? අද්ධාවුයසො යගොතම, අම්යහහි සහසා අප්පටිසඞ්ො වාචා

භාසිතා, න යෙො, ආවුයසො යගොතම, සුයෙන සුෙං අධිගන්තබ්බං, දුක්යෙන

යෙො සුෙං අධිගන්තබ්බං; සුයෙන චාවුයසො යගොතම, සුෙං අධිගන්තබ්බං

අභවිස්ස, රාජා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො සුෙං අධිගච්යෙයය, රාජා
මාගයධොයසනියයොබිම්බිසායරොසුෙවිහාරිතයරොආයස්මතා යගොතයමනාති.

අපිචතිට්ඨයතතං, ඉදානිපිමයංආයස්මන්තංයගොතමංපුච්ොම–යකොනු
යෙො ආයස්මන්තානං සුෙවිහාරිතයරො රාජා වා මාගයධො යසනියයො

බිම්බිසායරොආයස්මාවායගොතයමො’ති? 

‘‘‘යතන හාවුයසොනිගණ්ඨා, තුම්යහවතත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි, යථායවො

ෙයමයය තථා නං බයාකයරයයාථ. තං කිං මඤ්ඤථාවුයසො නිගණ්ඨා, 

පයහොති රාජා මාගයධො යසනියයො බිම්බිසායරො, අනිඤ්ජමායනො කායයන, 

අභාසමායනො වාචං, සත්ත රත්තින්දිවානි එකන්තසුෙං පටිසංයවදී

විහරිතු’න්ති? ‘යනොහිදං, ආවුයසො’. 

‘‘‘තංකිංමඤ්ඤථාවුයසොනිගණ්ඨා, පයහොතිරාජාමාගයධොයසනියයො 

බිම්බිසායරො, අනිඤ්ජමායනො කායයන, අභාසමායනො වාචං, ෙ
රත්තින්දිවානි…යප.… පඤ්ච රත්තින්දිවානි… චත්තාරි රත්තින්දිවානි…
තීණිරත්තින්දිවානි…ද්යව රත්තින්දිවානි…එකංරත්තින්දිවංඑකන්තසුෙං

පටිසංයවදීවිහරිතු’න්ති? ‘යනොහිදං, ආවුයසො’. 
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‘‘‘අහං යෙො, ආවුයසො නිගණ්ඨා, පයහොමි අනිඤ්ජමායනො කායයන, 

අභාසමායනොවාචං, එකංරත්තින්දිවංඑකන්තසුෙංපටිසංයවදී විහරිතුං.අහං

යෙො, ආවුයසො නිගණ්ඨා, පයහොමි අනිඤ්ජමායනො කායයන, අභාසමායනො

වාචං, ද්යව රත්තින්දිවානි… තීණි රත්තින්දිවානි… චත්තාරි
රත්තින්දිවානි… පඤ්ච රත්තින්දිවානි… ෙ රත්තින්දිවානි… සත්ත
රත්තින්දිවානි එකන්තසුෙං පටිසංයවදී විහරිතුං. තං කිං මඤ්ඤථාවුයසො

නිගණ්ඨා, එවං සන්යත යකො සුෙවිහාරිතයරො රාජා වා මාගයධො යසනියයො

බිම්බිසායරොඅහංවා’ති? ‘එවංසන්යතආයස්මාවයගොතයමො සුෙවිහාරිතයරො
රඤ්ඤාමාගයධනයසනියයනබිම්බිසායරනා’’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා. අත්තමයනොමහානායමොසක්යකොභගවයතොභාසිතං 
අිකනන්දීති. 

චූළදුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. අනුමානසුත්තං 

181. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො

භග්යගසුවිහරතිසුසුමාරගියර [සුංසුමාරගියර(සී.සයා..).   යභසකළාවයන
මිගදායය. තත්ර යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ආවුයසො, ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො
මහායමොග්ගල්ලානස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
එතදයවොච– 

‘‘පවායරති යචපි, ආවුයසො, ිකක්ඛු – ‘වදන්තු මං ආයස්මන්යතො, 

වචනීයයොම්හි ආයස්මන්යතහී’ති, යසො ච යහොති දුබ්බයචො, 

යදොවචස්සකරයණහි ධම්යමහිසමන්නාගයතො, අක්ෙයමොඅප්පදක්ඛිණග්ගාහී

අනුසාසනිං, අථයෙොනං සබ්රහ්මචාරනයචවවත්තබ්බංමඤ්ඤන්ති, නච

අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, න ච තස්මිං පුග්ගයල විස්සාසං ආපජ්ජිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති. 

‘‘කතයම චාවුයසො, යදොවචස්සකරණා ධම්මා? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු

පාපිච්යෙො යහොති, පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු

පාපිච්යෙො යහොති, පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො – අයම්පි ධම්යමො
යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු අත්තුක්කංසයකො යහොති පරවම්භී. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු අත්තුක්කංසයකො යහොති පරවම්භී – අයම්පි ධම්යමො 
යදොවචස්සකරයණො. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධාිකභූයතො.

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධාිකභූයතො – අයම්පි ධම්යමො
යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුයකොධයනො යහොති යකොධයහතුඋපනාහී.

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධයහතු උපනාහී – අයම්පි
ධම්යමො යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුයකොධයනොයහොතියකොධයහතුඅිකසඞ්ගී. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධයහතු අිකසඞ්ගී – අයම්පි
ධම්යමො යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධසාමන්තා 

[යකොධසාමන්තං (සයා. .). ක.   වාචං නිච්ොයරතා. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු
යකොධයනො යහොති යකොධසාමන්තා වාචං නිච්ොයරතා – අයම්පි ධම්යමො
යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො [චුදියතො (සී. සයා. .).   

යචොදයකනයචොදකං පටිප්ඵරති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන
යචොදකංපටිප්ඵරති–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුයචොදියතොයචොදයකන යචොදකංඅපසායදති.

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං අපසායදති – අයම්පි 

ධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස

පච්චායරොයපති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස
පච්චායරොයපති– අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන අඤ්යඤනඤ්ඤං

පටිචරති, බහිද්ධා කථං අපනායමති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාතුකයරොති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන අඤ්යඤනඤ්ඤං

පටිචරති, බහිද්ධා කථං අපනායමති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකයරොති–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන අපදායන න

සම්පායති.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුයචොදියතොයචොදයකනඅපදායනන සම්පායති
–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුමක්ඛී යහොති පළාසී.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු
මක්ඛීයහොතිපළාසී–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 
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‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුඉස්සුකීයහොතිමච්ෙර.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු
ඉස්සුකීයහොති මච්ෙර–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුසයඨොයහොතිමායාවී.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු
සයඨොයහොතිමායාවී–අයම්පිධම්යමොයදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු ථද්යධො යහොති අතිමානී. යම්පාවුයසො, 
ිකක්ඛුථද්යධොයහොතිඅතිමානී–අයම්පිධම්යමො යදොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සන්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති ආධානග්ගාහී 

දුප්පටිනිස්සග්ගී.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුසන්දිට්ඨිපරාමාසීයහොතිආධානග්ගාහී 
දුප්පටිනිස්සග්ගී – අයම්පි ධම්යමො යදොවචස්සකරයණො. ඉයම

වුච්චන්තාවුයසො, යදොවචස්සකරණාධම්මා. 

182. ‘‘යනො යචපි, ආවුයසො, ිකක්ඛු පවායරති – ‘වදන්තු මං

ආයස්මන්යතො, වචනීයයොම්හි ආයස්මන්යතහී’ති, යසො ච යහොති සුවයචො, 

යසොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො, ෙයමො පදක්ඛිණග්ගාහී

අනුසාසනිං, අථ යෙො නං සබ්රහ්මචාර වත්තබ්බඤ්යචව මඤ්ඤන්ති, 

අනුසාසිතබ්බඤ්ච මඤ්ඤන්ති, තස්මිඤ්ච පුග්ගයල විස්සාසංආපජ්ජිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති. 

‘‘කතයම චාවුයසො, යසොවචස්සකරණා ධම්මා? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු න 

පාපිච්යෙොයහොති, නපාපිකානංඉච්ොනංවසංගයතො.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුන
පාපිච්යෙො යහොති න පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො – අයම්පි ධම්යමො 
යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු අනත්තුක්කංසයකො යහොති අපරවම්භී. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුඅනත්තුක්කංසයකොයහොතිඅපරවම්භී–අයම්පිධම්යමො 
යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනයකොධයනොයහොතිනයකොධාිකභූයතො. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු න යකොධයනො යහොති න යකොධාිකභූයතො – අයම්පි
ධම්යමොයසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු න යකොධයනො යහොති න යකොධයහතු

උපනාහී. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුනයකොධයනොයහොතිනයකොධයහතුඋපනාහී
–අයම්පිධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු න යකොධයනො යහොති න යකොධයහතු

අිකසඞ්ගී. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛුනයකොධයනොයහොතිනයකොධයහතුඅිකසඞ්ගී
–අයම්පිධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 
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‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනයකොධයනොයහොතිනයකොධසාමන්තා

වාචං නිච්ොයරතා. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු න යකොධයනො යහොති න
යකොධසාමන්තා වාචංනිච්ොයරතා–අයම්පිධම්යමොයසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං

නප්පටිප්ඵරති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං

නප්පටිප්ඵරති–අයම්පිධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං න

අපසායදති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං න
අපසායදති–අයම්පි ධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස න 

පච්චායරොයපති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස න
පච්චායරොයපති– අයම්පිධම්යමොයසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුයචොදියතොයචොදයකනනඅඤ්යඤනඤ්ඤං 

පටිචරති, න බහිද්ධා කථං අපනායමති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන න

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, න බහිද්ධා කථං අපනායමති, න යකොපඤ්ච
යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති – අයම්පි ධම්යමො 
යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුයචොදියතොයචොදයකනඅපදායනසම්පායති. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු යචොදියතො යචොදයකන අපදායන සම්පායති – අයම්පි
ධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුඅමක්ඛීයහොතිඅපළාසී.යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු
අමක්ඛීයහොතිඅපළාසී–අයම්පිධම්යමොයසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු අනිස්සුකී යහොති අමච්ෙර. යම්පාවුයසො, 
ිකක්ඛුඅනිස්සුකීයහොතිඅමච්ෙර–අයම්පිධම්යමොයසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු අසයඨො යහොති අමායාවී. යම්පාවුයසො, 
ිකක්ඛුඅසයඨොයහොතිඅමායාවී–අයම්පිධම්යමො යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු අත්ථද්යධො යහොති අනතිමානී. 

යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු අත්ථද්යධො යහොති අනතිමානී – අයම්පි ධම්යමො
යසොවචස්සකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුඅසන්දිට්ඨිපරාමාසීයහොති අනාධානග්ගාහී

සුප්පටිනිස්සග්ගී. යම්පාවුයසො, ිකක්ඛු අසන්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති, 
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අනාධානග්ගාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී – අයම්පි ධම්යමො යසොවචස්සකරයණො.

ඉයමවුච්චන්තාවුයසො, යසොවචස්සකරණාධම්මා. 

183. ‘‘තත්රාවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං අනුමිනිතබ්බං 

[අනුමානිතබ්බං (සී.   – ‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො පාපිච්යෙො, පාපිකානං

ඉච්ොනංවසංගයතො, අයංයමපුග්ගයලොඅප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව

යෙො පනස්සං පාපිච්යෙො පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො, අහංපාස්සං 

පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘න

පාපිච්යෙො භවිස්සාමි, න පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො’ති චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයොඛ්වායංපුග්ගයලොඅත්තුක්කංසයකොපරවම්භී, අයංයම පුග්ගයලො

අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං අත්තුක්කංසයකො පරවම්භී, 

අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, 

ිකක්ඛුනා ‘අනත්තුක්කංසයකො භවිස්සාමි අපරවම්භී’ති චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යකොධයනො යකොධාිකභූයතො, අයං යම
පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො. අහඤ්යචව යෙො පනස්සං යකොධයනො

යකොධාිකභූයතො, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං

ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘න යකොධයනො භවිස්සාමි න
යකොධාිකභූයතො’ති චිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යකොධයනො යකොධයහතු උපනාහී, අයං යම

පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං යකොධයනො

යකොධයහතු උපනාහී, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං

ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘න යකොධයනො භවිස්සාමි න යකොධයහතු 
උපනාහී’තිචිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යකොධයනො යකොධයහතු අිකසඞ්ගී, අයං යම

පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං යකොධයනො

යකොධයහතු අිකසඞ්ගී, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං 

ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘න යකොධයනො භවිස්සාමි න යකොධයහතු
අිකසඞ්ගී’තිචිත්තං උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යකොධයනො යකොධසාමන්තා වාචං

නිච්ොයරතා, අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො

පනස්සංයකොධයනො යකොධසාමන්තාවාචංනිච්ොයරතා, අහංපාස්සංපයරසං

අප්පියයොඅමනායපො’ති.එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘නයකොධයනො
භවිස්සාමි න යකොධසාමන්තා වාචං නිච්ොයරස්සාමී’ති චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. 
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‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං පටිප්ඵරති, 

අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පන යචොදියතො

යචොදයකන යචොදකං පටිප්ඵයරයයං, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො

අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘යචොදියතො යචොදයකන
යචොදකංනප්පටිප්ඵරිස්සාමී’තිචිත්තං උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං අපසායදති, 

අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පන යචොදියතො

යචොදයකන යචොදකං අපසායදයයං, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො

අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘යචොදියතො යචොදයකන
යචොදකංනඅපසායදස්සාමී’තිචිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස

පච්චායරොයපති, අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො

පන යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස පච්චායරොයපයයං, අහංපාස්සං

පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා
‘යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස න පච්චායරොයපස්සාමී’ති චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො යචොදියතො යචොදයකන අඤ්යඤනඤ්ඤං

පටිචරති, බහිද්ධා කථං අපනායමති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාතුකයරොති, අයංයමපුග්ගයලො අප්පියයොඅමනායපො; අහඤ්යචවයෙොපන

යචොදියතො යචොදයකන අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචයරයයං, බහිද්ධා කථං

අපනායමයයං, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරයයං, 

අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, 

ිකක්ඛුනා ‘යචොදියතො යචොදයකන න අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරිස්සාමි, න

බහිද්ධා කථං අපනායමස්සාමි, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකරිස්සාමී’තිචිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායංපුග්ගයලොයචොදියතොයචොදයකන අපදායනනසම්පායති, 

අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පන යචොදියතො 

යචොදයකන අපදායන න සම්පායයයයං, අහංපාස්සං පයරසං අප්පියයො

අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘යචොදියතො යචොදයකන
අපදායනසම්පායිස්සාමී’තිචිත්තං උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො මක්ඛී පළාසී, අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො 

අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං මක්ඛී පළාසී, අහංපාස්සං පයරසං

අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘අමක්ඛී
භවිස්සාමිඅපළාසී’තිචිත්තං උප්පායදතබ්බං. 
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‘‘‘යයොඛ්වායංපුග්ගයලොඉස්සුකීමච්ෙර, අයංයමපුග්ගයලො අප්පියයො

අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං ඉස්සුකී මච්ෙර, අහංපාස්සං පයරසං

අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘අනිස්සුකී 
භවිස්සාමිඅමච්ෙර’තිචිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො සයඨො මායාවී, අයං යම පුග්ගයලො අප්පියයො 

අමනායපො; අහඤ්යචව යෙො පනස්සං සයඨො මායාවී, අහංපාස්සං පයරසං

අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘අසයඨො
භවිස්සාමිඅමායාවී’තිචිත්තං උප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයොඛ්වායංපුග්ගයලොථද්යධොඅතිමානී, අයංයමපුග්ගයලො අප්පියයො

අමනායපො; අහඤ්යචවයෙොපනස්සංථද්යධොඅතිමානී, අහංපාස්සංපයරසං

අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා ‘අත්ථද්යධො
භවිස්සාමිඅනතිමානී’ති චිත්තංඋප්පායදතබ්බං. 

‘‘‘යයො ඛ්වායං පුග්ගයලො සන්දිට්ඨිපරාමාසී ආධානග්ගාහී 

දුප්පටිනිස්සග්ගී, අයංයමපුග්ගයලො අප්පියයො අමනායපො; අහඤ්යචවයෙො

පනස්සං සන්දිට්ඨිපරාමාසී ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී, අහංපාස්සං

පයරසං අප්පියයො අමනායපො’ති. එවං ජානන්යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා
‘අසන්දිට්ඨිපරාමාසී භවිස්සාමි අනාධානග්ගාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී’ති චිත්තං
උප්පායදතබ්බං. 

184. ‘‘තත්රාවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිංනු යෙොම්හි පාපිච්යෙො, පාපිකානං ඉච්ොනං වසං

ගයතො’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – 

‘පාපිච්යෙො යෙොම්හි, පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය

වායමිතබ්බං.සයචපනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවංජානාති–‘න

යෙොම්හි පාපිච්යෙො, න පාපිකානං ඉච්ොනං වසං ගයතො’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිංනුයෙොම්හිඅත්තුක්කංසයකොපරවම්භී’ති? සයච, 

ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘අත්තුක්කංසයකො

යෙොම්හි පරවම්භී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘අනත්තුක්කංසයකො යෙොම්හි

අපරවම්භී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනායතයනව.)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං
අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘කිංනුයෙොම්හියකොධයනොයකොධාිකභූයතො’ති? සයච, 

ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘යකොධයනො යෙොම්හි

යකොධාිකභූයතො’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු 
පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘න යෙොම්හි යකොධයනො

යකොධාිකභූයතො’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන
විහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිංනුයෙොම්හියකොධයනොයකොධයහතුඋපනාහී’ති? 

සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුපච්චයවක්ෙමායනොඑවංජානාති‘යකොධයනොයෙොම්හි

යකොධයහතු උපනාහී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති ‘න යෙොම්හි යකොධයනො යකොධයහතු

උපනාහී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං 
අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං

පච්චයවක්ඛිතබ්බං– ‘කිංනුයෙොම්හියකොධයනො යකොධයහතුඅිකසඞ්ගී’ති? 

සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘යකොධයනො 

යෙොම්හි යකොධයහතු අිකසඞ්ගී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව

පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, 

ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘න යෙොම්හි යකොධයනො

යකොධයහතුඅිකසඞ්ගී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනායතයනව.)තිපායමොජ්යජන 
විහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යකොධයනො යකොධසාමන්තා වාචං

නිච්ොයරතා’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුපච්චයවක්ෙමායනො එවංජානාති –

‘යකොධයනො යෙොම්හි යකොධසාමන්තා වාචං නිච්ොයරතා’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය 

වායමිතබ්බං.සයචපනාවුයසො, ිකක්ඛුපච්චයවක්ෙමායනොඑවංජානාති–‘න

යෙොම්හි යකොධයනො යකොධසාමන්තා වාචං නිච්ොයරතා’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං 

පටිප්ඵරාමී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති 
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පටුන 

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන යචොදකං පටිප්ඵරාමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන යචොදකං නප්පටිප්ඵරාමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යචොදියතො යචොදයකන යචොදකං

අපසායදමී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන යචොදකං අපසායදමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය 

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන යචොදකං න අපසායදමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යචොදියතො යචොදයකන යචොදකස්ස

පච්චායරොයපමී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුපච්චයවක්ෙමායනො එවංජානාති–

‘යචොදියතො යෙොම්හියචොදයකනයචොදකස්සපච්චායරොයපමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන යචොදකස්ස න පච්චායරොයපමී’ති, 

යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං
අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසු ධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යචොදියතො යචොදයකන

අඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරාමි, බහිද්ධාකථංඅපනායමමි, යකොපඤ්චයදොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොමී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො

එවංජානාති– ‘යචොදියතොයෙොම්හියචොදයකනඅඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරාමි, 

බහිද්ධා කථං අපනායමමි, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාතුකයරොමී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං

ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන න 

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරාමි, න බහිද්ධා කථං අපනායමමි, න යකොපඤ්ච

යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොමී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව
.)තිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි යචොදියතො යචොදයකන අපදායන න

සම්පායාමී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන අපදායන න සම්පායාමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය 

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘යචොදියතො යෙොම්හි යචොදයකන අපදායන සම්පායාමී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං

පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘කිංනුයෙොම්හිමක්ඛී පළාසී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු

පච්චයවක්ෙමායනොඑවංජානාති– ‘මක්ඛීයෙොම්හි පළාසී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය 

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති –

‘අමක්ඛී යෙොම්හි අපළාසී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව
.)තිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි ඉස්සුකී මච්ෙර’ති? සයච, ආවුයසො, 

ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘ඉස්සුකී යෙොම්හි මච්ෙර’ති, 

යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං

ජානාති– ‘අනිස්සුකීයෙොම්හිඅමච්ෙර’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනායතයනව
.)තිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසු ධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි සයඨො මායාවී’ති? සයච, ආවුයසො, 

ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘සයඨො යෙොම්හි මායාවී’ති, 

යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං

ජානාති – ‘අසයඨො යෙොම්හි අමායාවී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව 
.)තිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 

පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිංනුයෙොම්හිථද්යධොඅතිමානී’ති? සයච, ආවුයසො, 

ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – ‘ථද්යධො යෙොම්හි අතිමානී’ති, 

යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං

ජානාති – ‘අත්ථද්යධො යෙොම්හි අනතිමානී’ති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා
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යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසු 
ධම්යමසු. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුනා අත්තනාව අත්තානං එවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘කිං නු යෙොම්හි සන්දිට්ඨිපරාමාසී ආධානග්ගාහී 

දුප්පටිනිස්සග්ගී’ති? සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුපච්චයවක්ෙමායනො එවංජානාති

–‘සන්දිට්ඨිපරාමාසීයෙොම්හිආධානග්ගාහීදුප්පටිනිස්සග්ගී’ති, යතනාවුයසො, 
ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය 

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො එවං ජානාති – 

‘අසන්දිට්ඨිපරාමාසී යෙොම්හි අනාධානග්ගාහී සුප්පටිනිස්සග්ගී’ති, 

යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං
අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසු ධම්යමසු. 

‘‘සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො සබ්යබපියම පාපයක

අකුසයල ධම්යම අප්පහීයන අත්තනි සමනුපස්සති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා
සබ්යබසංයයව ඉයමසං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය

වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො සබ්යබපියම

පාපයක අකුසයල ධම්යම පහීයන අත්තනි සමනුපස්සති, යතනාවුයසො, 

ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං, අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, ඉත්ථී වා පුරියසො වා, දහයරො යුවා

මණ්ඩනජාතියකො, ආදායස වා පරිසුද්යධ පරියයොදායත, අච්යෙ වා

උදකපත්යත, සකං මුෙනිමිත්තං පච්චයවක්ෙමායනො, සයච තත්ථ පස්සති

රජංවාඅඞ්ගණංවා, තස්යසව රජස්සවාඅඞ්ගණස්සවාපහානායවායමති; 

යනොයචතත්ථපස්සතිරජංවාඅඞ්ගණංවා, යතයනවඅත්තමයනොයහොති–

‘ලාභාවතයම, පරිසුද්ධංවතයම’ති.එවයමවයෙො, ආවුයසො, සයච ිකක්ඛු
පච්චයවක්ෙමායනො සබ්යබපියම පාපයක අකුසයල ධම්යම අප්පහීයන

අත්තනි සමනුපස්සති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා සබ්යබසංයයව ඉයමසං

පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය වායමිතබ්බං. සයච පනාවුයසො, 
ිකක්ඛු පච්චයවක්ෙමායනො සබ්යබපියම පාපයක අකුසයල ධම්යම පහීයන

අත්තනි සමනුපස්සති, යතනාවුයසො, ිකක්ඛුනා යතයනව .)තිපායමොජ්යජන 

විහාතබ්බං, අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසූ’’ති. 

ඉදමයවොචායස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ
ආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

අනුමානසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. යචයතොඛිලසුත්තං 

185. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො පඤ්ච යචයතොඛිලා අප්පහීනා, 

පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා [යචතයසොවිනිබද්ධා (සී. , යචයතොවිනිබද්ධා 

(සාරත්ථදීපනීටීකා   අසමුච්ඡින්නා, යසො වතිමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං 
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘කතමාස්ස පඤ්ච යචයතොඛිලා අප්පහීනා යහොන්ති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු සත්ථරි කඞ්ෙති විචිකිච්ෙති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති. යයො යසො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසත්ථරිකඞ්ෙතිවිචිකිච්ෙතිනාධිමුච්චතිනසම්පසීදතිතස්ස
චිත්තංන නමතිආතප්පායඅනුයයොගායසාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තං

නනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය සාතච්චායපධානාය, එවමස්සායංපඨයමො
යචයතොඛියලොඅප්පහීයනොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධම්යමකඞ්ෙතිවිචිකිච්ෙති නාධිමුච්චතින
සම්පසීදති…යප.…එවමස්සායංදුතියයොයචයතොඛියලොඅප්පහීයනොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසඞ්යඝකඞ්ෙතිවිචිකිච්ෙති නාධිමුච්චතින
සම්පසීදති…යප.…එවමස්සායංතතියයොයචයතොඛියලොඅප්පහීයනොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසික්ොයකඞ්ෙතිවිචිකිච්ෙති නාධිමුච්චති

න සම්පසීදති. යයො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සික්ොය කඞ්ෙති විචිකිච්ෙති

නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, තස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය
සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය

සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං චතුත්යථො යචයතොඛියලො අප්පහීයනො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්රහ්මචාරසු කුපියතො යහොති 

අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො. යයො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

සබ්රහ්මචාරසුකුපියතො යහොතිඅනත්තමයනොආහතචිත්යතොඛිලජායතො, තස්ස
චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තං

න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං
පඤ්චයමො යචයතොඛියලො අප්පහීයනො යහොති. ඉමාස්ස පඤ්ච යචයතොඛිලා
අප්පහීනායහොන්ති. 

186. ‘‘කතමාස්ස පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා අසමුච්ඡින්නා යහොන්ති? 

ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායම අවීතරායගො [අවිගතරායගො (කත්ථචි   යහොති
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අවිගතච්ෙන්යදො අවිගතයපයමො අවිගතපිපායසො අවිගතපරිළායහො 

අවිගතතණ්යහො. යයො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායම අවීතරායගො යහොති
අවිගතච්ෙන්යදො අවිගතයපයමො අවිගතපිපායසො අවිගතපරිළායහො

අවිගතතණ්යහො, තස්සචිත්තංනනමතිආතප්පාය අනුයයොගායසාතච්චාය
පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය සාතච්චාය 

පධානාය, එවමස්සායං පඨයමො යචතයසොවිනිබන්යධො අසමුච්ඡින්යනො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු කායය අවීතරායගො යහොති…යප.… 
එවමස්සායංදුතියයොයචතයසොවිනිබන්යධොඅසමුච්ඡින්යනොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු රූයප අවීතරායගො යහොති…යප.…
එවමස්සායංතතියයොයචතයසොවිනිබන්යධොඅසමුච්ඡින්යනො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භඤ්ජිත්වා

යසයයසුෙං පස්සසුෙං මිද්ධසුෙං අනුයුත්යතො විහරති. යයො යසො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුයාවදත්ථංඋදරාවයදහකංභඤ්ජිත්වායසයයසුෙංපස්සසුෙංමිද්ධසුෙං 

අනුයුත්යතො විහරති, තස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය
සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය

සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං චතුත්යථො යචතයසොවිනිබන්යධො
අසමුච්ඡින්යනොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය
බ්රහ්මචරියං චරති – ‘ඉමිනාහං සීයලන වා වයතන වා තයපන වා 

බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති. යයො යසො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති –
‘ඉමිනාහංසීයලනවා වයතනවාතයපනවා බ්රහ්මචරියයනවා යදයවො වා

භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති, තස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය

අනුයයොගාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය

අනුයයොගාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං පඤ්චයමො
යචතයසොවිනිබන්යධො අසමුච්ඡින්යනො යහොති. ඉමාස්ස පඤ්ච
යචතයසොවිනිබන්ධාඅසමුච්ඡින්නායහොන්ති. 

‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො ඉයම පඤ්ච යචයතොඛිලා 

අප්පහීනා, ඉයම පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා අසමුච්ඡින්නා, යසො වතිමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතීති – යනතං ඨානං
විජ්ජති. 

187. ‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොපඤ්චයචයතොඛිලාපහීනා, 

පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා සුසමුච්ඡින්නා, යසො වතිමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතීති–ඨානයමතං විජ්ජති. 
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පටුන 

‘‘කතමාස්සපඤ්චයචයතොඛිලාපහීනායහොන්ති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු 

සත්ථරිනකඞ්ෙතිනවිචිකිච්ෙතිඅධිමුච්චතිසම්පසීදති.යයොයසො, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුසත්ථරිනකඞ්ෙතිනවිචිකිච්ෙතිඅධිමුච්චතිසම්පසීදති, තස්සචිත්තං 
නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං නමති

ආතප්පාය අනුයයොගාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං පඨයමො
යචයතොඛියලො පහීයනොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්යම න කඞ්ෙති න විචිකිච්ෙති 
අධිමුච්චතිසම්පසීදති…යප.…එවමස්සායං දුතියයො යචයතොඛියලො පහීයනො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සඞ්යඝ න කඞ්ෙති න විචිකිච්ෙති 
අධිමුච්චතිසම්පසීදති…යප.…එවමස්සායංතතියයොයචයතොඛියලොපහීයනො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සික්ොය න කඞ්ෙති න විචිකිච්ෙති
අධිමුච්චති සම්පසීදති…යප.… එවමස්සායං චතුත්යථො යචයතොඛියලො
පහීයනො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්රහ්මචාරසු න කුපියතො යහොති න

අනත්තමයනො [අත්තමයනො (සී. .).   අනාහතචිත්යතො අඛිලජායතො. යයො

යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්රහ්මචාරසු න කුපියතො යහොති න අනත්තමයනො

අනාහතචිත්යතො අඛිලජායතො, තස්ස චිත්තං නමති ආතප්පාය අනුයයොගාය
සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය සාතච්චාය

පධානාය, එවමස්සායං පඤ්චයමො යචයතොඛියලො පහීයනො යහොති. ඉමාස්ස
පඤ්චයචයතොඛිලාපහීනායහොන්ති. 

188. ‘‘කතමාස්ස පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා සුසමුච්ඡින්නා යහොන්ති? 

ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායමවීතරායගොයහොතිවිගතච්ෙන්යදො විගතයපයමො

විගතපිපායසො විගතපරිළායහො විගතතණ්යහො. යයො යසො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
කායම වීතරායගො යහොති විගතච්ෙන්යදො විගතයපයමො විගතපිපායසො

විගතපරිළායහොවිගතතණ්යහො, තස්ස චිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය
සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පාය අනුයයොගායසාතච්චාය

පධානාය, එවමස්සායං පඨයමො යචතයසොවිනිබන්යධො සුසමුච්ඡින්යනො 
යහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකායයවීතරායගොයහොති…යප.…රූයප 
වීතරායගො යහොති…යප.… න යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භඤ්ජිත්වා

යසයයසුෙං පස්සසුෙං මිද්ධසුෙං අනුයුත්යතො විහරති. යයො යසො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛු න යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භඤ්ජිත්වා යසයයසුෙං පස්සසුෙං

මිද්ධසුෙංඅනුයුත්යතොවිහරති, තස්සචිත්තං නමතිආතප්පායඅනුයයොගාය
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සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය සාතච්චාය

පධානාය, එවමස්සායං චතුත්යථො යචතයසොවිනිබන්යධො සුසමුච්ඡින්යනො
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය 
බ්රහ්මචරියං චරති – ‘ඉමිනාහං සීයලන වා වයතන වා තයපන වා

බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති. යයො යසො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුන අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති –
‘ඉමිනාහංසීයලනවා වයතනවා තයපනවා බ්රහ්මචරියයනවා යදයවො වා

භවිස්සාමියදවඤ්ඤතයරොවා’ති, තස්සචිත්තංනමති ආතප්පායඅනුයයොගාය
සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයොගාය සාතච්චාය

පධානාය, එවමස්සායං පඤ්චයමො යචතයසොවිනිබන්යධො සුසමුච්ඡින්යනො
යහොති. ඉමාස්සපඤ්චයචතයසොවිනිබන්ධාසුසමුච්ඡින්නායහොන්ති. 

‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොඉයම පඤ්චයචයතොඛිලාපහීනා, 

ඉයමපඤ්චයචතයසොවිනිබන්ධාසුසමුච්ඡින්නා, යසොවතිමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතීති–ඨානයමතංවිජ්ජති. 

189. ‘‘යසො ෙන්දසමාධිපධානසඞ්ොරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

වීරියසමාධිපධානසඞ්ොරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

චිත්තසමාධිපධානසඞ්ොරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ොරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

උස්යසොළ්හීයයව පඤ්චමී. ස යෙො යසො, ිකක්ෙයව, එවං

උස්යසොළ්හීපන්නරසඞ්ගසමන්නාගයතො ිකක්ඛු භබ්යබො අිකනිබ්බිදාය, 

භබ්යබො සම්යබොධාය, භබ්යබො අනුත්තරස්ස යයොගක්යෙමස්ස අධිගමාය.

යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, කුක්කුටියා අණ්ඩානි අට්ඨ වා දස වා ද්වාදස වා. 
තානස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි සම්මා පරියසදිතානි සම්මා
පරිභාවිතානි. කිඤ්චාපි තස්සා කුක්කුටියා න එවං ඉච්ො උප්පජ්යජයය –
‘අයහො වතියම කුක්කුටයපොතකා පාදනෙසිොය වා මුෙතුණ්ඩයකන වා
අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අිකනිබ්ිකජ්යජයය’න්ති. අථ යෙො
භබ්බාව යත කුක්කුටයපොතකා පාදනෙසිොය වා මුෙතුණ්ඩයකන වා

අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අිකනිබ්ිකජ්ජිතුං. එවයමව යෙො, 

ිකක්ෙයව, එවං උස්යසොළ්හිපන්නරසඞ්ගසමන්නාගයතො ිකක්ඛු භබ්යබො

අිකනිබ්බිදාය, භබ්යබොසම්යබොධාය, භබ්යබොඅනුත්තරස්ස යයොගක්යෙමස්ස
අධිගමායා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

යචයතොඛිලසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 
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7. වනපත්ථසුත්තං 

190. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච– ‘‘වනපත්ථපරියායංයවො, ිකක්ෙයව, යදයසස්සාමි, තං සුණාථ, 

සාධුකං මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ
භගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

191. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅඤ්ඤතරංවනපත්ථංඋපනිස්සාය විහරති.
තස්ස තං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න 

පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං
නානුපාපුණාති. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා
සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන

සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාඉතිපටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං – ‘අහං

යෙො ඉමං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරාමි, තස්ස යම ඉමං වනපත්ථං

උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච

චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, 
අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංනානුපාපුණාමි. යයචයෙොඉයම
පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන 

සමුදාගච්ෙන්තී’ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා රත්තිභාගං වා දිවසභාගංවා

තම්හා වනපත්ථාපක්කමිතබ්බං, නවත්ථබ්බං. 

192. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං වනපත්ථං උපනිස්සාය
විහරති.තස්සතංවනපත්ථංඋපනිස්සායවිහරයතොඅනුපට්ඨිතායචවසතින 

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න

පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං
නානුපාපුණාති. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා
සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–‘අහංයෙොඉමංවනපත්ථංඋපනිස්සායවිහරාමි.තස්ස
යම ඉමං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න

උපට්ඨාති අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න

පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං
නානුපාපුණාමි. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා
සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත
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පටුන 

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. න යෙො පනාහං චීවරයහතු අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජියතො න පිණ්ඩපාතයහතු…යප.… න
යසනාසනයහතු…යප.… න ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරයහතු 
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො. අථ ච පන යම ඉමං වනපත්ථං 

උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච

චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, 

අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නානුපාපුණාමී’ති. යතන, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාසඞ්ොපිතම්හාවනපත්ථා පක්කමිතබ්බං, නවත්ථබ්බං. 

193. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං වනපත්ථං උපනිස්සාය
විහරති. තස්ස තං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංඅනුපාපුණාති.යයච
යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා, යත කසියරන

සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාඉතිපටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං – ‘අහං
යෙො ඉමං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරාමි. තස්ස යම ඉමං වනපත්ථං
උපනිස්සායවිහරයතො අනුපට්ඨිතායචවසතිඋපට්ඨාතිඅසමාහිතඤ්චචිත්තං

සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච
අනුත්තරං යයොගක්යෙමං අනුපාපුණාමි. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන
ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන
සමුදාගච්ෙන්ති. න යෙො පනාහං චීවරයහතු අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජියතො, න පිණ්ඩපාතයහතු…යප.… න යසනාසනයහතු…යප.… න

ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරයහතු අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො. 
අථචපනයමඉමංවනපත්ථංඋපනිස්සායවිහරයතො අනුපට්ඨිතායචවසති

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං අනුපාපුණාමී’ති.

යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා සඞ්ොපි තස්මිං වනපත්යථ වත්ථබ්බං, න
පක්කමිතබ්බං. 

194. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං වනපත්ථං උපනිස්සාය
විහරති. තස්ස තං වනපත්ථං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංඅනුපාපුණාති.යයච
යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–‘අහංයෙොඉමං වනපත්ථංඋපනිස්සායවිහරාමි.තස්ස
යමඉමංවනපත්ථංඋපනිස්සායවිහරයතොඅනුපට්ඨිතා යචවසතිඋපට්ඨාති
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අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවාපරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, 
අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංඅනුපාපුණාමි.යයචයෙොඉයම 

පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්තී’ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා යාවජීවම්පි 

තස්මිංවනපත්යථවත්ථබ්බං, නපක්කමිතබ්බං. 

195. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං ගාමං උපනිස්සාය විහරති 

…යප.… අඤ්ඤතරං නිගමං උපනිස්සාය විහරති…යප.… අඤ්ඤතරං 
නගරං උපනිස්සාය විහරති…යප.… අඤ්ඤතරං ජනපදං උපනිස්සාය
විහරති…යප.…අඤ්ඤතරං පුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරති.තස්සතංපුග්ගලං

උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච

චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, 

අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නානුපාපුණාති. යය ච යෙො
ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන

සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාඉතිපටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–‘අහං
යෙොඉමංපුග්ගලං උපනිස්සායවිහරාමි.තස්සයමඉමංපුග්ගලංඋපනිස්සාය

විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න

සමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවානපරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච
අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නානුපාපුණාමි. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන
ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන 

සමුදාගච්ෙන්තී’ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා රත්තිභාගං වා දිවසභාගංවා

යසො පුග්ගයලොඅනාපුච්ොපක්කමිතබ්බං, නානුබන්ධිතබ්යබො. 

196. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං පුග්ගලං උපනිස්සාය
විහරති.තස්සතං පුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරයතො අනුපට්ඨිතා යචවසතින

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න

පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං
නානුපාපුණාති. යය ච යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා
සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා, යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං– ‘අහංයෙොඉමං පුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරාමි.තස්ස

යමඉමංපුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරයතොඅනුපට්ඨිතා යචවසතිනඋපට්ඨාති, 

අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න සමාධියති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා න පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංනානුපාපුණාමි.යයච 
යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත 
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අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. න යෙො පනාහං චීවරයහතු අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජියතො, න පිණ්ඩපාතයහතු…යප.… න
යසනාසනයහතු…යප.… න ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරයහතු 

අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතො.අථචපනයමඉමංපුග්ගලංඋපනිස්සාය

විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති න උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තං න

සමාධියති, අපරික්ඛීණාච ආසවානපරික්ෙයංගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච

අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නානුපාපුණාමී’ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා

සඞ්ොපියසොපුග්ගයලොආපුච්ො පක්කමිතබ්බං, නානුබන්ධිතබ්යබො. 

197. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං පුග්ගලං උපනිස්සාය
විහරති. තස්ස තං පුග්ගලං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති 

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්ච චිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංඅනුපාපුණාති.යයච
යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන

සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාඉතිපටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–‘අහං
යෙොඉමංපුග්ගලං උපනිස්සායවිහරාමි.තස්සයමඉමංපුග්ගලංඋපනිස්සාය

විහරයතොඅනුපට්ඨිතායචවසති උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, 

අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ෙයං ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං
යයොගක්යෙමංඅනුපාපුණාමි.යයචයෙොඉයම පබ්බජියතනජීවිතපරික්ොරා
සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා–යතකසියරන
සමුදාගච්ෙන්ති. න යෙො පනාහං චීවරයහතු අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජියතො, න පිණ්ඩපාතයහතු…යප.… න යසනාසනයහතු…යප.… න
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරයහතු අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො.
අථචපනයමඉමංපුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරයතො අනුපට්ඨිතායචවසති

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං යයොගක්යෙමං අනුපාපුණාමී’ති.

යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා සඞ්ොපි යසො පුග්ගයලො අනුබන්ධිතබ්යබො, න
පක්කමිතබ්බං. 

198. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං පුග්ගලං උපනිස්සාය
විහරති. තස්ස තං පුග්ගලං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචව සති 

උපට්ඨාති, අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවා පරික්ෙයං

ගච්ෙන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමං අනුපාපුණාති.යයච
යෙො ඉයම පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා ඉති

පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං– ‘අහංයෙොඉමං පුග්ගලංඋපනිස්සායවිහරාමි. තස්ස

යමඉමං පුග්ගලං උපනිස්සාය විහරයතො අනුපට්ඨිතා යචවසතිඋපට්ඨාති, 
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පටුන 

අසමාහිතඤ්චචිත්තංසමාධියති, අපරික්ඛීණාචආසවාපරික්ෙයංගච්ෙන්ති, 
අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යෙමං අනුපාපුණාමි.යයචයෙොඉයම
පබ්බජියතන ජීවිතපරික්ොරා සමුදායනතබ්බා – 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරා – යත

අප්පකසියරන සමුදාගච්ෙන්තී’ති. යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා යාවජීවම්පි

යසො පුග්ගයලො අනුබන්ධිතබ්යබො, න පක්කමිතබ්බං, අපි

පනුජ්ජමායනන.)’’ති [අපි පණජ්ජමායනනාති(?)]. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

වනපත්ථසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. මධුපිණ්ඩිකසුත්තං 

199. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යෙො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායකපිලවත්ථුංපිණ්ඩායපාවිසි. කපිලවත්ථුස්මිං
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ොභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන මහාවනං 
යතනුපසඞ්කමිදිවාවිහාරාය.මහාවනංඅජ්යඣොගායහත්වායබලුවලට්ඨිකාය
මූයල දිවාවිහාරං නිසීදි. දණ්ඩපාණිපි යෙො සක්යකො ජඞ්ඝාවිහාරං 

[ජඞ්ඝවිහාරං (ක.   අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයන මහාවනං
යතනුපසඞ්කමි. මහාවනං අජ්යඣොගායහත්වා යයන යබලුවලට්ඨිකා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා දණ්ඩයමොලුබ්භ එකමන්තං 
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයෙොදණ්ඩපාණිසක්යකොභගවන්තංඑතදයවොච

– ‘‘කිංවාදී සමයණො කිමක්ොයී’’ති? ‘‘යථාවාදී යෙො, ආවුයසො, සයදවයක
යලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය සයදවමනුස්සාය

න යකනචි යලොයක විග්ගය්හ තිට්ඨති, යථා ච පන කායමහි විසංයුත්තං
විහරන්තංතංබ්රාහ්මණං අකථංකථිංඡින්නකුක්කුච්චංභවාභයවවීතතණ්හං

සඤ්ඤානානුයසන්ති–එවංවාදීයෙො අහං, ආවුයසො, එවමක්ොයී’’ති. 

‘‘එවං වුත්යත දණ්ඩපාණි සක්යකො සීසං ඔකම්යපත්වා, ජිව්හං

නිල්ලායළත්වා, තිවිසාෙංනලාටිකං නලායටවුට්ඨායපත්වාදණ්ඩයමොලුබ්භ
පක්කාමි. 

200. අථ යෙො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන 

නියරොධාරායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන

නිසීදි. නිසජ්ජ යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ඉධාහං, ිකක්ෙයව, 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය කපිලවත්ථුං පිණ්ඩාය
පාවිසිං. කපිලවත්ථුස්මිං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ොභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන මහාවනං යතනුපසඞ්කමිං දිවාවිහාරාය.
මහාවනං අජ්යඣොගායහත්වා යබලුවලට්ඨිකාය මූයල දිවාවිහාරං නිසීදිං.
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දණ්ඩපාණිපි යෙො, ිකක්ෙයව, සක්යකො ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො
අනුවිචරමායනො යයන මහාවනං යතනුපසඞ්කමි. මහාවනං

අජ්යඣොගායහත්වා යයන යබලුවලට්ඨිකා යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා මයා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං

වීතිසායරත්වා දණ්ඩයමොලුබ්භඑකමන්තං අට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයෙො, 

ිකක්ෙයව, දණ්ඩපාණි සක්යකො මං එතදයවොච – ‘කිංවාදී සමයණො

කිමක්ොයී’ති? 

‘‘එවං වුත්යත අහං, ිකක්ෙයව, දණ්ඩපාණිං සක්කං එතදයවොචං – 

යථාවාදී යෙො, ආවුයසො, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය සයදවමනුස්සායනයකනචියලොයකවිග්ගය්හ

තිට්ඨති, යථා ච පන කායමහි විසංයුත්තං විහරන්තං තං බ්රාහ්මණං
අකථංකථිංඡින්නකුක්කුච්චංභවාභයවවීතතණ්හංසඤ්ඤා නානුයසන්ති–

එවංවාදී යෙො අහං, ආවුයසො, එවමක්ොයී’’ති. ‘‘එවං වුත්යත ිකක්ෙයව, 

දණ්ඩපාණි සක්යකො සීසං ඔකම්යපත්වා, ජිව්හං නිල්ලායළත්වා, තිවිසාෙං
නලාටිකංනලායටවුට්ඨායපත්වාදණ්ඩයමොලුබ්භපක්කාමී’’ති. 

201. එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොිකක්ඛුභගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘කිංවාදී

පන, භන්යත, භගවා සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජායසයදවමනුස්සායනයකනචියලොයකවිග්ගය්හ

තිට්ඨති? කථඤ්චපන, භන්යත, භගවන්තං කායමහිවිසංයුත්තංවිහරන්තං
තං බ්රාහ්මණං අකථංකථිං ඡින්නකුක්කුච්චං භවාභයව වීතතණ්හං සඤ්ඤා

නානුයසන්තී’’ති? ‘‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො
සමුදාචරන්ති. එත්ථ යච නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං අිකවදිතබ්බං

අජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතො රාගානුසයානං, එයසවන්යතො

පටිඝානුසයානං, එයසවන්යතො දිට්ඨානුසයානං, එයසවන්යතො

විචිකිච්ොනුසයානං, එයසවන්යතො මානානුසයානං, එයසවන්යතො

භවරාගානුසයානං, එයසවන්යතො අවිජ්ජානුසයානං, එයසවන්යතො
දණ්ඩාදාන-සත්ථාදාන-කලහ-විග්ගහ-විවාද-තුවංතුවං-යපසුඤ්ඤ-
මුසාවාදානං. එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්තී’ති. ඉදමයවොච භගවා. ඉදං වත්වාන සුගයතො උට්ඨායාසනා
විහාරංපාවිසි. 

202. අථයෙොයතසංිකක්ඛූනංඅචිරපක්කන්තස්සභගවයතොඑතදයහොසි

– ‘‘ඉදං යෙො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා, 

විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා, උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො –

‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරන්ති.එත්ථයච
නත්ථ්ත්ථ්ථි අිකනන්දිතබ්බං අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතො
රාගානුසයානං…යප.… එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා

නිරුජ්ඣන්තී’ති. යකො නු යෙො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
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උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං

විභයජයයා’’ති? අථයෙොයතසංිකක්ඛූනංඑතදයහොසි– ‘‘අයංයෙොආයස්මා
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං 
සබ්රහ්මචාරනං. පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථංපටිපුච්යෙයයාමා’’ති. 

අථ යෙො යත ිකක්ඛූ යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනන සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නායෙො යතිකක්ඛූ ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොචුං – ‘‘ඉදං

යෙො යනො, ආවුයසො කච්චාන, භගවා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා

විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – 

‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසංපපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරන්ති.එත්ථයච
නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතො 
රාගානුසයානං…යප.… එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා 

නිරුජ්ඣන්තී’ති. යතසං යනො, ආවුයසො කච්චාන, අම්හාකං

අචිරපක්කන්තස්සභගවයතො එතදයහොසි–‘ඉදංයෙොයනො, ආවුයසො, භගවා
සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා

උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – ‘‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසං 
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්ති. එත්ථ යච නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං
අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතො රාගානුසයානං…යප.…
එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්තී’’ති. යකො නු
යෙො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන

අත්ථංඅවිභත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථං විභයජයයාති? යතසංයනො, ආවුයසො

කච්චාන, අම්හාකංඑතදයහොසි–‘අයංයෙොආයස්මා මහාකච්චායනොසත්ථු

යචව සංවණ්ණියතො සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරනං, පයහොති 
චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.

යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතමත්ථංපටිපුච්යෙයයාමා’ති. 
විභජතායස්මාමහාකච්චායනො’’ති. 

203. ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී 
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

අතික්කම්යමවමූලං, අතික්කම්මෙන්ධං, සාොපලායසසාරංපරියයසිතබ්බං

මඤ්යඤය්ය; එවංසම්පදමිදං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත, තං

භගවන්තං අතිසිත්වා, අම්යහ එතමත්ථං පටිපුච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤථ. යසො
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හාවුයසො, භගවා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො

ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො, වත්තා පවත්තා, අත්ථස්ස නින්යනතා, අමතස්ස

දාතා, ධම්මස්සාමී තථාගයතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි, යං 
භගවන්තංයයව එතමත්ථං පටිපුච්යෙයයාථ. යථා යවො භගවා බයාකයරයය

තථා නං ධායරයයාථා’’ති. ‘‘අද්ධාවුයසො කච්චාන, භගවා ජානං ජානාති, 

පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො, වත්තා

පවත්තා, අත්ථස්සනින්යනතා, අමතස්සදාතා, ධම්මස්සාමීතථාගයතො.යසො

යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි, යං භගවන්තංයයව එතමත්ථං
පටිපුච්යෙයයාම. යථා යනො භගවා බයාකයරයය තථා නං ධායරයයාම. අපි 
චායස්මා මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො සම්භාවියතො ච

විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරනං, පයහොති චායස්මාමහාකච්චායනොඉමස්සභගවතා 
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. විභජතායස්මා මහාකච්චායනො අගරුං

කත්වා’’ති [අගරුකත්වා (සී. , අගරුකරිත්වා (සයා..).  . ‘‘යතනහාවුයසො, 

සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො යත
ිකක්ඛූආයස්මයතො මහාකච්චානස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාමහාකච්චායනො
එතදයවොච– 

204. ‘‘යංයෙොයනො, ආවුයසො, භගවාසංඛිත්යතනඋද්යදසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – 

‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසංපපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරන්ති. එත්ථයච

නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං, එයසවන්යතො 
රාගානුසයානං…යප.… එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා

නිරුජ්ඣන්තී’ති, ඉමස්ස යෙො අහං, ආවුයසො, භගවතා සංඛිත්යතන
උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන
අත්ථංආජානාමි– 

‘‘චක්ඛුඤ්චාවුයසො, පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණංසඞ්ගතිඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, යංයවයදතිතං සඤ්ජානාති, 

යං සඤ්ජානාති තං විතක්යකති, යං විතක්යකති තං පපඤ්යචති, යං
පපඤ්යචති තයතොනිදානං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්ති 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු.

යසොතඤ්චාවුයසො, පටිච්ච සද්යද ච උප්පජ්ජති යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.…

ඝානඤ්චාවුයසො, පටිච්ච ගන්යධ ච උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං…යප.…

ජිව්හඤ්චාවුයසො, පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.…

කායඤ්චාවුයසො, පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති 

කායවිඤ්ඤාණං…යප.… මනඤ්චාවුයසො, පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති

මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, යං

යවයදතිතංසඤ්ජානාති, යං සඤ්ජානාතිතංවිතක්යකති, යංවිතක්යකතිතං
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පපඤ්යචති, යං පපඤ්යචති තයතොනිදානං පුරිසං පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො
සමුදාචරන්තිඅතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසු මයනොවිඤ්යඤයයයසුධම්යමසු. 

‘‘යසො වතාවුයසො, චක්ඛුස්මිං සති රූයප සති චක්ඛුවිඤ්ඤායණ සති 
ඵස්සපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති.
ඵස්සපඤ්ඤත්තියාසති යවදනාපඤ්ඤත්තිංපඤ්ඤායපස්සතීති–ඨානයමතං
විජ්ජති.යවදනාපඤ්ඤත්තියාසති සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිංපඤ්ඤායපස්සතීති–
ඨානයමතං විජ්ජති. සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියා සති විතක්කපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. විතක්කපඤ්ඤත්තියා සති
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරණපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – 

ඨානයමතං විජ්ජති. යසො වතාවුයසො, යසොතස්මිං සති සද්යද සති…යප.… 
ඝානස්මිං සති ගන්යධ සති…යප.… ජිව්හාය සති රයස සති…යප.…
කායස්මිං සති යඵොට්ඨබ්යබ සති…යප.… මනස්මිං සති ධම්යම සති 

මයනොවිඤ්ඤායණ සති ඵස්සපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – ඨානයමතං
විජ්ජති. ඵස්සපඤ්ඤත්තියා සති යවදනාපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති –
ඨානයමතං විජ්ජති. යවදනාපඤ්ඤත්තියා සති සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියා සති
විතක්කපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති. 
විතක්කපඤ්ඤත්තියා සති පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරණපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති– ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතාවුයසො, චක්ඛුස්මිංඅසතිරූයපඅසතිචක්ඛුවිඤ්ඤායණඅසති 
ඵස්සපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති.
ඵස්සපඤ්ඤත්තියා අසති යවදනාපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං
ඨානං විජ්ජති. යවදනාපඤ්ඤත්තියා අසති සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියා අසති 
විතක්කපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති.
විතක්කපඤ්ඤත්තියා අසති පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරණපඤ්ඤත්තිං

පඤ්ඤායපස්සතීති–යනතංඨානං විජ්ජති.යසොවතාවුයසො, යසොතස්මිං අසති
සද්යදඅසති…යප.… ඝානස්මිංඅසතිගන්යධඅසති…යප.…ජිව්හායඅසති
රයස අසති…යප.…කායස්මිං අසති යඵොට්ඨබ්යබ අසති…යප.…මනස්මිං
අසති ධම්යම අසති මයනොවිඤ්ඤායණ අසති ඵස්සපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. ඵස්සපඤ්ඤත්තියා අසති
යවදනාපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. 
යවදනාපඤ්ඤත්තියාඅසතිසඤ්ඤාපඤ්ඤත්තිංපඤ්ඤායපස්සතීති–යනතං
ඨානං විජ්ජති. සඤ්ඤාපඤ්ඤත්තියා අසති විතක්කපඤ්ඤත්තිං
පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. විතක්කපඤ්ඤත්තියා අසති
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ොසමුදාචරණපඤ්ඤත්තිං පඤ්ඤායපස්සතීති – යනතං
ඨානංවිජ්ජති. 
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‘‘යං යෙො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො –

‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසංපපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්තිඑත්ථයච
නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං එයසවන්යතො
රාගානුසයානං…යප.… එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා 

නිරුජ්ඣන්තී’ති, ඉමස්ස යෙො අහං, ආවුයසො, භගවතා සංඛිත්යතන 
උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාමි. ආකඞ්ෙමානා ච පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො
භගවන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්යෙයයාථ. යථා යනො
භගවාබයාකයරොතිතථානංධායරයයාථා’’ති. 

205. අථ යෙො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස භාසිතං 

අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං

නිසින්නායෙොයතිකක්ඛූ භගවන්තංඑතදයවොචුං–‘‘යංයෙොයනො, භන්යත, 
භගවා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා

උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – ‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසං
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්ති. එත්ථ යච නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං 
අිකවදිතබ්බං අජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතො රාගානුසයානං…යප.…

එත්යථයතපාපකාඅකුසලා ධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්තී’ති.යතසංයනො, 

භන්යත, අම්හාකං අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො එතදයහොසි – ‘ඉදං යෙො

යනො, ආවුයසො, භගවාසංඛිත්යතනඋද්යදසංඋද්දිසිත්වා විත්ථායරනඅත්ථං

අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘‘යයතොනිදානං, ිකක්ඛු, පුරිසං
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ො සමුදාචරන්ති. එත්ථ යච නත්ථි අිකනන්දිතබ්බං 

අිකවදිතබ්බංඅජ්යඣොසිතබ්බං. එයසවන්යතොරාගානුසයානං, එයසවන්යතො

පටිඝානුසයානං, එයසවන්යතො දිට්ඨානුසයානං, එයසවන්යතො

විචිකිච්ොනුසයානං, එයසවන්යතො මානානුසයානං, එයසවන්යතො

භවරාගානුසයානං, එයසවන්යතො අවිජ්ජානුසයානං, එයසවන්යතො
දණ්ඩාදාන-සත්ථාදාන-කලහ-විග්ගහ-විවාදතුවංතුවං-යපසුඤ්ඤ-
මුසාවාදානං. එත්යථයත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්තී’’ති. යකො නු යෙො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං

විභයජයයා’ති? යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යෙො
ආයස්මා මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො සම්භාවියතො ච

විඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරනං, පයහොති චායස්මාමහාකච්චායනො ඉමස්සභගවතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස

විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං, යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං

එතමත්ථං පටිපුච්යෙයයාමා’ති. අථ යෙො මයං, භන්යත, යයනායස්මා 

මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං 
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මහාකච්චානං එතමත්ථං පටිපුච්ඡිම්හ. යතසං යනො, භන්යත, ආයස්මතා
මහාකච්චායනන ඉයමහි ආකායරහි ඉයමහි පයදහි ඉයමහි බයඤ්ජයනහි 

අත්යථො විභත්යතො’’ති. ‘‘පණ්ඩියතො, ිකක්ෙයව, මහාකච්චායනො; 

මහාපඤ්යඤො, ිකක්ෙයව, මහාකච්චායනො. මං යචපි තුම්යහ, ිකක්ෙයව, 

එතමත්ථං පටිපුච්යෙයයාථ, අහම්පි තං එවයමවං බයාකයරයයං යථා තං

මහාකච්චායනනබයාකතං.එයසොයචයවතස්සඅත්යථො.එවඤ්ච [එයවයමව
ච(ක.   නංධායරථා’’ති. 

එවංවුත්යතආයස්මාආනන්යදොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘යසයයථාපි, 

භන්යත, පුරියසොජිඝච්ොදුබ්බලයපයරයතොමධුපිණ්ඩිකංඅධිගච්යෙයය, යසො

යයතො යයතො සායයයය, ලයභයථව සාදුරසං අයසචනකං. එවයමව යෙො, 

භන්යත, යචතයසො ිකක්ඛු දබ්බජාතියකො, යයතො යයතො ඉමස්ස

ධම්මපරියායස්සපඤ්ඤායඅත්ථංඋපපරික්යෙයය, ලයභයථවඅත්තමනතං, 

ලයභයථව යචතයසො පසාදං. යකො නායමො අයං [යකො නාමායං (සයා.  , 

භන්යත, ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, ආනන්ද, ඉමං
ධම්මපරියායං මධුපිණ්ඩිකපරියායයොත්යවවනංධායරහී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො භාසිතං
අිකනන්දීති. 

මධුපිණ්ඩිකසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. ද්යවධාවිතක්කසුත්තං 

206. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘පුබ්යබව යම, ිකක්ෙයව, සම්යබොධා අනිකසම්බුද්ධස්ස 
යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං ද්විධා කත්වා ද්විධා

කත්වා විතක්යක විහයරයය’න්ති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, යයො චායං
කාමවිතක්යකොයයොචබයාපාදවිතක්යකො යයොචවිහිංසාවිතක්යකො –ඉමං

එකං භාගමකාසිං; යයො චායං යනක්ෙම්මවිතක්යකො යයො ච
අබයාපාදවිතක්යකොයයොචඅවිහිංසාවිතක්යකො–ඉමංදුතියං භාගමකාසිං. 

207. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො 

පහිතත්තස්ස විහරයතො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො. යසො එවං පජානාමි – 

‘උප්පන්යනොයෙොයමඅයංකාමවිතක්යකො.යසොචයෙොඅත්තබයාබාධායපි

සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති, 
පඤ්ඤානියරොධියකො විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො’ 

[අනිබ්බානසංවත්තනියකො’’ති (?)]. ‘අත්තබයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි යම, 
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ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො අබ්භත්ථං ගච්ෙති; ‘පරබයාබාධාය

සංවත්තතී’තිපි යම, ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො අබ්භත්ථං ගච්ෙති; 

‘උභයබයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි යම, ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො 

අබ්භත්ථං ගච්ෙති; ‘පඤ්ඤානියරොධියකො විඝාතපක්ඛියකො 

අනිබ්බානසංවත්තනියකො’තිපි යම, ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො අබ්භත්ථං

ගච්ෙති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, උප්පන්නුප්පන්නං කාමවිතක්කං

පජහයමව [අතීතකාලිකකිරියාපදානියයව  වියනොදයමව 

[අතීතකාලිකකිරියාපදානියයව  බයන්තයමව [බයන්යතව(සී.සයා..).   නං
අකාසිං. 

208. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො 
පහිතත්තස්ස විහරයතො උප්පජ්ජති බයාපාදවිතක්යකො…යප.… උප්පජ්ජති 

විහිංසාවිතක්යකො. යසො එවං පජානාමි – ‘උප්පන්යනො යෙො යම අයං

විහිංසාවිතක්යකො. යසො ච යෙො අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, 

පරබයාබාධායපි සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති, 
පඤ්ඤානියරොධියකො විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො’. 

‘අත්තබයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි යම, ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො

අබ්භත්ථං ගච්ෙති; ‘පරබයාබාධාය සංවත්තතී’තිපි යම, ිකක්ෙයව, 

පටිසඤ්චික්ෙයතොඅබ්භත්ථං ගච්ෙති; ‘උභයබයාබාධායසංවත්තතී’තිපියම, 

ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො අබ්භත්ථං ගච්ෙති; ‘පඤ්ඤානියරොධියකො

විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො’තිපි යම, ිකක්ෙයව, 

පටිසඤ්චික්ෙයතො අබ්භත්ථං ගච්ෙති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, 

උප්පන්නුප්පන්නං විහිංසාවිතක්කංපජහයමවවියනොදයමවබයන්තයමවනං
අකාසිං. 

‘‘යඤ්ඤයදව, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුබහුලමනුවිතක්යකතිඅනුවිචායරති, තථා

තථා නති යහොති යචතයසො. කාමවිතක්කං යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

බහුලමනුවිතක්යකති අනුවිචායරති, පහාසි යනක්ෙම්මවිතක්කං, 

කාමවිතක්කං බහුලමකාසි, තස්ස තං කාමවිතක්කාය චිත්තං නමති.

බයාපාදවිතක්කං යච, ිකක්ෙයව…යප.… විහිංසාවිතක්කං යච, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු බහුලමනුවිතක්යකති අනුවිචායරති, පහාසි අවිහිංසාවිතක්කං, 

විහිංසාවිතක්කං බහුලමකාසි, තස්ස තං විහිංසාවිතක්කාය චිත්තං නමති.

යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, වස්සානංපච්ඡියමමායස සරදසමයයකිට්ඨසම්බායධ
යගොපාලයකො ගායවො රක්යෙයය. යසො තා ගායවො තයතො තයතො දණ්යඩන 
ආයකොයටයය පටියකොයටයය සන්නිරුන්යධයය සන්නිවායරයය. තං කිස්ස

යහතු? පස්සති හි යසො, ිකක්ෙයව, යගොපාලයකො තයතොනිදානං වධං වා

බන්ධනං වා ජානිං වා ගරහං වා. එවයමව යෙො අහං, ිකක්ෙයව, අද්දසං

අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං ධම්මානං 
යනක්ෙම්යමආනිසංසංයවොදානපක්ෙං. 
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209. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො
පහිතත්තස්සවිහරයතොඋප්පජ්ජතියනක්ෙම්මවිතක්යකො.යසො එවංපජානාමි
– ‘උප්පන්යනො යෙො යම අයං යනක්ෙම්මවිතක්යකො. යසො ච යෙො 

යනවත්තබයාබාධාය සංවත්තති, න පරබයාබාධාය සංවත්තති, න

උභයබයාබාධාය සංවත්තති, පඤ්ඤාවුද්ධියකො අවිඝාතපක්ඛියකො

නිබ්බානසංවත්තනියකො’. රත්තිං යචපි නං, ිකක්ෙයව, අනුවිතක්යකයයං

අනුවිචායරයයං, යනව තයතොනිදානං භයං සමනුපස්සාමි. දිවසං යචපි නං, 

ිකක්ෙයව, අනුවිතක්යකයයං අනුවිචායරයයං, යනව තයතොනිදානං භයං 

සමනුපස්සාමි. රත්තින්දිවං යචපි නං, ිකක්ෙයව, අනුවිතක්යකයයං

අනුවිචායරයයං, යනව තයතොනිදානං භයං සමනුපස්සාමි. අපි ච යෙො යම

අතිචිරං අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො කායයො කිලයමයය. කායය

කිලන්යත [කිලමන්යත (ක.   චිත්තං ඌහඤ්යඤයය.ඌහයතචිත්යතආරා

චිත්තං සමාධිම්හාති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, අජ්ඣත්තයමව චිත්තං

සණ්ඨයපමි සන්නිසායදමි එයකොදිං කයරොමි [එයකොදි කයරොමි (.).   

සමාදහාමි.තංකිස්ස යහතු? ‘මායමචිත්තංඌහඤ්ඤී’ති [උග්ඝාටීති(සයා.

ක. , ඌහනීති (.).  . 

210. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො 
පහිතත්තස්ස විහරයතො උප්පජ්ජති අබයාපාදවිතක්යකො…යප.… උප්පජ්ජති 
අවිහිංසාවිතක්යකො. යසො එවං පජානාමි – ‘උප්පන්යනො යෙො යම අයං

අවිහිංසාවිතක්යකො. යසො ච යෙො යනවත්තබයාබාධාය සංවත්තති, න

පරබයාබාධායසංවත්තති, නඋභයබයාබාධාය සංවත්තති, පඤ්ඤාවුද්ධියකො

අවිඝාතපක්ඛියකො නිබ්බානසංවත්තනියකො’. රත්තිං යචපි නං, ිකක්ෙයව, 

අනුවිතක්යකයයං අනුවිචායරයයං, යනවතයතොනිදානංභයං සමනුපස්සාමි.

දිවසං යචපි නං, ිකක්ෙයව, අනුවිතක්යකයයං අනුවිචායරයයං, යනව 

තයතොනිදානං භයං සමනුපස්සාමි. රත්තින්දිවං යචපි නං, ිකක්ෙයව, 

අනුවිතක්යකයයං අනුවිචායරයයං, යනවතයතොනිදානංභයංසමනුපස්සාමි.
අපි ච යෙො යම අතිචිරං අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො කායයො
කිලයමයය.කායයකිලන්යතචිත්තංඌහඤ්යඤයය. ඌහයතචිත්යතආරා

චිත්තං සමාධිම්හාති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, අජ්ඣත්තයමව චිත්තං 

සණ්ඨයපමි, සන්නිසායදමි, එයකොදිං කයරොමි සමාදහාමි. තං කිස්ස යහතු? 

‘මායමචිත්තං ඌහඤ්ඤී’ති. 

‘‘යඤ්ඤයදව, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුබහුලමනුවිතක්යකතිඅනුවිචායරති, තථා

තථා නති යහොති යචතයසො. යනක්ෙම්මවිතක්කඤ්යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු 

බහුලමනුවිතක්යකති අනුවිචායරති, පහාසි කාමවිතක්කං, 

යනක්ෙම්මවිතක්කං බහුලමකාසි, තස්සං තං යනක්ෙම්මවිතක්කාය චිත්තං

නමති. අබයාපාදවිතක්කඤ්යච, ිකක්ෙයව…යප.… අවිහිංසාවිතක්කඤ්යච, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු බහුලමනුවිතක්යකතිඅනුවිචායරති, පහාසිවිහිංසාවිතක්කං, 

අවිහිංසාවිතක්කං බහුලමකාසි, තස්සතංඅවිහිංසාවිතක්කායචිත්තංනමති.
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යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ගිම්හානං පච්ඡියම මායස සබ්බසස්යසසු

ගාමන්තසම්භයතසුයගොපාලයකොගායවොරක්යෙයය, තස්සරුක්ෙමූලගතස්ස

වා අබ්යභොකාසගතස්ස වා සතිකරණීයයමව යහොති – ‘එතා [එයත (ක.   

ගායවො’ති. එවයමවං යෙො, ිකක්ෙයව, සතිකරණීයයමව අයහොසි – ‘එයත
ධම්මා’ති. 

211. ‘‘ආරද්ධං යෙො පන යම, ිකක්ෙයව, වීරියං අයහොසි අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං

එකග්ගං. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, විවිච්යචවකායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහාසිං. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං දුතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහාසිං. .)තියා ච විරාගා උයපක්ෙයකො ච විහාසිං සයතො ච

සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදසිං, යං තං අරියා ආචික්ෙන්ති

‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාර’ති, තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං.
සුෙස්සච පහානා දුක්ෙස්සච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං
අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

212. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණායචිත්තංඅිකනින්නායමසිං.යසොඅයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි.යසයයථිදං, එකම්පිජාතිං…යප.…ඉතිසාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. අයං යෙො යම, 

ිකක්ෙයව, රත්තියා පඨයමයායමපඨමාවිජ්ජාඅධිගතා; අවිජ්ජාවිහතාවිජ්ජා

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො ආයලොයකොඋප්පන්යනො; යථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

213. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 

විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන
උපපජ්ජමායන…යප.… ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන 

සමන්නාගතා…යප.… ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන

පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත, යථාකම්මූපයග සත්යත

පජානාමි.අයංයෙොයම, ිකක්ෙයව, රත්තියාමජ්ඣියමයායමදුතියා විජ්ජා

අධිගතා; අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො ආයලොයකො

උප්පන්යනො; යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 
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214. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ෙයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී

පටිපදා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං. ‘ඉයමආසවා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, 

‘අයං ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති

යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං.තස්සයමඑවං ජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තං

විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තං විමුච්චිත්ථ, 

විමුත්තස්මිංවිමුත්තමිති ඤාණංඅයහොසි – ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 

කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසිං. අයං යෙො යම, 

ිකක්ෙයව, රත්තියා පච්ඡියම යායම තතියා විජ්ජා අධිගතා; අවිජ්ජා විහතා

විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො ආයලොයකො උප්පන්යනො; යථා තං 
අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

215. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, අරඤ්යඤ පවයන මහන්තං නින්නං 
පල්ලලං.තයමනංමහාමිගසඞ්යඝොඋපනිස්සායවිහයරයය.තස්සයකොචියදව
පුරියසො උප්පජ්යජයය අනත්ථකායමො අහිතකායමො අයයොගක්යෙමකායමො.
යසො ය්වාස්ස මග්යගො යෙයමො යසොවත්ථියකො .)තිගමනීයයො තං මග්ගං

පිදයහයය, විවයරයය කුම්මග්ගං, ඔදයහයය ඔකචරං, ඨයපයය ඔකචාරිකං.

එවඤ්හි යසො, ිකක්ෙයව, මහාමිගසඞ්යඝො අපයරන සමයයන අනයබයසනං 

[අනයබයසනං තනුත්තං (සී. සයා. .).   ආපජ්යජයය. තස්යසව යෙො පන, 

ිකක්ෙයව, මහයතො මිගසඞ්ඝස්ස යකොචියදව පුරියසො උප්පජ්යජයය
අත්ථකායමො හිතකායමො යයොගක්යෙමකායමො. යසො ය්වාස්ස මග්යගො

යෙයමො යසොවත්ථියකො .)තිගමනීයයො තං මග්ගං විවයරයය, පිදයහයය

කුම්මග්ගං, ඌහයනයය ඔකචරං, නායසයය ඔකචාරිකං. එවඤ්හි යසො, 

ිකක්ෙයව, මහාමිගසඞ්යඝො අපයරන සමයයන වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්යජයය. 

‘‘උපමා යෙො යම අයං, ිකක්ෙයව, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. අයං

යචයවත්ථ අත්යථො – මහන්තං නින්නං පල්ලලන්ති යෙො, ිකක්ෙයව, 

කාමානයමතංඅධිවචනං.මහාමිගසඞ්යඝොතියෙො, ිකක්ෙයව, සත්තානයමතං
අධිවචනං. පුරියසො අනත්ථකායමො අහිතකායමො අයයොගක්යෙමකායමොති

යෙො, ිකක්ෙයව, මාරස්යසතං පාපිමයතො අධිවචනං. කුම්මග්යගොති යෙො, 

ිකක්ෙයව, අට්ඨඞ්ගිකස්යසතං මිච්ොමග්ගස්ස අධිවචනං, යසයයථිදං –
මිච්ොදිට්ඨියා මිච්ොසඞ්කප්පස්ස මිච්ොවාචාය මිච්ොකම්මන්තස්ස
මිච්ොආජීවස්ස මිච්ොවායාමස්ස මිච්ොසතියා මිච්ොසමාධිස්ස. ඔකචයරොති

යෙො, ිකක්ෙයව, නන්දීරාගස්යසතංඅධිවචනං.ඔකචාරිකාති යෙො, ිකක්ෙයව, 
අවිජ්ජායයතං අධිවචනං. පුරියසො අත්ථකායමො හිතකායමො 
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යයොගක්යෙමකායමොතියෙො, ිකක්ෙයව, තථාගතස්යසතංඅධිවචනංඅරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස. යෙයමො මග්යගො යසොවත්ථියකො .)තිගමනීයයොති යෙො, 

ිකක්ෙයව, අරියස්යසතං අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස අධිවචනං, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨියා සම්මාසඞ්කප්පස්ස සම්මාවාචාය සම්මාකම්මන්තස්ස
සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායාමස්සසම්මාසතියාසම්මාසමාධිස්ස. 

‘‘ඉති යෙො, ිකක්ෙයව, විවයටො මයා යෙයමො මග්යගො යසොවත්ථියකො 

.)තිගමනීයයො, පිහියතො කුම්මග්යගො, ඌහයතො ඔකචයරො, නාසිතා

ඔකචාරිකා. යං, ිකක්ෙයව, සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හියතසිනා

අනුකම්පයකනඅනුකම්පංඋපාදාය, කතංයවොතංමයා. එතානි, ිකක්ෙයව, 

රුක්ෙමූලානි, එතානිසුඤ්ඤාගාරානි; ඣායථ, ිකක්ෙයව, මා පමාදත්ථ; මා
පච්ොවිප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ.අයංයවොඅම්හාකං අනුසාසනී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

ද්යවධාවිතක්කසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. විතක්කසණ්ඨානසුත්තං 

216. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යතිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා පඤ්ච නිමිත්තානි 

කායලන කාලං මනසි කාතබ්බානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුයනොයංනිමිත්තං ආගම්මයංනිමිත්තංමනසිකයරොයතොඋප්පජ්ජන්ති

පාපකාඅකුසලාවිතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපියමොහූපසංහිතාපි, 

යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසි
කාතබ්බං කුසලූපසංහිතං. තස්ස තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං
මනසිකයරොයතො කුසලූපසංහිතං යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති 

සන්නිසීදති එයකොදි යහොති [එයකොදියභොති (සයා. ක.   සමාධියති. 

යසය්යථාපි, ිකක්ෙයව, දක්යෙො පලගණ්යඩො වා පලගණ්ඩන්යතවාසී වා
සුඛුමාය ආණියා ඔළාරිකං ආණිං අිකනිහයනයය අිකනීහයරයය

අිකනිවත්යතයය [අිකනිවජ්යජයය (සී. .).  ; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුයනොයං නිමිත්තංආගම්මයංනිමිත්තංමනසිකයරොයතොඋප්පජ්ජන්ති

පාපකාඅකුසලාවිතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, 

යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසි
කාතබ්බං කුසලූපසංහිතං. තස්ස තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං
මනසිකයරොයතො කුසලූපසංහිතං යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
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ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති
සන්නිසීදතිඑයකොදියහොති සමාධියති. 

217. ‘‘තස්ස යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං
නිමිත්තංමනසිකයරොයතොකුසලූපසංහිතංඋප්පජ්ජන්යතවපාපකාඅකුසලා

විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, යතන, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා යතසං විතක්කානං ආදීනයවො උපපරික්ඛිතබ්යබො –

‘ඉතිපියමවිතක්කාඅකුසලා, ඉතිපියමවිතක්කා සාවජ්ජා, ඉතිපියමවිතක්කා 
දුක්ෙවිපාකා’ති. තස්ස යතසං විතක්කානං ආදීනවං උපපරික්ෙයතො යය
පාපකාඅකුසලාවිතක්කාෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපියමොහූපසංහිතාපි
යත පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව

චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යසයයථාපි, 

ිකක්ෙයව, ඉත්ථී වා පුරියසො වා දහයරො යුවා මණ්ඩනකජාතියකො
අහිකුණයපන වා කුක්කුරකුණයපන වා මනුස්සකුණයපන වා කණ්යඨ

ආසත්යතන අට්ටියයයය හරායයයය ජිගුච්යෙයය; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, 
තස්සයචිකක්ඛුයනො තම්හාපිනිමිත්තා අඤ්ඤංනිමිත්තං මනසිකයරොයතො
කුසලූපසංහිතං උප්පජ්ජන්යතව පාපකා අකුසලා විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි

යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා යතසං

විතක්කානං ආදීනයවො උපපරික්ඛිතබ්යබො – ‘ඉතිපියම විතක්කා අකුසලා, 

ඉතිපියම විතක්කාසාවජ්ජා, ඉතිපියමවිතක්කාදුක්ෙවිපාකා’ති.තස්සයතසං
විතක්කානං ආදීනවං උපපරික්ෙයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති 
සන්නිසීදතිඑයකොදියහොතිසමාධියති. 

218. ‘‘තස්සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොයතසම්පිවිතක්කානං ආදීනවං
උපපරික්ෙයතො උප්පජ්ජන්යතව පාපකා අකුසලා විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි 

යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා යතසං
විතක්කානං අසතිඅමනසිකායරො ආපජ්ජිතබ්යබො. තස්ස යතසං විතක්කානං
අසතිඅමනසිකාරං ආපජ්ජයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති 

සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, චක්ඛුමා

පුරියසො ආපාථගතානං රූපානං අදස්සනකායමො අස්ස; යසො නිමීයලයය වා

අඤ්යඤනවාඅපයලොයකයය.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, තස්සයචිකක්ඛුයනො
යතසම්පි විතක්කානං ආදීනවං උපපරික්ෙයතො උප්පජ්ජන්යතව පාපකා

අකුසලා විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, යත
පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං
සන්තිට්ඨතිසන්නිසීදතිඑයකොදියහොතිසමාධියති. 
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219. ‘‘තස්ස යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො යතසම්පි විතක්කානං
අසතිඅමනසිකාරං ආපජ්ජයතො උප්පජ්ජන්යතව පාපකා අකුසලා විතක්කා

ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, යතන, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුනා යතසං විතක්කානං විතක්කසඞ්ොරසණ්ඨානං මනසිකාතබ්බං.
තස්ස යතසං විතක්කානං විතක්කසඞ්ොරසණ්ඨානං මනසිකයරොයතො යය
පාපකාඅකුසලාවිතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපියමොහූපසංහිතාපි
යත පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව

චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යසයයථාපි, 

ිකක්ෙයව, පුරියසොසීඝංගච්යෙයය.තස්සඑවමස්ස–‘කිංනු යෙොඅහංසීඝං

ගච්ොමි? යංනූනාහංසණිකංගච්යෙයය’න්ති.යසොසණිකංගච්යෙයය. තස්ස

එවමස්ස– ‘කිංනුයෙොඅහංසණිකංගච්ොමි? යංනූනාහංතිට්යඨයය’න්ති.

යසො තිට්යඨයය. තස්ස එවමස්ස – ‘කිං නු යෙො අහං ඨියතො? යංනූනාහං 
නිසීයදයය’න්ති. යසො නිසීයදයය. තස්ස එවමස්ස – ‘කිං නු යෙො අහං

නිසින්යනො? යංනූනාහංනිපජ්යජයය’න්ති.යසොනිපජ්යජයය.එවඤ්හියසො, 

ිකක්ෙයව, පුරියසො ඔළාරිකං ඔළාරිකං ඉරියාපථං අිකනිවජ්යජත්වා 

[අිකනිස්සජ්යජත්වා (සයා.   සුඛුමං සුඛුමං ඉරියාපථං කප්යපයය. එවයමව

යෙො, ිකක්ෙයව, තස්ස යච ිකක්ඛුයනො යතසම්පි විතක්කානං
අසතිඅමනසිකාරං ආපජ්ජයතො උප්පජ්ජන්යතව පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත 
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති
සන්නිසීදති එයකොදියහොතිසමාධියති. 

220. ‘‘තස්ස යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො යතසම්පි විතක්කානං
විතක්කසඞ්ොරසණ්ඨානංමනසිකයරොයතොඋප්පජ්ජන්යතවපාපකා අකුසලා

විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි. යතන, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනාදන්යතිකදන්තමාධාය [දන්යත+අිකදන්තං+ආධායාති 

ටීකායංපදච්යෙයදො, දන්යතභීතිපයනත්ථකරණත්යථොයුත්යතොවියදිස්සති  
ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හිතබ්බං

අිකනිප්.)යළතබ්බං අිකසන්තායපතබ්බං. තස්සදන්යතිකදන්තමාධායජිව්හාය
තාලුං ආහච්ච යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හයතො අිකනිප්.)ළයයතො
අිකසන්තාපයයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි
යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති.
යතසංපහානාඅජ්ඣත්තයමවචිත්තංසන්තිට්ඨතිසන්නිසීදති එයකොදියහොති

සමාධියති.යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, බලවාපුරියසොදුබ්බලතරංපුරිසංසීයසවා 
ගයල වා ෙන්යධ වා ගයහත්වා අිකනිග්ගණ්යහයය අිකනිප්.)යළයය

අිකසන්තායපයය; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, තස්ස යච ිකක්ඛුයනො යතසම්පි
විතක්කානං විතක්කසඞ්ොරසණ්ඨානං මනසිකයරොයතො උප්පජ්ජන්යතව
පාපකාඅකුසලාවිතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපියමොහූපසංහිතාපි.

යතන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා දන්යතිකදන්තමාධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච
යචතසාචිත්තං අිකනිග්ගණ්හිතබ්බංඅිකනිප්.)යළතබ්බංඅිකසන්තායපතබ්බං.
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තස්ස දන්යතිකදන්තමාධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච යචතසා චිත්තං
අිකනිග්ගණ්හයතො අිකනිප්.)ළයයතොඅිකසන්තාපයයතොයයපාපකාඅකුසලා
විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති 
යතඅබ්භත්ථංගච්ෙන්ති.යතසංපහානාඅජ්ඣත්තයමවචිත්තංසන්තිට්ඨති 
සන්නිසීදතිඑයකොදියහොතිසමාධියති. 

221. ‘‘යයතොයෙො [යයතොචයෙො(සයා. ක.  , ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොයං
නිමිත්තං ආගම්ම යං නිමිත්තං මනසිකයරොයතො උප්පජ්ජන්ති පාපකා

අකුසලාවිතක්කාෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි, තස්ස
තම්හා නිමිත්තා අඤ්ඤං නිමිත්තං මනසිකයරොයතො කුසලූපසංහිතං යය 
පාපකාඅකුසලාවිතක්කාෙන්දූපසංහිතාපියදොසූපසංහිතාපියමොහූපසංහිතාපි
යත පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව
චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යතසම්පි
විතක්කානං ආදීනවං උපපරික්ෙයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත 

අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති
සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යතසම්පි විතක්කානං
අසතිඅමනසිකාරං ආපජ්ජයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති
සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. යතසම්පි විතක්කානං
විතක්කසඞ්ොරසණ්ඨානං මනසිකයරොයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා
ෙන්දූපසංහිතාපි යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත
අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති 
සන්නිසීදතිඑයකොදි යහොතිසමාධියති. දන්යතිකදන්තමාධාය ජිව්හායතාලුං
ආහච්ච යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හයතො අිකනිප්.)ළයයතො
අිකසන්තාපයයතො යය පාපකා අකුසලා විතක්කා ෙන්දූපසංහිතාපි
යදොසූපසංහිතාපි යමොහූපසංහිතාපි යත පහීයන්ති යත අබ්භත්ථං ගච්ෙන්ති.
යතසංපහානාඅජ්ඣත්තයමවචිත්තංසන්තිට්ඨතිසන්නිසීදතිඑයකොදියහොති 

සමාධියති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු වසී විතක්කපරියායපයථසු. යං

විතක්කං ආකඞ්ඛිස්සති තං විතක්කං විතක්යකස්සති, යං විතක්කං

නාකඞ්ඛිස්සතිනතංවිතක්කංවිතක්යකස්සති.අච්යෙච්ඡිතණ්හං, විවත්තයි 

[වාවත්තයි (සී. .).   සංයයොජනං, සම්මා මානාිකසමයා අන්තමකාසි
දුක්ෙස්සා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමනා යතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

විතක්කසණ්ඨානසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

සීහනාදවග්යගොනිට්ඨියතොදුතියයො. 
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තස්සුද්දානං– 

චූළසීහනාදයලොමහංසවයරො, මහාචූළදුක්ෙක්ෙන්ධඅනුමානිකසුත්තං; 

ඛිලපත්ථමධුපිණ්ඩිකද්විධාවිතක්ක, පඤ්චනිමිත්තකථා පුන 
වග්යගො. 
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3. ඔපම්මවග්ය ො 

1. කකචූපමසුත්තං 

222. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන ආයස්මා
යමොළියඵග්ගුයනො ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං අතියවලං සංසට්යඨො විහරති. එවං
සංසට්යඨො ආයස්මා යමොළියඵග්ගුයනො ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං විහරති – සයච
යකොචි ිකක්ඛු ආයස්මයතො යමොළියඵග්ගුනස්ස සම්මුො තාසං ිකක්ඛුනීනං

අවණ්ණං භාසති, යතනායස්මා යමොළියඵග්ගුයනො කුපියතො අනත්තමයනො
අධිකරණම්පි කයරොති. සයච පන යකොචි ිකක්ඛු තාසං ිකක්ඛුනීනං සම්මුො

ආයස්මයතො යමොළියඵග්ගුනස්ස අවණ්ණං භාසති, යතන තා ිකක්ඛුනියයො
කුපිතා අනත්තමනා අධිකරණම්පි කයරොන්ති. එවං සංසට්යඨො ආයස්මා
යමොළියඵග්ගුයනො ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං විහරති. අථ යෙො අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො යසො ිකක්ඛු භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, යමොළියඵග්ගුයනො ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං

අතියවලං සංසට්යඨො විහරති. එවං සංසට්යඨො, භන්යත, ආයස්මා
යමොළියඵග්ගුයනොිකක්ඛුනීහිසද්ධිංවිහරති–සයචයකොචිිකක්ඛුආයස්මයතො 

යමොළියඵග්ගුනස්ස සම්මුො තාසං ිකක්ඛුනීනං අවණ්ණං භාසති, 
යතනායස්මා යමොළියඵග්ගුයනො කුපියතො අනත්තමයනො අධිකරණම්පි
කයරොති. සයච පන යකොචි ිකක්ඛු තාසං ිකක්ඛුනීනං සම්මුො ආයස්මයතො

යමොළියඵග්ගුනස්ස අවණ්ණං භාසති, යතන තා ිකක්ඛුනියයො කුපිතා

අනත්තමනා අධිකරණම්පි කයරොන්ති. එවං සංසට්යඨො, භන්යත, ආයස්මා
යමොළියඵග්ගුයනොිකක්ඛුනීහිසද්ධිංවිහරතී’’ති. 

223. අථ යෙො භගවා අඤ්ඤතරං ිකක්ඛුං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 

ිකක්ඛු, මම වචයනන යමොළියඵග්ගුනං ිකක්ඛුං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, 

ආවුයසො ඵග්ගුන, ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො යසො ිකක්ඛු

භගවයතො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා යමොළියඵග්ගුයනො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං යමොළියඵග්ගුනං එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, 

ආවුයසො ඵග්ගුන, ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො ආයස්මා
යමොළියඵග්ගුයනො තස්ස ිකක්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයෙොආයස්මන්තං යමොළියඵග්ගුනංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘සච්චං කිර ත්වං, ඵග්ගුන, ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං අතියවලං සංසට්යඨො

විහරසි? එවංසංසට්යඨොකිරත්වං, ඵග්ගුන, ිකක්ඛුනීහිසද්ධිංවිහරසි– සයච

යකොචිිකක්ඛුතුය්හංසම්මුොතාසංිකක්ඛුනීනංඅවණ්ණංභාසති, යතනත්වං 
කුපියතොඅනත්තමයනොඅධිකරණම්පිකයරොසි.සයචපනයකොචිිකක්ඛුතාසං

ිකක්ඛුනීනං සම්මුොතුය්හංඅවණ්ණංභාසති, යතනතාිකක්ඛුනියයොකුපිතා
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අනත්තමනා අධිකරණම්පි කයරොන්ති. එවං සංසට්යඨො කිර ත්වං, ඵග්ගුන, 

ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං විහරසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. ‘‘නනු ත්වං, ඵග්ගුන, 

කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති. 

224. ‘‘න යෙො යත එතං, ඵග්ගුන, පතිරූපං කුලපුත්තස්ස සද්ධා 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතස්ස, යං ත්වං ිකක්ඛුනීහි සද්ධිං අතියවලං

සංසට්යඨො විහයරයයාසි.තස්මාතිහ, ඵග්ගුන, තවයචපියකොචිසම්මුොතාසං

ිකක්ඛුනීනං අවණ්ණං භායසයය, තත්රාපි ත්වං, ඵග්ගුන, යය යගහසිතා 

[යගහස්සිතා (?)] ෙන්දා යය යගහසිතා විතක්කා යත පජයහයයාසි. තත්රාපි

යත, ඵග්ගුන, එවං සික්ඛිතබ්බං–‘නයචවයමචිත්තංවිපරිණතංභවිස්සති, 

න ච පාපිකං වාචං නිච්ොයරස්සාමි, හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාමි

යමත්තචිත්යතො, නයදොසන්තයරො’ති. එවඤ්හියත, ඵග්ගුන, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, ඵග්ගුන, තව යචපි යකොචි සම්මුො තාසං ිකක්ඛුනීනං 

පාණිනා පහාරං දයදයය, යලඩ්ඩුනා පහාරං දයදයය, දණ්යඩන පහාරං

දයදයය, සත්යථන පහාරං දයදයය. තත්රාපි ත්වං, ඵග්ගුන, යය යගහසිතා

ෙන්දායයයගහසිතාවිතක්කායත පජයහයයාසි.තත්රාපියත, ඵග්ගුන, එවං

සික්ඛිතබ්බං ‘නයචවයමචිත්තංවිපරිණතං භවිස්සති, නචපාපිකංවාචං

නිච්ොයරස්සාමි, හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාමි යමත්තචිත්යතො, න

යදොසන්තයරො’ති.එවඤ්හියත, ඵග්ගුන, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, ඵග්ගුන, තව යචපි යකොචි සම්මුො අවණ්ණං භායසයය, 

තත්රාපි ත්වං, ඵග්ගුන, යය යගහසිතා ෙන්දා යය යගහසිතා විතක්කා යත 

පජයහයයාසි. තත්රාපි යත, ඵග්ගුන, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘න යචව යම චිත්තං

විපරිණතං භවිස්සති, න ච පාපිකං වාචං නිච්ොයරස්සාමි, හිතානුකම්.) ච

විහරිස්සාමි යමත්තචිත්යතො, න යදොසන්තයරො’ති. එවඤ්හි යත, ඵග්ගුන, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, ඵග්ගුන, තව යචපි යකොචි පාණිනා පහාරං දයදයය, 

යලඩ්ඩුනා පහාරං දයදයය, දණ්යඩන පහාරං දයදයය, සත්යථන පහාරං 

දයදයය, තත්රාපිත්වං, ඵග්ගුන, යයයගහසිතාෙන්දායයයගහසිතා විතක්කා

යත පජයහයයාසි. තත්රාපි යත, ඵග්ගුන, එවං සික්ඛිතබ්බං ‘න යචව යම 

චිත්තංවිපරිණතංභවිස්සති, නචපාපිකංවාචංනිච්ොයරස්සාමි, හිතානුකම්.)

ච විහරිස්සාමි යමත්තචිත්යතො, න යදොසන්තයරො’ති. එවඤ්හි යත, ඵග්ගුන, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

225. අථ යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආරාධයිංසු වත යම, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛූඑකංසමයංචිත්තං.ඉධාහං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛූආමන්යතසිං

– අහං යෙො, ිකක්ෙයව, එකාසනයභොජනංභඤ්ජාමි. එකාසනයභොජනංයෙො
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අහං, ිකක්ෙයව, භඤ්ජමායනො අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානාමි

අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. එථ තුම්යහපි, 

ිකක්ෙයව, එකාසනයභොජනං භඤ්ජථ. එකාසනයභොජනං යෙො, ිකක්ෙයව, 
තුම්යහපි භඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානිස්සථ අප්පාතඞ්කතඤ්ච

ලහුට්ඨානඤ්චබලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්චාති.නයම, ිකක්ෙයව, යතසුිකක්ඛූසු

අනුසාසනී කරණීයා අයහොසි; සතුප්පාදකරණීයයමව යම, ිකක්ෙයව, යතසු
ිකක්ඛූසුඅයහොසි. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, සුභූමියංචතුමහාපයථආජඤ්ඤරයථොයුත්යතො 
අස්ස ඨියතො ඔධස්තපයතොයදො. තයමනං දක්යෙො යයොග්ගාචරියයො

අස්සදම්මසාරථි අිකරුහිත්වා, වායමන හත්යථන රස්මියයො ගයහත්වා, 

දක්ඛියණනහත්යථනපයතොදංගයහත්වා, යයනිච්ෙකං යදිච්ෙකං සායරයයපි

පච්චාසායරයයපි.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, න යමයතසුිකක්ඛූසුඅනුසාසනී

කරණීයා අයහොසි, සතුප්පාදකරණීයයමව යම, ිකක්ෙයව, යතසු ිකක්ඛූසු

අයහොසි.තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, තුම්යහපිඅකුසලංපජහථ, කුසයලසුධම්යමසු 
ආයයොගංකයරොථ. එවඤ්හිතුම්යහපිඉමස්මිංධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිං
යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සථ. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර මහන්තං
සාලවනං. තඤ්චස්ස එළණ්යඩහි සඤ්ෙන්නං. තස්ස යකොචියදව පුරියසො
උප්පජ්යජයය අත්ථකායමො හිතකායමො යයොගක්යෙමකායමො. යසො යා තා

සාලලට්ඨියයො කුටිලා ඔජාපහරණියයො [ඔජහරණියයො (ක.   තා යෙත්වා 

[තච්යෙත්වා (සී. සයා. .).   බහිද්ධා නීහයරයය, අන්යතොවනං සුවියසොධිතං
වියසොයධයය. යා පන තා සාලලට්ඨියයො උජුකා සුජාතා තා සම්මා

පරිහයරයය. එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, සාලවනං අපයරන සමයයන වුද්ධිං

විරූළ්හිං යවපුල්ලංආපජ්යජයය.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, තුම්යහපිඅකුසලං

පජහථ, කුසයලසු ධම්යමසු ආයයොගං කයරොථ. එවඤ්හි තුම්යහපි ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සථ. 

226. ‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ෙයව, ඉමිස්සායයවසාවත්ථියා යවයදහිකානාම

ගහපතානීඅයහොසි. යවයදහිකාය, ිකක්ෙයව, ගහපතානියා එවංකලයායණො 

කිත්තිසද්යදො අබ්භග්ගයතො – ‘යසොරතා යවයදහිකා ගහපතානී, නිවාතා

යවයදහිකා ගහපතානී, උපසන්තා යවයදහිකා ගහපතානී’ති. යවයදහිකාය

යෙො පන, ිකක්ෙයව, ගහපතානියාකාළීනාම දාසී අයහොසි දක්ො අනලසා 
සුසංවිහිතකම්මන්තා. 

‘‘අථයෙො, ිකක්ෙයව, කාළියාදාසියාඑතදයහොසි–‘මය්හංයෙොඅයයාය 
එවං කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භග්ගයතො – ‘‘යසොරතා යවයදහිකා

ගහපතානී, නිවාතා යවයදහිකා ගහපතානී, උපසන්තා යවයදහිකා
ගහපතානී’’ති. කිං නු යෙො යම අයයා සන්තංයයව නු යෙො අජ්ඣත්තං
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යකොපං න පාතුකයරොති උදාහු අසන්තං උදාහු මය්හයමයවයත 

[මය්යහයවයත(සී..).   කම්මන්තාසුසංවිහිතායයනයමඅයයා සන්තංයයව

අජ්ඣත්තං යකොපං න පාතුකයරොති, යනො අසන්තං? යංනූනාහං අයයං 

වීමංයසයය’න්ති. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, කාළී දාසී දිවා උට්ඨාසි. අථ යෙො, 

ිකක්ෙයව, යවයදහිකාගහපතානීකාළිංදාසිංඑතදයවොච–‘යහයජකාළී’ති.

‘කිං, අයයය’ති? ‘කිං, යජ, දිවාඋට්ඨාසී’ති? ‘නඛ්වයයය [නයෙොඅයයය(සී.

.).  , කිඤ්චී’ති. ‘යනොවතයරකිඤ්චි, පාපිදාසි [පාපදාසි (සයා. ක.  , දිවා

උට්ඨාසී’ති කුපිතා අනත්තමනා භාකුටිං [භූකුටිං (සී. .). , භකුටීං (සයා.   

අකාසි.අථයෙො, ිකක්ෙයව, කාළියාදාසියා එතදයහොසි–‘සන්තංයයවයෙො

යම අයයා අජ්ඣත්තං යකොපං න පාතුකයරොති, යනො අසන්තං; 

මය්හයමයවයත කම්මන්තා සුසංවිහිතා, යයන යම අයයා සන්තංයයව 

අජ්ඣත්තං යකොපං න පාතුකයරොති, යනො අසන්තං. යංනූනාහං
ිකයයයොයසොමත්තායඅයයං වීමංයසයය’’’න්ති. 

‘‘අථ යෙො, ිකක්ෙයව, කාළී දාසී දිවාතරංයයව උට්ඨාසි. අථ යෙො, 

ිකක්ෙයව, යවයදහිකාගහපතානීකාළිංදාසිංඑතදයවොච–‘යහයජ, කාළී’ති.

‘කිං, අයයය’ති? ‘කිං, යජ, දිවාතරං උට්ඨාසී’ති? ‘න ඛ්වයයය, කිඤ්චී’ති.

‘යනො වත යර කිඤ්චි, පාපි දාසි, දිවාතරං උට්ඨාසී’ති කුපිතා අනත්තමනා

අනත්තමනවාචංනිච්ොයරසි.අථයෙො, ිකක්ෙයව, කාළියාදාසියාඑතදයහොසි

– ‘සන්තංයයව යෙො යම අයයා අජ්ඣත්තං යකොපං න පාතුකයරොති, යනො

අසන්තං. මය්හයමයවයත කම්මන්තා සුසංවිහිතා, යයන යම අයයා 

සන්තංයයවඅජ්ඣත්තංයකොපංනපාතුකයරොති, යනොඅසන්තං.යංනූනාහං
ිකයයයොයසොමත්තාය අයයංවීමංයසයය’න්ති. 

‘‘අථ යෙො, ිකක්ෙයව, කාළී දාසී දිවාතරංයයව උට්ඨාසි. අථ යෙො, 

ිකක්ෙයව, යවයදහිකාගහපතානීකාළිංදාසිංඑතදයවොච – ‘යහයජ, කාළී’ති.

‘කිං, අයයය’ති? ‘කිං, යජ, දිවාඋට්ඨාසී’ති? ‘නඛ්වයයය, කිඤ්චී’ති. ‘යනො

වතයරකිඤ්චි, පාපිදාසි, දිවාඋට්ඨාසී’තිකුපිතාඅනත්තමනාඅග්ගළසූචිං 

ගයහත්වා සීයස පහාරං අදාසි, සීසං යවොිකන්දි [වි + අව + ිකන්දි = 

යවොිකන්දි . අථ යෙො, ිකක්ෙයව, කාළී දාසී ිකන්යනන සීයසන යලොහියතන

ගලන්යතන පටිවිස්සකානංඋජ්ඣායපසි–‘පස්සථයයය, යසොරතායකම්මං; 

පස්සථයයය, නිවාතාය කම්මං, පස්සථයයය, උපසන්තායකම්මං! කථඤ්හි
නාමඑකදාසිකායදිවාඋට්ඨාසීති කුපිතාඅනත්තමනාඅග්ගළසූචිංගයහත්වා

සීයසපහාරංදස්සති, සීසං යවොිකන්දිස්සතී’ති. 

‘‘අථයෙො, ිකක්ෙයව, යවයදහිකායගහපතානියාඅපයරනසමයයනඑවං

පාපයකො කිත්තිසද්යදො අබ්භග්ගච්ඡි – ‘චණ්ඩී යවයදහිකා ගහපතානී, 

අනිවාතායවයදහිකා ගහපතානී, අනුපසන්තායවයදහිකාගහපතානී’ති. 
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‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචො ිකක්ඛු තාවයදව
යසොරතයසොරයතොයහොති නිවාතනිවායතො යහොතිඋපසන්තූපසන්යතොයහොති

යාවනඅමනාපා වචනපථා ඵුසන්ති.යයතො ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුං අමනාපා

වචනපථා ඵුසන්ති, අථ ිකක්ඛු ‘යසොරයතො’ති යවදිතබ්යබො, ‘නිවායතො’ති

යවදිතබ්යබො, ‘උපසන්යතො’ති යවදිතබ්යබො. නාහං තං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුං
‘සුවයචො’ති වදාමි යයො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරයහතු සුවයචො

යහොති, යසොවචස්සතං ආපජ්ජති. තං කිස්ස යහතු? තඤ්හි යසො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛු චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං 

අලභමායනො න සුවයචො යහොති, න යසොවචස්සතං ආපජ්ජති. යයො ච යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ධම්මංයයව සක්කයරොන්යතො, ධම්මං ගරුං කයරොන්යතො, 

ධම්මං මායනන්යතො, ධම්මං ෙයයජන්යතො, ධම්මං අපචායමායනො [ධම්මං
යයව සක්කයරොන්යතො ධම්මං ගරුකයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො (සී.

සයා..).   සුවයචොයහොති, යසොවචස්සතංආපජ්ජති, තමහං ‘සුවයචො’තිවදාමි.

තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, ‘ධම්මංයයවසක්කයරොන්තා, ධම්මංගරුං කයරොන්තා, 

ධම්මංමායනන්තා, ධම්මංෙයයජන්තා, ධම්මංඅපචායමානාසුවචාභවිස්සාම, 

යසොවචස්සතංආපජ්ජිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

227. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ෙයව, වචනපථා යයහි යවො පයර වදමානා 

වයදයයං–කායලනවාඅකායලනවා; භූයතනවාඅභූයතනවා; සණ්යහන

වාඵරුයසනවා; අත්ථසංහියතනවාඅනත්ථසංහියතනවා; යමත්තචිත්තාවා

යදොසන්තරාවා.කායලනවා, ිකක්ෙයව, පයරවදමානාවයදයයංඅකායලන

වා; භූයතනවා, ිකක්ෙයව, පයරවදමානා වයදයයංඅභූයතනවා; සණ්යහන

වා, ිකක්ෙයව, පයර වදමානා වයදයයං ඵරුයසන වා; අත්ථසංහියතන වා, 

ිකක්ෙයව, පයරවදමානාවයදයයංඅනත්ථසංහියතන වා; යමත්තචිත්තාවා, 

ිකක්ෙයව, පයර වදමානා වයදයයං යදොසන්තරා වා. තත්රාපි යවො, ිකක්ෙයව, 

එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නයචවයනො චිත්තංවිපරිණතංභවිස්සති, නචපාපිකං

වාචං නිච්ොයරස්සාම, හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාම යමත්තචිත්තා, න
යදොසන්තරා. තඤ්ච පුග්ගලං යමත්තාසහගයතන යචතසා ඵරිත්වා

විහරිස්සාම, තදාරම්මණඤ්ච සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන
චිත්යතන විපුයලනමහග්ගයතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාබජ්යඣන 

[අබයාපජ්යඣන (සී. සයා. .). , අබයාපජ්යජන (ක.  
අඞ්ගුත්තරතිකනිපාතටීකා ඔයලොයකතබ්බා  ඵරිත්වා විහරිස්සාමා’ති.

එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

228. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො ආගච්යෙයය කුදාලපිටකං 

[කුද්දාලපිටකං (සී. සයා. .).   ආදාය. යසො එවං වයදයය – ‘අහං ඉමං

මහාපථවිං අපථවිංකරිස්සාමී’ති. යසොතත්රතත්ර විෙයණයය [ෙයණයය (සී.

සයා..).  , තත්රතත්ර විකියරයය, තත්රතත්රඔට්ඨුයභයය, තත්රතත්රඔමුත්යතයය

– ‘අපථවීභවසි, අපථවීභවසී’ති.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපිනුයසො
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පටුන 

පුරියසො ඉමං මහාපථවිං අපථවිං කයරයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘අයඤ්හි, භන්යත, මහාපථවීගම්භීරාඅප්පයමයයා.සා

නසුකරාඅපථවීකාතුං; යාවයදවචපනයසොපුරියසො කිලමථස්සවිඝාතස්ස

භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චියමවචනපථා යයහි යවො

පයරවදමානාවයදයයං–කායලනවාඅකායලනවා; භූයතනවාඅභූයතන

වා; සණ්යහනවා ඵරුයසනවා; අත්ථසංහියතනවා අනත්ථසංහියතනවා; 

යමත්තචිත්තා වා යදොසන්තරා වා. කායලන වා, ිකක්ෙයව, පයර වදමානා

වයදයයං අකායලන වා; භූයතන වා ිකක්ෙයව, පයර වදමානා වයදයයං

අභූයතනවා; සණ්යහන වා, ිකක්ෙයව, පයරවදමානාවයදයයංඵරුයසනවා; 

අත්ථසංහියතනවා, ිකක්ෙයව, පයර වදමානාවයදයයංඅනත්ථසංහියතනවා; 

යමත්තචිත්තාවා, ිකක්ෙයව, පයරවදමානා වයදයයංයදොසන්තරාවා.තත්රාපි

යවො, ිකක්ෙයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න යචව යනො චිත්තං විපරිණතං

භවිස්සති, න ච පාපිකං වාචං නිච්ොයරස්සාම, හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාම
යමත්තචිත්තානයදොසන්තරා.තඤ්චපුග්ගලංයමත්තාසහගයතනයචතසා 

ඵරිත්වා විහරිස්සාම, තදාරම්මණඤ්ච සබ්බාවන්තං යලොකං පථවිසයමන
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන

ඵරිත්වාවිහරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

229. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසොආගච්යෙයයලාෙංවා හලිද්දිංවා
නීලංවාමඤ්ජිට්ඨංවාආදාය.යසොඑවංවයදයය–‘අහංඉමස්මිංආකායස 

රූපංලිඛිස්සාමි, රූපපාතුභාවංකරිස්සාමී’ති.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපි

නු යසො පුරියසො ඉමස්මිං ආකායස රූපං ලියෙයය, රූපපාතුභාවං

කයරයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අයඤ්හි, 

භන්යත, ආකායසො අරූ.) අනිදස්සයනො. තත්ථ න සුකරං රූපං ලිඛිතුං, 

රූපපාතුභාවං කාතුං; යාවයදව ච පන යසො පුරියසො කිලමථස්ස විඝාතස්ස

භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චියමවචනපථා යයහි යවො

පයර වදමානා වයදයයං කායලන වා අකායලන වා …යප.… ‘න යචව… 
තදාරම්මණඤ්ච සබ්බාවන්තං යලොකං ආකාසසයමන යචතසා විපුයලන 

මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා

විහරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

230. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසොආගච්යෙයයආදිත්තං තිණක්කං
ආදාය.යසොඑවංවයදයය–‘අහංඉමායආදිත්තායතිණක්කායගඞ්ගංනදිං 

සන්තායපස්සාමි සංපරිතායපස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපි නු
යසො පුරියසො ආදිත්තාය තිණක්කාය ගඞ්ගං නදිං සන්තායපයය

සංපරිතායපයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘ගඞ්ගා

හි, භන්යත, නදීගම්භීරාඅප්පයමයයා.සා නසුකරාආදිත්තායතිණක්කාය

සන්තායපතුං සංපරිතායපතුං; යාවයදව ච පන යසො පුරියසො කිලමථස්ස

විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චියම වචනපථා
යයහි යවොපයරවදමානාවයදයයංකායලනවාඅකායලන වා…යප.…‘න
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පටුන 

යචව… තදාරම්මණඤ්ච සබ්බාවන්තං යලොකං ගඞ්ගාසයමන යචතසා
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා

විහරිස්සාමා’’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

231. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, බිළාරභස්තා මද්දිතා සුමද්දිතා

සුපරිමද්දිතා, මුදුකා තූලිනී ඡින්නසස්සරා ඡින්නභබ්භරා. අථ පුරියසො 

ආගච්යෙයයකට්ඨංවාකථලං [කඨලං (සී.සයා..).   වා ආදාය.යසොඑවං

වයදයය – ‘අහං ඉමං බිළාරභස්තං මද්දිතං සුමද්දිතං සුපරිමද්දිතං, මුදුකං

තූලිනිං, ඡින්නසස්සරං ඡින්නභබ්භරං කට්යඨන වා කථයලන වා සරසරං

කරිස්සාමි භරභරං කරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපි නු යසො 

පුරියසො අමුං බිළාරභස්තං මද්දිතං සුමද්දිතං සුපරිමද්දිතං, මුදුකං තූලිනිං, 

ඡින්නසස්සරං ඡින්නභබ්භරංකට්යඨනවාකථයලනවා සරසරංකයරයය, 

භරභරං කයරයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘අමු

හි, භන්යත, බිළාරභස්තා මද්දිතා සුමද්දිතා සුපරිමද්දිතා, මුදුකා තූලිනී, 
ඡින්නසස්සරා ඡින්නභබ්භරා. සා න සුකරා කට්යඨන වා කථයලන වා

සරසරං කාතුං භරභරං කාතුං; යාවයදව ච පන යසො පුරියසො කිලමථස්ස

විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චියම වචනපථා

යයහියවොපයරවදමානාවයදයයංකායලනවා අකායලනවා; භූයතනවා

අභූයතන වා; සණ්යහන වා ඵරුයසන වා; අත්ථසංහියතන වා 

අනත්ථසංහියතන වා; යමත්තචිත්තා වා යදොසන්තරා වා. කායලන වා

ිකක්ෙයවපයරවදමානා වයදයයංඅකායලනවා; භූයතනවා, ිකක්ෙයව, පයර

වදමානා වයදයයං අභූයතන වා; සණ්යහන වා, ිකක්ෙයව, පයර වදමානා

වයදයයං ඵරුයසන වා; අත්ථසංහියතන වා, ිකක්ෙයව, පයර වදමානා

වයදයයංඅනත්ථසංහියතනවා; යමත්තචිත්තාවා, ිකක්ෙයව, පයරවදමානා 

වයදයයං යදොසන්තරා වා. තත්රාපි යවො, ිකක්ෙයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න

යචවයනො චිත්තංවිපරිණතංභවිස්සති, නචපාපිකංවාචංනිච්ොයරස්සාම
හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාම යමත්තචිත්තා න යදොසන්තරා. තඤ්ච පුග්ගලං

යමත්තාසහගයතන යචතසා ඵරිත්වා විහරිස්සාම, තදාරම්මණඤ්ච
සබ්බාවන්තං යලොකං බිළාරභස්තාසයමන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣනඵරිත්වා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි

යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

232. ‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි, ිකක්ෙයව, කකයචනයචොරාඔචරකා 

අඞ්ගමඞ්ගානි ඔකන්යතයයං, තත්රාපි යයො මයනො පදූයසයය, න යම යසො

යතන සාසනකයරො. තත්රාපි යවො, ිකක්ෙයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න යචව

යනො චිත්තං විපරිණතං භවිස්සති, න ච පාපිකං වාචං නිච්ොයරස්සාම, 
හිතානුකම්.) ච විහරිස්සාම යමත්තචිත්තා න යදොසන්තරා. තඤ්ච පුග්ගලං
යමත්තාසහගයතන යචතසා ඵරිත්වා විහරිස්සාම තදාරම්මණඤ්ච
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
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අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣනඵරිත්වා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි

යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

233. ‘‘ඉමඤ්ච [ඉමඤ්යච (?)] තුම්යහ, ිකක්ෙයව, කකචූපමං ඔවාදං

අිකක්ෙණංමනසිකයරයයාථ.පස්සථයනොතුම්යහ, ිකක්ෙයව, තංවචනපථං, 

අණං වා ථූලං වා, යං තුම්යහ නාධිවායසයයාථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, ඉමං කකචූපමං ඔවාදං අිකක්ෙණං
මනසිකයරොථ.තංයවො භවිස්සතිදීඝරත්තංහිතායසුොයා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

කකචූපමසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. අල ද්දූපමසුත්තං 

234. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන අරිට්ඨස්ස නාම

ිකක්ඛුයනො ගද්ධබාධිපුබ්බස්ස [ගන්ධබාධිපුබ්බස්ස (ක.   එවරූපං පාපකං
දිට්ඨිගතං උප්පන්නං යහොති – ‘‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතංආජානාමි
යථා යයයම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං
අන්තරායායා’’ති.අස්යසොසුංයෙො සම්බහුලාිකක්ඛූ–‘‘අරිට්ඨස්සකිරනාම
ිකක්ඛුයනො ගද්ධබාධිපුබ්බස්ස එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං –
‘තථාහංභගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයම අන්තරායිකාධම්මා
වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං අන්තරායායා’’’ති. අථ යෙො යත 

ිකක්ඛූ යයන අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා අරිට්ඨංිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංඑතදයවොචුං – ‘‘සච්චංකිර

යත, ආවුයසො අරිට්ඨ, එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං
භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයම අන්තරායිකාධම්මා වුත්තා

භගවතා යත පටියසවයතො නාලං අන්තරායායා’’’ති. ‘‘එවංබයායෙො [එවං

යෙො (?) භගවයතො සම්මුොයයවස්ස ‘‘එවංබයායෙො’’ති  අහං, ආවුයසො, 
භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයමඅන්තරායිකාධම්මා වුත්තා
භගවතායත පටියසවයතොනාලංඅන්තරායායා’’ති. 

අථ යෙො යතපි ිකක්ඛූ අරිට්ඨං ිකක්ඛුං ගද්ධබාධිපුබ්බං එතස්මා පාපකා

දිට්ඨිගතාවියවයචතුකාමාසමනුයුඤ්ජන්තිසමනුගාහන්ති [සමනුග්ගාහන්ති

(සයා.   සමනුභාසන්ති–‘‘මායහවං, ආවුයසොඅරිට්ඨ, අවච, මාභගවන්තං

අබ්භාචික්ඛි; නහිසාධුභගවයතොඅබ්භක්ොනං [අබ්භාචික්ෙනං(ක.  , නහි

භගවාඑවංවයදයය. අයනකපරියායයනාවුයසොඅරිට්ඨ, අන්තරායිකාධම්මා

අන්තරායිකාවුත්තාභගවතා, අලඤ්ච පනයතපටියසවයතොඅන්තරායාය.

අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ො බහුපායාසා,ආදීනයවො එත්ථ
ිකයයයො. අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා…යප.… මංසයපසූපමා
කාමා වුත්තා භගවතා… තිණක්කූපමා කාමා වුත්තා භගවතා…
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අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා වුත්තා භගවතා… සුපිනකූපමා කාමා වුත්තා
භගවතා… යාචිතකූපමා කාමා වුත්තා භගවතා… රුක්ෙඵලූපමා කාමා
වුත්තාභගවතා…අසිසූනූපමාකාමාවුත්තාභගවතා… සත්තිසූලූපමාකාමා
වුත්තා භගවතා… සප්පසිරූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ො

බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො’’ති. එවම්පි යෙො අරිට්යඨො ිකක්ඛු
ගද්ධබාධිපුබ්යබො යතහි ිකක්ඛූහි සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනුගාහියමායනො 

[සමනුග්ගාහියමායනො(සයා. විනයයපි   සමනුභාසියමායනොතයදව [තයථව
තං (විනයය   පාපකං දිට්ඨිගතං ථාමසා පරාමාසා අිකනිවිස්ස යවොහරති –

‘‘එවංබයායෙොඅහං, ආවුයසො, භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයම
අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං
අන්තරායායා’’ති. 

235. යයතොයෙොයතිකක්ඛූනාසක්ඛිංසුඅරිට්ඨංිකක්ඛුං ගද්ධබාධිපුබ්බං 

එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා වියවයචතුං, අථ යෙො යත ිකක්ඛූ යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යෙො යත ිකක්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං –

‘‘අරිට්ඨස්ස නාම, භන්යත, ිකක්ඛුයනො ගද්ධබාධිපුබ්බස්ස එවරූපං පාපකං
දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා
යයයම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං

අන්තරායායා’ති. අස්සුම්හ යෙො මයං, භන්යත – ‘අරිට්ඨස්ස කිර නාම
ිකක්ඛුයනො ගද්ධබාධිපුබ්බස්ස එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං –
තථාහංභගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයමඅන්තරායිකා ධම්මා

වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං අන්තරායායා’ති. අථ යෙො මයං, 

භන්යත, යයන අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො යතනුපසඞ්කමිම්හ; 
උපසඞ්කමිත්වාඅරිට්ඨං ිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංඑතදයවොචුම්හ–‘සච්චංකිර

යත, ආවුයසො අරිට්ඨ, එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – තථාහං
භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයම අන්තරායිකාධම්මා වුත්තා

භගවතායතපටියසවයතොනාලංඅන්තරායායා’ති? 

‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො අම්යහ

එතදයවොච–‘එවංබයායෙොඅහං, ආවුයසො, භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමි
යථා යයයම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං

අන්තරායායා’ති. අථ යෙො මයං, භන්යත, අරිට්ඨං ිකක්ඛුං ගද්ධබාධිපුබ්බං
එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා වියවයචතුකාමා සමනුයුඤ්ජිම්හ සමනුගාහිම්හ

සමනුභාසිම්හ – ‘මා යහවං, ආවුයසො අරිට්ඨ, අවච, මා භගවන්තං

අබ්භාචික්ඛි; නහිසාධුභගවයතොඅබ්භක්ොනං, නහිභගවාඑවංවයදයය.

අයනකපරියායයනාවුයසො අරිට්ඨ, අන්තරායිකා ධම්මාඅන්තරායිකාවුත්තා

භගවතා, අලඤ්ච පන යත පටියසවයතො අන්තරායාය. අප්පස්සාදා කාමා

වුත්තා භගවතා බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො.
අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමාවුත්තාභගවතා…යප.…සප්පසිරූපමාකාමාවුත්තා
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පටුන 

භගවතා බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො’ති. එවම්පි යෙො, 

භන්යත, අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො අම්යහහි සමනුයුඤ්ජියමායනො
සමනුගාහියමායනො සමනුභාසියමායනො තයදව පාපකං දිට්ඨිගතං ථාමසා

පරාමාසා අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘එවංබයායෙො අහං, ආවුයසො, භගවතා
ධම්මංයදසිතංආජානාමියථා යයයමඅන්තරායිකාධම්මා වුත්තාභගවතා

යත පටියසවයතො නාලං අන්තරායායා’ති. යයතො යෙො මයං, භන්යත, 
නාසක්ඛිම්හ අරිට්ඨං ිකක්ඛුං ගද්ධබාධිපුබ්බං එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා

වියවයචතුං, අථමයංඑතමත්ථංභගවයතො ආයරොයචමා’’ති. 

236. අථ යෙො භගවා අඤ්ඤතරං ිකක්ඛුං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 

ිකක්ඛු, මමවචයනනඅරිට්ඨංිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංආමන්යතහි–‘සත්ථා

තං, ආවුයසොඅරිට්ඨ, ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියෙොයසො ිකක්ඛු

භගවයතො පටිස්සුත්වා, යයන අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාඅරිට්ඨංිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංඑතදයවොච

– ‘‘සත්ථා තං, ආවුයසො අරිට්ඨ, ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො
අරිට්යඨො ිකක්ඛුගද්ධබාධිපුබ්යබොතස්සිකක්ඛුයනොපටිස්සුත්වායයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයෙො අරිට්ඨංිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංභගවාඑතදයවොච

–‘‘සච්චංකිරයත, අරිට්ඨ, එවරූපංපාපකංදිට්ඨිගතංඋප්පන්නං–‘තථාහං
භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමියථායයයම අන්තරායිකාධම්මා වුත්තා

භගවතායතපටියසවයතොනාලංඅන්තරායායා’’’ති? 

‘‘එවංබයායෙොඅහං, භන්යත, භගවතාධම්මංයදසිතංආජානාමි–‘යථා 
යයයම අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා භගවතා යත පටියසවයතො නාලං

අන්තරායායා’’’ති. ‘‘කස්ස යෙො නාම ත්වං, යමොඝපුරිස, මයා එවං ධම්මං

යදසිතංආජානාසි? නනුමයා, යමොඝපුරිස, අයනකපරියායයනඅන්තරායිකා

ධම්මා අන්තරායිකා වුත්තා? අලඤ්ච පන යත පටියසවයතො අන්තරායාය.

අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා මයා, බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ 
ිකයයයො.අට්ඨිකඞ්කලූපමාකාමාවුත්තාමයා…මංසයපසූපමා කාමා වුත්තා
මයා… තිණක්කූපමා කාමා වුත්තා මයා… අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා වුත්තා
මයා… සුපිනකූපමාකාමාවුත්තාමයා…යාචිතකූපමාකාමාවුත්තාමයා…
රුක්ෙඵලූපමා කාමා වුත්තා මයා… අසිසූනූපමා කාමා වුත්තා මයා…

සත්තිසූලූපමා කාමා වුත්තා මයා… සප්පසිරූපමා කාමා වුත්තා මයා, 

බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො. අථ ච පන ත්වං, 

යමොඝපුරිස, අත්තනාදුග්ගහියතන අම්යහයචව අබ්භාචික්ෙසි, අත්තානඤ්ච

ෙනසි, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවසි. තඤ්හි යත, යමොඝපුරිස, භවිස්සති
දීඝරත්තංඅහිතායදුක්ොයා’’ති. 

අථ යෙොභගවාිකක්ඛූආමන්යතසි– ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපි
නායං අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො උස්මීකයතොපි ඉමස්මිං
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ධම්මවිනයය’’ති? ‘‘කිඤ්හි [කිංති (ක.   සියා, භන්යත; යනො යහතං, 

භන්යත’’ති. එවං වුත්යත, අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො තුණ්හීභූයතො
මඞ්කුභූයතො පත්තක්ෙන්යධො අයධොමුයෙො පජ්ඣායන්යතො අප්පටිභායනො
නිසීදි. අථයෙොභගවාඅරිට්ඨංිකක්ඛුංගද්ධබාධිපුබ්බංතුණ්හීභූතංමඞ්කුභූතං 
පත්තක්ෙන්ධං අයධොමුෙං පජ්ඣායන්තං අප්පටිභානං විදිත්වා අරිට්ඨං

ිකක්ඛුං ගද්ධබාධිපුබ්බං එතදයවොච – ‘‘පඤ්ඤායිස්සසි යෙො ත්වං, 

යමොඝපුරිස, එයතන සයකන පාපයකන දිට්ඨිගයතන. ඉධාහං ිකක්ඛූ
පටිපුච්ඡිස්සාමී’’ති. 

237. අථ යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘තුම්යහපි යම, ිකක්ෙයව, 
එවං ධම්මං යදසිතං ආජානාථ යථායං අරිට්යඨො ිකක්ඛු ගද්ධබාධිපුබ්යබො

අත්තනා දුග්ගහියතන අම්යහ යචව අබ්භාචික්ෙති, අත්තානඤ්ච ෙනති, 

බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවතී’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත.අයනකපරියායයනහි

යනො, භන්යත, අන්තරායිකා ධම්මා අන්තරායිකා වුත්තා භගවතා; අලඤ්ච
පන යත පටියසවයතො අන්තරායාය. අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා භගවතා

බහුදුක්ො බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො. අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා
වුත්තා භගවතා…යප.… සප්පසිරූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ො

බහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථිකයයයො’’ති.‘‘සාධුසාධු, ිකක්ෙයව, සාධු, යෙො

යමතුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවංධම්මංයදසිතංආජානාථ.අයනකපරියායයන හි

යෙො, ිකක්ෙයව, අන්තරායිකා ධම්මා වුත්තා මයා, අලඤ්ච පන යත

පටියසවයතො අන්තරායාය. අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා මයා, බහුදුක්ො 

බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ ිකයයයො. අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා වුත්තා

මයා…යප.… සප්පසිරූපමා කාමා වුත්තා මයා, බහුදුක්ො බහුපායාසා, 
ආදීනයවො එත්ථිකයයයො. අථච පනායං අරිට්යඨොිකක්ඛුගද්ධබාධිපුබ්යබො

අත්තනා දුග්ගහියතන අම්යහ යචව අබ්භාචික්ෙති, අත්තානඤ්ච ෙනති, 
බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවති.තඤ්හිතස්ස යමොඝපුරිසස්සභවිස්සතිදීඝරත්තං

අහිතාය දුක්ොය. යසො වත, ිකක්ෙයව, අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර
කාමසඤ්ඤාය අඤ්ඤත්ර කාමවිතක්යකහි කායම පටියසවිස්සතීති – යනතං 
ඨානංවිජ්ජති’’. 

238. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යච යමොඝපුරිසා ධම්මං පරියාපුණන්ති – 

සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, 

අබ්භතධම්මං, යවදල්ලං. යත තං ධම්මං පරියාපුණිත්වා යතසං ධම්මානං
පඤ්ඤාය අත්ථං න උපපරික්ෙන්ති. යතසං යත ධම්මා පඤ්ඤාය අත්ථං
අනුපපරික්ෙතං නනිජ්ඣානංෙමන්ති.යතඋපාරම්භානිසංසායචවධම්මං 
පරියාපුණන්ති ඉතිවාදප්පයමොක්ොනිසංසා ච. යස්ස චත්ථාය ධම්මං
පරියාපුණන්ති තඤ්චස්සඅත්ථං නානුයභොන්ති.යතසංයතධම්මාදුග්ගහිතා 

දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ොය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දුග්ගහිතත්තා, 

ිකක්ෙයව, ධම්මානං. 
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‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො අලගද්දත්ථියකො අලගද්දගයවසී 
අලගද්දපරියයසනංචරමායනො.යසොපස්යසයයමහන්තංඅලගද්දං.තයමනං
යභොයග වා නඞ්ගුට්යඨ වා ගණ්යහයය. තස්ස යසො අලගද්යදො

පටිපරිවත්තිත්වා [පටිනිවත්තිත්වා (සයා. ක.   හත්යථ වා බාහාය වා 

අඤ්ඤතරස්මිං වා අඞ්ගපච්චඞ්යග ඩංයසයය [ඩයසයය (සී. .).  . යසො
තයතොනිදානං මරණං වා නිගච්යෙයය මරණමත්තං වා දුක්ෙං. තං කිස්ස

යහතු? දුග්ගහිතත්තා, ිකක්ෙයව, අලගද්දස්ස. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, 

ඉයධකච්යච යමොඝපුරිසා ධම්මං පරියාපුණන්ති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භතධම්මං, 
යවදල්ලං.යතතං ධම්මංපරියාපුණිත්වායතසංධම්මානංපඤ්ඤායඅත්ථං
න උපපරික්ෙන්ති. යතසං යත ධම්මා පඤ්ඤාය අත්ථං අනුපපරික්ෙතං න
නිජ්ඣානං ෙමන්ති. යත උපාරම්භානිසංසා යචව ධම්මං පරියාපුණන්ති
ඉතිවාදප්පයමොක්ොනිසංසා ච. යස්ස චත්ථාය ධම්මං පරියාපුණන්ති
තඤ්චස්ස අත්ථං නානුයභොන්ති. යතසං යත ධම්මා දුග්ගහිතා දීඝරත්තං 

අහිතාය දුක්ොය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? දුග්ගහිතත්තා ිකක්ෙයව 
ධම්මානං. 

239. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, එකච්යච කුලපුත්තාධම්මංපරියාපුණන්ති–

සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, 

අබ්භතධම්මං, යවදල්ලං. යත තං ධම්මං පරියාපුණිත්වා යතසං ධම්මානං
පඤ්ඤාය අත්ථං උපපරික්ෙන්ති. යතසං යත ධම්මා පඤ්ඤාය අත්ථං 
උපපරික්ෙතං නිජ්ඣානං ෙමන්ති. යත න යචව උපාරම්භානිසංසා ධම්මං

පරියාපුණන්ති න ඉතිවාදප්පයමොක්ොනිසංසා ච [න ච 

ඉතිවාදප්පයමොක්ොනිසංසා (?)]. යස්ස චත්ථාය ධම්මං පරියාපුණන්ති 
තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුයභොන්ති.යතසංයතධම්මාසුග්ගහිතාදීඝරත්තංහිතාය

සුොය සංවත්තන්ති.තංකිස්සයහතු? සුග්ගහිතත්තාිකක්ෙයවධම්මානං. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො අලගද්දත්ථියකො අලගද්දගයවසී 

අලගද්දපරියයසනංචරමායනො.යසොපස්යසයයමහන්තංඅලගද්දං.තයමනං
අජපයදන දණ්යඩන සුනිග්ගහිතං නිග්ගණ්යහයය. අජපයදන දණ්යඩන

සුනිග්ගහිතං නිග්ගහිත්වා, ගීවාය සුග්ගහිතං ගණ්යහයය. කිඤ්චාපි යසො, 

ිකක්ෙයව, අලගද්යදො තස්ස පුරිසස්ස හත්ථං වා බාහං වා අඤ්ඤතරං වා

අඞ්ගපච්චඞ්ගං යභොයගහි පලියවයඨයය, අථයෙොයසොයනවතයතොනිදානං

මරණං වා නිගච්යෙයය මරණමත්තං වා දුක්ෙං. තං කිස්ස යහතු? 

සුග්ගහිතත්තා, ිකක්ෙයව, අලගද්දස්ස.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යච

කුලපුත්තාධම්මංපරියාපුණන්ති–සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථං, 

උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භතධම්මං, යවදල්ලං. යත තං ධම්මං
පරියාපුණිත්වා යතසංධම්මානංපඤ්ඤායඅත්ථංඋපපරික්ෙන්ති.යතසංයත
ධම්මා පඤ්ඤාය අත්ථං උපපරික්ෙතං නිජ්ඣානං ෙමන්ති. යත න යචව

උපාරම්භානිසංසා ධම්මං පරියාපුණන්ති, න ඉතිවාදප්පයමොක්ොනිසංසා ච.
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පටුන 

යස්සචත්ථායධම්මංපරියාපුණන්ති, තඤ්චස්සඅත්ථං අනුයභොන්ති.යතසං
යත ධම්මා සුග්ගහිතා දීඝරත්තං අත්ථාය හිතාය සුොය සංවත්තන්ති. තං

කිස්ස යහතු? සුග්ගහිතත්තා, ිකක්ෙයව, ධම්මානං. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, 

යස්ස යමභාසිතස්ස අත්ථංආජායනයයාථ, තථානං ධායරයයාථ.යස්ස ච

පන යම භාසිතස්ස අත්ථං න ආජායනයයාථ, අහං යවො තත්ථ 

පටිපුච්ඡිතබ්යබො, යයවාපනාස්සුවියත්තාිකක්ඛූ. 

240. ‘‘කුල්ලූපමංයවො, ිකක්ෙයව, ධම්මංයදයසස්සාමි නිත්ථරණත්ථාය, 

යනො ගහණත්ථාය. තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො.

යසො පස්යසයය මහන්තං උදකණ්ණවං, ඔරිමං තීරං සාසඞ්කං සප්පටිභයං, 

පාරිමංතීරංයෙමංඅප්පටිභයං; නචස්සනාවාසන්තාරණීඋත්තරයසතුවා

අපාරා පාරං ගමනාය. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං යෙො මහාඋදකණ්ණයවො, 

ඔරිමංතීරංසාසඞ්කංසප්පටිභයං, පාරිමං තීරංයෙමංඅප්පටිභයං; නත්ථිච
නාවා සන්තාරණී උත්තරයසතු වා අපාරා පාරං ගමනාය. යංනූනාහං

තිණකට්ඨසාොපලාසං සංකඩ්ඪිත්වා, කුල්ලං බන්ධිත්වා, තං කුල්ලං 
නිස්සාය හත්යථහි ච පායදහි ච වායමමායනො යසොත්ථිනා පාරං

උත්තයරයය’න්ති.අථයෙො යසො, ිකක්ෙයව, පුරියසොතිණකට්ඨසාොපලාසං

සංකඩ්ඪිත්වා, කුල්ලංබන්ධිත්වාතං කුල්ලංනිස්සායහත්යථහිචපායදහිච
වායමමායනොයසොත්ථිනාපාරංඋත්තයරයය.තස්ස පුරිසස්සඋත්තිණ්ණස්ස 

[තිණ්ණස්ස (.). ක.   පාරඞ්ගතස්ස එවමස්ස – ‘බහුකායරො යෙො යම අයං

කුල්යලො; ඉමාහං කුල්ලං නිස්සාය හත්යථහි ච පායදහි ච වායමමායනො
යසොත්ථිනා පාරං උත්තිණ්යණො. යංනූනාහං ඉමං කුල්ලං සීයස වා

ආයරොයපත්වාෙන්යධ වාඋච්චායරත්වා [උච්යචොයපත්වා(ක.   යයනකාමං

පක්කයමයය’න්ති.තංකිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, අපිනුයසොපුරියසොඑවංකාර

තස්මිංකුල්යලකිච්චකාර අස්සා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘කථංකාර

චයසො, ිකක්ෙයව, පුරියසොතස්මිං කුල්යලකිච්චකාරඅස්ස? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
තස්සපුරිසස්සඋත්තිණ්ණස්ස පාරඞ්ගතස්සඑවමස්ස–‘බහුකායරොයෙොයම

අයංකුල්යලො; ඉමාහංකුල්ලංනිස්සාය හත්යථහිචපායදහිචවායමමායනො
යසොත්ථිනා පාරං උත්තිණ්යණො. යංනූනාහං ඉමං කුල්ලං ථයල වා

උස්සායදත්වා [උස්සායරත්වා (ක.   උදයක වා ඔපිලායපත්වා යයනකාමං

පක්කයමයය’න්ති. එවංකාර යෙො යසො, ිකක්ෙයව, පුරියසො තස්මිං කුල්යල

කිච්චකාර අස්ස. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, කුල්ලූපයමො මයා ධම්යමො

යදසියතො නිත්ථරණත්ථාය, යනො ගහණත්ථාය. කුල්ලූපමං යවො, ිකක්ෙයව, 

ධම්මංයදසිතං, ආජානන්යතහිධම්මාපියවොපහාතබ්බාපයගවඅධම්මා. 

241. ‘‘ෙයිමානි, ිකක්ෙයව, දිට්ඨිට්ඨානානි.කතමානිෙ? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො 

අරියධම්යමඅවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියදො 
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සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො, රූපං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති; යවදනං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති; සඤ්ඤං ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති; සඞ්ොයර ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති; යම්පි තං දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං

පරියයසිතං, අනුවිචරිතං මනසා තම්පි ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’තිසමනුපස්සති; යම්පිතංදිට්ඨිට්ඨානං–යසොයලොයකොයසො අත්තා, 

යසො යපච්ච භවිස්සාමි නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො අවිපරිණාමධම්යමො, 

සස්සතිසමංතයථවඨස්සාමීති–තම්පි‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’ති සමනුපස්සති. සුතවා ච යෙො, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො අරියානං

දස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො, සප්පුරිසානං

දස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියදො සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො, රූපං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති; යවදනං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති; සඤ්ඤං

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සති; සඞ්ොයර

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සති; යම්පිතං

දිට්ඨං සුතංමුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරියයසිතං, අනුවිචරිතං මනසා, තම්පි

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සති; යම්පිතං

දිට්ඨිට්ඨානං – යසො යලොයකො යසො අත්තා, යසො යපච්ච භවිස්සාමිනිච්යචො

ධුයවොසස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං තයථවඨස්සාමීති–තම්පි

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සති.යසො එවං
සමනුපස්සන්යතොඅසතිනපරිතස්සතී’’ති. 

242. එවංවුත්යත, අඤ්ඤතයරොිකක්ඛුභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘සියා නු

යෙො, භන්යත, බහිද්ධා අසති පරිතස්සනා’’ති? ‘‘සියා, ිකක්ඛූ’’ති – භගවා 

අයවොච. ‘‘ඉධ ිකක්ඛු එකච්චස්ස එවං යහොති – ‘අහු වත යම, තං වත යම

නත්ථි; සියා වත යම, තං වතාහං න ලභාමී’ති. යසො යසොචති කිලමති 

පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති සම්යමොහං ආපජ්ජති. එවං යෙො, ිකක්ඛු, 

බහිද්ධාඅසති පරිතස්සනායහොතී’’ති. 

‘‘සියාපන, භන්යත, බහිද්ධාඅසතිඅපරිතස්සනා’’ති? ‘‘සියා, ිකක්ඛූ’’ති

–භගවාඅයවොච.‘‘ඉධිකක්ඛුඑකච්චස්සනඑවංයහොති–‘අහුවතයම, තං

වත යමනත්ථි; සියාවතයම, තංවතාහංනලභාමී’ති.යසොනයසොචති න 
කිලමතිනපරියදවතිනඋරත්තාළිංකන්දතිනසම්යමොහංආපජ්ජති.එවං

යෙො, ිකක්ඛු, බහිද්ධාඅසතිඅපරිතස්සනායහොතී’’ති. 

‘‘සියා නු යෙො, භන්යත, අජ්ඣත්තං අසති පරිතස්සනා’’ති? ‘‘සියා, 

ිකක්ඛූ’’ති – භගවා අයවොච. ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, එකච්චස්ස එවං දිට්ඨි යහොති –

‘යසොයලොයකො යසොඅත්තා, යසොයපච්චභවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං තයථව ඨස්සාමී’ති. යසො සුණාති
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තථාගතස්ස වා තථාගතසාවකස්ස වා සබ්යබසං 
දිට්ඨිට්ඨානාධිට්ඨානපරියුට්ඨානාිකනියවසානුසයානං සමුග්ඝාතාය
සබ්බසඞ්ොරසමථාය සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගාය තණ්හාක්ෙයාය විරාගාය

නියරොධාය නිබ්බානාය ධම්මං යදයසන්තස්ස. තස්ස එවං යහොති – 

‘උච්ඡිජ්ජිස්සාමිනාමස්සු, විනස්සිස්සාමිනාමස්සු, නස්සුනාමභවිස්සාමී’ති.
යසො යසොචති කිලමති පරියදවති උරත්තාළිං කන්දති සම්යමොහං ආපජ්ජති.

එවංයෙො, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තංඅසති පරිතස්සනායහොතී’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අජ්ඣත්තං අසති අපරිතස්සනා’’ති? ‘‘සියා, 

ිකක්ඛූ’’ති භගවා අයවොච. ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, එකච්චස්ස න එවං දිට්ඨි යහොති –

‘යසොයලොයකොයසොඅත්තා, යසොයපච්චභවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතො 

අවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං තයථව ඨස්සාමී’ති. යසො සුණාති
තථාගතස්ස වා තථාගතසාවකස්ස වා සබ්යබසං
දිට්ඨිට්ඨානාධිට්ඨානපරියුට්ඨානාිකනියවසානුසයානං සමුග්ඝාතාය
සබ්බසඞ්ොරසමථාය සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ගාය තණ්හාක්ෙයාය විරාගාය 
නියරොධාය නිබ්බානාය ධම්මං යදයසන්තස්ස. තස්ස න එවං යහොති –

‘උච්ඡිජ්ජිස්සාමි නාමස්සු, විනස්සිස්සාමිනාමස්සු, නස්සුනාමභවිස්සාමී’ති.
යසො න යසොචති න කිලමති න පරියදවති න උරත්තාළිං කන්දති න

සම්යමොහං ආපජ්ජති. එවං යෙො, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තං අසති අපරිතස්සනා
යහොති’’. 

243. ‘‘තං [තඤ්ච (ක.  , ිකක්ෙයව, පරිග්ගහං පරිග්ගණ්යහයයාථ, 

ය්වාස්ස [ය්වාස්සු (ක.   පරිග්ගයහො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං තයථව තිට්යඨයය. පස්සථ යනො තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, තං පරිග්ගහං ය්වාස්ස පරිග්ගයහො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො

අවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං තයථව තිට්යඨයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘සාධු, ිකක්ෙයව. අහම්පි යෙො තං, ිකක්ෙයව, පරිග්ගහං න 
සමනුපස්සාමි ය්වාස්ස පරිග්ගයහො නිච්යචො ධුයවො සස්සයතො 
අවිපරිණාමධම්යමොසස්සතිසමංතයථවතිට්යඨයය. 

‘‘තං, ිකක්ෙයව, අත්තවාදුපාදානං උපාදියයථ, යංස [යස්ස (සයා. ක.   
අත්තවාදුපාදානං උපාදියයතො න උප්පජ්යජයයං

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා. පස්සථ යනො තුම්යහ, ිකක්ෙයව, තං 
අත්තවාදුපාදානං යංස අත්තවාදුපාදානං උපාදියයතො න උප්පජ්යජයයං

යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, 

ිකක්ෙයව.අහම්පියෙොතං, ිකක්ෙයව, අත්තවාදුපාදානංනසමනුපස්සාමියංස 
අත්තවාදුපාදානං උපාදියයතො න උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා. 
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‘‘තං, ිකක්ෙයව, දිට්ඨිනිස්සයං නිස්සයයථ යංස දිට්ඨිනිස්සයං 
නිස්සයයතො න උප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා.

පස්සථ යනො තුම්යහ, ිකක්ෙයව, තං දිට්ඨිනිස්සයං යංස දිට්ඨිනිස්සයං

නිස්සයයතො න උප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, ිකක්ෙයව. අහම්පි යෙො තං, ිකක්ෙයව, 
දිට්ඨිනිස්සයං න සමනුපස්සාමි යංස දිට්ඨිනිස්සයං නිස්සයයතො න
උප්පජ්යජයයං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා’’. 

244. ‘‘අත්තනිවා, ිකක්ෙයව, සතිඅත්තනියංයමති අස්සා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අත්තනියය වා, ිකක්ෙයව, සති අත්තා යම ති අස්සා’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. 

‘‘අත්තනි ච, ිකක්ෙයව, අත්තනියය ච සච්චයතො යථතයතො

අනුපලබ්භමායන, යම්පිතංදිට්ඨිට්ඨානං–‘යසොයලොයකොයසොඅත්තා, යසො

යපච්ච භවිස්සාමිනිච්යචොධුයවොසස්සයතොඅවිපරිණාමධම්යමො, සස්සතිසමං

තයථව ඨස්සාමී’ති – නනායං [න ච යෙොයං (ක.  , ිකක්ෙයව, යකවයලො

පරිෙයයරො බාලධම්යමො’’’ති? 

‘‘කිඤ්හියනොසියා, භන්යත, යකවයලොහි, භන්යත, පරිෙයයරො [යකවයලො
පරිෙයයරො(සී..).   බාලධම්යමො’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ෙංවාතංසුෙංවා’’ති? 

‘‘දුක්ෙං, භන්යත’’. 

‘‘යංපනානිච්චංදුක්ෙංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං–

එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යවදනා…යප.…සඤ්ඤා… සඞ්ොරා… 

විඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. 
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‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ෙං වාතංසුෙං වා’’ති? 

‘‘දුක්ෙං, භන්යත’’. 

‘‘යං පනානිච්චංදුක්ෙංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුං–

එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, යං කිඤ්චි රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං, 

අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා, ඔළාරිකං වාසුඛුමංවා, හීනංවාපණීතංවා, යං

දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. යා කාචි
යවදනා…යප.… යා කාචි සඤ්ඤා… යය යකචි සඞ්ොරා… යං කිඤ්චි

විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං, අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා, ඔළාරිකං

වාසුඛුමංවා, හීනං වාපණීතංවා, යංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බං’’. 

245. ‘‘එවංපස්සං, ිකක්ෙයව, සුතවාඅරියසාවයකොරූපස්මිං නිබ්බින්දති, 

යවදනාය නිබ්බින්දති, සඤ්ඤාය නිබ්බින්දති, සඞ්ොයරසු නිබ්බින්දති, 

විඤ්ඤාණස්මිංනිබ්බින්දති, නිබ්බිදාවිරජ්ජති [නිබ්බින්දංවිරජ්ජති(සී.සයා.

.).  , විරාගාවිමුච්චති, විමුත්තස්මිංවිමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, 

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.අයං

වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඋක්ඛිත්තපලියඝොඉතිපි, සංකිණ්ණපරික්යෙොඉතිපි, 

අබ්බූළ්යහසියකො ඉතිපි, නිරග්ගයළො ඉතිපි, අරියයො පන්නද්ධයජො
පන්නභායරොවිසංයුත්යතොඉතිපි. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති, උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා

අනභාවංකතා, ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
උක්ඛිත්තපලියඝොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසංකිණ්ණපරික්යෙොයහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුයනො යපොයනොබ්භවියකො ජාතිසංසායරො පහීයනො යහොති, 

උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො, ආයතිං

අනුප්පාදධම්යමො.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසංකිණ්ණපරික්යෙොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අබ්බූළ්යහසියකො යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති, උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
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අනභාවංකතා, ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
අබ්බූළ්යහසියකොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු නිරග්ගයළො යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුයනො පඤ්ච ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති, 

උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි අනභාවංකතානි, ආයතිං

අනුප්පාදධම්මානි. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනිරග්ගයළොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නභායරො 

විසංයුත්යතොයහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොඅස්මිමායනොපහීයනොයහොති, 

උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො, ආයතිං

අනුප්පාදධම්යමො. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො
පන්නභායරො විසංයුත්යතොයහොති. 

246. ‘‘එවං විමුත්තචිත්තං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුං සඉන්දා යදවා
සබ්රහ්මකා සපජාපතිකා අන්යවසං නාධිගච්ෙන්ති – ‘ඉදං නිස්සිතං

තථාගතස්ස විඤ්ඤාණ’න්ති. තං කිස්ස යහතු? දිට්යඨවාහං, ිකක්ෙයව, 

ධම්යම තථාගතං අනනුවිජ්යජොති වදාමි. එවංවාදිං යෙො මං, ිකක්ෙයව, 
එවමක්ොයිං එයක සමණබ්රාහ්මණා අසතා තුච්ො මුසා අභූයතන

අබ්භාචික්ෙන්ති – ‘යවනයියකො සමයණො යගොතයමො, සයතො සත්තස්ස 

උච්යෙදංවිනාසංවිභවංපඤ්ඤායපතී’ති.යථාචාහංන, ිකක්ෙයව [ිකක්ෙයව

න (සී. සයා. .).  , යථා චාහං න වදාමි, තථා මං යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණාඅසතාතුච්ොමුසාඅභූයතනඅබ්භාචික්ෙන්ති–‘යවනයියකො 

සමයණො යගොතයමො, සයතො සත්තස්ස උච්යෙදං විනාසං විභවං

පඤ්ඤායපතී’ති. පුබ්යබ චාහං ිකක්ෙයව, එතරහි ච දුක්ෙඤ්යචව

පඤ්ඤායපමි, දුක්ෙස්ස ච නියරොධං. තත්ර යච, ිකක්ෙයව, පයර තථාගතං

අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති යරොයසන්ති වියහයසන්ති, තත්ර, ිකක්ෙයව, 
තථාගතස්සනයහොතිආඝායතොනඅප්පච්චයයොනයචතයසොඅනිකරද්ධි. 

‘‘තත්ර යච, ිකක්ෙයව, පයර තථාගතං සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති 

මායනන්තිෙයයජන්ති, තත්ර, ිකක්ෙයව, තථාගතස්සන යහොතිආනන්යදොන

යසොමනස්සං න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං. තත්ර යච, ිකක්ෙයව, පයර වා

තථාගතං සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති ෙයයජන්ති, තත්ර, 

ිකක්ෙයව, තථාගතස්සඑවංයහොති–‘යංයෙොඉදංපුබ්යබපරිඤ්ඤාතංතත්ථ

යම එවරූපා කාරා [සක්කාරා (ක.   කරයන්තී’ති. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, 

තුම්යහයචපිපයරඅක්යකොයසයයංපරිභායසයයංයරොයසයයංවියහයසයයං, 
තත්ර තුම්යහ හි න ආඝායතො න අප්පච්චයයො න යචතයසො අනිකරද්ධි

කරණීයා. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, තුම්යහ යචපි පයර සක්කයරයයං ගරුං

කයරයයංමායනයයංෙයයජයයං, තත්රතුම්යහහිනආනන්යදොනයසොමනස්සං

නයචතයසොඋප්පිලාවිතත්තංකරණීයං. තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, තුම්යහයචපි
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පටුන 

පයර සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං මායනයයං ෙයයජයයං, තත්ර තුම්හාකං

එවමස්ස–‘යං යෙොඉදංපුබ්යබපරිඤ්ඤාතං, තත්ථයම [තත්ථයනො(ක. 
තත්ථ+ ඉයමතිපදච්යෙයදො  එවරූපාකාරාකරයන්තී’ති. 

247. ‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ෙයව, යංනතුම්හාකංතංපජහථ; තංයවො පහීනං

දීඝරත්තං හිතාය සුොය භවිස්සති. කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, න තුම්හාකං? රූපං, 

ිකක්ෙයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ; තංයවොපහීනංදීඝරත්තංහිතායසුොය

භවිස්සති. යවදනා, ිකක්ෙයව, න තුම්හාකං, තං පජහථ; සා යවො පහීනා

දීඝරත්තං හිතාය සුොය භවිස්සති. සඤ්ඤා, ිකක්ෙයව, න තුම්හාකං, තං

පජහථ; සා යවො පහීනා දීඝරත්තං හිතාය සුොය භවිස්සති. සඞ්ොරා, 

ිකක්ෙයව, නතුම්හාකං, යතපජහථ; යතයවො පහීනාදීඝරත්තංහිතායසුොය

භවිස්සන්ති.විඤ්ඤාණං, ිකක්ෙයව, නතුම්හාකං, තං පජහථ; තංයවොපහීනං

දීඝරත්තංහිතායසුොයභවිස්සති.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යං ඉමස්මිං

යජතවයන තිණකට්ඨසාොපලාසං, තං ජයනො හයරයය වා දයහයය වා
යථාපච්චයංවාකයරයය.අපිනුතුම්හාකංඑවමස්ස–‘අම්යහජයනොහරති

වා දහති වා යථාපච්චයං වා කයරොතී’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං

කිස්ස යහතු’’? ‘‘න හි යනො එතං, භන්යත, අත්තා වා අත්තනියං වා’’ති.

‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, යං න තුම්හාකං තං පජහථ; තං යවො පහීනං

දීඝරත්තං හිතාය සුොය භවිස්සති. කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, න තුම්හාකං? රූපං, 

ිකක්ෙයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ; තංයවොපහීනංදීඝරත්තංහිතාය සුොය

භවිස්සති. යවදනා, ිකක්ෙයව…යප.… සඤ්ඤා, ිකක්ෙයව… සඞ්ොරා, 

ිකක්ෙයව…යප.… විඤ්ඤාණං, ිකක්ෙයව, නතුම්හාකං, තංපජහථ; තංයවො
පහීනංදීඝරත්තංහිතායසුොය භවිස්සති. 

248. ‘‘එවං ස්වාක්ොයතො, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යමොඋත්තායනොවිවයටො

පකාසියතො ඡින්නපියලොතියකො. එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යම
උත්තායනවිවයටපකාසියතඡින්නපියලොතියකයයයතිකක්ඛූඅරහන්යතො
ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා

පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, වට්ටං යතසං නත්ථි

පඤ්ඤාපනාය. එවං ස්වාක්ොයතො, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යමො උත්තායනො

විවයටො පකාසියතො ඡින්නපියලොතියකො. එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා
ධම්යම උත්තායන විවයට පකාසියත ඡින්නපියලොතියක යයසං ිකක්ඛූනං

පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි, සබ්යබයතඔපපාතිකා, තත්ථ 

පරිනිබ්බායියනො, අනාවත්තිධම්මා තස්මා යලොකා. එවං ස්වාක්ොයතො, 

ිකක්ෙයව, මයාධම්යමොඋත්තායනොවිවයටොපකාසියතොඡින්නපියලොතියකො.

එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යම උත්තායන විවයට පකාසියත

ඡින්නපියලොතියක යයසං ිකක්ඛූනං තීණි සංයයොජනානි පහීනානි, 

රාගයදොසයමොහා තනුභූතා, සබ්යබ යත සකදාගාමියනො, සකියදව ඉමං

යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ෙස්සන්තං කරිස්සන්ති. එවං ස්වාක්ොයතො, 

ිකක්ෙයව, මයාධම්යමො උත්තායනොවිවයටොපකාසියතොඡින්නපියලොතියකො.
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එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යම උත්තායන විවයට පකාසියත

ඡින්නපියලොතියකයයසංිකක්ඛූනංතීණිසංයයොජනානිපහීනානි, සබ්යබයත

යසොතාපන්නා, අවිනිපාතධම්මා, නියතා සම්යබොධිපරායනා. එවං

ස්වාක්ොයතො, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යමො උත්තායනො විවයටො පකාසියතො

ඡින්නපියලොතියකො. එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යම උත්තායන
විවයට පකාසියත ඡින්නපියලොතියක යය යත ිකක්ඛූ ධම්මානුසාරියනො

සද්ධානුසාරියනො සබ්යබ යත සම්යබොධිපරායනා. එවං ස්වාක්ොයතො, 

ිකක්ෙයව, මයාධම්යමොඋත්තායනොවිවයටොපකාසියතොඡින්නපියලොතියකො.

එවං ස්වාක්ොයත, ිකක්ෙයව, මයා ධම්යම උත්තායන විවයට පකාසියත
ඡින්නපියලොතියක යයසං මයි සද්ධාමත්තං යපමමත්තං සබ්යබ යත
සග්ගපරායනා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

අලගද්දූපමසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. වම්මිකසුත්තං 

249. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන ආයස්මා
කුමාරකස්සයපො අන්ධවයන විහරති. අථ යෙො අඤ්ඤතරා යදවතා
අිකක්කන්තාය රත්තියා අිකක්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං අන්ධවනං

ඔභායසත්වායයනායස්මා කුමාරකස්සයපොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යෙො සා යදවතා ආයස්මන්තං
කුමාරකස්සපංඑතදයවොච– 

‘‘ිකක්ඛු ිකක්ඛු, අයං වම්මියකො [වම්මීයකො (කත්ථචි  සක්කතානුරූපං  

රත්තිංධූමායති, දිවා පජ්ජලති.බ්රාහ්මයණොඑවමාහ – ‘අිකක්ෙණ, සුයමධ, 
සත්ථං ආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතො සුයමයධො සත්ථං ආදාය අද්දස ලඞ්ගිං

‘ලඞ්ගී, භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘උක්ඛිප ලඞ්ගිං; අිකක්ෙණ, 

සුයමධ, සත්ථංආදායා’ති.අිකක්ෙණන්යතොසුයමයධොසත්ථං ආදායඅද්දස

උද්ධුමායිකං. ‘උද්ධුමායිකා, භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘උක්ඛිප

උද්ධුමායිකං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතො

සුයමයධො සත්ථං ආදාය අද්දස ද්විධාපථං. ‘ද්විධාපයථො, භදන්යත’ති.

බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘උක්ඛිප ද්විධාපථං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං
ආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතො සුයමයධො සත්ථං ආදාය අද්දස චඞ්ගවාරං 

[පඞ්කවාරං(සයා. , චඞ්කවාරං (ක.  . ‘චඞ්ගවායරො, භදන්යත’ති.බ්රාහ්මයණො

එවමාහ – ‘උක්ඛිප චඞ්ගවාරං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායා’ති.

අිකක්ෙණන්යතො සුයමයධො සත්ථං ආදාය අද්දස කුම්මං. ‘කුම්යමො, 

භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘උක්ඛිප කුම්මං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, 
සත්ථංආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතොසුයමයධොසත්ථංආදායඅද්දසඅසිසූනං.
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‘අසිසූනා, භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණොඑවමාහ–‘උක්ඛිපඅසිසූනං; අිකක්ෙණ, 

සුයමධ, සත්ථංආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතොසුයමයධොසත්ථංආදායඅද්දස

මංසයපසිං. ‘මංසයපසි, භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘උක්ඛිප

මංසයපසිං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතො

සුයමයධො සත්ථං ආදාය අද්දස නාගං. ‘නායගො, භදන්යත’ති. බ්රාහ්මයණො 

එවමාහ – ‘තිට්ඨතු නායගො, මා නාගං ඝට්යටසි; නයමො කයරොහි
නාගස්සා’’’ති. 

‘‘ඉයම යෙො ත්වං, ිකක්ඛු, පඤ්යහ භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා

පුච්යෙයයාසි, යථා ච යතභගවා බයාකයරොතිතථානං ධායරයයාසි.නාහං 

තං, ිකක්ඛු, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක

සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය, යයො ඉයමසං පඤ්හානං

යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය අඤ්ඤත්ර තථාගයතන වා, 

තථාගතසාවයකන වා, ඉයතො වා පන සුත්වා’’ති – ඉදමයවොච සා යදවතා.
ඉදංවත්වා තත්යථවන්තරධායි. 

250. අථ යෙො ආයස්මා කුමාරකස්සයපො තස්සා රත්තියා අච්චයයන 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො ආයස්මා කුමාරකස්සයපො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉමං, භන්යත, රත්තිං අඤ්ඤතරා යදවතා
අිකක්කන්තාය රත්තියා අිකක්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං අන්ධවනං

ඔභායසත්වා යයනාහංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.

එකමන්තංඨිතායෙො, භන්යත, සායදවතාමංඑතදයවොච – ‘ිකක්ඛුිකක්ඛු, 

අයං වම්මියකො රත්තිං ධූමායති, දිවා පජ්ජලති’. බ්රාහ්මයණො එවමාහ –

‘අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායා’ති. අිකක්ෙණන්යතො සුයමයධො සත්ථං

ආදාය…යප.… ඉයතොවාපනසුත්වාති.ඉදමයවොච, භන්යත, සායදවතා.ඉදං

වත්වා තත්යථවන්තරධායි. ‘යකො නු යෙො, භන්යත, වම්මියකො, කා රත්තිං

ධූමායනා, කාදිවාපජ්ජලනා, යකොබ්රාහ්මයණො, යකොසුයමයධො, කිංසත්ථං, 

කිං අිකක්ෙණං, කා ලඞ්ගී, කා උද්ධුමායිකා, යකො ද්විධාපයථො, කිං

චඞ්ගවාරං, යකොකුම්යමො, කාඅසිසූනා, කාමංසයපසි, යකො නායගො’’’ති? 

251. ‘‘‘වම්මියකො’ති යෙො, ිකක්ඛු, ඉමස්යසතං චාතුමහාභූතිකස්ස 

[චාතුම්මහාභූතිකස්ස (සී. සයා. .).   කායස්ස අධිවචනං, 
මාතායපත්තිකසම්භවස්ස ඔදනකුම්මාසූපචයස්ස අනිච්චුච්ොදන-
පරිමද්දනයභදන-විද්ධංසන-ධම්මස්ස. 

‘‘යං යෙො, ිකක්ඛු, දිවා කම්මන්යත [කම්මන්තං (ක.   ආරබ්භ රත්තිං

අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති – අයං රත්තිං ධූමායනා. යං යෙො, ිකක්ඛු, 
රත්තිං අනුවිතක්යකත්වා අනුවිචායරත්වා දිවා කම්මන්යත පයයොයජති 

කායයනවාචාය‘මනසා’ [( ) නත්ථි(සී.සයා.   – අයංදිවා පජ්ජලනා. 
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‘‘‘බ්රාහ්මයණො’ති යෙො, ිකක්ඛු, තථාගතස්යසතං අධිවචනං අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘සුයමයධො’ති යෙො ිකක්ඛු යසක්ෙස්යසතං ිකක්ඛුයනො
අධිවචනං. 

‘‘‘සත්ථ’න්ති යෙො, ිකක්ඛු, අරියායයතං පඤ්ඤාය අධිවචනං. 

‘අිකක්ෙණ’න්තියෙො, ිකක්ඛු, වීරියාරම්භස්යසතංඅධිවචනං. 

‘‘‘ලඞ්ගී’තියෙො, ිකක්ඛු, අවිජ්ජායයතංඅධිවචනං.උක්ඛිප ලඞ්ගිං, පජහ

අවිජ්ජං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථංආදායාතිඅයයමතස්සඅත්යථො. 

‘‘‘උද්ධුමායිකා’තියෙො, ිකක්ඛු, යකොධූපායාසස්යසතංඅධිවචනං. උක්ඛිප

උද්ධුමායිකං, පජහ යකොධූපායාසං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායාති
අයයමතස්ස අත්යථො. 

‘‘‘ද්විධාපයථො’ති යෙො, ිකක්ඛු, විචිකිච්ොයයතං අධිවචනං. උක්ඛිප

ද්විධාපථං, පජහ විචිකිච්ෙං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායාති
අයයමතස්සඅත්යථො. 

‘‘‘චඞ්ගවාර’න්ති යෙො, ිකක්ඛු, පඤ්චන්යනතං නීවරණානං අධිවචනං, 

යසයයථිදං – කාමච්ෙන්දනීවරණස්ස, බයාපාදනීවරණස්ස, 

ථීනමිද්ධනීවරණස්ස, උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණස්ස, විචිකිච්ොනීවරණස්ස.

උක්ඛිප චඞ්ගවාරං, පජහ පඤ්ච නීවරයණ; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං
ආදායාතිඅයයමතස්ස අත්යථො. 

‘‘‘කුම්යමො’ති යෙො, ිකක්ඛු, පඤ්චන්යනතං උපාදානක්ෙන්ධානං 

අධිවචනං, යසයයථිදං – රූපුපාදානක්ෙන්ධස්ස, යවදනුපාදානක්ෙන්ධස්ස, 

සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්ධස්ස, සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්ධස්ස, 

විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්ධස්ස. උක්ඛිපකුම්මං, පජහපඤ්චුපාදානක්ෙන්යධ; 

අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථංආදායාති අයයමතස්සඅත්යථො. 

‘‘‘අසිසූනා’ති යෙො, ිකක්ඛු, පඤ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවචනං – 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයානං රූපානං ඉට්ඨානං කන්තානං මනාපානං පියරූපානං

කාමූපසංහිතානං රජනීයානං, යසොතවිඤ්යඤයයානං සද්දානං…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයානං ගන්ධානං…යප.… ජිව්හාවිඤ්යඤයයානං
රසානං…යප.… කායවිඤ්යඤයයානං යඵොට්ඨබ්බානං ඉට්ඨානං කන්තානං

මනාපානංපියරූපානංකාමූපසංහිතානං රජනීයානං.උක්ඛිපඅසිසූනං, පජහ

පඤ්ච කාමගුයණ; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායාති අයයමතස්ස
අත්යථො. 
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‘‘‘මංසයපසී’ති යෙො, ිකක්ඛු, නන්දීරාගස්යසතං අධිවචනං. උක්ඛිප 

මංසයපසිං, පජහ නන්දීරාගං; අිකක්ෙණ, සුයමධ, සත්ථං ආදායාති
අයයමතස්සඅත්යථො. 

‘‘‘නායගො’ති යෙො, ිකක්ඛු, ඛීණාසවස්යසතං ිකක්ඛුයනො අධිවචනං. 

තිට්ඨතුනායගො, මානාගංඝට්යටසි; නයමොකයරොහිනාගස්සාතිඅයයමතස්ස
අත්යථො’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා කුමාරකස්සයපො භගවයතො
භාසිතං අිකනන්දීති. 

වම්මිකසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. රථවිනීතසුත්තං 

252. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යෙො සම්බහුලා ජාතිභූමකා ිකක්ඛූ ජාතිභූමියං

වස්සංවුට්ඨා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යන යෙො යත ිකක්ඛූ
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘යකො නු යෙො, ිකක්ෙයව, ජාතිභූමියං ජාතිභූමකානං ිකක්ඛූනං 
සබ්රහ්මචාරනංඑවංසම්භාවියතො–‘අත්තනාචඅප්පිච්යෙොඅප්පිච්ෙකථඤ්ච 

ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච සන්තුට්යඨො සන්තුට්ඨිකථඤ්ච ිකක්ඛූනං

කත්තා, අත්තනාචපවිවිත්යතොපවියවකකථඤ්චිකක්ඛූනංකත්තා, අත්තනා

ච අසංසට්යඨො අසංසග්ගකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච

ආරද්ධවීරියයො වීරියාරම්භකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච

සීලසම්පන්යනො සීලසම්පදාකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච

සමාධිසම්පන්යනො සමාධිසම්පදාකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච 

පඤ්ඤාසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පදාකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච 

විමුත්තිසම්පන්යනො විමුත්තිසම්පදාකථඤ්ච ිකක්ඛූනං කත්තා, අත්තනා ච 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථඤ්ච

ිකක්ඛූනං කත්තා, ඔවාදයකො විඤ්ඤාපයකො සන්දස්සයකො සමාදපයකො

සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරන’’’න්ති? ‘‘පුණ්යණො නාම, 

භන්යත, ආයස්මා මන්තාණිපුත්යතො ජාතිභූමියං ජාතිභූමකානං ිකක්ඛූනං

සබ්රහ්මචාරනංඑවංසම්භාවියතො – ‘අත්තනාචඅප්පිච්යෙොඅප්පිච්ෙකථඤ්ච

ිකක්ඛූනංකත්තා, අත්තනාච සන්තුට්යඨො…යප.…ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො
සන්දස්සයකො සමාදපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො 
සබ්රහ්මචාරන’’’න්ති. 

253. යතනයෙොපනසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතොභගවයතොඅවිදූයර 
නිසින්යනොයහොති.අථයෙොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සඑතදයහොසි–‘‘ලාභා
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පටුන 

ආයස්මයතො පුණ්ණස්ස මන්තාණිපුත්තස්ස, සුලද්ධලාභා ආයස්මයතො

පුණ්ණස්ස මන්තාණිපුත්තස්ස, යස්ස විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාර සත්ථු සම්මුො

අනුමස්ස අනුමස්සවණ්ණංභාසන්ති, තඤ්චසත්ථාඅබ්භනුයමොදති.අප්යපව
නාමමයම්පිකදාචි කරහචිආයස්මතාපුණ්යණනමන්තාණිපුත්යතනසද්ධිං 

සමාගච්යෙයයාම [සමාගමංගච්යෙයය(ක.  , අප්යපවනාම සියායකොචියදව
කථාසල්ලායපො’’ති. 

254. අථ යෙො භගවා රාජගයහයථාිකරන්තං විහරිත්වා යයනසාවත්ථි
යතන චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන සාවත්ථි
තදවසරි.තත්රසුදං භගවාසාවත්ථියං විහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම.අස්යසොසියෙොආයස්මාපුණ්යණොමන්තාණිපුත්යතො–‘‘භගවාකිර 

සාවත්ථිං අනුප්පත්යතො; සාවත්ථියං විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම’’ති. 

255. අථ යෙො ආයස්මා පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො යසනාසනං 
සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන සාවත්ථි යතන චාරිකං පක්කාමි.
අනුපුබ්යබනචාරිකං චරමායනොයයනසාවත්ථියජතවනංඅනාථපිණ්ඩිකස්ස

ආරායමො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යෙො ආයස්මන්තං
පුණ්ණං මන්තාණිපුත්තං භගවා ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි 

සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.අථයෙොආයස්මාපුණ්යණොමන්තාණිපුත්යතො
භගවතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො සමුත්යතජියතො
සම්පහංසියතොභගවයතොභාසිතංඅිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනා
භගවන්තංඅිකවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වායයනඅන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි
දිවාවිහාරාය. 

256. අථ යෙො අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච –

‘‘යස්ස යෙො ත්වං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පුණ්ණස්ස නාම ිකක්ඛුයනො

මන්තාණිපුත්තස්සඅිකණ්හං කිත්තයමායනොඅයහොසි, යසොභගවතා ධම්මියා
කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො භගවයතො
භාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅිකවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වායයනඅන්ධවනංයතනපක්කන්යතො දිවාවිහාරායා’’ති. 

අථ යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො තරමානරූයපො නිසීදනං ආදාය
ආයස්මන්තං පුණ්ණං මන්තාණිපුත්තං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධි 
සීසානුයලොකී. අථ යෙො ආයස්මා පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො අන්ධවනං
අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ෙමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි.ආයස්මාපි 

යෙො සාරිපුත්යතොඅන්ධවනංඅජ්යඣොගායහත්වාඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ෙමූයල
දිවාවිහාරං නිසීදි. 
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අථ යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො

යයනායස්මා පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතා පුණ්යණන මන්තාණිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං 
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයෙො
ආයස්මා සාරිපුත්යතොආයස්මන්තංපුණ්ණංමන්තාණිපුත්තංඑතදයවොච– 

257. ‘‘භගවතියනො, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති? 

‘‘එවමාවුයසො’’ති. 

‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, සීලවිසුද්ධත්ථංභගවතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසො, චිත්තවිසුද්ධත්ථංභගවතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, දිට්ඨිවිසුද්ධත්ථංභගවතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං පනාවුයසො, කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං 

වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං භගවති 

බ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති? 

‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං පනාවුයසො, පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං

වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, ඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං

වුස්සතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 
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‘‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, සීලවිසුද්ධත්ථංභගවතිබ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති

ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘යනො හිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො, 
චිත්තවිසුද්ධත්ථංභගවතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’තිඉතිපුට්යඨොසමායනො‘යනො

හිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, දිට්ඨිවිසුද්ධත්ථං…යප.… 
කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධත්ථං…යප.…
මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං…යප.… 

පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං…යප.… කිං නු යෙො, ආවුයසො, 
ඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’ති ඉති පුට්යඨො

සමායනො ‘යනො හිදං ආවුයසො’ති වයදසි. කිමත්ථං චරහාවුයසො, භගවති

බ්රහ්මචරියං වුස්සතී’’ති? ‘‘අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං යෙො, ආවුයසො, භගවති
බ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති. 

‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, සීලවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසො, චිත්තවිසුද්ධිඅනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, දිට්ඨිවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසොකඞ්ොවිතරණවිසුද්ධිඅනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි 

අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසො, පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංනුයෙො, ආවුයසො, ඤාණදස්සනවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසො, අඤ්ඤත්රඉයමහිධම්යමහි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’’න්ති? 
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‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, සීලවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’න්ති ඉති 

පුට්යඨො සමායනො ‘යනො හිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො, 

චිත්තවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’න්ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘යනො හිදං, 

ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං නු යෙො, ආවුයසො, දිට්ඨිවිසුද්ධි
අනුපාදාපරිනිබ්බාන’න්ති…යප.… කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධි… 

මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි… පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි… ‘කිං නු

යෙො, ආවුයසො, ඤාණදස්සනවිසුද්ධි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’න්ති ඉති පුට්යඨො

සමායනො ‘යනොහිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො, අඤ්ඤත්රඉයමහි

ධම්යමහි අනුපාදාපරිනිබ්බාන’න්ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘යනො හිදං, 

ආවුයසො’ති වයදසි. යථාකථං පනාවුයසො, ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො 

දට්ඨබ්යබො’’ති? 

258. ‘‘සීලවිසුද්ධිං යච, ආවුයසො, භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං

පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයවසමානංඅනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය 

[පඤ්ඤායපස්ස (සී. සයා.  එවමඤ්ඤත්ථපි . චිත්තවිසුද්ධිං යච, ආවුයසො, 

භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව සමානං

අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය. දිට්ඨිවිසුද්ධිං යච, ආවුයසො, භගවා 

අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව සමානං

අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය. කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධිං යච, ආවුයසො, 

භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව සමානං

අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධිං යච, 

ආවුයසො, භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව
සමානං අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය. පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිං

යච, ආවුයසො, භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව

සමානං අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය. ඤාණදස්සනවිසුද්ධිං යච, 

ආවුයසො, භගවා අනුපාදාපරිනිබ්බානං පඤ්ඤයපයය, සඋපාදානංයයව 

සමානංඅනුපාදාපරිනිබ්බානංපඤ්ඤයපය්ය.අඤ්ඤත්රයච, ආවුයසො, ඉයමහි

ධම්යමහි අනුපාදාපරිනිබ්බානං අභවිස්ස, පුථුජ්ජයනො පරිනිබ්බායයයය. 

පුථුජ්ජයනොහි, ආවුයසො, අඤ්ඤත්රඉයමහිධම්යමහි.යතනහාවුයසො, උපමං

යත කරිස්සාමි; උපමායපියධකච්යච විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං
ආජානන්ති. 

259. ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස 
සාවත්ථියං පටිවසන්තස්ස සායකයත කිඤ්චියදව අච්චායිකං කරණීයං 
උප්පජ්යජයය. තස්ස අන්තරා ච සාවත්ථිං අන්තරා ච සායකතං සත්ත

රථවිනීතානි උපට්ඨයපයයං. අථ යෙො, ආවුයසො, රාජා පයසනදි යකොසයලො

සාවත්ථියා නික්ෙමිත්වා අන්යතපුරද්වාරා පඨමං රථවිනීතං අිකරුයහයය, 

පඨයමන රථවිනීයතන දුතියං රථවිනීතං පාපුයණයය, පඨමං රථවිනීතං
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පටුන 

විස්සජ්යජයය දුතියං රථවිනීතං අිකරුයහයය. දුතියයන රථවිනීයතනතතියං

රථවිනීතං පාපුයණයය, දුතියං රථවිනීතං විස්සජ්යජයය, තතියං රථවිනීතං 

අිකරුයහයය. තතියයන රථවිනීයතන චතුත්ථං රථවිනීතං පාපුයණයය, 

තතියං රථවිනීතං විස්සජ්යජයය, චතුත්ථං රථවිනීතං අිකරුයහයය. 

චතුත්යථන රථවිනීයතන පඤ්චමං රථවිනීතං පාපුයණයය, චතුත්ථං

රථවිනීතං විස්සජ්යජයය, පඤ්චමං රථවිනීතං අිකරුයහයය. පඤ්චයමන

රථවිනීයතන ෙට්ඨං රථවිනීතං පාපුයණයය, පඤ්චමං රථවිනීතං

විස්සජ්යජයය, ෙට්ඨං රථවිනීතං අිකරුයහයය. ෙට්යඨන රථවිනීයතන

සත්තමං රථවිනීතං පාපුයණයය, ෙට්ඨං රථවිනීතං විස්සජ්යජයය, සත්තමං
රථවිනීතංඅිකරුයහයය.සත්තයමනරථවිනීයතනසායකතං අනුපාපුයණයය
අන්යතපුරද්වාරං. තයමනං අන්යතපුරද්වාරගතං සමානං මිත්තාමච්චා 

ඤාතිසායලොහිතා එවං පුච්යෙයයං – ‘ඉමිනා ත්වං, මහාරාජ, රථවිනීයතන

සාවත්ථියා සායකතං අනුප්පත්යතො අන්යතපුරද්වාර’න්ති? කථං

බයාකරමායනො නු යෙො, ආවුයසො, රාජා පයසනදි යකොසයලො සම්මා

බයාකරමායනොබයාකයරයයා’’ති? 

‘‘එවංබයාකරමායනොයෙො, ආවුයසො, රාජාපයසනදියකොසයලොසම්මා 
බයාකරමායනො බයාකයරයය – ‘ඉධ යම සාවත්ථියං පටිවසන්තස්ස

සායකයත කිඤ්චියදව අච්චායිකං කරණීයං උප්පජ්ජි [උප්පජ්ජති (ක.  . 
තස්ස යම අන්තරා ච සාවත්ථිං අන්තරා ච සායකතං සත්ත රථවිනීතානි
උපට්ඨයපසුං. අථඛ්වාහං සාවත්ථියා නික්ෙමිත්වා අන්යතපුරද්වාරා පඨමං

රථවිනීතං අිකරුහිං.පඨයමනරථවිනීයතනදුතියංරථවිනීතංපාපුණිං, පඨමං
රථවිනීතං විස්සජ්ජිං දුතියං රථවිනීතං අිකරුහිං. දුතියයන රථවිනීයතන

තතියං රථවිනීතං පාපුණිං, දුතියං රථවිනීතං විස්සජ්ජිං, තතියං රථවිනීතං

අිකරුහිං. තතියයන රථවිනීයතන චතුත්ථං රථවිනීතං පාපුණිං, තතියං

රථවිනීතංවිස්සජ්ජිං, චතුත්ථංරථවිනීතංඅිකරුහිං. චතුත්යථනරථවිනීයතන

පඤ්චමං රථවිනීතං පාපුණිං, චතුත්ථං රථවිනීතං විස්සජ්ජිං, පඤ්චමං 

රථවිනීතං අිකරුහිං. පඤ්චයමන රථවිනීයතන ෙට්ඨං රථවිනීතං පාපුණිං, 

පඤ්චමං රථවිනීතං විස්සජ්ජිං, ෙට්ඨං රථවිනීතං අිකරුහිං. ෙට්යඨන

රථවිනීයතන සත්තමං රථවිනීතං පාපුණිං, ෙට්ඨං රථවිනීතං විස්සජ්ජිං, 
සත්තමං රථවිනීතං අිකරුහිං. සත්තයමන රථවිනීයතන සායකතං

අනුප්පත්යතො අන්යතපුරද්වාර’න්ති. එවං බයාකරමායනො යෙො, ආවුයසො, 
රාජාපයසනදියකොසයලොසම්මා බයාකරමායනොබයාකයරයයා’’ති. 

‘‘එවයමව යෙො, ආවුයසො, සීලවිසුද්ධි යාවයදව චිත්තවිසුද්ධත්ථා, 

චිත්තවිසුද්ධි යාවයදව දිට්ඨිවිසුද්ධත්ථා, දිට්ඨිවිසුද්ධි යාවයදව 

කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධත්ථා, කඞ්ොවිතරණවිසුද්ධි යාවයදව 

මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථා, මග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි

යාවයදව පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථා, පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධි

යාවයදව ඤාණදස්සනවිසුද්ධත්ථා, ඤාණදස්සනවිසුද්ධි යාවයදව
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පටුන 

අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථා. අනුපාදාපරිනිබ්බානත්ථං යෙො, ආවුයසො, භගවති
බ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති. 

260. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං පුණ්ණං 

මන්තාණිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘යකොනායමො ආයස්මා, කථඤ්ච

පනායස්මන්තංසබ්රහ්මචාර ජානන්තී’’ති? ‘‘පුණ්යණොතියෙොයම, ආවුයසො, 

නාමං; මන්තාණිපුත්යතොතිචපනමං සබ්රහ්මචාරජානන්තී’’ති.‘‘අච්ෙරියං, 

ආවුයසො, අබ්භතං, ආවුයසො! යථා තං සුතවතා සාවයකන සම්මයදව

සත්ථුසාසනං ආජානන්යතන, එවයමව ආයස්මතා පුණ්යණන
මන්තාණිපුත්යතන ගම්භීරා ගම්භීරපඤ්හා අනුමස්ස අනුමස්ස බයාකතා.

ලාභාසබ්රහ්මචාරනං, සුලද්ධලාභාසබ්රහ්මචාරනං, යයආයස්මන්තංපුණ්ණං

මන්තාණිපුත්තං ලභන්ති දස්සනාය, ලභන්ති පයිරූපාසනාය.

යචලණ්ඩුයකන [යචලණ්ඩයකන (ක. , යචලණ්ඩුයපයකන (?)] යචපි
සබ්රහ්මචාර ආයස්මන්තං පුණ්ණං මන්තාණිපුත්තං මුද්ධනා පරිහරන්තා

ලයභයයං දස්සනාය, ලයභයයං පයිරූපාසනාය, යතසම්පි ලාභා යතසම්පි

සුලද්ධං, අම්හාකම්පි ලාභා අම්හාකම්පි සුලද්ධං, යය මයං ආයස්මන්තං

පුණ්ණංමන්තාණිපුත්තංලභාමදස්සනාය, ලභාම පයිරූපාසනායා’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා පුණ්යණො මන්තාණිපුත්යතො ආයස්මන්තං 

සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘යකොනායමොආයස්මා, කථඤ්ච පනායස්මන්තං

සබ්රහ්මචාර ජානන්තී’’ති? ‘‘උපතිස්යසොති යෙො යම, ආවුයසො, නාමං; 
සාරිපුත්යතොති ච පන මං සබ්රහ්මචාර ජානන්තී’’ති. ‘‘සත්ථුකප්යපන වත

කිර, යභො [යෙො (ක.  , සාවයකන සද්ධිං මන්තයමානා න ජානිම්හ –
‘ආයස්මා සාරිපුත්යතො’ති. සයච හි මයං ජායනයයාම ‘ආයස්මා

සාරිපුත්යතො’ති, එත්තකම්පි යනො නප්පටිභායසයය [නප්පටියභයය (?)]. 

අච්ෙරියං, ආවුයසො, අබ්භතං, ආවුයසො! යථා තං සුතවතා සාවයකන

සම්මයදවසත්ථුසාසනංආජානන්යතන, එවයමවආයස්මතා සාරිපුත්යතන
ගම්භීරා ගම්භීරපඤ්හා අනුමස්ස අනුමස්ස පුච්ඡිතා. ලාභා සබ්රහ්මචාරනං

සුලද්ධලාභාසබ්රහ්මචාරනං, යයආයස්මන්තංසාරිපුත්තංලභන්ති දස්සනාය, 

ලභන්ති පයිරූපාසනාය. යචලණ්ඩුයකන යචපි සබ්රහ්මචාර ආයස්මන්තං 

සාරිපුත්තං මුද්ධනා පරිහරන්තා ලයභයයං දස්සනාය, ලයභයයං

පයිරූපාසනාය, යතසම්පි ලාභා යතසම්පි සුලද්ධං, අම්හාකම්පි ලාභා

අම්හාකම්පි සුලද්ධං, යය මයං ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ලභාම දස්සනාය, 

ලභාමපයිරූපාසනායා’’ති. 

ඉතිහ යත උයභොපි මහානාගා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං 
සමනුයමොදිංසූති. 

රථවිනීතසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 
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5. නිවාපසුත්තං 

261. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘න, ිකක්ෙයව, යනවාපියකො නිවාපංනිවපති මිගජාතානං – ‘ඉමං යම
නිවාපං නිවුත්තං මිගජාතා පරිභඤ්ජන්තා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො චිරං

දීඝමද්ධානං යායපන්තූ’ති. එවඤ්ච යෙො, ිකක්ෙයව, යනවාපියකො නිවාපං
නිවපති මිගජාතානං – ‘ඉමං යම නිවාපං නිවුත්තං මිගජාතා අනුපෙජ්ජ

මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සන්ති, අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජමානා මදං ආපජ්ජිස්සන්ති, මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිස්සන්ති, 

පමත්තාසමානායථාකාමකරණීයාභවිස්සන්ති ඉමස්මිංනිවායප’ති. 

262. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, පඨමා මිගජාතා අමුං නිවාපං නිවුත්තං 

යනවාපිකස්ස අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු, යත තත්ථ

අනුපෙජ්ජමුච්ඡිතා යභොජනානිභඤ්ජමානාමදංආපජ්ජිංසු, මත්තාසමානා

පමාදංආපජ්ජිංසු, පමත්තාසමානා යථාකාමකරණීයාඅයහසුංයනවාපිකස්ස

අමුස්මිං නිවායප. එවඤ්හි යත, ිකක්ෙයව, පඨමා මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු
යනවාපිකස්සඉද්ධානුභාවා. 

263. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, දුතියාමිගජාතාඑවංසමචින්යතසුං– ‘යයයෙො 
යතපඨමාමිගජාතාඅමුංනිවාපංනිවුත්තංයනවාපිකස්ස අනුපෙජ්ජමුච්ඡිතා
යභොජනානිභඤ්ජිංසු.යතතත්ථඅනුපෙජ්ජමුච්ඡිතායභොජනානි භඤ්ජමානා

මදං ආපජ්ජිංසු, මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා 
යථාකාමකරණීයා අයහසුං යනවාපිකස්ස අමුස්මිං නිවායප. එවඤ්හි යත 
පඨමා මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං

සබ්බයසො නිවාපයභොජනා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා
අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො

නිවාපයභොජනා පටිවිරමිංසු, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි 

අජ්යඣොගායහත්වා විහරිංසු. යතසං ගිම්හානං පච්ඡියම මායස, 

තියණොදකසඞ්ෙයය, අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො යහොති. යතසං 
අධිමත්තකසිමානං පත්තකායානං බලවීරියං පරිහායි. බලවීරියය පරිහීයන
තයමවනිවාපං නිවුත්තංයනවාපිකස්ස පච්චාගමිංසු.යතතත්ථඅනුපෙජ්ජ
මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු. යත තත්ථ අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජමානා මදං ආපජ්ජිංසු, මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා
සමානායථාකාමකරණීයාඅයහසුංයනවාපිකස්ස අමුස්මිංනිවායප.එවඤ්හි

යත, ිකක්ෙයව, දුතියාපිමිගජාතානපරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්සඉද්ධානුභාවා. 
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264. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, තතියාමිගජාතා එවංසමචින්යතසුං–‘යයයෙො
යතපඨමාමිගජාතාඅමුංනිවාපංනිවුත්තංයනවාපිකස්ස…යප.… එවඤ්හි
යත පඨමා මිගජාතාන පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යයපි යත
දුතියා මිගජාතා එවං සමචින්යතසුං – යය යෙො යත පඨමා මිගජාතා අමුං
නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස…යප.… එවඤ්හි යත පඨමා මිගජාතා න
පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං සබ්බයසො

නිවාපයභොජනා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි
අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමාති. යත සබ්බයසො නිවාපයභොජනා

පටිවිරමිංසු, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා
විහරිංසු. යතසං ගිම්හානං පච්ඡියම මායස තියණොදකසඞ්ෙයය
අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො යහොති. යතසං අධිමත්තකසිමානං 
පත්තකායානං බලවීරියං පරිහායි. බලවීරියය පරිහීයන තයමව නිවාපං
නිවුත්තං යනවාපිකස්ස පච්චාගමිංසු. යත තත්ථ අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා
යභොජනානිභඤ්ජිංසු.යතතත්ථ අනුපෙජ්ජමුච්ඡිතායභොජනානිභඤ්ජමානා

මදං ආපජ්ජිංසු, මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා
යථාකාමකරණීයා අයහසුං යනවාපිකස්ස අමුස්මිං නිවායප. එවඤ්හි යත
දුතියාපි මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං 
අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස උපනිස්සාය ආසයං කප්යපයයාම.
තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස අනනුපෙජ්ජ 

අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජමානානමදං ආපජ්ජිස්සාම, අමත්තාසමානානපමාදංආපජ්ජිස්සාම, 
අප්පමත්තාසමානාන යථාකාමකරණීයාභවිස්සාමයනවාපිකස්සඅමුස්මිං
නිවායප’ති. යත අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස උපනිස්සාය ආසයං
කප්පයිංසු. තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස

අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු, යත තත්ථ අනනුපෙජ්ජ

අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු, අමත්තා සමානා න

පමාදං ආපජ්ජිංසු, අප්පමත්තා සමානා න යථාකාමකරණීයා අයහසුං
යනවාපිකස්සඅමුස්මිංනිවායප. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යනවාපිකස්ස ච යනවාපිකපරිසාය ච එතදයහොසි – 

‘සඨාස්සුනාමියම තතියා මිගජාතා යකතබියනො, ඉද්ධිමන්තාස්සුනාමියම

තතියාමිගජාතා පරජනා; ඉමඤ්චනාමනිවාපංනිවුත්තංපරිභඤ්ජන්ති, නච
යනසං ජානාම ආගතිං වා ගතිං වා. යංනූන මයං ඉමං නිවාපං නිවුත්තං

මහතීහි දණ්ඩවාකරාහි [දණ්ඩවාගුරාහි (සයා.   සමන්තා සප්පයදසං 
අනුපරිවායරයයාම – අප්යපව නාම තතියානං මිගජාතානං ආසයං

පස්යසයයාම, යත්ථ යත ගාහං ගච්යෙයය’න්ති. යත අමුං නිවාපං නිවුත්තං

මහතීහිදණ්ඩවාකරාහිසමන්තා සප්පයදසංඅනුපරිවායරසුං.අද්දසංසුයෙො, 

ිකක්ෙයව, යනවාපියකොචයනවාපිකපරිසාච තතියානංමිගජාතානංආසයං, 

යත්ථ යත ගාහං අගමංසු. එවඤ්හි යත, ිකක්ෙයව, තතියාපි මිගජාතා න
පරිමුච්චිංසුයනවාපිකස්සඉද්ධානුභාවා. 
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265. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, චතුත්ථාමිගජාතාඑවංසමචින්යතසුං– ‘යයයෙො
යත පඨමා මිගජාතා…යප.… එවඤ්හි යත පඨමා මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු
යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යයපි යත දුතියා මිගජාතා එවං සමචින්යතසුං
‘යය යෙො යත පඨමා මිගජාතා…යප.… එවඤ්හි යත පඨමා මිගජාතා න
පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං සබ්බයසො

නිවාපයභොජනා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි
අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො නිවාපයභොජනා 
පටිවිරමිංසු…යප.… එවඤ්හි යත දුතියාපි මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු
යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා.යයපියතතතියාමිගජාතාඑවංසමචින්යතසුං
‘යය යෙො යත පඨමා මිගජාතා…යප.… එවඤ්හි යත පඨමා මිගජාතා න
පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යයපි යත දුතියා මිගජාතා එවං
සමචින්යතසුං ‘යය යෙො යත පඨමා මිගජාතා…යප.… එවඤ්හි යත පඨමා
මිගජාතානපරිමුච්චිංසුයනවාපිකස්සඉද්ධානුභාවා. යංනූනමයංසබ්බයසො

නිවාපයභොජනා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි 
අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො නිවාපයභොජනා
පටිවිරමිංසු…යප.… එවඤ්හි යත දුතියාපි මිගජාතා න පරිමුච්චිංසු
යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං අමුං නිවාපං නිවුත්තං

යනවාපිකස්සඋපනිස්සායආසයංකප්යපයයාම, තත්රාසයංකප්යපත්වා අමුං
නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං

ආපජ්ජිස්සාම, අමත්තා සමානානපමාදංආපජ්ජිස්සාම, අප්පමත්තාසමානා
නයථාකාමකරණීයා භවිස්සාමයනවාපිකස්ස අමුස්මිංනිවායප’ති.යතඅමුං

නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස උපනිස්සාය ආසයං කප්පයිංසු, තත්රාසයං
කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා

යභොජනානි භඤ්ජිංසු, යත තත්ථ අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු, අමත්තා සමානා න පමාදං ආපජ්ජිංසු, 

අප්පමත්තා සමානා න යථාකාමකරණීයා අයහසුං යනවාපිකස්ස අමුස්මිං 
නිවායප. 

‘‘තත්ර යනවාපිකස්ස ච යනවාපිකපරිසාය ච එතදයහොසි – 

‘සඨාස්සුනාමියම තතියා මිගජාතා යකතබියනො, ඉද්ධිමන්තාස්සුනාමියම

තතියා මිගජාතාපරජනා, ඉමඤ්චනාමනිවාපංනිවුත්තංපරිභඤ්ජන්ති.නච 
යනසං ජානාම ආගතිං වා ගතිං වා. යංනූන මයං ඉමං නිවාපං නිවුත්තං

මහතීති දණ්ඩවාකරාහි සමන්තා සප්පයදසං අනුපරිවායරයයාම, අප්යපව

නාම තතියානං මිගජාතානං ආසයං පස්යසයයාම, යත්ථ යත ගාහං
ගච්යෙයය’න්ති.යතඅමුං නිවාපංනිවුත්තංමහතීතිදණ්ඩවාකරාහිසමන්තා
සප්පයදසංඅනුපරිවායරසුං.අද්දසංසු යෙොයනවාපියකොචයනවාපිකපරිසාච

තතියානං මිගජාතානං ආසයං, යත්ථ යත ගාහං අගමංසු. එවඤ්හි යත
තතියාපිමිගජාතාන පරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූනමයං 

යත්ථ අගති යනවාපිකස්ස ච යනවාපිකපරිසාය ච තත්රාසයං කප්යපයයාම, 
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පටුන 

තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස අනනුපෙජ්ජ

අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි

භඤ්ජමානානමදංආපජ්ජිස්සාම, අමත්තාසමානානපමාදංආපජ්ජිස්සාම, 
අප්පමත්තාසමානානයථාකාමකරණීයා භවිස්සාමයනවාපිකස්සඅමුස්මිං
නිවායප’ති.යතයත්ථඅගති යනවාපිකස්සචයනවාපිකපරිසායචතත්රාසයං
කප්පයිංසු. තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං යනවාපිකස්ස

අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු, යත තත්ථ අනනුපෙජ්ජ

අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු, අමත්තා සමානා න

පමාදං ආපජ්ජිංසු, අප්පමත්තා සමානා න යථාකාමකරණීයා අයහසුං
යනවාපිකස්සඅමුස්මිං නිවායප. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යනවාපිකස්ස ච යනවාපිකපරිසාය ච එතදයහොසි – 

‘සඨාස්සුනාමියම චතුත්ථා මිගජාතා යකතබියනො, ඉද්ධිමන්තාස්සුනාමියම

චතුත්ථා මිගජාතාපරජනා.ඉමඤ්චනාමනිවාපංනිවුත්තංපරිභඤ්ජන්ති, න
ච යනසං ජානාමආගතිං වා ගතිං වා. යංනූනමයං ඉමංනිවාපං නිවුත්තං

මහතීහි දණ්ඩවාකරාහි සමන්තා සප්පයදසං අනුපරිවායරයයාම, අප්යපව
නාම චතුත්ථානං මිගජාතානං ආසයං පස්යසයයාම යත්ථ යත ගාහං
ගච්යෙයය’න්ති.යත අමුංනිවාපංනිවුත්තංමහතීහිදණ්ඩවාකරාහිසමන්තා

සප්පයදසං අනුපරිවායරසුං.යනවයෙො, ිකක්ෙයව, අද්දසංසුයනවාපියකොච

යනවාපිකපරිසා ච චතුත්ථානං මිගජාතානං ආසයං, යත්ථ යත ගාහං

ගච්යෙයයං.තත්ර, ිකක්ෙයව, යනවාපිකස්සච යනවාපිකපරිසායචඑතදයහොසි

–‘සයචයෙොමයංචතුත්යථමිගජායතඝට්යටස්සාම, යතඝට්ටිතා අඤ්යඤ
ඝට්ටිස්සන්තියතඝට්ටිතාඅඤ්යඤඝට්ටිස්සන්ති.එවංඉමංනිවාපං නිවුත්තං
සබ්බයසො මිගජාතා පරිමුඤ්චිස්සන්ති. යංනූන මයං චතුත්යථ මිගජායත 

අජ්ඣුයපක්යෙයයාමා’ති. අජ්ඣුයපක්ඛිංසු යෙො, ිකක්ෙයව, යනවාපියකො ච

යනවාපිකපරිසා ච චතුත්යථ මිගජායත. එවඤ්හි යත, ිකක්ෙයව, චතුත්ථා
මිගජාතාපරිමුච්චිංසු යනවාපිකස්සඉද්ධානුභාවා. 

266. ‘‘උපමා යෙො යම අයං, ිකක්ෙයව, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. 

අයං යචයවත්ථ අත්යථො – නිවායපොති යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චන්යනතං

කාමගුණානං අධිවචනං. යනවාපියකොති යෙො, ිකක්ෙයව, මාරස්යසතං

පාපිමයතො අධිවචනං. යනවාපිකපරිසාති යෙො, ිකක්ෙයව, මාරපරිසායයතං

අධිවචනං.මිගජාතාතියෙො, ිකක්ෙයව, සමණබ්රාහ්මණානයමතං අධිවචනං. 

267. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, පඨමා සමණබ්රාහ්මණා අමුං නිවාපං නිවුත්තං
මාරස්ස අමූනි ච යලොකාමිසානි අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු.

යත තත්ථ අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා මදං ආපජ්ජිංසු, 

මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා යථාකාමකරණීයා

අයහසුං මාරස්ස අමුස්මිං නිවායප අමුස්මිඤ්ච යලොකාමියස. එවඤ්හි යත, 

ිකක්ෙයව, පඨමා සමණබ්රාහ්මණා න පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා.
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යසයයථාපි යත, ිකක්ෙයව, පඨමා මිගජාතා තථූපයම අහං ඉයම පඨයම 
සමණබ්රාහ්මයණවදාමි. 

268. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, දුතියාසමණබ්රාහ්මණාඑවං සමචින්යතසුං–‘යය
යෙො යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස අමූනි ච
යලොකාමිසානි අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු. යත තත්ථ

අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතායභොජනානිභඤ්ජමානාමදංආපජ්ජිංසු, මත්තාසමානා

පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා යථාකාමකරණීයා අයහසුං මාරස්ස
අමුස්මිං නිවායප අමුස්මිඤ්ච යලොකාමියස. එවඤ්හි යත පඨමා
සමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසු මාරස්සඉද්ධානුභාවා.යංනූනමයංසබ්බයසො

නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා
අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො

නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරමිංසු, භයයභොගා පටිවිරතා
අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමාති. යත සබ්බයසො

නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරමිංසු, භයයභොගා පටිවිරතා
අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහරිංසු. යත තත්ථ සාකභක්ොපි 

අයහසුං, සාමාකභක්ොපි අයහසුං, නීවාරභක්ොපි අයහසුං, දද්දුලභක්ොපි

අයහසුං, හටභක්ොපි අයහසුං, කණභක්ොපි අයහසුං, ආචාමභක්ොපි

අයහසුං, පිඤ්ඤාකභක්ොපි අයහසුං, තිණභක්ොපිඅයහසුං, යගොමයභක්ොපි

අයහසුං, වනමූලඵලාහාරායායපසුං පවත්තඵලයභොජී. 

‘‘යතසං ගිම්හානං පච්ඡියම මායස, තියණොදකසඞ්ෙයය, 
අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො යහොති. යතසං අධිමත්තකසිමානං 
පත්තකායානං බලවීරියං පරිහායි. බලවීරියය පරිහීයන යචයතොවිමුත්ති
පරිහායි. යචයතොවිමුත්තියා පරිහීනාය තයමව නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස
පච්චාගමිංසු තානි ච යලොකාමිසානි. යත තත්ථ අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා
යභොජනානිභඤ්ජිංසු.යතතත්ථඅනුපෙජ්ජමුච්ඡිතායභොජනානිභඤ්ජමානා 

මදං ආපජ්ජිංසු, මත්තා සමානා පමාදං ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා
යථාකාමකරණීයා අයහසුං මාරස්ස අමුස්මිං නිවායප අමුස්මිඤ්ච

යලොකාමියස.එවඤ්හියත, ිකක්ෙයව, දුතියාපි සමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසු

මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යසයයථාපියත, ිකක්ෙයව, දුතියාමිගජාතාතථූපයම
අහංඉයමදුතියයසමණබ්රාහ්මයණ වදාමි. 

269. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, තතියාසමණබ්රාහ්මණාඑවං සමචින්යතසුං–‘යය
යෙො යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස අමූනි ච
යලොකාමිසානි…යප.….එවඤ්හියතපඨමාසමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසු
මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා.යයපියතදුතියාසමණබ්රාහ්මණාඑවංසමචින්යතසුං–
‘යයයෙොයතපඨමා සමණබ්රාහ්මණාඅමුංනිවාපංනිවුත්තංමාරස්සඅමූනිච
යලොකාමිසානි…යප.….එවඤ්හියත පඨමාසමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසු
මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං සබ්බයසො නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා
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පටිවිරයමයයාම, භයයභොගාපටිවිරතාඅරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා
විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරමිංසු.
භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහරිංසු. යත
තත්ථ සාකභක්ොපි අයහසුං…යප.… පවත්තඵලයභොජී. යතසං ගිම්හානං 
පච්ඡියම මායස තියණොදකසඞ්ෙයය අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො

යහොති. යතසං අධිමත්තකසිමානං පත්තකායානං බලවීරියං පරිහායි, 

බලවීරියය පරිහීයන යචයතොවිමුත්ති පරිහායි, යචයතොවිමුත්තියා පරිහීනාය
තයමව නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස පච්චාගමිංසු තානි ච යලොකාමිසානි. යත
තත්ථ අනුපෙජ්ජ මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු. යත තත්ථ අනුපෙජ්ජ

මුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා මදං ආපජ්ජිංසු, මත්තා සමානා පමාදං

ආපජ්ජිංසු, පමත්තා සමානා යථාකාමකරණීයා අයහසුං මාරස්ස අමුස්මිං
නිවායපඅමුස්මිඤ්චයලොකාමියස.එවඤ්හියත දුතියාපි සමණබ්රාහ්මණාන
පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං අමුං නිවාපං නිවුත්තං

මාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානිඋපනිස්සායආසයංකප්යපයයාම, තත්රාසයං 
කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස අමූනි ච යලොකාමිසානි

අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා

යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිස්සාම, අමත්තා සමානා න පමාදං

ආපජ්ජිස්සාම, අප්පමත්තාසමානාන යථාකාමකරණීයාභවිස්සාමමාරස්ස
අමුස්මිංනිවායපඅමුස්මිඤ්චයලොකාමියස’’ති. 

‘‘යතඅමුංනිවාපංනිවුත්තංමාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානි උපනිස්සාය
ආසයං කප්පයිංසු. තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස 

අමූනි ච යලොකාමිසානි අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු. යත

තත්ථ අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු, 

අමත්තා සමානා න පමාදං ආපජ්ජිංසු, අප්පමත්තා සමානා න
යථාකාමකරණීයා අයහසුං මාරස්ස අමුස්මිං නිවායප අමුස්මිඤ්ච

යලොකාමියස. අපිචයෙොඑවංදිට්ඨිකාඅයහසුං– සස්සයතොයලොයකොඉතිපි, 

අසස්සයතොයලොයකො ඉතිපි; අන්තවායලොයකො ඉතිපි, අනන්තවායලොයකො 

ඉතිපි; තංජීවංතංසරරං ඉතිපි, අඤ්ඤංජීවං අඤ්ඤංසරරංඉතිපි; යහොති

තථාගයතොපරං මරණාඉතිපි, නයහොතිතථාගයතොපරංමරණාඉතිපි, යහොති

ච න ච යහොති තථාගයතො පරං මරණා ඉතිපි, යනව යහොති න න යහොති

තථාගයතො පරං මරණා ඉතිපි. එවඤ්හි යත, ිකක්ෙයව, තතියාපි

සමණබ්රාහ්මණා න පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යසයයථාපි යත, 

ිකක්ෙයව, තතියා මිගජාතා තථූපයම අහං ඉයම තතියය සමණබ්රාහ්මයණ
වදාමි. 

270. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, චතුත්ථා සමණබ්රාහ්මණා එවං සමචින්යතසුං –
‘යය යෙො යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා අමුං නිවාපං නිවුත්තං
මාරස්ස…යප.…. එවඤ්හියතපඨමාසමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසු මාරස්ස 
ඉද්ධානුභාවා. යයපි යත දුතියා සමණබ්රාහ්මණා එවං සමචින්යතසුං – ‘යය
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යෙො යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා…යප.…. එවඤ්හි යත පඨමා
සමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසුමාරස්ස ඉද්ධානුභාවා.යංනූනමයංසබ්බයසො
නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරයමයයාම භයයභොගා පටිවිරතා
අරඤ්ඤායතනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො
නිවාපයභොජනා යලොකාමිසා පටිවිරමිංසු…යප.…. එවඤ්හි යත දුතියාපි
සමණබ්රාහ්මණා න පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යයපි යත තතියා
සමණබ්රාහ්මණා එවං සමචින්යතසුං යය යෙො යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා 

…යප.…. එවඤ්හි යත පඨමා සමණබ්රාහ්මණා න පරිමුච්චිංසු මාරස්ස
ඉද්ධානුභාවා.යයපියතදුතියාසමණබ්රාහ්මණාඑවං සමචින්යතසුංයයයෙො
යතපඨමාසමණබ්රාහ්මණා…යප.….එවඤ්හියතපඨමාසමණබ්රාහ්මණාන 
පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං සබ්බයසො නිවාපයභොජනා

යලොකාමිසා පටිවිරයමයයාම, භයයභොගා පටිවිරතා අරඤ්ඤායතනානි
අජ්යඣොගායහත්වා විහයරයයාමා’ති. යත සබ්බයසො නිවාපයභොජනා
යලොකාමිසා පටිවිරමිංසු…යප.…. එවඤ්හි යත දුතියාපි සමණබ්රාහ්මණා න
පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යංනූන මයං අමුං නිවාපං නිවුත්තං
මාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානිඋපනිස්සායආසයංකප්යපයයාම.තත්රාසයං 
කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස අමූනි ච යලොකාමිසානි

අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා

යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිස්සාම, අමත්තා සමානා න පමාදං

ආපජ්ජිස්සාම, අප්පමත්තාසමානාන යථාකාමකරණීයාභවිස්සාමමාරස්ස
අමුස්මිංනිවායපඅමුස්මිඤ්චයලොකාමියසති. 

‘‘යතඅමුංනිවාපංනිවුත්තංමාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානි උපනිස්සාය
ආසයං කප්පයිංසු. තත්රාසයං කප්යපත්වා අමුං නිවාපං නිවුත්තං මාරස්ස 

අමූනි ච යලොකාමිසානි අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු. යත
තත්ථ අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු.
අමත්තා සමානා න පමාදං ආපජ්ජිංසු. අප්පමත්තා සමානා න
යථාකාමකරණීයා අයහසුං මාරස්ස අමුස්මිං නිවායප අමුස්මිඤ්ච
යලොකාමියස. අපි ච යෙො එවංදිට්ඨිකා අයහසුං සස්සයතො යලොයකො
ඉතිපි…යප.… යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා ඉතිපි.
එවඤ්හියත තතියාපිසමණබ්රාහ්මණානපරිමුච්චිංසුමාරස්සඉද්ධානුභාවා.
යංනූන මයං යත්ථ අගති මාරස්ස ච මාරපරිසාය ච තත්රාසයං කප්යපයාම.
තත්රාසයංකප්යපත්වාඅමුං නිවාපංනිවුත්තංමාරස්සඅමූනි චයලොකාමිසානි

අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිස්සාම, අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා

යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිස්සාම, අමත්තා සමානා න පමාදං

ආපජ්ජිස්සාම, අප්පමත්තාසමානාන යථාකාමකරණීයාභවිස්සාමමාරස්ස
අමුස්මිංනිවායපඅමුස්මිඤ්චයලොකාමියසති. 

‘‘යත යත්ථ අගති මාරස්ස ච මාරපරිසාය ච තත්රාසයං කප්පයිංසු.
තත්රාසයංකප්යපත්වාඅමුංනිවාපං නිවුත්තංමාරස්සඅමූනිචයලොකාමිසානි
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අනනුපෙජ්ජ අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජිංසු, යත තත්ථ අනනුපෙජ්ජ

අමුච්ඡිතා යභොජනානි භඤ්ජමානා න මදං ආපජ්ජිංසු, අමත්තා සමානා න

පමාදංආපජ්ජිංසු, අප්පමත්තාසමානානයථාකාමකරණීයා අයහසුංමාරස්ස

අමුස්මිංනිවායපඅමුස්මිඤ්චයලොකාමියස.එවඤ්හියත, ිකක්ෙයව, චතුත්ථා

සමණබ්රාහ්මණා පරිමුච්චිංසු මාරස්ස ඉද්ධානුභාවා. යසයයථාපි යත, 

ිකක්ෙයව, චතුත්ථාමිගජාතාතථූපයමඅහංඉයමචතුත්යථසමණබ්රාහ්මයණ
වදාමි. 

271. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, අගති මාරස්ස ච මාරපරිසාය ච? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං

සවිචාරං වියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං
ගයතොපාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…
පාපිමයතො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු.)තියාචවිරාගාඋයපක්ෙයකොච විහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති යං තං අරියා

ආචික්ෙන්ති ‘උයපක්ෙයකොසතිමාසුෙවිහාර’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති. අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා, 

පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති. අයං වුච්චති, 
ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො 

ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ෙයව…යප.… පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ

විහරති.අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 

සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.

අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 
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‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං

වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසබ්බයසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිහරති.පඤ්ඤායචස්ස

දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

අන්ධමකාසි මාරං, අපදං වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං ගයතො පාපිමයතො
තිණ්යණොයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

නිවාපසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. පාසරාසිසුත්තං 

272. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යෙො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යෙො සම්බහුලා ිකක්ඛූ

යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං

ආනන්දං එතදයවොචුං – ‘‘චිරස්සුතා යනො, ආවුයසො ආනන්ද, භගවයතො

සම්මුො ධම්මී කථා. සාධු මයං, ආවුයසො ආනන්ද, ලයභයයාම භගවයතො 
සම්මුොධම්මිංකථංසවනායා’’ති.‘‘යතනහායස්මන්යතොයයනරම්මකස්ස 

බ්රාහ්මණස්ස අස්සයමො යතනුපසඞ්කමථ; අප්යපව නාම ලයභයයාථ
භගවයතො සම්මුො ධම්මිං කථං සවනායා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො යත
ිකක්ඛූආයස්මයතොආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං. 

අථ යෙො භගවා සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ොභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි –

‘‘ආයාමානන්ද, යයන පුබ්බාරායමො මිගාරමාතුපාසායදො

යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො ආයස්මා
ආනන්යදොභගවයතොපච්චස්යසොසි.අථ යෙොභගවා ආයස්මතාආනන්යදන
සද්ධිං යයනපුබ්බාරායමො මිගාරමාතුපාසායදො යතනුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය.
අථ යෙො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො ආයස්මන්තං

ආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ද, යයන පුබ්බයකොට්ඨයකො 

යතනුපසඞ්කමිස්සාම ගත්තානි පරිසිඤ්චිතු’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො
ආයස්මා ආනන්යදොභගවයතොපච්චස්යසොසි. 

273. අථ යෙො භගවා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං යයන 
පුබ්බයකොට්ඨයකො යතනුපසඞ්කමි ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. පුබ්බයකොට්ඨයක
ගත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසි ගත්තානි
පුබ්බාපයමායනො. අථ යෙො ආයස්මා ආනන්යදො භගවන්තං එතදයවොච –
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‘‘අයං, භන්යත, රම්මකස්ස බ්රාහ්මණස්ස අස්සයමො අවිදූයර. රමණීයයො, 

භන්යත, රම්මකස්ස බ්රාහ්මණස්ස අස්සයමො; පාසාදියකො, භන්යත, 

රම්මකස්සබ්රාහ්මණස්සඅස්සයමො.සාධු, භන්යත, භගවායයනරම්මකස්ස 
බ්රාහ්මණස්ස අස්සයමො යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති.
අධිවායසසිභගවා තුණ්හීභායවන. 

අථ යෙොභගවායයන රම්මකස්සබ්රාහ්මණස්සඅස්සයමොයතනුපසඞ්කමි.
යතනයෙොපනසමයයනසම්බහුලා ිකක්ඛූරම්මකස්සබ්රාහ්මණස්සඅස්සයම
ධම්මියා කථාය සන්නිසින්නා යහොන්ති. අථ යෙො භගවා
බහිද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨාසි කථාපරියයොසානං ආගමයමායනො. අථ යෙො
භගවා කථාපරියයොසානං විදිත්වා උක්කාසිත්වා අග්ගළං ආයකොයටසි.
විවරිංසු යෙො යත ිකක්ඛූ භගවයතො ද්වාරං. අථ යෙො භගවා රම්මකස්ස
බ්රාහ්මණස්ස අස්සමං පවිසිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යෙො

භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කායනුත්ථ, ිකක්ෙයව, එතරහි කථාය

සන්නිසින්නා? කාචපනයවොඅන්තරාකථාවිප්පකතා’’ති? ‘‘භගවන්තයමව

යෙො යනො, භන්යත, ආරබ්භ ධම්මී කථා විප්පකතා, අථ භගවා

අනුප්පත්යතො’’ති.‘‘සාධු, ිකක්ෙයව!එතංයෙො, ිකක්ෙයව, තුම්හාකංපතිරූපං 
කුලපුත්තානංසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතානංයංතුම්යහධම්මියා

කථාය සන්නිසීයදයයාථ.සන්නිපතිතානංයවො, ිකක්ෙයව, ද්වයංකරණීයං–

ධම්මීවාකථා, අරියයොවාතුණ්හීභායවො’’. 

274. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ෙයව, පරියයසනා–අරියාචපරියයසනා, අනරියාච
පරියයසනා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ෙයව, අනරියා පරියයසනා? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො 

අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො ජාතිධම්මංයයව පරියයසති, අත්තනා

ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්මංයයව පරියයසති, අත්තනා බයාධිධම්යමො

සමායනො බයාධිධම්මංයයව පරියයසති, අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො

මරණධම්මංයයව පරියයසති, අත්තනා යසොකධම්යමො සමායනො

යසොකධම්මංයයව පරියයසති, අත්තනා සංකියලසධම්යමො සමායනො 
සංකියලසධම්මංයයවපරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, ජාතිධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

ජාතිධම්මං, දාසිදාසං ජාතිධම්මං, අයජළකං ජාතිධම්මං, කුක්කුටසූකරං

ජාතිධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං ජාතිධම්මං, ජාතරූපරජතං ජාතිධම්මං.

ජාතිධම්මායහයත, ිකක්ෙයව, උපධයයො.එත්ථායංගථියතො [ගධීයතො (සයා.
ක.   මුච්ඡියතො අජ්ඣාපන්යනො අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො
ජාතිධම්මංයයවපරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, ජරාධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

ජරාධම්මං, දාසිදාසං ජරාධම්මං, අයජළකං ජරාධම්මං, කුක්කුටසූකරං 
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ජරාධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං ජරාධම්මං, ජාතරූපරජතං ජරාධම්මං.

ජරාධම්මා යහයත, ිකක්ෙයව, උපධයයො. එත්ථායං ගථියතො මුච්ඡියතො
අජ්ඣාපන්යනොඅත්තනාජරාධම්යමොසමායනොජරාධම්මංයයව පරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, බයාධිධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

බයාධිධම්මං, දාසිදාසංබයාධිධම්මං, අයජළකංබයාධිධම්මං, කුක්කුටසූකරං 

බයාධිධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං බයාධිධම්මං. බයාධිධම්මා යහයත, 

ිකක්ෙයව, උපධයයො.එත්ථායංගථියතොමුච්ඡියතොඅජ්ඣාපන්යනොඅත්තනා
බයාධිධම්යමොසමායනො බයාධිධම්මංයයවපරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, මරණධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

මරණධම්මං, දාසිදාසංමරණධම්මං, අයජළකංමරණධම්මං, කුක්කුටසූකරං

මරණධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං මරණධම්මං. මරණධම්මා යහයත, 

ිකක්ෙයව, උපධයයො.එත්ථායංගථියතො මුච්ඡියතොඅජ්ඣාපන්යනොඅත්තනා
මරණධම්යමොසමායනොමරණධම්මංයයවපරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, යසොකධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

යසොකධම්මං, දාසිදාසංයසොකධම්මං, අයජළකංයසොකධම්මං, කුක්කුටසූකරං

යසොකධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං යසොකධම්මං. යසොකධම්මා යහයත, 

ිකක්ෙයව, උපධයයො.එත්ථායංගථියතො මුච්ඡියතොඅජ්ඣාපන්යනොඅත්තනා
යසොකධම්යමොසමායනොයසොකධම්මංයයවපරියයසති. 

‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, සංකියලසධම්මං වයදථ? පුත්තභරියං, ිකක්ෙයව, 

සංකියලසධම්මං, දාසිදාසං සංකියලසධම්මං, අයජළකං සංකියලසධම්මං, 

කුක්කුටසූකරං සංකියලසධම්මං, හත්ථිගවාස්සවළවං සංකියලසධම්මං, 

ජාතරූපරජතං සංකියලසධම්මං. සංකියලසධම්මා යහයත, ිකක්ෙයව, 
උපධයයො. එත්ථායං ගථියතො මුච්ඡියතො අජ්ඣාපන්යනො අත්තනා

සංකියලසධම්යමො සමායනො සංකියලසධම්මංයයව පරියයසති. අයං, 

ිකක්ෙයව, අනරියාපරියයසනා. 

275. ‘‘කතමාච, ිකක්ෙයව, අරියාපරියයසනා? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො
අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො ජාතිධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජාතං

අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසති, අත්තනා ජරාධම්යමො
සමායනො ජරාධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජරං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං

නිබ්බානං පරියයසති, අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිධම්යම

ආදීනවං විදිත්වා අබයාධිං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසති, 
අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො මරණධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අමතං

අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසති, අත්තනා යසොකධම්යමො
සමායනොයසොකධම්යමආදීනවංවිදිත්වාඅයසොකං අනුත්තරංයයොගක්යෙමං

නිබ්බානං පරියයසති, අත්තනා සංකියලසධම්යමො සමායනො 
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සංකියලසධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං

නිබ්බානං පරියයසති.අයං, ිකක්ෙයව, අරියාපරියයසනා. 

276. ‘‘අහම්පි සුදං, ිකක්ෙයව, පුබ්යබව සම්යබොධා අනිකසම්බුද්යධො
යබොධිසත්යතොව සමායනො අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො ජාතිධම්මංයයව 

පරියයසාමි, අත්තනා ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්මංයයව පරියයසාමි, 

අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිධම්මංයයව පරියයසාමි, අත්තනා 

මරණධම්යමො සමායනො මරණධම්මංයයව පරියයසාමි, අත්තනා

යසොකධම්යමො සමායනො යසොකධම්මංයයව පරියයසාමි, අත්තනා

සංකියලසධම්යමොසමායනොසංකියලසධම්මංයයවපරියයසාමි.තස්සමය්හං, 

ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘කිං නු යෙො අහං අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො

ජාතිධම්මංයයව පරියයසාමි, අත්තනා ජරාධම්යමො සමායනො…යප.…
බයාධිධම්යමො සමායනො… මරණධම්යමො සමායනො… යසොකධම්යමො
සමායනො… අත්තනා සංකියලසධම්යමො සමායනො සංකියලසධම්මංයයව

පරියයසාමි? යංනූනාහංඅත්තනාජාතිධම්යමොසමායනොජාතිධම්යමආදීනවං

විදිත්වාඅජාතංඅනුත්තරං යයොගක්යෙමංනිබ්බානංපරියයයසයයං, අත්තනා
ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජරං අනුත්තරං

යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයයසයයං, අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො
බයාධිධම්යමආදීනවංවිදිත්වාඅබයාධිංඅනුත්තරං යයොගක්යෙමංනිබ්බානං

පරියයයසයයං, අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො මරණධම්යම ආදීනවං 

විදිත්වාඅමතංඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංනිබ්බානංපරියයයසයයං, අත්තනා
යසොකධම්යමො සමායනොයසොකධම්යමආදීනවංවිදිත්වාඅයසොකංඅනුත්තරං

යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයයසයයං, අත්තනා සංකියලසධම්යමො
සමායනො සංකියලසධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං
යයොගක්යෙමංනිබ්බානංපරියයයසයය’න්ති. 

277. ‘‘යසොයෙොඅහං, ිකක්ෙයව, අපයරනසමයයනදහයරොවසමායනො 

සුසුකාළයකයසො, භයෙන යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා 
අකාමකානංමාතාපිතූනංඅස්සුමුොනංරුදන්තානංයකසමස්සුංඔහායරත්වා
කාසායානි වත්ථානිඅච්ොයදත්වා අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජිං. යසොඑවං 

පබ්බජියතො සමායනො කිං කුසලගයවසී [කිංකුසලංගයවසී (ක.   අනුත්තරං
සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමිං.

උපසඞ්කමිත්වා ආළාරං කාලාමං එතදයවොචං – ‘ඉච්ොමහං, ආවුයසො

කාලාම, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය බ්රහ්මචරියං චරිතු’න්ති. එවං වුත්යත, 

ිකක්ෙයව, ආළායරො කාලායමො මං එතදයවොච – ‘විහරතායස්මා; තාදියසො
අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව සකං ආචරියකං සයං

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහයරයයා’ති.යසොයෙොඅහං, ිකක්ෙයව, 

නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, 
තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච

වදාමි යථරවාදඤ්ච, ‘ජානාමිපස්සාමී’තිචපටිජානාමිඅහඤ්යචවඅඤ්යඤ
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ච.තස්සමය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි–‘නයෙොආළායරොකාලායමොඉමං 
ධම්මං යකවලංසද්ධාමත්තයකනසයං අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරාමීති පයවයදති; අද්ධා ආළායරො කාලායමො ඉමං ධම්මං ජානං පස්සං
විහරතී’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමිං; 

උපසඞ්කමිත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං–‘කිත්තාවතායනො, ආවුයසො

කාලාම, ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසී’ති [උපසම්පජ්ජ පයවයදසීති (සී. සයා. .).  ? එවං වුත්යත, 

ිකක්ෙයව, ආළායරො කාලායමො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස 

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘න යෙො ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි

සද්ධා, මය්හංපත්ථිසද්ධා; නයෙොආළාරස්යසවකාලාමස්ස අත්ථි වීරියං, 

මය්හංපත්ථි වීරියං; නයෙොආළාරස්යසවකාලාමස්සඅත්ථිසති, මය්හංපත්ථි

සති; නයෙොආළාරස්යසව කාලාමස්සඅත්ථිසමාධි, මය්හංපත්ථිසමාධි; න

යෙො ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා.
යංනූනාහං යං ධම්මං ආළායරො කාලායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරාමීති පයවයදති, තස්ස ධම්මස්ස සච්ඡිකිරියාය 

පදයහයය’න්ති.යසොයෙොඅහං, ිකක්ෙයව, නචිරස්යසවඛිප්පයමවතංධම්මං
සයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං– 

‘එත්තාවතා යනො, ආවුයසො කාලාම, ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති? 

‘එත්තාවතා යෙොඅහං, ආවුයසො, ඉමංධම්මංසයං අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජපයවයදමී’ති. 

‘අහම්පි යෙො, ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති. 

‘ලාභා යනො, ආවුයසො, සුලද්ධං යනො, ආවුයසො, යය මයං ආයස්මන්තං
තාදිසං සබ්රහ්මචාරිං පස්සාම. ඉතියාහංධම්මංසයං අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ පයවයදමි තං ත්වං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරසි.යංත්වං ධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරසිතමහං ධම්මංසයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදමි.ඉති 

යාහංධම්මංජානාමිතංත්වංධම්මංජානාසි, යංත්වංධම්මංජානාසිතමහං

ධම්මං ජානාමි.ඉතියාදියසොඅහංතාදියසොතුවං, යාදියසොතුවංතාදියසොඅහං.

එහි දානි, ආවුයසො, උයභොව සන්තා ඉමං ගණං පරිහරාමා’ති. ඉති යෙො, 

ිකක්ෙයව, ආළායරො කාලායමො ආචරියයො යම සමායනො (අත්තයනො  [( ) 



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  ඔපම්මවග්යගො 

188 

පටුන 

නත්ථි(සී.සයා..).   අන්යතවාසිංමං සමානංඅත්තනා [අත්තයනො(සී..).   

සමසමං ඨයපසි, උළාරාය ච මං ෙයජාය ෙයයජසි. තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, 

එතදයහොසි – ‘නායං ධම්යමො නිබ්බිදාය න විරාගාය න නියරොධාය න

උපසමායනඅිකඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තති, යාවයදව

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, තං ධම්මං 
අනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බිජ්ජඅපක්කමිං. 

278. ‘‘යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, කිං කුසලගයවසී අනුත්තරං 

සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන උදයකො [උද්දයකො (සී. සයා. .).   

රාමපුත්යතොයතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං

– ‘ඉච්ොමහං, ආවුයසො [ආවුයසො රාම (සී. සයා. ක.  මහාසත්යතො 

රාමපුත්තයමවඅයවොච, නරාමං, රායමොහිතත්ථගණාචරියයොභයවයය, තදා
ච කාලඞ්කයතො අසන්යතො. යතයනයවත්ථ රාමායත්තානි ක්රියපදානි

අතීතකාලවයසන ආගතානි, උදයකො ච රාමපුත්යතො මහාසත්තස්ස

සබ්රහ්මචාරත්යවවවුත්යතො, නආචරියයොති.ටීකායංච ‘‘පාළියංරාමස්යසව

සමාපත්තිලාිකතා ආගතා න උදකස්සා’’ති ආදි පච්ොභායග පකාසිතා , 

ඉමස්මිං ධම්මවිනයය බ්රහ්මචරියං චරිතු’න්ති. එවං වුත්යත, ිකක්ෙයව, 

උදයකොරාමපුත්යතොමංඑතදයවොච–‘විහරතායස්මා; තාදියසොඅයංධම්යමො
යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව සකං ආචරියකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’ති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, 

නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, 
තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච

වදාමි යථරවාදඤ්ච, ‘ජානාමි පස්සාමී’තිචපටිජානාමිඅහඤ්යචවඅඤ්යඤ

ච. තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘න යෙො රායමො ඉමං ධම්මං
යකවලං සද්ධාමත්තයකන සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහරාමීතිපයවයදසි; අද්ධාරායමොඉමංධම්මංජානංපස්සංවිහාසී’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිං; 

උපසඞ්කමිත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං–‘කිත්තාවතායනො, ආවුයසො, 
රායමො ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසී’ති? එවං වුත්යත, ිකක්ෙයව, උදයකො රාමපුත්යතො

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, 

එතදයහොසි–‘නයෙොරාමස්යසවඅයහොසිසද්ධා, මය්හංපත්ථිසද්ධා; න යෙො

රාමස්යසවඅයහොසිවීරියං, මය්හංපත්ථිවීරියං; නයෙො රාමස්යසවඅයහොසි

සති, මය්හංපත්ථි සති; න යෙො රාමස්යසව අයහොසි සමාධි, මය්හංපත්ථි 

සමාධි, නයෙොරාමස්යසවඅයහොසිපඤ්ඤා, මය්හංපත්ථිපඤ්ඤා.යංනූනාහං
යං ධම්මං රායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසි, තස්ස ධම්මස්ස සච්ඡිකිරියාය පදයහයය’න්ති. යසො යෙො අහං, 

ිකක්ෙයව, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 
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‘‘අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං– 

‘එත්තාවතා යනො, ආවුයසො, රායමො ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති? 

‘එත්තාවතා යෙො, ආවුයසො, රායමො ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති. 

‘අහම්පි යෙො, ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති. 

‘ලාභා යනො, ආවුයසො, සුලද්ධං යනො, ආවුයසො, යය මයං ආයස්මන්තං
තාදිසං සබ්රහ්මචාරිං පස්සාම. ඉති යං ධම්මං රායමො සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසි, තං ත්වං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරසි.යංත්වං ධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරසි, තං ධම්මං රායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ පයවයදසි. ඉති යං ධම්මං රායමො අිකඤ්ඤාසි තං ත්වං ධම්මං 

ජානාසි, යංත්වංධම්මංජානාසි, තංධම්මංරායමොඅිකඤ්ඤාසි.ඉතියාදියසො

රායමො අයහොසි තාදියසොතුවං, යාදියසොතුවංතාදියසො රායමො අයහොසි. එහි

දානි, ආවුයසො, තුවං ඉමං ගණං පරිහරා’ති. ඉති යෙො, ිකක්ෙයව, උදයකො 

රාමපුත්යතොසබ්රහ්මචාරයමසමායනොආචරියට්ඨායනමංඨයපසි, උළාරාය

චමංෙයජාය ෙයයජසි.තස්සමය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘නායංධම්යමො
නිබ්බිදාය න විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න අිකඤ්ඤාය න

සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති, යාවයදව 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, තං
ධම්මංඅනලඞ්කරිත්වා තස්මාධම්මානිබ්බිජ්ජඅපක්කමිං. 

279. ‘‘යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, කිං කුසලගයවසී අනුත්තරං 
සන්තිවරපදං පරියයසමායනො මගයධසු අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො

යයන උරුයවලා යසනානිගයමො තදවසරිං. තත්ථද්දසං රමණීයං භූමිභාගං, 

පාසාදිකඤ්චවනසණ්ඩං, නදිඤ්චසන්දන්තිංයසතකංසුපතිත්ථංරමණීයං, 

සමන්තා [සාමන්තා (?)] චයගොචරගාමං. තස්සමය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි

– ‘රමණීයයො වත, යභො, භූමිභායගො, පාසාදියකො ච වනසණ්යඩො, නදී ච

සන්දතියසතකාසුපතිත්ථා රමණීයා, සමන්තාචයගොචරගායමො.අලංවතිදං

කුලපුත්තස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානායා’ති. යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, 
තත්යථවනිසීදිං–අලමිදංපධානායාති. 

280. ‘‘යසො යෙො අහං, ිකක්ෙයව, අත්තනා ජාතිධම්යමො සමායනො 
ජාතිධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජාතං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං

පරියයසමායනො අජාතං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමං, 
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පටුන 

අත්තනා ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජරං
අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසමායනො අජරං අනුත්තරං 

යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමං, අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො
බයාධිධම්යමආදීනවං විදිත්වාඅබයාධිංඅනුත්තරංයයොගක්යෙමංනිබ්බානං

පරියයසමායනො අබයාධිං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමං, 
අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො මරණධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අමතං

අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමං, අත්තනා යසොකධම්යමො 
සමායනොයසොකධම්යමආදීනවංවිදිත්වාඅයසොකංඅනුත්තරංයයොගක්යෙමං

නිබ්බානං අජ්ඣගමං, අත්තනා සංකියලසධම්යමො සමායනො
සංකියලසධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං
නිබ්බානංපරියයසමායනොඅසංකිලිට්ඨංඅනුත්තරංයයොගක්යෙමං නිබ්බානං

අජ්ඣගමං. ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි – ‘අකුප්පා යම විමුත්ති, 

අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’ති. 

281. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘අධිගයතො යෙො මයායං
ධම්යමොගම්භීයරොදුද්දයසොදුරනුයබොයධොසන්යතොපණීයතොඅතක්කාවචයරො 
නිපුයණො පණ්ඩිතයවදනීයයො. ආලයරාමා යෙො පනායං පජා ආලයරතා
ආලයසම්මුදිතා.ආලයරාමායෙො පනායං පජාආලයරතායආලයසම්මුදිතාය
දුද්දසං ඉදං ඨානං යදිදං – ඉදප්පච්චයතා පටිච්චසමුප්පායදො. ඉදම්පි යෙො
ඨානං දුද්දසං යදිදං – සබ්බසඞ්ොරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො
තණ්හාක්ෙයයො විරායගො නියරොයධොනිබ්බානං.අහඤ්යචව යෙොපනධම්මං

යදයසයයං, පයරචයම නආජායනයයං, යසොමමස්සකිලමයථො, සාමමස්ස

වියහසා’ති.අපිස්සුමං, ිකක්ෙයව, ඉමා අනච්ෙරියාගාථායයොපටිභංසුපුබ්යබ
අස්සුතපුබ්බා– 

‘කිච්යෙනයමඅධිගතං, හලංදානිපකාසිතුං; 

රාගයදොසපයරයතහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘පටියසොතගාමිංනිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසංඅණං; 

රාගරත්තානදක්ෙන්ති, තයමොෙන්යධනආවුටා’’’ති [ආවටාති(සී. , 

ආවුතා(සයා.  . 

282. ‘‘ඉතිහ යම, ිකක්ෙයව, පටිසඤ්චික්ෙයතො අප්යපොස්සුක්කතාය

චිත්තං නමති, යනො ධම්මයදසනාය. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මුයනො 
සහම්පතිස්ස මම යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය එතදයහොසි –

‘නස්සති වත යභො යලොයකො, විනස්සති වත යභො යලොයකො, යත්ර හි නාම
තථාගතස්සඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස අප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමති 

[නමිස්සති (?)], යනො ධම්මයදසනායා’ති. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මා

සහම්පති–යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, 

පසාරිතංවාබාහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– බ්රහ්මයලොයකඅන්තරහියතොමම
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පුරයතො පාතුරයහොසි. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මා සහම්පති එකංසං
උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වායයනාහංයතනඤ්ජලිංපණායමත්වාමංඑතදයවොච

–‘යදයසතු, භන්යත, භගවාධම්මං, යදයසතු සුගයතොධම්මං.සන්තිසත්තා 

අප්පරජක්ෙජාතිකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති. භවිස්සන්ති

ධම්මස්ස අඤ්ඤාතායරො’ති. ඉදමයවොච, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මා සහම්පති. ඉදං

වත්වාඅථාපරංඑතදයවොච – 

‘පාතුරයහොසි මගයධසුපුබ්යබ, 

ධම්යමොඅසුද්යධොසමයලහිචින්තියතො; 

අපාපුයරතං [අවාපුයරතං(සී.   අමතස්ස ද්වාරං, 
සුණන්තුධම්මංවිමයලනානුබුද්ධං. 

‘යසයල යථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, 

යථාපිපස්යසජනතංසමන්තයතො; 

තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, 

පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 

යසොකාවතිණ්ණං [යසොකාවකිණ්ණං(සයා.   ජනතමයපතයසොයකො, 
අයවක්ෙස්සුජාතිජරාිකභූතං. 

‘උට්යඨහි වීරවිජිතසඞ්ගාම, 

සත්ථවාහඅණණවිචරයලොයක; 

යදසස්සු [යදයසතු(සයා.ක.   භගවා ධම්මං, 
අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තී’’’ති. 

283. ‘‘අථ යෙො අහං, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මුයනො ච අජ්යඣසනං විදිත්වා
සත්යතසු ච කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකසිං.

අද්දසං යෙො අහං, ිකක්ෙයව, බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො

සත්යත අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ, තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය, ස්වාකායර 

ද්වාකායර, සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය, අප්යපකච්යච

පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන [දස්සාවියනො (සයා. කං. ක.   විහරන්යත, 

අප්යපකච්යචන පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන [දස්සාවියනො(සයා.කං.ක.   
විහරන්යත.යසයයථාපිනාමඋප්පලිනියංවාපදුමිනියංවාපුණ්ඩරකිනියංවා 
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරකානි වා උදයක ජාතානි

උදයක සංවඩ්ඪානි උදකානුග්ගතානි අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, 
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරකානි වා උදයක ජාතානි

උදයක සංවඩ්ඪානි උදකානුග්ගතානි සයමොදකං ඨිතානි, අප්යපකච්චානි
උප්පලානිවාපදුමානිවාපුණ්ඩරකානිවාඋදයකජාතානිඋදයක සංවඩ්ඪානි

උදකං අච්චුග්ගම්ම ඨිතානි [තිට්ඨන්ති (සී. සයා. .).   අනුපලිත්තානි

උදයකන; එවයමව යෙො අහං, ිකක්ෙයව, බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං

යවොයලොයකන්යතො අද්දසං සත්යත අප්පරජක්යෙ මහාරජක්යෙ, 
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තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය, ස්වාකායර ද්වාකායර, සුවිඤ්ඤාපයය 

දුවිඤ්ඤාපයය, අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන විහරන්යත, 

අප්යපකච්යච න පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන විහරන්යත. අථ ඛ්වාහං, 

ිකක්ෙයව, බ්රහ්මානංසහම්පතිං ගාථායපච්චභාසිං– 

‘අපාරුතා යතසංඅමතස්සද්වාරා, 

යයයසොතවන්යතොපමුඤ්චන්තුසද්ධං; 

විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, 
ධම්මංපණීතංමනුයජසුබ්රහ්යම’’’ති. 

‘‘අථයෙො, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මාසහම්පති ‘කතාවකායසොයෙොම්හිභගවතා 
ධම්මයදසනායා’තිමංඅිකවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායි. 

284. ‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘කස්සනුයෙොඅහංපඨමං

ධම්මං යදයසයයං; යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘අයං යෙොආළායරොකාලායමො පණ්ඩියතො 
වියත්යතො යමධාවී දීඝරත්තං අප්පරජක්ෙජාතියකො. යංනූනාහං ආළාරස්ස
කාලාමස්ස පඨමං ධම්මං යදයසයයං. යසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව

ආජානිස්සතී’ති. අථයෙොමං, ිකක්ෙයව, යදවතාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොච

– ‘සත්තාහකාලඞ්කයතො, භන්යත, ආළායරොකාලායමො’ති.ඤාණඤ්ච පන
යමදස්සනංඋදපාදි–‘සත්තාහකාලඞ්කයතොආළායරො කාලායමො’ති.තස්ස

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘මහාජානියයො යෙො ආළායරො කාලායමො.

සයචහි යසොඉමංධම්මංසුයණයය, ඛිප්පයමවආජායනයයා’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘කස්ස නු යෙො අහං පඨමං 

ධම්මං යදයසයයං; යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි– ‘අයංයෙොඋදයකොරාමපුත්යතොපණ්ඩියතො
වියත්යතො යමධාවී දීඝරත්තං අප්පරජක්ෙජාතියකො. යංනූනාහං උදකස්ස
රාමපුත්තස්ස පඨමං ධම්මං යදයසයයං. යසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව

ආජානිස්සතී’ති.අථයෙොමං, ිකක්ෙයව, යදවතාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොච 

– ‘අිකයදොසකාලඞ්කයතො, භන්යත, උදයකොරාමපුත්යතො’ති.ඤාණඤ්චපන

යමදස්සනංඋදපාදි– ‘අිකයදොසකාලඞ්කයතොඋදයකොරාමපුත්යතො’ති.තස්ස

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘මහාජානියයො යෙො උදයකො රාමපුත්යතො.

සයචහියසොඉමංධම්මංසුයණයය, ඛිප්පයමවආජායනයයා’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි – ‘කස්ස නු යෙො අහං පඨමං

ධම්මං යදයසයයං; යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස 

මය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි–‘බහුකාරා යෙොයමපඤ්චවග්ගියා ිකක්ඛූ, යය
මං පධානපහිතත්තං උපට්ඨහිංසු. යංනූනාහං පඤ්චවග්ගියානං ිකක්ඛූනං 

පඨමංධම්මංයදයසයය’න්ති.තස්සමය්හං, ිකක්ෙයව, එතදයහොසි–‘කහංනු
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යෙොඑතරහි පඤ්චවග්ගියාිකක්ඛූවිහරන්තී’ති? අද්දසංයෙොඅහං, ිකක්ෙයව, 
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන පඤ්චවග්ගියය

ිකක්ඛූබාරාණසියංවිහරන්යතඉසිපතයන මිගදායය.අථඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, 
උරුයවලායංයථාිකරන්තංවිහරිත්වායයනබාරාණසීයතන චාරිකංපක්කමිං 

[පක්කාමිං(සයා..).ක.  . 

285. ‘‘අද්දසා යෙො මං, ිකක්ෙයව, උපයකො ආජීවයකො අන්තරා 

[ආජීවියකො(සී..).ක.   චගයංඅන්තරාචයබොධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නං.

දිස්වාන මං එතදයවොච – ‘විප්පසන්නානි යෙො යත, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, 

පරිසුද්යධො ෙවිවණ්යණො පරියයොදායතො! කංසි ත්වං, ආවුයසො, උද්දිස්ස 

පබ්බජියතො, යකොවායතසත්ථා, කස්සවාත්වංධම්මංයරොයචසී’ති? එවං

වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, උපකංආජීවකංගාථාහිඅජ්ඣභාසිං– 

‘සබ්බාිකභූසබ්බවිදූහමස්මි, සබ්යබසුධම්යමසුඅනූපලිත්යතො; 

සබ්බඤ්ජයහො තණ්හාක්ෙයය විමුත්යතො, සයං අිකඤ්ඤාය 
කමුද්දියසයයං. 

‘න යමආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමන විජ්ජති; 

සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො. 

‘අහඤ්හිඅරහායලොයක, අහංසත්ථාඅනුත්තයරො; 

එයකොම්හිසම්මාසම්බුද්යධො, සීතිභූයතොස්මිනිබ්බුයතො. 

‘ධම්මචක්කංපවත්යතතුං, ගච්ොමිකාසිනංපුරං; 

අන්ධීභූතස්මිං [අන්ධභූතස්මිං (සී. සයා. .).   යලොකස්මිං, ආහඤ්ෙං
අමතදුන්දුික’න්ති. 

‘යථායෙොත්වං, ආවුයසො, පටිජානාසි, අරහසිඅනන්තජියනො’ති! 

‘මාදිසා යවජිනායහොන්ති, යයපත්තා ආසවක්ෙයං; 

ජිතායමපාපකාධම්මා, තස්මාහමුපකජියනො’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, ිකක්ෙයව, උපයකො ආජීවයකො ‘හුයපයයපාවුයසො’ති 

[හුයවයයපාවුයසො(සී..). , හුයවයයාවුයසො (සයා.   වත්වාසීසංඔකම්යපත්වා
උම්මග්ගංගයහත්වාපක්කාමි. 

286. ‘‘අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන 
බාරාණසීඉසිපතනංමිගදායයොයයනපඤ්චවග්ගියාිකක්ඛූයතනුපසඞ්කමිං.

අද්දසංසු යෙො මං, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියා ිකක්ඛූ දූරයතො ආගච්ෙන්තං.

දිස්වාන අඤ්ඤමඤ්ඤං සණ්ඨයපසුං [අඤ්ඤමඤ්ඤං කතිකං සණ්ඨයපසුං

(විනයපිටයක මහාවග්යග   – ‘අයං යෙො, ආවුයසො, සමයණො යගොතයමො
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ආගච්ෙති බාහුල්ලියකො [බාහුලියකො (සී. .).  සාරත්ථදීපනීටීකාය සයමති  

පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය. යසො යනව අිකවායදතබ්යබො, න

පච්චුට්ඨාතබ්යබො; නාස්සපත්තචීවරං පටිග්ගයහතබ්බං.අපිචයෙොආසනං

ඨයපතබ්බං, සයච ආකඞ්ඛිස්සති නිසීදිස්සතී’ති. යථා යථා යෙො අහං, 

ිකක්ෙයව, උපසඞ්කමිං තථා තථා පඤ්චවග්ගියා ිකක්ඛූ නාසක්ඛිංසු සකාය
කතිකාය සණ්ඨාතුං. අප්යපකච්යච මං පච්චුග්ගන්ත්වා පත්තචීවරං

පටිග්ගයහසුං, අප්යපකච්යචආසනංපඤ්ඤයපසුං, අප්යපකච්යචපායදොදකං 
උපට්ඨයපසුං.අපිචයෙොමංනායමනචආවුයසොවායදනචසමුදාචරන්ති. 

‘‘එවංවුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියයිකක්ඛූඑතදයවොචං– ‘මා, 

ිකක්ෙයව, තථාගතංනායමනචආවුයසොවායදනචසමුදාචරථ [සමුදාචරිත්ථ

(සී. සයා. .).  . අරහං, ිකක්ෙයව, තථාගයතො සම්මාසම්බුද්යධො. ඔදහථ, 

ිකක්ෙයව, යසොතං, අමතමධිගතං, අහමනුසාසාමි, අහං ධම්මං යදයසමි.
යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති.එවංවුත්යත, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියාිකක්ඛූමං

එතදයවොචුං – ‘තායපියෙොත්වං, ආවුයසොයගොතම, ඉරියායතායපටිපදාය
තාය දුක්කරකාරිකාය නාජ්ඣගමා උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං, කිං පන ත්වං එතරහි බාහුල්ලියකො 
පධානවිබ්භන්යතොආවත්යතොබාහුල්ලායඅධිගමිස්සසිඋත්තරිමනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? එවං වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, 

පඤ්චවග්ගියයිකක්ඛූ එතදයවොචං–‘න, ිකක්ෙයව, තථාගයතොබාහුල්ලියකො, 

න පධානවිබ්භන්යතො, න ආවත්යතො බාහුල්ලාය. අරහං, ිකක්ෙයව, 

තථාගයතො සම්මාසම්බුද්යධො. ඔදහථ, ිකක්ෙයව, යසොතං, අමතමධිගතං, 

අහමනුසාසාමි, අහං ධම්මං යදයසමි. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානා
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති.දුතියම්පියෙො, ිකක්ෙයව, 

පඤ්චවග්ගියාිකක්ඛූමංඑතදයවොචුං– ‘තායපියෙොත්වං, ආවුයසොයගොතම, 
ඉරියාය තාය පටිපදාය තාය දුක්කරකාරිකාය නාජ්ඣගමා 

උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං, කිං පන ත්වං එතරහි
බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය අධිගමිස්සසි

උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? දුතියම්පියෙොඅහං, 

ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියය ිකක්ඛූ එතදයවොචං – ‘න, ිකක්ෙයව, තථාගයතො

බාහුල්ලියකො…යප.…උපසම්පජ්ජවිහරිස්සථා’ති. තතියම්පියෙො, ිකක්ෙයව, 

පඤ්චවග්ගියාිකක්ඛූමංඑතදයවොචුං–‘තායපියෙොත්වං, ආවුයසොයගොතම, 
ඉරියාය තාය පටිපදාය තාය දුක්කරකාරිකාය නාජ්ඣගමා

උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං, කිං පන ත්වං එතරහි
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පටුන 

බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය අධිගමිස්සසි

උත්තරිමනුස්සධම්මාඅලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? 

‘‘එවං වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියය ිකක්ඛූ එතදයවොචං – 

‘අිකජානාථ යම යනො තුම්යහ, ිකක්ෙයව, ඉයතො පුබ්යබ එවරූපං

පභාවිතයමත’න්ති [භාසිතයමතන්ති (සී. සයා. විනයයපි  ? ‘යනො යහතං, 

භන්යත’. ‘අරහං, ිකක්ෙයව, තථාගයතොසම්මාසම්බුද්යධො.ඔදහථ, ිකක්ෙයව, 

යසොතං, අමතමධිගතං, අහමනුසාසාමි, අහං ධම්මං යදයසමි. යථානුසිට්ඨං

තථා පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨවධම්යමසයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සථා’ති. 

‘‘අසක්ඛිං යෙො අහං, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියය ිකක්ඛූ සඤ්ඤායපතුං.

ද්යවපි සුදං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛූ ඔවදාමි, තයයො ිකක්ඛූ පිණ්ඩාය චරන්ති. යං

තයයොිකක්ඛූපිණ්ඩායචරිත්වාආහරන්තියතනෙබ්බග්ගියා [ෙබ්බග්ගා(සී.

සයා.   යායපම.තයයොපිසුදං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛූ ඔවදාමි, ද්යවිකක්ඛූපිණ්ඩාය
චරන්ති. යං ද්යව ිකක්ඛූ පිණ්ඩාය චරිත්වා ආහරන්ති යතන ෙබ්බග්ගියා

යායපම. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්චවග්ගියා ිකක්ඛූ මයා එවං ඔවදියමානා
එවං අනුසාසියමානා අත්තනා ජාතිධම්මා සමානා ජාතිධම්යම ආදීනවං
විදිත්වා අජාතං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසමානා අජාතං

අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමංසු, අත්තනා ජරාධම්මා
සමානා ජරාධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අජරං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං 
නිබ්බානං පරියයසමානා අජරං අනුත්තරං යයොගක්යෙමං නිබ්බානං

අජ්ඣගමංසු, අත්තනා බයාධිධම්මාසමානා…යප.…අත්තනාමරණධම්මා
සමානා… අත්තනා යසොකධම්මා සමානා… අත්තනා සංකියලසධම්මා
සමානා සංකියලසධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං
යයොගක්යෙමං නිබ්බානං පරියයසමානා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං
යයොගක්යෙමං නිබ්බානං අජ්ඣගමංසු. ඤාණඤ්ච පන යනසං දස්සනං

උදපාදි–‘අකුප්පායනො විමුත්ති [අකුප්පායනසංවිමුත්ති (ක.  , අයමන්තිමා

ජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’ති. 

287. ‘‘පඤ්චියම, ිකක්ෙයව, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා…
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉයම යෙො, ිකක්ෙයව, පඤ්ච

කාමගුණා. යය හි යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයම පඤ්ච
කාමගුයණ ගථිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා අනාදීනවදස්සාවියනො

අනිස්සරණපඤ්ඤා පරිභඤ්ජන්ති, යත එවමස්සු යවදිතබ්බා –
‘අනයමාපන්නා බයසනමාපන්නා යථාකාමකරණීයා පාපිමයතො’ 
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පටුන 

[පාපිමයතො’’ති (?)]. ‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ආරඤ්ඤයකො මයගො බද්යධො
පාසරාසිං අධිසයයයය. යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – අනයමාපන්යනො
බයසනමාපන්යනොයථාකාමකරණීයයොලුද්දස්ස.ආගච්ෙන්යතචපනලුද්යද

යයන කාමං න පක්කමිස්සතී’ති. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, යය හි යකචි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ ගථිතා මුච්ඡිතා

අජ්යඣොපන්නා අනාදීනවදස්සාවියනො අනිස්සරණපඤ්ඤා පරිභඤ්ජන්ති, 
යත එවමස්සු යවදිතබ්බා – ‘අනයමාපන්නා බයසනමාපන්නා 

යථාකාමකරණීයා පාපිමයතො’. යය ච යෙො යකචි, ිකක්ෙයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණාවාඉයමපඤ්ච කාමගුයණඅගථිතාඅමුච්ඡිතාඅනජ්යඣොපන්නා

ආදීනවදස්සාවියනො නිස්සරණපඤ්ඤා පරිභඤ්ජන්ති, යත එවමස්සු
යවදිතබ්බා–‘නඅනයමාපන්නාන බයසනමාපන්නාන යථාකාමකරණීයා
පාපිමයතො’. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ආරඤ්ඤයකො මයගො අබද්යධො පාසරාසිං
අධිසයයයය. යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘න අනයමාපන්යනො න 
බයසනමාපන්යනො න යථාකාමකරණීයයො ලුද්දස්ස. ආගච්ෙන්යත ච පන

ලුද්යදයයනකාමං පක්කමිස්සතී’ති.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයහියකචි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ අගථිතා අමුච්ඡිතා

අනජ්යඣොපන්නාආදීනවදස්සාවියනොනිස්සරණපඤ්ඤා පරිභඤ්ජන්ති, යත
එවමස්සු යවදිතබ්බා – ‘න අනයමාපන්නා න බයසනමාපන්නා න 

යථාකාමකරණීයාපාපිමයතො’. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ආරඤ්ඤයකො මයගො අරඤ්යඤ පවයන

චරමායනො විස්සත්යථො ගච්ෙති, විස්සත්යථො තිට්ඨති, විස්සත්යථො නිසීදති, 

විස්සත්යථො යසයයංකප්යපති.තංකිස්සයහතු? අනාපාථගයතො, ිකක්ෙයව, 

ලුද්දස්ස. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අන්ධමකාසිමාරංඅපදං, 
වධිත්වාමාරචක්ඛුංඅදස්සනංගයතොපාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…
පාපිමයතො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු.)තියාචවිරාගාඋයපක්ෙයකොච විහරති, 

සයතො ච සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති යං තං අරියා

ආචික්ෙන්ති ‘උයපක්ෙයකොසතිමාසුෙවිහාර’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 
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‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. අයං වුච්චති, 
ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො 

ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 
ිකක්ෙයව…යප.… පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ

විහරති.අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.

අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං 

වුච්චති, ිකක්ෙයව…යප.…පාපිමයතො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුසබ්බයසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස

දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

අන්ධමකාසි මාරං අපදං, වධිත්වා මාරචක්ඛුං අදස්සනං ගයතො පාපිමයතො.

තිණ්යණො යලොයක විසත්තිකං විස්සත්යථො ගච්ෙති, විස්සත්යථො තිට්ඨති, 

විස්සත්යථො නිසීදති, විස්සත්යථො යසයයං කප්යපති. තං කිස්ස යහතු? 

අනාපාථගයතො, ිකක්ෙයව, පාපිමයතො’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

පාසරාසිසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 

7. චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තං 

288. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන ජාණස්යසොණි

බ්රාහ්මයණොසබ්බයසයතනවළවාිකරයථන [වළභීරයථන(සී. .).   සාවත්ථියා
නියයාති දිවාදිවස්ස. අද්දසා යෙො ජාණස්යසොණි බ්රාහ්මයණො පියලොතිකං
පරිබ්බාජකං දූරයතොව ආගච්ෙන්තං. දිස්වාන පියලොතිකං පරිබ්බාජකං
එතදයවොච– 
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‘‘හන්ද, කුයතොනුභවංවච්ොයයනොආගච්ෙතිදිවාදිවස්සා’’ති? 

‘‘ඉයතො හි යෙො අහං, යභො, ආගච්ොමි සමණස්ස යගොතමස්ස
සන්තිකා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤති, භවං වච්ොයයනො, සමණස්ස යගොතමස්ස 

පඤ්ඤායවයයත්තියං? 

‘‘පණ්ඩියතොමඤ්යඤ’’ති. 

‘‘යකොචාහං, යභො, යකොචසමණස්සයගොතමස්සපඤ්ඤායවයයත්තියං 
ජානිස්සාමි! යසොපි නූනස්ස තාදියසොව යයො සමණස්ස යගොතමස්ස
පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයයා’’ති. 

‘‘උළාරාය ෙලු භවං වච්ොයයනො සමණං යගොතමං පසංසාය
පසංසතී’’ති. 

‘‘යකොචාහං, යභො, යකොචසමණංයගොතමංපසංසිස්සාමි? 

‘‘පසත්ථපසත්යථොව යසො භවං යගොතයමො යසට්යඨො
යදවමනුස්සාන’’න්ති. 

‘‘කං පන භවං වච්ොයයනො අත්ථවසං සම්පස්සමායනො සමයණ

යගොතයමඑවං අිකප්පසන්යනො’’ති [අිකප්පසන්යනොයහොතීති(සයා.  ? 

‘‘යසයයථාපි, යභො, කුසයලො නාගවනියකො නාගවනං පවියසයය. යසො 

පස්යසයය නාගවයන මහන්තං හත්ථිපදං, දීඝයතො ච ආයතං, තිරියඤ්ච

විත්ථතං.යසොනිට්ඨං ගච්යෙයය–‘මහාවත, යභො, නායගො’ති.එවයමවයෙො

අහං, යභො, යයතො අද්දසං සමයණ යගොතයම චත්තාරි පදානි අථාහං

නිට්ඨමගමං – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො, 
සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

289. ‘‘කතමානි චත්තාරි? ඉධාහං, යභො, පස්සාමි එකච්යච 

ෙත්තියපණ්ඩියතනිපුයණකතපරප්පවායද වාලයවධිරූයප, යතිකන්දන්තා 

[යවොිකන්දන්තා (සී. .).  වි + අව + ිකන්දන්තා  මඤ්යඤ චරන්ති 

පඤ්ඤාගයතනදිට්ඨිගතානි.යතසුණන්ති–‘සමයණොෙලු, යභො, යගොතයමො
අමුකංනාමගාමංවා නිගමංවාඔසරිස්සතී’ති.යතපඤ්හංඅිකසඞ්ෙයරොන්ති
–‘ඉමංමයංපඤ්හංසමණංයගොතමං උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාම.එවංයච

යනොපුට්යඨොඑවංබයාකරිස්සති, එවමස්සමයං වාදංආයරොයපස්සාම.එවං

යචපි යනො පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සති, එවම්පිස්ස මයං වාදං 

ආයරොයපස්සාමා’ති.යතසුණන්ති–‘සමයණොෙලු, යභො, යගොතයමොඅමුකං
නාම ගාමං වා නිගමං වා ඔසයටො’ති. යත යයන සමයණො යගොතයමො
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යතනුපසඞ්කමන්ති. යත සමයණො යගොතයමො ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති
සමාදයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. යත සමයණන යගොතයමන
ධම්මියාකථාය සන්දස්සිතාසමාදපිතාසමුත්යතජිතාසම්පහංසිතානයචව

සමණංයගොතමංපඤ්හං පුච්ෙන්ති, කුයතොස්ස [කුතස්ස(සී.සයා..).   වාදං 

ආයරොයපස්සන්ති? අඤ්ඤදත්ථු සමණස්යසව යගොතමස්ස සාවකා 

සම්පජ්ජන්ති. යදාහං, යභො, සමයණ යගොතයම ඉමං පඨමං පදං අද්දසං 

අථාහං නිට්ඨමගමං – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා

ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘පුනචපරාහං, යභො, පස්සාමිඉයධකච්යචබ්රාහ්මණපණ්ඩියත…යප.… 
ගහපතිපණ්ඩියත…යප.… සමණපණ්ඩියත නිපුයණ කතපරප්පවායද
වාලයවධිරූයප යත ිකන්දන්තා මඤ්යඤ චරන්ති පඤ්ඤාගයතන
දිට්ඨිගතානි. යත සුණන්ති – ‘සමයණො ෙලු යභො යගොතයමො අමුකං නාම 

ගාමංවානිගමංවාඔසරිස්සතී’ති.යතපඤ්හං අිකසඞ්ෙයරොන්ති‘ඉමංමයං
පඤ්හංසමණංයගොතමංඋපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාම.එවංයච යනොපුට්යඨො

එවං බයාකරිස්සති, එවමස්ස මයං වාදං ආයරොයපස්සාම. එවං යචපි යනො

පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සති, එවංපිස්ස මයං වාදං ආයරොයපස්සාමා’ති. යත
සුණන්ති ‘සමයණො ෙලු යභො යගොතයමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං වා
ඔසයටො’ති. යත යයන සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කමන්ති. යත 
සමයණොයගොතයමොධම්මියාකථායසන්දස්යසතිසමාදයපතිසමුත්යතයජති
සම්පහංයසති. යත සමයණන යගොතයමන ධම්මියා කථාය සන්දස්සිතා
සමාදපිතා සමුත්යතජිතා සම්පහංසිතා න යචව සමණං යගොතමං පඤ්හං

පුච්ෙන්ති, කුයතොස්ස වාදං ආයරොයපස්සන්ති? අඤ්ඤදත්ථු සමණංයයව
යගොතමංඔකාසංයාචන්තිඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජාය.යතසමයණො 

යගොතයමො පබ්බායජති [පබ්බායජති උපසම්පායදති (සී.  . යත තත්ථ
පබ්බජිතා සමානා වූපකට්ඨා අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරන්තා 
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං

අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති.යතඑවමාහංසු – ‘මනංවත, 

යභො, අනස්සාම, මනං වත, යභො, පනස්සාම; මයඤ්හි පුබ්යබ අස්සමණාව

සමානා සමණම්හාති පටිජානිම්හ, අබ්රාහ්මණාව සමානා බ්රාහ්මණම්හාති

පටිජානිම්හ, අනරහන්යතොව සමානා අරහන්තම්හාති පටිජානිම්හ. ඉදානි

යෙොම්හ සමණා, ඉදානි යෙොම්හ බ්රාහ්මණා, ඉදානි යෙොම්හ අරහන්යතො’ති.

යදාහං, යභො, සමයණ යගොතයම ඉමං චතුත්ථං පදං අද්දසං අථාහං 

නිට්ඨමගමං – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො, 
සුප්පටිපන්යනො භගවයතොසාවකසඞ්යඝො’’’ති. 

‘‘යයතො යෙො අහං, යභො, සමයණ යගොතයම ඉමානි චත්තාරි පදානි

අද්දසං අථාහං නිට්ඨමගමං – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො 

භගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’’’ති. 
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290. එවං වුත්යත, ජාණස්යසොණි බ්රාහ්මයණො සබ්බයසතා වළවාිකරථා
ඔයරොහිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං
පණායමත්වා තික්ෙත්තුං උදානං උදායනසි – ‘‘නයමො තස්ස භගවයතො

අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස; නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.
අප්යපව නාම මයම්පි කදාචි කරහචි යතන යභොතා යගොතයමන සද්ධිං

සමාගච්යෙයයාම, අප්යපව නාම සියා යකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති! අථ

යෙො ජාණස්යසොණි බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයෙොජාණස්යසොණි
බ්රාහ්මයණො යාවතයකො අයහොසි පියලොතියකන පරිබ්බාජයකන සද්ධිං

කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො ආයරොයචසි. එවං වුත්යත, භගවා

ජාණස්යසොණිං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘‘න යෙො, බ්රාහ්මණ, එත්තාවතා 

හත්ථිපයදොපයමො විත්ථායරන පරිෙයයරො යහොති. අපි ච, බ්රාහ්මණ, යථා

හත්ථිපයදොපයමො විත්ථායරන පරිෙයයරො යහොති තං සුණාහි, සාධුකං මනසි

කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යෙො ජාණස්යසොණි බ්රාහ්මයණො
භගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

291. ‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, නාගවනියකො නාගවනං පවියසයය. යසො

පස්යසයය නාගවයන මහන්තං හත්ථිපදං, දීඝයතො ච ආයතං, තිරියඤ්ච
විත්ථතං. යයො යහොති කුසයලො නාගවනියකො යනව තාව නිට්ඨං ගච්ෙති –

‘මහාවත, යභො, නායගො’ති.තංකිස්සයහතු? සන්තිහි, බ්රාහ්මණ, නාගවයන

වාමනිකානාම හත්ථිනියයොමහාපදා, තාසංයපතංපදංඅස්සාති. 

‘‘යසො තමනුගච්ෙති. තමනුගච්ෙන්යතො පස්සති නාගවයන මහන්තං 

හත්ථිපදං, දීඝයතොචආයතං, තිරියඤ්චවිත්ථතං, උච්චාචනියසවිතං.යයො

යහොතිකුසයලො නාගවනියකොයනවතාවනිට්ඨංගච්ෙති–‘මහාවත, යභො, 

නායගො’ති. තං කිස්ස යහතු? සන්ති හි, බ්රාහ්මණ, නාගවයන උච්චා

කාළාරිකානාමහත්ථිනියයොමහාපදා, තාසංයපතංපදං අස්සාති. 

‘‘යසො තමනුගච්ෙති. තමනුගච්ෙන්යතො පස්සති නාගවයන මහන්තං

හත්ථිපදං, දීඝයතොචආයතං, තිරියඤ්චවිත්ථතං, උච්චාචනියසවිතං, උච්චා
ච දන්යතහි ආරඤ්ජිතානි. යයො යහොති කුසයලො නාගවනියකො යනව තාව 

නිට්ඨං ගච්ෙති – ‘මහා වත, යභො, නායගො’ති. තං කිස්ස යහතු? සන්ති හි, 

බ්රාහ්මණ, නාගවයනඋච්චාකයණරුකානාම හත්ථිනියයො මහාපදා, තාසං
යපතංපදංඅස්සාති. 

‘‘යසො තමනුගච්ෙති. තමනුගච්ෙන්යතො පස්සති නාගවයන මහන්තං 

හත්ථිපදං, දීඝයතොචආයතං, තිරියඤ්චවිත්ථතං, උච්චාචනියසවිතං, උච්චා

ච දන්යතහි ආරඤ්ජිතානි, උච්චා ච සාොභඞ්ගං. තඤ්ච නාගං පස්සති
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පටුන 

රුක්ෙමූලගතං වා අබ්යභොකාසගතං වා ගච්ෙන්තං වා තිට්ඨන්තං වා
නිසින්නං වා නිපන්නං වා. යසො නිට්ඨං ගච්ෙති – ‘අයයමව යසො
මහානායගො’ති. 

‘‘එවයමව යෙො, බ්රාහ්මණ, ඉධ තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො ඉමං යලොකං
සයදවකංසමාරකං සබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයං
අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං; 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. තං ධම්මං සුණාති 
ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වාකුයල පච්චාජායතො. යසො
තංධම්මංසුත්වා තථාගයතසද්ධංපටිලභති.යසොයතනසද්ධාපටිලායභන

සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රයජොපයථො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ෙලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොයදත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන සමයයන අප්පං වා
යභොගක්ෙන්ධං පහාය මහන්තං වා යභොගක්ෙන්ධං පහාය අප්පං වා
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ොයදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජති. 

292. ‘‘යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො ිකක්ඛූනං 
සික්ොසාජීවසමාපන්යනො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති දින්නාදායී 

දින්නපාටිකඞ්ඛී.අයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනාවිහරති. 

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාර යහොති ආරාචාර විරයතො යමථුනා 
ගාමධම්මා. 

‘‘මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො 

යථයතො [යඨයතො(සයා.කං.   පච්චයියකොඅවිසංවාදයකො යලොකස්ස. 

‘‘පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති, ඉයතොසුත්වා

න අමුත්ර අක්ොතා ඉයමසං යභදාය, අමුත්ර වා සුත්වා න ඉයමසං අක්ොතා

අමූසං යභදාය. ඉති ිකන්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා, 
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සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා

යහොති. 

‘‘ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති. යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුො යපමනීයා හදයඞ්ගමා යපොර බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා තථාරූපිංවාචංභාසිතායහොති. 

‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී 

භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා කායලන
සාපයදසං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 

293. ‘‘යසො බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතොයහොති, එකභත්තියකො

යහොති රත්තූපරයතො, විරයතො විකාලයභොජනා, නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා

පටිවිරයතො යහොති, මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා 

පටිවිරයතො යහොති, උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති, 

ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො යහොති, ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, දාසිදාසපටිග්ගහණා 

පටිවිරයතො යහොති, අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

හත්ථිගවාස්සවළවාපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

යෙත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා

පටිවිරයතො යහොති, කයවික්කයා පටිවිරයතො යහොති, 

තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො යහොති, 

උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා පටිවිරයතො යහොති, 

යෙදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා [සාහසාකාරා (ක.   

පටිවිරයතො යහොති [ඉමස්ස අනන්තරං ‘‘යසො ඉමිනා අරියයන
සීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුෙං පටිසංයවයදතී’’ති

වචනං දීඝනිකායය ආගතං, තං ඉධ සන්යතොසකථාවසායන ආගතං, සා ච

සන්යතොසකථා තත්ථසතිසම්පජඤ්ඤානන්තරයමවආගතා . 

294. ‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන 
කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති 

සමාදායයව පක්කමති. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව

යඩති සපත්තභායරොව යඩති, එවයමව ිකක්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන
යයයනව පක්කමති සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමිනා අරියයන 
සීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුෙංපටිසංයවයදති. 
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295. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අිකජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දංසුත්වා…යප.…ඝායනනගන්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායරසං
සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග්ගාහීයහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා

අන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය
සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො
අජ්ඣත්තංඅබයායසකසුෙං පටිසංයවයදති. 

‘‘යසො අිකක්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරයහොති, ආයලොකියත 

වියලොකියත සම්පජානකාර යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාර 

යහොති, සංඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාර යහොති, අසියත .)යත 

ොයියත සායියත සම්පජානකාර යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම 

සම්පජානකාර යහොති, ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත
තුණ්හීභායව සම්පජානකාරයහොති. 

296. ‘‘යසොඉමිනාචඅරියයනසීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතො, (ඉමාය

ච අරියාය සන්තුට්ඨියා සමන්නාගයතො  [( ) එත්ථන්තයර පායඨො ඉධ 

නදිස්සති, චතුක්කඞ්ගුත්තයරපනඉමස්මිංඨායනදිස්සති, අට්ඨකථාටීකාසු
ච තදත්යථොපකාසියතො.තස්මායසොඑත්ථපටීෙයරියතො  ඉමිනාචඅරියයන 

ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, ඉමිනා ච අරියයන සතිසම්පජඤ්යඤන
සමන්නාගයතො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ෙමූලං පබ්බතං
කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො

පච්ොභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභජිත්වා, උජුං

කායංපණිධාය, පරිමුෙංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොඅිකජ්ඣංයලොයකපහාය 

විගතාිකජ්යඣන යචතසා විහරති, අිකජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති.

බයාපාදප්පයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො විහරති, 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)බයාපාදප්පයදොසාචිත්තං පරියසොයධති.ථිනමිද්ධං

පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, 
ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධයතො

විහරති, අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං
පරියසොයධති. විචිකිච්ෙං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විහරති අකථංකථී

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ොයචිත්තං පරියසොයධති. 

297. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස

පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
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පටුන 

ඉදම්පි වුච්චති, බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං ඉතිපි, 
තථාගතාරඤ්ජිතං ඉතිපි. න ත්යවව තාව අරියසාවයකො නිට්ඨං ගච්ෙති –

‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
භගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදම්පි වුච්චති, බ්රාහ්මණ…යප.… 
සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු.)තියාච විරාගාඋයපක්ෙයකොචවිහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ෙන්ති‘උයපක්ෙයකොසතිමාසුෙවිහාර’ති තතියංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති. ඉදම්පි වුච්චති, බ්රාහ්මණ…යප.… සුප්පටිපන්යනො භගවයතො 
සාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා, 

පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදම්පිවුච්චති, 

බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං ඉතිපි, තථාගතාරඤ්ජිතං
ඉතිපි. න ත්යවව තාව අරියසාවයකො නිට්ඨං ගච්ෙති – ‘සම්මාසම්බුද්යධො

භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො භගවයතො
සාවකසඞ්යඝො’ති. 

298. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති.ඉදම්පිවුච්චති, බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං

ඉතිපි, තථාගතාරඤ්ජිතංඉතිපි.නත්යවවතාවඅරියසාවයකොනිට්ඨං ගච්ෙති

–‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, ස්වාක්ොයතොභගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො 
භගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත සත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත 

පජානාති. ඉදම්පි වුච්චති, බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං

ඉතිපි, තථාගතාරඤ්ජිතංඉතිපි.නත්යවවතාවඅරියසාවයකොනිට්ඨංගච්ෙති
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– ‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, ස්වාක්ොයතොභගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
භගවයතො සාවකසඞ්යඝො’ති. 

299. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ෙයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා’ති

යථාභූතං පජානාති. ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. ඉදම්පි

වුච්චති, බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං ඉතිපි, 

තථාගතාරඤ්ජිතංඉතිපි.නත්යවවතාවඅරියසාවයකොනිට්ඨංගයතොයහොති, 

අපිචයෙොනිට්ඨං ගච්ෙති–‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, ස්වාක්ොයතොභගවතා

ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො භගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

‘‘තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 

භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං

විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 

නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. ඉදම්පි වුච්චති, බ්රාහ්මණ, තථාගතපදං

ඉතිපි, තථාගතනියසවිතං ඉතිපි, තථාගතාරඤ්ජිතං ඉතිපි. එත්තාවතා යෙො, 

බ්රාහ්මණ, අරියසාවයකො නිට්ඨං ගයතො යහොති – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, 

ස්වාක්ොයතොභගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතො සාවකසඞ්යඝො’ති.

එත්තාවතා යෙො, බ්රාහ්මණ, හත්ථිපයදොපයමො විත්ථායරන පරිෙයයරො 
යහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, ජාණස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අිකක්කන්තං, යභොයගොතම, අිකක්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යෙයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ෙන්තීති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං

ගච්ොමි, ධම්මඤ්ච, ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමංභවං යගොතයමොධායරතු 

අජ්ජතග්යගපාණයපතංසරණංගත’’න්ති. 

චූළහත්ථිපයදොපමසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තං 

300. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ිකක්ඛූ
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ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො ිකක්ෙයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං. ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච–

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, යානි කානිචි ජඞ්ගලානං පාණානං පදජාතානි

සබ්බානි තානි හත්ථිපයද සයමොධානං ගච්ෙන්ති, හත්ථිපදං යතසං 

අග්ගමක්ොයති යදිදං මහන්තත්යතන; එවයමව යෙො, ආවුයසො, යය යකචි
කුසලාධම්මා සබ්යබයතචතූසුඅරියසච්යචසුසඞ්ගහංගච්ෙන්ති.කතයමසු

චතූසු? දුක්යෙ අරියසච්යච, දුක්ෙසමුදයය අරියසච්යච, දුක්ෙනියරොයධ 

අරියසච්යච, දුක්ෙනියරොධගාමිනියාපටිපදායඅරියසච්යච’’. 

301. ‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ෙංඅරියසච්චං? ජාතිපිදුක්ො, ජරාපිදුක්ො, 

මරණම්පි දුක්ෙං, යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසාපි දුක්ො, යම්පිච්ෙං

නලභති තම්පි දුක්ෙං; සංඛිත්යතන, පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා දුක්ො. කතයම

චාවුයසො, පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා? යසයයථිදං – රූපුපාදානක්ෙන්යධො, 

යවදනුපාදානක්ෙන්යධො, සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්යධො, 

සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්යධො, විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්යධො. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, රූපුපාදානක්ෙන්යධො? චත්තාරි ච මහාභූතානි, 
චතුන්නඤ්චමහාභූතානංඋපාදායරූපං. 

‘‘කතමා චාවුයසො, චත්තායරො මහාභූතා? පථවීධාතු, ආයපොධාතු, 

යතයජොධාතු, වායයොධාතු. 

302. ‘‘කතමාචාවුයසො, පථවීධාතු? පථවීධාතුසියාඅජ්ඣත්තිකා, සියා

බාහිරා.කතමාචාවුයසො, අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතු? යංඅජ්ඣත්තංපච්චත්තං 

කක්ෙළං ෙරිගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – යකසා යලොමා නො දන්තා
තයචො මංසං න්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං හදයං යකනං කියලොමකං

පිහකං පප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරසං, යං වා පනඤ්ඤම්පි
කිඤ්චි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං කක්ෙළං ෙරිගතං උපාදින්නං. අයං

වුච්චතාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු. යා යචව යෙො පන අජ්ඣත්තිකා

පථවීධාතු, යා ච බාහිරා පථවීධාතු, පථවීධාතුයරයවසා. ‘තං යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති–එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පථවීධාතුයා 

නිබ්බින්දති, පථවීධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

‘‘යහොති යෙො යසො, ආවුයසො, සමයයො යං බාහිරා ආයපොධාතු පකුප්පති 

[පථවීධාතු පකුප්පති (ක.  . අන්තරහිතා තස්මිං සමයය බාහිරා පථවීධාතු

යහොති. තස්සා හි නාම, ආවුයසො, බාහිරාය පථවීධාතුයා තාව මහල්ලිකාය

අනිච්චතා පඤ්ඤායිස්සති, ෙයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, වයධම්මතා 

පඤ්ඤායිස්සති, විපරිණාමධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති. කිං පනිමස්ස
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පටුන 

මත්තට්ඨකස්ස කායස්සතණ්හුපාදින්නස්ස‘අහන්තිවාමමන්තිවාඅස්මී’ති

වා? අථඛ්වාස්ස යනොයතයවත්ථයහොති. 

‘‘තඤ්යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුං පයර අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති 

යරොයසන්තිවියහයසන්ති, යසොඑවංපජානාති – ‘උප්පන්නායෙොයමඅයං

යසොතසම්ඵස්සජා දුක්ෙයවදනා. සා ච යෙො පටිච්ච, යනො අපටිච්ච. කිං

පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච’. යසො [යසොපියෙො (සයා. , යසොපි (ක.   ඵස්යසො

අනිච්යචොතිපස්සති, යවදනාඅනිච්චාතිපස්සති, සඤ්ඤා අනිච්චාතිපස්සති, 

සඞ්ොරා අනිච්චාති පස්සති, විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති පස්සති. තස්ස
ධාතාරම්මණයමවචිත්තංපක්ෙන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති. 

‘‘තඤ්යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුං පයර අනිට්යඨහි අකන්යතහි අමනායපහි 
සමුදාචරන්ති – පාණිසම්ඵස්යසනපි යලඩ්ඩුසම්ඵස්යසනපි
දණ්ඩසම්ඵස්යසනපි සත්ථසම්ඵස්යසනපි.යසොඑවංපජානාති–‘තථාභූයතො

යෙො අයං කායයො යථාභූතස්මිං කායය පාණිසම්ඵස්සාපි කමන්ති, 

යලඩ්ඩුසම්ඵස්සාපි කමන්ති, දණ්ඩසම්ඵස්සාපි කමන්ති, සත්ථසම්ඵස්සාපි
කමන්ති. වුත්තං යෙො පයනතං භගවතා කකචූපයමොවායද – 

‘‘උභයතොදණ්ඩයකන යචපි, ිකක්ෙයව, කකයචන යචොරා ඔචරකා

අඞ්ගමඞ්ගානිඔකන්යතයයං, තත්රාපියයොමයනොපදූයසයයනයමයසොයතන

සාසනකයරො’’ති. ආරද්ධං යෙො පන යම වීරියං භවිස්සති අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං

එකග්ගං. කාමං දානි ඉමස්මිං කායය පාණිසම්ඵස්සාපි කමන්තු, 

යලඩ්ඩුසම්ඵස්සාපි කමන්තු, දණ්ඩසම්ඵස්සාපි කමන්තු, සත්ථසම්ඵස්සාපි 

කමන්තු, කරයතිහිදංබුද්ධානංසාසන’න්ති. 

‘‘තස්සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවංබුද්ධංඅනුස්සරයතොඑවංධම්මං 
අනුස්සරයතො එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න 

සණ්ඨාති.යසොයතන සංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති – ‘අලාභාවතයම, න

වත යමලාභා, දුල්ලද්ධංවතයම, නවතයමසුලද්ධං, යස්සයම එවංබුද්ධං

අනුස්සරයතො, එවං ධම්මං අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො, 

උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න සණ්ඨාතී’ති. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුණිසා

සසුරං දිස්වා සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති; එවයමව යෙො, ආවුයසො, තස්ස

යච ිකක්ඛුයනො එවං බුද්ධං අනුස්සරයතො, එවං ධම්මං අනුස්සරයතො, එවං

සඞ්ඝං අනුස්සරයතො, උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න සණ්ඨාති, යසො යතන

සංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති–‘අලාභාවතයමනවතයමලාභා, දුල්ලද්ධං

වතයම, න වතයමසුලද්ධං, යස්සයමඑවංබුද්ධංඅනුස්සරයතොඑවංධම්මං

අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො, උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න

සණ්ඨාතී’ති.තස්සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවංබුද්ධංඅනුස්සරයතො, එවං

ධම්මං අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො උයපක්ො කුසලනිස්සිතා
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සණ්ඨාති, යසො යතන අත්තමයනො යහොති. එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනොබහුකතංයහොති. 

303. ‘‘කතමා චාවුයසො, ආයපොධාතු? ආයපොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා චාවුයසො අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආයපො ආයපොගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – පිත්තං යසම්හං
පුබ්යබො යලොහිතං යසයදො යමයදො අස්සු වසා යෙයළො සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා

මුත්තං, යංවාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තං පච්චත්තංආයපොආයපොගතං

උපාදින්නං – අයං වුච්චතාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු. යා යචව යෙො

පනඅජ්ඣත්තිකාආයපොධාතුයාචබාහිරාආයපොධාතු, ආයපොධාතුයරයවසා.

‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

ආයපොධාතුයා නිබ්බින්දති, ආයපොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

‘‘යහොතියෙොයසො, ආවුයසො, සමයයොයංබාහිරාආයපොධාතුපකුප්පති.

සා ගාමම්පි වහති, නිගමම්පි වහති, නගරම්පි වහති, ජනපදම්පි වහති, 

ජනපදපයදසම්පි වහති.යහොතියෙොයසො, ආවුයසො, සමයයොයංමහාසමුද්යද

යයොජනසතිකානිපි උදකානි ඔගච්ෙන්ති, ද්වියයොජනසතිකානිපි උදකානි

ඔගච්ෙන්ති, තියයොජනසතිකානිපි උදකානි ඔගච්ෙන්ති, 

චතුයයොජනසතිකානිපි උදකානි ඔගච්ෙන්ති, පඤ්චයයොජනසතිකානිපි

උදකානි ඔගච්ෙන්ති, ෙයයොජනසතිකානිපි උදකානි ඔගච්ෙන්ති, 

සත්තයයොජනසතිකානිපි උදකානි ඔගච්ෙන්ති. යහොති යෙො යසො, ආවුයසො, 

සමයයොයංමහාසමුද්යද සත්තතාලම්පිඋදකං සණ්ඨාති, ෙත්තාලම්පිඋදකං 

සණ්ඨාති, පඤ්චතාලම්පි උදකං සණ්ඨාති, චතුත්තාලම්පි උදකං සණ්ඨාති, 

තිතාලම්පි උදකං සණ්ඨාති, ද්විතාලම්පි උදකං සණ්ඨාති, තාලමත්තම්පි 

[තාලංපි (සී.   උදකං සණ්ඨාති. යහොති යෙො යසො, ආවුයසො, සමයයො යං

මහාසමුද්යද සත්තයපොරිසම්පි උදකං සණ්ඨාති, ෙප්යපොරිසම්පි උදකං

සණ්ඨාති, පඤ්චයපොරිසම්පි උදකං සණ්ඨාති, චතුප්යපොරිසම්පි උදකං

සණ්ඨාති, තියපොරිසම්පි උදකං සණ්ඨාති, ද්වියපොරිසම්පි උදකං සණ්ඨාති, 

යපොරිසමත්තම්පි [යපොරිසංපි (සී.   උදකං සණ්ඨාති. යහොති යෙො යසො, 

ආවුයසො, සමයයො යං මහාසමුද්යද අඩ්ඪයපොරිසම්පි උදකං සණ්ඨාති, 

කටිමත්තම්පි උදකං සණ්ඨාති, ජාණකමත්තම්පි උදකං සණ්ඨාති, 

යගොප්ඵකමත්තම්පිඋදකංසණ්ඨාති.යහොතියෙොයසො, ආවුයසො, සමයයො, යං

මහාසමුද්යද අඞ්ගුලිපබ්බයතමනමත්තම්පිඋදකංනයහොති.තස්සාහිනාම, 

ආවුයසො, බාහිරාය ආයපොධාතුයා තාව මහල්ලිකාය අනිච්චතා 

පඤ්ඤායිස්සති, ෙයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, වයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, 
විපරිණාමධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති. කිං පනිමස්ස මත්තට්ඨකස්ස කායස්ස

තණ්හුපාදින්නස්ස ‘අහන්ති වා මමන්ති වා අස්මීති’ වා? අථ ඛ්වාස්ස

යනොයතයවත්ථයහොති…යප.…තස්සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවං බුද්ධං
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අනුස්සරයතො, එවංධම්මංඅනුස්සරයතො, එවංසඞ්ඝංඅනුස්සරයතොඋයපක්ො 

කුසලනිස්සිතාසණ්ඨාති.යසොයතනඅත්තමයනොයහොති.එත්තාවතාපියෙො, 

ආවුයසො, ිකක්ඛුයනො බහුකතංයහොති. 

304. ‘‘කතමාචාවුයසො, යතයජොධාතු? යතයජොධාතුසියා අජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා චාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – යයන ච

සන්තප්පති, යයන ච ජීරයති, යයන ච පරිඩය්හති, යයන ච

අසිත.)තොයිතසායිතංසම්මාපරිණාමංගච්ෙති, යංවාපනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි
අජ්ඣත්තං පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං – අයං

වුච්චතාවුයසො, අජ්ඣත්තිකායතයජොධාතු.යායචවයෙොපනඅජ්ඣත්තිකා

යතයජොධාතු යා ච බාහිරා යතයජොධාතු, යතයජොධාතුයරයවසා. ‘තං යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

යතයජොධාතුයානිබ්බින්දති, යතයජොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

‘‘යහොති යෙොයසො, ආවුයසො, සමයයොයංබාහිරා යතයජොධාතුපකුප්පති.

සා ගාමම්පි දහති, නිගමම්පි දහති, නගරම්පි දහති, ජනපදම්පි දහති, 
ජනපදපයදසම්පි දහති. සා හරිතන්තං වා පන්ථන්තං වා යසලන්තං වා
උදකන්තං වා රමණීයං වා භූමිභාගං ආගම්ම අනාහාරා නිබ්බායති. යහොති

යෙො යසො, ආවුයසො, සමයයො යං කුක්කුටපත්යතනපි න්හාරුදද්දුයලනපි

අග්ගිංගයවසන්ති. තස්සාහිනාම, ආවුයසො, බාහිරායයතයජොධාතුයාතාව

මහල්ලිකාය අනිච්චතා පඤ්ඤායිස්සති, ෙයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, 

වයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, විපරිණාමධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති. කිං
පනිමස්ස මත්තට්ඨකස්ස කායස්ස තණ්හුපාදින්නස්ස ‘අහන්ති වා මමන්ති

වා අස්මී’ති වා? අථ ඛ්වාස්ස යනොයතයවත්ථ යහොති…යප.… තස්ස යච, 

ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවංබුද්ධංඅනුස්සරයතොඑවංධම්මං අනුස්සරයතොඑවං

සඞ්ඝං අනුස්සරයතො උයපක්ො කුසලනිස්සිතා සණ්ඨාති, යසො යතන 

අත්තමයනොයහොති.එත්තාවතාපියෙො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොබහුකතංයහොති. 

305. ‘‘කතමා චාවුයසො, වායයොධාතු? වායයොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා චාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං වායයො වායයොගතංඋපාදින්නං, යසයයථිදං – උද්ධඞ්ගමා වාතා, 

අයධොගමා වාතා, කුච්ඡිසයා වාතා, යකොට්ඨාසයා [යකොට්ඨසයා (සී. .).   

වාතා, අඞ්ගමඞ්ගානුසාරියනො වාතා, අස්සායසො පස්සායසො ඉති, යං වා 
පනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තංපච්චත්තංවායයොවායයොගතංඋපාදින්නං–

අයං වුච්චතාවුයසො, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු. යා යචව යෙො පන

අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු, යා ච බාහිරා වායයොධාතු, වායයොධාතුයරයවසා.
‘තං යනතං මම යනයසොහමස්මි න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
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පටුන 

සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා 
වායයොධාතුයානිබ්බින්දතිවායයොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

‘‘යහොති යෙොයසො, ආවුයසො, සමයයොයංබාහිරා වායයොධාතුපකුප්පති.

සා ගාමම්පි වහති, නිගමම්පි වහති, නගරම්පි වහති, ජනපදම්පි වහති, 

ජනපදපයදසම්පි වහති. යහොති යෙො යසො, ආවුයසො, සමයයො යං ගිම්හානං

පච්ඡියම මායස තාලවණ්යටනපි විධූපයනනපි වාතං පරියයසන්ති, 

ඔස්සවයනපි තිණානි න ඉච්ෙන්ති. තස්සා හි නාම, ආවුයසො, බාහිරාය

වායයොධාතුයා තාව මහල්ලිකාය අනිච්චතා පඤ්ඤායිස්සති, ෙයධම්මතා

පඤ්ඤායිස්සති, වයධම්මතා පඤ්ඤායිස්සති, විපරිණාමධම්මතා
පඤ්ඤායිස්සති. කිං පනිමස්ස මත්තට්ඨකස්ස කායස්ස තණ්හුපාදින්නස්ස

‘අහන්තිවාමමන්තිවාඅස්මී’තිවා? අථඛ්වාස්සයනොයතයවත්ථ යහොති. 

‘‘තඤ්යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුං පයර අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති 

යරොයසන්ති වියහයසන්ති. යසො එවං පජානාති, උප්පන්නා යෙො යම අයං

යසොතසම්ඵස්සජා දුක්ො යවදනා. සා ච යෙො පටිච්ච, යනො අපටිච්ච. කිං

පටිච්ච? ඵස්සං පටිච්ච. යසොපි ඵස්යසො අනිච්යචොති පස්සති, යවදනා

අනිච්චාති පස්සති, සඤ්ඤාඅනිච්චාතිපස්සති, සඞ්ොරා අනිච්චාතිපස්සති, 
විඤ්ඤාණංඅනිච්චන්තිපස්සති.තස්සධාතාරම්මණයමවචිත්තංපක්ෙන්දති
පසීදති සන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති. 

‘‘තඤ්යච, ආවුයසො, ිකක්ඛුං පයර අනිට්යඨහි අකන්යතහි අමනායපහි 

සමුදාචරන්ති, පාණිසම්ඵස්යසනපියලඩ්ඩුසම්ඵස්යසනපිදණ්ඩසම්ඵස්යසනපි 

සත්ථසම්ඵස්යසනපි. යසො එවං පජානාති ‘තථාභූයතො යෙො අයං කායයො

යථාභූතස්මිංකායය පාණිසම්ඵස්සාපිකමන්ති, යලඩ්ඩුසම්ඵස්සාපිකමන්ති, 

දණ්ඩසම්ඵස්සාපි කමන්ති, සත්ථසම්ඵස්සාපිකමන්ති.වුත්තංයෙොපයනතං

භගවතාකකචූපයමොවායද ‘‘උභයතොදණ්ඩයකනයචපි, ිකක්ෙයව, කකයචන

යචොරාඔචරකාඅඞ්ගමඞ්ගානිඔකන්යතයයං. තත්රාපියයොමයනොපදූයසයය, 
නයමයසොයතනසාසනකයරො’’ති.ආරද්ධංයෙොපනයමවීරියං භවිස්සති

අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, 
සමාහිතං චිත්තං එකග්ගං. කාමං දානි ඉමස්මිං කායය පාණිසම්ඵස්සාපි

කමන්තු, යලඩ්ඩුසම්ඵස්සාපි කමන්තු, දණ්ඩසම්ඵස්සාපි කමන්තු, 
සත්ථසම්ඵස්සාපි කමන්තු.කරයතිහිදංබුද්ධානංසාසන’න්ති. 

‘‘තස්සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවංබුද්ධංඅනුස්සරයතො, එවං ධම්මං

අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න

සණ්ඨාති.යසො යතනසංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති – ‘අලාභාවතයම, න

වතයමලාභා, දුල්ලද්ධංවතයම, නවතයමසුලද්ධං.යස්සයමඑවංබුද්ධං 

අනුස්සරයතො, එවං ධම්මංඅනුස්සරයතො, එවංසඞ්ඝංඅනුස්සරයතොඋයපක්ො

කුසලනිස්සිතා න සණ්ඨාතී’ති. යසයයථාපි, ආවුයසො, සුණිසා සසුරං දිස්වා 
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සංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති; එවයමවයෙො, ආවුයසො, තස්සයච ිකක්ඛුයනො

එවං බුද්ධං අනුස්සරයතො, එවං ධම්මං අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං

අනුස්සරයතො, උයපක්ොකුසලනිස්සිතානසණ්ඨාති.යසොයතනසංවිජ්ජති

සංයවගං ආපජ්ජති–‘අලාභාවතයම, නවතයමලාභා, දුල්ලද්ධංවතයම, 

න වත යම සුලද්ධං. යස්ස යම එවං බුද්ධං අනුස්සරයතො, එවං ධම්මං

අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො, උයපක්ො කුසලනිස්සිතා න

සණ්ඨාතී’ති.තස්සයච, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොඑවංබුද්ධං අනුස්සරයතො, එවං

ධම්මං අනුස්සරයතො, එවං සඞ්ඝං අනුස්සරයතො, උයපක්ො කුසලනිස්සිතා 

සණ්ඨාති, යසො යතන අත්තමයනො යහොති. එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනොබහුකතං යහොති. 

306. ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, කට්ඨඤ්ච පටිච්ච වල්ලිඤ්ච පටිච්ච
තිණඤ්චපටිච්චමත්තිකඤ්චපටිච්චආකායසො පරිවාරියතො අගාරංත්යවව

සඞ්ෙං ගච්ෙති; එවයමවයෙො, ආවුයසො, අට්ඨිඤ්ච පටිච්චන්හාරුඤ්ච පටිච්ච
මංසඤ්චපටිච්චචම්මඤ්චපටිච්චආකායසොපරිවාරියතොරූපංත්යවවසඞ්ෙං 

ගච්ෙති.අජ්ඣත්තිකඤ්යචව, ආවුයසො, චක්ඛුංඅපරිිකන්නංයහොති, බාහිරාච

රූපාන ආපාථංආගච්ෙන්ති, යනොචතජ්යජොසමන්නාහායරොයහොති, යනව
තාව තජ්ජස්ස විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභායවො යහොති. අජ්ඣත්තිකඤ්යචව 

[අජ්ඣත්තිකඤ්යච(සී.සයා..). , අජ්ඣත්තිකඤ්යචපි(?)], ආවුයසො, චක්ඛුං

අපරිිකන්නං යහොති බාහිරා ච රූපා ආපාථං ආගච්ෙන්ති, යනො ච තජ්යජො 

සමන්නාහායරොයහොති, යනව තාවතජ්ජස්සවිඤ්ඤාණභාගස්සපාතුභායවො 

යහොති. යයතො ච යෙො, ආවුයසො, අජ්ඣත්තිකඤ්යචව චක්ඛුං අපරිිකන්නං

යහොති, බාහිරා ච රූපා ආපාථං ආගච්ෙන්ති, තජ්යජො ච සමන්නාහායරො
යහොති.එවංතජ්ජස්සවිඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභායවොයහොති.යංතථාභූතස්ස

රූපංතංරූපුපාදානක්ෙන්යධසඞ්ගහංගච්ෙති, යා තථාභූතස්ස යවදනාසා

යවදනුපාදානක්ෙන්යධ සඞ්ගහං ගච්ෙති, යා තථාභූතස්ස සඤ්ඤා සා 

සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්යධ සඞ්ගහං ගච්ෙති, යය තථාභූතස්ස සඞ්ොරා යත 

සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්යධසඞ්ගහංගච්ෙන්ති, යංතථාභූතස්සවිඤ්ඤාණංතං 
විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්යධසඞ්ගහංගච්ෙති. 

‘‘යසො එවං පජානාති – ‘එවඤ්හි කිර ඉයමසං පඤ්චන්නං 
උපාදානක්ෙන්ධානංසඞ්ගයහොසන්නිපායතොසමවායයොයහොති.වුත්තංයෙො

පයනතංභගවතා–‘යයො පටිච්චසමුප්පාදංපස්සති යසොධම්මංපස්සති; යයො
ධම්මං පස්සති යසො පටිච්චසමුප්පාදං පස්සතීති. පටිච්චසමුප්පන්නා යෙො
පනියම යදිදං පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා. යයො ඉයමසු පඤ්චසු 

උපාදානක්ෙන්යධසු ෙන්යදො ආලයයො අනුනයයො අජ්යඣොසානං යසො
දුක්ෙසමුදයයො. යයො ඉයමසුපඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු ෙන්දරාගවිනයයො

ෙන්දරාගප්පහානං, යසො දුක්ෙනියරොයධො’ති. එත්තාවතාපි යෙො, ආවුයසො, 
ිකක්ඛුයනොබහුකතංයහොති. 
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‘‘අජ්ඣත්තිකඤ්යචව, ආවුයසො, යසොතං අපරිිකන්නං යහොති…යප.…
ඝානං අපරිිකන්නං යහොති… ජිව්හා අපරිිකන්නා යහොති… කායයො

අපරිිකන්යනො යහොති… මයනො අපරිිකන්යනො යහොති, බාහිරා ච ධම්මා න

ආපාථං ආගච්ෙන්ති යනො ච තජ්යජො සමන්නාහායරො යහොති, යනව තාව

තජ්ජස්ස විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභායවො යහොති. අජ්ඣත්තියකො යචව, 

ආවුයසො, මයනොඅපරිිකන්යනොයහොති, බාහිරාචධම්මාආපාථං ආගච්ෙන්ති, 

යනො ච තජ්යජො සමන්නාහායරො යහොති, යනව තාව තජ්ජස්ස

විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභායවො යහොති. යයතො ච යෙො, ආවුයසො, 

අජ්ඣත්තියකොයචවමයනොඅපරිිකන්යනොයහොති, බාහිරාච ධම්මාආපාථං

ආගච්ෙන්ති, තජ්යජො ච සමන්නාහායරො යහොති, එවං තජ්ජස්ස 
විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභායවො යහොති. යං තථාභූතස්ස රූපං තං

රූපුපාදානක්ෙන්යධ සඞ්ගහං ගච්ෙති, යා තථාභූතස්ස යවදනා සා

යවදනුපාදානක්ෙන්යධ සඞ්ගහං ගච්ෙති, යා තථාභූතස්ස සඤ්ඤා සා

සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්යධ සඞ්ගහං ගච්ෙති, යය තථාභූතස්ස සඞ්ොරා යත

සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්යධසඞ්ගහංගච්ෙන්ති, යං තථාභූතස්සවිඤ්ඤාණංතං

විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්යධසඞ්ගහංගච්ෙති.යසොඑවංපජානාති – ‘එවඤ්හි
කිර ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාදානක්ෙන්ධානං සඞ්ගයහො සන්නිපායතො
සමවායයො යහොති. වුත්තං යෙො පයනතංභගවතා – ‘‘යයො පටිච්චසමුප්පාදං

පස්සති යසො ධම්මං පස්සති; යයො ධම්මං පස්සති යසො පටිච්චසමුප්පාදං
පස්සතී’’ති. පටිච්චසමුප්පන්නා යෙො පනියම යදිදං පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා.
යයො ඉයමසු පඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු ෙන්යදො ආලයයො අනුනයයො
අජ්යඣොසානංයසොදුක්ෙසමුදයයො.යයොඉයමසුපඤ්චසුඋපාදානක්ෙන්යධසු 

ෙන්දරාගවිනයයො ෙන්දරාගප්පහානං යසො දුක්ෙනියරොයධො’ති. එත්තාවතාපි

යෙො, ආවුයසො, ිකක්ඛුයනොබහුකතංයහොතී’’ති. 

ඉදමයවොච ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

මහාහත්ථිපයදොපමසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. මහාසායරොපමසුත්තං 

307. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරති ගිජ්ඣකූයට
පබ්බයතඅචිරපක්කන්යතයදවදත්යත.තත්රයෙොභගවායදවදත්තංආරබ්භ 

ිකක්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි

පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, දුක්යෙොතිණ්යණො

දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස
අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො 
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පටුන 

ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො
යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තානුක්කංයසති පරං වම්යභති – 

‘අහමස්මිලාභසක්කාරසියලොකවා [ලාභීසියලොකවා(සී..). , ලාභී සක්කාර

සියලොකවා(සයා.  , ඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූඅප්පඤ්ඤාතා අප්යපසක්ො’ති.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන මජ්ජති පමජ්ජති පමාදං ආපජ්ජති, 
පමත්යතොසමායනොදුක්ෙංවිහරති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං අතික්කම්ම තචං අතික්කම්ම

පපටිකං, සාොපලාසං යෙත්වා ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති
මඤ්ඤමායනො.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය–‘නවතායං

භවං පුරියසො අඤ්ඤාසි සාරං, නඅඤ්ඤාසියඵග්ගුං, නඅඤ්ඤාසිතචං, න 

අඤ්ඤාසිපපටිකං, නඅඤ්ඤාසිසාොපලාසං.තථා හයං [තථාපායං (ක.   
භවං පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො
රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං

අතික්කම්ම තචං අතික්කම්ම පපටිකං, සාොපලාසං යෙත්වා ආදාය
පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං

තඤ්චස්ස අත්ථං නානුභවිස්සතී’ති. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචො
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති –
ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, දුක්යෙොතිණ්යණොදුක්ෙපයරයතො, අප්යපවනාම
ඉමස්ස යකවලස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො 
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති 

‘අහමස්මි ලාභසක්කාරසියලොකවා, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ අප්පඤ්ඤාතා 
අප්යපසක්ො’ති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන මජ්ජති පමජ්ජති

පමාදංආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනොදුක්ෙංවිහරති.අයංවුච්චති, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුසාොපලාසං අග්ගයහසිබ්රහ්මචරියස්ස; යතනචයවොසානංආපාදි. 

308. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, එකච්යචො කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන 
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
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පටුන 

වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න
පමාදංආපජ්ජති. අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය
සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය

සීලසම්පදාය අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි සීලවා

කලයාණධම්යමො, ඉයමපනඤ්යඤ ිකක්ඛූ දුස්සීලාපාපධම්මා’ති.යසොතාය

සීලසම්පදායමජ්ජතිපමජ්ජතිපමාදං ආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනො දුක්ෙං
විහරති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

අතික්කම්යමවසාරංඅතික්කම්මයඵග්ගුං අතික්කම්මතචං, පපටිකංයෙත්වා
ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො

දිස්වාඑවංවයදයය–‘නවතායංභවංපුරියසොඅඤ්ඤාසිසාරං, න අඤ්ඤාසි

යඵග්ගුං, නඅඤ්ඤාසිතචං, නඅඤ්ඤාසිපපටිකං, නඅඤ්ඤාසිසාොපලාසං.
තථා හයංභවංපුරියසොසාරත්ථියකොසාරගයවසීසාරපරියයසනංචරමායනො
මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම

යඵග්ගුංඅතික්කම්ම තචං, පපටිකංයෙත්වාආදායපක්කන්යතො ‘සාර’න්ති

මඤ්ඤමායනො; යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං තඤ්චස්ස අත්ථං
නානුභවිස්සතී’ති. 

‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචොකුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන 

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න
පමාදංආපජ්ජති. අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය 

සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය

සීලසම්පදාය අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි සීලවා

කලයාණධම්යමො, ඉයමපනඤ්යඤ ිකක්ඛූ දුස්සීලාපාපධම්මා’ති.යසොතාය

සීලසම්පදායමජ්ජතිපමජ්ජතිපමාදං ආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනො දුක්ෙං

විහරති. අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු පපටිකං අග්ගයහසි බ්රහ්මචරියස්ස; 
යතනචයවොසානංආපාදි. 

309. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, එකච්යචො කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 
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දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන 

ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න

පමාදංආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය
සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය
සීලසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති. අප්පමත්යතො

සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො

යහොතිපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොතායසමාධිසම්පදාය අත්තානුක්කංයසති, 

පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි සමාහියතො එකග්ගචිත්යතො, ඉයම පනඤ්යඤ 
ිකක්ඛූ අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා’ති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය මජ්ජති

පමජ්ජති පමාදංආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනොදුක්ෙංවිහරති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමවසාරං අතික්කම්මයඵග්ගුංතචංයෙත්වාආදායපක්කයමයය
‘සාර’න්තිමඤ්ඤමායනො.තයමනං චක්ඛුමාපුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය‘න

වතායං භවං පුරියසො අඤ්ඤාසි සාරං, න අඤ්ඤාසි යඵග්ගුං, න අඤ්ඤාසි

තචං, න අඤ්ඤාසි පපටිකං, න අඤ්ඤාසි සාොපලාසං. තථා හයං භවං
පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො
රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං
තචං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස
සායරනසාරකරණීයං තඤ්චස්සඅත්ථංනානුභවිස්සතී’ති. 

‘‘එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචොකුලපුත්යතොසද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං 
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න

පමාදංආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය
සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය

සීලසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො
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සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො

යහොතිපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසො තායසමාධිසම්පදායඅත්තානුක්කංයසති, 

පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි සමාහියතො එකග්ගචිත්යතො, ඉයම පනඤ්යඤ
ිකක්ඛූ අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා’ති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය මජ්ජති

පමජ්ජති පමාදංආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනොදුක්ෙංවිහරති.අයංවුච්චති, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුතචංඅග්ගයහසිබ්රහ්මචරියස්ස; යතනචයවොසානංආපාදි. 

310. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, එකච්යචො කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න
පමාදංආපජ්ජති. අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය 

සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය

සීලසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො
සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො

යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සමාධිසම්පදාය න 

අත්තානුක්කංයසති, නපරංවම්යභති.යසොතායසමාධිසම්පදායනමජ්ජති
නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති අප්පමත්යතො සමායනො ඤාණදස්සනං
ආරායධති. යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තමයනො යහොති

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තානුක්කංයසති, 
පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි ජානං පස්සං විහරාමි. ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ
අජානංඅපස්සංවිහරන්තී’ති.යසොයතනඤාණදස්සයනනමජ්ජතිපමජ්ජති

පමාදං ආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනොදුක්ෙංවිහරති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමව සාරං යඵග්ගුං යෙත්වා ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති
මඤ්ඤමායනො.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය–‘න වතායං
භවං පුරියසො අඤ්ඤාසි සාරං න අඤ්ඤාසි යඵග්ගුං න අඤ්ඤාසි තචං න
අඤ්ඤාසි පපටිකං න අඤ්ඤාසි සාොපලාසං. තථා හයං භවං පුරියසො
සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස 
තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං යඵග්ගුං යෙත්වා ආදාය
පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං 

තඤ්චස්ස අත්ථං නානුභවිස්සතී’ති. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචො
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පටුන 

කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, දුක්යෙොතිණ්යණොදුක්ෙපයරයතො, අප්යපවනාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො
එවං පබ්බජියතො සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො
යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න 
පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න

අත්තානුක්කංයසති, නපරං වම්යභති.යසො යතනලාභසක්කාරසියලොයකන

න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො

සීලසම්පදංආරායධති.යසොතායසීලසම්පදාය අත්තමයනොයහොති, යනොච

යෙොපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොතායසීලසම්පදායන අත්තානුක්කංයසති, 
නපරංවම්යභති.යසොතායසීලසම්පදායනමජ්ජතිනප්පමජ්ජතින පමාදං

ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය

සමාධිසම්පදාය අත්තමයනොයහොති, යනොචයෙොපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසො

තාය සමාධිසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය

සමාධිසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො
සමායනො ඤාණදස්සනං ආරායධති. යසො යතන ඤාණදස්සයනන 
අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො යතන ඤාණදස්සයනන

අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති– ‘අහමස්මිජානංපස්සංවිහරාමි, ඉයම
පනඤ්යඤිකක්ඛූඅජානංඅපස්සං විහරන්තී’ති.යසොයතනඤාණදස්සයනන

මජ්ජතිපමජ්ජතිපමාදංආපජ්ජති, පමත්යතොසමායනො දුක්ෙංවිහරති.අයං

වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යඵග්ගුං අග්ගයහසි බ්රහ්මචරියස්ස; යතන ච
යවොසානංආපාදි. 

311. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ෙයව, එකච්යචො කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන 

ලාභසක්කාරසියලොයකනන අත්තමයනො යහොති, නපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න

පමාදංආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය

සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය

සීලසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො
සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො

යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සමාධිසම්පදාය න

අත්තානුක්කංයසති, නපරංවම්යභති. යසොතායසමාධිසම්පදායනමජ්ජති
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නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො ඤාණදස්සනං

ආරායධති. යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොයතනඤාණදස්සයනනනඅත්තානුක්කංයසති, 
නපරං වම්යභති. යසො යතනඤාණදස්සයනනනමජ්ජතිනප්පමජ්ජතින

පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො අසමයවියමොක්ෙං ආරායධති.

අට්ඨානයමතං [අට්ඨානං යෙො පයනතං (ක.  , ිකක්ෙයව, අනවකායසො යං
යසොිකක්ඛුතාය අසමයවිමුත්තියාපරිහායයථ. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
සාරඤ්යඤවයෙත්වා ආදායපක්කයමයය‘සාර’න්තිජානමායනො.තයමනං

චක්ඛුමාපුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය– ‘අඤ්ඤාසිවතායංභවංපුරියසොසාරං, 

අඤ්ඤාසි යඵග්ගුං, අඤ්ඤාසි තචං, අඤ්ඤාසි පපටිකං, අඤ්ඤාසි
සාොපලාසං. තථා හයං භවං පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
සාරඤ්යඤවයෙත්වා ආදායපක්කන්යතො‘සාර’න්තිජානමායනො.යඤ්චස්ස
සායරනසාරකරණීයංතඤ්චස්සඅත්ථං අනුභවිස්සතී’ති. 

‘‘එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ඉයධකච්යචොකුලපුත්යතොසද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන 

ලාභසක්කාරසියලොයකනන අත්තමයනො යහොති, නපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න

පමාදංආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො සීලසම්පදං ආරායධති. යසො තාය

සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. යසො තාය

සීලසම්පදාය න මජ්ජති නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො
සමායනො සමාධිසම්පදං ආරායධති. යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො

යහොති, යනො ච යෙො පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සමාධිසම්පදාය න

අත්තානුක්කංයසති, නපරංවම්යභති. යසොතායසමාධිසම්පදායනමජ්ජති

නප්පමජ්ජති න පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො ඤාණදස්සනං

ආරායධති. යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොයතනඤාණදස්සයනනනඅත්තානුක්කංයසති, 
නපරං වම්යභති. යසො යතනඤාණදස්සයනනනමජ්ජතිනප්පමජ්ජතින

පමාදං ආපජ්ජති, අප්පමත්යතො සමායනො අසමයවියමොක්ෙං ආරායධති.
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අට්ඨානයමතං, ිකක්ෙයව, අනවකායසොයංයසො ිකක්ඛුතායඅසමයවිමුත්තියා
පරිහායයථ. 

‘‘ඉතියෙො, ිකක්ෙයව, නයිදංබ්රහ්මචරියං ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසං, 

නසීලසම්පදානිසංසං, නසමාධිසම්පදානිසංසං, න ඤාණදස්සනානිසංසං.යා

ච යෙො අයං, ිකක්ෙයව, අකුප්පා යචයතොවිමුත්ති – එතදත්ථමිදං, ිකක්ෙයව, 

බ්රහ්මචරියං, එතංසාරංඑතංපරියයොසාන’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාසායරොපමසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. චූළසායරොපමසුත්තං 

312. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යෙො පිඞ්ගලයකොච්යෙො බ්රාහ්මයණො යයන 

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යෙො පිඞ්ගලයකොච්යෙො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘යයයම, යභො යගොතම, සමණබ්රාහ්මණා සඞ්ඝියනො ගණියනො ගණාචරියා

ඤාතා යසස්සියනො තිත්ථකරා සාධුසම්මතා, බහුජනස්ස, යසයයථිදං –

ෙයරයණොකස්සයපො, මක්ෙලියගොසායලො, අජියතොයකසකම්බයලො, පකුයධො

කච්චායයනො, සඤ්චයයො [සඤ්ජයයො (සී. සයා. .). ක.   යබලට්ඨපුත්යතො, 

නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො, සබ්යබයත සකාය පටිඤ්ඤාය අබ්භඤ්ඤංසු

සබ්යබව නාබ්භඤ්ඤංසු, උදාහු එකච්යච අබ්භඤ්ඤංසු එකච්යච

නාබ්භඤ්ඤංසූ’’ති? ‘‘අලං, බ්රාහ්මණ, තිට්ඨයතතං – සබ්යබයත සකාය

පටිඤ්ඤාය අබ්භඤ්ඤංසු සබ්යබව නාබ්භඤ්ඤංසු, උදාහු එකච්යච

අබ්භඤ්ඤංසුඑකච්යචනාබ්භඤ්ඤංසූති.ධම්මංයත, බ්රාහ්මණ, යදයසස්සාමි, 

තං සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යෙො 
පිඞ්ගලයකොච්යෙොබ්රාහ්මයණොභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

313. ‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී 
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං අතික්කම්ම තචං අතික්කම්ම

පපටිකං, සාොපලාසං යෙත්වා ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති
මඤ්ඤමායනො.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසො දිස්වාඑවංවයදයය–‘නවතායං

භවං පුරියසො අඤ්ඤාසිසාරං, නඅඤ්ඤාසියඵග්ගුං, න අඤ්ඤාසිතචං, න

අඤ්ඤාසි පපටිකං, න අඤ්ඤාසි සාොපලාසං. තථා හයං භවං පුරියසො 
සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස
තිට්ඨයතොසාරවයතො අතික්කම්යමවසාරංඅතික්කම්මයඵග්ගුංඅතික්කම්ම

තචං අතික්කම්ම පපටිකං, සාොපලාසං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො
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පටුන 

‘සාර’න්තිමඤ්ඤමායනො.යඤ්චස්සසායරන සාරකරණීයංතඤ්චස්සඅත්ථං
නානුභවිස්සතී’ති. 

314. ‘‘යසයයථාපිවා පන, බ්රාහ්මණ, පුරියසොසාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො 

අතික්කම්යමවසාරංඅතික්කම්මයඵග්ගුංඅතික්කම්මතචං, පපටිකංයෙත්වා
ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො

දිස්වාඑවංවයදයය–‘නවතායංභවංපුරියසොඅඤ්ඤාසිසාරං, න අඤ්ඤාසි

යඵග්ගුං, නඅඤ්ඤාසිතචං, නඅඤ්ඤාසිපපටිකං, නඅඤ්ඤාසිසාොපලාසං.
තථා හයංභවංපුරියසොසාරත්ථියකොසාරගයවසීසාරපරියයසනංචරමායනො
මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම
යඵග්ගුං අතික්කම්මතචං පපටිකං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති
මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං තඤ්චස්ස අත්ථං 
නානුභවිස්සතී’ති. 

315. ‘‘යසයයථාපිවා පන, බ්රාහ්මණ, පුරියසොසාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො 

අතික්කම්යමවසාරංඅතික්කම්මයඵග්ගුං, තචංයෙත්වාආදායපක්කයමයය
‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො.තයමනංචක්ඛුමා පුරියසො දිස්වා එවං වයදයය –

‘නවතායංභවංපුරියසො අඤ්ඤාසිසාරං, නඅඤ්ඤාසියඵග්ගුං, නඅඤ්ඤාසි

තචං, න අඤ්ඤාසි පපටිකං, න අඤ්ඤාසි සාොපලාසං. තථා හයං භවං
පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො

රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං, 
තචං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස
සායරනසාරකරණීයං තඤ්චස්සඅත්ථංනානුභවිස්සතී’ති. 

316. ‘‘යසයයථාපිවා පන, බ්රාහ්මණ, පුරියසොසාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

අතික්කම්යමව සාරං, යඵග්ගුං යෙත්වා ආදාය පක්කයමයය ‘සාර’න්ති
මඤ්ඤමායනො.තයමනංචක්ඛුමාපුරියසො දිස්වාඑවංවයදයය–‘නවතායං

භවං පුරියසො අඤ්ඤාසිසාරං, නඅඤ්ඤාසියඵග්ගුං, න අඤ්ඤාසිතචං, න

අඤ්ඤාසි පපටිකං, න අඤ්ඤාසි සාොපලාසං. තථා හයං භවං පුරියසො 
සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස

තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං, යඵග්ගුං යෙත්වා ආදාය
පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං
තඤ්චස්සඅත්ථංනානුභවිස්සතී’ති. 

317. ‘‘යසයයථාපිවා පන, බ්රාහ්මණ, පුරියසොසාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො 
සාරඤ්යඤව යෙත්වාආදායපක්කයමයය‘සාර’න්තිජානමායනො.තයමනං 

චක්ඛුමා පුරියසොදිස්වාඑවංවයදයය–‘අඤ්ඤාසිවතායංභවං පුරියසොසාරං, 
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පටුන 

අඤ්ඤාසි යඵග්ගුං, අඤ්ඤාසි තචං, අඤ්ඤාසි පපටිකං, අඤ්ඤාසි 
සාොපලාසං. තථා හයං භවං පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

සාරඤ්යඤවයෙත්වාආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්තිජානමායනො.යඤ්චස්ස
සායරනසාරකරණීයංතඤ්චස්සඅත්ථං අනුභවිස්සතී’ති. 

318. ‘‘එවයමව යෙො, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො සද්ධා 
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය

මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති –

‘අහමස්මි ලාභසක්කාරසියලොකවා, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ අප්පඤ්ඤාතා 
අප්යපසක්ො’ති. ලාභසක්කාරසියලොයකන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා

උත්තරිතරාචපණීතතරාච යතසංධම්මානංසච්ඡිකිරියායනෙන්දංජයනති, 

න වායමති, ඔලීනවුත්තියකො ච යහොති සාථලියකො. යසයයථාපි යසො, 

බ්රාහ්මණ, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො
මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම

යඵග්ගුං අතික්කම්මතචංඅතික්කම්මපපටිකං, සාොපලාසංයෙත්වා ආදාය 
පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන සාරකරණීයං

තඤ්චස්සඅත්ථං නානුභවිස්සති.තථූපමාහං, බ්රාහ්මණ, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

319. ‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. ලාභසක්කාරසියලොයකන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකො ච යහොති අසාථලියකො. යසො සීලසම්පදං ආරායධති.

යසො තායසීලසම්පදායඅත්තමයනොයහොති, පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොතාය

සීලසම්පදාය අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි සීලවා

කලයාණධම්යමො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ දුස්සීලා පාපධම්මා’ති.
සීලසම්පදාය ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච පණීතතරා ච යතසං

ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය න ෙන්දං ජයනති, න වායමති, ඔලීනවුත්තියකො ච



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  ඔපම්මවග්යගො 

222 

පටුන 

යහොති සාථලියකො. යසයයථාපි යසො, බ්රාහ්මණ, පුරියසො සාරත්ථියකො
සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො

සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං අතික්කම්ම තචං, 
පපටිකං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස

සායරන සාරකරණීයං, තඤ්චස්ස අත්ථං නානුභවිස්සති. තථූපමාහං, 

බ්රාහ්මණ, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

320. ‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන

ලාභසක්කාරසියලොයකනන අත්තමයනො යහොති, න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං 
වම්යභති. ලාභසක්කාරසියලොයකන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකො ච යහොති අසාථලියකො. යසො සීලසම්පදං ආරායධති.
යසො තාය සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න
පරංවම්යභති. සීලසම්පදායචයයඅඤ්යඤධම්මාඋත්තරිතරාචපණීතතරා

ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 

අයනොලීනවුත්තියකොච යහොතිඅසාථලියකො. යසොසමාධිසම්පදංආරායධති.

යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො

තාය සමාධිසම්පදාය අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති – ‘අහමස්මි

සමාහියතො එකග්ගචිත්යතො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ අසමාහිතා
විබ්භන්තචිත්තා’ති. සමාධිසම්පදාය ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරාච, යතසංධම්මානංසච්ඡිකිරියායනෙන්දංජයනති, නවායමති, 

ඔලීනවුත්තියකො ච යහොති සාථලියකො. යසයයථාපි යසො, බ්රාහ්මණ, පුරියසො
සාරත්ථියකො සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස

තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං අතික්කම්ම යඵග්ගුං, තචං
යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති මඤ්ඤමායනො. යඤ්චස්ස සායරන

සාරකරණීයං තඤ්චස්ස අත්ථං නානුභවිස්සති. තථූපමාහං, බ්රාහ්මණ, ඉමං
පුග්ගලංවදාමි. 

321. ‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය
මරයණන…යප.… අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන
ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තමයනො යහොති න පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.
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යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං 
වම්යභති. ලාභසක්කාරසියලොයකන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකො ච යහොති අසාථලියකො. යසො සීලසම්පදං ආරායධති.

යසො තාය සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න
පරංවම්යභති. සීලසම්පදායචයයඅඤ්යඤධම්මාඋත්තරිතරාචපණීතතරා

ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකොච යහොතිඅසාථලියකො. යසො සමාධිසම්පදංආරායධති.

යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොතායසමාධිසම්පදායනඅත්තානුක්කංයසති, න
පරං වම්යභති. සමාධිසම්පදාය ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකොචයහොති අසාථලියකො.යසොඤාණදස්සනංආරායධති.

යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තමයනො යහොති, පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. 

යසොයතනඤාණදස්සයනනඅත්තානුක්කංයසති, පරංවම්යභති–‘අහමස්මි

ජානංපස්සංවිහරාමි, ඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූඅජානංඅපස්සං විහරන්තී’ති.
ඤාණදස්සයනනචයයඅඤ්යඤධම්මාඋත්තරිතරාචපණීතතරාචයතසං 

ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය න ෙන්දං ජයනති, න වායමති, ඔලීනවුත්තියකො ච

යහොති සාථලියකො. යසයයථාපි යසො, බ්රාහ්මණ, පුරියසො සාරත්ථියකො
සාරගයවසී සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො

සාරවයතො අතික්කම්යමව සාරං, යඵග්ගුං යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො 

‘සාර’න්තිමඤ්ඤමායනො.යඤ්චස්සසායරනසාරකරණීයංතඤ්චස්සඅත්ථං

නානුභවිස්සති. තථූපමාහං, බ්රාහ්මණ, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

322. ‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො සද්ධා අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන

යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යෙහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යෙොතිණ්යණො දුක්ෙපයරයතො, අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො එවං පබ්බජියතො
සමායනො ලාභසක්කාරසියලොකං අිකනිබ්බත්යතති. යසො යතන

ලාභසක්කාරසියලොයකනන අත්තමයනො යහොති, නපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.

යසො යතන ලාභසක්කාරසියලොයකන න අත්තානුක්කංයසති, න පරං
වම්යභති. ලාභසක්කාරසියලොයකන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකො ච යහොති අසාථලියකො. යසො සීලසම්පදං ආරායධති.

යසො තාය සීලසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො. යසො තාය සීලසම්පදාය න අත්තානුක්කංයසති, න
පරංවම්යභති.සීලසම්පදායචයයඅඤ්යඤධම්මාඋත්තරිතරාච පණීතතරා

ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
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පටුන 

අයනොලීනවුත්තියකොච යහොතිඅසාථලියකො. යසොසමාධිසම්පදංආරායධති.

යසො තාය සමාධිසම්පදාය අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොතායසමාධිසම්පදායනඅත්තානුක්කංයසති, න
පරං වම්යභති. සමාධිසම්පදාය ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකොචයහොතිඅසාථලියකො.යසො ඤාණදස්සනංආරායධති.

යසො යතන ඤාණදස්සයනන අත්තමයනො යහොති, යනො ච යෙො 

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො.යසොයතනඤාණදස්සයනනනඅත්තානුක්කංයසති, 
න පරං වම්යභති. ඤාණදස්සයනන ච යය අඤ්යඤ ධම්මා උත්තරිතරා ච 

පණීතතරා ච යතසං ධම්මානං සච්ඡිකිරියාය ෙන්දං ජයනති, වායමති, 
අයනොලීනවුත්තියකොචයහොතිඅසාථලියකො. 

323. ‘‘කතයම ච, බ්රාහ්මණ, ධම්මා ඤාණදස්සයනන උත්තරිතරා ච 

පණීතතරාච? ඉධ, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි
ධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති. අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො ඤාණදස්සයනන උත්තරිතයරො ච
පණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං

දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො
ඤාණදස්සයනනඋත්තරිතයරොච පණීතතයරොච. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු.)තියාචවිරාගාඋයපක්ෙයකොච විහරති, 

සයතො ච සම්පජායනො සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ෙන්ති – ‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො ඤාණදස්සයනන 
උත්තරිතයරොචපණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. අයම්පියෙො, 

බ්රාහ්මණ, ධම්යමොඤාණදස්සයනනඋත්තරිතයරොචපණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො

ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යෙො, 

බ්රාහ්මණ, ධම්යමොඤාණදස්සයනන උත්තරිතයරොචපණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
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විහරති. අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො ඤාණදස්සයනන උත්තරිතයරො ච
පණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.

අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො ඤාණදස්සයනන උත්තරිතයරො ච
පණීතතයරොච. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි 

යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමොඤාණදස්සයනනඋත්තරිතයරොච පණීතතයරො ච. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුසබ්බයසොයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිහරති, පඤ්ඤායචස්ස

දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයම්පි යෙො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමො

ඤාණදස්සයනන උත්තරිතයරො ච පණීතතයරො ච. ඉයම යෙො, බ්රාහ්මණ, 
ධම්මාඤාණදස්සයනනඋත්තරිතරාචපණීතතරාච. 

324. ‘‘යසයයථාපි යසො, බ්රාහ්මණ, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ෙස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො 
සාරංයයව යෙත්වා ආදාය පක්කන්යතො ‘සාර’න්ති ජානමායනො. යඤ්චස්ස

සායරනසාරකරණීයං තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුභවිස්සති.තථූපමාහං, බ්රාහ්මණ, 
ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘ඉතියෙො, බ්රාහ්මණ, නයිදංබ්රහ්මචරියං ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසං, 

නසීලසම්පදානිසංසං, නසමාධිසම්පදානිසංසං, න ඤාණදස්සනානිසංසං.යා

ච යෙො අයං, බ්රාහ්මණ, අකුප්පා යචයතොවිමුත්ති – එතදත්ථමිදං, බ්රාහ්මණ, 

බ්රහ්මචරියං, එතංසාරංඑතං පරියයොසාන’’න්ති. 

එවං වුත්යත, පිඞ්ගලයකොච්යෙො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණයපතං සරණං
ගත’’න්ති. 

චූළසායරොපමසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

ඔපම්මවග්යගොනිට්ඨියතොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

යමොළියඵග්ගුනරිට්ඨඤ්ච නායමො, අන්ධවයන කථිපුණ්ණංනිවායපො; 
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රාසිකයණරුමහාගජනායමො, සාරූපයමො [සාරවයරො (සයා. , 
සාරවයනො(ක.   පුනපිඞ්ගලයකොච්යෙො. 
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4. මහා මකවග්ය ො 

1. චූළය ොසිඞ් සුත්තං 

325. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවානාතියක [නාදියක (සී. සයා.

.). , ඤාතියක (ක.   විහරති ගිඤ්ජකාවසයථ. යතන යෙො පන සමයයන
ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච නන්දියයො ආයස්මා ච කිමියලො 

[කිම්බියලො (සී. .).ක.   යගොසිඞ්ගසාලවනදායයවිහරන්ති.අථයෙොභගවා
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන යගොසිඞ්ගසාලවනදායයො
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යෙො දායපායලො භගවන්තං දූරයතොව ආගච්ෙන්තං.

දිස්වානභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘මා, සමණ, එතංදායංපාවිසි.සන්යතත්ථ 
තයයොකුලපුත්තාඅත්තකාමරූපාවිහරන්ති.මායතසංඅඵාසුමකාසී’’ති. 

අස්යසොසි යෙො ආයස්මා අනුරුද්යධො දායපාලස්ස භගවතා සද්ධිං 

මන්තයමානස්ස. සුත්වාන දායපාලං එතදයවොච – ‘‘මා, ආවුයසො දායපාල, 
භගවන්තංවායරසි. සත්ථායනොභගවාඅනුප්පත්යතො’’ති.අථයෙොආයස්මා

අනුරුද්යධොයයනායස්මාචනන්දියයො ආයස්මාචකිමියලොයතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තඤ්ච නන්දියං ආයස්මන්තඤ්ච කිමිලං

එතදයවොච – ‘‘අිකක්කමථායස්මන්යතො, අිකක්කමථායස්මන්යතො, සත්ථා
යනොභගවා අනුප්පත්යතො’’ති.අථ යෙො ආයස්මාචඅනුරුද්යධොආයස්මාච
නන්දියයො ආයස්මා ච කිමියලො භගවන්තං පච්චුග්ගන්ත්වා – එයකො

භගවයතො පත්තචීවරං පටිග්ගයහසි, එයකො ආසනං පඤ්ඤයපසි, එයකො 
පායදොදකං උපට්ඨායපසි. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යෙො
භගවාපායද පක්ොයලසි.යතපියෙොආයස්මන්යතොභගවන්තංඅිකවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නං යෙො ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං
භගවාඑතදයවොච– 

326. ‘‘කච්චි යවො, අනුරුද්ධා, ෙමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි

පිණ්ඩයකන න කිලමථා’’ති? ‘‘ෙමනීයං, භගවා, යාපනීයං, භගවා; න ච

මයං, භන්යත, පිණ්ඩයකන කිලමාමා’’ති. ‘‘කච්චි පන යවො, අනුරුද්ධා, 
සමග්ගා සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං

පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරථා’’ති? ‘‘තග්ඝ මයං, භන්යත, සමග්ගා
සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි

සම්පස්සන්තා විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන තුම්යහ, අනුරුද්ධා, සමග්ගා
සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි

සම්පස්සන්තාවිහරථා’’ති? ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, එවංයහොති – ‘ලාභාවත

යම, සුලද්ධං වත යම, යයොහං එවරූයපහි සබ්රහ්මචාරහි සද්ධිං විහරාමී’ති. 

තස්ස මය්හං, භන්යත, ඉයමසු ආයස්මන්යතසු යමත්තං කායකම්මං

පච්චුපට්ඨිතංආවි යචවරයහොච; යමත්තංවචීකම්මංපච්චුපට්ඨිතංආවියචව

රයහො ච; යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවි යචව රයහො ච. තස්ස

මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘යංනූනාහං සකං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා 
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පටුන 

ඉයමසංයයවආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වයසනවත්යතයය’න්ති. යසො යෙො

අහං, භන්යත, සකං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයව ආයස්මන්තානං

චිත්තස්සවයසනවත්තාමි.නානාහියෙොයනො, භන්යත, කායාඑකඤ්චපන 
මඤ්යඤචිත්ත’’න්ති. 

ආයස්මාපියෙොනන්දියයො…යප.…ආයස්මාපියෙොකිමියලොභගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘මය්හම්පි, භන්යත, එවංයහොති–‘ලාභාවතයම, සුලද්ධංවත

යම, යයොහං එවරූයපහි සබ්රහ්මචාරහි සද්ධිං විහරාමී’ති. තස්ස මය්හං, 

භන්යත, ඉයමසු ආයස්මන්යතසු යමත්තං කායකම්මං පච්චුපට්ඨිතං ආවි

යචවරයහොච, යමත්තංවචීකම්මංපච්චුපට්ඨිතං ආවියචවරයහොච, යමත්තං

මයනොකම්මංපච්චුපට්ඨිතංආවියචවරයහොච.තස්සමය්හං, භන්යත, එවං
යහොති–‘යංනූනාහංසකං චිත්තංනික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයවආයස්මන්තානං

චිත්තස්ස වයසන වත්යතයය’න්ති. යසො යෙො අහං, භන්යත, සකං චිත්තං
නික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වයසන වත්තාමි.

නානාහි යෙොයනො, භන්යත, කායාඑකඤ්චපනමඤ්යඤචිත්තන්ති. 

‘‘එවං යෙො මයං, භන්යත, සමග්ගා සම්යමොදමානා අවිවදමානා 
ඛීයරොදකීභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරාමා’’ති. 

327. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! කච්චි පන යවො, අනුරුද්ධා, අප්පමත්තා

ආතාපියනො පහිතත්තා විහරථා’’ති? ‘‘තග්ඝ මයං, භන්යත, අප්පමත්තා 

ආතාපියනො පහිතත්තා විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන තුම්යහ, අනුරුද්ධා, 

අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං

යයො පඨමං ගාමයතො පිණ්ඩාය පටික්කමති යසො ආසනානි පඤ්ඤයපති, 

පානීයං පරියභොජනීයං උපට්ඨායපති, අවක්කාරපාතිං උපට්ඨායපති. යයො

පච්ො ගාමයතො පිණ්ඩාය පටික්කමති, සයච යහොති භත්තාවයසයසො සයච

ආකඞ්ෙති භඤ්ජති, යනො යච ආකඞ්ෙති අප්පහරියත වා ෙඩ්යඩති, 

අප්පාණයක වා උදයක ඔපිලායපති. යසො ආසනානි පටිසායමති, පානීයං

පරියභොජනීයං පටිසායමති, අවක්කාරපාතිං පටිසායමති, භත්තග්ගං
සම්මජ්ජති. යයො පස්සති පානීයඝටං වා පරියභොජනීයඝටං වා වච්චඝටං වා 

රිත්තංතුච්ෙංයසොඋපට්ඨායපති.සචස්සයහොතිඅවිසය්හං, හත්ථවිකායරන

දුතියං ආමන්යතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝයකන උපට්ඨායපම, න ත්යවව මයං, 

භන්යත, තප්පච්චයා වාචං ිකන්දාම. පඤ්චාහිකං යෙො පන මයං, භන්යත, 

සබ්බරත්තිකං ධම්මියා කථාය සන්නිසීදාම. එවං යෙො මයං, භන්යත, 
අප්පමත්තාආතාපියනොපහිතත්තාවිහරාමා’’ති. 

328. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! අත්ථි පන යවො, අනුරුද්ධා, එවං 
අප්පමත්තානං ආතා.)නං පහිතත්තානං විහරන්තානං උත්තරිමනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හි යනො

සියා, භන්යත! ඉධමයං, භන්යත, යාවයදවආකඞ්ොමවිවිච්යචවකායමහි
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විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං .)තිසුෙං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාම. අයං යෙො යනො, භන්යත, අම්හාකං
අප්පමත්තානං ආතා.)නං පහිතත්තානං විහරන්තානං උත්තරිමනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසොඅධිගයතොඵාසුවිහායරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හියනොසියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව
ආකඞ්ොම විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො 
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරාම. එතස්ස, භන්යත, විහාරස්ස සමතික්කමාය එතස්ස
විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අයමඤ්යඤො උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසොඅධිගයතොඵාසුවිහායරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො 
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හි යනොසියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව

ආකඞ්ොම .)තියා ච විරාගා උයපක්ෙකා ච විහරාම, සතා ච සම්පජානා, 

සුෙඤ්චකායයනපටිසංයවයදම, යංතං අරියාආචික්ෙන්ති–‘උයපක්ෙයකො

සතිමා සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාම. එතස්ස, භන්යත, 
විහාරස්ස සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අයමඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො 
ඵාසුවිහායරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස 
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හියනො සියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව

ආකඞ්ොම සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා, පුබ්යබව

යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං 

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාම. එතස්ස, 

භන්යත, විහාරස්ස සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා
අයමඤ්යඤො උත්තරි මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො
අධිගයතොඵාසුවිහායරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස 
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හියනොසියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව
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ආකඞ්ොම සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති

ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාම. එතස්ස, භන්යත, විහාරස්ස
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අයමඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො
ඵාසුවිහායරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස 
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හියනොසියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව

ආකඞ්ොම සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාම…යප.…
සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරාම…යප.… සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

උපසම්පජ්ජ විහරාම. එතස්ස, භන්යත, විහාරස්ස සමතික්කමාය එතස්ස
විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අයමඤ්යඤො උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසයසොඅධිගයතොඵාසුවිහායරො’’ති. 

329. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතස්ස පන යවො, අනුරුද්ධා, විහාරස්ස
සමතික්කමාය එතස්ස විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අත්ථඤ්යඤො 
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො

ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘කිඤ්හියනො සියා, භන්යත!ඉධමයං, භන්යත, යාවයදව
ආකඞ්ොම සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරාම, පඤ්ඤාය ච යනො දිස්වා

ආසවා පරික්ඛීණා. එතස්ස, භන්යත, විහාරස්ස සමතික්කමාය එතස්ස
විහාරස්ස පටිප්පස්සද්ධියා අයමඤ්යඤො උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො අධිගයතො ඵාසුවිහායරො. ඉමම්හා ච මයං, 

භන්යත, ඵාසුවිහාරා අඤ්ඤං ඵාසුවිහාරං උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා න

සමනුපස්සාමා’’ති. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! ඉමම්හා ඵාසුවිහාරා 
උත්තරිතයරොවාපණීතතයරොවාඵාසුවිහායරොනත්ථී’’ති. 

330. අථ යෙො භගවා ආයස්මන්තඤ්ච අනුරුද්ධං ආයස්මන්තඤ්ච 
නන්දියං ආයස්මන්තඤ්ච කිමිලං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසත්වා
සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වාසම්පහංයසත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි.අථ
යෙො ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච නන්දියයො ආයස්මා ච කිමියලො

භගවන්තං අනුසංයායිත්වා [අනුසංසායවත්වා (සී. , අනුසායවත්වා (ටීකා   
තයතො පටිනිවත්තිත්වා ආයස්මා ච නන්දියයො ආයස්මා ච කිමියලො 
ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං එතදයවොචුං – ‘‘කිං නු යෙො මයං ආයස්මයතො
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පටුන 

අනුරුද්ධස්ස එවමායරොචිම්හ – ‘ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්ච විහාරසමාපත්තීනං

මයං ලාිකයනො’ති, යං යනො ආයස්මා අනුරුද්යධො භගවයතො සම්මුො යාව

ආසවානංෙයාපකායසතී’’ති? ‘‘නයෙොයමආයස්මන්යතො එවමායරොයචසුං

– ‘ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්ච විහාරසමාපත්තීනං මයං ලාිකයනො’ති, අපි ච යම 
ආයස්මන්තානං යචතසා යචයතො පරිච්ච විදියතො – ‘ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්ච
විහාරසමාපත්තීනං ඉයම ආයස්මන්යතො ලාිකයනො’ති. යදවතාපි යම 

එතමත්ථං ආයරොයචසුං – ‘ඉමාසඤ්ච ඉමාසඤ්ච විහාරසමාපත්තීනං ඉයම
ආයස්මන්යතො ලාිකයනො’ති. තයමනං භගවතා පඤ්හාිකපුට්යඨන
බයාකත’’න්ති. 

331. අථ යෙො දීයඝො පරජයනො යක්යෙො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං 

ඨියතොයෙො දීයඝොපරජයනොයක්යෙොභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘ලාභාවත, 

භන්යත, වජ්ජීනං, සුලද්ධලාභාවජ්ජිපජාය, යත්ථතථාගයතොවිහරතිඅරහං

සම්මාසම්බුද්යධො, ඉයම ච තයයො කුලපුත්තා – ආයස්මා ච අනුරුද්යධො, 

ආයස්මාචනන්දියයො, ආයස්මා චකිමියලො’’ති. දීඝස්සපරජනස්සයක්ෙස්ස

සද්දංසුත්වාභම්මායදවාසද්දමනුස්සායවසුං– ‘ලාභා වත, යභො, වජ්ජීනං, 

සුලද්ධලාභාවජ්ජිපජාය, යත්ථතථාගයතො විහරතිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො, 

ඉයමචතයයොකුලපුත්තා–ආයස්මාචඅනුරුද්යධො, ආයස්මාචනන්දියයො, 
ආයස්මා ච කිමියලො’ති. භම්මානං යදවානං සද්දං සුත්වා චාතුමහාරාජිකා
යදවා…යප.… තාවතිංසා යදවා…යප.… යාමා යදවා…යප.… තුසිතා
යදවා…යප.… නිම්මානරතී යදවා…යප.… පරනිම්මිතවසවත්තී

යදවා…යප.…බ්රහ්මකායිකායදවා සද්දමනුස්සායවසුං– ‘‘ලාභාවත, යභො, 

වජ්ජීනං, සුලද්ධලාභා වජ්ජිපජාය, යත්ථ තථාගයතො විහරති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො, ඉයම ච තයයො කුලපුත්තා – ආයස්මා ච අනුරුද්යධො, 

ආයස්මා ච නන්දියයො, ආයස්මා ච කිමියලො’’ති. ඉතිහ යත ආයස්මන්යතො

යතන ෙයණන(යතනලයයන  [( ) සී.සයා..).යපොත්ථයකසුනත්ථි  යතන

මුහුත්යතනයාවබ්රහ්මයලොකාවිදිතා [සංවිදිතා(ක.   අයහසුං. 

‘‘එවයමතං, දීඝ, එවයමතං, දීඝ! යස්මාපි, දීඝ, කුලා එයත තයයො 

කුලපුත්තා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතා, තඤ්යචපි කුලං එයත තයයො

කුලපුත්යත පසන්නචිත්තං අනුස්සයරයය, තස්සපාස්ස කුලස්ස දීඝරත්තං

හිතායසුොය. යස්මාපි, දීඝ, කුලපරිවට්ටාඑයතතයයොකුලපුත්තාඅගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජිතා, යසො යචපි කුලපරිවට්යටො එයත තයයො කුලපුත්යත 

පසන්නචිත්යතො අනුස්සයරයය, තස්සපාස්ස කුලපරිවට්ටස්ස දීඝරත්තං

හිතාය සුොය. යස්මාපි, දීඝ, ගාමා එයත තයයො කුලපුත්තා අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජිතා, යසො යචපි ගායමො එයත තයයො කුලපුත්යත 

පසන්නචිත්යතො අනුස්සයරයය, තස්සපාස්ස ගාමස්ස දීඝරත්තං හිතාය

සුොය.යස්මාපි, දීඝ, නිගමාඑයතතයයොකුලපුත්තා අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජිතා, යසො යචපි නිගයමො එයත තයයො කුලපුත්යත පසන්නචිත්යතො
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අනුස්සයරයය, තස්සපාස්සනිගමස්සදීඝරත්තංහිතාය සුොය.යස්මාපි, දීඝ, 

නගරා එයත තයයො කුලපුත්තා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජිතා, තඤ්යචපි

නගරං එයත තයයො කුලපුත්යත පසන්නචිත්තං අනුස්සයරයය, තස්සපාස්ස 

නගරස්ස දීඝරත්තං හිතාය සුොය. යස්මාපි, දීඝ, ජනපදා එයත තයයො

කුලපුත්තාඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජිතා, යසොයචපිජනපයදොඑයතතයයො

කුලපුත්යතපසන්නචිත්යතො අනුස්සයරයය, තස්සපාස්සජනපදස්සදීඝරත්තං

හිතාය සුොය. සබ්යබ යචපි, දීඝ, ෙත්තියා එයත තයයො කුලපුත්යත

පසන්නචිත්තා අනුස්සයරයයං, සබ්යබසානංපාස්ස ෙත්තියානං දීඝරත්තං

හිතාය සුොය. සබ්යබ යචපි, දීඝ, බ්රාහ්මණා…යප.… සබ්යබ යචපි, දීඝ, 

යවස්සා…යප.… සබ්යබ යචපි, දීඝ, සුද්දා එයත තයයො කුලපුත්යත

පසන්නචිත්තාඅනුස්සයරයයං, සබ්යබසානංපාස්සසුද්දානං දීඝරත්තංහිතාය

සුොය. සයදවයකො යචපි, දීඝ, යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො 
සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා එයත තයයො කුලපුත්යත

පසන්නචිත්තා අනුස්සයරයය, සයදවකස්සපාස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස
සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සායදීඝරත්තංහිතාය

සුොය. පස්ස, දීඝ, යාව එයත තයයො කුලපුත්තා බහුජනහිතාය පටිපන්නා

බහුජනසුොය යලොකානුකම්පාය, අත්ථාය හිතාය සුොය
යදවමනුස්සාන’’න්ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො දීයඝො පරජයනො යක්යෙො භගවයතො
භාසිතංඅිකනන්දීති. 

චූළයගොසිඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. මහාය ොසිඞ් සුත්තං 

332. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායගොසිඞ්ගසාලවනදායයවිහරති
සම්බහුයලහි අිකඤ්ඤායතහි අිකඤ්ඤායතහි යථයරහි සාවයකහි සද්ධිං –
ආයස්මතාචසාරිපුත්යතන ආයස්මතාචමහායමොග්ගල්ලායනනආයස්මතා 
ච මහාකස්සයපන ආයස්මතා ච අනුරුද්යධන ආයස්මතා ච යරවයතන

ආයස්මතා ච ආනන්යදන, අඤ්යඤහි ච අිකඤ්ඤායතහි අිකඤ්ඤායතහි
යථයරහි සාවයකහි සද්ධිං. අථ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාකස්සයපො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකස්සපං එතදයවොච –

‘‘ආයාමාවුයසො, කස්සප, යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිස්සාම
ධම්මස්සවනායා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො ආයස්මා මහාකස්සයපො 
ආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යෙො ආයස්මා ච
මහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මා ච මහාකස්සයපො ආයස්මා ච අනුරුද්යධො
යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු ධම්මස්සවනාය. අද්දසා යෙො
ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මන්තඤ්ච මහායමොග්ගල්ලානං ආයස්මන්තඤ්ච
මහාකස්සපං ආයස්මන්තඤ්ච අනුරුද්ධං යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 
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යතනුපසඞ්කමන්යත ධම්මස්සවනාය. දිස්වාන යයනායස්මා යරවයතො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං යරවතං එතදයවොච –

‘‘උපසඞ්කමන්තා යෙො අමූ, ආවුයසො [ආයස්මන්තාවුයසො (ක.   යරවත, 
සප්පුරිසා යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතන ධම්මස්සවනාය. ආයාමාවුයසො

යරවත, යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිස්සාම
ධම්මස්සවනායා’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’තියෙොආයස්මායරවයතොආයස්මයතො 
ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යෙො ආයස්මා ච යරවයතො ආයස්මා ච
ආනන්යදොයයනායස්මා සාරිපුත්යතොයතනුපසඞ්කමිංසුධම්මස්සවනාය. 

333. අද්දසා යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තඤ්ච යරවතං 
ආයස්මන්තඤ්ච ආනන්දං දූරයතොව ආගච්ෙන්යත. දිස්වාන ආයස්මන්තං

ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘එතු යෙො ආයස්මා ආනන්යදො! ස්වාගතං
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස භගවයතො උපට්ඨාකස්ස භගවයතො 

සන්තිකාවචරස්ස!රමණීයං, ආවුයසොආනන්ද, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා

රත්ති, සබ්බඵාලිඵුල්ලා [සබ්බපාලිඵුල්ලා (සී.   සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, 

ගන්ධා සම්පවන්ති; කථංරූයපන, ආවුයසො ආනන්ද, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
බහුස්සුයතොයහොති සුතධයරොසුතසන්නිචයයො.යයයතධම්මාආදිකලයාණා

මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථා සබයඤ්ජනා; 

යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අිකවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා 

බහුස්සුතා යහොන්ති, ධාතා [ධතා (සී. සයා. කං. .).  , වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා.යසොචතස්සන්නංපරිසානං ධම්මං

යදයසතිපරිමණ්ඩයලහිපදබයඤ්ජයනහිඅනුප්පබන්යධහි [අප්පබද්යධහි(සී.

.).   අනුසයසමුග්ඝාතාය. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා
යගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’ති. 

334. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං යරවතං 

එතදයවොච – ‘‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො යරවත, ආයස්මතා ආනන්යදන
යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං ආයස්මන්තං යරවතං පුච්ොම –

‘රමණීයං, ආවුයසො යරවත, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා රත්ති, 

සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධා සම්පවන්ති; කථංරූයපන, 

ආවුයසොයරවත, ිකක්ඛුනායගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො

සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපටිසල්ලානාරායමොයහොතිපටිසල්ලානරයතො, අජ්ඣත්තං 

යචයතොසමථමනුයුත්යතොඅනිරාකතජ්ඣායනො, විපස්සනායසමන්නාගයතො, 

බූ්රයහතා සුඤ්ඤාගාරානං. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා
යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’ති. 

335. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං

එතදයවොච – ‘‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො අනුරුද්ධ, ආයස්මතා යරවයතන
යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං පුච්ොම –
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‘රමණීයං, ආවුයසො අනුරුද්ධ, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා රත්ති, 

සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධා සම්පවන්ති; කථංරූයපන, 

ආවුයසො අනුරුද්ධ, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 

අතික්කන්තමානුසයකන සහස්සං යලොකානං යවොයලොයකති. යසයයථාපි, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුමා පුරියසො උපරිපාසාදවරගයතො සහස්සං

යනමිමණ්ඩලානංයවොයලොයකයය; එවයමවයෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසහස්සං යලොකානං

යවොයලොයකති. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා
යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’ති. 

336. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහාකස්සපං

එතදයවොච – ‘‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො කස්සප, ආයස්මතා අනුරුද්යධන
යථාසකංපටිභානං.තත්ථ දානිමයංආයස්මන්තං මහාකස්සපං පුච්ොම –

‘රමණීයං, ආවුයසො කස්සප, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා රත්ති, 

සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධා සම්පවන්ති; කථංරූයපන, 

ආවුයසො කස්සප, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු අත්තනා ච ආරඤ්ඤියකො යහොති 

ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච පිණ්ඩපාතියකො යහොති

පිණ්ඩපාතිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච පංසුකූලියකො යහොති

පංසුකූලිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච යතචීවරියකො යහොති

යතචීවරිකත්තස්සචවණ්ණවාදී, අත්තනාචඅප්පිච්යෙොයහොති අප්පිච්ෙතාය

ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සන්තුට්යඨො යහොති සන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, 

අත්තනා ච පවිවිත්යතො යහොති පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච

අසංසට්යඨොයහොති අසංසග්ගස්සචවණ්ණවාදී, අත්තනාචආරද්ධවීරියයො

යහොති වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො යහොති

සීලසම්පදාය ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො යහොති

සමාධිසම්පදාය ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති 

පඤ්ඤාසම්පදාය ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති

විමුත්තිසම්පදාය චවණ්ණවාදී, අත්තනාචවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො

යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය ච වණ්ණවාදී. එවරූයපන යෙො, 

ආවුයසොසාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනායගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’ති. 

337. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං 

මහායමොග්ගල්ලානංඑතදයවොච–‘‘බයාකතංයෙො, ආවුයසොයමොග්ගල්ලාන, 
ආයස්මතා මහාකස්සයපන යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං

ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං පුච්ොම – ‘රමණීයං, ආවුයසො

යමොග්ගල්ලාන, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනාරත්ති, සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, 

දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධාසම්පවන්ති; කථංරූයපන, ආවුයසොයමොග්ගල්ලාන, 
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ිකක්ඛුනායගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’’ති? ‘‘ඉධාවුයසොසාරිපුත්ත, ද්යව

ිකක්ඛූ අිකධම්මකථං කයථන්ති, යත අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ෙන්ති, 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පඤ්හං පුට්ඨා විස්සජ්යජන්ති, යනො ච සංසායදන්ති 

[සංසායරන්ති (ක.  , ධම්මී ච යනසං කථා පවත්තිනී යහොති. එවරූයපන

යෙො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනායගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’ති. 

338. අථ යෙොආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තං

එතදයවොච – ‘‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අම්යහහි සබ්යබයහව
යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං පුච්ොම – 

‘රමණීයං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා රත්ති, 

සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධා සම්පවන්ති; කථංරූයපන, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛු චිත්තං වසං වත්යතති, යනො ච ිකක්ඛු
චිත්තස්ස වයසන වත්තති. යසො යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති 

පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා පුබ්බණ්හසමයං විහරති; 

යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති මජ්ඣන්හිකසමයං [මජ්ඣන්තිකසමයං

(සී.සයා.කං..).ක.   විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියාමජ්ඣන්හිකසමයං 

විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති සායන්හසමයං විහරිතුං, තාය

විහාරසමාපත්තියා සායන්හසමයං විහරති. යසයයථාපි, ආවුයසො

යමොග්ගල්ලාන, රඤ්යඤොවාරාජමහාමත්තස්සවා නානාරත්තානංදුස්සානං
දුස්සකරණ්ඩයකො ෙයයරො අස්ස. යසො යඤ්ඤයදව දුස්සයුගං ආකඞ්යෙයය

පුබ්බණ්හසමයංපාරුපිතුං, තංතයදවදුස්සයුගංපුබ්බණ්හසමයං පාරුයපයය; 

යඤ්ඤයදවදුස්සයුගංආකඞ්යෙයයමජ්ඣන්හිකසමයංපාරුපිතුං, තංතයදව 

දුස්සයුගං මජ්ඣන්හිකසමයං පාරුයපයය; යඤ්ඤයදව දුස්සයුගං

ආකඞ්යෙයය සායන්හසමයංපාරුපිතුං, තංතයදවදුස්සයුගංසායන්හසමයං

පාරුයපයය. එවයමව යෙො, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛු චිත්තං වසං

වත්යතති, යනො ච ිකක්ඛු චිත්තස්ස වයසන වත්තති. යසො යාය

විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, තාය 

විහාරසමාපත්තියා පුබ්බණ්හසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා

ආකඞ්ෙති මජ්ඣන්හිකසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා

මජ්ඣන්හිකසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති

සායන්හසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා සායන්හසමයං විහරති.

එවරූයපන යෙො, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං 
යසොයභයයා’’ති. 

339. අථ යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යත ආයස්මන්යත එතදයවොච – 

‘‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො, අම්යහහි සබ්යබයහව යථාසකං පටිභානං.

ආයාමාවුයසො, යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං භගවයතො ආයරොයචස්සාම.යථා යනොභගවා බයාකරිස්සතිතථා
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නංධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’තියෙොයතආයස්මන්යතොආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං. අථ යෙො යත ආයස්මන්යතො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අද්දසං යෙො අහං, භන්යත, ආයස්මන්තඤ්ච යරවතං
ආයස්මන්තඤ්ච ආනන්දං දූරයතොව ආගච්ෙන්යත. දිස්වාන ආයස්මන්තං 
ආනන්දං එතදයවොචං – ‘එතු යෙො ආයස්මා ආනන්යදො! ස්වාගතං
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස භගවයතො උපට්ඨාකස්ස භගවයතො 

සන්තිකාවචරස්ස!රමණීයං, ආවුයසොආනන්ද, යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනා

රත්ති, සබ්බඵාලිඵුල්ලා සාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, ගන්ධා සම්පවන්ති; 

කථංරූයපන, ආවුයසො ආනන්ද, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං

යසොයභයයා’ති? එවංවුත්යත, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදොමංඑතදයවොච–

‘ඉධාවුයසො, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො…යප.… 

අනුසයසමුග්ඝාතාය. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යථා තං

ආනන්යදොවසම්මා බයාකරමායනොබයාකයරයය.ආනන්යදොහි, සාරිපුත්ත, 
බහුස්සුයතො සුතධයරො සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා

මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථා සබයඤ්ජනා; 

යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අිකවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා

බහුස්සුතා යහොන්ති, ධාතා, වචසා පරිචිතා, මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා. යසො චතස්සන්නං පරිසානං ධම්මං යදයසති පරිමණ්ඩයලහි
පදබයඤ්ජයනහිඅනුප්පබන්යධහිඅනුසයසමුග්ඝාතායා’’ති. 

340. ‘‘එවංවුත්යත, අහං, භන්යත, ආයස්මන්තංයරවතංඑතදයවොචං – 

‘බයාකතංයෙො, ආවුයසොයරවතආයස්මතාආනන්යදනයථාසකංපටිභානං.

තත්ථදානිමයං ආයස්මන්තංයරවතංපුච්ොම–රමණීයං, ආවුයසොයරවත, 

යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනාරත්ති, සබ්බඵාලිඵුල්ලාසාලා, දිබ්බාමඤ්යඤ

ගන්ධා සම්පවන්ති. කථංරූයපන, ආවුයසො යරවත, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’ති? එවං වුත්යත, භන්යත, ආයස්මා
යරවයතොමං එතදයවොච– ‘ඉධාවුයසොසාරිපුත්තිකක්ඛුපටිසල්ලානාරායමො

යහොති පටිසල්ලානරයතො, අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො, 

අනිරාකතජ්ඣායනො, විපස්සනාය සමන්නාගයතො, බූ්රයහතාසුඤ්ඤාගාරානං.

එවරූයපන යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං

යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යථා තං යරවයතොව සම්මා 

බයාකරමායනො බයාකයරයය. යරවයතො හි, සාරිපුත්ත, පටිසල්ලානාරායමො

පටිසල්ලානරයතො, අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො

අනිරාකතජ්ඣායනො, විපස්සනාය සමන්නාගයතො බ්රූයහතා 
සුඤ්ඤාගාරාන’’න්ති. 
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341. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, භන්යත, ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංඑතදයවොචං
– ‘බයාකතං යෙො ආවුයසො අනුරුද්ධ ආයස්මතා යරවයතන…යප.…

කථංරූයපන, ආවුයසො අනුරුද්ධ, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං

යසොයභයයා’ති.එවංවුත්යත, භන්යත, ආයස්මාඅනුරුද්යධොමංඑතදයවොච– 

‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන

අතික්කන්තමානුසයකන සහස්සං යලොකානං යවොයලොයකති. යසයයථාපි, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුමා පුරියසො…යප.… එවරූයපන යෙො ආවුයසො

සාරිපුත්ත ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, 

සාරිපුත්ත, යථා තං අනුරුද්යධොව සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයය.

අනුරුද්යධො හි, සාරිපුත්ත, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකනසහස්සංයලොකානං යවොයලොයකතී’’ති. 

342. ‘‘එවං වුත්යත, අහං, භන්යත, ආයස්මන්තං මහාකස්සපං 

එතදයවොචං – ‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො කස්සප ආයස්මතා අනුරුද්යධන 
යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං ආයස්මන්තං මහාකස්සපං

පුච්ොම…යප.… කථං රූයපන යෙො, ආවුයසො කස්සප, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’ති? එවං වුත්යත භන්යත, ආයස්මා

මහාකස්සයපො මං එතදයවොච – ‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු අත්තනා ච

ආරඤ්ඤියකො යහොති ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච
පිණ්ඩපාතියකො යහොති…යප.… අත්තනා ච පංසුකූලියකො යහොති…යප.…
අත්තනා ච යතචීවරියකො යහොති…යප.… අත්තනා ච අප්පිච්යෙො 
යහොති…යප.… අත්තනා ච සන්තුට්යඨො යහොති…යප.… අත්තනා ච
පවිවිත්යතො යහොති…යප.… අත්තනා ච අසංසට්යඨො යහොති…යප.…
අත්තනා ච ආරද්ධවීරියයො යහොති…යප.… අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො 
යහොති…යප.…අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො යහොති…යප.… අත්තනා ච
පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති… අත්තනා ච විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති… 
අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති 

විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය ච වණ්ණවාදී. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, 
සාරිපුත්ත! යථා තං කස්සයපොව සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයය.

කස්සයපො හි, සාරිපුත්ත, අත්තනා ච ආරඤ්ඤියකො ආරඤ්ඤිකත්තස්ස ච

වණ්ණවාදී, අත්තනාචපිණ්ඩපාතියකො පිණ්ඩපාතිකත්තස්සචවණ්ණවාදී, 

අත්තනා ච පංසුකූලියකො පංසුකූලිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච

යතචීවරියකො යතචීවරිකත්තස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච අප්පිච්යෙො

අප්පිච්ෙතාය ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සන්තුට්යඨො සන්තුට්ඨියා ච 

වණ්ණවාදී, අත්තනාචපවිවිත්යතොපවියවකස්සචවණ්ණවාදී, අත්තනාච

අසංසට්යඨො අසංසග්ගස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච ආරද්ධවීරියයො

වීරියාරම්භස්ස ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො සීලසම්පදාය ච

වණ්ණවාදී, අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො සමාධිසම්පදාය ච වණ්ණවාදී, 

අත්තනාචපඤ්ඤාසම්පන්යනොපඤ්ඤාසම්පදායච වණ්ණවාදී, අත්තනාච
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විමුත්තිසම්පන්යනො විමුත්තිසම්පදාය ච වණ්ණවාදී, අත්තනා ච
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය ච
වණ්ණවාදී’’ති. 

343. ‘‘එවං වුත්යත, අහං භන්යත ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං 

එතදයවොචං – ‘බයාකතං යෙො, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, ආයස්මතා
මහාකස්සයපන යථාසකං පටිභානං. තත්ථ දානි මයං ආයස්මන්තං

මහායමොග්ගල්ලානං පුච්ොම…යප.… කථංරූයපන, ආවුයසො

යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛුනායගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’ති? එවංවුත්යත, 

භන්යත, ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො මං එතදයවොච – ‘ඉධාවුයසො 

සාරිපුත්ත, ද්යවිකක්ඛූඅිකධම්මකථංකයථන්ති.යතඅඤ්ඤමඤ්ඤංපඤ්හං 

පුච්ෙන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පඤ්හං පුට්ඨා විස්සජ්යජන්ති, යනො ච

සංසායදන්ති, ධම්මී ච යනසං කථා පවත්තිනී යහොති. එවරූයපන යෙො, 

ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධු

සාධු, සාරිපුත්ත, යථා තං යමොග්ගල්ලායනොව සම්මා බයාකරමායනො

බයාකයරයය.යමොග්ගල්ලායනොහි, සාරිපුත්ත, ධම්මකථියකො’’ති. 

344. එවංවුත්යත, ආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොභගවන්තංඑතදයවොච 

– ‘‘අථඛ්වාහං, භන්යත, ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොචං– ‘බයාකතං

යෙො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අම්යහහිසබ්යබයහවයථාසකං පටිභානං.තත්ථ

දානි මයංආයස්මන්තංසාරිපුත්තංපුච්ොම–රමණීයං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

යගොසිඞ්ගසාලවනං, යදොසිනාරත්ති, සබ්බඵාලිඵුල්ලාසාලා, දිබ්බා, මඤ්යඤ, 

ගන්ධා සම්පවන්ති. කථංරූයපන, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’ති? එවං වුත්යත, භන්යත, ආයස්මා

සාරිපුත්යතොමංඑතදයවොච–‘ඉධාවුයසො, යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛුචිත්තංවසං
වත්යතති යනො ච ිකක්ඛු චිත්තස්ස වයසන වත්තති. යසො යාය

විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, තාය

විහාරසමාපත්තියා පුබ්බණ්හසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා

ආකඞ්ෙති මජ්ඣන්හිකසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා

මජ්ඣන්හිකසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති

සායන්හසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා සායන්හසමයං විහරති.

යසයයථාපි, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, රඤ්යඤො වා රාජමහාමත්තස්ස වා 
නානාරත්තානං දුස්සානං දුස්සකරණ්ඩයකො ෙයයරො අස්ස. යසො යඤ්ඤයදව

දුස්සයුගං ආකඞ්යෙයය පුබ්බණ්හසමයං පාරුපිතුං, තං තයදව දුස්සයුගං 

පුබ්බණ්හසමයං පාරුයපයය; යඤ්ඤයදව දුස්සයුගං ආකඞ්යෙයය

මජ්ඣන්හිකසමයං පාරුපිතුං, තං තයදව දුස්සයුගං මජ්ඣන්හිකසමයං

පාරුයපයය; යඤ්ඤයදව දුස්සයුගං ආකඞ්යෙයය සායන්හසමයං පාරුපිතුං, 

තං තයදව දුස්සයුගං සායන්හසමයං පාරුයපයය. එවයමව යෙො, ආවුයසො

යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛු චිත්තං වසං වත්යතති, යනො ච ිකක්ඛු චිත්තස්ස
වයසන වත්තති. යසො යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති පුබ්බණ්හසමයං 
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විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා පුබ්බණ්හසමයං විහරති; යාය

විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති මජ්ඣන්හිකසමයං විහරිතුං, තාය

විහාරසමාපත්තියා මජ්ඣන්හිකසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා

ආකඞ්ෙති සායන්හසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා සායන්හසමයං

විහරති. එවරූයපන යෙො, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, ිකක්ඛුනා

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයයා’’’ති. ‘‘සාධුසාධු, යමොග්ගල්ලාන!යථාතං

සාරිපුත්යතොව සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයය. සාරිපුත්යතො හි, 

යමොග්ගල්ලාන, චිත්තංවසංවත්යතතියනො චසාරිපුත්යතොචිත්තස්සවයසන

වත්තති. යසො යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති පුබ්බණ්හසමයං විහරිතුං, 

තාය විහාරසමාපත්තියා පුබ්බණ්හසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා

ආකඞ්ෙති මජ්ඣන්හිකසමයං විහරිතුං, තාය විහාරසමාපත්තියා

මජ්ඣන්හිකසමයං විහරති; යාය විහාරසමාපත්තියා ආකඞ්ෙති

සායන්හසමයංවිහරිතුං, තායවිහාරසමාපත්තියාසායන්හසමයං විහරතී’’ති. 

345. එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘කස්ස නු යෙො, භන්යත, සුභාසිත’’න්ති? ‘‘සබ්යබසං යවො, සාරිපුත්ත, 
සුභාසිතං පරියායයන. අපි ච මමපි සුණාථ යථාරූයපන ිකක්ඛුනා 

යගොසිඞ්ගසාලවනං යසොයභයය. ඉධ, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු පච්ොභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොනිසීදතිපල්ලඞ්කංආභජිත්වාඋජුංකායංපණිධාය
පරිමුෙං සතිංඋපට්ඨයපත්වා–‘නතාවාහංඉමංපල්ලඞ්කංිකන්දිස්සාමියාව

යම නානුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චිස්සතී’ති. එවරූයපන යෙො, 

සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යගොසිඞ්ගසාලවනංයසොයභයයා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමනා යත ආයස්මන්යතො [යත ිකක්ඛූ (ක.   
භගවයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

මහායගොසිඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මහාය ොපාලකසුත්තං 

346. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘එකාදසහි, ිකක්ෙයව, අඞ්යගහිසමන්නාගයතොයගොපාලයකොඅභබ්යබො

යගොගණං පරිහරිතුං ඵාතිං කාතුං [ඵාතිකත්තුං (සී. .). , ඵාතිකාතුං (සයා. 

කං.  . කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, ිකක්ෙයව, යගොපාලයකො න රූපඤ්ඤූ

යහොති, න ලක්ෙණකුසයලො යහොති, න ආසාටිකං හායරතා [සායටතා (සී.

සයා.කං. .).   යහොති, නවණංපටිච්ොයදතායහොති, නධූමංකත්තායහොති, 

න තිත්ථං ජානාති, න .)තං ජානාති, න වීථිං ජානාති, න යගොචරකුසයලො
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යහොති අනවයසසයදොහී ච යහොති. යය යත උසභා යගොපිතයරො

යගොපරිණායකා යත න අතියරකෙයජාය ෙයයජතා යහොති. ඉයමහි යෙො, 

ිකක්ෙයව, එකාදසහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො යගොපාලයකො අභබ්යබො

යගොගණං පරිහරිතුං ඵාතිං කාතුං. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, එකාදසහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො ිකක්ඛු අභබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං

විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිතුං.කතයමහිඑකාදසහි? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුන

රූපඤ්ඤූයහොති, නලක්ෙණකුසයලොයහොති, නආසාටිකංහායරතායහොති, 

න වණංපටිච්ොයදතායහොති, නධූමංකත්තායහොති, නතිත්ථංජානාති, න

.)තංජානාති, න වීථිංජානාති, නයගොචරකුසයලොයහොති, අනවයසසයදොහීච
යහොති. යය යත ිකක්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජිතා සඞ්ඝපිතයරො
සඞ්ඝපරිණායකා යතනඅතියරකෙයජායෙයයජතායහොති. 

347. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනරූපඤ්ඤූයහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු යං කිඤ්චි රූපං සබ්බං රූපං ‘චත්තාරි මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච 

මහාභූතානංඋපාදායරූප’න්තියථාභූතංනප්පජානාති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුන රූපඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනලක්ෙණකුසයලොයහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු ‘කම්මලක්ෙයණො බායලො, කම්මලක්ෙයණො පණ්ඩියතො’ති යථාභූතං 

නප්පජානාති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනලක්ෙණකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න ආසාටිකං හායරතා යහොති? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු උප්පන්නං කාමවිතක්කං අධිවායසති, නප්පජහති න
වියනොයදති න බයන්තී කයරොති න අනභාවං ගයමති. උප්පන්නං
බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං විහිංසාවිතක්කං…යප.…

උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම අධිවායසති, නප්පජහති න

වියනොයදතිනබයන්තීකයරොතින අනභාවං ගයමති. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුනආසාටිකංහායරතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න වණං පටිච්ොයදතා යහොති? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා නිමිත්තග්ගාහී යහොති 
අනුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 

අිකජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස

සංවරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය න සංවරං
ආපජ්ජති. යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං
ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග්ගාහී යහොති
අනුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං

අිකජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
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සංවරාය න පටිපජ්ජති, න රක්ෙති මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය න සංවරං 

ආපජ්ජති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනවණංපටිච්ොයදතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න ධූමං කත්තා යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං න විත්ථායරන පයරසං යදයසතා

යහොති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනධූමංකත්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න තිත්ථං ජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

යයයතිකක්ඛූබහුස්සුතාආගතාගමාධම්මධරාවිනයධරාමාතිකාධරා, යත

කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා න පරිපුච්ෙති, න පරිපඤ්හති – ‘ඉදං, 

භන්යත, කථං? ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො

අවිවටඤ්යචව න විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච න උත්තානී කයරොන්ති, 
අයනකවිහියතසු ච කඞ්ොඨානීයයසු ධම්යමසු කඞ්ෙං න පටිවියනොයදන්ති.

එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනතිත්ථංජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න .)තං ජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන න ලභති අත්ථයවදං, න

ලභතිධම්මයවදං, නලභතිධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුන.)තංජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු න වීථිං ජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

අරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංයථාභූතංනප්පජානාති.එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
නවීථිංජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනයගොචරකුසයලොයහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛුචත්තායරොසතිපට්ඨායනයථාභූතංනප්පජානාති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුනයගොචරකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අනවයසසයදොහී යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුං සද්ධා ගහපතිකා අිකහට්ඨුං පවායරන්ති 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොයරහි, තත්ර ිකක්ඛු

මත්තං න ජානාති පටිග්ගහණාය. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
අනවයසසයදොහීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යය යත ිකක්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ 
චිරපබ්බජිතාසඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකායතනඅතියරකෙයජායෙයයජතා

යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයයයතිකක්ඛූයථරාරත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජිතා

සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා, යතසු න යමත්තං කායකම්මං

පච්චුපට්ඨායපති ආවියචවරයහොච; නයමත්තංවචීකම්මංපච්චුපට්ඨායපති

ආවි යචව රයහො ච; න යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨායපති ආවි යචව

රයහො ච. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යය යත ිකක්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ
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චිරපබ්බජිතාසඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකායතනඅතියරකෙයජාය ෙයයජතා
යහොති. 

‘‘ඉයමහි යෙො ිකක්ෙයව එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො ිකක්ඛු 
අභබ්යබොඉමස්මිංධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිතුං. 

348. ‘‘එකාදසහි, ිකක්ෙයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො යගොපාලයකො

භබ්යබො යගොගණං පරිහරිතුං ඵාතිං කාතුං. කතයමහි එකාදසහි? ඉධ, 

ිකක්ෙයව, යගොපාලයකො රූපඤ්ඤූ යහොති, ලක්ෙණකුසයලො යහොති, 

ආසාටිකං හායරතායහොති, වණංපටිච්ොයදතායහොති, ධූමංකත්තායහොති, 

තිත්ථං ජානාති, .)තං ජානාති, වීථිං ජානාති, යගොචරකුසයලො යහොති, 
සාවයසසයදොහී ච යහොති. යය යතඋසභා යගොපිතයරො යගොපරිණායකා යත

අතියරකෙයජාය ෙයයජතා යහොති. ඉයමහි යෙො, ිකක්ෙයව, එකාදසහි අඞ්යගහි 

සමන්නාගයතො යගොපාලයකො භබ්යබො යගොගණං පරිහරිතුං ඵාතිං කාතුං.

එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, එකාදසහිධම්යමහිසමන්නාගයතොිකක්ඛුභබ්යබො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතුං. කතයමහි

එකාදසහි? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුරූපඤ්ඤූ යහොති, ලක්ෙණකුසයලොයහොති, 

ආසාටිකංහායරතායහොති, වණංපටිච්ොයදතායහොති, ධූමංකත්තා යහොති, 

තිත්ථං ජානාති, .)තං ජානාති, වීථිං ජානාති, යගොචරකුසයලො යහොති, 
සාවයසසයදොහී ච යහොති. යය යත ිකක්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජිතා
සඞ්ඝපිතයරොසඞ්ඝපරිණායකායත අතියරකෙයජායෙයයජතායහොති. 

349. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු රූපඤ්ඤූ යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු යං කිඤ්චි රූපං සබ්බං රූපං ‘චත්තාරි මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානං උපාදායරූප’න්ති යථාභූතං පජානාති. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුරූපඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ලක්ෙණකුසයලො යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු කම්මලක්ෙයණො බායලො, කම්මලක්ෙයණො පණ්ඩියතොති යථාභූතං

පජානාති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුලක්ෙණකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුආසාටිකංහායරතා යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති, පජහති වියනොයදති බයන්තී
කයරොතිඅනභාවංගයමති.උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.…උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං…යප.… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම

නාධිවායසති, පජහති වියනොයදති බයන්තී කයරොති අනභාවං ගයමති. එවං

යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුආසාටිකංහායරතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුවණංපටිච්ොයදතායහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුචක්ඛුනා රූපංදිස්වානනිමිත්තග්ගාහී යහොතිනානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අිකජ්ඣායදොමනස්සා
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පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති

චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායදොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුවණං
පටිච්ොයදතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධූමංකත්තායහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසතා යහොති. එවං

යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුධූමංකත්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුතිත්ථංජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයය
යත ිකක්ඛූ බහුස්සුතා ආගතාගමා ධම්මධරා විනයධරා මාතිකාධරා යත

කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්ෙති, පරිපඤ්හති – ‘ඉදං, භන්යත, 

කථං? ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව

විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානී කයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච

කඞ්ොඨානීයයසු ධම්යමසු කඞ්ෙං පටිවියනොයදන්ති. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුතිත්ථංජානාති. 

‘‘කථඤ්ච ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු .)තං ජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන ලභති අත්ථයවදං, ලභති 

ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
.)තං ජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුවීථිංජානාති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරියං

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං යථාභූතං පජානාති. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු වීථිං
ජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යගොචරකුසයලො යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු චත්තායරො සතිපට්ඨායන යථාභූතං පජානාති. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, 

ිකක්ඛු යගොචරකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සාවයසසයදොහී යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, 
ිකක්ඛුං සද්ධා ගහපතිකා අිකහට්ඨුං පවායරන්ති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොයරහි. තත්ර ිකක්ඛු

මත්තං ජානාති පටිග්ගහණාය. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සාවයසසයදොහී
යහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යය යත ිකක්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ 

චිරපබ්බජිතා සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා, යත අතියරකෙයජාය ෙයයජතා

යහොති? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයයයතිකක්ඛූයථරාරත්තඤ්ඤූචිරපබ්බජිතා
සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා යතසු යමත්තංකායකම්මං පච්චුපට්ඨායපති

ආවියචවරයහො ච; යමත්තං වචීකම්මංපච්චුපට්ඨායපතිආවියචවරයහොච; 

යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨායපති ආවි යචව රයහො ච. එවං යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයයයතිකක්ඛූයථරාරත්තඤ්ඤූචිරපබ්බජිතා සඞ්ඝපිතයරො
සඞ්ඝපරිණායකායතඅතියරකෙයජායෙයයජතායහොති. 

‘‘ඉයමහි යෙො, ිකක්ෙයව, එකාදසහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො ිකක්ඛු 
භබ්යබොඉමස්මිංධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිතු’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහායගොපාලකසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. චූළය ොපාලකසුත්තං 

350. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාවජ්ජීසුවිහරතිඋක්කයචලායං
ගඞ්ගාය නදියාතීයර.තත්රයෙොභගවාිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘ිකක්ෙයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියත ිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ෙයව, මාගධයකො යගොපාලයකො දුප්පඤ්ඤජාතියකො, 

වස්සානං පච්ඡියම මායස සරදසමයය, අසමයවක්ඛිත්වා ගඞ්ගාය නදියා 

ඔරිමංතීරං, අසමයවක්ඛිත්වාපාරිමංතීරං, අතිත්යථයනවගායවොපතායරසි

උත්තරං තීරං සුවියදහානං. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, ගායවො මජ්යඣගඞ්ගාය
නදියායසොයතආමණ්ඩලියංකරිත්වා තත්යථවඅනයබයසනංආපජ්ජිංසු.තං

කිස්ස යහතු? තථා හි යසො, ිකක්ෙයව, මාගධයකො යගොපාලයකො

දුප්පඤ්ඤජාතියකො, වස්සානංපච්ඡියමමායසසරදසමයය, අසමයවක්ඛිත්වා 

ගඞ්ගාය නදියා ඔරිමං තීරං, අසමයවක්ඛිත්වා පාරිමං තීරං, අතිත්යථයනව

ගායවොපතායරසි උත්තරංතීරංසුවියදහානං.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයහි

යකචි [යය යකචි (සයා. කං.   සමණා වා බ්රාහ්මණා වා අකුසලා ඉමස්ස

යලොකස්ස අකුසලා පරස්ස යලොකස්ස, අකුසලා මාරයධයයස්ස අකුසලා

අමාරයධයයස්ස, අකුසලා මච්චුයධයයස්සඅකුසලාඅමච්චුයධයයස්ස, යතසං

යයයසොතබ්බංසද්දහාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති, යතසංතංභවිස්සතිදීඝරත්තං
අහිතායදුක්ොය. 

351. ‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ෙයව, මාගධයකො යගොපාලයකො 

සප්පඤ්ඤජාතියකො, වස්සානං පච්ඡියමමායසසරදසමයය, සමයවක්ඛිත්වා

ගඞ්ගාය නදියා ඔරිමං තීරං, සමයවක්ඛිත්වා පාරිමං තීරං, තිත්යථයනව 
ගායවොපතායරසිඋත්තරංතීරංසුවියදහානං.යසොපඨමංපතායරසියයයත
උසභා යගොපිතයරො යගොපරිණායකා. යත තිරියං ගඞ්ගාය යසොතං යෙත්වා
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යසොත්ථිනා පාරං අගමංසු. අථාපයර පතායරසි බලවගායවො දම්මගායවො.
යතපිතිරියං ගඞ්ගාය යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං අගමංසු. අථාපයර
පතායරසි වච්ෙතයර වච්ෙතරියයො. යතපි තිරියං ගඞ්ගාය යසොතං යෙත්වා
යසොත්ථිනා පාරං අගමංසු. අථාපයර පතායරසි වච්ෙයක කිසාබලයක 

[කිසබලයක (සී. සයා. .).  . යතපි තිරියං ගඞ්ගාය යසොතං යෙත්වා

යසොත්ථිනා පාරං අගමංසු. භූතපුබ්බං, ිකක්ෙයව, වච්ෙයකො තරුණයකො

තාවයදව ජාතයකො මාතුයගොරවයකන වුය්හමායනො, යසොපි තිරියං ගඞ්ගාය

යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං අගමාසි.තංකිස්ස යහතු? තථා හියසො, 

ිකක්ෙයව, මාගධයකොයගොපාලයකොසප්පඤ්ඤජාතියකො, වස්සානංපච්ඡියම

මායස සරදසමයය, සමයවක්ඛිත්වා ගඞ්ගාය නදියා ඔරිමං තීරං, 

සමයවක්ඛිත්වා පාරිමං තීරං, තිත්යථයනව ගායවො පතායරසි උත්තරං තීරං

සුවියදහානං.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයහියකචිසමණාවා බ්රාහ්මණාවා

කුසලාඉමස්සයලොකස්සකුසලාපරස්සයලොකස්ස, කුසලාමාරයධයයස්ස 

කුසලා අමාරයධයයස්ස, කුසලා මච්චුයධයයස්ස කුසලා අමච්චුයධයයස්ස, 

යතසං යය යසොතබ්බං සද්දහාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති, යතසං තං භවිස්සති
දීඝරත්තංහිතාය සුොය. 

352. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, යය යත උසභා යගොපිතයරො
යගොපරිණායකා යත තිරියං ගඞ්ගාය යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං

අගමංසු, එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, යය යත ිකක්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා
වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා

පරික්ඛීණභවසංයයොජනාසම්මදඤ්ඤාවිමුත්තා, යතතිරියංමාරස්ස යසොතං
යෙත්වායසොත්ථිනාපාරංගතා. 

‘‘යසයයථාපි යත, ිකක්ෙයව, බලවගායවො දම්මගායවො තිරියං ගඞ්ගාය 

යසොතංයෙත්වායසොත්ථිනාපාරංඅගමංසු, එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයයත
ිකක්ඛූ පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ෙයා ඔපපාතිකා

තත්ථපරිනිබ්බායියනොඅනාවත්තිධම්මා තස්මායලොකා, යතපිතිරියංමාරස්ස
යසොතංයෙත්වායසොත්ථිනාපාරංගමිස්සන්ති. 

‘‘යසයයථාපි යත, ිකක්ෙයව, වච්ෙතරා වච්ෙතරියයො තිරියං ගඞ්ගාය 

යසොතංයෙත්වායසොත්ථිනාපාරංඅගමංසු, එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයයත
ිකක්ඛූ තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ෙයා රාගයදොසයමොහානං තනුත්තා
සකදාගාමියනො සකිංයදව ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ෙස්සන්තං

කරිස්සන්ති, යතපි තිරියං මාරස්ස යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං 
ගමිස්සන්ති. 

‘‘යසයයථාපියත, ිකක්ෙයව, වච්ෙකාකිසාබලකාතිරියංගඞ්ගාය යසොතං

යෙත්වායසොත්ථිනාපාරංඅගමංසු, එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, යයයතිකක්ඛූ
තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ෙයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා
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සම්යබොධිපරායනා, යතපිතිරියං මාරස්ස යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං
ගමිස්සන්ති. 

‘‘යසයයථාපියසො, ිකක්ෙයව, වච්ෙයකොතරුණයකොතාවයදවජාතයකො 
මාතුයගොරවයකන වුය්හමායනොතිරියං ගඞ්ගාය යසොතංයෙත්වායසොත්ථිනා 

පාරං අගමාසි, එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, යය යත ිකක්ඛූ ධම්මානුසාරියනො

සද්ධානුසාරියනො, යතපි තිරියං මාරස්ස යසොතං යෙත්වා යසොත්ථිනා පාරං
ගමිස්සන්ති. 

‘‘අහංයෙොපන, ිකක්ෙයව, කුසයලො ඉමස්ස යලොකස්සකුසයලොපරස්ස

යලොකස්ස, කුසයලො මාරයධයයස්ස කුසයලො අමාරයධයයස්ස, කුසයලො 

මච්චුයධයයස්ස කුසයලො අමච්චුයධයයස්ස. තස්ස මය්හං, ිකක්ෙයව, යය

යසොතබ්බං සද්දහාතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති, යතසං තං භවිස්සති දීඝරත්තං
හිතායසුොයා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.ඉදංවත්වාසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘අයංයලොයකොපයරොයලොයකො, ජානතාසුප්පකාසියතො; 

යඤ්චමායරනසම්පත්තං, අප්පත්තංයඤ්චමච්චුනා. 

‘‘සබ්බංයලොකංඅිකඤ්ඤාය, සම්බුද්යධනපජානතා; 

විවටංඅමතද්වාරං, යෙමංනිබ්බානපත්තියා. 

‘‘ඡින්නංපාපිමයතොයසොතං, විද්ධස්තංවිනළීකතං; 

පායමොජ්ජබහුලා යහොථ, යෙමං පත්තත්ථ [පත්යථථ (සයා.කං.ක.
අට්ඨකථායංසංවණ්යණතබ්බපායඨො   ිකක්ෙයවො’’ති. 

චූළයගොපාලකසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චූළසච්චකසුත්තං 

353. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිමහාවයන
කූටාගාරසාලායං. යතන යෙො පන සමයයන සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො
යවසාලියං පටිවසති භස්සප්පවාදයකො පණ්ඩිතවායදො සාධුසම්මයතො 
බහුජනස්ස.යසොයවසාලියංපරිසතිඑවංවාචංභාසති–‘‘නාහංතංපස්සාමි

සමණං වා බ්රාහ්මණං වා, සඞ්ඝිං ගණිං ගණාචරියං, අපි අරහන්තං

සම්මාසම්බුද්ධං පටිජානමානං, යයො මයා වායදන වාදං සමාරද්යධො න

සඞ්කම්යපයය න සම්පකම්යපයය න සම්පයවයධයය, යස්ස න කච්යෙහි

යසදාමුච්යචයයං.ථූණංයචපාහංඅයචතනංවායදන වාදංසමාරයභයයං, සාපි
මයාවායදනවාදංසමාරද්ධා සඞ්කම්යපයයසම්පකම්යපයයසම්පයවයධයය.

යකොපනවායදො මනුස්සභූතස්සා’’ති? 
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අථයෙොආයස්මාඅස්සජිපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසා යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො 
යවසාලියං ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො ආයස්මන්තං 

අස්සජිංදූරයතොවආගච්ෙන්තං.දිස්වානයයනායස්මාඅස්සජියතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතාඅස්සජිනාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යෙො

සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතො ආයස්මන්තංඅස්සජිංඑතදයවොච–‘‘කථංපන, 

යභො අස්සජි, සමයණො යගොතයමො සාවයක වියනති, කථංභාගා ච පන

සමණස්ස යගොතමස්ස සාවයකසු අනුසාසනී බහුලා පවත්තතී’’ති? ‘‘එවං

යෙො, අග්ගියවස්සන, භගවා සාවයක වියනති, එවංභාගා ච පන භගවයතො 

සාවයකසුඅනුසාසනීබහුලාපවත්තති–‘රූපං, ිකක්ෙයව, අනිච්චං, යවදනා

අනිච්චා, සඤ්ඤා අනිච්චා, සඞ්ොරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චං. රූපං, 

ිකක්ෙයව, අනත්තා, යවදනාඅනත්තා, සඤ්ඤාඅනත්තා, සඞ්ොරාඅනත්තා, 

විඤ්ඤාණංඅනත්තා.සබ්යබ සඞ්ොරාඅනිච්චා, සබ්යබධම්මාඅනත්තා’ති.

එවං යෙො, අග්ගියවස්සන, භගවා සාවයක වියනති, එවංභාගා ච පන

භගවයතො සාවයකසු අනුසාසනී බහුලා පවත්තතී’’ති. ‘‘දුස්සුතං වත, යභො

අස්සජි, අස්සුම්හ යය මයං එවංවාදිං සමණං යගොතමං අස්සුම්හ. අප්යපව

නාමමයං කදාචිකරහචියතනයභොතායගොතයමනසද්ධිංසමාගච්යෙයයාම, 

අප්යපව නාමසියායකොචියදවකථාසල්ලායපො, අප්යපවනාමතස්මාපාපකා
දිට්ඨිගතා වියවයචයයාමා’’ති. 

354. යතන යෙො පන සමයයන පඤ්චමත්තානි ලිච්ෙවිසතානි

සන්ථාගායර [සන්ධාගායර (ක.   සන්නිපතිතානි යහොන්ති යකනචියදව 
කරණීයයන. අථ යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො යයන යත ලිච්ෙවී

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ලිච්ෙවී එතදයවොච – ‘‘අිකක්කමන්තු

යභොන්යතොලිච්ෙවී, අිකක්කමන්තුයභොන්යතොලිච්ෙවී, අජ්ජයමසමයණන
යගොතයමනසද්ධිංකථාසල්ලායපො භවිස්සති.සයචයමසමයණොයගොතයමො

තථා පතිට්ඨිස්සති යථා ච යම [යථාස්ස යම (සී. .).   ඤාතඤ්ඤතයරන

සාවයකන අස්සජිනා නාම ිකක්ඛුනා පතිට්ඨිතං, යසයයථාපි නාම බලවා
පුරියසො දීඝයලොමිකං එළකං යලොයමසු ගයහත්වා ආකඩ්යඪයය

පරිකඩ්යඪයයසම්පරිකඩ්යඪයය, එවයමවාහංසමණංයගොතමංවායදනවාදං
ආකඩ්ඪිස්සාමි පරිකඩ්ඪිස්සාමි සම්පරිකඩ්ඪිස්සාමි. යසයයථාපි නාම බලවා
යසොණ්ඩිකාකම්මකායරො මහන්තං යසොණ්ඩිකාකිළඤ්ජං ගම්භීයර
උදකරහයද පක්ඛිපිත්වා කණ්යණ ගයහත්වා ආකඩ්යඪයය පරිකඩ්යඪයය

සම්පරිකඩ්යඪයය, එවයමවාහංසමණංයගොතමංවායදනවාදං ආකඩ්ඪිස්සාමි
පරිකඩ්ඪිස්සාමි සම්පරිකඩ්ඪිස්සාමි. යසයයථාපි නාම බලවා 

යසොණ්ඩිකාධුත්යතො වාලං [ථාලං (ක.   කණ්යණ ගයහත්වා ඔධුයනයය

නිද්ධුයනයයනිප්යඵොයටයය [නිච්ොයදයය(සී..).ක. , නිච්යෙොයටයය(ක. , 

නිප්යපොයඨයය (සයා. කං.   එවයමවාහං සමණං යගොතමං වායදන වාදං
ඔධුනිස්සාමි නිද්ධුනිස්සාමි නිප්යඵොයටස්සාමි. යසයයථාපි නාම කුඤ්ජයරො
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සට්ඨිහායයනො ගම්භීරං යපොක්ෙරණිං ඔගායහත්වා සාණයධොවිකං නාම

කීළිතජාතං කීළති, එවයමවාහං සමණං යගොතමං සාණයධොවිකං මඤ්යඤ

කීළිතජාතං කීළිස්සාමි. අිකක්කමන්තු යභොන්යතො ලිච්ෙවී, අිකක්කමන්තු

යභොන්යතොලිච්ෙවී, අජ්ජයමසමයණනයගොතයමනසද්ධිංකථාසල්ලායපො 
භවිස්සතී’’ති. තයත්රකච්යච ලිච්ෙවී එවමාහංසු – ‘‘කිං සමයණො යගොතයමො

සච්චකස්ස නිගණ්ඨපුත්තස්ස වාදං ආයරොයපස්සති, අථ යෙො සච්චයකො

නිගණ්ඨපුත්යතොසමණස්ස යගොතමස්සවාදංආයරොයපස්සතී’’ති? එකච්යච
ලිච්ෙවීඑවමාහංසු–‘‘කිංයසොභවමායනො සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොයයො

භගවයතො වාදං ආයරොයපස්සති, අථ යෙො භගවා සච්චකස්ස 

නිගණ්ඨපුත්තස්ස වාදං ආයරොයපස්සතී’’ති? අථ යෙො සච්චයකො 
නිගණ්ඨපුත්යතො පඤ්චමත්යතහි ලිච්ෙවිසයතහි පරිවුයතො යයන මහාවනං 
කූටාගාරසාලායතනුපසඞ්කමි. 

355. යතන යෙො පන සමයයන සම්බහුලා ිකක්ඛූ අබ්යභොකායස 
චඞ්කමන්ති. අථ යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො යයන යත ිකක්ඛූ

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ිකක්ඛූ එතදයවොච – ‘‘කහං නු යෙො, 

යභො, එතරහියසොභවංයගොතයමොවිහරති? දස්සනකාමාහිමයංතංභවන්තං

යගොතම’’න්ති. ‘‘එස, අග්ගියවස්සන, භගවා මහාවනං අජ්යඣොගායහත්වා
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ෙමූයල දිවාවිහාරං නිසින්යනො’’ති. අථ යෙො සච්චයකො
නිගණ්ඨපුත්යතො මහතියා ලිච්ෙවිපරිසාය සද්ධිං මහාවනං 

අජ්යඣොගායහත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.යතපියෙොලිච්ෙවී අප්යපකච්යචභගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තං

නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච යයන භගවා

යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච භගවයතො

සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච
තුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

356. එකමන්තංනිසින්යනොයෙොසච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොභගවන්තං 

එතදයවොච–‘‘පුච්යෙයයාහංභවන්තංයගොතමංකිඤ්චියදවයදසං, සයචයම

භවං යගොතයමො ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස යවයයාකරණායා’’ති. ‘‘පුච්ෙ, 

අග්ගියවස්සන, යදාකඞ්ෙසී’’ති. ‘‘කථං පන භවං යගොතයමො සාවයක

වියනති, කථංභාගාච පනයභොයතොයගොතමස්සසාවයකසුඅනුසාසනීබහුලා

පවත්තතී’’ති? ‘‘එවංයෙොඅහං, අග්ගියවස්සන, සාවයකවියනමි, එවංභාගා

ච පන යම සාවයකසු අනුසාසනී බහුලා පවත්තති – ‘රූපං, ිකක්ෙයව, 

අනිච්චං, යවදනාඅනිච්චා, සඤ්ඤාඅනිච්චා, සඞ්ොරාඅනිච්චා, විඤ්ඤාණං

අනිච්චං. රූපං, ිකක්ෙයව, අනත්තා, යවදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, 

සඞ්ොරා අනත්තා, විඤ්ඤාණංඅනත්තා.සබ්යබසඞ්ොරා අනිච්චා, සබ්යබ



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  මහායමකවග්යගො 

249 

පටුන 

ධම්මා අනත්තා’ති. එවං යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, සාවයක වියනමි, 
එවංභාගාචපනයමසාවයකසු අනුසාසනීබහුලාපවත්තතී’’ති. 

‘‘උපමා මං, යභො යගොතම, පටිභාතී’’ති. ‘‘පටිභාතු තං, 
අග්ගියවස්සනා’’තිභගවාඅයවොච. 

‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, යය යකචියම බීජගාමභූතගාමා වුද්ධිං 

විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං
පතිට්ඨාය. එවයමයත බීජගාමභූතගාමා වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං

ආපජ්ජන්ති.යසයයථාපිවා පන, යභො යගොතම, යයයකචියමබලකරණීයා

කම්මන්තා කරයන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය.

එවයමයතබලකරණීයාකම්මන්තාකරයන්ති.එවයමවයෙො, යභොයගොතම, 

රූපත්තායංපුරිසපුග්ගයලොරූයපපතිට්ඨායපුඤ්ඤංවාඅපුඤ්ඤංවාපසවති, 

යවදනත්තායංපුරිසපුග්ගයලොයවදනායංපතිට්ඨායපුඤ්ඤංවා අපුඤ්ඤංවා

පසවති, සඤ්ඤත්තායං පුරිසපුග්ගයලො සඤ්ඤායං පතිට්ඨාය පුඤ්ඤං වා

අපුඤ්ඤං වා පසවති, සඞ්ොරත්තායං පුරිසපුග්ගයලො සඞ්ොයරසු පතිට්ඨාය

පුඤ්ඤං වා අපුඤ්ඤං වා පසවති, විඤ්ඤාණත්තායං පුරිසපුග්ගයලො
විඤ්ඤායණපතිට්ඨායපුඤ්ඤංවාඅපුඤ්ඤංවාපසවතී’’ති. 

‘‘නනුත්වං, අග්ගියවස්සන, එවංවයදසි–‘රූපංයමඅත්තා, යවදනා යම

අත්තා, සඤ්ඤා යම අත්තා, සඞ්ොරා යම අත්තා, විඤ්ඤාණං යම

අත්තා’’’ති? ‘‘අහඤ්හි, යභො යගොතම, එවං වදාමි – ‘රූපං යම අත්තා, 

යවදනා යම අත්තා, සඤ්ඤා යම අත්තා, සඞ්ොරා යම අත්තා, විඤ්ඤාණං

යමඅත්තා’ති, අයඤ්ච මහතීජනතා’’ති. 

‘‘කිඤ්හි යත, අග්ගියවස්සන, මහතී ජනතා කරිස්සති? ඉඞ්ඝ ත්වං, 

අග්ගියවස්සන, සකඤ්යඤවවාදංනිබ්යබයඨහී’’ති.‘‘අහඤ්හි, යභොයගොතම, 

එවං වදාමි – ‘රූපං යම අත්තා, යවදනා යම අත්තා, සඤ්ඤා යම අත්තා, 

සඞ්ොරායමඅත්තා, විඤ්ඤාණංයමඅත්තා’’’ති. 

357. ‘‘යතන හි, අග්ගියවස්සන, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි, යථා

යත ෙයමයය තථා නං [තථා තං (ක.   බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, 

අග්ගියවස්සන, වත්යතයය රඤ්යඤොෙත්තියස්සමුද්ධාවසිත්තස්සසකස්මිං

විජියත වයසො – ඝායතතායං වා ඝායතතුං, ජායපතායං වා ජායපතුං, 

පබ්බායජතායං වා පබ්බායජතුං, යසයයථාපි රඤ්යඤො පයසනදිස්ස 

යකොසලස්ස, යසයයථාපි වා පන රඤ්යඤො මාගධස්ස අජාතසත්තුස්ස

යවයදහිපුත්තස්සා’’ති? ‘‘වත්යතයය, යභො යගොතම, රඤ්යඤො ෙත්තියස්ස

මුද්ධාවසිත්තස්ස සකස්මිං විජියත වයසො – ඝායතතායං වා ඝායතතුං, 

ජායපතායං වා ජායපතුං, පබ්බායජතායං වා පබ්බායජතුං, යසයයථාපි

රඤ්යඤොපයසනදිස්සයකොසලස්ස, යසයයථාපිවාපනරඤ්යඤොමාගධස්ස 
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අජාතසත්තුස්ස යවයදහිපුත්තස්ස. ඉයමසම්පි හි, යභො යගොතම, සඞ්ඝානං

ගණානං– යසයයථිදං, වජ්ජීනංමල්ලානං–වත්තතිසකස්මිංවිජියතවයසො

– ඝායතතායං වා ඝායතතුං, ජායපතායං වා ජායපතුං, පබ්බායජතායං වා

පබ්බායජතුං. කිං පන රඤ්යඤො ෙත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස, යසයයථාපි

රඤ්යඤොපයසනදිස්සයකොසලස්ස, යසයයථාපිවාපනරඤ්යඤොමාගධස්ස

අජාතසත්තුස්ස යවයදහිපුත්තස්ස? වත්යතයය, යභො යගොතම, වත්තිතුඤ්ච
මරහතී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යං ත්වං එවං වයදසි – ‘රූපං යම 

අත්තා’ති, වත්තතියත තස්මිංරූයපවයසො–එවංයමරූපංයහොතු, එවංයම

රූපං මා අයහොසී’’ති? එවං වුත්යත, සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො තුණ්හී
අයහොසි. දුතියම්පියෙොභගවාසච්චකංනිගණ්ඨපුත්තංඑතදයවොච–‘‘තංකිං

මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යං ත්වං එවං වයදසි – ‘රූපං යම අත්තා’ති, 

වත්තතියතතස්මිංරූයප වයසො–එවංයමරූපංයහොතු, එවංයමරූපංමා

අයහොසී’’ති? දුතියම්පි යෙොසච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි.අථ

යෙො භගවා සච්චකං නිගණ්ඨපුත්තං එතදයවොච – ‘‘බයාකයරොහි දානි, 

අග්ගියවස්සන, න දානි යත තුණ්හීභාවස්ස කායලො. යයො යකොචි, 

අග්ගියවස්සන තථාගයතන යාවතතියං සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්යඨො න

බයාකයරොති, එත්යථවස්සසත්තධාමුද්ධාඵලතී’’ති. 

යතන යෙො පන සමයයන වජිරපාණි යක්යෙො ආයසං වජිරං ආදාය
ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං සච්චකස්ස නිගණ්ඨපුත්තස්ස

උපරියවහාසංඨියතොයහොති– ‘සචායං සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොභගවතා
යාවතතියං සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්යඨො න බයාකරිස්සති එත්යථවස්ස
සත්තධාමුද්ධංඵායලස්සාමී’ති.තං යෙොපනවජිරපාණිංයක්ෙංභගවායචව
පස්සතිසච්චයකොචනිගණ්ඨපුත්යතො.අථයෙොසච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො
භීයතො සංවිග්යගො යලොමහට්ඨජායතො භගවන්තංයයව තාණං ගයවසී
භගවන්තංයයව යලණං ගයවසී භගවන්තංයයව සරණං ගයවසී භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘පුච්ෙතු මංභවංයගොතයමො, බයාකරිස්සාමී’’ති. 

358. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යංත්වං එවං වයදසි – ‘රූපං

යමඅත්තා’ති, වත්තතියතතස්මිංරූයපවයසො–එවංයමරූපංයහොතු, එවං

යමරූපං මාඅයහොසී’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘මනසි කයරොහි, අග්ගියවස්සන; මනසි කරිත්වා යෙො, අග්ගියවස්සන, 
බයාකයරොහි. න යෙො යත සන්ධියති පුරියමන වා පච්ඡිමං පච්ඡියමන වා

පුරිමං.තංකිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යංත්වංඑවංවයදසි–‘යවදනායම

අත්තා’ති, වත්තතියත තිස්සංයවදනායං [තායංයවදනායං(සී.සයා.   වයසො

– එවං යම යවදනා යහොතු, එවං යමයවදනා මා අයහොසී’’ති? ‘‘යනොහිදං, 
යභොයගොතම’’. 
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‘‘මනසි කයරොහි, අග්ගියවස්සන; මනසි කරිත්වා යෙො, අග්ගියවස්සන, 

බයාකයරොහි. න යෙො යත සන්ධියති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා

පුරිමං.තංකිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යංත්වංඑවංවයදසි–‘සඤ්ඤායම 

අත්තා’ති, වත්තතියතතිස්සංසඤ්ඤායංවයසො–එවංයමසඤ්ඤායහොතු, 

එවංයමසඤ්ඤා මාඅයහොසී’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘මනසි කයරොහි, අග්ගියවස්සන; මනසි කරිත්වා යෙො, අග්ගියවස්සන, 

බයාකයරොහි. න යෙො යත සන්ධියති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා

පුරිමං.තංකිංමඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යංත්වංඑවංවයදසි–‘සඞ්ොරායම

අත්තා’ති, වත්තති යත යතසු සඞ්ොයරසු වයසො – එවං යම සඞ්ොරා

යහොන්තු, එවංයමසඞ්ොරාමාඅයහසු’’න්ති? ‘‘යනො හිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘මනසි කයරොහි, අග්ගියවස්සන; මනසි කරිත්වා යෙො, අග්ගියවස්සන, 

බයාකයරොහි. න යෙො යත සන්ධියති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා

පුරිමං.තංකිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යංත්වංඑවංවයදසි–‘විඤ්ඤාණං

යමඅත්තා’ති, වත්තතියත තස්මිංවිඤ්ඤායණවයසො–එවංයමවිඤ්ඤාණං

යහොතු, එවංයමවිඤ්ඤාණංමාඅයහොසී’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘මනසි කයරොහි, අග්ගියවස්සන; මනසි කරිත්වා යෙො, අග්ගියවස්සන, 

බයාකයරොහි. න යෙො යත සන්ධියති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා

පුරිමං. තං කිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, රූපං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, යභො යගොතම’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ෙං වා තං සුෙං වා’’ති? 

‘‘දුක්ෙං, යභො යගොතම’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ෙං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං

නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? 

‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යවදනා…යප.… සඤ්ඤා…යප.… 

සඞ්ොරා…යප.… තං කිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, විඤ්ඤාණං නිච්චං වා

අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, යභොයගොතම’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ෙංවාතං

සුෙං වා’’ති? ‘‘දුක්ෙං, යභො යගොතම’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ෙං

විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නුතං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 

එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යයොනුයෙොදුක්ෙංඅල්ලීයනො දුක්ෙං

උපගයතොදුක්ෙංඅජ්යඣොසියතො, දුක්ෙං‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම

අත්තා’ති සමනුපස්සති, අපි නු යෙො යසො සාමං වා දුක්ෙං පරිජායනයය, 

දුක්ෙං වා පරික්යෙයපත්වා විහයරයයා’’ති? ‘‘කිඤ්හි සියා, යභො යගොතම? 

යනොහිදං, යභොයගොතමා’’ති. 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, නනු ත්වං එවං සන්යත දුක්ෙං 

අල්ලීයනො දුක්ෙං උපගයතො දුක්ෙං අජ්යඣොසියතො, දුක්ෙං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සසී’’ති? ‘‘කිඤ්හි යනො සියා, 

යභොයගොතම? එවයමතංයභොයගොතමා’’ති. 

359. ‘‘යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී

සාරපරියයසනංචරමායනොතිණ්හංකුඨාරිං [කුධාරිං (සයා.කං.ක.   ආදාය
වනං පවියසයය. යසොතත්ථ පස්යසයයමහන්තංකදලික්ෙන්ධංඋජුංනවං

අකුක්කුකජාතං [අකුක්කුටජාතං (සයා. කං.  . තයමනං මූයල ඡින්යදයය, 

මූයල යෙත්වාඅග්යගඡින්යදයය, අග්යගයෙත්වාපත්තවට්ටිංවිනිබ්භයජයය 

[විනිබ්භජ්යජයය (ක.  . යසොතත්ථපත්තවට්ටිං විනිබ්භජන්යතොයඵග්ගුම්පි

නාධිගච්යෙයය, කුයතො සාරං? එවයමව යෙො ත්වං, අග්ගියවස්සන, මයා
සකස්මිංවායදසමනුයුඤ්ජියමායනොසමනුගාහියමායනොසමනුභාසියමායනො 

රිත්යතො තුච්යෙො අපරද්යධො. භාසිතා යෙො පන යත එසා, අග්ගියවස්සන, 

යවසාලියං පරිසති වාචා – ‘නාහං තං පස්සාමි සමණං වා බ්රාහ්මණං වා, 

සඞ්ඝිංගණිංගණාචරියං, අපි අරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධංපටිජානමානං, යයො
මයා වායදන වාදං සමාරද්යධො න සඞ්කම්යපයය න සම්පකම්යපයය න 

සම්පයවයධයය, යස්ස න කච්යෙහි යසදා මුච්යචයයං. ථූණං යචපාහං
අයචතනං වායදන වාදං සමාරයභයයං සාපි මයා වායදන වාදං සමාරද්ධා
සඞ්කම්යපයය සම්පකම්යපයය සම්පයවයධයය. යකො පන වායදො 

මනුස්සභූතස්සා’ති? තුය්හං යෙො පන, අග්ගියවස්සන, අප්යපකච්චානි

යසදඵුසිතානි නලාටා මුත්තානි, උත්තරාසඞ්ගං විනිිකන්දිත්වා භූමියං

පතිට්ඨිතානි. මය්හං යෙො පන, අග්ගියවස්සන, නත්ථි එතරහි කායස්මිං

යසයදො’’ති. ඉතිභගවාතස්මිං [තස්සං (?)] පරිසතිසුවණ්ණවණ්ණංකායං

විවරි. එවං වුත්යත, සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො 
පත්තක්ෙන්යධොඅයධොමුයෙොපජ්ඣායන්යතොඅප්පටිභායනොනිසීදි. 

360. අථ යෙො දුම්මුයෙො ලිච්ෙවිපුත්යතො සච්චකං නිගණ්ඨපුත්තං 
තුණ්හීභූතංමඞ්කුභූතංපත්තක්ෙන්ධංඅයධොමුෙංපජ්ඣායන්තංඅප්පටිභානං

විදිත්වා භගවන්තංඑතදයවොච–‘‘උපමාමං, භගවා, පටිභාතී’’ති.‘‘පටිභාතු

තං, දුම්මුො’’තිභගවා අයවොච.‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ගාමස්සවානිගමස්ස

වා අවිදූයර යපොක්ෙරණී. තත්රාස්ස කක්කටයකො. අථ යෙො, භන්යත, 
සම්බහුලා කුමාරකාවාකුමාරිකාවා තම්හාගාමාවානිගමාවානික්ෙමිත්වා

යයන සා යපොක්ෙරණී යතනුපසඞ්කයමයයං; උපසඞ්කමිත්වා තං
යපොක්ෙරණිං ඔගායහත්වා තං කක්කටකං උදකා උද්ධරිත්වා ථයල 

පතිට්ඨායපයයං. යඤ්ඤයදව හි යසො, භන්යත, කක්කටයකො අළං
අිකනින්නායමයය තං තයදව යත කුමාරකා වා කුමාරිකා වා කට්යඨන වා
කථයලන වා සඤ්ඡින්යදයයං සම්භඤ්යජයයං සම්පලිභඤ්යජයයං. එවඤ්හි 

යසො, භන්යත, කක්කටයකො සබ්යබහි අයළහි සඤ්ඡින්යනහි සම්භග්යගහි

සම්පලිභග්යගහි අභබ්යබො තං යපොක්ෙරණිං පුන ඔතරිතුං, යසයයථාපි
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පුබ්යබ. එවයමව යෙො, භන්යත, යානි සච්චකස්ස නිගණ්ඨපුත්තස්ස

විසූකායිතානි වියසවිතානි විප්ඵන්දිතානි තානිපි සබ්බානි [විප්ඵන්දිතානි
කානිචිකානිචිතානි(සී.සයා.කං..).   භගවතාසඤ්ඡින්නානිසම්භග්ගානි

සම්පලිභග්ගානි; අභබ්යබොචදානි, භන්යත, සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොපුන

භගවන්තංඋපසඞ්කමිතුංයදිදං වාදාධිප්පායයො’’ති.එවං වුත්යත, සච්චයකො

නිගණ්ඨපුත්යතො දුම්මුෙං ලිච්ෙවිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘ආගයමහි ත්වං, 

දුම්මුෙ, ආගයමහිත්වං, දුම්මුෙ(  [(මුෙයරොසිත්වං දුම්මුෙ (සයා.කං.   න

මයංතයාසද්ධිංමන්යතම, ඉධමයංයභොතායගොතයමන සද්ධිංමන්යතම. 

361. ‘‘තිට්ඨයතසා, යභො යගොතම, අම්හාකඤ්යචව අඤ්යඤසඤ්ච 
පුථුසමණබ්රාහ්මණානං වාචා. විලාපං විලපිතං මඤ්යඤ. කිත්තාවතා ච නු
යෙො යභොයතො යගොතමස්ස සාවයකො සාසනකයරො යහොති ඔවාදපතිකයරො
තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විගතකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො

සත්ථුසාසයන විහරතී’’ති? ‘‘ඉධ, අග්ගියවස්සන, මම සාවයකො යං කිඤ්චි
රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා

සුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායං දූයරසන්තියකවා, සබ්බංරූපං ‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති; යා කාචි යවදනා…යප.… යා කාචි
සඤ්ඤා…යප.… යය යකචි සඞ්ොරා…යප.… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමං වා

හීනංවාපණීතංවා, යංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං‘යනතංමම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය

පස්සති.එත්තාවතා යෙො, අග්ගියවස්සන, මමසාවයකොසාසනකයරොයහොති
ඔවාදපතිකයරො තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විගතකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො
අපරප්පච්චයයොසත්ථුසාසයනවිහරතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, යභො යගොතම, ිකක්ඛු අරහං යහොති ඛීණාසයවො
වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො

පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො’’ති? ‘‘ඉධ, 

අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛුයංකිඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තං
වාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවා පණීතංවායංදූයරසන්තියක

වාසබ්බංරූපං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’තිඑවයමතං

යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුපාදා විමුත්යතො යහොති; යා කාචි
යවදනා…යප.…යාකාචිසඤ්ඤා…යප.…යයයකචිසඞ්ොරා…යප.…යං 
කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා
ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා සබ්බං 

විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං

යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වාඅනුපාදාවිමුත්යතොයහොති.එත්තාවතායෙො, 

අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛු අරහං යහොති ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා
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විමුත්යතො. එවං විමුත්තචිත්යතො යෙො, අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛු තීහි 

අනුත්තරියයහි සමන්නාගයතො යහොති – දස්සනානුත්තරියයන, 

පටිපදානුත්තරියයන, විමුත්තානුත්තරියයන. එවං විමුත්තචිත්යතො යෙො, 

අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛුතථාගතඤ්යඤවසක්කයරොතිගරුංකයරොතිමායනති

ෙයයජති–බුද්යධොයසොභගවායබොධාය ධම්මංයදයසති, දන්යතොයසොභගවා

දමථාය ධම්මං යදයසති, සන්යතො යසො භගවා සමථාය ධම්මං යදයසති, 

තිණ්යණො යසො භගවා තරණාය ධම්මං යදයසති, පරිනිබ්බුයතො යසො භගවා
පරිනිබ්බානාය ධම්මංයදයසතී’’ති. 

362. එවංවුත්යත, සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතො භගවන්තංඑතදයවොච – 

‘‘මයයමව, යභොයගොතම, ධංසී, මයංපගබ්බා, යයමයංභවන්තංයගොතමං 

වායදන වාදං ආසායදතබ්බං අමඤ්ඤිම්හ. සියා හි, යභො යගොතම, හත්ථිං

පිකන්නං ආසජ්ජ පුරිසස්ස යසොත්ථිභායවො, න ත්යවව භවන්තං යගොතමං

ආසජ්ජ සියා පුරිසස්ස යසොත්ථිභායවො. සියා හි, යභො යගොතම, පජ්ජලිතං 

[ජලන්තං (සී. .).   අග්ගික්ෙන්ධං ආසජ්ජ පුරිසස්ස යසොත්ථිභායවො, න

ත්යවව භවන්තං යගොතමං ආසජ්ජ සියා පුරිසස්ස යසොත්ථිභායවො. සියා හි, 

යභො යගොතම, ආසීවිසං යඝොරවිසං ආසජ්ජ පුරිසස්ස යසොත්ථිභායවො, න

ත්යවවභවන්තංයගොතමංආසජ්ජසියා පුරිසස්සයසොත්ථිභායවො.මයයමව, 

යභොයගොතම, ධංසී, මයංපගබ්බා, යයමයංභවන්තංයගොතමං වායදනවාදං

ආසායදතබ්බං අමඤ්ඤිම්හ. අධිවායසතු [අධිවායසතු ච (.). ක.   යමභවං
යගොතයමොස්වාතනායභත්තංසද්ධිංිකක්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසි භගවා
තුණ්හීභායවන. 

363. අථයෙොසච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වා 

යතලිච්ෙවීආමන්යතසි–‘‘සුණන්තුයමයභොන්යතොලිච්ෙවී, සමයණො යම
යගොතයමො නිමන්තියතො ස්වාතනාය සද්ධිං ිකක්ඛුසඞ්යඝන. යතන යම
අිකහයරයයාථ යමස්ස පතිරූපං මඤ්යඤයයාථා’’ති. අථ යෙො යත ලිච්ෙවී
තස්සා රත්තියා අච්චයයන සච්චකස්ස නිගණ්ඨපුත්තස්ස පඤ්චමත්තානි
ථාලිපාකසතානි භත්තාිකහාරං අිකහරිංසු. අථ යෙො නිගණ්ඨපුත්යතො සයක
ආරායම පණීතං ොදනීයං යභොජනීයං පටියාදායපත්වා භගවයතො කාලං 

ආයරොචායපසි – ‘‘කායලො, යභො යගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ යෙො
භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන සච්චකස්ස

නිගණ්ඨපුත්තස්ස ආරායමො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයනනිසීදිසද්ධිං ිකක්ඛුසඞ්යඝන. අථ යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො
බුද්ධප්පමුෙං ිකක්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ොදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා 
සන්තප්යපසිසම්පවායරසි.අථයෙොසච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොභගවන්තං
භත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිංඅඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘යමිදං, යභො යගොතම, දායන පුඤ්ඤඤ්ච පුඤ්ඤමහී ච තං

දායකානංසුොයයහොතූ’’ති.‘‘යංයෙො, අග්ගියවස්සන, තාදිසං දක්ඛියණයයං
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ආගම්ම අවීතරාගං අවීතයදොසං අවීතයමොහං, තං දායකානං භවිස්සති. යං

යෙො, අග්ගියවස්සන, මාදිසං දක්ඛියණයයං ආගම්ම වීතරාගං වීතයදොසං 

වීතයමොහං, තංතුය්හංභවිස්සතී’’ති. 

චූළසච්චකසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. මහාසච්චකසුත්තං 

364. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිමහාවයන
කූටාගාරසාලායං. යතන යෙො පන සමයයන භගවා පුබ්බණ්හසමයං
සුනිවත්යථො යහොති පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං පිණ්ඩාය පවිසිතුකායමො 

[පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය… පවිසිතුකායමො යහොති 

(සී.  . අථයෙොසච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොජඞ්ඝාවිහාරංඅනුචඞ්කමමායනො 
අනුවිචරමායනොයයනමහාවනංකූටාගාරසාලායතනුපසඞ්කමි.අද්දසායෙො
ආයස්මාආනන්යදො සච්චකංනිගණ්ඨපුත්තංදූරයතොවආගච්ෙන්තං.දිස්වාන

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, භන්යත, සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො
ආගච්ෙතිභස්සප්පවාදයකො පණ්ඩිතවායදොසාධුසම්මයතොබහුජනස්ස.එයසො

යෙො, භන්යත, අවණ්ණකායමො බුද්ධස්ස, අවණ්ණකායමො ධම්මස්ස, 

අවණ්ණකායමොසඞ්ඝස්ස.සාධු, භන්යත, භගවාමුහුත්තංනිසීදතු අනුකම්පං
උපාදායා’’ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. අථ යෙො සච්චයකො

නිගණ්ඨපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා

සද්ධිං සම්යමොදි, සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො භගවන්තං
එතදයවොච– 

365. ‘‘සන්ති, යභො යගොතම, එයක සමණබ්රාහ්මණා 

කායභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, යනො චිත්තභාවනං. ඵුසන්ති හි

යත, යභො යගොතම, සාරරිකං දුක්ෙං යවදනං. භූතපුබ්බං, යභො යගොතම, 
සාරරිකාය දුක්ොය යවදනාය ඵුට්ඨස්ස සයතො ඌරුක්ෙම්යභොපි නාම

භවිස්සති, හදයම්පි නාම ඵලිස්සති, උණ්හම්පි යලොහිතං මුෙයතො

උග්ගමිස්සති, උම්මාදම්පි පාපුණිස්සති [පාපුණිස්සන්ති (සයා. කං.   

චිත්තක්යෙපං. තස්ස යෙො එතං, යභො යගොතම, කායන්වයං චිත්තං යහොති, 

කායස්ස වයසන වත්තති. තං කිස්ස යහතු? අභාවිතත්තා චිත්තස්ස. සන්ති

පන, යභො යගොතම, එයක සමණබ්රාහ්මණා චිත්තභාවනානුයයොගමනුයුත්තා

විහරන්ති, යනොකායභාවනං. ඵුසන්තිහියත, යභොයගොතම, යචතසිකංදුක්ෙං

යවදනං.භූතපුබ්බං, යභොයගොතම, යචතසිකාය දුක්ොයයවදනායඵුට්ඨස්ස

සයතොඌරුක්ෙම්යභොපිනාමභවිස්සති, හදයම්පිනාම ඵලිස්සති, උණ්හම්පි

යලොහිතං මුෙයතො උග්ගමිස්සති, උම්මාදම්පි පාපුණිස්සති චිත්තක්යෙපං.

තස්ස යෙො එයසො, යභො යගොතම, චිත්තන්වයයො කායයො යහොති, චිත්තස්ස

වයසන වත්තති.තංකිස්සයහතු? අභාවිතත්තාකායස්ස. තස්සමය්හං, යභො
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යගොතම, එවං යහොති – ‘අද්ධා යභොයතො යගොතමස්ස සාවකා

චිත්තභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති, යනොකායභාවන’’’න්ති. 

366. ‘‘කින්ති පන යත, අග්ගියවස්සන, කායභාවනා සුතා’’ති? 

‘‘යසයයථිදං –නන්යදො වච්යෙො, කියසොසංකිච්යචො, මක්ෙලියගොසායලො –

එයතහි, යභො යගොතම, අයචලකා මුත්තාචාරා හත්ථාපයලෙනා

නඑහිභද්දන්තිකා නතිට්ඨභද්දන්තිකා [නඑහිභදන්තිකා, නතිට්ඨභදන්තිකා

(සී.සයා.කං..).ක.   න අිකහටංනඋද්දිස්සකතංනනිමන්තනංසාදියන්ති, 
යත න කුම්ිකමුො පටිග්ගණ්හන්ති න කයළොපිමුො පටිග්ගණ්හන්ති න
එළකමන්තරං න දණ්ඩමන්තරං න මුසලමන්තරං න ද්වින්නං
භඤ්ජමානානං න ගබ්ිකනියා න පායමානාය න පුරිසන්තරගතාය න
සඞ්කිත්තීසු න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති න යත්ථ මක්ඛිකා 

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී, න මච්ෙං න මංසං න සුරං න යමරයං න ථුයසොදකං 

පිවන්ති.යතඑකාගාරිකාවායහොන්තිඑකායලොපිකා, ද්වාගාරිකාවායහොන්ති 
ද්වායලොපිකා…යප.… සත්තාගාරිකා වා යහොන්ති සත්තායලොපිකා.

එකිස්සාපිදත්තියා යායපන්ති, ද්වීහිපිදත්තීහියායපන්ති…යප.…සත්තහිපි

දත්තීහි යායපන්ති. එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරන්ති, ද්වීහිකම්පි ආහාරං
ආහායරන්ති…යප.… සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරන්ති. ඉති එවරූපං
අද්ධමාසිකම්පිපරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්තී’’ති. 

‘‘කිං පන යත, අග්ගියවස්සන, තාවතයකයනව යායපන්තී’’ති? ‘‘යනො 

හිදං, යභොයගොතම.අප්යපකදා, යභොයගොතම, උළාරානිඋළාරානිොදනීයානි

ොදන්ති, උළාරානි උළාරානි යභොජනානි භඤ්ජන්ති, උළාරානි උළාරානි

සායනීයානිසායන්ති, උළාරානිඋළාරානි පානානිපිවන්ති.යතඉමංකායං

බලංගායහන්තිනාම, බූ්රයහන්තිනාම, යමයදන්ති නාමා’’ති. 

‘‘යං යෙො යත, අග්ගියවස්සන, පුරිමං පහාය පච්ො උපචිනන්ති, එවං 

ඉමස්ස කායස්ස ආචයාපචයයො යහොති. කින්ති පන යත, අග්ගියවස්සන, 

චිත්තභාවනා සුතා’’ති? චිත්තභාවනාය යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො
භගවතා පුට්යඨොසමායනොනසම්පායාසි. 

367. අථයෙොභගවාසච්චකංනිගණ්ඨපුත්තංඑතදයවොච– ‘‘යාපියෙො 

යතඑසා, අග්ගියවස්සන, පුරිමාකායභාවනාභාසිතාසාපිඅරියස්සවිනයය

යනොධම්මිකා කායභාවනා.කායභාවනම්පි [කායභාවනංහි(සී..).ක.   යෙො 

ත්වං, අග්ගියවස්සන, න අඤ්ඤාසි, කුයතො පන ත්වං චිත්තභාවනං 

ජානිස්සසි? අපි ච, අග්ගියවස්සන, යථා අභාවිතකායයො ච යහොති

අභාවිතචිත්යතො ච, භාවිතකායයො ච යහොති භාවිතචිත්යතො ච. තං සුණාහි, 

සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යෙො සච්චයකො
නිගණ්ඨපුත්යතො භගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 
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368. ‘‘කථඤ්ච, අග්ගියවස්සන, අභාවිතකායයො ච යහොති

අභාවිතචිත්යතො ච? ඉධ, අග්ගියවස්සන, අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස 

උප්පජ්ජතිසුොයවදනා.යසොසුොයයවදනායඵුට්යඨොසමායනොසුෙසාරාගී
ච යහොති සුෙසාරාගිතඤ්ච ආපජ්ජති. තස්ස සා සුො යවදනා නිරුජ්ඣති.
සුොයයවදනායනියරොධා උප්පජ්ජතිදුක්ොයවදනා.යසොදුක්ොයයවදනාය
ඵුට්යඨොසමායනොයසොචතිකිලමති පරියදවතිඋරත්තාළිංකන්දතිසම්යමොහං

ආපජ්ජති.තස්සයෙොඑසා, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාපිසුොයවදනාචිත්තං

පරියාදායතිට්ඨතිඅභාවිතත්තාකායස්ස, උප්පන්නාපිදුක්ොයවදනාචිත්තං

පරියාදායතිට්ඨතිඅභාවිතත්තාචිත්තස්ස. යස්සකස්සචි, අග්ගියවස්සන, එවං
උභයතොපක්ෙං උප්පන්නාපි සුො යවදනා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති

අභාවිතත්තාකායස්ස, උප්පන්නාපිදුක්ොයවදනාචිත්තං පරියාදායතිට්ඨති

අභාවිතත්තාචිත්තස්ස, එවංයෙො, අග්ගියවස්සන, අභාවිතකායයොච යහොති
අභාවිතචිත්යතොච. 

369. ‘‘කථඤ්ච, අග්ගියවස්සන, භාවිතකායයො ච යහොතිභාවිතචිත්යතො 

ච? ඉධ, අග්ගියවස්සන, සුතවයතොඅරියසාවකස්සඋප්පජ්ජතිසුොයවදනා.

යසො සුොය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො න සුෙසාරාගී ච යහොති, න
සුෙසාරාගිතඤ්ච ආපජ්ජති. තස්ස සා සුො යවදනා නිරුජ්ඣති. සුොය
යවදනාය නියරොධා උප්පජ්ජති දුක්ො යවදනා. යසො දුක්ොය යවදනාය
ඵුට්යඨොසමායනොනයසොචතිනකිලමතිනපරියදවතින උරත්තාළිංකන්දති

නසම්යමොහංආපජ්ජති.තස්සයෙොඑසා, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාපිසුො

යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති භාවිතත්තා කායස්ස, උප්පන්නාපි
දුක්ො යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති භාවිතත්තා චිත්තස්ස. යස්ස

කස්සචි, අග්ගියවස්සන, එවං උභයතොපක්ෙං උප්පන්නාපි සුො යවදනා

චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති භාවිතත්තා කායස්ස, උප්පන්නාපි දුක්ො 

යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති භාවිතත්තා චිත්තස්ස. එවං යෙො, 

අග්ගියවස්සන, භාවිතකායයොචයහොතිභාවිතචිත්යතොචා’’ති. 

370. ‘‘එවං පසන්යනො අහං යභොයතො යගොතමස්ස! භවඤ්හි යගොතයමො 

භාවිතකායයො ච යහොති භාවිතචිත්යතො චා’’ති. ‘‘අද්ධා යෙො යත අයං, 

අග්ගියවස්සන, ආසජ්ජඋපනීයවාචාභාසිතා, අපිචයතඅහංබයාකරිස්සාමි. 

යයතො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි 

වත්ථානි අච්ොයදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො, තං වත යම

උප්පන්නාවාසුො යවදනාචිත්තංපරියාදායඨස්සති, උප්පන්නාවාදුක්ො

යවදනාචිත්තංපරියාදාය ඨස්සතීතියනතංඨානං [යනතංයෙොඨානං(සී..).   
විජ්ජතී’’ති. 

‘‘න හි නූන [න හනූන (සී. සයා. කං. .).   යභොයතො යගොතමස්ස
උප්පජ්ජතිතථාරූපාසුොයවදනායථාරූපාඋප්පන්නා සුොයවදනාචිත්තං

පරියාදායතිට්යඨයය; නහිනූනයභොයතොයගොතමස්සඋප්පජ්ජති තථාරූපා
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දුක්ො යවදනා යථාරූපා උප්පන්නා දුක්ො යවදනා චිත්තං පරියාදාය
තිට්යඨයයා’’ති. 

371. ‘‘කිඤ්හි යනො සියා, අග්ගියවස්සන? ඉධ යම, අග්ගියවස්සන, 
පුබ්යබවසම්යබොධාඅනිකසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්යසවසයතොඑතදයහොසි 

– ‘සම්බායධොඝරාවායසොරජාපයථො, අබ්යභොකායසොපබ්බජ්ජා.නයිදංසුකරං
අගාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ෙලිඛිතං
බ්රහ්මචරියංචරිතුං.යංනූනාහං යකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානිවත්ථානි

අච්ොයදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො යෙො අහං, 

අග්ගියවස්සන, අපයරන සමයයන දහයරොව සමායනො, සුසුකාළයකයසො

භයෙන යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා, අකාමකානං

මාතාපිතූනං අස්සුමුොනංරුදන්තානං, යකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානි
වත්ථානිඅච්ොයදත්වා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිං.යසොඑවංපබ්බජියතො
සමායනො කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන

ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා ආළාරං කාලාමං

එතදයවොචං – ‘ඉච්ොමහං, ආවුයසො කාලාම, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය

බ්රහ්මචරියං චරිතු’න්ති.එවංවුත්යත, අග්ගියවස්සන, ආළායරොකාලායමොමං

එතදයවොච – ‘විහරතායස්මා, තාදියසො අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො
නචිරස්යසව සකං ආචරියකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහයරයයා’ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං

ධම්මං පරියාපුණිං. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, තාවතයකයනව 
ඔට්ඨපහතමත්යතන ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච වදාමි

යථරවාදඤ්ච, ‘ජානාමි පස්සාමී’ති ච පටිජානාමි, අහඤ්යචව අඤ්යඤ ච.

තස්සමය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි–‘නයෙොආළායරොකාලායමොඉමං
ධම්මං යකවලංසද්ධාමත්තයකනසයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරාමීති පයවයදති, අද්ධා ආළායරො කාලායමො ඉමං ධම්මං ජානං පස්සං
විහරතී’’’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, අග්ගියවස්සන, යයන ආළායරො කාලායමො

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා ආළාරං කාලාමං එතදයවොචං –

‘කිත්තාවතායනො, ආවුයසො කාලාම, ඉමංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහරාමීතිපයවයදසී’ති? එවංවුත්යත, අග්ගියවස්සන, ආළායරො

කාලායමො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, 

එතදයහොසි – ‘න යෙොආළාරස්යසවකාලාමස්ස අත්ථිසද්ධා, මය්හංපත්ථි 

සද්ධා; නයෙොආළාරස්යසවකාලාමස්සඅත්ථිවීරියං, මය්හංපත්ථිවීරියං; න

යෙො ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි සති, මය්හංපත්ථි සති; න යෙො

ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි සමාධි, මය්හංපත්ථි සමාධි; න යෙො

ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා; යංනූනාහං
යං ධම්මං ආළායරො කාලායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරාමීතිපයවයදතිතස්සධම්මස්සසච්ඡිකිරියායපදයහයය’න්ති.යසො යෙො
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අහං, අග්ගියවස්සන, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, අග්ගියවස්සන, යයන ආළායරො කාලායමො

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා ආළාරං කාලාමං එතදයවොචං –

‘එත්තාවතායනො, ආවුයසොකාලාම, ඉමංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති? ‘එත්තාවතායෙොඅහං, ආවුයසො, ඉමංධම්මංසයං

අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදමී’ති. ‘අහම්පි යෙො, ආවුයසො, 
එත්තාවතාඉමංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති.

‘ලාභායනො, ආවුයසො, සුලද්ධංයනො, ආවුයසො, යයමයංආයස්මන්තං තාදිසං
සබ්රහ්මචාරිං පස්සාම. ඉති යාහං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ජ පයවයදමි තං ත්වං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරසි; යංත්වංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ
විහරසිතමහංධම්මං සයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදමි.ඉති

යාහංධම්මංජානාමිතංත්වං ධම්මංජානාසි; යංත්වංධම්මංජානාසිතමහං

ධම්මංජානාමි.ඉතියාදියසොඅහංතාදියසො තුවං, යාදියසොතුවංතාදියසොඅහං.

එහි දානි, ආවුයසො, උයභොව සන්තා ඉමං ගණං පරිහරාමා’ති. ඉති යෙො, 

අග්ගියවස්සන, ආළායරොකාලායමොආචරියයොයමසමායනො (අත්තයනො  [( ) 

නත්ථි(සී..).   අන්යතවාසිංමංසමානං අත්තනාසමසමංඨයපසි, උළාරාය

ච මං ෙයජාය ෙයයජසි. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘නායං
ධම්යමොනිබ්බිදායනවිරාගායනනියරොධායනඋපසමායනඅිකඤ්ඤායන 

සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති, යාවයදව

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති.යසොයෙො අහං, අග්ගියවස්සන, තංධම්මං
අනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බිජ්ජ අපක්කමිං. 

372. ‘‘යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 

සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිං; 

උපසඞ්කමිත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං–‘ඉච්ොමහං, ආවුයසො [පස්ස

ම.නි.1.278පාසරාසිසුත්යත  ඉමස්මිං ධම්මවිනයයබ්රහ්මචරියංචරිතු’න්ති.

එවං වුත්යත, අග්ගියවස්සන, උදයකො රාමපුත්යතො මං එතදයවොච –

‘විහරතායස්මා, තාදියසො අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව
සකංආචරියකංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයයා’ති.යසො 

යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං.

යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන

ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච වදාමි යථරවාදඤ්ච, ‘ජානාමි

පස්සාමී’ති ච පටිජානාමි, අහඤ්යචව අඤ්යඤ ච. තස්ස මය්හං, 

අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘න යෙො රායමො ඉමං ධම්මං යකවලං
සද්ධාමත්තයකන සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසි. අද්ධා රායමො ඉමං ධම්මං ජානං පස්සං විහාසී’ති. අථ ඛ්වාහං, 

අග්ගියවස්සන, යයනඋදයකොරාමපුත්යතොයතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා
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පටුන 

උදකං රාමපුත්තං එතදයවොචං – ‘කිත්තාවතා යනො, ආවුයසො රායමො, ඉමං

ධම්මං සයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමීතිපයවයදසී’ති? එවං

වුත්යත, අග්ගියවස්සන, උදයකො රාමපුත්යතො

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, 

එතදයහොසි–‘නයෙොරාමස්යසවඅයහොසිසද්ධා, මය්හංපත්ථිසද්ධා; නයෙො 

රාමස්යසවඅයහොසිවීරියං, මය්හංපත්ථිවීරියං; නයෙොරාමස්යසවඅයහොසි

සති, මය්හංපත්ථි සති; න යෙො රාමස්යසව අයහොසි සමාධි, මය්හංපත්ථි 

සමාධි; න යෙො රාමස්යසව අයහොසි පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා; 
යංනූනාහං යං ධම්මං රායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරාමීතිපයවයදසි තස්සධම්මස්සසච්ඡිකිරියාය පදයහයය’න්ති.යසොයෙො

අහං, අග්ගියවස්සන, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, අග්ගියවස්සන, යයන උදයකො රාමපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා උදකං රාමපුත්තං එතදයවොචං –

‘එත්තාවතායනො, ආවුයසො, රායමොඉමංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති? ‘එත්තාවතා යෙො, ආවුයසො, රායමො ඉමං ධම්මං

සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති. ‘අහම්පි යෙො, 

ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහරාමී’ති. ‘ලාභා යනො, ආවුයසො, සුලද්ධං යනො, ආවුයසො, යය මයං
ආයස්මන්තං තාදිසං සබ්රහ්මචාරිං පස්සාම. ඉති යං ධම්මං රායමො සයං

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ පයවයදසි, තංත්වංධම්මංසයංඅිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරසි; යංත්වං ධම්මංසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරසි, තං ධම්මං රායමො සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ පයවයදසි. ඉති යං ධම්මං රායමො අිකඤ්ඤාසි තං ත්වං ධම්මං 

ජානාසි; යංත්වංධම්මංජානාසිතංධම්මංරායමොඅිකඤ්ඤාසි.ඉති යාදියසො

රායමො අයහොසිතාදියසොතුවං; යාදියසොතුවංතාදියසො රායමො අයහොසි. එහි

දානි, ආවුයසො, තුවංඉමංගණංපරිහරා’ති.ඉතියෙො, අග්ගියවස්සන, උදයකො 

රාමපුත්යතො සබ්රහ්මචාර යම සමායනො ආචරියට්ඨායන ච මං ඨයපසි, 

උළාරාය ච මං ෙයජාය ෙයයජසි. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි –
‘නායං ධම්යමො නිබ්බිදාය න විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න

අිකඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති, යාවයදව

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 
තංධම්මංඅනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බිජ්ජඅපක්කමිං. 

373. ‘‘යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 
සන්තිවරපදං පරියයසමායනො මගයධසු අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො

යයන උරුයවලා යසනානිගයමො තදවසරිං. තත්ථද්දසං රමණීයං භූමිභාගං, 

පාසාදිකඤ්චවනසණ්ඩං, නදිඤ්චසන්දන්තිං යසතකංසුපතිත්ථංරමණීයං, 

සමන්තා ච යගොචරගාමං. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි –
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‘රමණීයයොවත, යභො, භූමිභායගො, පාසාදියකොචවනසණ්යඩො, නදීචසන්දති

යසතකා සුපතිත්ථා රමණීයා, සමන්තා ච යගොචරගායමො. අලං වතිදං

කුලපුත්තස්සපධානත්ථිකස්ස පධානායා’ති.යසොයෙොඅහං, අග්ගියවස්සන, 
තත්යථවනිසීදිං‘අලමිදං පධානායා’ති. 

374. ‘‘අපිස්සුමං, අග්ගියවස්සන, තිස්යසො උපමා පටිභංසු අනච්ෙරියා

පුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා.යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, අල්ලංකට්ඨං සස්යනහං
උදයකනික්ඛිත්තං.අථපුරියසොආගච්යෙයයඋත්තරාරණිංආදාය–‘අග්ගිං 

අිකනිබ්බත්යතස්සාමි, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, 

අග්ගියවස්සන, අපිනුයසො පුරියසො අමුං අල්ලංකට්ඨංසස්යනහං, උදයක

නික්ඛිත්තං, උත්තරාරණිං ආදාය අිකමන්යථන්යතො අග්ගිං

අිකනිබ්බත්යතයය, යතයජොපාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’.

‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අදුඤ්හි, යභො යගොතම, අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං, 
තඤ්ච පන උදයක නික්ඛිත්තං. යාවයදව ච පන යසො පුරියසො කිලමථස්ස

විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යෙො, අග්ගියවස්සන, යය හි යකචි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා කායයන යචව චිත්යතන ච කායමහි අවූපකට්ඨා

විහරන්ති, යයොචයනසංකායමසුකාමච්ෙන්යදොකාමස්යනයහොකාමමුච්ො 

කාමපිපාසා කාමපරිළායහො, යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො යහොති, න 

සුප්පටිප්පස්සද්යධො, ඔපක්කමිකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, අභබ්බාව යත ඤාණාය
දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමිකාදුක්ොතිබ්බා ෙරාකටුකායවදනායවදයන්ති, 

අභබ්බාව යතඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යෙො මං, 

අග්ගියවස්සන, පඨමාඋපමාපටිභාසිඅනච්ෙරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

375. ‘‘අපරාපියෙොමං, අග්ගියවස්සන, දුතියාඋපමාපටිභාසි අනච්ෙරියා

පුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා.යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, අල්ලංකට්ඨං සස්යනහං, 
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය උත්තරාරණිං

ආදාය – ‘අග්ගිං අිකනිබ්බත්යතස්සාමි, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං

මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, අපිනුයසොපුරියසොඅමුංඅල්ලංකට්ඨංසස්යනහං, 

ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං, උත්තරාරණිං ආදාය අිකමන්යථන්යතො

අග්ගිං අිකනිබ්බත්යතයය යතයජො පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො

යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අදුඤ්හි, යභො යගොතම, අල්ලං කට්ඨං

සස්යනහං, කිඤ්චාපිආරකාඋදකාථයල නික්ඛිත්තං.යාවයදවචපනයසො

පුරියසොකිලමථස්සවිඝාතස්ස භාගී අස්සාති.එවයමවයෙො, අග්ගියවස්සන, 
යයහියකචිසමණාවාබ්රාහ්මණාවාකායයනයචව චිත්යතනචකායමහි

වූපකට්ඨා විහරන්ති, යයො චයනසංකායමසුකාමච්ෙන්යදොකාමස්යනයහො 
කාමමුච්ො කාමපිපාසා කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො

යහොති, න සුප්පටිප්පස්සද්යධො, ඔපක්කමිකා යචපි යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාදුක්ොතිබ්බා ෙරාකටුකායවදනායවදයන්ති, අභබ්බාවයත
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ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමිකාදුක්ොතිබ්බාෙරාකටුකායවදනා යවදයන්ති, 

අභබ්බාව යතඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යෙො මං, 

අග්ගියවස්සන, දුතියාඋපමාපටිභාසිඅනච්ෙරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා’’. 

376. ‘‘අපරාපි යෙො මං, අග්ගියවස්සන, තතියා උපමා පටිභාසි 

අනච්ෙරියා පුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා.යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, සුක්ෙංකට්ඨං

යකොළාපං, ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය

උත්තරාරණිං ආදාය – ‘අග්ගිං අිකනිබ්බත්යතස්සාමි, යතයජො 

පාතුකරිස්සාමී’ති.තංකිංමඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, අපිනුයසොපුරියසොඅමුං

සුක්ෙං කට්ඨං යකොළාපං, ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං, උත්තරාරණිං

ආදාය අිකමන්යථන්යතො අග්ගිං අිකනිබ්බත්යතයය, යතයජො 

පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අදුඤ්හි, 

යභො යගොතම, සුක්ෙං කට්ඨං යකොළාපං, තඤ්ච පන ආරකා උදකා ථයල

නික්ඛිත්ත’’න්ති. ‘‘එවයමව යෙො, අග්ගියවස්සන, යය හි යකචි සමණා වා

බ්රාහ්මණාවා කායයනයචවචිත්යතනචකායමහිවූපකට්ඨාවිහරන්ති, යයො
ච යනසං කායමසු කාමච්ෙන්යදො කාමස්යනයහො කාමමුච්ො කාමපිපාසා

කාමපරිළායහො, යසොචඅජ්ඣත්තංසුප්පහීයනොයහොති සුප්පටිප්පස්සද්යධො, 
ඔපක්කමිකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා දුක්ො තිබ්බා ෙරා

කටුකා යවදනා යවදයන්ති, භබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය
සම්යබොධාය.යනො යචපියතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමිකාදුක්ො

තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, භබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය

අනුත්තරාය සම්යබොධාය. අයං යෙො මං, අග්ගියවස්සන, තතියා උපමා

පටිභාසි අනච්ෙරියා පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. ඉමා යෙො මං, අග්ගියවස්සන, 
තිස්යසොඋපමාපටිභංසුඅනච්ෙරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා.’’ 

377. ‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි–‘යංනූනාහංදන්යතික

දන්තමාධාය [පස්සම.නි.1.221 විතක්කසණ්ඨානසුත්යත , ජිව්හායතාලුං

ආහච්ච, යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්යහයයං අිකනිප්.)යළයයං

අිකසන්තායපයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, දන්යතික

දන්තමාධාය, ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හාමි

අිකනිප්.)යළමි අිකසන්තායපමි. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, දන්යතික
දන්තමාධාය ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හයතො 

අිකනිප්.)ළයයතො අිකසන්තාපයයතො කච්යෙහි යසදා මුච්චන්ති. යසයයථාපි, 

අග්ගියවස්සන, බලවාපුරියසොදුබ්බලතරංපුරිසංසීයසවාගයහත්වාෙන්යධ 

වාගයහත්වාඅිකනිග්ගණ්යහයයඅිකනිප්.)යළයයඅිකසන්තායපයය, එවයමව

යෙො යම, අග්ගියවස්සන, දන්යතික දන්තමාධාය, ජිව්හාය තාලුං ආහච්ච, 
යචතසා චිත්තං අිකනිග්ගණ්හයතො අිකනිප්.)ළයයතො අිකසන්තාපයයතො

කච්යෙහි යසදා මුච්චන්ති. ආරද්ධං යෙො පන යම, අග්ගියවස්සන, වීරියං

යහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, සාරද්යධොචපනයමකායයො 



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  මහායමකවග්යගො 

263 

පටුන 

යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො යතයනව දුක්ෙප්පධායනන පධානාිකතුන්නස්ස

සයතො.එවරූපාපියෙොයම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා දුක්ොයවදනාචිත්තං
නපරියාදායතිට්ඨති. 

378. ‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 

මුෙයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, 

අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු
කණ්ණයසොයතහි වාතානං නික්ෙමන්තානං අධිමත්යතො සද්යදො යහොති.

යසයයථාපි නාම කම්මාරගග්ගරියා ධමමානාය අධිමත්යතො සද්යදො යහොති, 

එවයමවයෙො යම, අග්ගියවස්සන, මුෙයතොචනාසයතොචඅස්සාසපස්සායසසු 
උපරුද්යධසුකණ්ණයසොයතහිවාතානංනික්ෙමන්තානංඅධිමත්යතොසද්යදො 

යහොති. ආරද්ධං යෙො පන යම, අග්ගියවස්සන, වීරියං යහොති අසල්ලීනං
උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා. සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති 
අප්පටිප්පස්සද්යධො යතයනව දුක්ෙප්පධායනන පධානාිකතුන්නස්ස සයතො.

එවරූපාපි යෙො යම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා දුක්ො යවදනා චිත්තං න
පරියාදායතිට්ඨති. 

‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 
මුෙයතොචනාසයතොච කණ්ණයතො චඅස්සාසපස්සායසඋපරුන්ධිං.තස්ස

මය්හං, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා වාතා මුද්ධනි ඌහනන්ති 

[ඌහන්ති (සී. , ඔහනන්ති (සයා. කං. , උහනන්ති (ක.  . යසයයථාපි, 

අග්ගියවස්සන, බලවා පුරියසො තිණ්යහන සිෙයරන මුද්ධනි අිකමත්යථයය 

[මුද්ධානං අිකමන්යථයය (සී. .). , මුද්ධානං අිකමත්යථයය (සයා. කං.  , 

එවයමව යෙො යම, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා වාතා මුද්ධනි ඌහනන්ති.

ආරද්ධං යෙො පන යම, අග්ගියවස්සන, වීරියං යහොති අසල්ලීනං උපට්ඨිතා
සති අසම්මුට්ඨා. සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො

යතයනව දුක්ෙප්පධායනනපධානාිකතුන්නස්සසයතො. එවරූපාපියෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා දුක්ොයවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 
මුෙයතොචනාසයතොච කණ්ණයතොචඅස්සාසපස්සායසඋපරුන්ධිං.තස්ස

මය්හං, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා සීයස සීසයවදනා යහොන්ති.

යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, බලවා පුරියසො දළ්යහන වරත්තක්ෙණ්යඩන 

[වරත්තකබන්ධයනන (සී.   සීයස සීසයවඨං දයදයය, එවයමව යෙො යම, 
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අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු

උපරුද්යධසුඅධිමත්තාසීයසසීසයවදනායහොන්ති.ආරද්ධං යෙොපනයම, 

අග්ගියවස්සන, වීරියං යහොති අසල්ලීනං උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා. 
සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො යතයනව

දුක්ෙප්පධායනන පධානාිකතුන්නස්ස සයතො. එවරූපාපි යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාදුක්ොයවදනා චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 
මුෙයතොචනාසයතොච කණ්ණයතොචඅස්සාසපස්සායසඋපරුන්ධිං.තස්ස

මය්හං, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා වාතා කුච්ඡිං පරිකන්තන්ති.

යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, දක්යෙො යගොඝාතයකොවා යගොඝාතකන්යතවාසී

වාතිණ්යහන යගොවිකන්තයනනකුච්ඡිං පරිකන්යතයය, එවයමවයෙොයම, 

අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු

උපරුද්යධසුඅධිමත්තාවාතාකුච්ඡිංපරිකන්තන්ති.ආරද්ධංයෙො පනයම, 

අග්ගියවස්සන, වීරියං යහොති අසල්ලීනං උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා.
සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො යතයනව

දුක්ෙප්පධායනන පධානාිකතුන්නස්ස සයතො. එවරූපාපි යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාදුක්ොයවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං 

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 

මුෙයතොචනාසයතොච කණ්ණයතොචඅස්සාසපස්සායසඋපරුන්ධිං.තස්ස

මය්හං, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්යතො කායස්මිං ඩායහො යහොති. 

යසය්යථාපි, අග්ගියවස්සන, ද්යව බලවන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං

නානාබාහාසු ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුයා සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං, 

එවයමව යෙො යම, අග්ගියවස්සන, මුෙයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච
අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්යතො කායස්මිං ඩායහො යහොති.

ආරද්ධං යෙො පන යම, අග්ගියවස්සන, වීරියං යහොති අසල්ලීනං උපට්ඨිතා
සති අසම්මුට්ඨා. සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො 

යතයනව දුක්ෙප්පධායනනපධානාිකතුන්නස්සසයතො. එවරූපාපියෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා දුක්ො යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති.

අපිස්සු මං, අග්ගියවස්සන, යදවතා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කාලඞ්කයතො
සමයණො යගොතයමො’ති. එකච්චා යදවතා එවමාහංසු – ‘න කාලඞ්කයතො

සමයණොයගොතයමො, අපිච කාලඞ්කයරොතී’ති.එකච්චායදවතාඑවමාහංසු–

‘නකාලඞ්කයතොසමයණොයගොතයමො, නපි කාලඞ්කයරොති, අරහංසමයණො

යගොතයමො, විහායරොත්යවව යසො [විහායරොත්යවයවයසො (සී.   අරහයතො

එවරූයපොයහොතී’ති [විහායරොත්යවයවයසොඅරහයතො’’ති (?)]. 
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379. ‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි–‘යංනූනාහංසබ්බයසො

ආහාරුපච්යෙදාය පටිපජ්යජයය’න්ති. අථ යෙො මං, අග්ගියවස්සන, යදවතා

උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොචුං – ‘මා යෙො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො

ආහාරුපච්යෙදාය පටිපජ්ජි. සයච යෙො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො 

ආහාරුපච්යෙදාය පටිපජ්ජිස්සසි, තස්ස යතමයං දිබ්බං ඔජං යලොමකූයපහි 

අජ්යඣොහායරස්සාම [අජ්යඣොහරිස්සාම (සයා. කං. .). ක.  , තාය ත්වං

යායපස්සසී’ති.තස්සමය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි–‘අහඤ්යචවයෙො

පන සබ්බයසො අජජ්ජිතං [අජද්ධුකං (සී. .). , ජද්ධුකං (සයා. කං.   

පටිජායනයයං, ඉමා ච යම යදවතා දිබ්බං ඔජං යලොමකූයපහි

අජ්යඣොහායරයයං [අජ්යඣොහයරයයං (සයා. කං. .). ක.  , තාය චාහං

යායපයයං, තංමමස්සමුසා’ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, තා යදවතා

පච්චාචික්ොමි, ‘හල’න්තිවදාමි. 

380. ‘‘තස්සමය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං යථොකං

යථොකං ආහාරං ආහායරයයං, පසතං පසතං, යදි වා මුග්ගයූසං, යදි වා

කුලත්ථයූසං, යදිවාකළායයූසං, යදිවාහයරණකයූස’න්ති.යසොයෙොඅහං, 

අග්ගියවස්සන, යථොකං යථොකං ආහාරං ආහායරසිං, පසතං පසතං, යදි වා

මුග්ගයූසං, යදිවාකුලත්ථයූසං, යදිවා කළායයූසං, යදිවාහයරණකයූසං.

තස්සමය්හං, අග්ගියවස්සන, යථොකං යථොකංආහාරං ආහාරයයතො, පසතං

පසතං, යදිවාමුග්ගයූසං, යදිවාකුලත්ථයූසං, යදිවාකළායයූසං, යදි වා

හයරණකයූසං, අධිමත්තකසිමානංපත්යතොකායයොයහොති.යසයයථාපිනාම

ආසීතිකපබ්බානි වා කාළපබ්බානි වා, එවයමවස්සු යම අඞ්ගපච්චඞ්ගානි

භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම ඔට්ඨපදං, එවයමවස්සු යම

ආනිසදං යහොති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම වට්ටනාවළී, 
එවයමවස්සු යම පිට්ඨිකණ්ටයකො උණ්ණතාවනයතො යහොති
තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම ජරසාලාය යගොපාණසියයො 

ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති, එවයමවස්සු යම ඵාසුළියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා
භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම ගම්භීයර උදපායන

උදකතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා දිස්සන්ති, එවයමවස්සු යම
අක්ඛිකූයපසු අක්ඛිතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ොයිකා දිස්සන්ති
තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම තිත්තකාලාබු ආමකච්ඡින්යනො

වාතාතයපන සංඵුටියතො යහොති සම්මිලායතො, එවයමවස්සු යම සීසච්ෙවි
සංඵුටිතායහොතිසම්මිලාතා තායයවප්පාහාරතාය. 

‘‘යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, උදරච්ෙවිං පරිමසිස්සාමීති 

පිට්ඨිකණ්ටකංයයව පරිග්ගණ්හාමි, පිට්ඨිකණ්ටකං පරිමසිස්සාමීති

උදරච්ෙවිංයයව පරිග්ගණ්හාමි, යාවස්සු යම, අග්ගියවස්සන, උදරච්ෙවි

පිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා යහොති තායයවප්පාහාරතාය. යසො යෙො අහං, 

අග්ගියවස්සන, වච්චං වා මුත්තං වා කරිස්සාමීති තත්යථව අවකුජ්යජො

පපතාමිතායයවප්පාහාරතාය.යසොයෙොඅහං, අග්ගියවස්සන, ඉමයමවකායං
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පටුන 

අස්සායසන්යතො පාණිනා ගත්තානි අනුමජ්ජාමි. තස්ස මය්හං, 

අග්ගියවස්සන, පාණිනා ගත්තානි අනුමජ්ජයතො ෙයතිමූලානි යලොමානි

කායස්මා පපතන්ති තායයවප්පාහාරතාය. අපිස්සු මං, අග්ගියවස්සන, 
මනුස්සා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කායළො සමයණො යගොතයමො’ති. එකච්යච

මනුස්සා එවමාහංසු – ‘න කායළො සමයණො යගොතයමො, සායමො සමයණො

යගොතයමො’ති. එකච්යච මනුස්සා එවමාහංසු – ‘න කායළො සමයණො

යගොතයමො, නපිසායමො, මඞ්ගුරච්ෙවිසමයණො යගොතයමො’ති. යාවස්සු යම, 

අග්ගියවස්සන, තාව පරිසුද්යධො ෙවිවණ්යණො පරියයොදායතො උපහයතො
යහොති තායයවප්පාහාරතාය. 

381. ‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘යය යෙො යකචි 
අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමිකා දුක්ො තිබ්බා ෙරා

කටුකා යවදනා යවදයිංසු, එතාවපරමං, නයියතො ිකයයයො. යයපි හි යකචි
අනාගතමද්ධානං සමණාවා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමිකා දුක්ොතිබ්බාෙරා

කටුකායවදනායවදයිස්සන්ති, එතාවපරමං, නයියතොිකයයයො.යයපිහියකචි
එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමිකා දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා

යවදනා යවදයන්ති, එතාවපරමං, නයියතො ිකයයයො. න යෙො පනාහං ඉමාය
කටුකාය දුක්කරකාරිකාය අධිගච්ොමි උත්තරි මනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං.සියානුයෙොඅඤ්යඤොමග්යගොයබොධායා’ති? 

තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘අිකජානාමි යෙො පනාහං පිතු
සක්කස්සකම්මන්යතසීතාය ජම්බුච්ොයායනිසින්යනොවිවිච්යචවකායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං .)තිසුෙං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතා. සියා නු යෙො එයසො මග්යගො යබොධායා’ති? 

තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, සතානුසාරි විඤ්ඤාණං අයහොසි – ‘එයසව

මග්යගො යබොධායා’ති. තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘කිං නු 

යෙොඅහං තස්සසුෙස්සභායාමි, යංතංසුෙංඅඤ්ඤයත්රවකායමහි අඤ්ඤත්ර 

අකුසයලහිධම්යමහී’ති? තස්සමය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි–‘නයෙො

අහං තස්ස සුෙස්ස භායාමි, යං තං සුෙං අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර
අකුසයලහිධම්යමහී’ති. 

382. ‘‘තස්ස මය්හං, අග්ගියවස්සන, එතදයහොසි – ‘න යෙොතං සුකරං

සුෙංඅධිගන්තුංඑවංඅධිමත්තකසිමානංපත්තකායයන, යංනූනාහංඔළාරිකං

ආහාරං ආහායරයයං ඔදනකුම්මාස’න්ති. යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, 

ඔළාරිකං ආහාරං ආහායරසිං ඔදනකුම්මාසං. යතන යෙො පන මං, 

අග්ගියවස්සන, සමයයන පඤ්ච [පඤ්චවග්ගියා (අඤ්ඤසුත්යතසු   ිකක්ඛූ

පච්චුපට්ඨිතා යහොන්ති– ‘යංයෙොසමයණොයගොතයමොධම්මංඅධිගමිස්සති, 

තං යනො ආයරොයචස්සතී’ති. යයතො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, ඔළාරිකං

ආහාරං ආහායරසිං ඔදනකුම්මාසං, අථ යම යත පඤ්ච ිකක්ඛූ නිබ්බිජ්ජ

පක්කමිංසු – ‘බාහුල්ලියකො [බාහුලියකො (සී. .).  සංඝයභදසික්ොපදටීකාය

සයමති  සමයණොයගොතයමො, පධානවිබ්භන්යතො, ආවත්යතො බාහුල්ලායා’ති. 
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383. ‘‘යසො යෙො අහං, අග්ගියවස්සන, ඔළාරිකංආහාරංආහායරත්වා, 

බලංගයහත්වා, විවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං .)තිසුෙං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. එවරූපාපි

යෙො යම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා සුො යවදනා චිත්තං න පරියාදාය 
තිට්ඨති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහාසිං. එවරූපාපි යෙො යම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා සුො
යවදනා චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති. .)තියා ච විරාගා උයපක්ෙයකො ච

විහාසිං, සයතො ච සම්පජායනො. සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදසිං යං තං 
අරියා ආචික්ෙන්ති – ‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං 

උපසම්පජ්ජ විහාසිං. එවරූපාපි යෙො යම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා සුො

යවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති.සුෙස්සචපහානාදුක්ෙස්සචපහානා, 

පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං
උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං.එවරූපාපියෙො

යම, අග්ගියවස්සන, උප්පන්නා සුොයවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

384. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තංඅිකනින්නායමසිං.යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාමි, යසයයථිදං–එකම්පි ජාතිං…යප.…ඉතිසාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි. අයං යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, රත්තියාපඨයමයායමපඨමාවිජ්ජාඅධිගතා; අවිජ්ජාවිහතා, 

විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො; යථා තං

අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො. එවරූපාපි යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාසුොයවදනා චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

385. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත

යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාමි…යප.… අයං යෙො යම, අග්ගියවස්සන, 

රත්තියා මජ්ඣියම යායම දුතියා විජ්ජා අධිගතා; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනො; යථාතංඅප්පමත්තස්ස

ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො. එවරූපාපි යෙො යම, අග්ගියවස්සන, 
උප්පන්නාසුොයවදනාචිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

386. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ෙයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං
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අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී

පටිපදා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං.‘ඉයම ආසවා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, 

‘අයං ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති

යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
අබ්භඤ්ඤාසිං.තස්සයමඑවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තං

විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තං විමුච්චිත්ථ. 

විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං අයහොසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසිං. අයං යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, රත්තියා පච්ඡියම යායම තතියා විජ්ජා අධිගතා; අවිජ්ජා

විහතා, විජ්ජාඋප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනො; යථා තං

අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො. එවරූපාපි යෙො යම, 

අග්ගියවස්සන, උප්පන්නාසුොයවදනා චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති. 

387. ‘‘අිකජානාමි යෙො පනාහං, අග්ගියවස්සන, අයනකසතාය පරිසාය 
ධම්මං යදයසතා. අපිස්සු මං එකයමයකො එවං මඤ්ඤති – ‘මයමවාරබ්භ

සමයණො යගොතයමො ධම්මං යදයසතී’ති. ‘න යෙො පයනතං, අග්ගියවස්සන, 

එවං දට්ඨබ්බං; යාවයදව විඤ්ඤාපනත්ථාය තථාගයතො පයරසං ධම්මං 

යදයසති.යසොයෙොඅහං, අග්ගියවස්සන, තස්සායයවකථායපරියයොසායන, 
තස්මිංයයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිත්යත අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සණ්ඨයපමි

සන්නිසායදමි එයකොදිං කයරොමි සමාදහාමි, යයන සුදං නිච්චකප්පං 
විහරාමී’’’ති. 

‘‘ඔකප්පනියයමතං යභොයතො යගොතමස්ස යථා තං අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස. අිකජානාති යෙො පන භවං යගොතයමො දිවා සුපිතා’’ති? 

‘‘අිකජානාමහං, අග්ගියවස්සන, ගිම්හානං පච්ඡියම මායස පච්ොභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤයපත්වා දක්ඛියණන

පස්යසන සයතො සම්පජායනො නිද්දං ඔක්කමිතා’’ති. ‘‘එතං යෙො, යභො

යගොතම, එයකසමණබ්රාහ්මණාසම්යමොහවිහාරස්මිං වදන්තී’’ති? ‘‘නයෙො, 

අග්ගියවස්සන, එත්තාවතා සම්මූළ්යහො වා යහොති අසම්මූළ්යහො වා. අපි ච, 

අග්ගියවස්සන, යථා සම්මූළ්යහො ච යහොති අසම්මූළ්යහො ච, තං සුණාහි, 

සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යෙො සච්චයකො
නිගණ්ඨපුත්යතොභගවයතොපච්චස්යසොසි. භගවාඑතදයවොච– 

388. ‘‘යස්ස කස්සචි, අග්ගියවස්සන, යය ආසවා සංකියලසිකා 

යපොයනොබ්භවිකා සදරා දුක්ෙවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා අප්පහීනා, 

තමහං ‘සම්මූළ්යහො’ති වදාමි. ආසවානඤ්හි, අග්ගියවස්සන, අප්පහානා

සම්මූළ්යහොයහොති. යස්සකස්සචි, අග්ගියවස්සන, යයආසවාසංකියලසිකා

යපොයනොබ්භවිකාසදරාදුක්ෙවිපාකා ආයතිංජාතිජරාමරණියාපහීනා, තමහං
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‘අසම්මූළ්යහො’තිවදාමි.ආසවානඤ්හි, අග්ගියවස්සන, පහානාඅසම්මූළ්යහො
යහොති. 

‘‘තථාගතස්ස යෙො, අග්ගියවස්සන, යය ආසවා සංකියලසිකා
යපොයනොබ්භවිකා සදරා දුක්ෙවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා පහීනා 

උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. 

යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, තායලො මත්ථකච්ඡින්යනො අභබ්යබො පුන 

විරූළ්හියා, එවයමව යෙො, අග්ගියවස්සන, තථාගතස්ස යය ආසවා
සංකියලසිකායපොයනොබ්භවිකා සදරා දුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා’’ති. 

389. එවංවුත්යත, සච්චයකොනිගණ්ඨපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අච්ෙරියං, යභො යගොතම, අබ්භතං, යභො යගොතම! යාවඤ්චිදං යභොයතො

යගොතමස්ස එවං ආසජ්ජ ආසජ්ජ වුච්චමානස්ස, උපනීයතහි වචනප්පයථහි

සමුදාචරියමානස්ස, ෙවිවණ්යණො යචව පරියයොදායති, මුෙවණ්යණො ච

විප්පසීදති, යථා තං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. අිකජානාමහං, යභො

යගොතම, ෙයරණංකස්සපංවායදනවාදංසමාරිකතා.යසොපිමයාවායදනවාදං 

සමාරද්යධොඅඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරි, බහිද්ධාකථංඅපනායමසි, යකොපඤ්ච

යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාත්වාකාසි. යභොයතො පන [යභොයතො යෙො පන

(සී.   යගොතමස්ස එවං ආසජ්ජ ආසජ්ජ වුච්චමානස්ස, උපනීයතහි

වචනප්පයථහි සමුදාචරියමානස්ස, ෙවිවණ්යණො යචව පරියයොදායති, 

මුෙවණ්යණො ච විප්පසීදති, යථා තං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.

අිකජානාමහං, යභො යගොතම, මක්ෙලිං යගොසාලං…යප.… අජිතං 
යකසකම්බලං… පකුධං කච්චායනං… සඤ්ජයං යබලට්ඨපුත්තං…

නිගණ්ඨං නාටපුත්තං වායදන වාදං සමාරිකතා. යසොපි මයා වායදන වාදං 

සමාරද්යධොඅඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරි, බහිද්ධාකථංඅපනායමසි, යකොපඤ්ච
යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාත්වාකාසි. යභොයතො පන යගොතමස්ස එවං

ආසජ්ජ ආසජ්ජ වුච්චමානස්ස, උපනීයතහි වචනප්පයථහි

සමුදාචරියමානස්ස, ෙවිවණ්යණො යචව පරියයොදායති, මුෙවණ්යණො ච

විප්පසීදති, යථා තං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. හන්ද ච දානි මයං, යභො 

යගොතම, ගච්ොම. බහුකිච්චා මයං, බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි ත්වං, 

අග්ගියවස්සන, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යෙො සච්චයකො නිගණ්ඨපුත්යතො භගවයතො භාසිතං අිකනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමීති. 

මහාසච්චකසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 
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7. චූළතණ්හාසඞ්ෙ සුත්තං 

390. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම 

මිගාරමාතුපාසායද. අථ යෙො සක්යකො යදවානමින්යදො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යෙො සක්යකො යදවානමින්යදො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, භන්යත, ිකක්ඛු සංඛිත්යතන 
තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී 

අච්චන්තබ්රහ්මචාරඅච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨොයදවමනුස්සාන’’න්ති? 

‘‘ඉධ, යදවානමින්ද, ිකක්ඛුයනො සුතං යහොති – ‘සබ්යබ ධම්මා නාලං 

අිකනියවසායා’ති. එවඤ්යචතං, යදවානමින්ද, ිකක්ඛුයනො සුතං යහොති –

‘සබ්යබ ධම්මා නාලං අිකනියවසායා’ති. යසො සබ්බං ධම්මං අිකජානාති; 

සබ්බංධම්මංඅිකඤ්ඤායසබ්බං ධම්මංපරිජානාති; සබ්බංධම්මංපරිඤ්ඤාය

යංකිඤ්චියවදනංයවයදති–සුෙංවා දුක්ෙංවාඅදුක්ෙමසුෙංවා, යසොතාසු

යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරාගානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී

විහරති, පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරති. යසො තාසු යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී

විහරන්යතො, විරාගානුපස්සී විහරන්යතො, නියරොධානුපස්සී විහරන්යතො, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරන්යතොන කිඤ්චි යලොයක උපාදියති. අනුපාදියං

න පරිතස්සති, අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති – ‘ඛීණා ජාති, 

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති.

එත්තාවතායෙො, යදවානමින්ද, ිකක්ඛු සංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො
යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී අච්චන්තබ්රහ්මචාර
අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨොයදවමනුස්සාන’’න්ති. 

අථ යෙො සක්යකො යදවානමින්යදො භගවයතො භාසිතං අිකනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායි. 

391. යතන යෙො පන සමයයන ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
භගවයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති. අථ යෙො ආයස්මයතො
මහායමොග්ගල්ලානස්සඑතදයහොසි– ‘‘කිංනුයෙොයසො යක්යෙොභගවයතො 

භාසිතංඅිකසයමච්චඅනුයමොදිඋදාහුයනො; යංනූනාහංතං යක්ෙංජායනයයං
– යදි වා යසො යක්යෙො භගවයතො භාසිතං අිකසයමච්ච අනුයමොදි යදි වා

යනො’’ති? අථයෙොආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො– යසයයථාපිනාමබලවා

පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, 
එවයමව – පුබ්බාරායම මිගාරමාතුපාසායද අන්තරහියතො යදයවසු
තාවතිංයසසු පාතුරයහොසි. යතන යෙො පන සමයයන සක්යකො
යදවානමින්යදො එකපුණ්ඩරයක උයයායන දිබ්යබහි පඤ්චහි තූරියසයතහි 

[තුරියසයතහි (සී. සයා. කං. .).   සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරති.
අද්දසා යෙො සක්යකො යදවානමින්යදො ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං
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දූරයතොව ආගච්ෙන්තං. දිස්වාන තානි දිබ්බානි පඤ්ච තූරියසතානි 

පටිප්පණායමත්වා යයනායස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංමහායමොග්ගල්ලානං එතදයවොච– ‘‘එහියෙො, 

මාරිස යමොග්ගල්ලාන, ස්වාගතං, මාරිසයමොග්ගල්ලාන!චිරස්සංයෙො, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, ඉමං පරියායං අකාසි යදිදං ඉධාගමනාය. නිසීද, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි යෙො ආයස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනොපඤ්ඤත්යතආසයන.සක්යකොපි යෙොයදවානමින්යදො
අඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නං 
යෙො සක්කං යදවානමින්දං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො එතදයවොච –

‘‘යථාකථංපනයෙො, යකොසිය, භගවාසංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිං

අභාසි? සාධුමයම්පිඑතිස්සාකථායභාගියනො අස්සාමසවනායා’’ති. 

392. ‘‘මයං යෙො, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, බහුකිච්චා බහුකරණීයා – 

අප්යපව සයකන කරණීයයන, අපි ච යදවානංයයව තාවතිංසානං

කරණීයයන.අපිච, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, සුස්සුතංයයවයහොතිසුග්ගහිතං

සුමනසිකතං සූපධාරිතං, යංයනොඛිප්පයමවඅන්තරධායති.භූතපුබ්බං, මාරිස 

යමොග්ගල්ලාන, යදවාසුරසඞ්ගායමො සමුපබූළ්යහො [සමූපබයළ්යහො (සයා.

කං. , සමූපබ්බූළ්යහො(සී.   අයහොසි.තස්මිංයෙොපන, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, 

සඞ්ගායම යදවා ජිනිංසු, අසුරා පරාජිනිංසු. යසො යෙො අහං, මාරිස 

යමොග්ගල්ලාන, තං සඞ්ගාමං අිකවිජිනිත්වා විජිතසඞ්ගායමො තයතො

පටිනිවත්තිත්වා යවජයන්තං නාම පාසාදං මායපසිං. යවජයන්තස්ස යෙො, 

මාරිස යමොග්ගල්ලාන, පාසාදස්ස එකසතං නියූහං. එයකකස්මිං නියූයහ
සත්ත සත්ත කූටාගාරසතානි. එකයමකස්මිං කූටාගායර සත්ත සත්ත

අච්ෙරායයො. එකයමකිස්සා අච්ෙරාය සත්ත සත්ත පරිචාරිකායයො.

ඉච්යෙයයාසි යනො ත්වං, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, යවජයන්තස්ස පාසාදස්ස

රාමයණයයකංදට්ඨු’’න්ති? අධිවායසසියෙො ආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො
තුණ්හීභායවන. 

393. අථ යෙො සක්යකො ච යදවානමින්යදො යවස්සවයණො ච මහාරාජා
ආයස්මන්තංමහායමොග්ගල්ලානංපුරක්ෙත්වායයනයවජයන්යතො පාසායදො
යතනුපසඞ්කමිංසු.අද්දසංසුයෙොසක්කස්සයදවානමින්දස්සපරිචාරිකායයො 

ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං දූරයතොව ආගච්ෙන්තං; දිස්වා
ඔත්තප්පමානා හිරයමානා සකං සකං ඔවරකං පවිසිංසු. යසයයථාපි නාම

සුණිසාසසුරංදිස්වාඔත්තප්පතිහිරයති, එවයමවසක්කස්සයදවානමින්දස්ස
පරිචාරිකායයො ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං දිස්වා ඔත්තප්පමානා
හිරයමානාසකංසකංඔවරකංපවිසිංසු.අථයෙොසක්යකොචයදවානමින්යදො 
යවස්සවයණො ච මහාරාජා ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං යවජයන්යත

පාසායද අනුචඞ්කමායපන්ති අනුවිචරායපන්ති – ‘‘ඉදම්පි, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, පස්ස යවජයන්තස්ස පාසාදස්ස රාමයණයයකං; ඉදම්පි, 

මාරිසයමොග්ගල්ලාන, පස්ස යවජයන්තස්සපාසාදස්සරාමයණයයක’’න්ති.
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‘‘යසොභති ඉදං ආයස්මයතො යකොසියස්ස, යථා තං පුබ්යබ කතපුඤ්ඤස්ස.

මනුස්සාපිකිඤ්චියදවරාමයණයයකංදිස්වා [දිට්ඨා(සී..).ක.   එවමාහංසු–
‘යසොභති වත යභො යථා යදවානං තාවතිංසාන’න්ති. තයිදං ආයස්මයතො

යකොසියස්ස යසොභති, යථා තං පුබ්යබ කතපුඤ්ඤස්සා’’ති. අථ යෙො
ආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්ස එතදයහොසි – ‘‘අතිබාළ්හං යෙො අයං
යක්යෙොපමත්යතොවිහරති.යංනූනාහං ඉමංයක්ෙංසංයවයජයය’’න්ති.අථ
යෙොආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොතථාරූපං ඉද්ධාිකසඞ්ොරං අිකසඞ්ොසි 

[අිකසඞ්ොයරසි(ක. , අිකසඞ්ොයරති (සයා.කං.   යථායවජයන්තංපාසාදං

පාදඞ්ගුට්ඨයකන සඞ්කම්යපසි සම්පකම්යපසි සම්පයවයධසි. අථ යෙො

සක්යකොචයදවානමින්යදො, යවස්සවයණොචමහාරාජා, යදවා චතාවතිංසා

අච්ෙරියබ්භතචිත්තජාතාඅයහසුං– ‘‘අච්ෙරියංවත, යභො, අබ්භතංවත, යභො, 

සමණස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා, යත්ර හි නාම දිබ්බභවනං
පාදඞ්ගුට්ඨයකන සඞ්කම්යපස්සති සම්පකම්යපස්සති සම්පයවයධස්සතී’’ති!
අථ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො සක්කං යදවානමින්දං සංවිග්ගං
යලොමහට්ඨජාතං විදිත්වා සක්කං යදවානමින්දං එතදයවොච – ‘‘යථා කථං

පනයෙො, යකොසිය, භගවාසංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිංඅභාසි? සාධු
මයම්පිඑතිස්සාකථාය භාගියනොඅස්සාමසවනායා’’ති. 

394. ‘‘ඉධාහං, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසිං. එකමන්තං

ඨියතො යෙො අහං, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, භගවන්තං එතදයවොචං –

‘කිත්තාවතානුයෙො, භන්යත, ිකක්ඛුසංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො
යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී අච්චන්තබ්රහ්මචාර

අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො යදවමනුස්සාන’’’න්ති? 

‘‘එවං වුත්යත, මාරිස යමොග්ගල්ලාන, භගවා මං එතදයවොච – ‘ඉධ, 

යදවානමින්ද, ිකක්ඛුයනො සුතං යහොති – සබ්යබ ධම්මා නාලං 

අිකනියවසායා’ති.එවංයචතංයදවානමින්දිකක්ඛුයනොසුතංයහොති ‘සබ්යබ

ධම්මානාලංඅිකනියවසායා’ති.යසොසබ්බංධම්මංඅිකජානාති, සබ්බංධම්මං 

අිකඤ්ඤාය සබ්බං ධම්මං පරිජානාති, සබ්බං ධම්මං පරිඤ්ඤාය යංකිඤ්චි
යවදනං යවයදති සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා. යසො තාසු යවදනාසු

අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරාගානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී විහරති, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරති. යසො තාසු යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී

විහරන්යතො, විරාගානුපස්සී විහරන්යතො, නියරොධානුපස්සී විහරන්යතො, 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරන්යතොන කිඤ්චි යලොයක උපාදියති, අනුපාදියං

න පරිතස්සති, අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති – ‘ඛීණා ජාති, 

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. 

එත්තාවතායෙො, යදවානමින්ද, ිකක්ඛුසංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො
යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී අච්චන්තබ්රහ්මචාර
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පටුන 

අච්චන්තපරියයොසායනො යසට්යඨොයදවමනුස්සානන්ති.එවංයෙොයම, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, භගවාසංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිංඅභාසී’’ති. 

අථ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස 

භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවාබාහංසමිඤ්යජයයඑවයමව–
යදයවසු තාවතිංයසසු අන්තරහියතො පුබ්බාරායම මිගාරමාතුපාසායද
පාතුරයහොසි. අථ යෙො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පරිචාරිකායයො
අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත මහායමොග්ගල්ලායනසක්කං යදවානමින්දං 

එතදයවොචුං–‘‘එයසොනුයත, මාරිස, යසොභගවා සත්ථා’’ති? ‘‘නයෙොයම, 

මාරිස, යසො භගවා සත්ථා. සබ්රහ්මචාර යම එයසො ආයස්මා 

මහායමොග්ගල්ලායනො’’ති. ‘‘ලාභා යත, මාරිස, (සුලද්ධං යත, මාරිස  [( ) 
නත්ථි (සී. .).   යස්ස යත සබ්රහ්මචාර එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො! 
අයහොනූනයතයසොභගවාසත්ථා’’ති. 

395. අථ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅිකවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්යනො යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අිකජානාති යනො, භන්යත, භගවා අහු [අහුනඤ්යඤව (සී.
සයා. කං.   ඤාතඤ්ඤතරස්ස මයහසක්ෙස්ස යක්ෙස්ස සංඛිත්යතන

තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිං භාසිතා’’ති [අභාසිත්ථාති (ක.  ? ‘‘අිකජානාමහං, 

යමොග්ගල්ලාන, ඉධ සක්යකො යදවානමින්යදො යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා මං අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො

යෙො, යමොග්ගල්ලාන, සක්යකො යදවානමින්යදොමංඑතදයවොච–‘කිත්තාවතා

නු යෙො, භන්යත, ිකක්ඛු සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො යහොති
අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී අච්චන්තබ්රහ්මචාර
අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨොයදවමනුස්සාන’’න්ති. 

එවං වුත්යත අහං, යමොග්ගල්ලාන, සක්කං යදවානමින්දං එතදයවොචං 

‘‘ඉධ යදවානමින්ද ිකක්ඛුයනො සුතං යහොති ‘සබ්යබ ධම්මා නාලං
අිකනියවසායා’ති.එවං යචතංයදවානමින්දිකක්ඛුයනොසුතංයහොති ‘සබ්යබ

ධම්මානාලංඅිකනියවසායා’ති.යසො සබ්බංධම්මංඅිකජානාති, සබ්බංධම්මං

අිකඤ්ඤාය සබ්බං ධම්මං පරිජානාති, සබ්බං ධම්මං පරිඤ්ඤාය යංකිඤ්චි
යවදනං යවයදති සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා. යසො තාසු යවදනාසු

අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරාගානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී විහරති, 
පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරති. යසො තාසු යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී

විහරන්යතො, විරාගානුපස්සී විහරන්යතො, නියරොධානුපස්සී විහරන්යතො, 

පටිනිස්සග්ගානුපස්සී විහරන්යතොන කිඤ්චි යලොයක උපාදියති, අනුපාදියං

න පරිතස්සති, අපරිතස්සං පච්චත්තඤ්යඤව පරිනිබ්බායති – ‘ඛීණා ජාති, 

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති.
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එත්තාවතායෙො, යදවානමින්ද, ිකක්ඛුසංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්යතො
යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයොගක්යෙමී අච්චන්තබ්රහ්මචාර

අච්චන්තපරියයොසායනො යසට්යඨො යදවමනුස්සානන්ති. එවං යෙො අහං, 

යමොග්ගල්ලාන, අිකජානාමි සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස සංඛිත්යතන 
තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිංභාසිතා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමයනොආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනොභගවයතො
භාසිතං අිකනන්දීති. 

චූළතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. මහාතණ්හාසඞ්ෙ සුත්තං 

396. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන සාතිස්ස නාම
ිකක්ඛුයනොයකවට්ටපුත්තස්ස එවරූපංපාපකංදිට්ඨිගතංඋප්පන්නංයහොති–
‘‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං
සන්ධාවති සංසරති අනඤ්ඤ’’න්ති. අස්යසොසුං යෙො සම්බහුලා ිකක්ඛූ –
‘‘සාතිස්සකිරනාමිකක්ඛුයනොයකවට්ටපුත්තස්සඑවරූපංපාපකංදිට්ඨිගතං 
උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං

විඤ්ඤාණංසන්ධාවති සංසරති, අනඤ්ඤ’’’න්ති.අථයෙොයතිකක්ඛූයයන

සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා සාතිං

ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං එතදයවොචුං – ‘‘සච්චං කිර යත, ආවුයසො සාති, 
එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං

ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවතිසංසරති, අනඤ්ඤ’’’න්ති? 

‘‘එවං බයා යෙො අහං, ආවුයසො, භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා

තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, අනඤ්ඤ’’න්ති. අථ යෙො යත
ිකක්ඛූ සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා

වියවයචතුකාමාසමනුයුඤ්ජන්තිසමනුගාහන්තිසමනුභාසන්ති – ‘‘මාඑවං, 

ආවුයසො සාති, අවච, මා භගවන්තං අබ්භාචික්ඛි, න හි සාධු භගවයතො 

අබ්භක්ොනං, න හි භගවා එවං වයදයය. අයනකපරියායයනාවුයසො සාති, 

පටිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං වුත්තං භගවතා, අඤ්ඤත්ර පච්චයා නත්ථි
විඤ්ඤාණස්සසම්භයවො’’ති.එවම්පියෙොසාතිිකක්ඛුයකවට්ටපුත්යතො යතහි
ිකක්ඛූහිසමනුයුඤ්ජියමායනොසමනුගාහියමායනොසමනුභාසියමායනොතයදව
පාපකං දිට්ඨිගතංථාමසාපරාමාසාඅිකනිවිස්සයවොහරති–‘‘එවංබයායෙො

අහං, ආවුයසො, භගවතා ධම්මංයදසිතංආජානාමියථාතයදවිදංවිඤ්ඤාණං
සන්ධාවතිසංසරතිඅනඤ්ඤ’’න්ති. 

397. යයතො යෙො යතිකක්ඛූ නාසක්ඛිංසු සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං

එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා වියවයචතුං, අථ යෙො යත ිකක්ඛූ යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං
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නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යෙො යත ිකක්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං –

‘‘සාතිස්ස නාම, භන්යත, ිකක්ඛුයනො යකවට්ටපුත්තස්ස එවරූපං පාපකං

දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා 

තයදවිදංවිඤ්ඤාණංසන්ධාවතිසංසරති, අනඤ්ඤ’න්ති.අස්සුම්හයෙොමයං, 

භන්යත, සාතිස්ස කිරනාම ිකක්ඛුයනො යකවට්ටපුත්තස්ස එවරූපං පාපකං

දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා

තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, අනඤ්ඤ’න්ති. අථ යෙො මයං, 

භන්යත, යයන සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිම්හ; 

උපසඞ්කමිත්වාසාතිංිකක්ඛුංයකවට්ටපුත්තංඑතදයවොචුම්හ– ‘සච්චංකිර

යත, ආවුයසො සාති, එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘‘තථාහං
භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති

සංසරති, අනඤ්ඤ’’න්ති? එවං වුත්යත, භන්යත, සාති ිකක්ඛු

යකවට්ටපුත්යතො අම්යහ එතදයවොච – ‘එවං බයා යෙො අහං, ආවුයසො, 
භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති

සංසරති, අනඤ්ඤ’න්ති. අථ යෙො මයං, භන්යත, සාතිං ිකක්ඛුං
යකවට්ටපුත්තං එතස්මා පාපකා දිට්ඨිගතා වියවයචතුකාමා සමනුයුඤ්ජිම්හ

සමනුගාහිම්හසමනුභාසිම්හ – ‘මාඑවං, ආවුයසොසාති, අවච, මාභගවන්තං

අබ්භාචික්ඛි, නහිසාධුභගවයතො අබ්භක්ොනං, නහිභගවාඑවංවයදයය.

අයනකපරියායයනාවුයසො සාති, පටිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං වුත්තං

භගවතා, අඤ්ඤත්රපච්චයානත්ථිවිඤ්ඤාණස්සසම්භයවො’ති. එවම්පියෙො, 

භන්යත, සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො අම්යහහි සමනුයුඤ්ජියමායනො 
සමනුගාහියමායනො සමනුභාසියමායනො තයදව පාපකං දිට්ඨිගතං ථාමසා

පරාමසා අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘එවං බයා යෙො අහං, ආවුයසො, භගවතා

ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, 

අනඤ්ඤ’න්ති. යයතො යෙො මයං, භන්යත, නාසක්ඛිම්හ සාතිං ිකක්ඛුං

යකවට්ටපුත්තංඑතස්මාපාපකාදිට්ඨිගතාවියවයචතුං, අථමයංඑතමත්ථං 
භගවයතොආයරොයචමා’’ති. 

398. අථයෙොභගවාඅඤ්ඤතරංිකක්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං ිකක්ඛු, 

මම වචයනන සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, 

ආවුයසො සාති, ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යෙො යසො ිකක්ඛු

භගවයතො පටිස්සුත්වා යයන සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, 

ආවුයසො සාති, ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො සාති ිකක්ඛු

යකවට්ටපුත්යතො තස්ස ිකක්ඛුයනොපටිස්සුත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යෙො සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං භගවා එතදයවොච – ‘‘සච්චං

කිර, යත, සාති, එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං – ‘තථාහං භගවතා

ධම්මං යදසිතං ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, 
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අනඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘එවං බයා යෙො අහං, භන්යත, භගවතා ධම්මං යදසිතං

ආජානාමි යථා තයදවිදං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, අනඤ්ඤ’’න්ති.

‘‘කතමංතං, සාති, විඤ්ඤාණ’’න්ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, වයදො යවයදයයයො
තත්රතත්රකලයාණපාපකානංකම්මානං විපාකං පටිසංයවයදතී’’ති. ‘‘කස්ස

නු යෙොනාමත්වං, යමොඝපුරිස, මයා එවංධම්මං යදසිතංආජානාසි? නනු

මයා, යමොඝපුරිස, අයනකපරියායයනපටිච්චසමුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංවුත්තං, 

අඤ්ඤත්ර පච්චයා නත්ථි විඤ්ඤාණස්ස සම්භයවොති? අථ ච පන ත්වං, 

යමොඝපුරිස, අත්තනාදුග්ගහියතනඅම්යහයචව අබ්භාචික්ෙසි, අත්තානඤ්ච

ෙණසි, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවසි. තඤ්හි යත, යමොඝපුරිස, භවිස්සති
දීඝරත්තංඅහිතායදුක්ොයා’’ති. 

399. අථයෙොභගවාිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, 

අපි නායං සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො උස්මීකයතොපි ඉමස්මිං 

ධම්මවිනයය’’ති? ‘‘කිඤ්හි සියා භන්යත? යනො යහතං, භන්යත’’ති. එවං

වුත්යත, සාති ිකක්ඛු යකවට්ටපුත්යතො තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො
පත්තක්ෙන්යධොඅයධොමුයෙො පජ්ඣායන්යතොඅප්පටිභායනොනිසීදි.අථයෙො
භගවා සාතිං ිකක්ඛුං යකවට්ටපුත්තං තුණ්හීභූතං මඞ්කුභූතං පත්තක්ෙන්ධං
අයධොමුෙංපජ්ඣායන්තං අප්පටිභානංවිදිත්වාසාතිංිකක්ඛුංයකවට්ටපුත්තං

එතදයවොච – ‘‘පඤ්ඤායිස්සසි යෙො ත්වං, යමොඝපුරිස, එයතන සයකන
පාපයකන දිට්ඨිගයතන. ඉධාහං ිකක්ඛූ පටිපුච්ඡිස්සාමී’’ති. අථ යෙො භගවා

ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘තුම්යහපි යම, ිකක්ෙයව, එවං ධම්මං යදසිතං
ආජානාථයථායංසාතිිකක්ඛුයකවට්ටපුත්යතො අත්තනාදුග්ගහියතනඅම්යහ

යචව අබ්භාචික්ෙති, අත්තානඤ්ච ෙණති, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවතී’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත! අයනකපරියායයන හි යනො, භන්යත, 

පටිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං වුත්තං භගවතා, අඤ්ඤත්ර පච්චයා නත්ථි 

විඤ්ඤාණස්සසම්භයවො’’ති. ‘‘සාධුසාධු, ිකක්ෙයව!සාධුයෙොයමතුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, එවං ධම්මං යදසිතං ආජානාථ. අයනකපරියායයන හි යවො, 

ිකක්ෙයව, පටිච්චසමුප්පන්නං විඤ්ඤාණං වුත්තං මයා, අඤ්ඤත්ර පච්චයා
නත්ථි විඤ්ඤාණස්ස සම්භයවොති. අථ ච පනායං සාති ිකක්ඛු

යකවට්ටපුත්යතො අත්තනා දුග්ගහියතන අම්යහ යචව අබ්භාචික්ෙති, 

අත්තානඤ්ච ෙණති, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති පසවති. තඤ්හි තස්ස 
යමොඝපුරිසස්සභවිස්සතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ොය. 

400. ‘‘යං යයදව, ිකක්ෙයව, පච්චයං පටිච්ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, 

යතනයතයනවවිඤ්ඤාණංත්යවවසඞ්ෙයංගච්ෙති [සඞ්ෙං ගච්ෙති(සී..).  . 

චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයපචඋප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංත්යවව 

සඞ්ෙයං ගච්ෙති; යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, 

යසොතවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති; ඝානඤ්ච පටිච්ච ගන්යධ ච

උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, ඝානවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති; ජිව්හඤ්ච

පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, ජිව්හාවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං
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ගච්ෙති; කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, 

කායවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති; මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච

උප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණංත්යවවසඞ්ෙයංගච්ෙති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, යං යයදව පච්චයං පටිච්ච අග්ගි ජලති යතන

යතයනවසඞ්ෙයං ගච්ෙති.කට්ඨඤ්ච පටිච්ච අග්ගි ජලති, කට්ඨග්ගිත්යවව 

සඞ්ෙයං ගච්ෙති; සකලිකඤ්ච පටිච්ච අග්ගි ජලති, සකලිකග්ගිත්යවව

සඞ්ෙයං ගච්ෙති; තිණඤ්ච පටිච්ච අග්ගි ජලති, තිණග්ගිත්යවව සඞ්ෙයං

ගච්ෙති; යගොමයඤ්ච පටිච්චඅග්ගිජලති, යගොමයග්ගිත්යවවසඞ්ෙයංගච්ෙති; 

ථුසඤ්ච පටිච්ච අග්ගි ජලති, ථුසග්ගිත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති; සඞ්කාරඤ්ච

පටිච්ච අග්ගි ජලති, සඞ්කාරග්ගිත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති. එවයමව යෙො, 

ිකක්ෙයව, යංයයදවපච්චයං පටිච්චඋප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, යතනයතයනව

සඞ්ෙයං ගච්ෙති. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති; යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච

උප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, යසොතවිඤ්ඤාණංත්යවවසඞ්ෙයංගච්ෙති, ඝානඤ්ච

පටිච්චගන්යධචඋප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, ඝාණවිඤ්ඤාණංත්යවවසඞ්ෙයං

ගච්ෙති, ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, 
ජිව්හාවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති. කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච

උප්පජ්ජති විඤ්ඤාණං, කායවිඤ්ඤාණංත්යවව සඞ්ෙයං ගච්ෙති. මනඤ්ච

පටිච්ච ධම්යමචඋප්පජ්ජතිවිඤ්ඤාණං, මයනොවිඤ්ඤාණංත්යවවසඞ්ෙයං
ගච්ෙති. 

401. ‘‘භූතමිදන්ති, ිකක්ෙයව, පස්සථා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරසම්භවන්ති, ිකක්ෙයව, පස්සථා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරනියරොධා යං භූතං, තං නියරොධධම්මන්ති, ිකක්ෙයව, 

පස්සථා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘භූතමිදංයනොස්සූති, ිකක්ෙයව, කඞ්ෙයතොඋප්පජ්ජති විචිකිච්ො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරසම්භවං යනොස්සූති, ිකක්ෙයව, කඞ්ෙයතො උප්පජ්ජති

විචිකිච්ො’’ති? 
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‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරනියරොධා යං භූතං, තං නියරොධධම්මං යනොස්සූති, ිකක්ෙයව, 

කඞ්ෙයතොඋප්පජ්ජතිවිචිකිච්ො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘භූතමිදන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො යා 

විචිකිච්ොසාපහීයතී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරසම්භවන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතාඑ

යාවිචිකිච්ොසාපහීයතී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරනියරොධායංභූතං, තංනියරොධධම්මන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතං 

සම්මප්පඤ්ඤායපස්සතාඑයාවිචිකිච්ොසාපහීයතී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘භූතමිදන්ති, ිකක්ෙයව, ඉතිපියවොඑත්ථ නිබ්බිචිකිච්ො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරසම්භවන්ති, ිකක්ෙයව, ඉතිපියවොඑත්ථ නිබ්බිචිකිච්ො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරනියරොධායංභූතංතංනියරොධධම්මන්ති, ිකක්ෙයව, ඉතිපියවො 

එත්ථනිබ්බිචිකිච්ො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘භූතමිදන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තදාහාරසම්භවන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 

සුදිට්ඨ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 
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‘‘තදාහාරනියරොධා යං භූතං තං නියරොධධම්මන්ති, ිකක්ෙයව, යථාභූතං 

සම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘ඉමං යච තුම්යහ, ිකක්ෙයව, දිට්ඨිං එවං පරිසුද්ධං එවං පරියයොදාතං

අල්ලීයයථයකලායයථධනායයථ මමායයථ, අපිනුයමතුම්යහ, ිකක්ෙයව, 
කුල්ලූපමං ධම්මං යදසිතං ආජායනයයාථ නිත්ථරණත්ථාය යනො

ගහණත්ථායා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘ඉමංයචතුම්යහ, ිකක්ෙයව, දිට්ඨිංඑවංපරිසුද්ධංඑවං පරියයොදාතං න

අල්ලීයයථනයකලායයථනධනායයථනමමායයථ, අපිනුයම තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, කුල්ලූපමං ධම්මං යදසිතංආජායනයයාථනිත්ථරණත්ථාය යනො 

ගහණත්ථායා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

402. ‘‘චත්තායරොයම, ිකක්ෙයව, ආහාරාභූතානං වා සත්තානං ඨිතියා, 

සම්භයවසීනං වා අනුග්ගහාය. කතයම චත්තායරො? කබළීකායරො ආහායරො

ඔළාරියකො වා සුඛුයමො වා, ඵස්යසො දුතියයො, මයනොසඤ්යචතනා තතියා, 
විඤ්ඤාණංචතුත්ථං. 

‘‘ඉයම ච, ිකක්ෙයව, චත්තායරො ආහාරා කිංනිදානා කිංසමුදයා 

කිංජාතිකාකිංපභවා? 

‘‘ඉයමචත්තායරොආහාරාතණ්හානිදානාතණ්හාසමුදයාතණ්හාජාතිකා 
තණ්හාපභවා. 

‘‘තණ්හාචායං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකා කිංපභවා? 

‘‘තණ්හායවදනානිදානායවදනාසමුදයායවදනාජාතිකායවදනාපභවා. 

‘‘යවදනාචායං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකා කිංපභවා? 

‘‘යවදනාඵස්සනිදානාඵස්සසමුදයාඵස්සජාතිකාඵස්සපභවා. 

‘‘ඵස්යසො චායං, ිකක්ෙයව, කිංනිදායනො කිංසමුදයයො කිංජාතියකො 

කිංපභයවො? 
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‘‘ඵස්යසො සළායතනනිදායනො සළායතනසමුදයයො සළායතනජාතියකො
සළායතනපභයවො. 

‘‘සළායතනං චිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං කිංජාතිකං

කිංපභවං? 

‘‘සළායතනං නාමරූපනිදානං නාමරූපසමුදයං නාමරූපජාතිකං 
නාමරූපපභවං. 

‘‘නාමරූපංචිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානංකිංසමුදයංකිංජාතිකං කිංපභවං? 

‘‘නාමරූපං විඤ්ඤාණනිදානං විඤ්ඤාණසමුදයං විඤ්ඤාණජාතිකං 
විඤ්ඤාණපභවං. 

‘‘විඤ්ඤාණං චිදං, ිකක්ෙයව, කිංනිදානං කිංසමුදයං කිංජාතිකං 

කිංපභවං? 

‘‘විඤ්ඤාණං සඞ්ොරනිදානං සඞ්ොරසමුදයං සඞ්ොරජාතිකං 
සඞ්ොරපභවං. 

‘‘සඞ්ොරාචියම, ිකක්ෙයව, කිංනිදානාකිංසමුදයාකිංජාතිකා කිංපභවා? 

‘‘සඞ්ොරාඅවිජ්ජානිදානාඅවිජ්ජාසමුදයාඅවිජ්ජාජාතිකා අවිජ්ජාපභවා. 

‘‘ඉති යෙො, ිකක්ෙයව, අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, සඞ්ොරපච්චයා 

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 

සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොති.’’’ 

403. ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; 

ජාතිපච්චයානුයෙො, ිකක්ෙයව, ජරාමරණං, යනොවා, කථංවාඑත්ථ [කථං 

වායවොඑත්ථ(?)] යහොතී’’ති? ‘‘ජාතිපච්චයා, භන්යත, ජරාමරණං; එවංයනො

එත්ථ යහොති [එවං යනො එත්ථ යහොතීති (ක.   – ජාතිපච්චයා 

ජරාමරණ’’න්ති.‘‘භවපච්චයාජාතීතිඉතියෙොපයනතංවුත්තං; භවපච්චයා

නුයෙො, ිකක්ෙයව, ජාති, යනොවා, කථංවාඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘භවපච්චයා, 

භන්යත, ජාති; එවං යනො එත්ථ යහොති – භවපච්චයා ජාතී’’ති. 

‘‘උපාදානපච්චයා භයවොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; උපාදානපච්චයා නු

යෙො, ිකක්ෙයව, භයවො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘උපාදානපච්චයා, භන්යත, භයවො; එවං යනො එත්ථ යහොති –

උපාදානපච්චයාභයවො’’ති. ‘‘තණ්හාපච්චයාඋපාදානන්තිඉතියෙොපයනතං
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පටුන 

වුත්තං, තණ්හාපච්චයානුයෙො, ිකක්ෙයව, උපාදානං, යනොවා, කථංවාඑත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘තණ්හාපච්චයා, භන්යත, උපාදානං; එවංයනො එත්ථයහොති–
තණ්හාපච්චයාඋපාදාන’’න්ති.‘‘යවදනාපච්චයා තණ්හාතිඉතියෙොපයනතං

වුත්තං; යවදනාපච්චයානුයෙො, ිකක්ෙයව, තණ්හා, යනොවා, කථංවාඑත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘යවදනාපච්චයා, භන්යත, තණ්හා; එවං යනො එත්ථ යහොති –
යවදනාපච්චයා තණ්හා’’ති. ‘‘ඵස්සපච්චයා යවදනාති ඉති යෙො පයනතං 

වුත්තං; ඵස්සපච්චයානු යෙො, ිකක්ෙයව, යවදනා, යනොවා, කථංවා එත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘ඵස්සපච්චයා, භන්යත, යවදනා; එවං යනො එත්ථ යහොති –

ඵස්සපච්චයා යවදනා’’ති. ‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්යසොති ඉතියෙො පයනතං

වුත්තං; සළායතනපච්චයා නු යෙො, ිකක්ෙයව, ඵස්යසො, යනො වා, කථං වා

එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘සළායතනපච්චයා, භන්යත, ඵස්යසො; එවං යනො එත්ථ
යහොති – සළායතනපච්චයා ඵස්යසො’’ති. ‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතනන්ති

ඉතියෙොපයනතං වුත්තං; නාමරූපපච්චයානුයෙො, ිකක්ෙයව, සළායතනං, 

යනොවා, කථංවාඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘නාමරූපපච්චයා, භන්යත, සළායතනං; 
එවං යනො එත්ථ යහොති – නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති.

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන්ති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; 

විඤ්ඤාණපච්චයා නු යෙො, ිකක්ෙයව, නාමරූපං, යනො වා, කථං වා එත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා, භන්යත, නාමරූපං; එවංයනොඑත්ථයහොති
– විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති. ‘‘සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති ඉති

යෙොපයනතංවුත්තං; සඞ්ොරපච්චයානුයෙො, ිකක්ෙයව, විඤ්ඤාණං, යනො

වා, කථංවාඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘සඞ්ොරපච්චයා, භන්යත, විඤ්ඤාණං; එවං
යනො එත්ථ යහොති – සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති. ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා

සඞ්ොරාති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; අවිජ්ජාපච්චයා නු යෙො, ිකක්ෙයව, 

සඞ්ොරා, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා, භන්යත, 

සඞ්ොරා; එවංයනොඑත්ථයහොති–අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා’’ති. 

404. ‘‘සාධු, ිකක්ෙයව.ඉතියෙො, ිකක්ෙයව, තුම්යහපිඑවං වයදථ, අහම්පි

එවංවදාමි–ඉමස්මිංසතිඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදංඋප්පජ්ජති, යදිදං–

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ොරා, සඞ්ොරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, 

ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 

උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 

දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘අවිජ්ජායත්යවව අයසසවිරාගනියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, 

සඞ්ොරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා

නාමරූපනියරොයධො, නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො, 

සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො, ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො, 

යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො, 
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උපාදානනියරොධාභවනියරොයධො, භවනියරොධාජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා
ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්සනියරොයධොයහොති. 

405. ‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; 

ජාතිනියරොධා නු යෙො, ිකක්ෙයව, ජරාමරණනියරොයධො, යනො වා, කථං වා

එත්ථයහොතී’’ති? ‘‘ජාතිනියරොධා, භන්යත, ජරාමරණනියරොයධො; එවංයනො
එත්ථ යහොති – ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’ති. ‘‘භවනියරොධා

ජාතිනියරොයධොතිඉතියෙොපයනතංවුත්තං; භවනියරොධානුයෙො, ිකක්ෙයව, 

ජාතිනියරොයධො, යනොවා, කථංවාඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘භවනියරොධා, භන්යත, 

ජාතිනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති – භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො’’ති.

‘‘උපාදානනියරොධා භවනියරොයධොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; 

උපාදානනියරොධානුයෙො, ිකක්ෙයව, භවනියරොයධො, යනොවා, කථංවාඑත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘උපාදානනියරොධා, භන්යත, භවනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ
යහොති – උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො’’ති. ‘‘තණ්හානියරොධා

උපාදානනියරොයධොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; තණ්හානියරොධා නු යෙො, 

ිකක්ෙයව, උපාදානනියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘තණ්හානියරොධා, භන්යත, උපාදානනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති –
තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො’’ති. ‘‘යවදනානියරොධා 

තණ්හානියරොයධොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; යවදනානියරොධා නු යෙො, 

ිකක්ෙයව, තණ්හානියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘යවදනානියරොධා, භන්යත, තණ්හානියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති –
යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො’’ති.‘‘ඵස්සනියරොධායවදනානියරොයධොති

ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; ඵස්සනියරොධා නු යෙො, ිකක්ෙයව, 

යවදනානියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘ඵස්සනියරොධා, 

භන්යත, යවදනානියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති – ඵස්සනියරොධා 
යවදනානියරොයධො’’ති. ‘‘සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධොති ඉති යෙො

පයනතං වුත්තං; සළායතනනියරොධා නු යෙො, ිකක්ෙයව, ඵස්සනියරොයධො, 

යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතීති? සළායතනනියරොධා, භන්යත, 

ඵස්සනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති – සළායතනනියරොධා 
ඵස්සනියරොයධො’’ති. ‘‘නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධොති ඉති යෙො

පයනතං වුත්තං; නාමරූපනියරොධානුයෙො, ිකක්ෙයව, සළායතනනියරොයධො, 

යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘නාමරූපනියරොධා, භන්යත, 

සළායතනනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති – නාමරූපනියරොධා 
සළායතනනියරොයධො’’ති. ‘‘විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධොති ඉති

යෙො පයනතං වුත්තං; විඤ්ඤාණනියරොධා නු යෙො, ිකක්ෙයව, 

නාමරූපනියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘විඤ්ඤාණනියරොධා, භන්යත, නාමරූපනියරොයධො; එවංයනොඑත්ථයහොති
– විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො’’ති. ‘‘සඞ්ොරනියරොධා
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විඤ්ඤාණනියරොයධොතිඉතියෙොපයනතංවුත්තං; සඞ්ොරනියරොධානුයෙො, 

ිකක්ෙයව, විඤ්ඤාණනියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘සඞ්ොරනියරොධා, භන්යත, විඤ්ඤාණනියරොයධො; එවංයනොඑත්ථයහොති– 
සඞ්ොරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො’’ති. ‘‘අවිජ්ජානියරොධා

සඞ්ොරනියරොයධොති ඉති යෙො පයනතං වුත්තං; අවිජ්ජානියරොධා නු යෙො, 

ිකක්ෙයව, සඞ්ොරනියරොයධො, යනො වා, කථං වා එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘අවිජ්ජානියරොධා, භන්යත, සඞ්ොරනියරොයධො; එවං යනො එත්ථ යහොති – 
අවිජ්ජානියරොධාසඞ්ොරනියරොයධො’’ති. 

406. ‘‘සාධු, ිකක්ෙයව.ඉතියෙො, ිකක්ෙයව, තුම්යහපිඑවං වයදථ, අහම්පි

එවංවදාමි–ඉමස්මිංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදං නිරුජ්ඣති, 

යදිදං – අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ොරනියරොයධො, සඞ්ොරනියරොධා

විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො, 

නාමරූපනියරොධාසළායතනනියරොයධො, සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො, 

ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො, යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, 

තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො, උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, 

භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්සනියරොයධොයහොති. 

407. ‘‘අපි නු තුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා

පුබ්බන්තං වා පටිධායවයයාථ – ‘අයහසුම්හ නු යෙො මයං අතීතමද්ධානං, 

නනුයෙොඅයහසුම්හඅතීතමද්ධානං, කිංනුයෙො අයහසුම්හඅතීතමද්ධානං, 

කථංනුයෙො අයහසුම්හ අතීතමද්ධානං, කිංහුත්වාකිං අයහසුම්හනුයෙො

මයංඅතීතමද්ධාන’’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපි නුතුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවංජානන්තා එවංපස්සන්තාඅපරන්තං වා

පටිධායවයයාථ – භවිස්සාම නු යෙො මයං අනාගතමද්ධානං, නනු යෙො

භවිස්සාමඅනාගතමද්ධානං, කිංනුයෙොභවිස්සාම අනාගතමද්ධානං, කථං

නුයෙොභවිස්සාමඅනාගතමද්ධානං, කිංහුත්වාකිංභවිස්සාමනු යෙොමයං

අනාගතමද්ධාන’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපිනු තුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා එතරහි වා

පච්චුප්පන්නමද්ධානංඅජ්ඣත්තංකථංකථීඅස්සථ–අහංනුයෙොස්මි, යනො

නු යෙොස්මි, කිංනුයෙොස්මි, කථංනුයෙොස්මි, අයංනුයෙොසත්යතොකුයතො

ආගයතො, යසො කුහිංගාමීභවිස්සතී’’ති? 
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‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපි නු තුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා එවං 

වයදයයාථ–සත්ථායනොගරු, සත්ථුගාරයවනචමයංඑවංවයදමා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපි නු තුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා එවං 

වයදයයාථ–සමයණොඑවමාහ, සමණාචනාමමයංඑවංවයදමා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපි නු තුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තා අඤ්ඤං 

සත්ථාරං උද්දියසයයාථා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘අපිනුතුම්යහ, ිකක්ෙයව, එවං ජානන්තා එවං පස්සන්තායානි තානි
පුථුසමණබ්රාහ්මණානං වත යකොතූහලමඞ්ගලානි තානි සාරයතො 

පච්චාගච්යෙයයාථා’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘නනු, ිකක්ෙයව, යයදව තුම්හාකං සාමං ඤාතං සාමං දිට්ඨං සාමං 

විදිතං, තයදවතුම්යහවයදථා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘සාධු, ිකක්ෙයව, උපනීතා යෙො යම තුම්යහ, ිකක්ෙයව, ඉමිනා 
සන්දිට්ඨියකන ධම්යමන අකාලියකන එහිපස්සියකන ඔපයනයයියකන

පච්චත්තං යවදිතබ්යබන විඤ්ඤූහි. සන්දිට්ඨියකො අයං, ිකක්ෙයව, ධම්යමො
අකාලියකොඑහිපස්සියකොඔපයනයයියකො පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහි–

ඉතියන්තංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්ච වුත්ත’’න්ති. 

408. ‘‘තිණ්ණං යෙො පන, ිකක්ෙයව, සන්නිපාතා ගබ්භස්සාවක්කන්ති

යහොති.ඉධමාතාපිතයරොචසන්නිපතිතායහොන්ති, මාතාචනඋතුනී යහොති, 

ගන්ධබ්යබො ච න පච්චුපට්ඨියතො යහොති, යනව තාව ගබ්භස්සාවක්කන්ති 

යහොති. ඉධ මාතාපිතයරො ච සන්නිපතිතා යහොන්ති, මාතා ච උතුනී යහොති, 

ගන්ධබ්යබො ච න පච්චුපට්ඨියතො යහොති, යනව තාව ගබ්භස්සාවක්කන්ති

යහොති. යයතො ච යෙො, ිකක්ෙයව, මාතාපිතයරො ච සන්නිපතිතා යහොන්ති, 

මාතාචඋතුනීයහොති, ගන්ධබ්යබොච පච්චුපට්ඨියතොයහොති–එවංතිණ්ණං

සන්නිපාතාගබ්භස්සාවක්කන්තියහොති.තයමනං, ිකක්ෙයව, මාතානව වා
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දස වා මායස ගබ්භං කුච්ඡිනා පරිහරති මහතා සංසයයන ගරුභාරං 

[ගරුම්භාරං (සී. .).  . තයමනං, ිකක්ෙයව, මාතා නවන්නං වා දසන්නං වා
මාසානං අච්චයයන විජායති මහතා සංසයයන ගරුභාරං. තයමනං ජාතං

සමානං සයකන යලොහියතන යපොයසති. යලොහිතඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, 

අරියස්ස විනයය යදිදං මාතුථඤ්ඤං. ස යෙො යසො, ිකක්ෙයව, කුමායරො 
වුද්ධිමන්වාය ඉන්ද්රියානං පරිපාකමන්වාය යානි තානි කුමාරකානං

කීළාපනකානි යතහි කීළති, යසයයථිදං – වඞ්කකං ඝටිකං යමොක්ෙචිකං

චිඞ්ගුලකං පත්තාළ්හකං රථකං ධනුකං. ස යෙො යසො, ිකක්ෙයව, කුමායරො
වුද්ධිමන්වායඉන්ද්රියානංපරිපාකමන්වායපඤ්චහි කාමගුයණහිසමප්පියතො
සමඞ්ගීභූයතොපරිචායරති–චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහිරූයපහිඉට්යඨහි කන්යතහි

මනායපහි පියරූයපහි කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසොතවිඤ්යඤයයයහි
සද්යදහි… ඝානවිඤ්යඤයයයහිගන්යධහි…ජිව්හාවිඤ්යඤයයයහිරයසහි…
කායවිඤ්යඤයයයහි යඵොට්ඨබ්යබහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි
පියරූයපහිකාමූපසංහියතහිරජනීයයහි. 

409. ‘‘යසො චක්ඛුනාරූපංදිස්වාපියරූයප රූයපසාරජ්ජති, අප්පියරූයප

රූයප බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායසති ච විහරති පරිත්තයචතයසො. තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති – යත්ථස්ස යත
පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. යසො එවං
අනුයරොධවියරොධං සමාපන්යනොයංකිඤ්චියවදනංයවයදතිසුෙංවා දුක්ෙං

වා අදුක්ෙමසුෙං වා, යසො තං යවදනං අිකනන්දති අිකවදති අජ්යඣොසාය
තිට්ඨති.තස්සතංයවදනංඅිකනන්දයතොඅිකවදයතො අජ්යඣොසායතිට්ඨයතො

උප්පජ්ජති නන්දී. යා යවදනාසු නන්දී තදුපාදානං, තස්සුපාදානපච්චයා

භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොති.යසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.…ඝායනන
ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන
යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය පියරූයප ධම්යම 

සාරජ්ජති, අප්පියරූයප ධම්යම බයාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායසති ච විහරති
පරිත්තයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති – යත්ථස්ස යත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා 
නිරුජ්ඣන්ති.යසොඑවංඅනුයරොධවියරොධංසමාපන්යනොයංකිඤ්චියවදනං

යවයදති සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා, යසො තං යවදනං අිකනන්දති
අිකවදතිඅජ්යඣොසායතිට්ඨති. තස්සතං යවදනං අිකනන්දයතො අිකවදයතො

අජ්යඣොසායතිට්ඨයතො උප්පජ්ජතිනන්දී. යා යවදනාසුනන්දීතදුපාදානං, 

තස්සුපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ෙක්ෙන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 
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410. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො ඉමං යලොකං
සයදවකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයං
අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං 

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං; 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. තං ධම්මං සුණාති
ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වාකුයල පච්චාජායතො. යසො
තංධම්මංසුත්වාතථාගයතසද්ධංපටිලභති.යසොයතන සද්ධාපටිලායභන

සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ෙලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.

යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා, කාසායානි වත්ථානි අච්ොයදත්වා, 
අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බයජයය’’’න්ති.යසොඅපයරනසමයයනඅප්පංවා

යභොගක්ෙන්ධං පහාය, මහන්තං වා යභොගක්ෙන්ධං පහාය, අප්පං වා

ඤාතිපරිවට්ටං පහාය, මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය, යකසමස්සුං

ඔහායරත්වා, කාසායානි වත්ථානි අච්ොයදත්වා, අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජති. 

411. ‘‘යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො ිකක්ඛූනං 
සික්ොසාජීවසමාපන්යනො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, දින්නාදායී
දින්නපාටිකඞ්ඛීඅයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනා විහරති. 

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාර යහොති, ආරාචාර විරයතො යමථුනා 
ගාමධම්මා. 

‘‘මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, සච්චවාදී සච්චසන්යධො 
යථයතොපච්චයියකොඅවිසංවාදයකොයලොකස්ස. 

‘‘පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති–ඉයතොසුත්වා

න අමුත්ර අක්ොතා ඉයමසං යභදාය, අමුත්ර වා සුත්වා න ඉයමසං අක්ොතා

අමූසං යභදාය. ඉති ිකන්නානං වා සන්ධාතා, සහිතානං වා අනුප්පදාතා

සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී, සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා
යහොති. 
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‘‘ඵරුසංවාචංපහායඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති–යාසාවාචා
යනලා කණ්ණසුො යපමනීයා හදයඞ්ගමා යපොර බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපාතථාරූපිංවාචංභාසිතා යහොති. 

‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, කාලවාදී 

භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතාකායලන, 
සාපයදසං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 

‘‘යසො බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යහොති, එකභත්තියකො

යහොති රත්තූපරයතො, විරයතො විකාලයභොජනා. නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා

පටිවිරයතො යහොති, මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා

පටිවිරයතො යහොති, උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති, 

ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො යහොති, ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, දාසිදාසපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො යහොති, අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති, 

හත්ථිගවාස්සවළවපටිග්ගහණාපටිවිරයතො යහොති, යෙත්තවත්ථුපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො යහොති, දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති, 

කයවික්කයා පටිවිරයතො යහොති, තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො

යහොති, උක්යකොටනවඤ්චන-නිකති-සාචියයොගා පටිවිරයතො යහොති, යෙදන-

වධබන්ධනවිපරායමොස-ආයලොප-සහසාකාරා පටිවිරයතො යහොති [පස්ස ම.

නි. 1.293චූළහත්ථිපයදොපයම . 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන
කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති

සමාදායයව පක්කමති. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව

යඩති සපත්තභායරොව යඩති, එවයමව ිකක්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති

කායපරිහාරියකනචීවයරන, කුච්ඡිපරිහාරියකනපිණ්ඩපායතන.යසොයයන 
යයයනව පක්කමති සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමිනා අරියයන 

සීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුෙං පටිසංයවයදති. 

‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති 

නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අිකජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.…
ජිව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායදොමනස්සා
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පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ෙති
මනින්ද්රියං මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන 

ඉන්ද්රියසංවයරනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅබයායසකසුෙං පටිසංයවයදති. 

‘‘යසො අිකක්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරයහොති, ආයලොකියත 

වියලොකියත සම්පජානකාර යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාර 

යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාර යහොති, අසියත .)යත

ොයියත සායියත සම්පජානකාර යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම

සම්පජානකාර යහොති, ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත
තුණ්හීභායවසම්පජානකාරයහොති. 

412. ‘‘යසොඉමිනාචඅරියයනසීලක්ෙන්යධනසමන්නාගයතො, (ඉමාය

ච අරියාය සන්තුට්ඨියා සමන්නාගයතො  [පස්ස ම. නි. 1.296 

චූළහත්ථිපයදොපයම , ඉමිනා ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, 

ඉමිනාච අරියයනසතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතො, විවිත්තංයසනාසනං
භජති–අරඤ්ඤංරුක්ෙමූලං පබ්බතංකන්දරංගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ොභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො

නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභජිත්වා, උජුං කායං පණිධාය, පරිමුෙං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය විගතාිකජ්යඣන යචතසා

විහරති, අිකජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති; බයාපාදපයදොසං පහාය 

අබයාපන්නචිත්යතො විහරති, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.), බයාපාදපයදොසා

චිත්තං පරියසොයධති; ථීනමිද්ධං පහාය විගතථීනමිද්යධො විහරති

ආයලොකසඤ්ඤී, සයතො සම්පජායනො, ථීනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; 

උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායඅනුද්ධයතොවිහරතිඅජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, 

උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති; විචිකිච්ෙං පහාය 

තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විහරති අකථංකථී කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ොය
චිත්තං පරියසොයධති. 

413. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස

පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති.

පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුෙං
දුතියංඣානං…යප.…තතියං ඣානං…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. 

414. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා පියරූයප රූයප න සාරජ්ජති, 

අප්පියරූයප රූයප න බයාපජ්ජති, උපට්ඨිතකායසති ච විහරති
අප්පමාණයචතයසො. තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
පජානාති–යත්ථස්සයතපාපකාඅකුසලා ධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති.
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පටුන 

යසොඑවංඅනුයරොධවියරොධවිප්පහීයනො යංකිඤ්චියවදනංයවයදති, සුෙංවා

දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා, යසො තං යවදනං නාිකනන්දති නාිකවදති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං යවදනං අනිකනන්දයතො අනිකවදයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො යා යවදනාසු නන්දී සා නිරුජ්ඣති. තස්ස

නන්දීනියරොධා උපාදානනියරොයධො, උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, 

භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං

විඤ්ඤායපියරූයප ධම්යමනසාරජ්ජති, අප්පියරූයප ධම්යමනබයාපජ්ජති, 

උපට්ඨිතකායසති ච විහරති අප්පමාණයචතයසො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංපජානාති–යත්ථස්සයතපාපකාඅකුසලා ධම්මා
අපරියසසානිරුජ්ඣන්ති.යසොඑවංඅනුයරොධවියරොධවිප්පහීයනොයංකිඤ්චි

යවදනං යවයදති, සුෙං වා දුක්ෙං වා අදුක්ෙමසුෙං වා, යසො තං යවදනං
නාිකනන්දති නාිකවදති නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං යවදනං
අනිකනන්දයතොඅනිකවදයතො අනජ්යඣොසායතිට්ඨයතොයායවදනාසුනන්දී

සානිරුජ්ඣති.තස්සනන්දීනියරොධා උපාදානනියරොයධො, උපාදානනියරොධා

භවනියරොයධො, භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ෙයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස

යකවලස්ස දුක්ෙක්ෙන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. ඉමං යෙො යම තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ෙයවිමුත්තිං ධායරථ, සාතිං පන ිකක්ඛුං 
යකවට්ටපුත්තං මහාතණ්හාජාලතණ්හාසඞ්ඝාටප්පටිමුක්ක’’න්ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාතණ්හාසඞ්ෙයසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. මහාඅස්සපුරසුත්තං 

415. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාඅඞ්යගසුවිහරතිඅස්සපුරංනාම
අඞ්ගානං නිගයමො. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ෙයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියතිකක්ඛූභගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘සමණාසමණාතියවො, ිකක්ෙයව, ජයනොසඤ්ජානාති.තුම්යහචපන

‘යක තුම්යහ’ති පුට්ඨා සමානා ‘සමණාම්හා’ති පටිජානාථ; යතසං යවො, 

ිකක්ෙයව, එවංසමඤ්ඤානං සතං එවංපටිඤ්ඤානං සතං ‘යය ධම්මා

සමණකරණාචබ්රාහ්මණකරණාචයතධම්යමසමාදාය වත්තිස්සාම, එවං
යනො අයං අම්හාකං සමඤ්ඤා ච සච්චා භවිස්සති පටිඤ්ඤා ච භූතා. 
යයසඤ්ච මයං චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං

පරිභඤ්ජාම, යතසං යතකාරාඅම්යහසුමහප්ඵලාභවිස්සන්තිමහානිසංසා, 
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අම්හාකඤ්යචවායංපබ්බජ්ජා අවඤ්ඣාභවිස්සතිසඵලාසඋෙයා’ති.එවඤ්හි

යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

416. ‘‘කතයමච, ිකක්ෙයව, ධම්මාසමණකරණාචබ්රාහ්මණකරණාච? 

‘හියරොත්තප්යපන සමන්නාගතා භවිස්සාමා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, 

සික්ඛිතබ්බං. සියා යෙො පන, ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස –

‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, 

අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථි යනො කිඤ්චි උත්තරිං

කරණීය’න්ති තාවතයකයනව තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව, පටියවදයාමියවො, ිකක්ෙයව–‘මායවො සාමඤ්ඤත්ථිකානංසතං

සාමඤ්ඤත්යථොපරිහායි, සතිඋත්තරිංකරණීයය’. 

417. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘පරිසුද්යධො යනො 
කායසමාචායරො භවිස්සතිඋත්තායනොවිවයටොනචඡිද්දවාසංවුයතොච. තාය
ච පන පරිසුද්ධකායසමාචාරතාය යනවත්තානුක්කංයසස්සාම න පරං

වම්යභස්සාමා’ති [යනවත්තානුක්කංසිස්සාම න පරං වම්ිකස්සාමාති 

(සබ්බත්ථ   එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං.සියායෙොපන, ිකක්ෙයව, 

තුම්හාකංඑවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හසමන්නාගතා, පරිසුද්යධො යනො

කායසමාචායරො; අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො

සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථියනො කිඤ්චිඋත්තරිංකරණීය’න්තිතාවතයකයනව

තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව–‘මායවොසාමඤ්ඤත්ථිකානංසතං සාමඤ්ඤත්යථොපරිහායි, සති
උත්තරිංකරණීයය’. 

418. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘පරිසුද්යධො යනො 
වචීසමාචායරොභවිස්සතිඋත්තායනොවිවයටොනචඡිද්දවාසංවුයතොච.තායච
පන පරිසුද්ධවචීසමාචාරතාය යනවත්තානුක්කංයසස්සාම න පරං

වම්යභස්සාමා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. සියා යෙො පන, 

ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, 

පරිසුද්යධො යනො කායසමාචායරො, පරිසුද්යධො වචීසමාචායරො; 

අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, 
නත්ථි යනො කිඤ්චි උත්තරිං කරණීය’න්ති තාවතයකයනව තුට්ඨිං

ආපජ්යජයයාථ.ආයරොචයාමියවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමියවො, ිකක්ෙයව–

‘මා යවො සාමඤ්ඤත්ථිකානං සතං සාමඤ්ඤත්යථො පරිහායි, සති උත්තරිං
කරණීයය’. 

419. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘පරිසුද්යධො යනො 
මයනොසමාචායරො භවිස්සති උත්තායනො විවයටො න ච ඡිද්දවා සංවුයතො ච.
තායචපන පරිසුද්ධමයනොසමාචාරතායයනවත්තානුක්කංයසස්සාමනපරං 

වම්යභස්සාමා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. සියා යෙො පන, 
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ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, 

පරිසුද්යධො යනො කායසමාචායරො, පරිසුද්යධො වචීසමාචායරො, පරිසුද්යධො

මයනොසමාචායරො; අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො

සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිංකරණීය’න්තිතාවතයකයනව 

තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව–‘මායවො සාමඤ්ඤත්ථිකානංසතංසාමඤ්ඤත්යථොපරිහායි, සති
උත්තරිංකරණීයය’. 

420. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිංකරණීයං? ‘පරිසුද්යධොයනො ආජීයවො
භවිස්සති උත්තායනො විවයටො න ච ඡිද්දවා සංවුයතො ච. තාය ච පන
පරිසුද්ධාජීවතාය යනවත්තානුක්කංයසස්සාම න පරං වම්යභස්සාමා’ති

එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. සියා යෙො පන, ිකක්ෙයව, තුම්හාකං

එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, පරිසුද්යධො යනො

කායසමාචායරො, පරිසුද්යධො වචීසමාචායරො, පරිසුද්යධො මයනොසමාචායරො, 

පරිසුද්යධොආජීයවො; අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො

සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිං කරණීය’න්ති තාවතයකයනව

තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව–‘මායවොසාමඤ්ඤත්ථිකානංසතංසාමඤ්ඤත්යථො පරිහායි, සති
උත්තරිංකරණීයය’. 

421. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා

භවිස්සාම; චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අිකජ්ඣායදොමනස්සා

පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජිස්සාම, 

රක්ඛිස්සාම චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජිස්සාම. යසොයතන
සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී නානුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනං
මනින්ද්රියංඅසංවුතං විහරන්තංඅිකජ්ඣායදොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මා

අන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජිස්සාම, රක්ඛිස්සාම මනින්ද්රියං, 

මනින්ද්රියයසංවරං ආපජ්ජිස්සාමා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං.

සියා යෙො පන, ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ 

සමන්නාගතා, පරිසුද්යධොයනොකායසමාචායරො, පරිසුද්යධොවචීසමාචායරො, 

පරිසුද්යධො මයනොසමාචායරො, පරිසුද්යධො ආජීයවො, ඉන්ද්රියයසුම්හ

ගුත්තද්වාරා; අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො

සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිංකරණීය’න්තිතාවතයකයනව 

තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව–‘මායවොසාමඤ්ඤත්ථිකානංසතංසාමඤ්ඤත්යථොපරිහායි, සති
උත්තරිං කරණීයය’. 
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422. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘යභොජයන 

මත්තඤ්ඤුයනොභවිස්සාම, පටිසඞ්ොයයොනියසොආහාරංආහරිස්සාම, යනව
දවායනමදායන මණ්ඩනායනවිභූසනායයාවයදවඉමස්සකායස්සඨිතියා

යාපනාය, විහිංසූපරතියා, බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය, ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං

පටිහඞ්ොම නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාම, යාත්රා ච යනො භවිස්සති, 

අනවජ්ජතා ච, ඵාසු විහායරො චා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං.

සියා යෙො පන, ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ

සමන්නාගතා, පරිසුද්යධොයනොකායසමාචායරො, පරිසුද්යධොවචීසමාචායරො, 

පරිසුද්යධො මයනොසමාචායරො, පරිසුද්යධො ආජීයවො, ඉන්ද්රියයසුම්හ

ගුත්තද්වාරා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො; අලයමත්තාවතාකතයමත්තාවතා, 

අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථි යනො කිඤ්චි උත්තරිං

කරණීය’න්ති තාවතයකයනව තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව, පටියවදයාමියවො, ිකක්ෙයව–‘මායවො, සාමඤ්ඤත්ථිකානංසතං
සාමඤ්ඤත්යථො පරිහායිසතිඋත්තරිංකරණීයය’. 

423. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘ජාගරියං අනුයුත්තා

භවිස්සාම, දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං
පරියසොයධස්සාම.රත්තියාපඨමංයාමංචඞ්කයමන නිසජ්ජායආවරණීයයහි
ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධස්සාම. රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන

පස්යසන සීහයසයයං කප්යපස්සාම පායද පාදං අච්චාධාය, සයතො
සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා. රත්තියා පච්ඡිමං යාමං
පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං 

පරියසොයධස්සාමා’ති, එවඤ්හියවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං.සියායෙොපන, 

ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, 

පරිසුද්යධො යනො කායසමාචායරො, පරිසුද්යධො වචීසමාචායරො, පරිසුද්යධො 

මයනොසමාචායරො, පරිසුද්යධො ආජීයවො, ඉන්ද්රියයසුම්හ ගුත්තද්වාරා, 

යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, ජාගරියං අනුයුත්තා; අලයමත්තාවතා

කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථි යනො කිඤ්චි 

උත්තරිංකරණීය’න්ති, තාවතයකයනවතුට්ඨිංආපජ්යජයයාථ.ආයරොචයාමි

යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමියවො, ිකක්ෙයව–‘මායවො, සාමඤ්ඤත්ථිකානං
සතංසාමඤ්ඤත්යථොපරිහායිසති උත්තරිංකරණීයය’. 

424. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ‘සතිසම්පජඤ්යඤන 

සමන්නාගතා භවිස්සාම, අිකක්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාර, 

ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාර, සමිඤ්ජියත පසාරියත

සම්පජානකාර, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාර, අසියත .)යත

ොයියත සායියත සම්පජානකාර, උච්චාරපස්සාවකම්යම සම්පජානකාර, 
ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව 

සම්පජානකාර’ති, එවඤ්හි යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. සියා යෙො පන, 

ිකක්ෙයව, තුම්හාකං එවමස්ස – ‘හියරොත්තප්යපනම්හ සමන්නාගතා, 
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පරිසුද්යධො යනො කායසමාචායරො, පරිසුද්යධො වචීසමාචායරො, පරිසුද්යධො

මයනොසමාචායරො, පරිසුද්යධො ආජීයවො, ඉන්ද්රියයසුම්හ ගුත්තද්වාරා, 

යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, ජාගරියං අනුයුත්තා, සතිසම්පජඤ්යඤන

සමන්නාගතා; අලයමත්තාවතා කතයමත්තාවතා, අනුප්පත්යතො යනො

සාමඤ්ඤත්යථො, නත්ථියනොකිඤ්චිඋත්තරිංකරණීය’න්තිතාවතයකයනව

තුට්ඨිං ආපජ්යජයයාථ. ආයරොචයාමි යවො, ිකක්ෙයව, පටියවදයාමි යවො, 

ිකක්ෙයව–‘මායවො, සාමඤ්ඤත්ථිකානංසතංසාමඤ්ඤත්යථොපරිහායිසති
උත්තරිංකරණීයය’. 

425. ‘‘කිඤ්ච, ිකක්ෙයව, උත්තරිං කරණීයං? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
විවිත්තංයසනාසනංභජති–අරඤ්ඤංරුක්ෙමූලංපබ්බතංකන්දරංගිරිගුහං 
සුසානං වනප්පත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ොභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභජිත්වා, උජුං කායං
පණිධාය පරිමුෙං සතිං උපට්ඨයපත්වා. යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය

විගතාිකජ්යඣන යචතසා විහරති, අිකජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති; 

බයාපාදපයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො විහරති, 

සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.), බයාපාදපයදොසාචිත්තංපරියසොයධති; ථීනමිද්ධං

පහාය විගතථීනමිද්යධො විහරති, ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, 

ථීනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධයතො

විහරති, අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං 

පරියසොයධති; විචිකිච්ෙං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්යෙො විහරති, අකථංකථී

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ොයචිත්තංපරියසොයධති. 

426. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො ඉණං ආදාය කම්මන්යත

පයයොයජයය.තස්සයතකම්මන්තාසමිජ්යඣයයං [සම්පජ්යජයයං(සයා.කං.

ක.  . යසොයානිචයපොරාණානි ඉණමූලානිතානිචබයන්තී [බයන්තිං(ක. , 

බයන්ති (.).   කයරයය, සියා චස්ස උත්තරිං අවසිට්ඨං දාරභරණාය. තස්ස

එවමස්ස– ‘අහංයෙොපුබ්යබඉණංආදායකම්මන්යතපයයොයජසිං, තස්ස
යම යත කම්මන්තා සමිජ්ඣිංසු. යසොහං යානි ච යපොරාණානි ඉණමූලානි

තානිච බයන්තී අකාසිං, අත්ථි ච යම උත්තරිං අවසිට්ඨං දාරභරණායා’ති.

යසොතයතොනිදානංලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය යසොමනස්සං. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො ආබාධියකො අස්ස දුක්ඛියතො 

බාළ්හගිලායනො, භත්තඤ්චස්ස නච්ොයදයය, න චස්ස කායය බලමත්තා.

යසොඅපයරනසමයයන තම්හාආබාධාමුච්යචයය, භත්තඤ්චස්සොයදයය, 
සියා චස්ස කායය බලමත්තා. තස්ස එවමස්ස – ‘අහං යෙො පුබ්යබ

ආබාධියකොඅයහොසිංදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො, භත්තඤ්ච යමනච්ොයදසි, 

නචයමආසිකායයබලමත්තා, යසොම්හිඑතරහිතම්හාආබාධාමුත්යතො, 

භත්තඤ්චයමොයදති, අත්ථිචයමකායයබලමත්තා’ති.යසොතයතොනිදානං

ලයභථපායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 
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‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො බන්ධනාගායර බද්යධො අස්ස. යසො 
අපයරන සමයයන තම්හා බන්ධනා මුච්යචයය යසොත්ථිනා අබ්භයයන 

[අබයයයන (සී. .).  , නචස්ස කිඤ්චි යභොගානං වයයො. තස්ස එවමස්ස –

‘අහංයෙොපුබ්යබබන්ධනාගායරබද්යධොඅයහොසිං, යසොම්හිඑතරහි තම්හා

බන්ධනාමුත්යතො, යසොත්ථිනාඅබ්භයයන, නත්ථිචයමකිඤ්චි යභොගානං

වයයො’ති. යසො තයතොනිදානං ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය
යසොමනස්සං. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසොදායසොඅස්ස අනත්තාධීයනොපරාධීයනො
න යයනකාමංගයමො. යසො අපයරන සමයයන තම්හා දාසබයා මුච්යචයය 

අත්තාධීයනො අපරාධීයනො භජිස්යසො යයනකාමංගයමො. තස්ස එවමස්ස –
‘අහං යෙො පුබ්යබ දායසො අයහොසිං අනත්තාධීයනො පරාධීයනො න

යයනකාමංගයමො, යසොම්හි එතරහි තම්හා දාසබයා මුත්යතො අත්තාධීයනො
අපරාධීයනො භජිස්යසො යයනකාමංගයමො’ති. යසො තයතොනිදානං ලයභථ

පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයයයසොමනස්සං. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සධයනො සයභොයගො

කන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්යජයය [සීලක්ෙන්ධවග්ගපාළියා කිඤ්චි

විසදිසං . යසොඅපයරනසමයයනතම්හාකන්තාරානිත්ථයරයයයසොත්ථිනා

අබ්භයයන, නචස්සකිඤ්චි යභොගානංවයයො.තස්සඑවමස්ස– ‘අහංයෙො
පුබ්යබසධයනොසයභොයගොකන්තාරද්ධානමග්ගං පටිපජ්ජිං.යසොම්හිඑතරහි

තම්හාකන්තාරානිත්ථිණ්යණොයසොත්ථිනාඅබ්භයයන, නත්ථිචයමකිඤ්චි

යභොගානං වයයො’ති. යසො තයතොනිදානං ලයභථ පායමොජ්ජං, අධිගච්යෙයය 

යසොමනස්සං. 

‘‘එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යථා ඉණං යථා යරොගං යථා

බන්ධනාගාරං යථා දාසබයං යථා කන්තාරද්ධානමග්ගං, ඉයම පඤ්ච

නීවරයණ අප්පහීයන අත්තනි සමනුපස්සති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, 
ආණණයං යථා ආයරොගයං යථා බන්ධනායමොක්ෙං යථා භජිස්සං යථා

යෙමන්තභූමිං; එවයමව ිකක්ඛු ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහීයන අත්තනි
සමනුපස්සති. 

427. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස

පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, විවිච්යචවකායමහි විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහි, 
සවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
යසො ඉමයමව කායං වියවකයජන .)තිසුයෙන අිකසන්යදති පරිසන්යදති

පරිෙයයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස වියවකයජන

.)තිසුයෙන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, දක්යෙො න්හාපයකො 

[නහාපයකො (සී. සයා. කං. .).   වා න්හාපකන්යතවාසී වා කංසථායල 

න්හානීයචුණ්ණානි [නහානීයචුණ්ණානි (සී. සයා. කං. .).   ආකිරිත්වා
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පටුන 

උදයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං සන්යනයය. සායං න්හානීයපිණ්ඩි 

ස්යනහානුගතා ස්යනහපයරතා සන්තරබාහිරා, ඵුටා ස්යනයහන න ච

පග්ඝරිණී. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං වියවකයජන

.)තිසුයෙන අිකසන්යදති පරිසන්යදති පරිෙයයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි
සබ්බාවයතොකායස්සවියවකයජන.)තිසුයෙන අප්ඵුටංයහොති. 

428. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා
අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජං .)තිසුෙං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං 

සමාධියජන .)තිසුයෙන අිකසන්යදති පරිසන්යදති පරිෙයයරති පරිප්ඵරති, 
නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතොකායස්සසමාධියජන.)තිසුයෙනඅප්ඵුටංයහොති.

යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, උදකරහයදොඋබ්ිකයදොදයකො [උබ්ිකයතොදයකො (ක.  . 

තස්ස යනවස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය උදකස්ස ආයමුෙං, න පච්ඡිමාය දිසාය

උදකස්ස ආයමුෙං, න උත්තරාය දිසාය උදකස්ස ආයමුෙං, න දක්ඛිණාය

දිසාය උදකස්ස ආයමුෙං, යදයවො ච න කායලන කාලං සම්මාධාරං 
අනුප්පයවච්යෙයය. අථ යෙො තම්හාව උදකරහදා සීතා වාරිධාරා
උබ්ිකජ්ජිත්වාතයමව උදකරහදංසීයතනවාරිනාඅිකසන්යදයයපරිසන්යදයය

පරිෙයයරයයපරිප්ඵයරයය, නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොඋදකරහදස්සසීයතන

වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං

සමාධියජන .)තිසුයෙන අිකසන්යදති පරිසන්යදති පරිෙයයරති පරිප්ඵරති, 
නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සසමාධියජන.)තිසුයෙන අප්ඵුටංයහොති. 

429. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු .)තියා ච විරාගා උයපක්ෙයකො ච

විහරති, සයතො ච සම්පජායනො, සුෙඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං
අරියා ආචික්ෙන්ති – ‘උයපක්ෙයකො සතිමා සුෙවිහාර’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති.යසො ඉමයමවකායංනිප්.)තියකනසුයෙනඅිකසන්යදති

පරිසන්යදති පරිෙයයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

නිප්.)තියකනසුයෙනඅප්ඵුටංයහොති.යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, උප්පලිනියංවා
පදුමිනියං වා පුණ්ඩරකිනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි උදකානුග්ගතානි 

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි යාව චග්ගා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා

අිකසන්නානි පරිසන්නානි පරිෙයරානි පරිප්ඵුටානි, නාස්ස [න යනසං (සී.   
කිඤ්චි සබ්බාවතං උප්පලානං වා පදුමානං වා පුණ්ඩරකානං වා සීයතන

වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං

නිප්.)තියකනසුයෙනඅිකසන්යදතිපරිසන්යදතිපරිෙයයරතිපරිප්ඵරති, නාස්ස 
කිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සනිප්.)තියකනසුයෙනඅප්ඵුටංයහොති. 

430. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච

පහානා, පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං
උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමව 
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පටුන 

කායං පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන

අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො ඔදායතන වත්යථන සසීසං

පාරුයපත්වා නිසින්යනො අස්ස, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

ඔදායතනවත්යථනඅප්ඵුටං අස්ස.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඉමයමව

කායං පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, 

නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන
අප්ඵුටංයහොති. 

431. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පුරියසො සකම්හා ගාමා අඤ්ඤං ගාමං

ගච්යෙයය, තම්හාපි ගාමා අඤ්ඤං ගාමං ගච්යෙයය, යසො තම්හා ගාමා
සකංයයවගාමංපච්චාගච්යෙයය.තස්සඑවමස්ස–‘අහංයෙො සකම්හාගාමා

අමුං ගාමං අගච්ඡිං [අගච්ඡිං (සී. සයා.කං. .).  , තත්රපිඑවං අට්ඨාසිං එවං

නිසීදිංඑවංඅභාසිංඑවංතුණ්හීඅයහොසිං; තම්හාපිගාමාඅමුංගාමංඅගච්ඡිං, 

තත්රපිඑවංඅට්ඨාසිංඑවංනිසීදිංඑවංඅභාසිං එවංතුණ්හීඅයහොසිං; යසොම්හි

තම්හාගාමාසකංයයවගාමංපච්චාගයතො’ති.එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථිදං–එකම්පි ජාතිංද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සරති. 

432. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත දුග්ගයත, 

යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති…යප.… යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ද්යව

අගාරාසද්වාරා [සන්නද්වාරා(ක.  . තත්ථචක්ඛුමාපුරියසොමජ්යඣඨියතො 

පස්යසයයමනුස්යසයගහංපවිසන්යතපිනික්ෙමන්යතපි, අනුචඞ්කමන්යතපි 

අනුවිචරන්යතපි. එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත දුග්ගයත
යථාකම්මූපයගසත්යතපජානාති…යප.…. 

433. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියය ඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
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ෙයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ෙනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා’ති

යථාභූතං පජානාති. ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 

ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං

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

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, පබ්බතසඞ්යෙයප උදකරහයදො අච්යෙො 
විප්පසන්යනො අනාවියලො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො පස්යසයය 

සිප්පිසම්බුකම්පි [සිප්පිකසම්බුකම්පි (සයා. කං. ක.   සක්ෙරකථලම්පි

මච්ෙගුම්බම්පි, චරන්තම්පි තිට්ඨන්තම්පි. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං යෙො
උදකරහයදො අච්යෙො විප්පසන්යනො අනාවියලො. තත්රියම සිප්පිසම්බුකාපි 

සක්ෙරකථලාපි මච්ෙගුම්බාපි චරන්තිපි තිට්ඨන්ති.)ති. එවයමව යෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… නාපරං
ඉත්ථත්තායාතිපජානාති. 

434. ‘‘අයං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ‘සමයණො’ ඉතිපි 

‘බ්රාහ්මයණො’ඉතිපි ‘න්හාතයකො’ඉතිපි ‘යවදගූ’ඉතිපි ‘යසොත්තියයො’ඉතිපි

‘අරියයො’ඉතිපි ‘අරහං’ඉතිපි. කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සමයණො යහොති? 

සමිතාස්සයහොන්තිපාපකාඅකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, 

සදරා, දුක්ෙවිපාකා, ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
සමයණොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු බ්රාහ්මයණො යහොති? බාහිතාස්ස යහොන්ති

පාපකා අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, 

දුක්ෙවිපාකා, ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
බ්රාහ්මයණො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුන්හාතයකො [නහාතයකො (සී.සයා.කං..).   

යහොති? න්හාතාස්ස යහොන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, 

යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, දුක්ෙවිපාකා, ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා.එවංයෙො, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුන්හාතයකොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යවදගූ යහොති? විදිතාස්ස යහොන්ති පාපකා

අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, දුක්ෙවිපාකා, 

ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයවදගූයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයසොත්තියයොයහොති? නිස්සුතාස්ස යහොන්ති

පාපකා අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, 

දුක්ෙවිපාකා, ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා. එවං යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
යසොත්තියයොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරියයොයහොති? ආරකාස්සයහොන්තිපාපකා

අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, දුක්ෙවිපාකා, 

ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරියයොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරහංයහොති? ආරකාස්සයහොන්තිපාපකා 

අකුසලා ධම්මා, සංකියලසිකා, යපොයනොබ්භවිකා, සදරා, දුක්ෙවිපාකා, 

ආයතිං, ජාතිජරාමරණියා.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුඅරහංයහොතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාඅස්සපුරසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. චූළඅස්සපුරසුත්තං 

435. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාඅඞ්යගසුවිහරති අස්සපුරංනාම
අඞ්ගානං නිගයමො. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. 

‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා එතදයවොච –

‘‘සමණාසමණාතියවො, ිකක්ෙයව, ජයනොසඤ්ජානාති.තුම්යහචපන‘යක

තුම්යහ’තිපුට්ඨාසමානා ‘සමණාම්හා’තිපටිජානාථ.යතසංයවො, ිකක්ෙයව, 

එවංසමඤ්ඤානංසතංඑවංපටිඤ්ඤානංසතං– ‘යාසමණසාමීචිප්පටිපදාතං

පටිපජ්ජිස්සාම; එවං යනො අයං අම්හාකං සමඤ්ඤා ච සච්චා භවිස්සති

පටිඤ්ඤා ච භූතා; යයසඤ්ච මයං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ොරං පරිභඤ්ජාම, 

යතසං යත කාරා අම්යහසු මහප්ඵලා භවිස්සන්ති මහානිසංසා, 
අම්හාකඤ්යචවායංපබ්බජ්ජාඅවඤ්ඣා භවිස්සතිසඵලාසඋෙයා’ති.එවඤ්හි

යවො, ිකක්ෙයව, සික්ඛිතබ්බං. 

436. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනසමණසාමීචිප්පටිපදං පටිපන්යනො

යහොති? යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො අිකජ්ඣාලුස්ස අිකජ්ඣා 

අප්පහීනා යහොති, බයාපන්නචිත්තස්ස බයාපායදො අප්පහීයනො යහොති, 

යකොධනස්ස යකොයධො අප්පහීයනො යහොති, උපනාහිස්ස උපනායහො

අප්පහීයනො යහොති, මක්ඛිස්ස මක්යෙො අප්පහීයනො යහොති, පළාසිස්ස

පළායසොඅප්පහීයනොයහොති, ඉස්සුකිස්සඉස්සාඅප්පහීනායහොති, මච්ෙරිස්ස

මච්ෙරියංඅප්පහීනංයහොති, සඨස්සසායඨයයං අප්පහීනංයහොති, මායාවිස්ස

මායා අප්පහීනා යහොති, පාපිච්ෙස්ස පාපිකා ඉච්ො අප්පහීනා යහොති, 

මිච්ොදිට්ඨිකස්සමිච්ොදිට්ඨිඅප්පහීනායහොති–ඉයමසංයෙො අහං, ිකක්ෙයව, 
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පටුන 

සමණමලානං සමණයදොසානං සමණකසටානං ආපායිකානං ඨානානං
දුග්ගතියවදනියානං අප්පහානා ‘න සමණසාමීචිප්පටිපදං පටිපන්යනො’ති

වදාමි. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, මතජං නාම ආවුධජාතං උභයතොධාරං

.)තනිසිතං. තදස්ස සඞ්ඝාටියා සම්පාරුතං සම්පලියවඨිතං. තථූපමාහං, 

ිකක්ෙයව, ඉමස්සිකක්ඛුයනොපබ්බජ්ජංවදාමි. 

437. ‘‘නාහං, ිකක්ෙයව, සඞ්ඝාටිකස්ස සඞ්ඝාටිධාරණමත්යතන 

සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, අයචලකස්ස අයචලකමත්යතන

සාමඤ්ඤංවදාමි.නාහං, ිකක්ෙයව, රයජොජල්ලිකස්සරයජොජල්ලිකමත්යතන

සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, උදයකොයරොහකස්ස

උදයකොයරොහණමත්යතන [උදයකොයරොහකමත්යතන (සී. .).   සාමඤ්ඤං

වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, රුක්ෙමූලිකස්ස රුක්ෙමූලිකමත්යතන සාමඤ්ඤං

වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, අබ්යභොකාසිකස්ස අබ්යභොකාසිකමත්යතන

සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, උබ්භට්ඨකස්ස උබ්භට්ඨකමත්යතන

සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, පරියායභත්තිකස්ස

පරියායභත්තිකමත්යතන සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, ිකක්ෙයව, 

මන්තජ්ඣායකස්ස මන්තජ්ඣායකමත්යතන සාමඤ්ඤං වදාමි. නාහං, 

ිකක්ෙයව, ජටිලකස්ස ජටාධාරණමත්යතනසාමඤ්ඤංවදාමි. 

‘‘සඞ්ඝාටිකස්ස යච, ිකක්ෙයව, සඞ්ඝාටිධාරණමත්යතන අිකජ්ඣාලුස්ස 

අිකජ්ඣා පහීයයථ, බයාපන්නචිත්තස්ස බයාපායදො පහීයයථ, යකොධනස්ස

යකොයධො පහීයයථ, උපනාහිස්ස උපනායහො පහීයයථ, මක්ඛිස්ස මක්යෙො

පහීයයථ, පළාසිස්ස පළායසො පහීයයථ, ඉස්සුකිස්ස ඉස්සා පහීයයථ, 

මච්ෙරිස්ස මච්ෙරියංපහීයයථ, සඨස්සසායඨයයංපහීයයථ, මායාවිස්සමායා

පහීයයථ, පාපිච්ෙස්ස පාපිකා ඉච්ො පහීයයථ, මිච්ොදිට්ඨිකස්ස මිච්ොදිට්ඨි

පහීයයථ, තයමනං මිත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතාජාතයමවනංසඞ්ඝාටිකං

කයරයයං, සඞ්ඝාටිකත්තයමව [සංඝාටීකත්යත යචව (ක.   සමාදයපයයං –

‘එහි ත්වං, භෙමුෙ, සඞ්ඝාටියකො යහොහි, සඞ්ඝාටිකස්ස යත සයතො

සඞ්ඝාටිධාරණමත්යතන අිකජ්ඣාලුස්ස අිකජ්ඣා පහීයිස්සති, 

බයාපන්නචිත්තස්ස බයාපායදො පහීයිස්සති, යකොධනස්ස යකොයධො

පහීයිස්සති, උපනාහිස්ස උපනායහො පහීයිස්සති, මක්ඛිස්ස මක්යෙො 

පහීයිස්සති, පළාසිස්ස පළායසො පහීයිස්සති, ඉස්සුකිස්ස ඉස්සා පහීයිස්සති, 

මච්ෙරිස්ස මච්ෙරියං පහීයිස්සති, සඨස්ස සායඨයයං පහීයිස්සති, මායාවිස්ස

මායා පහීයිස්සති, පාපිච්ෙස්ස පාපිකා ඉච්ො පහීයිස්සති, මිච්ොදිට්ඨිකස්ස 

මිච්ොදිට්ඨි පහීයිස්සතී’ති. යස්මා ච යෙො අහං, ිකක්ෙයව, සඞ්ඝාටිකම්පි 
ඉයධකච්චං පස්සාමි අිකජ්ඣාලුං බයාපන්නචිත්තං යකොධනං උපනාහිං

මක්ඛිංපළාසිං ඉස්සුකිංමච්ෙරිංසඨංමායාවිංපාපිච්ෙංමිච්ොදිට්ඨිකං, තස්මා
න සඞ්ඝාටිකස්සසඞ්ඝාටිධාරණමත්යතනසාමඤ්ඤංවදාමි. 
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පටුන 

‘‘අයචලකස්ස යච, ිකක්ෙයව…යප.… රයජොජල්ලිකස්ස යච, 

ිකක්ෙයව…යප.… උදයකොයරොහකස්ස යච, ිකක්ෙයව…යප.…

රුක්ෙමූලිකස්ස යච, ිකක්ෙයව…යප.… අබ්යභොකාසිකස්ස යච, 

ිකක්ෙයව…යප.… උබ්භට්ඨකස්ස යච, ිකක්ෙයව…යප.… 

පරියායභත්තිකස්ස යච, ිකක්ෙයව…යප.… මන්තජ්ඣායකස්ස යච, 

ිකක්ෙයව…යප.… ජටිලකස්ස යච, ිකක්ෙයව, ජටාධාරණමත්යතන

අිකජ්ඣාලුස්සඅිකජ්ඣාපහීයයථ, බයාපන්නචිත්තස්සබයාපායදොපහීයයථ, 

යකොධනස්සයකොයධොපහීයයථ, උපනාහිස්සඋපනායහොපහීයයථ, මක්ඛිස්ස

මක්යෙොපහීයයථ, පළාසිස්සපළායසොපහීයයථ, ඉස්සුකිස්සඉස්සාපහීයයථ, 

මච්ෙරිස්සමච්ෙරියංපහීයයථ, සඨස්සසායඨයයං පහීයයථ, මායාවිස්සමායා

පහීයයථ, පාපිච්ෙස්ස පාපිකා ඉච්ො පහීයයථ, මිච්ොදිට්ඨිකස්ස මිච්ොදිට්ඨි

පහීයයථ, තයමනං මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා ජාතයමව නං ජටිලකං

කයරයයං, ජටිලකත්තයමව [ජටිලකත්යතයචව (ක.   සමාදයපයයං–‘එහි

ත්වං, භෙමුෙ, ජටිලයකොයහොහි, ජටිලකස්සයතසයතො ජටාධාරණමත්යතන
අිකජ්ඣාලුස්ස අිකජ්ඣා පහීයිස්සති බයාපන්නචිත්තස්ස බයාපායදො

පහීයිස්සති, යකොධනස්ස යකොයධො පහීයිස්සති…යප.… පාපිච්ෙස්ස පාපිකා
ඉච්ොපහීයිස්සතිමිච්ොදිට්ඨිකස්සමිච්ොදිට්ඨි පහීයිස්සතී’ති.යස්මාචයෙො

අහං, ිකක්ෙයව, ජටිලකම්පි ඉයධකච්චං පස්සාමි අිකජ්ඣාලුං
බයාපන්නචිත්තංයකොධනංඋපනාහිංමක්ඛිංපලාසිංඉස්සුකිංමච්ෙරිං සඨං

මායාවිං පාපිච්ෙං මිච්ොදිට්ඨිං, තස්මා න ජටිලකස්ස ජටාධාරණමත්යතන
සාමඤ්ඤංවදාමි. 

438. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු සමණසාමීචිප්පටිපදං පටිපන්යනො

යහොති? යස්සකස්සචි, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොඅිකජ්ඣාලුස්සඅිකජ්ඣාපහීනා 

යහොති, බයාපන්නචිත්තස්ස බයාපායදො පහීයනො යහොති, යකොධනස්ස

යකොයධොපහීයනොයහොති, උපනාහිස්සඋපනායහොපහීයනොයහොති, මක්ඛිස්ස

මක්යෙො පහීයනො යහොති, පළාසිස්ස පළායසො පහීයනො යහොති, ඉස්සුකිස්ස

ඉස්සාපහීනායහොති, මච්ෙරිස්සමච්ෙරියංපහීනංයහොති, සඨස්සසායඨයයං

පහීනං යහොති, මායාවිස්ස මායා පහීනා යහොති, පාපිච්ෙස්ස පාපිකා ඉච්ො

පහීනා යහොති, මිච්ොදිට්ඨිකස්ස මිච්ොදිට්ඨි පහීනා යහොති – ඉයමසං යෙො

අහං, ිකක්ෙයව, සමණමලානංසමණයදොසානංසමණකසටානංආපායිකානං

ඨානානං දුග්ගතියවදනියානං පහානා ‘සමණසාමීචිප්පටිපදං පටිපන්යනො’ති
වදාමි.යසොසබ්යබහිඉයමහිපාපයකහිඅකුසයලහි ධම්යමහිවිසුද්ධමත්තානං

සමනුපස්සති(  [(විමුත්තමත්තානං සමනුපස්සති (සී.සයා.කං..).  . තස්ස
සබ්යබහි ඉයමහි පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි විසුද්ධමත්තානං

සමනුපස්සයතො ( ) [(විමුත්තමත්තානංසමනුපස්සයතො  (සී.සයා.කං..).   

පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස .)ති ජායති, .)තිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයොසුෙංයවයදති, සුඛියනොචිත්තංසමාධියති. 
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පටුන 

‘‘යසො යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා

දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති.
කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.…

උයපක්ොසහගයතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථා දුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය 
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ොසහගයතනයචතසාවිපුයලනමහග්ගයතන

අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති. යසයයථාපි, 

ිකක්ෙයව, යපොක්ෙරණී අච්යෙොදකා සායතොදකා සීයතොදකා යසතකා
සුපතිත්ථා රමණීයා. පුරත්ථිමාය යචපි දිසාය පුරියසො ආගච්යෙයය
ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො. යසො තං 
යපොක්ෙරණිං ආගම්ම වියනයය උදකපිපාසං වියනයය
ඝම්මපරිළාහං…යප.…පච්ඡිමායයචපි දිසායපුරියසොආගච්යෙයය…යප.…
උත්තරායයචපිදිසායපුරියසොආගච්යෙයය…යප.… දක්ඛිණායයචපිදිසාය
පුරියසො ආගච්යෙයය. යයතො කුයතො යචපි නං පුරියසො ආගච්යෙයය 

ඝම්මාිකතත්යතො ඝම්මපයරයතො, කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො. යසො තං

යපොක්ෙරණිං ආගම්ම වියනයය උදකපිපාසං, වියනයය ඝම්මපරිළාහං.

එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ෙත්තියකුලා යචපි අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජියතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම, එවං 

යමත්තං කරුණං මුදිතං උයපක්ෙං භායවත්වා ලභති අජ්ඣත්තං [තමහං 

(ක.   වූපසමං [තමහං (ක.  . අජ්ඣත්තං වූපසමා ‘සමණසාමීචිප්පටිපදං
පටිපන්යනො’ති වදාමි. බ්රාහ්මණකුලා යචපි…යප.… යවස්සකුලා 
යචපි…යප.…සුද්දකුලායචපි…යප.…යස්මාකස්මායචපිකුලාඅගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං

ආගම්ම, එවං යමත්තං කරුණං මුදිතං උයපක්ෙං භායවත්වා ලභති
අජ්ඣත්තං වූපසමං. අජ්ඣත්තං වූපසමා ‘සමණසාමීචිප්පටිපදං
පටිපන්යනො’තිවදාමි. 

‘‘ෙත්තියකුලා යචපි අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති. යසො ච
ආසවානංෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ආසවානං ෙයා සමයණො
යහොති. බ්රාහ්මණකුලායචපි…යප.…යවස්සකුලායචපි…සුද්දකුලායචපි…

යස්මාකස්මායචපි කුලාඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජියතොයහොති, යසොච
ආසවානංෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ආසවානං ෙයා සමයණො
යහොතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 
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චූළඅස්සපුරසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

මහායමකවග්යගොනිට්ඨියතොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

ගිඤ්ජකසාලවනංපරිහරිතුං, පඤ්ඤවයතොපුනසච්චකනියසයධො; 

මුෙවණ්ණපසීදනතාපින්යදො, යකවට්ටඅස්සපුරජටියලන. 
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5. චූළ මකවග්ය ො 

1. සායල යකසුත්තං 

439. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකං චරමායනො
මහතාිකක්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනසාලානාමයකොසලානංබ්රාහ්මණගායමො

තදවසරි. අස්යසොසුංයෙොසායලයයකාබ්රාහ්මණගහපතිකා–‘‘සමයණොෙලු, 

යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො යකොසයලසු චාරිකං
චරමායනොමහතාිකක්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංසාලං අනුප්පත්යතො.තංයෙොපන

භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා.යසොඉමංයලොකංසයදවකං සමාරකංසබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිං
පජං සයදවමනුස්සං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං
යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං; යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසති’.සාධුයෙො
පනතථාරූපානංඅරහතංදස්සනංයහොතී’’ති. 

අථ යෙො සායලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච භගවන්තං අිකවායදත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, 

සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; 

අප්යපකච්යචයයනභගවා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු; 
අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යෙො සායලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං එතදයවොචුං –

‘‘යකො නු යෙො, යභො යගොතම, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජන්ති? යකො පන, යභො යගොතම, යහතු, යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං 

උපපජ්ජන්තී’’ති? 

‘‘අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජන්ති. ධම්මචරියාසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච

සත්තා කායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘න යෙො මයං ඉමස්ස යභොයතො යගොතමස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, 

විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස, විත්ථායරන අත්ථං ආජානාම. සාධු යනො

භවංයගොතයමොතථා ධම්මංයදයසතු, යථාමයංඉමස්සයභොයතොයගොතමස්ස

සංඛිත්යතනභාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථංඅවිභත්තස්ස, විත්ථායරනඅත්ථං

ආජායනයයාමා’’ති.‘‘යතනහි, ගහපතයයො, සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ, 
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භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යෙො සායලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා එතදයවොච– 

440. ‘‘තිවිධං යෙො, ගහපතයයො, කායයන අධම්මචරියාවිසමචරියා

යහොති, චතුබ්බිධං වාචාය අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති, තිවිධං මනසා
අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධංකායයනඅධම්මචරියාවිසමචරියායහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචොපාණාතිපාතීයහොති, ලුද්යදො [ලුද්යදො දාරුයණො
(ක.  ටීකා ඔයලොයකතබ්බා  යලොහිතපාණි හතප්පහයත නිවිට්යඨො

අදයාපන්යනොපාණභූයතසු [සබ්බපාණභූයතසු(සයා.කං.ක.  . 

‘‘අදින්නාදායී යෙො පන යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං, 

ගාමගතං වාඅරඤ්ඤගතංවා, තංඅදින්නංයථයයසඞ්ොතංආදාතායහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ොචාර යෙො පන යහොති. යා තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා
මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා 
යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිදණ්ඩා අන්තමයසො 

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති. එවං යෙො, 

ගහපතයයො, තිවිධංකායයනඅධම්මචරියාවිසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, චතුබ්බිධං වාචාය අධම්මචරියාවිසමචරියා

යහොති? ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො මුසාවාදී යහොති. සභාගයතො වා

පරිසාගයතො වා, ඤාතිමජ්ඣගයතො වා ෙයගමජ්ඣගයතො වා

රාජකුලමජ්ඣගයතො වා, අිකනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො – ‘එහම්යභො පුරිස, යං

ජානාසිතංවයදහී’ති, යසොඅජානංවාආහ– ‘ජානාමී’ති, ජානංවාආහ–‘න

ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ–‘පස්සාමී’ති, පස්සංවා ආහ–‘නපස්සාමී’ති 

[යසොආහඅජානංවාඅහංජානාමීතිජානංවාඅහංන ජානාමීතිඅපස්සංවා

අහං පස්සාමීති පස්සං වා අහං න පස්සාමීති (ක.  . ඉති අත්තයහතු වා
පරයහතුවාආමිසකිඤ්චික්ෙයහතුවාසම්පජානමුසාභාසිතායහොති. 

‘‘පිසුණවායචො යෙො පනයහොති. ඉයතොසුත්වා අමුත්රඅක්ොතා ඉයමසං

යභදාය, අමුත්රවාසුත්වාඉයමසංඅක්ොතාඅමූසංයභදාය.ඉති සමග්ගානං

වා යභත්තා [යභදකා (ක. , යභයදතා (සයා. කං. , තදට්ඨකථායං පන

යභත්තාති දිස්සති , ිකන්නානං වා අනුප්පදාතා, වග්ගාරායමො වග්ගරයතො
වග්ගනන්දීවග්ගකරණිංවාචංභාසිතායහොති. 

‘‘ඵරුසවායචොයෙොපනයහොති.යාසාවාචාඅණ්ඩකා [කණ්ඩකා(ක.   

කක්කසා පරකටුකා පරාිකසජ්ජනී යකොධසාමන්තා අසමාධිසංවත්තනිකා, 
තථාරූපිංවාචංභාසිතායහොති. 
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‘‘සම්ඵප්පලා.) යෙො පන යහොති. අකාලවාදී අභූතවාදී අනත්ථවාදී 
අධම්මවාදී අවිනයවාදී. අනිධානවතිං වාචං භාසිතා යහොති අකායලන

අනපයදසං අපරියන්තවතිං අනත්ථසංහිතං. එවං යෙො, ගහපතයයො, 
චතුබ්බිධංවාචායඅධම්මචරියාවිසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධං මනසා අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො අිකජ්ඣාලු යහොති, යං තං පරස්ස

පරවිත්තූපකරණං තං අිකජ්ඣාතා යහොති – ‘අයහො වත යං පරස්ස තං
මමස්සා’’’ති! 

‘‘බයාපන්නචිත්යතො යෙො පන යහොති පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම 
සත්තාහඤ්ඤන්තුවාවජ්ඣන්තුවාඋච්ඡිජ්ජන්තුවාවිනස්සන්තුවාමාවා 

අයහසු’’’න්ති [මාවාඅයහසුංඉතිවාති(සී..).ක.  . 

‘‘මිච්ොදිට්ඨියකො යෙො පන යහොති විපරතදස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං 

නත්ථියිට්ඨංනත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, 

නත්ථි අයංයලොයකොනත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතානත්ථිපිතා, නත්ථි

සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා
සම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. එවං යෙො, ගහපතයයො, තිවිධං මනසා
අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති. 

‘‘එවං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්ති. 

441. ‘‘තිවිධං යෙො, ගහපතයයො, කායයන ධම්මචරියාසමචරියා යහොති, 

චතුබ්බිධං වාචාය ධම්මචරියාසමචරියා යහොති, තිවිධං මනසා
ධම්මචරියාසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධං කායයන ධම්මචරියාසමචරියා යහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති. යං තං පරස්ස 

පරවිත්තූපකරණං, ගාමගතං වා අරඤ්ඤගතං වා, තං නාදින්නං
යථයයසඞ්ොතංආදාතා යහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ොචාරං පහාය කායමසුමිච්ොචාරා පටිවිරයතො යහොති. යා 
තාමාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතාමාතාපිතුරක්ඛිතාභාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා 
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ඤාතිරක්ඛිතා යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිදණ්ඩා

අන්තමයසො මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු න චාරිත්තං ආපජ්ජිතා

යහොති.එවංයෙො, ගහපතයයො, තිවිධංකායයනධම්මචරියාසමචරියා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, චතුබ්බිධං වාචායධම්මචරියාසමචරියා යහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති.

සභාගයතො වා පරිසාගයතො වා, ඤාතිමජ්ඣගයතො වා ෙයගමජ්ඣගයතො වා

රාජකුලමජ්ඣගයතො වා, අිකනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො – ‘එහම්යභො පුරිස, යං

ජානාසිතංවයදහී’ති, යසො අජානංවාආහ–‘න ජානාමී’ති, ජානංවාආහ–

‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ–‘නපස්සාමී’ති, පස්සංවාආහ – ‘පස්සාමී’ති.
ඉතිඅත්තයහතුවාපරයහතුවා ආමිසකිඤ්චික්ෙයහතුවානසම්පජානමුසා
භාසිතායහොති. 

‘‘පිසුණං වාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතො යහොති, ඉයතොසුත්වා

න අමුත්ර අක්ොතා ඉයමසං යභදාය, අමුත්ර වා සුත්වා න ඉයමසං අක්ොතා

අමූසං යභදාය. ඉති ිකන්නානං වා සන්ධාතා, සහිතානං වා අනුප්පදාතා, 
සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා
යහොති. 

‘‘ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති. යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුො යපමනීයා හදයඞ්ගමා යපොර බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා–තථාරූපිංවාචංභාසිතා යහොති. 

‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති. කාලවාදී 
භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී නිධානවතිං වාචං භාසිතා යහොති

කායලන සාපයදසං පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. එවං යෙො, ගහපතයයො, 
චතුබ්බිධංවාචායධම්මචරියාසමචරියා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධංමනසාධම්මචරියාසමචරියායහොති? ඉධ, 

ගහපතයයො, එකච්යචොඅනිකජ්ඣාලුයහොති, යංතංපරස්සපරවිත්තූපකරණං
තංනාිකජ්ඣාතා යහොති–‘අයහොවතයංපරස්සතංමමස්සා’ති! 

‘‘අබයාපන්නචිත්යතොයෙොපනයහොතිඅප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො–‘ඉයම 
සත්තාඅයවරාඅබයාබජ්ඣාඅනීඝාසුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’ති. 

‘‘සම්මාදිට්ඨියකො යෙො පන යහොති අවිපරතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං 

අත්ථියිට්ඨං අත්ථිහුතං, අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානං ඵලංවිපායකො, 

අත්ථිඅයංයලොයකොඅත්ථිපයරොයලොයකො, අත්ථිමාතාඅත්ථිපිතා, අත්ථි 

සත්තා ඔපපාතිකා, අත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා
සම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා
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සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. එවං යෙො, ගහපතයයො, තිවිධං මනසා
ධම්මචරියාසමචරියායහොති. 

‘‘එවං ධම්මචරියාසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

442. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො
වතාහං කායස්ස යභදා පරං මරණා ෙත්තියමහාසාලානං සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙො පයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං

මරණාෙත්තියමහාසාලානංසහබයතං උපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථා
හියසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා බ්රාහ්මණමහාසාලානං…යප.…

ගහපතිමහාසාලානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානං යෙො පයනතං

විජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරංමරණා ගහපතිමහාසාලානංසහබයතං

උපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථාහියසොධම්මචාර සමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සහබයතං

උපපජ්යජය’න්ති; ඨානංයෙො පයනතං විජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං
මරණා චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. තං කිස්ස

යහතු? තථාහියසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා තාවතිංසානං යදවානං…යප.… යාමානං
යදවානං… තුසිතානං යදවානං… නිම්මානරතීනං යදවානං…
පරනිම්මිතවසවත්තීනං යදවානං… බ්රහ්මකායිකානං යදවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං

මරණා බ්රහ්මකායිකානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? 
තථාහියසො ධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 

කායස්සයභදාපරංමරණාආභානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති; 

ඨානං යෙො පයනතං විජ්ජති, යං යසොකායස්ස යභදා පරං මරණාආභානං

යදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.තං කිස්සයහතු? තථාහියසොධම්මචාර
සමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා පරිත්තාභානං යදවානං…යප.…
අප්පමාණාභානං යදවානං… ආභස්සරානං යදවානං… පරිත්තසුභානං 
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යදවානං… අප්පමාණසුභානං යදවානං… සුභකිණ්හානං යදවානං…
යවහප්ඵලානං යදවානං… අවිහානං යදවානං… අතප්පානං යදවානං…
සුදස්සානං යදවානං… සුදස්සීනං යදවානං… අකනිට්ඨානං යදවානං… 
ආකාසානඤ්චායතනූපගානං යදවානං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගානං

යදවානං … ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං 

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං
මරණා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථාහි යසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං
ආසවානං ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම

සයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතං

විජ්ජති, යංයසොආසවානං ෙයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තං

කිස්සයහතු? තථාහියසොධම්මචාර සමචාර’’ති. 

443. එවං වුත්යත, සායලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම!

යසයයථාපි, යභොයගොතම, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නංවා 

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යෙයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතං ධායරයය, චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ෙන්තීති. එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං
භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ොම ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසයක 

යනොභවං යගොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණයපයත [පාණයපතං (ක.   
සරණංගයත’’ති. 

සායලයයකසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. යවරඤ්ජකසුත්තං 

444. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යෙො පන සමයයන යවරඤ්ජකා
බ්රාහ්මණගහපතිකා සාවත්ථියං පටිවසන්ති යකනචියදව කරණීයයන.

අස්යසොසුං යෙො යවරඤ්ජකා බ්රාහ්මණගහපතිකා – ‘‘සමයණො ෙලු, යභො, 
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො සාවත්ථියං විහරති
යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම.තංයෙොපනභවන්තංයගොතමංඑවං
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො ඉමං යලොකං
සයදවකංසමාරකං සබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයං
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අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං; 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති’. සාධු යෙො පන 

තථාරූපානංඅරහතංදස්සනංයහොතී’’ති. 

අථ යෙො යවරඤ්ජකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච භගවන්තං අිකවායදත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, 

සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; 

අප්යපකච්යචයයනභගවා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු; 
අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යෙො යවරඤ්ජකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං එතදයවොචුං –

‘‘යකො නු යෙො, යභො යගොතම, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං 

උපපජ්ජන්ති? යකො පන, යභො යගොතම, යහතු, යකො පච්චයයො යයන
මියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං

උපපජ්ජන්තී’’ති? 

‘‘අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජන්ති. ධම්මචරියාසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘න යෙො මයං ඉමස්ස යභොයතො යගොතමස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, 

විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස, විත්ථායරන අත්ථං ආජානාම. සාධු යනො
භවංයගොතයමොතථා ධම්මංයදයසතුයථාමයංඉමස්සයභොයතොයගොතමස්ස

සංඛිත්යතනභාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථංඅවිභත්තස්ස, විත්ථායරනඅත්ථං 

ආජායනයයාමා’’ති. ‘‘යතනහි, ගහපතයයො, සුණාථසාධුකංමනසිකයරොථ, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං යභො’’ති යෙො යවරඤ්ජකා බ්රාහ්මණගහපතිකා
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

445. ‘‘තිවිධංයෙො, ගහපතයයො, කායයනඅධම්මචාරවිසමචාරයහොති, 

චතුබ්බිධං වාචාය අධම්මචාර විසමචාර යහොති, තිවිධං මනසා අධම්මචාර
විසමචාර යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධං කායයන අධම්මචාර විසමචාර යහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති. ලුද්යදො යලොහිතපාණි
හතප්පහයත නිවිට්යඨො අදයාපන්යනො පාණභූයතසු. අදින්නාදායී යෙො පන
යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං… තං අදින්නං යථයයසඞ්ොතං
ආදාතා යහොති.කායමසුමිච්ොචාර යෙො පන යහොති. යාතා මාතුරක්ඛිතා…
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තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති. එවං යෙො, ගහපතයයො, තිවිධං
කායයනඅධම්මචාරවිසමචාරයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, චතුබ්බිධංවාචායඅධම්මචාරවිසමචාරයහොති? 

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචොමුසාවාදීයහොති.සභාගයතොවා…සම්පජානමුසා
භාසිතා යහොති. පිසුණවායචො යෙො පන යහොති. ඉයතො සුත්වා අමුත්ර
අක්ොතා…වග්ගකරණිංවාචංභාසිතායහොති. ඵරුසවායචොයෙොපනයහොති.
යා සා වාචා අණ්ඩකා කක්කසා… තථාරූපිං වාචං භාසිතා යහොති. 
සම්ඵප්පලා.)යෙොපනයහොති.අකාලවාදී…අපරියන්තවතිංඅනත්ථසංහිතං.

එවංයෙො, ගහපතයයො, චතුබ්බිධංවාචායඅධම්මචාරවිසමචාරයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධංමනසාඅධම්මචාරවිසමචාරයහොති? ඉධ, 

ගහපතයයො, එකච්යචො අිකජ්ඣාලු යහොති…යප.… තං මමස්සා’ති.
බයාපන්නචිත්යතො යෙො පන යහොති පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ඉයම සත්තා
හඤ්ඤන්තු වා… මා වා අයහසු’න්ති. මිච්ොදිට්ඨියකො යෙො පන යහොති

විපරතදස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං… සච්ඡිකත්වා

පයවයදන්තී’ති.එවං යෙො, ගහපතයයො, තිවිධංමනසාඅධම්මචාරවිසමචාර
යහොති. 

‘‘එවං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්ති. 

446. ‘‘තිවිධං යෙො, ගහපතයයො, කායයන ධම්මචාර සමචාර යහොති, 

චතුබ්බිධංවාචායධම්මචාරසමචාරයහොති, තිවිධංමනසා ධම්මචාරසමචාර
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධංකායයනධම්මචාරසමචාරයහොති? ඉධ, 

ගහපතයයො, එකච්යචොපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, 
නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථොලජ්ජී දයාපන්යනොසබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)

විහරති. අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, යං තං
පරස්ස…තංනාදින්නංයථයයසඞ්ොතංආදාතා යහොති.කායමසුමිච්ොචාරං

පහාය…තථාරූපාසුනචාරිත්තංආපජ්ජිතායහොති.එවංයෙො, ගහපතයයො, 
තිවිධංකායයනධම්මචාරසමචාරයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, චතුබ්බිධංවාචායධම්මචාරසමචාරයහොති? ඉධ, 

ගහපතයයො, එකච්යචො මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති.
සභාගයතො වා…යප.… න සම්පජානමුසා භාසිතා යහොති. පිසුණං වාචං
පහාය… සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා යහොති. ඵරුසං වාචං පහාය…
තථාරූපිංවාචංභාසිතායහොති.සම්ඵප්පලාපංපහාය…කායලනසාපයදසං 
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පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. එවං යෙො, ගහපතයයො, චතුබ්බිධං වාචාය 
ධම්මචාරසමචාරයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, තිවිධං මනසා ධම්මචාර සමචාර යහොති? ඉධ, 

ගහපතයයො, එකච්යචොඅනිකජ්ඣාලුයහොති.යංතංපරස්සපරවිත්තූපකරණං

තං නාිකජ්ඣාතා යහොති ‘අයහො වත යං පරස්ස, තං මමස්සා’ති.
අබයාපන්නචිත්යතො යෙො පන යහොති අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම
සත්තා අයවරා අබයාබජ්ඣා අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහරන්තූ’ති.

සම්මාදිට්ඨියකොයෙොපනයහොතිඅවිපරතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි

යිට්ඨං…සයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවයදන්තී’ති.එවංයෙො, ගහපතයයො, 
තිවිධං මනසාධම්මචාරසමචාරයහොති. 

‘‘එවං ධම්මචරියාසමචරියායහතු යෙො, ගහපතයයො, එවමියධකච්යච
සත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

447. ‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො 
වතාහං කායස්ස යභදා පරං මරණා ෙත්තියමහාසාලානං සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං

මරණා ෙත්තියමහාසාලානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථා
හියසොධම්මචාර සමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා බ්රාහ්මණමහාසාලානං ගහපතිමහාසාලානං

සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්ස
යභදා පරං මරණා ගහපතිමහාසාලානං සහබයතං උපපජ්යජයය. තං කිස්ස

යහතු? තථාහි යසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යකයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානං යෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං
මරණා චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. තං කිස්ස

යහතු? තථාහියසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 
කායස්ස යභදා පරං මරණා තාවතිංසානං යදවානං… යාමානං යදවානං…
තුසිතානං යදවානං… නිම්මානරතීනං යදවානං… පරනිම්මිතවසවත්තීනං

යදවානං… බ්රහ්මකායිකානං යදවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානං

යෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරංමරණා බ්රහ්මකායිකානං

යදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථාහියසො ධම්මචාර
සමචාර. 
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‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං 

කායස්සයභදාපරංමරණාආභානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති; 

ඨානං යෙො පයනතං විජ්ජති, යං යසොකායස්ස යභදා පරං මරණාආභානං

යදවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.තං කිස්සයහතු? තථාහියසොධම්මචාර
සමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච, ගහපතයයො, ධම්මචාර සමචාර ‘අයහො වතාහං
කායස්ස යභදා පරං මරණා පරිත්තාභානං යදවානං…යප.…
අප්පමාණාභානං යදවානං… ආභස්සරානං යදවානං… පරිත්තසුභානං

යදවානං… අප්පමාණසුභානං යදවානං… සුභකිණ්හානං යදවානං … 
යවහප්ඵලානං යදවානං… අවිහානං යදවානං… අතප්පානං යදවානං…
සුදස්සානං යදවානං… සුදස්සීනං යදවානං… අකනිට්ඨානං යදවානං… 
ආකාසානඤ්චායතනූපගානං යදවානං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගානං 
යදවානං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං 

උපපජ්යජයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතංවිජ්ජති, යංයසොකායස්සයභදාපරං
මරණා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය.තංකිස්සයහතු? තථාහි යසොධම්මචාරසමචාර. 

‘‘ආකඞ්යෙයය යච ගහපතයයො ධම්මචාර සමචාර – ‘අයහො වතාහං
ආසවානං ෙයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම

සයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති; ඨානංයෙොපයනතං

විජ්ජති, ‘යංයසොආසවානං ෙයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය. තං

කිස්සයහතු? තථාහියසොධම්මචාර සමචාර’’’ති. 

448. එවං වුත්යත, යවරඤ්ජකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං 

එතදයවොචුං – ‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං යභො යගොතම!

යසයයථාපි, යභොයගොතම, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ෙන්නංවා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යෙයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතං ධායරයය, චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ෙන්තීති; එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං
භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ොම ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසයක
යනොභවං යගොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණයපයතසරණංගයත’’ති. 

යවරඤ්ජකසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මහායවදල්ලසුත්තං 

449. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යෙො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
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යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යෙො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං 

එතදයවොච – 

‘‘‘දුප්පඤ්යඤො දුප්පඤ්යඤො’ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යෙො, 

ආවුයසො, දුප්පඤ්යඤොතිවුච්චතී’’ති? 

‘‘‘නප්පජානාති නප්පජානාතී’ති යෙො, ආවුයසො, තස්මා දුප්පඤ්යඤොති 
වුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච නප්පජානාති? ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති නප්පජානාති, ‘අයං 

දුක්ෙසමුදයයො’තිනප්පජානාති, ‘අයංදුක්ෙනියරොයධො’තිනප්පජානාති, ‘අයං 
දුක්ෙනියරොධගාමිනීපටිපදා’තිනප්පජානාති. ‘නප්පජානාතිනප්පජානාතී’ති

යෙො, ආවුයසො, තස්මාදුප්පඤ්යඤොතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘‘සාධාවුයසො’ති යෙො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස භාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තං
උත්තරිංපඤ්හං අපුච්ඡි– 

‘‘‘පඤ්ඤවා පඤ්ඤවා’ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යෙො, 

ආවුයසො, පඤ්ඤවාතිවුච්චතී’’ති? 

‘‘‘පජානාතිපජානාතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මාපඤ්ඤවාති වුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච පජානාති? ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති පජානාති, ‘අයං දුක්ෙසමුදයයො’ති

පජානාති, ‘අයං දුක්ෙනියරොයධො’ති පජානාති, ‘අයං දුක්ෙනියරොධගාමිනී

පටිපදා’ති පජානාති. ‘පජානාති පජානාතී’ති යෙො, ආවුයසො, තස්මා
පඤ්ඤවාතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘‘විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණ’න්ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යෙො, 

ආවුයසො, විඤ්ඤාණන්තිවුච්චතී’’ති? 

‘‘‘විජානාතිවිජානාතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මාවිඤ්ඤාණන්ති වුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච විජානාති? සුෙන්තිපි විජානාති, දුක්ෙන්තිපි විජානාති, 

අදුක්ෙමසුෙන්තිපි විජානාති. ‘විජානාති විජානාතී’ති යෙො, ආවුයසො, තස්මා 
විඤ්ඤාණන්තිවුච්චතී’’ති. 

‘‘යාචාවුයසො, පඤ්ඤායඤ්චවිඤ්ඤාණං–ඉයමධම්මාසංසට්ඨා උදාහු

විසංසට්ඨා? ලබ්භා ච පනියමසං ධම්මානං විනිබ්භජිත්වා [විනිබ්භජ්ජිත්වා

විනිබ්භජ්ජිත්වා(ක.   විනිබ්භජිත්වානානාකරණංපඤ්ඤායපතු’’න්ති? ‘‘යා
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චාවුයසො, පඤ්ඤා යඤ්ච විඤ්ඤාණං – ඉයම ධම්මා සංසට්ඨා, යනො
විසංසට්ඨා. න ච ලබ්භා ඉයමසං ධම්මානං විනිබ්භජිත්වා විනිබ්භජිත්වා

නානාකරණං පඤ්ඤායපතුං. යං හාවුයසො [යඤ්චාවුයසො (සයා. කං. ක.  , 

පජානාති තං විජානාති, යං විජානාති තං පජානාති. තස්මා ඉයම ධම්මා

සංසට්ඨා, යනො විසංසට්ඨා. න ච ලබ්භා ඉයමසං ධම්මානං විනිබ්භජිත්වා
විනිබ්භජිත්වානානාකරණංපඤ්ඤායපතු’’න්ති. 

‘‘යා චාවුයසො, පඤ්ඤා යඤ්ච විඤ්ඤාණං – ඉයමසං ධම්මානං 

සංසට්ඨානං යනො විසංසට්ඨානං කිං නානාකරණ’’න්ති? ‘‘යා චාවුයසො, 
පඤ්ඤා යඤ්ච විඤ්ඤාණං – ඉයමසං ධම්මානං සංසට්ඨානං යනො

විසංසට්ඨානංපඤ්ඤා භායවතබ්බා, විඤ්ඤාණංපරිඤ්යඤයයං.ඉදංයනසං
නානාකරණ’’න්ති. 

450. ‘‘‘යවදනා යවදනා’ති, ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යෙො, 

ආවුයසො, යවදනාතිවුච්චතී’’ති? 

‘‘‘යවයදතියවයදතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මායවදනාතිවුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච යවයදති? සුෙම්පි යවයදති, දුක්ෙම්පියවයදති, අදුක්ෙමසුෙම්පි

යවයදති.‘යවයදතියවයදතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මා යවදනාතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘‘සඤ්ඤාසඤ්ඤා’ති, ආවුයසො, වුච්චති.කිත්තාවතානුයෙො, ආවුයසො, 

සඤ්ඤාතිවුච්චතී’’ති? 

‘‘‘සඤ්ජානාතිසඤ්ජානාතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මාසඤ්ඤාති වුච්චති. 

‘‘කිඤ්ච සඤ්ජානාති? නීලකම්පි සඤ්ජානාති, .)තකම්පි සඤ්ජානාති, 

යලොහිතකම්පි සඤ්ජානාති, ඔදාතම්පි සඤ්ජානාති. ‘සඤ්ජානාති 

සඤ්ජානාතී’තියෙො, ආවුයසො, තස්මාසඤ්ඤාතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘යාචාවුයසො, යවදනායාචසඤ්ඤායඤ්චවිඤ්ඤාණං–ඉයමධම්මා 

සංසට්ඨා උදාහු විසංසට්ඨා? ලබ්භා ච පනියමසං ධම්මානං විනිබ්භජිත්වා 

විනිබ්භජිත්වානානාකරණංපඤ්ඤායපතු’’න්ති? ‘‘යාචාවුයසො, යවදනායා

චසඤ්ඤා යඤ්චවිඤ්ඤාණං–ඉයමධම්මාසංසට්ඨා, යනොවිසංසට්ඨා.නච
ලබ්භා ඉයමසං ධම්මානං විනිබ්භජිත්වා විනිබ්භජිත්වා නානාකරණං

පඤ්ඤායපතුං. යං හාවුයසො [යඤ්චාවුයසො (සයා. කං. ක.  , යවයදති තං

සඤ්ජානාති, යං සඤ්ජානාති තං විජානාති. තස්මා ඉයම ධම්මා සංසට්ඨා
යනොවිසංසට්ඨා.නචලබ්භා ඉයමසංධම්මානංවිනිබ්භජිත්වාවිනිබ්භජිත්වා
නානාකරණංපඤ්ඤායපතු’’න්ති. 
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451. ‘‘නිස්සට්යඨන හාවුයසො [නිස්සට්යඨන පනාවුයසො (?)], පඤ්චහි

ඉන්ද්රියයහිපරිසුද්යධනමයනොවිඤ්ඤායණනකිං යනයය’’න්ති? 

‘‘නිස්සට්යඨන ආවුයසො, පඤ්චහි ඉන්ද්රියයහි පරිසුද්යධන 
මයනොවිඤ්ඤායණන ‘අනන්යතො ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං 

යනයයං, ‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංයනයයං, ‘නත්ථි
කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංයනයය’’න්ති. 

‘‘යනයයංපනාවුයසො, ධම්මංයකනපජානාතී’’ති? 

‘‘යනයයං යෙො, ආවුයසො, ධම්මංපඤ්ඤාචක්ඛුනා පජානාතී’’ති. 

‘‘පඤ්ඤාපනාවුයසො, කිමත්ථියා’’ති? 

‘‘පඤ්ඤායෙො, ආවුයසො, අිකඤ්ඤත්ථාපරිඤ්ඤත්ථා පහානත්ථා’’ති. 

452. ‘‘කති පනාවුයසො, පච්චයාසම්මාදිට්ඨියාඋප්පාදායා’’ති? 

‘‘ද්යව යෙො, ආවුයසො, පච්චයා සම්මාදිට්ඨියා උප්පාදාය – පරයතො ච 

යඝොයසො, යයොනියසො ච මනසිකායරො. ඉයම යෙො, ආවුයසො, ද්යව පච්චයා
සම්මාදිට්ඨියා උප්පාදායා’’ති. 

‘‘කතිහි පනාවුයසො, අඞ්යගහි අනුග්ගහිතා සම්මාදිට්ඨි 

යචයතොවිමුත්තිඵලා ච යහොති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, 

පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලාචයහොති පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසාචා’’ති? 

‘‘පඤ්චහි යෙො, ආවුයසො, අඞ්යගහි අනුග්ගහිතා සම්මාදිට්ඨි 

යචයතොවිමුත්තිඵලා ච යහොති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, 

පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොති පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච. ඉධාවුයසො, 

සම්මාදිට්ඨි සීලානුග්ගහිතා ච යහොති, සුතානුග්ගහිතා ච යහොති, 

සාකච්ොනුග්ගහිතා ච යහොති, සමථානුග්ගහිතා ච යහොති, 

විපස්සනානුග්ගහිතා ච යහොති. ඉයමහි යෙො, ආවුයසො, පඤ්චහඞ්යගහි
අනුග්ගහිතා සම්මාදිට්ඨි යචයතොවිමුත්තිඵලා ච යහොති

යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසාචා’’ති. 

453. ‘‘කතිපනාවුයසො, භවා’’ති? 

‘‘තයයොයම, ආවුයසො, භවා–කාමභයවො, රූපභයවො, අරූපභයවො’’ති. 

‘‘කථංපනාවුයසො, ආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්තියහොතී’’ති? 
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‘‘අවිජ්ජානීවරණානං යෙො, ආවුයසො, සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං
තත්රතත්රාිකනන්දනා–එවංආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්ති යහොතී’’ති. 

‘‘කථංපනාවුයසො, ආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්තිනයහොතී’’ති? 

‘‘අවිජ්ජාවිරාගා යෙො, ආවුයසො, විජ්ජුප්පාදා තණ්හානියරොධා – එවං 
ආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්තිනයහොතී’’ති. 

454. ‘‘කතමංපනාවුයසො, පඨමංඣාන’’න්ති? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති–

ඉදං වුච්චති, ආවුයසො, පඨමංඣාන’’න්ති. 

‘‘පඨමංපනාවුයසො, ඣානංකතිඅඞ්ගික’’න්ති? 

‘‘පඨමංයෙො, ආවුයසො, ඣානංපඤ්චඞ්ගිකං.ඉධාවුයසො, පඨමංඣානං 

සමාපන්නස්සිකක්ඛුයනොවිතක්යකොචවත්තති, විචායරොච.)තිචසුෙඤ්ච 

චිත්යතකග්ගතාච.පඨමංයෙො, ආවුයසො, ඣානංඑවංපඤ්චඞ්ගික’’න්ති. 

‘‘පඨමං පනාවුයසො, ඣානං කතඞ්ගවිප්පහීනං 

කතඞ්ගසමන්නාගත’’න්ති? 

‘‘පඨමං යෙො, ආවුයසො, ඣානං පඤ්චඞ්ගවිප්පහීනං, 

පඤ්චඞ්ගසමන්නාගතං.ඉධාවුයසො, පඨමංඣානංසමාපන්නස්සිකක්ඛුයනො

කාමච්ෙන්යදො පහීයනො යහොති, බයාපායදොපහීයනොයහොති, ථීනමිද්ධංපහීනං

යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීනං යහොති, විචිකිච්ො පහීනා යහොති; 

විතක්යකොචවත්තති, විචායරොච.)තිචසුෙඤ්චචිත්යතකග්ගතාච.පඨමං

යෙො, ආවුයසො, ඣානංඑවංපඤ්චඞ්ගවිප්පහීනංපඤ්චඞ්ගසමන්නාගත’’න්ති. 

455. ‘‘පඤ්චිමානි, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි නානාවිසයානිනානායගොචරානි, 

න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යගොචරවිසයං පච්චනුයභොන්ති, යසයයථිදං –

චක්ඛුන්ද්රියං, යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං. ඉයමසං

යෙො, ආවුයසො, පඤ්චන්නංඉන්ද්රියානං නානාවිසයානංනානායගොචරානං, න

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සයගොචරවිසයංපච්චනුයභොන්තානං, කිං පටිසරණං, යකොච

යනසංයගොචරවිසයංපච්චනුයභොතී’’ති? 

‘‘පඤ්චිමානි, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි නානාවිසයානි නානායගොචරානි, න 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සයගොචරවිසයංපච්චනුයභොන්ති, යසයයථිදං–චක්ඛුන්ද්රියං, 

යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං.ඉයමසංයෙො, ආවුයසො, 

පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං නානාවිසයානං නානායගොචරානං, න
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අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස යගොචරවිසයං පච්චනුයභොන්තානං, මයනො පටිසරණං, 
මයනොචයනසංයගොචරවිසයං පච්චනුයභොතී’’ති. 

456. ‘‘පඤ්චිමානි, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, යසයයථිදං – චක්ඛුන්ද්රියං, 

යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං. ඉමානි යෙො, ආවුයසො, 

පඤ්චින්ද්රියානිකිංපටිච්ච තිට්ඨන්තී’’ති? 

‘‘පඤ්චිමානි, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, යසයයථිදං – චක්ඛුන්ද්රියං, 

යසොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, කායින්ද්රියං. ඉමානි යෙො, ආවුයසො, 
පඤ්චින්ද්රියානිආයුංපටිච්ච තිට්ඨන්තී’’ති. 

‘‘ආයුපනාවුයසො, කිංපටිච්චතිට්ඨතී’’ති? 

‘‘ආයුඋස්මංපටිච්චතිට්ඨතී’’ති. 

‘‘උස්මාපනාවුයසො, කිංපටිච්චතිට්ඨතී’’ති? 

‘‘උස්මාආයුංපටිච්චතිට්ඨතී’’ති. 

‘‘ඉදායනවයෙොමයං, ආවුයසො, ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සභාසිතංඑවං 

ආජානාම – ‘ආයු උස්මං පටිච්චතිට්ඨතී’ති. ඉදායනවපනමයං, ආවුයසො, 
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස භාසිතං එවං ආජානාම – ‘උස්මා ආයුං පටිච්ච
තිට්ඨතී’ති. 

‘‘යථාකථංපනාවුයසො, ඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘යතන හාවුයසො, උපමං යත කරිස්සාමි; උපමායපියධකච්යච විඤ්ඤූ 

පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ති. යසයයථාපි, ආවුයසො, යතලප්පදීපස්ස

ඣායයතො අච්චිංපටිච්චආභාපඤ්ඤායති, ආභංපටිච්චඅච්චිපඤ්ඤායති; 

එවයමව යෙො, ආවුයසො, ආයු උස්මං පටිච්ච තිට්ඨති, උස්මා ආයුං පටිච්ච
තිට්ඨතී’’ති. 

457. ‘‘යතව නුයෙො, ආවුයසො, ආයුසඞ්ොරා, යතයවදනියාධම්මාඋදාහු

අඤ්යඤ ආයුසඞ්ොරා අඤ්යඤ යවදනියා ධම්මා’’ති? ‘‘න යෙො, ආවුයසො, 

යතව ආයුසඞ්ොරා යත යවදනියා ධම්මා. යත ච හාවුයසො, ආයුසඞ්ොරා

අභවිංසු යත යවදනියා ධම්මා, න යිදං සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං

සමාපන්නස්ස ිකක්ඛුයනො වුට්ඨානං පඤ්ඤායයථ.යස්මා ච යෙො, ආවුයසො, 

අඤ්යඤ ආයුසඞ්ොරා අඤ්යඤ යවදනියා ධම්මා, තස්මා
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්නස්ස ිකක්ඛුයනො වුට්ඨානං 
පඤ්ඤායතී’’ති. 
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‘‘යදානුයෙො, ආවුයසො, ඉමංකායංකතිධම්මාජහන්ති; අථායංකායයො 

උජ්ඣියතොඅවක්ඛිත්යතොයසති, යථාකට්ඨංඅයචතන’’න්ති? 

‘‘යදායෙො, ආවුයසො, ඉමංකායංතයයොධම්මාජහන්ති–ආයුඋස්මාච 

විඤ්ඤාණං; අථායං කායයො උජ්ඣියතො අවක්ඛිත්යතො යසති, යථා කට්ඨං
අයචතන’’න්ති. 

‘‘ය්වායං, ආවුයසො, මයතො කාලඞ්කයතො, යයො චායං ිකක්ඛු 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපන්යනො–ඉයමසංකිංනානාකරණ’’න්ති? 

‘‘ය්වායං, ආවුයසො, මයතො කාලඞ්කයතො තස්ස කායසඞ්ොරා නිරුද්ධා 

පටිප්පස්සද්ධා, වචීසඞ්ොරානිරුද්ධාපටිප්පස්සද්ධා, චිත්තසඞ්ොරානිරුද්ධා

පටිප්පස්සද්ධා, ආයුපරික්ඛීයණො, උස්මාවූපසන්තා, ඉන්ද්රියානිපරිිකන්නානි.
යයො චායං ිකක්ඛු සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො තස්සපි 

කායසඞ්ොරානිරුද්ධාපටිප්පස්සද්ධා, වචීසඞ්ොරානිරුද්ධාපටිප්පස්සද්ධා, 

චිත්තසඞ්ොරා නිරුද්ධා පටිප්පස්සද්ධා, ආයු න පරික්ඛීයණො, උස්මා

අවූපසන්තා, ඉන්ද්රියානි විප්පසන්නානි. ය්වායං, ආවුයසො, මයතො

කාලඞ්කයතො, යයො චායං ිකක්ඛු සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො –
ඉදංයනසංනානාකරණ’’න්ති. 

458. ‘‘කති පනාවුයසො, පච්චයා අදුක්ෙමසුොය යචයතොවිමුත්තියා

සමාපත්තියා’’ති? 

‘‘චත්තායරො යෙො, ආවුයසො, පච්චයා අදුක්ෙමසුොය යචයතොවිමුත්තියා 

සමාපත්තියා. ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ෙමසුෙං

උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයම යෙො, 

ආවුයසො, චත්තායරො පච්චයා අදුක්ෙමසුොය යචයතොවිමුත්තියා
සමාපත්තියා’’ති. 

‘‘කති පනාවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

සමාපත්තියා’’ති? 

‘‘ද්යව යෙො, ආවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

සමාපත්තියා – සබ්බනිමිත්තානඤ්චඅමනසිකායරො, අනිමිත්තායච ධාතුයා

මනසිකායරො. ඉයම යෙො, ආවුයසො, ද්යව පච්චයා අනිමිත්තාය
යචයතොවිමුත්තියා සමාපත්තියා’’ති. 

‘‘කතිපනාවුයසො, පච්චයාඅනිමිත්තායයචයතොවිමුත්තියා ඨිතියා’’ති? 
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‘‘තයයොයෙො, ආවුයසො, පච්චයාඅනිමිත්තායයචයතොවිමුත්තියා ඨිතියා – 

සබ්බනිමිත්තානඤ්ච අමනසිකායරො, අනිමිත්තාය ච ධාතුයා මනසිකායරො, 

පුබ්යබ ච අිකසඞ්ොයරො. ඉයම යෙො, ආවුයසො, තයයො පච්චයා අනිමිත්තාය
යචයතොවිමුත්තියාඨිතියා’’ති. 

‘‘කති පනාවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

වුට්ඨානායා’’ති? 

‘‘ද්යව යෙො, ආවුයසො, පච්චයා අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා 

වුට්ඨානාය – සබ්බනිමිත්තානඤ්ච මනසිකායරො, අනිමිත්තාය ච ධාතුයා

අමනසිකායරො. ඉයම යෙො, ආවුයසො, ද්යව පච්චයා අනිමිත්තාය
යචයතොවිමුත්තියාවුට්ඨානායා’’ති. 

459. ‘‘යා චායං, ආවුයසො, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්ති, යා ච 

ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්ති, යා ච සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති, යා ච
අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්ති–ඉයමධම්මානානාත්ථායචවනානාබයඤ්ජනා

චඋදාහුඑකත්ථා බයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති? 

‘‘යාචායං, ආවුයසො, අප්පමාණායචයතොවිමුත්ති, යා චආකිඤ්චඤ්ඤා 

යචයතොවිමුත්ති, යා ච සුඤ්ඤතා යචයතොවිමුත්ති, යා ච අනිමිත්තා

යචයතොවිමුත්ති– අත්ථියෙො, ආවුයසො, පරියායයොයංපරියායංආගම්මඉයම

ධම්මා නානාත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච; අත්ථි ච යෙො, ආවුයසො, 

පරියායයො යං පරියායං ආගම්ම ඉයම ධම්මා එකත්ථා, බයඤ්ජනයමව
නානං’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, පරියායයො යං පරියායං ආගම්ම ඉයම ධම්මා

නානාත්ථායචවනානාබයඤ්ජනාච’’? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා 

විහරති, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං
සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා
විහරති. කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…

උයපක්ොසහගයතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථා දුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ොසහගයතනයචතසාවිපුයලනමහග්ගයතන 

අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති. අයං

වුච්චතාවුයසො, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්ති’’. 

‘‘කතමාචාවුයසො, ආකිඤ්චඤ්ඤායචයතොවිමුත්ති’’? 
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‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම 
නත්ථි කිඤ්චීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං

වුච්චතාවුයසො, ආකිඤ්චඤ්ඤායචයතොවිමුත්ති’’. 

‘‘කතමාචාවුයසො, සුඤ්ඤතායචයතොවිමුත්ති’’? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා රුක්ෙමූලගයතො වා
සුඤ්ඤාගාරගයතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – ‘සුඤ්ඤමිදං අත්යතන වා

අත්තනියයනවා’ති.අයං වුච්චතාවුයසො, සුඤ්ඤතායචයතොවිමුත්ති’’. 

‘‘කතමාචාවුයසො, අනිමිත්තායචයතොවිමුත්ති’’? 

‘‘ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං 

යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චතාවුයසො, අනිමිත්තා

යචයතොවිමුත්ති. අයං යෙො, ආවුයසො, පරියායයො යං පරියායංආගම්ම ඉයම
ධම්මානානාත්ථායචවනානාබයඤ්ජනා ච’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, පරියායයො යං පරියායං ආගම්ම ඉයම ධම්මා

එකත්ථා බයඤ්ජනයමවනානං’’? 

‘‘රායගො යෙො, ආවුයසො, පමාණකරයණො, යදොයසො පමාණකරයණො, 
යමොයහොපමාණකරයණො.යත ඛීණාසවස්සිකක්ඛුයනොපහීනා උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. යාවතා යෙො, 

ආවුයසො, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්තියයො, අකුප්පා තාසං යචයතොවිමුත්ති

අග්ගමක්ොයති. සා යෙො පනාකුප්පා යචයතොවිමුත්ති සුඤ්ඤා රායගන, 

සුඤ්ඤා යදොයසන, සුඤ්ඤා යමොයහන. රායගො යෙො, ආවුයසො, කිඤ්චයනො, 

යදොයසො කිඤ්චයනො, යමොයහො කිඤ්චයනො. යත ඛීණාසවස්ස ිකක්ඛුයනො
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං

අනුප්පාදධම්මා.යාවතායෙො, ආවුයසො, ආකිඤ්චඤ්ඤා යචයතොවිමුත්තියයො, 
අකුප්පා තාසං යචයතොවිමුත්ති අග්ගමක්ොයති. සා යෙො පනාකුප්පා 

යචයතොවිමුත්ති සුඤ්ඤා රායගන, සුඤ්ඤා යදොයසන, සුඤ්ඤා යමොයහන. 

රායගොයෙො, ආවුයසො, නිමිත්තකරයණො, යදොයසොනිමිත්තකරයණො, යමොයහො
නිමිත්තකරයණො. යත ඛීණාසවස්ස ිකක්ඛුයනො පහීනා උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. යාවතා යෙො, 

ආවුයසො, අනිමිත්තා යචයතොවිමුත්තියයො, අකුප්පා තාසං යචයතොවිමුත්ති

අග්ගමක්ොයති. සා යෙො පනාකුප්පා යචයතොවිමුත්ති සුඤ්ඤා රායගන, 

සුඤ්ඤා යදොයසන, සුඤ්ඤා යමොයහන. අයං යෙො, ආවුයසො, පරියායයො යං
පරියායං ආගම්මඉයමධම්මාඑකත්ථාබයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති. 

ඉදමයවොචායස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමයනො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො 
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සභාසිතංඅිකනන්දීති. 
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මහායවදල්ලසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. චූළයවදල්ලසුත්තං 

460. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප.අථ යෙොවිසායෙොඋපාසයකොයයනධම්මදින්නාිකක්ඛුනී

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ධම්මදින්නං ිකක්ඛුනිං අිකවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො විසායෙො උපාසයකො

ධම්මදින්නං ිකක්ඛුනිං එතදයවොච – ‘‘‘සක්කායයො සක්කායයො’ති, අයයය, 

වුච්චති.කතයමොනුයෙො, අයයය, සක්කායයොවුත්යතොභගවතා’’ති? ‘‘පඤ්ච

යෙොඉයම, ආවුයසො විසාෙ, උපාදානක්ෙන්ධාසක්කායයොවුත්යතොභගවතා, 

යසයයථිදං – රූපුපාදානක්ෙන්යධො, යවදනුපාදානක්ෙන්යධො, 

සඤ්ඤුපාදානක්ෙන්යධො, සඞ්ොරුපාදානක්ෙන්යධො, 

විඤ්ඤාණපාදානක්ෙන්යධො. ඉයම යෙො, ආවුයසො විසාෙ, 
පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධාසක්කායයො වුත්යතොභගවතා’’ති. 

‘‘සාධයයය’’ති යෙො විසායෙො උපාසයකො ධම්මදින්නාය ිකක්ඛුනියා 
භාසිතංඅිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාධම්මදින්නංිකක්ඛුනිංඋත්තරිංපඤ්හං 

අපුච්ඡි – ‘‘‘සක්කායසමුදයයො සක්කායසමුදයයො’ති, අයයය, වුච්චති.

කතයමොනුයෙො, අයයය, සක්කායසමුදයයොවුත්යතොභගවතා’’ති? ‘‘යායං, 

ආවුයසො විසාෙ, තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා නන්දීරාගසහගතා

තත්රතත්රාිකනන්දිනී, යසයයථිදං–කාමතණ්හා භවතණ්හාවිභවතණ්හා; අයං

යෙො, ආවුයසොවිසාෙ, සක්කායසමුදයයොවුත්යතොභගවතා’’ති. 

‘‘‘සක්කායනියරොයධො සක්කායනියරොයධො’ති, අයයය, වුච්චති. කතයමො

නුයෙො, අයයය, සක්කායනියරොයධොවුත්යතොභගවතා’’ති? 

‘‘යයො යෙො, ආවුයසො විසාෙ, තස්සායයව තණ්හාය 

අයසසවිරාගනියරොයධොචායගොපටිනිස්සග්යගොමුත්තිඅනාලයයො; අයංයෙො, 

ආවුයසොවිසාෙ, සක්කායනියරොයධොවුත්යතොභගවතා’’ති. 

‘‘‘සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපදා සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති, 

අයයය, වුච්චති. කතමා නු යෙො, අයයය, සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපදා

වුත්තා භගවතා’’ති? 

‘‘අයයමව යෙො, ආවුයසො විසාෙ, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො 

සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපදා වුත්තා භගවතා, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො සම්මාආජීයවො 
සම්මාවායායමොසම්මාසතිසම්මාසමාධී’’ති. 

‘‘තඤ්යඤව නු යෙො, අයයය, උපාදානං යත [යතව (සී.   
පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා උදාහු අඤ්ඤත්ර පඤ්චහුපාදානක්ෙන්යධහි 
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උපාදාන’’න්ති? ‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, තඤ්යඤව උපාදානං යත

පඤ්චුපාදානක්ෙන්ධා, නාපි අඤ්ඤත්ර පඤ්චහුපාදානක්ෙන්යධහි උපාදානං.

යයො යෙො, ආවුයසො විසාෙ, පඤ්චසු උපාදානක්ෙන්යධසු ෙන්දරායගො තං
තත්ථඋපාදාන’’න්ති. 

461. ‘‘කථං පනායයය, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’ති? ‘‘ඉධාවුයසො විසාෙ, 

අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො, අරියානං අදස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියදො

අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානංඅදස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියදො

සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො, රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා

අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං. යවදනං…යප.…

සඤ්ඤං… සඞ්ොයර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, 

විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා 

අත්තානං.එවංයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, සක්කායදිට්ඨියහොතී’’ති. 

‘‘කථංපනායයය, සක්කායදිට්ඨිනයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො විසාෙ, සුතවා අරියසාවයකො, අරියානං දස්සාවී 

අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො, සප්පුරිසානං දස්සාවී 

සප්පුරිසධම්මස්සයකොවියදොසප්පුරිසධම්යමසුවිනීයතො, නරූපං අත්තයතො

සමනුපස්සති, නරූපවන්තංවාඅත්තානං, නඅත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිං
වා අත්තානං.න යවදනං…යප.…නසඤ්ඤං…නසඞ්ොයර…යප.…න

විඤ්ඤාණංඅත්තයතොසමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, න

අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, න විඤ්ඤාණස්මිංවාඅත්තානං.එවංයෙො, ආවුයසො

විසාෙ, සක්කායදිට්ඨිනයහොතී’’ති. 

462. ‘‘කතයමොපනායයය, අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො’’ති? 

‘‘අයයමව යෙො, ආවුයසො විසාෙ, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, 

යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්යතො 
සම්මාආජීයවො සම්මාවායායමො සම්මාසති සම්මාසමාධී’’ති. ‘‘අරියයො 

පනායයය, අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොසඞ්ෙයතොඋදාහුඅසඞ්ෙයතො’’ති? 

‘‘අරියයොයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොසඞ්ෙයතො’’ති. 

‘‘අරියයන නු යෙො, අයයය, අට්ඨඞ්ගියකන මග්යගන තයයො ෙන්ධා 
සඞ්ගහිතා උදාහු තීහි ෙන්යධහි අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො

සඞ්ගහියතො’’ති? 

‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, අරියයන අට්ඨඞ්ගියකන මග්යගන තයයො

ෙන්ධා සඞ්ගහිතා; තීහි ච යෙො, ආවුයසො විසාෙ, ෙන්යධහි අරියයො

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොසඞ්ගහියතො. යා චාවුයසො විසාෙ, සම්මාවාචායයො ච
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සම්මාකම්මන්යතො යයො ච සම්මාආජීයවො ඉයම ධම්මා සීලක්ෙන්යධ
සඞ්ගහිතා.යයොචසම්මාවායායමොයාචසම්මාසතියයොච සම්මාසමාධිඉයම
ධම්මා සමාධික්ෙන්යධ සඞ්ගහිතා. යා ච සම්මාදිට්ඨි යයො ච 

සම්මාසඞ්කප්යපො, ඉයමධම්මාපඤ්ඤාක්ෙන්යධසඞ්ගහිතා’’ති. 

‘‘කතයමො පනායයය, සමාධි, කතයම ධම්මා සමාධිනිමිත්තා, කතයම 

ධම්මාසමාධිපරික්ොරා, කතමාසමාධිභාවනා’’ති? 

‘‘යායෙො, ආවුයසොවිසාෙ, චිත්තස්සඑකග්ගතාඅයංසමාධි; චත්තායරො 

සතිපට්ඨානාසමාධිනිමිත්තා; චත්තායරොසම්මප්පධානාසමාධිපරික්ොරා.යා

යතසංයයව ධම්මානං ආයසවනා භාවනා බහුලීකම්මං, අයං එත්ථ
සමාධිභාවනා’’ති. 

463. ‘‘කතිපනායයය, සඞ්ොරා’’ති? 

‘‘තයයොයම, ආවුයසොවිසාෙ, සඞ්ොරා–කායසඞ්ොයරො, වචීසඞ්ොයරො, 
චිත්තසඞ්ොයරො’’ති. 

‘‘කතයමො පනායයය, කායසඞ්ොයරො, කතයමො වචීසඞ්ොයරො, කතයමො 

චිත්තසඞ්ොයරො’’ති? 

‘‘අස්සාසපස්සාසායෙො, ආවුයසොවිසාෙ, කායසඞ්ොයරො, විතක්කවිචාරා 

වචීසඞ්ොයරො, සඤ්ඤාචයවදනාචචිත්තසඞ්ොයරො’’ති. 

‘‘කස්මා පනායයය, අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ොයරො, කස්මා 

විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ොයරො, කස්මා සඤ්ඤා ච යවදනා ච

චිත්තසඞ්ොයරො’’ති? 

‘‘අස්සාසපස්සාසා යෙො, ආවුයසො විසාෙ, කායිකා එයත ධම්මා

කායප්පටිබද්ධා, තස්මා අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ොයරො. පුබ්යබ යෙො, 

ආවුයසො විසාෙ, විතක්යකත්වා විචායරත්වා පච්ො වාචං ිකන්දති, තස්මා 
විතක්කවිචාරාවචීසඞ්ොයරො.සඤ්ඤාචයවදනාචයචතසිකාඑයතධම්මා 

චිත්තප්පටිබද්ධා, තස්මාසඤ්ඤාචයවදනාච චිත්තසඞ්ොයරො’’ති. 

464. ‘‘කථං පනායයය, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියහොතී’’ති? 

‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජන්තස්ස 
ිකක්ඛුයනොඑවංයහොති – ‘අහංසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපජ්ජිස්ස’න්ති

වා, ‘අහං සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජාමී’ති වා, ‘අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො’ති වා. අථ ඛ්වාස්ස පුබ්යබව තථා
චිත්තංභාවිතංයහොතියංතංතථත්තායඋපයනතී’’ති. 
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‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජන්තස්ස පනායයය, ිකක්ඛුයනො

කතයම ධම්මා පඨමං නිරුජ්ඣන්ති – යදි වා කායසඞ්ොයරො, යදි වා

වචීසඞ්ොයරො, යදි වා චිත්තසඞ්ොයරො’’ති? ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං 

සමාපජ්ජන්තස්ස යෙො, ආවුයසො විසාෙ, ිකක්ඛුයනො පඨමං නිරුජ්ඣති

වචීසඞ්ොයරො, තයතො කායසඞ්ොයරො, තයතොචිත්තසඞ්ොයරො’’ති. 

‘‘කථං පනායයය, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨානං 

යහොතී’’ති? 

‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා 
වුට්ඨහන්තස්ස ිකක්ඛුයනො එවං යහොති – ‘අහං

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහිස්ස’න්ති වා, ‘අහං

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහාමී’ති වා, ‘අහං 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨියතො’තිවා.අථඛ්වාස්සපුබ්යබව
තථාචිත්තං භාවිතංයහොතියංතංතථත්තායඋපයනතී’’ති. 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨහන්තස්ස පනායයය, 

ිකක්ඛුයනොකතයමධම්මාපඨමංඋප්පජ්ජන්ති–යදිවාකායසඞ්ොයරො, යදි

වා වචීසඞ්ොයරො, යදි වා චිත්තසඞ්ොයරො’’ති? 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨහන්තස්සයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, 

ිකක්ඛුයනොපඨමං උප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ොයරො, තයතොකායසඞ්ොයරො, තයතො
වචීසඞ්ොයරො’’ති. 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතං පනායයය, ිකක්ඛුං කති

ඵස්සා ඵුසන්තී’’ති? ‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතං යෙො, 

ආවුයසො විසාෙ, ිකක්ඛුං තයයො ඵස්සා ඵුසන්ති – සුඤ්ඤයතො ඵස්යසො, 

අනිමිත්යතොඵස්යසො, අප්පණිහියතොඵස්යසො’’ති. 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියාවුට්ඨිතස්සපනායයය, ිකක්ඛුයනො

කිංනින්නං චිත්තං යහොති කිංයපොණං කිංපබ්භාර’’න්ති? 

‘‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා වුට්ඨිතස්ස යෙො, ආවුයසො විසාෙ, 

ිකක්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං යහොති, වියවකයපොණං
වියවකපබ්භාර’’න්ති. 

465. ‘‘කති පනායයය, යවදනා’’ති? 

‘‘තිස්යසො යෙො ඉමා, ආවුයසො විසාෙ, යවදනා – සුො යවදනා, දුක්ො 

යවදනා, අදුක්ෙමසුොයවදනා’’ති. 

‘‘කතමා පනායයය, සුො යවදනා, කතමා දුක්ො යවදනා, කතමා 

අදුක්ෙමසුොයවදනා’’ති? 
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‘‘යං යෙො, ආවුයසො විසාෙ, කායිකං වා යචතසිකං වා සුෙං සාතං

යවදයිතං – අයං සුො යවදනා. යං යෙො, ආවුයසො විසාෙ, කායිකං වා

යචතසිකං වා දුක්ෙං අසාතං යවදයිතං – අයං දුක්ො යවදනා. යං යෙො, 

ආවුයසොවිසාෙ, කායිකංවායචතසිකංවායනවසාතංනාසාතං යවදයිතං–
අයංඅදුක්ෙමසුො යවදනා’’ති. 

‘‘සුො පනායයය, යවදනා කිංසුො කිංදුක්ො, දුක්ො යවදනා කිංසුො

කිංදුක්ො, අදුක්ෙමසුොයවදනාකිංසුොකිංදුක්ො’’ති? 

‘‘සුො යෙො, ආවුයසො විසාෙ, යවදනා ඨිතිසුො විපරිණාමදුක්ො; දුක්ො

යවදනා ඨිතිදුක්ො විපරිණාමසුො; අදුක්ෙමසුො යවදනා ඤාණසුො
අඤ්ඤාණදුක්ො’’ති. 

‘‘සුොයපනායයය, යවදනායකිංඅනුසයයොඅනුයසති, දුක්ොයයවදනාය 

කිං අනුසයයො අනුයසති, අදුක්ෙමසුොය යවදනාය කිං අනුසයයො

අනුයසතී’’ති? 

‘‘සුොය යෙො, ආවුයසො විසාෙ, යවදනාය රාගානුසයයො අනුයසති, 

දුක්ොය යවදනාය පටිඝානුසයයො අනුයසති, අදුක්ෙමසුොය යවදනාය
අවිජ්ජානුසයයොඅනුයසතී’’ති. 

‘‘සබ්බාය නු යෙො, අයයය, සුොය යවදනාය රාගානුසයයො අනුයසති, 

සබ්බායදුක්ොයයවදනායපටිඝානුසයයොඅනුයසති, සබ්බායඅදුක්ෙමසුොය

යවදනාය අවිජ්ජානුසයයොඅනුයසතී’’ති? 

‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, සබ්බාය සුොය යවදනාය රාගානුසයයො

අනුයසති, න සබ්බායදුක්ොයයවදනායපටිඝානුසයයොඅනුයසති, නසබ්බාය
අදුක්ෙමසුොයයවදනාය අවිජ්ජානුසයයොඅනුයසතී’’ති. 

‘‘සුොය පනායයය, යවදනාය කිං පහාතබ්බං, දුක්ොය යවදනාය කිං

පහාතබ්බං, අදුක්ෙමසුොයයවදනායකිංපහාතබ්බ’’න්ති? 

‘‘සුොය යෙො, ආවුයසො විසාෙ, යවදනාය රාගානුසයයො පහාතබ්යබො, 

දුක්ොය යවදනාය පටිඝානුසයයො පහාතබ්යබො, අදුක්ෙමසුොය යවදනාය
අවිජ්ජානුසයයො පහාතබ්යබො’’ති. 

‘‘සබ්බාය නුයෙො, අයයය, සුොයයවදනාය රාගානුසයයොපහාතබ්යබො, 

සබ්බාය දුක්ොය යවදනාය පටිඝානුසයයො පහාතබ්යබො, සබ්බාය 

අදුක්ෙමසුොයයවදනායඅවිජ්ජානුසයයොපහාතබ්යබො’’ති? 
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‘‘න යෙො, ආවුයසො විසාෙ, සබ්බාය සුොය යවදනාය රාගානුසයයො

පහාතබ්යබො, නසබ්බාය දුක්ොයයවදනායපටිඝානුසයයොපහාතබ්යබො, න
සබ්බාය අදුක්ෙමසුොය යවදනාය අවිජ්ජානුසයයො පහාතබ්යබො. ඉධාවුයසො

විසාෙ, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරංවියවකජං.)තිසුෙංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.රාගංයතන

පජහති, න තත්ථ රාගානුසයයො අනුයසති. ඉධාවුයසො විසාෙ, ිකක්ඛු ඉති
පටිසඤ්චික්ෙති – ‘කුදාස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි 

යදරියා එතරහි ආයතනං උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති? ඉති අනුත්තයරසු
වියමොක්යෙසු පිහං උපට්ඨාපයයතො උප්පජ්ජති පිහාප්පච්චයා යදොමනස්සං.

පටිඝංයතන පජහති, නතත්ථපටිඝානුසයයො අනුයසති.ඉධාවුයසොවිසාෙ, 

ිකක්ඛු සුෙස්ස ච පහානා, දුක්ෙස්ස ච පහානා, පුබ්යබව

යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ෙමසුෙං 
උයපක්ොසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අවිජ්ජංයතන

පජහති, න තත්ථඅවිජ්ජානුසයයොඅනුයසතී’’ති. 

466. ‘‘සුොයපනායයය, යවදනායකිංපටිභායගො’’ති? 

‘‘සුොයයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, යවදනායදුක්ොයවදනාපටිභායගො’’ති. 

‘‘දුක්ොයපන්නායයය, යවදනායකිංපටිභායගො’’ති? 

‘‘දුක්ොයයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, යවදනායසුොයවදනාපටිභායගො’’ති. 

‘‘අදුක්ෙමසුොයපනායයය, යවදනායකිංපටිභායගො’’ති? 

‘‘අදුක්ෙමසුොයයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, යවදනායඅවිජ්ජා පටිභායගො’’ති. 

‘‘අවිජ්ජායපනායයය, කිංපටිභායගො’’ති? 

‘‘අවිජ්ජායයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, විජ්ජාපටිභායගො’’ති. 

‘‘විජ්ජායපනායයය, කිංපටිභායගො’’ති? 

‘‘විජ්ජායයෙො, ආවුයසොවිසාෙ, විමුත්තිපටිභායගො’’ති. 

‘‘විමුත්තියාපනායයය, කිං පටිභායගො’’ති? 

‘‘විමුත්තියායෙො, ආවුයසොවිසාෙ, නිබ්බානංපටිභායගො’’ති. 

‘‘නිබ්බානස්ස පනායයය, කිං පටිභායගො’’ති? ‘‘අච්චයාසි, ආවුයසො 

[අච්චසරාවුයසො (සී. .). , අච්චස්සරාවුයසො (සයා. කං.   විසාෙ, පඤ්හං, 

නාසක්ඛිපඤ්හානංපරියන්තංගයහතුං.නිබ්බායනොගධඤ්හි, ආවුයසො විසාෙ, 
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බ්රහ්මචරියං, නිබ්බානපරායනං නිබ්බානපරියයොසානං. ආකඞ්ෙමායනො ච

ත්වං, ආවුයසො විසාෙ, භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්යෙයයාසි, 

යථාචයතභගවා බයාකයරොතිතථානංධායරයයාසී’’ති. 

467. අථ යෙො විසායෙො උපාසයකො ධම්මදින්නාය ිකක්ඛුනියා භාසිතං 
අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා ධම්මදින්නං ිකක්ඛුනිං

අිකවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යෙො විසායෙො උපාසයකො යාවතයකො අයහොසි ධම්මදින්නාය 
ිකක්ඛුනියා සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො ආයරොයචසි. එවං

වුත්යත, භගවා විසාෙං උපාසකං එතදයවොච – ‘‘පණ්ඩිතා, විසාෙ, 

ධම්මදින්නා ිකක්ඛුනී, මහාපඤ්ඤා, විසාෙ, ධම්මදින්නා ිකක්ඛුනී. මං යචපි

ත්වං, විසාෙ, එතමත්ථං පුච්යෙයයාසි, අහම්පි තං එවයමවං බයාකයරයයං, 
යථා තං ධම්මදින්නාය ිකක්ඛුනියා බයාකතං. එයසො යචයවතස්ස 

[එයසොයවතස්ස(සයා. කං.   අත්යථො.එවඤ්චනං [එවයමතං(සී.සයා.කං.   
ධායරහී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො විසායෙො උපාසයකො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

චූළයවදල්ලසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චූළධම්මසමාදානසුත්තං 

468. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘චත්තාරිමානි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානානි. කතමානි 

චත්තාරි? අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං

දුක්ෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව 

ආයතිඤ්චදුක්ෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානංපච්චුප්පන්නදුක්ෙං 

ආයතිංසුෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානංපච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව
ආයතිඤ්ච සුෙවිපාකං’’. 

469. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං

දුක්ෙවිපාකං? සන්ති, ිකක්ෙයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි කායමසු යදොයසො’ති. යත කායමසු පාතබයතං

ආපජ්ජන්ති. යත යෙො යමොළිබද්ධාහි [යමොළිබන්ධාහි (සයා. කං. ක.   
පරිබ්බාජිකාහි පරිචායරන්ති.යතඑවමාහංසු – ‘කිංසුනාමයතයභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා කායමසු අනාගතභයං සම්පස්සමානා කාමානං

පහානමාහංසු, කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති? සුයෙො ඉමිස්සා 
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පරිබ්බාජිකාය තරුණාය මුදුකාය යලොමසාය බාහාය සම්ඵස්යසො’ති යත
කායමසු පාතබයතං ආපජ්ජන්ති. යත කායමසු පාතබයතං ආපජ්ජිත්වා
කායස්ස යභදා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජන්ති.
යතතත්ථදුක්ොතිබ්බා ෙරාකටුකායවදනායවදයන්ති.යතඑවමාහංසු–
‘ඉදං යෙො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කායමසු අනාගතභයං

සම්පස්සමානා කාමානං පහානමාහංසු, කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති, 
ඉයම හි මයං කාමයහතු කාමනිදානං දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා 

යවදයාමා’ති. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ගිම්හානං පච්ඡියම මායස

මාලුවාසිපාටිකා ඵයලයය. අථ යෙො තං, ිකක්ෙයව, මාලුවාබීජං

අඤ්ඤතරස්මිංසාලමූයලනිපයතයය.අථයෙො, ිකක්ෙයව, යාතස්මිංසායල

අධිවත්ථා යදවතා සා භීතා සංවිග්ගා සන්තාසං ආපජ්යජයය. අථ යෙො, 

ිකක්ෙයව, තස්මිංසායලඅධිවත්ථායයදවතායමිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා
ආරාමයදවතා වනයදවතා රුක්ෙයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසු අධිවත්ථා

යදවතා සඞ්ගම්මසමාගම්මඑවංසමස්සායසයයං– ‘මාභවංභායි, මාභවං

භායි; අප්යපව නායමතං මාලුවාබීජං යමොයරො වා ගියලයය [යමොයරො වා 

ගියලයය, යගොධා වා ොයදයය (ක.  , මයගො වා ොයදයය, දවඩායහො 

[වනදායහො (ක.   වා ඩයහයය, වනකම්මිකා වා උද්ධයරයයං, උපචිකා වා

උට්ඨයහයයං [උෙයභයයං (සී..).ක.  , අබීජංවා පනස්සා’ති.අථයෙොතං, 

ිකක්ෙයව, මාලුවාබීජං යනව යමොයරො ගියලයය, න මයගො ොයදයය, න 

දවඩායහොඩයහයය, නවනකම්මිකාඋද්ධයරයයං, නඋපචිකාඋට්ඨයහයයං, 
බීජඤ්ච පනස්ස තං පාවුස්සයකන යමයඝන අිකප්පවුට්ඨං සම්මයදව 

විරුයහයය. සාස්ස මාලුවාලතා තරුණා මුදුකා යලොමසා විලම්බිනී, සා තං

සාලං උපනියසයවයය. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, තස්මිං සායල අධිවත්ථාය
යදවතාය එවමස්ස – ‘කිංසු නාම යත යභොන්යතො මිත්තාමච්චා
ඤාතිසායලොහිතා ආරාමයදවතා වනයදවතා රුක්ෙයදවතා
ඔසධිතිණවනප්පතීසු අධිවත්ථා යදවතා මාලුවාබීයජ අනාගතභයං

සම්පස්සමානා සඞ්ගම්ම සමාගම්ම එවං සමස්සායසසුං [සමස්සායසයයං 

(ක.   – ‘‘මාභවංභායිමාභවංභායි, අප්යපවනායමතංමාලුවාබීජංයමොයරො

වා ගියලයය, මයගො වා ොයදයය, දවඩායහො වා ඩයහයය, වනකම්මිකා වා

උද්ධයරයයං, උපචිකා වා උට්ඨයහයයං, අබීජං වා පනස්සා’’ති; සුයෙො
ඉමිස්සා මාලුවාලතාය තරුණාය මුදුකාය යලොමසාය විලම්බිනියා
සම්ඵස්යසො’ති. සා තං සාලං අනුපරිහයරයය. සා තං සාලං අනුපරිහරිත්වා

උපරි විටිකං [විටපං (සයා. ට්ඨ.   කයරයය. උපරි විටිකං කරිත්වා ඔඝනං
ජයනයය. ඔඝනං ජයනත්වා යය තස්ස සාලස්ස මහන්තා මහන්තා ෙන්ධා

යත පදායලයය. අථ යෙො, ිකක්ෙයව, තස්මිං සායල අධිවත්ථාය යදවතාය
එවමස්ස – ‘ඉදං යෙො යත යභොන්යතො මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා
ආරාමයදවතා වනයදවතා රුක්ෙයදවතා ඔසධිතිණවනප්පතීසු අධිවත්ථා
යදවතා මාලුවාබීයජ අනාගතභයං සම්පස්සමානා සඞ්ගම්ම සමාගම්ම එවං

සමස්සායසසුං [සමස්සායසයයං (ක.   – ‘‘මා භවං භායි මා භවං භායි, 
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අප්යපව නායමතං මාලුවාබීජං යමොයරො වා ගියලයය, මයගො වා ොයදයය, 

දවඩායහො වා ඩයහයය, වනකම්මිකා වා උද්ධයරයයං, උපචිකා වා

උට්ඨයහයයංඅබීජංවාපනස්සා’’ති.යඤ්චාහං [යංවාහං(ක. , ස්වාහං(සයා.
කං.   මාලුවාබීජයහතු දුක්ො තිබ්බා ෙරා කටුකා යවදනා යවදයාමී’ති.

එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, සන්ති එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො ‘නත්ථි කායමසු යදොයසො’ති. යත කායමසු පාතබයතං
ආපජ්ජන්ති.යතයමොළිබද්ධාහි පරිබ්බාජිකාහිපරිචායරන්ති.යතඑවමාහංසු
– ‘කිංසු නාම යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කායමසු අනාගතභයං

සම්පස්සමානාකාමානං පහානමාහංසු, කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤයපන්ති? 
සුයෙො ඉමිස්සා පරිබ්බාජිකාය තරුණාය මුදුකාය යලොමසාය බාහාය
සම්ඵස්යසො’ති.යතකායමසු පාතබයතංආපජ්ජන්ති.යතකායමසුපාතබයතං
ආපජ්ජිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්ති.යතතත්ථදුක්ොතිබ්බාෙරා කටුකායවදනායවදයන්ති.යත
එවමාහංසු – ‘ඉදං යෙො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා කායමසු

අනාගතභයං සම්පස්සමානා කාමානං පහානමාහංසු, කාමානං පරිඤ්ඤං 
පඤ්ඤයපන්ති. ඉයම හි මයං කාමයහතු කාමනිදානං දුක්ො තිබ්බා ෙරා

කටුකා යවදනා යවදයාමා’ති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං 
පච්චුප්පන්නසුෙංආයතිංදුක්ෙවිපාකං. 

470. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව

ආයතිඤ්ච දුක්ෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො අයචලයකො යහොති

මුත්තාචායරො හත්ථාපයලෙයනො, නඑහිභද්දන්තියකො, නතිට්ඨභද්දන්තියකො, 

නාිකහටං, න උද්දිස්සකතං, න නිමන්තනං සාදියති, යසො න කුම්ිකමුො

පටිග්ගණ්හාති, න කයළොපිමුො පටිග්ගණ්හාති, න එළකමන්තරං, න

දණ්ඩමන්තරං, නමුසලමන්තරං, නද්වින්නං භඤ්ජමානානං, නගබ්ිකනියා, 

න පායමානාය, න පුරිසන්තරගතාය, න සඞ්කිත්තීසු, න යත්ථ සා

උපට්ඨියතො යහොති, න යත්ථ මක්ඛිකා සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී, න මච්ෙං, න

මංසං, නසුරං, නයමරයං, නථුයසොදකංපිවති.යසොඑකාගාරියකොවායහොති 

එකායලොපියකො, ද්වාගාරියකො වා යහොති ද්වායලොපියකො…යප.…

සත්තාගාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො. එකිස්සාපි දත්තියා යායපති, 
ද්වීහිපි දත්තීහි යායපති… සත්තහිපි දත්තීහි යායපති. එකාහිකම්පි ආහාරං

ආහායරති, ද්වීහිකම්පි ආහාරං ආහායරති… සත්තාහිකම්පි ආහාරං
ආහායරති. ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි 

පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. යසො සාකභක්යෙො වා

යහොති, සාමාකභක්යෙොවායහොති, නීවාරභක්යෙොවායහොති, දද්දුලභක්යෙො

වා යහොති, හටභක්යෙොවායහොති, කණභක්යෙොවායහොති, ආචාමභක්යෙොවා

යහොති, පිඤ්ඤාකභක්යෙො වා යහොති, තිණභක්යෙො වා යහොති, 

යගොමයභක්යෙො වා යහොති, වනමූලඵලාහායරො යායපති පවත්තඵලයභොජී. 

යසො සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි ධායරති, ෙවදුස්සානිපි ධායරති, 

පංසුකූලානිපිධායරති, තිරටානිපිධායරති, අජිනම්පිධායරති, අජිනක්ඛිපම්පි
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ධායරති, කුසචීරම්පි ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති, ඵලකචීරම්පි ධායරති, 

යකසකම්බලම්පිධායරති, වාළකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ෙම්පිධායරති, 

යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති, යකසමස්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො, 

උබ්භට්ඨයකොපි යහොති, ආසනපටික්ඛිත්යතො, උක්කුටියකොපි යහොති

උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, කණ්ටකාපස්සයියකොපි යහොති, 

කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපති [පස්ස ම. නි. 1.155

මහාසීහනාදසුත්යත , සායතතියකම්පි උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො 
විහරති. ඉති එවරූපං අයනකවිහිතං කායස්ස

ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. යසො කායස්ස යභදා පරං

මරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ෙයව, 
ධම්මසමාදානංපච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව ආයතිඤ්චදුක්ෙවිපාකං. 

471. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙංආයතිං

සුෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො පකතියා තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, 

යසො අිකක්ෙණං රාගජං දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; පකතියා

තිබ්බයදොසජාතියකො යහොති, යසො අිකක්ෙණං යදොසජං දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති; පකතියා තිබ්බයමොහජාතියකො යහොති, යසො අිකක්ෙණං

යමොහජං දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. යසො සහාපි දුක්යෙන, සහාපි

යදොමනස්යසන, අස්සුමුයෙොපි රුදමායනො පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
චරති.යසොකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.ඉදං 

වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානංපච්චුප්පන්නදුක්ෙංආයතිංසුෙවිපාකං. 

472. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව

ආයතිඤ්ච සුෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො පකතියා න 

තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, යසො න අිකක්ෙණං රාගජං දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති; පකතියා නතිබ්බයදොසජාතියකොයහොති, යසොනඅිකක්ෙණං

යදොසජංදුක්ෙංයදොමනස්සංපටිසංයවයදති; පකතියානතිබ්බයමොහජාතියකො

යහොති, යසොනඅිකක්ෙණංයමොහජංදුක්ෙං යදොමනස්සංපටිසංයවයදති.යසො
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං .)තිසුෙං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං
වූපසමාඅජ්ඣත්තංසම්පසාදනංයචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරං 
සමාධිජං.)තිසුෙංදුතියංඣානං…යප.…තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. යසොකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං

උපපජ්ජති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව

ආයතිඤ්චසුෙවිපාකං.ඉමානියෙො, ිකක්ෙයව, චත්තාරිධම්මසමාදානානී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

චූළධම්මසමාදානසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. මහාධම්මසමාදානසුත්තං 

473. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘යයභයයයන, ිකක්ෙයව, සත්තා එවංකාමා එවංෙන්දා 
එවංඅධිප්පායා – ‘අයහො වත අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා ධම්මා

පරිහායයයයං, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා ධම්මා අිකවඩ්යඪයය’න්ති. යතසං, 

ිකක්ෙයව, සත්තානං එවංකාමානං එවංෙන්දානං එවංඅධිප්පායානං අනිට්ඨා

අකන්තා අමනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා ධම්මා

පරිහායන්ති. තත්ර තුම්යහ, ිකක්ෙයව, කං යහතුං පච්යචථා’’ති? 

‘‘භගවංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා, භගවංයනත්තිකා, භගවංපටිසරණා. 

සාධු වත, භන්යත, භගවන්තඤ්යඤව පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො; 

භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, ිකක්ෙයව, සුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියෙොයතිකක්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා එතදයවොච– 

474. ‘‘ඉධ, ිකක්ෙයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො, අරියානං අදස්සාවී

අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී 

සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො, යසවිතබ්යබ

ධම්යමනජානාති අයසවිතබ්යබධම්යමනජානාති, භජිතබ්යබ ධම්යමන
ජානාති අභජිතබ්යබ ධම්යම න ජානාති. යසො යසවිතබ්යබ ධම්යම

අජානන්යතො අයසවිතබ්යබ ධම්යම අජානන්යතො, භජිතබ්යබ ධම්යම

අජානන්යතො අභජිතබ්යබ ධම්යම අජානන්යතො, අයසවිතබ්යබ ධම්යම

යසවතියසවිතබ්යබධම්යමනයසවති, අභජිතබ්යබධම්යමභජතිභජිතබ්යබ
ධම්යම නභජති.තස්සඅයසවිතබ්යබධම්යමයසවයතොයසවිතබ්යබධම්යම

අයසවයතො, අභජිතබ්යබ ධම්යම භජයතො භජිතබ්යබ ධම්යම අභජයතො

අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා

ධම්මාපරිහායන්ති.තං කිස්සයහතු? එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතං
අවිද්දසුයනො. 

‘‘සුතවා ච යෙො, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො, අරියානං දස්සාවී 

අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො, සප්පුරිසානං දස්සාවී

සප්පුරිසධම්මස්සයකොවියදොසප්පුරිසධම්යමසුවිනීයතො, යසවිතබ්යබධම්යම 

ජානාති අයසවිතබ්යබ ධම්යම ජානාති, භජිතබ්යබ ධම්යම ජානාති
අභජිතබ්යබ ධම්යම ජානාති. යසො යසවිතබ්යබ ධම්යම ජානන්යතො

අයසවිතබ්යබ ධම්යම ජානන්යතො, භජිතබ්යබ ධම්යම ජානන්යතො

අභජිතබ්යබ ධම්යම ජානන්යතො, අයසවිතබ්යබ ධම්යම න යසවති 

යසවිතබ්යබධම්යමයසවති, අභජිතබ්යබධම්යමනභජතිභජිතබ්යබධම්යම
භජති. තස්ස අයසවිතබ්යබ ධම්යම අයසවයතො යසවිතබ්යබ ධම්යම
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යසවයතො, අභජිතබ්යබ ධම්යම අභජයතො භජිතබ්යබ ධම්යම භජයතො, 

අනිට්ඨාඅකන්තාඅමනාපාධම්මාපරිහායන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොති යථා තං
විද්දසුයනො. 

475. ‘‘චත්තාරිමානි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානානි. කතමානි චත්තාරි? 

අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව ආයතිඤ්ච 

දුක්ෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං

දුක්ෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං

සුෙවිපාකං; අත්ථි, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව
ආයතිඤ්චසුෙවිපාකං. 

476. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං [යදිදං (සී.   ධම්මසමාදානං

පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචවආයතිඤ්චදුක්ෙවිපාකං, තං අවිද්වාඅවිජ්ජාගයතො
යථාභූතංනප්පජානාති–‘ඉදංයෙොධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව
ආයතිඤ්ච දුක්ෙවිපාක’න්ති. තං අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො යථාභූතං

අප්පජානන්යතො තං යසවති, තං න පරිවජ්යජති. තස්ස තං යසවයතො, තං 

අපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨා

කන්තාමනාපා ධම්මාපරිහායන්ති.තංකිස්සයහතු? එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, 
යහොතියථාතං අවිද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං 
දුක්ෙවිපාකංතං අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො යථාභූතංනප්පජානාති – ‘ඉදං යෙො
ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං දුක්ෙවිපාක’න්ති. තං අවිද්වා 

අවිජ්ජාගයතො යථාභූතං අප්පජානන්යතො තං යසවති, තං න පරිවජ්යජති.

තස්සතංයසවයතො, තං අපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨාඅකන්තාඅමනාපාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා පරිහායන්ති. තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතංඅවිද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං

සුෙවිපාකං, තං අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො යථාභූතං නප්පජානාති – ‘ඉදං යෙො
ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං සුෙවිපාක’න්ති. තං අවිද්වා

අවිජ්ජාගයතො යථාභූතං අප්පජානන්යතො තං න යසවති, තං පරිවජ්යජති.

තස්ස තංඅයසවයතො, තංපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨා අකන්තාඅමනාපාධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා පරිහායන්ති. තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතංඅවිද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව 

ආයතිඤ්ච සුෙවිපාකං, තං අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො යථාභූතං නප්පජානාති –
‘ඉදං යෙො ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව ආයතිඤ්ච
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පටුන 

සුෙවිපාක’න්ති.තංඅවිද්වා අවිජ්ජාගයතොයථාභූතංඅප්පජානන්යතොතංන

යසවති, තංපරිවජ්යජති.තස්සතංඅයසවයතො, තංපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨා

අකන්තා අමනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, ඉට්ඨා කන්තා මනාපා ධම්මා

පරිහායන්ති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොති යථා තං 
අවිද්දසුයනො. 

477. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව
ආයතිඤ්ච දුක්ෙවිපාකං තං විද්වා විජ්ජාගයතො යථාභූතං පජානාති – ‘ඉදං 
යෙොධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව ආයතිඤ්ච දුක්ෙවිපාක’න්ති.

තංවිද්වාවිජ්ජාගයතොයථාභූතංපජානන්යතොතංනයසවති, තංපරිවජ්යජති.

තස්සතංඅයසවයතො, තංපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨාඅකන්තාඅමනාපාධම්මා 

පරිහායන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතංවිද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං 
දුක්ෙවිපාකං තං විද්වා විජ්ජාගයතො යථාභූතං පජානාති – ‘ඉදං යෙො
ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං දුක්ෙවිපාක’න්ති. තං විද්වා

විජ්ජාගයතොයථාභූතං පජානන්යතොතංනයසවති, තංපරිවජ්යජති.තස්සතං

අයසවයතො, තං පරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා ධම්මා

පරිහායන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතං විද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං

සුෙවිපාකං තං විද්වා විජ්ජාගයතො යථාභූතං පජානාති – ‘ඉදං යෙො
ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං සුෙවිපාක’න්ති. තං විද්වා 

විජ්ජාගයතොයථාභූතංපජානන්යතොතංයසවති, තංනපරිවජ්යජති.තස්සතං

යසවයතො, තං අපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨා අකන්තා අමනාපා ධම්මා

පරිහායන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතං විද්දසුයනො. 

‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව 

ආයතිඤ්චසුෙවිපාකං තංවිද්වාවිජ්ජාගයතොයථාභූතංපජානාති– ‘ඉදංයෙො
ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව ආයතිඤ්ච සුෙවිපාක’න්ති. තං

විද්වා විජ්ජාගයතො යථාභූතං පජානන්යතො තං යසවති, තං න පරිවජ්යජති.

තස්සතංයසවයතො, තං අපරිවජ්ජයයතො, අනිට්ඨාඅකන්තාඅමනාපාධම්මා

පරිහායන්ති, ඉට්ඨාකන්තා මනාපා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.තංකිස්ස යහතු? 

එවඤ්යහතං, ිකක්ෙයව, යහොතියථාතං විද්දසුයනො. 

478. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව

ආයතිඤ්ච දුක්ෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො සහාපි දුක්යෙන සහාපි



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  චූළයමකවග්යගො 

334 

පටුන 

යදොමනස්යසන පාණාතිපාතී යහොති, පාණාතිපාතපච්චයා ච දුක්ෙං

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන

අදින්නාදායී යහොති, අදින්නාදානපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන කායමසු මිච්ොචාර

යහොති, කායමසු මිච්ොචාරපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; 

සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන මුසාවාදී යහොති, මුසාවාදපච්චයා ච 

දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන

පිසුණවායචො යහොති, පිසුණවාචාපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙනසහාපි යදොමනස්යසනඵරුසවායචො යහොති, 

ඵරුසවාචාපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන

සහාපි යදොමනස්යසන සම්ඵප්පලා.) යහොති, සම්ඵප්පලාපපච්චයා ච දුක්ෙං 

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන 

අිකජ්ඣාලු යහොති, අිකජ්ඣාපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; 

සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන බයාපන්නචිත්යතො යහොති, 

බයාපාදපච්චයාචදුක්ෙංයදොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිදුක්යෙනසහාපි

යදොමනස්යසන මිච්ොදිට්ඨියහොති, මිච්ොදිට්ඨිපච්චයාච දුක්ෙංයදොමනස්සං
පටිසංයවයදති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං
පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව ආයතිඤ්චදුක්ෙවිපාකං. 

479. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං

දුක්ෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො සහාපි සුයෙන සහාපි

යසොමනස්යසන පාණාතිපාතී යහොති, පාණාතිපාතපච්චයා ච සුෙං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන

අදින්නාදායීයහොති, අදින්නාදානපච්චයාචසුෙංයසොමනස්සං පටිසංයවයදති; 

සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන කායමසුමිච්ොචාර යහොති, 

කායමසුමිච්ොචාරපච්චයා ච සුෙං යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි

සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන මුසාවාදී යහොති, මුසාවාදපච්චයා ච සුෙං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන

පිසුණවායචොයහොති, පිසුණවාචාපච්චයාචසුෙං යසොමනස්සංපටිසංයවයදති; 

සහාපිසුයෙනසහාපියසොමනස්යසනඵරුසවායචො යහොති, ඵරුසවාචාපච්චයා

ච සුෙං යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන 

සම්ඵප්පලා.) යහොති, සම්ඵප්පලාපපච්චයා ච සුෙං යසොමනස්සං

පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන අිකජ්ඣාලු යහොති, 

අිකජ්ඣාපච්චයාචසුෙං යසොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිසුයෙනසහාපි

යසොමනස්යසන බයාපන්නචිත්යතො යහොති, බයාපාදපච්චයා ච සුෙං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන 

මිච්ොදිට්ඨි යහොති, මිච්ොදිට්ඨිපච්චයා ච සුෙං යසොමනස්සං පටිසංයවයදති.
යසො කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.
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පටුන 

ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං
දුක්ෙවිපාකං. 

480. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙංආයතිං

සුෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචොසහාපිදුක්යෙන සහාපියදොමනස්යසන

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, පාණාතිපාතා යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං 

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන 

අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන

කායමසුමිච්ොචාරා පටිවිරයතොයහොති, කායමසුමිච්ොචාරා යවරමණීපච්චයා

චදුක්ෙංයදොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිදුක්යෙන සහාපියදොමනස්යසන

මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං 

යදොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිදුක්යෙනසහාපියදොමනස්යසනපිසුණාය

වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපිදුක්යෙනසහාපියදොමනස්යසනඵරුසාය

වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ඵරුසාය වාචාය යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන

සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා යවරමණීපච්චයා ච දුක්ෙං

යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන 

අනිකජ්ඣාලු යහොති, අනිකජ්ඣාපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති; සහාපි දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන අබයාපන්නචිත්යතො

යහොති, අබයාපාදපච්චයා ච දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි

දුක්යෙන සහාපි යදොමනස්යසන සම්මාදිට්ඨි යහොති, සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච
දුක්ෙං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති.යසො කායස්සයභදා පරංමරණාසුගතිං

සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං
පච්චුප්පන්නදුක්ෙංආයතිංසුෙවිපාකං. 

481. ‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව

ආයතිඤ්ච සුෙවිපාකං? ඉධ, ිකක්ෙයව, එකච්යචො සහාපි සුයෙන සහාපි

යසොමනස්යසන පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, පාණාතිපාතා

යවරමණීපච්චයාචසුෙං යසොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිසුයෙනසහාපි

යසොමනස්යසන අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා

යවරමණීපච්චයාචසුෙංයසොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිසුයෙනසහාපි 

යසොමනස්යසන කායමසුමිච්ොචාරා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ොචාරා

යවරමණීපච්චයාච සුෙංයසොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිසුයෙන සහාපි

යසොමනස්යසන මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා යවරමණීපච්චයා ච

සුෙං යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන

පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය යවරමණීපච්චයා ච

සුෙං යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන
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පටුන 

ඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, ඵරුසායවාචායයවරමණීපච්චයාචසුෙං 

යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන

සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා යවරමණීපච්චයා ච සුෙං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදති; සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන

අනිකජ්ඣාලුයහොති, අනිකජ්ඣාපච්චයාචසුෙංයසොමනස්සංපටිසංයවයදති; 

සහාපි සුයෙන සහාපි යසොමනස්යසන අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, 

අබයාපාදපච්චයාචසුෙං යසොමනස්සංපටිසංයවයදති; සහාපිසුයෙනසහාපි

යසොමනස්යසනසම්මාදිට්ඨියහොති, සම්මාදිට්ඨිපච්චයාචසුෙංයසොමනස්සං
පටිසංයවයදති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං

උපපජ්ජති.ඉදං, වුච්චති, ිකක්ෙයව, ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව 

ආයතිඤ්චසුෙවිපාකං.ඉමානියෙො, ිකක්ෙයව, චත්තාරිධම්මසමාදානානි. 

482. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, තිත්තකාලාබු වියසන සංසට්යඨො. අථ
පුරියසො ආගච්යෙයය ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුෙකායමො

දුක්ෙප්පටිකූයලො. තයමනං එවං වයදයයං – ‘අම්යභො පුරිස, අයං

තිත්තකාලාබුවියසනසංසට්යඨො, සයචආකඞ්ෙසිපිව [පිප(සී..).  . තස්ස 

යතපිවයතො [පිපයතො(සී..).   යචවනච්ොයදස්සති වණ්යණනපිගන්යධනපි

රයසනපි, පිවිත්වා [.)ත්වා (සී.   චපනමරණංවානිගච්ෙසිමරණමත්තංවා

දුක්ෙ’න්ති.යසොතං අප්පටිසඞ්ොයපියවයය, නප්පටිනිස්සජ්යජයය.තස්සතං

පිවයතො යචව නච්ොයදයය වණ්යණනපි ගන්යධනපි රයසනපි, පිවිත්වා ච

පනමරණංවානිගච්යෙයයමරණමත්තංවා දුක්ෙං.තථූපමාහං, ිකක්ෙයව, 

ඉමංධම්මසමාදානං වදාමි, යමිදංධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙඤ්යචව
ආයතිඤ්චදුක්ෙවිපාකං. 

483. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ආපානීයකංයසො වණ්ණසම්පන්යනො 
ගන්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො. යසො ච යෙො වියසන සංසට්යඨො. අථ
පුරියසො ආගච්යෙයය ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුෙකායමො

දුක්ෙප්පටිකූයලො. තයමනං එවං වයදයයං – ‘අම්යභො පුරිස, අයං
ආපානීයකංයසො වණ්ණසම්පන්යනො ගන්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො.

යසො චයෙො වියසනසංසට්යඨො, සයචආකඞ්ෙසිපිව.තස්සයතපිවයතොහි 

[පිවයතොපි (ක.   යෙො ොයදස්සති වණ්යණනපි ගන්යධනපි රයසනපි, 
පිවිත්වා ච පන මරණං වා නිගච්ෙසි මරණමත්තං වා දුක්ෙ’න්ති. යසො තං

අප්පටිසඞ්ොය පියවයය, නප්පටිනිස්සජ්යජයය. තස්ස තං පිවයතොහි යෙො

ොයදයය වණ්යණනපි ගන්යධනපි රයසනපි, පිවිත්වා ච පන මරණං වා

නිගච්යෙයය මරණමත්තං වා දුක්ෙං. තථූපමාහං, ිකක්ෙයව, ඉමං

ධම්මසමාදානං වදාමි, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙං ආයතිං
දුක්ෙවිපාකං. 

484. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ෙයතිමුත්තං නානායභසජ්යජහි සංසට්ඨං.
අථ පුරියසොආගච්යෙයයපණ්ඩුකයරොගී.තයමනංඑවං වයදයයං–‘අම්යභො



මජ්ඣිමනිකායයො  මූලපණ්ණාසපාළි  චූළයමකවග්යගො 

337 

පටුන 

පුරිස, ඉදං ෙයතිමුත්තං නානායභසජ්යජහි සංසට්ඨං, සයච ආකඞ්ෙසි පිව.

තස්සයතපිවයතොහියෙොනච්ොයදස්සතිවණ්යණනපිගන්යධනපිරයසනපි, 

පිවිත්වා ච පන සුඛී භවිස්සසී’ති. යසො තං පටිසඞ්ොය පියවයය, 
නප්පටිනිස්සජ්යජයය. තස්ස තං පිවයතොහි යෙො නච්ොයදයය වණ්යණනපි

ගන්යධනපිරයසනපි, පිවිත්වා චපනසුඛීඅස්ස.තථූපමාහං, ිකක්ෙයව, ඉමං

ධම්මසමාදානං වදාමි, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නදුක්ෙං ආයතිං
සුෙවිපාකං. 

485. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, දධිචමධුචසප්පිචඵාණිතඤ්ච එකජ්ඣං
සංසට්ඨං. අථ පුරියසො ආගච්යෙයය යලොහිතපක්ෙන්දියකො. තයමනං එවං

වයදයයං– ‘අම්යභොපුරිස, ඉදං දධිංචමධුංචසප්පිංචඵාණිතඤ්චඑකජ්ඣං 

සංසට්ඨං, සයච ආකඞ්ෙසි පිව. තස්ස යත පිවයතො යචව ොයදස්සති

වණ්යණනපිගන්යධනපි රයසනපි, පිවිත්වාචපනසුඛීභවිස්සසී’ති.යසොතං

පටිසඞ්ොයපියවයය, නප්පටිනිස්සජ්යජයය.තස්සතංපිවයතොයචවොයදයය

වණ්යණනපි ගන්යධනපි රයසනපි, පිවිත්වා ච පන සුඛී අස්ස. තථූපමාහං, 

ිකක්ෙයව, ඉමං ධම්මසමාදානං වදාමි, යමිදං ධම්මසමාදානං
පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචවආයතිඤ්චසුෙවිපාකං. 

486. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, වස්සානං පච්ඡියම මායස සරදසමයය 
විද්යධ විගතවලාහයක යදයව ආදිච්යචො නභං අබ්භස්සක්කමායනො සබ්බං

ආකාසගතංතමගතං අිකවිහච්චභාසයතචතපයතචවියරොචයතච; එවයමව 

යෙො, ිකක්ෙයව, යමිදං ධම්මසමාදානං පච්චුප්පන්නසුෙඤ්යචව ආයතිඤ්ච
සුෙවිපාකං තදඤ්යඤ පුථුසමණබ්රාහ්මණපරප්පවායද අිකවිහච්ච භාසයත ච
තපයතචවියරොචයතචා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාධම්මසමාදානසුත්තංනිට්ඨිතංෙට්ඨං. 

7. වීමංසකසුත්තං 

487. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘වීමංසයකන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා පරස්ස යචයතොපරියායං

අජානන්යතන [ආජානන්යතන (.). ක. , අජානන්යතන කින්ති (?)] 

තථාගයත සමන්යනසනා කාතබ්බා ‘සම්මාසම්බුද්යධො වා යනො වා’ ඉති

විඤ්ඤාණායා’’ති. ‘‘භගවංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා, භගවංයනත්තිකා

භගවංපටිසරණා; සාධු වත, භන්යත, භගවන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස 

භාසිතස්ස අත්යථො; භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, 
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ිකක්ෙයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යෙොයතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

488. ‘‘වීමංසයකන, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුනා පරස්ස යචයතොපරියායං 
අජානන්යතන ද්වීසු ධම්යමසු තථාගයතො සමන්යනසිතබ්යබො
චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු – ‘යය සංකිලිට්ඨා

චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, සංවිජ්ජන්ති වා යත තථාගතස්ස යනො

වා’ති? තයමනං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘යය සංකිලිට්ඨා 

චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, නයතතථාගතස්සසංවිජ්ජන්තී’ති. 

‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘යය සංකිලිට්ඨා 

චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, නයතතථාගතස්සසංවිජ්ජන්තී’ති, තයතො

නංඋත්තරිං සමන්යනසති–‘යයවීතිමිස්සාචක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, 

සංවිජ්ජන්ති වා යත තථාගතස්ස යනො වා’ති? තයමනං සමන්යනසමායනො

එවං ජානාති – ‘යය වීතිමිස්සා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, න යත
තථාගතස්සසංවිජ්ජන්තී’ති. 

‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘යය වීතිමිස්සා 

චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, නයතතථාගතස්සසංවිජ්ජන්තී’ති, තයතො

නංඋත්තරිං සමන්යනසති–‘යයයවොදාතාචක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, 

සංවිජ්ජන්ති වා යත තථාගතස්ස යනො වා’ති? තයමනං සමන්යනසමායනො

එවං ජානාති – ‘යයයවොදාතාචක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, සංවිජ්ජන්ති 
යතතථාගතස්සා’ති. 

‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘යය යවොදාතා 

චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, සංවිජ්ජන්තියතතථාගතස්සා’ති, තයතොනං
උත්තරිං සමන්යනසති– ‘දීඝරත්තංසමාපන්යනොඅයමායස්මාඉමංකුසලං

ධම්මං, උදාහු ඉත්තරසමාපන්යනො’ති? තයමනං සමන්යනසමායනො එවං

ජානාති – ‘දීඝරත්තං සමාපන්යනො අයමායස්මා ඉමං කුසලං ධම්මං, 
නායමායස්මාඉත්තරසමාපන්යනො’ති. 

‘‘යයතොනංසමන්යනසමායනොඑවංජානාති–‘දීඝරත්තංසමාපන්යනො 

අයමායස්මා ඉමං කුසලං ධම්මං, නායමායස්මා ඉත්තරසමාපන්යනො’ති, 

තයතො නං උත්තරිං සමන්යනසති – ‘ඤත්තජ්ඣාපන්යනො අයමායස්මා

ිකක්ඛු යසප්පත්යතො, සංවිජ්ජන්තස්ස ඉයධකච්යච ආදීනවා’ති? න තාව, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො ඉයධකච්යච ආදීනවා සංවිජ්ජන්ති යාව න

ඤත්තජ්ඣාපන්යනොයහොතියසප්පත්යතො.යයතොචයෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු 

ඤත්තජ්ඣාපන්යනො යහොති යසප්පත්යතො, අථස්ස ඉයධකච්යච ආදීනවා 
සංවිජ්ජන්ති. තයමනං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති –
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‘ඤත්තජ්ඣාපන්යනොඅයමායස්මා ිකක්ඛුයසප්පත්යතො, නාස්සඉයධකච්යච
ආදීනවාසංවිජ්ජන්තී’ති. 

‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘ඤත්තජ්ඣාපන්යනො 

අයමායස්මා ිකක්ඛු යසප්පත්යතො, නාස්ස ඉයධකච්යච ආදීනවා 

සංවිජ්ජන්තී’ති, තයතො නං උත්තරිං සමන්යනසති – ‘අභයූපරයතො

අයමායස්මා, නායමායස්මා භයූපරයතො; වීතරාගත්තාකායමනයසවතිෙයා

රාගස්සා’ති? තයමනං සමන්යනසමායනො එවං ජානාති – ‘අභයූපරයතො

අයමායස්මා, නායමායස්මාභයූපරයතො; වීතරාගත්තාකායමනයසවතිෙයා 

රාගස්සා’ති. තඤ්යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුං පයර එවං පුච්යෙයයං – ‘යක

පනායස්මයතො ආකාරා, යක අන්වයා, යයනායස්මා එවං වයදසි –

අභයූපරයතොඅයමායස්මා, නායමායස්මා භයූපරයතො; වීතරාගත්තාකායමන

යසවති ෙයා රාගස්සා’ති. සම්මා බයාකරමායනො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු එවං
බයාකයරයය–‘තථාහිපනඅයමායස්මාසඞ්යඝවාවිහරන්යතොඑයකොවා 

විහරන්යතො, යය ච තත්ථ සුගතා යය ච තත්ථ දුග්ගතා, යය ච තත්ථ

ගණමනුසාසන්ති, යය ච ඉයධකච්යච ආමියසසු සංදිස්සන්ති, යය ච

ඉයධකච්යච ආමියසන අනුපලිත්තා, නායමායස්මා තං යතන අවජානාති. 

සම්මුො යෙො පන යමතං භගවයතො සුතං සම්මුො පටිග්ගහිතං –

අභයූපරයතොහමස්මි, නාහමස්මිභයූපරයතො, වීතරාගත්තාකායමනයසවාමි
ෙයාරාගස්සා’ති. 

489. ‘‘තත්ර, ිකක්ෙයව, තථාගයතොව උත්තරිං පටිපුච්ඡිතබ්යබො – ‘යය

සංකිලිට්ඨාචක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, සංවිජ්ජන්තිවායතතථාගතස්ස

යනොවා’ති? බයාකරමායනො, ිකක්ෙයව, තථාගයතොඑවං බයාකයරයය–‘යය

සංකිලිට්ඨා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, න යත තථාගතස්ස 
සංවිජ්ජන්තී’’’ති. 

‘‘යය වීතිමිස්සා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, සංවිජ්ජන්ති වා යත

තථාගතස්ස යනො වාති? බයාකරමායනො, ිකක්ෙයව, තථාගයතො එවං

බයාකයරයය – ‘යය වීතිමිස්සා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, න යත
තථාගතස්සසංවිජ්ජන්තී’ති. 

‘‘යය යවොදාතා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයා ධම්මා, සංවිජ්ජන්ති වා යත 

තථාගතස්ස යනො වාති? බයාකරමායනො, ිකක්ෙයව, තථාගයතො එවං

බයාකයරයය– ‘යයයවොදාතා චක්ඛුයසොතවිඤ්යඤයයාධම්මා, සංවිජ්ජන්ති

යත තථාගතස්ස; එතංපයථොහමස්මි, එතංයගොචයරො [එතපයථොහමස්මි

එතයගොචයරො(සී.සයා.කං..).  , යනො චයතනතම්මයයො’ති. 

‘‘එවංවාදිං යෙො, ිකක්ෙයව, සත්ථාරං අරහති සාවයකො උපසඞ්කමිතුං 
ධම්මස්සවනාය.තස්සසත්ථාධම්මංයදයසතිඋත්තරුත්තරිංපණීතපණීතං 
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කණ්හසුක්කසප්පටිභාගං. යථා යථා යෙො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො සත්ථා
ධම්මංයදයසති උත්තරුත්තරිංපණීතපණීතංකණ්හසුක්කසප්පටිභාගංතථා
තථා යසො තස්මිං ධම්යම අිකඤ්ඤාය ඉයධකච්චං ධම්මං ධම්යමසු නිට්ඨං

ගච්ෙති, සත්ථරි පසීදති – ‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා

ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’ති.තඤ්යච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුං පයරඑවං

පුච්යෙයයං–‘යකපනායස්මයතො ආකාරා, යකඅන්වයා, යයනායස්මාඑවං

වයදසි – සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා ධම්යමො, 

සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’ති? සම්මා බයාකරමායනො, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු එවං

බයාකයරයය – ‘ඉධාහං, ආවුයසො, යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිං
ධම්මස්සවනාය. තස්ස යම භගවා ධම්මං යදයසති උත්තරුත්තරිං 

පණීතපණීතං කණ්හසුක්කසප්පටිභාගං. යථා යථා යම, ආවුයසො, භගවා 
ධම්මංයදයසතිඋත්තරුත්තරිංපණීතපණීතංකණ්හසුක්කසප්පටිභාගංතථා

තථාහංතස්මිං ධම්යමඅිකඤ්ඤායඉයධකච්චංධම්මංධම්යමසුනිට්ඨමගමං, 

සත්ථරි පසීදිං – සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ොයතො භගවතා, ධම්යමො, 
සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’ති. 

490. ‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ෙයව, ඉයමහි ආකායරහිඉයමහිපයදහිඉයමහි

බයඤ්ජයනහි තථාගයත සද්ධා නිවිට්ඨා යහොති මූලජාතා පතිට්ඨිතා, අයං

වුච්චති, ිකක්ෙයව, ආකාරවතී සද්ධා දස්සනමූලිකා, දළ්හා; අසංහාරියා
සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචි

වා යලොකස්මිං.එවංයෙො, ිකක්ෙයව, තථාගයතධම්මසමන්යනසනායහොති.
එවඤ්චපනතථාගයතො ධම්මතාසුසමන්නිට්යඨොයහොතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

වීමංසකසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. යකොසම්බි සුත්තං 

491. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම.යතනයෙොපනසමයයනයකොසම්බියංිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා
කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුෙසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති.

යත නයචවඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ඤායපන්තිනචසඤ්ඤත්තිංඋයපන්ති, න

ච අඤ්ඤමඤ්ඤං නිජ්ඣායපන්ති, න ච නිජ්ඣත්තිං උයපන්ති. අථ යෙො

අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛුයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං 
අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යෙො යසො ිකක්ඛු

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ, භන්යත, යකොසම්බියං ිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා

කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුෙසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති, 

යතනයචවඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ඤායපන්ති, නච සඤ්ඤත්තිංඋයපන්ති, න

චඅඤ්ඤමඤ්ඤංනිජ්ඣායපන්ති, නචනිජ්ඣත්තිං උයපන්තී’’ති. 
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අථයෙොභගවාඅඤ්ඤතරංිකක්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, ිකක්ඛු, මම
වචයනන යත ිකක්ඛූ ආමන්යතහි – ‘සත්ථා යවො ආයස්මන්යත

ආමන්යතතී’’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියෙොයසොිකක්ඛුභගවයතොපටිස්සුත්වා

යයන යත ිකක්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ිකක්ඛූ එතදයවොච –
‘‘සත්ථා ආයස්මන්යත ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යෙො යත ිකක්ඛූ

තස්ස ිකක්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං 

නිසින්යන යෙො යත ිකක්ඛූ භගවා එතදයවොච – ‘‘සච්චං කිර තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං

මුෙසත්තීහි විතුදන්තාවිහරථ, යතනයචවඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ඤායපථ, න

චසඤ්ඤත්තිංඋයපථ, නච අඤ්ඤමඤ්ඤංනිජ්ඣායපථ, නචනිජ්ඣත්තිං

උයපථා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, ිකක්ෙයව, යස්මිංතුම්යහ
සමයය භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුෙසත්තීහි

විතුදන්තා විහරථ, අපි නු තුම්හාකං තස්මිං සමයය යමත්තං කායකම්මං

පච්චුපට්ඨිතං යහොති සබ්රහ්මචාරසු ආවි යචව රයහො ච, යමත්තං
වචීකම්මං…යප.…යමත්තංමයනොකම්මංපච්චුපට්ඨිතංයහොතිසබ්රහ්මචාරසු 

ආවි යචව රයහො චා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති කිර, ිකක්ෙයව, 
යස්මිං තුම්යහ සමයය භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා

අඤ්ඤමඤ්ඤංමුෙසත්තීහිවිතුදන්තාවිහරථ, යනවතුම්හාකං තස්මිංසමයය

යමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨිතං යහොතිසබ්රහ්මචාරසුආවියචවරයහොච, 
න යමත්තං වචීකම්මං…යප.… න යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං

යහොතිසබ්රහ්මචාරසුආවියචවරයහොච.අථකිඤ්චරහිතුම්යහ, යමොඝපුරිසා, 
කිං ජානන්තා කිං පස්සන්තා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා 

අඤ්ඤමඤ්ඤං මුෙසත්තීහි විතුදන්තා විහරථ, යත න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං

සඤ්ඤායපථ, නච සඤ්ඤත්තිංඋයපථ, නචඅඤ්ඤමඤ්ඤංනිජ්ඣායපථ, 

නචනිජ්ඣත්තිංඋයපථ? තඤ්හිතුම්හාකං, යමොඝපුරිසා, භවිස්සතිදීඝරත්තං
අහිතාය දුක්ොයා’’ති. 

492. අථ යෙො භගවා ිකක්ඛූආමන්යතසි – ‘‘ෙයියම, ිකක්ෙයව, ධම්මා
සාරණීයාපියකරණාගරුකරණාසඞ්ගහායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීභාවාය 

සංවත්තන්ති. කතයම ෙ? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො යමත්තං කායකම්මං
පච්චුපට්ඨිතං යහොති සබ්රහ්මචාරසු ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො
සාරණීයයො පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාදාය සාමග්ගියා
එකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනො යමත්තං වචීකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති සබ්රහ්මචාරසු ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො 
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකිභාවාය 

සංවත්තති. 
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‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයනොයමත්තංමයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති සබ්රහ්මචාරසු ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො 
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීභාවාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා 

අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි, තථාරූයපහි ලායභහි
අප්පටිවිභත්තයභොගී යහොති සීලවන්යතහි සබ්රහ්මචාරහි සාධාරණයභොගී.
අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණොගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාදාය
සාමග්ගියාඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුයානිතානිසීලානිඅෙණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි
අසබලානි අකම්මාසානි භජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි
සමාධිසංවත්තනිකානි තථාරූයපසු සීයලසු සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරති
සබ්රහ්මචාරහිආවියචව රයහො ච. අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො
ගරුකරයණොසඞ්ගහායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ෙක්ෙයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො 
විහරති සබ්රහ්මචාරහි ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීභාවාය
සංවත්තති. 

‘‘ඉයම යෙො, ිකක්ෙයව, ෙ සාරණීයා ධම්මා පියකරණා ගරුකරණා

සඞ්ගහාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීභාවාය සංවත්තන්ති. ඉයමසං යෙො, 

ිකක්ෙයව, ෙන්නං සාරණීයානං ධම්මානං එතං අග්ගං එතං සඞ්ගාහිකං 

[සඞ්ගාහකං (?)] එතං සඞ්ඝාටනිකං –යදිදංයායං දිට්ඨිඅරියානියයානිකා

නියයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ෙක්ෙයාය. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, 

කූටාගාරස්ස එතං අග්ගං එතං සඞ්ගාහිකං එතං සඞ්ඝාටනිකං යදිදං කූටං; 

එවයමවයෙො, ිකක්ෙයව, ඉයමසංෙන්නං සාරණීයානංධම්මානංඑතංඅග්ගං
එතං සඞ්ගාහිකං එතං සඞ්ඝාටනිකං යදිදං යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා
නියයාතිතක්කරස්ස සම්මාදුක්ෙක්ෙයාය. 

493. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ෙයව, යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති

තක්කරස්සසම්මා දුක්ෙක්ෙයාය? ඉධ, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා 
රුක්ෙමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – ‘අත්ථිනු 

යෙො යමතං පරියුට්ඨානං අජ්ඣත්තං අප්පහීනං, යයනාහං පරියුට්ඨායනන

පරියුට්ඨිතචිත්යතො යථාභූතං නප්පජායනයයං න පස්යසයය’න්ති? සයච, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුකාමරාගපරියුට්ඨියතො යහොති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති.

සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු බයාපාදපරියුට්ඨියතො යහොති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව

යහොති. සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ථීනමිද්ධපරියුට්ඨියතො යහොති, 
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පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති. සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු

උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතො යහොති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති. සයච, 

ිකක්ෙයව, ිකක්ඛුවිචිකිච්ොපරියුට්ඨියතොයහොති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති.

සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු ඉධයලොකචින්තාය පසුයතො යහොති, 

පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති. සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු පරයලොකචින්තාය

පසුයතො යහොති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති. සයච, ිකක්ෙයව, ිකක්ඛු
භණ්ඩනජායතො කලහජායතො විවාදාපන්යනො අඤ්ඤමඤ්ඤං මුෙසත්තීහි 

විතුදන්යතො විහරති, පරියුට්ඨිතචිත්යතොව යහොති. යසො එවං පජානාති – 

‘නත්ථි යෙො යම තං පරියුට්ඨානං අජ්ඣත්තං අප්පහීනං, යයනාහං
පරියුට්ඨායනන පරියුට්ඨිතචිත්යතොයථාභූතංනප්පජායනයයංනපස්යසයයං.
සුප්පණිහිතං යම මානසං සච්චානං යබොධායා’ති. ඉදමස්ස පඨමං ඤාණං
අධිගතංයහොතිඅරියංයලොකුත්තරංඅසාධාරණං පුථුජ්ජයනහි. 

494. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ෙති– ‘ඉමං
නු යෙො අහං දිට්ඨිං ආයසවන්යතො භායවන්යතො බහුලීකයරොන්යතො ලභාමි

පච්චත්තං සමථං, ලභාමි පච්චත්තං නිබ්බුති’න්ති? යසො එවං පජානාති –
‘ඉමංයෙොඅහංදිට්ඨිං ආයසවන්යතොභායවන්යතොබහුලීකයරොන්යතොලභාමි

පච්චත්තං සමථං, ලභාමි පච්චත්තං නිබ්බුති’න්ති. ඉදමස්ස දුතියං ඤාණං
අධිගතංයහොතිඅරියං යලොකුත්තරංඅසාධාරණංපුථුජ්ජයනහි. 

495. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ෙති– ‘යථා

රූපායාහං දිට්ඨියාසමන්නාගයතො, අත්ථිනුයෙොඉයතොබහිද්ධා අඤ්යඤො

සමයණො වාබ්රාහ්මයණොවා තථාරූපායදිට්ඨියා සමන්නාගයතො’ති? යසොඑවං

පජානාති – ‘යථාරූපායාහං දිට්ඨියා සමන්නාගයතො, නත්ථි ඉයතො බහිද්ධා
අඤ්යඤොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාතථාරූපායදිට්ඨියාසමන්නාගයතො’ති.
ඉදමස්ස තතියං ඤාණං අධිගතං යහොති අරියං යලොකුත්තරං අසාධාරණං
පුථුජ්ජයනහි. 

496. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – 

‘යථාරූපාය ධම්මතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි

තථාරූපාය ධම්මතාය සමන්නාගයතො’ති. කථංරූපාය ච, ිකක්ෙයව, 

ධම්මතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො? ධම්මතා එසා, 

ිකක්ෙයව, දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස – ‘කිඤ්චාපි තථාරූපිං ආපත්තිං

ආපජ්ජති, යථාරූපාය ආපත්තියා වුට්ඨානං පඤ්ඤායති, අථ යෙො නං
ඛිප්පයමව සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා සබ්රහ්මචාරසු යදයසති විවරති 

උත්තානීකයරොති; යදයසත්වා විවරිත්වා උත්තානීකත්වා ආයතිං සංවරං

ආපජ්ජති’. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, දහයරො කුමායරො මන්යදො
උත්තානයසයයයකො හත්යථන වා පායදන වා අඞ්ගාරං අක්කමිත්වා

ඛිප්පයමව පටිසංහරති; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ධම්මතා එසා 
දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස – ‘කිඤ්චාපි තථාරූපිං ආපත්තිං ආපජ්ජති
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යථාරූපායආපත්තියාවුට්ඨානංපඤ්ඤායති, අථයෙො නංඛිප්පයමවසත්ථරි

වාවිඤ්ඤූසුවාසබ්රහ්මචාරසුයදයසතිවිවරති උත්තානීකයරොති; යදයසත්වා
විවරිත්වාඋත්තානීකත්වාආයතිංසංවරං ආපජ්ජති’. යසොඑවංපජානාති –

‘යථාරූපාය ධම්මතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි
තථාරූපායධම්මතායසමන්නාගයතො’ති.ඉදමස්සචතුත්ථංඤාණං අධිගතං
යහොතිඅරියංයලොකුත්තරංඅසාධාරණංපුථුජ්ජයනහි. 

497. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – 

‘යථාරූපාය ධම්මතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි

තථාරූපාය ධම්මතාය සමන්නාගයතො’ති. කථංරූපාය ච, ිකක්ෙයව, 

ධම්මතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො? ධම්මතා එසා, 

ිකක්ෙයව, දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස – ‘කිඤ්චාපි යානි තානි
සබ්රහ්මචාරනං උච්චාවචානි කිංකරණීයානි තත්ථ උස්සුක්කං ආපන්යනො

යහොති, අථඛ්වාස්සතිබ්බායපක්ොයහොතිඅධිසීලසික්ොයඅධිචිත්තසික්ොය 

අධිපඤ්ඤාසික්ොය’. යසයයථාපි, ිකක්ෙයව, ගාවී තරුණවච්ො ථම්බඤ්ච

ආලුම්පති වච්ෙකඤ්ච අපචිනති; එවයමව යෙො, ිකක්ෙයව, ධම්මතා එසා 
දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස – ‘කිඤ්චාපි යානි තානි සබ්රහ්මචාරනං 

උච්චාවචානි කිංකරණීයානි තත්ථ උස්සුක්කං ආපන්යනො යහොති, අථ
ඛ්වාස්ස තිබ්බායපක්ො යහොති අධිසීලසික්ොය අධිචිත්තසික්ොය
අධිපඤ්ඤාසික්ොය’. යසො එවං පජානාති – ‘යථාරූපාය ධම්මතාය

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි තථාරූපාය ධම්මතාය
සමන්නාගයතො’ති. ඉදමස්ස පඤ්චමං ඤාණං අධිගතං යහොති අරියං
යලොකුත්තරංඅසාධාරණංපුථුජ්ජයනහි. 

498. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති –

‘යථාරූපාය බලතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි

තථාරූපාය බලතාය සමන්නාගයතො’ති. කථංරූපාය ච, ිකක්ෙයව, බලතාය 

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො? බලතා එසා, ිකක්ෙයව, 

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස යං තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය

යදසියමායන අට්ඨිංකත්වා මනසිකත්වා සබ්බයචතසා [සබ්බයචතයසො (සී.

සයා.කං..). , සබ්බංයචතසා (ක.   සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොයතොධම්මං
සුණාති. යසො එවං පජානාති – ‘යථාරූපාය බලතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි තථාරූපාය බලතාය සමන්නාගයතො’ති.
ඉදමස්ස ෙට්ඨං ඤාණං අධිගතං යහොති අරියං යලොකුත්තරං අසාධාරණං 
පුථුජ්ජයනහි. 

499. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ෙති – 

‘යථාරූපාය බලතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි

තථාරූපාය බලතාය සමන්නාගයතො’ති. කථංරූපාය ච, ිකක්ෙයව, බලතාය 

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සමන්නාගයතො? බලතා එසා, ිකක්ෙයව, 
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පටුන 

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස යං තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය

යදසියමායන ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං
පායමොජ්ජං. යසො එවං පජානාති – ‘යථාරූපාය බලතාය දිට්ඨිසම්පන්යනො

පුග්ගයලො සමන්නාගයතො, අහම්පි තථාරූපාය බලතාය සමන්නාගයතො’ති.
ඉදමස්ස සත්තමං ඤාණං අධිගතං යහොති අරියං යලොකුත්තරං අසාධාරණං 
පුථුජ්ජයනහි. 

500. ‘‘එවං සත්තඞ්ගසමන්නාගතස්ස යෙො, ිකක්ෙයව, අරියසාවකස්ස
ධම්මතා සුසමන්නිට්ඨා යහොති යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය. එවං 

සත්තඞ්ගසමන්නාගයතො යෙො, ිකක්ෙයව, අරියසාවයකො 
යසොතාපත්තිඵලසමන්නාගයතොයහොතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

යකොසම්බියසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තං 

501. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යෙො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ෙයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘එකමිදාහං, ිකක්ෙයව, සමයං උක්කට්ඨායං විහරාමි සුභගවයන 

සාලරාජමූයල. යතන යෙො පන, ිකක්ෙයව, සමයයන බකස්ස බ්රහ්මුයනො

එවරූපංපාපකං දිට්ඨිගතංඋප්පන්නංයහොති– ‘ඉදංනිච්චං, ඉදංධුවං, ඉදං

සස්සතං, ඉදං යකවලං, ඉදං අචවනධම්මං, ඉදඤ්හි න ජායති න ජීයති න

මීයති න චවති න උපපජ්ජති, ඉයතො ච පනඤ්ඤං උත්තරි නිස්සරණං

නත්ථී’ති. අථ ඛ්වාහං, ිකක්ෙයව, බකස්ස බ්රහ්මුයනො යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපිනාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං

වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව –
උක්කට්ඨායංසුභගවයනසාලරාජමූයලඅන්තරහියතො තස්මිංබ්රහ්මයලොයක

පාතුරයහොසිං. අද්දසා යෙො මං, ිකක්ෙයව, බයකො බ්රහ්මා දූරයතොව 

ආගච්ෙන්තං; දිස්වානමංඑතදයවොච– ‘එහියෙො, මාරිස, ස්වාගතං, මාරිස!

චිරස්සංයෙො, මාරිස, ඉමංපරියායමකාසියදිදංඉධාගමනාය.ඉදඤ්හි, මාරිස, 

නිච්චං, ඉදංධුවං, ඉදං සස්සතං, ඉදංයකවලං, ඉදංඅචවනධම්මං, ඉදඤ්හින
ජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතින උපපජ්ජති.ඉයතොචපනඤ්ඤංඋත්තරි
නිස්සරණංනත්ථී’’’ති. 

එවං වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, බකං බ්රහ්මානං එතදයවොචං – 

‘‘අවිජ්ජාගයතො වත, යභො, බයකො බ්රහ්මා; අවිජ්ජාගයතො වත, යභො, බයකො 

බ්රහ්මා; යත්රහිනාමඅනිච්චංයයවසමානංනිච්චන්තිවක්ෙති, අද්ධුවංයයව
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සමානං ධුවන්ති වක්ෙති, අසස්සතංයයව සමානං සස්සතන්ති වක්ෙති, 

අයකවලංයයව සමානං යකවලන්ති වක්ෙති, චවනධම්මංයයව සමානං

අචවනධම්මන්තිවක්ෙති; යත්ථචපනජායතිජීයතිමීයතිචවතිඋපපජ්ජති
තඤ්ච වක්ෙති – ‘ඉදඤ්හි න ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න

උපපජ්ජතී’ති; සන්තඤ්ච පනඤ්ඤං උත්තරි නිස්සරණං ‘නත්ථඤ්ඤං
උත්තරිනිස්සරණ’න්තිවක්ෙතී’’ති. 

502. ‘‘අථ යෙො, ිකක්ෙයව, මායරො පාපිමා අඤ්ඤතරං බ්රහ්මපාරිසජ්ජං

අන්වාවිසිත්වාමංඑතදයවොච–‘ිකක්ඛු, ිකක්ඛු, යමතමාසයදොයමතමාසයදො, 

එයසො හි, ිකක්ඛු, බ්රහ්මා මහාබ්රහ්මා අිකභූ අනිකභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො

වසවත්තීඉස්සයරොකත්තානිම්මාතා යසට්යඨොසජිතා [සජ්ජිතා (සයා.කං.

ක. , සඤ්ජිතා(සී. .).   වසීපිතාභූතභබයානං.අයහසුංයෙොයය, ිකක්ඛු, තයා

පුබ්යබ සමණබ්රාහ්මණා යලොකස්මිං පථවීගරහකා පථවීජිගුච්ෙකා, 

ආපගරහකා ආපජිගුච්ෙකා, යතජගරහකා යතජජිගුච්ෙකා, වායගරහකා

වායජිගුච්ෙකා, භූතගරහකා භූතජිගුච්ෙකා, යදවගරහකා යදවජිගුච්ෙකා, 

පජාපතිගරහකා පජාපතිජිගුච්ෙකා, බ්රහ්මගරහකා බ්රහ්මජිගුච්ෙකා – යත

කායස්ස යභදා පාණපච්යෙදා හීයන කායය පතිට්ඨිතා අයහසුං. යය පන, 

ිකක්ඛු, තයා පුබ්යබ සමණබ්රාහ්මණා යලොකස්මිං පථවීපසංසකා

පථවාිකනන්දියනො, ආපපසංසකා ආපාිකනන්දියනො, යතජපසංසකා

යතජාිකනන්දියනො, වායපසංසකා වායාිකනන්දියනො, භූතපසංසකා

භූතාිකනන්දියනො, යදවපසංසකා යදවාිකනන්දියනො, පජාපතිපසංසකා

පජාපතාිකනන්දියනො, බ්රහ්මපසංසකා බ්රහ්මාිකනන්දියනො – යත කායස්ස

යභදාපාණපච්යෙදාපණීයතකායයපතිට්ඨිතා.තං තාහං, ිකක්ඛු, එවංවදාමි

–‘ඉඞ්ඝත්වං, මාරිස, යයදවයතබ්රහ්මාආහතයදවත්වං කයරොහි, මාත්වං

බ්රහ්මුයනො වචනං උපාතිවත්තිත්යථො’. සයච යෙො ත්වං, ිකක්ඛු, බ්රහ්මුයනො

වචනං උපාතිවත්තිස්සසි, යසයයථාපි නාම පුරියසො සිරිං ආගච්ෙන්තිං 

දණ්යඩන පටිප්පණායමයය, යසයයථාපි වා පන, ිකක්ඛු, පුරියසො

නරකප්පපායතපපතන්යතො හත්යථහිචපායදහිචපථවිං විරායධයය, එවං

සම්පදමිදං, ිකක්ඛු, තුය්හං භවිස්සති.‘ඉඞ්ඝංත්වං, මාරිස, යයදවයතබ්රහ්මා

ආහ තයදව ත්වං කයරොහි, මා ත්වං බ්රහ්මුයනො වචනං උපාතිවත්තිත්යථො.

නනු ත්වං, ිකක්ඛු, පස්සසි බ්රහ්මපරිසං සන්නිපතිත’න්ති? ඉති යෙො මං, 

ිකක්ෙයව, මායරොපාපිමාබ්රහ්මපරිසංඋපයනසි. 

‘‘එවං වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, මාරං පාපිමන්තංඑතදයවොචං–‘ජානාමි

යෙො තාහං, පාපිම; මා ත්වං මඤ්ඤිත්යථො – න මං ජානාතී’ති. මායරො

ත්වමසි, පාපිම. යයො යචව, පාපිම, බ්රහ්මා, යා ච බ්රහ්මපරිසා, යය ච

බ්රහ්මපාරිසජ්ජා, සබ්යබවතවහත්ථගතාසබ්යබවතවවසංගතා.තුය්හඤ්හි, 

පාපිම, එවං යහොති – ‘එයසොපි යම අස්ස හත්ථගයතො, එයසොපි යම අස්ස
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වසංගයතො’ති. අහං යෙො පන, පාපිම, යනව තව හත්ථගයතො යනව තව
වසංගයතො’’ති. 

503. ‘‘එවං වුත්යත, ිකක්ෙයව, බයකො බ්රහ්මාමංඑතදයවොච–‘අහඤ්හි, 

මාරිස, නිච්චංයයව සමානං නිච්චන්ති වදාමි, ධුවංයයව සමානං ධුවන්ති

වදාමි, සස්සතංයයව සමානං සස්සතන්ති වදාමි, යකවලංයයව සමානං

යකවලන්ති වදාමි, අචවනධම්මංයයව සමානං අචවනධම්ම’න්ති වදාමි, 
යත්ථචපනනජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතිනඋපපජ්ජති තයදවාහං
වදාමි – ‘ඉදඤ්හි න ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න උපපජ්ජතී’ති. 
අසන්තඤ්ච පනඤ්ඤං උත්තරි නිස්සරණං ‘නත්ථඤ්ඤං උත්තරි

නිස්සරණ’න්ති වදාමි. අයහසුං යෙො, ිකක්ඛු, තයා පුබ්යබ සමණබ්රාහ්මණා
යලොකස්මිංයාවතකංතුය්හංකසිණං ආයුතාවතකංයතසංතයපොකම්මයමව
අයහොසි. යත යෙො එවං ජායනයයං – ‘සන්තඤ්ච පනඤ්ඤං උත්තරි

නිස්සරණංඅත්ථඤ්ඤංඋත්තරිනිස්සරණන්ති, අසන්තංවාඅඤ්ඤංඋත්තරි 

නිස්සරණං නත්ථඤ්ඤං උත්තරි නිස්සරණ’න්ති. තං තාහං, ිකක්ඛු, එවං

වදාමි – ‘න යචවඤ්ඤං උත්තරි නිස්සරණං දක්ඛිස්සසි, යාවයදව ච පන

කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී භවිස්සසි. සයච යෙො ත්වං, ිකක්ඛු, පථවිං

අජ්යඣොසිස්සසි, ඔපසායියකො යම භවිස්සසි වත්ථුසායියකො, 
යථාකාමකරණීයයොබාහියතයයයො.සයචආපං…යතජං…වායං…භූයත…

යදයව… පජාපතිං… බ්රහ්මං අජ්යඣොසිස්සසි, ඔපසායියකො යම භවිස්සසි

වත්ථුසායියකො, යථාකාමකරණීයයොබාහියතයයයො’ති. 

‘‘අහම්පි යෙො එවං, බ්රහ්යම, ජානාමි – සයච පථවිං අජ්යඣොසිස්සාමි, 

ඔපසායියකො යත භවිස්සාමි වත්ථුසායියකො, යථාකාමකරණීයයො 
බාහියතයයයො. ‘සයච ආපං… යතජං… වායං… භූයත… යදයව…

පජාපතිං… බ්රහ්මං අජ්යඣොසිස්සාමි, ඔපසායියකො යත භවිස්සාමි

වත්ථුසායියකො, යථාකාමකරණීයයො බාහියතයයයො’ති අපි ච යත අහං, 

බ්රහ්යම, ගතිඤ්ච පජානාමි, ජුතිඤ්ච පජානාමි – එවං මහිද්ධියකො බයකො

බ්රහ්මා, එවං මහානුභායවො බයකො බ්රහ්මා, එවං මයහසක්යෙො බයකො 
බ්රහ්මා’’ති. 

‘‘යථාකථං පනයමත්වං, මාරිස, ගතිඤ්ච පජානාසි, ජුතිඤ්චපජානාසි–

‘එවං මහිද්ධියකො බයකො බ්රහ්මා, එවං මහානුභායවො බයකො බ්රහ්මා, එවං

මයහසක්යෙොබයකොබ්රහ්මා’ති? 

‘‘යාවතාචන්දිමසූරියා, පරිහරන්තිදිසාභන්තිවියරොචනා; 

තාව සහස්සධා යලොයකො, එත්ථ යත වත්තයත [වත්තතී (සී. සයා.
කං..).   වයසො. 

‘‘පයරොපරඤ්ච [පයරොවරඤ්ච(සී. .).   ජානාසි, අයථොරාගවිරාගිනං; 
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ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සත්තානංආගතිංගති’’න්ති. 

‘‘එවං යෙො යත අහං, බ්රහ්යම, ගතිඤ්ච පජානාමි ජුතිඤ්ච පජානාමි – 

‘එවං මහිද්ධියකො බයකො බ්රහ්මා, එවං මහානුභායවො බයකො බ්රහ්මා, එවං
මයහසක්යෙොබයකොබ්රහ්මා’ති. 

504. ‘‘අත්ථි යෙො, බ්රහ්යම, අඤ්යඤො කායයො, තං ත්වං න ජානාසි න

පස්සසි; තමහංජානාමිපස්සාමි.අත්ථියෙො, බ්රහ්යම, ආභස්සරානාමකායයො
යයතො ත්වං චුයතො ඉධූපපන්යනො. තස්ස යත අතිචිරනිවායසන සා සති

පමුට්ඨා, යතන තං ත්වං න ජානාසි න පස්සසි; තමහං ජානාමි පස්සාමි.

එවම්පි යෙො අහං, බ්රහ්යම, යනව යත සමසයමො අිකඤ්ඤාය, කුයතො

නීයචයයං? අථ යෙොඅහයමවතයාිකයයයො.අත්ථි යෙො, බ්රහ්යම, සුභකිණ්යහො

නාමකායයො, යවහප්ඵයලොනාමකායයො, අිකභූනාමකායයො, තංත්වං න

ජානාසිනපස්සසි; තමහංජානාමිපස්සාමි.එවම්පියෙොඅහං, බ්රහ්යම, යනව

යත සමසයමො අිකඤ්ඤාය, කුයතො නීයචයයං? අථ යෙො අහයමව තයා

ිකයයයො. පථවිං යෙො අහං, බ්රහ්යම, පථවියතො අිකඤ්ඤාය යාවතා පථවියා

පථවත්යතන අනනුභූතං තදිකඤ්ඤාය පථවිං නාපයහොසිං, පථවියා

නාපයහොසිං, පථවියතො නාපයහොසිං, පථවිං යමති නාපයහොසිං, පථවිං

නාිකවදිං. එවම්පියෙොඅහං, බ්රහ්යම, යනවයතසමසයමොඅිකඤ්ඤාය, කුයතො

නීයචයයං? අථයෙොඅහයමව තයාිකයයයො.ආපංයෙොඅහං, බ්රහ්යම…යප.…

යතජං යෙො අහං, බ්රහ්යම…යප.…වායං යෙො අහං, බ්රහ්යම…යප.…භූයත

යෙොඅහං, බ්රහ්යම…යප.…යදයවයෙොඅහං, බ්රහ්යම…යප.…පජාපතිං යෙො

අහං, බ්රහ්යම…යප.… බ්රහ්මං යෙො අහං, බ්රහ්යම…යප.… ආභස්සයර යෙො

අහං, බ්රහ්යම…යප.… සුභකිණ්යහ යෙො අහං, බ්රහ්යම… …යප.…

යවහප්ඵයල යෙො අහං, බ්රහ්යම…යප.…අිකභංයෙො අහං, බ්රහ්යම…යප.…

සබ්බං යෙො අහං, බ්රහ්යම, සබ්බයතො අිකඤ්ඤාය යාවතා සබ්බස්ස
සබ්බත්යතන අනනුභූතං තදිකඤ්ඤාය සබ්බං නාපයහොසිං සබ්බස්මිං

නාපයහොසිං සබ්බයතො නාපයහොසිං සබ්බං යමති නාපයහොසිං, සබ්බං 

නාිකවදිං.එවම්පියෙොඅහං, බ්රහ්යම, යනවයතසමසයමොඅිකඤ්ඤාය, කුයතො

නීයචයයං? අථ යෙොඅහයමවතයාිකයයයො’’ති. 

‘‘සයච යෙො, මාරිස, සබ්බස්සසබ්බත්යතන අනනුභූතං, තදිකඤ්ඤායමා

යහවයතරිත්තකයමවඅයහොසි, තුච්ෙකයමවඅයහොසී’’ති. 

‘‘‘විඤ්ඤාණං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බයතො පභං’, තං පථවියා 

පථවත්යතන අනනුභූතං, ආපස්ස ආපත්යතන අනනුභූතං, යතජස්ස

යතජත්යතන අනනුභූතං, වායස්ස වායත්යතන අනනුභූතං, භූතානං

භූතත්යතන අනනුභූතං, යදවානං යදවත්යතන අනනුභූතං, පජාපතිස්ස

පජාපතිත්යතන අනනුභූතං, බ්රහ්මානං බ්රහ්මත්යතන අනනුභූතං, 

ආභස්සරානං ආභස්සරත්යතන අනනුභූතං, සුභකිණ්හානං
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සුභකිණ්හත්යතන අනනුභූතං, යවහප්ඵලානං යවහප්ඵලත්යත අනනුභූතං, 

අිකභස්සඅිකභත්යතන අනනුභූතං, සබ්බස්සසබ්බත්යතනඅනනුභූතං’’. 

‘‘හන්දචරහි [හන්දචහි(සී..).   යත, මාරිස, පස්සඅන්තරධායාමී’’ති.

‘හන්දචරහියමත්වං, බ්රහ්යම, අන්තරධායස්සු, සයචවිසහසී’ති. අථයෙො, 

ිකක්ෙයව, බයකො බ්රහ්මා ‘අන්තරධායිස්සාමි සමණස්ස යගොතමස්ස, 
අන්තරධායිස්සාමි සමණස්ස යගොතමස්සා’ති යනවස්සු යම සක්යකොති 

අන්තරධායිතුං. 

‘‘එවං වුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, බකං බ්රහ්මානං එතදයවොචං – ‘හන්ද 

චරහි යත බ්රහ්යම අන්තරධායාමී’ති. ‘හන්ද චරහි යම ත්වං, මාරිස, 

අන්තරධායස්සු සයච විසහසී’ති. අථ යෙො අහං, ිකක්ෙයව, තථාරූපං

ඉද්ධාිකසඞ්ොරං අිකසඞ්ොසිං – ‘එත්තාවතා බ්රහ්මා ච බ්රහ්මපරිසා ච

බ්රහ්මපාරිසජ්ජාචසද්දඤ්චයම යසොස්සන්ති [සද්දයමවසුයයන්ති(ක.  , න
චමං දක්ෙන්තී’ති.අන්තරහියතොඉමංගාථංඅභාසිං– 

‘‘භයවවාහංභයංදිස්වා, භවඤ්චවිභයවසිනං; 

භවංනාිකවදිංකිඤ්චි, නන්දිඤ්චනඋපාදියි’’න්ති. 

‘‘අථ යෙො, ිකක්ෙයව, බ්රහ්මා ච බ්රහ්මපරිසා ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජා ච

අච්ෙරියබ්භතචිත්තජාතාඅයහසුං – ‘අච්ෙරියංවතයභො, අබ්භතංවතයභො!

සමණස්ස යගොතමස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා, න ච වත යනො ඉයතො

පුබ්යබ දිට්යඨො වා, සුයතො වා, අඤ්යඤො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවං
මහිද්ධියකො එවං මහානුභායවො යථායං සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො 

සකයකුලාපබ්බජියතො.භවරාමායවත, යභො, පජායභවරතායභවසම්මුදිතාය
සමූලංභවං උදබ්බහී’ති. 

505. ‘‘අථ යෙො, ිකක්ෙයව, මායරො පාපිමා අඤ්ඤතරං බ්රහ්මපාරිසජ්ජං

අන්වාවිසිත්වාමංඑතදයවොච–‘සයචයෙොත්වං, මාරිස, එවං පජානාසි, සයච

ත්වංඑවංඅනුබුද්යධො, මාසාවයකඋපයනසි, මාපබ්බජියත; මාසාවකානං 

ධම්මං යදයසසි, මා පබ්බජිතානං; මා සාවයකසු යගධිමකාසි, මා

පබ්බජියතසු.අයහසුංයෙො, ිකක්ඛු, තයාපුබ්යබසමණබ්රාහ්මණායලොකස්මිං

අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා පටිජානමානා. යත සාවයක උපයනසුං

පබ්බජියත, සාවකානංධම්මං යදයසසුංපබ්බජිතානං, සාවයකසුයගධිමකංසු

පබ්බජියතසු, යත සාවයක උපයනත්වා පබ්බජියත, සාවකානං ධම්මං

යදයසත්වා පබ්බජිතානං, සාවයකසු යගධිතචිත්තා පබ්බජියතසු, කායස්ස

යභදාපාණපච්යෙදාහීයනකායයපතිට්ඨිතා.අයහසුංයයපන, ිකක්ඛු, තයා
පුබ්යබ සමණබ්රාහ්මණා යලොකස්මිං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා 

පටිජානමානා.යතනසාවයකඋපයනසුංනපබ්බජියත, නසාවකානංධම්මං

යදයසසුංන පබ්බජිතානං, නසාවයකසු යගධිමකංසුනපබ්බජියතසු, යතන
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සාවයක උපයනත්වා න පබ්බජියත, න සාවකානං ධම්මං යදයසත්වා න

පබ්බජිතානං, න සාවයකසු යගධිතචිත්තා න පබ්බජියතසු, කායස්ස යභදා

පාණපච්යෙදා පණීයත කායය පතිට්ඨිතා. තං තාහං, ිකක්ඛු, එවං වදාමි –

ඉඞ්ඝ ත්වං, මාරිස, අප්යපොස්සුක්යකො දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරමනුයුත්යතො

විහරස්සු, අනක්ොතංකුසලඤ්හි, මාරිස, මාපරං ඔවදාහී’ති. 

‘‘එවංවුත්යත, අහං, ිකක්ෙයව, මාරංපාපිමන්තංඑතදයවොචං– ‘ජානාමි

යෙො තාහං, පාපිම, මා ත්වං මඤ්ඤිත්යථො – න මං ජානාතී’ති. මායරො

ත්වමසි, පාපිම.නමංත්වං, පාපිම, හිතානුකම්.)එවංවයදසි; අහිතානුකම්.)

මං ත්වං, පාපිම, එවං වයදසි. තුය්හඤ්හි, පාපිම, එවං යහොති – ‘යයසං

සමයණො යගොතයමො ධම්මං යදයසස්සති, යත යම විසයං

උපාතිවත්තිස්සන්තී’ති. අසම්මාසම්බුද්ධාව පන යත, පාපිම, සමානා

සම්මාසම්බුද්ධාම්හාතිපටිජානිංසු.අහංයෙොපන, පාපිම, සම්මාසම්බුද්යධොව

සමායනො සම්මාසම්බුද්යධොම්හීති පටිජානාමි. යදයසන්යතොපි හි, පාපිම, 

තථාගයතො සාවකානං ධම්මං තාදියසොව අයදයසන්යතොපි හි, පාපිම, 

තථාගයතො සාවකානං ධම්මං තාදියසොව. උපයනන්යතොපි හි, පාපිම, 

තථාගයතො සාවයක තාදියසොව, අනුපයනන්යතොපි හි, පාපිම, තථාගයතො

සාවයක තාදියසොව. තං කිස්ස යහතු? තථාගතස්ස, පාපිම, යය ආසවා
සංකියලසිකායපොයනොබ්භවිකාසදරා දුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා
– යත පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං 

අනුප්පාදධම්මා. යසයයථාපි, පාපිම, තායලො මත්ථකච්ඡින්යනො අභබ්යබො

පුනවිරූළ්හියා; එවයමවයෙො, පාපිම, තථාගතස්සයයආසවාසංකියලසිකා 
යපොයනොබ්භවිකාසදරාදුක්ෙවිපාකාආයතිංජාතිජරාමරණියා–යතපහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මාති. 

‘‘ඉති හිදං මාරස්ස ච අනාලපනතාය බ්රහ්මුයනො ච අිකනිමන්තනතාය, 
තස්මාඉමස්සයවයයාකරණස්සබ්රහ්මනිමන්තනිකංයතවඅධිවචන’’න්ති. 

බ්රහ්මනිමන්තනිකසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. මාරතජ්ජනී සුත්තං 

506. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
භග්යගසු විහරති සුසුමාරගියර යභසකළාවයන මිගදායය. යතන යෙො පන
සමයයන ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො අබ්යභොකායස චඞ්කමති. යතන
යෙො පන සමයයන මායරො පාපිමා ආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්ස 
කුච්ඡිගයතො යහොති යකොට්ඨමනුපවිට්යඨො. අථ යෙො ආයස්මයතො

මහායමොග්ගල්ලානස්සඑතදයහොසි– ‘‘කිංනුයෙොයමකුච්ඡිගරුගයරොවිය 

[ගරුගරුවිය(සී..).ටීකායං පාඨන්තරං  ? මාසාචිතංමඤ්යඤ’’ති.අථයෙො
ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො චඞ්කමා ඔයරොහිත්වා විහාරං පවිසිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
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පටුන 

පච්චත්තං යයොනියසො මනසාකාසි. අද්දසා යෙො ආයස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො මාරං පාපිමන්තං කුච්ඡිගතං යකොට්ඨමනුපවිට්ඨං.

දිස්වාන මාරං පාපිමන්තංඑතදයවොච – ‘‘නික්ෙම, පාපිම; නික්ෙම, පාපිම!

මා තථාගතං වියහයසසි, මා තථාගතසාවකං. මා යත අයහොසි දීඝරත්තං
අහිතාය දුක්ොයා’’ති. අථ යෙො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි –

‘‘අජානයමව යෙො මං අයං සමයණො අපස්සං එවමාහ – ‘නික්ෙම, පාපිම; 

නික්ෙම, පාපිම! මා තථාගතං වියහයසසි, මා තථාගතසාවකං. මා යත
අයහොසි දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ොයා’ති. යයොපිස්ස යසො සත්ථා යසොපි මං

යනවඛිප්පංජායනයය, කුයතොපන [කුයතොචපන(සයා.   මංඅයංසාවයකො

ජානිස්සතී’’ති? අථ යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො මාරං පාපිමන්තං

එතදයවොච–‘‘එවම්පි යෙොතාහං, පාපිම, ජානාමි, මාත්වංමඤ්ඤිත්යථො–

‘නමංජානාතී’ති.මායරොත්වමසි, පාපිම; තුය්හඤ්හි, පාපිම, එවංයහොති–

‘අජානයමව යෙො මං අයං සමයණො අපස්සං එවමාහ – නික්ෙම, පාපිම; 

නික්ෙම, පාපිම! මා තථාගතං වියහයසසි, මා තථාගතසාවකං. මා යත
අයහොසි දීඝරත්තංඅහිතායදුක්ොයාති.යයොපිස්සයසොසත්ථායසොපිමංයනව

ඛිප්පංජායනයය, කුයතොපනමංඅයංසාවයකොජානිස්සතී’’’ති? 

අථ යෙො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘ජානයම යෙො මං අයං

සමයණොපස්සං එවමාහ – ‘නික්ෙම, පාපිම; නික්ෙම, පාපිම!මාතථාගතං

වියහයසසි, මා තථාගතසාවකං. මා යත අයහොසි දීඝරත්තං අහිතාය
දුක්ොයා’’’ති. අථ යෙො මායරො පාපිමාආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්ස
මුෙයතොඋග්ගන්ත්වාපච්චග්ගයළ අට්ඨාසි. 

507. අද්දසා යෙො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො මාරං පාපිමන්තං

පච්චග්ගයළ ඨිතං; දිස්වාන මාරං පාපිමන්තං එතදයවොච – ‘එත්ථාපි යෙො

තාහං, පාපිම, පස්සාමි; මා ත්වං මඤ්ඤිත්යථො ‘‘න මං පස්සතී’’ති. එයසො

ත්වං, පාපිම, පච්චග්ගයළ ඨියතො. භූතපුබ්බාහං, පාපිම, දූසී නාම මායරො

අයහොසිං, තස්සයමකාළීනාමභගිනී.තස්සාත්වංපුත්යතො.යසොයමත්වං 

භාගියනයයයො අයහොසි. යතන යෙො පන, පාපිම, සමයයන කකුසන්යධො
භගවා අරහංසම්මාසම්බුද්යධො යලොයකඋප්පන්යනොයහොති.කකුසන්ධස්ස

යෙොපන, පාපිම, භගවයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සවිධුරසඤ්ජීවංනාම

සාවකයුගංඅයහොසිඅග්ගං භද්දයුගං.යාවතායෙොපන, පාපිම, කකුසන්ධස්ස
භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සසාවකා.යතසුනචයකොචිආයස්මතා

විධුයරනසමසයමොයහොතියදිදං ධම්මයදසනාය.ඉමිනායෙොඑවං [එතං(සී.

සයා..).  , පාපිම, පරියායයනආයස්මයතොවිධුරස්සවිධුයරොයතව [විධුරස්ස
විධුයරො විධුයරොත්යවව(සී.සයා.කං..).   සමඤ්ඤාඋදපාදි. 

‘‘ආයස්මා පන, පාපිම, සඤ්ජීයවො අරඤ්ඤගයතොපි රුක්ෙමූලගයතොපි 
සුඤ්ඤාගාරගයතොපිඅප්පකසියරයනවසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපජ්ජති.

භූතපුබ්බං, පාපිම, ආයස්මා සඤ්ජීයවො අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ෙමූයල
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පටුන 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපන්යනො නිසින්යනො යහොති. අද්දසංසු යෙො, 

පාපිම, යගොපාලකා පසුපාලකාකස්සකා පථාවියනො ආයස්මන්තං සඤ්ජීවං 

අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ෙමූයලසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපන්නංනිසින්නං; 

දිස්වානයතසං එතදයහොසි– ‘අච්ෙරියංවත, යභො, අබ්භතංවත, යභො!අයං

සමයණොනිසින්නයකොවකාලඞ්කයතො! හන්දනං දහාමා’ති. අථයෙො යත, 

පාපිම, යගොපාලකා පසුපාලකා කස්සකා පථාවියනො තිණඤ්ච කට්ඨඤ්ච
යගොමයඤ්ච සංකඩ්ඪිත්වා ආයස්මයතො සඤ්ජීවස්ස කායය උපචිනිත්වා

අග්ගිං දත්වා පක්කමිංසු. අථ යෙො, පාපිම, ආයස්මා සඤ්ජීයවො තස්සා
රත්තියා අච්චයයනතාය සමාපත්තියා වුට්ඨහිත්වාචීවරානිපප්යඵොයටත්වා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි.

අද්දසංසු යෙො යත, පාපිම, යගොපාලකා පසුපාලකා කස්සකා පථාවියනො

ආයස්මන්තං සඤ්ජීවං පිණ්ඩාය චරන්තං; දිස්වාන යනසං එතදයහොසි –

‘අච්ෙරියං වත, යභො, අබ්භතං වත, යභො! අයං සමයණො නිසින්නයකොව

කාලඞ්කයතො, ස්වායං පටිසඤ්ජීවියතො’ති. ඉමිනා යෙො එවං, පාපිම, 

පරියායයන ආයස්මයතො සඤ්ජීවස්ස සඤ්ජීයවොයතව [සඤ්ජීයවො 
සඤ්ජීයවොත්යවව(සී.සයා.කං..).   සමඤ්ඤාඋදපාදි. 

508. ‘‘අථයෙො, පාපිම, දූසිස්සමාරස්සඑතදයහොසි–‘ඉයමසංයෙො අහං
ිකක්ඛූනංසීලවන්තානංකලයාණධම්මානංයනවජානාමිආගතිංවාගතිංවා.

යංනූනාහං බ්රාහ්මණගහපතියක අන්වාවියසයයං – එථ, තුම්යහ ිකක්ඛූ 
සීලවන්යත කලයාණධම්යම අක්යකොසථ පරිභාසථ යරොයසථ වියහයසථ.
අප්යපව නාම තුම්යහහි අක්යකොසියමානානං පරිභාසියමානානං

යරොසියමානානංවියහසියමානානංසියාචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං, යථාතංදූසී 

මායරො ලයභථ ඔතාර’න්ති. අථ යෙො යත, පාපිම, දූසී මායරො

බ්රාහ්මණගහපතියක අන්වාවිසි – ‘එථ, තුම්යහ ිකක්ඛූ සීලවන්යත 
කලයාණධම්යමඅක්යකොසථපරිභාසථයරොයසථවියහයසථ.අප්යපවනාම
තුම්යහහි අක්යකොසියමානානං පරිභාසියමානානං යරොසියමානානං

වියහසියමානානංසියාචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං, යථාතංදූසීමායරොලයභථ
ඔතාර’න්ති. 

‘‘අථයෙොයත, පාපිම, බ්රාහ්මණගහපතිකාඅන්වාවිසිට්ඨාදූසිනා මායරන
ිකක්ඛූ සීලවන්යතකලයාණධම්යම අක්යකොසන්ති පරිභාසන්තියරොයසන්ති 

වියහයසන්ති–‘ඉයමපනමුණ්ඩකාසමණකාඉබ්භාකිණ්හා [කණ්හා (සයා.
කං. ක.   බන්ධුපාදාපච්චා ‘‘ඣායියනොස්මා ඣායියනොස්මා’’ති 

පත්තක්ෙන්ධා අයධොමුො මධුරකජාතා ඣායන්ති පජ්ඣායන්ති
නිජ්ඣායන්ති අපජ්ඣායන්ති. යසයයථාපි නාම උලූයකො රුක්ෙසාොයං

මූසිකං මග්ගයමායනො ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති; 
එවයමවියම මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කිණ්හා බන්ධුපාදාපච්චා
‘‘ඣායියනොස්මාඣායියනොස්මා’’ති පත්තක්ෙන්ධා අයධොමුො මධුරකජාතා
ඣායන්ති පජ්ඣායන්ති නිජ්ඣායන්ති අපජ්ඣායන්ති. යසයයථාපි නාම 
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පටුන 

යකොත්ථු නදීතීයර මච්යෙ මග්ගයමායනො ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති

අපජ්ඣායති; එවයමවියම මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කිණ්හා
බන්ධුපාදාපච්චා ‘‘ඣායියනොස්මා ඣායියනොස්මා’’ති පත්තක්ෙන්ධා
අයධොමුො මධුරකජාතා ඣායන්ති පජ්ඣායන්ති නිජ්ඣායන්ති
අපජ්ඣායන්ති. යසයයථාපි නාම බිළායරො සන්ධිසමලසඞ්කටීයර මූසිකං 

මග්ගයමායනො ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති; එවයමවියම
මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කිණ්හා බන්ධුපාදාපච්චා ‘‘ඣායියනොස්මා
ඣායියනොස්මා’’ති පත්තක්ෙන්ධා අයධොමුො මධුරකජාතා ඣායන්ති
පජ්ඣායන්ති නිජ්ඣායන්ති අපජ්ඣායන්ති. යසයයථාපි නාම ගෙයභො
වහච්ඡින්යනො සන්ධිසමලසඞ්කටීයර ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති

අපජ්ඣායති, එවයමවියම මුණ්ඩකා සමණකා ඉබ්භා කිණ්හා
බන්ධුපාදාපච්චා ‘‘ඣායියනොස්මා ඣායියනොස්මා’’ති පත්තක්ෙන්ධා
අයධොමුො මධුරකජාතා ඣායන්ති පජ්ඣායන්ති නිජ්ඣායන්ති
අපජ්ඣායන්තී’’ති. 

‘‘යය යෙො පන, පාපිම, යතන සමයයන මනුස්සා කාලඞ්කයරොන්ති 
යයභයයයන කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජන්ති. 

509. ‘‘අථ යෙො, පාපිම, කකුසන්යධො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

ිකක්ඛූ ආමන්යතසි–‘අන්වාවිට්ඨායෙො, ිකක්ෙයව, බ්රාහ්මණගහපතිකා දූසිනා

මායරන – එථ, තුම්යහ ිකක්ඛූ සීලවන්යත කලයාණධම්යම අක්යකොසථ

පරිභාසථ යරොයසථවියහයසථ, අප්යපවනාමතුම්යහහිඅක්යකොසියමානානං
පරිභාසියමානානං යරොසියමානානං වියහසියමානානං සියා චිත්තස්ස

අඤ්ඤථත්තං, යථා තං දූසී මායරො ලයභථ ඔතාර’න්ති. එථ, තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරථ, තථා

දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරථ.
කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.…

උයපක්ොසහගයතනයචතසාඑකං දිසංඵරිත්වාවිහරථ, තථා දුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ොසහගයතනයචතසාවිපුයලනමහග්ගයතන 

අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාබජ්යඣනඵරිත්වාවිහරථා’ති. 

‘‘අථ යෙො යත, පාපිම, ිකක්ඛූ කකුසන්යධන භගවතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධන එවං ඔවදියමානා එවං අනුසාසියමානා අරඤ්ඤගතාපි
රුක්ෙමූලගතාපි සුඤ්ඤාගාරගතාපි යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං

ඵරිත්වාවිහරිංසු, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථාචතුත්ථං. ඉතිඋද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන
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පටුන 

යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන
ඵරිත්වා විහරිංසු. කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන

යචතසා…යප.…උයපක්ොසහගයතනයචතසා එකංදිසංඵරිත්වාවිහරිංසු, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතායසබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ොසහගයතනයචතසාවිපුයලන 

මහග්ගයතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාබජ්යඣනඵරිත්වාවිහරිංසු. 

510. ‘‘අථයෙො, පාපිම, දූසිස්සමාරස්සඑතදයහොසි–‘එවම්පියෙො අහං
කයරොන්යතො ඉයමසං ිකක්ඛූනං සීලවන්තානං කලයාණධම්මානං යනව

ජානාමිආගතිංවා ගතිංවා, යංනූනාහංබ්රාහ්මණගහපතියකඅන්වාවියසයයං

–එථ, තුම්යහිකක්ඛූ සීලවන්යතකලයාණධම්යමසක්කයරොථගරුංකයරොථ

මායනථ ෙයයජථ, අප්යපව නාම තුම්යහහි සක්කරියමානානං
ගරුකරියමානානං මානියමානානං ෙයජියමානානං සියා චිත්තස්ස

අඤ්ඤථත්තං, යථාතංදූසීමායරොලයභථ ඔතාර’න්ති. අථයෙොයත, පාපිම, 

දූසීමායරොබ්රාහ්මණගහපතියක අන්වාවිසි–‘එථ, තුම්යහිකක්ඛූසීලවන්යත

කලයාණධම්යමසක්කයරොථගරුංකයරොථ මායනථෙයයජථ, අප්යපවනාම
තුම්යහහි සක්කරියමානානං ගරුකරියමානානං මානියමානානං 

ෙයජියමානානං සියා චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං, යථා තං දූසී මායරො ලයභථ

ඔතාර’න්ති. අථ යෙො යත, පාපිම, බ්රාහ්මණගහපතිකා අන්වාවිට්ඨා දූසිනා
මායරනිකක්ඛූසීලවන්යත කලයාණධම්යමසක්කයරොන්තිගරුංකයරොන්ති
මායනන්තිෙයයජන්ති. 

‘‘යය යෙො පන, පාපිම, යතන සමයයන මනුස්සා කාලඞ්කයරොන්ති 

යයභයයයනකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

511. ‘‘අථ යෙො, පාපිම, කකුසන්යධො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

ිකක්ඛූආමන්යතසි–‘අන්වාවිට්ඨායෙො, ිකක්ෙයව, බ්රාහ්මණගහපතිකාදූසිනා

මායරන–එථ, තුම්යහිකක්ඛූසීලවන්යතකලයාණධම්යම සක්කයරොථගරුං

කයරොථ මායනථ ෙයයජථ, අප්යපව නාම තුම්යහහි සක්කරියමානානං 
ගරුකරියමානානං මානියමානානං ෙයජියමානානං සියා චිත්තස්ස

අඤ්ඤථත්තං, යථා තං දූසී මායරො ලයභථ ඔතාරන්ති. එථ, තුම්යහ, 

ිකක්ෙයව, අසුභානුපස්සියනො කායය විහරථ, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤියනො, 

සබ්බයලොයක අනිකරතිසඤ්ඤියනො [අනිකරතසඤ්ඤීයනො (සී. සයා. කං.

.).  , සබ්බසඞ්ොයරසුඅනිච්චානුපස්සියනො’ති. 

‘‘අථ යෙො යත, පාපිම, ිකක්ඛූ කකුසන්යධන භගවතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධන එවං ඔවදියමානා එවං අනුසාසියමානා අරඤ්ඤගතාපි

රුක්ෙමූලගතාපි සුඤ්ඤාගාරගතාපි අසුභානුපස්සියනො කායය විහරිංසු, 

ආහායර පටිකූලසඤ්ඤියනො, සබ්බයලොයක අනිකරතිසඤ්ඤියනො, 
සබ්බසඞ්ොයරසුඅනිච්චානුපස්සියනො. 
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512. ‘‘අථ යෙො, පාපිම, කකුසන්යධො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ආයස්මතා විධුයරන

පච්ොසමයණන ගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යෙො, පාපිම, දූසී මායරො

අඤ්ඤතරං කුමාරකං [කුමාරං (සී. .).   අන්වාවිසිත්වා සක්ෙරං ගයහත්වා

ආයස්මයතො විධුරස්ස සීයස පහාරමදාසි; සීසං යවොිකන්දි [සීසං යත

ිකන්දිස්සාමීති (ක.  . අථයෙො, පාපිම, ආයස්මා විධුයරො ිකන්යනනසීයසන
යලොහියතන ගළන්යතන කකුසන්ධංයයව භගවන්තං අරහන්තං

සම්මාසම්බුද්ධං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො අනුබන්ධි. අථ යෙො, පාපිම, 
කකුසන්යධොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොනාගාපයලොකිතං අපයලොයකසි 

– ‘නවායංදූසීමායරොමත්තමඤ්ඤාසී’ති.සහාපයලොකනායච පන, පාපිම, 
දූසීමායරොතම්හාචඨානාචවිමහානිරයඤ්චඋපපජ්ජි. 

‘‘තස්සයෙොපන, පාපිම, මහානිරයස්සතයයොනාමයධයයායහොන්ති– 

ෙඵස්සායතනියකොඉතිපි, සඞ්කුසමාහයතොඉතිපි, පච්චත්තයවදනියයොඉතිපි.

අථයෙොමං, පාපිම, නිරයපාලාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොචුං–යදායෙොයත 

[යයතො යත (ක.  , මාරිස, සඞ්කුනා සඞ්කු හදයය සමාගච්යෙයය. අථ නං

ත්වංජායනයයාසි – ‘වස්සසහස්සංයමනිරයයපච්චමානස්සා’ති.යසොයෙො

අහං, පාපිම, බහූනිවස්සානි බහූනිවස්සසතානිබහූනිවස්සසහස්සානිතස්මිං
මහානිරයය අපච්චිං. දසවස්සසහස්සානි තස්යසව මහානිරයස්ස උස්සයද

අපච්චිං වුට්ඨානිමං නාම යවදනං යවදියමායනො. තස්ස මය්හං, පාපිම, 

එවරූයපො කායයො යහොති, යසයයථාපි මනුස්සස්ස. එවරූපං සීසං යහොති, 
යසයයථාපිමච්ෙස්ස. 

513. 

‘‘කීදියසොනිරයයොආසි, යත්ථදූසීඅපච්චථ; 

විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 

‘‘සතංආසිඅයයොසඞ්කූ, සබ්යබපච්චත්තයවදනා; 

ඊදියසොනිරයයොආසි, යත්ථදූසීඅපච්චථ; 

විධුරංසාවකමාසජ්ජ, කකුසන්ධඤ්චබ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසං ිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙං නිගච්ෙසි. 

‘‘මජ්යඣසරස්සතිට්ඨන්ති, විමානාකප්පට්ඨායියනො; 

යවළුරියවණ්ණාරුචිරා, අච්චිමන්යතොපභස්සරා; 

අච්ෙරාතත්ථනච්චන්ති, පුථුනානත්තවණ්ණියයො. 

‘‘යයො එතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 
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‘‘යයොයවබුද්යධනයචොදියතො, ිකක්ඛුසඞ්ඝස්සයපක්ෙයතො; 

මිගාරමාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයි. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 

‘‘යයොයවජයන්තංපාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයි; 

ඉද්ධිබයලනුපත්ථද්යධො, සංයවයජසිචයදවතා. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 

‘‘යයොයවජයන්තපාසායද, සක්කංයසොපරිපුච්ෙති; 

අපිවාසවජානාසි, තණ්හාක්ෙයවිමුත්තියයො; 

තස්සසක්යකොවියාකාසි, පඤ්හංපුට්යඨොයථාතථං. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 

‘‘යයොබ්රහ්මංපරිපුච්ෙති, සුධම්මායාිකයතොසභං; 

අජ්ජාපි තයාවුයසොදිට්ඨි, යායතදිට්ඨි පුයරඅහු; 

පස්සසිවීතිවත්තන්තං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං. 

‘‘තස්ස බ්රහ්මාවියාකාසි, අනුපුබ්බං යථාතථං; 

නයමමාරිසසාදිට්ඨි, යායමදිට්ඨිපුයරඅහු. 

‘‘පස්සාමිවීතිවත්තන්තං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං; 

යසොහංඅජ්ජකථංවජ්ජං, අහංනිච්යචොම්හිසස්සයතො. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 

‘‘යයොමහායමරුයනොකූටං, වියමොක්යෙනඅඵස්සයි; 

වනංපුබ්බවියදහානං, යයචභූමිසයානරා. 

‘‘යයොඑතමිකජානාති, ිකක්ඛුබුද්ධස්සසාවයකො; 

තාදිසංිකක්ඛුමාසජ්ජ, කණ්හදුක්ෙංනිගච්ෙසි. 

‘‘න යවඅග්ගියචතයති [යවඨයති(සී.  , ‘අහංබාලංඩහාමී’ති; 

බායලොචජලිතංඅග්ගිං, ආසජ්ජනංසඩය්හති. 

‘‘එවයමවතුවංමාර, ආසජ්ජනංතථාගතං; 
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සයංඩහිස්සසිඅත්තානං, බායලොඅග්ගිංවසංඵුසං. 

‘‘අපුඤ්ඤංපසවීමායරො, ආසජ්ජනංතථාගතං; 

කින්නුමඤ්ඤසිපාපිම, නයමපාපංවිපච්චති. 

‘‘කයරොයතොචීයතිපාපං, චිරරත්තායඅන්තක; 

මාරනිබ්බින්දබුද්ධම්හා, ආසංමාකාසිිකක්ඛුසු. 

‘‘ඉති මාරංඅතජ්යජසි, ිකක්ඛුයභසකළාවයන; 

තයතොයසොදුම්මයනොයක්යෙො, නතත්යථවන්තරධායථා’’ති. 

මාරතජ්ජනීයසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

චූළයමකවග්යගොනිට්ඨියතොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං – 

සායලයයයවරඤ්ජදුයවචතුට්ඨි, චූළමහාධම්මසමාදානඤ්ච; 

වීමංසකායකොසම්බිචබ්රාහ්මයණො, දූසීචමායරොදසයමොච වග්යගො. 

සායලයයවග්යගොනිට්ඨියතොපඤ්චයමො. 

ඉදංවග්ගානමුද්දානං– 

මූලපරියායයොයචව, සීහනායදොචඋත්තයමො; 

කකයචොයචවයගොසිඞ්යගො, සායලයයයොචඉයමපඤ්ච. 

මූලපණ්ණාසකංසමත්තං. 
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