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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

මජ්ඣිමනිකායෙ 

මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි 

1. ගහපතිවග්යගො 

1. කන්දරකසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා චම්පායං විහරති ගග්ගරාය
යපොක්ඛරණියා තීයර මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. අථ යඛො යපස්යසො 

[යපයයො (ක.)] චහත්ථායරොහපුත්යතොකන්දරයකො ච පරිබ්බාජයකො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා යපස්යසො හත්ථායරොහපුත්යතො
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.කන්දරයකො පන පරිබ්බාජයකො

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං [සාරාණීයං (සී.
සයා. කං .).)] වීතිසායරත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො
කන්දරයකො පරිබ්බාජයකො තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං භික්ඛුසඞ්ඝං

අනුවියලොයකත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අච්ඡරියං, යභො යගොතම, 

අබ්භුතං, යභොයගොතම, යාවඤ්චිදංයභොතායගොතයමන සම්මා භික්ඛුසඞ්යඝො

පටිපාදියතො! යයපි යත, යභො යගොතම, අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො 
සම්මාසම්බුද්ධා යතපි භගවන්යතො එතපරමංයයව සම්මා භික්ඛුසඞ්ඝං
පටිපායදසුං – යසයයථාපි එතරහියභොතා යගොතයමනසම්මාභික්ඛුසඞ්යඝො

පටිපාදියතො. යයපි යත, යභො යගොතම, භවිස්සන්ති අනාගතමද්ධානං
අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යතපි භගවන්යතො එතපරමංයයව සම්මා
භික්ඛුසඞ්ඝං පටිපායදස්සන්ති – යසයයථාපි එතරහි යභොතා යගොතයමන
සම්මා භික්ඛුසඞ්යඝොපටිපාදියතො’’ති. 

2. ‘‘එවයමතං, කන්දරක, එවයමතං, කන්දරක. යයපි යත, කන්දරක, 
අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යතපි භගවන්යතො 
එතපරමංයයව සම්මා භික්ඛුසඞ්ඝං පටිපායදසුං – යසයයථාපි එතරහි මයා

සම්මා භික්ඛුසඞ්යඝො පටිපාදියතො. යයපි යත, කන්දරක, භවිස්සන්ති
අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යතපි භගවන්යතො

එතපරමංයයව සම්මා භික්ඛුසඞ්ඝං පටිපායදස්සන්ති – යසයයථාපි එතරහි
මයාසම්මාභික්ඛුසඞ්යඝොපටිපාදියතො. 

‘‘සන්ති හි, කන්දරක, භික්ඛූ ඉමස්මං භික්ඛුසඞ්යඝ අරහන්යතො 
ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා

පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තා.සන්තිහි, කන්දරක, භික්ඛූ
ඉමස්මං භික්ඛුසඞ්යඝ යසක්ඛා සන්තතසීලා සන්තතවුත්තියනො නිපකා

නිපකවුත්තියනො; යත චතූසු [නිපකවුත්තියනො චතූසු (සී.)] සතිපට්ඨායනසු 

සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා [සුපට්ඨිතචිත්තා(සී..).ක.)] විහරන්ති.කතයමසුචතූසු? 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

2 

පටුන 

ඉධ, කන්දරක, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො

සතිමා, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී

විහරතිආතා.)සම්පජායනො සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං; 

චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරතිආතා.) සම්පජායනොසතිමා, වියනයයයලොයක

අභිජ්ඣායදොමනස්සං; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො

සතිමා, වියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්ස’’න්ති. 

3. එවංවුත්යත, යපස්යසොහත්ථායරොහපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාවසුපඤ්ඤත්තා චියම, භන්යත, 
භගවතා චත්තායරො සතිපට්ඨානා සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං 

[යසොකපරිද්දවානං (සී. .).)] සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං 

අත්ථඞ්ගමාය ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය. මයම්පි හි, 

භන්යත, ගිහී ඔදාතවසනා කායලන කාලං ඉයමසු චතූසු සතිපට්ඨායනසු 

සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා විහරාම. ඉධ මයං, භන්යත, කායය කායානුපස්සියනො

විහරාම ආතාපියනො සම්පජානා සතිමන්යතො, වියනයය යලොයක 

අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සියනො විහරාම ආතාපියනො

සම්පජානා සතිමන්යතො, වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; චිත්යත 

චිත්තානුපස්සියනො විහරාම ආතාපියනො සම්පජානා සතිමන්යතො, වියනයය

යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සියනො විහරාම

ආතාපියනො සම්පජානා සතිමන්යතො, වියනයය යලොයක 

අභිජ්ඣායදොමනස්සං. අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාවඤ්චිදං, 

භන්යත, භගවා එවං මනුස්සගහයන එවං මනුස්සකසයට එවං

මනුස්සසායඨයයය වත්තමායනසත්තානංහිතාහිතංජානාති.ගහනඤ්යහතං, 

භන්යත, යදිදං මනුස්සා; උත්තානකඤ්යහතං, භන්යත, යදිදං පසයවො.

අහඤ්හි, භන්යත, පයහොම හත්ථිදම්මං සායරතුං. යාවතයකන අන්තයරන
චම්පං ගතාගතං කරිස්සති සබ්බානි තානි සායඨයයානි ටෙයටයයානි

වඞ්යකයයානි මම්යහයයානි පාතුකරිස්සති. අම්හාකං පන, භන්යත, දාසාති
වා යපස්සාති වා කම්මකරාති වා අඤ්ඤථාව කායයන සමුදාචරන්ති 

අඤ්ඤථාව වාචාය අඤ්ඤථාව යනසං චිත්තං යහොති. අච්ඡරියං, භන්යත, 

අබ්භුතං, භන්යත! යාවඤ්චිදං, භන්යත, භගවා එවං මනුස්සගහයන එවං
මනුස්සකසයට එවං මනුස්සසායඨයයය වත්තමායන සත්තානං හිතාහිතං

ජානාති. ගහනඤ්යහතං, භන්යත, යදිදං මනුස්සා; උත්තානකඤ්යහතං, 

භන්යත, යදිදංපසයවො’’ති. 

4. ‘‘එවයමතං, යපස්ස, එවයමතං, යපස්ස.ගහනඤ්යහතං, යපස්ස, යදිදං

මනුස්සා; උත්තානකඤ්යහතං, යපස්ස, යදිදං පසයවො. චත්තායරොයම, 

යපස්ස, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මං. කතයම චත්තායරො? 

ඉධ, යපස්ස, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තන්තයපො යහොති

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; ඉධපන, යපස්ස, එකච්යචොපුග්ගයලො

පරන්තයපො යහොති පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; ඉධ පන, යපස්ස, 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

3 

පටුන 

එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච යහොති

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, පරන්තයපො ච 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; ඉධ පන, යපස්ස, එකච්යචො පුග්ගයලො 
යනවත්තන්තයපො යහොති නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න
පරන්තයපො න පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. යසො අනත්තන්තයපො

අපරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යමනිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො [සීතිභූයතො

(සී..).ක.)] සුඛප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති.ඉයමසං, යපස්ස, 

චතුන්නංපුග්ගලානං කතයමොයතපුග්ගයලොචිත්තංආරායධතී’’ති? 

‘‘ය්වායං, භන්යත, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, අයංයමපුග්ගයලොචිත්තං නාරායධති.

යයොපායං, භන්යත, පුග්ගයලො පරන්තයපො 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, අයම්පියමපුග්ගයලොචිත්තං නාරායධති.

යයොපායං, භන්යත, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, අයම්පියමපුග්ගයලොචිත්තංනාරායධති.

යයො ච යඛො අයං, භන්යත, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී

බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති – අයයමව [අයං (සී. සයා. කං. .).)] යම
පුග්ගයලොචිත්තං ආරායධතී’’ති. 

5. ‘‘කස්මා පන යත, යපස්ස, ඉයම තයයො පුග්ගලා චිත්තං 

නාරායධන්තී’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අත්තානං සුඛකාමං
දුක්ඛපටික්ටෙලංආතායපති පරිතායපති–ඉමනායමඅයංපුග්ගයලො චිත්තං

නාරායධති. යයොපායං, භන්යත, පුග්ගයලො පරන්තයපො
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො පරං සුඛකාමං දුක්ඛපටික්ටෙලං
ආතායපති පරිතායපති – ඉමනා යම අයං පුග්ගයලො චිත්තං නාරායධති. 

යයොපායං, භන්යත, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච 
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අත්තානඤ්ච පරඤ්ච සුඛකාමං

දුක්ඛපටික්ටෙලං [සුඛකායමදුක්ඛපටික්ටෙයල(සී..).)] ආතායපතිපරිතායපති

–ඉමනා යමඅයංපුග්ගයලොචිත්තංනාරායධති.යයොච යඛොඅයං, භන්යත, 

පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න
පරන්තයපො න පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අනත්තන්තයපො
අපරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො

සුඛප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතනඅත්තනා [විහරති.ඉමනා (සී.සයා.කං. .).)] 

විහරති; යසො අත්තානඤ්ච පරඤ්ච සුඛකාමං දුක්ඛපටික්ටෙලං යනව



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

4 

පටුන 

ආතායපතිනපරිතායපති–ඉමනා [විහරති.ඉමනා (සී.සයා.කං..).)] යම

අයං පුග්ගයලො චිත්තං ආරායධති. හන්ද, ච දානි මයං, භන්යත, ගච්ඡාම; 

බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි ත්වං, යපස්ස, කාලං
මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො යපස්යසො හත්ථායරොහපුත්යතො භගවයතො භාසිතං
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාම. 

6. අථ යඛොභගවාඅචිරපක්කන්යතයපස්යස හත්ථායරොහපුත්යතභික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, යපස්යසො හත්ථායරොහපුත්යතො; 

මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, යපස්යසො හත්ථායරොහපුත්යතො. සයච, භික්ඛයව, 
යපස්යසො හත්ථායරොහපුත්යතො මුහුත්තං නිසීයදයය යාවස්සාහං ඉයම

චත්තායරො පුග්ගයල විත්ථායරන විභමස්සාම [විභජාම (සී. .).)], මහතා 

අත්යථන සංයුත්යතො අභවිස්ස. අපි ච, භික්ඛයව, එත්තාවතාපි යපස්යසො

හත්ථායරොහපුත්යතො මහතා අත්යථන සංයුත්යතො’’ති. ‘‘එතස්ස, භගවා, 

කායලො, එතස්ස, සුගත, කායලො, යං භගවා ඉයම චත්තායරො පුග්ගයල
විත්ථායරන විභයජයය. භගවයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන 

හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයත භික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

7. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො

අයචලයකො යහොති මුත්තාචායරො හත්ථාපයලඛයනො [හත්ථාවයලඛයනො

(සයා. කං.)] නඑහිභද්දන්තියකො නතිට්ඨභද්දන්තියකො [නඑහිභදන්තියකො, 

නතිට්ඨභදන්තියකො (සී. සයා. කං. .).)]; නාභිහටං න උද්දිස්සකතං න 

නිමන්තනං සාදියති; යසො න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති න කයළොපිමුඛා 

[ඛයළොපිමුයඛො (සී.)] පටිග්ගණ්හාතිනඑළකමන්තරංන දණ්ඩමන්තරංන 
මුසලමන්තරංන ද්වින්නං භුඤ්ජමානානංනගබ්භිනියානපායමානායන
පුරිසන්තරගතායන සඞ්කිත්තීසුනයත්ථසා උපට්ඨියතො යහොතිනයත්ථ

මක්ඛිකා සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී; න මච්ඡං න මංසං න සුරං න යමරයං න

ථුයසොදකංපිවති.යසොඑකාගාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වාගාරියකො
වා යහොති ද්වායලොපියකො…යප.… සත්තාගාරියකො වා යහොති

සත්තායලොපියකො; එකිස්සාපි දත්තියා යායපති, ද්වීහිපි දත්තීහි

යායපති…යප.…සත්තහිපිදත්තීහි යායපති; එකාහිකම්පිආහාරංආහායරති, 

ද්වීහිකම්පි ආහාරං ආහායරති…යප.…සත්තාහිකම්පිආහාරංආහායරති –
ඉති එවරූපං අඩ්ඪමාසිකං පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො

විහරති. යසො සාකභක්යඛො වා යහොති, සාමාකභක්යඛො වා යහොති, 

නීවාරභක්යඛොවායහොති, දද්දුලභක්යඛොවා යහොති, හටභක්යඛො වා යහොති, 

කණභක්යඛො වා යහොති, ආචාමභක්යඛො වා යහොති, පිඤ්ඤාකභක්යඛො වා

යහොති, තිණභක්යඛො වා යහොති, යගොමයභක්යඛො වා යහොති; 

වනමූලඵලාහායරො යායපති පවත්තඵලයභොජී. යසො සාණානිපි ධායරති, 
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මසාණානිපිධායරති, ඡවදුස්සානිපිධායරති, පංසුටෙලානිපිධායරති, තිරීටානිපි

ධායරති, අමනම්පි ධායරති, අමනක්ඛිපම්පි ධායරති, කුසචීරම්පි ධායරති, 

වාකචීරම්පි ධායරති, ඵලකචීරම්පි ධායරති, යකසකම්බලම්පි ධායරති, 

වාළකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ඛම්පි ධායරති; 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. අයං වුච්චති, 

භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපොඅත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

8. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරන්තයපො 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
ඔරබ්භියකොයහොතිසූකරියකො සාකුණියකොමාගවියකොලුද්යදොමච්ඡඝාතයකො
යචොයරොයචොරඝාතයකොයගොඝාතයකොබන්ධනාගාරියකොයයවා පනඤ්යඤපි

යකචි කුරූරකම්මන්තා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරන්තයපො 
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

9. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
රාජාවායහොතිඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතොබ්රාහ්මයණො වාමහාසායලො.යසො

පුරත්ථියමනනගරස්සනවංසන්ථාගාරං [සන්ධාගාරං (ටීකා)] කාරායපත්වා
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා ඛරාමනං නිවායසත්වා සප්පියතයලන කායං
අබ්භඤ්මත්වා මගවිසායණන පිට්ඨිං කණ්ඩුවමායනො නවං සන්ථාගාරං
පවිසති සද්ධිං මයහසියා බ්රාහ්මයණන ච පුයරොහියතන. යසො තත්ථ
අනන්තරහිතායභූමයා හරිතුපලිත්තායයසයයංකප්යපති.එකිස්සායගාවියා

සරූපවච්ඡාය යං එකස්මං ථයන ඛීරං යහොති යතන රාජා යායපති, යං

දුතියස්මංථයනඛීරංයහොතියතන මයහසීයායපති, යංතතියස්මංථයනඛීරං

යහොති යතනබ්රාහ්මයණොපුයරොහියතො යායපති, යංචතුත්ථස්මංථයනඛීරං

යහොතියතනඅග්ගිංජුහති, අවයසයසන වච්ඡයකොයායපති.යසොඑවමාහ–

‘එත්තකාඋසභාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරාහඤ්ඤන්තු

යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරියයො හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා

අජාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, එත්තකාඋරබ්භාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, 

(එත්තකාඅස්සාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය) [( ) නත්ථිසී..). යපොත්ථයකසු], 

එත්තකා රුක්ඛා ඡිජ්ජන්තු යූපත්ථාය, එත්තකා දබ්භා ලූයන්තු

බරිහිසත්ථායා’ති [පරිහිංසත්ථාය (ක.)]. යයපිස්ස යතයහොන්ති දාසාති වා
යපස්සාති වා කම්මකරාති වා යතපි දණ්ඩතජ්මතා භයතජ්මතා අස්සුමුඛා

රුදමානා පරිකම්මානි කයරොන්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
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අත්තන්තයපො ච අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

10. ‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී

බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, තථාගයතො යලොයක
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා.යසො ඉමංයලොකංසයදවකංසමාරකංසබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිං
පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං
යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසති.තංධම්මං
සුණාතිගහපතිවාගහපතිපුත්යතොවාඅඤ්ඤතරස්මංවාකුයල පච්චාජායතො.
යසො තං ධම්මං සුත්වා තථාගයත සද්ධං පටිලභති. යසො යතන
සද්ධාපටිලායභන සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො

ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණංඑකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි

අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන

සමයයන අප්පං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය, මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං

පහාය, අප්පං වාඤාතිපරිවට්ටංපහාය, මහන්තංවා ඤාතිපරිවට්ටංපහාය, 

යකසමස්සුං ඔහායරත්වා, කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියංපබ්බජති. 

11. ‘‘යසොඑවංපබ්බමයතොසමායනොභික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො 

නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී දයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරති.
අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති දින්නාදායී

දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා විහරති. අබ්රහ්මචරියං
පහාය බ්රහ්මචාරී යහොති ආරාචාරී විරයතො යමථුනා ගාමධම්මා. මුසාවාදං
පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො 
පච්චයියකොඅවිසංවාදයකොයලොකස්ස.පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචාය

පටිවිරයතොයහොති, ඉයතො සුත්වානඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයභදාය, අමුත්ර
වාසුත්වානඉයමසංඅක්ඛාතා අමූසංයභදාය–ඉතිභින්නානංවාසන්ධාතා
සහිතානං වා අනුප්පදාතා සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී
සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා යහොති. ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය

පටිවිරයතො යහොති, යා සා වාචා යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ්ගමා
යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා යහොති.
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පටුන 

සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී භූතවාදී

අත්ථවාදීධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචංභාසිතාකායලන සාපයදසං
පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. 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; හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති; 

යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති; දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා

පටිවිරයතො යහොති; කයවික්කයා පටිවිරයතො යහොති; 

තුලාටෙටකංසටෙටමානටෙටා පටිවිරයතො යහොති; 

උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා [සාවියයොගා (සයා. කං. ක.) සාචි

කුටිලපරියායයො] පටිවිරයතො යහොති; 

යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා 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 භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති 

කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන

යයයනව පක්කමති, සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමනා අරියයන
සීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතො අජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුඛංපටිසංයවයදති. 

12. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමත්තග්ගාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.…
මව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමනා අරියයන
ඉන්ද්රියසංවයරනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛං පටිසංයවයදති. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 
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පටුන 

‘‘යසො අභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත 

වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමඤ්මයත පසාරියත සම්පජානකාරී

යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත .)යත

ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම

සම්පජානකාරී යහොති, ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත
තුණ්හීභායවසම්පජානකාරීයහොති. 

13. ‘‘යසො ඉමනාචඅරියයනසීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො, (ඉමායච

අරියාය සන්තුට්ඨියා සමන්නාගයතො,) [පස්ස ම. නි. 1.296

චූළහත්ථිපයදොපයම] ඉමනා ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, 
ඉමනාචඅරියයනසතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතොවිවිත්තංයසනාසනං 
භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුමත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො අභිජ්ඣං යලොයක පහාය විගතාභිජ්යඣන යචතසා

විහරති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති, බයාපාදපයදොසං පහාය

අබයාපන්නචිත්යතො විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.), බයාපාදපයදොසා

චිත්තං පරියසොයධති; ථීනමද්ධං පහාය විගතථීනමද්යධො විහරති

ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, ථීනමද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; 

උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායඅනුද්ධයතොවිහරති අජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො, 

උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති; විචිකිච්ඡං පහාය

තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය
චිත්තං පරියසොයධති. 

‘‘යසොඉයමපඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 

දුබ්බලීකරයණ, විවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං

සවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං

අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; 
.)තියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච 

කායයනපටිසංයවයදති, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති–‘උයපක්ඛයකොසතිමා

සුඛවිහාරී’ති තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති; සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස 
ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

14. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො
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වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි
ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප
– ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

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

15. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත
යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා 
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාදකා මච්ඡාදිට්ඨිකා

මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා 
කායසුචරියතනසමන්නාගතාවචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන
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. 

16. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියය ඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති. ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති. ‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති. ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනීපටිපදා’ති
යථාභූතං පජානාති. ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති. ‘අයං 
ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති. ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති. ‘අයං ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස 

එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං

යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං 

ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
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යනවත්තන්තයපො නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, නපරන්තයපොන

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. යසො අත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

කන්දරකසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. අට්ඨකනාගරසුත්තං 

17. එවං යමසුතං– එකංසමයංආයස්මාආනන්යදොයවසාලියංවිහරති

යබලුවගාමයක [යවළුවගාමයක (සයා.කං.ක.)]. යතනයඛොපනසමයයන
දසයමො ගහපති අට්ඨකනාගයරො පාටලිපුත්තං අනුප්පත්යතො යහොති
යකනචියදවකරණීයයන. අථ යඛො දසයමො ගහපති අට්ඨකනාගයරො යයන 

කුක්කුටාරායමො යයනඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
තං භික්ඛුං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

දසයමො ගහපති අට්ඨකනාගයරො තං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘කහං නු යඛො, 

භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො එතරහි විහරති? දස්සනකාමා හි මයං තං

ආයස්මන්තං ආනන්ද’’න්ති. ‘‘එයසො, ගහපති, ආයස්මා ආනන්යදො
යවසාලියං විහරති යබලුවගාමයක’’ති. අථ යඛො දසයමො ගහපති
අට්ඨකනාගයරොපාටලිපුත්යතතංකරණීයං තීයරත්වායයනයවසාලීයයන

යබලුවගාමයකො යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
ආයස්මන්තංආනන්දංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

18. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො දසයමො ගහපති අට්ඨකනාගයරො 

ආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච–‘‘අත්ථිනුයඛො, භන්යතආනන්ද, යතන
භගවතා ජානතාපස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධනඑකධම්යමොඅක්ඛායතො
යත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො

අවිමුත්තඤ්යචව චිත්තං විමුච්චති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ඛයං

ගච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තඤ්චඅනුත්තරංයයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාතී’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, ගහපති, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධනඑකධම්යමො අක්ඛායතොයත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස

ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තඤ්යචව චිත්තං විමුච්චති, 

අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං
යයොගක්යඛමං අනුපාපුණාතී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත ආනන්ද, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන එකධම්යමො අක්ඛායතො යත්ථ භික්ඛුයනො 
අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තඤ්යචව චිත්තං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 
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පටුන 

විමුච්චති, අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච

අනුත්තරංයයොගක්යඛමං අනුපාපුණාතී’’ති? 

19. ‘‘ඉධ, ගහපති, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ඉදම්පි පඨමං ඣානං අභිසඞ්ඛතං
අභිසඤ්යචතයිතං. යං යඛො පන කිඤ්චි අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං
තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පජානාති. යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං ඛයං

පාපුණාති.යනොයචආසවානංඛයංපාපුණාති, යතයනවධම්මරායගන තාය
ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා.

අයම්පි යඛො, ගහපති, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධනඑකධම්යමො අක්ඛායතොයත්ථභික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස

ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තඤ්යචව චිත්තං විමුච්චති, 

අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං
යයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

20. ‘‘පුනචපරං, ගහපති, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ඉදම්පි යඛො දුතියං ඣානං අභිසඞ්ඛතං
අභිසඤ්යචතයිතං… අනුත්තරංයයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු .)තියා ච විරාගා…යප.… තතියංඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. යසොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘ඉදම්පියඛොතතියංඣානං
අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං…යප.… අනුත්තරං යයොගක්යඛමං
අනුපාපුණාති. 

‘‘පුනචපරං, ගහපති, භික්ඛුසුඛස්සචපහානා …යප.…චතුත්ථංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ඉදම්පි යඛො චතුත්ථං
ඣානං අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං… අනුත්තරං යයොගක්යඛමං 
අනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං 

ඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථාචතුත්ථං [චතුත්ථිං (සී..).)]. 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං 
යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන

අයවයරන අබයාබජ්යඣන [අබයාපජ්යඣන (සී. සයා. .).), අබයාපජ්යජන
(ක.) අඞ්ගුත්තරතිකනිපාතටීකාඔයලොයකතබ්බා] ඵරිත්වාවිහරති.යසොඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයම්පි යඛො යමත්තායචයතොවිමුත්ති අභිසඞ්ඛතා
අභිසඤ්යචතයිතා. යං යඛො පන කිඤ්චි අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

12 

පටුන 

තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පජානාති. යසො තත්ථ ඨියතො…යප.… 

අනුත්තරංයයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.…
මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.…උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාඑකංදිසං

ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන
ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයම්පි යඛො
උයපක්ඛායචයතොවිමුත්තිඅභිසඞ්ඛතා අභිසඤ්යචතයිතා.යංයඛොපනකිඤ්චි
අභිසඞ්ඛතංඅභිසඤ්යචතයිතංතදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ත්න්ත්ති පජානාති.
යසොතත්ථඨියතො…අනුත්තරං යයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයම්පියඛො ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තිඅභිසඞ්ඛතා
අභිසඤ්යචතයිතා. යං යඛො පන කිඤ්චි අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං
තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති පජානාති. යසො තත්ථ ඨියතො…යප.…
අනුත්තරංයයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයම්පි යඛො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිඅභිසඞ්ඛතා අභිසඤ්යචතයිතා.යංයඛොපන
කිඤ්චි අභිසඞ්ඛතං අභිසඤ්යචතයිතං තදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති
පජානාති. යසො තත්ථ ඨියතො…යප.… අනුත්තරං යයොගක්යඛමං 
අනුපාපුණාති. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, භික්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.
යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයම්පි යඛො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්ති
අභිසඞ්ඛතා අභිසඤ්යචතයිතා. යං යඛො පන කිඤ්චි අභිසඞ්ඛතං
අභිසඤ්යචතයිතංතදනිච්චං නියරොධධම්ම’න්තිපජානාති.යසොතත්ථඨියතො

ආසවානං ඛයං පාපුණාති. යනො යච ආසවානං ඛයං පාපුණාති, යතයනව
ධම්මරායගනතායධම්මනන්දියාපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානං 
පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොතිතත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා

යලොකා. අයම්පි යඛො, ගහපති, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධනඑකධම්යමො අක්ඛායතො යත්ථභික්ඛුයනොඅප්පමත්තස්ස

ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තඤ්යචව චිත්තං විමුච්චති, 
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අපරික්ඛීණා ච ආසවා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තඤ්ච අනුත්තරං
යයොගක්යඛමංඅනුපාපුණාතී’’ති. 

21. එවංවුත්යත, දසයමොගහපතිඅට්ඨකනාගයරොආයස්මන්තංආනන්දං 

එතදයවොච – ‘‘යසයයථාපි, භන්යත ආනන්ද, පුරියසො එකංව නිධිමුඛං

ගයවසන්යතොසකියදව එකාදසනිධිමුඛානි අධිගච්යඡයය; එවයමවයඛො අහං, 

භන්යත, එකංඅමතද්වාරංගයවසන්යතොසකියදව [සකිංයදව (ක.)] එකාදස

අමතද්වාරානි අලත්ථං භාවනාය. යසයයථාපි, භන්යත, පුරිසස්ස අගාරං

එකාදසද්වාරං, යසො තස්මං අගායර ආදිත්යත එකයමයකනපි ද්වායරන

සක්කුයණයය අත්තානං යසොත්ථිං කාතුං; එවයමව යඛො අහං, භන්යත, 
ඉයමසං එකාදසන්නං අමතද්වාරානං එකයමයකනපි අමතද්වායරන

සක්කුණිස්සාම අත්තානං යසොත්ථිං කාතුං. ඉයමහි නාම, භන්යත, 

අඤ්ඤතිත්ථියාආචරියස්සආචරියධනංපරියයසිස්සන්ති, කිමඞ්ගං [කිං(සී.

.).)] පනාහං ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පූජං න කරිස්සාමී’’ති! අථ යඛො
දසයමො ගහපති අට්ඨකනාගයරො පාටලිපුත්තකඤ්ච යවසාලිකඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝංසන්නිපායතත්වාපණීයතනඛාදනීයයන යභොජනීයයනසහත්ථා

සන්තප්යපසි සම්පවායරසි, එකයමකඤ්ච භික්ඛුං පච්යචකං දුස්සයුයගන

අච්ඡායදසි, ආයස්මන්තඤ්චආනන්දංතිචීවයරනඅච්ඡායදසි, ආයස්මයතොච 
ආනන්දස්සපඤ්චසතවිහාරංකාරායපසීති. 

අට්ඨකනාගරසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. යසඛසුත්තං 

22. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මංනියරොධාරායම.යතනයඛොපනසමයයන කාපිලවත්ථවානං 

[කපිලවත්ථුවාසීනං (ක.)] සකයානං නවං සන්ථාගාරං අචිරකාරිතං යහොති

අනජ්ඣාවුට්ඨං [අනජ්ඣාවුත්ථං (සී. සයා. කං. .).)] සමයණන වා
බ්රාහ්මයණනවායකනචිවාමනුස්සභූයතන.අථයඛො කාපිලවත්ථවාසකයා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො කාපිලවත්ථවා සකයා 

භගවන්තංඑතදයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, කාපිලවත්ථවානංසකයානංනවං

සන්ථාගාරං අචිරකාරිතං [අචිරකාරිතං යහොති (සයා. කං. ක.)] 
අනජ්ඣාවුට්ඨංසමයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යකනචිවාමනුස්සභූයතන.

තං, භන්යත, භගවා පඨමං පරිභුඤ්ජතු. භගවතා පඨමං පරිභුත්තං පච්ඡා
කාපිලවත්ථවාසකයා පරිභුඤ්මස්සන්ති.තදස්සකාපිලවත්ථවානංසකයානං

දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො
කාපිලවත්ථවා සකයා භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා
භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන නවං සන්ථාගාරං

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා සබ්බසන්ථරිං සන්ථාගාරං 

[සබ්බසන්ථරිං සන්ථතං (ක.)] සන්ථරිත්වා ආසනානි පඤ්ඤයපත්වා 
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පටුන 

උදකමණිකං උපට්ඨයපත්වා යතලප්පදීපං ආයරොයපත්වා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨංසු. එකමන්තංඨිතායඛොකාපිලවත්ථවාසකයාභගවන්තංඑතදයවොචුං

–‘‘සබ්බසන්ථරිං සන්ථතං, භන්යත, සන්ථාගාරං, ආසනානිපඤ්ඤත්තානි, 

උදකමණියකො උපට්ඨාපියතො, යතලප්පදීයපො ආයරොපියතො. යස්සදානි, 

භන්යත, භගවා කාලං මඤ්ඤතී’’ති. අථ යඛො භගවා නිවායසත්වා

පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන සන්ථාගාරං යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වාපායදපක්ඛායලත්වාසන්ථාගාරංපවිසිත්වා මජ්ඣිමංථම්භං
නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි. භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො පායද පක්ඛායලත්වා

සන්ථාගාරං පවිසිත්වා පච්ඡිමං භිත්තිං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි, 
භගවන්තංයයව පුරක්ඛත්වා. කාපිලවත්ථවාපි යඛො සකයා පායද
පක්ඛායලත්වා සන්ථාගාරං පවිසිත්වා පුරත්ථිමං භිත්තිං නිස්සාය

පච්ඡිමාභිමුඛා නිසීදිංසු, භගවන්තංයයව පුරක්ඛත්වා. අථ යඛො භගවා
කාපිලවත්ථයව සයකය බහුයදව රත්තිං ධම්මයා කථාය සන්දස්යසත්වා
සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං

ආමන්යතසි–‘‘පටිභාතුතං, ආනන්ද, කාපිලවත්ථවානංසකයානංයසයඛො

පාටිපයදො [පටිපයදො (සයා. කං. ක.)]. පිට්ඨි යම ආගිලායති; තමහං

ආයමස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො 
පච්චස්යසොසි. අථ යඛො භගවා චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා

දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි, පායද පාදං අච්චාධාය, සයතො

සම්පජායනො, උට්ඨානසඤ්ඤංමනසි කරිත්වා. 

23. අථයඛොආයස්මාආනන්යදොමහානාමංසක්කංආමන්යතසි–‘‘ඉධ, 

මහානාම, අරියසාවයකො සීලසම්පන්යනො යහොති, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො

යහොති, යභොජයනමත්තඤ්ඤූයහොති, ජාගරියංඅනුයුත්යතොයහොති, සත්තහි 

සද්ධම්යමහි සමන්නාගයතො යහොති, චතුන්නංඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

24. ‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකො සීලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 

මහානාම, අරියසාවයකො සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති

ආචාරයගොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය

සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. එවං යඛො, මහානාම, අරියසාවයකො සීලසම්පන්යනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති? 

ඉධ, මහානාම, අරියසාවයකොචක්ඛුනාරූපංදිස්වානනිමත්තග්ගාහීයහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.…
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මව්හාය රසං සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති. එවංයඛො, මහානාම, අරියසාවයකො
ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකොයභොජයනමත්තඤ්ඤූයහොති? ඉධ, 

මහානාම, අරියසාවයකො පටිසඞ්ඛා යයොනියසොආහාරංආහායරති – ‘යනව

දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය; යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස

ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය. ඉති පුරාණඤ්ච

යවදනං පටිහඞ්ඛාම, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාම, යාත්රා ච යම

භවිස්සති අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහායරො චා’ති. එවං යඛො, මහානාම, 

අරියසාවයකොයභොජයනමත්තඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකොජාගරියංඅනුයුත්යතොයහොති? ඉධ, 

මහානාම, අරියසාවයකො දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි

ධම්යමහිචිත්තංපරියසොයධති, රත්තියාපඨමංයාමංචඞ්කයමනනිසජ්ජාය

ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති, රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං

දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති, පායද පාදං අච්චාධාය, සයතො

සම්පජායනො, උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා, රත්තියා පච්ඡිමං යාමං 
පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං

පරියසොයධති. එවං යඛො, මහානාම, අරියසාවයකො ජාගරියං අනුයුත්යතො
යහොති. 

25. ‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකො සත්තහි සද්ධම්යමහි

සමන්නාගයතො යහොති? ඉධ, මහානාම, අරියසාවයකො සද්යධො යහොති, 
සද්දහති තථාගතස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි

සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. හිරිමා යහොති, හිරීයති

කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන මයනොදුච්චරියතන, හිරීයති පාපකානං

අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. ඔත්තප්.) යහොති, ඔත්තප්පති

කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන මයනොදුච්චරියතන, ඔත්තප්පති පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථා සබයඤ්ජනා යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා [බහූ සුතා (?)] 

යහොන්තිධාතා [ධතා (සී.සයා.කං..).)] වචසාපරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතා 

දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා.ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානංධම්මානංපහානාය, 

කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො
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අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. සතිමා යහොති, පරයමන

සතියනපක්යකන සමන්නාගයතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා 

අනුස්සරිතා.පඤ්ඤවායහොති, උදයත්ථගාමනියාපඤ්ඤායසමන්නාගයතො, 

අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛයගාමනියා. එවං යඛො, මහානාම, 
අරියසාවයකොසත්තහි සද්ධම්යමහිසමන්නාගයතොයහොති. 

26. ‘‘කථඤ්ච, මහානාම, අරියසාවයකො චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී 

අකසිරලාභී? ඉධ, මහානාම, අරියසාවයකො විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච

අකුසයලහිධම්යමහි, සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛංපඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං

සම්පසාදනං…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; .)තියා ච

විරාගා…යප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; සුඛස්ස ච පහානා
දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං 

අත්ථඞ්ගමා…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, 

මහානාම, අරියසාවයකො චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. 

27. ‘‘යයතොයඛො, මහානාම, අරියසාවයකොඑවංසීලසම්පන්යනොයහොති, 

එවං ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, එවං යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, 

එවංජාගරියං අනුයුත්යතොයහොති, එවංසත්තහිසද්ධම්යමහිසමන්නාගයතො 

යහොති, එවං චතුන්නංඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං

නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, අයං වුච්චති, මහානාම, 

අරියසාවයකො යසයඛො පාටිපයදො අපුච්චණ්ඩතාය සමාපන්යනො, භබ්යබො

අභිනිබ්භිදාය, භබ්යබො සම්යබොධාය, භබ්යබොඅනුත්තරස්සයයොගක්යඛමස්ස

අධිගමාය. යසයයථාපි, මහානාම, කුක්කුටියා අණ්ඩානි අට්ඨ වා දස වා
ද්වාදස වා තානාස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි සම්මා පරියසදිතානි

සම්මාපරිභාවිතානි, කිඤ්චාපිතස්සාකුක්කුටියාන එවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය
– ‘අයහො වතියම කුක්කුටයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා

අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්යජයය’න්ති, අථ යඛො
භබ්බාව යත කුක්කුටයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා

අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්මතුං. එවයමව යඛො, 

මහානාම, යයතොඅරියසාවයකොඑවංසීලසම්පන්යනොයහොති, එවංඉන්ද්රියයසු

ගුත්තද්වායරො යහොති, එවං යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, එවං ජාගරියං

අනුයුත්යතො යහොති, එවං සත්තහි සද්ධම්යමහිසමන්නාගයතො යහොති, එවං
චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී

යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, අයං වුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො

යසයඛො පාටිපයදො අපුච්චණ්ඩතාය සමාපන්යනො, භබ්යබො අභිනිබ්භිදාය, 

භබ්යබොසම්යබොධාය, භබ්යබොඅනුත්තරස්සයයොගක්යඛමස්ස අධිගමාය. 
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28. ‘‘ස යඛො යසො, මහානාම, අරියසාවයකො ඉමංයයව අනුත්තරං 

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 

යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, අයමස්ස
පඨමාභිනිබ්භිදායහොතිකුක්කුටච්ඡාපකස්යසව අණ්ඩයකොසම්හා. 

‘‘ස යඛො යසො, මහානාම, අරියසාවයකො ඉමංයය අනුත්තරං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග

සත්යත පජානාති, අයමස්ස දුතියාභිනිබ්භිදා යහොති කුක්කුටච්ඡාපකස්යසව
අණ්ඩයකොසම්හා. 

‘‘ස යඛො යසො, මහානාම, අරියසාවයකො ඉමංයයව අනුත්තරං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහරති, අයමස්ස තතියාභිනිබ්භිදා යහොති කුක්කුටච්ඡාපකස්යසව 
අණ්ඩයකොසම්හා. 

29. ‘‘යම්පි [යම්පි යඛො(ක.)], මහානාම, අරියසාවයකොසීලසම්පන්යනො

යහොති, ඉදම්පිස්ස යහොති චරණස්මං; යම්පි, මහානාම, අරියසාවයකො

ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, ඉදම්පිස්ස යහොති චරණස්මං; යම්පි, 

මහානාම, අරියසාවයකො යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, ඉදම්පිස්ස යහොති

චරණස්මං; යම්පි, මහානාම, අරියසාවයකො ජාගරියං අනුයුත්යතො යහොති, 

ඉදම්පිස්ස යහොති චරණස්මං; යම්පි, මහානාම, අරියසාවයකො සත්තහි

සද්ධම්යමහි සමන්නාගයතො යහොති, ඉදම්පිස්ස යහොති චරණස්මං; යම්පි, 

මහානාම, අරියසාවයකො චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, 
ඉදම්පිස්සයහොතිචරණස්මං. 

‘‘යඤ්ච යඛො, මහානාම, අරියසාවයකො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 

අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති

සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, ඉදම්පිස්ස

යහොති විජ්ජාය; යම්පි, මහානාම, අරියසාවයකො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත

දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති, ඉදම්පිස්ස යහොති 

විජ්ජාය. යම්පි, මහානාම, අරියසාවයකො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති, ඉදම්පිස්සයහොතිවිජ්ජාය. 
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‘‘අයං වුච්චති, මහානාම, අරියසාවයකො විජ්ජාසම්පන්යනො ඉතිපි
චරණසම්පන්යනොඉතිපිවිජ්ජාචරණසම්පන්යනොඉතිපි. 

30. ‘‘බ්රහ්මුනායපසා, මහානාම, සනඞ්කුමායරනගාථාභාසිතා – 

‘ඛත්තියයොයසට්යඨොජයනතස්මං, යයයගොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොයසට්යඨොයදවමානුයස’ති. 

‘‘සා යඛො පයනසා, මහානාම, බ්රහ්මුනා සනඞ්කුමායරන ගාථා සුගීතා

යනො දුග්ගීතා, සුභාසිතායනොදුබ්භාසිතා, අත්ථසංහිතායනොඅනත්ථසංහිතා, 
අනුමතා භගවතා’’ති. 

අථ යඛොභගවාඋට්ඨහිත්වාආයස්මන්තං ආනන්දංආමන්යතසි–‘‘සාධු

සාධු, ආනන්ද, සාධුයඛොත්වං, ආනන්ද, කාපිලවත්ථවානං සකයානංයසඛං
පාටිපදංඅභාසී’’ති. 

ඉදමයවොචායස්මා ආනන්යදො.සමනුඤ්යඤොසත්ථා අයහොසි. අත්තමනා
කාපිලවත්ථවාසකයාආයස්මයතොආනන්දස්සභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

යසඛසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. යපොතලිෙසුත්තං 

31. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාඅඞ්ගුත්තරායපසුවිහරතිආපණං
නාම අඞ්ගුත්තරාපානං නිගයමො. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදායආපණං පිණ්ඩාය පාවිසි. ආපයණ පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයනඤ්ඤතයරො
වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කම දිවාවිහාරාය. තං වනසණ්ඩං

අජ්යඣොගායහත්වා [අජ්යඣොගයහත්වා (සී. සයා. කං.), අජ්යඣොගාහිත්වා
(.).ක.)] අඤ්ඤතරස්මංරුක්ඛමූයල දිවාවිහාරංනිසීදි. යපොතලියයොපි යඛො

ගහපති සම්පන්නනිවාසනපාවුරයණො [පාපුරයණො (සී. සයා. කං.)] 

ඡත්තුපාහනාහි [ඡත්තුපාහයනො (ක.)] ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො

අනුවිචරමායනො යයන යසො වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

තං වනසණ්ඩං අජ්යඣොගායහත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතං යඛොයපොතලියංගහපතිං

භගවාඑතදයවොච–‘‘සංවිජ්ජන්තියඛො, ගහපති, ආසනානි; සයචආකඞ්ඛසි 

නිසීදා’’ති.එවංවුත්යත, යපොතලියයොගහපති‘‘ගහපතිවායදනමංසමයණො
යගොතයමොසමුදාචරතී’’ති කුපියතොඅනත්තමයනොතුණ්හීඅයහොසි. දුතියම්පි
යඛොභගවා…යප.… තතියම්පියඛොභගවායපොතලියංගහපතිංඑතදයවොච–

‘‘සංවිජ්ජන්ති යඛො, ගහපති, ආසනානි; සයච ආකඞ්ඛසි නිසීදා’’ති. ‘‘එවං

වුත්යත, යපොතලියයො ගහපති ගහපතිවායදන මං සමයණො යගොතයමො
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සමුදාචරතී’’තිකුපියතොඅනත්තමයනොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘තයිදං, යභො 

යගොතම, නච්ඡන්නං, තයිදං නප්පතිරූපං, යං මං ත්වං ගහපතිවායදන 

සමුදාචරසී’’ති.‘‘යතහියත, ගහපති, ආකාරා, යතලිඞ්ගා, යත නිමත්තායථා

තං ගහපතිස්සා’’ති. ‘‘තථා හි පන යම, යභො යගොතම, සබ්යබ කම්මන්තා 

පටික්ඛිත්තා, සබ්යබ යවොහාරා සමුච්ඡින්නා’’ති. ‘‘යථා කථං පන යත, 

ගහපති, සබ්යබ කම්මන්තාපටික්ඛිත්තා, සබ්යබයවොහාරාසමුච්ඡින්නා’’ති? 

‘‘ඉධයම, යභොයගොතම, යං අයහොසිධනංවාධඤ්ඤංවාරජතංවාජාතරූපං

වා සබ්බං තං පුත්තානං දායජ්ජං නියයාතං, තත්ථාහං අයනොවාදී අනුපවාදී

ඝාසච්ඡාදනපරයමො විහරාම. එවං යඛො යම [එවඤ්ච යම (සයා.), එවං යම

(ක.)], යභො යගොතම, සබ්යබ කම්මන්තා පටික්ඛිත්තා, සබ්යබ යවොහාරා

සමුච්ඡින්නා’’ති. ‘‘අඤ්ඤථා යඛො ත්වං, ගහපති, යවොහාරසමුච්යඡදං වදසි, 

අඤ්ඤථා ච පන අරියස්ස විනයය යවොහාරසමුච්යඡයදො යහොතී’’ති. ‘‘යථා

කථංපන, භන්යත, අරියස්සවිනයයයවොහාරසමුච්යඡයදොයහොති? සාධුයම, 

භන්යත, භගවා තථා ධම්මං යදයසතු යථා අරියස්ස විනයය

යවොහාරසමුච්යඡයදො යහොතී’’ති. ‘‘යතනහි, ගහපති, සුණාහි, සාධුකංමනසි

කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යපොතලියයො ගහපති
භගවයතොපච්චස්යසොසි. 

32. භගවා එතදයවොච – ‘‘අට්ඨ යඛො ඉයම, ගහපති, ධම්මා අරියස්ස 

විනයය යවොහාරසමුච්යඡදාය සංවත්තන්ති. කතයම අට්ඨ? අපාණාතිපාතං

නිස්සාය පාණාතිපායතො පහාතබ්යබො; දින්නාදානං නිස්සාය අදින්නාදානං

පහාතබ්බං; සච්චවාචං [සච්චං වාචං (සයා.)] නිස්සාය මුසාවායදො

පහාතබ්යබො; අපිසුණං වාචංනිස්සායපිසුණාවාචාපහාතබ්බා; අගිද්ධියලොභං

නිස්සායගිද්ධියලොයභො පහාතබ්යබො; අනින්දායරොසංනිස්සායනින්දායරොයසො

පහාතබ්යබො; අක්යකොධූපායාසං නිස්සාය යකොධූපායායසො පහාතබ්යබො; 

අනතිමානං නිස්සාය අතිමායනො පහාතබ්යබො. ඉයම යඛො, ගහපති, අට්ඨ 

ධම්මා සංඛිත්යතන වුත්තා, විත්ථායරන අවිභත්තා, අරියස්ස විනයය

යවොහාරසමුච්යඡදාය සංවත්තන්තී’’ති. ‘‘යයයම [යයයමපන(සයා.ක.)], 

භන්යත, භගවතාඅට්ඨධම්මාසංඛිත්යතනවුත්තා, විත්ථායරනඅවිභත්තා, 

අරියස්ස විනයය යවොහාරසමුච්යඡදාය සංවත්තන්ති, සාධු යම, භන්යත, 

භගවා ඉයම අට්ඨ ධම්යම විත්ථායරන [විත්ථායරත්වා (ක.)] විභජතු

අනුකම්පං උපාදායා’’ති.‘‘යතනහි, ගහපති, සුණාහි, සාධුකංමනසිකයරොහි, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යපොතලියයො ගහපති භගවයතො
පච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

33. ‘‘‘අපාණාතිපාතං නිස්සායපාණාතිපායතොපහාතබ්යබො’තිඉතියඛො

පයනතංවුත්තංකිඤ්යචතං පටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යයසං යඛො අහං සංයයොජනානං යහතු පාණාතිපාතී

අස්සං, යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො.

අහඤ්යචව [අහඤ්යච (?)] යඛො පන පාණාතිපාතී අස්සං, අත්තාපි මං
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පටුන 

උපවයදයය පාණාතිපාතපච්චයා, අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ [අනුවිච්ච විඤ්ඤූ

(සී.සයා..).)] ගරයහයයං පාණාතිපාතපච්චයා, කායස්සයභදාපරංමරණා
දුග්ගතිපාටිකඞ්ඛාපාණාතිපාතපච්චයා. එතයදවයඛොපනසංයයොජනංඑතං
නීවරණං යදිදං පාණාතිපායතො. යය ච පාණාතිපාතපච්චයා උප්පජ්යජයයං

ආසවා විඝාතපරිළාහා, පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස එවංස යත ආසවා 
විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති’. ‘අපාණාතිපාතං නිස්සාය පාණාතිපායතො
පහාතබ්යබො’ති–ඉති යන්තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

34. ‘‘‘දින්නාදානං නිස්සාය අදින්නාදානං පහාතබ්බ’න්ති ඉති යඛො

පයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොඉති

පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයසංයඛොඅහංසංයයොජනානංයහතුඅදින්නාදායී අස්සං, 
යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො. අහඤ්යචව

යඛොපන අදින්නාදායීඅස්සං, අත්තාපිමංඋපවයදයයඅදින්නාදානපච්චයා, 

අනුවිච්චාපිමං විඤ්ඤූගරයහයයංඅදින්නාදානපච්චයා, කායස්සයභදාපරං
මරණා දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා අදින්නාදානපච්චයා. එතයදව යඛො පන
සංයයොජනංඑතංනීවරණංයදිදංඅදින්නාදානං.යයච අදින්නාදානපච්චයා
උප්පජ්යජයයංආසවාවිඝාතපරිළාහා අදින්නාදානා පටිවිරතස්සඑවංසයත
ආසවා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති’. ‘දින්නාදානං නිස්සාය අදින්නාදානං
පහාතබ්බ’න්ති–ඉතියන්තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

35. ‘‘‘සච්චවාචංනිස්සායමුසාවායදොපහාතබ්යබො’තිඉතියඛො පයනතං

වුත්තං කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යයසං යඛො අහං සංයයොජනානං යහතු මුසාවාදී අස්සං, 
යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො. අහඤ්යචව

යඛො පන මුසාවාදී අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය මුසාවාදපච්චයා, 

අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයං මුසාවාදපච්චයා, කායස්ස යභදා පරං
මරණා දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා මුසාවාදපච්චයා. එතයදව යඛො පන සංයයොජනං 

එතං නීවරණං යදිදං මුසාවායදො. යය ච මුසාවාදපච්චයා උප්පජ්යජයයං

ආසවා විඝාතපරිළාහා, මුසාවාදා පටිවිරතස්ස එවංස යත ආසවා
විඝාතපරිළාහානයහොන්ති’.‘සච්චවාචංනිස්සායමුසාවායදොපහාතබ්යබො’ති
–ඉති යන්තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

36. ‘‘‘අපිසුණං වාචං නිස්සාය පිසුණා වාචා පහාතබ්බා’ති ඉති යඛො

පයනතංවුත්තංකිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යයසං යඛො අහං සංයයොජනානං යහතු පිසුණවායචො

අස්සං, යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො.

අහඤ්යචව යඛො පන පිසුණවායචො අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය

පිසුණවාචාපච්චයා, අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයං පිසුණවාචාපච්චයා, 
කායස්සයභදාපරංමරණා දුග්ගතිපාටිකඞ්ඛා පිසුණවාචාපච්චයා.එතයදව
යඛො පන සංයයොජනං එතං නීවරණං යදිදං පිසුණා වාචා. යය ච 
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පිසුණවාචාපච්චයා උප්පජ්යජයයං ආසවා විඝාතපරිළාහා, පිසුණාය වාචාය

පටිවිරතස්සඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති’. ‘අපිසුණංවාචං
නිස්සායපිසුණාවාචාපහාතබ්බා’ති–ඉතියන්තංවුත්තංඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

37. ‘‘‘අගිද්ධියලොභං නිස්සාය ගිද්ධියලොයභො පහාතබ්යබො’ති ඉති යඛො

පයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයසංයඛොඅහංසංයයොජනානංයහතුගිද්ධියලොභීඅස්සං, 
යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො. අහඤ්යචව

යඛො පන ගිද්ධියලොභී අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය ගිද්ධියලොභපච්චයා, 

අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූගරයහයයං ගිද්ධියලොභපච්චයා, කායස්ස යභදා පරං
මරණාදුග්ගතිපාටිකඞ්ඛාගිද්ධියලොභපච්චයා. එතයදවයඛොපනසංයයොජනං
එතංනීවරණංයදිදංගිද්ධියලොයභො.යයචගිද්ධියලොභපච්චයා උප්පජ්යජයයං

ආසවා විඝාතපරිළාහා, ගිද්ධියලොභා පටිවිරතස්ස එවංස යත ආසවා 
විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති’. ‘අගිද්ධියලොභං නිස්සාය ගිද්ධියලොයභො
පහාතබ්යබො’ති–ඉති යන්තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

38. ‘‘‘අනින්දායරොසංනිස්සායනින්දායරොයසොපහාතබ්යබො’තිඉති යඛො 

පයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යයසං යඛො අහං සංයයොජනානං යහතු නින්දායරොසී

අස්සං, යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො.

අහඤ්යචව යඛො පන නින්දායරොසී අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය 

නින්දායරොසපච්චයා, අනුවිච්චාපිමංවිඤ්ඤූගරයහයයංනින්දායරොසපච්චයා, 
කායස්ස යභදාපරංමරණාදුග්ගතිපාටිකඞ්ඛානින්දායරොසපච්චයා.එතයදව
යඛො පන සංයයොජනං එතං නීවරණං යදිදං නින්දායරොයසො. යය ච

නින්දායරොසපච්චයාඋප්පජ්යජයයංආසවා විඝාතපරිළාහා, අනින්දායරොසිස්ස

එවංස යත ආසවා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති’. ‘අනින්දායරොසං නිස්සාය
නින්දායරොයසොපහාතබ්යබො’ති–ඉතියන්තංවුත්තංඉදයමතං පටිච්චවුත්තං. 

39. ‘‘‘අක්යකොධූපායාසංනිස්සාය යකොධූපායායසො පහාතබ්යබො’ති ඉති 

යඛොපයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයසංයඛොඅහංසංයයොජනානංයහතුයකොධූපායාසී

අස්සං, යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො.

අහඤ්යචව යඛො පන යකොධූපායාසී අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය

යකොධූපායාසපච්චයා, අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයං

යකොධූපායාසපච්චයා, කායස්ස යභදා පරං මරණා දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා 
යකොධූපායාසපච්චයා. එතයදව යඛො පන සංයයොජනං එතං නීවරණං යදිදං
යකොධූපායායසො. යය ච යකොධූපායාසපච්චයා උප්පජ්යජයයං ආසවා

විඝාතපරිළාහා, අක්යකොධූපායාසිස්ස එවංස යත ආසවා විඝාතපරිළාහා න
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යහොන්ති’. ‘අක්යකොධූපායාසං නිස්සාය යකොධූපායායසො පහාතබ්යබො’ති –
ඉතියන්තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

40. ‘‘‘අනතිමානංනිස්සායඅතිමායනොපහාතබ්යබො’තිඉතියඛොපයනතං 

වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යයසං යඛො අහං සංයයොජනානං යහතු අතිමානී අස්සං, 
යතසාහං සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය පටිපන්යනො. අහඤ්යචව

යඛො පන අතිමානී අස්සං, අත්තාපි මං උපවයදයය අතිමානපච්චයා, 

අනුවිච්චාපි මං විඤ්ඤූ ගරයහයයං අතිමානපච්චයා, කායස්ස යභදා පරං
මරණා දුග්ගති පාටිකඞ්ඛා අතිමානපච්චයා. එතයදව යඛො පන සංයයොජනං
එතං නීවරණං යදිදං අතිමායනො. යය ච අතිමානපච්චයා උප්පජ්යජයයං

ආසවා විඝාතපරිළාහා, අනතිමානිස්ස එවංස යතආසවා විඝාතපරිළාහාන
යහොන්ති’. ‘අනතිමානං නිස්සාය අතිමායනො පහාතබ්යබො’ති – ඉති යන්තං 
වුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

41. ‘‘ඉයම යඛො, ගහපති, අට්ඨධම්මාසංඛිත්යතනවුත්තා, විත්ථායරන

විභත්තා [අවිභත්තා (සයා.ක.)], යයඅරියස්සවිනයයයවොහාරසමුච්යඡදාය 

සංවත්තන්ති; න ත්යවව තාව අරියස්ස විනයය සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා
සබ්බං යවොහාරසමුච්යඡයදොයහොතී’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, භන්යත, අරියස්ස විනයය සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා 

සබ්බං යවොහාරසමුච්යඡයදො යහොති? සාධු යම, භන්යත, භගවා තථා ධම්මං
යදයසතු යථා අරියස්ස විනයය සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං

යවොහාරසමුච්යඡයදො යහොතී’’ති. ‘‘යතනහි, ගහපති, සුණාහි, සාධුකංමනසි

කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යපොතලියයො ගහපති
භගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

කාමාදීනවකථා 

42. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, කුක්කුයරො මඝච්ඡාදුබ්බලයපයරයතො
යගොඝාතකසූනං පච්චුපට්ඨියතො අස්ස. තයමනං දක්යඛො යගොඝාතයකො වා 
යගොඝාතකන්යතවාසීවාඅට්ඨිකඞ්කලංසුනික්කන්තංනික්කන්තංනිම්මංසං 

යලොහිතමක්ඛිතංඋපසුම්යභයය [උපච්ඡුයභයය(සී..).), උපච්ඡූයභයය(සයා.

කං.), උපච්චුම්යභයය (ක.)]. තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, අපි නු යඛො යසො
කුක්කුයරො අමුං අට්ඨිකඞ්කලං සුනික්කන්තං නික්කන්තං නිම්මංසං

යලොහිතමක්ඛිතංපයලහන්යතොමඝච්ඡාදුබ්බලයංපටිවියනයයා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 
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‘‘අදුඤ්හි, භන්යත, අට්ඨිකඞ්කලං සුනික්කන්තං නික්කන්තං නිම්මංසං
යලොහිතමක්ඛිතං.යාවයදවපනයසොකුක්කුයරොකිලමථස්සවිඝාතස්සභාගී 

අස්සාති. එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –

‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමාවුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා [බහූපායාසා

(සී. සයා. කං. .).)], ආදීනයවො එත්ථ භියයයො’ති. එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායං උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා තං

අභිනිවජ්යජත්වා, යායං උයපක්ඛා එකත්තා එකත්තසිතා යත්ථ සබ්බයසො
යලොකාමසූපාදානාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති තයමවූයපක්ඛංභායවති. 

43. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, ගිජ්යඣො වා කඞ්යකො වා කුලයලො වා 

මංසයපසිං ආදායඋඩ්ඩීයයයය [උඩ්ඩයයයය (සයා..).)]. තයමනංගිජ්ඣාපි
කඞ්කාපි කුලලාපි අනුපතිත්වා අනුපතිත්වා විතච්යඡයයං විස්සජ්යජයයං 

[විරායජයයං (සී. සයා. කං. .).)]. තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, සයච යසො
ගිජ්යඣො වා කඞ්යකො වා කුලයලො වා තං මංසයපසිං න ඛිප්පයමව

පටිනිස්සජ්යජයය, යසොතයතොනිදානං මරණං වානිගච්යඡයයමරණමත්තං

වාදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –

‘මංසයපසූපමාකාමාවුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ
භියයයො’ති. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායං උයපක්ඛා
නානත්තා නානත්තසිතා තං අභිනිවජ්යජත්වා යායං උයපක්ඛා එකත්තා 
එකත්තසිතා යත්ථ සබ්බයසො යලොකාමසූපාදානා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති
තයමවූයපක්ඛං භායවති. 

44. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසොආදිත්තංතිණුක්කංආදාය පටිවාතං

ගච්යඡයය. තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, සයච යසො පුරියසො තං ආදිත්තං
තිණුක්කං න ඛිප්පයමව පටිනිස්සජ්යජයය තස්ස සා ආදිත්තා තිණුක්කා
හත්ථං වා දයහයය බාහුං වා දයහයය අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා

අඞ්ගපච්චඞ්ගං [දයහයය. අඤ්ඤතරං වා අඞ්ගපච්චඞ්ග (සී. .).)] දයහයය, 

යසොතයතොනිදානංමරණංවා නිගච්යඡයයමරණමත්තංවාදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 

‘තිණුක්ටෙපමාකාමාවුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථ
භියයයො’ති. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා…යප.…
තයමවූයපක්ඛංභායවති. 
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45. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, අඞ්ගාරකාසු සාධිකයපොරිසා, පූරාඅඞ්ගාරානං
වීතච්චිකානං වීතධූමානං. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය ජීවිතුකායමො
අමරිතුකායමො සුඛකායමො දුක්ඛප්පටික්ටෙයලො. තයමනං ද්යව බලවන්යතො
පුරිසා නානාබාහාසු ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුං උපකඩ්යඪයයං. තං කිං

මඤ්ඤසි, ගහපති, අපි නු යසො පුරියසො ඉතිචිතියචව කායං

සන්නායමයයා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 

‘‘විදිතඤ්හි, භන්යත, තස්ස පුරිසස්ස ඉමඤ්චාහං අඞ්ගාරකාසුං

පපතිස්සාම, තයතොනිදානං මරණං වා නිගච්ඡිස්සාම මරණමත්තං වා

දුක්ඛ’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 

‘අඞ්ගාරකාසූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො
එත්ථ භියයයො’ති. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා…යප.…
තයමවූයපක්ඛංභායවති. 

46. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසො සුපිනකං පස්යසයය
ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං භූමරාමයණයයකං
යපොක්ඛරණිරාමයණයයකං. යසො පටිබුද්යධො න කිඤ්චි පටිපස්යසයය 

[පස්යසයය (සී. සයා. කං. .).)]. එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති–‘සුපිනටෙපමා කාමාවුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා, 
ආදීනයවොඑත්ථභියයයො’ති…යප.… තයමවූයපක්ඛංභායවති. 

47. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසොයාචිතකංයභොගංයාචිත්වායානං වා 

[යානං (සයා. කං. .).)] යපොරියසයයං [යපොයරොයසයයං (සී. .). ක.), 
ඔයරොයපයය (සයා. කං.)] පවරමණිකුණ්ඩලං. යසො යතහි යාචිතයකහි
යභොයගහිපුරක්ඛයතොපරිවුයතො අන්තරාපණංපටිපජ්යජයය.තයමනංජයනො

දිස්වා එවං වයදයය – ‘යභොගී වත, යභො, පුරියසො, එවං කිර යභොගියනො
යභොගානිභුඤ්ජන්තී’ති.තයමනංසාමකායත්ථයත්යථව පස්යසයයංතත්ථ

තත්යථව සානි හයරයයං. තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, අලං නු යඛො තස්ස

පුරිසස්සඅඤ්ඤථත්තායා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 

‘‘සාමයනො හි, භන්යත, සානි හරන්තී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාචිතටෙපමා කාමා වුත්තා භගවතා
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බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථභියයයො’ති…යප.… තයමවූයපක්ඛං 
භායවති. 

48. ‘‘යසයයථාපි, ගහපති, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර තිබ්යබො
වනසණ්යඩො. තත්රස්ස රුක්යඛො සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො 

[උප්පන්නඵයලො (සයා.)] ච, න චස්සු කානිචි ඵලානි භූමයං පතිතානි. අථ
පුරියසො ආගච්යඡයය ඵලත්ථියකො ඵලගයවසී ඵලපරියයසනං චරමායනො.
යසො තං වනසණ්ඩං අජ්යඣොගායහත්වා තං රුක්ඛං පස්යසයය
සම්පන්නඵලඤ්චඋපපන්නඵලඤ්ච. තස්සඑවමස්ස – ‘අයංයඛොරුක්යඛො

සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො ච, නත්ථි ච කානිචි ඵලානි භූමයං

පතිතානි. ජානාම යඛො පනාහං රුක්ඛං ආයරොහිතුං [ආරුහිතුං (සී.)]. 
යංනූනාහංඉමංරුක්ඛංආයරොහිත්වායාවදත්ථඤ්ච ඛායදයයංඋච්ඡඞ්ගඤ්ච
පූයරයය’න්ති. යසො තං රුක්ඛං ආයරොහිත්වා යාවදත්ථඤ්ච ඛායදයය
උච්ඡඞ්ගඤ්ච පූයරයය. අථ දුතියයො පුරියසො ආගච්යඡයය ඵලත්ථියකො

ඵලගයවසී ඵලපරියයසනං චරමායනො තිණ්හං කුඨාරිං [කුධාරිං (සයා. කං.
ක.)] ආදාය.යසොතංවනසණ්ඩංඅජ්යඣොගායහත්වා තංරුක්ඛංපස්යසයය
සම්පන්නඵලඤ්චඋපපන්නඵලඤ්ච.තස්ස එවමස්ස – ‘අයංයඛොරුක්යඛො

සම්පන්නඵයලො ච උපපන්නඵයලො ච, නත්ථි ච කානිචි ඵලානි භූමයං
පතිතානි. න යඛො පනාහං ජානාම රුක්ඛං ආයරොහිතුං. යංනූනාහං ඉමං
රුක්ඛං මූලයතො යඡත්වා යාවදත්ථඤ්ච ඛායදයයං උච්ඡඞ්ගඤ්ච

පූයරයය’න්ති. යසො තං රුක්ඛං මූලයතොව ඡින්යදයය. තං කිං මඤ්ඤසි, 

ගහපති, අමුයකො [අසු(සී. .).)] යයොයසොපුරියසොපඨමංරුක්ඛංආරූළ්යහො
සයච යසො න ඛිප්පයමව ඔයරොයහයය තස්ස යසො රුක්යඛො පපතන්යතො
හත්ථං වා භඤ්යජයය පාදං වා භඤ්යජයය අඤ්ඤතරං වා අඤ්ඤතරං වා

අඞ්ගපච්චඞ්ගං භඤ්යජයය, යසො තයතොනිදානං මරණං වා නිගච්යඡයය

මරණමත්තංවාදුක්ඛ’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවයමව යඛො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 

‘රුක්ඛඵලූපමා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො
එත්ථ භියයයො’ති. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා යායං
උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා තං අභිනිවජ්යජත්වා යායං උයපක්ඛා
එකත්තා එකත්තසිතා යත්ථ සබ්බයසො යලොකාමසූපාදානා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්තිතයමවූයපක්ඛංභායවති. 

49. ‘‘ස යඛො යසො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉමංයයව අනුත්තරං

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 

යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං 
සඋද්යදසංඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 
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‘‘ස යඛො යසො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉමංයයව අනුත්තරං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග
සත්යතපජානාති. 

‘‘ස යඛො යසො, ගහපති, අරියසාවයකො ඉමංයයව අනුත්තරං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං ආගම්ම ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති.එත්තාවතායඛො, ගහපති, අරියස්සවිනයයසබ්යබනසබ්බංසබ්බථා
සබ්බංයවොහාරසමුච්යඡයදොයහොති. 

50. ‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ගහපති, යථා අරියස්සවිනයයසබ්යබනසබ්බං

සබ්බථා සබ්බං යවොහාරසමුච්යඡයදො යහොති, අපි නු ත්වං එවරූපං

යවොහාරසමුච්යඡදංඅත්තනිසමනුපස්සසී’’ති? ‘‘යකොචාහං, භන්යත, යකොච
අරියස්ස විනයය සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං යවොහාරසමුච්යඡයදො!

ආරකා අහං, භන්යත, අරියස්ස විනයය සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං

යවොහාරසමුච්යඡදා.මයඤ්හි, භන්යත, පුබ්යබ අඤ්ඤතිත්ථියයපරිබ්බාජයක

අනාජානීයයව සමායන ආජානීයාති අමඤ්ඤිම්හ, අනාජානීයයව සමායන

ආජානීයයභොජනං යභොමම්හ, අනාජානීයයව සමායන ආජානීයඨායන

ඨපිම්හ; භික්ඛූ පන මයං, භන්යත, ආජානීයයව සමායන අනාජානීයාති

අමඤ්ඤිම්හ, ආජානීයයව සමායන අනාජානීයයභොජනං යභොමම්හ, 

ආජානීයයව සමායන අනාජානීයඨායන ඨපිම්හ; ඉදානි පනමයං, භන්යත, 

අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක අනාජානීයයව සමායන අනාජානීයාති

ජානිස්සාම, අනාජානීයයව සමායන අනාජානීයයභොජනං යභොයජස්සාම, 

අනාජානීයයව සමායන අනාජානීයඨායන ඨයපස්සාම. භික්ඛූ පන මයං, 

භන්යත, ආජානීයයවසමායනආජානීයාතිජානිස්සාමආජානීයයවසමායන

ආජානීයයභොජනං යභොයජස්සාම, ආජානීයයව සමායන ආජානීයඨායන

ඨයපස්සාම. අජයනසි වත යම, භන්යත, භගවා සමයණසු සමණප්යපමං, 

සමයණසු සමණප්පසාදං, සමයණසු සමණගාරවං. අභික්කන්තං, භන්යත, 

අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, නික්කුජ්මතං වා 

උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, 

අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය, චක්ඛුමන්යතො රූපානි

දක්ඛන්තීති; එවයමවං යඛො, භන්යත, භගවතා අයනකපරියායයන ධම්යමො

පකාසියතො. එසාහං, භන්යත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං
සරණං ගත’’න්ති. 

යපොතලියසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 
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5. ජීවකසුත්තං 

51. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති ජීවකස්ස
යකොමාරභච්චස්ස අම්බවයන. අථ යඛො ජීවයකො යකොමාරභච්යචො යයන

භගවායතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං 

නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ජීවයකො යකොමාරභච්යචො භගවන්තං 

එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘සමණං යගොතමං උද්දිස්ස පාණං

ආරභන්ති [ආරම්භන්ති (ක.)], තංසමයණොයගොතයමොජානංඋද්දිස්සකතං 

[උද්දිස්සකටං (සී. .).)] මංසං පරිභුඤ්ජති පටිච්චකම්ම’න්ති. යය යත, 

භන්යත, එවමාහංසු – ‘සමණං යගොතමං උද්දිස්ස පාණං ආරභන්ති, තං
සමයණො යගොතයමො ජානං උද්දිස්සකතං මංසං පරිභුඤ්ජති

පටිච්චකම්ම’න්ති, කච්චි යත, භන්යත, භගවයතො වුත්තවාදියනො, න ච

භගවන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, 

නචයකොචිසහධම්මයකොවාදානුවායදොගාරය්හංඨානංආගච්ඡතී’’ති? 

52. ‘‘යය යත, ජීවක, එවමාහංසු – ‘සමණං යගොතමං උද්දිස්ස පාණං

ආරභන්ති, තං සමයණො යගොතයමො ජානං උද්දිස්සකතං මංසං පරිභුඤ්ජති

පටිච්චකම්ම’න්ති න යම යත වුත්තවාදියනො, අබ්භාචික්ඛන්ති ච මං යත 

අසතාඅභූයතන.තීහියඛොඅහං, ජීවක, ඨායනහිමංසංඅපරියභොගන්තිවදාම.

දිට්ඨං, සුතං, පරිසඞ්කිතං – ඉයමහි යඛො අහං, ජීවක, තීහි ඨායනහි මංසං 

අපරියභොගන්ති වදාම. තීහි යඛො අහං, ජීවක, ඨායනහි මංසං පරියභොගන්ති

වදාම.අදිට්ඨං, අසුතං, අපරිසඞ්කිතං–ඉයමහියඛොඅහං, ජීවක, තීහිඨායනහි
මංසංපරියභොගන්ති වදාම. 

53. ‘‘ඉධ, ජීවක, භික්ඛු අඤ්ඤතරං ගාමං වා නිගමං වා උපනිස්සාය

විහරති. 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.
තයමනං ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා උපසඞ්කමත්වා ස්වාතනාය

භත්යතන නිමන්යතති. ආකඞ්ඛමායනොව [ආකඞ්ඛමායනො (සයා. කං.)], 

ජීවක, භික්ඛු අධිවායසති. යසොතස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයනතස්ස ගහපතිස්ස වා ගහපතිපුත්තස්ස 

වා නියවසනං යතනුපසඞ්කමති; උපසඞ්කමත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදති. තයමනං යසො ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා පණීයතන

පිණ්ඩපායතනපරිවිසති.තස්සනඑවංයහොති–‘සාධුවතමායං [මං+අයං
= මායං] ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා පණීයතන පිණ්ඩපායතන 
පරිවියසයයාති! අයහො වත මායං ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා ආයතිම්පි
එවරූයපනපණීයතනපිණ්ඩපායතනපරිවියසයයා’ති– එවම්පිස්සනයහොති.

යසො තං පිණ්ඩපාතං අගථියතො [අගධියතො (සයා. කං. ක.)] අමුච්ඡියතො

අනජ්යඣොපන්යනො [අනජ්ඣාපන්යනො (සයා. කං. ක.)] ආදීනවදස්සාවී
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පටුන 

නිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති.තංකිංමඤ්ඤසි, ජීවක, අපිනුයසොභික්ඛු

තස්මං සමයය අත්තබයාබාධාය වා යචයතති, පරබයාබාධාය වා යචයතති, 

උභයබයාබාධායවායචයතතී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘නනු යසො, ජීවක, භික්ඛු තස්මං සමයය අනවජ්ජංයයව ආහාරං 

ආහායරතී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත. සුතං යමතං, භන්යත – ‘බ්රහ්මා යමත්තාවිහාරී’ති. තං

යම ඉදං, භන්යත, භගවා සක්ඛිදිට්යඨො; භගවා හි, භන්යත, 

යමත්තාවිහාරී’’ති. ‘‘යයන යඛො, ජීවක, රායගන යයන යදොයසන යයන
යමොයහන බයාපාදවා අස්ස යසො රායගො යසො යදොයසො යසො යමොයහො
තථාගතස්ස පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො 

[අනභාවකයතො (සී. .).), අනභාවංගයතො (සයා. කං.)] ආයතිං

අනුප්පාදධම්යමො. සයච යඛො යත, ජීවක, ඉදං සන්ධාය භාසිතං අනුජානාම

යත එත’’න්ති. ‘‘එතයදව යඛො පන යම, භන්යත, සන්ධාය භාසිතං’’ 

[භාසිතන්ති(සයා.)]. 

54. ‘‘ඉධ, ජීවක, භික්ඛු අඤ්ඤතරං ගාමං වා නිගමං වා උපනිස්සාය
විහරති. යසො කරුණාසහගයතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන

යචතසා…යප.… උයපක්ඛාසහගයතනයචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතායසබ්බාවන්තංයලොකං උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලන
මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති.
තයමනං ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා උපසඞ්කමත්වා ස්වාතනාය

භත්යතන නිමන්යතති. ආකඞ්ඛමායනොව, ජීවක, භික්ඛු අධිවායසති. යසො 
තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 

යයන ගහපතිස්ස වා ගහපතිපුත්තස්ස වා නියවසනං යතනුපසඞ්කමති; 
උපසඞ්කමත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදති. තයමනං යසො ගහපති වා
ගහපතිපුත්යතොවාපණීයතන පිණ්ඩපායතනපරිවිසති.තස්සනඑවංයහොති
– ‘සාධුවතමායංගහපතිවාගහපතිපුත්යතොවා පණීයතනපිණ්ඩපායතන
පරිවියසයයාති! අයහො වත මායං ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා ආයතිම්පි 

එවරූයපනපණීයතනපිණ්ඩපායතනපරිවියසයයා’ති– එවම්පිස්සනයහොති.
යසො තං පිණ්ඩපාතං අගථියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොපන්යනො 

ආදීනවදස්සාවීනිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජති.තංකිංමඤ්ඤසි, ජීවක, අපි

නුයසො භික්ඛුතස්මංසමයයඅත්තබයාබාධායවායචයතති, පරබයාබාධාය

වායචයතති, උභයබයාබාධායවායචයතතී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 
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‘‘නනු යසො, ජීවක, භික්ඛු තස්මං සමයය අනවජ්ජංයයව ආහාරං 

ආහායරතී’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත.සුතංයමතං, භන්යත–‘බ්රහ්මා උයපක්ඛාවිහාරී’ති.තං

යම ඉදං, භන්යත, භගවා සක්ඛිදිට්යඨො; භගවා හි, භන්යත, 

උයපක්ඛාවිහාරී’’ති. ‘‘යයන යඛො, ජීවක, රායගන යයන යදොයසන යයන
යමොයහන වියහසවා අස්ස අරතිවා අස්ස පටිඝවා අස්ස යසො රායගො යසො
යදොයසො යසො යමොයහො තථාගතස්ස පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො 

තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො.සයචයඛොයත, 

ජීවක, ඉදංසන්ධාය භාසිතං, අනුජානාමයත එත’’න්ති.‘‘එතයදවයඛොපන

යම, භන්යත, සන්ධායභාසිතං’’. 

55. ‘‘යයො යඛො, ජීවක, තථාගතංවාතථාගතසාවකං වාඋද්දිස්සපාණං

ආරභතියසොපඤ්චහිඨායනහිබහුංඅපුඤ්ඤංපසවති.යම්පියසො, ගහපති, 

එවමාහ – ‘ගච්ඡථ, අමුකං නාම පාණං ආයනථා’ති, ඉමනා පඨයමන
ඨායනන බහුං අපුඤ්ඤං පසවති. යම්පි යසො පායණො ගලප්පයවඨයකන 

[ගලප්පයවධයකන (බහූසු)] ආනීයමායනො දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති, ඉමනාදුතියයනඨායනනබහුං අපුඤ්ඤංපසවති.යම්පියසො

එවමාහ– ‘ගච්ඡථඉමංපාණංආරභථා’ති, ඉමනාතතියයනඨායනන බහුං
අපුඤ්ඤං පසවති. යම්පි යසො පායණො ආරභියමායනො දුක්ඛං යදොමනස්සං

පටිසංයවයදති, ඉමනා චතුත්යථන ඨායනන බහුං අපුඤ්ඤං පසවති. යම්පි

යසො තථාගතං වා තථාගතසාවකං වා අකප්පියයන ආසායදති, ඉමනා

පඤ්චයමනඨායනනබහුංඅපුඤ්ඤංපසවති. යයොයඛො, ජීවක, තථාගතංවා
තථාගතසාවකං වා උද්දිස්ස පාණං ආරභති යසො ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි
බහුංඅපුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

එවං වුත්යත, ජීවයකො යකොමාරභච්යචො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!කප්පියංවත, භන්යත, භික්ඛූආහාරං

ආහායරන්ති; අනවජ්ජං වත, භන්යත, භික්ඛූ ආහාරං ආහායරන්ති.

අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… උපාසකංමංභගවා
ධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

ජීවකසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. උපාලිසුත්තං 

56. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා නාළන්දායං විහරති
පාවාරිකම්බවයන. යතන යඛො පන සමයයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො 

[නාථපුත්යතො (සී.), නාතපුත්යතො (.).)] නාළන්දායං පටිවසති මහතියා 
නිගණ්ඨපරිසාය සද්ධිං. අථ යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො නාළන්දායං
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන

පාවාරිකම්බවනං යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා
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සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතං යඛො දීඝතපස්සිං නිගණ්ඨං භගවා එතදයවොච –

‘‘සංවිජ්ජන්ති යඛො, තපස්සි [දීඝතපස්සි (සයා. කං. ක.)], ආසනානි; සයච

ආකඞ්ඛසිනිසීදා’’ති.එවංවුත්යත, දීඝතපස්සී නිගණ්යඨොඅඤ්ඤතරංනීචං
ආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො දීඝතපස්සිං

නිගණ්ඨංභගවාඑතදයවොච–‘‘කතිපන, තපස්සි, නිගණ්යඨොනාටපුත්යතො 
කම්මානි පඤ්ඤයපති පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස 

පවත්තියා’’ති? 

‘‘න යඛො, ආවුයසො යගොතම, ආචිණ්ණං නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස 

‘කම්මං, කම්ම’න්ති පඤ්ඤයපතුං; ‘දණ්ඩං, දණ්ඩ’න්ති යඛො, ආවුයසො

යගොතම, ආචිණ්ණං නිගණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සපඤ්ඤයපතු’’න්ති. 

‘‘කති පන, තපස්සි, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො දණ්ඩානි පඤ්ඤයපති 

පාපස්සකම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා’’ති? 

‘‘තීණි යඛො, ආවුයසො යගොතම, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො දණ්ඩානි

පඤ්ඤයපති පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්තියාති, 

යසයයථිදං–කායදණ්ඩං, වචීදණ්ඩං, මයනොදණ්ඩ’’න්ති. 

‘‘කිංපන, තපස්සි, අඤ්ඤයදවකායදණ්ඩං, අඤ්ඤංවචීදණ්ඩං, අඤ්ඤං

මයනොදණ්ඩ’’න්ති? 

‘‘අඤ්ඤයදව, ආවුයසො යගොතම, කායදණ්ඩං, අඤ්ඤං වචීදණ්ඩං, 
අඤ්ඤංමයනොදණ්ඩ’’න්ති. 

‘‘ඉයමසං පන, තපස්සි, තිණ්ණං දණ්ඩානං එවං පටිවිභත්තානං එවං 
පටිවිසිට්ඨානං කතමං දණ්ඩං නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො මහාසාවජ්ජතරං

පඤ්ඤයපතිපාපස්ස කම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, යදිවා 

කායදණ්ඩං, යදිවාවචීදණ්ඩං, යදිවාමයනොදණ්ඩ’’න්ති? 

‘‘ඉයමසං යඛො, ආවුයසො යගොතම, තිණ්ණං දණ්ඩානං එවං
පටිවිභත්තානං එවං පටිවිසිට්ඨානං කායදණ්ඩං නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
මහාසාවජ්ජතරංපඤ්ඤයපතිපාපස්ස කම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්ස

පවත්තියා, යනොතථාවචීදණ්ඩං, යනොතථා මයනොදණ්ඩ’’න්ති. 

‘‘කායදණ්ඩන්ති, තපස්සි, වයදසි’’? 

‘‘කායදණ්ඩන්ති, ආවුයසොයගොතම, වදාම’’. 

‘‘කායදණ්ඩන්ති, තපස්සි, වයදසි’’? 
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‘‘කායදණ්ඩන්ති, ආවුයසොයගොතම, වදාම’’. 

‘‘කායදණ්ඩන්ති, තපස්සි, වයදසි’’? 

‘‘කායදණ්ඩන්ති, ආවුයසොයගොතම, වදාමී’’ති. 

ඉතිහභගවාදීඝතපස්සිංනිගණ්ඨංඉමස්මංකථාවත්ථුස්මං යාවතතියකං
පතිට්ඨායපසි. 

57. එවං වුත්යත, දීඝතපස්සීනිගණ්යඨො භගවන්තංඑතදයවොච–‘‘ත්වං

පනාවුයසොයගොතම, කතිදණ්ඩානිපඤ්ඤයපසිපාපස්සකම්මස්ස කිරියාය 

පාපස්සකම්මස්සපවත්තියා’’ති? 

‘‘න යඛො, තපස්සි, ආචිණ්ණං තථාගතස්ස ‘දණ්ඩං, දණ්ඩ’න්ති

පඤ්ඤයපතුං; ‘කම්මං, කම්ම’න්ති යඛො, තපස්සි, ආචිණ්ණං තථාගතස්ස

පඤ්ඤයපතු’’න්ති? 

‘‘ත්වංපනාවුයසොයගොතම, කතිකම්මානිපඤ්ඤයපසිපාපස්සකම්මස්ස 

කිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා’’ති? 

‘‘තීණි යඛො අහං, තපස්සි, කම්මානි පඤ්ඤයපම පාපස්ස කම්මස්ස 

කිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, යසයයථිදං–කායකම්මං, වචීකම්මං, 
මයනොකම්ම’’න්ති. 

‘‘කිං පනාවුයසො යගොතම, අඤ්ඤයදවකායකම්මං, අඤ්ඤං වචීකම්මං, 

අඤ්ඤංමයනොකම්ම’’න්ති? 

‘‘අඤ්ඤයදව, තපස්සි, කායකම්මං, අඤ්ඤං වචීකම්මං, අඤ්ඤං 
මයනොකම්ම’’න්ති. 

‘‘ඉයමසං පනාවුයසො යගොතම, තිණ්ණංකම්මානං එවං පටිවිභත්තානං
එවං පටිවිසිට්ඨානං කතමං කම්මං මහාසාවජ්ජතරං පඤ්ඤයපසි පාපස්ස

කම්මස්සකිරියාය පාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, යදිවාකායකම්මං, යදිවා

වචීකම්මං, යදිවා මයනොකම්ම’’න්ති? 

‘‘ඉයමසං යඛො අහං, තපස්සි, තිණ්ණං කම්මානං එවං පටිවිභත්තානං 
එවං පටිවිසිට්ඨානං මයනොකම්මං මහාසාවජ්ජතරං පඤ්ඤයපම පාපස්ස

කම්මස්සකිරියාය පාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, යනොතථාකායකම්මං, යනො
තථාවචීකම්ම’’න්ති. 

‘‘මයනොකම්මන්ති, ආවුයසොයගොතම, වයදසි’’? 
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‘‘මයනොකම්මන්ති, තපස්සි, වදාම’’. 

‘‘මයනොකම්මන්ති, ආවුයසොයගොතම, වයදසි’’? 

‘‘මයනොකම්මන්ති, තපස්සි, වදාම’’. 

‘‘මයනොකම්මන්ති, ආවුයසොයගොතම, වයදසි’’? 

‘‘මයනොකම්මන්ති, තපස්සි, වදාමී’’ති. 

ඉතිහ දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො භගවන්තං ඉමස්මං කථාවත්ථුස්මං 
යාවතතියකංපතිට්ඨායපත්වාඋට්ඨායාසනා යයනනිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
යතනුපසඞ්කම. 

58. යතන යඛො පන සමයයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො මහතියා
ගිහිපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො යහොති බාලකිනියා පරිසාය උපාලිපමුඛාය.
අද්දසා යඛො නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො දීඝතපස්සිං නිගණ්ඨං දූරයතොව

ආගච්ඡන්තං; දිස්වාන දීඝතපස්සිංනිගණ්ඨංඑතදයවොච–‘‘හන්ද, කුයතොනු

ත්වං, තපස්සි, ආගච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති? ‘‘ඉයතො හි යඛො අහං, භන්යත, 

ආගච්ඡාම සමණස්ස යගොතමස්ස සන්තිකා’’ති. ‘‘අහු පන යත, තපස්සි, 

සමයණන යගොතයමන සද්ධිං යකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති? ‘‘අහු යඛො

යම, භන්යත, සමයණනයගොතයමනසද්ධිංයකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති.

‘‘යථාකථංපනයත, තපස්සි, අහුසමයණනයගොතයමනසද්ධිංයකොචියදව 

කථාසල්ලායපො’’ති? අථ යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො යාවතයකො අයහොසි
භගවතා සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස

ආයරොයචසි. එවං වුත්යත, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො දීඝතපස්සිං නිගණ්ඨං

එතදයවොච – ‘‘සාධු සාධු, තපස්සි! යථා තං සුතවතා සාවයකනසම්මයදව
සත්ථුසාසනංආජානන්යතනඑවයමවදීඝතපස්සිනානිගණ්යඨනසමණස්ස 
යගොතමස්ස බයාකතං. කිඤ්හි යසොභති ඡයවො මයනොදණ්යඩො ඉමස්ස එවං
ඔළාරිකස්ස කායදණ්ඩස්ස උපනිධාය! අථ යඛො කායදණ්යඩොව

මහාසාවජ්ජතයරොපාපස්සකම්මස්සකිරියාය පාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, 

යනොතථාවචීදණ්යඩො, යනොතථාමයනොදණ්යඩො’’ති. 

59. එවං වුත්යත, උපාලි ගහපති නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච –

‘‘සාධු සාධු, භන්යත දීඝතපස්සී [තපස්සී (සී. .).)]! යථා තං සුතවතා
සාවයකන සම්මයදව සත්ථුසාසනං ආජානන්යතන එවයමවං භදන්යතන
තපස්සිනා සමණස්ස යගොතමස්ස බයාකතං. කිඤ්හි යසොභති ඡයවො
මයනොදණ්යඩොඉමස්ස එවංඔළාරිකස්සකායදණ්ඩස්සඋපනිධාය!අථයඛො
කායදණ්යඩොව මහාසාවජ්ජතයරො පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස

කම්මස්සපවත්තියා, යනොතථාවචීදණ්යඩො, යනොතථා මයනොදණ්යඩො.හන්ද 

චාහං, භන්යත, ගච්ඡාමසමණස්සයගොතමස්ස ඉමස්මංකථාවත්ථුස්මංවාදං
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පටුන 

ආයරොයපස්සාම. සයච යම සමයණො යගොතයමො තථා පතිට්ඨහිස්සති යථා

භදන්යතන තපස්සිනා පතිට්ඨාපිතං; යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො 
දීඝයලොමකං එළකං යලොයමසු ගයහත්වා ආකඩ්යඪයය පරිකඩ්යඪයය

සම්පරිකඩ්යඪයය, එවයමවාහංසමණංයගොතමංවායදනවාදංආකඩ්ඪිස්සාම

පරිකඩ්ඪිස්සාම සම්පරිකඩ්ඪිස්සාම. යසයයථාපි නාම බලවා
යසොණ්ඩිකාකම්මකායරො මහන්තං යසොණ්ඩිකාකිලඤ්ජං ගම්භීයර
උදකරහයද පක්ඛිපිත්වා කණ්යණ ගයහත්වා ආකඩ්යඪයය පරිකඩ්යඪයය

සම්පරිකඩ්යඪයය, එවයමවාහංසමණංයගොතමංවායදනවාදං ආකඩ්ඪිස්සාම
පරිකඩ්ඪිස්සාම සම්පරිකඩ්ඪිස්සාම. යසයයථාපි නාම බලවා 

යසොණ්ඩිකාධුත්යතො වාලං [ථාලං (ක.)] කණ්යණ ගයහත්වා ඔධුයනයය

නිද්ධුයනයයනිප්යඵොයටයය [නිච්ඡායදයය(සී..). ක.), නිච්යචොයටයය(ක.), 

නිප්යපොයඨයය (සයා. කං.)], එවයමවාහං සමණං යගොතමං වායදන වාදං

ඔධුනිස්සාම නිද්ධුනිස්සාම නිප්යඵොයටස්සාම. යසයයථාපි නාම කුඤ්ජයරො
සට්ඨිහායයනො ගම්භීරං යපොක්ඛරණිං ඔගායහත්වා සාණයධොවිකං නාම

කීළිතජාතං කීළති, එවයමවාහං සමණං යගොතමං සාණයධොවිකං මඤ්යඤ 

කීළිතජාතංකීළිස්සාම.හන්දචාහං, භන්යත, ගච්ඡාමසමණස්සයගොතමස්ස

ඉමස්මං කථාවත්ථුස්මං වාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති. ‘‘ගච්ඡ ත්වං, ගහපති, 

සමණස්සයගොතමස්ස ඉමස්මංකථාවත්ථුස්මංවාදංආයරොයපහි.අහංවාහි, 

ගහපති, සමණස්ස යගොතමස්ස වාදං ආයරොයපයයං, දීඝතපස්සී වා

නිගණ්යඨො, ත්වංවා’’ති. 

60. එවං වුත්යත, දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො නිගණ්ඨං නාටපුත්තං 

එතදයවොච–‘‘නයඛොයමතං, භන්යත, රුච්චතියංඋපාලිගහපතිසමණස්ස

යගොතමස්ස වාදං ආයරොයපයය. සමයණො හි, භන්යත, යගොතයමො මායාවී
ආවට්ටනිං මායං ජානාති යාය අඤ්ඤතිත්ථියානං සාවයකආවට්යටතී’’ති.

‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, තපස්සි, අනවකායසො යං උපාලි ගහපති සමණස්ස
යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයය. ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං 

සමයණොයගොතයමොඋපාලිස්සගහපතිස්සසාවකත්තංඋපගච්යඡයය.ගච්ඡ, 

ත්වං, ගහපති, සමණස්ස යගොතමස්ස ඉමස්මං කථාවත්ථුස්මං වාදං

ආයරොයපහි.අහංවාහි, ගහපති, සමණස්සයගොතමස්සවාදංආයරොයපයයං, 

දීඝතපස්සී වා නිගණ්යඨො, ත්වං වා’’ති. දුතියම්පි යඛො දීඝතපස්සී…යප.…
තතියම්පියඛොදීඝතපස්සීනිගණ්යඨොනිගණ්ඨං නාටපුත්තංඑතදයවොච–‘‘න

යඛොයමතං, භන්යත, රුච්චතියංඋපාලිගහපතිසමණස්ස යගොතමස්සවාදං 

ආයරොයපයය. සමයණො හි, භන්යත, යගොතයමො මායාවී ආවට්ටනිං මායං
ජානාති යාය අඤ්ඤතිත්ථියානං සාවයක ආවට්යටතී’’ති. ‘‘අට්ඨානං යඛො 

එතං, තපස්සි, අනවකායසො යං උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස 
සාවකත්තං උපගච්යඡයය. ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං සමයණො 

යගොතයමො උපාලිස්ස ගහපතිස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයය. ගච්ඡ ත්වං, 

ගහපති, සමණස්ස යගොතමස්ස ඉමස්මං කථාවත්ථුස්මං වාදං ආයරොයපහි.

අහංවාහි, ගහපති, සමණස්ස යගොතමස්සවාදංආයරොයපයයං, දීඝතපස්සීවා
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නිගණ්යඨො, ත්වංවා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොඋපාලිගහපතිනිගණ්ඨස්ස
නාටපුත්තස්සපටිස්සුත්වාඋට්ඨායාසනා නිගණ්ඨංනාටපුත්තංඅභිවායදත්වා

පදක්ඛිණං කත්වා යයන පාවාරිකම්බවනං යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොඋපාලිගහපති භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘ආගමානුඛ්විධ, 

භන්යත, දීඝතපස්සීනිගණ්යඨො’’ති? 

‘‘ආගමාඛ්විධ, ගහපති, දීඝතපස්සීනිගණ්යඨො’’ති. 

‘‘අහු යඛො පන යත, භන්යත, දීඝතපස්සිනා නිගණ්යඨන සද්ධිං

යකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති? 

‘‘අහු යඛො යම, ගහපති, දීඝතපස්සිනා නිගණ්යඨන සද්ධිං යකොචියදව 

කථාසල්ලායපො’’ති. 

‘‘යථා කථං පන යත, භන්යත, අහු දීඝතපස්සිනා නිගණ්යඨන සද්ධිං 

යකොචියදවකථාසල්ලායපො’’ති? 

අථ යඛො භගවා යාවතයකො අයහොසි දීඝතපස්සිනා නිගණ්යඨන සද්ධිං 
කථාසල්ලායපොතංසබ්බංඋපාලිස්සගහපතිස්සආයරොයචසි. 

61. එවං වුත්යත, උපාලි ගහපති භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘සාධු සාධු, 
භන්යත තපස්සී! යථා තං සුතවතා සාවයකන සම්මයදව සත්ථුසාසනං
ආජානන්යතන එවයමවං දීඝතපස්සිනා නිගණ්යඨන භගවයතො බයාකතං.
කිඤ්හි යසොභති ඡයවො මයනොදණ්යඩො ඉමස්ස එවං ඔළාරිකස්ස

කායදණ්ඩස්ස උපනිධාය? අථ යඛො කායදණ්යඩොව මහාසාවජ්ජතයරො

පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්තියා, යනො තථා 

වචීදණ්යඩො, යනො තථා මයනොදණ්යඩො’’ති. ‘‘සයච යඛො ත්වං, ගහපති, 
සච්යච පතිට්ඨාය මන්යතයයාසි සියා යනො එත්ථ කථාසල්ලායපො’’ති.

‘‘සච්යච අහං, භන්යත, පතිට්ඨාය මන්යතස්සාම; යහොතු යනො එත්ථ
කථාසල්ලායපො’’ති. 

62. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, ඉධස්ස නිගණ්යඨො ආබාධියකො 
දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො සීයතොදකපටික්ඛිත්යතො උණ්යහොදකපටියසවී. 

යසො සීයතොදකං අලභමායනො කාලඞ්කයරයය. ඉමස්ස පන, ගහපති, 

නිගණ්යඨොනාටපුත්යතො කත්ථූපපත්තිංපඤ්ඤයපතී’’ති? 

‘‘අත්ථි, භන්යත, මයනොසත්තානාමයදවාතත්ථයසොඋපපජ්ජති’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 

‘‘අසුහි, භන්යත, මයනොපටිබද්යධො කාලඞ්කයරොතී’’ති. 
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‘‘මනසිකයරොහි, ගහපති [ගහපතිගහපතිමනසිකයරොහි (සී.සයා.කං.), 

ගහපති මනසි කයරොහි (ක.), ගහපති ගහපති (.).)], මනසි කරිත්වා යඛො, 

ගහපති, බයාකයරොහි.නයඛොයතසන්ධියතිපුරියමනවාපච්ඡිමං, පච්ඡියමන 

වාපුරිමං.භාසිතායඛොපනයත, ගහපති, එසාවාචා–‘සච්යචඅහං, භන්යත, 

පතිට්ඨාය මන්යතස්සාම, යහොතු යනො එත්ථ කථාසල්ලායපො’’’ති.

‘‘කිඤ්චාපි, භන්යත, භගවා එවමාහ, අථ යඛො කායදණ්යඩොව

මහාසාවජ්ජතයරොපාපස්සකම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්ස පවත්තියා, 

යනොතථාවචීදණ්යඩො, යනොතථාමයනොදණ්යඩො’’ති. 

63. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, ඉධස්ස නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
චාතුයාමසංවරසංවුයතොසබ්බවාරිවාරියතොසබ්බවාරියුත්යතො සබ්බවාරිධුයතො
සබ්බවාරිඵුයටො.යසොඅභික්කමන්යතොපටික්කමන්යතොබහූඛුද්දයකපායණ 

සඞ්ඝාතං ආපායදති. ඉමස්ස පන, ගහපති, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො කං

විපාකං පඤ්ඤයපතී’’ති? 

‘‘අසඤ්යචතනිකං, භන්යත, නිගණ්යඨොනාටපුත්යතොයනොමහාසාවජ්ජං 
පඤ්ඤයපතී’’ති. 

‘‘සයච පන, ගහපති, යචයතතී’’ති? 

‘‘මහාසාවජ්ජං, භන්යත, යහොතී’’ති. 

‘‘යචතනං පන, ගහපති, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො කිස්මං 

පඤ්ඤයපතී’’ති? 

‘‘මයනොදණ්ඩස්මං, භන්යත’’ති. 

‘‘මනසිකයරොහි, ගහපති, මනසිකරිත්වායඛො, ගහපති, බයාකයරොහි.න

යඛොයතසන්ධියතිපුරියමනවාපච්ඡිමං, පච්ඡියමනවාපුරිමං. භාසිතායඛො

පන යත, ගහපති, එසා වාචා – ‘සච්යච අහං, භන්යත, පතිට්ඨාය

මන්යතස්සාම; යහොතුයනොඑත්ථකථාසල්ලායපො’’’ති.‘‘කිඤ්චාපි, භන්යත, 

භගවාඑවමාහ, අථයඛො කායදණ්යඩොවමහාසාවජ්ජතයරොපාපස්සකම්මස්ස

කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්තියා, යනො තථා වචීදණ්යඩො, යනො තථා
මයනොදණ්යඩො’’ති. 

64. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, අයං නාළන්දා ඉද්ධා යචව ඵීතා ච 

බහුජනාආකිණ්ණමනුස්සා’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත, අයං නාළන්දා ඉද්ධා යචව ඵීතා ච බහුජනා 
ආකිණ්ණමනුස්සා’’ති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ගහපති, ඉධපුරියසොආගච්යඡයය උක්ඛිත්තාසියකො.
යසොඑවංවයදයය–‘අහංයාවතිකාඉමස්සානාළන්දායපාණායතඑයකන 

ඛයණනඑයකනමුහුත්යතනඑකංමංසඛලංඑකංමංසපුඤ්ජංකරිස්සාමී’ති.

තංකිංමඤ්ඤසි, ගහපති, පයහොතිනුයඛොයසොපුරියසොයාවතිකාඉමස්සා
නාළන්දායපාණායතඑයකනඛයණනඑයකන මුහුත්යතන එකංමංසඛලං

එකංමංසපුඤ්ජංකාතු’’න්ති? 

‘‘දසපි, භන්යත, පුරිසා, වීසම්පි, භන්යත, පුරිසා, තිංසම්පි, භන්යත, 

පුරිසා, චත්තාරීසම්පි, භන්යත, පුරිසා, පඤ්ඤාසම්පි, භන්යත, පුරිසා 
නප්පයහොන්ති යාවතිකා ඉමස්සා නාළන්දාය පාණා යත එයකන ඛයණන
එයකනමුහුත්යතනඑකං මංසඛලංඑකංමංසපුඤ්ජංකාතුං.කිඤ්හියසොභති
එයකොඡයවොපුරියසො’’ති! 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ගහපති, ඉධආගච්යඡයයසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො. යසො එවං වයදයය – ‘අහං ඉමං නාළන්දං

එයකන මයනොපයදොයසන භස්මං කරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, 
පයහොති නු යඛො යසො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතො ඉමං නාළන්දං එයකන මයනොපයදොයසන භස්මං

කාතු’’න්ති? 

‘‘දසපි, භන්යත, නාළන්දා, වීසම්පි නාළන්දා, තිංසම්පි නාළන්දා, 

චත්තාරීසම්පිනාළන්දා, පඤ්ඤාසම්පිනාළන්දා පයහොති යසො සමයණො වා 
බ්රාහ්මයණො වා ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො එයකන මයනොපයදොයසන
භස්මංකාතුං.කිඤ්හි යසොභතිඑකාඡවානාළන්දා’’ති! 

‘‘මනසිකයරොහි, ගහපති, මනසිකරිත්වායඛො, ගහපති, බයාකයරොහි.න

යඛො යතසන්ධියතිපුරියමනවාපච්ඡිමං, පච්ඡියමනවාපුරිමං.භාසිතායඛො

පන යත, ගහපති, එසා වාචා – ‘සච්යච අහං, භන්යත, පතිට්ඨාය

මන්යතස්සාම; යහොතුයනොඑත්ථ කථාසල්ලායපො’’’ති. 

‘‘කිඤ්චාපි, භන්යත, භගවා එවමාහ, අථ යඛො කායදණ්යඩොව 

මහාසාවජ්ජතයරොපාපස්සකම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා, 

යනොතථා වචීදණ්යඩො, යනොතථාමයනොදණ්යඩො’’ති. 

65. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, සුතං යත දණ්ඩකීරඤ්ඤං 

[දණ්ඩකාරඤ්ඤං (සී. .).)] කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං මජ්ඣාරඤ්ඤං 

[යමජ්ඣාරඤ්ඤං (සී. සයා. කං. .).)] මාතඞ්ගාරඤ්ඤං අරඤ්ඤං 

අරඤ්ඤභූත’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත, සුතං යම දණ්ඩකීරඤ්ඤං කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං 
මජ්ඣාරඤ්ඤංමාතඞ්ගාරඤ්ඤංඅරඤ්ඤංඅරඤ්ඤභූත’’න්ති. 
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‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ගහපති, කින්තියතසුතං යකනතංදණ්ඩකීරඤ්ඤං
කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං මජ්ඣාරඤ්ඤං මාතඞ්ගාරඤ්ඤං අරඤ්ඤං 

අරඤ්ඤභූත’’න්ති? 

‘‘සුතං යමතං, භන්යත, ඉසීනං මයනොපයදොයසන තං දණ්ඩකීරඤ්ඤං
කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං මජ්ඣාරඤ්ඤං මාතඞ්ගාරඤ්ඤං අරඤ්ඤං 
අරඤ්ඤභූත’’න්ති. 

‘‘මනසිකයරොහි, ගහපති, මනසිකරිත්වායඛො, ගහපති, බයාකයරොහි.න

යඛො යතසන්ධියතිපුරියමනවාපච්ඡිමං, පච්ඡියමනවාපුරිමං.භාසිතායඛො

පන යත, ගහපති, එසා වාචා – ‘සච්යච අහං, භන්යත, පතිට්ඨාය

මන්යතස්සාම; යහොතුයනොඑත්ථ කථාසල්ලායපො’’’ති. 

66. ‘‘පුරියමයනවාහං, භන්යත, ඔපම්යමන භගවයතො අත්තමයනො
අභිරද්යධො. අපි චාහං ඉමානි භගවයතො විචිත්රානි පඤ්හපටිභානානි 

යසොතුකායමො, එවාහං භගවන්තං පච්චනීකං කාතබ්බං අමඤ්ඤිස්සං.

අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –

චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තංසරණංගච්ඡාමධම්මඤ්ච 
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං 
සරණංගත’’න්ති. 

67. ‘‘අනුවිච්චකාරං යඛො, ගහපති, කයරොහි, අනුවිච්චකායරො 

තුම්හාදිසානං ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’’ති. ‘‘ඉමනාපාහං, භන්යත, 
භගවයතොභියයයොයසොමත්තායඅත්තමයනොඅභිරද්යධොයංමංභගවාඑවමාහ

– ‘අනුවිච්චකාරං යඛො, ගහපති, කයරොහි, අනුවිච්චකායරො තුම්හාදිසානං

ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’ති. මඤ්හි, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා සාවකං
ලභිත්වා යකවලකප්පං නාළන්දං පටාකං පරිහයරයයං – ‘උපාලි අම්හාකං
ගහපති සාවකත්තං උපගයතො’ති. අථ ච පන මං භගවා එවමාහ – 

‘අනුවිච්චකාරං යඛො, ගහපති, කයරොහි, අනුවිච්චකායරො තුම්හාදිසානං

ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’ති. එසාහං, භන්යත, දුතියම්පි භගවන්තං
සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

68. ‘‘දීඝරත්තංයඛොයත, ගහපති, නිගණ්ඨානංඔපානභූතංකුලංයයන 

යනසං උපගතානං පිණ්ඩකං දාතබ්බං මඤ්යඤයයාසී’’ති. ‘‘ඉමනාපාහං, 

භන්යත, භගවයතො භියයයොයසොමත්තාය අත්තමයනො අභිරද්යධො යං මං

භගවාඑවමාහ– ‘දීඝරත්තංයඛොයත, ගහපති, නිගණ්ඨානංඔපානභූතංකුලං

යයනයනසංඋපගතානංපිණ්ඩකං දාතබ්බංමඤ්යඤයයාසී’ති.සුතංයමතං, 
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භන්යත, සමයණො යගොතයමො එවමාහ – ‘මය්හයමව දානං දාතබ්බං, 

නාඤ්යඤසං දානං දාතබ්බං; මය්හයමව සාවකානං දානං දාතබ්බං, 

නාඤ්යඤසං සාවකානං දානං දාතබ්බං; මය්හයමව දින්නං මහප්ඵලං, 

නාඤ්යඤසං දින්නං මහප්ඵලං; මය්හයමව සාවකානං දින්නං මහප්ඵලං, 
නාඤ්යඤසං සාවකානං දින්නං මහප්ඵල’න්ති. අථ ච පන මං භගවා

නිගණ්යඨසුපි දායන සමාදයපති. අපි ච, භන්යත, මයයමත්ථ කාලං

ජානිස්සාම.එසාහං, භන්යත, තතියම්පිභගවන්තංසරණංගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං
සරණං ගත’’න්ති. 

69. අථ යඛො භගවා උපාලිස්ස ගහපතිස්ස අනුපුබ්බං කථං 

[ආනුපුබ්බීකථං (සී.), ආනුපුබ්බකථං (.).), අනුපුබ්බකථං (සයා. කං. ක.)] 

කයථසි, යසයයථිදං – දානකථං සීලකථං සග්ගකථං, කාමානං ආදීනවං

ඔකාරංසංකියලසං, යනක්ඛම්යමආනිසංසංපකායසසි.යදාභගවා අඤ්ඤාසි
උපාලිං ගහපතිං කල්ලචිත්තං මුදුචිත්තං විනීවරණචිත්තං උදග්ගචිත්තං

පසන්නචිත්තං, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකා ධම්මයදසනාතංපකායසසි

– දුක්ඛං, සමුදයං, නියරොධං, මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං

අපගතකාළකං සම්මයදව රජනං පටිග්ගණ්යහයය, එවයමව උපාලිස්ස
ගහපතිස්ස තස්මංයයවආසයන විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘යං
කිඤ්චිසමුදයධම්මං සබ්බංතංනියරොධධම්ම’න්ති.අථයඛොඋපාලිගහපති
දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො පරියයොගාළ්හධම්යමො
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විගතකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො

සත්ථුසාසයන භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘හන්ද ච දානි මයං, භන්යත, 

ගච්ඡාම, බහුකිච්චාමයංබහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානිත්වං, ගහපති, කාලං
මඤ්ඤසී’’ති. 

70. අථ යඛො උපාලි ගහපති භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා

යයන සකං නියවසනං යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා යදොවාරිකං

ආමන්යතසි– ‘‘අජ්ජතග්යග, සම්මයදොවාරික, ආවරාමද්වාරංනිගණ්ඨානං

නිගණ්ඨීනං, අනාවටං ද්වාරං භගවයතො භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං
උපාසිකානං. සයච යකොචි නිගණ්යඨො ආගච්ඡති තයමනං ත්වං එවං

වයදයයාසි – ‘තිට්ඨ, භන්යත, මා පාවිසි. අජ්ජතග්යග උපාලි ගහපති
සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගයතො. ආවටං ද්වාරං නිගණ්ඨානං 

නිගණ්ඨීනං, අනාවටං ද්වාරං භගවයතො භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං

උපාසිකානං. සයච යත, භන්යත, පිණ්ඩයකන අත්යථො, එත්යථව තිට්ඨ, 

එත්යථව යත ආහරිස්සන්තී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යදොවාරියකො
උපාලිස්සගහපතිස්ස පච්චස්යසොසි. 
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71. අස්යසොසි යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො – ‘‘උපාලි කිර ගහපති 
සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගයතො’’ති. අථ යඛො දීඝතපස්සී

නිගණ්යඨොයයනනිගණ්යඨො නාටපුත්යතොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත, උපාලි කිර
ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගයතො’’ති. ‘‘අට්ඨානං යඛො

එතං, තපස්සි, අනවකායසො යං උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස 
සාවකත්තං උපගච්යඡයය. ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං සමයණො

යගොතයමො උපාලිස්ස ගහපතිස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයයා’’ති. දුතියම්පි
යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො…යප.… තතියම්පි යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො

නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත …යප.…

උපාලිස්ස ගහපතිස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයයා’’ති. ‘‘හන්දාහං, භන්යත, 
ගච්ඡාම යාව ජානාම යදි වා උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස

සාවකත්තංඋපගයතොයදිවායනො’’ති.‘‘ගච්ඡත්වං, තපස්සි, ජානාහියදිවා
උපාලිගහපතිසමණස්සයගොතමස්සසාවකත්තංඋපගයතොයදිවා යනො’’ති. 

72. අථ යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො යයන උපාලිස්ස ගහපතිස්ස 
නියවසනං යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො යදොවාරියකො දීඝතපස්සිංනිගණ්ඨං

දූරයතොව ආගච්ඡන්තං.දිස්වානදීඝතපස්සිංනිගණ්ඨංඑතදයවොච–‘‘තිට්ඨ, 

භන්යත, මා පාවිසි. අජ්ජතග්යග උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස

සාවකත්තං උපගයතො. ආවටං ද්වාරං නිගණ්ඨානං නිගණ්ඨීනං, අනාවටං

ද්වාරංභගවයතොභික්ඛූනංභික්ඛුනීනංඋපාසකානං උපාසිකානං. සයචයත, 

භන්යත, පිණ්ඩයකන අත්යථො, එත්යථව තිට්ඨ, එත්යථව යත

ආහරිස්සන්තී’’ති.‘‘නයම, ආවුයසො, පිණ්ඩයකනඅත්යථො’’තිවත්වාතයතො 

පටිනිවත්තිත්වා යයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සච්චංයයව යඛො, 

භන්යත, යං උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගයතො.

එතං යඛො යත අහං, භන්යත, නාලත්ථංන යඛො යම, භන්යත, රුච්චතියං 

උපාලි ගහපති සමණස්ස යගොතමස්ස වාදං ආයරොයපයය. සමයණො හි, 

භන්යත, යගොතයමොමායාවී ආවට්ටනිංමායංජානාතියායඅඤ්ඤතිත්ථියානං

සාවයක ආවට්යටතීති. ආවට්යටො යඛො යත, භන්යත, උපාලි ගහපති

සමයණන යගොතයමන ආවට්ටනියා මායායා’’ති. ‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, 

තපස්සි, අනවකායසො යංඋපාලි ගහපතිසමණස්සයගොතමස්සසාවකත්තං 
උපගච්යඡයය.ඨානඤ්චයඛොඑතංවිජ්ජතියංසමයණොයගොතයමොඋපාලිස්ස
ගහපතිස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයයා’’ති. දුතියම්පි යඛො දීඝතපස්සී

නිගණ්යඨො නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘සච්චංයයව, 
භන්යත…යප.… උපාලිස්ස ගහපතිස්ස සාවකත්තං උපගච්යඡයයා’’ති.
තතියම්පි යඛො දීඝතපස්සී නිගණ්යඨො නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතදයවොච –

‘‘සච්චංයයව යඛො, භන්යත…යප.… උපාලිස්ස ගහපතිස්ස සාවකත්තං

උපගච්යඡයයා’’ති. ‘‘හන්ද චාහං, තපස්සි, ගච්ඡාම යාව චාහං සාමංයයව
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ජානාමයදිවාඋපාලිගහපතිසමණස්සයගොතමස්ස සාවකත්තංඋපගයතො
යදිවායනො’’ති. 

අථයඛොනිගණ්යඨොනාටපුත්යතොමහතියානිගණ්ඨපරිසායසද්ධිංයයන 
උපාලිස්ස ගහපතිස්සනියවසනං යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො යදොවාරියකො
නිගණ්ඨං නාටපුත්තංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වානනිගණ්ඨංනාටපුත්තං

එතදයවොච – ‘‘තිට්ඨ, භන්යත, මා පාවිසි. අජ්ජතග්යග උපාලි ගහපති
සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකත්තං උපගයතො. ආවටං ද්වාරං නිගණ්ඨානං

නිගණ්ඨීනං, අනාවටං ද්වාරං භගවයතො භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං

උපාසිකානං. සයච යත, භන්යත, පිණ්ඩයකන අත්යථො, එත්යථව තිට්ඨ, 

එත්යථවයත ආහරිස්සන්තී’’ති. ‘‘යතනහි, සම්මයදොවාරික, යයනඋපාලි

ගහපති යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා උපාලිං ගහපතිං එවං වයදහි –

‘නිගණ්යඨො, භන්යත, නාටපුත්යතො මහතියා නිගණ්ඨපරිසාය සද්ධිං

බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො; යසො යත දස්සනකායමො’’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයදොවාරියකොනිගණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සපටිස්සුත්වායයන

උපාලිගහපති යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාඋපාලිංගහපතිංඑතදයවොච–

‘‘නිගණ්යඨො, භන්යත, නාටපුත්යතො මහතියා නිගණ්ඨපරිසාය සද්ධිං 

බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො; යසොයතදස්සනකායමො’’ති. ‘‘යතනහි, සම්ම

යදොවාරික, මජ්ඣිමාය ද්වාරසාලාය ආසනානි පඤ්ඤයපහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයදොවාරියකොඋපාලිස්සගහපතිස්ස පටිස්සුත්වාමජ්ඣිමාය

ද්වාරසාලායආසනානිපඤ්ඤයපත්වායයනඋපාලිගහපති යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වාඋපාලිංගහපතිංඑතදයවොච–‘‘පඤ්ඤත්තානියඛො, භන්යත, 
මජ්ඣිමායද්වාරසාලායආසනානි.යස්සදානිකාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

73. අථයඛොඋපාලිගහපතියයනමජ්ඣිමා ද්වාරසාලායතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා යං තත්ථ ආසනං අග්ගඤ්ච යසට්ඨඤ්ච උත්තමඤ්ච

පණීතඤ්ච තත්ථ සාමං නිසීදිත්වා යදොවාරිකං ආමන්යතසි – ‘‘යතන හි, 

සම්ම යදොවාරික, යයන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එවං වයදහි – ‘උපාලි, භන්යත, 

ගහපති එවමාහ – පවිස කිර, භන්යත, සයච ආකඞ්ඛසී’’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො යදොවාරියකො උපාලිස්ස ගහපතිස්ස පටිස්සුත්වා යයන

නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා නිගණ්ඨං

නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘උපාලි, භන්යත, ගහපතිඑවමාහ – ‘පවිසකිර, 

භන්යත, සයචආකඞ්ඛසී’’’ති. අථ යඛො නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො මහතියා 
නිගණ්ඨපරිසායසද්ධිංයයනමජ්ඣිමාද්වාරසාලායතනුපසඞ්කම.අථයඛො
උපාලි ගහපති – යං සුදං පුබ්යබ යයතො පස්සති නිගණ්ඨං නාටපුත්තං
දූරයතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වාන තයතො පච්චුග්ගන්ත්වා යං තත්ථ ආසනං
අග්ගඤ්ච යසට්ඨඤ්ච උත්තමඤ්ච පණීතඤ්ච තං උත්තරාසඞ්යගන 

සම්මජ්මත්වා [පමජ්මත්වා (සී..).)] පරිග්ගයහත්වානිසීදායපතියසො – දානි 
යංතත්ථආසනංඅග්ගඤ්චයසට්ඨඤ්චඋත්තමඤ්චපණීතඤ්චතත්ථසාමං
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පටුන 

නිසීදිත්වා නිගණ්ඨංනාටපුත්තංඑතදයවොච – ‘‘සංවිජ්ජන්තියඛො, භන්යත, 

ආසනානි; සයච ආකඞ්ඛසි, නිසීදා’’ති. එවං වුත්යත, නිගණ්යඨො

නාටපුත්යතො උපාලිං ගහපතිං එතදයවොච – ‘‘උම්මත්යතොසිත්වං, ගහපති, 

දත්යතොසිත්වං, ගහපති! ‘ගච්ඡාමහං, භන්යත, සමණස්ස යගොතමස්ස වාදං
ආයරොයපස්සාමී’තිගන්ත්වාමහතාසිවාදසඞ්ඝායටනපටිමුක්යකොආගයතො. 

යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසොඅණ්ඩහාරයකොගන්ත්වාඋබ්භයතහිඅණ්යඩහි

ආගච්යඡයය, යසයයථා වා පන ගහපති පුරියසො අක්ඛිකහාරයකො ගන්ත්වා

උබ්භයතහි අක්ඛීහි ආගච්යඡයය; එවයමව යඛොත්වං, ගහපති, ‘ගච්ඡාමහං, 

භන්යත, සමණස්ස යගොතමස්ස වාදං ආයරොයපස්සාමී’ති ගන්ත්වා මහතාසි

වාදසඞ්ඝායටන පටිමුක්යකො ආගයතො. ආවට්යටොසි යඛො ත්වං, ගහපති, 
සමයණනයගොතයමනආවට්ටනියාමායායා’’ති. 

74. ‘‘භද්දිකා, භන්යත, ආවට්ටනීමායා; කලයාණී, භන්යත, ආවට්ටනී

මායා; පියායම, භන්යත, ඤාතිසායලොහිතාඉමායආවට්ටනියාආවට්යටයයං; 

පියානම්පි යම අස්සඤාතිසායලොහිතානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය; සබ්යබ

යචපි, භන්යත, ඛත්තියා ඉමාය ආවට්ටනියා ආවට්යටයයං; 

සබ්යබසානම්පිස්ස ඛත්තියානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය; සබ්යබ යචපි, 

භන්යත, බ්රාහ්මණා…යප.… යවස්සා…යප.… සුද්දා ඉමාය ආවට්ටනියා

ආවට්යටයයං; සබ්යබසානම්පිස්ස සුද්දානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය; 

සයදවයකො යචපි, භන්යත, යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො

සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා ඉමාය ආවට්ටනියා ආවට්යටයයං; 
සයදවකස්සපිස්සයලොකස්සසමාරකස්සසබ්රහ්මකස්සසස්සමණබ්රාහ්මණියා 

පජායසයදවමනුස්සායදීඝරත්තංහිතායසුඛායාති.යතනහි, භන්යත, උපමං
යත කරිස්සාම. උපමාය පියධකච්යච විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං 
ආජානන්ති. 

75. ‘‘භූතපුබ්බං, භන්යත, අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස මණ්ණස්ස
වුඩ්ඪස්ස මහල්ලකස්ස දහරා මාණවිකා පජාපතී අයහොසි ගබ්භිනී

උපවිජඤ්ඤා. අථයඛො, භන්යත, සාමාණවිකාතංබ්රාහ්මණංඑතදයවොච –

‘ගච්ඡ ත්වං, බ්රාහ්මණ, ආපණාමක්කටච්ඡාපකංකිණිත්වාආයනහි, යයොයම

කුමාරකස්ස කීළාපනයකො භවිස්සතී’ති. එවං වුත්යත, යසො බ්රාහ්මයණො තං

මාණවිකංඑතදයවොච – ‘ආගයමහි තාව, යභොති, යාවවිජායති.සයචත්වං, 

යභොති, කුමාරකං විජායිස්සසි, තස්සා යත අහං ආපණා මක්කටච්ඡාපකං

කිණිත්වාආයනස්සාම, යයොයතකුමාරකස්සකීළාපනයකොභවිස්සති. සයච

පන ත්වං, යභොති, කුමාරිකං විජායිස්සසි, තස්සා යත අහං ආපණා

මක්කටච්ඡාපිකං කිණිත්වා ආයනස්සාම, යා යත කුමාරිකාය කීළාපනිකා

භවිස්සතී’ති.දුතියම්පියඛො, භන්යත, සාමාණවිකා…යප.… තතියම්පියඛො, 

භන්යත, සා මාණවිකා තං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘ගච්ඡ ත්වං, බ්රාහ්මණ, 

ආපණා මක්කටච්ඡාපකං කිණිත්වා ආයනහි, යයො යම කුමාරකස්ස

කීළාපනයකො භවිස්සතී’ති. අථ යඛො, භන්යත, යසො බ්රාහ්මයණො තස්සා
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මාණවිකායසාරත්යතොපටිබද්ධචිත්යතොආපණාමක්කටච්ඡාපකංකිණිත්වා

ආයනත්වා තං මාණවිකං එතදයවොච – ‘අයං යත, යභොති, ආපණා

මක්කටච්ඡාපයකො කිණිත්වාආනීයතො, යයොයතකුමාරකස්සකීළාපනයකො

භවිස්සතී’ති.එවං වුත්යත, භන්යත, සාමාණවිකාතංබ්රාහ්මණංඑතදයවොච–

‘ගච්ඡ ත්වං, බ්රාහ්මණ, ඉමං මක්කටච්ඡාපකං ආදාය යයන රත්තපාණි

රජතපුත්යතොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා රත්තපාණිංරජකපුත්තංඑවං

වයදහි–ඉච්ඡාමහං, සම්මරත්තපාණි, ඉමංමක්කටච්ඡාපකං .)තාවයලපනං
නාමරඞ්ගජාතංරමතංආයකොටිතපච්චායකොටිතංඋභයතොභාගවිමට්ඨ’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, යසො බ්රාහ්මයණො තස්සා මාණවිකාය සාරත්යතො 
පටිබද්ධචිත්යතොතංමක්කටච්ඡාපකංආදායයයනරත්තපාණි රජකපුත්යතො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා රත්තපාණිං රජකපුත්තං එතදයවොච –

‘ඉච්ඡාමහං, සම්ම රත්තපාණි, ඉමං මක්කටච්ඡාපකං .)තාවයලපනං නාම 

රඞ්ගජාතං රමතං ආයකොටිතපච්චායකොටිතං උභයතොභාගවිමට්ඨ’න්ති. එවං

වුත්යත, භන්යත, රත්තපාණිරජකපුත්යතොතංබ්රාහ්මණංඑතදයවොච–‘අයං

යඛොයත, මක්කටච්ඡාපයකො රඞ්ගක්ඛයමොහියඛො, යනොආයකොටනක්ඛයමො, 

යනො විමජ්ජනක්ඛයමො’ති. එවයමව යඛො, භන්යත, බාලානං නිගණ්ඨානං

වායදො රඞ්ගක්ඛයමො හි යඛො බාලානං යනො පණ්ඩිතානං, යනො

අනුයයොගක්ඛයමො, යනො විමජ්ජනක්ඛයමො. අථ යඛො, භන්යත, යසො 
බ්රාහ්මයණො අපයරන සමයයන නවං දුස්සයුගං ආදාය යයන රත්තපාණි

රජකපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා රත්තපාණිං රජකපුත්තං

එතදයවොච – ‘ඉච්ඡාමහං, සම්ම රත්තපාණි, ඉමං නවං දුස්සයුගං
.)තාවයලපනං නාම රඞ්ගජාතං රමතං ආයකොටිතපච්චායකොටිතං 

උභයතොභාගවිමට්ඨ’න්ති. එවං වුත්යත, භන්යත, රත්තපාණි රජකපුත්යතො

තං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘ඉදං යඛො යත, භන්යත, නවං දුස්සයුගං
රඞ්ගක්ඛමඤ්යචව ආයකොටනක්ඛමඤ්ච විමජ්ජනක්ඛමඤ්චා’ති. එවයමව

යඛො, භන්යත, තස්ස භගවයතො වායදො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

රඞ්ගක්ඛයමො යචව පණ්ඩිතානං යනො බාලානං, අනුයයොගක්ඛයමො ච 
විමජ්ජනක්ඛයමොචා’’ති. 

‘‘සරාමකා යඛො, ගහපති, පරිසා එවං ජානාති – ‘උපාලි ගහපති 

නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස සාවයකො’ති. කස්ස තං, ගහපති, සාවකං

ධායරමා’’ති? එවං වුත්යත, උපාලි ගහපති උට්ඨායාසනා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා යයනභගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වානිගණ්ඨං

නාටපුත්තං එතදයවොච – ‘‘යතන හි, භන්යත, සුයණොහි යස්සාහං
සාවයකො’’ති– 

76. 

‘‘ධීරස්සවිගතයමොහස්ස, පභින්නඛීලස්සවිමතවිජයස්ස; 

අනීඝස්සසුසමචිත්තස්ස, වුද්ධසීලස්සසාධුපඤ්ඤස්ස; 
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යවසමන්තරස්ස [යවස්සන්තරස්ස (සී. .).)] විමලස්ස, භගවයතො
තස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘අකථංකථිස්සතුසිතස්ස, වන්තයලොකාමසස්සමුදිතස්ස; 

කතසමණස්සමනුජස්ස, අන්තිමසාරීරස්සනරස්ස; 

අයනොපමස්සවිරජස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘අසංසයස්සකුසලස්ස, යවනයිකස්සසාරථිවරස්ස; 

අනුත්තරස්ස රුචිරධම්මස්ස, නික්කඞ්ඛස්ස පභාසකස්ස 

[පභාසකරස්ස(සී.සයා..).)]; 

මානච්ඡිදස්සවීරස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘නිසභස්ස අප්පයමයයස්ස, ගම්භීරස්ස යමොනපත්තස්ස; 

යඛමඞ්කරස්සයවදස්ස, ධම්මට්ඨස්සසංවුතත්තස්ස; 

සඞ්ගාතිගස්සමුත්තස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘නාගස්ස පන්තයසනස්ස, ඛීණසංයයොජනස්ස මුත්තස්ස; 

පටිමන්තකස්ස [පටිමන්තස්ස (ක.)] යධොනස්ස, පන්නධජස්ස

වීතරාගස්ස; 

දන්තස්සනිප්පපඤ්චස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘ඉසිසත්තමස්සඅකුහස්ස, යතවිජ්ජස්සබ්රහ්මපත්තස්ස; 

න්හාතකස්ස [නහාතකස්ස (සී. සයා. .).)] පදකස්ස, පස්සද්ධස්ස

විදිතයවදස්ස; 

පුරින්දදස්සසක්කස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘අරියස්සභාවිතත්තස්ස, පත්තිපත්තස්සයවයයාකරණස්ස; 

සතිමයතොවිපස්සිස්ස, අනභිනතස්සයනොඅපනතස්ස; 

අයනජස්සවසිප්පත්තස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘සමුග්ගතස්ස [සම්මග්ගතස්ස (සී. සයා. .).)] ඣායිස්ස, 

අනනුගතන්තරස්සසුද්ධස්ස; 

අසිතස්ස හිතස්ස [අප්පහීනස්ස (සී. .).), අප්පභීතස්ස (සයා.)], 

පවිවිත්තස්සඅග්ගප්පත්තස්ස; 

තිණ්ණස්සතාරයන්තස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘සන්තස්සභූරිපඤ්ඤස්ස, මහාපඤ්ඤස්සවීතයලොභස්ස; 

තථාගතස්සසුගතස්ස, අප්පටිපුග්ගලස්සඅසමස්ස; 

විසාරදස්සනිපුණස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්ම. 

‘‘තණ්හච්ඡිදස්සබුද්ධස්ස, වීතධූමස්සඅනුපලිත්තස්ස; 
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ආහුයනයයස්සයක්ඛස්ස, උත්තමපුග්ගලස්සඅතුලස්ස; 

මහයතොයසග්ගපත්තස්ස, භගවයතොතස්සසාවයකොහමස්මී’’ති. 

77. ‘‘කදා සඤ්ඤූළ්හා පන යත, ගහපති, ඉයම සමණස්ස යගොතමස්ස

වණ්ණා’’ති? ‘‘යසයයථාපි, භන්යත, නානාපුප්ඵානංමහාපුප්ඵරාසි, තයමනං

දක්යඛොමාලාකායරොවාමාලාකාරන්යතවාසීවාවිචිත්තංමාලං ගන්යථයය; 

එවයමවයඛො, භන්යත, යසොභගවාඅයනකවණ්යණොඅයනකසතවණ්යණො.

යකො හි, භන්යත, වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං න කරිස්සතී’’ති? අථ යඛො
නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස භගවයතො සක්කාරං අසහමානස්ස තත්යථව

උණ්හංයලොහිතංමුඛයතොඋග්ගච්ඡීති [උග්ගඤ්ඡි(සී.සයා..).)]. 

උපාලිසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. කුක්කුරවතිකසුත්තං 

78. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොලියයසුවිහරතිහලිද්දවසනං
නාම යකොලියානං නිගයමො. අථ යඛො පුණ්යණො ච යකොලියපුත්යතො
යගොවතියකො අයචයලො ච යසනියයො කුක්කුරවතියකො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වාපුණ්යණොයකොලියපුත්යතො යගොවතියකො
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. අයචයලො පන යසනියයො
කුක්කුරවතියකො භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං

වීතිසායරත්වා කුක්කුයරොව පලිකුජ්මත්වා [පලිකුණ්ඨිත්වා (සයා. කං.), 

පලිගුණ්ඨිත්වා (ක.)] එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

පුණ්යණො යකොලියපුත්යතො යගොවතියකො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, 

භන්යත, අයචයලො යසනියයො කුක්කුරවතියකො දුක්කරකාරයකො
ඡමානික්ඛිත්තංයභොජනංභුඤ්ජති.තස්සතංකුක්කුරවතංදීඝරත්තං සමත්තං

සමාදින්නං. තස්ස කා ගති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? ‘‘අලං, පුණ්ණ, 

තිට්ඨයතතං; මාමංඑතංපුච්ඡී’’ති.දුතියම්පියඛොපුණ්යණොයකොලියපුත්යතො 
යගොවතියකො…යප.… තතියම්පි යඛො පුණ්යණො යකොලියපුත්යතො

යගොවතියකොභගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, භන්යත, අයචයලො යසනියයො
කුක්කුරවතියකො දුක්කරකාරයකො ඡමානික්ඛිත්තං යභොජනං භුඤ්ජති. තස්ස

තං කුක්කුරවතං දීඝරත්තං සමත්තං සමාදින්නං. තස්ස කා ගති, යකො 

අභිසම්පරායයො’’ති? 

79. ‘‘අද්ධා යඛො යත අහං, පුණ්ණ, න ලභාම. අලං, පුණ්ණ, 

තිට්ඨයතතං; මාමංඑතංපුච්ඡීති; අපිචතයාහංබයාකරිස්සාම.ඉධ, පුණ්ණ, 

එකච්යචො කුක්කුරවතං භායවති පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරසීලං

භායවති පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරචිත්තං භායවති පරිපුණ්ණං

අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරාකප්පංභායවතිපරිපුණ්ණංඅබ්යබොකිණ්ණං.යසො 

කුක්කුරවතං භායවත්වා පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරසීලං

භායවත්වා පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරචිත්තං භායවත්වා
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පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, කුක්කුරාකප්පං භායවත්වා පරිපුණ්ණං
අබ්යබොකිණ්ණං කායස්ස යභදා පරං මරණා කුක්කුරානං සහබයතං
උපපජ්ජති. සයච යඛො පනස්ස එවංදිට්ඨි යහොති – ‘ඉමනාහං සීයලන වා
වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාම

යදවඤ්ඤතයරොවා’ති, සාස්ස [සායං(ක.)] යහොතිමච්ඡාදිට්ඨි.මච්ඡාදිට්ඨිස්ස 

[මච්ඡාදිට්ඨිකස්ස(සී.)] යඛොඅහං, පුණ්ණ, ද්වින්නං ගතීනංඅඤ්ඤතරංගතිං

වදාම – නිරයං වා තිරච්ඡානයයොනිං වා. ඉති යඛො, පුණ්ණ, සම්පජ්ජමානං 

කුක්කුරවතං කුක්කුරානං සහබයතං උපයනති, විපජ්ජමානං නිරය’’න්ති.

එවං වුත්යත, අයචයලො යසනියයො කුක්කුරවතියකො පයරොදි, අස්සූනි
පවත්යතසි. 

අථයඛොභගවාපුණ්ණංයකොලියපුත්තංයගොවතිකංඑතදයවොච–‘‘එතං 

යඛොයතඅහං, පුණ්ණ, නාලත්ථං. අලං, පුණ්ණ, තිට්ඨයතතං; මාමංඑතං 

පුච්ඡී’’ති.‘‘නාහං, භන්යත, එතංයරොදාමයංමංභගවාඑවමාහ; අපිචයම

ඉදං, භන්යත, කුක්කුරවතං දීඝරත්තං සමත්තං සමාදින්නං. අයං, භන්යත, 
පුණ්යණො යකොලියපුත්යතො යගොවතියකො. තස්ස තං යගොවතං දීඝරත්තං

සමත්තං සමාදින්නං. තස්ස කා ගති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? ‘‘අලං, 

යසනිය, තිට්ඨයතතං; මා මං එතං පුච්ඡී’’ති. දුතියම්පි යඛො අයචයලො
යසනියයො…යප.… තතියම්පි යඛො අයචයලො යසනියයො කුක්කුරවතියකො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, භන්යත, පුණ්යණො යකොලියපුත්යතො
යගොවතියකො.තස්සතංයගොවතංදීඝරත්තංසමත්තං සමාදින්නං.තස්සකා

ගති, යකොඅභිසම්පරායයො’’ති? 

80. ‘‘අද්ධා යඛො යත අහං, යසනිය, න ලභාම. අලං, යසනිය, 

තිට්ඨයතතං; මාමංඑතංපුච්ඡීති; අපිචතයාහංබයාකරිස්සාම.ඉධ, යසනිය, 

එකච්යචොයගොවතංභායවතිපරිපුණ්ණංඅබ්යබොකිණ්ණං, යගොසීලංභායවති

පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, යගොචිත්තං භායවති පරිපුණ්ණං

අබ්යබොකිණ්ණං, ගවාකප්පං [ග්වාකප්පං (ක.)] භායවති පරිපුණ්ණං

අබ්යබොකිණ්ණං. යසො යගොවතං භායවත්වා පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, 

යගොසීලං භායවත්වා පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, යගොචිත්තං භායවත්වා

පරිපුණ්ණං අබ්යබොකිණ්ණං, ගවාකප්පං භායවත්වා පරිපුණ්ණං 
අබ්යබොකිණ්ණංකායස්ස යභදා පරං මරණා ගුන්නං සහබයතං උපපජ්ජති.
සයච යඛො පනස්ස එවංදිට්ඨි යහොති – ‘ඉමනාහං සීයලන වා වයතන වා

තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාම යදවඤ්ඤතයරො වා’ති, 

සාස්සයහොතිමච්ඡාදිට්ඨි.මච්ඡාදිට්ඨිස්සයඛොඅහං, යසනිය, ද්වින්නංගතීනං 

අඤ්ඤතරංගතිංවදාම–නිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවා.ඉතියඛො, යසනිය, 

සම්පජ්ජමානං යගොවතං ගුන්නං සහබයතං උපයනති, විපජ්ජමානං

නිරය’’න්ති.එවංවුත්යත, පුණ්යණො යකොලියපුත්යතොයගොවතියකොපයරොදි, 
අස්සූනිපවත්යතසි. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

46 

පටුන 

අථ යඛො භගවා අයචලං යසනියං කුක්කුරවතිකං එතදයවොච – ‘‘එතං

යඛොයත අහං, යසනිය, නාලත්ථං.අලං, යසනිය, තිට්ඨයතතං; මාමං එතං

පුච්ඡී’’ති.‘‘නාහං, භන්යත, එතංයරොදාමයංමංභගවාඑවමාහ; අපිචයම

ඉදං, භන්යත, යගොවතංදීඝරත්තංසමත්තංසමාදින්නං.එවංපසන්යනොඅහං, 

භන්යත, භගවති; පයහොති භගවා තථා ධම්මං යදයසතුං යථා අහං යචවිමං

යගොවතං පජයහයයං, අයඤ්යචව අයචයලො යසනියයො කුක්කුරවතියකො තං

කුක්කුරවතං පජයහයයා’’ති. ‘‘යතන හි, පුණ්ණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි

කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොපුණ්යණො යකොලියපුත්යතො
යගොවතියකොභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

81. ‘‘චත්තාරිමානි, පුණ්ණ, කම්මානිමයාසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, පුණ්ණ, කම්මං කණ්හං 

කණ්හවිපාකං; අත්ථි, පුණ්ණ, කම්මංසුක්කංසුක්කවිපාකං; අත්ථි, පුණ්ණ, 

කම්මං කණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, පුණ්ණ, කම්මංඅකණ්හං

අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං, කම්මක්ඛයායසංවත්තති. 

‘‘කතමඤ්ච, පුණ්ණ, කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං? ඉධ, පුණ්ණ, 

එකච්යචො සබයාබජ්ඣං [සබයාපජ්ඣං (සී. සයා. කං.)] කායසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං 
මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. යසො සබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං

මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං
සබයාබජ්ඣංයලොකංඋපපන්නං සමානංසබයාබජ්ඣාඵස්සාඵුසන්ති.යසො
සබයාබජ්යඣහිඵස්යසහි ඵුට්යඨො සමායනො සබයාබජ්ඣං යවදනං යවයදති

එකන්තදුක්ඛං, යසයයථාපි සත්තා යනරයිකා. ඉති යඛො, පුණ්ණ, භූතා

භූතස්ස උපපත්ති යහොති; යං කයරොති යතන උපපජ්ජති, උපපන්නයමනං

ඵස්සා ඵුසන්ති. එවංපාහං, පුණ්ණ, ‘කම්මදායාදා සත්තා’ති වදාම. ඉදං

වුච්චති, පුණ්ණ, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, පුණ්ණ, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, පුණ්ණ, 

එකච්යචො අබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං

වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති.

යසො අබයාබජ්ඣංකායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා අබයාබජ්ඣං
යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං අබයාබජ්ඣං යලොකං උපපන්නං සමානං
අබයාබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො අබයාබජ්යඣහි ඵස්යසහි ඵුට්යඨො 

සමායනො අබයාබජ්ඣං යවදනං යවයදති එකන්තසුඛං, යසයයථාපි යදවා

සුභකිණ්හා. ඉතියඛො, පුණ්ණ, භූතාභූතස්සඋපපත්තියහොති; යංකයරොති

යතන උපපජ්ජති, උපපන්නයමනං ඵස්සා ඵුසන්ති. එවංපාහං, පුණ්ණ, 
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පටුන 

‘කම්මදායාදා සත්තා’ති වදාම. ඉදං වුච්චති, පුණ්ණ, කම්මං සුක්කං
සුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, පුණ්ණ, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 

පුණ්ණ, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පිවචීසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. යසො

සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, 

සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පිවචීසඞ්ඛාරං අභිඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣම්පි
අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣම්පි
අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං සබයාබජ්ඣම්පි 
අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපන්නං සමානං සබයාබජ්ඣාපි අබයාබජ්ඣාපි
ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො සබයාබජ්යඣහිපි අබයාබජ්යඣහිපි ඵස්යසහි ඵුට්යඨො
සමායනො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි යවදනං යවයදති

යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං, යසයයථාපි මනුස්සා එකච්යච ච යදවා එකච්යච ච

විනිපාතිකා. ඉතියඛො, පුණ්ණ, භූතාභූතස්ස උපපත්තියහොති; යංකයරොති

යතන උපපජ්ජති. උපපන්නයමනං ඵස්සා ඵුසන්ති. එවංපාහං, පුණ්ණ, 

‘කම්මදායාදා සත්තා’ති වදාම. ඉදං වුච්චති, පුණ්ණ, කම්මං කණ්හසුක්කං 
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, පුණ්ණ, කම්මංඅකණ්හංඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං, 

කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? තත්ර, පුණ්ණ, යමදං කම්මං කණ්හං

කණ්හවිපාකංතස්සපහානායයායචතනා, යමදං [යම්පිදං (සී..).)] කම්මං

සුක්කංසුක්කවිපාකංතස්සපහානාය යායචතනා, යමදං [යම්පිදං (සී..).)] 
කම්මංකණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකංතස්සපහානායයායචතනා–ඉදං

වුච්චති, පුණ්ණ, කම්මං අකණ්හං අසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං, 

කම්මක්ඛයාය සංවත්තතීති. ඉමානි යඛො, පුණ්ණ, චත්තාරි කම්මානි මයා
සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවදිතානී’’ති. 

82. එවං වුත්යත, පුණ්යණො යකොලියපුත්යතො යගොවතියකො භගවන්තං 

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, 
භන්යත…යප.… උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං 
සරණං ගත’’න්ති. අයචයලො පන යසනියයො කුක්කුරවතියකො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, 

භන්යත…යප.… පකාසියතො. එසාහං, භන්යත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම

ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තියක

පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. ‘‘යයො යඛො, යසනිය, 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබොඉමස්මංධම්මවිනයයආකඞ්ඛතිපබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති
උපසම්පදං යසො චත්තායරො මායස පරිවසති. චතුන්නං මාසානං අච්චයයන 
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ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්ති, උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය. අපි ච
යමත්ථ පුග්ගලයවමත්තතාවිදිතා’’ති. 

‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බා ඉමස්මං ධම්මවිනයය 
ආකඞ්ඛන්තා පබ්බජ්ජං ආකඞ්ඛන්තා උපසම්පදං යත චත්තායරො මායස
පරිවසන්ති චතුන්නංමාසානංඅච්චයයනආරද්ධචිත්තාභික්ඛූපබ්බායජන්ති

උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය, අහං චත්තාරි වස්සානි පරිවසිස්සාම.

චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්තු, 
උපසම්පායදන්තු භික්ඛුභාවායා’’ති. අලත්ථ යඛො අයචයලො යසනියයො

කුක්කුරවතියකො භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. 
අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා යසනියයො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘ඛීණාජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො පනායස්මා යසනියයො
අරහතංඅයහොසීති. 

කුක්කුරවතිකසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. අභෙරාජකුමාරසුත්තං 

83. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො අභයයො රාජකුමායරො යයන නිගණ්යඨො

නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා නිගණ්ඨං නාටපුත්තං 
අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅභයංරාජකුමාරං

නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘එහි ත්වං, රාජකුමාර, සමණස්ස
යගොතමස්ස වාදං ආයරොයපහි. එවං යත කලයායණො කිත්තිසද්යදො

අබ්භුග්ගච්ඡිස්සති – ‘අභයයන රාජකුමායරන සමණස්ස යගොතමස්ස එවං
මහිද්ධිකස්ස එවං මහානුභාවස්ස වායදො ආයරොපියතො’’’ති. ‘‘යථා කථං

පනාහං, භන්යත, සමණස්ස යගොතමස්ස එවං මහිද්ධිකස්ස එවං 

මහානුභාවස්ස වාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති? ‘‘එහි ත්වං, රාජකුමාර, යයන

සමයණොයගොතයමො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාසමණංයගොතමංඑවං

වයදහි – ‘භායසයය නු යඛො, භන්යත, තථාගයතො තං වාචං යා සා වාචා

පයරසං අප්පියා අමනාපා’ති? සයච යත සමයණො යගොතයමො එවං පුට්යඨො

එවංබයාකයරොති–‘භායසයය, රාජකුමාර, තථාගයතොතංවාචංයාසාවාචා

පයරසං අප්පියාඅමනාපා’ති, තයමනංත්වංඑවංවයදයයාසි–‘අථකිඤ්චරහි

යත, භන්යත, පුථුජ්ජයනන නානාකරණං? පුථුජ්ජයනොපි හි තං වාචං
භායසයයයාසාවාචාපයරසංඅප්පියා අමනාපා’ති.සයච පනයතසමයණො

යගොතයමොඑවංපුට්යඨොඑවංබයාකයරොති– ‘න, රාජකුමාර, තථාගයතොතං

වාචංභායසයයයාසාවාචාපයරසං අප්පියාඅමනාපා’ති, තයමනංත්වංඑවං
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වයදයයාසි – ‘අථ කිඤ්චරහි යත, භන්යත, යදවදත්යතො බයාකයතො –

‘‘ආපායියකො යදවදත්යතො, යනරයියකො යදවදත්යතො, කප්පට්යඨො

යදවදත්යතො, අයතකිච්යඡො යදවදත්යතො’’ති? තාය ච පන යත වාචාය

යදවදත්යතො කුපියතොඅයහොසිඅනත්තමයනො’ති.ඉමංයඛොයත, රාජකුමාර, 
සමයණො යගොතයමො උභයතොයකොටිකං පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො යනව
සක්ඛිති උග්ගිලිතුං න සක්ඛිති ඔගිලිතුං. යසයයථාපි නාම පුරිසස්ස

අයයොසිඞ්ඝාටකංකණ්යඨවිලග්ගං, යසොයනවසක්කුයණයයඋග්ගිලිතුංන 

සක්කුයණයයඔගිලිතුං; එවයමවයඛොයත, රාජකුමාර, සමයණොයගොතයමො
ඉමංඋභයතොයකොටිකංපඤ්හං පුට්යඨොසමායනො යනවසක්ඛිතිඋග්ගිලිතුං

න සක්ඛිති ඔගිලිතු’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො අභයයො රාජකුමායරො
නිගණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සපටිස්සුත්වාඋට්ඨායාසනා නිගණ්ඨංනාටපුත්තං

අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

84. එකමන්තං නිසින්නස්සයඛොඅභයස්ස රාජකුමාරස්සසූරියං [සුරියං
(සී. සයා. කං. .).)] උල්යලොයකත්වා එතදයහොසි – ‘‘අකායලො යඛො අජ්ජ

භගවයතොවාදංආයරොයපතුං. ස්යවදානාහංසයකනියවසයනභගවයතොවාදං

ආයරොයපස්සාමී’’ති භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, 
භගවා ස්වාතනාය අත්තචතුත්යථො භත්ත’’න්ති. අධිවායසසි භගවා
තුණ්හීභායවන.අථ යඛොඅභයයොරාජකුමායරොභගවයතො අධිවාසනංවිදිත්වා
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාම. අථයඛො
භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා

පත්තචීවරමාදාය යයනඅභයස්ස රාජකුමාරස්සනියවසනං යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වාපඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි.අථයඛොඅභයයොරාජකුමායරො
භගවන්තං පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි
සම්පවායරසි. අථ යඛො අභයයො රාජකුමායරො භගවන්තං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිංඅඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

85. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අභයයො රාජකුමායරො භගවන්තං

එතදයවොච– ‘‘භායසයයනුයඛො, භන්යත, තථාගයතොතංවාචංයාසාවාචා

පයරසං අප්පියා අමනාපා’’ති? ‘‘න ඛ්යවත්ථ, රාජකුමාර, එකංයසනා’’ති.

‘‘එත්ථ, භන්යත, අනස්සුංනිගණ්ඨා’’ති. ‘‘කිං පනත්වං, රාජකුමාර, එවං

වයදසි–‘එත්ථ, භන්යත, අනස්සුංනිගණ්ඨා’’’ති? ‘‘ඉධාහං, භන්යත, යයන

නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා නිගණ්ඨං

නාටපුත්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.එකමන්තං නිසින්නංයඛොමං, 

භන්යත, නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො එතදයවොච – ‘එහි ත්වං, රාජකුමාර, 
සමණස්සයගොතමස්සවාදංආයරොයපහි.එවංයතකලයායණොකිත්තිසද්යදො 
අබ්භුග්ගච්ඡිස්සති – අභයයන රාජකුමායරන සමණස්ස යගොතමස්ස එවං

මහිද්ධිකස්සඑවං මහානුභාවස්සවායදොආයරොපියතො’ති.එවංවුත්යත, අහං, 

භන්යත, නිගණ්ඨංනාටපුත්තං එතදයවොචං – ‘යථාකථංපනාහං, භන්යත, 
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සමණස්ස යගොතමස්ස එවං මහිද්ධිකස්ස එවං මහානුභාවස්ස වාදං

ආයරොයපස්සාමී’ති? ‘එහි ත්වං, රාජකුමාර, යයන සමයණො යගොතයමො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාසමණංයගොතමංඑවංවයදහි–භායසයයනු

යඛො, භන්යත, තථාගයතොතංවාචංයාසාවාචාපයරසංඅප්පියාඅමනාපාති? 

සයචයතසමයණොයගොතයමොඑවං පුට්යඨොඑවංබයාකයරොති–භායසයය, 

රාජකුමාර, තථාගයතො තං වාචං යා සා වාචා පයරසං අප්පියා අමනාපාති, 

තයමනංත්වංඑවංවයදයයාසි–අථකිඤ්චරහියත, භන්යත, පුථුජ්ජයනන

නානාකරණං? පුථුජ්ජයනොපි හි තං වාචං භායසයය යා සා වාචා පයරසං
අප්පියා අමනාපාති. සයච පන යතසමයණො යගොතයමො එවං පුට්යඨො එවං

බයාකයරොති – න, රාජකුමාර, තථාගයතොතං වාචං භායසයය යා සා වාචා

පයරසං අප්පියාඅමනාපාති, තයමනංත්වංඑවංවයදයයාසි–අථකිඤ්චරහි

යත, භන්යත, යදවදත්යතො බයාකයතො – ආපායියකො යදවදත්යතො, 

යනරයියකො යදවදත්යතො, කප්පට්යඨො යදවදත්යතො, අයතකිච්යඡො

යදවදත්යතොති? තාය ච පන යත වාචාය යදවදත්යතො කුපියතො අයහොසි

අනත්තමයනොති. ඉමං යඛො යත, රාජකුමාර, සමයණො යගොතයමො
උභයතොයකොටිකං පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො යනව සක්ඛිති උග්ගිලිතුං න
සක්ඛිති ඔගිලිතුං. යසයයථාපි නාම පුරිසස්ස අයයොසිඞ්ඝාටකං කණ්යඨ

විලග්ගං, යසො යනව සක්කුයණයය උග්ගිලිතුං න සක්කුයණයය ඔගිලිතුං; 

එවයමවයඛො යත, රාජකුමාර, සමයණො යගොතයමො ඉමං උභයතොයකොටිකං
පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො යනව සක්ඛිති උග්ගිලිතුං න සක්ඛිති
ඔගිලිතු’’’න්ති. 

86. යතන යඛො පන සමයයන දහයරො කුමායරො මන්යදො
උත්තානයසයයයකො අභයස්සරාජකුමාරස්සඅඞ්යකනිසින්යනොයහොති.අථ

යඛොභගවාඅභයංරාජකුමාරංඑතදයවොච– ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, 
සචායංකුමායරොතුය්හංවා පමාදමන්වායධාතියාවාපමාදමන්වායකට්ඨං

වාකඨලං [කථලං (ක.)] වාමුයඛආහයරයය, කින්තිනංකයරයයාසී’’ති? 

‘‘ආහයරයයස්සාහං, භන්යත. සයච, භන්යත, න සක්කුයණයයං

ආදියකයනව ආහත්තුං [ආහරිතුං (සයා. කං.)], වායමන හත්යථන සීසං

පරිග්ගයහත්වා [පග්ගයහත්වා (සී.)] දක්ඛියණන හත්යථන වඞ්කඞ්ගුලිං

කරිත්වා සයලොහිතම්පි ආහයරයයං. තං කිස්ස යහතු? අත්ථි යම, භන්යත, 

කුමායර අනුකම්පා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, රාජකුමාර, යං තථාගයතො වාචං

ජානාතිඅභූතංඅතච්ඡංඅනත්ථසංහිතංසාච පයරසංඅප්පියාඅමනාපා, නතං
තථාගයතො වාචං භාසති. යම්පි තථාගයතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං

අනත්ථසංහිතංසා ච පයරසං අප්පියා අමනාපා, තම්පිතථාගයතො වාචංන
භාසති. යඤ්චයඛොතථාගයතොවාචංජානාතිභූතංතච්ඡංඅත්ථසංහිතංසාච

පයරසංඅප්පියාඅමනාපා, තත්රකාලඤ්ඤූතථාගයතොයහොතිතස්සාවාචාය
යවයයාකරණාය.යංතථාගයතොවාචංජානාති අභූතංඅතච්ඡං අනත්ථසංහිතං

සාචපයරසංපියාමනාපා, නතං තථාගයතොවාචංභාසති.යම්පිතථාගයතො
වාචංජානාතිභූතංතච්ඡංඅනත්ථසංහිතංසාචපයරසං පියාමනාපාතම්පි
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තථාගයතො වාචං න භාසති. යඤ්ච තථාගයතො වාචං ජානාති භූතං තච්ඡං 

අත්ථසංහිතංසා චපයරසංපියාමනාපා, තත්රකාලඤ්ඤූතථාගයතො යහොති

තස්සා වාචාය යවයයාකරණාය. තං කිස්ස යහතු? අත්ථි, රාජකුමාර, 
තථාගතස්ස සත්යතසුඅනුකම්පා’’ති. 

87. ‘‘යයයම, භන්යත, ඛත්තියපණ්ඩිතාපි බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි 
ගහපතිපණ්ඩිතාපි සමණපණ්ඩිතාපි පඤ්හං අභිසඞ්ඛරිත්වා තථාගතං

උපසඞ්කමත්වා පුච්ඡන්ති, පුබ්යබව නු යඛො, එතං, භන්යත, භගවයතො
යචතයසො පරිවිතක්කිතංයහොති ‘යයමංඋපසඞ්කමත්වා එවංපුච්ඡිස්සන්ති

යතසාහං එවං පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සාමී’ති, උදාහු ඨානයසොයවතං

තථාගතංපටිභාතී’’ති? 

‘‘යතන හි, රාජකුමාර, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාම, යථා යත 

ඛයමයය තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, කුසයලො

ත්වංරථස්ස අඞ්ගපච්චඞ්ගාන’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත, කුසයලොඅහංරථස්සඅඞ්ගපච්චඞ්ගාන’’න්ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාජකුමාර, යයතංඋපසඞ්කමත්වාඑවං පුච්යඡයයං–

‘කිංනාමදංරථස්සඅඞ්ගපච්චඞ්ග’න්ති? පුබ්යබවනුයඛොයතඑතං යචතයසො
පරිවිතක්කිතං අස්ස ‘යය මං උපසඞ්කමත්වා එවං පුච්ඡිස්සන්ති යතසාහං

එවං පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සාමී’ති, උදාහු ඨානයසොයවතං 

පටිභායසයයා’’ති? 

‘‘අහඤ්හි, භන්යත, රථියකො සඤ්ඤායතො කුසයලො රථස්ස 
අඞ්ගපච්චඞ්ගානං. සබ්බානි යම රථස්ස අඞ්ගපච්චඞ්ගානි සුවිදිතානි.

ඨානයසොයවතංමං පටිභායසයයා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, රාජකුමාර, යය යත ඛත්තියපණ්ඩිතාපි 
බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි ගහපතිපණ්ඩිතාපි සමණපණ්ඩිතාපි පඤ්හං

අභිසඞ්ඛරිත්වා තථාගතං උපසඞ්කමත්වා පුච්ඡන්ති, ඨානයසොයවතං

තථාගතංපටිභාති.තංකිස්සයහතු? සාහි, රාජකුමාර, තථාගතස්සධම්මධාතු
සුප්පටිවිද්ධායස්සාධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තාඨානයසොයවතංතථාගතං
පටිභාතී’’ති. 

එවං වුත්යත, අභයයො රාජකුමායරො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… අජ්ජතග්යග
පාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

අභයරාජකුමාරසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. බහුයවදනීෙසුත්තං 

88. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති යයනායස්මා

උදායී යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං උදායිං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති

ආයස්මන්තං උදායිං එතදයවොච – ‘‘කතිනු යඛො, භන්යත උදායි, යවදනා

වුත්තාභගවතා’’ති? ‘‘තිස්යසොයඛො, ථපති [ගහපති (සයා.කං..).)], යවදනා

වුත්තාභගවතා.සුඛායවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා–ඉමා 

යඛො, ථපති, තිස්යසො යවදනා වුත්තා භගවතා’’ති. එවං වුත්යත, 

පඤ්චකඞ්යගො ථපතිආයස්මන්තං උදායිං එතදයවොච – ‘‘න යඛො, භන්යත

උදායි, තිස්යසොයවදනාවුත්තාභගවතා; ද්යවයවදනාවුත්තාභගවතා–සුඛා 

යවදනා, දුක්ඛා යවදනා. යායං, භන්යත, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා සන්තස්මං
එසා පණීයත සුයඛ වුත්තා භගවතා’’ති. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා උදායී

පඤ්චකඞ්ගං ථපතිං එතදයවොච – ‘‘න යඛො, ගහපති, ද්යව යවදනා වුත්තා

භගවතා; තිස්යසො යවදනා වුත්තා භගවතා. සුඛා යවදනා, දුක්ඛා යවදනා, 

අදුක්ඛමසුඛා යවදනා – ඉමා යඛො, ථපති, තිස්යසො යවදනා වුත්තා 
භගවතා’’ති. දුතියම්පි යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං

එතදයවොච – ‘‘න යඛො, භන්යත උදායි, තිස්යසො යවදනා වුත්තා භගවතා; 

ද්යවයවදනාවුත්තාභගවතා–සුඛා යවදනා, දුක්ඛායවදනා.යායං, භන්යත, 
අදුක්ඛමසුඛා යවදනා සන්තස්මං එසා පණීයත සුයඛ වුත්තා භගවතා’’ති.

තතියම්පියඛොආයස්මාඋදායී පඤ්චකඞ්ගංථපතිංඑතදයවොච – ‘‘නයඛො, 

ථපති, ද්යවයවදනාවුත්තාභගවතා; තිස්යසො යවදනාවුත්තාභගවතා.සුඛා

යවදනා, දුක්ඛායවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා –ඉමායඛො, ථපති, තිස්යසො
යවදනා වුත්තා භගවතා’’ති. තතියම්පි යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති

ආයස්මන්තං උදායිංඑතදයවොච–‘‘නයඛො, භන්යතඋදායි, තිස්යසොයවදනා

වුත්තා භගවතා, ද්යව යවදනා වුත්තා භගවතා – සුඛා යවදනා, දුක්ඛා

යවදනා.යායං, භන්යත, අදුක්ඛමසුඛායවදනා සන්තස්මංඑසාපණීයතසුයඛ
වුත්තා භගවතා’’ති. යනව යඛො සක්ඛිආයස්මා උදායී පඤ්චකඞ්ගං ථපතිං
සඤ්ඤායපතුං න පනාසක්ඛි පඤ්චකඞ්යගො ථපති ආයස්මන්තං උදායිං 
සඤ්ඤායපතුං. 

89. අස්යසොසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මයතො උදායිස්ස
පඤ්චකඞ්යගන ථපතිනා සද්ධිං ඉමං කථාසල්ලාපං. අථ යඛො ආයස්මා 

ආනන්යදො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො යාවතයකො අයහොසි ආයස්මයතො උදායිස්ස පඤ්චකඞ්යගන
ථපතිනා සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො ආයරොයචසි. එවං

වුත්යත, භගවාආයස්මන්තංආනන්දං එතදයවොච – ‘‘සන්තඤ්යඤවයඛො, 

ආනන්ද, පරියායං පඤ්චකඞ්යගො ථපති උදායිස්ස නාබ්භනුයමොදි, 
සන්තඤ්යඤව ච පන පරියායං උදායී පඤ්චකඞ්ගස්ස ථපතිස්ස
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පටුන 

නාබ්භනුයමොදි. ද්යවපානන්ද, යවදනා වුත්තා මයා පරියායයන, තිස්යසොපි

යවදනා වුත්තාමයාපරියායයන, පඤ්චපියවදනාවුත්තාමයාපරියායයන, 

ඡපි යවදනා වුත්තා මයා පරියායයන, අට්ඨාරසපි යවදනා වුත්තා මයා

පරියායයන, ඡත්තිංසපි යවදනා වුත්තා මයා පරියායයන, අට්ඨසතම්පි

යවදනාවුත්තාමයාපරියායයන.එවංපරියායයදසියතොයඛො, ආනන්ද, මයා

ධම්යමො. එවං පරියායයදසියත යඛො, ආනන්ද, මයා ධම්යම යය
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං සුලපිතං න සමනුජානිස්සන්ති න
සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති න සමනුයමොදිස්සන්ති යතසයමතං පාටිකඞ්ඛං –
භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි

විතුදන්තා විහරිස්සන්ති.එවංපරියායයදසියතොයඛො, ආනන්ද, මයාධම්යමො.

එවං පරියායයදසියත යඛො, ආනන්ද, මයා ධම්යම යය අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
සුභාසිතං සුලපිතං සමනුජානිස්සන්ති සමනුමඤ්ඤිස්සන්ති
සමනුයමොදිස්සන්ති යතසයමතං පාටිකඞ්ඛං – සමග්ගා සම්යමොදමානා 
අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා 
විහරිස්සන්ති’’. 

90. ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, ආනන්ද, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා
ගන්ධා…යප.… මව්හාවිඤ්යඤයයා රසා…යප.… කායවිඤ්යඤයයා
යඵොට්ඨබ්බාඉට්ඨාකන්තාමනාපා පියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා –ඉයම

යඛො, ආනන්ද, පඤ්චකාමගුණා.යං යඛො, ආනන්ද, ඉයමපඤ්චකාමගුයණ
පටිච්චඋප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංඉදංවුච්චති කාමසුඛං. 

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයය – ‘එතපරමං සත්තා සුඛං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති, ඉදමස්ස නානුජානාම. තං කිස්ස යහතු? 

අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛා අඤ්ඤං සුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච.

කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච

පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛං පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති. ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛා අඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච
පණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයය – ‘එතපරමං සත්තා සුඛං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති, ඉදමස්ස නානුජානාම. තං කිස්ස යහතු? 

අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච

පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…දුතියං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛං
අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 
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‘‘යයොයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු

.)තියා ච විරාගා…යප.… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, 

ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛං අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයොයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු

සුඛස්සචපහානා…යප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංයඛො, 

ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛං අභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයොයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු 

සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා, පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා, 
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති

ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති. ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛා
අඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයොයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු
සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛා
අඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයොයඛො, ආනන්ද, එවංවයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු
සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.ඉදංයඛො, ආනන්ද, එතම්හාසුඛා
අඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයය…යප.….කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා

සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛු
සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, ආනන්ද, 
එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤං සුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘යයො යඛො, ආනන්ද, එවං වයදයය – ‘එතපරමං සත්තා සුඛං

යසොමනස්සං පටිසංයවයදන්තී’ති, ඉදමස්ස නානුජානාම. තං කිස්ස යහතු? 

අත්ථානන්ද, එතම්හාසුඛා අඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච.

කතමඤ්චානන්ද, එතම්හා සුඛා අඤ්ඤං සුඛං අභික්කන්තතරඤ්ච

පණීතතරඤ්ච? ඉධානන්ද, භික්ඛුසබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
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සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං යඛො, 

ආනන්ද, එතම්හාසුඛාඅඤ්ඤංසුඛංඅභික්කන්තතරඤ්ච පණීතතරඤ්ච. 

91. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, ආනන්ද, විජ්ජති යං අඤ්ඤතිත්ථියා 

පරිබ්බාජකාඑවංවයදයයං – ‘සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමයණොයගොතයමො 

ආහ; තඤ්ච සුඛස්මං පඤ්ඤයපති. තයිදං කිංසු, තයිදං කථංසූ’ති? 

එවංවාදියනො, ආනන්ද, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සුවචනීයා–‘න

යඛො, ආවුයසො, භගවාසුඛංයයවයවදනං සන්ධායසුඛස්මංපඤ්ඤයපති; අපි

ච, ආවුයසො, යත්ථ යත්ථ සුඛං උපලබ්භති යහිං යහිං තං තං තථාගයතො
සුඛස්මංපඤ්ඤයපතී’’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

බහුයවදනීයසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. අපණ්ණකසුත්තං 

92. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකංචරමායනො
මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනසාලානාම යකොසලානංබ්රාහ්මණගායමො

තදවසරි.අස්යසොසුංයඛොසායලයයකාබ්රාහ්මණගහපතිකා– ‘‘සමයණොඛලු
යභො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො යකොසයලසු චාරිකං
චරමායනොමහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංසාලං අනුප්පත්යතො.තංයඛොපන
භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො 
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං
සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං 

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං දස්සනං
යහොතී’’ති. අථ යඛො සායලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවායදත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු; 

සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
අප්යපකච්යචයයනභගවා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.
අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු.අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතා එකමන්තංනිසීදිංසු. 

93. එකමන්තංනිසින්යනයඛොසායලයයයකබ්රාහ්මණගහපතියකභගවා 

එතදයවොච– ‘‘අත්ථිපනයවො, ගහපතයයො, යකොචිමනායපොසත්ථායස්මං

යවො ආකාරවතී සද්ධා පටිලද්ධා’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො යනො, භන්යත, යකොචි
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මනායපොසත්ථායස්මංයනොආකාරවතී සද්ධාපටිලද්ධා’’ති.‘‘මනාපංයවො, 

ගහපතයයො, සත්ථාරං අලභන්යතහි අයං අපණ්ණයකො ධම්යමො සමාදාය

වත්තිතබ්යබො. අපණ්ණයකො හි, ගහපතයයො, ධම්යමො සමත්යතො

සමාදින්යනො, යසො යවො භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. කතයමො ච, 

ගහපතයයො, අපණ්ණයකොධම්යමො’’? 

94. ‘‘සන්ති, ගහපතයයො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි හුතං; නත්ථි

සුකතදුක්කටානං [සුකටදුක්කටානං (සී. සයා. කං. .).)] කම්මානං ඵලං

විපායකො, නත්ථිඅයංයලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො; නත්ථිමාතා, නත්ථි

පිතා; නත්ථිසත්තාඔපපාතිකා; නත්ථියලොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතා 

[සමග්ගතා (ක.)] සම්මා පටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං

සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. යතසංයයව යඛො, ගහපතයයො, 
සමණබ්රාහ්මණානං එයක සමණබ්රාහ්මණා උජුවිපච්චනීකවාදා. යත

එවමාහංසු – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, අත්ථි හුතං; අත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො; අත්ථි අයං යලොයකො, අත්ථි

පයරො යලොයකො; අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා; අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා; අත්ථි
යලොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මා පටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං
පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. තං කිං

මඤ්ඤථ, ගහපතයයො – ‘නනුයම සමණබ්රාහ්මණා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස 

උජුවිපච්චනීකවාදා’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

95. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො–‘නත්ථිදින්නං, නත්ථියිට්ඨං…යප.…යයඉමඤ්චයලොකං
පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති යතසයමතං

පාටිකඞ්ඛං? යමදං [යදිදං (ක.)] කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං–

ඉයම තයයො කුසයල ධම්යම අභිනිවජ්යජත්වා [අභිනිබ්බජ්යජත්වා (සයා. 

කං.), අභිනිබ්බජ්මත්වා (ක.)] යමදං [යදිදං (ක.)] කායදුච්චරිතං, 

වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං – ඉයම තයයො අකුසයල ධම්යම සමාදාය

වත්තිස්සන්ති. තං කිස්ස යහතු? න හි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා 

පස්සන්ති අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං
ධම්මානං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං යවොදානපක්ඛං. සන්තංයයව පන පරං

යලොකං ‘නත්ථි පයරො යලොයකො’ තිස්ස දිට්ඨි යහොති; සාස්ස යහොති
මච්ඡාදිට්ඨි. සන්තංයයව යඛො පන පරං යලොකං ‘නත්ථි පයරො යලොයකො’ති 

සඞ්කප්යපති; ස්වාස්සයහොතිමච්ඡාසඞ්කප්යපො.සන්තංයයවයඛොපනපරං

යලොකං ‘නත්ථි පයරො යලොයකො’තිවාචංභාසති; සාස්ස යහොතිමච්ඡාවාචා.

සන්තංයයවයඛොපනපරංයලොකං ‘නත්ථිපයරොයලොයකො’තිආහ; යයයත
අරහන්යතො පරයලොකවිදුයනො යතසමයං පච්චනීකං කයරොති. සන්තංයයව
යඛො පන පරං යලොකං ‘නත්ථි පයරො යලොයකො’ති පරං සඤ්ඤායපති 

[පඤ්ඤායපති (ක.)]; සාස්ස යහොති අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති 
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[අස්සද්ධම්මපඤ්ඤත්ති (ක.)]. තාය ච පන අසද්ධම්මසඤ්ඤත්තියා

අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. ඉති පුබ්යබව යඛො පනස්ස සුසීලයං

පහීනං යහොති, දුස්සීලයං පච්චුපට්ඨිතං – අයඤ්ච මච්ඡාදිට්ඨි 
මච්ඡාසඞ්කප්යපො මච්ඡාවාචා අරියානං පච්චනීකතා අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති 

අත්තුක්කංසනා පරවම්භනා. එවමස්සියම [එවං’සි’යම’ (සී. සයා. කං. .).)] 
අයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්භවන්ති මච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො
නත්ථි පයරො යලොයකො එවමයං භවං පුරිසපුග්ගයලො කායස්ස යභදා

යසොත්ථිමත්තානංකරිස්සති; සයචයඛො අත්ථිපයරොයලොයකොඑවමයංභවං
පුරිසපුග්ගයලොකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිං විනිපාතංනිරයං

උපපජ්මස්සති.කාමංයඛොපනමාහුපයරොයලොයකො, යහොතුයනසංභවතං 

සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං; අථ ච පනායං භවං පුරිසපුග්ගයලො
දිට්යඨවධම්යම විඤ්ඤූනංගාරය්යහො–දුස්සීයලොපුරිසපුග්ගයලොමච්ඡාදිට්ඨි

නත්ථිකවායදො’ති.සයච යඛොඅත්යථවපයරොයලොයකො, එවංඉමස්සයභොයතො
පුරිසපුග්ගලස්සඋභයත්ථකලිග්ගයහො–යඤ්ච දිට්යඨවධම්යමවිඤ්ඤූනං

ගාරය්යහො, යඤ්ච කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්මස්සති. එවමස්සායං අපණ්ණයකො ධම්යමො දුස්සමත්යතො 

සමාදින්යනො, එකංසංඵරිත්වාතිට්ඨති, රිඤ්චතිකුසලංඨානං. 

96. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො–‘අත්ථිදින්නං…යප.…යයඉමඤ්චයලොකං පරඤ්චයලොකං

සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති යතසයමතං පාටිකඞ්ඛං? යමදං 

කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං–ඉයමතයයොඅකුසයලධම්යම 

අභිනිවජ්යජත්වා යමදං කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං – ඉයම

තයයොකුසයලධම්යම සමාදායවත්තිස්සන්ති.තංකිස්සයහතු? පස්සන්තිහි
යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං

සංකියලසං, කුසලානං ධම්මානං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං යවොදානපක්ඛං.
සන්තංයයව යඛො පන පරං යලොකං ‘අත්ථි පයරො යලොයකො’ තිස්ස දිට්ඨි

යහොති; සාස්සයහොතිසම්මාදිට්ඨි.සන්තංයයවයඛොපනපරංයලොකං‘අත්ථි

පයරො යලොයකො’ති සඞ්කප්යපති; ස්වාස්ස යහොති සම්මාසඞ්කප්යපො.

සන්තංයයවයඛොපනපරංයලොකං ‘අත්ථි පයරොයලොයකො’තිවාචංභාසති; 
සාස්සයහොතිසම්මාවාචා.සන්තංයයවයඛොපනපරංයලොකං ‘අත්ථි පයරො

යලොයකො’ති ආහ; යය යත අරහන්යතො පරයලොකවිදුයනො යතසමයං න
පච්චනීකං කයරොති. සන්තංයයව යඛො පන පරං යලොකං ‘අත්ථි පයරො

යලොයකො’ති පරං සඤ්ඤායපති; සාස්ස යහොති සද්ධම්මසඤ්ඤත්ති. තාය ච

පන සද්ධම්මසඤ්ඤත්තියා යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. ඉති

පුබ්යබව යඛො පනස්ස දුස්සීලයං පහීනං යහොති, සුසීලයං පච්චුපට්ඨිතං –
අයඤ්ච සම්මාදිට්ඨි සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා අරියානං අපච්චනීකතා
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සද්ධම්මසඤ්ඤත්තිඅනත්තුක්කංසනා අපරවම්භනා.එවමස්සියමඅයනයක
කුසලාධම්මාසම්භවන්ති සම්මාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො 

අත්ථි පයරො යලොයකො, එවමයං භවං පුරිසපුග්ගයලො කායස්ස යභදා පරං 
මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්මස්සති. කාමං යඛො පන මාහු පයරො

යලොයකො, යහොතු යනසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං; අථ ච
පනායංභවංපුරිසපුග්ගයලොදිට්යඨවධම්යම විඤ්ඤූනංපාසංයසො –සීලවා
පුරිසපුග්ගයලො සම්මාදිට්ඨි අත්ථිකවායදො’ති. සයච යඛො අත්යථව පයරො

යලොයකො, එවං ඉමස්ස යභොයතො පුරිසපුග්ගලස්ස උභයත්ථ කටග්ගයහො –

යඤ්ච දිට්යඨව ධම්යම විඤ්ඤූනං පාසංයසො, යඤ්ච කායස්ස යභදා පරං
මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්මස්සති. එවමස්සායං අපණ්ණයකො

ධම්යමො සුසමත්යතො සමාදින්යනො, උභයංසං ඵරිත්වා තිට්ඨති, රිඤ්චති
අකුසලංඨානං. 

97. ‘‘සන්ති, ගහපතයයො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො යඡදාපයයතො, පචයතො

පාචාපයයතො, යසොචයයතො යසොචාපයයතො, කිලමයතො කිලමාපයයතො, 

ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො [පාණමතිමාපයයතො (සී. .).), 

පාණමතිපාතාපයයතො (සයා. කං.), පාණමතිපාපයයතො (ක.)], අදින්නං

ආදියයතො, සන්ධිංඡින්දයතො, නිල්යලොපංහරයතො, එකාගාරිකං කයරොයතො, 

පරිපන්යථ තිට්ඨයතො, පරදාරං ගච්ඡයතො, මුසා භණයතො; කයරොයතො න
කරීයතිපාපං.ඛුරපරියන්යතනයචපිචක්යකනයයොඉමස්සාපථවියාපායණ

එකංමංසඛලංඑකං මංසපුඤ්ජංකයරයය, නත්ථිතයතොනිදානංපාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආගයමො. දක්ඛිණඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො

ඝායතන්යතො, ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො, පචන්යතො පායචන්යතො; නත්ථි

තයතොනිදානංපාපං, නත්ථිපාපස්සආගයමො.උත්තරඤ්යචපිගඞ්ගාය තීරං

ගච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො; නත්ථි

තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො. දායනන දයමන

සංයයමන සච්චවජ්යජන [සච්චවායචන (ක.)] නත්ථි පුඤ්ඤං, නත්ථි

පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’ති. යතසංයයව යඛො, ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණානං
එයක සමණබ්රාහ්මණා උජුවිපච්චනීකවාදා යත එවමාහංසු – ‘කයරොයතො

කාරයයතො, ඡින්දයතො යඡදාපයයතො, පචයතො පාචාපයයතො, යසොචයයතො 

යසොචාපයයතො, කිලමයතො කිලමාපයයතො, ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, 

පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං ආදියයතො, සන්ධිං ඡින්දයතො, නිල්යලොපං

හරයතො, එකාගාරිකං කයරොයතො, පරිපන්යථතිට්ඨයතො, පරදාරංගච්ඡයතො, 

මුසා භණයතො; කයරොයතොකරීයති පාපං. ඛුරපරියන්යතනයචපි චක්යකන

යයො ඉමස්සා පථවියා පායණ එකං මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, 

අත්ථිතයතොනිදානංපාපං, අත්ථිපාපස්සආගයමො.දක්ඛිණඤ්යචපිගඞ්ගාය

තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො ඝායතන්යතො, ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො, 
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පචන්යතොපායචන්යතො; අත්ථි තයතොනිදානංපාපං, අත්ථිපාපස්සආගයමො.

උත්තරඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො 

යජායපන්යතො; අත්ථි තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො.

දායනන දයමන සංයයමන සච්චවජ්යජන අත්ථි පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස

ආගයමො’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, ගහපතයයො, නනුයම සමණබ්රාහ්මණා

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඋජුවිපච්චනීකවාදා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

98. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො යඡදාපයයතො, පචයතො

පාචාපයයතො, යසොචයයතො යසොචාපයයතො, කිලමයතො කිලමාපයයතො, 

ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං ආදියයතො, සන්ධිං 

ඡින්දයතො, නිල්යලොපං හරයතො, එකාගාරිකං කයරොයතො, පරිපන්යථ

තිට්ඨයතො, පරදාරං ගච්ඡයතො, මුසාභණයතො; කයරොයතොනකරීයතිපාපං.
ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමස්සා පථවියා පායණ එකං

මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථි තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආගයමො. දක්ඛිණඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො
ඝායතන්යතො…යප.… දායනන දයමන සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි

පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’ති යතසයමතං පාටිකඞ්ඛං? යමදං

කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං – ඉයම තයයො කුසයල ධම්යම 

අභිනිවජ්යජත්වායමදංකායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං–ඉයම

තයයො අකුසයලධම්යමසමාදායවත්තිස්සන්ති.තංකිස්සයහතු? නහියත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා පස්සන්ති අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං

ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං ධම්මානං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං
යවොදානපක්ඛං. සන්තංයයව යඛො පන කිරියං ‘නත්ථි කිරියා’ තිස්ස දිට්ඨි

යහොති; සාස්ස යහොති මච්ඡාදිට්ඨි. සන්තංයයව යඛො පන කිරියං ‘නත්ථි

කිරියා’තිසඞ්කප්යපති; ස්වාස්සයහොති මච්ඡාසඞ්කප්යපො.සන්තංයයවයඛො

පන කිරියං ‘නත්ථි කිරියා’ති වාචං භාසති; සාස්ස යහොති මච්ඡාවාචා.

සන්තංයයව යඛො පනකිරියං ‘නත්ථි කිරියා’ති ආහ, යය යත අරහන්යතො
කිරියවාදා යතසමයං පච්චනීකං කයරොති. සන්තංයයව යඛො පන කිරියං 

‘නත්ථි කිරියා’ති පරං සඤ්ඤායපති; සාස්ස යහොති අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති.

තායචපන අසද්ධම්මසඤ්ඤත්තියාඅත්තානුක්කංයසති, පරංවම්යභති.ඉති

පුබ්යබව යඛො පනස්ස සුසීල්යං පහීනං යහොති, දුස්සීලයං පච්චුපට්ඨිතං –
අයඤ්ච මච්ඡාදිට්ඨි මච්ඡාසඞ්කප්යපො මච්ඡාවාචා අරියානං පච්චනීකතා 
අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති අත්තුක්කංසනා පරවම්භනා. එවමස්සියම අයනයක
පාපකාඅකුසලා ධම්මාසම්භවන්තිමච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො 

නත්ථිකිරියා, එවමයංභවංපුරිසපුග්ගයලොකායස්සයභදායසොත්ථිමත්තානං

කරිස්සති; සයච යඛො අත්ථි කිරියා එවමයං භවං පුරිසපුග්ගයලො කායස්ස
යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්මස්සති. කාමං
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පටුන 

යඛො පන මාහු කිරියා, යහොතු යනසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං

වචනං; අථ ච පනායං භවං පුරිසපුග්ගයලො දිට්යඨව ධම්යම විඤ්ඤූනං
ගාරය්යහො – දුස්සීයලො පුරිසපුග්ගයලො මච්ඡාදිට්ඨි අකිරියවායදො’ති. සයච

යඛො අත්යථව කිරියා, එවං ඉමස්ස යභොයතො පුරිසපුග්ගලස්ස උභයත්ථ

කලිග්ගයහො–යඤ්චදිට්යඨවධම්යමවිඤ්ඤූනං ගාරය්යහො, යඤ්චකායස්ස
යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්මස්සති.

එවමස්සායං අපණ්ණයකො ධම්යමො දුස්සමත්යතො සමාදින්යනො, එකංසං 

ඵරිත්වාතිට්ඨති, රිඤ්චතිකුසලංඨානං. 

99. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘කයරොයතො කාරයයතො, ඡින්දයතො යඡදාපයයතො, පචයතො

පාචාපයයතො, යසොචයයතො යසොචාපයයතො, කිලමයතො කිලමාපයයතො, 

ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො, පාණමතිපාතයයතො, අදින්නං ආදියයතො, සන්ධිං 

ඡින්දයතො, නිල්යලොපං හරයතො, එකාගාරිකං කයරොයතො, පරිපන්යථ

තිට්ඨයතො, පරදාරං ගච්ඡයතො, මුසා භණයතො; කයරොයතො කරීයති පාපං.
ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමස්සා පථවියා පායණ එකං

මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, අත්ථි තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි
පාපස්ස ආගයමො. දක්ඛිණඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො

ඝායතන්යතො, ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො, පචන්යතො පායචන්යතො, අත්ථි

තයතොනිදානං පාපං, අත්ථි පාපස්සආගයමො. උත්තරඤ්යචපි ගඞ්ගායතීරං

ගච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො, යජන්යතො යජායපන්යතො, අත්ථි

තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො. දායනන දයමන

සංයයමන සච්චවජ්යජන අත්ථි පුඤ්ඤං, අත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’ති

යතසයමතංපාටිකඞ්ඛං? යමදං කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං

– ඉයම තයයො අකුසයල ධම්යම අභිනිවජ්යජත්වා යමදං කායසුචරිතං, 

වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං – ඉයම තයයො කුසයල ධම්යම සමාදාය

වත්තිස්සන්ති.තංකිස්සයහතු? පස්සන්තිහියතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං ධම්මානං 
යනක්ඛම්යමආනිසංසංයවොදානපක්ඛං.සන්තංයයවයඛොපනකිරියං‘අත්ථි

කිරියා’තිස්ස දිට්ඨියහොති; සාස්සයහොතිසම්මාදිට්ඨි.සන්තංයයවයඛොපන

කිරියං ‘අත්ථි කිරියා’ති සඞ්කප්යපති; ස්වාස්ස යහොති සම්මාසඞ්කප්යපො.

සන්තංයයව යඛො පනකිරියං ‘අත්ථිකිරියා’ති වාචං භාසති; සාස්ස යහොති

සම්මාවාචා. සන්තංයයව යඛො පන කිරියං ‘අත්ථි කිරියා’ති ආහ; යය යත
අරහන්යතොකිරියවාදා යතසමයංන පච්චනීකංකයරොති. සන්තංයයවයඛො

පන කිරියං ‘අත්ථි කිරියා’ති පරං සඤ්ඤායපති; සාස්ස යහොති
සද්ධම්මසඤ්ඤත්ති. තාය ච පන සද්ධම්මසඤ්ඤත්තියා

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. ඉති පුබ්යබව යඛො පනස්ස

දුස්සීලයං පහීනං යහොති, සුසීලයං පච්චුපට්ඨිතං – අයඤ්ච සම්මාදිට්ඨි 
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා අරියානං අපච්චනීකතා සද්ධම්මසඤ්ඤත්ති 
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අනත්තුක්කංසනා අපරවම්භනා. එවමස්සියම අයනයක කුසලා ධම්මා
සම්භවන්ති සම්මාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො 

අත්ථිකිරියා, එවමයංභවංපුරිසපුග්ගයලොකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිං

සග්ගං යලොකං උපපජ්මස්සති.කාමං යඛො පනමාහු කිරියා, යහොතු යනසං

භවතං සමණබ්රාහ්මණානංසච්චංවචනං; අථචපනායංභවංපුරිසපුග්ගයලො
දිට්යඨව ධම්යම විඤ්ඤූනං පාසංයසො – සීලවා පුරිසපුග්ගයලො සම්මාදිට්ඨි

කිරියවායදො’ති. සයච යඛො අත්යථව කිරියා, එවං ඉමස්ස යභොයතො
පුරිසපුග්ගලස්සඋභයත්ථකටග්ගයහො –යඤ්ච දිට්යඨවධම්යමවිඤ්ඤූනං

පාසංයසො, යඤ්ච කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං 

උපපජ්මස්සති.එවමස්සායංඅපණ්ණයකොධම්යමොසුසමත්යතොසමාදින්යනො, 

උභයංසංඵරිත්වා තිට්ඨති, රිඤ්චතිඅකුසලංඨානං. 

100. ‘‘සන්ති, ගහපතයයො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය; 

අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො 

සත්තානං විසුද්ධියා; අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති. නත්ථි බලං, 

නත්ථි වීරියං [විරියං (සී. සයා. කං. .).)], නත්ථි පුරිසථායමො, නත්ථි

පුරිසපරක්කයමො; සබ්යබ සත්තා සබ්යබ පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා
අවසා අබලා අවීරියානියතිසංගතිභාවපරිණතා ඡස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං

පටිසංයවයදන්තී’ති. යතසංයයවයඛො, ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණානංඑයක

සමණබ්රාහ්මණා උජුවිපච්චනීකවාදා. යත එවමාහංසු – ‘අත්ථි යහතු, අත්ථි

පච්චයයොසත්තානංසංකියලසාය; සයහතූසප්පච්චයා සත්තාසංකිලිස්සන්ති.

අත්ථියහතු, අත්ථිපච්චයයොසත්තානංවිසුද්ධියා; සයහතූ සප්පච්චයාසත්තා

විසුජ්ඣන්ති. අත්ථි බලං, අත්ථි වීරියං, අත්ථි පුරිසථායමො, අත්ථි

පුරිසපරක්කයමො; නසබ්යබසත්තාසබ්යබපාණා සබ්යබභූතාසබ්යබජීවා

අවසා අබලා අවීරියා [අත්ථි පුරිසපරක්කයමො, සබ්යබ සත්තා… සවසා
සබලාසවීරියා (සයා.කං.ක.)] නියතිසංගතිභාවපරිණතාඡස්යවවාභිජාතීසු

සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදන්තී’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, ගහපතයයො, නනුයම 

සමණබ්රාහ්මණාඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උජුවිපච්චනීකවාදා’ති? ‘එවං, භන්යත’. 

101. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය; 

අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො 

සත්තානං විසුද්ධියා; අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති. නත්ථි බලං, 

නත්ථි වීරියං, නත්ථි පුරිසථායමො, නත්ථි පුරිසපරක්කයමො; සබ්යබ සත්තා
සබ්යබ පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා
නියතිසංගතිභාවපරිණතා ඡස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදන්තී’ති

යතසයමතං පාටිකඞ්ඛං? යමදංකායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං –
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ඉයම තයයො කුසයල ධම්යම අභිනිවජ්යජත්වා යමදං කායදුච්චරිතං, 

වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං – ඉයම තයයො අකුසයල ධම්යම සමාදාය

වත්තිස්සන්ති. තං කිස්ස යහතු? න හි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

පස්සන්ති අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං
ධම්මානං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං යවොදානපක්ඛං. සන්තංයයව යඛො පන

යහතුං ‘නත්ථි යහතූ’ තිස්ස දිට්ඨි යහොති; සාස්ස යහොති මච්ඡාදිට්ඨි.

සන්තංයයවයඛොපනයහතුං ‘නත්ථියහතූ’තිසඞ්කප්යපති; ස්වාස්සයහොති

මච්ඡාසඞ්කප්යපො. සන්තංයයව යඛො පන යහතුං ‘නත්ථි යහතූ’ති වාචං

භාසති; සාස්ස යහොති මච්ඡාවාචා. සන්තංයයව යඛො පන යහතුං ‘නත්ථි

යහතූ’තිආහ; යයයතඅරහන්යතොයහතුවාදායතසමයංපච්චනීකංකයරොති.

සන්තංයයව යඛො පන යහතුං ‘නත්ථි යහතූ’ති පරං සඤ්ඤායපති; සාස්ස
යහොති අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති. තාය ච පන අසද්ධම්මසඤ්ඤත්තියා

අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. ඉති පුබ්යබව යඛො පනස්ස සුසීලයං

පහීනං යහොති, දුස්සීලයං පච්චුපට්ඨිතං – අයඤ්ච මච්ඡාදිට්ඨි 
මච්ඡාසඞ්කප්යපො මච්ඡාවාචා අරියානං පච්චනීකතා අසද්ධම්මසඤ්ඤත්ති 
අත්තානුක්කංසනා පරවම්භනා. එවමස්සියම අයනයක පාපකා අකුසලා
ධම්මාසම්භවන්ති මච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො 

නත්ථි යහතු, එවමයං භවං පුරිසපුග්ගයලො කායස්ස යභදා පරං මරණා

යසොත්ථිමත්තානං කරිස්සති; සයච යඛො අත්ථි යහතු, එවමයං භවං
පුරිසපුග්ගයලොකායස්සයභදාපරංමරණා අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං

උපපජ්මස්සති. කාමං යඛො පන මාහු යහතු, යහොතු යනසං භවතං

සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං; අථ ච පනායං භවං පුරිසපුග්ගයලො
දිට්යඨවධම්යම විඤ්ඤූනංගාරය්යහො–දුස්සීයලොපුරිසපුග්ගයලොමච්ඡාදිට්ඨි

අයහතුකවායදො’ති. සයච යඛො අත්යථව යහතු, එවං ඉමස්ස යභොයතො

පුරිසපුග්ගලස්සඋභයත්ථකලිග්ගයහො – යඤ්චදිට්යඨවධම්යමවිඤ්ඤූනං

ගාරය්යහො, යඤ්ච කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්මස්සති. එවමස්සායං අපණ්ණයකො ධම්යමො දුස්සමත්යතො

සමාදින්යනො, එකංසං ඵරිත්වාතිට්ඨති, රිඤ්චතිකුසලංඨානං. 

102. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘අත්ථි යහතු, අත්ථි පච්චයයො සත්තානං සංකියලසාය; 

සයහතූ සප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති. අත්ථි යහතු, අත්ථි පච්චයයො

සත්තානං විසුද්ධියා; සයහතූ සප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති. අත්ථි බලං, 

අත්ථිවීරියං, අත්ථිපුරිසථායමො, අත්ථිපුරිසපරක්කයමො; නසබ්යබසත්තා
සබ්යබ පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා
නියතිසංගතිභාවපරිණතා ඡස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදන්තී’ති

යතසයමතංපාටිකඞ්ඛං? යමදංකායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං

– ඉයම තයයො අකුසයල ධම්යම අභිනිවජ්යජත්වා යමදං කායසුචරිතං, 
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වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං – ඉයම තයයො කුසයල ධම්යම සමාදාය 

වත්තිස්සන්ති.තංකිස්සයහතු? පස්සන්තිහියතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණා 

අකුසලානං ධම්මානං ආදීනවං ඔකාරං සංකියලසං, කුසලානං ධම්මානං
යනක්ඛම්යමආනිසංසං යවොදානපක්ඛං.සන්තංයයවයඛොපනයහතුං‘අත්ථි

යහතූ’තිස්සදිට්ඨියහොති; සාස්ස යහොතිසම්මාදිට්ඨි.සන්තංයයවයඛොපන

යහතුං ‘අත්ථි යහතූ’ති සඞ්කප්යපති; ස්වාස්ස යහොති සම්මාසඞ්කප්යපො.

සන්තංයයව යඛො පන යහතුං ‘අත්ථි යහතූ’ති වාචං භාසති; සාස්ස යහොති

සම්මාවාචා. සන්තංයයව යඛො පන යහතුං ‘අත්ථි යහතූ’ති ආහ, යය යත
අරහන්යතො යහතුවාදා යතසමයංන පච්චනීකංකයරොති. සන්තංයයව යඛො

පන යහතුං ‘අත්ථි යහතූ’ති පරං සඤ්ඤායපති; සාස්ස යහොති
සද්ධම්මසඤ්ඤත්ති. තාය ච පන සද්ධම්මසඤ්ඤත්තියා

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. ඉති පුබ්යබව යඛො පනස්ස

දුස්සීලයං පහීනං යහොති, සුසීලයං පච්චුපට්ඨිතං – අයඤ්ච සම්මාදිට්ඨි 
සම්මාසඞ්කප්යපො සම්මාවාචා අරියානං අපච්චනීකතා සද්ධම්මසඤ්ඤත්ති 
අනත්තුක්කංසනා අපරවම්භනා. එවමස්සියම අයනයක කුසලා ධම්මා
සම්භවන්ති සම්මාදිට්ඨිපච්චයා. 

‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සයච යඛො 

අත්ථියහතු, එවමයංභවංපුරිසපුග්ගයලොකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිං

සග්ගං යලොකං උපපජ්මස්සති. කාමං යඛො පන මාහු යහතු, යහොතු යනසං

භවතංසමණබ්රාහ්මණානංසච්චං වචනං; අථචපනායංභවංපුරිසපුග්ගයලො
දිට්යඨව ධම්යම විඤ්ඤූනං පාසංයසො – සීලවා පුරිසපුග්ගයලො සම්මාදිට්ඨි

යහතුවායදො’ති. සයච යඛො අත්ථි යහතු, එවං ඉමස්ස යභොයතො

පුරිසපුග්ගලස්සඋභයත්ථකටග්ගයහො – යඤ්ච දිට්යඨවධම්යමවිඤ්ඤූනං

පාසංයසො, යඤ්ච කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං 

උපපජ්මස්සති.එවමස්සායංඅපණ්ණයකොධම්යමොසුසමත්යතොසමාදින්යනො, 

උභයංසංඵරිත්වා තිට්ඨති, රිඤ්චතිඅකුසලංඨානං. 

103. ‘‘සන්ති, ගහපතයයො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො ආරුප්පා’ති. යතසංයයව යඛො, 

ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණානං එයකසමණබ්රාහ්මණාඋජුවිපච්චනීකවාදා.

යත එවමාහංසු – ‘අත්ථි සබ්බයසො ආරුප්පා’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, 

ගහපතයයො, නනුයම සමණබ්රාහ්මණා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

උජුවිපච්චනීකවාදා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ
පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො ආරුප්පා’ති, ඉදං යම 

අදිට්ඨං; යයපියතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො–

‘අත්ථි සබ්බයසොආරුප්පා’ති, ඉදංයමඅවිදිතං. අහඤ්යචව [අහඤ්යච (?)] 
යඛො පන අජානන්යතො අපස්සන්යතො එකංයසන ආදාය යවොහයරයයං –

ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති, නයමතං අස්ස පතිරූපං. යය යඛො යත
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පටුන 

යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො–‘නත්ථිසබ්බයසො

ආරුප්පා’ති, සයච යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං, 

ඨානයමතං විජ්ජති – යයයතයදවාරූපියනොමයනොමයා, අපණ්ණකංයම 
තතූ්රපපත්තිභවිස්සති.යයපනයතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘අත්ථි සබ්බයසො ආරුප්පා’ති, සයච යතසං භවතං

සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං, ඨානයමතං විජ්ජති – යය යත යදවා

අරූපියනො සඤ්ඤාමයා, අපණ්ණකං යම තත්රූපපත්ති භවිස්සති. දිස්සන්ති

යඛො පන රූපාධිකරණං [රූපකාරණා (ක.)] දණ්ඩාදාන-සත්ථාදාන-කලහ-
විග්ගහ-විවාද-තුවංතුවං-යපසුඤ්ඤ-මුසාවාදා. ‘නත්ථි යඛො පයනතං
සබ්බයසොඅරූයප’’’ති.යසොඉති පටිසඞ්ඛායරූපානංයයව නිබ්බදායවිරාගාය
නියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

104. ‘‘සන්ති, ගහපතයයො, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති. යතසංයයව යඛො, 

ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණානං එයකසමණබ්රාහ්මණාඋජුවිපච්චනීකවාදා.

යත එවමාහංසු – ‘අත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, 

ගහපතයයො, නනුයම සමණබ්රාහ්මණා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

උජුවිපච්චනීකවාදා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තත්ර, ගහපතයයො, විඤ්ඤූ 
පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති, ඉදං යම

අදිට්ඨං; යයපියතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො–

‘අත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති, ඉදං යම අවිදිතං. අහඤ්යචව යඛො පන
අජානන්යතො අපස්සන්යතො එකංයසන ආදාය යවොහයරයයං – ඉදයමව

සච්චං, යමොඝමඤ්ඤන්ති, නයමතංඅස්සපතිරූපං.යයයඛොයතයභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො

භවනියරොයධො’ති, සයච යතසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං වචනං, 
ඨානයමතංවිජ්ජති–යයයත යදවාඅරූපියනොසඤ්ඤාමයාඅපණ්ණකංයම
තතූ්රපපත්තිභවිස්සති.යයපනයතයභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘අත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති, සයච යතසං භවතං

සමණබ්රාහ්මණානංසච්චංවචනං, ඨානයමතංවිජ්ජති–යංදිට්යඨවධම්යම 

පරිනිබ්බායිස්සාම. යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘නත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති, යතසමයං දිට්ඨි

සාරාගාය [සරාගාය (සයා. කං.)] සන්තියක, සංයයොගාය සන්තියක, 

අභිනන්දනායසන්තියක, අජ්යඣොසානායසන්තියක, උපාදානායසන්තියක.
යය පන යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො –

‘අත්ථි සබ්බයසො භවනියරොයධො’ති, යතසමයං දිට්ඨි අසාරාගාය සන්තියක, 

අසංයයොගාය සන්තියක, අනභිනන්දනාය සන්තියක, අනජ්යඣොසානාය

සන්තියක, අනුපාදානායසන්තියක’’’ති.යසොඉතිපටිසඞ්ඛායභවානංයයව 
නිබ්බදායවිරාගායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 
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105. ‘‘චත්තායරොයම, ගහපතයයො, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පුග්ගයලො

අත්තන්තයපොයහොති අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.ඉධ, ගහපතයයො, 
එකච්යචො පුග්ගයලො පරන්තයපො යහොති පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.

ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච යහොති 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පුග්ගයලො
යනවත්තන්තයපො යහොති නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න

පරන්තයපො න පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; යසො අනත්තන්තයපො 
අපරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො
සුඛප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතන අත්තනාවිහරති. 

106. ‘‘කතයමො ච, ගහපතයයො, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචොපුග්ගයලො 

අයචලයකොයහොතිමුත්තාචායරොහත්ථාපයලඛයනො…යප.… [විත්ථායරොම.

නි. 2.6-7 කන්දරකසුත්යත] ඉති එවරූපං අයනකවිහිතං කායස්ස 

ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. අයං වුච්චති, ගහපතයයො, 
පුග්ගයලොඅත්තන්තයපො අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කතයමො ච, ගහපතයයො, පුග්ගයලො පරන්තයපො

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පුග්ගයලො 
ඔරබ්භියකො යහොති සූකරියකො…යප.… යය වා පනඤ්යඤපි යකචි

කුරූරකම්මන්තා. අයං වුච්චති, ගහපතයයො, පුග්ගයලො පරන්තයපො
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කතයමො ච, ගහපතයයො, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, ගහපතයයො, එකච්යචො පුග්ගයලො
රාජා වා යහොති ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො…යප.… යතපි දණ්ඩතජ්මතා 

භයතජ්මතා අස්සුමුඛා රුදමානා පරිකම්මානි කයරොන්ති. අයං වුච්චති, 

ගහපතයයො, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච 
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කතයමො ච, ගහපතයයො, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී

බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති? ඉධ, ගහපතයයො, තථාගයතො යලොයක 
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ
පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව
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කායමහිවිවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛං
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං
දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ 
විහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති.යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධ පරියයොදායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං 
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත
දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති. යසො එවං සමාහියත 
චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත
කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං ඛයඤාණාය චිත්තං
අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං
ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’තියථාභූතං පජානාති.තස්සඑවංජානයතොඑවං

පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 
අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං යහොති.

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

පජානාති. අයං වුච්චති, ගහපතයයො, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතී’’ති. 

එවංවුත්යත, සායලයයකාබ්රාහ්මණගහපතිකාභගවන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං භවන්තං යගොතමං
සරණංගච්ඡාමධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසයකයනොභවංයගොතයමො
ධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගයත’’ති. 

අපණ්ණකසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි ගහපතිවග්යගො 

67 

පටුන 

ගහපතිවග්යගොනිට්ඨියතොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කන්දරනාගරයසඛවයතො ච, යපොතලියයොපුන ජීවකභච්යචො; 

උපාලිදමයථොකුක්කුරඅභයයො, බහුයවදනීයාපණ්ණකයතොදසයමො. 
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2. භික්ඛුවග්යගො 

1. අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තං 

107. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා රාහුයලො
අම්බලට්ඨිකායං විහරති. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨියතොයයනඅම්බලට්ඨිකායයනායස්මාරාහුයලො යතනුපසඞ්කම.අද්දසා
යඛොආයස්මා රාහුයලො භගවන්තං දූරයතොවආගච්ඡන්තං. දිස්වාන ආසනං

පඤ්ඤායපසි, උදකඤ්චපාදානං.නිසීදිභගවාපඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජ
පායද පක්ඛායලසි. ආයස්මාපි යඛො රාහුයලො භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. 

108. අථ යඛො භගවා පරිත්තං උදකාවයසසං උදකාධායන ඨයපත්වා 

ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, රාහුල, ඉමං

පරිත්තංඋදකාවයසසං උදකාධායනඨපිත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවං

පරිත්තකංයඛො, රාහුල, යතසංසාමඤ්ඤං යයසංනත්ථිසම්පජානමුසාවායද
ලජ්ජා’’ති.අථයඛොභගවාපරිත්තංඋදකාවයසසං ඡඩ්යඩත්වාආයස්මන්තං

රාහුලංආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, රාහුල, පරිත්තං උදකාවයසසං

ඡඩ්ඩිත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවං ඡඩ්ඩිතං යඛො, රාහුල, යතසං 
සාමඤ්ඤංයයසංනත්ථිසම්පජානමුසාවායදලජ්ජා’’ති.අථයඛොභගවා තං

උදකාධානං නික්කුජ්මත්වා ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි

යනොත්වං, රාහුල, ඉමං උදකාධානංනික්කුජ්මත’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘එවං නික්කුජ්මතං යඛො, රාහුල, යතසං සාමඤ්ඤං යයසං නත්ථි
සම්පජානමුසාවායද ලජ්ජා’’ති. අථ යඛො භගවා තං උදකාධානං

උක්කුජ්මත්වා ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, 

රාහුල, ඉමංඋදකාධානංරිත්තංතුච්ඡ’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘එවංරිත්තං

තුච්ඡං යඛො, රාහුල, යතසං සාමඤ්ඤං යයසං නත්ථි සම්පජානමුසාවායද

ලජ්ජාති. යසයයථාපි, රාහුල, රඤ්යඤො නායගො ඊසාදන්යතො උරූළ්හවා 

[උබ්බූළ්හවා (සී..).)] අභිජායතො සඞ්ගාමාවචයරොසඞ්ගාමගයතොපුරියමහිපි

පායදහි කම්මං කයරොති, පච්ඡියමහිපි පායදහි කම්මං කයරොති, පුරියමනපි

කායයනකම්මංකයරොති, පච්ඡියමනපිකායයනකම්මංකයරොති, සීයසනපි

කම්මංකයරොති, කණ්යණහිපි කම්මංකයරොති, දන්යතහිපි කම්මංකයරොති, 

නඞ්ගුට්යඨනපි කම්මං කයරොති; රක්ඛයතව යසොණ්ඩං. තත්ථ
හත්ථායරොහස්ස එවං යහොති – ‘අයං යඛො රඤ්යඤො නායගො ඊසාදන්යතො
උරූළ්හවා අභිජායතො සඞ්ගාමාවචයරො සඞ්ගාමගයතො පුරියමහිපි පායදහි

කම්මං කයරොති, පච්ඡියමහිපි පායදහි කම්මං කයරොති…යප.…

නඞ්ගුට්යඨනපි කම්මං කයරොති; රක්ඛයතව යසොණ්ඩං. අපරිච්චත්තං යඛො

රඤ්යඤො නාගස්ස ජීවිත’න්ති. යයතො යඛො, රාහුල, රඤ්යඤො නායගො
ඊසාදන්යතොඋරූළ්හවාඅභිජායතොසඞ්ගාමාවචයරොසඞ්ගාමගයතොපුරියමහිපි 

පායදහි කම්මං කයරොති, පච්ඡියමහිපි පායදහි කම්මං කයරොති…යප.…
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නඞ්ගුට්යඨනපි කම්මං කයරොති, යසොණ්ඩායපි කම්මං කයරොති, තත්ථ
හත්ථායරොහස්ස එවං යහොති – ‘අයං යඛො රඤ්යඤො නායගො ඊසාදන්යතො
උරූළ්හවා අභිජායතො සඞ්ගාමාවචයරො සඞ්ගාමගයතො පුරියමහිපි පායදහි 

කම්මංකයරොති, පච්ඡියමහිපි පායදහිකම්මංකයරොති, පුරියමනපිකායයන

කම්මං කයරොති, පච්ඡියමනපි කායයන කම්මං කයරොති, සීයසනපි කම්මං

කයරොති, කණ්යණහිපි කම්මං කයරොති, දන්යතහිපි කම්මං කයරොති, 

නඞ්ගුට්යඨනපිකම්මංකයරොති, යසොණ්ඩායපිකම්මංකයරොති. පරිච්චත්තං
යඛො රඤ්යඤො නාගස්ස ජීවිතං. නත්ථි දානි කිඤ්චි රඤ්යඤො නාගස්ස 

අකරණීය’න්ති. එවයමව යඛො, රාහුල, යස්ස කස්සචි සම්පජානමුසාවායද

නත්ථිලජ්ජා, නාහංතස්සකිඤ්චිපාපංඅකරණීයන්තිවදාම.තස්මාතිහයත, 

රාහුල, ‘හස්සාපිනමුසා භණිස්සාමී’ති–එවඤ්හියත, රාහුල, සික්ඛිතබ්බං. 

109. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, කිමත්ථියයො ආදායසො’’ති? 

‘‘පච්චයවක්ඛණත්යථො, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, රාහුල, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා කායයන කම්මං කත්තබ්බං, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා වාචාය කම්මං කත්තබ්බං, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා මනසා කම්මං කත්තබ්බං. යයදව ත්වං, 

රාහුල, කායයන කම්මං කත්තුකායමො අයහොසි, තයදව යත කායකම්මං
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘යංනුයඛො අහං ඉදංකායයනකම්මං කත්තුකායමො

ඉදං යම කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, පරබයාබාධායපි 

සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපිසංවත්යතයය – අකුසලංඉදංකායකම්මං

දුක්ඛුද්රයං [දුක්ඛුන්ද්රයං, දුක්ඛුදයං(ක.)] දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයචත්වං, රාහුල, 
පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහංඉදංකායයනකම්මං 

කත්තුකායමො ඉදං යම කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, 

පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – අකුසලං

ඉදංකායකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපංයත, රාහුල, කායයන 

කම්මං සසක්කංනකරණීයං [සංසක්කංන චකරණීයං (ක.)]. සයච පන

ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං
කායයනකම්මංකත්තුකායමො ඉදං යමකායකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි 

සංවත්යතයය, න පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, න උභයබයාබාධායපි

සංවත්යතයය – කුසලං ඉදං කායකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාක’න්ති, එවරූපං

යත, රාහුල, කායයනකම්මං කරණීයං. 

‘‘කයරොන්යතනපියත, රාහුල, කායයනකම්මංතයදවයතකායකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘යංනුයඛොඅහංඉදංකායයනකම්මංකයරොමඉදංයම

කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 

උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං කායකම්මං දුක්ඛුද්රයං 

දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච පන ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං
ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං කායයන කම්මං කයරොම ඉදං යම

කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 
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උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං කායකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති, පටිසංහයරයයාසිත්වං, රාහුල, එවරූපංකායකම්මං. සයච

පනත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහංඉදං
කායයන කම්මං කයරොම ඉදං යම කායකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි 

සංවත්තති, නපරබයාබාධායපිසංවත්තති, නඋභයබයාබාධායපිසංවත්තති

–කුසලංඉදංකායකම්මං සුඛුද්රයංසුඛවිපාක’න්ති, අනුපදජ්යජයයාසිත්වං, 

රාහුල, එවරූපංකායකම්මං. 

‘‘කත්වාපි යත, රාහුල, කායයන කම්මං තයදව යත කායකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘යංනුයඛොඅහංඉදංකායයනකම්මංඅකාසිංඉදංයම

කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති [සංවත්ති (.).)], පරබයාබාධායපි

සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං කායකම්මං 

දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච යඛො ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො

එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදංකායයනකම්මං අකාසිං, ඉදං යම

කායකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 

උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං කායකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපංයත, රාහුල, කායකම්මංසත්ථරිවාවිඤ්ඤූසුවා

සබ්රහ්මචාරීසු යදයසතබ්බං, විවරිතබ්බං, උත්තානීකාතබ්බං; යදයසත්වා

විවරිත්වා උත්තානීකත්වා ආයතිං සංවරං ආපජ්මතබ්බං. සයච පන ත්වං, 

රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජායනයයාසි–‘යංයඛො අහංඉදංකායයන

කම්මං අකාසිං ඉදං යම කායකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, න 

පරබයාබාධායපිසංවත්තති, නඋභයබයාබාධායපිසංවත්තති–කුසලංඉදං

කායකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාක’න්ති, යතයනව ත්වං, රාහුල, 

.)තිපායමොජ්යජනවිහයරයයාසි අයහොරත්තානුසික්ඛීකුසයලසුධම්යමසු. 

110. ‘‘යයදවත්වං, රාහුල, වාචායකම්මංකත්තුකායමොඅයහොසි, තයදව
යත වචීකම්මං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘යං නු යඛො අහං ඉදං වාචාය කම්මං

කත්තුකායමො ඉදං යම වචීකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, 

පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – අකුසලං

ඉදං වචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච ත්වං, රාහුල, 
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං වාචායකම්මං

කත්තුකායමො ඉදං යම වචීකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, 

පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – අකුසලං

ඉදං වචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපං යත, රාහුල, වාචාය

කම්මංසසක්කංන කරණීයං. සයච පනත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො
එවංජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහංඉදං වාචායකම්මංකත්තුකායමොඉදංයම

වචීකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, න පරබයාබාධායපි

සංවත්යතයය–කුසලංඉදංවචීකම්මංසුඛුද්රයංසුඛවිපාක’න්ති, එවරූපංයත, 

රාහුල, වාචායකම්මංකරණීයං. 
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පටුන 

‘‘කයරොන්යතනපි, රාහුල, වාචාය කම්මං තයදව යත වචීකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘යංනුයඛොඅහංඉදංවාචායකම්මංකයරොමඉදංයම

වචීකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 
උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං වචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං 

දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච පන ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං
ජායනයයාසි–‘යංයඛො අහංඉදංවාචායකම්මංකයරොමඉදංයමවචීකම්මං

අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 
උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං වචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති, පටිසංහයරයයාසිත්වං, රාහුල, එවරූපං වචීකම්මං. සයච

පනත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහංඉදං

වාචාය කම්මංකයරොමඉදංයමවචීකම්මං යනවත්තබයාබාධායපිසංවත්තති, 

න පරබයාබාධායපි සංවත්තති, න උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – කුසලං

ඉදං වචීකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාක’න්ති, අනුපදජ්යජයයාසි, ත්වං රාහුල, 
එවරූපංවචීකම්මං. 

‘‘කත්වාපි යත, රාහුල, වාචාය කම්මං තයදව යත වචීකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං– ‘යංනුයඛොඅහංඉදංවාචායකම්මංඅකාසිංඉදංයම

වචීකම්මං අත්තබයාබාධායපිසංවත්තති [සංවත්ති(සී..).)], පරබයාබාධායපි

සංවත්තති, උභයබයාබාධායපිසංවත්තති–අකුසලංඉදංවචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච යඛො ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං 
ජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහංඉදංවාචායකම්මංඅකාසිංඉදංයමවචීකම්මං 

අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 

උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං වචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපං යත, රාහුල, වචීකම්මං සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා

සබ්රහ්මචාරීසු යදයසතබ්බං, විවරිතබ්බං, උත්තානීකත්තබ්බං; යදයසත්වා

විවරිත්වා උත්තානීකත්වා ආයතිං සංවරං ආපජ්මතබ්බං. සයච පන ත්වං, 

රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං වාචාය

කම්මං අකාසිං ඉදං යම වචීකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, න

පරබයාබාධායපිසංවත්තති, නඋභයබයාබාධායපිසංවත්තති–කුසලංඉදං 

වචීකම්මංසුඛුද්රයංසුඛවිපාක’න්ති, යතයනවත්වං, රාහුල, .)තිපායමොජ්යජන 
විහයරයයාසිඅයහොරත්තානුසික්ඛීකුසයලසුධම්යමසු. 

111. ‘‘යයදවත්වං, රාහුල, මනසාකම්මංකත්තුකායමොඅයහොසි, තයදව
යතමයනොකම්මංපච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘යංනුයඛොඅහංඉදංමනසාකම්මං

කත්තුකායමො ඉදං යම මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, 

පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – අකුසලං

ඉදං මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච ත්වං, රාහුල, 
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං මනසාකම්මං

කත්තුකායමො ඉදං යම මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, 

පරබයාබාධායපි සංවත්යතයය, උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – අකුසලං
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පටුන 

ඉදං මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපං යත, රාහුල, මනසා

කම්මංසසක්කංනකරණීයං. සයචපනත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො
එවංජායනයයාසි–‘යංයඛොඅහං ඉදංමනසාකම්මංකත්තුකායමොඉදංයම

මයනොකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්යතයය, න පරබයාබාධායපි 

සංවත්යතයය, න උභයබයාබාධායපි සංවත්යතයය – කුසලං ඉදං

මයනොකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාක’න්ති, එවරූපං යත, රාහුල, මනසාකම්මං
කරණීයං. 

‘‘කයරොන්යතනපියත, රාහුල, මනසාකම්මංතයදවයතමයනොකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං–‘යංනුයඛොඅහංඉදංමනසාකම්මංකයරොමඉදංයම

මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 

උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච පන ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං
ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං මනසා කම්මං කයරොම ඉදං යම 

මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි සංවත්තති, 
උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාක’න්ති, පටිසංහයරයයාසි ත්වං, රාහුල, එවරූපං මයනොකම්මං.

සයච පන ත්වං, රාහුල, පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො
අහං ඉදං මනසා කම්මං කයරොම ඉදං යම මයනොකම්මං

යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, න පරබයාබාධායපි සංවත්තති, න 
උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – කුසලං ඉදං මයනොකම්මං සුඛුද්රයං

සුඛවිපාක’න්ති, අනුපදජ්යජයයාසිත්වං, රාහුල, එවරූපංමයනොකම්මං. 

‘‘කත්වාපි යත, රාහුල, මනසා කම්මං තයදව යත මයනොකම්මං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං– ‘යංනුයඛොඅහංඉදංමනසාකම්මංඅකාසිංඉදංයම

මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති [සංවත්ති (සී. .).)], 

පරබයාබාධායපි සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං

මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති? සයච යඛො ත්වං, රාහුල, 
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං මනසාකම්මං

අකාසිං ඉදං යම මයනොකම්මං අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, 

පරබයාබාධායපි සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති – අකුසලං ඉදං

මයනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාක’න්ති, එවරූපං පන [එවරූයප (සී. .).), 

එවරූයප පන (සයා. කං.)] යත, රාහුල, මයනොකම්මං [මයනොකම්යම (සී.

සයා. කං. .).)] අට්ටීයිතබ්බං හරායිතබ්බං මගුච්ඡිතබ්බං; අට්ටීයිත්වා

හරායිත්වා මගුච්ඡිත්වාආයතිංසංවරංආපජ්මතබ්බං.සයචපනත්වං, රාහුල, 
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජායනයයාසි – ‘යං යඛො අහං ඉදං මනසාකම්මං

අකාසිං ඉදං යම මයනොකම්මං යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, න

පරබයාබාධායපිසංවත්තති, න උභයබයාබාධායපිසංවත්තති–කුසලංඉදං

මයනොකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාක’න්ති, යතයනව ත්වං, රාහුල, 
.)තිපායමොජ්යජනවිහයරයයාසිඅයහොරත්තානුසික්ඛීකුසයලසු ධම්යමසු. 
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112. ‘‘යය හි යකචි, රාහුල, අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා

කායකම්මං පරියසොයධසුං, වචීකම්මං පරියසොයධසුං, මයනොකම්මං

පරියසොයධසුං, සබ්යබ යත එවයමවං පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා

කායකම්මං පරියසොයධසුං, පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා වචීකම්මං

පරියසොයධසුං, පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා මයනොකම්මං

පරියසොයධසුං. යයපිහියකචි, රාහුල, අනාගතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණා

වා කායකම්මං පරියසොයධස්සන්ති, වචීකම්මං පරියසොයධස්සන්ති, 

මයනොකම්මං පරියසොයධස්සන්ති, සබ්යබ යත එවයමවං පච්චයවක්ඛිත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වා කායකම්මං පරියසොයධස්සන්ති, පච්චයවක්ඛිත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වා වචීකම්මං පරියසොයධස්සන්ති, පච්චයවක්ඛිත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වා මයනොකම්මං පරියසොයධස්සන්ති. යයපි හි යකචි, රාහුල, 

එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා කායකම්මං පරියසොයධන්ති, වචීකම්මං

පරියසොයධන්ති, මයනොකම්මං පරියසොයධන්ති, සබ්යබ යත එවයමවං 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා කායකම්මං පරියසොයධන්ති, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා වචීකම්මං පරියසොයධන්ති, 

පච්චයවක්ඛිත්වාපච්චයවක්ඛිත්වා මයනොකම්මංපරියසොයධන්ති.තස්මාතිහ, 

රාහුල, ‘පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා කායකම්මං පරියසොයධස්සාම, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා වචීකම්මං පරියසොයධස්සාම, 

පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා මයනොකම්මං පරියසොයධස්සාමී’ති – 

එවඤ්හියත, රාහුල, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා රාහුයලො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

අම්බලට්ඨිකරාහුයලොවාදසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. මහාරාහුයලොවාදසුත්තං 

113. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. ආයස්මාපි යඛො රාහුයලො
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය භගවන්තං පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්ධි. අථයඛොභගවා අපයලොයකත්වා ආයස්මන්තං රාහුලං

ආමන්යතසි – ‘‘යං කිඤ්චි, රාහුල, රූපං – අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතං වායං

දූයරසන්තියකවා–සබ්බංරූපං ‘යනතංමම, යනයසොහමස්ම, නයමයසො 
අත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායදට්ඨබ්බ’’න්ති.‘‘රූපයමවනු

යඛො, භගවා, රූපයමව නු යඛො, සුගතා’’ති? ‘‘රූපම්පි, රාහුල, යවදනාපි, 

රාහුල, සඤ්ඤාපි, රාහුල, සඞ්ඛාරාපි, රාහුල, විඤ්ඤාණම්පි, රාහුලා’’ති.අථ

යඛො ආයස්මා රාහුයලො ‘‘යකො නජ්ජ [යකො නුජ්ජ (සයා. කං.)] භගවතා
සම්මුඛා ඔවායදන ඔවදියතො ගාමං පිණ්ඩාය පවිසිස්සතී’’ති තයතො
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පටිනිවත්තිත්වා අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල නිසීදි පල්ලඞ්කං ආභුමත්වා
උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. අද්දසා යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං රාහුලං අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල නිසින්නං

පල්ලඞ්කං ආභුමත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. 

දිස්වාන ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි – ‘‘ආනාපානස්සතිං, රාහුල, 

භාවනං භායවහි. ආනාපානස්සති, රාහුල, භාවනා භාවිතා බහුලීකතා
මහප්ඵලායහොති මහානිසංසා’’ති. 

114. අථයඛොආයස්මාරාහුයලොසායන්හසමයංපටිසල්ලානාවුට්ඨියතො 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාරාහුයලොභගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘කථං භාවිතා නු යඛො, භන්යත, ආනාපානස්සති, කථං

බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා’’ති? ‘‘යං කිඤ්චි, රාහුල, 

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං කක්ඛළං ඛරිගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – යකසා

යලොමා නඛාදන්තාතයචොමංසංන්හාරු [නහාරු(සී.සයා.කං..).)] අට්ඨි
අට්ඨිමඤ්ජං වක්කං හදයං යකනං කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං

අන්තගුණං උදරියංකරීසං, යං වාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තං පච්චත්තං

කක්ඛළංඛරිගතංඋපාදින්නං–අයංවුච්චති, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු 

[පඨවීධාතු(සී.සයා.කං..).)]. යායචවයඛොපන අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතුයා

චබාහිරාපථවීධාතු, පථවීධාතුයරයවසා.තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්ම, න
යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. 

එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පථවීධාතුයා නිබ්බන්දති, 
පථවීධාතුයාචිත්තංවිරායජති’’. 

115. ‘‘කතමා ච, රාහුල, ආයපොධාතු? ආයපොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආයපො ආයපොගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – පිත්තං යසම්හං
පුබ්යබො යලොහිතං යසයදො යමයදො අස්සු වසා යඛයළො සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා 

මුත්තං, යංවාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තංපච්චත්තංආයපොආයපොගතං

උපාදින්නං– අයංවුච්චති, රාහුල, අජ්ඣත්තිකාආයපොධාතු.යායචවයඛො
පනඅජ්ඣත්තිකාආයපොධාතුයා චබාහිරාආයපොධාතුආයපොධාතුයරයවසා.

තං‘යනතංමම, යනයසොහමස්ම, නයමයසොඅත්තා’ති– එවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

ආයපොධාතුයානිබ්බන්දති, ආයපොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

116. ‘‘කතමාච, රාහුල, යතයජොධාතු? යතයජොධාතුසියාඅජ්ඣත්තිකා, 

සියාබාහිරා.කතමාච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකායතයජොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – යයන ච
සන්තප්පති යයන ච ජීරීයති යයන ච පරිඩය්හති යයන ච

අසිත.)තඛායිතසායිතංසම්මාපරිණාමංගච්ඡති, යංවාපනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි
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පටුන 

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං – අයං වුච්චති, 

රාහුල, අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු. යා යචව යඛො පන අජ්ඣත්තිකා
යතයජොධාතු යා ච බාහිරා යතයජොධාතු යතයජොධාතුයරයවසා. තං ‘යනතං

මම, යනයසොහමස්ම, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

යතයජොධාතුයා නිබ්බන්දති, යතයජොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

117. ‘‘කතමා ච, රාහුල, වායයොධාතු? වායයොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා ච, රාහුල, 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
පනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තංපච්චත්තංවායයොවායයොගතං උපාදින්නං–

අයං වුච්චති, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු. යා යචව යඛො පන 
අජ්ඣත්තිකාවායයොධාතුයාචබාහිරාවායයොධාතුවායයොධාතුයරයවසා.තං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්ම, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

වායයොධාතුයානිබ්බන්දති, වායයොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

118. ‘‘කතමාච, රාහුල, ආකාසධාතු? ආකාසධාතුසියාඅජ්ඣත්තිකා, 

සියා බාහිරා. කතමා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආකාසං ආකාසගතං උපාදින්නං, යසයයථිදං – කණ්ණච්ඡිද්දං

නාසච්ඡිද්දංමුඛද්වාරං, යයනචඅසිත.)තඛායිතසායිතංඅජ්යඣොහරති, යත්ථ

ච අසිත.)තඛායිතසායිතං සන්තිට්ඨති, යයන ච අසිත.)තඛායිතසායිතං

අයධොභාගං [අයධොභාගා (සී.සයා.කං. .).)] නික්ඛමති, යංවාපනඤ්ඤම්පි

කිඤ්චි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ආකාසං ආකාසගතං, අඝං අඝගතං, විවරං

විවරගතං, අසම්ඵුට්ඨං, මංසයලොහියතහිඋපාදින්නං [ආකාසගතංඋපාදින්නං

(සී..).)] – අයං වුච්චති, රාහුල, අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතු.යායචවයඛොපන
අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතුයාච බාහිරාආකාසධාතුආකාසධාතුයරයවසා.තං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්ම, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

ආකාසධාතුයාචිත්තංනිබ්බන්දති, ආකාසධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

119. ‘‘පථවීසමං, රාහුල, භාවනං භායවහි. පථවීසමඤ්හි යත, රාහුල, 
භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය

ඨස්සන්ති. යසයයථාපි, රාහුල, පථවියා සුචිම්පි නික්ඛිපන්ති, අසුචිම්පි

නික්ඛිපන්ති, ගූථගතම්පි නික්ඛිපන්ති, මුත්තගතම්පි නික්ඛිපන්ති, 

යඛළගතම්පි නික්ඛිපන්ති, පුබ්බගතම්පි නික්ඛිපන්ති, යලොහිතගතම්පි

නික්ඛිපන්ති, නචයතනපථවීඅට්ටීයති වාහරායතිවාමගුච්ඡතිවා; එවයමව

යඛො ත්වං, රාහුල, පථවීසමං භාවනං භායවහි. පථවීසමඤ්හි යත, රාහුල, 
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භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය
ඨස්සන්ති. 

‘‘ආයපොසමං, රාහුල, භාවනං භායවහි. ආයපොසමඤ්හි යත, රාහුල, 
භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය

ඨස්සන්ති. යසයයථාපි, රාහුල, ආපස්මං සුචිම්පි යධොවන්ති, අසුචිම්පි

යධොවන්ති, ගූථගතම්පි යධොවන්ති, මුත්තගතම්පි යධොවන්ති, යඛළගතම්පි

යධොවන්ති, පුබ්බගතම්පි යධොවන්ති, යලොහිතගතම්පියධොවන්ති, නච යතන

ආයපො අට්ටීයති වා හරායති වා මගුච්ඡති වා; එවයමව යඛො ත්වං, රාහුල, 

ආයපොසමංභාවනංභායවහි.ආයපොසමඤ්හියත, රාහුල, භාවනංභාවයයතො
උප්පන්නා මනාපාමනාපාඵස්සාචිත්තංනපරියාදායඨස්සන්ති. 

‘‘යතයජොසමං, රාහුල, භාවනං භායවහි. යතයජොසමඤ්හි යත, රාහුල, 

භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය

ඨස්සන්ති. යසයයථාපි, රාහුල, යතයජො සුචිම්පි දහති, අසුචිම්පි දහති, 

ගූථගතම්පිදහති, මුත්තගතම්පි දහති, යඛළගතම්පිදහති, පුබ්බගතම්පිදහති, 

යලොහිතගතම්පිදහති, නචයතනයතයජො අට්ටීයතිවාහරායතිවාමගුච්ඡති

වා; එවයමව යඛො ත්වං, රාහුල, යතයජොසමං භාවනං භායවහි.

යතයජොසමඤ්හි යත, රාහුල, භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා
ඵස්සාචිත්තං නපරියාදායඨස්සන්ති. 

‘‘වායයොසමං, රාහුල, භාවනං භායවහි. වායයොසමඤ්හි යත, රාහුල, 
භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය

ඨස්සන්ති.යසයයථාපි, රාහුල, වායයොසුචිම්පිඋපවායති, අසුචිම්පිඋපවායති, 

ගූථගතම්පි උපවායති, මුත්තගතම්පි උපවායති, යඛළගතම්පි උපවායති, 

පුබ්බගතම්පි උපවායති, යලොහිතගතම්පි උපවායති, න ච යතන වායයො

අට්ටීයතිවාහරායතිවාමගුච්ඡතිවා; එවයමවයඛොත්වං, රාහුල, වායයොසමං

භාවනංභායවහි.වායයොසමඤ්හියත, රාහුල, භාවනංභාවයයතොඋප්පන්නා 
මනාපාමනාපාඵස්සාචිත්තංනපරියාදාය ඨස්සන්ති. 

‘‘ආකාසසමං, රාහුල, භාවනං භායවහි. ආකාසසමඤ්හි යත, රාහුල, 
භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය

ඨස්සන්ති. යසයයථාපි, රාහුල, ආකායසොනකත්ථචි පතිට්ඨියතො; එවයමව

යඛොත්වං, රාහුල, ආකාසසමංභාවනංභායවහි. ආකාසසමඤ්හියත, රාහුල, 
භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා ඵස්සා චිත්තං න පරියාදාය
ඨස්සන්ති. 

120. ‘‘යමත්තං, රාහුල, භාවනං භායවහි. යමත්තඤ්හි යත, රාහුල, 

භාවනංභාවයයතොයයොබයාපායදො යසොපහීයිස්සති.කරුණං, රාහුල, භාවනං

භායවහි. කරුණඤ්හි යත, රාහුල, භාවනං භාවයයතො යා වියහසා සා

පහීයිස්සති. මුදිතං, රාහුල, භාවනංභායවහි.මුදිතඤ්හියත, රාහුල, භාවනං
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භාවයයතො යා අරති සා පහීයිස්සති. උයපක්ඛං, රාහුල, භාවනං භායවහි.

උයපක්ඛඤ්හියත, රාහුල, භාවනංභාවයයතොයයොපටියඝොයසොපහීයිස්සති.

අසුභං, රාහුල, භාවනං භායවහි. අසුභඤ්හි යත, රාහුල, භාවනං භාවයයතො

යයො රායගො යසො පහීයිස්සති. අනිච්චසඤ්ඤං, රාහුල, භාවනං භායවහි.

අනිච්චසඤ්ඤඤ්හි යත, රාහුල, භාවනං භාවයයතො යයො අස්මමායනො යසො
පහීයිස්සති. 

121. ‘‘ආනාපානස්සතිං, රාහුල, භාවනංභායවහි.ආනාපානස්සතිහි යත, 

රාහුල, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා. කථං භාවිතා ච, 

රාහුල, ආනාපානස්සති, කථංබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා? ඉධ, 

රාහුල, භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො වාරුක්ඛමූලගයතො වා සුඤ්ඤාගාරගයතො වා
නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුමත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං

උපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසතිසයතොව [සයතො (සී.සයා.කං..).)] 
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. ‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘සබ්බකායප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; ‘පස්සම්භයංකායසඞ්ඛාරං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති. 

‘‘‘.)තිප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘.)තිප්පටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සුඛප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘සුඛප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තසඞ්ඛාරප්පටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරංඅස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; ‘පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති. 

‘‘‘චිත්තප්පටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තප්පටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘අභිප්පයමොදයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සමාදහං චිත්තං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සමාදහං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘වියමොචයං චිත්තං
පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති. 

‘‘‘අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘අනිච්චානුපස්සී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘විරාගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති
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සික්ඛති; ‘නියරොධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී

අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; ‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති. 

‘‘එවංභාවිතායඛො, රාහුල, ආනාපානස්සති, එවංබහුලීකතාමහප්ඵලා 

යහොති මහානිසංසා. එවං භාවිතාය, රාහුල, ආනාපානස්සතියා, එවං 
බහුලීකතායයයපි යතචරිමකා අස්සාසා යතපිවිදිතාවනිරුජ්ඣන්තියනො 
අවිදිතා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා රාහුයලො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

මහාරාහුයලොවාදසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. චූළමාලුකයසුත්තං 

122. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මයතො මාලුකයපුත්තස්ස 

[මාලුඞ්කයපුත්තස්ස (සී. සයා. කං. .).)] රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං
යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යානිමානි දිට්ඨිගතානි භගවතා

අබයාකතානි ඨපිතානි පටික්ඛිත්තානි – ‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි, 

‘අසස්සයතො යලොයකො’තිපි, ‘අන්තවා යලොයකො’තිපි, ‘අනන්තවා

යලොයකො’තිපි, ‘තංජීවංතං සරීර’න්තිපි, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිපි, 

‘යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිපි, ‘න යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිපි, 

‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං මරණා’තිපි, ‘යනව යහොති න න 

යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිපි–තානියමභගවානබයාකයරොති.යානි

යමභගවාන බයාකයරොති තං යමනරුච්චති, තං යමනක්ඛමති. යසොහං
භගවන්තං උපසඞ්කමත්වා එතමත්ථං පුච්ඡිස්සාම. සයච යම භගවා
බයාකරිස්සති – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති
වා…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා –

එවාහංභගවති බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම; යනොයචයමභගවාබයාකරිස්සති– 

‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා…යප.… ‘යනව
යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා – එවාහං සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’’ති. 

123. අථ යඛො ආයස්මා මාලුකයපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා

වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
මාලුකයපුත්යතො භගවන්තංඑතදයවොච– 

124. ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, රයහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – යානිමානි දිට්ඨිගතානි භගවතා අබයාකතානි

ඨපිතානි පටික්ඛිත්තානි – ‘සස්සයතො යලොයකො’තිපි, ‘අසස්සයතො
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යලොයකො’තිපි…යප.… ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’තිපි – තානි යම භගවා න බයාකයරොති. යානි යම භගවා න

බයාකයරොති තං යම න රුච්චති, තං යම නක්ඛමති. යසොහං භගවන්තං 
උපසඞ්කමත්වා එතමත්ථං පුච්ඡිස්සාම. සයච යම භගවා බයාකරිස්සති –

‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා…යප.… ‘යනව

යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා – එවාහං භගවති, 
බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම. යනො යච යම භගවා බයාකරිස්සති – ‘සස්සයතො

යලොයකො’තිවා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’තිවා…යප.… ‘යනවයහොතිනන 
යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා – එවාහං සික්ඛං පච්චක්ඛාය

හීනායාවත්තිස්සාමීති. සයච භගවා ජානාති – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති, 

‘සස්සයතො යලොයකො’ති යම භගවා බයාකයරොතු; සයච භගවා ජානාති –

‘අසස්සයතොයලොයකො’ති, ‘අසස්සයතොයලොයකො’තියමභගවාබයාකයරොතු.

යනො යච භගවා ජානාති – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො

යලොයකො’ති වා, අජානයතො යඛො පන අපස්සයතො එතයදව උජුකං යහොති

යදිදං – ‘න ජානාම, න පස්සාමී’ති. සයච භගවා ජානාති – ‘අන්තවා 

යලොයකො’ති, ‘අනන්තවායලොයකො’තියමභගවාබයාකයරොතු; සයචභගවා

ජානාති – ‘අනන්තවා යලොයකො’ති, ‘අනන්තවා යලොයකො’ති යම භගවා

බයාකයරොතු. යනො යච භගවා ජානාති – ‘අන්තවා යලොයකො’ති වා, 

‘අනන්තවායලොයකො’තිවා, අජානයතොයඛොපනඅපස්සයතොඑතයදව උජුකං

යහොතියදිදං– ‘නජානාම, නපස්සාමී’ති.සයචභගවාජානාති– ‘තංජීවං

තංසරීර’න්ති, ‘තංජීවංතංසරීර’න්තියමභගවාබයාකයරොතු; සයචභගවා 

ජානාති–‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්ති, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්ති
යමභගවා බයාකයරොතු.යනොයචභගවාජානාති– ‘තංජීවංතංසරීර’න්ති

වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වා, අජානයතො යඛො පන අපස්සයතො

එතයදව උජුකං යහොති යදිදං – ‘න ජානාම, න පස්සාමී’ති. සයච භගවා

ජානාති – ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති, ‘යහොති තථාගයතො පරං

මරණා’ති යම භගවා බයාකයරොතු; සයච භගවා ජානාති – ‘න යහොති

තථාගයතොපරංමරණා’ති, ‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තියමභගවා 
බයාකයරොතු.යනො යචභගවා ජානාති – ‘යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති

වා, ‘නයහොතිතථාගයතොපරං මරණා’තිවා, අජානයතොයඛොපනඅපස්සයතො
එතයදව උජුකං යහොති යදිදං – ‘න ජානාම න පස්සාමී’ති. සයච භගවා

ජානාති–‘යහොතිචනචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති, ‘යහොතිචනච 

යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති යම භගවා බයාකයරොතු; සයච භගවා

ජානාති – ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති, ‘යනව
යහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තියමභගවාබයාකයරොතු.යනො 

යචභගවාජානාති – ‘යහොතිචනචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිවා, 

‘යනවයහොතින නයහොතිතථාගයතො පරං මරණා’ති වා, අජානයතො යඛො

පනඅපස්සයතොඑතයදවඋජුකං යහොතියදිදං–‘නජානාම, නපස්සාමී’’’ති. 
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125. ‘‘කිංනු [කිංනුයඛො (සයා.කං. ක.)] තාහං, මාලුකයපුත්ත, එවං

අවචං – ‘එහි ත්වං, මාලුකයපුත්ත, මයි බ්රහ්මචරියං චර, අහං යත

බයාකරිස්සාම – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා, 

‘අන්තවා යලොයකො’ති වා, ‘අනන්තවා යලොයකො’ති වා, ‘තං ජීවං තං

සරීර’න්ති වා, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’න්තිවා, ‘යහොතිතථාගයතොපරං

මරණා’තිවා, ‘නයහොති තථාගයතොපරංමරණා’තිවා, ‘යහොතිචනචයහොති

තථාගයතො පරං මරණා’ති වා, ‘යනව යහොතිනන යහොතිතථාගයතො පරං

මරණා’තිවා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘ත්වංවාපන මංඑවංඅවච–

අහං, භන්යත, භගවති බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම, භගවා යම බයාකරිස්සති –

‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අන්තවා 

යලොයකො’ති වා, ‘අනන්තවා යලොයකො’ති වා, ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති වා, 

‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං සරීර’න්තිවා, ‘යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිවා, 

‘නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිවා, ‘යහොති චනචයහොතිතථාගයතො

පරං මරණා’ති වා, ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති

වා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉතිකිර, මාලුකයපුත්ත, යනවාහං තං

වදාම – එහි ත්වං, මාලුකයපුත්ත, මයි බ්රහ්මචරියං චර, අහං යත

බයාකරිස්සාම – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති

වා…යප.…‘යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිවා’ති; නපි 

කිරමංත්වංවයදසි –අහං, භන්යත, භගවතිබ්රහ්මචරියංචරිස්සාම, භගවා
යම බයාකරිස්සති – ‘සස්සයතො යලොයකො’ති වා ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති
වා…යප.… ‘යනව යහොතිනන යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා’’ති.

එවංසන්යත, යමොඝපුරිස, යකොසන්යතොකං පච්චාචික්ඛසි? 

126. ‘‘යයො යඛො, මාලුකයපුත්ත, එවං වයදයය – ‘න තාවාහං භගවති 
බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම යාව යම භගවා න බයාකරිස්සති – ‘‘සස්සයතො

යලොයකො’’තිවා, ‘‘අසස්සයතොයලොයකො’’තිවා…යප.… ‘‘යනවයහොතින

න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’’ති වාති, අබයාකතයමව තං, 

මාලුකයපුත්ත, තථාගයතන අස්ස, අථ යසො පුග්ගයලො කාලං කයරයය.

යසයයථාපි, මාලුකයපුත්ත, පුරියසො සල්යලන විද්යධො අස්ස සවියසන
ගාළ්හපයලපයනන. තස්ස මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා භිසක්කං 
සල්ලකත්තංඋපට්ඨයපයයං.යසොඑවංවයදයය– ‘නතාවාහංඉමං සල්ලං

ආහරිස්සාම යාව න තං පුරිසං ජානාම යයනම්හි විද්යධො, ඛත්තියයො වා

බ්රාහ්මයණොවායවස්යසොවාසුද්යදොවා’ති; යසොඑවංවයදයය–‘නතාවාහං 

ඉමං සල්ලං ආහරිස්සාම යාව න තං පුරිසං ජානාම යයනම්හි විද්යධො, 

එවංනායමො එවංයගොත්යතොඉතිවා’ති; යසොඑවංවයදයය–‘නතාවාහංඉමං

සල්ලංආහරිස්සාමයාවනතං පුරිසංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, දීයඝොවා

රස්යසොවාමජ්ඣියමොවා’ති; යසොඑවංවයදයය – ‘නතාවාහංඉමංසල්ලං

ආහරිස්සාමයාවනතංපුරිසංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, කායළො වාසායමො

වා මඞ්ගුරච්ඡවී වා’ති; යසො එවං වයදයය – ‘න තාවාහං ඉමං සල්ලං 
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පටුන 

ආහරිස්සාමයාවනතංපුරිසංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, අමුකස්මංගායම 

වානිගයමවානගයරවා’ති; යසොඑවංවයදයය– ‘නතාවාහංඉමංසල්ලං 

ආහරිස්සාමයාවනතංධනුංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, යදිවාචායපොයදිවා 

යකොදණ්යඩො’ති; යසොඑවංවයදයය– ‘නතාවාහංඉමංසල්ලංආහරිස්සාම

යාවනතංමයං ජානාමයායම්හිවිද්යධො, යදිවාඅක්කස්සයදිවාසණ්හස්ස 

[සණ්ඨස්ස (සී. සයා. කං. .).)] යදි වා න්හාරුස්ස යදි වා මරුවාය යදි වා

ඛීරපණ්ණියනො’ති; යසොඑවංවයදයය–‘නතාවාහංඉමංසල්ලං ආහරිස්සාම

යාව න තං කණ්ඩං ජානාම යයනම්හි විද්යධො, යදි වා ගච්ඡං යදි වා 

යරොපිම’න්ති; යසොඑවංවයදයය–‘නතාවාහංඉමංසල්ලංආහරිස්සාමයාව

නතංකණ්ඩං ජානාමයයනම්හිවිද්යධො, යස්සපත්යතහිවාමතං [වාඛිත්තං 

(ක.)] යදිවාගිජ්ඣස්සයදිවාකඞ්කස්සයදිවාකුලලස්සයදිවායමොරස්ස 

යදි වා සිථිලහනුයනො’ති; යසො එවං වයදයය – ‘න තාවාහං ඉමං සල්ලං

ආහරිස්සාමයාවනතං කණ්ඩංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, යස්සන්හාරුනා

පරික්ඛිත්තංයදිවාගවස්සයදි වාමහිංසස්සයදිවායභරවස්ස [යරොරුවස්ස

(සී.සයා.කං. .).)] යදිවායසම්හාරස්සා’ති; යසොඑවංවයදයය–‘නතාවාහං

ඉමංසල්ලං ආහරිස්සාමයාවනතංසල්ලංජානාමයයනම්හිවිද්යධො, යදිවා
සල්ලංයදිවා ඛුරප්පංයදිවායවකණ්ඩංයදිවානාරාචංයදිවාවච්ඡදන්තං

යදි වා කරවීරපත්ත’න්ති – අඤ්ඤාතයමව තං, මාලුකයපුත්ත, යතන 

පුරියසන අස්ස, අථ යසො පුරියසො කාලං කයරයය. එවයමව යඛො, 

මාලුකයපුත්ත, යයො එවං වයදයය – ‘න තාවාහං භගවති බ්රහ්මචරියං

චරිස්සාමයාව යමභගවානබයාකරිස්සති – ‘‘සස්සයතො යලොයකො’’ති වා
‘‘අසස්සයතො යලොයකො’’ති වා…යප.… ‘‘යනව යහොති න න යහොති

තථාගයතො පරං මරණා’’ති වාති – අබයාකතයමව තං, මාලුකයපුත්ත, 

තථාගයතන අස්ස, අථයසොපුග්ගයලොකාලඞ්කයරයය. 

127. ‘‘‘සස්සයතො යලොයකො’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති 

බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවං ‘යනො අසස්සයතො යලොයකො’ති, 

මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවම්පි ‘යනො

සස්සයතො යලොයකො’ති වා, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති, ‘අසස්සයතො

යලොයකො’තිවාදිට්ඨියාසති අත්යථවජාති, අත්ථිජරා, අත්ථිමරණං, සන්ති

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා; යයසාහං දිට්යඨව ධම්යම නිඝාතං

පඤ්ඤයපම. ‘අන්තවා යලොයකො’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවං ‘යනො අනන්තවා යලොයකො’ති, 

මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවම්පි ‘යනො 

අන්තවා යලොයකො’ති වා, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති, ‘අනන්තවා

යලොයකො’තිවා දිට්ඨියාසතිඅත්යථවජාති, අත්ථිජරා, අත්ථිමරණං, සන්ති 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා; යයසාහං දිට්යඨව ධම්යම නිඝාතං

පඤ්ඤයපම. ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවං ‘යනො අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති, 
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මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියාසතිබ්රහ්මචරියවායසොඅභවිස්සාති, එවම්පි ‘යනොතං

ජීවං තංසරීර’න්තිවා, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියාසති, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං
සරීර’න්ති වා දිට්ඨියා සති අත්යථව ජාති…යප.… නිඝාතං පඤ්ඤයපම.

‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති

බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවං ‘යනො න යහොති තථාගයතො පරං

මරණා’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියාසතිබ්රහ්මචරියවායසොඅභවිස්සාති, එවම්පි

‘යනොයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’තිවා, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියාසති, ‘න
යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා දිට්ඨියා සති අත්යථව ජාති…යප.… 
යයසාහං දිට්යඨව ධම්යම නිඝාතං පඤ්ඤයපම. ‘යහොති ච න ච යහොති

තථාගයතො පරං මරණා’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසො

අභවිස්සාති, එවං‘යනොයනවයහොතිනන යහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති, 

මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියා සති බ්රහ්මචරියවායසො අභවිස්සාති, එවම්පි ‘යනො

යහොතිචනචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති, මාලුකයපුත්ත, දිට්ඨියාසති, 

‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති වා දිට්ඨියා සති
අත්යථව ජාති…යප.…යයසාහංදිට්යඨවධම්යමනිඝාතංපඤ්ඤයපම. 

128. ‘‘තස්මාතිහ, මාලුකයපුත්ත, අබයාකතඤ්ච යම අබයාකතයතො 

ධායරථ; බයාකතඤ්චයමබයාකතයතොධායරථ.කිඤ්ච, මාලුකයපුත්ත, මයා

අබයාකතං? ‘සස්සයතො යලොයකො’ති මාලුකයපුත්ත, මයා අබයාකතං; 

‘අසස්සයතොයලොයකො’ති–මයාඅබ්යාකතං; ‘අන්තවායලොයකො’ති–මයා

අබයාකතං; ‘අනන්තවා යලොයකො’ති – මයා අබයාකතං; ‘තං ජීවං තං

සරීර’න්ති – මයා අබයාකතං; ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති – මයා

අබයාකතං; ‘යහොතිතථාගයතොපරං මරණා’ති–මයාඅබයාකතං; ‘නයහොති

තථාගයතො පරං මරණා’ති – මයා අබයාකතං; ‘යහොති ච න ච යහොති

තථාගයතො පරං මරණා’ති – මයා අබයාකතං; ‘යනව යහොතිනන යහොති

තථාගයතොපරංමරණා’ති–මයාඅබයාකතං.කස්මායචතං, මාලුකයපුත්ත, 

මයා අබයාකතං? න යහතං, මාලුකයපුත්ත, අත්ථසංහිතං න

ආදිබ්රහ්මචරියකංන [යනතං (සී.)] නිබ්බදායනවිරාගායනනියරොධායන
උපසමායන අභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තති.තස්මා

තංමයාඅබයාකතං.කිඤ්ච, මාලුකයපුත්ත, මයාබයාකතං? ‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති, 

මාලුකයපුත්ත, මයා බයාකතං; ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති – මයා බයාකතං; 

‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති – මයා බයාකතං; ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනී

පටිපදා’ති –මයාබයාකතං.කස්මා යචතං, මාලුකයපුත්ත, මයා බයාකතං? 

එතඤ්හි, මාලුකයපුත්ත, අත්ථසංහිතං එතං ආදිබ්රහ්මචරියකං නිබ්බදාය 
විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය

සංවත්තති. තස්මා තං මයා බයාකතං. තස්මාතිහ, මාලුකයපුත්ත, 

අබයාකතඤ්ච යම අබයාකතයතො ධායරථ; බයාකතඤ්ච යම බයාකතයතො
ධායරථා’’ති. 
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ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා මාලුකයපුත්යතො භගවයතො
භාසිතං අභිනන්දීති. 

චූළමාලුකයසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. මහාමාලුකයසුත්තං 

129. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘ධායරථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, මයා යදසිතානි 

පඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොජනානී’’ති? 

එවංවුත්යත, ආයස්මාමාලුකයපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘අහං 

යඛො, භන්යත, ධායරම භගවතා යදසිතානි පඤ්යචොරම්භාගියානි

සංයයොජනානී’’ති. ‘‘යථා කථං පන ත්වං, මාලුකයපුත්ත, ධායරසි මයා

යදසිතානි පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානී’’ති? ‘‘සක්කායදිට්ඨිං යඛො

අහං, භන්යත, භගවතාඔරම්භාගියං සංයයොජනං යදසිතංධායරම; විචිකිච්ඡං

යඛො අහං, භන්යත, භගවතා ඔරම්භාගියං සංයයොජනං යදසිතං ධායරම; 

සීලබ්බතපරාමාසං යඛො අහං, භන්යත, භගවතා ඔරම්භාගියං සංයයොජනං

යදසිතං ධායරම; කාමච්ඡන්දං යඛො අහං, භන්යත, භගවතා ඔරම්භාගියං

සංයයොජනං යදසිතං ධායරම; බයාපාදං යඛො අහං, භන්යත, භගවතා

ඔරම්භාගියංසංයයොජනංයදසිතංධායරම.එවංයඛොඅහං, භන්යත, ධායරම
භගවතායදසිතානිපඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොජනානී’’ති. 

‘‘කස්ස යඛො නාම ත්වං, මාලුකයපුත්ත, ඉමානි එවං 

පඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොජනානියදසිතානිධායරසි? නනු, මාලුකයපුත්ත, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා ඉමනා තරුණූපයමන උපාරම්යභන 

උපාරම්භිස්සන්ති? දහරස්ස හි, මාලුකයපුත්ත, කුමාරස්ස මන්දස්ස 

උත්තානයසයයකස්ස සක්කායයොතිපි න යහොති, කුයතො පනස්ස 

උප්පජ්මස්සති සක්කායදිට්ඨි? අනුයසත්යවවස්ස [අනුයසති ත්යවවස්ස (සී.

.).)] සක්කායදිට්ඨානුසයයො.දහරස්සහි, මාලුකයපුත්ත, කුමාරස්සමන්දස්ස

උත්තානයසයයකස්ස ධම්මාතිපි න යහොති, කුයතො පනස්ස උප්පජ්මස්සති

ධම්යමසු විචිකිච්ඡා? අනුයසත්යවවස්ස විචිකිච්ඡානුසයයො. දහරස්ස හි, 

මාලුකයපුත්ත, කුමාරස්සමන්දස්සඋත්තානයසයයකස්සසීලාතිපිනයහොති, 

කුයතො පනස්ස උප්පජ්මස්සති සීයලසු සීලබ්බතපරාමායසො? 

අනුයසත්යවවස්ස සීලබ්බතපරාමාසානුසයයො. දහරස්ස හි, මාලුකයපුත්ත, 

කුමාරස්ස මන්දස්ස උත්තානයසයයකස්ස කාමාතිපි න යහොති, කුයතො

පනස්ස උප්පජ්මස්සති කායමසු කාමච්ඡන්යදො? අනුයසත්යවවස්ස

කාමරාගානුසයයො. දහරස්ස හි, මාලුකයපුත්ත, කුමාරස්ස මන්දස්ස

උත්තානයසයයකස්ස සත්තාතිපි න යහොති, කුයතො පනස්ස උප්පජ්මස්සති
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සත්යතසු බයාපායදො? අනුයසත්යවවස්ස බයාපාදානුසයයො. නනු, 

මාලුකයපුත්ත, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා ඉමනා තරුණූපයමන

උපාරම්යභන උපාරම්භිස්සන්තී’’ති? එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යදො

භගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘එතස්ස, භගවා, කායලො, එතස්ස, සුගත, කායලො
යං භගවා පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි යදයසයය. භගවයතො සුත්වා

භික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති.‘‘යතනහානන්ද, සුණාහි, සාධුකංමනසි කයරොහි; 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො
පච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

130. ‘‘ඉධානන්ද, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අදස්සාවී

අරියධම්මස්ස අයකොවියදො අරියධම්යම අවිනීයතො, සප්පුරිසානං අදස්සාවී
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියදො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො 

සක්කායදිට්ඨිපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති සක්කායදිට්ඨිපයරයතන; 

උප්පන්නායච සක්කායදිට්ඨියානිස්සරණංයථාභූතංනප්පජානාති.තස්සසා
සක්කායදිට්ඨි ථාමගතා අප්පටිවිනීතා ඔරම්භාගියං සංයයොජනං.

විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති විචිකිච්ඡාපයරයතන; උප්පන්නාය
ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති. තස්ස සා විචිකිච්ඡා
ථාමගතා අප්පටිවිනීතා ඔරම්භාගියං සංයයොජනං. 
සීලබ්බතපරාමාසපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති

සීලබ්බතපරාමාසපයරයතන; උප්පන්නස්ස ච සීලබ්බතපරාමාසස්ස
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති. තස්ස යසො සීලබ්බතපරාමායසො 
ථාමගයතොඅප්පටිවිනීයතොඔරම්භාගියංසංයයොජනං.කාමරාගපරියුට්ඨියතන

යචතසා විහරති කාමරාගපයරයතන; උප්පන්නස්ස ච කාමරාගස්ස
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති. තස්ස යසො කාමරායගො ථාමගයතො
අප්පටිවිනීයතො ඔරම්භාගියං සංයයොජනං. බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා

විහරතිබයාපාදපයරයතන; උප්පන්නස්සචබයාපාදස්ස නිස්සරණංයථාභූතං
නප්පජානාති.තස්සයසොබයාපායදොථාමගයතොඅප්පටිවිනීයතො ඔරම්භාගියං
සංයයොජනං. 

131. ‘‘සුතවා ච යඛො, ආනන්ද, අරියසාවයකො අරියානං දස්සාවී

අරියධම්මස්ස යකොවියදො අරියධම්යම සුවිනීයතො, සප්පුරිසානං දස්සාවී
සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියදො සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතො න

සක්කායදිට්ඨිපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න සක්කායදිට්ඨිපයරයතන; 

උප්පන්නාය ච සක්කායදිට්ඨියා නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති. තස්ස සා
සක්කායදිට්ඨිසානුසයාපහීයති.නවිචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති 

න විචිකිච්ඡාපයරයතන; උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං
පජානාති. තස්ස සා විචිකිච්ඡා සානුසයා පහීයති. න
සීලබ්බතපරාමාසපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න 

සීලබ්බතපරාමාසපයරයතන; උප්පන්නස්ස ච සීලබ්බතපරාමාසස්ස
නිස්සරණංයථාභූතං පජානාති.තස්සයසොසීලබ්බතපරාමායසොසානුසයයො
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පහීයති.නකාමරාගපරියුට්ඨියතනයචතසා විහරතිනකාමරාගපයරයතන; 
උප්පන්නස්ස ච කාමරාගස්ස නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති. තස්ස යසො

කාමරායගොසානුසයයොපහීයති. නබයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසාවිහරතින

බයාපාදපයරයතන; උප්පන්නස්ස ච බයාපාදස්ස නිස්සරණං යථාභූතං 
පජානාති.තස්සයසොබයාපායදොසානුසයයොපහීයති. 

132. ‘‘යයො, ආනන්ද, මග්යගො යා පටිපදා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පහානාය තං මග්ගං තං පටිපදං අනාගම්ම
පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානිඤස්සතිවාදක්ඛතිවාපජහිස්සතිවාති–

යනතං ඨානං විජ්ජති. යසයයථාපි, ආනන්ද, මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො 
සාරවයතොතචං අච්යඡත්වායඵග්ගුංඅච්යඡත්වාසාරච්යඡයදොභවිස්සතීති–

යනතං ඨානං විජ්ජති; එවයමව යඛො, ආනන්ද, යයො මග්යගො යා පටිපදා
පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපහානාය තංමග්ගංතංපටිපදං
අනාගම්ම පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි ඤස්සති වා දක්ඛති වා 
පජහිස්සතිවාති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයොචයඛො, ආනන්ද, මග්යගොයාපටිපදාපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානංපහානායතං මග්ගංතංපටිපදංආගම්ම පඤ්යචොරම්භාගියානි
සංයයොජනානිඤස්සතිවාදක්ඛතිවාපජහිස්සතිවාති–ඨානයමතං විජ්ජති.

යසයයථාපි, ආනන්ද, මහයතොරුක්ඛස්සතිට්ඨයතොසාරවයතොතචංයඡත්වා 

යඵග්ගුං යඡත්වා සාරච්යඡයදො භවිස්සතීති – ඨානයමතං විජ්ජති; එවයමව

යඛො, ආනන්ද, යයො මග්යගො යා පටිපදා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානංපහානායතංමග්ගංතංපටිපදං ආගම්මපඤ්යචොරම්භාගියානි
සංයයොජනානිඤස්සතිවාදක්ඛතිවාපජහිස්සතිවාති– ඨානයමතංවිජ්ජති.

යසයයථාපි, ආනන්ද, ගඞ්ගානදී පූරා උදකස්ස සමතිත්තිකා කාකයපයයා.
අථදුබ්බලයකොපුරියසොආගච්යඡයය–‘අහංඉමස්සා ගඞ්ගායනදියාතිරියං

බාහායයසොතංයඡත්වායසොත්ථිනාපාරංගච්ඡිස්සාමී’ති [ගච්ඡාමීති(සී..).)]; 
යසො න සක්කුයණයය ගඞ්ගාය නදියා තිරියං බාහාය යසොතං යඡත්වා

යසොත්ථිනා පාරංගන්තුං. එවයමවයඛො, ආනන්ද, යයසං යකසඤ්චි [යස්ස
කස්සචි (සබ්බත්ථ)] සක්කායනියරොධාය ධම්යම යදසියමායන චිත්තං න

පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති; යසයයථාපි යසො

දුබ්බලයකො පුරියසො එවයමයත දට්ඨබ්බා. යසයයථාපි, ආනන්ද, ගඞ්ගානදී
පූරාඋදකස්සසමතිත්තිකාකාකයපයයා.අථබලවාපුරියසොආගච්යඡයය– 

‘අහං ඉමස්සා ගඞ්ගාය නදියා තිරියං බාහාය යසොතං යඡත්වා යසොත්ථිනා

පාරං ගච්ඡිස්සාමී’ති; යසො සක්කුයණයය ගඞ්ගාය නදියා තිරියං බාහාය

යසොතං යඡත්වා යසොත්ථිනා පාරං ගන්තුං. එවයමව යඛො, ආනන්ද, යයසං
යකසඤ්චි සක්කායනියරොධාය ධම්යම යදසියමායන චිත්තං පක්ඛන්දති

පසීදති සන්තිට්ඨති විමුච්චති; යසයයථාපි යසො බලවා පුරියසො එවයමයත
දට්ඨබ්බා. 
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133. ‘‘කතයමො චානන්ද, මග්යගො, කතමා පටිපදා පඤ්චන්නං 

ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පහානාය? ඉධානන්ද, භික්ඛු උපධිවියවකා
අකුසලානං ධම්මානං පහානා සබ්බයසොකායදුට්ඨුල්ලානං පටිප්පස්සද්ධියා
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං .)තිසුඛං පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො යයදව තත්ථ
යහොතිරූපගතංයවදනාගතංසඤ්ඤාගතංසඞ්ඛාරගතං විඤ්ඤාණගතංයත 
ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතො
ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සති.

යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපති [පටිපායපති (සයා.), පතිට්ඨායපති

(ක.)]. යසො යතහි ධම්යමහි චිත්තං පටිවායපත්වා අමතාය ධාතුයා චිත්තං
උපසංහරති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හාක්ඛයයොවිරායගොනියරොයධොනිබ්බාන’න්ති.

යසො තත්ථ ඨියතො ආසවානං ඛයං පාපුණාති; යනො යච ආසවානං ඛයං
පාපුණාති යතයනව ධම්මරායගන තාය ධම්මනන්දියා පඤ්චන්නං

ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති, තත්ථ

පරිනිබ්බායී, අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයම්පි යඛො, ආනන්ද, 
මග්යගොඅයංපටිපදාපඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපහානාය. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො යයදව තත්ථ යහොති රූපගතං යවදනාගතං
සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං විඤ්ඤාණගතං… අනාවත්තිධම්යමො තස්මා

යලොකා. අයම්පි යඛො, ආනන්ද, මග්යගො අයං පටිපදා පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපහානාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොයයදවතත්ථ
යහොති යවදනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං විඤ්ඤාණගතං…යප.… 

අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයම්පි යඛො, ආනන්ද, මග්යගො අයං 
පටිපදාපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපහානාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. යසො යයදව තත්ථ යහොති යවදනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං

විඤ්ඤාණගතං…යප.… අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයම්පි යඛො, 

ආනන්ද, මග්යගො අයං පටිපදා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පහානාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, භික්ඛු සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.
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යසො යයදව තත්ථ යහොති යවදනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං

විඤ්ඤාණගතං…යප.… අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයම්පි යඛො, 

ආනන්ද, මග්යගො අයං පටිපදා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පහානායා’’ති. 

‘‘එයසොයච, භන්යත, මග්යගොඑසාපටිපදාපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං 

සංයයොජනානං පහානාය, අථ කිඤ්චරහි ඉයධකච්යච භික්ඛූ

යචයතොවිමුත්තියනො එකච්යච භික්ඛූ පඤ්ඤාවිමුත්තියනො’’ති? ‘‘එත්ථ යඛො

පයනසාහං [එත්ථ යඛො යතසාහං (සී. සයා. කං. .).)], ආනන්ද, 
ඉන්ද්රියයවමත්තතංවදාමී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

මහාමාලුකයසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. භද්දාලිසුත්තං 

134. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතදයවොච – ‘‘අහං යඛො, භික්ඛයව, එකාසනයභොජනං භුඤ්ජාම; 

එකාසනයභොජනං යඛො, අහං, භික්ඛයව, භුඤ්ජමායනො අප්පාබාධතඤ්ච

සඤ්ජානාම අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. එථ, 

තුම්යහපි, භික්ඛයව, එකාසනයභොජනං භුඤ්ජථ; එකාසනයභොජනං යඛො, 

භික්ඛයව, තුම්යහපි භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානිස්සථ

අප්පාතඞ්කතඤ්චලහුට්ඨානඤ්චබලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්චා’’ති.එවංවුත්යත, 

ආයස්මාභද්දාලිභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘අහංයඛො, භන්යත, නඋස්සහාම

එකාසනයභොජනංභුඤ්මතුං; එකාසනයභොජනඤ්හියම, භන්යත, භුඤ්ජයතො 

සියා කුක්කුච්චං, සියා විප්පටිසායරො’’ති. ‘‘යතන හි ත්වං, භද්දාලි, යත්ථ 
නිමන්තියතො අස්සසි තත්ථ එකයදසං භුඤ්මත්වා එකයදසං නීහරිත්වාපි

භුඤ්යජයයාසි. එවම්පි යඛො ත්වං, භද්දාලි, භුඤ්ජමායනො එකාසයනො

යායපස්සසී’’ති [භුඤ්ජමායනො යායපස්සසීති (සී. සයා. කං. .).)]. ‘‘එවම්පි

යඛො අහං, භන්යත, න උස්සහාම භුඤ්මතුං; එවම්පි හි යම, භන්යත, 

භුඤ්ජයතො සියා කුක්කුච්චං, සියා විප්පටිසායරො’’ති. අථ යඛො ආයස්මා
භද්දාලි භගවතා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ සික්ඛං
සමාදියමායන අනුස්සාහං පයවයදසි. අථ යඛො ආයස්මා භද්දාලි සබ්බං තං

යතමාසංනභගවයතොසම්මුඛීභාවං අදාසි, යථාතංසත්ථුසාසයනසික්ඛාය
අපරිපූරකාරී. 

135. යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලාභික්ඛූභගවයතොචීවරකම්මං 
කයරොන්ති – නිට්ඨිතචීවයරො භගවා යතමාසච්චයයන චාරිකං
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පටුන 

පක්කමස්සතීති.අථයඛොආයස්මා භද්දාලියයනයතභික්ඛූයතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා යතහි භික්ඛූහි සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො

ආයස්මන්තංභද්දාලිංයතභික්ඛූඑතදයවොචුං–‘‘ඉදංයඛො, ආවුයසො භද්දාලි, 

භගවයතො චීවරකම්මං කරීයති [කරණීයං (ක.)]. නිට්ඨිතචීවයරො භගවා

යතමාසච්චයයනචාරිකංපක්කමස්සති.ඉඞ්ඝාවුයසොභද්දාලි, එතං යදොසකං

සාධුකං මනසි කයරොහි, මා යත පච්ඡා දුක්කරතරං අයහොසී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’තියඛො ආයස්මා භද්දාලියතසංභික්ඛූනංපටිස්සුත්වායයන

භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොආයස්මාභද්දාලිභගවන්තංඑතදයවොච–

‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, 
යයොහං භගවතා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ සික්ඛං

සමාදියමායන අනුස්සාහං පයවයදසිං. තස්ස යම, භන්යත, භගවා අච්චයං
අච්චයයතො පටිග්ගණ්හාතුආයතිංසංවරායා’’ති. 

‘‘තග්ඝ ත්වං, භද්දාලි, අච්චයයො අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං 

යථාඅකුසලං, යං ත්වං මයා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ

සික්ඛං සමාදියමායන අනුස්සාහං පයවයදසි. සමයයොපි යඛො යත, භද්දාලි, 

අප්පටිවිද්යධො අයහොසි – ‘භගවා යඛො සාවත්ථියං විහරති, භගවාපි මං 
ජානිස්සති – භද්දාලි නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය අපරිපූරකාරී’ති.

අයම්පි යඛො යත, භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො අයහොසි. සමයයොපි යඛො

යත, භද්දාලි, අප්පටිවිද්යධො අයහොසි – ‘සම්බහුලා යඛො භික්ඛු සාවත්ථියං 

වස්සංඋපගතා, යතපිමංජානිස්සන්ති–භද්දාලිනාමභික්ඛුසත්ථුසාසයන

සික්ඛාය අපරිපූරකාරී’ති. අයම්පියඛො යත, භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො

අයහොසි. සමයයොපි යඛො යත, භද්දාලි, අප්පටිවිද්යධො අයහොසි – ‘සම්බහුලා

යඛොභික්ඛුනියයොසාවත්ථියංවස්සං උපගතා, තාපිමංජානිස්සන්ති–භද්දාලි

නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය අපරිපූරකාරී’ති. අයම්පි යඛො යත, 

භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො අයහොසි. සමයයොපි යඛො යත, භද්දාලි, 

අප්පටිවිද්යධොඅයහොසි– ‘සම්බහුලායඛොඋපාසකාසාවත්ථියංපටිවසන්ති, 
යතපි මං ජානිස්සන්ති – භද්දාලි නාම භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය 

අපරිපූරකාරී’ති. අයම්පි යඛො යත, භද්දාලි, සමයයො අප්පටිවිද්යධො අයහොසි.

සමයයොපි යඛො යත, භද්දාලි, අප්පටිවිද්යධො අයහොසි – ‘සම්බහුලා යඛො

උපාසිකාසාවත්ථියං පටිවසන්ති, තාපිමංජානිස්සන්ති–භද්දාලිනාමභික්ඛු

සත්ථුසාසයනසික්ඛාය අපරිපූරකාරී’ති. අයම්පියඛො යත, භද්දාලි, සමයයො

අප්පටිවිද්යධො අයහොසි.සමයයොපියඛොයත, භද්දාලි, අප්පටිවිද්යධොඅයහොසි–

‘සම්බහුලායඛො නානාතිත්ථියාසමණබ්රාහ්මණාසාවත්ථියංවස්සංඋපගතා, 
යතපිමංජානිස්සන්ති– භද්දාලිනාමභික්ඛුසමණස්සයගොතමස්සසාවයකො

යථරඤ්ඤතයරොභික්ඛුසාසයනසික්ඛාය අපරිපූරකාරී’ති.අයම්පියඛොයත, 

භද්දාලි, සමයයොඅප්පටිවිද්යධොඅයහොසී’’ති. 
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‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, 
යයොහං භගවතා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ සික්ඛං 

සමාදියමායන අනුස්සාහං පයවයදසිං. තස්ස යම, භන්යත, භගවා අච්චයං

අච්චයයතො පටිග්ගණ්හාතු ආයතිං සංවරායා’’ති. ‘‘තග්ඝ ත්වං, භද්දාලි, 

අච්චයයො අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යං ත්වං මයා
සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායනභික්ඛුසඞ්යඝසික්ඛංසමාදියමායනඅනුස්සාහං 
පයවයදසි’’. 

136. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, භද්දාලි, ඉධස්සභික්ඛු උභයතොභාගවිමුත්යතො, 

තමහංඑවංවයදයයං– ‘එහියමත්වං, භික්ඛු, පඞ්යකසඞ්කයමො යහොහී’ති, 

අපි නු යඛො යසො සඞ්කයමයය වා අඤ්යඤන වා කායං සන්නායමයය, 

‘යනො’තිවා වයදයයා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, භද්දාලි, ඉධස්ස භික්ඛු පඤ්ඤාවිමුත්යතො… 
කායසක්ඛි… දිට්ඨිප්පත්යතො… සද්ධාවිමුත්යතො… ධම්මානුසාරී…

සද්ධානුසාරී, තමහං එවං වයදයයං – ‘එහි යම ත්වං, භික්ඛු, පඞ්යක

සඞ්කයමොයහොහී’ති, අපිනුයඛොයසො සඞ්කයමයයවාඅඤ්යඤනවාකායං

සන්නායමයය, ‘යනො’තිවාවයදයයා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, භද්දාලි, අපි නු ත්වං, භද්දාලි, තස්මං සමයය
උභයතොභාගවිමුත්යතො වා යහොසි පඤ්ඤාවිමුත්යතො වා කායසක්ඛි වා

දිට්ඨිප්පත්යතොවාසද්ධාවිමුත්යතොවා ධම්මානුසාරීවාසද්ධානුසාරීවා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘නනුත්වං, භද්දාලි, තස්මංසමයයරිත්යතොතුච්යඡො අපරද්යධො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත.අච්චයයොමං, භන්යත, අච්චගමායථාබාලංයථාමූළ්හං

යථාඅකුසලං, යයොහං භගවතා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ

සික්ඛං සමාදියමායන අනුස්සාහං පයවයදසිං. තස්ස යම, භන්යත, භගවා 

අච්චයං අච්චයයතො පටිග්ගණ්හාතු ආයතිං සංවරායා’’ති. ‘‘තග්ඝ ත්වං, 

භද්දාලි, අච්චයයො අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යං ත්වං
මයා සික්ඛාපයද පඤ්ඤාපියමායන භික්ඛුසඞ්යඝ සික්ඛං සමාදියමායන

අනුස්සාහංපයවයදසි.යයතොචයඛො ත්වං, භද්දාලි, අච්චයංඅච්චයයතොදිස්වා

යථාධම්මං පටිකයරොසි, තං යත මයං පටිග්ගණ්හාම. වුද්ධියහසා, භද්දාලි, 

අරියස්ස විනයය යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති, 
ආයතිංසංවරංආපජ්ජති’’. 
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137. ‘‘ඉධ, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය 
අපරිපූරකාරී යහොති. තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං විවිත්තං යසනාසනං
භයජයයංඅරඤ්ඤං රුක්ඛමූලංපබ්බතංකන්දරංගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථං

අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. අප්යපව නාමාහං උත්තරි [උත්තරිං (සී. සයා.
කං. .).)] මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකයරයය’න්ති.
යසො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං
ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස 

තථාවූපකට්ඨස්සවිහරයතොසත්ථාපිඋපවදති, අනුවිච්චපිවිඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරී 

උපවදන්ති, යදවතාපි උපවදන්ති, අත්තාපි අත්තානං උපවදති. යසො

සත්ථාරාපි උපවදියතො, අනුවිච්චපි විඤ්ඤූහි සබ්රහ්මචාරීහි උපවදියතො, 

යදවතාහිපි උපවදියතො, අත්තනාපි අත්තානං උපවදියතො න උත්තරි

මනුස්සධම්මාඅලමරියඤාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකයරොති.තං කිස්සයහතු? 

එවඤ්හි තං, භද්දාලි, යහොති යථා තං සත්ථුසාසයන සික්ඛාය 

අපරිපූරකාරිස්ස. 

138. ‘‘ඉධ පන, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු සත්ථුසාසයන සික්ඛාය
පරිපූරකාරී යහොති. තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං විවිත්තං යසනාසනං
භයජයයං අරඤ්ඤංරුක්ඛමූලංපබ්බතංකන්දරංගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. අප්යපව නාමාහං උත්තරි මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකයරයය’න්ති.යසොවිවිත්තංයසනාසනං
භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථාවූපකට්ඨස්ස විහරයතො සත්ථාපි න

උපවදති, අනුවිච්චපි විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී න උපවදන්ති, යදවතාපි න

උපවදන්ති, අත්තාපි අත්තානං න උපවදති. යසො සත්ථාරාපි අනුපවදියතො, 

අනුවිච්චපි විඤ්ඤූහි සබ්රහ්මචාරීහි අනුපවදියතො, යදවතාහිපි අනුපවදියතො, 
අත්තනාපි අත්තානං අනුපවදියතො උත්තරි මනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකයරොති.යසොවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්ච 
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛංපඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති.තංකිස්සයහතු? එවඤ්හිතං, භද්දාලි, යහොතියථාතං 
සත්ථුසාසයනසික්ඛායපරිපූරකාරිස්ස. 

139. ‘‘පුනචපරං, භද්දාලි, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං

දුතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති.තංකිස්ස යහතු? එවඤ්හිතං, භද්දාලි, 
යහොතියථාතං සත්ථුසාසයනසික්ඛායපරිපූරකාරිස්ස. 

‘‘පුනචපරං, භද්දාලි, භික්ඛු.)තියාචවිරාගාඋයපක්ඛයකොච විහරති, 

සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං 
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පටුන 

උපසම්පජ්ජවිහරති. තංකිස්සයහතු? එවඤ්හිතං, භද්දාලි, යහොතියථාතං
සත්ථුසාසයනසික්ඛාය පරිපූරකාරිස්ස. 

‘‘පුන චපරං, භද්දාලි, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තං කිස්ස

යහතු? එවඤ්හි තං, භද්දාලි, යහොති යථා තං සත්ථුසාසයන සික්ඛාය
පරිපූරකාරිස්ස. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

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

අනුස්සරති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්හි තං, භද්දාලි, යහොති යථා තං
සත්ථුසාසයනසික්ඛාය පරිපූරකාරිස්ස. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත සත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත
යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා 

කායදුච්චරියතනසමන්නාගතා…යප.…විනිපාතංනිරයංඋපපන්නා; ඉයම
වා පන යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා…යප.… සුගතිං
සග්ගං යලොකං උපපන්නා’ති ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති. තං

කිස්සයහතු? එවඤ්හිතං, භද්දාලි, යහොතියථාතංසත්ථුසාසයනසික්ඛාය
පරිපූරකාරිස්ස. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනීපටිපදා’ති

යථාභූතං පජානාති; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 

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

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතොඑවං පස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං

යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
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ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.තං කිස්සයහතු? එවඤ්හිතං, භද්දාලි, යහොතියථා
තංසත්ථුසාසයනසික්ඛාය පරිපූරකාරිස්සා’’ති. 

140. එවංවුත්යත, ආයස්මාභද්දාලිභගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකො නු

යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන මයධකච්චං භික්ඛුං පසය්හ

පසය්හ [පවය්හපවය්හ (සී.සයා.කං..).)] කාරණංකයරොන්ති? යකොපන, 

භන්යත, යහතු, යකොපච්චයයොයයනමයධකච්චංභික්ඛුංයනොතථාපසය්හ

පසය්හ කාරණං කයරොන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු
අභිණ්හාපත්තියකො යහොති ආපත්තිබහුයලො. යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො

අඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරති, බහිද්ධාකථං අපනායමති, යකොපඤ්චයදොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති, න සම්මා වත්තති, න යලොමං පායතති, න

යනත්ථාරංවත්තති, ‘යයනසඞ්යඝොඅත්තමයනොයහොතිතංකයරොමී’තිනාහ.

තත්ර, භද්දාලි, භික්ඛූනං එවං යහොති – අයං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු 

අභිණ්හාපත්තියකො ආපත්තිබහුයලො. යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො 

අඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරති, බහිද්ධාකථංඅපනායමති, යකොපඤ්චයදොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති, න සම්මා වත්තති, න යලොමං පායතති, න

යනත්ථාරංවත්තති, ‘යයනසඞ්යඝො අත්තමයනොයහොති තංකයරොමී’තිනාහ.
සාධුවතායස්මන්යතොඉමස්ස භික්ඛුයනොතථාතථාඋපපරික්ඛථයථාස්සිදං 

[යථයිදං(සයා.කං. ක.)] අධිකරණංනඛිප්පයමවවූපසයමයයාති.තස්සයඛො

එවං, භද්දාලි, භික්ඛුයනො භික්ඛූ තථා තථා උපපරික්ඛන්ති යථාස්සිදං
අධිකරණංන ඛිප්පයමවවූපසම්මති. 

141. ‘‘ඉධ පන, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු අභිණ්හාපත්තියකො යහොති

ආපත්තිබහුයලො. යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො නාඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, 

බහිද්ධා කථං න අපනායමති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාතුකයරොති, සම්මා වත්තති, යලොමං පායතති, යනත්ථාරං වත්තති, ‘යයන

සඞ්යඝොඅත්තමයනො යහොතිතං කයරොමී’තිආහ.තත්ර, භද්දාලි, භික්ඛූනංඑවං

යහොති – අයං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු අභිණ්හාපත්තියකො ආපත්තිබහුයලො.

යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො නාඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, බහිද්ධා කථං න

අපනායමති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති, සම්මා 

වත්තති, යලොමංපායතති, යනත්ථාරංවත්තති, ‘යයනසඞ්යඝොඅත්තමයනො

යහොතිතංකයරොමී’ති ආහ.සාධුවතායස්මන්යතො, ඉමස්සභික්ඛුයනොතථා
තථා උපපරික්ඛථ යථාස්සිදං අධිකරණං ඛිප්පයමව වූපසයමයයාති. තස්ස

යඛො එවං, භද්දාලි, භික්ඛුයනො භික්ඛූ තථා තථා උපපරික්ඛන්ති යථාස්සිදං
අධිකරණංඛිප්පයමවවූපසම්මති. 

142. ‘‘ඉධ, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු අධිච්චාපත්තියකො යහොති 

අනාපත්තිබහුයලො. යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, 

බහිද්ධාකථං අපනායමති, යකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති, 

න සම්මා වත්තති, න යලොමං පායතති, න යනත්ථාරං වත්තති, ‘යයන
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සඞ්යඝො අත්තමයනො යහොති තං කයරොමී’ති නාහ. තත්ර, භද්දාලි, භික්ඛූනං

එවං යහොති – අයං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු අධිච්චාපත්තියකො 

අනාපත්තිබහුයලො. යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, 

බහිද්ධාකථංඅපනායමති, යකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති, 

න සම්මා වත්තති, න යලොමං පායතති, න යනත්ථාරං වත්තති, ‘යයන

සඞ්යඝො අත්තමයනො යහොති තං කයරොමී’ති නාහ. සාධු වතායස්මන්යතො, 
ඉමස්ස භික්ඛුයනො තථා තථා උපපරික්ඛථ යථාස්සිදං අධිකරණං න

ඛිප්පයමවවූපසයමයයාති.තස්සයඛොඑවං, භද්දාලි, භික්ඛුයනොභික්ඛූතථා
තථාඋපපරික්ඛන්තියථාස්සිදංඅධිකරණං නඛිප්පයමවවූපසම්මති. 

143. ‘‘ඉධ පන, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු අධිච්චාපත්තියකො යහොති

අනාපත්තිබහුයලො.යසොභික්ඛූහිවුච්චමායනොනාඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරති, න

බහිද්ධා කථං අපනායමති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාතුකයරොති, සම්මා වත්තති, යලොමං පායතති, යනත්ථාරං වත්තති, ‘යයන

සඞ්යඝොඅත්තමයනොයහොතිතංකයරොමී’තිආහ.තත්ර, භද්දාලි, භික්ඛූනංඑවං

යහොති – අයං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු අධිච්චාපත්තියකො අනාපත්තිබහුයලො.

යසො භික්ඛූහි වුච්චමායනො නාඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, න බහිද්ධා කථං 

අපනායමති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති, සම්මා

වත්තති, යලොමං පායතති, යනත්ථාරංවත්තති, ‘යයනසඞ්යඝො අත්තමයනො

යහොතිතං කයරොමී’තිආහ.සාධුවතායස්මන්යතො, ඉමස්සභික්ඛුයනොතථා
තථා උපපරික්ඛථ යථාස්සිදං අධිකරණං ඛිප්පයමව වූපසයමයයාති. තස්ස

යඛො එවං, භද්දාලි, භික්ඛුයනො භික්ඛූ තථා තථා උපපරික්ඛන්ති යථාස්සිදං
අධිකරණංඛිප්පයමවවූපසම්මති. 

144. ‘‘ඉධ, භද්දාලි, එකච්යචො භික්ඛු සද්ධාමත්තයකන වහති

යපමමත්තයකන.තත්ර, භද්දාලි, භික්ඛූනංඑවංයහොති–‘අයංයඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛු සද්ධාමත්තයකන වහති යපමමත්තයකන. සයච මයං ඉමං භික්ඛුං
පසය්හ පසය්හ කාරණං කරිස්සාම – මා යම්පිස්ස තං සද්ධාමත්තකං

යපමමත්තකං තම්හාපි පරිහායී’ති. යසයයථාපි, භද්දාලි, පුරිසස්ස එකං

චක්ඛුං, තස්සමත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතාතංඑකංචක්ඛුංරක්යඛයයං–

‘මා යම්පිස්සතං එකං චක්ඛුං තම්හාපි පරිහායී’ති; එවයමව යඛො, භද්දාලි, 

ඉයධකච්යචොභික්ඛුසද්ධාමත්තයකනවහති යපමමත්තයකන.තත්ර, භද්දාලි, 

භික්ඛූනංඑවංයහොති–‘අයංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛු සද්ධාමත්තයකනවහති
යපමමත්තයකන.සයචමයංඉමංභික්ඛුංපසය්හපසය්හකාරණං කරිස්සාම
– මා යම්පිස්ස තං සද්ධාමත්තකං යපමමත්තකං තම්හාපි පරිහායී’ති. අයං 

යඛො, භද්දාලි, යහතුඅයංපච්චයයොයයනමයධකච්චංභික්ඛුංපසය්හපසය්හ

කාරණං කයරොන්ති. අයං පන, භද්දාලි, යහතු අයං පච්චයයො, යයන
මයධකච්චංභික්ඛුංයනොතථා පසය්හපසය්හකාරණංකයරොන්තී’’ති. 
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145. ‘‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන පුබ්යබ
අප්පතරානි යචව සික්ඛාපදානි අයහසුං බහුතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය

සණ්ඨහිංසු? යකො පන, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන එතරහි 
බහුතරානි යචව සික්ඛාපදානි යහොන්ති අප්පතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය

සණ්ඨහන්තී’ති? ‘‘එවයමතං, භද්දාලි, යහොති සත්යතසු හායමායනසු, 

සද්ධම්යම අන්තරධායමායන, බහුතරානි යචව සික්ඛාපදානි යහොන්ති

අප්පතරා ච භික්ඛූ අඤ්ඤාය සණ්ඨහන්තීති. න තාව, භද්දාලි, සත්ථා
සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපති යාව න ඉයධකච්යච ආසවට්ඨානීයා

ධම්මා සඞ්යඝ පාතුභවන්ති. යයතො ච යඛො, භද්දාලි, ඉයධකච්යච

ආසවට්ඨානීයාධම්මාසඞ්යඝපාතුභවන්ති, අථසත්ථාසාවකානං සික්ඛාපදං

පඤ්ඤායපතියතසංයයවආසවට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය.නතාව, 

භද්දාලි, ඉයධකච්යච ආසවට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්යඝ පාතුභවන්ති යාව න

සඞ්යඝොමහත්තංපත්යතො යහොති.යයතොචයඛො, භද්දාලි, සඞ්යඝොමහත්තං

පත්යතොයහොති, අථඉයධකච්යච ආසවට්ඨානීයාධම්මාසඞ්යඝපාතුභවන්ති.
අථ සත්ථා සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපති යතසංයයව

ආසවට්ඨානීයානං ධම්මානං පටිඝාතාය. න තාව, භද්දාලි, ඉයධකච්යච
ආසවට්ඨානීයා ධම්මා සඞ්යඝ පාතුභවන්ති යාව න සඞ්යඝො ලාභග්ගං

පත්යතො යහොති, යසග්ගං පත්යතො යහොති, බාහුසච්චං පත්යතො යහොති, 

රත්තඤ්ඤුතංපත්යතොයහොති.යයතො චයඛො, භද්දාලි, සඞ්යඝොරත්තඤ්ඤුතං

පත්යතොයහොති, අථඉයධකච්යචආසවට්ඨානීයා ධම්මාසඞ්යඝපාතුභවන්ති, 
අථ සත්ථා සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපති යතසංයයව 
ආසවට්ඨානීයානංධම්මානංපටිඝාතාය. 

146. ‘‘අප්පකායඛොතුම්යහ, භද්දාලි, යතනසමයයනඅහුවත්ථයදා යවො

අහංආජානීයසුසූපමංධම්මපරියායංයදයසසිං.තංසරසි [සරසිත්වං (සී..).), 

සරසිතං(?)] භද්දාලී’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තත්ර, භද්දාලි, කංයහතුංපච්යචසී’’ති? 

‘‘යසො හි නූනාහං, භන්යත, දීඝරත්තං සත්ථුසාසයන සික්ඛාය 
අපරිපූරකාරීඅයහොසි’’න්ති. 

‘‘නයඛො, භද්දාලි, එයසවයහතු, එසපච්චයයො.අපිචයමත්වං, භද්දාලි, 
දීඝරත්තං යචතසා යචයතොපරිච්ච විදියතො – ‘න චායං යමොඝපුරියසො මයා

ධම්යම යදසියමායන අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බයචතයසො [සබ්බං
යචතයසො (ක.)] සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාතී’ති. අපි ච

යතඅහං, භද්දාලි, ආජානීයසුසූපමංධම්මපරියායංයදයසස්සාම.තංසුණාහි, 

සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
භද්දාලිභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 
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147. ‘‘යසයයථාපි, භද්දාලි, දක්යඛො අස්සදමයකො භද්රං අස්සාජානීයං
ලභිත්වා පඨයමයනව මුඛාධායන කාරණං කායරති. තස්ස මුඛාධායන
කාරණං කාරියමානස්ස යහොන්තියයව විසූකායිතානි වියසවිතානි

විප්ඵන්දිතානි කානිචි කානිචි, යථා තං අකාරිතපුබ්බං කාරණං
කාරියමානස්ස. යසො අභිණ්හකාරණා අනුපුබ්බකාරණා තස්මං ඨායන

පරිනිබ්බායති. යයතො යඛො, භද්දාලි, භයද්රො අස්සාජානීයයො අභිණ්හකාරණා 

අනුපුබ්බකාරණාතස්මංඨායනපරිනිබ්බුයතොයහොති, තයමනංඅස්සදමයකො
උත්තරි කාරණං කායරති යුගාධායන. තස්ස යුගාධායන කාරණං
කාරියමානස්ස යහොන්තියයව විසූකායිතානි වියසවිතානි විප්ඵන්දිතානි

කානිචි කානිචි, යථා තං අකාරිතපුබ්බං කාරණං කාරියමානස්ස. යසො

අභිණ්හකාරණාඅනුපුබ්බකාරණාතස්මං ඨායන පරිනිබ්බායති. යයතොයඛො, 

භද්දාලි, භයද්රො අස්සාජානීයයො අභිණ්හකාරණා අනුපුබ්බකාරණා තස්මං

ඨායනපරිනිබ්බුයතොයහොති, තයමනංඅස්සදමයකො උත්තරිකාරණංකායරති

අනුක්කයම මණ්ඩයල ඛුරකායස [ඛුරකායය (සී. .).)] ධායව දවත්යත 

[රවත්යථ(සී.සයා.කං..).)] රාජගුයණරාජවංයසඋත්තයමජයවඋත්තයම
හයයඋත්තයමසාඛයලය.තස්සඋත්තයමජයව උත්තයමහයයඋත්තයම
සාඛයලය කාරණං කාරියමානස්ස යහොන්තියයව විසූකායිතානි වියසවිතානි

විප්ඵන්දිතානි කානිචි කානිචි, යථා තං අකාරිතපුබ්බං කාරණං 
කාරියමානස්ස. යසො අභිණ්හකාරණා අනුපුබ්බකාරණා තස්මං ඨායන

පරිනිබ්බායති. යයතො යඛො, භද්දාලි, භයද්රො අස්සාජානීයයො අභිණ්හකාරණා

අනුපුබ්බකාරණාතස්මංඨායන පරිනිබ්බුයතොයහොති, තයමනංඅස්සදමයකො

උත්තරිවණ්ණියඤ්චපාණියඤ්ච [වලියඤ්ච(සී..).), බලියඤ්ච(සයා.කං.)] 

අනුප්පයවච්ඡති. ඉයමහි යඛො, භද්දාලි, දසහඞ්යගහි සමන්නාගයතො භයද්රො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව
සඞ්ඛයංගච්ඡති. 

‘‘එවයමව යඛො, භද්දාලි, දසහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො

අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.කතයමහිදසහි? ඉධ, භද්දාලි, භික්ඛු

අයසඛාය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන

සම්මාසඞ්කප්යපන සමන්නාගයතො යහොති, අයසඛාය සම්මාවාචාය

සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාකම්මන්යතන සමන්නාගයතො

යහොති, අයසයඛන සම්මාආජීයවන සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන

සම්මාවායායමන සමන්නාගයතො යහොති, අයසඛාය සම්මාසතියා 

සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාසමාධිනා සමන්නාගයතො යහොති, 

අයසයඛන සම්මාඤායණන සමන්නාගයතො යහොති, අයසඛාය

සම්මාවිමුත්තියා සමන්නාගයතො යහොති – ඉයමහි යඛො, භද්දාලි, දසහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො 
දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං
යලොකස්සා’’ති. 
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ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා භද්දාලි භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

භද්දාලිසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. ලටුකියකොපමසුත්තං 

148. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා අඞ්ගුත්තරායපසු විහරති
ආපණං නාම අඞ්ගුත්තරාපානං නිගයමො. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ආපණං පිණ්ඩාය පාවිසි. ආපයණ පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයනඤ්ඤතයරො
වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කම දිවාවිහාරාය. තං වනසණ්ඩං
අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මංරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි.ආයස්මාපි
යඛොඋදායීපුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායආපණංපිණ්ඩාය
පාවිසි. ආපයණ පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
යයන යසො වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කම දිවාවිහාරාය. තං වනසණ්ඩං
අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි. අථ යඛො 
ආයස්මයතො උදායිස්ස රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො

පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘බහූනං [බහුන්නං (සී. සයා. කං. .).) එවමීදියස 

අවිඤ්ඤාණකප්පකරයණ] වතයනොභගවාදුක්ඛධම්මානංඅපහත්තා, බහූනං

වතයනොභගවා සුඛධම්මානංඋපහත්තා; බහූනංවතයනොභගවාඅකුසලානං

ධම්මානං අපහත්තා, බහූනං වත යනො භගවා කුසලානං ධම්මානං
උපහත්තා’’ති. අථ යඛො ආයස්මා උදායී සායන්හසමයං පටිසල්ලානා 

වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං

අභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි. 

149. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාඋදායීභගවන්තංඑතදයවොච 

– ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 

පරිවිතක්යකොඋදපාදි – ‘බහූනංවතයනොභගවා දුක්ඛධම්මානංඅපහත්තා, 

බහූනං වත යනො භගවා සුඛධම්මානං උපහත්තා; බහූනං වත යනො භගවා

අකුසලානංධම්මානංඅපහත්තා, බහූනංවතයනො භගවාකුසලානංධම්මානං

උපහත්තා’ති.මයඤ්හි, භන්යත, පුබ්යබසායඤ්යචවභුඤ්ජාම පායතොචදිවා

චවිකායල.අහුයඛොයසො, භන්යත, සමයයොයංභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–

‘ඉඞ්ඝ තුම්යහ, භික්ඛයව, එතංදිවාවිකාලයභොජනංපජහථා’ති.තස්සමය්හං, 

භන්යත, අහුයදව අඤ්ඤථත්තං, අහුයදව [අහු(සී..).)] යදොමනස්සං–‘යම්පි 
යනො සද්ධා ගහපතිකා දිවා විකායල පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං යදන්ති

තස්සපියනොභගවා පහානමාහ, තස්සපියනොසුගයතොපටිනිස්සග්ගමාහා’ති.

යත මයං, භන්යත, භගවති යපමඤ්ච ගාරවඤ්ච හිරිඤ්ච ඔත්තප්පඤ්ච

සම්පස්සමානා එවං තං දිවාවිකාලයභොජනං පජහිම්හා. යත මයං, භන්යත, 

සායඤ්යචව භුඤ්ජාමපායතොච.අහුයඛොයසො, භන්යත, සමයයොයංභගවා

භික්ඛූආමන්යතසි – ‘ඉඞ්ඝ තුම්යහ, භික්ඛයව, එතං රත්තිංවිකාලයභොජනං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  භික්ඛුවග්යගො 

97 

පටුන 

පජහථා’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, අහුයදව අඤ්ඤථත්තං අහුයදව
යදොමනස්සං – ‘යම්පියනො ඉයමසං ද්වින්නං භත්තානං පණීතසඞ්ඛාතතරං

තස්සපියනොභගවාපහානමාහ, තස්සපියනොසුගයතොපටිනිස්සග්ගමාහා’ති. 

භූතපුබ්බං, භන්යත, අඤ්ඤතයරොපුරියසොදිවාසූයපයයංලභිත්වාඑවමාහ–

‘හන්දචඉමං නික්ඛිපථ, සායංසබ්යබවසමග්ගා භුඤ්මස්සාමා’ති.යාකාචි, 

භන්යත, සඞ්ඛතියයො සබ්බා තා රත්තිං, අප්පා දිවා. යත මයං, භන්යත, 
භගවති යපමඤ්ච ගාරවඤ්ච හිරිඤ්ච ඔත්තප්පඤ්චසම්පස්සමානා එවං තං

රත්තිංවිකාලයභොජනං පජහිම්හා. භූතපුබ්බං, භන්යත, භික්ඛූ

රත්තන්ධකාරතිමසායං පිණ්ඩාය චරන්තා චන්දනිකම්පි පවිසන්ති, 

ඔලිගල්යලපි පපතන්ති, කණ්ටකාවාටම්පි [කණ්ටකවත්තම්පි (සී. .).), 

කණ්ටකරාමම්පි (සයා. කං.)] ආයරොහන්ති, සුත්තම්පි ගාවිං ආයරොහන්ති, 

මාණයවහිපි සමාගච්ඡන්ති කතකම්යමහිපි අකතකම්යමහිපි, මාතුගායමොපි

යත [යතන (ක.)] අසද්ධම්යමන නිමන්යතති. භූතපුබ්බාහං, භන්යත, 

රත්තන්ධකාරතිමසායං පිණ්ඩාය චරාම. අද්දසා යඛො මං, භන්යත, 
අඤ්ඤතරා ඉත්ථී විජ්ජන්තරිකාය භාජනං යධොවන්තී. දිස්වා මං භීතා 

විස්සරමකාසි – ‘අභුම්යම [අබ්භුම්යම (සී. .).)] පිසායචො වතම’න්ති! එවං

වුත්යත, අහං, භන්යත, තං ඉත්ථිං එතදයවොචං – ‘නාහං, භගිනි, පිසායචො; 

භික්ඛු පිණ්ඩාය ඨියතො’ති. ‘භික්ඛුස්ස ආතුමාරී, භික්ඛුස්ස මාතුමාරී 

[ඨියතො’ති. භික්ඛුස්ස ආතුමාතුමාරී (ක.)]! වරං යත, භික්ඛු, තිණ්යහන

යගොවිකන්තයනනකුච්ඡිපරිකන්යතො, නත්යවවවරංයං [නත්යවවයා(සී.

.).)] රත්තන්ධකාරතිමසායංකුච්ඡියහතු පිණ්ඩායචරසී’ති [චරසාති(සී..).)]. 

තස්සමය්හං, භන්යත, තදනුස්සරයතොඑවංයහොති–‘බහූනංවතයනොභගවා

දුක්ඛධම්මානංඅපහත්තා, බහූනං වතයනොභගවාසුඛධම්මානංඋපහත්තා; 

බහූනංවතයනොභගවා අකුසලානංධම්මානං අපහත්තා, බහූනංවතයනො
භගවාකුසලානංධම්මානංඋපහත්තා’’’ති. 

150. ‘‘එවයමවපනුදායි, ඉයධකච්යචයමොඝපුරිසා‘ඉදංපජහථා’තිමයා 
වුච්චමානායතඑවමාහංසු–‘කිංපනිමස්සඅප්පමත්තකස්ස ඔරමත්තකස්ස

අධිසල්ලිඛයතවායං සමයණො’ති. යත තඤ්යචව නප්පජහන්ති, මයි ච

අප්පච්චයං උපට්ඨායපන්ති. යය ච භික්ඛූ සික්ඛාකාමා යතසං තං, උදායි, 

යහොතිබලවංබන්ධනං, දළ්හංබන්ධනං, ථිරංබන්ධනං, අපූතිකංබන්ධනං, 

ථූයලො, කලිඞ්ගයරො – යසයයථාපි, උදායි, ලටුකිකා සකුණිකා පූතිලතාය
බන්ධයනනබද්ධාතත්යථව වධංවාබන්ධංවාමරණංවාආගයමති.යයොනු

යඛො, උදායි, එවං වයදයය – ‘යයන සා ලටුකිකා සකුණිකා පූතිලතාය

බන්ධයනනබද්ධාතත්යථවවධංවාබන්ධංවාමරණංවාආගයමති, තඤ්හි 

තස්සා අබලං බන්ධනං, දුබ්බලං බන්ධනං, පූතිකං බන්ධනං, අසාරකං

බන්ධන’න්ති; සම්මානුයඛොයසො, උදායි, වදමායනොවයදයයා’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත. යයන සා, භන්යත, ලටුකිකා සකුණිකා පූතිලතාය

බන්ධයනනබද්ධාතත්යථවවධංවා බන්ධංවාමරණංවාආගයමති, තඤ්හි
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පටුන 

තස්සාබලවංබන්ධනං, දළ්හංබන්ධනං, ථිරං බන්ධනංඅපූතිකංබන්ධනං, 

ථූයලො, කලිඞ්ගයරො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, උදායි, ඉයධකච්යච යමොඝපුරිසා
‘ඉදං පජහථා’ති මයා වුච්චමානා යත එවමාහංසු – ‘කිං පනිමස්ස 

අප්පමත්තකස්ස ඔරමත්තකස්ස අධිසල්ලිඛයතවායං සමයණො’ති? යත

තඤ්යචව නප්පජහන්ති, මයි ච අප්පච්චයං උපට්ඨායපන්ති. යය ච භික්ඛූ

සික්ඛාකාමායතසංතං, උදායි, යහොති බලවංබන්ධනං, දළ්හංබන්ධනං, ථිරං

බන්ධනං, අපූතිකංබන්ධනං, ථූයලො, කලිඞ්ගයරො’’. 

151. ‘‘ඉධ පනුදායි, එකච්යච කුලපුත්තා ‘ඉදං පජහථා’ති මයා 
වුච්චමානායතඑවමාහංසු–‘කිංපනිමස්ස අප්පමත්තකස්සඔරමත්තකස්ස

පහාතබ්බස්ස යස්ස යනො භගවා පහානමාහ, යස්ස යනො සුගයතො 

පටිනිස්සග්ගමාහා’ති? යත තඤ්යචව පජහන්ති, මයි ච න අප්පච්චයං
උපට්ඨායපන්ති. යය ච භික්ඛූ සික්ඛාකාමා යතතං පහාය අප්යපොස්සුක්කා

පන්නයලොමා පරදත්තවුත්තා [පරදවුත්තා (සී. සයා. කං. .).)] මගභූයතන

යචතසා විහරන්ති. යතසං තං, උදායි, යහොති අබලං බන්ධනං, දුබ්බලං

බන්ධනං, පූතිකං බන්ධනං, අසාරකං බන්ධනං – යසයයථාපි, උදායි, 
රඤ්යඤො නායගො ඊසාදන්යතො උරූළ්හවා අභිජායතො සඞ්ගාමාවචයරො
දළ්යහහිවරත්යතහිබන්ධයනහිබද්යධො ඊසකංයයවකායංසන්නායමත්වා
තානි බන්ධනානිසංඡින්දිත්වාසංපදායලත්වා යයනකාමං පක්කමති. යයො

නුයඛො, උදායි, එවං වයදයය – ‘යයහියසො රඤ්යඤොනායගො ඊසාදන්යතො
උරූළ්හවා අභිජායතො සඞ්ගාමාවචයරො දළ්යහහි වරත්යතහි බන්ධයනහි
බද්යධො ඊසකංයයව කායං සන්නායමත්වා තානි බන්ධනානි සංඡින්දිත්වා

සංපදායලත්වායයනකාමංපක්කමති, තඤ්හිතස්සබලවංබන්ධනං, දළ්හං 

බන්ධනං, ථිරංබන්ධනං, අපූතිකං බන්ධනං, ථූයලො, කලිඞ්ගයරො’ති; සම්මා

නුයඛොයසො, උදායි, වදමායනොවයදයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත.යයහි

යසො, භන්යත, රඤ්යඤො නායගො ඊසාදන්යතො උරූළ්හවා අභිජායතො
සඞ්ගාමාවචයරොදළ්යහහිවරත්යතහි බන්ධයනහිබද්යධොඊසකංයයවකායං
සන්නායමත්වා තානි බන්ධනානි සංඡින්දිත්වා සංපදායලත්වා යයනකාමං

පක්කමති, තඤ්හිතස්සඅබලංබන්ධනං…යප.… අසාරකංබන්ධන’’න්ති.

‘‘එවයමව යඛො, උදායි, ඉයධකච්යච කුලපුත්තා ‘ඉදං පජහථා’ති මයා 
වුච්චමානායතඑවමාහංසු–‘කිංපනිමස්සඅප්පමත්තකස්සඔරමත්තකස්ස

පහාතබ්බස්ස යස්ස යනො භගවා පහානමාහ, යස්ස යනො සුගයතො

පටිනිස්සග්ගමාහා’ති? යත තඤ්යචව පජහන්ති, මයි ච න අප්පච්චයං
උපට්ඨායපන්ති. යය ච භික්ඛූ සික්ඛාකාමා යතතං පහාය අප්යපොස්සුක්කා

පන්නයලොමා පරදත්තවුත්තා මගභූයතන යචතසා විහරන්ති. යතසං තං, 

උදායි, යහොතිඅබලංබන්ධනං, දුබ්බලංබන්ධනං, පූතිකංබන්ධනං, අසාරකං
බන්ධනං’’. 

152. ‘‘යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො දලිද්යදො අස්සයකො අනාළ්හියයො; 

තස්ස’ස්ස එකං අගාරකං ඔලුග්ගවිලුග්ගංකාකාතිදායිං [කාකාතිඩායිං (?)] 
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නපරමරූපං, එකා ඛයටොපිකා [කයළොපිකා (ක.)] ඔලුග්ගවිලුග්ගා

නපරමරූපා, එකිස්සාකුම්භියා ධඤ්ඤසමවාපකංනපරමරූපං, එකාජායිකා
නපරමරූපා. යසො ආරාමගතං භික්ඛුං පස්යසයය සුයධොතහත්ථපාදං
මනුඤ්ඤං යභොජනං භුත්තාවිං සීතාය ඡායාය නිසින්නං අධිචිත්යතයුත්තං.

තස්ස එවමස්ස – ‘සුඛං වත, යභො, සාමඤ්ඤං, ආයරොගයං වත, යභො, 

සාමඤ්ඤං! යසො වතස්සං [යසො වතස්ස (ක.)] යයොහං යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බයජයය’න්ති. යසො න සක්කුයණයය එකං අගාරකං ඔලුග්ගවිලුග්ගං

කාකාතිදායිං නපරමරූපං පහාය, එකං ඛයටොපිකං ඔලුග්ගවිලුග්ගං

නපරමරූපංපහාය, එකිස්සාකුම්භියාධඤ්ඤසමවාපකංනපරමරූපංපහාය, 
එකං ජායිකං නපරමරූපං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි

වත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමතුං.යයොනුයඛො, උදායි, 

එවංවයදයය–‘යයහියසොපුරියසොබන්ධයනහිබද්යධොන සක්යකොතිඑකං

අගාරකංඔලුග්ගවිලුග්ගංකාකාතිදායිංනපරමරූපංපහාය, එකංඛයටොපිකං 

ඔලුග්ගවිලුග්ගං නපරමරූපං පහාය, එකිස්සා කුම්භියා ධඤ්ඤසමවාපකං

නපරමරූපං පහාය, එකං ජායිකං නපරමරූපං පහාය යකසමස්සුං 
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමතුං; තඤ්හි තස්ස අබලං බන්ධනං, දුබ්බලං බන්ධනං, පූතිකං

බන්ධනං, අසාරකං බන්ධන’න්ති; සම්මා නු යඛො යසො, උදායි, වදමායනො

වයදයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත. යයහි යසො, භන්යත, පුරියසො

බන්ධයනහි බද්යධො, න සක්යකොති එකං අගාරකං ඔලුග්ගවිලුග්ගං

කාකාතිදායිං නපරමරූපං පහාය, එකං ඛයටොපිකං ඔලුග්ගවිලුග්ගං

නපරමරූපංපහාය, එකිස්සාකුම්භියාධඤ්ඤසමවාපකංනපරමරූපං පහාය, 

එකං ජායිකං නපරමරූපං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි

වත්ථානි අච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතුං; තඤ්හිතස්සබලවං

බන්ධනං, දළ්හං බන්ධනං, ථිරං බන්ධනං, අපූතිකං බන්ධනං, ථූයලො, 

කලිඞ්ගයරො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, උදායි, ඉයධකච්යච යමොඝපුරිසා ‘ඉදං
පජහථා’තිමයාවුච්චමානායතඑවමාහංසු–‘කිංපනිමස්ස අප්පමත්තකස්ස

ඔරමත්තකස්ස අධිසල්ලිඛයතවායං සමයණො’ති? යත තඤ්යචව

නප්පජහන්ති, මයිචඅප්පච්චයංඋපට්ඨායපන්ති.යයචභික්ඛූසික්ඛාකාමා 

යතසංතං, උදායි, යහොතිබලවංබන්ධනං, දළ්හංබන්ධනං, ථිරංබන්ධනං, 

අපූතිකං බන්ධනං, ථූයලො, කලිඞ්ගයරො’’. 

153. ‘‘යසයයථාපි, උදායි, ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඩ්යඪො

මහද්ධයනො මහායභොයගො, යනකානං නික්ඛගණානං චයයො, යනකානං

ධඤ්ඤගණානං චයයො, යනකානං යඛත්තගණානං චයයො, යනකානං

වත්ථුගණානං චයයො, යනකානං භරියගණානං චයයො, යනකානං

දාසගණානංචයයො, යනකානං දාසිගණානංචයයො; යසොආරාමගතං භික්ඛුං
පස්යසයය සුයධොතහත්ථපාදං මනුඤ්ඤං යභොජනං භුත්තාවිං සීතාය ඡායාය 

නිසින්නංඅධිචිත්යතයුත්තං.තස්සඑවමස්ස–‘සුඛංවත, යභො, සාමඤ්ඤං, 
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ආයරොගයං වත, යභො, සාමඤ්ඤං! යසො වතස්සං යයොහං යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බයජයය’න්ති. යසො සක්කුයණයය යනකානි නික්ඛගණානි පහාය, 

යනකානිධඤ්ඤගණානිපහාය, යනකානියඛත්තගණානිපහාය, යනකානි 

වත්ථුගණානි පහාය, යනකානි භරියගණානි පහාය, යනකානි දාසගණානි

පහාය, යනකානි දාසිගණානි පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි

වත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමතුං.යයොනුයඛො, උදායි, 
එවං වයදයය – ‘යයහි යසො ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා බන්ධයනහි

බද්යධො, සක්යකොතියනකානිනික්ඛගණානිපහාය, යනකානිධඤ්ඤගණානි

පහාය, යනකානි යඛත්තගණානි පහාය, යනකානි වත්ථුගණානි පහාය, 

යනකානි භරියගණානි පහාය, යනකානි දාසගණානි පහාය, යනකානි
දාසිගණානි පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි

අච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතුං, තඤ්හි තස්සබලවංබන්ධනං, 

දළ්හංබන්ධනං, ථිරංබන්ධනං, අපූතිකංබන්ධනං, ථූයලො, කලිඞ්ගයරො’ති; 

සම්මානුයඛොයසො, උදායි, වදමායනොවයදයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත. 

යයහි යසො, භන්යත, ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා බන්ධයනහි බද්යධො, 

සක්යකොතියනකානි නික්ඛගණානිපහාය, යනකානිධඤ්ඤගණානිපහාය, 

යනකානි යඛත්තගණානි පහාය, යනකානි වත්ථුගණානි පහාය, යනකානි

භරියගණානි පහාය, යනකානි දාසගණානි පහාය, යනකානි දාසිගණානි
පහායයකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායදත්වා අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බමතුං; තඤ්හි තස්ස අබලං බන්ධනං, දුබ්බලං බන්ධනං, 

පූතිකං බන්ධනං, අසාරකං බන්ධන’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, උදායි, 

ඉයධකච්යචකුලපුත්තා ‘ඉදං පජහථා’තිමයාවුච්චමානායතඑවමාහංසු –
‘කිං පනිමස්ස අප්පමත්තකස්ස ඔරමත්තකස්ස පහාතබ්බස්ස යස්ස යනො

භගවාපහානමාහයස්ස, යනොසුගයතො පටිනිස්සග්ගමාහා’ති? යතතඤ්යචව

පජහන්ති, මයිචනඅප්පච්චයංඋපට්ඨායපන්ති. යයචභික්ඛූසික්ඛාකාමා
යත තං පහාය අප්යපොස්සුක්කා පන්නයලොමා පරදත්තවුත්තා මගභූයතන

යචතසා විහරන්ති. යතසං තං, උදායි, යහොති අබලං බන්ධනං, දුබ්බලං

බන්ධනං, පූතිකංබන්ධනං, අසාරකංබන්ධනං’’. 

154. ‘‘චත්තායරොයම, උදායි, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මං.කතයම චත්තායරො? ඉධුදායි, එකච්යචොපුග්ගයලොඋපධිපහානාය
පටිපන්යනොයහොතිඋපධිපටිනිස්සග්ගාය.තයමනංඋපධිපහානාය පටිපන්නං
උපධිපටිනිස්සග්ගාය උපධිපටිසංයුත්තා සරසඞ්කප්පා සමුදාචරන්ති. යසො

යත අධිවායසති, නප්පජහති, නවියනොයදති, නබයන්තීකයරොති, නඅනභාවං

ගයමති. ඉමං යඛො අහං, උදායි, පුග්ගලං ‘සංයුත්යතො’ති වදාම යනො

‘විසංයුත්යතො’.තංකිස්සයහතු? ඉන්ද්රියයවමත්තතාහියම, උදායි, ඉමස්මං
පුග්ගයලවිදිතා. 
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‘‘ඉධ පනුදායි, එකච්යචො පුග්ගයලො උපධිපහානාය පටිපන්යනො යහොති 
උපධිපටිනිස්සග්ගාය. තයමනං උපධිපහානාය පටිපන්නං
උපධිපටිනිස්සග්ගාය උපධිපටිසංයුත්තා සරසඞ්කප්පා සමුදාචරන්ති. යසො

යත නාධිවායසති, පජහති, වියනොයදති, බයන්තීකයරොති, අනභාවං ගයමති.

ඉමම්පියඛොඅහං, උදායි, පුග්ගලං‘සංයුත්යතො’තිවදාමයනො‘විසංයුත්යතො’.

තංකිස්සයහතු? ඉන්ද්රියයවමත්තතාහියම, උදායි, ඉමස්මංපුග්ගයලවිදිතා. 

‘‘ඉධ පනුදායි, එකච්යචො පුග්ගයලො උපධිපහානාය පටිපන්යනො යහොති 
උපධිපටිනිස්සග්ගාය. තයමනං උපධිපහානාය පටිපන්නං
උපධිපටිනිස්සග්ගාය කදාචි කරහචි සතිසම්යමොසා උපධිපටිසංයුත්තා

සරසඞ්කප්පා සමුදාචරන්ති; දන්යධො, උදායි, සතුප්පායදො. අථ යඛො නං

ඛිප්පයමව පජහති, වියනොයදති, බයන්තීකයරොති, අනභාවං ගයමති. 

යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො දිවසංසන්තත්යත [දිවසසන්තත්යත (සී. සයා.

කං. .).)] අයයොකටායහ ද්යව වා තීණි වා උදකඵුසිතානි නිපායතයය; 

දන්යධො, උදායි, උදකඵුසිතානංනිපායතො.අථයඛොනංඛිප්පයමවපරික්ඛයං

පරියාදානං ගච්යඡයය. එවයමව යඛො, උදායි, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො
උපධිපහානාය පටිපන්යනො යහොති උපධිපටිනිස්සග්ගාය. තයමනං
උපධිපහානායපටිපන්නං උපධිපටිනිස්සග්ගායකදාචිකරහචිසතිසම්යමොසා

උපධිපටිසංයුත්තාසරසඞ්කප්පා සමුදාචරන්ති; දන්යධො, උදායි, සතුප්පායදො.

අථ යඛො නං ඛිප්පයමව පජහති, වියනොයදති, බයන්තීකයරොති, අනභාවං

ගයමති. ඉමම්පි යඛො අහං, උදායි, පුග්ගලං ‘සංයුත්යතො’ති වදාම යනො

‘විසංයුත්යතො’.තං කිස්සයහතු? ඉන්ද්රියයවමත්තතා හියම, උදායි, ඉමස්මං
පුග්ගයලවිදිතා. 

‘‘ඉධ පනුදායි, එකච්යචො පුග්ගයලො ‘උපධි දුක්ඛස්ස මූල’න්ති – ඉති

විදිත්වා නිරුපධි යහොති, උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. ඉමං යඛො අහං, උදායි, 

පුග්ගලං ‘විසංයුත්යතො’ති වදාම යනො ‘සංයුත්යතො’ති. තං කිස්ස යහතු? 

ඉන්ද්රියයවමත්තතා හි යම, උදායි, ඉමස්මං පුග්ගයල විදිතා. ඉයම යඛො, 

උදායි, චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මං. 

155. ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, උදායි, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා…
මව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා

මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා.ඉයම යඛො, උදායි, පඤ්චකාමගුණා.

යංයඛො, උදායි, ඉයමපඤ්චකාමගුයණපටිච්චඋප්පජ්ජති සුඛංයසොමනස්සං

ඉදං වුච්චති කාමසුඛං මළ්හසුඛං [මීළ්හසුඛං (සී. .).)] පුථුජ්ජනසුඛං

අනරියසුඛං, නයසවිතබ්බං, නභායවතබ්බං, න බහුලීකාතබ්බං; ‘භායිතබ්බං 
එතස්සසුඛස්සා’තිවදාම. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  භික්ඛුවග්යගො 

102 

පටුන 

156. ‘‘ඉධුදායි, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති, විතක්කවිචාරානංවූපසමා…දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති, .)තියා ච විරාගා…තතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, සුඛස්ස ච 
පහානා…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදංවුච්චතියනක්ඛම්මසුඛං

පවියවකසුඛං උපසමසුඛං සම්යබොධසුඛං, ආයසවිතබ්බං, භායවතබ්බං, 

බහුලීකාතබ්බං; ‘නභායිතබ්බං එතස්සසුඛස්සා’තිවදාම. 

‘‘ඉධුදායි, භික්ඛුවිවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති; ඉදං යඛො අහං, උදායි, ඉඤ්මතස්මං වදාම. කිඤ්ච තත්ථ 

ඉඤ්මතස්මං? යයදව තත්ථ විතක්කවිචාරා අනිරුද්ධා යහොන්ති ඉදං තත්ථ 

ඉඤ්මතස්මං. ඉධුදායි, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ඉඤ්මතස්මං වදාම.

කිඤ්ච තත්ථ ඉඤ්මතස්මං? යයදව තත්ථ .)තිසුඛං අනිරුද්ධං යහොති ඉදං

තත්ථඉඤ්මතස්මං. ඉධුදායි, භික්ඛු.)තියාචවිරාගා…යප.… තතියංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ඉඤ්මතස්මං වදාම. කිඤ්ච

තත්ථ ඉඤ්මතස්මං? යයදව තත්ථ උයපක්ඛාසුඛං අනිරුද්ධං යහොති ඉදං

තත්ථ ඉඤ්මතස්මං. ඉධුදායි, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං

ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති; ඉදංයඛොඅහං, උදායි, අනිඤ්මතස්මංවදාම. 

‘‘ඉධුදායි, භික්ඛුවිවිච්යචවකායමහි…යප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ

විහරති; ඉදං යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති වදාම, 

‘සමතික්කමථා’ති වදාම. යකො ච තස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු 

විතක්කවිචාරානංවූපසමා…දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, අයංතස්ස

සමතික්කයමො; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති

වදාම, ‘සමතික්කමථා’තිවදාම. යකොචතස්සසමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු

.)තියා ච විරාගා… තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං තස්ස

සමතික්කයමො; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති 

වදාම, ‘සමතික්කමථා’තිවදාම.යකොචතස්සසමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු

සුඛස්ස ච පහානා… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං තස්ස

සමතික්කයමො; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති

වදාම, ‘සමතික්කමථා’තිවදාම.යකොචතස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු
සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති

ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජවිහරති, අයංතස්සසමතික්කයමො; ඉදම්පි

යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති වදාම, ‘සමතික්කමථා’ති

වදාම. යකො ච තස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං තස්ස සමතික්කයමො; 

ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති වදාම, 

‘සමතික්කමථා’ති වදාම. යකො ච තස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු
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සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති, අයංතස්සසමතික්කයමො; ඉදම්පි

යඛො අහං, උදායි, ‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති වදාම, ‘සමතික්කමථා’ති

වදාම. යකො ච තස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං තස්ස සමතික්කයමො; ඉදම්පි යඛො අහං, උදායි, 

‘අනල’න්ති වදාම, ‘පජහථා’ති වදාම, ‘සමතික්කමථා’ති වදාම. යකො ච

තස්ස සමතික්කයමො? ඉධුදායි, භික්ඛු සබ්බයසො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං

උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං තස්ස සමතික්කයමො; ඉති යඛො අහං, උදායි, 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්සපිපහානංවදාම. පස්සසියනොත්වං, උදායි, 

තංසංයයොජනංඅණුංවාථූලංවායස්සාහංයනොපහානංවදාමී’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා උදායී භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

ලටුකියකොපමසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. චාතුමසුත්තං 

157. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා චාතුමායං විහරති
ආමලකීවයන.යතනයඛොපනසමයයන සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානප්පමුඛානි
පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානි චාතුමං අනුප්පත්තානි යහොන්ති භගවන්තං
දස්සනාය. යත ච ආගන්තුකා භික්ඛූ යනවාසියකහි භික්ඛූහි සද්ධිං
පටිසම්යමොදමානා යසනාසනානි පඤ්ඤාපයමානා පත්තචීවරානි
පටිසාමයමානා උච්චාසද්දාමහාසද්දාඅයහසුං.අථයඛොභගවාආයස්මන්තං

ආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘යක පයනයත, ආනන්ද, උච්චාසද්දා මහාසද්දා, 

යකවට්ටා මඤ්යඤ මච්ඡවියලොයප’’ති? ‘‘එතානි, භන්යත, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානප්පමුඛානි පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානි චාතුමං 
අනුප්පත්තානි භගවන්තං දස්සනාය. යත ආගන්තුකා භික්ඛූ යනවාසියකහි
භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්යමොදමානා යසනාසනානි පඤ්ඤාපයමානා

පත්තචීවරානි පටිසාමයමානා උච්චාසද්දා මහාසද්දා’’ති. ‘‘යතනහානන්ද, 
මම වචයනන යත භික්ඛූ ආමන්යතහි – ‘සත්ථා ආයස්මන්යත

ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො

පටිස්සුත්වා යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා යත භික්ඛූ
එතදයවොච–‘‘සත්ථාආයස්මන්යතආමන්යතතී’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’තියඛො
යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පටිස්සුත්වා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්යනයඛොයත භික්ඛූභගවාඑතදයවොච–‘‘කිංනු 

තුම්යහ, භික්ඛයව, උච්චාසද්දා මහාසද්දා, යකවට්ටා මඤ්යඤ
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මච්ඡවියලොයප’’ති? ‘‘ඉමානි, භන්යත, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානප්පමුඛානි
පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානි චාතුමං අනුප්පත්තානි භගවන්තං දස්සනාය.
යතයමආගන්තුකා භික්ඛූ යනවාසියකහි භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්යමොදමානා
යසනාසනානි පඤ්ඤාපයමානා පත්තචීවරානි පටිසාමයමානා උච්චාසද්දා

මහාසද්දා’’ති. ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, පණායමමයවො, නයවොමමසන්තියක 

වත්ථබ්බ’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භගවයතො පටිස්සුත්වා 
උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යසනාසනං
සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදායපක්කමංසු. 

158. යතන යඛො පන සමයයන චාතුයමයයකා සකයා සන්ථාගායර 

[සන්ධාගායර (ක.)] සන්නිපතිතා යහොන්ති යකනචියදව කරණීයයන.

අද්දසංසු යඛො චාතුයමයයකා සකයා යත භික්ඛූ දූරයතොව ආගච්ඡන්යත; 

දිස්වාන යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා යත භික්ඛූ 

එතදයවොචුං – ‘‘හන්ද, කහං පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො ගච්ඡථා’’ති? 

‘‘භගවතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුසඞ්යඝො පණාමයතො’’ති.

‘‘යතනහායස්මන්යතොමුහුත්තංනිසීදථ, අප්යපවනාමමයං සක්කුයණයයාම
භගවන්තං පසායදතු’’න්ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ 
චාතුයමයයකානං සකයානං පච්චස්යසොසුං. අථ යඛො චාතුයමයයකා සකයා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා 
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො චාතුයමයයකා සකයා

භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘අභිනන්දතු, භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං; 

අභිවදතු, භන්යත, භගවාභික්ඛුසඞ්ඝං. යසයයථාපි, භන්යත, භගවතාපුබ්යබ

භික්ඛුසඞ්යඝො අනුග්ගහියතො, එවයමව භගවා එතරහි අනුග්ගණ්හාතු

භික්ඛුසඞ්ඝං. සන්යතත්ථ, භන්යත, භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බමතා අධුනාගතා
ඉමං ධම්මවිනයං. යතසං භගවන්තං දස්සනාය අලභන්තානං සියා 

අඤ්ඤථත්තං, සියා විපරිණායමො. යසයයථාපි, භන්යත, බීජානංතරුණානං

උදකං අලභන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං සියා විපරිණායමො; එවයමව යඛො, 

භන්යත, සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බමතා අධුනාගතා ඉමං

ධම්මවිනයං, යතසංභගවන්තං දස්සනායඅලභන්තානංසියාඅඤ්ඤථත්තං, 

සියා විපරිණායමො. යසයයථාපි, භන්යත, වච්ඡස්ස තරුණස්ස මාතරං

අපස්සන්තස්ස සියා අඤ්ඤථත්තං, සියා විපරිණායමො; එවයමව යඛො, 

භන්යත, සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බමතා අධුනාගතා ඉමං

ධම්මවිනයං, යතසං භගවන්තං අපස්සන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං, සියා

විපරිණායමො. අභිනන්දතු, භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං; අභිවදතු, භන්යත, 

භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං. යසයයථාපි, භන්යත, භගවතා පුබ්යබ භික්ඛුසඞ්යඝො

අනුග්ගහියතො; එවයමවභගවාඑතරහිඅනුග්ගණ්හාතු භික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති. 

159. අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති භගවයතො යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපිනාම බලවා පුරියසො සමඤ්මතං 

[සම්මඤ්මතං (සී. සයා. කං. .).)] වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං
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සමඤ්යජයය, එවයමව – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො භගවයතො පුරයතො
පාතුරයහොසි.අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පති එකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වායයන

භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභිනන්දතු, 

භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං; අභිවදතු, භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං. 

යසයයථාපි, භන්යත, භගවතාපුබ්යබභික්ඛුසඞ්යඝොඅනුග්ගහියතො; එවයමව

භගවාඑතරහි අනුග්ගණ්හාතුභික්ඛුසඞ්ඝං.සන්යතත්ථ, භන්යත, භික්ඛූනවා

අචිරපබ්බමතා අධුනාගතා ඉමං ධම්මවිනයං, යතසං භගවන්තං දස්සනාය

අලභන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං, සියා විපරිණායමො. යසයයථාපි, භන්යත, 

බීජානං තරුණානං උදකං අලභන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං, සියා

විපරිණායමො; එවයමවයඛො, භන්යත, සන්යතත්ථ භික්ඛූනවාඅචිරපබ්බමතා

අධුනාගතාඉමංධම්මවිනයං, යතසංභගවන්තංදස්සනාය අලභන්තානංසියා

අඤ්ඤථත්තං, සියා විපරිණායමො. යසයයථාපිභන්යත, වච්ඡස්ස තරුණස්ස

මාතරංඅපස්සන්තස්සසියාඅඤ්ඤථත්තං, සියාවිපරිණායමො; එවයමවයඛො, 

භන්යත, සන්යතත්ථ භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බමතා අධුනාගතා ඉමං 

ධම්මවිනයං, යතසං භගවන්තං අපස්සන්තානං සියා අඤ්ඤථත්තං, සියා

විපරිණායමො. අභිනන්දතු, භන්යත, භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං; අභිවදතු, භන්යත, 

භගවා භික්ඛුසඞ්ඝං. යසයයථාපි, භන්යත, භගවතා පුබ්යබ භික්ඛුසඞ්යඝො 

අනුග්ගහියතො; එවයමවභගවාඑතරහිඅනුග්ගණ්හාතුභික්ඛුසඞ්ඝ’’න්ති. 

160. අසක්ඛිංසු යඛො චාතුයමයයකා ච සකයා බ්රහ්මා ච සහම්පති
භගවන්තං පසායදතුං බීජූපයමන ච තරුණූපයමන ච. අථ යඛො ආයස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘උට්යඨථාවුයසො, ගණ්හථ
පත්තචීවරං. පසාදියතො භගවා චාතුයමයයයකහි ච සයකයහි බ්රහ්මුනා ච
සහම්පතිනාබීජූපයමනච තරුණූපයමනචා’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයත
භික්ඛූ ආයස්මයතො මහායමොග්ගල්ලානස්ස පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා

පත්තචීවරමාදායයයනභගවායතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං

සාරිපුත්තං භගවා එතදයවොච – ‘‘කින්ති යත, සාරිපුත්ත, අයහොසි මයා 

භික්ඛුසඞ්යඝපණාමයත’’ති? ‘‘එවංයඛොයම, භන්යත, අයහොසි– ‘භගවතා
භික්ඛුසඞ්යඝො පණාමයතො. අප්යපොස්සුක්යකො දානි භගවා

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අනුයුත්යතො විහරිස්සති, මයම්පි දානි අප්යපොස්සුක්කා

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරමනුයුත්තා විහරිස්සාමා’’’ති. ‘‘ආගයමහි ත්වං, 

සාරිපුත්ත, ආගයමහි ත්වං, සාරිපුත්ත, දිට්ඨධම්මසුඛවිහාර’’න්ති. අථ යඛො

භගවා ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං ආමන්යතසි – ‘‘කින්ති යත, 

යමොග්ගල්ලාන, අයහොසිමයාභික්ඛුසඞ්යඝපණාමයත’’ති? ‘‘එවංයඛොයම, 

භන්යත, අයහොසි – ‘භගවතා භික්ඛුසඞ්යඝො පණාමයතො. අප්යපොස්සුක්යකො

දානි භගවා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අනුයුත්යතො විහරිස්සති, අහඤ්ච දානි

ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, 

යමොග්ගල්ලාන! අහං වා හි, යමොග්ගල්ලාන, භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහයරයයං 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාවා’’ති. 
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161. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, 

භයානිඋදයකොයරොහන්යතපාටිකඞ්ඛිතබ්බානි.කතමානි චත්තාරි? ඌමභයං 

[උම්මීභයං (සයා. කං.)], කුම්භීලභයං, ආවට්ටභයං, සුසුකාභයං – ඉමානි, 

භික්ඛයව, චත්තාරි භයානිඋදයකොයරොහන්යත පාටිකඞ්ඛිතබ්බානි. එවයමව

යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිමානි භයානි ඉයධකච්යච පුග්ගයල ඉමස්මං
ධම්මවිනයයඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමයතපාටිකඞ්ඛිතබ්බානි.කතමානි 

චත්තාරි? ඌමභයං, කුම්භීලභයං, ආවට්ටභයං, සුසුකාභයං. 

162. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඌමභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සඅන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති.තයමනං

තථා පබ්බමතං සමානං සබ්රහ්මචාරී ඔවදන්ති, අනුසාසන්ති – ‘එවං යත

අභික්කමතබ්බං, එවං යතපටික්කමතබ්බං, එවං යතආයලොකිතබ්බං, එවං

යත වියලොකිතබ්බං, එවංයතසමඤ්මතබ්බං, එවංයතපසාරිතබ්බං, එවංයත 
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරංධායරතබ්බ’න්ති.තස්සඑවංයහොති–‘මයංයඛොපුබ්යබ

අගාරියභූතා සමානා අඤ්යඤ ඔවදාම, අනුසාසාම [ඔවදාමපි අනුසාසාමපි

(සී. සයා. කං. .).)]. ඉයම පනම්හාකං පුත්තමත්තා මඤ්යඤ, නත්තමත්තා

මඤ්යඤ, අම්යහ [එවං(ක.)] ඔවදිතබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්තී’ති.යසො

සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ඌමභයස්ස

භීයතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතො. ‘ඌමභය’න්ති යඛො, භික්ඛයව, 
යකොධුපායාසස්යසතංඅධිවචනං. 

163. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කුම්භීලභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි දුක්යඛොතිණ්යණොදුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියාපඤ්ඤායයථා’ති.තයමනං
තථා පබ්බමතං සමානං සබ්රහ්මචාරී ඔවදන්ති අනුසාසන්ති – ‘ඉදං යත

ඛාදිතබ්බං, ඉදං යත න ඛාදිතබ්බං; ඉදං යත භුඤ්මතබ්බං, ඉදං යත න

භුඤ්මතබ්බං; ඉදංයතසායිතබ්බං, ඉදංයතනසායිතබ්බං; ඉදංයතපාතබ්බං, 

ඉදං යතනපාතබ්බං; කප්පියංයතඛාදිතබ්බං, අකප්පියංයතනඛාදිතබ්බං; 

කප්පියං යත භුඤ්මතබ්බං, අකප්පියං යත න භුඤ්මතබ්බං; කප්පියං යත

සායිතබ්බං, අකප්පියං යතනසායිතබ්බං; කප්පියංයතපාතබ්බං, අකප්පියං

යතන පාතබ්බං; කායලයතඛාදිතබ්බං, විකායලයතනඛාදිතබ්බං; කායල

යත භුඤ්මතබ්බං, විකායල යත න භුඤ්මතබ්බං; කායල යත සායිතබ්බං, 

විකායල යත න සායිතබ්බං; කායල යත පාතබ්බං, විකායල යත න
පාතබ්බ’න්ති.තස්සඑවං යහොති–‘මයංයඛොපුබ්යබඅගාරියභූතාසමානායං

ඉච්ඡාමතංඛාදාම, යං නඉච්ඡාමනතංඛාදාම; යංඉච්ඡාමතංභුඤ්ජාම, යං 
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නඉච්ඡාමන තං භුඤ්ජාම; යං ඉච්ඡාමතං සායාම, යංන ඉච්ඡාමනතං

සායාම; යංඉච්ඡාමතංපිවාම [පිපාම(සී..).)], යංනඉච්ඡාමනතංපිවාම; 

කප්පියම්පි ඛාදාම, අකප්පියම්පි ඛාදාම; කප්පියම්පි භුඤ්ජාම, අකප්පියම්පි

භුඤ්ජාම; කප්පියම්පි සායාම, අකප්පියම්පි සායාම; කප්පියම්පි පිවාම, 

අකප්පියම්පි පිවාම; කායලපි ඛාදාම, විකායලපි ඛාදාම; කායලපි භුඤ්ජාම

විකායලපි භුඤ්ජාම; කායලපි සායාම, විකායලපි සායාම; කායලපි පිවාම, 
විකායලපිපිවාම.යම්පියනොසද්ධාගහපතිකා දිවාවිකායලපණීතංඛාදනීයං
යභොජනීයං යදන්ති තත්ථපියම මුඛාවරණං මඤ්යඤ කයරොන්තී’ති. යසො

සික්ඛං පච්චක්ඛායහීනායාවත්තති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කුම්භීලභයස්ස 

භීයතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතො. ‘කුම්භීලභය’න්ති යඛො, 

භික්ඛයව, ඔදරිකත්තස්යසතංඅධිවචනං. 

164. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ආවට්ටභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො
එවං පබ්බමයතො සමායනො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
ගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායපවිසති.අරක්ඛියතයනවකායයනඅරක්ඛිතාය 

වාචාය අනුපට්ඨිතාය සතියා අසංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි යසො තත්ථ පස්සති
ගහපතිං වා ගහපතිපුත්තං වා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතං සමඞ්ගීභූතං 

පරිචාරයමානං [පරිචාරියමානං (සයා.කං.ක.)]. තස්සඑවං යහොති– ‘මයං
යඛො පුබ්යබ අගාරියභූතා සමානා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතා

සමඞ්ගීභූතා පරිචාරිම්හා.සංවිජ්ජන්තියඛොපනයමකුයල [සංවිජ්ජන්තියඛො 
කුයල(සී.සයා.කං..).)] යභොගා.සක්කායභොයගචභුඤ්මතුංපුඤ්ඤානිච 

කාතු’න්ති.යසොසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
ආවට්ටභයස්සභීයතොසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්යතො.‘ආවට්ටභය’න්ති

යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්යනතංකාමගුණානංඅධිවචනං. 

165. ‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුසුකාභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්යණොදුක්ඛපයරයතො; අප්යපව නාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. යසො
එවං පබ්බමයතො සමායනො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
ගාමංවානිගමංවා පිණ්ඩායපවිසති.අරක්ඛියතයනවකායයනඅරක්ඛිතාය
වාචාය අනුපට්ඨිතාය සතියා අසංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි යසො තත්ථ පස්සති
මාතුගාමංදුන්නිවත්ථංවාදුප්පාරුතං වා.තස්සමාතුගාමංදිස්වාදුන්නිවත්ථං
වා දුප්පාරුතං වා රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති. යසො රාගානුද්ධංයසන 

[අනුද්ධස්යතන(සී. .).)] චිත්යතනසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තති. අයං 
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වුච්චති, භික්ඛයව, සුසුකාභයස්සභීයතොසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්යතො. 

‘සුසුකාභය’න්ති යඛො, භික්ඛයව, මාතුගාමස්යසතං අධිවචනං. ඉමානි යඛො, 

භික්ඛයව, චත්තාරි භයානි, ඉයධකච්යච පුග්ගයල ඉමස්මං ධම්මවිනයය
අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමයතපාටිකඞ්ඛිතබ්බානී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

චාතුමසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. නළකපානසුත්තං 

166. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති
නළකපායනපලාසවයන.යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා කුලපුත්තා භගවන්තං උද්දිස්ස සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං 

පබ්බමතා යහොන්ති – ආයස්මා ච අනුරුද්යධො, ආයස්මා ච භද්දියයො 

[නන්දියයො (සී. .).) විනයය ච ම. නි. 1 චූළයගොසිඞ්යග ච], ආයස්මා ච

කිමයලො [කිම්බයලො (සී. සයා. කං. .).)], ආයස්මා ච භගු, ආයස්මා ච

යකොණ්ඩඤ්යඤො [කුණ්ඩධායනො(සී..).)], ආයස්මාචයරවයතො, ආයස්මාච

ආනන්යදො, අඤ්යඤචඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාකුලපුත්තා. යතනයඛොපන
සමයයනභගවාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො අබ්යභොකායස නිසින්යනොයහොති.අථ

යඛො භගවා යත කුලපුත්යත ආරබ්භ භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යය යත, 

භික්ඛයව, කුලපුත්තාමමංඋද්දිස්සසද්ධාඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බමතා, 

කච්චි යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අභිරතා බ්රහ්මචරියය’’ති? එවං වුත්යත, යත
භික්ඛූතුණ්හීඅයහසුං. දුතියම්පියඛොභගවායතකුලපුත්යතආරබ්භ භික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘යය යත, භික්ඛයව, කුලපුත්තා මමං උද්දිස්ස සද්ධා 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතා, කච්චි යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අභිරතා 

බ්රහ්මචරියය’’ති? දුතියම්පි යඛො යත භික්ඛූ තුණ්හී අයහසුං. තතියම්පි යඛො

භගවා යත කුලපුත්යතආරබ්භභික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘යය යත, භික්ඛයව, 

කුලපුත්තාමමං උද්දිස්සසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතා, කච්චියත, 

භික්ඛයව, භික්ඛූඅභිරතාබ්රහ්මචරියය’’ති? තතියම්පියඛොයතභික්ඛූතුණ්හී 
අයහසුං. 

167. අථ යඛො භගවයතො එතදයහොසි – ‘‘යංනූනාහං යත කුලපුත්යත 
පුච්යඡයය’’න්ති! අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ආමන්යතසි –

‘‘කච්චි තුම්යහ, අනුරුද්ධා, අභිරතාබ්රහ්මචරියය’’ති? ‘‘තග්ඝමයං, භන්යත, 

අභිරතා බ්රහ්මචරියය’’ති. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා! එතං යඛො, අනුරුද්ධා, 
තුම්හාකං පතිරූපංකුලපුත්තානංසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතානං

යං තුම්යහ අභිරයමයයාථ බ්රහ්මචරියය. යයන තුම්යහ අනුරුද්ධා, භයද්රන
යයොබ්බයනන සමන්නාගතා පඨයමන වයසා සුසුකාළයකසා කායම

පරිභුඤ්යජයයාථ යතන තුම්යහ, අනුරුද්ධා, භයද්රනපි යයොබ්බයනන
සමන්නාගතා පඨයමන වයසා සුසුකාළයකසා අගාරස්මා අනගාරියං
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පටුන 

පබ්බමතා.යතච යඛොපනතුම්යහ, අනුරුද්ධා, යනවරාජාභිනීතාඅගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බමතා, න යචොරාභිනීතා අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බමතා, න

ඉණට්ටාඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බමතා, නභයට්ටාඅගාරස්මාඅනගාරියං

පබ්බමතා, නාජීවිකාපකතා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතා.අපිචයඛොම්හි
ඔතිණ්යණො ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි

යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, දුක්යඛොතිණ්යණොදුක්ඛපයරයතො; අප්යපව නාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථාති – නනු

තුම්යහ, අනුරුද්ධා, එවංසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමතා’’ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘එවං පබ්බමයතන ච පන, අනුරුද්ධා, කුලපුත්යතන කිමස්ස

කරණීයං? වියවකං, අනුරුද්ධා, කායමහි වියවකං අකුසයලහි ධම්යමහි

.)තිසුඛංනාධිගච්ඡතිඅඤ්ඤං වා [අඤ්ඤංච(ක.)] තයතොසන්තතරං, තස්ස

අභිජ්ඣාපි චිත්තංපරියාදායතිට්ඨති, බයාපායදොපිචිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, 

ථීනමද්ධම්පි [ථීනමද්ධම්පි (සී. සයා. කං. .).)] චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති

උද්ධච්චකුක්කුච්චම්පි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, විචිකිච්ඡාපි චිත්තං

පරියාදාය තිට්ඨති, අරතීපි චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, තන්දීපි චිත්තං

පරියාදාය තිට්ඨති. වියවකං, අනුරුද්ධා, කායමහි වියවකං අකුසයලහි
ධම්යමහි.)තිසුඛංනාධිගච්ඡතිඅඤ්ඤං වාතයතොසන්තතරං’’. 

‘‘වියවකං, අනුරුද්ධා, කායමහි වියවකං අකුසයලහි ධම්යමහි .)තිසුඛං 

අධිගච්ඡති අඤ්ඤං වා තයතො සන්තතරං, තස්ස අභිජ්ඣාපි චිත්තං න

පරියාදාය තිට්ඨති, බයාපායදොපි චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති, ථීනමද්ධම්පි

චිත්තං න පරියාදාය තිට්ඨති, උද්ධච්චකුක්කුච්චම්පි චිත්තං න පරියාදාය

තිට්ඨති, විචිකිච්ඡාපි චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති, අරතීපිචිත්තංනපරියාදාය

තිට්ඨති, තන්දීපි චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති.වියවකං, අනුරුද්ධා, කායමහි
වියවකං අකුසයලහි ධම්යමහි .)තිසුඛං අධිගච්ඡති අඤ්ඤං වා තයතො
සන්තතරං. 

168. ‘‘කින්තියවො, අනුරුද්ධා, මයියහොති– ‘යයආසවා සංකියලසිකා

යපොයනොබ්භවිකා [යපොයනොභවිකා (සී. .).)] සදරා දුක්ඛවිපාකා ආයතිං

ජාතිජරාමරණියා, අප්පහීනා යත තථාගතස්ස; තස්මා තථාගයතො 

සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං

පරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදතී’’’ති? ‘‘නයඛො යනො, භන්යත, භගවති
එවංයහොති–‘යයආසවා සංකියලසිකායපොයනොබ්භවිකාසදරාදුක්ඛවිපාකා

ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, අප්පහීනා යත තථාගතස්ස; තස්මා තථාගයතො

සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං 

පරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදතී’ති. එවං යඛො යනො, භන්යත, භගවති
යහොති – ‘යය ආසවා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා සදරා දුක්ඛවිපාකා

ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, පහීනා යත තථාගතස්ස; තස්මා තථාගයතො

සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං

පරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදතී’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධා!
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තථාගතස්ස, අනුරුද්ධා, යය ආසවා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා සදරා 

දුක්ඛවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, පහීනා යත උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. යසයයථාපි, 

අනුරුද්ධා, තායලො මත්ථකච්ඡින්යනො අභබ්යබො පුනවිරූළ්හියා; එවයමව

යඛො, අනුරුද්ධා, තථාගතස්ස යය ආසවා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා

සදරා දුක්ඛවිපාකා ආයතිං ජාතිජරාමරණියා, පහීනා යත උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා; තස්මා තථාගයතො 

සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං

පරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදති’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අනුරුද්ධා, කංඅත්ථවසංසම්පස්සමායනොතථාගයතො 
සාවයක අබ්භතීයත කාලඞ්කයත උපපත්තීසු බයාකයරොති – ‘අසු අමුත්ර

උපපන්යනො; අසු අමුත්ර උපපන්යනො’’’ති? ‘‘භගවංමූලකා යනො, භන්යත, 

ධම්මා භගවංයනත්තිකාභගවංපටිසරණා.සාධුවත, භන්යත, භගවන්තංයයව
පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො. භගවයතො සුත්වා භික්ඛූ

ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘න යඛො, අනුරුද්ධා, තථාගයතො ජනකුහනත්ථං න
ජනලපනත්ථං න ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසත්ථං න ‘ඉති මං ජයනො
ජානාතූ’තිසාවයකඅබ්භතීයතකාලඞ්කයතඋපපත්තීසුබයාකයරොති–‘අසු

අමුත්ර උපපන්යනො, අසු අමුත්ර උපපන්යනො’ති. සන්ති ච යඛො, අනුරුද්ධා, 
කුලපුත්තා සද්ධා උළාරයවදා උළාරපායමොජ්ජා. යත තං සුත්වා තදත්ථාය

චිත්තං උපසංහරන්ති. යතසං තං, අනුරුද්ධා, යහොති දීඝරත්තං හිතාය
සුඛාය’’. 

169. ‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛු සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු 

කාලඞ්කයතො [කාලකයතො (සී. සයා.කං. .).)]; යසොභගවතා බයාකයතො –
අඤ්ඤායසණ්ඨහී’ති. යසො යඛො පනස්සආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා යහොති 

අනුස්සවස්සුයතොවා–‘එවංසීයලොයසොආයස්මාඅයහොසිඉතිපි, එවංධම්යමො

යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, එවංපඤ්යඤො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, 

එවංවිහාරීයසොආයස්මාඅයහොසිඉතිපි, එවංවිමුත්යතොයසොආයස්මාඅයහොසි
ඉති.)’ති. යසො තස්ස සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච

අනුස්සරන්යතො තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, 
භික්ඛුයනොඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛු සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු කාලඞ්කයතො; 
යසො භගවතා බයාකයතො – පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා ඔපපාතියකො තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා
යලොකා’ති. යසො යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා යහොති

අනුස්සවස්සුයතො වා – ‘එවංසීයලො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, 
එවංධම්යමො…යප.… එවංපඤ්යඤො… එවංවිහාරී… එවංවිමුත්යතො යසො
ආයස්මාඅයහොසිඉති.)’ති.යසොතස්සසද්ධඤ්චසීලඤ්ච සුතඤ්චචාගඤ්ච
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පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්යතො තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, 

අනුරුද්ධා, භික්ඛුයනොඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛු සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු කාලඞ්කයතො; 
යසො භගවතා බයාකයතො – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
රාගයදොසයමොහානංතනුත්තා සකදාගාමීසකියදවඉමං යලොකංආගන්ත්වා
දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සතී’ති. යසො යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා

යහොති අනුස්සවස්සුයතො වා – ‘එවංසීයලො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, 
එවංධම්යමො…යප.… එවංපඤ්යඤො… එවංවිහාරී… එවංවිමුත්යතො යසො
ආයස්මාඅයහොසි ඉති.)’ති.යසොතස්සසද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්ච

පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්යතො තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, 

අනුරුද්ධා, භික්ඛුයනො ඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛු සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො භික්ඛු කාලඞ්කයතො; 
යසො භගවතා බයාකයතො – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’ති. යසො
යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා යහොති අනුස්සවස්සුයතො වා –

‘එවංසීයලො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්යමො…යප.… 
එවංපඤ්යඤො…එවංවිහාරී…එවංවිමුත්යතොයසොආයස්මාඅයහොසි ඉති.)’ති.
යසොතස්සසද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්චපඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්යතො

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, භික්ඛුයනො 
ඵාසුවිහායරොයහොති. 

170. ‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛුනී සුණාති – ‘ඉත්ථන්නාමා භික්ඛුනී

කාලඞ්කතා; සාභගවතාබයාකතා–අඤ්ඤායසණ්ඨහී’ති.සායඛොපනස්සා
භගිනී සාමං දිට්ඨා වා යහොති අනුස්සවස්සුතා වා – ‘එවංසීලා සා භගිනී

අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංපඤ්ඤා සා භගිනී

අයහොසි ඉතිපි, එවංවිහාරිනීසාභගිනීඅයහොසිඉතිපි, එවංවිමුත්තාසාභගිනී
අයහොසිඉති.)’ති. සාතස්සාසද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්චපඤ්ඤඤ්ච

අනුස්සරන්තී තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, 
භික්ඛුනියාඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛුනීසුණාති– ‘ඉත්ථන්නාමාභික්ඛුනීකාලඞ්කතා; 
සා භගවතා බයාකතා – පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායිනී අනාවත්තිධම්මා තස්මා 
යලොකා’ති.සායඛොපනස්සාභගිනීසාමංදිට්ඨාවායහොතිඅනුස්සවස්සුතාවා

– ‘එවංසීලා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා…යප.… එවංපඤ්ඤා…
එවංවිහාරිනී…එවංවිමුත්තාසා භගිනීඅයහොසිඉති.)’ති.සාතස්සාසද්ධඤ්ච
සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්තී තදත්ථාය චිත්තං

උපසංහරති.එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, භික්ඛුනියාඵාසුවිහායරොයහොති. 
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‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛුනීසුණාති– ‘ඉත්ථන්නාමාභික්ඛුනී කාලඞ්කතා; 
සා භගවතා බයාකතා – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
රාගයදොසයමොහානංතනුත්තා සකදාගාමනීසකියදවඉමංයලොකංආගන්ත්වා
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’ති.සායඛො පනස්සාභගිනීසාමං දිට්ඨා වා යහොති

අනුස්සවස්සුතාවා–‘එවංසීලාසාභගිනීඅයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා…යප.…
එවංපඤ්ඤා…එවංවිහාරිනී…එවංවිමුත්තාසාභගිනීඅයහොසි ඉති.)’ති.සා
තස්සා සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්තී 

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, භික්ඛුනියා
ඵාසුවිහායරො යහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, භික්ඛුනීසුණාති– ‘ඉත්ථන්නාමාභික්ඛුනී කාලඞ්කතා; 
සා භගවතා බයාකතා – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා 

අවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’ති. සායඛොපනස්සාභගිනී සාමං

දිට්ඨා වා යහොති අනුස්සවස්සුතා වා – ‘එවංසීලා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, 
එවංධම්මා…එවංපඤ්ඤා…එවංවිහාරිනී…එවංවිමුත්තාසාභගිනීඅයහොසි
ඉති.)’ති. සා තස්සා සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච

අනුස්සරන්තී තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, 
භික්ඛුනියා ඵාසුවිහායරොයහොති. 

171. ‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසයකොසුණාති– ‘ඉත්ථන්නායමොඋපාසයකො 

කාලඞ්කයතො; යසො භගවතා බයාකයතො – පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානංපරික්ඛයා ඔපපාතියකොතත්ථපරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමො
තස්මා යලොකා’ති. යසො යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා යහොති

අනුස්සවස්සුයතොවා–‘එවංසීයලොයසො ආයස්මාඅයහොසිඉතිපි, එවංධම්යමො 

යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, එවංපඤ්යඤො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, 

එවංවිහාරීයසොආයස්මාඅයහොසිඉතිපි, එවංවිමුත්යතො යසොආයස්මාඅයහොසි
ඉති.)’ති.යසොතස්සසද්ධඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්චපඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්යතො

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, උපාසකස්ස 
ඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසයකො සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො උපාසයකො 

කාලඞ්කයතො; යසොභගවතාබයාකයතො–තිණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
රාගයදොසයමොහානංතනුත්තා සකදාගාමීසකියදවඉමං යලොකංආගන්ත්වා
දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සතී’ති. යසො යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා

යහොති අනුස්සවස්සුයතො වා – ‘එවංසීයලො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, 
එවංධම්යමො… එවංපඤ්යඤො… එවංවිහාරී… එවංවිමුත්යතො යසො ආයස්මා
අයහොසිඉති.)’ති. යසොතස්සසද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්චපඤ්ඤඤ්ච

අනුස්සරන්යතො තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, 
උපාසකස්සඵාසුවිහායරොයහොති. 
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‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසයකො සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො උපාසයකො 

කාලඞ්කයතො; යසොභගවතාබයාකයතො–තිණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
යසොතාපන්යනො අවිනිපාතධම්යමො නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’ති. යසො
යඛො පනස්ස ආයස්මා සාමං දිට්යඨො වා යහොති අනුස්සවස්සුයතො වා –

‘එවංසීයලො යසො ආයස්මා අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්යමො…යප.… 
එවංපඤ්යඤො…එවංවිහාරී…එවංවිමුත්යතොයසොආයස්මාඅයහොසිඉති.)’ති. 
යසොතස්සසද්ධඤ්චසීලඤ්චසුතඤ්චචාගඤ්චපඤ්ඤඤ්චඅනුස්සරන්යතො

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා උපාසකස්ස
ඵාසුවිහායරොයහොති. 

172. ‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසිකා සුණාති – ‘ඉත්ථන්නාමා උපාසිකා

කාලඞ්කතා; සා භගවතා බයාකතා – පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායිනී අනාවත්තිධම්මා
තස්මා යලොකා’ති. සා යඛො පනස්සා භගිනී සාමං දිට්ඨා වා යහොති

අනුස්සවස්සුතා වා – ‘එවංසීලා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා…
එවංපඤ්ඤා…එවංවිහාරිනී…එවංවිමුත්තා සාභගිනීඅයහොසිඉති.)’ති.සා
තස්සා සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්තී

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, උපාසිකාය
ඵාසුවිහායරොයහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසිකා සුණාති – ‘ඉත්ථන්නාමා උපාසිකා 

කාලඞ්කතා; සා භගවතා බයාකතා – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
රාගයදොසයමොහානංතනුත්තා සකදාගාමනීසකියදවඉමංයලොකංආගන්ත්වා
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’ති.සායඛො පනස්සාභගිනීසාමං දිට්ඨා වා යහොති

අනුස්සවස්සුතා වා – ‘එවංසීලා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා…
එවංපඤ්ඤා…එවංවිහාරිනී…එවංවිමුත්තාසාභගිනීඅයහොසිඉති.)’ති. සා
තස්සා සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්තී

තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, අනුරුද්ධා, උපාසිකාය
ඵාසුවිහායරො යහොති. 

‘‘ඉධානුරුද්ධා, උපාසිකා සුණාති – ‘ඉත්ථන්නාමා උපාසිකා 

කාලඞ්කතා; සා භගවතා බයාකතා – තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’ති. සා යඛො
පනස්සා භගිනී සාමං දිට්ඨා වා යහොති අනුස්සවස්සුතා වා – ‘එවංසීලා සා

භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංධම්මා සා භගිනී අයහොසි ඉතිපි, එවංපඤ්ඤා සා

භගිනීඅයහොසිඉතිපි, එවංවිහාරිනීසාභගිනීඅයහොසිඉතිපි, එවංවිමුත්තාසා
භගිනී අයහොසි ඉති.)’ති. සා තස්සා සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චාගඤ්ච

පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරන්තී තදත්ථාය චිත්තං උපසංහරති. එවම්පි යඛො, 

අනුරුද්ධා, උපාසිකායඵාසුවිහායරොයහොති. 
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‘‘ඉති යඛො, අනුරුද්ධා, තථාගයතොනජනකුහනත්ථං නජනලපනත්ථං
නලාභසක්කාරසියලොකානිසංසත්ථංන‘ඉතිමංජයනොජානාතූ’තිසාවයක 

අබ්භතීයතකාලඞ්කයතඋපපත්තීසුබයාකයරොති–‘අසුඅමුත්රඋපපන්යනො, 

අසු අමුත්ර උපපන්යනො’ති. සන්ති ච යඛො, අනුරුද්ධා, කුලපුත්තා සද්ධා
උළාරයවදා උළාරපායමොජ්ජා. යත තං සුත්වා තදත්ථාය චිත්තං

උපසංහරන්ති.යතසංතං, අනුරුද්ධා, යහොතිදීඝරත්තං හිතායසුඛායා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා. අත්තමයනොආයස්මා අනුරුද්යධොභගවයතොභාසිතං 
අභිනන්දීති. 

නළකපානසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. යගොලිොනිසුත්තං 

173. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරති යවළුවයන

කලන්දකනිවායප.යතනයඛොපනසමයයනයගොලියානි [ගුලිස්සානි (සී..).), 

යගොලිස්සානි (සයා. කං.)] නාම භික්ඛු ආරඤ්ඤියකො [ආරඤ්ඤයකො

(සබ්බත්ථ)] පදසමාචායරො [පදරසමාචායරො (සී.සයා.කං..).)] සඞ්ඝමජ්යඣ
ඔසයටො යහොති යකනචියදව කරණීයයන. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
යගොලියානිංභික්ඛුංආරබ්භභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 

සබ්රහ්මචාරීසු සගාරයවන භවිතබ්බං සප්පතිස්යසන. සයච, ආවුයසො, 
ආරඤ්ඤියකොභික්ඛු සඞ්ඝගයතොසඞ්යඝවිහරන්යතොසබ්රහ්මචාරීසුඅගාරයවො

යහොති අප්පතිස්යසො, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො

ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන, යයො අයමායස්මා

සබ්රහ්මචාරීසුඅගාරයවොයහොතිඅප්පතිස්යසො’ති –තස්ස [අප්පතිස්යසොතිස්ස
(සී..).)] භවන්තිවත්තායරො.තස්මා ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනාසඞ්ඝගයතන
සඞ්යඝවිහරන්යතනසබ්රහ්මචාරීසුසගාරයවන භවිතබ්බංසප්පතිස්යසන. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 
ආසනකුසයලනභවිතබ්බං–‘ඉතියථයරචභික්ඛූනානුපඛජ්ජනිසීදිස්සාම

නයව ච භික්ඛූ න ආසයනන පටිබාහිස්සාමී’ති. සයච, ආවුයසො, 
ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු සඞ්ඝගයතො සඞ්යඝ විහරන්යතො න ආසනකුසයලො

යහොති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතොආරඤ්ඤිකස්ස

එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන, යයො අයමායස්මා ආසනකුසයලො න

යහොතී’ති [යයොඅයමායස්මාආභිසමාචාරිකම්පිධම්මංනජානාතීති (සී.සයා.

කං. .).)] – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා
සඞ්ඝගයතනසඞ්යඝවිහරන්යතනආසනකුසයලනභවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 

ආභිසමාචාරියකොපි ධම්යමො ජානිතබ්යබො. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො
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පටුන 

භික්ඛුසඞ්ඝගයතොසඞ්යඝ විහරන්යතොආභිසමාචාරිකම්පිධම්මංනජානාති, 
තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස
එකස්සාරඤ්යඤයසරිවිහායරනයයොඅයමායස්මා ආභිසමාචාරිකම්පිධම්මං 

නජානාතී’ති – තස්සභවන්තිවත්තායරො.තස්මාආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා
සඞ්ඝගයතනසඞ්යඝවිහරන්යතන ආභිසමාචාරියකොපිධම්යමොජානිතබ්යබො 

[අයංආභිසමාචාරිකතතියවායරොසී. සයා.කං..).යපොත්ථයකසුනදිස්සති]. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 

නාතිකායලන ගායමො පවිසිතබ්යබො නාතිදිවා [න දිවා (සයා. කං. .). ක.)] 

පටික්කමතබ්බං. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු සඞ්ඝගයතො සඞ්යඝ 

විහරන්යතො අතිකායලනගාමං පවිසති අතිදිවා පටික්කමති, තස්ස භවන්ති
වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ
යසරිවිහායරන යයො අයමායස්මා අතිකායලන ගාමං පවිසති අතිදිවා
පටික්කමතී’ති–තස්සභවන්තිවත්තායරො.තස්මාආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා

සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන නාතිකායලන ගායමො පවිසිතබ්යබො, 
නාතිදිවා පටික්කමතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනාසඞ්ඝගයතනසඞ්යඝවිහරන්යතනන 

පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තං කුයලසු චාරිත්තං ආපජ්මතබ්බං. සයච, ආවුයසො, 
ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු සඞ්ඝගයතො සඞ්යඝ විහරන්යතො පුයරභත්තං

පච්ඡාභත්තං කුයලසු චාරිත්තං ආපජ්ජති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘අයං 
නූනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන

විහරයතො විකාලචරියා බහුලීකතා, තයමනං සඞ්ඝගතම්පි සමුදාචරතී’ති –
තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන
සඞ්යඝ විහරන්යතන න පුයරභත්තං පච්ඡාභත්තං කුයලසු චාරිත්තං
ආපජ්මතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 

අනුද්ධයතන භවිතබ්බං අචපයලන. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු

සඞ්ඝගයතො සඞ්යඝ විහරන්යතො උද්ධයතො යහොති චපයලො, තස්ස භවන්ති
වත්තායරො. ‘ඉදං නූනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ

යසරිවිහායරන විහරයතො උද්ධච්චං චාපලයං බහුලීකතං, තයමනං
සඞ්ඝගතම්පි සමුදාචරතී’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා
ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන අනුද්ධයතන
භවිතබ්බංඅචපයලන. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන

අමුඛයරන භවිතබ්බං අවිකිණ්ණවායචන. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො 

භික්ඛුසඞ්ඝගයතොසඞ්යඝවිහරන්යතොමුඛයරොයහොති විකිණ්ණවායචො, තස්ස
භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස
එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන යයො අයමායස්මා මුඛයරො
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විකිණ්ණවායචො’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන
භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන අමුඛයරන භවිතබ්බං
අවිකිණ්ණවායචන. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සඞ්ඝගයතන සඞ්යඝ විහරන්යතන 

සුවයචන [සුබ්බයචන (සී. ක.)] භවිතබ්බං කලයාණමත්යතන. සයච, 

ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු සඞ්ඝගයතො සඞ්යඝ විහරන්යතො දුබ්බයචො

යහොති පාපමත්යතො, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො
ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤයසරිවිහායරනයයො අයමායස්මා දුබ්බයචො
පාපමත්යතො’ති–තස්සභවන්ති වත්තායරො.තස්මාආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා
සඞ්ඝගයතනසඞ්යඝවිහරන්යතනසුවයචන භවිතබ්බංකලයාණමත්යතන. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනාඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරන භවිතබ්බං.

සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වායරො යහොති, 

තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස
එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන යයො අයමායස්මා ඉන්ද්රියයසු
අගුත්තද්වායරො’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන
භික්ඛුනාඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරන භවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා යභොජයන මත්තඤ්ඤුනා භවිතබ්බං. 

සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකොයභොජයනඅමත්තඤ්ඤූයහොති, තස්සභවන්ති
වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ
යසරිවිහායරනයයොඅයමායස්මායභොජයන අමත්තඤ්ඤූ’ති–තස්සභවන්ති
වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා යභොජයන මත්තඤ්ඤුනා 
භවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා ජාගරියං අනුයුත්යතන භවිතබ්බං. 

සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුජාගරියං අනනුයුත්යතොයහොති, තස්ස 
භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස 

එකස්සාරඤ්යඤයසරිවිහායරනයයොඅයමායස්මාජාගරියංඅනනුයුත්යතො’ති
– තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා ජාගරියං
අනුයුත්යතනභවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා ආරද්ධවීරියයන භවිතබ්බං. සයච, 

ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු කුසීයතො යහොති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. 

‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන
යයො අයමායස්මා කුසීයතො’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා
ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනාආරද්ධවීරියයන භවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා උපට්ඨිතස්සතිනා භවිතබ්බං. සයච, 

ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුමුට්ඨස්සතීයහොති, තස්සභවන්තිවත්තායරො.
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‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන
යයො අයමායස්මා මුට්ඨස්සතී’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා
ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා උපට්ඨිතස්සතිනාභවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා සමාහියතන භවිතබ්බං. සයච, 

ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුඅසමාහියතොයහොති, තස්සභවන්තිවත්තායරො.
‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන 
යයො අයමායස්මා අසමාහියතො’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා
ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනාසමාහියතන භවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා පඤ්ඤවතා භවිතබ්බං. සයච, 

ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු දුප්පඤ්යඤො යහොති, තස්ස භවන්ති

වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ
යසරිවිහායරනයයොඅයමායස්මා දුප්පඤ්යඤො’ති–තස්සභවන්තිවත්තායරො.
තස්මාආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනාපඤ්ඤවතා භවිතබ්බං. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා අභිධම්යම අභිවිනයය යයොයගො

කරණීයයො. සන්තාවුයසො, ආරඤ්ඤිකංභික්ඛුංඅභිධම්යමඅභිවිනයයපඤ්හං

පුච්ඡිතායරො. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු අභිධම්යම අභිවිනයය

පඤ්හං පුට්යඨො න සම්පායති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං
පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන යයො
අයමායස්මාඅභිධම්යමඅභිවිනයයපඤ්හංපුට්යඨොනසම්පායතී’ති–තස්ස
භවන්ති වත්තායරො.තස්මා ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා අභිධම්යමඅභිවිනයය 

යයොයගොකරණීයයො. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා යය යත සන්තා වියමොක්ඛා

අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා තත්ථ යයොයගො කරණීයයො. සන්තාවුයසො, 
ආරඤ්ඤිකං භික්ඛුංයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා

තත්ථ පඤ්හං පුච්ඡිතායරො. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු යය යත
සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා තත්ථ පඤ්හං පුට්යඨො න

සම්පායති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො. ‘කිං පනිමස්සායස්මයතො
ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන යයො අයමායස්මා යය යත 

සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා තත්ථ පඤ්හං පුට්යඨො න
සම්පායතී’ති – තස්ස භවන්ති වත්තායරො. තස්මා ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා
යය යත සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා තත්ථ යයොයගො
කරණීයයො. 

‘‘ආරඤ්ඤියකනාවුයසො, භික්ඛුනා උත්තරි මනුස්සධම්යම යයොයගො 

කරණීයයො. සන්තාවුයසො, ආරඤ්ඤිකං භික්ඛුං උත්තරි මනුස්සධම්යම

පඤ්හං පුච්ඡිතායරො. සයච, ආවුයසො, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු උත්තරි

මනුස්සධම්යමපඤ්හංපුට්යඨොනසම්පායති, තස්සභවන්තිවත්තායරො.‘කිං
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පටුන 

පනිමස්සායස්මයතො ආරඤ්ඤිකස්ස එකස්සාරඤ්යඤ යසරිවිහායරන යයො
අයමායස්මායස්සත්ථායපබ්බමයතොතමත්ථංනජානාතී’ති–තස්ස භවන්ති
වත්තායරො.තස්මාආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනාඋත්තරිමනුස්සධම්යමයයොයගො 
කරණීයයො’’ති. 

එවංවුත්යත, ආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො [මහායමොග්ගලායනො(ක.)] 

ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– ‘‘ආරඤ්ඤියකයනවනුයඛො, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා ඉයම ධම්මා සමාදාය වත්තිතබ්බා උදාහු

ගාමන්තවිහාරිනා.)’’ති? ‘‘ආරඤ්ඤියකනාපියඛො, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, 
භික්ඛුනාඉයමධම්මාසමාදායවත්තිතබ්බාපයගව ගාමන්තවිහාරිනා’’ති. 

යගොලියානිසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. කීටාගිරිසුත්තං 

174. එවං යමසුතං – එකං සමයං භගවාකාසීසු චාරිකං චරතිමහතා

භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘අහං යඛො, 

භික්ඛයව, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා [රත්තියභොජනං (ක.)] භුඤ්ජාම.

අඤ්ඤත්ර යඛො පනාහං, භික්ඛයව, රත්තියභොජනා භුඤ්ජමායනො
අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානාම අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච

ඵාසුවිහාරඤ්ච. එථ, තුම්යහපි, භික්ඛයව, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා

භුඤ්ජථ.අඤ්ඤත්රයඛොපන, භික්ඛයව, තුම්යහපි රත්තියභොජනාභුඤ්ජමානා
අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානිස්සථ අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච

ඵාසුවිහාරඤ්චා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භගවයතො 
පච්චස්යසොසුං.අථයඛොභගවාකාසීසුඅනුපුබ්යබනචාරිකංචරමායනොයයන
කීටාගිරි නාම කාසීනං නිගයමො තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා කීටාගිරිස්මං
විහරතිකාසීනංනිගයම. 

175. යතන යඛො පන සමයයන අස්සමපුනබ්බසුකා නාම භික්ඛූ 
කීටාගිරිස්මං ආවාසිකා යහොන්ති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන

අස්සමපුනබ්බසුකා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා

අස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූ එතදයවොචුං – ‘‘භගවා යඛො, ආවුයසො, 
අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජති භික්ඛුසඞ්යඝො ච. අඤ්ඤත්ර යඛො 

පනාවුයසො, රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානන්ති

අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. එථ, තුම්යහපි, 

ආවුයසො, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජථ. අඤ්ඤත්ර යඛො පනාවුයසො, 
තුම්යහපි රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානිස්සථ

අප්පාතඞ්කතඤ්චලහුට්ඨානඤ්චබලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්චා’’ති. එවංවුත්යත, 

අස්සමපුනබ්බසුකා භික්ඛූ යත භික්ඛූ එතදයවොචුං – ‘‘මයං යඛො, ආවුයසො, 
සායඤ්යචව භුඤ්ජාම පායතො ච දිවා ච විකායල. යත මයං සායඤ්යචව
භුඤ්ජමානා පායතො ච දිවා ච විකායල අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානාම 
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අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. යත මයං කිං

සන්දිට්ඨිකං හිත්වාකාලිකංඅනුධාවිස්සාම? සායඤ්යචවමයංභුඤ්මස්සාම
පායතොචදිවාච විකායල’’ති. 

යයතො යඛො යත භික්ඛූ නාසක්ඛිංසු අස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූ

සඤ්ඤායපතුං, අථ යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්නායඛොයත

භික්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ මයං, භන්යත, යයන 

අස්සමපුනබ්බසුකා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමම්හ; උපසඞ්කමත්වා

අස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූ එතදයවොචුම්හ – ‘භගවා යඛො, ආවුයසො, 

අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජති භික්ඛුසඞ්යඝො ච; අඤ්ඤත්ර යඛො

පනාවුයසො, රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානන්ති

අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. එථ, තුම්යහපි, 

ආවුයසො, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජථ. අඤ්ඤත්ර යඛො පනාවුයසො, 
තුම්යහපි රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච සඤ්ජානිස්සථ 

අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්චා’ති. එවං වුත්යත, 

භන්යත, අස්සමපුනබ්බසුකා භික්ඛූ අම්යහ එතදයවොචුං – ‘මයං යඛො, 

ආවුයසො, සායඤ්යචව භුඤ්ජාම පායතො ච දිවා ච විකායල. යත මයං
සායඤ්යචව භුඤ්ජමානා පායතො ච දිවා ච විකායල අප්පාබාධතඤ්ච
සඤ්ජානාම අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. යත 

මයං කිං සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවිස්සාම? සායඤ්යචව මයං

භුඤ්මස්සාම පායතො ච දිවා ච විකායල’ති. යයතො යඛො මයං, භන්යත, 

නාසක්ඛිම්හඅස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූසඤ්ඤායපතුං, අථමයංඑතමත්ථං
භගවයතොආයරොයචමා’’ති. 

176. අථ යඛො භගවා අඤ්ඤතරං භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 

භික්ඛු, මම වචයනන අස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූ ආමන්යතහි – ‘සත්ථා

ආයස්මන්යත ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො භික්ඛු

භගවයතො පටිස්සුත්වා යයන අස්සමපුනබ්බසුකා භික්ඛූ යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා අස්සමපුනබ්බසුයක භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘සත්ථා
ආයස්මන්යත ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො අස්සමපුනබ්බසුකා

භික්ඛූ තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං

නිසින්යනයඛොඅස්සමපුනබ්බසුයකභික්ඛූභගවාඑතදයවොච–‘‘සච්චංකිර, 

භික්ඛයව, සම්බහුලා භික්ඛූ තුම්යහ උපසඞ්කමත්වා එතදයවොචුං – ‘භගවා

යඛො, ආවුයසො, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජති භික්ඛුසඞ්යඝො ච.

අඤ්ඤත්ර යඛො පනාවුයසො, රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච

සඤ්ජානන්තිඅප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්චබලඤ්චඵාසුවිහාරඤ්ච.එථ, 

තුම්යහපි, ආවුයසො, අඤ්ඤයත්රව රත්තියභොජනා භුඤ්ජථ. අඤ්ඤත්ර යඛො

පනාවුයසො, තුම්යහපි රත්තියභොජනා භුඤ්ජමානා අප්පාබාධතඤ්ච
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සඤ්ජානිස්සථ අප්පාතඞ්කතඤ්චලහුට්ඨානඤ්චබලඤ්චඵාසුවිහාරඤ්චා’ති.

එවංවුත්යත කිර [කිංනු(ක.)], භික්ඛයව, තුම්යහයත භික්ඛූඑවංඅවචුත්ථ–

‘මයංයඛොපනාවුයසො, සායඤ්යචවභුඤ්ජාමපායතොචදිවාචවිකායල. යත
මයං සායඤ්යචව භුඤ්ජමානා පායතො ච දිවා ච විකායල අප්පාබාධතඤ්ච
සඤ්ජානාම අප්පාතඞ්කතඤ්ච ලහුට්ඨානඤ්ච බලඤ්ච ඵාසුවිහාරඤ්ච. යත

මයං කිං සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවිස්සාම? සායඤ්යචව මයං

භුඤ්මස්සාමපායතොචදිවාච විකායල’’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’. 

177. ‘‘කිංනුයමතුම්යහ, භික්ඛයව, එවංධම්මංයදසිතං ආජානාථයං
කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයදතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා 

තස්ස අකුසලා ධම්මා පරිහායන්තිකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘නනු යම තුම්යහ, භික්ඛයව, එවං ධම්මං යදසිතං
ආජානාථ ඉයධකච්චස්ස යං එවරූපං සුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා

ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්තිකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, ඉධපයනකච්චස්සඑවරූපං

සුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්ති, ඉයධකච්චස්ස එවරූපං දුක්ඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා

ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්තිකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, ඉධපයනකච්චස්ස එවරූපං
දුක්ඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා 

අභිවඩ්ඪන්ති, ඉයධකච්චස්ස එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං යවදයයතො

අකුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්තිකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, ඉධපයනකච්චස්ස
එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති

කුසලාධම්මාඅභිවඩ්ඪන්තී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

178. ‘‘සාධු, භික්ඛයව! මයා යචතං, භික්ඛයව, අඤ්ඤාතං අභවිස්ස
අදිට්ඨංඅවිදිතංඅසච්ඡිකතංඅඵස්සිතංපඤ්ඤාය– ‘ඉයධකච්චස්සඑවරූපං 
සුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති කුසලා ධම්මා

පරිහායන්තී’ති, එවාහං අජානන්යතො ‘එවරූපං සුඛං යවදනං පජහථා’ති

වයදයයං; අපිනුයමඑතං, භික්ඛයව, පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? ‘‘යනොයහතං, 

භන්යත’’. ‘‘යස්මා ච යඛො එතං, භික්ඛයව, මයා ඤාතං දිට්ඨං විදිතං
සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං සුඛං යවදනං 

යවදයයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, 

තස්මාහං ‘එවරූපං සුඛං යවදනං පජහථා’ති වදාම. මයා යචතං, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤාතං අභවිස්ස අදිට්ඨං අවිදිතං අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය –
‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං සුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා

පරිහායන්තිකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවාහං අජානන්යතො ‘එවරූපං

සුඛංයවදනංඋපසම්පජ්ජවිහරථා’තිවයදයයං; අපිනුයමඑතං, භික්ඛයව, 

පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘යස්මා ච යඛො එතං, 

භික්ඛයව, මයා ඤාතං දිට්ඨං විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය –
‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං සුඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා
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පටුන 

පරිහායන්ති, කුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ති, තස්මාහං‘එවරූපංසුඛංයවදනං
උපසම්පජ්ජවිහරථා’තිවදාම. 

179. ‘‘මයා යචතං, භික්ඛයව, අඤ්ඤාතං අභවිස්ස අදිට්ඨං අවිදිතං
අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං දුක්ඛං යවදනං

යවදයයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, 

එවාහං අජානන්යතො ‘එවරූපං දුක්ඛං යවදනං පජහථා’ති වයදයයං; අපිනු

යම එතං, භික්ඛයව, පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘යස්මාචයඛොඑතං, භික්ඛයව, මයාඤාතංදිට්ඨංවිදිතං සච්ඡිකතංඵස්සිතං
පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං දුක්ඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා 

ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්තිකුසලාධම්මාපරිහායන්තී’ති, තස්මාහං‘එවරූපංදුක්ඛං

යවදනං පජහථා’ති වදාම. මයා යචතං, භික්ඛයව, අඤ්ඤාතං අභවිස්ස
අදිට්ඨංඅවිදිතං අසච්ඡිකතංඅඵස්සිතංපඤ්ඤාය– ‘ඉයධකච්චස්සඑවරූපං
දුක්ඛං යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවාහංඅජානන්යතො ‘එවරූපං දුක්ඛංයවදනංඋපසම්පජ්ජ

විහරථා’ති වයදයයං; අපි නු යම එතං, භික්ඛයව, පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘යස්මාචයඛොඑතං, භික්ඛයව, මයාඤාතංදිට්ඨං
විදිතං සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං දුක්ඛං
යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා 

අභිවඩ්ඪන්තී’ති, තස්මාහං ‘එවරූපං දුක්ඛංයවදනංඋපසම්පජ්ජවිහරථා’ති 
වදාම. 

180. ‘‘මයා යචතං, භික්ඛයව, අඤ්ඤාතං අභවිස්ස අදිට්ඨං අවිදිතං
අසච්ඡිකතං අඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං
යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති කුසලා ධම්මා

පරිහායන්තී’ති, එවාහං අජානන්යතො ‘එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං

පජහථා’ති වයදයයං; අපි නු යම එතං, භික්ඛයව, පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘යස්මාචයඛොඑතං, භික්ඛයව, මයාඤාතං දිට්ඨං

විදිතංසච්ඡිකතංඵස්සිතංපඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපංඅදුක්ඛමසුඛං
යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති කුසලා ධම්මා 

පරිහායන්තී’ති, තස්මාහං‘එවරූපංඅදුක්ඛමසුඛංයවදනංපජහථා’තිවදාම’’.

මයා යචතං, භික්ඛයව, අඤ්ඤාතං අභවිස්ස අදිට්ඨං අවිදිතං අසච්ඡිකතං

අඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං

යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ති, 
එවාහංඅජානන්යතො‘එවරූපංඅදුක්ඛමසුඛං යවදනංඋපසම්පජ්ජවිහරථා’ති

වයදයයං; අපිනුයමඑතං, භික්ඛයව, පතිරූපං අභවිස්සා’’ති? ‘‘යනොයහතං, 

භන්යත’’. ‘‘යස්මා ච යඛො එතං, භික්ඛයව, මයා ඤාතං දිට්ඨං විදිතං
සච්ඡිකතං ඵස්සිතං පඤ්ඤාය – ‘ඉයධකච්චස්ස එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං
යවදනං යවදයයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා 
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අභිවඩ්ඪන්තී’ති, තස්මාහං ‘එවරූපං අදුක්ඛමසුඛං යවදනං උපසම්පජ්ජ
විහරථා’තිවදාම. 

181. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, සබ්යබසංයයව භික්ඛූනං ‘අප්පමායදන 

කරණීය’න්ති වදාම; න පනාහං, භික්ඛයව, සබ්යබසංයයව භික්ඛූනං ‘න

අප්පමායදන කරණීය’න්ති වදාම. යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ අරහන්යතො
ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා

පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මදඤ්ඤා විමුත්තා, තථාරූපානාහං, භික්ඛයව, 

භික්ඛූනං‘නඅප්පමායදනකරණීය’න්තිවදාම.තංකිස්ස යහතු? කතංයතසං

අප්පමායදන. අභබ්බා යත පමජ්මතුං. යය ච යඛො යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ 

යසක්ඛාඅප්පත්තමානසාඅනුත්තරංයයොගක්යඛමංපත්ථයමානාවිහරන්ති, 

තථාරූපානාහං, භික්ඛයව, භික්ඛූනං ‘අප්පමායදන කරණීය’න්ත්න්ත්ති

වදාම. තං කිස්ස යහතු? අප්යපව නාමයම ආයස්මන්යතො අනුයලොමකානි
යසනාසනානි පටියසවමානා කලයාණමත්යත භජමානා ඉන්ද්රියානි
සමන්නානයමානා – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයයන්ති! ඉමං යඛො

අහං, භික්ඛයව, ඉයමසං භික්ඛූනං අප්පමාදඵලං සම්පස්සමායනො
‘අප්පමායදනකරණීය’න්ත්න්ත්තිවදාම. 

182. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මං.

කතයම සත්ත? උභයතොභාගවිමුත්යතො, පඤ්ඤාවිමුත්යතො, කායසක්ඛි, 

දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො, ධම්මානුසාරී, සද්ධානුසාරී. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො උභයතොභාගවිමුත්යතො? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛා අතික්කම්මරූයප

ආරුප්පායතකායයනඵුසිත්වා [ඵස්සිත්වා(සී. .).)] විහරතිපඤ්ඤායචස්ස

දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො

උභයතොභාගවිමුත්යතො ඉමස්ස යඛො අහං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘න

අප්පමායදනකරණීය’න්තිවදාම.තංකිස්සයහතු? කතංතස්ස අප්පමායදන.
අභබ්යබොයසොපමජ්මතුං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පඤ්ඤාවිමුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, 

එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා

යතනකායයන ඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤායචස්සදිස්වාආසවාපරික්ඛීණා

යහොන්ති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පඤ්ඤාවිමුත්යතො.ඉමස්සපියඛො

අහං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘නඅප්පමායදනකරණීය’න්තිවදාම.තංකිස්ස

යහතු? කතංතස්ස අප්පමායදන.අභබ්යබොයසොපමජ්මතුං. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොකායසක්ඛි? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පුග්ගයලො යය යත සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා යත 
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කායයනඵුසිත්වාවිහරති, පඤ්ඤායචස්සදිස්වාඑකච්යචආසවාපරික්ඛීණා

යහොන්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලොකායසක්ඛි. ඉමස්ස යඛො අහං, 

භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘අප්පමායදන කරණීය’න්ති වදාම. තං කිස්ස යහතු? 
අප්යපව නාම අයමායස්මා අනුයලොමකානි යසනාසනානි පටියසවමායනො
කලයාණමත්යත භජමායනො ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්ජ විහයරයයාති! ඉමං යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉමස්ස භික්ඛුයනො
අප්පමාදඵලං සම්පස්සමායනො‘අප්පමායදනකරණීය’න්ත්න්ත්තිවදාම. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො දිට්ඨිප්පත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා

යත න කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්යච ආසවා

පරික්ඛීණා යහොන්ති, තථාගතප්පයවදිතා චස්ස ධම්මා පඤ්ඤාය යවොදිට්ඨා

යහොන්ති යවොචරිතා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො දිට්ඨිප්පත්යතො.

ඉමස්සපියඛොඅහං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘අප්පමායදනකරණීය’න්තිවදාම.

තංකිස්ස යහතු? අප්යපවනාම අයමායස්මා අනුයලොමකානි යසනාසනානි
පටියසවමායනොකලයාණමත්යතභජමායනොඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො
– යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති 
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයයාති! ඉමං යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉමස්ස

භික්ඛුයනොඅප්පමාදඵලංසම්පස්සමායනො ‘අප්පමායදනකරණීය’න්ත්න්ත්ති
වදාම. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සද්ධාවිමුත්යතො. ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා

යත න කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්යච ආසවා

පරික්ඛීණා යහොන්ති, තථාගයත චස්ස සද්ධා නිවිට්ඨා යහොති මූලජාතා

පතිට්ඨිතා.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සද්ධාවිමුත්යතො.ඉමස්සපියඛො

අහං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘අප්පමායදන කරණීය’න්ත්න්ත්ති වදාම. තං

කිස්ස යහතු? අප්යපව නාම අයමායස්මා අනුයලොමකානි යසනාසනානි 
පටියසවමායනොකලයාණමත්යතභජමායනොඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො
– යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති 

තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයයාති! ඉමං යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉමස්ස
භික්ඛුයනොඅප්පමාදඵලං සම්පස්සමායනො ‘අප්පමායදනකරණීය’න්ත්න්ත්ති
වදාම. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ධම්මානුසාරී? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා
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යත න කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්යච ආසවා

පරික්ඛීණා [දිස්වාආසවාඅපරික්ඛීණා(සී..).)] යහොන්ති, තථාගතප්පයවදිතා 

චස්ස ධම්මාපඤ්ඤායමත්තයසොනිජ්ඣානංඛමන්ති, අපිචස්ස ඉයමධම්මා

යහොන්ති, යසයයථිදං – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලොධම්මානුසාරී.ඉමස්සපියඛො

අහං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ‘අප්පමායදන කරණීය’න්ති වදාම. තං කිස්ස

යහතු? අප්යපව නාම අයමායස්මා අනුයලොමකානි යසනාසනානි 
පටියසවමායනොකලයාණමත්යතභජමායනොඉන්ද්රියානිසමන්නානයමායනො
– යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයයාති! ඉමං යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉමස්ස
භික්ඛුයනො අප්පමාදඵලංසම්පස්සමායනො‘අප්පමායදනකරණීය’න්තිවදාම. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සද්ධානුසාරී? ඉධ, භික්ඛයව, 

එකච්යචොපුග්ගයලොයයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා 

යත න කායයන ඵුසිත්වා විහරති, පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා එකච්යච ආසවා

පරික්ඛීණා [දිස්වාආසවා අපරික්ඛීණා (සී. .).)] යහොන්ති, තථාගයත චස්ස 

සද්ධාමත්තංයහොතියපමමත්තං, අපිචස්සඉයමධම්මායහොන්ති, යසයයථිදං

– සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං. අයං

වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සද්ධානුසාරී. ඉමස්සපි යඛො අහං, භික්ඛයව, 

භික්ඛුයනො ‘අප්පමායදන කරණීය’න්ත්න්ත්ති වදාම. තං කිස්ස යහතු? 
අප්යපව නාම අයමායස්මා අනුයලොමකානි යසනාසනානි පටියසවමායනො 
කලයාණමත්යත භජමායනො ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො – යස්සත්ථාය 

කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහයරයයාති! ඉමං යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉමස්ස භික්ඛුයනො

අප්පමාදඵලංසම්පස්සමායනො ‘අප්පමායදනකරණීය’න්ත්න්ත්තිවදාම. 

183. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, ආදියකයනව අඤ්ඤාරාධනං වදාම; අපි ච, 

භික්ඛයව, අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපදා අඤ්ඤාරාධනා

යහොති.කථඤ්ච, භික්ඛයව, අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියාඅනුපුබ්බපටිපදා

අඤ්ඤාරාධනා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන්යතො යසොතං ඔදහති, 

ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, සුත්වා ධම්මං ධායරති, ධතානං [ධාතානං

(ක.)] ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛති, අත්ථං උපපරික්ඛයතො ධම්මා

නිජ්ඣානං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සති ඡන්යදො ජායති, 

ඡන්දජායතො උස්සහති, උස්සායහත්වා තුයලති, තුලයිත්වා පදහති, 

පහිතත්යතොසමායනොකායයනයචවපරමසච්චංසච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤායච

නං අතිවිජ්ඣපස්සති. සාපිනාම, භික්ඛයව, සද්ධානායහොසි; තම්පිනාම, 

භික්ඛයව, උපසඞ්කමනං නායහොසි; සාපි නාම, භික්ඛයව, පයිරුපාසනා
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නායහොසි; තම්පි නාම, භික්ඛයව, යසොතාවධානං නායහොසි; තම්පි නාම, 

භික්ඛයව, ධම්මස්සවනං නායහොසි; සාපි නාම, භික්ඛයව, ධම්මධාරණා

නායහොසි; සාපි නාම, භික්ඛයව, අත්ථූපපරික්ඛා නායහොසි; සාපි නාම, 

භික්ඛයව, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්ති නායහොසි; යසොපිනාම, භික්ඛයව, ඡන්යදො

නායහොසි; යසොපිනාම, භික්ඛයව, උස්සායහොනායහොසි; සාපිනාම, භික්ඛයව, 

තුලනා නායහොසි; තම්පි නාම, භික්ඛයව, පධානං නායහොසි.

විප්පටිපන්නාත්ථ, භික්ඛයව, මච්ඡාපටිපන්නාත්ථ, භික්ඛයව.කීව දූයරවියම, 

භික්ඛයව, යමොඝපුරිසාඅපක්කන්තාඉමම්හාධම්මවිනයා. 

184. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, චතුප්පදං යවයයාකරණංයස්සුද්දිට්ඨස්සවිඤ්ඤූ
පුරියසො නචිරස්යසව පඤ්ඤායත්ථං ආජායනයය. උද්දිසිස්සාම යවො 

[උද්දිට්ඨස්සාපි (ක.)], භික්ඛයව, ආජානිස්සථයමත’’න්ති? ‘‘යකචමයං, 

භන්යත, යකචධම්මස්ස අඤ්ඤාතායරො’’ති? යයොපියසො, භික්ඛයව, සත්ථා
ආමසගරුආමසදායායදො ආමයසහි සංසට්යඨො විහරති තස්ස පායං එවරූ.)

පයණොපණවියානඋයපති–‘එවඤ්චයනොඅස්සඅථනංකයරයයාම, න ච

යනො එවමස්ස න නං කයරයයාමා’ති, කිං පන, භික්ඛයව, යං තථාගයතො

සබ්බයසො ආමයසහි විසංසට්යඨො විහරති. සද්ධස්ස, භික්ඛයව, සාවකස්ස

සත්ථුසාසයන පරියයොගාහිය [පරියයොගාය (සී. .).ක.), පරියයොගය්හ (සයා.

කං.)] වත්තයතො අයමනුධම්යමො යහොති – ‘සත්ථාභගවා, සාවයකොහමස්ම; 

ජානාති භගවා, නාහං ජානාමී’ති. සද්ධස්ස, භික්ඛයව, සාවකස්ස

සත්ථුසාසයන පරියයොගාහිය වත්තයතො රුළ්හනීයං [රුම්හනියං (සී. .).)] 

සත්ථුසාසනං යහොති ඔජවන්තං. සද්ධස්ස, භික්ඛයව, සාවකස්ස
සත්ථුසාසයන පරියයොගාහිය වත්තයතො අයමනුධම්යමො යහොති – ‘කාමං

තයචොචන්හාරුචඅට්ඨිචඅවසිස්සතු, සරීයරඋපසුස්සතු [උපසුස්සතුසරීයර

(සී.), සරීයර අවසුස්සතු (ක.)] මංසයලොහිතං, යං තං පුරිසථායමන
පුරිසවීරියයන පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස

සණ්ඨානං [සන්ථානං (සී. සයා. .).)] භවිස්සතී’ති. සද්ධස්ස, භික්ඛයව, 
සාවකස්ස සත්ථුසාසයන පරියයොගාහිය වත්තයතො ද්වින්නං ඵලානං

අඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං–දිට්යඨවධම්යම අඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස
අනාගාමතා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතො භාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

කීටාගිරිසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

භික්ඛුවග්යගොනිට්ඨියතොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

කුඤ්ජර-රාහුල-සස්සතයලොයකො, මාලුකයපුත්යතො ච භද්දාලි-

නායමො; 
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ඛුද්ද-දිජාථ-සහම්පතියාචං, නාළක-රඤ්ඤිකිටාගිරිනායමො. 
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3. පරිබ්බාජකවග්යගො 

1. යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තං 

185. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිමහාවයන
ටෙටාගාරසාලායං. යතනයඛො පනසමයයනවච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො
එකපුණ්ඩරීයකපරිබ්බාජකාරායමපටිවසති. අථයඛොභගවාපුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායයවසාලිංපිණ්ඩායපාවිසි.අථ යඛොභගවයතො

එතදයහොසි–‘‘අතිප්පයගොයඛොතාවයවසාලියංපිණ්ඩායචරිතුං; යංනූනාහං
යයන එකපුණ්ඩරීයකො පරිබ්බාජකාරායමො යයන වච්ඡයගොත්යතො
පරිබ්බාජයකො යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා යයන
එකපුණ්ඩරීයකො පරිබ්බාජකාරායමො යයන වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො
යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං

දූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වානභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘එතුයඛො, භන්යත, 

භගවා. ස්වාගතං [සාගතං (සී. .).)], භන්යත, භගවයතො. චිරස්සං යඛො, 

භන්යත, භගවා ඉමං පරියායමකාසි යදිදං ඉධාගමනාය. නිසීදතු, භන්යත, 
භගවා ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන.
වච්ඡයගොත්යතොපි යඛො පරිබ්බාජයකො අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොවච්ඡයගොත්යතොපරිබ්බාජයකො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘සමයණො යගොතයමො

සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවී, අපරියස+සංඤාණදස්සනං පටිජානාති, චරයතොච
යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච ජාගරස්ස ච සතතං සමතං ඤාණදස්සනං 

පච්චුපට්ඨිත’න්ති. යය යත, භන්යත, එවමාහංසු – ‘සමයණො යගොතයමො

සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී, අපරියසසංඤාණදස්සනං පටිජානාති, චරයතො ච
යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච ජාගරස්ස ච සතතං සමතං ඤාණදස්සනං

පච්චුපට්ඨිත’න්ති, කච්චි යත, භන්යත, භගවයතො වුත්තවාදියනො, න ච

භගවන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, 

නචයකොචිසහධම්මයකොවාදානුවායදොගාරය්හං ඨානං ආගච්ඡතී’’ති? ‘‘යය

යත, වච්ඡ, එවමාහංසු – ‘සමයණො යගොතයමො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී, 

අපරියසසංඤාණදස්සනංපටිජානාති, චරයතොචයමතිට්ඨයතොචසුත්තස්ස

ච ජාගරස්ස ච සතතං සමතංඤාණදස්සනං පච්චුපට්ඨිත’න්ති, නයම යත

වුත්තවාදියනො, අබ්භාචික්ඛන්තිච පනමංඅසතාඅභූයතනා’’ති. 

186. ‘‘කථං බයාකරමානා පන මයං, භන්යත, වුත්තවාදියනො යචව

භගවයතොඅස්සාම, නචභගවන්තංඅභූයතනඅබ්භාචික්යඛයයාම, ධම්මස්ස

චානුධම්මං බයාකයරයයාම, න ච යකොචි සහධම්මයකො වාදානුවායදො

ගාරය්හං ඨානංආගච්යඡයයා’’ති? 

‘‘‘යතවිජ්යජො සමයණො යගොතයමො’ති යඛො, වච්ඡ, බයාකරමායනො

වුත්තවාදී යචව යම අස්ස, න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස 

චානුධම්මංබයාකයරයය, නචයකොචිසහධම්මයකොවාදානුවායදොගාරය්හං

ඨානං ආගච්යඡයය. අහඤ්හි, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛාම අයනකවිහිතං
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පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාම, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරාම. අහඤ්හි, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛාම දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාම චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත

දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාම. අහඤ්හි, වච්ඡ, 
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාම. 

‘‘‘යතවිජ්යජො සමයණො යගොතයමො’ති යඛො, වච්ඡ, බයාකරමායනො

වුත්තවාදී යචව යම අස්ස, න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්යඛයය, ධම්මස්ස 

චානුධම්මංබයාකයරයය, නචයකොචිසහධම්මයකොවාදානුවායදොගාරය්හං
ඨානං ආගච්යඡයයා’’ති. 

එවං වුත්යත, වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අත්ථිනුයඛො, යභොයගොතම, යකොචිගිහීගිහිසංයයොජනංඅප්පහායකායස්ස

යභදා දුක්ඛස්සන්තකයරො’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො, වච්ඡ, යකොචි ගිහී
ගිහිසංයයොජනංඅප්පහාය කායස්සයභදාදුක්ඛස්සන්තකයරො’’ති. 

‘‘අත්ථි පන, යභො යගොතම, යකොචි ගිහී ගිහිසංයයොජනං අප්පහාය

කායස්ස යභදා සග්ගූපයගො’’ති? ‘‘න යඛො, වච්ඡ, එකංයයව සතං න ද්යව

සතානි න තීණි සතානි න චත්තාරි සතානි න පඤ්ච සතානි, අථ යඛො
භියයයොව යය ගිහී ගිහිසංයයොජනං අප්පහාය කායස්ස යභදා සග්ගූපගා’’ති 

[‘‘අත්ථි යඛො වච්ඡ යකොචි ගිහී ගිහිසංයයොජනං අප්පහාය කායස්ස යභදා 

සග්ගූපයගොති’’.(ක.)]. 

‘‘අත්ථි නු යඛො, යභො යගොතම, යකොචි ආජීවයකො [ආජීවියකො (ක.)] 

කායස්ස යභදා දුක්ඛස්සන්තකයරො’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො, වච්ඡ, යකොචි
ආජීවයකොකායස්සයභදාදුක්ඛස්සන්තකයරො’’ති. 

‘‘අත්ථි පන, යභො යගොතම, යකොචි ආජීවයකො කායස්ස යභදා

සග්ගූපයගො’’ති? ‘‘ඉයතොයඛොයසො, වච්ඡ, එකනවුයතොකප්යපො [ඉයතොයකො

වච්ඡ එකනවුයත කප්යප (ක.)] යමහං අනුස්සරාම, නාභිජානාම කඤ්චි

ආජීවකං සග්ගූපගං අඤ්ඤත්ර එයකන; යසොපාසි කම්මවාදී කිරියවාදී’’ති.

‘‘එවං සන්යත, යභො යගොතම, සුඤ්ඤං අදුං තිත්ථායතනං අන්තමයසො

සග්ගූපයගන.)’’ති? ‘‘එවං, වච්ඡ, සුඤ්ඤං අදුං තිත්ථායතනං අන්තමයසො
සග්ගූපයගන.)’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමයනොවච්ඡයගොත්යතොපරිබ්බාජයකොභගවයතො
භාසිතං අභිනන්දීති. 
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යතවිජ්ජවච්ඡසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. අග්ගිවච්ඡසුත්තං 

187. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛො වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොවච්ඡයගොත්යතොපරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑතදයවොච – 

‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, ‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨී (සී. සයා. කං. ක.)] භවං

යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – ‘සස්සයතො යලොයකො, 
ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං පන, යභො යගොතම, ‘අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි–‘අසස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, ‘අන්තවා යලොයකො, ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි – ‘අන්තවායලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං පන, යභො යගොතම, ‘අනන්තවා යලොයකො, ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි–‘අනන්තවායලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, ‘තං ජීවං තං සරීරං, ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි–‘තංජීවංතංසරීරං, ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිංපන, යභොයගොතම, ‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරං, ඉදයමවසච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි – ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිංනු යඛො, යභො යගොතම, ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව

සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘නයඛො අහං, 

වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 
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‘‘කිං පන, යභො යගොතම, ‘න යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව

සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’’ති? ‘‘නයඛො අහං, 

වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – ‘න යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, ‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං

මරණා, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති–එවංදිට්ඨිභවංයගොතයමො’’ති? 

‘‘න යඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – ‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං

මරණා, ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං පන, යභො යගොතම, ‘යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං

මරණා, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති–එවංදිට්ඨිභවංයගොතයමො’’ති? 

‘‘නයඛොඅහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතොපරං

මරණා, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

188. ‘‘‘කිං නුයඛො, යභොයගොතම, සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමවසච්චං
යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨිභවංයගොතයමො’තිඉතිපුට්යඨොසමායනො ‘න 

යඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති වයදසි [යමොඝමඤ්ඤන්තීති වයදසි (සී.), 

යමොඝමඤ්ඤන්ති ඉති වයදසි (?)]. ‘කිං පන, යභො යගොතම, අසස්සයතො

යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨිභවං යගොතයමො’ති

ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘නයඛොඅහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි–අසස්සයතොයලොයකො, 

ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති වයදසි. ‘කිං නු යඛො, යභො යගොතම, 

අන්තවා යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨි භවං

යගොතයමො’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න යඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි –

අන්තවායලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි.‘කිංපන, යභො

යගොතම, අනන්තවායලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨි

භවං යගොතයමො’තිඉතිපුට්යඨො සමායනො ‘නයඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි –

අනන්තවායලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති වයදසි.‘කිංනුයඛො, 

යභො යගොතම, තං ජීවං තං සරීරං, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – 

එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි–තංජීවං තංසරීරං, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි.‘කිං

පන, යභො යගොතම, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨිභවංයගොතයමො’තිඉතිපුට්යඨො සමායනො ‘න

යඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං, ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි.‘කිංනුයඛො, යභොයගොතම, යහොතිතථාගයතොපරං

මරණා, ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨිභවංයගොතයමො’තිඉති

පුට්යඨො සමායනො ‘නයඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි – යහොතිතථාගයතො පරං

මරණා, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 
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‘‘‘කිං පන, යභො යගොතම, න යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව
සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’ති ඉති පුට්යඨො

සමායනො‘නයඛොඅහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි–නයහොතිතථාගයතොපරංමරණා, 

ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි.‘කිංනුයඛො, යභොයගොතම, යහොති

චනචයහොතිතථාගයතොපරං මරණා, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති–

එවංදිට්ඨි භවං යගොතයමො’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න යඛො අහං, වච්ඡ, 

එවංදිට්ඨි – යහොති චන ච යහොතිතථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමවසච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි.‘කිංපන, යභොයගොතම, යනවයහොතිනනයහොති

තථාගයතොපරංමරණා, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති –එවංදිට්ඨිභවං

යගොතයමො’තිඉතිපුට්යඨොසමායනො ‘නයඛො අහං, වච්ඡ, එවංදිට්ඨි–යනව

යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 

‘‘කිං පන යභො යගොතයමො ආදීනවං සම්පස්සමායනො එවං ඉමානි

සබ්බයසො දිට්ඨිගතානිඅනුපගයතො’’ති? 

189. ‘‘‘සස්සයතො යලොයකො’ති යඛො, වච්ඡ, දිට්ඨිගතයමතං දිට්ඨිගහනං

දිට්ඨිකන්තායරො [දිට්ඨිකන්තාරං (සී. .).)] දිට්ඨිවිසූකං දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතං

දිට්ඨිසංයයොජනංසදුක්ඛංසවිඝාතංසඋපායාසං සපරිළාහං, නනිබ්බදායන 
විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න

නිබ්බානාය සංවත්තති. ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති යඛො, වච්ඡ…යප.…

‘අන්තවා යලොයකො’ති යඛො, වච්ඡ…යප.… ‘අනන්තවා යලොයකො’ති යඛො, 

වච්ඡ…යප.… ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති යඛො, වච්ඡ…යප.… ‘අඤ්ඤං ජීවං

අඤ්ඤං සරීර’න්ති යඛො, වච්ඡ…යප.… ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති

යඛො, වච්ඡ …යප.… ‘න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති යඛො, 

වච්ඡ…යප.… ‘යහොති ච න ච යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති යඛො, 

වච්ඡ…යප.… ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථාගයතො පරං මරණා’තියඛො, 

වච්ඡ, දිට්ඨිගතයමතං දිට්ඨිගහනං දිට්ඨිකන්තායරො දිට්ඨිවිසූකං

දිට්ඨිවිප්ඵන්දිතංදිට්ඨිසංයයොජනං සදුක්ඛංසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං, 
න නිබ්බදාය න විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න

සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති. ඉමං යඛො අහං, වච්ඡ, ආදීනවං 
සම්පස්සමායනොඑවංඉමානිසබ්බයසොදිට්ඨිගතානිඅනුපගයතො’’ති. 

‘‘අත්ථිපනයභොයතොයගොතමස්සකිඤ්චිදිට්ඨිගත’’න්ති? ‘‘දිට්ඨිගතන්ති

යඛො, වච්ඡ, අපනීතයමතංතථාගතස්ස.දිට්ඨඤ්යහතං, වච්ඡ, තථාගයතන– 

‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුදයයො, ඉතිරූපස්සඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතියවදනා, 

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

සඤ්ඤාය සමුදයයො, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති

සඞ්ඛාරානංසමුදයයො, ඉතිසඞ්ඛාරානංඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතිවිඤ්ඤාණං, ඉති

විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති. තස්මා 
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තථාගයතො සබ්බමඤ්ඤිතානං සබ්බමථිතානං
සබ්බඅහංකාරමමංකාරමානානුසයානං ඛයා විරාගා නියරොධා චාගා
පටිනිස්සග්ගාඅනුපාදාවිමුත්යතොතිවදාමී’’ති. 

190. ‘‘එවං විමුත්තචිත්යතො පන, යභො යගොතම, භික්ඛු කුහිං

උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘උපපජ්ජතීති යඛො, වච්ඡ, න උයපති’’. ‘‘යතන හි, යභො 

යගොතම, න උපපජ්ජතී’’ති? ‘‘න උපපජ්ජතීති යඛො, වච්ඡ, න උයපති’’.

‘‘යතනහි, යභොයගොතම, උපපජ්ජතිචනචඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘උපපජ්ජතිච

නචඋපපජ්ජතීතියඛො, වච්ඡ, න උයපති’’.‘‘යතනහි, යභොයගොතම, යනව

උපපජ්ජතිනනඋපපජ්ජතී’’ති? ‘‘යනවඋපපජ්ජතිනන උපපජ්ජතීතියඛො, 

වච්ඡ, නඋයපති’’. 

‘‘‘එවං විමුත්තචිත්යතො පන, යභො යගොතම, භික්ඛු කුහිං උපපජ්ජතී’ති

ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘උපපජ්ජතීතියඛො, වච්ඡ, නඋයපතී’ති වයදසි.‘යතන

හි, යභො යගොතම, නඋපපජ්ජතී’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘න උපපජ්ජතීති

යඛො, වච්ඡ, නඋයපතී’තිවයදසි.‘යතනහි, යභොයගොතම, උපපජ්ජතිචනච

උපපජ්ජතී’තිඉති පුට්යඨොසමායනො ‘උපපජ්ජතිචනචඋපපජ්ජතීතියඛො, 

වච්ඡ, නඋයපතී’තිවයදසි.‘යතනහි, යභොයගොතම, යනවඋපපජ්ජතිනන
උපපජ්ජතී’ති ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘යනව උපපජ්ජති න න උපපජ්ජතීති

යඛො, වච්ඡ, නඋයපතී’තිවයදසි.එත්ථාහං, යභොයගොතම, අඤ්ඤාණමාපාදිං, 
එත්ථ සම්යමොහමාපාදිං. යාපි යම එසා යභොයතො යගොතමස්ස පුරියමන 
කථාසල්ලායපන අහු පසාදමත්තා සාපි යම එතරහි අන්තරහිතා’’ති. 

‘‘අලඤ්හි යත, වච්ඡ, අඤ්ඤාණාය, අලං සම්යමොහාය. ගම්භීයරො හායං, 

වච්ඡ, ධම්යමො දුද්දයසො දුරනුයබොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො
නිපුයණො පණ්ඩිතයවදනීයයො. යසො තයා දුජ්ජායනො අඤ්ඤදිට්ඨියකන
අඤ්ඤඛන්තියකන අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රයයොයගන 

[අඤ්ඤත්රායයොයගන (දී. නි. 1.420)] අඤ්ඤත්රාචරියයකන’’ 

[අඤ්ඤත්ථාචරියයකන(සී.සයා.කං..).)]. 

191. ‘‘යතන හි, වච්ඡ, තඤ්යඤයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාම; යථා යත

ඛයමයයතථානංබයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි, වච්ඡ, සයචයතපුරයතො

අග්ගි ජයලයය, ජායනයයාසි ත්වං – ‘අයං යම පුරයතො අග්ගි ජලතී’’’ති? 

‘‘සයචයම, යභොයගොතම, පුරයතොඅග්ගිජයලයය, ජායනයයාහං–‘අයංයම
පුරයතොඅග්ගිජලතී’’’ති. 

‘‘සයචපනතං, වච්ඡ, එවංපුච්යඡයය – ‘යයොයතඅයංපුරයතො අග්ගි 

ජලති අයං අග්ගි කිං පටිච්ච ජලතී’ති, එවං පුට්යඨො ත්වං, වච්ඡ, කින්ති 

බයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයචමං, යභොයගොතම, එවංපුච්යඡයය– ‘යයොයත

අයංපුරයතො අග්ගිජලතිඅයංඅග්ගිකිංපටිච්චජලතී’ති, එවංපුට්යඨොඅහං, 
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යභොයගොතම, එවං බයාකයරයයං – ‘යයොයමඅයංපුරයතොඅග්ගිජලතිඅයං
අග්ගි තිණකට්ඨුපාදානංපටිච්චජලතී’’’ති. 

‘‘සයචයත, වච්ඡ, පුරයතොයසොඅග්ගිනිබ්බායයයය, ජායනයයාසි ත්වං–

‘අයංයමපුරයතොඅග්ගිනිබ්බුයතො’’’ති? ‘‘සයචයම, යභොයගොතම, පුරයතො

යසො අග්ගි නිබ්බායයයය, ජායනයයාහං – ‘අයං යම පුරයතො අග්ගි
නිබ්බුයතො’’’ති. 

‘‘සයච පනතං, වච්ඡ, එවංපුච්යඡයය – ‘යයො යතඅයංපුරයතො අග්ගි
නිබ්බුයතොයසොඅග්ගිඉයතොකතමං දිසංගයතො– පුරත්ථිමංවාදක්ඛිණංවා

පච්ඡිමං වා උත්තරං වා’ති, එවං පුට්යඨො ත්වං, වච්ඡ, කින්ති

බයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘නඋයපති, යභොයගොතම, යඤ්හියසො, යභොයගොතම, 

අග්ගි තිණකට්ඨුපාදානං පටිච්ච අජලි [ජලති (සයා. කං. ක.)] තස්ස ච
පරියාදානා අඤ්ඤස්සච අනුපහාරා අනාහායරොනිබ්බුයතොත්යවවසඞ්ඛයං 
ගච්ඡතී’’ති. 

192. ‘‘එවයමවයඛො, වච්ඡ, යයනරූයපනතථාගතංපඤ්ඤාපයමායනො 
පඤ්ඤායපයයතංරූපංතථාගතස්සපහීනංඋච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතං
අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. රූපසඞ්ඛයවිමුත්යතො 

[රූපසඞ්ඛාවිමුත්යතො (සී. සයා. කං. .).) එවං යවදනාසඞ්ඛයාදීසුපි] යඛො, 

වච්ඡ, තථාගයතොගම්භීයරො අප්පයමයයයොදුප්පරියයොගාළ්යහො–යසයයථාපි

මහාසමුද්යදො.උපපජ්ජතීතිනඋයපති, න උපපජ්ජතීතිනඋයපති, උපපජ්ජති 

ච න ච උපපජ්ජතීති න උයපති, යනව උපපජ්ජති න න උපපජ්ජතීති න
උයපති. 

‘‘යායයවදනායතථාගතංපඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපයයසායවදනා 
තථාගතස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං

අනුප්පාදධම්මා. යවදනාසඞ්ඛයවිමුත්යතො යඛො, වච්ඡ, තථාගයතො ගම්භීයරො
අප්පයමයයයො දුප්පරියයොගාළ්යහො– යසයයථාපිමහාසමුද්යදො.උපපජ්ජතීති

නඋයපති, නඋපපජ්ජතීතිනඋයපති, උපපජ්ජතිච නචඋපපජ්ජතීතින

උයපති, යනවඋපපජ්ජතිනනඋපපජ්ජතීතිනඋයපති. 

‘‘යායසඤ්ඤායතථාගතංපඤ්ඤාපයමායනොපඤ්ඤායපයයසාසඤ්ඤා 
තථාගතස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං 

අනුප්පාදධම්මා.සඤ්ඤාසඞ්ඛයවිමුත්යතොයඛො, වච්ඡ, තථාගයතොගම්භීයරො
අප්පයමයයයො දුප්පරියයොගාළ්යහො –යසයයථාපිමහාසමුද්යදො.උපපජ්ජතීති 

න උයපති, නඋපපජ්ජතීතිනඋයපති, උපපජ්ජතිචනචඋපපජ්ජතීතින

උයපති, යනවඋපපජ්ජති නනඋපපජ්ජතීතිනඋයපති. 

‘‘යයහි සඞ්ඛායරහි තථාගතං පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය යත
සඞ්ඛාරා තථාගතස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
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පටුන 

ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. සඞ්ඛාරසඞ්ඛයවිමුත්යතො යඛො, වච්ඡ, තථාගයතො

ගම්භීයරො අප්පයමයයයො දුප්පරියයොගාළ්යහො – යසයයථාපි මහාසමුද්යදො.

උපපජ්ජතීති න උයපති, න උපපජ්ජතීති න උයපති, උපපජ්ජති ච න ච

උපපජ්ජතීතිනඋයපති, යනවඋපපජ්ජතිනනඋපපජ්ජතීතින උයපති. 

‘‘යයන විඤ්ඤායණන තථාගතං පඤ්ඤාපයමායනො පඤ්ඤායපයය තං
විඤ්ඤාණං තථාගතස්ස පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං

අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. විඤ්ඤාණසඞ්ඛයවිමුත්යතො යඛො, 

වච්ඡ, තථාගයතොගම්භීයරොඅප්පයමයයයො දුප්පරියයොගාළ්යහො–යසයයථාපි

මහාසමුද්යදො.උපපජ්ජතීතිනඋයපති, නඋපපජ්ජතීතින උයපති, උපපජ්ජති

ච න ච උපපජ්ජතීති න උයපති, යනව උපපජ්ජති න න උපපජ්ජතීති න 
උයපති’’. 

එවං වුත්යත, වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර 

මහාසාලරුක්යඛො.තස්සඅනිච්චතාසාඛාපලාසාපලුජ්යජයයං [සාඛාපලාසං

පලුජ්යජයය], තචපපටිකා පලුජ්යජයයං, යඵග්ගූ පලුජ්යජයයං [යඵග්ගු

පලුජ්යජයය (සී. සයා. කං. .).)]; යසො අපයරන සමයයන

අපගතසාඛාපලායසොඅපගතතචපපටියකොඅපගතයඵග්ගුයකොසුද්යධො අස්ස, 

සායර පතිට්ඨියතො; එවයමව යභොයතො යගොතමස්ස පාවචනං

අපගතසාඛාපලාසං අපගතතචපපටිකං අපගතයඵග්ගුකං සුද්ධං, සායර

පතිට්ඨිතං. අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… උපාසකං මං භවං
යගොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

අග්ගිවච්ඡසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මහාවච්ඡසුත්තං 

193. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘දීඝරත්තාහං 
යභොතා යගොතයමන සහකථී. සාධු යම භවං යගොතයමො සංඛිත්යතන

කුසලාකුසලං යදයසතූ’’ති. ‘‘සංඛිත්යතනපි යඛො යත අහං, වච්ඡ, 

කුසලාකුසලංයදයසයයං, විත්ථායරනපියඛොයතඅහං, වච්ඡ, කුසලාකුසලං

යදයසයයං; අපිචයතඅහං, වච්ඡ, සංඛිත්යතනකුසලාකුසලං යදයසස්සාම.

තං සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො 
වච්ඡයගොත්යතොපරිබ්බාජයකොභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 
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194. ‘‘යලොයභොයඛො, වච්ඡ, අකුසලං, අයලොයභොකුසලං; යදොයසොයඛො, 

වච්ඡ, අකුසලං, අයදොයසොකුසලං; යමොයහොයඛො, වච්ඡ, අකුසලං, අයමොයහො

කුසලං.ඉතියඛො, වච්ඡ, ඉයමතයයො ධම්මාඅකුසලා, තයයොධම්මාකුසලා. 

‘‘පාණාතිපායතොයඛො, වච්ඡ, අකුසලං, පාණාතිපාතා යවරමණීකුසලං; 

අදින්නාදානං යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, අදින්නාදානා යවරමණී කුසලං; 

කායමසුමච්ඡාචායරො යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, කායමසුමච්ඡාචාරා යවරමණී

කුසලං; මුසාවායදො යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, මුසාවාදායවරමණීකුසලං; පිසුණා

වාචායඛො, වච්ඡ, අකුසලං, පිසුණායවාචායයවරමණීකුසලං; ඵරුසාවාචා

යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, ඵරුසාය වාචාය යවරමණී කුසලං; සම්ඵප්පලායපො

යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, සම්ඵප්පලාපායවරමණී කුසලං; අභිජ්ඣායඛො, වච්ඡ, 

අකුසලං, අනභිජ්ඣාකුසලං; බයාපායදො යඛො, වච්ඡ, අකුසලං, අබයාපායදො

කුසලං; මච්ඡාදිට්ඨියඛො, වච්ඡ, අකුසලංසම්මාදිට්ඨිකුසලං.ඉතියඛො, වච්ඡ, 

ඉයමදසධම්මාඅකුසලා, දසධම්මාකුසලා. 

‘‘යයතො යඛො, වච්ඡ, භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා

තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, යසො යහොති භික්ඛු
අරහංඛීණාසයවොවුසිතවාකතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථො 
පරික්ඛීණභවසංයයොජයනොසම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො’’ති. 

195. ‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො. අත්ථි පන යත යභොයතො යගොතමස්ස 

එකභික්ඛුපි සාවයකො යයො ආසවානං ඛයා [සාවයකො ආසවානං ඛයා (සී.
සයා. කං..).)එවමුපරිපි] අනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති? ‘‘නයඛො, වච්ඡ, 
එකංයයවසතංනද්යවසතානිනතීණිසතානිනචත්තාරි සතානිනපඤ්ච

සතානි, අථයඛොභියයයොවයයභික්ඛූමමසාවකාආසවානංඛයාඅනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තිට්ඨන්තු භික්ඛූ. අත්ථි පන යභොයතො 
යගොතමස්ස එකා භික්ඛුනීපි සාවිකා යා ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති? ‘‘න යඛො, වච්ඡ, එකංයයව සතං න

ද්යවසතානිනතීණි සතානිනචත්තාරිසතානිනපඤ්චසතානි, අථයඛො
භියයයොව යා භික්ඛුනියයො මම සාවිකා ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තිට්ඨන්තු භික්ඛූ, තිට්ඨන්තු භික්ඛුනියයො.
අත්ථිපනයභොයතොයගොතමස්සඑකුපාසයකොපිසාවයකොගිහීඔදාතවසයනො
බ්රහ්මචාරී යයො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
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ඔපපාතියකොතත්ථපරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා’’ති? ‘‘න

යඛො, වච්ඡ, එකංයයව සතං න ද්යව සතානි න තීණි සතානි න චත්තාරි

සතානිනපඤ්චසතානි, අථයඛොභියයයොවයයඋපාසකාමමසාවකාගිහී 
ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරියනො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායියනො අනාවත්තිධම්මා තස්මා 
යලොකා’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තිට්ඨන්තු භික්ඛූ, තිට්ඨන්තු භික්ඛුනියයො, 
තිට්ඨන්තු උපාසකා ගිහී ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරියනො. අත්ථි පන යභොයතො
යගොතමස්ස එකුපාසයකොපි සාවයකො ගිහී ඔදාතවසයනො කාමයභොගී
සාසනකයරො ඔවාදප්පටිකයරො යයො තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විගතකථංකයථො

යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො සත්ථුසාසයන විහරතී’’ති? ‘‘න යඛො, 

වච්ඡ, එකංයයවසතංනද්යවසතානිනතීණිසතානිනචත්තාරි සතානින

පඤ්චසතානි, අථයඛොභියයයොවයයඋපාසකාමමසාවකාගිහී ඔදාතවසනා
කාමයභොගියනොසාසනකරාඔවාදප්පටිකරාතිණ්ණවිචිකිච්ඡාවිගතකථංකථා 
යවසාරජ්ජප්පත්තාඅපරප්පච්චයාසත්ථුසාසයනවිහරන්තී’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තිට්ඨන්තු භික්ඛූ, තිට්ඨන්තු භික්ඛුනියයො, 

තිට්ඨන්තුඋපාසකාගිහීඔදාතවසනාබ්රහ්මචාරියනො, තිට්ඨන්තුඋපාසකාගිහී
ඔදාතවසනාකාමයභොගියනො. අත්ථිපනයභොයතොයගොතමස්සඑකුපාසිකාපි 

සාවිකා ගිහිනී ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරිනී යා පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ පරිනිබ්බායිනී අනාවත්තිධම්මා

තස්මායලොකා’’ති? ‘‘නයඛො, වච්ඡ, එකංයයවසතංනද්යවසතානිනතීණි

සතානිනචත්තාරිසතානිනපඤ්චසතානි, අථ යඛොභියයයොවයාඋපාසිකා
මම සාවිකා ගිහිනියයො ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරිනියයො පඤ්චන්නං 
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ
පරිනිබ්බායිනියයො අනාවත්තිධම්මාතස්මායලොකා’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු භවං යගොතයමො, තිට්ඨන්තු භික්ඛූ, තිට්ඨන්තු භික්ඛුනියයො, 

තිට්ඨන්තුඋපාසකාගිහීඔදාතවසනාබ්රහ්මචාරියනො, තිට්ඨන්තුඋපාසකා ගිහී

ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො, තිට්ඨන්තු උපාසිකා ගිහිනියයො ඔදාතවසනා
බ්රහ්මචාරිනියයො. අත්ථිපනයභොයතොයගොතමස්සඑකුපාසිකාපිසාවිකාගිහිනී
ඔදාතවසනාකාමයභොගිනී සාසනකරා ඔවාදප්පටිකරා යා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා

විගතකථංකථායවසාරජ්ජප්පත්තාඅපරප්පච්චයා සත්ථුසාසයනවිහරතී’’ති? 

‘‘නයඛො, වච්ඡ, එකංයයවසතංනද්යව සතානිනතීණිසතානිනචත්තාරි

සතානි න පඤ්ච සතානි, අථ යඛො භියයයොව යා උපාසිකා මම සාවිකා
ගිහිනියයො ඔදාතවසනා කාමයභොගිනියයො සාසනකරා ඔවාදප්පටිකරා
තිණ්ණවිච්ඡිකිච්ඡා විගතකථංකථා යවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිහරන්තී’’ති. 
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196. ‘‘සයච හි, යභො යගොතම, ඉමං ධම්මං භවංයයව යගොතයමො

ආරාධයකො අභවිස්ස, යනො ච යඛො භික්ඛූ ආරාධකා අභවිස්සංසු; එවමදං

බ්රහ්මචරියං අපරිපූරං අභවිස්ස යතනඞ්යගන.යස්මා ච යඛො, යභො යගොතම, 

ඉමංධම්මං භවඤ්යචව යගොතයමොආරාධයකොභික්ඛූ චආරාධකා; එවමදං 
බ්රහ්මචරියංපරිපූරංයතනඞ්යගන. 

‘‘සයචහි, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො

අභවිස්ස, භික්ඛූචආරාධකාඅභවිස්සංසු, යනොචයඛොභික්ඛුනියයොආරාධිකා

අභවිස්සංසු; එවමදං බ්රහ්මචරියං අපරිපූරං අභවිස්සයතනඞ්යගන.යස්මා ච

යඛො, යභොයගොතම, ඉමංධම්මං භවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො, භික්ඛූ ච

ආරාධකා, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා; එවමදං බ්රහ්මචරියං පරිපූරං
යතනඞ්යගන. 

‘‘සයචහි, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො

අභවිස්ස, භික්ඛූ ච ආරාධකා අභවිස්සංසු, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා

අභවිස්සංසු, යනොචයඛොඋපාසකා ගිහීඔදාතවසනාබ්රහ්මචාරියනොආරාධකා

අභවිස්සංසු; එවමදංබ්රහ්මචරියං අපරිපූරං අභවිස්සයතනඞ්යගන.යස්මා ච

යඛො, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො, භික්ඛූච

ආරාධකා, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා

බ්රහ්මචාරියනොආරාධකා; එවමදංබ්රහ්මචරියංපරිපූරං යතනඞ්යගන. 

‘‘සයචහි, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො

අභවිස්ස, භික්ඛූ ච ආරාධකා අභවිස්සංසු, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා

අභවිස්සංසු, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා

අභවිස්සංසු, යනො ච යඛො උපාසකා ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො

ආරාධකාඅභවිස්සංසු; එවමදංබ්රහ්මචරියංඅපරිපූරංඅභවිස්සයතනඞ්යගන. 

යස්මාචයඛො, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො, 

භික්ඛූචආරාධකා, භික්ඛුනියයොචආරාධිකා, උපාසකාචගිහීඔදාතවසනා

බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො

ආරාධකා; එවමදංබ්රහ්මචරියංපරිපූරංයතනඞ්යගන. 

‘‘සයච හි, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචව යගොතයමොආරාධයකො

අභවිස්ස, භික්ඛූ ච ආරාධකා අභවිස්සංසු, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා 

අභවිස්සංසු, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා

අභවිස්සංසු, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො ආරාධකා

අභවිස්සංසු, යනොචයඛොඋපාසිකාගිහිනියයොඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරිනියයො 

ආරාධිකාඅභවිස්සංසු; එවමදංබ්රහ්මචරියං අපරිපූරංඅභවිස්සයතනඞ්යගන. 

යස්මාචයඛො, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමො ආරාධයකො, 

භික්ඛූචආරාධකා, භික්ඛුනියයොචආරාධිකා, උපාසකාචගිහීඔදාතවසනා 

බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො
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ආරාධකා, උපාසිකා ච ගිහිනියයො ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරිනියයො ආරාධිකා; 
එවමදංබ්රහ්මචරියංපරිපූරං යතනඞ්යගන. 

‘‘සයචහි, යභොයගොතම, ඉමංධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො

අභවිස්ස, භික්ඛූ ච ආරාධකා අභවිස්සංසු, භික්ඛුනියයො ච ආරාධිකා

අභවිස්සංසු, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා

අභවිස්සංසු, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො ආරාධකා

අභවිස්සංසු, උපාසිකාචගිහිනියයො ඔදාතවසනාබ්රහ්මචාරිනියයොආරාධිකා 

අභවිස්සංසු, යනොචයඛොඋපාසිකාගිහිනියයොඔදාතවසනාකාමයභොගිනියයො

ආරාධිකාඅභවිස්සංසු; එවමදංබ්රහ්මචරියංඅපරිපූරංඅභවිස්සයතනඞ්යගන.

යස්මාචයඛො, යභොයගොතම, ඉමං ධම්මංභවඤ්යචවයගොතයමොආරාධයකො, 

භික්ඛූචආරාධකා, භික්ඛුනියයොචආරාධිකා, උපාසකාච ගිහීඔදාතවසනා

බ්රහ්මචාරියනො ආරාධකා, උපාසකා ච ගිහී ඔදාතවසනා කාමයභොගියනො

ආරාධකා, උපාසිකා ච ගිහිනියයො ඔදාතවසනා බ්රහ්මචාරිනියයො ආරාධිකා, 

උපාසිකා ච ගිහිනියයො ඔදාතවසනා කාමයභොගිනියයො ආරාධිකා; එවමදං
බ්රහ්මචරියංපරිපූරංයතනඞ්යගන. 

197. ‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, ගඞ්ගා නදී සමුද්දනින්නා 

සමුද්දයපොණාසමුද්දපබ්භාරාසමුද්දංආහච්චතිට්ඨති, එවයමවායංයභොයතො
යගොතමස්ස පරිසා සගහට්ඨපබ්බමතා නිබ්බානනින්නා නිබ්බානයපොණා

නිබ්බානපබ්භාරා නිබ්බානං ආහච්ච තිට්ඨති. අභික්කන්තං, යභො
යගොතම…යප.… එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං යභොයතො යගොතමස්ස සන්තියක පබ්බජ්ජං, 

ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. ‘‘යයො යඛො, වච්ඡ, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබො

ඉමස්මං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛති පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති උපසම්පදං, යසො
චත්තායරො මායස පරිවසති. චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා

භික්ඛූ පබ්බායජන්ති උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය; අපි ච යමත්ථ

පුග්ගලයවමත්තතා විදිතා’’ති. ‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බා

ඉමස්මං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛන්තා පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛන්තා උපසම්පදං

චත්තායරො මායස පරිවසන්ති, චතුන්නං මාසානං අච්චයයනආරද්ධචිත්තා 

භික්ඛූ පබ්බායජන්ති උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය; අහං චත්තාරි වස්සානි 
පරිවසිස්සාම. චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ
පබ්බායජන්තු උපසම්පායදන්තු භික්ඛුභාවායා’’ති. අලත්ථ යඛො
වච්ඡයගොත්යතො පරිබ්බාජයකො භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං අලත්ථ
උපසම්පදං. 

අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා වච්ඡයගොත්යතො 

අද්ධමාසූපසම්පන්යනො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මා වච්ඡයගොත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යාවතකං, භන්යත, 
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යසයඛන ඤායණන යසඛාය විජ්ජාය පත්තබ්බං, අනුප්පත්තං තං මයා; 

උත්තරිචයම [උත්තරිංයම(සී.සයා.කං. .).)] භගවාධම්මංයදයසතූ’’ති.

‘‘යතන හි ත්වං, වච්ඡ, ද්යව ධම්යම උත්තරි භායවහි – සමථඤ්ච

විපස්සනඤ්ච.ඉයමයඛොයත, වච්ඡ, ද්යවධම්මාඋත්තරිභාවිතා– සමයථො
චවිපස්සනාච–අයනකධාතුපටියවධායසංවත්තිස්සන්ති. 

198. ‘‘යසො ත්වං, වච්ඡ, යාවයදව [යාවයද (.).)] ආකඞ්ඛිස්සසි –

‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභයවයයං – එයකොපි හුත්වා බහුධා අස්සං, 

බහුධාපි හුත්වා එයකො අස්සං; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං 

තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො ගච්යඡයයං, යසයයථාපි

ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරයයං, යසයයථාපි උදයක; 

උදයකපි අභිජ්ජමායන ගච්යඡයයං, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි

පල්ලඞ්යකනකයමයයං, යසයයථාපිපක්ඛීසකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය

එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා පරිමයසයයං, පරිමජ්යජයයං; 

යාවබ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතයය’න්ති, තත්ර තයත්රව

සක්ඛිභබ්බතං පාපුණිස්සසි, සතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො ත්වං, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛිස්සසි – ‘දිබ්බාය යසොතධාතුයා 
විසුද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකාය උයභො සද්යද සුයණයයං – දිබ්යබ ච

මානුයස ච, යය දූයර සන්තියක චා’ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං

පාපුණිස්සසි, සතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො ත්වං, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛිස්සසි – ‘පරසත්තානං 
පරපුග්ගලානං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජායනයයං – සරාගං වා චිත්තං

සරාගං චිත්තන්ති පජායනයයං, වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්තන්ති 

පජායනයයං; සයදොසංවාචිත්තංසයදොසංචිත්තන්තිපජායනයයං, වීතයදොසං

වා චිත්තං වීතයදොසංචිත්තන්තිපජායනයයං; සයමොහංවා චිත්තංසයමොහං

චිත්තන්ති පජායනයයං, වීතයමොහං වා චිත්තං වීතයමොහං චිත්තන්ති

පජායනයයං; සංඛිත්තං වා චිත්තං සංඛිත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං, 

වික්ඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං; මහග්ගතං වා

චිත්තංමහග්ගතං චිත්තන්තිපජායනයයං, අමහග්ගතංවාචිත්තංඅමහග්ගතං 

චිත්තන්ති පජායනයයං; සඋත්තරං වා චිත්තං සඋත්තරං චිත්තන්ති

පජායනයයං, අනුත්තරං වා චිත්තං අනුත්තරං චිත්තන්ති පජායනයයං; 

සමාහිතංවාචිත්තං සමාහිතංචිත්තන්තිපජායනයයං, අසමාහිතංවාචිත්තං

අසමාහිතං චිත්තන්ති පජායනයයං; විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති

පජායනයයං, අවිමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති පජායනයය’න්ති, 

තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතං පාපුණිස්සසි, සතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො ත්වං, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛිස්සසි – ‘අයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයයං, යසයයථිදං – එකම්පිජාතිං ද්යවපිජාතියයො 
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පටුන 

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

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො

ඉධූපපන්යනොති; ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණිස්සසි, සති
සතිආයතයන. 

‘‘යසො ත්වං, වච්ඡ, යාවයදව ආකඞ්ඛිස්සසි – ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන 
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත 

යථාකම්මූපයග සත්යත පජායනයයං – ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාදකා මච්ඡාදිට්ඨිකා

මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතන සමන්නාගතාවචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන
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, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණිස්සසි, සති
සතිආයතයන. 

‘‘යසොත්වං, වච්ඡ, යාවයදවආකඞ්ඛිස්සසි– ‘ආසවානංඛයාඅනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං

පාපුණිස්සසි, සති සතිආයතයන’’ති. 

199. අථයඛොආයස්මාවච්ඡයගොත්යතොභගවයතොභාසිතංඅභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාම. අථ යඛො ආයස්මා වච්ඡයගොත්යතො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරං 
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පටුන 

ඉත්ථත්තායා’තිඅබ්භඤ්ඤාසි.අඤ්ඤතයරොයඛොපනායස්මාවච්ඡයගොත්යතො
අරහතං අයහොසි. 

200. යතන යඛො පන සමයයනසම්බහුලා භික්ඛූ භගවන්තං දස්සනාය 
ගච්ඡන්ති. අද්දසා යඛො ආයස්මා වච්ඡයගොත්යතො යත භික්ඛූ දූරයතොව

ආගච්ඡන්යත. දිස්වානයයනයතභික්ඛූයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වායත

භික්ඛූඑතදයවොච – ‘‘හන්ද!කහංපනතුම්යහආයස්මන්යතොගච්ඡථා’’ති? 

‘‘භගවන්තං යඛො මයං, ආවුයසො, දස්සනාය ගච්ඡාමා’’ති. 

‘‘යතනහායස්මන්යතොමම වචයනනභගවයතොපායදසිරසාවන්දථ, එවඤ්ච

වයදථ – ‘වච්ඡයගොත්යතො, භන්යත, භික්ඛු භගවයතො පායද සිරසා වන්දති, 

එවඤ්ච වයදති – පරිචිණ්යණො යම භගවා, පරිචිණ්යණො යම සුගයතො’’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො වච්ඡයගොත්තස්ස

පච්චස්යසොසුං. අථ යඛො යත භික්ඛූ යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; 

උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං

නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, 

වච්ඡයගොත්යතො භගවයතො පායද සිරසා වන්දති, එවඤ්ච වයදති –

‘පරිචිණ්යණො යම භගවා, පරිචිණ්යණො යම සුගයතො’’’ති. ‘‘පුබ්යබව යම, 

භික්ඛයව, වච්ඡයගොත්යතො භික්ඛු යචතසා යචයතො පරිච්ච විදියතො – 

‘යතවිජ්යජො වච්ඡයගොත්යතො භික්ඛු මහිද්ධියකො මහානුභායවො’ති. යදවතාපි

යමඑතමත්ථංආයරොයචසුං – ‘යතවිජ්යජො, භන්යත, වච්ඡයගොත්යතොභික්ඛු 
මහිද්ධියකොමහානුභායවො’’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

මහාවච්ඡසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. දීඝනඛසුත්තං 

201. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතිගිජ්ඣටෙයට
පබ්බයත සූකරඛතායං. අථ යඛො දීඝනයඛො පරිබ්බාජයකො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො

දීඝනයඛො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අහඤ්හි, යභො යගොතම, 

එවංවාදී එවංදිට්ඨි – ‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’’’ති. ‘‘යාපි යඛො යත එසා, 

අග්ගියවස්සන, දිට්ඨි – ‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’ති, එසාපි යත දිට්ඨි

නක්ඛමතී’’ති? ‘‘එසායච [එසාපි (ක.)] යම, යභොයගොතම, දිට්ඨිඛයමයය, 

තංපස්ස තාදිසයමව, තංපස්ස තාදිසයමවා’’ති. ‘‘අයතො යඛො යත, 

අග්ගියවස්සන, බහූ හි බහුතරා යලොකස්මං යය එවමාහංසු – ‘තංපස්ස

තාදිසයමව, තංපස්ස තාදිසයමවා’ති. යත තඤ්යචව දිට්ඨිං නප්පජහන්ති

අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං උපාදියන්ති. අයතො යඛො යත, අග්ගියවස්සන, තනූ හි

තනුතරා යලොකස්මං යය එවමාහංසු – ‘තංපස්ස තාදිසයමව, තංපස්ස
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තාදිසයමවා’ති. යත තඤ්යචව දිට්ඨිං පජහන්ති අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං න

උපාදියන්ති. සන්තග්ගියවස්සන, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘සබ්බං යම ඛමතී’ති; සන්තග්ගියවස්සන, එයක

සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’ති; 

සන්තග්ගියවස්සන, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො –

‘එකච්චං යමඛමති, එකච්චං යමනක්ඛමතී’ති. තත්රග්ගියවස්සන, යය යත
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘සබ්බං යම ඛමතී’ති

යතසමයං දිට්ඨි සාරාගාය සන්තියක, සඤ්යඤොගාය සන්තියක, 

අභිනන්දනාය සන්තියකඅජ්යඣොසානායසන්තියක උපාදානායසන්තියක; 
තත්රග්ගියවස්සන යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො –

‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’ති යතසමයං දිට්ඨි අසාරාගාය සන්තියක, 

අසඤ්යඤොගාය සන්තියක, අනභිනන්දනාය සන්තියක, අනජ්යඣොසානාය

සන්තියක, අනුපාදානායසන්තියක’’ති. 

202. එවං වුත්යත, දීඝනයඛො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘උක්කංයසති [උක්කංසති (සී. .). ක.)] යම භවං යගොතයමො දිට්ඨිගතං, 

සමුක්කංයසති [සම්පහංසති (ක.)] යම භවං යගොතයමො දිට්ඨිගත’’න්ති.

‘‘තත්රග්ගියවස්සන, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො –

‘එකච්චං යම ඛමති, එකච්චං යම නක්ඛමතී’ති. යා හි යතසං ඛමති සායං

දිට්ඨි සාරාගාය සන්තියක, සඤ්යඤොගාය සන්තියක, අභිනන්දනාය

සන්තියක, අජ්යඣොසානායසන්තියක, උපාදානායසන්තියක; යාහියතසං 

නක්ඛමති සායං දිට්ඨි අසාරාගාය සන්තියක, අසඤ්යඤොගාය සන්තියක, 

අනභිනන්දනාය සන්තියක, අනජ්යඣොසානාය සන්තියක, අනුපාදානාය

සන්තියක. තත්රග්ගියවස්සන, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො – ‘සබ්බං යම ඛමතී’ති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යායඛොයමඅයං දිට්ඨි –සබ්බංයම ඛමතීති, ඉමඤ්යච
අහං දිට්ඨිං ථාමසා පරාමාසා අභිනිවිස්ස යවොහයරයයං – ඉදයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤන්ති; ද්වීහි යම අස්ස විග්ගයහො – යයො චායං සමයණො වා

බ්රාහ්මයණො වා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – සබ්බං යම නක්ඛමතීති, යයො චායං

සමයණොවා බ්රාහ්මයණොවාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි–එකච්චංයමඛමති, එකච්චං

යමනක්ඛමතීති– ඉයමහිඅස්සද්වීහිවිග්ගයහො.ඉතිවිග්ගයහසතිවිවායදො, 

විවායදසතිවිඝායතො, විඝායත සතිවියහසා’.ඉතියසොවිග්ගහඤ්චවිවාදඤ්ච
විඝාතඤ්ච වියහසඤ්ච අත්තනි සම්පස්සමායනො තඤ්යචව දිට්ඨිං පජහති

අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං න උපාදියති. එවයමතාසං දිට්ඨීනං පහානං යහොති, 
එවයමතාසංදිට්ඨීනංපටිනිස්සග්යගොයහොති. 

203. ‘‘තත්රග්ගියවස්සන, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 
එවංදිට්ඨියනො – ‘සබ්බං යම නක්ඛමතී’ති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යා යඛො යම අයං දිට්ඨි – සබ්බං යම නක්ඛමතී’ති, 
ඉමඤ්යචඅහං දිට්ඨිංථාමසා පරාමාසාඅභිනිවිස්සයවොහයරයයං–ඉදයමව
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සච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති; ද්වීහියමඅස්ස විග්ගයහො–යයොචායංසමයණොවා

බ්රාහ්මයණොවාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි – සබ්බංයමඛමතීති, යයොචායංසමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – එකච්චං යම ඛමති එකච්චං යම

නක්ඛමතීති – ඉයමහි අස්ස ද්වීහි විග්ගයහො. ඉති විග්ගයහ සති විවායදො, 

විවායදසතිවිඝායතො, විඝායතසතිවියහසා’.ඉතියසො විග්ගහඤ්චවිවාදඤ්ච 
විඝාතඤ්ච වියහසඤ්ච අත්තනි සම්පස්සමායනො තඤ්යචව දිට්ඨිං පජහති

අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං න උපාදියති. එවයමතාසං දිට්ඨීනං පහානං යහොති, 
එවයමතාසංදිට්ඨීනංපටිනිස්සග්යගොයහොති. 

204. ‘‘තත්රග්ගියවස්සන, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො–‘එකච්චංයමඛමති, එකච්චංයමනක්ඛමතී’තිතත්ථවිඤ්ඤූ

පුරියසොඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘යායඛොයම අයංදිට්ඨි–එකච්චංයමඛමති, 

එකච්චංයමනක්ඛමතීති, ඉමඤ්යචඅහංදිට්ඨිංථාමසාපරාමාසාඅභිනිවිස්ස

යවොහයරයයං – ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති; ද්වීහියමඅස්සවිග්ගයහො
– යයො චායං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – සබ්බං යම

ඛමතීති, යයොචායංසමයණොවා බ්රාහ්මයණොවාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි–සබ්බං

යමනක්ඛමතීති–ඉයමහිඅස්සද්වීහි විග්ගයහො.ඉතිවිග්ගයහසතිවිවායදො, 

විවායදසතිවිඝායතො, විඝායතසතිවියහසා’.ඉතියසො විග්ගහඤ්චවිවාදඤ්ච
විඝාතඤ්ච වියහසඤ්ච අත්තනි සම්පස්සමායනො තඤ්යචව දිට්ඨිං පජහති

අඤ්ඤඤ්ච දිට්ඨිං න උපාදියති. එවයමතාසං දිට්ඨීනං පහානං යහොති, 
එවයමතාසං දිට්ඨීනංපටිනිස්සග්යගොයහොති. 

205. ‘‘අයං යඛො පනග්ගියවස්සන, කායයො රූ.) චාතුමහාභූතියකො 

[චාතුම්මහාභූතියකො (සී. සයා.)] මාතායපත්තිකසම්භයවො

ඔදනකුම්මාසුපචයයො අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො, 
අනිච්චයතොදුක්ඛයතොයරොගයතොගණ්ඩයතො සල්ලයතොඅඝයතොආබාධයතො

පරයතොපයලොකයතොසුඤ්ඤයතොඅනත්තයතොසමනුපස්සිතබ්යබො. තස්සිමං
කායං අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතො 
ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සයතො
යයොකායස්මංකායඡන්යදො කායස්යනයහොකායන්වයතාසාපහීයති. 

‘‘තිස්යසො යඛො ඉමා, අග්ගියවස්සන, යවදනා – සුඛා යවදනා, දුක්ඛා 

යවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා.යස්මං, අග්ගියවස්සන, සමයයසුඛංයවදනං

යවයදති, යනව තස්මං සමයය දුක්ඛං යවදනං යවයදති, න අදුක්ඛමසුඛං

යවදනං යවයදති; සුඛංයයව තස්මං සමයය යවදනං යවයදති. යස්මං, 

අග්ගියවස්සන, සමයය දුක්ඛං යවදනං යවයදති, යනවතස්මං සමයයසුඛං

යවදනං යවයදති, න අදුක්ඛමසුඛං යවදනං යවයදති; දුක්ඛංයයව තස්මං

සමයය යවදනං යවයදති. යස්මං, අග්ගියවස්සන, සමයය අදුක්ඛමසුඛං 

යවදනං යවයදති, යනව තස්මං සමයය සුඛං යවදනං යවයදති, න දුක්ඛං

යවදනංයවයදති; අදුක්ඛමසුඛංයයවතස්මංසමයයයවදනංයවයදති.සුඛාපි
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පටුන 

යඛො, අග්ගියවස්සන, යවදනා අනිච්චාසඞ්ඛතාපටිච්චසමුප්පන්නාඛයධම්මා

වයධම්මාවිරාගධම්මානියරොධධම්මා; දුක්ඛාපියඛො, අග්ගියවස්සන, යවදනා
අනිච්චා සඞ්ඛතා පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා

නියරොධධම්මා; අදුක්ඛමසුඛාපි යඛො, අග්ගියවස්සන, යවදනා අනිච්චා
සඞ්ඛතාපටිච්චසමුප්පන්නාඛයධම්මාවයධම්මාවිරාගධම්මානියරොධධම්මා. 

එවං පස්සං, අග්ගියවස්සන, සුතවා අරියසාවයකො සුඛායපි යවදනාය

නිබ්බන්දති, දුක්ඛායපි යවදනාය නිබ්බන්දති, අදුක්ඛමසුඛායපි යවදනාය 

නිබ්බන්දති; නිබ්බන්දංවිරජ්ජති, විරාගාවිමුච්චති.විමුත්තස්මං, විමුත්තමති

ඤාණං යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.එංවිමුත්තචිත්යතොයඛො, අග්ගියවස්සන, භික්ඛුන

යකනචිසංවදති, නයකනචිවිවදති, යඤ්චයලොයකවුත්තංයතන යවොහරති, 
අපරාමස’’න්ති. 

206. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවයතො

පිට්ඨියතො ඨියතොයහොතිභගවන්තංබීජයමායනො [වීජයමායනො(සී. .).)]. අථ
යඛො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘යතසං යතසං කිර යනො

භගවා ධම්මානං අභිඤ්ඤා පහානමාහ, යතසං යතසං කිර යනො සුගයතො
ධම්මානං අභිඤ්ඤා පටිනිස්සග්ගමාහා’’ති. ඉති හිදං ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස පටිසඤ්චික්ඛයතො අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චි.
දීඝනඛස්ස පන පරිබ්බාජකස්ස විරජං වීතමලංධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති. අථ යඛො දීඝනයඛො 
පරිබ්බාජයකො දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො
පරියයොගාළ්හධම්යමො තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විගතකථංකයථො
යවසාරජ්ජප්පත්යතොඅපරප්පච්චයයොසත්ථුසාසයන භගවන්තංඑතදයවොච–

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො 

යගොතම, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්ස වාමග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය
– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති – එවයමව යඛො යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

දීඝනඛසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. මාගණ්ඩිෙසුත්තං 

207. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාකුරූසු විහරතිකම්මාසධම්මං

නාම කුරූනං නිගයමො, භාරද්වාජයගොත්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අගයාගායර

තිණසන්ථාරයක [තිණසන්ථරයක (සී. සයා. කං. .).)]. අථ යඛො භගවා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය කම්මාසධම්මං පිණ්ඩාය
පාවිසි. කම්මාසධම්මං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
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පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන අඤ්ඤතයරො වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කම
දිවාවිහාරාය.තං වනසණ්ඩංඅජ්යඣොගායහත්වාඅඤ්ඤතරස්මංරුක්ඛමූයල

දිවාවිහාරං නිසීදි. අථ යඛො මාගණ්ඩියයො [මාගන්දියයො (සී. .).)] 
පරිබ්බාජයකො ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයන
භාරද්වාජයගොත්තස්ස බ්රාහ්මණස්සඅගයාගාරංයතනුපසඞ්කම.අද්දසායඛො
මාගණ්ඩියයොපරිබ්බාජයකො භාරද්වාජයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්සඅගයාගායර
තිණසන්ථාරකං පඤ්ඤත්තං. දිස්වාන භාරද්වාජයගොත්තං බ්රාහ්මණං
එතදයවොච – ‘‘කස්ස න්වයං යභොයතො භාරද්වාජස්ස අගයාගායර

තිණසන්ථාරයකො පඤ්ඤත්යතො, සමණයසයයානුරූපං [සමණයසයයාරූපං

(සී. .).)] මඤ්යඤ’’ති? ‘‘අත්ථි, යභො මාගණ්ඩිය, සමයණො යගොතයමො
සකයපුත්යතොසකයකුලාපබ්බමයතො.තංයඛොපනභවන්තංයගොතමංඑවං
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. තස්යසසා

යභොයතො යගොතමස්ස යසයයා පඤ්ඤත්තා’’ති. ‘‘දුද්දිට්ඨං වත, යභො

භාරද්වාජ, අද්දසාම; දුද්දිට්ඨං වත, යභොභාරද්වාජ, අද්දසාම!යයමයංතස්ස

යභොයතො යගොතමස්ස භූනහුයනො [භූනහනස්ස (සයා. කං.)] යසයයං

අද්දසාමා’’ති. ‘‘රක්ඛස්යසතං, මාගණ්ඩිය, වාචං; රක්ඛස්යසතං, මාගණ්ඩිය, 
වාචං. බහූ හි තස්ස යභොයතො යගොතමස්ස ඛත්තියපණ්ඩිතාපි
බ්රාහ්මණපණ්ඩිතාපි ගහපතිපණ්ඩිතාපි සමණපණ්ඩිතාපි අභිප්පසන්නා

විනීතා අරියය ඤායය ධම්යම කුසයල’’ති. ‘‘සම්මුඛා යචපි මයං, යභො

භාරද්වාජ, තංභවන්තංයගොතමංපස්යසයයාම, සම්මුඛාපිනං වයදයයාම –

‘භූනහු [භූනහයනො (සයා. කං.)] සමයණො යගොතයමො’ති. තං කිස්ස යහතු? 

එවඤ්හියනොසුත්යතඔචරතී’’ති.‘‘සයචතංයභොයතොමාගණ්ඩියස්සඅගරු 

ආයරොයචයයාම තං [ආයරොයචයයයමතං (සී. .).), ආයරොයචස්සාම තස්ස 

(සයා. කං.)] සමණස්ස යගොතමස්සා’’ති. ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො භවං
භාරද්වායජො වුත්යතොවනංවයදයයා’’ති. 

208. අස්යසොසි යඛො භගවා දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය 
අතික්කන්තමානුසිකාය භාරද්වාජයගොත්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස මාගණ්ඩියයන
පරිබ්බාජයකනසද්ධිං ඉමංකථාසල්ලාපං. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං 
පටිසල්ලානාවුට්ඨියතොයයනභාරද්වාජයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්සඅගයාගාරං 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වානිසීදිභගවාපඤ්ඤත්යතතිණසන්ථාරයක.

අථ යඛො භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො

භාරද්වාජයගොත්තංබ්රාහ්මණංභගවාඑතදයවොච–‘‘අහු පනයත, භාරද්වාජ, 
මාගණ්ඩියයන පරිබ්බාජයකන සද්ධිං ඉමංයයව තිණසන්ථාරකං ආරබ්භ

යකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති? එවං වුත්යත, භාරද්වාජයගොත්යතො 
බ්රාහ්මයණොසංවිග්යගොයලොමහට්ඨජායතොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘එතයදව
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යඛො පන මයං යභොයතො යගොතමස්ස ආයරොයචතුකාමා. අථ ච පන භවං

යගොතයමොඅනක්ඛාතංයයවඅක්ඛාසී’’ති.අයඤ්චහි [අයඤ්චහිදං(සී.සයා.
කං..).)] භගවයතො භාරද්වාජයගොත්යතනබ්රාහ්මයණනසද්ධිංඅන්තරාකථා
විප්පකතා යහොති. අථ යඛො මාගණ්ඩියයො පරිබ්බාජයකො ජඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමමායනොඅනුවිචරමායනොයයන භාරද්වාජයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්ස

අගයාගාරං යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොමාගණ්ඩියංපරිබ්බාජකංභගවාඑතදයවොච– 

209. ‘‘චක්ඛුං යඛො, මාගණ්ඩිය, රූපාරාමං රූපරතං රූපසම්මුදිතං. තං

තථාගතස්ස දන්තං ගුත්තං රක්ඛිතං සංවුතං, තස්ස ච සංවරාය ධම්මං

යදයසති.ඉදංනුයතඑතං, මාගණ්ඩිය, සන්ධායභාසිතං–‘භූනහුසමයණො 

යගොතයමො’’’ති? ‘‘එතයදවයඛොපනයම, යභොයගොතම, සන්ධායභාසිතං–

‘භූනහු සමයණො යගොතයමො’ති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්හි යනො සුත්යත

ඔචරතී’’ති. ‘‘යසොතං යඛො, මාගණ්ඩිය, සද්දාරාමං…යප.… ඝානං.20273

යඛො, මාගණ්ඩියගන්ධාරාමං…මව්හා යඛො, මාගණ්ඩිය, රසාරාමා රසරතා 

රසසම්මුදිතා. සා තථාගතස්ස දන්තා ගුත්තා රක්ඛිතා සංවුතා, තස්සා ච

සංවරාය ධම්මංයදයසති.ඉදංනුයතඑතං, මාගණ්ඩිය, සන්ධායභාසිතං–

‘භූනහු සමයණො යගොතයමො’’’ති? ‘‘එතයදව යඛො පන යම, යභො යගොතම, 

සන්ධායභාසිතං–‘භූනහුසමයණොයගොතයමො’ති.තං කිස්සයහතු? එවඤ්හි

යනො සුත්යත ඔචරතී’’ති. ‘‘කායයො යඛො, මාගණ්ඩිය, යඵොට්ඨබ්බාරායමො 

යඵොට්ඨබ්බරයතො…යප.… මයනො යඛො, මාගණ්ඩිය, ධම්මාරායමො
ධම්මරයතොධම්මසම්මුදියතො.යසො තථාගතස්ස දන්යතොගුත්යතො රක්ඛියතො

සංවුයතො, තස්සචසංවරායධම්මංයදයසති.ඉදංනු යතඑතං, මාගණ්ඩිය, 

සන්ධාය භාසිතං – ‘භූනහු සමයණො යගොතයමො’’’ති? ‘‘එතයදව යඛො පන

යම, යභො යගොතම, සන්ධාය භාසිතං – ‘භූනහු සමයණො යගොතයමො’ති. තං

කිස්සයහතු? එවඤ්හියනොසුත්යතඔචරතී’’ති. 

210. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය – ‘ඉයධකච්යචො 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි පරිචාරිතපුබ්යබො අස්ස ඉට්යඨහි කන්යතහි

මනායපහිපියරූයපහිකාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසො අපයරනසමයයන
රූපානංයයව සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා රූපතණ්හං පහාය රූපපරිළාහං
පටිවියනොයදත්වා විගතපිපායසො අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො විහයරයය.

ඉමස්ස පන යත, මාගණ්ඩිය, කිමස්ස වචනීය’’’න්ති? ‘‘න කිඤ්චි, යභො 

යගොතම’’. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය – ‘ඉයධකච්යචො
යසොතවිඤ්යඤයයයහි සද්යදහි…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයයහි ගන්යධහි…
මව්හාවිඤ්යඤයයයහි රයසහි… කායවිඤ්යඤයයයහි යඵොට්ඨබ්යබහි
පරිචාරිතපුබ්යබො අස්ස ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි පියරූයපහි

කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසො අපයරන සමයයන යඵොට්ඨබ්බානංයයව
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පටුන 

සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
විදිත්වා යඵොට්ඨබ්බතණ්හං පහාය යඵොට්ඨබ්බපරිළාහං පටිවියනොයදත්වා

විගතපිපායසො අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො විහයරයය. ඉමස්ස පන යත, 

මාගණ්ඩිය, කිමස්සවචනීය’’’න්ති? ‘‘න කිඤ්චි, යභොයගොතම’’. 

211. ‘‘අහං යඛො පන, මාගණ්ඩිය, පුබ්යබ අගාරියභූයතො සමායනො
පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරසිං 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි පියරූයපහි

කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසොතවිඤ්යඤයයයහි සද්යදහි…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයයහි ගන්යධහි… මව්හාවිඤ්යඤයයයහි රයසහි…
කායවිඤ්යඤයයයහි යඵොට්ඨබ්යබහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි

පියරූයපහි කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි. තස්ස මය්හං, මාගණ්ඩිය, තයයො

පාසාදා අයහසුං–එයකොවස්සියකො, එයකොයහමන්තියකො, එයකොගිම්හියකො.

යසො යඛො අහං, මාගණ්ඩිය, වස්සියක පාසායද වස්සියක චත්තායරො 

[වස්සියක පාසායද චත්තායරො (සයා. කං.)] මායස නිප්පුරියසහි තූරියයහි 

[තුරියයහි(සී. සයා.කං..).)] පරිචාරයමායනො [පරිචාරියමායනො (සබ්බත්ථ)] 
න යහට්ඨාපාසාදං ඔයරොහාම. යසො අපයරන සමයයන කාමානංයයව
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
විදිත්වා කාමතණ්හං පහාය කාමපරිළාහං පටිවියනොයදත්වා විගතපිපායසො 
අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො විහරාම. යසො අඤ්යඤ සත්යත පස්සාම
කායමසු අවීතරායග කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමායන කාමපරිළායහන

පරිඩය්හමායන කායම පටියසවන්යත. යසො යතසං න පියහම, න තත්ථ 

අභිරමාම. තංකිස්සයහතු? යාහයං, මාගණ්ඩිය, රති, අඤ්ඤයත්රව කායමහි
අඤ්ඤත්රඅකුසයලහිධම්යමහි–අපිදිබ්බංසුඛං සමධිගය්හතිට්ඨති–තාය

රතියාරමමායනොහීනස්සනපියහම, නතත්ථ අභිරමාම. 

212. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඩ්යඪො
මහද්ධයනො මහායභොයගො පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො
පරිචායරයය චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහිරූයපහි…යප.…යඵොට්ඨබ්යබහිඉට්යඨහි
කන්යතහිමනායපහි පියරූයපහිකාමූපසංහියතහිරජනීයයහි.යසොකායයන
සුචරිතං චරිත්වා වාචායසුචරිතං චරිත්වා මනසා සුචරිතං චරිත්වාකායස්ස
යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය යදවානං
තාවතිංසානං සහබයතං. යසො තත්ථනන්දයන වයන අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො
දිබ්යබහිපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පියතොසමඞ්ගීභූයතො පරිචායරයය.යසො
පස්යසයය ගහපතිං වා ගහපතිපුත්තං වා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතං 
සමඞ්ගීභූතංපරිචාරයමානං. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, අපිනුයසො යදවපුත්යතොනන්දයනවයන
අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො දිබ්යබහි පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො
සමඞ්ගීභූයතො පරිචාරයමායනො අමුස්ස ගහපතිස්ස වා ගහපතිපුත්තස්ස වා

පියහයය, මානුසකානංවාපඤ්චන්නංකාමගුණානංමානුසයකහිවා කායමහි
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පටුන 

ආවට්යටයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම’’. තං කිස්ස යහතු? 

මානුසයකහි, යභො යගොතම, කායමහි දිබ්බකාමා අභික්කන්තතරා ච

පණීතතරා චා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො අහං, මාගණ්ඩිය, පුබ්යබ අගාරියභූයතො
සමායනො පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරසිං
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි පියරූයපහි 

කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසොතවිඤ්යඤයයයහි සද්යදහි…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයයහි ගන්යධහි… මව්හාවිඤ්යඤයයයහි රයසහි…
කායවිඤ්යඤයයයහි යඵොට්ඨබ්යබහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි
පියරූයපහි කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි. යසො අපයරන සමයයන
කාමානංයයව සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා කාමතණ්හං පහාය කාමපරිළාහං
පටිවියනොයදත්වාවිගතපිපායසොඅජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො විහරාම.යසො
අඤ්යඤ සත්යත පස්සාම කායමසු අවීතරායග කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමායන 

කාමපරිළායහන පරිඩය්හමායන කායම පටියසවන්යත, යසො යතසං න

පියහම, න තත්ථ අභිරමාම. තං කිස්ස යහතු? යාහයං, මාගණ්ඩිය, රති
අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි ධම්යමහි – අපි දිබ්බං සුඛං

සමධිගය්හ තිට්ඨති –තාය රතියා රමමායනො හීනස්සන පියහම, නතත්ථ
අභිරමාම. 

213. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, කුට්ඨී පුරියසො අරුගත්යතො
පක්කගත්යතො කිමීහි ඛජ්ජමායනො නයඛහි වණමුඛානි විප්පතච්ඡමායනො 
අඞ්ගාරකාසුයා කායං පරිතායපයය. තස්ස මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා
භිසක්කං සල්ලකත්තංඋපට්ඨායපයයං.තස්සයසොභිසක්යකොසල්ලකත්යතො

යභසජ්ජං කයරයය. යසො තං යභසජ්ජං ආගම්ම කුට්යඨහි පරිමුච්යචයය, 
අයරොයගොඅස්සසුඛීයසරීසයංවසීයයන කාමංගයමො.යසොඅඤ්ඤංකුට්ඨිං
පුරිසං පස්යසයය අරුගත්තං පක්කගත්තං කිමීහි ඛජ්ජමානං නයඛහි
වණමුඛානිවිප්පතච්ඡමානංඅඞ්ගාරකාසුයාකායංපරිතායපන්තං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, අපි නු යසො පුරියසො අමුස්ස කුට්ඨිස්ස

පුරිසස්සපියහයයඅඞ්ගාරකාසුයාවායභසජ්ජංපටියසවනායවා’’ති? ‘‘යනො 

හිදං, යභො යගොතම. තං කිස්ස යහතු? යරොයග හි, යභො යගොතම, සති 

යභසජ්යජන කරණීයං යහොති, යරොයග අසති න යභසජ්යජන කරණීයං

යහොතී’’ති.‘‘එවයමවයඛොඅහං, මාගණ්ඩිය, පුබ්යබඅගාරියභූයතොසමායනො

පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරසිං, 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි පියරූයපහි 

කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසොතවිඤ්යඤයයයහි සද්යදහි…යප.…
ඝානවිඤ්යඤයයයහි ගන්යධහි… මව්හාවිඤ්යඤයයයහි රයසහි…
කායවිඤ්යඤයයයහි යඵොට්ඨබ්යබහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි
පියරූයපහි කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි. යසො අපයරන සමයයන
කාමානංයයව සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
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නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා කාමතණ්හං පහාය කාමපරිළාහං 
පටිවියනොයදත්වාවිගතපිපායසො අජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතොවිහරාම.යසො
අඤ්යඤ සත්යත පස්සාම කායමසු අවීතරායග කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමායන
කාමපරිළායහන පරිඩය්හමායන කායම පටියසවන්යත. යසො යතසං න 

පියහම, න තත්ථ අභිරමාම. තං කිස්ස යහතු? යාහයං, මාගණ්ඩිය, රති, 
අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි ධම්යමහි – අපි දිබ්බං සුඛං

සමධිගය්හතිට්ඨති –තාය රතියා රමමායනො හීනස්සන පියහම, නතත්ථ
අභිරමාම. 

214. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, කුට්ඨී පුරියසො අරුගත්යතො
පක්කගත්යතො කිමීහි ඛජ්ජමායනො නයඛහි වණමුඛානි විප්පතච්ඡමායනො 
අඞ්ගාරකාසුයා කායං පරිතායපයය. තස්ස මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා
භිසක්කංසල්ලකත්තංඋපට්ඨායපයයං.තස්සයසො භිසක්යකොසල්ලකත්යතො

යභසජ්ජං කයරයය. යසො තං යභසජ්ජං ආගම්ම කුට්යඨහි පරිමුච්යචයය, 
අයරොයගො අස්ස සුඛී යසරී සයංවසී යයන කාමං ගයමො. තයමනං ද්යව
බලවන්යතො පුරිසානානාබාහාසුගයහත්වාඅඞ්ගාරකාසුංඋපකඩ්යඪයයං. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, අපිනුයසොපුරියසොඉතිචිතියචවකායං 

සන්නායමයයා’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අසු හි, 

යභො යගොතම, අග්ගි දුක්ඛසම්ඵස්යසො යචව මහාභිතායපො ච මහාපරිළායහො

චා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, ඉදායනව නු යඛො යසො අග්ගි
දුක්ඛසම්ඵස්යසොයචවමහාභිතායපොචමහාපරිළායහොච උදාහුපුබ්යබපියසො

අග්ගිදුක්ඛසම්ඵස්යසොයචවමහාභිතායපොචමහාපරිළායහොචා’’ති? ‘‘ඉදානි

යචව, යභො යගොතම, යසො අග්ගි දුක්ඛසම්ඵස්යසො යචව මහාභිතායපො ච

මහාපරිළායහොච, පුබ්යබපියසොඅග්ගි දුක්ඛසම්ඵස්යසොයචවමහාභිතායපොච

මහාපරිළායහො ච. අසුච [අසුහි ච (සී. .).)], යභො යගොතම, කුට්ඨී පුරියසො
අරුගත්යතො පක්කගත්යතො කිමීහි ඛජ්ජමායනො නයඛහි වණමුඛානි
විප්පතච්ඡමායනො උපහතින්ද්රියයො දුක්ඛසම්ඵස්යසයයව අග්ගිස්මං සුඛමති

විපරීතසඤ්ඤං පච්චලත්ථා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මාගණ්ඩිය, අතීතම්පි

අද්ධානං කාමා දුක්ඛසම්ඵස්සා යචව මහාභිතාපා ච මහාපරිළාහා ච, 
අනාගතම්පිඅද්ධානංකාමාදුක්ඛසම්ඵස්සායචවමහාභිතාපාචමහාපරිළාහා

ච, එතරහිපි පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංකාමාදුක්ඛසම්ඵස්සායචවමහාභිතාපා

ච මහාපරිළාහා ච. ඉයම ච, මාගණ්ඩිය, සත්තා කායමසු අවීතරාගා
කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමානා කාමපරිළායහන පරිඩය්හමානා උපහතින්ද්රියා
දුක්ඛසම්ඵස්යසසුයයවකායමසුසුඛමතිවිපරීතසඤ්ඤං පච්චලත්ථුං. 

215. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, කුට්ඨී පුරියසො අරුගත්යතො 
පක්කගත්යතො කිමීහි ඛජ්ජමායනො නයඛහි වණමුඛානි විප්පතච්ඡමායනො

අඞ්ගාරකාසුයා කායං පරිතායපති. යථා යථා යඛො, මාගණ්ඩිය, අසු කුට්ඨී
පුරියසො අරුගත්යතොපක්කගත්යතො කිමීහිඛජ්ජමායනොනයඛහිවණමුඛානි
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විප්පතච්ඡමායනො අඞ්ගාරකාසුයා කායං පරිතායපති තථා තථා’ස්ස [තථා
තථාතස්යසව(සයා.කං.ක.)] තානිවණමුඛානි අසුචිතරානි යචවයහොන්ති

දුග්ගන්ධතරානි ච පූතිකතරානි ච, යහොති යචව කාචි සාතමත්තා

අස්සාදමත්තා – යදිදං වණමුඛානං කණ්ඩූවනයහතු; එවයමව යඛො, 

මාගණ්ඩිය, සත්තා කායමසු අවීතරාගා කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමානා

කාමපරිළායහන ච පරිඩය්හමානා කායම පටියසවන්ති. යථා යථා යඛො, 

මාගණ්ඩිය, සත්තා කායමසු අවීතරාගා කාමතණ්හාහි ඛජ්ජමානා 
කාමපරිළායහන ච පරිඩය්හමානා කායම පටියසවන්ති තථා තථා යතසං

යතසං සත්තානං කාමතණ්හා යචව පවඩ්ඪති, කාමපරිළායහන ච

පරිඩය්හන්ති, යහොති යචව සාතමත්තා අස්සාදමත්තා – යදිදං
පඤ්චකාමගුයණපටිච්ච. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, අපිනුයතදිට්යඨොවාසුයතොවාරාජා වා
රාජමහාමත්යතො වා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො
පරිචාරයමායනො කාමතණ්හං අප්පහාය කාමපරිළාහං අප්පටිවියනොයදත්වා
විගතපිපායසොඅජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො විහාසිවාවිහරතිවාවිහරිස්සති

වා’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභො යගොතම’’. ‘‘සාධු, මාගණ්ඩිය!මයාපියඛොඑතං, 

මාගණ්ඩිය, යනව දිට්ඨං න සුතං රාජා වා රාජමහාමත්යතො වා පඤ්චහි
කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචාරයමායනො කාමතණ්හං 
අප්පහාය කාමපරිළාහං අප්පටිවියනොයදත්වා විගතපිපායසො අජ්ඣත්තං

වූපසන්තචිත්යතො විහාසිවාවිහරතිවාවිහරිස්සතිවා.අථයඛො, මාගණ්ඩිය, 
යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා විගතපිපාසා අජ්ඣත්තං
වූපසන්තචිත්තා විහාසුං වා විහරන්ති වා විහරිස්සන්ති වා සබ්යබ යත
කාමානංයයව සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා කාමතණ්හං පහාය කාමපරිළාහං
පටිවියනොයදත්වා විගතපිපාසා අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්තා විහාසුං වා
විහරන්ති වා විහරිස්සන්ති වා’’ති. අථ යඛො භගවා තායං යවලායං ඉමං
උදානංඋදායනසි– 

‘‘ආයරොගයපරමාලාභා, නිබ්බානංපරමංසුඛං; 

අට්ඨඞ්ගියකොචමග්ගානං, යඛමංඅමතගාමන’’න්ති. 

216. එවංවුත්යත, මාගණ්ඩියයොපරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, යභොයගොතම, අබ්භුතං, යභොයගොතම!යාවසුභාසිතංචිදංයභොතා

යගොතයමන– ‘ආයරොගයපරමා ලාභා, නිබ්බානංපරමංසුඛ’න්ති.මයාපියඛො

එතං, යභො යගොතම, සුතං පුබ්බකානං පරිබ්බාජකානං ආචරියපාචරියානං

භාසමානානං – ‘ආයරොගයපරමා ලාභා, නිබ්බානං පරමං සුඛ’න්ති; තයිදං, 

යභොයගොතම, සයමතී’’ති.‘‘යංපනයතඑතං, මාගණ්ඩිය, සුතංපුබ්බකානං

පරිබ්බාජකානං ආචරියපාචරියානං භාසමානානං – ‘ආයරොගයපරමා ලාභා, 

නිබ්බානං පරමං සුඛ’න්ති, කතමං තං ආයරොගයං, කතමං තං
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නිබ්බාන’’න්ති? එවං වුත්යත, මාගණ්ඩියයො පරිබ්බාජයකො සකායනව සුදං

ගත්තානි පාණිනා අයනොමජ්ජති – ‘‘ඉදන්තං, යභො යගොතම, ආයරොගයං, 

ඉදන්තං නිබ්බානං. අහඤ්හි, යභො යගොතම, එතරහි අයරොයගො සුඛී, න මං
කිඤ්චිආබාධතී’’ති. 

217. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, ජච්චන්යධොපුරියසො; යසොන පස්යසයය 

කණ්හසුක්කානි රූපානි, න පස්යසයය නීලකානි රූපානි, න පස්යසයය

.)තකානි රූපානි, න පස්යසයය යලොහිතකානි රූපානි, න පස්යසයය 

මඤ්මට්ඨකානි [මඤ්යජට්ඨිකානි(සී.සයා.කං..).), මඤ්යජට්ඨකානි(ක.)] 

රූපානි, නපස්යසයයසමවිසමං, නපස්යසයය තාරකරූපානි, නපස්යසයය

චන්දිමසූරියය.යසොසුයණයයචක්ඛුමයතොභාසමානස්ස–‘යඡකං වත, යභො, 
ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං නිම්මලං සුචී’ති! යසො ඔදාතපරියයසනං චයරයය.
තයමනං අඤ්ඤතයරො පුරියසො යතලමලිකයතන සාහුළිචීයරන 

[යතලමසිකයතනසාහුළචීවයරන(සී.සයා.කං..).)] වඤ්යචයය– ‘ඉදංයත, 

අම්යභො පුරිස, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං නිම්මලං සුචී’ති. යසො තං 

පටිග්ගණ්යහයය, පටිග්ගයහත්වා පාරුයපයය, පාරුයපත්වා අත්තමයනො

අත්තමනවාචං නිච්ඡායරයය – ‘යඡකං වත, යභො, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං
නිම්මලංසුචී’ති! 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, අපි නු යසො ජච්චන්යධො පුරියසො 

ජානන්යතො පස්සන්යතො අමුං යතලමලිකතං සාහුළිචීරං පටිග්ගණ්යහයය, 

පටිග්ගයහත්වා පාරුයපයය, පාරුයපත්වා අත්තමයනො අත්තමනවාචං

නිච්ඡායරය්ය – ‘යඡකං වත, යභො, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපංනිම්මලං සුචී’ති

උදාහු චක්ඛුමයතො සද්ධායා’’ති? ‘‘අජානන්යතො හි, යභො යගොතම, 
අපස්සන්යතො යසො ජච්චන්යධො පුරියසො අමුං යතලමලිකතං සාහුළිචීරං 

පටිග්ගණ්යහයය, පටිග්ගයහත්වා පාරුයපයය, පාරුයපත්වා අත්තමයනො

අත්තමනවාචං නිච්ඡායරයය – ‘යඡකං වත, යභො, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං

නිම්මලං සුචී’ති, චක්ඛුමයතො සද්ධායා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මාගණ්ඩිය, 

අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා අන්ධා අචක්ඛුකා අජානන්තා ආයරොගයං, 

අපස්සන්තා නිබ්බානං, අථ ච පනිමං ගාථං භාසන්ති – ‘ආයරොගයපරමා

ලාභා, නිබ්බානංපරමං සුඛ’න්ති.පුබ්බයකයහසා, මාගණ්ඩිය, අරහන්යතහි

සම්මාසම්බුද්යධහිගාථාභාසිතා – 

‘ආයරොගයපරමා ලාභා, නිබ්බානංපරමංසුඛං; 

අට්ඨඞ්ගියකොචමග්ගානං, යඛමංඅමතගාමන’න්ති. 

218. ‘‘සාඑතරහිඅනුපුබ්යබනපුථුජ්ජනගාථා [පුථුජ්ජනගතා (සී..).)]. 

අයං යඛො පන, මාගණ්ඩිය, කායයො යරොගභූයතො ගණ්ඩභූයතො සල්ලභූයතො

අඝභූයතො ආබාධභූයතො, යසො ත්වං ඉමං කායං යරොගභූතං ගණ්ඩභූතං 

සල්ලභූතං අඝභූතං ආබාධභූතං – ‘ඉදන්තං, යභො යගොතම, ආයරොගයං, 
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ඉදන්තංනිබ්බාන’න්ති වයදසි.තඤ්හියත, මාගණ්ඩිය, අරියංචක්ඛුංනත්ථි

යයන ත්වං අරියයන චක්ඛුනා ආයරොගයං ජායනයයාසි, නිබ්බානං
පස්යසයයාසී’’ති.‘‘එවංපසන්යනොඅහංයභොයතො යගොතමස්ස!පයහොතියම

භවං යගොතයමො තථා ධම්මං යදයසතුං යථාහං ආයරොගයං ජායනයයං, 
නිබ්බානංපස්යසයය’’න්ති. 

219. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, ජච්චන්යධොපුරියසො; යසොනපස්යසයය

කණ්හසුක්කානි රූපානි, න පස්යසයය නීලකානි රූපානි, න පස්යසයය

.)තකානි රූපානි, න පස්යසයය යලොහිතකානි රූපානි, න පස්යසයය 

මඤ්මට්ඨකානිරූපානි, නපස්යසයයසමවිසමං, නපස්යසයයතාරකරූපානි, 
න පස්යසයයචන්දිමසූරියය.තස්සමත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතාභිසක්කං
සල්ලකත්තං උපට්ඨායපයයං. තස්ස යසො භිසක්යකො සල්ලකත්යතො

යභසජ්ජංකයරයය.යසොතංයභසජ්ජං ආගම්මනචක්ඛූනිඋප්පායදයය, න 

චක්ඛූනි වියසොයධයය. තං කිං මඤ්ඤසි, මාගණ්ඩිය, නනු යසො යවජ්යජො

යාවයදව කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති? ‘‘එවං, යභො යගොතම’’.

‘‘එවයමව යඛො, මාගණ්ඩිය, අහඤ්යච යත ධම්මං යදයසයයං – ‘ඉදන්තං

ආයරොගයං, ඉදන්තං නිබ්බාන’න්ති, යසො ත්වං ආයරොගයං න ජායනයයාසි, 

නිබ්බානංනපස්යසයයාසි.යසොමමස්සකිලමයථො, සාමමස්සවියහසා’’ති.
‘‘එවං පසන්යනො අහං යභොයතො යගොතමස්ස. පයහොති යම භවං යගොතයමො

තථා ධම්මං යදයසතුං යථාහං ආයරොගයං ජායනයයං, නිබ්බානං
පස්යසයය’’න්ති. 

220. ‘‘යසයයථාපි, මාගණ්ඩිය, ජච්චන්යධොපුරියසො; යසොන පස්යසයය

කණ්හසුක්කානි රූපානි, න පස්යසයය නීලකානි රූපානි, න පස්යසයය 

.)තකානි රූපානි, න පස්යසයය යලොහිතකානි රූපානි, න පස්යසයය

මඤ්මට්ඨකානි රූපානි, නපස්යසයයසමවිසමං, නපස්යසයයතාරකරූපානි, 
න පස්යසයය චන්දිමසූරියය. යසො සුයණයය චක්ඛුමයතො භාසමානස්ස –

‘යඡකං වත, යභො, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං නිම්මලං සුචී’ති! යසො
ඔදාතපරියයසනංචයරයය.තයමනංඅඤ්ඤතයරො පුරියසොයතලමලිකයතන

සාහුළිචීයරනවඤ්යචයය–‘ඉදංයත, අම්යභො පුරිස, ඔදාතංවත්ථංඅභිරූපං

නිම්මලං සුචී’ති. යසො තං පටිග්ගණ්යහයය, පටිග්ගයහත්වා පාරුයපයය.
තස්සමත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතාභිසක්කංසල්ලකත්තං උපට්ඨායපයයං.
තස්සයසොභිසක්යකොසල්ලකත්යතොයභසජ්ජංකයරයය–උද්ධංවියරචනං 
අයධොවියරචනං අඤ්ජනං පච්චඤ්ජනං නත්ථුකම්මං. යසො තං යභසජ්ජං 

ආගම්මචක්ඛූනිඋප්පායදයය, චක්ඛූනිවියසොයධයය.තස්සසහ චක්ඛුප්පාදා
යයොඅමුස්මංයතලමලිකයතසාහුළිචීයරඡන්දරායගොයසොපහීයයථ.තඤ්ච

නං පුරිසං අමත්තයතොපි දයහයය, පච්චත්ථිකයතොපි දයහයය, අපි ච ජීවිතා

යවොයරොයපතබ්බං මඤ්යඤයය–‘දීඝරත්තංවත, යභො, අහංඉමනාපුරියසන

යතලමලිකයතන සාහුළිචීයරනනිකයතො වඤ්චියතො පලුද්යධො – ඉදං යත, 

අම්යභො පුරිස, ඔදාතං වත්ථං අභිරූපං නිම්මලං සුචී’ති. එවයමව යඛො, 
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මාගණ්ඩිය, අහඤ්යචයත ධම්මංයදයසයයං–‘ඉදන්තංආයරොගයං, ඉදන්තං

නිබ්බාන’න්ති. යසොත්වංආයරොගයං ජායනයයාසි, නිබ්බානං පස්යසයයාසි.
තස්සයතසහචක්ඛුප්පාදායයො පඤ්චසුපාදානක්ඛන්යධසුඡන්දරායගොයසො

පහීයයථ; අපිචයතඑවමස්ස–‘දීඝරත්තංවත, යභො, අහංඉමනාචිත්යතන

නිකයතො වඤ්චියතො පලුද්යධො [පලද්යධො (සී. .).)]. අහඤ්හි රූපංයයව

උපාදියමායනො උපාදියිං, යවදනංයයව උපාදියමායනො උපාදියිං, 

සඤ්ඤංයයව උපාදියමායනො උපාදියිං, සඞ්ඛායරයයව උපාදියමායනො

උපාදියිං, විඤ්ඤාණංයයව උපාදියමායනො උපාදියිං. තස්ස යම

උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති; එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොතී’’’ති. ‘‘එවං පසන්යනො අහං යභොයතො 
යගොතමස්ස! පයහොති යම භවං යගොතයමො තථා ධම්මං යදයසතුං යථාහං
ඉමම්හාආසනාඅනන්යධො වුට්ඨයහයය’’න්ති. 

221. ‘‘යතන හි ත්වං, මාගණ්ඩිය, සප්පුරියස භයජයයාසි. යයතො යඛො 

ත්වං, මාගණ්ඩිය, සප්පුරියස භමස්සසි තයතො ත්වං, මාගණ්ඩිය, සද්ධම්මං

යසොස්සසි; යයතොයඛොත්වං, මාගණ්ඩිය, සද්ධම්මංයසොස්සසිතයතො ත්වං, 

මාගණ්ඩිය, ධම්මානුධම්මං පටිපජ්මස්සසි; යයතො යඛො ත්වං, මාගණ්ඩිය, 

ධම්මානුධම්මං පටිපජ්මස්සසිතයතොත්වං, මාගණ්ඩිය, සාමංයයවඤස්සසි, 

සාමං දක්ඛිස්සසි–ඉයමයරොගාගණ්ඩාසල්ලා; ඉධයරොගාගණ්ඩාසල්ලා

අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. තස්ස යම උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, 

භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති; එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. 

222. එවං වුත්යත, මාගණ්ඩියයො පරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑතදයවොච–

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම! යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය 

– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං

ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං යභොයතො යගොතමස්ස

සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පද’’න්ති. ‘‘යයො යඛො, මාගණ්ඩිය, 

අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්යබොඉමස්මංධම්මවිනයය ආකඞ්ඛතිපබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛති

උපසම්පදං, යසොචත්තායරොමායසපරිවසති; චතුන්නං මාසානංඅච්චයයන

ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ පබ්බායජන්ති, උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය. අපි ච

යමත්ථපුග්ගලයවමත්තතාවිදිතා’’ති.‘‘සයච, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියපුබ්බා

ඉමස්මං ධම්මවිනයය ආකඞ්ඛන්තා පබ්බජ්ජං, ආකඞ්ඛන්තා උපසම්පදං

චත්තායරො මායස පරිවසන්ති, චතුන්නං මාසානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා

භික්ඛූ පබ්බායජන්ති උපසම්පායදන්ති භික්ඛුභාවාය; අහං චත්තාරි වස්සානි
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පරිවසිස්සාම, චතුන්නං වස්සානං අච්චයයන ආරද්ධචිත්තා භික්ඛූ 

පබ්බායජන්තු, උපසම්පායදන්තු භික්ඛුභාවායා’’ති. අලත්ථ යඛො 

මාගණ්ඩියයො පරිබ්බාජයකො භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ
උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා මාගණ්ඩියයො එයකො
වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව –
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං 

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො
පනායස්මාමාගණ්ඩියයො අරහතංඅයහොසීති. 

මාගණ්ඩියසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. සන්දකසුත්තං 

223. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසම්බයං විහරති
යඝොසිතාරායම. යතන යඛො පන සමයයන සන්දයකො පරිබ්බාජයකො 
පිලක්ඛගුහායංපටිවසතිමහතියාපරිබ්බාජකපරිසායසද්ධිං පඤ්චමත්යතහි 
පරිබ්බාජකසයතහි. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමාවුයසො, යයන
යදවකතයසොබ්යභො යතනුපසඞ්කමස්සාම ගුහාදස්සනායා’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං යයන
යදවකතයසොබ්යභො යතනුපසඞ්කම. යතන යඛො පන සමයයන සන්දයකො
පරිබ්බාජයකො මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො යහොති
උන්නාදිනියා උච්චාසද්දමහාසද්දාය අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං 

කයථන්තියා, යසයයථිදං–රාජකථංයචොරකථංමහාමත්තකථංයසනාකථං
භයකථංයුද්ධකථං අන්නකථංපානකථංවත්ථකථංසයනකථංමාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනපදකථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං 
ඉතිභවාභවකථංඉතිවා. අද්දසායඛොසන්දයකොපරිබ්බාජයකොආයස්මන්තං

ආනන්දං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන සකං පරිසං සණ්ඨායපසි – 

‘‘අප්පසද්දා යභොන්යතො යහොන්තු, මා යභොන්යතො සද්දමකත්ථ; අයං
සමණස්සයගොතමස්සසාවයකොආගච්ඡතිසමයණොආනන්යදො.යාවතායඛො 

පන සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකා යකොසම්බයං පටිවසන්ති, අයං යතසං
අඤ්ඤතයරො සමයණො ආනන්යදො. අප්පසද්දකාමා යඛො පන යත

ආයස්මන්යතොඅප්පසද්දවිනීතාඅප්පසද්දස්සවණ්ණවාදියනො; අප්යපවනාම
අප්පසද්දංපරිසංවිදිත්වාඋපසඞ්කමතබ්බංමඤ්යඤයයා’’ති.අථයඛො යත
පරිබ්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං. 
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224. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන සන්දයකො පරිබ්බාජයකො 
යතනුපසඞ්කම. අථ යඛො සන්දයකො පරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තං ආනන්දං

එතදයවොච – ‘‘එතු යඛො භවං ආනන්යදො, ස්වාගතං යභොයතො ආනන්දස්ස.
චිරස්සංයඛොභවංආනන්යදොඉමංපරියායමකාසි යදිදංඉධාගමනාය.නිසීදතු

භවං ආනන්යදො, ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි යඛො ආයස්මා 
ආනන්යදො පඤ්ඤත්යත ආසයන. සන්දයකොපි යඛො පරිබ්බාජයකො
අඤ්ඤතරං නීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නං

යඛොසන්දකංපරිබ්බාජකං ආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච – ‘‘කායනුත්ථ, 

සන්දක, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා

විප්පකතා’’ති? ‘‘තිට්ඨයතසා, යභොආනන්ද, කථායායමයංඑතරහිකථාය 
සන්නිසින්නා.යනසායභොයතොආනන්දස්සකථාදුල්ලභාභවිස්සතිපච්ඡාපි
සවනාය. සාධු වත භවන්තංයයව ආනන්දං පටිභාතු සයක ආචරියයක

ධම්මීකථා’’ති. ‘‘යතන හි, සන්දක, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං යභො’’ති යඛො සන්දයකො පරිබ්බාජයකො ආයස්මයතො

ආනන්දස්සපච්චස්යසොසි.ආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච– ‘‘චත්තායරොයම, 

සන්දක, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
අබ්රහ්මචරියවාසා අක්ඛාතා චත්තාරි ච අනස්සාසිකානි බ්රහ්මචරියානි

අක්ඛාතානි, යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං න වයසයය, 

වසන්යතො ච [වසන්යතො වා (සී. .).) එවමුපරිපි අනාරාධනපක්යඛ] 

නාරායධයයඤායං ධම්මංකුසල’’න්ති. ‘‘කතයම පන යත, යභො ආනන්ද, 
යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන චත්තායරො 

අබ්රහ්මචරියවාසා අක්ඛාතා, යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියංන

වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසල’’න්ති? 

225. ‘‘ඉධ, සන්දක, එකච්යචොසත්ථාඑවංවාදීයහොතිඑවංදිට්ඨි– ‘නත්ථි

දින්නං, නත්ථියිට්ඨං, නත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං 

විපායකො, නත්ථිඅයංයලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථි

පිතා, නත්ථිසත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථියලොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතා
සම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවයදන්ති. චාතුමහාභූතියකො අයං පුරියසො යදා 

කාලඞ්කයරොති, පථවීපථවීකායංඅනුයපතිඅනුපගච්ඡති, ආයපොආයපොකායං

අනුයපතිඅනුපගච්ඡති, යතයජොයතයජොකායංඅනුයපතිඅනුපගච්ඡති, වායයො

වායයොකායං අනුයපති අනුපගච්ඡති, ආකාසං ඉන්ද්රියානි සඞ්කමන්ති.

ආසන්දිපඤ්චමා පුරිසා මතං ආදාය ගච්ඡන්ති, යාවාළාහනා පදානි

පඤ්ඤායන්ති. කායපොතකානි අට්ඨීනි භවන්ති. භස්සන්තා ආහුතියයො; 
දත්තුපඤ්ඤත්තං යදිදං දානං. යතසං තුච්ඡා මුසා විලායපො යය යකචි
අත්ථිකවාදං වදන්ති. බායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජන්ති 
විනස්සන්තිනයහොන්තිපරංමරණා’ති. 
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‘‘තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූපුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛොභවං

සත්ථාඑවංවාදීඑවංදිට්ඨි–නත්ථිදින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථිහුතං, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො, නත්ථි

පයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තාඔපපාතිකා, නත්ථි 
යලොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං
පරඤ්චයලොකංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවයදන්ති.චාතුමහාභූතියකො

අයං පුරියසො යදා කාලඞ්කයරොති, පථවී පථවීකායං අනුයපති අනුපගච්ඡති, 

ආයපොආයපොකායං අනුයපති අනුපගච්ඡති, යතයජොයතයජොකායංඅනුයපති

අනුපගච්ඡති, වායයොවායයොකායංඅනුයපති අනුපගච්ඡති, ආකාසංඉන්ද්රියානි

සඞ්කමන්ති. ආසන්දිපඤ්චමා පුරිසා මතං ආදාය ගච්ඡන්ති, යාවාළාහනා

පදානිපඤ්ඤායන්ති.කායපොතකානිඅට්ඨීනිභවන්ති.භස්සන්තා ආහුතියයො; 
දත්තුපඤ්ඤත්තං යදිදං දානං. යතසං තුච්ඡා මුසා විලායපො යය යකචි 

අත්ථිකවාදං වදන්ති. බායල ච පණ්ඩියත ච කායස්ස යභදා උච්ඡිජ්ජන්ති 
විනස්සන්තිනයහොන්ති පරං මරණා’ති. සයච ඉමස්ස යභොයතො සත්ථුයනො 

සච්චං වචනං, අකයතන යම එත්ථ කතං, අවුසියතන යම එත්ථ වුසිතං.

උයභොපිමයංඑත්ථසමසමා සාමඤ්ඤංපත්තා, යයොචාහංනවදාම‘උයභො

කායස්සයභදාඋච්ඡිජ්මස්සාම, විනස්සිස්සාම, නභවිස්සාමපරංමරණා’ති.
අතියරකං යඛො පනිමස්ස යභොයතො සත්ථුයනො නග්ගියං මුණ්ඩියං
උක්කුටිකප්පධානං යකසමස්සුයලොචනං යයොහං පුත්තසම්බාධසයනං 

[පුත්තසම්බාධවසනං (සී.)] අජ්ඣාවසන්යතො කාසිකචන්දනං 
පච්චනුයභොන්යතො මාලාගන්ධවියලපනං ධායරන්යතො ජාතරූපරජතං
සාදියන්යතො ඉමනා යභොතා සත්ථාරා සමසමගතියකො භවිස්සාම.
අභිසම්පරායං යසොහං කිං ජානන්යතො කිං පස්සන්යතො ඉමස්මං සත්ථරි

බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම? ‘යසො අබ්රහ්මචරියවායසො අය’න්ති – ඉති විදිත්වා

තස්මාබ්රහ්මචරියානිබ්බජ්ජපක්කමති [නිබ්බජ්ජාපක්කමති(සී.)]. අයංයඛො, 

සන්දක, යතනභගවතාජානතා පස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධනපඨයමො
අබ්රහ්මචරියවායසොඅක්ඛායතොයත්ථවිඤ්ඤූ පුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියං න

වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයය ඤායංධම්මංකුසලං. 

226. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා එවංවාදී යහොති 
එවංදිට්ඨි – ‘කයරොයතො කාරයයතො ඡින්දයතො යඡදාපයයතො පචයතො
පාචාපයයතො යසොචයයතො යසොචාපයයතො කිලමයතො කිලමාපයයතො
ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො පාණමතිපාතයයතො අදින්නං ආදියයතො සන්ධිං 
ඡින්දයතොනිල්යලොපංහරයතොඑකාගාරිකංකයරොයතොපරිපන්යථතිට්ඨයතො
පරදාරං ගච්ඡයතො මුසා භණයතො කයරොයතො න කරීයති පාපං.
ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමස්සා පථවියා පායණ එකං

මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථි තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි
පාපස්ස ආගයමො. දක්ඛිණඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො

ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො පචන්යතො පචායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි පාපස්සආගයමො.උත්තරඤ්යචපිගඞ්ගායතීරං 
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ගච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො. දායනන දයමන

සංයයමනසච්චවජ්යජනනත්ථිපුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්සආගයමො’ති. 

‘‘තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූපුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛො භවං
සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි –කයරොයතොකාරයයතො ඡින්දයතො යඡදාපයයතො
පචයතො පාචාපයයතො යසොචයතො යසොචාපයයතො කිලමයතො කිලමාපයයතො
ඵන්දයතො ඵන්දාපයයතො පාණමතිපාතයයතො අදින්නං ආදියයතො සන්ධිං
ඡින්දයතොනිල්යලොපංහරයතොඑකාගාරිකංකයරොයතොපරිපන්යථතිට්ඨයතො
පරදාරං ගච්ඡයතො මුසා භණයතො කයරොයතො න කරීයති පාපං
ඛුරපරියන්යතන යචපි චක්යකන යයො ඉමස්සා පථවියා පායණ එකං

මංසඛලං එකං මංසපුඤ්ජං කයරයය, නත්ථි තයතොනිදානං පාපං, නත්ථි 
පාපස්ස ආගයමො. දක්ඛිණඤ්යචපි ගඞ්ගාය තීරං ගච්යඡයය හනන්යතො

ඝායතන්යතො ඡින්දන්යතො යඡදායපන්යතො පචන්යතො පචායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනිදානංපාපං, නත්ථි පාපස්සආගයමො.උත්තරඤ්යචපිගඞ්ගායතීරං 

ගච්යඡයය දදන්යතො දායපන්යතො යජන්යතො යජායපන්යතො, නත්ථි

තයතොනිදානං පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො. දායනන දයමන

සංයයමන සච්චවජ්යජන නත්ථි පුඤ්ඤං, නත්ථි පුඤ්ඤස්ස ආගයමො’ති.

සයච ඉමස්සයභොයතොසත්ථුයනොසච්චංවචනං, අකයතනයමඑත්ථකතං, 

අවුසියතනයමඑත්ථවුසිතං. උයභොපිමයංඑත්ථසමසමාසාමඤ්ඤංපත්තා, 
යයොචාහංනවදාම‘උභින්නංකුරුතංනකරීයති පාප’න්ති.අතියරකංයඛො
පනිමස්ස යභොයතො සත්ථුයනො නග්ගියං මුණ්ඩියං උක්කුටිකප්පධානං
යකසමස්සුයලොචනං යයොහං පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතො 
කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතො මාලාගන්ධවියලපනං ධායරන්යතො
ජාතරූපරජතං සාදියන්යතො ඉමනා යභොතා සත්ථාරා සමසමගතියකො
භවිස්සාම. අභිසම්පරායං යසොහං කිං ජානන්යතො කිං පස්සන්යතො ඉමස්මං

සත්ථරි බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම? ‘යසො අබ්රහ්මචරියවායසො අය’න්ති ඉති

විදිත්වා තස්මා බ්රහ්මචරියා නිබ්බජ්ජ පක්කමති. අයං යඛො, සන්දක, යතන
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන දුතියයො 
අබ්රහ්මචරියවායසොඅක්ඛායතොයත්ථවිඤ්ඤූපුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියංන

වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

227. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා එවංවාදී යහොති 

එවංදිට්ඨි– ‘නත්ථියහතු, නත්ථිපච්චයයොසත්තානංසංකියලසාය; අයහතූ

අප්පච්චයා සත්තා සංකිලිස්සන්ති; නත්ථියහතු, නත්ථිපච්චයයො සත්තානං

විසුද්ධියා; අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති; නත්ථි බලං, නත්ථි 

වීරියං, නත්ථිපුරිසථායමො, නත්ථිපුරිසපරක්කයමො; සබ්යබසත්තාසබ්යබ
පාණා සබ්යබ භූතා සබ්යබ ජීවා අවසා අබලා අවීරියා
නියතිසඞ්ගතිභාවපරිණතාඡස්යවවාභිජාතීසුසුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදන්තී’ති. 
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පටුන 

‘‘තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූපුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛො භවං

සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – නත්ථි යහතු, නත්ථි පච්චයයො සත්තානං

සංකියලසාය, අයහතූඅප්පච්චයාසත්තාසංකිලිස්සන්ති.නත්ථියහතුනත්ථි

පච්චයයො සත්තානං විසුද්ධියා, අයහතූ අප්පච්චයා සත්තා විසුජ්ඣන්ති.

නත්ථි බලං, නත්ථි වීරියං, නත්ථි පුරිසථායමො, නත්ථි පුරිසපරක්කයමො, 
සබ්යබසත්තාසබ්යබපාණාසබ්යබභූතා සබ්යබජීවාඅවසාඅබලාඅවීරියා
නියතිසඞ්ගතිභාවපරිණතා ඡස්යවවාභිජාතීසු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදන්තී’ති.

සයචඉමස්සයභොයතොසත්ථුයනොසච්චංවචනං, අකයතනයමඑත්ථකතං, 

අවුසියතනයමඑත්ථවුසිතං.උයභොපිමයංඑත්ථසමසමාසාමඤ්ඤංපත්තා, 

යයොචාහංනවදාම ‘උයභොඅයහතූඅප්පච්චයාවිසුජ්ඣිස්සාමා’ති.අතියරකං
යඛො පනිමස්ස යභොයතො සත්ථුයනො නග්ගියං මුණ්ඩියං උක්කුටිකප්පධානං
යකසමස්සුයලොචනං යයොහං පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතො
කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතො මාලාගන්ධවියලපනං ධායරන්යතො
ජාතරූපරජතං සාදියන්යතො ඉමනා යභොතා සත්ථාරා සමසමගතියකො
භවිස්සාම. අභිසම්පරායං යසොහං කිං ජානන්යතො කිං පස්සන්යතො ඉමස්මං

සත්ථරි බ්රහ්මචරියං චරිස්සාම? ‘යසො අබ්රහ්මචරියවායසො අය’න්ති – ඉති

විදිත්වා තස්මා බ්රහ්මචරියා නිබ්බජ්ජ පක්කමති. අයං යඛො, සන්දක, යතන
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන තතියයො
අබ්රහ්මචරියවායසොඅක්ඛායතොයත්ථ විඤ්ඤූපුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියංන

වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මං කුසලං. 

228. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා එවංවාදී යහොති 
එවංදිට්ඨි–‘සත්තියමකායාඅකටාඅකටවිධාඅනිම්මතාඅනිම්මාතාවඤ්ඣා

ටෙටට්ඨා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා, යත න ඉඤ්ජන්ති න විපරිණමන්ති න
අඤ්ඤමඤ්ඤංබයාබායධන්ති නාලංඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සසුඛායවාදුක්ඛායවා

සුඛදුක්ඛාය වා.කතයමසත්ත? පථවීකායයො ආයපොකායයො යතයජොකායයො
වායයොකායයො සුයඛ දුක්යඛ ජීයව සත්තයම – ඉයම සත්තකායා අකටා
අකටවිධා අනිම්මතා අනිම්මාතා වඤ්ඣාටෙටට්ඨා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා.යතන
ඉඤ්ජන්ති න විපරිණමන්ති න අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති. නාලං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසුඛායවාදුක්ඛායවාසුඛදුක්ඛායවා.තත්ථනත්ථිහන්තා
වා ඝායතතා වා යසොතා වා සායවතා වා විඤ්ඤාතා වා විඤ්ඤායපතා වා.

යයොපි තිණ්යහන සත්යථන සීසං ඡින්දති, න යකොචි කඤ්චි [කිඤ්චි (ක.)] 
ජීවිතා යවොයරොයපති. සත්තන්නංත්යවව කායානමන්තයරන සත්ථං
විවරමනුපතති. චුද්දස යඛො පනිමානි යයොනිපමුඛසතසහස්සානි සට්ඨි ච
සතානිඡචසතානිපඤ්චචකම්මුයනොසතානිපඤ්චච කම්මානිතීණි ච

කම්මානි, කම්යම ච අඩ්ඪකම්යම ච, ද්වට්ඨිපටිපදා, ද්වට්ඨන්තරකප්පා, 

ඡළාභිජාතියයො, අට්ඨ පුරිසභූමයයො, එටෙනපඤ්ඤාස ආජීවකසයත, 

එටෙනපඤ්ඤාස පරිබ්බාජකසයත, එටෙනපඤ්ඤාස නාගාවාසසයත, වීයස

ඉන්ද්රියසයත, තිංයස නිරයසයත, ඡත්තිංස රයජොධාතුයයො, සත්ත

සඤ්ඤීගබ්භා, සත්ත අසඤ්ඤීගබ්භා, සත්ත නිගණ්ඨිගබ්භා, සත්ත යදවා, 
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සත්ත මානුසා, සත්ත යපසාචා, සත්ත සරා, සත්ත පවුටා, සත්ත පපාතා, 

සත්ත පපාතසතානි, සත්තසුපිනා, සත්තසුපිනසතානි, චුල්ලාසීති [චූළාසීති

(සී.සයා.කං. .).)] මහාකප්පියනො [මහාකප්පුයනො (සී. .).)] සතසහස්සානි, 
යානි බායල ච පණ්ඩියත ච සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං
කරිස්සන්ති. තත්ථ නත්ථි ඉමනාහං සීයලන වා වයතන වා තයපන වා

බ්රහ්මචරියයන වා අපරිපක්කං වා කම්මං පරිපායචස්සාම, පරිපක්කං වා
කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තිං කරිස්සාමීති. යහවං නත්ථි යදොණමයත 

සුඛදුක්යඛ පරියන්තකයත සංසායර, නත්ථි හායනවඩ්ඪයන, නත්ථි
උක්කංසාවකංයස. යසයයථාපි නාම සුත්තගුයළ ඛිත්යත

නිබ්යබඨියමානයමවපයලති, එවයමවබායලචපණ්ඩියත චසන්ධාවිත්වා
සංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්තී’ති. 

‘‘තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූපුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛො භවං
සත්ථා එවංවාදී එවංදිට්ඨි – සත්තියම කායා අකටා අකටවිධා අනිම්මතා
අනිම්මාතා වඤ්ඣා ටෙටට්ඨා එසිකට්ඨායිට්ඨිතා. යත න ඉඤ්ජන්ති න
විපරිණමන්ති න අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති. නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

සුඛාය වා දුක්ඛාය වා සුඛදුක්ඛාය වා. කතයම සත්ත? පථවීකායයො
ආයපොකායයොයතයජොකායයොවායයොකායයොසුයඛදුක්යඛජීයව සත්තයම–
ඉයමසත්තකායාඅකටාඅකටවිධාඅනිම්මතාඅනිම්මාතාවඤ්ඣාටෙටට්ඨා 
එසිකට්ඨායිට්ඨිතා. යත න ඉඤ්ජන්ති න විපරිණමන්ති න අඤ්ඤමඤ්ඤං
බයාබායධන්ති. නාලං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුඛාය වා දුක්ඛාය වා සුඛදුක්ඛාය
වා.තත්ථනත්ථිහන්තාවා ඝායතතාවායසොතාවාසායවතාවාවිඤ්ඤාතා

වා විඤ්ඤායපතා වා. යයොපි තිණ්යහන සත්යථන සීසං ඡින්දති, න යකොචි

කඤ්චි ජීවිතා යවොයරොයපති. සත්තන්නංත්යවව කායානමන්තයරන සත්ථං
විවරමනුපතති. චුද්දස යඛො පනිමානි යයොනිපමුඛසතසහස්සානි සට්ඨි ච
සතානිඡචසතානිපඤ්චචකම්මුයනොසතානි පඤ්චචකම්මානිතීණිච

කම්මානි, කම්යම ච අඩ්ඪකම්යම ච, ද්වට්ඨිපටිපදා, ද්වට්ඨන්තරකප්පා, 

ඡළාභිජාතියයො, අට්ඨ පුරිසභූමයයො, එටෙනපඤ්ඤාස ආජීවකසයත, 

එටෙනපඤ්ඤාස පරිබ්බාජකසයත, එටෙනපඤ්ඤාස නාගාවාසසයත, වීයස

ඉන්ද්රියසයත, තිංයස නිරයසයත, ඡත්තිංස රයජොධාතුයයො, සත්ත

සඤ්ඤීගබ්භා, සත්ත අසඤ්ඤීගබ්භා, සත්ත නිගණ්ඨිගබ්භා, සත්ත යදවා, 

සත්ත මානුසා, සත්ත යපසාචා, සත්ත සරා, සත්ත පවුටා, සත්ත පපාතා, 

සත්ත පපාතසතානි, සත්ත සුපිනා, සත්ත සුපිනසතානි, චුල්ලාසීති 

මහාකප්පියනො සතසහස්සානි, යානි බායල ච පණ්ඩියත ච සන්ධාවිත්වා
සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ති. තත්ථ නත්ථි ඉමනාහං සීයලන වා
වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා අපරිපක්කං වා කම්මං

පරිපායචස්සාම, පරිපක්කං වා කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තිං කරිස්සාමීති, 

යහවං නත්ථි යදොණමයත සුඛදුක්යඛ පරියන්තකයත සංසායර, නත්ථි

හායනවඩ්ඪයන, නත්ථි උක්කංසාවකංයස. යසයයථාපි නාම සුත්තගුයළ

ඛිත්යත නිබ්යබඨියමානයමව පයලති, එවයමව බායල ච පණ්ඩියත ච
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සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්තී’ති. සයච පන ඉමස්ස

යභොයතො සත්ථුයනොසච්චංවචනං, අකයතනයමඑත්ථකතං, අවුසියතනයම

එත්ථවුසිතං.උයභොපිමයං එත්ථසමසමාසාමඤ්ඤංපත්තා, යයොචාහංන
වදාම. ‘උයභො සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සාමා’ති.
අතියරකං යඛො පනිමස්ස යභොයතො සත්ථුයනො නග්ගියං මුණ්ඩියං
උක්කුටිකප්පධානං යකසමස්සුයලොචනං යයොහං පුත්තසම්බාධසයනං
අජ්ඣාවසන්යතො කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතො මාලාගන්ධවියලපනං
ධායරන්යතො ජාතරූපරජතං සාදියන්යතො ඉමනා යභොතා සත්ථාරා
සමසමගතියකො භවිස්සාම. අභිසම්පරායං යසොහං කිං ජානන්යතො කිං 

පස්සන්යතොඉමස්මංසත්ථරිබ්රහ්මචරියංචරිස්සාම? ‘යසොඅබ්රහ්මචරියවායසො 

අය’න්ති – ඉති විදිත්වාතස්මා බ්රහ්මචරියානිබ්බජ්ජපක්කමති. අයං යඛො, 

සන්දක, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
චතුත්යථො අබ්රහ්මචරියවායසො අක්ඛායතො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං

බ්රහ්මචරියංනවයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘ඉයම යඛො යත, සන්දක, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන චත්තායරො අබ්රහ්මචරියවාසා අක්ඛාතා යත්ථ විඤ්ඤූ

පුරියසොසසක්කං බ්රහ්මචරියංනවයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායං
ධම්මංකුසල’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ආනන්ද, අබ්භුතං, යභො ආනන්ද! යාවඤ්චිදං යතන
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන චත්තායරො 
අබ්රහ්මචරියවාසාව සමානා ‘අබ්රහ්මචරියවාසා’ති අක්ඛාතා යත්ථ විඤ්ඤූ

පුරියසො සසක්කංබ්රහ්මචරියංනවයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායං

ධම්මංකුසලන්ති. කතමානිපනතානි, යභොආනන්ද, යතනභගවතාජානතා
පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන චත්තාරි අනස්සාසිකානි බ්රහ්මචරියානි

අක්ඛාතානි යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං න වයසයය, 

වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසල’’න්ති? 

229. ‘‘ඉධ, සන්දක, එකච්යචො සත්ථා සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී 
අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානාති – ‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච
සුත්තස්සචජාගරස්සච සතතංසමතංඤාණදස්සනංපච්චුපට්ඨිත’න්ති.යසො

සුඤ්ඤම්පි අගාරං පවිසති, පිණ්ඩම්පි න ලභති, කුක්කුයරොපි ඩංසති, 

චණ්යඩනපි හත්ථිනා සමාගච්ඡති, චණ්යඩනපි අස්යසන සමාගච්ඡති, 

චණ්යඩනපි යගොයණන සමාගච්ඡති, ඉත්ථියාපි පුරිසස්සපි නාමම්පි 

යගොත්තම්පි පුච්ඡති, ගාමස්සපිනිගමස්සපිනාමම්පි මග්ගම්පි පුච්ඡති. යසො 

‘කිමද’න්ති පුට්යඨො සමායනො ‘සුඤ්ඤං යම අගාරං පවිසිතබ්බං අයහොසි’, 

යතන පාවිසිං; ‘පිණ්ඩම්පි අලද්ධබ්බං අයහොසි’, යතන නාලත්ථං; 

‘කුක්කුයරන ඩංසිතබ්බං අයහොසි’, යතනම්හි [යතන (ක.), යතනාසිං (?)] 

දට්යඨො; ‘චණ්යඩන හත්ථිනා සමාගන්තබ්බං අයහොසි’, යතන සමාගමං; 
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‘චණ්යඩනඅස්යසන සමාගන්තබ්බංඅයහොසි’, යතනසමාගමං; ‘චණ්යඩන

යගොයණනසමාගන්තබ්බංඅයහොසි’, යතන සමාගමං; ‘ඉත්ථියාපිපුරිසස්සපි

නාමම්පි යගොත්තම්පි පුච්ඡිතබ්බං අයහොසි’, යතන පුච්ඡිං; ‘ගාමස්සපි

නිගමස්සපිනාමම්පි මග්ගම්පි පුච්ඡිතබ්බං අයහොසි’, යතන පුච්ඡින්ති. තත්ර, 

සන්දක, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛො භවං සත්ථා
සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානාති…යප.… 

‘ගාමස්සපි නිගමස්සපි නාමම්පි මග්ගම්පි පුච්ඡිතබ්බං අයහොසි, යතන

පුච්ඡි’න්ති. යසො ‘අනස්සාසිකං ඉදං බ්රහ්මචරිය’න්ති – ඉති විදිත්වා තස්මා

බ්රහ්මචරියානිබ්බජ්ජපක්කමති.ඉදංයඛො, සන්දක, යතන භගවතාජානතා
පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන පඨමං අනස්සාසිකං බ්රහ්මචරියං 

අක්ඛාතං යත්ථවිඤ්ඤූපුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියංන වයසයය, වසන්යතො
චනාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

230. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා අනුස්සවියකො යහොති 
අනුස්සවසච්යචො. යසො අනුස්සයවන ඉතිහිතිහපරම්පරාය පිටකසම්පදාය

ධම්මං යදයසති. අනුස්සවිකස්ස යඛො පන, සන්දක, සත්ථුයනො
අනුස්සවසච්චස්ස සුස්සුතම්පි යහොති දුස්සුතම්පි යහොති තථාපි යහොති

අඤ්ඤථාපියහොති.තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූපුරියසොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අයං
යඛො භවං සත්ථා අනුස්සවියකො අනුස්සවසච්යචො යසො අනුස්සයවන
ඉතිහිතිහපරම්පරායපිටකසම්පදායධම්මංයදයසති. අනුස්සවිකස්සයඛොපන
සත්ථුයනො අනුස්සවසච්චස්ස සුස්සුතම්පි යහොති දුස්සුතම්පි යහොති තථාපි
යහොති අඤ්ඤථාපි යහොති’. යසො ‘අනස්සාසිකං ඉදං බ්රහ්මචරිය’න්ති – ඉති 

විදිත්වා තස්මා බ්රහ්මචරියා නිබ්බජ්ජ පක්කමති. ඉදං යඛො, සන්දක, යතන
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන දුතියං අනස්සාසිකං
බ්රහ්මචරියං අක්ඛාතං යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං න

වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායං ධම්මංකුසලං. 

231. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා තක්කී යහොති වීමංසී.
යසො තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං ධම්මං යදයසති.

තක්කිස්ස යඛො පන, සන්දක, සත්ථුයනො වීමංසිස්ස සුතක්කිතම්පි යහොති 

දුත්තක්කිතම්පියහොතිතථාපියහොතිඅඤ්ඤථාපියහොති.තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූ
පුරියසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අයං යඛො භවං සත්ථා තක්කී වීමංසී. යසො
තක්කපරියාහතං වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං ධම්මං යදයසති. තක්කිස්ස
යඛො පනසත්ථුයනො වීමංසිස්ස සුතක්කිතම්පි යහොති දුත්තක්කිතම්පි යහොති

තථාපියහොතිඅඤ්ඤථාපියහොති’.යසො ‘අනස්සාසිකංඉදංබ්රහ්මචරිය’න්ති–

ඉති විදිත්වා තස්මා බ්රහ්මචරියා නිබ්බජ්ජ පක්කමති. ඉදං යඛො, සන්දක, 
යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන තතියං
අනස්සාසිකං බ්රහ්මචරියං අක්ඛාතං යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං

බ්රහ්මචරියංනවයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 
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232. ‘‘පුන චපරං, සන්දක, ඉයධකච්යචො සත්ථා මන්යදො යහොති

යමොමූයහො.යසොමන්දත්තායමොමූහත්තාතත්ථතත්ථ [තථාතථා (සී.සයා.
කං..).)] පඤ්හංපුට්යඨො සමායනොවාචාවික්යඛපංආපජ්ජතිඅමරාවික්යඛපං

–‘එවන්තිපි [එවම්පි(සී..).)] යමයනො, තථාතිපි [තථාපි (සී..).)] යමයනො, 

අඤ්ඤථාතිපි [අඤ්ඤථාපි (සී..).) ( ) සබ්බත්ථනත්ථි] යමයනො, යනොතිපි

යම යනො, යනො යනොතිපි යම යනො’ති. තත්ර, සන්දක, විඤ්ඤූ පුරියසො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති–‘අයංයඛොභවංසත්ථාමන්යදොයමොමූයහො.යසො මන්දත්තා
යමොමූහත්තාතත්ථතත්ථපඤ්හංපුට්යඨොසමායනොවාචාවික්යඛපංආපජ්ජති 

අමරාවික්යඛපං – එවන්තිපියමයනො, තථාතිපියමයනො, අඤ්ඤථාතිපි යම

යනො, යනොතිපියමයනො, යනොයනොතිපියමයනො’ති.යසො‘අනස්සාසිකංඉදං

බ්රහ්මචරිය’න්ති – ඉතිවිදිත්වා තස්මාබ්රහ්මචරියානිබ්බජ්ජපක්කමති. ඉදං

යඛො, සන්දක, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
චතුත්ථං අනස්සාසිකංබ්රහ්මචරියංඅක්ඛාතංයත්ථවිඤ්ඤූපුරියසොසසක්කං

බ්රහ්මචරියංන වයසයය, වසන්යතොචනාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘ඉමානියඛො, (තානිසන්දක, යතනභගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධනචත්තාරිඅනස්සාසිකානිබ්රහ්මචරියානිඅක්ඛාතානියත්ථ 

විඤ්ඤූපුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියංනවයසයය, වසන්යතොචනාරායධයය
ඤායංධම්මං කුසල’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ආනන්ද, අබ්භුතං, යභො ආනන්ද! යාවඤ්චිදං යතන 
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන චත්තාරි
අනස්සාසිකායනව බ්රහ්මචරියානිඅනස්සාසිකානිබ්රහ්මචරියානීතිඅක්ඛාතානි

යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං න වයසයය, වසන්යතො ච

නාරායධයයඤායංධම්මංකුසලං.යසොපන, යභොආනන්ද, සත්ථාකිංවාදී

කිංඅක්ඛායීයත්ථවිඤ්ඤූපුරියසොසසක්කං බ්රහ්මචරියංවයසයය, වසන්යතො
චආරායධයයඤායංධම්මංකුසල’’න්ති. 

233. ‘‘ඉධ, සන්දක, තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො

පුරිසදම්මසාරථි සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා…යප.… [විත්ථායරො

ම. නි. 2.9-10 කන්දරකසුත්යත] යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය
යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.යස්මංයඛො [යස්මංයඛොපන(සයා.කං. ක.)], 

සන්දක, සත්ථරිසාවයකොඑවරූපංඋළාරවියසසංඅධිගච්ඡතිතත්ථ විඤ්ඤූ

පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං වයසයය, වසන්යතො ච ආරායධයය ඤායං
ධම්මංකුසලං. 
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‘‘පුන චපරං, සන්දක, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප... දුතියං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යස්මංයඛො, සන්දක, සත්ථරිසාවයකොඑවරූපං 
උළාරවියසසං අධිගච්ඡති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං

වයසයය, වසන්යතොචආරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘පුන චපරං, සන්දක, භික්ඛු .)තියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච

විහරති…යප.…තතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යස්මං යඛො, සන්දක, 
සත්ථරි සාවයකො එවරූපං උළාරවියසසං අධිගච්ඡති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො

සසක්කං බ්රහ්මචරියං වයසයය, වසන්යතො ච ආරායධයය ඤායං ධම්මං
කුසලං. 

‘‘පුනචපරං, සන්දක, භික්ඛුසුඛස්සචපහානා…යප.…චතුත්ථංඣානං 

උපසම්පජ්ජ විහරති. යස්මං යඛො, සන්දක, සත්ථරි සාවයකො එවරූපං
උළාරවියසසං අධිගච්ඡති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං

වයසයය, වසන්යතොච ආරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

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

අනුස්සරති. යස්මං යඛො, සන්දක, සත්ථරි සාවයකො එවරූපං උළාරවියසසං

අධිගච්ඡතිතත්ථවිඤ්ඤූපුරියසොසසක්කංබ්රහ්මචරියංවයසයය, වසන්යතො
චආරායධයයඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත 

දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති. යස්මං යඛො, සන්දක, 
සත්ථරි සාවයකො එවරූපං උළාරවියසසං අධිගච්ඡති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො

සසක්කං බ්රහ්මචරියං වයසයය, වසන්යතො ච ආරායධයය ඤායං ධම්මං
කුසලං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමනී පටිපදා’ති

යථාභූතං පජානාති; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං
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ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං 

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතො එවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං

යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. යස්මං යඛො, සන්දක, සත්ථරිසාවයකො එවරූපං
උළාරවියසසං අධිගච්ඡති තත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො සසක්කං බ්රහ්මචරියං

වයසයය, වසන්යතොචආරායධයයඤායංධම්මංකුසල’’න්ති. 

234. ‘‘යයොපනයසො, යභොආනන්ද, භික්ඛුඅරහංඛීණාසයවොවුසිතවා 
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්යතො පරිභුඤ්යජයය යසොකායම’’ති? ‘‘යයොයසො, සන්දක, 
භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො
අභබ්යබො යසො පඤ්චට්ඨානානි අජ්ඣාචරිතුං. අභබ්යබො ඛීණාසයවො භික්ඛු

සඤ්චිච්චපාණංජීවිතායවොයරොයපතුං, අභබ්යබොඛීණාසයවොභික්ඛුඅදින්නං 

යථයයසඞ්ඛාතං ආදාතුං, අභබ්යබො ඛීණාසයවො භික්ඛු යමථුනං ධම්මං

පටියසයවතුං, අභබ්යබො ඛීණාසයවොභික්ඛුසම්පජානමුසාභාසිතුං, අභබ්යබො

ඛීණාසයවො භික්ඛු සන්නිධිකාරකංකායම පරිභුඤ්මතුං, යසයයථාපි පුබ්යබ

අගාරියභූයතො. යයො යසො, සන්දක, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො 
සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො අභබ්යබො යසො ඉමානි පඤ්චට්ඨානානි 

අජ්ඣාචරිතු’’න්ති. 

235. ‘‘යයො පනයසො, යභොආනන්ද, භික්ඛු අරහංඛීණාසයවොවුසිතවා
කතකරණීයයොඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසදත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො 
සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො තස්ස චරයතො යචව තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච
ජාගරස්ස ච සතතං සමතං ඤාණදස්සනං පච්චුපට්ඨිතං – ‘ඛීණා යම

ආසවා’’’ති? ‘‘යතනහි, සන්දක, උපමංයත කරිස්සාම; උපමායපියධකච්යච

විඤ්ඤූපුරිසාභාසිතස්ස අත්ථංආජානන්ති. යසයයථාපි, සන්දක, පුරිසස්ස

හත්ථපාදාඡින්නා; තස්සචරයතොයචවතිට්ඨයතොච සුත්තස්සචජාගරස්සච

සතතං සමතං (ජානාති – ‘ඡින්නා යම හත්ථපාදා’ති, උදාහු 

පච්චයවක්ඛමායනොජානාති– ‘ඡින්නායමහත්ථපාදා’’’ති? ‘‘නයඛො, යභො

ආනන්ද, යසො පුරියසොසතතංසමතංජානාති–‘ඡින්නායමහත්ථපාදා’ති.) 

[(ඡින්නාව හත්ථපාදා,) (සී. සයා. කං. .).)] අපි ච යඛො පන නං 

පච්චයවක්ඛමායනොජානාති–‘ඡින්නායමහත්ථපාදා’’’ති.‘‘එවයමවයඛො, 

සන්දක, යයො යසො භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා
විමුත්යතොතස්සචරයතොයචව තිට්ඨයතොචසුත්තස්සචජාගරස්සචසතතං

සමතං (ඤාණදස්සනං න පච්චුපට්ඨිතං – ‘ඛීණා යමආසවා’ති;) [(ඛීණාව
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ආසවා,) (සී.සයා.කං..).)] අපිචයඛොපනනංපච්චයවක්ඛමායනොජානාති
–‘ඛීණායමආසවා’’’ති. 

236. ‘‘කීවබහුකා පන, යභො ආනන්ද, ඉමස්මං ධම්මවිනයය 

නියයාතායරො’’ති? ‘‘න යඛො, සන්දක, එකංයයව සතං න ද්යව සතානි න

තීණිසතානින චත්තාරි සතානින පඤ්ච සතානි, අථ යඛො භියයයොව යය

ඉමස්මංධම්මවිනයය නියයාතායරො’’ති.‘‘අච්ඡරියං, යභොආනන්ද, අබ්භුතං, 

යභොආනන්ද!නචනාම සධම්යමොක්කංසනාභවිස්සති, න පරධම්මවම්භනා, 
ආයතයන ච ධම්මයදසනා තාව බහුකා ච නියයාතායරො පඤ්ඤායිස්සන්ති.

ඉයම පනාජීවකාපුත්තමතායපුත්තාඅත්තානඤ්යචවඋක්කංයසන්ති, පයර

චවම්යභන්තිතයයො යචවනියයාතායරොපඤ්ඤයපන්ති, යසයයථිදං–නන්දං

වච්ඡං, කිසං සංකිච්චං, මක්ඛලිං යගොසාල’’න්ති. අථ යඛො සන්දයකො
පරිබ්බාජයකො සකං පරිසං ආමන්යතසි – ‘‘චරන්තු යභොන්යතො සමයණ
යගොතයමබ්රහ්මචරියවායසො.නදානිසුකරංඅම්යහහිලාභසක්කාරසියලොයක 

පරිච්චමතු’’න්ති.ඉතිහිදංසන්දයකොපරිබ්බාජයකොසකංපරිසංඋයයයොයජසි
භගවති බ්රහ්මචරියයති. 

සන්දකසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. මහාසකුලුදායිසුත්තං 

237. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා

අභිඤ්ඤාතා පරිබ්බාජකා යමොරනිවායප පරිබ්බාජකාරායම පටිවසන්ති, 

යසයයථිදං–අන්නභායරොවරධයරො සකුලුදායීචපරිබ්බාජයකොඅඤ්යඤච
අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා පරිබ්බාජකා. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායරාජගහංපිණ්ඩායපාවිසි.අථයඛොභගවයතො 
එතදයහොසි– ‘‘අතිප්පයගොයඛොතාවරාජගයහපිණ්ඩායචරිතුං.යංනූනාහං
යයන යමොරනිවායපො පරිබ්බාජකාරායමො යයන සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා යයන යමොරනිවායපො
පරිබ්බාජකාරායමො යතනුපසඞ්කම. යතන යඛො පන සමයයන සකුලුදායී 
පරිබ්බාජයකො මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො යහොති
උන්නාදිනියා උච්චාසද්දමහාසද්දාය අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං

කයථන්තියා, යසයයථිදං–රාජකථං යචොරකථංමහාමත්තකථංයසනාකථං
භයකථංයුද්ධකථං අන්නකථංපානකථංවත්ථකථංසයනකථං මාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනපදකථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං
ඉතිභවාභවකථං ඉති වා. අද්දසා යඛො සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො භගවන්තං

දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන සකං පරිසං සණ්ඨායපති – ‘‘අප්පසද්දා

යභොන්යතොයහොන්තු; මායභොන්යතොසද්දමකත්ථ.අයංසමයණොයගොතයමො 
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ආගච්ඡති; අප්පසද්දකායමො යඛො පන යසො ආයස්මා අප්පසද්දස්ස
වණ්ණවාදී. අප්යපව නාම අප්පසද්දං පරිසං විදිත්වා උපසඞ්කමතබ්බං
මඤ්යඤයයා’’ති.අථයඛොයත පරිබ්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං.අථයඛොභගවා
යයන සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො යතනුපසඞ්කම. අථ යඛො සකුලුදායී

පරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘එතුයඛො, භන්යත, භගවා.ස්වාගතං, 

භන්යත, භගවයතො.චිරස්සංයඛො, භන්යත, භගවාඉමංපරියායමකාසියදිදං

ඉධාගමනාය. නිසීදතු, භන්යත, භගවා; ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. සකුලුදායීපි යඛො පරිබ්බාජයකො අඤ්ඤතරං
නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො
සකුලුදායිංපරිබ්බාජකංභගවාඑතදයවොච– 

238. ‘‘කායනුත්ථ, උදායි, එතරහිකථායසන්නිසින්නා, කාචපනයවො

අන්තරාකථාවිප්පකතා’’ති? ‘‘තිට්ඨයතසා, භන්යත, කථායායමයංඑතරහි

කථාය සන්නිසින්නා. යනසා, භන්යත, කථා භගවයතො දුල්ලභා භවිස්සති

පච්ඡාපි සවනාය. පුරිමානි, භන්යත, දිවසානිපුරිමතරානි නානාතිත්ථියානං
සමණබ්රාහ්මණානං කුතූහලසාලායං සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං 

අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘ලාභා වත, යභො, අඞ්ගමගධානං, සුලද්ධලාභා 

වත, යභො, අඞ්ගමගධානං! තත්රියම [යත්ථියම (සී.)] සමණබ්රාහ්මණා
සඞ්ඝියනොගණියනොගණාචරියාඤාතායසස්සියනොතිත්ථකරාසාධුසම්මතා 
බහුජනස්ස රාජගහං වස්සාවාසං ඔසටා. අයම්පි යඛො පූරයණො කස්සයපො
සඞ්ඝී යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො

සාධුසම්මයතොබහුජනස්ස; යසොපිරාජගහංවස්සාවාසං ඔසයටො.අයම්පියඛො
මක්ඛලි යගොසායලො…යප.… අමයතො යකසකම්බයලො… පකුයධො
කච්චායයනො… සඤ්ජයයො යබලට්ඨපුත්යතො… නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
සඞ්ඝී යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො

සාධුසම්මයතොබහුජනස්ස; යසොපිරාජගහංවස්සාවාසං ඔසයටො.අයම්පියඛො
සමයණො යගොතයමො සඞ්ඝී යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී

තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතොබහුජනස්ස; යසොපිරාජගහංවස්සාවාසංඔසයටො.
යකො නු යඛො ඉයමසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සඞ්ඝීනං ගණීනං
ගණාචරියානං ඤාතානං යසස්සීනං තිත්ථකරානං සාධුසම්මතානං

බහුජනස්සසාවකානංසක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූමයතො, කඤ්චපන

සාවකා සක්කත්වාගරුංකත්වා [ගරුකත්වා(සී.සයා.කං..).)] උපනිස්සාය

විහරන්තී’’’ති? 

239. ‘‘තයත්රකච්යචඑවමාහංසු – ‘අයං යඛො පූරයණොකස්සයපොසඞ්ඝී 

යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො

බහුජනස්ස; යසොචයඛො සාවකානංනසක්කයතොනගරුකයතොනමානියතො

න පූමයතො, න ච පන පූරණං කස්සපං සාවකා සක්කත්වා ගරුං කත්වා
උපනිස්සායවිහරන්ති.භූතපුබ්බංපූරයණො කස්සයපොඅයනකසතායපරිසාය
ධම්මංයදයසති.තත්රඤ්ඤතයරොපූරණස්සකස්සපස්සසාවයකො සද්දමකාසි
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– ‘‘මා යභොන්යතො පූරණං කස්සපං එතමත්ථං පුච්ඡිත්ථ; යනයසො එතං

ජානාති; මයයමතංජානාම, අම්යහඑතමත්ථංපුච්ඡථ; මයයමතංභවන්තානං
බයාකරිස්සාමා’’ති. භූතපුබ්බං පූරයණො කස්සයපො බාහා පග්ගය්හ

කන්දන්යතොන ලභති – ‘‘අප්පසද්දා යභොන්යතො යහොන්තු, මා යභොන්යතො

සද්දමකත්ථ. යනයත, භවන්යත, පුච්ඡන්ති, අම්යහ එයත පුච්ඡන්ති; 
මයයමයතසංබයාකරිස්සාමා’’ති.බහූයඛොපන පූරණස්සකස්සපස්සසාවකා

වාදංආයරොයපත්වා අපක්කන්තා – ‘‘නත්වං ඉමංධම්මවිනයං ආජානාසි, 

අහංඉමංධම්මවිනයංආජානාම, කිංත්වංඉමං ධම්මවිනයංආජානිස්සසි? 

මච්ඡාපටිපන්යනොත්වමසි, අහමස්මසම්මාපටිපන්යනො, සහිතංයම, අසහිතං

යත, පුයරවචනීයං පච්ඡා අවච, පච්ඡාවචනීයං පුයර අවච, අධිචිණ්ණං යත 

විපරාවත්තං, ආයරොපියතොයතවායදො, නිග්ගහියතොසි, චරවාදප්පයමොක්ඛාය, 
නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’’ති. ඉති පූරයණො කස්සයපො සාවකානං න

සක්කයතොනගරුකයතොනමානියතොනපූමයතො, න චපනපූරණංකස්සපං
සාවකාසක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. අක්කුට්යඨොචපන
පූරයණොකස්සයපොධම්මක්යකොයසනා’’’ති. 

‘‘එකච්යච එවමාහංසු – ‘අයම්පි යඛො මක්ඛලි යගොසායලො…යප.…
අමයතො යකසකම්බයලො… පකුයධො කච්චායයනො… සඤ්ජයයො 
යබලට්ඨපුත්යතො… නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො සඞ්ඝී යචව ගණී ච

ගණාචරියයොච ඤායතොයසස්සීතිත්ථකයරොසාධුසම්මයතොබහුජනස්ස; යසො

චයඛොසාවකානංනසක්කයතොනගරුකයතො නමානියතොනපූමයතො, නච
පන නිගණ්ඨං නාටපුත්තං සාවකා සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය
විහරන්ති.භූතපුබ්බංනිගණ්යඨොනාටපුත්යතොඅයනකසතායපරිසායධම්මං 
යදයසති.තත්රඤ්ඤතයරොනිගණ්ඨස්සනාටපුත්තස්සසාවයකොසද්දමකාසි–

මා යභොන්යතො නිගණ්ඨං නාටපුත්තං එතමත්ථං පුච්ඡිත්ථ; යනයසො එතං

ජානාති; මයයමතංජානාම, අම්යහ එතමත්ථංපුච්ඡථ; මයයමතංභවන්තානං
බයාකරිස්සාමාති. භූතපුබ්බං නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො බාහා පග්ගය්හ

කන්දන්යතොන ලභති – ‘‘අප්පසද්දා යභොන්යතො යහොන්තු, මා යභොන්යතො

සද්දමකත්ථ. යනයත භවන්යත පුච්ඡන්ති, අම්යහ එයත පුච්ඡන්ති; 
මයයමයතසං බයාකරිස්සාමා’’ති.බහූයඛො පනනිගණ්ඨස්සනාටපුත්තස්ස
සාවකා වාදං ආයරොයපත්වා අපක්කන්තා – ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං

ආජානාසි, අහං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාම. කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං

ආජානිස්සසි? මච්ඡාපටිපන්යනො ත්වමසි. අහමස්ම සම්මාපටිපන්යනො.

සහිතංයමඅසහිතංයත, පුයරවචනීයංපච්ඡාඅවච, පච්ඡාවචනීයංපුයර අවච, 

අධිචිණ්ණං යත විපරාවත්තං, ආයරොපියතො යත වායදො, නිග්ගහියතොසි, චර 

වාදප්පයමොක්ඛාය, නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’’ති. ඉති නිගණ්යඨො 
නාටපුත්යතො සාවකානං න සක්කයතො න ගරුකයතො න මානියතො න

පූමයතො, නච පනනිගණ්ඨං නාටපුත්තං සාවකා සක්කත්වා ගරුංකත්වා
උපනිස්සාය විහරන්ති. අක්කුට්යඨො ච පන නිගණ්යඨො නාටපුත්යතො
ධම්මක්යකොයසනා’’’ති. 
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240. ‘‘එකච්යච එවමාහංසු – ‘අයම්පි යඛො සමයණො යගොතයමො සඞ්ඝී
යචව ගණී ච ගණාචරියයො ච ඤායතො යසස්සී තිත්ථකයරො සාධුසම්මයතො 

බහුජනස්ස; යසොචයඛොසාවකානංසක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූමයතො, 
සමණඤ්ච පන යගොතමං සාවකා සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය
විහරන්ති. භූතපුබ්බං සමයණො යගොතයමො අයනකසතාය පරිසාය ධම්මං
යදයසසි. තත්රඤ්ඤතයරො සමණස්ස යගොතමස්ස සාවයකො උක්කාසි.

තයමනාඤ්ඤතයරො සබ්රහ්මචාරීජණ්ණුයකන [ජණ්ණුයක(සී.)] ඝට්යටසි– 

‘‘අප්පසද්යදො ආයස්මා යහොතු, මායස්මා සද්දමකාසි, සත්ථා යනො භගවා
ධම්මං යදයසසී’’ති. යස්මං සමයය සමයණො යගොතයමො අයනකසතාය

පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනව තස්මං සමයය සමණස්ස යගොතමස්ස
සාවකානං ඛිපිතසද්යදො වා යහොති උක්කාසිතසද්යදො වා. තයමනං

මහාජනකායයො පච්චාසීසමානරූයපො [පච්චාසිංසමානරූයපො (සී. සයා.කං.
.).)] පච්චුපට්ඨියතො යහොති – ‘‘යං යනො භගවා ධම්මං භාසිස්සති තං යනො

යසොස්සාමා’’ති. යසයයථාපි නාම පුරියසො චාතුම්මහාපයථ ඛුද්දමධුං [ඛුද්දං

මධුං (සී. සයා.කං. .).)] අයනලකං .)යළයය [උප්.)යළයය (සී.)]. තයමනං
මහාජනකායයො පච්චාසීසමානරූයපො පච්චුපට්ඨියතො අස්ස. එවයමව යස්මං

සමයය සමයණො යගොතයමො අයනකසතාය පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනව
තස්මං සමයය සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකානං ඛිපිතසද්යදො වා යහොති 
උක්කාසිතසද්යදො වා. තයමනං මහාජනකායයො පච්චාසීසමානරූයපො

පච්චුපට්ඨියතො යහොති – ‘‘යං යනො භගවා ධම්මං භාසිස්සති තං යනො
යසොස්සාමා’’ති. යයපි සමණස්ස යගොතමස්ස සාවකා සබ්රහ්මචාරීහි
සම්පයයොයජත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තන්ති යතපි සත්ථු යචව

වණ්ණවාදියනොයහොන්ති, ධම්මස්සචවණ්ණවාදියනො යහොන්ති, සඞ්ඝස්සච

වණ්ණවාදියනොයහොන්ති, අත්තගරහියනොයයවයහොන්තිඅනඤ්ඤගරහියනො, 

‘‘මයයමවම්හා අලක්ඛිකා මයං අප්පපුඤ්ඤා යත මයං එවං ස්වාක්ඛායත
ධම්මවිනයය පබ්බමත්වා නාසක්ඛිම්හා යාවජීවං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියං චරිතු’’න්ති. යත ආරාමකභූතා වා උපාසකභූතා වා
පඤ්චසික්ඛාපයද සමාදාය වත්තන්ති. ඉති සමයණො යගොතයමො සාවකානං

සක්කයතොගරුකයතොමානියතොපූමයතො, සමණඤ්චපන යගොතමංසාවකා
සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්තී’’’ති. 

241. ‘‘කතිපනත්වං, උදායි, මයිධම්යමසමනුපස්සසි, යයහි මමං [මම

(සබ්බත්ථ)] සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති [ගරුකයරොන්ති (සී.

සයා.කං. .).)] මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුංකත්වා උපනිස්සාය

විහරන්තී’’ති? ‘‘පඤ්ච යඛො අහං, භන්යත, භගවති ධම්යම සමනුපස්සාම
යයහි භගවන්තං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති 

පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුංකත්වා උපනිස්සාය විහරන්ති.කතයම පඤ්ච? 

භගවා හි, භන්යත, අප්පාහායරො, අප්පාහාරතාය ච වණ්ණවාදී. යම්පි, 

භන්යත, භගවා අප්පාහායරො, අප්පාහාරතාය ච වණ්ණවාදී ඉමං යඛො අහං, 

භන්යත, භගවති පඨමං ධම්මං සමනුපස්සාම යයන භගවන්තං සාවකා
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පටුන 

සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුං
කත්වා උපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භගවා සන්තුට්යඨො ඉතරීතයරන චීවයරන, 

ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී.යම්පි, භන්යත, භගවා සන්තුට්යඨො

ඉතරීතයරන චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, ඉමං යඛො

අහං, භන්යත, භගවතිදුතියංධම්මංසමනුපස්සාමයයනභගවන්තංසාවකා

සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුං
කත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භගවා සන්තුට්යඨො ඉතරීතයරනපිණ්ඩපායතන, 

ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී. යම්පි, භන්යත, භගවා

සන්තුට්යඨො ඉතරීතයරනපිණ්ඩපායතන, ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියාච

වණ්ණවාදී, ඉමං යඛො අහං, භන්යත, භගවති තතියං ධම්මං සමනුපස්සාම
යයන භගවන්තං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති

පූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භගවා සන්තුට්යඨො ඉතරීතයරනයසනාසයනන, 

ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී. යම්පි, භන්යත, භගවා

සන්තුට්යඨො ඉතරීතයරන යසනාසයනන, ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා ච

වණ්ණවාදී, ඉමං යඛොඅහං, භන්යත, භගවතිචතුත්ථංධම්මංසමනුපස්සාම
යයන භගවන්තං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති

පූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භගවා පවිවිත්යතො, පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී. 

යම්පි, භන්යත, භගවා පවිවිත්යතො, පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී, ඉමං යඛො

අහං, භන්යත, භගවති පඤ්චමං ධම්මං සමනුපස්සාම යයන භගවන්තං

සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා
ගරුංකත්වා උපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘ඉයම යඛො අහං, භන්යත, භගවති පඤ්ච ධම්යම සමනුපස්සාම යයහි 

භගවන්තං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, 
සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්තී’’ති. 

242. ‘‘‘අප්පාහායරො සමයණො යගොතයමො, අප්පාහාරතාය ච

වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, සාවකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහයරයයං, 

සන්තියඛො පනයම, උදායි, සාවකා යකොසකාහාරාපි අඩ්ඪයකොසකාහාරාපි

යබලුවාහාරාපිඅඩ්ඪයබලුවාහාරාපි.අහං යඛොපන, උදායි, අප්යපකදාඉමනා
පත්යතන සමතිත්තිකම්පි භුඤ්ජාම භියයයොපි භුඤ්ජාම. ‘අප්පාහායරො

සමයණො යගොතයමො, අප්පාහාරතාය ච වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, 
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සාවකාසක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වා ගරුං

කත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං, යයයත, උදායි, මමසාවකායකොසකාහාරාපි 

අඩ්ඪයකොසකාහාරාපි යබලුවාහාරාපි අඩ්ඪයබලුවාහාරාපින මං යත ඉමනා

ධම්යමන සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වා
ගරුංකත්වා උපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘‘සන්තුට්යඨො සමයණො යගොතයමො ඉතරීතයරන චීවයරන, 

ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, සාවකා

සක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වා 

උපනිස්සාය විහයරයයං, සන්ති යඛො පන යම, උදායි, සාවකා පංසුටෙලිකා
ලූඛචීවරධරා යත සුසානා වා සඞ්කාරටෙටා වා පාපණිකා වා නන්තකානි 

[පාපණිකානි වා නන්තකානි වා (සී.)] උච්චිනිත්වා [උච්ඡින්දිත්වා (ක.)] 

සඞ්ඝාටිංකරිත්වාධායරන්ති.අහංයඛොපනුදායි, අප්යපකදා ගහපතිචීවරානි

ධායරම දළ්හානි සත්ථලූඛානි අලාබුයලොමසානි. ‘සන්තුට්යඨො සමයණො

යගොතයමො ඉතරීතයරන චීවයරන, ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච

වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, සාවකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං, යය

යත, උදායි, මම සාවකා පංසුටෙලිකා ලූඛචීවරධරා යත සුසානා වා
සඞ්කාරටෙටා වා පාපණිකා වා නන්තකානි උච්චිනිත්වා සඞ්ඝාටිං කරිත්වා

ධායරන්ති, න මං යත ඉමනා ධම්යමන සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං 

මායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘‘සන්තුට්යඨො සමයණො යගොතයමො ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, 

ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී’ති, ඉතියචමං, උදායි, සාවකා 

සක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වා ගරුංකත්වා

උපනිස්සායවිහයරයයං, සන්තියඛොපනයම, උදායි, සාවකාපිණ්ඩපාතිකා

සපදානචාරියනොඋඤ්ඡාසයකවයතරතා, යතඅන්තරඝරංපවිට්ඨාසමානා 

ආසයනනපි නිමන්තියමානා න සාදියන්ති. අහං යඛො පනුදායි, අප්යපකදා

නිමන්තයනපි [නිමන්තනස්සාපි(ක.)] භුඤ්ජාමසාලීනංඔදනංවිචිතකාළකං 
අයනකසූපං අයනකබයඤ්ජනං. ‘සන්තුට්යඨො සමයණො යගොතයමො

ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච

වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, සාවකා සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වා ගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං, යය

යත, උදායි, මමසාවකා පිණ්ඩපාතිකා සපදානචාරියනොඋඤ්ඡාසයකවයත
රතා යත අන්තරඝරං පවිට්ඨා සමානා ආසයනනපි නිමන්තියමානා න

සාදියන්ති, න මං යත ඉමනා ධම්යමන සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘‘සන්තුට්යඨො සමයණො යගොතයමො ඉතරීතයරන යසනාසයනන, 

ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී’ති, ඉතියචමං, උදායි, සාවකා
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සක්කයරයයං ගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වා

උපනිස්සාය විහයරයයං, සන්තියඛොපනයම, උදායි, සාවකාරුක්ඛමූලිකා

අබ්යභොකාසිකා, යත අට්ඨමායස ඡන්නං න උයපන්ති. අහං යඛො පනුදායි, 
අප්යපකදා ටෙටාගායරසුපි විහරාම උල්ලිත්තාවලිත්යතසු නිවායතසු

ඵුසිතග්ගයළසු [ඵුස්සිතග්ගයළසු (සී. .).)] පිහිතවාතපායනසු. ‘සන්තුට්යඨො

සමයණො යගොතයමො ඉතරීතයරන යසනාසයනන, 

ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියාචවණ්ණවාදී’ති, ඉතියචමං, උදායි, සාවකා

සක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුං කත්වා

උපනිස්සාය විහයරයයං, යය යත, උදායි, මම සාවකා රුක්ඛමූලිකා

අබ්යභොකාසිකා යත අට්ඨමායස ඡන්නං න උයපන්ති, න මං යත ඉමනා

ධම්යමන සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වා 
ගරුංකත්වා උපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘‘පවිවිත්යතො සමයණො යගොතයමො, පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී’ති, ඉති

යච මං, උදායි, සාවකාසක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, 

සක්කත්වා ගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං, සන්තියඛොපනයම, උදායි, 
සාවකා ආරඤ්ඤිකා පන්තයසනාසනා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි

යසනාසනානි අජ්යඣොගායහත්වා විහරන්ති, යත අන්වද්ධමාසං

සඞ්ඝමජ්යඣඔසරන්තිපාතියමොක්ඛුද්යදසාය.අහංයඛොපනුදායි, අප්යපකදා
ආකිණ්යණො විහරාම භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රඤ්ඤා
රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි. ‘පවිවිත්යතො සමයණො 

යගොතයමො, පවියවකස්ස ච වණ්ණවාදී’ති, ඉති යච මං, උදායි, සාවකා 

සක්කයරයයංගරුංකයරයයංමායනයයංපූයජයයං, සක්කත්වාගරුංකත්වා 

උපනිස්සාය විහයරයයං, යය යත, උදායි, මම සාවකා ආරඤ්ඤකා
පන්තයසනාසනා අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි
අජ්යඣොගායහත්වා විහරන්ති යත අන්වද්ධමාසං සඞ්ඝමජ්යඣ ඔසරන්ති

පාතියමොක්ඛුද්යදසාය, න මං යත ඉමනා ධම්යමන සක්කයරයයං ගරුං

කයරයයං මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය 
විහයරයයං. 

‘‘ඉති යඛො, උදායි, න මමං සාවකා ඉයමහි පඤ්චහි ධම්යමහි 

සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුං
කත්වා උපනිස්සායවිහරන්ති. 

243. ‘‘අත්ථි යඛො, උදායි, අඤ්යඤ ච පඤ්ච ධම්මා යයහි පඤ්චහි 

ධම්යමහිමමංසාවකාසක්කයරොන්තිගරුංකයරොන්තිමායනන්තිපූයජන්ති, 

සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහරන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධුදායි, 

මමංසාවකාඅධිසීයලසම්භායවන්ති–‘සීලවාසමයණොයගොතයමොපරයමන

සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො’ති. යම්පුදායි [යමුදායි (සයා. ක.)], මමං 
සාවකා අධිසීයල සම්භායවන්ති – ‘සීලවා සමයණො යගොතයමො පරයමන
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පටුන 

සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො’ති, අයංයඛො, උදායි, පඨයමොධම්යමොයයන

මමං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, 

සක්කත්වාගරුංකත්වා උපනිස්සායවිහරන්ති. 

244. ‘‘පුන චපරං, උදායි, මමං සාවකා අභික්කන්යත ඤාණදස්සයන 

සම්භායවන්ති – ‘ජානංයයවාහ සමයණො යගොතයමො – ජානාමීති, 

පස්සංයයවාහ සමයණො යගොතයමො – පස්සාමීති; අභිඤ්ඤාය සමයණො

යගොතයමො ධම්මං යදයසති යනො අනභිඤ්ඤාය; සනිදානං සමයණො

යගොතයමො ධම්මං යදයසති යනො අනිදානං; සප්පාටිහාරියං සමයණො

යගොතයමොධම්මංයදයසතියනො අප්පාටිහාරිය’න්ති.යම්පුදායි, මමංසාවකා

අභික්කන්යත ඤාණදස්සයන සම්භායවන්ති – ‘ජානංයයවාහ සමයණො

යගොතයමො – ජානාමීති, පස්සංයයවාහ සමයණො යගොතයමො – පස්සාමීති; 

අභිඤ්ඤාය සමයණො යගොතයමො ධම්මං යදයසති යනො අනභිඤ්ඤාය; 

සනිදානංසමයණොයගොතයමොධම්මං යදයසතියනොඅනිදානං; සප්පාටිහාරියං

සමයණො යගොතයමො ධම්මං යදයසති යනො අප්පාටිහාරිය’න්ති, අයං යඛො, 

උදායි, දුතියයොධම්යමොයයනමමංසාවකා සක්කයරොන්තිගරුංකයරොන්ති

මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. 

245. ‘‘පුන චපරං, උදායි, මමං සාවකා අධිපඤ්ඤාය සම්භායවන්ති –
‘පඤ්ඤවා සමයණො යගොතයමො පරයමන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන 

සමන්නාගයතො; තං වත අනාගතං වාදපථං න දක්ඛති, උප්පන්නං වා
පරප්පවාදංනසහධම්යමන සුනිග්ගහිතංනිග්ගණ්හිස්සතීති–යනතංඨානං

විජ්ජති’. තංකිං මඤ්ඤසි, උදායි, අපිනුයමසාවකා එවං ජානන්තා එවං

පස්සන්තාඅන්තරන්තරාකථං ඔපායතයය’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘න යඛො පනාහං, උදායි, සාවයකසු අනුසාසනිං පච්චාසීසාම 

[පච්චාසිංසාම(සී.සයා.කං..).)]; අඤ්ඤදත්ථුමමයයවසාවකා අනුසාසනිං
පච්චාසීසන්ති. 

‘‘යම්පුදායි, මමං සාවකා අධිපඤ්ඤාය සම්භායවන්ති – ‘පඤ්ඤවා 

සමයණො යගොතයමො පරයමන පඤ්ඤාක්ඛන්යධනසමන්නාගයතො; තං වත

අනාගතං වාදපථං න දක්ඛති, උප්පන්නං වා පරප්පවාදං න සහධම්යමන

නිග්ගහිතං නිග්ගණ්හිස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති’. අයං යඛො, උදායි, 
තතියයො ධම්යමො යයන මමං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති 

මායනන්තිපූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්ති. 

246. ‘‘පුන චපරං, උදායි, මමසාවකායයන දුක්යඛනදුක්යඛොතිණ්ණා

දුක්ඛපයරතායතමංඋපසඞ්කමත්වාදුක්ඛංඅරියසච්චං පුච්ඡන්ති, යතසාහං

දුක්ඛං අරියසච්චං පුට්යඨො බයාකයරොම, යතසාහං චිත්තං ආරායධම
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පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන; යත මං දුක්ඛසමුදයං… දුක්ඛනියරොධං… 

දුක්ඛනියරොධගාමනිං පටිපදං අරියසච්චං පුච්ඡන්ති, යතසාහං

දුක්ඛනියරොධගාමනිං පටිපදං අරියසච්චං පුට්යඨො බයාකයරොම, යතසාහං

චිත්තංආරායධම පඤ්හස්සයවයයාකරයණන.යම්පුදායි, මමසාවකායයන
දුක්යඛන දුක්යඛොතිණ්ණා දුක්ඛපයරතා යත මං උපසඞ්කමත්වා දුක්ඛං

අරියසච්චං පුච්ඡන්ති, යතසාහං දුක්ඛං අරියසච්චං පුට්යඨො බයාකයරොම, 
යතසාහං චිත්තං ආරායධම පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන. යත මං

දුක්ඛසමුදයං … දුක්ඛනියරොධං… දුක්ඛනියරොධගාමනිං පටිපදං අරියසච්චං
පුච්ඡන්ති. යතසාහං දුක්ඛනියරොධගාමනිං පටිපදං අරියසච්චං පුට්යඨො 
බයාකයරොම.යතසාහංචිත්තංආරායධමපඤ්හස්සයවයයාකරයණන.අයං

යඛො, උදායි, චතුත්යථො ධම්යමො යයන මමං සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං

කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය
විහරන්ති. 

247. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 

යථාපටිපන්නා යම සාවකා චත්තායරො සතිපට්ඨායන භායවන්ති. ඉධුදායි, 
භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා වියනයය

යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; යවදනාසු යවදනානුපස්සී විහරති… චිත්යත
චිත්තානුපස්සීවිහරති…ධම්යමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතිආතා.)සම්පජායනො
සතිමාවියනයයයලොයකඅභිජ්ඣායදොමනස්සං. තත්රචපනයමසාවකාබහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා 

යම සාවකා චත්තායරො සම්මප්පධායන භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු 

අනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදායඡන්දංජයනති, 

වායමති, වීරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති; උප්පන්නානං

පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජයනති, වායමති, වීරියං

ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති; අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානං

උප්පාදාය ඡන්දං ජයනති, වායමති, වීරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, 

පදහති; උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය 

භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති, වායමති, 

වීරියං ආරභති, චිත්තං පග්ගණ්හාති, පදහති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා විහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා

යම සාවකා චත්තායරො ඉද්ධිපායද භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු 

ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

වීරියසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 

චිත්තසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
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වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතංඉද්ධිපාදංභායවති.තත්රචපනයම
සාවකාබහූ අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා

යම සාවකා පඤ්චින්ද්රියානි භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු සද්ධින්ද්රියං භායවති

උපසමගාමං සම්යබොධගාමං; වීරියින්ද්රියං භායවති…යප.… සතින්ද්රියං
භායවති… සමාධින්ද්රියං භායවති… පඤ්ඤින්ද්රියං භායවති උපසමගාමං
සම්යබොධගාමං.තත්රචපන යමසාවකාබහූඅභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා
විහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා 

යම සාවකා පඤ්ච බලානි භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු සද්ධාබලං භායවති

උපසමගාමං සම්යබොධගාමං; වීරියබලං භායවති…යප.… සතිබලං
භායවති… සමාධිබලං භායවති… පඤ්ඤාබලං භායවති උපසමගාමං
සම්යබොධගාමං.තත්රචපනයමසාවකාබහූ අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා
විහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා 

යම සාවකා සත්තයබොජ්ඣඞ්යග භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං

නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමං; ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… .)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං 
විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමං. තත්ර ච පන යම
සාවකාබහූ අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා 

යමසාවකාඅරියංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගංභායවන්ති.ඉධුදායි, භික්ඛුසම්මාදිට්ඨිං 

භායවති, සම්මාසඞ්කප්පං භායවති, සම්මාවාචං භායවති, සම්මාකම්මන්තං

භායවති, සම්මාආජීවංභායවති, සම්මාවායාමංභායවති, සම්මාසතිං භායවති, 
සම්මාසමාධිං භායවති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ 

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

248. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා අට්ඨ වියමොක්යඛ භායවන්ති. රූ.) රූපානි 

පස්සති, අයංපඨයමොවියමොක්යඛො; අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානි

පස්සති, අයං දුතියයො වියමොක්යඛො; සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොති, අයං

තතියයො වියමොක්යඛො; සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො

ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං චතුත්යථො
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වියමොක්යඛො; සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං 

විඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති, අයංපඤ්චයමො

වියමොක්යඛො; සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි

කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං ඡට්යඨො

වියමොක්යඛො; සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං සත්තයමො

වියමොක්යඛො; සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති, අයං අට්ඨයමො වියමොක්යඛො.
තත්රචපනයමසාවකාබහූඅභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා විහරන්ති. 

249. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා අට්ඨ අභිභායතනානි භායවන්ති. අජ්ඣත්තං
රූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සතිපරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි.

‘තානි අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’ති එවං සඤ්ඤී යහොති. ඉදං පඨමං
අභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි 

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’ති එවං සඤ්ඤී
යහොති.ඉදං දුතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි 

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’ති එවං සඤ්ඤී
යහොති.ඉදං තතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සති අප්පමාණානි

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’ති එවං සඤ්ඤී 
යහොති.ඉදංචතුත්ථංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති නීලානි
නීලවණ්ණානි නීලනිදස්සනානිනීලනිභාසානි. යසයයථාපිනාමඋමාපුප්ඵං

නීලංනීලවණ්ණං නීලනිදස්සනංනීලනිභාසං, යසයයථාපිවාපනතංවත්ථං
බාරාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං නීලං නීලවණ්ණං නීලනිදස්සනං

නීලනිභාසං; එවයමව අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි
පස්සති නීලානි නීලවණ්ණානි නීලනිදස්සනානි නීලනිභාසානි. ‘තානි

අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’තිඑවංසඤ්ඤීයහොති.ඉදංපඤ්චමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති .)තානි 
.)තවණ්ණානි .)තනිදස්සනානි .)තනිභාසානි. යසයයථාපි නාම

කණිකාරපුප්ඵං .)තං .)තවණ්ණං.)තනිදස්සනං .)තනිභාසං, යසයයථාපි වා
පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං .)තං .)තවණ්ණං

.)තනිදස්සනං.)තනිභාසං; එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා
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රූපානි පස්සති .)තානි .)තවණ්ණානි .)තනිදස්සනානි .)තනිභාසානි. ‘තානි

අභිභුයයජානාම, පස්සාමී’තිඑවංසඤ්ඤීයහොති. ඉදංඡට්ඨංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සතියලොහිතකානි 
යලොහිතකවණ්ණානියලොහිතකනිදස්සනානියලොහිතකනිභාසානි.යසයයථාපි
නාම බන්ධුජීවකපුප්ඵං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිදස්සනං

යලොහිතකනිභාසං, යසයයථාපි වා පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං
උභයතොභාගවිමට්ඨං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිදස්සනං

යලොහිතකනිභාසං; එවයමවඅජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානි 
පස්සති යලොහිතකානි යලොහිතකවණ්ණානි යලොහිතකනිදස්සනානි

යලොහිතකනිභාසානි.‘තානි අභිභුයයජානාම, පස්සාමී’තිඑවංසඤ්ඤීයහොති.
ඉදංසත්තමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔදාතානි 

ඔදාතවණ්ණානි ඔදාතනිදස්සනානි ඔදාතනිභාසානි. යසයයථාපි නාම

ඔසධිතාරකාඔදාතා ඔදාතවණ්ණාඔදාතනිදස්සනාඔදාතනිභාසා, යසයයථාපි
වා පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං උභයතොභාගවිමට්ඨං ඔදාතං

ඔදාතවණ්ණං ඔදාතනිදස්සනං ඔදාතනිභාසං; එවයමව අජ්ඣත්තං 
අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔදාතානි ඔදාතවණ්ණානි

ඔදාතනිදස්සනානි ඔදාතනිභාසානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාම, පස්සාමී’ති
එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉදංඅට්ඨමංඅභිභායතනං.තත්රචපන යමසාවකාබහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

250. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා දස කසිණායතනානි භායවන්ති.

පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධමයධො තිරියං අද්වයං අප්පමාණං; 
ආයපොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති…යප.… යතයජොකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… වායයොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… නීලකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… .)තකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… යලොහිතකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… ඔදාතකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… ආකාසකසිණයමයකො

සඤ්ජානාති … විඤ්ඤාණකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධමයධො තිරියං
අද්වයං අප්පමාණං. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

251. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 

යථාපටිපන්නා යම සාවකා චත්තාරි ඣානානි භායවන්ති. ඉධුදායි, භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං.)තිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමවකායං

වියවකයජන .)තිසුයඛන අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, 
නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සවියවකයජන.)තිසුයඛන අප්ඵුටංයහොති.

යසයයථාපි, උදායි, දක්යඛො න්හාපයකො [නහාපයකො (සී. .).)] වා
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න්හාපකන්යතවාසී වා කංසථායල න්හානීයචුණ්ණානි [නහානීයචුණ්ණානි

(සී. .).)] ආකිරිත්වා උදයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං සන්යනයය, 

සායංන්හානීයපිණ්ඩි [සාස්සනහානීයපිණ්ඩී(සී.සයා.කං.)] ස්යනහානුගතා 

ස්යනහපයරයතො සන්තරබාහිරා ඵුටා ස්යනයහනනච පග්ඝරිණී; එවයමව

යඛො, උදායි, භික්ඛු ඉමයමව කායං වියවකයජන .)තිසුයඛන අභිසන්යදති

පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස
වියවකයජන.)තිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාදනං…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව
කායං සමාධියජන .)තිසුයඛන අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරති

පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස සමාධියජන .)තිසුයඛන

අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, උදායි, උදකරහයදො ගම්භීයරො උබ්භියදොදයකො 

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

උදකස්ස ආයමුඛං, න පච්ඡිමාය දිසාය උදකස්ස ආයමුඛං, න උත්තරාය

දිසායඋදකස්සආයමුඛං, නදක්ඛිණායදිසායඋදකස්ස ආයමුඛං, යදයවොච

න කායලන කාලං සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය; අථ යඛො තම්හාව
උදකරහදාසීතාවාරිධාරාඋබ්භිජ්මත්වාතයමවඋදකරහදංසීයතනවාරිනා 

අභිසන්යදයය පරිසන්යදයය පරිපූයරයය පරිප්ඵයරයය, නාස්ස [න යනසං
(සී.)] කිඤ්චි සබ්බාවයතො උදකරහදස්ස සීයතන වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස.

එවයමව යඛො, උදායි, භික්ඛු ඉමයමව කායං සමාධියජන .)තිසුයඛන 

අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්සසමාධියජන.)තිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, භික්ඛු .)තියා ච විරාගා…යප.… තතියං ඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමවකායංනිප්.)තියකනසුයඛනඅභිසන්යදති

පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

නිප්.)තියකන සුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, උදායි, උප්පලිනියං වා
පදුමනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි උදකානුග්ගතානි

අන්යතො නිමුග්ගයපොසීනි, තානි යාව චග්ගා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා

අභිසන්නානිපරිසන්නානිපරිපූරානිපරිප්ඵුටානි, නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවතං, 

උප්පලානංවාපදුමානංවාපුණ්ඩරීකානංවාසීයතනවාරිනාඅප්ඵුටංඅස්ස; 

එවයමව යඛො, උදායි, භික්ඛු ඉමයමව කායං නිප්.)තියකන සුයඛන

අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො
කායස්සනිප්.)තියකනසුයඛන අප්ඵුටංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා 
පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමව
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පටුන 

කායං පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන

අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො ඔදායතන වත්යථන සසීසං 

පාරුපිත්වානිසින්යනොඅස්ස, නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සඔදායතන

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

පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, නාස්ස 
කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන අප්ඵුටං
යහොති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා 
විහරන්ති. 

252. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා එවං පජානන්ති – ‘අයං යඛො යමකායයොරූ.)
චාතුමහාභූතියකො මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔදනකුම්මාසූපචයයො 

අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො; ඉදඤ්ච පන යම

විඤ්ඤාණං එත්ථ සිතං එත්ථ පටිබද්ධං’. යසයයථාපි, උදායි, මණි
යවළුරියයොසුයභොජාතිමාඅට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතොඅච්යඡොවිප්පසන්යනො

සබ්බාකාරසම්පන්යනො; තත්රිදංසුත්තංආවුතං නීලංවා.)තංවායලොහිතංවා
ඔදාතං වා පණ්ඩුසුත්තං වා. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො හත්යථ කරිත්වා
පච්චයවක්යඛයය – ‘අයං යඛො මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො 

සුපරිකම්මකයතො අච්යඡො විප්පසන්යනො සබ්බාකාරසම්පන්යනො; තත්රිදං
සුත්තංආවුතං නීලංවා.)තංවායලොහිතංවාඔදාතංවාපණ්ඩුසුත්තංවා’ති.

එවයමවයඛො, උදායි, අක්ඛාතාමයාසාවකානංපටිපදා, යථාපටිපන්නායම
සාවකා එවං පජානන්ති – ‘අයං යඛො යම කායයො රූ.) චාතුමහාභූතියකො
මාතායපත්තිකසම්භයවො ඔදනකුම්මාසූපචයයො 

අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධංසනධම්යමො; ඉදඤ්ච පන යම 
විඤ්ඤාණං එත්ථ සිතං එත්ථ පටිබද්ධ’න්ති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ 
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

253. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මනන්ති

රූපිංමයනොමයං සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිංඅහීනින්ද්රියං.යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො

මුඤ්ජම්හා ඊසිකං පබ්බායහයය; තස්ස එවමස්ස – ‘අයං මුඤ්යජො, අයං

ඊසිකා; අඤ්යඤො මුඤ්යජො, අඤ්ඤා ඊසිකා; මුඤ්ජම්හාත්යවව ඊසිකා

පබ්බාළ්හා’ති. යසයයථා වා පනුදායි, පුරියසො අසිං යකොසියා පබ්බායහයය; 

තස්ස එවමස්ස – ‘අයං අසි, අයං යකොසි; අඤ්යඤො අසි අඤ්ඤා යකොසි; 

යකොසියාත්යවව අසි පබ්බාළ්යහො’ති. යසයයථා වා, පනුදායි, පුරියසො අහිං

කරණ්ඩා උද්ධයරයය; තස්ස එවමස්ස – ‘අයං අහි, අයං කරණ්යඩො; 

අඤ්යඤො අහි, අඤ්යඤො කරණ්යඩො; කරණ්ඩාත්යවව අහි උබ්භයතො’ති.

එවයමවයඛො, උදායි, අක්ඛාතාමයාසාවකානංපටිපදා, යථාපටිපන්නායම
සාවකා ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මනන්ති රූපිං මයනොමයං 
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පටුන 

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රියං. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ 

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

254. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොන්ති –

එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොන්ති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං, 

තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමානා

ගච්ඡන්ති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්ති, 

යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන [අභිජ්ජමානා (ක.)] ගච්ඡන්ති, 

යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමන්ති, යසයයථාපි පක්ඛී

සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව පාණිනා

පරිමසන්ති පරිමජ්ජන්ති, යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතන්ති.

යසයයථාපි, උදායි, දක්යඛො කුම්භකායරො වා කුම්භකාරන්යතවාසී වා
සුපරිකම්මකතාය මත්තිකාය යං යයදව භාජනවිකතිං ආකඞ්යඛයය තං 

තයදවකයරයයඅභිනිප්ඵායදයය; යසයයථාවාපනුදායි, දක්යඛොදන්තකායරො
වා දන්තකාරන්යතවාසී වා සුපරිකම්මකතස්මං දන්තස්මං යං යයදව

දන්තවිකතිං ආකඞ්යඛයයතංතයදවකයරයයඅභිනිප්ඵායදයය; යසයයථාවා

පනුදායි, දක්යඛො සුවණ්ණකායරො වා සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා
සුපරිකම්මකතස්මං සුවණ්ණස්මං යං යයදව සුවණ්ණවිකතිංආකඞ්යඛයය

තං තයදවකයරයය අභිනිප්ඵායදයය. එවයමව යඛො, උදායි, අක්ඛාතා මයා

සාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා යම සාවකා අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 

පච්චනුයභොන්ති – එයකොපි හුත්වා බහුධා යහොන්ති, බහුධාපි හුත්වා එයකො

යහොති; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං

අසජ්ජමානා ගච්ඡන්ති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං

කයරොන්ති, යසයයථාපිඋදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායනගච්ඡන්ති, යසයයථාපි

පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමන්ති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; 
ඉයමපි චන්දිමසූරියයඑවංමහිද්ධියකඑවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසන්ති

පරිමජ්ජන්ති, යාව බ්රහ්මයලොකාපිකායයන වසංවත්යතන්ති.තත්රචපනයම
සාවකා බහූඅභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

255. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය

අතික්කන්තමානුසිකායඋයභො සද්යදසුණන්ති–දිබ්යබචමානුයසච, යය

දූයරසන්තියකච.යසයයථාපි, උදායි, බලවාසඞ්ඛධයමොඅප්පකසියරයනව

චාතුද්දිසා විඤ්ඤායපයය; එවයමව යඛො, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං

පටිපදා, යථාපටිපන්නා යම සාවකා දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය

අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුණන්ති–දිබ්යබචමානුයසච, යය 
දූයර සන්තියක ච. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා විහරන්ති. 
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256. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා පරසත්තානං පරපුග්ගලානං යචතසා යචයතො

පරිච්ච පජානන්ති – සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති පජානන්ති, 

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

‘සයදොසංචිත්ත’න්තිපජානන්ති, වීතයදොසං වාචිත්තං‘වීතයදොසංචිත්ත’න්ති

පජානන්ති; සයමොහංවාචිත්තං‘සයමොහංචිත්ත’න්ති පජානන්ති, වීතයමොහං

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

‘සඞ්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති පජානන්ති, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘වික්ඛිත්තං

චිත්ත’න්ති පජානන්ති; මහග්ගතං වා චිත්තං ‘මහග්ගතං චිත්ත’න්ති

පජානන්ති, අමහග්ගතං වා චිත්තං ‘අමහග්ගතං චිත්ත’න්ති පජානන්ති; 

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

චිත්තං ‘අනුත්තරං චිත්ත’න්ති පජානන්ති; සමාහිතං වා චිත්තං ‘සමාහිතං

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

පජානන්ති; විමුත්තංවාචිත්තං ‘විමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානන්ති, අවිමුත්තං

වා චිත්තං ‘අවිමුත්තං චිත්ත’න්ති පජානන්ති. යසයයථාපි, උදායි, ඉත්ථී වා
පුරියසො වා දහයරො යුවා මණ්ඩනකජාතියකො ආදායස වා පරිසුද්යධ
පරියයොදායතඅච්යඡවාඋදකපත්යතසකං මුඛනිමත්තංපච්චයවක්ඛමායනො

සකණිකං වා ‘සකණික’න්ති [සකණිකඞ්ගං වා සකණිකඞ්ගන්ති (සී.)] 

ජායනයය, අකණිකං වා ‘අකණික’න්ති [අකණිකඞ්ගං වා අකණිකඞ්ගන්ති

(සී.)] ජායනයය; එවයමව යඛො, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා පරසත්තානං පරපුග්ගලානං යචතසා යචයතො

පරිච්ච පජානන්ති – සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති පජානන්ති, 

වීතරාගංවා චිත්තං…යප.…සයදොසංවාචිත්තං…වීතයදොසංවාචිත්තං…
සයමොහං වා චිත්තං… වීතයමොහං වා චිත්තං… සඞ්ඛිත්තං වා චිත්තං…
වික්ඛිත්තං වා චිත්තං…මහග්ගතං වා චිත්තං… අමහග්ගතං වා චිත්තං…
සඋත්තරං වා චිත්තං… අනුත්තරං වා චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං…
අසමාහිතං වා චිත්තං… විමුත්තං වා චිත්තං… අවිමුත්තං වා චිත්තං
‘අවිමුත්තං චිත්ත’න්ති පජානන්ති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

257. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 

යථාපටිපන්නා යම සාවකා අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්ති, 
යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයො චතස්යසොපි
ජාතියයොපඤ්චපිජාතියයොදසපිජාතියයොවීසම්පිජාතියයොතිංසම්පිජාතියයො 
චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි 

ජාතිසතසහස්සම්පි, අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප
අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
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යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉතිසාකාරංසඋද්යදසංඅයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යසයයථාපි, උදායි, පුරියසො සකම්හා ගාමා

අඤ්ඤං ගාමං ගච්යඡයය, තම්හාපි ගාමා අඤ්ඤං ගාමං ගච්යඡයය; යසො

තම්හාගාමාසකංයයවගාමං පච්චාගච්යඡයය; තස්සඑවමස්ස–‘අහංයඛො

සකම්හාගාමා අඤ්ඤංගාමං අගච්ඡිං, තත්රඑවං අට්ඨාසිං එවංනිසීදිං එවං

අභාසිංඑවං තුණ්හීඅයහොසිං; තම්හාපිගාමාඅමුංගාමංඅගච්ඡිං, තත්රාපිඑවං

අට්ඨාසිං එවංනිසීදිංඑවංඅභාසිංඑවංතුණ්හීඅයහොසිං, යසොම්හිතම්හාගාමා 

සකංයයව ගාමං පච්චාගයතො’ති. එවයමව යඛො, උදායි, අක්ඛාතා මයා

සාවකානංපටිපදා, යථාපටිපන්නායමසාවකාඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරන්ති, යසයයථිදං– එකම්පිජාතිං…යප.…ඉතිසාකාරංසඋද්යදසං
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරන්ති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

258. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකනසත්යත පස්සන්තිචවමායනඋපපජ්ජමායනහීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත
පජානන්ති – ‘ඉයමවතයභොන්යතොසත්තා කායදුච්චරියතනසමන්නාගතා
වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං

උපවාදකාමච්ඡාදිට්ඨිකාමච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, 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
අතික්කන්තමානුසයකනසත්යතපස්සන්තිචවමායනඋපපජ්ජමායනහීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත 

පජානන්ති. යසයයථාපි, උදායි, ද්යව අගාරා සද්වාරා [සන්නද්වාරා (ක.)]. 
තත්ර චක්ඛුමා පුරියසො මජ්යඣ ඨියතො පස්යසයය මනුස්යස යගහං

පවිසන්යතපිනික්ඛමන්යතපි අනුචඞ්කමන්යතපි අනුවිචරන්යතපි; එවයමව

යඛො, උදායි, අක්ඛාතාමයාසාවකානංපටිපදා, යථාපටිපන්නායම සාවකා
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සන්ති
චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත
දුග්ගයතයථාකම්මූපයගසත්යත පජානන්ති…යප.…තත්රචපයමසාවකා
බහූඅභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තාවිහරන්ති. 

259. ‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතා මයා සාවකානං පටිපදා, 
යථාපටිපන්නා යම සාවකා ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහරන්ති. යසයයථාපි, උදායි, පබ්බතසඞ්යඛයප උදකරහයදො අච්යඡො
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පටුන 

විප්පසන්යනො අනාවියලො, තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො පස්යසයය

සිප්පිසම්බුකම්පි [සිප්පිකසම්බුකම්පි (සයා. කං. ක.)] සක්ඛරකඨලම්පි 

මච්ඡගුම්බම්පි චරන්තම්පි තිට්ඨන්තම්පි. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං යඛො

උදකරහයදො අච්යඡො විප්පසන්යනො අනාවියලො, තත්රියම සිප්පිසම්බුකාපි

සක්ඛරකඨලාපි මච්ඡගුම්බාපිචරන්තිපිතිට්ඨන්ති.)’ති.එවයමවයඛො, උදායි, 

අක්ඛාතාමයාසාවකානං පටිපදා, යථාපටිපන්නා යමසාවකාආසවානංඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. තත්ර ච පන යම සාවකා බහූ 

අභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා විහරන්ති. අයං යඛො, උදායි, පඤ්චයමො
ධම්යමො යයන මම සාවකා සක්කයරොන්ති ගරුං කයරොන්ති මායනන්ති

පූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වා උපනිස්සායවිහරන්ති. 

‘‘ඉයම යඛො, උදායි, පඤ්ච ධම්මා යයහි මමං සාවකා සක්කයරොන්ති

ගරුං කයරොන්තිමායනන්තිපූයජන්ති, සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සාය 

විහරන්තී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො භගවයතො
භාසිතං අභිනන්දීති. 

මහාසකුලුදායිසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. සමණමුණ්ඩිකසුත්තං 

260. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන උග්ගාහමායනො

පරිබ්බාජයකො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො [සමණමණ්ඩිකාපුත්යතො (සී. .).)] 
සමයප්පවාදයක තින්දුකාචීයර එකසාලයක මල්ලිකාය ආරායම පටිවසති 

මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි පරිබ්බාජකසයතහි. අථ
යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති සාවත්ථියා නික්ඛම දිවා දිවස්ස භගවන්තං
දස්සනාය.අථයඛො පඤ්චකඞ්ගස්සථපතිස්සඑතදයහොසි–‘‘අකායලොයඛො

තාව භගවන්තං දස්සනාය; පටිසල්ලීයනො භගවා. මයනොභාවනියානම්පි

භික්ඛූනං අසමයයො දස්සනාය; පටිසල්ලීනා මයනොභාවනියා භික්ඛූ. 
යංනූනාහං යයනසමයප්පවාදයකො තින්දුකාචීයරො එකසාලයකො මල්ලිකාය
ආරායමො යයන උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති යයන
සමයප්පවාදයකො තින්දුකාචීයරො එකසාලයකො මල්ලිකාය ආරායමො යයන
උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකොසමණමුණ්ඩිකාපුත්යතොයතනුපසඞ්කම. 

යතන යඛො පන සමයයන උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො
සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො
යහොති උන්නාදිනියා උච්චාසද්දමහාසද්දාය අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං

කයථන්තියා, යසයයථිදං–රාජකථං යචොරකථංමහාමත්තකථංයසනාකථං
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භයකථං යුද්ධකථං අන්නකථංපානකථංවත්ථකථංසයනකථංමාලාකථං
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනපදකථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං 
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං
ඉතිභවාභවකථංඉතිවා. 

අද්දසා යඛො උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො 
පඤ්චකඞ්ගංථපතිංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වානසකංපරිසංසණ්ඨායපසි

– ‘‘අප්පසද්දා යභොන්යතො යහොන්තු, මා යභොන්යතො සද්දමකත්ථ; අයං
සමණස්සයගොතමස්ස සාවයකොආගච්ඡතිපඤ්චකඞ්යගොථපති.යාවතායඛො
පනසමණස්සයගොතමස්සසාවකාගිහී ඔදාතවසනාසාවත්ථියංපටිවසන්ති
අයංයතසංඅඤ්ඤතයරො පඤ්චකඞ්යගො ථපති.අප්පසද්දකාමායඛොපනයත

ආයස්මන්යතොඅප්පසද්දවිනීතාඅප්පසද්දස්ස වණ්ණවාදියනො; අප්යපවනාම
අප්පසද්දංපරිසංවිදිත්වාඋපසඞ්කමතබ්බං මඤ්යඤයයා’’ති.අථයඛොයත
පරිබ්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං. 

261. අථයඛොපඤ්චකඞ්යගොථපතියයනඋග්ගාහමායනොපරිබ්බාජයකො 

සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා උග්ගාහමායනන

පරිබ්බාජයකන සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො
පඤ්චකඞ්ගං ථපතිං උග්ගාහමායනො පරිබ්බාජයකො සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතො

එතදයවොච – ‘‘චතූහි යඛො අහං, ගහපති, ධම්යමහි සමන්නාගතං
පුරිසපුග්ගලංපඤ්ඤයපමසම්පන්නකුසලංපරමකුසලං උත්තමපත්තිපත්තං

සමණංඅයයොජ්ඣං.කතයමහිචතූහි? ඉධ, ගහපති, න කායයනපාපකම්මං

කයරොති, න පාපකං වාචං භාසති, න පාපකං සඞ්කප්පං සඞ්කප්යපති, න 

පාපකං ආජීවං ආජීවති – ඉයමහි යඛො අහං, ගහපති, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගතං පුරිසපුග්ගලං පඤ්ඤයපම සම්පන්නකුසලං පරමකුසලං
උත්තමපත්තිපත්තංසමණං අයයොජ්ඣ’’න්ති. 

අථ යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති උග්ගාහමානස්ස පරිබ්බාජකස්ස 
සමණමුණ්ඩිකාපුත්තස්ස භාසිතං යනව අභිනන්දි නප්පටික්යකොසි.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාම – ‘‘භගවයතො
සන්තියක එතස්ස භාසිතස්ස අත්ථං ආජානිස්සාමී’’ති. අථ යඛො

පඤ්චකඞ්යගො ථපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
පඤ්චකඞ්යගො ථපති යාවතයකො අයහොසි උග්ගාහමායනන පරිබ්බාජයකන 
සමණමුණ්ඩිකාපුත්යතන සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො
ආයරොයචසි. 

262. එවං වුත්යත, භගවා පඤ්චකඞ්ගං ථපතිං එතදයවොච – ‘‘එවං 

සන්යත යඛො, ථපති, දහයරො කුමායරො මන්යදො උත්තානයසයයයකො
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සම්පන්නකුසයලො භවිස්සති පරමකුසයලො උත්තමපත්තිපත්යතො සමයණො

අයයොජ්යඣො, යථා උග්ගාහමානස්ස පරිබ්බාජකස්ස 

සමණමුණ්ඩිකාපුත්තස්ස වචනං. දහරස්ස හි, ථපති, කුමාරස්ස මන්දස්ස 

උත්තානයසයයකස්සකායයොතිපිනයහොති, කුයතොපනකායයනපාපකම්මං

කරිස්සති, අඤ්ඤත්ර ඵන්දිතමත්තා! දහරස්ස හි, ථපති, කුමාරස්ස මන්දස්ස

උත්තානයසයයකස්ස වාචාතිපි න යහොති, කුයතො පන පාපකං වාචං

භාසිස්සති, අඤ්ඤත්ර යරොදිතමත්තා! දහරස්සහි, ථපති, කුමාරස්සමන්දස්ස 

උත්තානයසයයකස්ස සඞ්කප්යපොතිපි න යහොති, කුයතො පන පාපකං

සඞ්කප්පං සඞ්කප්පිස්සති, අඤ්ඤත්ර විටෙමතමත්තා [විකුජ්මතමත්තා (සී.

සයා.කං..).)]! දහරස්සහි, ථපති, කුමාරස්සමන්දස්ස උත්තානයසයයකස්ස

ආජීයවොතිපි න යහොති, කුයතො පන පාපකං ආජීවං ආජීවිස්සති, අඤ්ඤත්ර

මාතුථඤ්ඤා! එවං සන්යත යඛො, ථපති, දහයරො කුමායරො මන්යදො 
උත්තානයසයයයකො සම්පන්නකුසයලො භවිස්සති පරමකුසයලො

උත්තමපත්තිපත්යතො සමයණො අයයොජ්යඣො, යථා උග්ගාහමානස්ස
පරිබ්බාජකස්සසමණමුණ්ඩිකාපුත්තස්සවචනං. 

263. ‘‘චතූහි යඛො අහං, ථපති, ධම්යමහි සමන්නාගතං පුරිසපුග්ගලං
පඤ්ඤයපමනයචවසම්පන්නකුසලංනපරමකුසලංනඋත්තමපත්තිපත්තං 

සමණං අයයොජ්ඣං, අපි චිමං දහරං කුමාරං මන්දං උත්තානයසයයකං

සමධිගය්හ තිට්ඨති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, ථපති, න කායයන පාපකම්මං

කයරොති, න පාපකං වාචං භාසති, න පාපකං සඞ්කප්පං සඞ්කප්යපති, න

පාපකං ආජීවං ආජීවති – ඉයමහි යඛො අහං, ථපති, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගතං පුරිසපුග්ගලං පඤ්ඤයපම න යචව සම්පන්නකුසලං න

පරමකුසලං න උත්තමපත්තිපත්තං සමණං අයයොජ්ඣං, අපි චිමං දහරං
කුමාරංමන්දංඋත්තානයසයයකං සමධිගය්හතිට්ඨති. 

‘‘දසහි යඛො අහං, ථපති, ධම්යමහි සමන්නාගතං පුරිසපුග්ගලං
පඤ්ඤයපම සම්පන්නකුසලං පරමකුසලං උත්තමපත්තිපත්තං සමණං 

අයයොජ්ඣං. ඉයම අකුසලා සීලා; තමහං [කහං (සී.), තහං (.).)], ථපති, 

යවදිතබ්බන්ති වදාම. ඉයතොසමුට්ඨානා අකුසලා සීලා; තමහං, ථපති, 

යවදිතබ්බන්ති වදාම. ඉධ අකුසලා සීලා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති; තමහං, 

ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම. එවං පටිපන්යනො අකුසලානං සීලානං

නියරොධායපටිපන්යනොයහොති; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්තිවදාම. 

‘‘ඉයම කුසලා සීලා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම. 

ඉයතොසමුට්ඨානා කුසලා සීලා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම. ඉධ

කුසලාසීලා අපරියසසානිරුජ්ඣන්ති; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්තිවදාම.

එවංපටිපන්යනොකුසලානං සීලානංනියරොධායපටිපන්යනොයහොති; තමහං, 

ථපති, යවදිතබ්බන්තිවදාම. 
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පටුන 

‘‘ඉයම අකුසලා සඞ්කප්පා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම. 

ඉයතොසමුට්ඨානා අකුසලා සඞ්කප්පා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම.

ඉධ අකුසලා සඞ්කප්පා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති; තමහං, ථපති, 
යවදිතබ්බන්තිවදාම.එවංපටිපන්යනොඅකුසලානංසඞ්කප්පානංනියරොධාය 

පටිපන්යනොයහොති; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්තිවදාම. 

‘‘ඉයම කුසලා සඞ්කප්පා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම. 

ඉයතොසමුට්ඨානාකුසලාසඞ්කප්පා; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති වදාම.ඉධ

කුසලා සඞ්කප්පා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්ති 
වදාම. එවං පටිපන්යනො කුසලානං සඞ්කප්පානං නියරොධාය පටිපන්යනො

යහොති; තමහං, ථපති, යවදිතබ්බන්තිවදාම. 

264. ‘‘කතයමච, ථපති, අකුසලාසීලා? අකුසලංකායකම්මං, අකුසලං 

වචීකම්මං, පාපයකොආජීයවො–ඉයමවුච්චන්ති, ථපති, අකුසලාසීලා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, අකුසලා සීලා කිංසමුට්ඨානා? සමුට්ඨානම්පි යනසං 

වුත්තං. ‘චිත්තසමුට්ඨානා’තිස්සවචනීයං.කතමංචිත්තං? චිත්තම්පිහිබහුං 

අයනකවිධං නානප්පකාරකං. යං චිත්තං සරාගං සයදොසං සයමොහං, 
ඉයතොසමුට්ඨානාඅකුසලා සීලා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, අකුසලා සීලා කුහිං අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති? 

නියරොයධොපි යනසං වුත්යතො. ඉධ, ථපති, භික්ඛු කායදුච්චරිතං පහාය

කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං භායවති, 

මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, මච්ඡාජීවං පහාය
සම්මාජීයවන ජීවිතං කප්යපති – එත්යථයත අකුසලා සීලා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘කථංපටිපන්යනො, ථපති, අකුසලානංසීලානංනියරොධායපටිපන්යනො

යහොති? ඉධ, ථපති, භික්ඛුඅනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති

පදහති; උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං

ජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාති පදහති; අනුප්පන්නානං
කුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියං ආරභතිචිත්තං

පග්ගණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසායභියයයොභාවායයවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දං ජයනති 

වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති.එවං පටිපන්යනො යඛො, 

ථපති, අකුසලානංසීලානංනියරොධායපටිපන්යනො යහොති. 

265. ‘‘කතයම ච, ථපති, කුසලා සීලා? කුසලං කායකම්මං, කුසලං 

වචීකම්මං, ආජීවපරිසුද්ධම්පි යඛො අහං, ථපති, සීලස්මං වදාම. ඉයම

වුච්චන්ති, ථපති, කුසලාසීලා. 
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‘‘ඉයම ච, ථපති, කුසලා සීලා කිංසමුට්ඨානා? සමුට්ඨානම්පි යනසං 

වුත්තං. ‘චිත්තසමුට්ඨානා’තිස්සවචනීයං.කතමංචිත්තං? චිත්තම්පිහිබහුං 

අයනකවිධං නානප්පකාරකං. යං චිත්තං වීතරාගං වීතයදොසං වීතයමොහං, 
ඉයතොසමුට්ඨානාකුසලා සීලා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, කුසලා සීලා කුහිං අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති? 

නියරොයධොපි යනසං වුත්යතො. ඉධ, ථපති, භික්ඛු සීලවා යහොති යනො ච

සීලමයයො, තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති; 
යත්ථස්සයතකුසලාසීලා අපරියසසානිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘කථංපටිපන්යනොච, ථපති, කුසලානංසීලානංනියරොධායපටිපන්යනො 

යහොති? ඉධ, ථපති, භික්ඛුඅනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති

පදහති; උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය…යප.…
අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය…යප.… උප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය යවපුල්ලාය
භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං

පග්ගණ්හාති පදහති. එවං පටිපන්යනො යඛො, ථපති, කුසලානං සීලානං
නියරොධාය පටිපන්යනොයහොති. 

266. ‘‘කතයම ච, ථපති, අකුසලා සඞ්කප්පා? කාමසඞ්කප්යපො, 

බයාපාදසඞ්කප්යපො, විහිංසාසඞ්කප්යපො – ඉයම වුච්චන්ති, ථපති, අකුසලා 
සඞ්කප්පා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, අකුසලා සඞ්කප්පා කිංසමුට්ඨානා? සමුට්ඨානම්පි 

යනසං වුත්තං. ‘සඤ්ඤාසමුට්ඨානා’තිස්ස වචනීයං. කතමා සඤ්ඤා? 

සඤ්ඤාපි හි බහූ අයනකවිධා නානප්පකාරකා. කාමසඤ්ඤා, 

බයාපාදසඤ්ඤා, විහිංසාසඤ්ඤා – ඉයතොසමුට්ඨානාඅකුසලාසඞ්කප්පා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, අකුසලා සඞ්කප්පා කුහිං අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති? 

නියරොයධොපියනසංවුත්යතො.ඉධ, ථපති, භික්ඛුවිවිච්යචවකායමහි…යප.…

පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; එත්යථයත අකුසලා සඞ්කප්පා
අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘කථං පටිපන්යනො ච, ථපති, අකුසලානං සඞ්කප්පානං නියරොධාය 

පටිපන්යනො යහොති? ඉධ, ථපති, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති

චිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති; උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
පහානාය…යප.…අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය…යප.…
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති
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චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. එවං පටිපන්යනො යඛො, ථපති, අකුසලානං 
සඞ්කප්පානංනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

267. ‘‘කතයම ච, ථපති, කුසලා සඞ්කප්පා? යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, 

අබයාපාදසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපො –ඉයමවුච්චන්ති, ථපති, කුසලා
සඞ්කප්පා. 

‘‘ඉයමච, ථපති, කුසලාසඞ්කප්පාකිංසමුට්ඨානා? සමුට්ඨානම්පි යනසං

වුත්තං. ‘සඤ්ඤාසමුට්ඨානා’තිස්ස වචනීයං. කතමා සඤ්ඤා? සඤ්ඤාපි හි

බහූ අයනකවිධා නානප්පකාරකා. යනක්ඛම්මසඤ්ඤා, අබයාපාදසඤ්ඤා, 
අවිහිංසාසඤ්ඤා–ඉයතොසමුට්ඨානාකුසලාසඞ්කප්පා. 

‘‘ඉයම ච, ථපති, කුසලා සඞ්කප්පා කුහිං අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති? 

නියරොයධොපි යනසං වුත්යතො. ඉධ, ථපති, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං

වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; එත්යථයත කුසලා
සඞ්කප්පාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘කථං පටිපන්යනො ච, ථපති, කුසලානං සඞ්කප්පානං නියරොධාය

පටිපන්යනො යහොති? ඉධ, ථපති, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං 
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති

චිත්තං පග්ගණ්හාතිපදහති; උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
පහානාය…යප.… අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදාය…යප.…
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති 

චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. එවං පටිපන්යනො යඛො, ථපති, කුසලානං
සඞ්කප්පානංනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

268. ‘‘කතයමහි චාහං, ථපති, දසහි ධම්යමහි සමන්නාගතං 
පුරිසපුග්ගලංපඤ්ඤයපම සම්පන්නකුසලංපරමකුසලං උත්තමපත්තිපත්තං

සමණං අයයොජ්ඣං? ඉධ, ථපති, භික්ඛු අයසඛාය සම්මාදිට්ඨියා 

සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාසඞ්කප්යපන සමන්නාගයතො

යහොති, අයසඛාය සම්මාවාචාය සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන

සම්මාකම්මන්යතන සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාආජීයවන 

සමන්නාගයතොයහොති, අයසයඛනසම්මාවායායමනසමන්නාගයතොයහොති, 

අයසඛාය සම්මාසතියා සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාසමාධිනා

සමන්නාගයතො යහොති, අයසයඛන සම්මාඤායණන සමන්නාගයතො යහොති, 

අයසඛායසම්මාවිමුත්තියාසමන්නාගයතොයහොති–ඉයමහියඛොඅහං, ථපති, 
දසහි ධම්යමහි සමන්නාගතං පුරිසපුග්ගලං පඤ්ඤයපම සම්පන්නකුසලං
පරමකුසලං උත්තමපත්තිපත්තංසමණංඅයයොජ්ඣ’’න්ති. 
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පටුන 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො පඤ්චකඞ්යගො ථපති භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

සමණමුණ්ඩිකසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. චූළසකුලුදායිසුත්තං 

269. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො
යමොරනිවායප පරිබ්බාජකාරායම පටිවසති මහතියා පරිබ්බාජකපරිසාය
සද්ධිං. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
රාජගහංපිණ්ඩායපාවිසි.අථයඛොභගවයතොඑතදයහොසි–‘‘අතිප්පයගොයඛො
තාව රාජගයහ පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූනාහං යයන යමොරනිවායපො
පරිබ්බාජකාරායමො යයන සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො 
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා යයන යමොරනිවායපො
පරිබ්බාජකාරායමො යතනුපසඞ්කම. 

යතන යඛො පන සමයයන සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො මහතියා
පරිබ්බාජකපරිසාය සද්ධිං නිසින්යනො යහොති උන්නාදිනියා

උච්චාසද්දමහාසද්දාය අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං කයථන්තියා, 
යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං භයකථං
යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං 
ගන්ධකථං ඤාතිකථං යානකථං ගාමකථං නිගමකථං නගරකථං
ජනපදකථං ඉත්ථිකථං සූරකථං විසිඛාකථං කුම්භට්ඨානකථං
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං 
ඉතිභවාභවකථං ඉති වා. අද්දසා යඛො සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො භගවන්තං
දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන සකං පරිසං සණ්ඨායපසි – ‘‘අප්පසද්දා

යභොන්යතොයහොන්තු, මා යභොන්යතොසද්දමකත්ථ.අයංසමයණොයගොතයමො

ආගච්ඡති; අප්පසද්දකායමො යඛො පන යසො ආයස්මා අප්පසද්දස්ස
වණ්ණවාදී. අප්යපව නාම අප්පසද්දං පරිසං විදිත්වා උපසඞ්කමතබ්බං

මඤ්යඤයයා’’ති.අථයඛොයතපරිබ්බාජකාතුණ්හීඅයහසුං. 

270. අථයඛොභගවායයනසකුලුදායීපරිබ්බාජයකොයතනුපසඞ්කම.අථ 

යඛොසකුලුදායීපරිබ්බාජයකොභගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘එතුයඛො, භන්යත, 

භගවා. ස්වාගතං, භන්යත, භගවයතො. චිරස්සං යඛො, භන්යත, භගවා ඉමං

පරියායමකාසි යදිදං ඉධාගමනාය. නිසීදතු, භන්යත, භගවා; ඉදමාසනං
පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. සකුලුදායීපි යඛො 
පරිබ්බාජයකො අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො සකුලුදායිං පරිබ්බාජකං භගවා එතදයවොච – 

‘‘කාය නුත්ථ, උදායි, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා, කා ච පන යවො 

අන්තරාකථාවිප්පකතා’’ති? ‘‘තිට්ඨයතසා, භන්යත, කථායායමයංඑතරහි

කථාය සන්නිසින්නා. යනසා, භන්යත, කථා භගවයතො දුල්ලභා භවිස්සති
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පච්ඡාපි සවනාය. යදාහං, භන්යත, ඉමං පරිසං අනුපසඞ්කන්යතො යහොම

අථායංපරිසාඅයනකවිහිතංතිරච්ඡානකථං කයථන්තීනිසින්නායහොති; යදා

ච යඛො අහං, භන්යත, ඉමං පරිසං උපසඞ්කන්යතො යහොම අථායං පරිසා
මමඤ්යඤව මුඛං උල්යලොයකන්තීනිසින්නා යහොති – ‘යං යනො සමයණො

උදායීධම්මං භාසිස්සතිතං [තංයනො(සී.සයා.කං..).)] යසොස්සාමා’ති; යදා

පන, භන්යත, භගවා ඉමං පරිසං උපසඞ්කන්යතො යහොති අථාහඤ්යචව 

අයඤ්චපරිසාභගවයතොමුඛංඋල්යලොයකන්තා [ඔයලොයකන්තී (සයා.කං. 
ක.)] නිසින්නා යහොම – ‘යං යනො භගවා ධම්මං භාසිස්සති තං
යසොස්සාමා’’’ති. 

271. ‘‘යතනහුදායි, තංයයයවත්ථ පටිභාතු යථා මං පටිභායසයයා’’සි.

‘‘පුරිමානි, භන්යත, දිවසානිපුරිමතරානි සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවීඅපරියසසං
ඤාණදස්සනං පටිජානමායනො ‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච
ජාගරස්ස ච සතතං සමතං ඤාණදස්සනං පච්චුපට්ඨිත’න්ති. යසො මයා 

[පච්චුපට්ඨිත’’න්ති මයා (?)] පුබ්බන්තංආරබ්භ පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරි, බහිද්ධා කථං අපනායමසි, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච 

අප්පච්චයඤ්චපාත්වාකාසි.තස්සමය්හං, භන්යත, භගවන්තංයයවආරබ්භ

සති උදපාදි – ‘අයහො නූන භගවා, අයහො නූන සුගයතො! යයො ඉයමසං

ධම්මානංසුකුසයලො’’’ති. ‘‘යකොපනයසො, උදායි, සබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවී
අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානමායනො ‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච

සුත්තස්සචජාගරස්සචසතතංසමතංඤාණදස්සනංපච්චුපට්ඨිත’න්ති, යයො 

තයාපුබ්බන්තංආරබ්භපඤ්හංපුට්යඨොසමායනොඅඤ්යඤනඤ්ඤංපටිචරි, 
බහිද්ධා කථං අපනායමසි යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච

පාත්වාකාසී’’ති? ‘නිගණ්යඨො, භන්යත, නාටපුත්යතො’ති. 

‘‘යයො යඛො, උදායි, අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයය, 
යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං

සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයය, යසො වා මං

පුබ්බන්තංආරබ්භ පඤ්හං පුච්යඡයය, තං වාහං පුබ්බන්තංආරබ්භ පඤ්හං

පුච්යඡයයං; යසො වා යම පුබ්බන්තං ආරබ්භ පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන

චිත්තං ආරායධයය, තස්ස වාහං පුබ්බන්තං ආරබ්භ පඤ්හස්ස
යවයයාකරයණනචිත්තං ආරායධයයං. 

‘‘යයො [යසො (සී. .).)] යඛො, උදායි, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකනසත්යත පස්යසයයචවමායනඋපපජ්ජමායනහීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග සත්යත

පජායනයය, යසො වා මං අපරන්තං ආරබ්භ පඤ්හං පුච්යඡයය, තං වාහං

අපරන්තං ආරබ්භ පඤ්හං පුච්යඡයයං; යසො වා යම අපරන්තං ආරබ්භ

පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, තස්ස වාහං අපරන්තං 
ආරබ්භපඤ්හස්සයවයයාකරයණනචිත්තංආරායධයයං. 
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‘‘අපි ච, උදායි, තිට්ඨතු පුබ්බන්යතො, තිට්ඨතු අපරන්යතො. ධම්මං යත

යදයසස්සාම – ඉමස්මං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති; 

ඉමස්මංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදංනිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘අහඤ්හි, භන්යත, යාවතකම්පි යම ඉමනා අත්තභායවන පච්චනුභූතං 

තම්පි නප්පයහොම සාකාරං සඋද්යදසං අනුස්සරිතුං, කුයතො පනාහං

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

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරිස්සාම, යසයයථාපිභගවා? අහඤ්හි, භන්යත, එතරහි

පංසුපිසාචකම්පින පස්සාම, කුයතො පනාහං දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සිස්සාම චවමායන උපපජ්ජමායන
හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත යථාකම්මූපයග

සත්යත පජානිස්සාම, යසයයථාපි භගවා? යං පන මං, භන්යත, භගවා

එවමාහ– ‘අපිච, උදායි, තිට්ඨතු පුබ්බන්යතො, තිට්ඨතු අපරන්යතො; ධම්මං

යතයදයසස්සාම– ඉමස්මංසතිඉදංයහොති, ඉමස්සුප්පාදාඉදංඋප්පජ්ජති; 

ඉමස්මංඅසතිඉදංනයහොති, ඉමස්සනියරොධාඉදංනිරුජ්ඣතී’තිතඤ්චපන

යම භියයයොයසොමත්තාය න පක්ඛායති. අප්යපව නාමාහං, භන්යත, සයක
ආචරියයකභගවයතොචිත්තංආරායධයයංපඤ්හස්ස යවයයාකරයණනා’’ති. 

272. ‘‘කින්තිපනයත, උදායි, සයකආචරියයකයහොතී’’ති? ‘‘අම්හාකං, 

භන්යත, සයක ආචරියයක එවං යහොති – ‘අයං පරයමො වණ්යණො, අයං
පරයමො වණ්යණො’’’ති. 

‘‘යං පනයතඑතං, උදායි, සයකආචරියයකඑවං යහොති–‘අයංපරයමො

වණ්යණො, අයං පරයමොවණ්යණො’ති, කතයමොයසොපරයමො වණ්යණො’’ති? 

‘‘යස්මා, භන්යත, වණ්ණාඅඤ්යඤොවණ්යණොඋත්තරිතයරොවාපණීතතයරො
වා නත්ථියසොපරයමොවණ්යණො’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො පරයමො වණ්යණො යස්මා වණ්ණා අඤ්යඤො

වණ්යණො උත්තරිතයරො වා පණීතතයරො වා නත්ථී’’ති? ‘‘යස්මා, භන්යත, 
වණ්ණා අඤ්යඤො වණ්යණොඋත්තරිතයරො වා පණීතතයරො වා නත්ථි යසො
පරයමොවණ්යණො’’ති. 

‘‘දීඝාපි යඛො යත එසා, උදායි, ඵයරයය – ‘යස්මා, භන්යත, වණ්ණා 
අඤ්යඤො වණ්යණො උත්තරිතයරො වා පණීතතයරො වා නත්ථි යසො පරයමො

වණ්යණො’ති වයදසි, තඤ්ච වණ්ණං න පඤ්ඤයපසි. යසයයථාපි, උදායි, 
පුරියසො එවං වයදයය – ‘අහං යා ඉමස්මං ජනපයද ජනපදකලයාණී තං

ඉච්ඡාම, තංකායමමී’ති.තයමනංඑවංවයදයයං– ‘අම්යභො පුරිස, යංත්වං

ජනපදකලයාණිංඉච්ඡසිකායමසි, ජානාසිතං ජනපදකලයාණිං–ඛත්තියීවා

බ්රාහ්මණීවායවස්සීවාසුද්දීවා’’ති? ඉති පුට්යඨො‘යනො’තිවයදයය.තයමනං

එවංවයදයයං– ‘අම්යභොපුරිස, යංත්වං ජනපදකලයාණිංඉච්ඡසිකායමසි, 
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පටුන 

ජානාසිතංජනපදකලයාණිං–එවංනාමාඑවංයගොත්තාති වාති…යප.…දීඝා
වාරස්සාවාමජ්ඣිමාවාකාළීවාසාමාවාමඞ්ගුරච්ඡවීවාති… අමුකස්මං

ගායමවානිගයමවානගයරවා’ති? ඉතිපුට්යඨො‘යනො’තිවයදයය.තයමනං

එවං වයදයයං – ‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං න ජානාසි න පස්සසි, තං ත්වං

ඉච්ඡසි කායමසී’’’ති? ඉතිපුට්යඨො‘ආමා’තිවයදයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි – නනු එවං සන්යත, තස්ස පුරිසස්ස 

අප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, භන්යත, එවංසන්යත
තස්ස පුරිසස්සඅප්පාටිහීරකතංභාසිතංසම්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො ත්වං, උදායි, ‘යස්මා, භන්යත, වණ්ණා අඤ්යඤො
වණ්යණො උත්තරිතයරොවාපණීතතයරොවානත්ථියසොපරයමොවණ්යණො’ති

වයදසි, තඤ්චවණ්ණංන පඤ්ඤයපසී’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතො පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්යතො භාසයත ච තපයත ච 

වියරොචතිච, එවංවණ්යණොඅත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා’’ති. 

273. ‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, උදායි, යයොවාමණි යවළුරියයොසුයභො ජාතිමා
අට්ඨංයසොසුපරිකම්මකයතොපණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්යතොභාසයත චතපයත

ච වියරොචති ච, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය කිම ඛජ්යජොපනයකො –
ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච

පණීතතයරො චා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, රත්තන්ධකාරතිමසාය කිම 

ඛජ්යජොපනයකො – අයංඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානං අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය කිම 

ඛජ්යජොපනයකො, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය යතලප්පදීයපො – ඉයමසං
උභින්නං වණ්ණානංකතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො

චා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, රත්තන්ධකාරතිමසාය යතලප්පදීයපො – අයං
ඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානංඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, උදායි, යයොවාරත්තන්ධකාරතිමසාය යතලප්පදීයපො, 
යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය මහාඅග්ගික්ඛන්යධො – ඉයමසං උභින්නං 

වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති? 

‘‘ය්වායං, භන්යත, රත්තන්ධකාරතිමසාය මහාඅග්ගික්ඛන්යධො – අයං
ඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානං අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය 

මහාඅග්ගික්ඛන්යධො, යා වා රත්තියා පච්චූසසමයං විද්යධ විගතවලාහයක

යදයව ඔසධිතාරකා – ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො
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අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, රත්තියා
පච්චූසසමයං විද්යධ විගතවලාහයක යදයව ඔසධිතාරකා – අයං ඉයමසං
උභින්නංවණ්ණානංඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යා වා රත්තියා පච්චූසසමයං විද්යධ 

විගතවලාහයක යදයව ඔසධිතාරකා, යයො වා තදහුයපොසයථ පන්නරයස

විද්යධ විගතවලාහයක යදයව අභියදො [අභියද (ක. සී.), අභියදොසං (ක.)
අභියදොති අභිසද්යදන සමානත්ථනිපාතපදං (ඡක්කඞ්ගුත්තරටීකා මහාවග්ග

අට්ඨමසුත්තවණ්ණනා)] අඩ්ඪරත්තසමයං චන්යදො – ඉයමසං උභින්නං

වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති? 

‘‘ය්වායං, භන්යත, තදහුයපොසයථපන්නරයසවිද්යධ විගතවලාහයකයදයව
අභියදො අඩ්ඪරත්තසමයං චන්යදො – අයං ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං
අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යයො වා තදහුයපොසයථ පන්නරයස විද්යධ

විගතවලාහයකයදයවඅභියදොඅඩ්ඪරත්තසමයංචන්යදො, යයොවාවස්සානං 
පච්ඡියම මායස සරදසමයය විද්යධ විගතවලාහයක යදයව අභියදො
මජ්ඣන්හිකසමයං සූරියයො – ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං කතයමො

වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, 
වස්සානංපච්ඡියමමායසසරදසමයයවිද්යධවිගතවලාහයකයදයවඅභියදො 
මජ්ඣන්හිකසමයං සූරියයො – අයං ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං
අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරො චා’’ති. 

‘‘අයතො යඛො යත, උදායි, බහූ හි බහුතරා යදවා යය ඉයමසං 

චන්දිමසූරියානං ආභා නානුයභොන්ති, තයාහං පජානාම. අථ ච පනාහං න
වදාම– ‘යස්මාවණ්ණාඅඤ්යඤොවණ්යණොඋත්තරිතයරොවාපණීතතයරො

වා නත්ථී’ති. අථ ච පන ත්වං, උදායි, ‘ය්වායං වණ්යණො කිමනා

ඛජ්යජොපනයකනනිහීනතයරො [හීනතයරො(සී..).)] චපතිකිට්ඨතයරොචයසො

පරයමො වණ්යණො’ති වයදසි, තඤ්ච වණ්ණං න පඤ්ඤයපසී’’ති. ‘‘අච්ඡිදං 

[අච්ඡිර(ක.), අච්ඡිද (?)] භගවාකථං, අච්ඡිදංසුගයතොකථ’’න්ති! 

‘‘කිං පන ත්වං, උදායි, එවං වයදසි – ‘අච්ඡිදං භගවා කථං, අච්ඡිදං

සුගයතො කථං’’’ති? ‘‘අම්හාකං, භන්යත, සයකආචරියයක එවං යහොති –

‘අයං පරයමො වණ්යණො, අයං පරයමො වණ්යණො’ති. යත මයං, භන්යත, 
භගවතා සයක ආචරියයක සමනුයුඤ්මයමානා සමනුග්ගාහියමානා
සමනුභාසියමානාරිත්තාතුච්ඡාඅපරද්ධා’’ති. 

274. ‘‘කිං පනුදායි, අත්ථි එකන්තසුයඛො යලොයකො, අත්ථි ආකාරවතී 

පටිපදා එකන්තසුඛස්ස යලොකස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අම්හාකං, භන්යත, 

සයක ආචරියයක එවං යහොති – ‘අත්ථි එකන්තසුයඛො යලොයකො, අත්ථි
ආකාරවතීපටිපදාඑකන්තසුඛස්සයලොකස්ස සච්ඡිකිරියායා’’’ති. 
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‘‘කතමා පනසා, උදායි, ආකාරවතී පටිපදා එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස

සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, එකච්යචො පාණාතිපාතං පහාය 

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා

පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමච්ඡාචාරංපහායකායමසුමච්ඡාචාරාපටිවිරයතො 

යහොති, මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, අඤ්ඤතරං වා පන 

තයපොගුණං සමාදාය වත්තති. අයං යඛො සා, භන්යත, ආකාරවතී පටිපදා 
එකන්තසුඛස්සයලොකස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යස්මං සමයය පාණාතිපාතං පහාය 

පාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, එකන්තසුඛීවාතස්මංසමයයඅත්තායහොති

සුඛදුක්ඛී වා’’ති? ‘‘සුඛදුක්ඛී, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යස්මං සමයය අදින්නාදානං පහාය 

අදින්නාදානාපටිවිරයතොයහොති, එකන්තසුඛීවාතස්මංසමයයඅත්තායහොති

සුඛදුක්ඛී වා’’ති? ‘‘සුඛදුක්ඛී, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යස්මං සමයය කායමසුමච්ඡාචාරං පහාය 

කායමසුමච්ඡාචාරාපටිවිරයතොයහොති, එකන්තසුඛීවාතස්මංසමයයඅත්තා

යහොති සුඛදුක්ඛීවා’’ති? ‘‘සුඛදුක්ඛී, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යස්මං සමයය මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා 

පටිවිරයතො යහොති, එකන්තසුඛී වා තස්මං සමයය අත්තා යහොති සුඛදුක්ඛී

වා’’ති? ‘‘සුඛදුක්ඛී, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, යස්මං සමයය අඤ්ඤතරං තයපොගුණං

සමාදාය වත්තති, එකන්තසුඛී වා තස්මං සමයය අත්තා යහොති සුඛදුක්ඛී

වා’’ති? ‘‘සුඛදුක්ඛී, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, උදායි, අපි නු යඛො යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං පටිපදං 

ආගම්මඑකන්තසුඛස්ස යලොකස්සසච්ඡිකිරියා යහොතී’’ති [සච්ඡිකිරියායාති

(ක.)]? ‘‘අච්ඡිදංභගවාකථං, අච්ඡිදංසුගයතො කථ’’න්ති! 

‘‘කිංපනත්වං, උදායි, වයදසි– ‘අච්ඡිදංභගවාකථං, අච්ඡිදං සුගයතො

කථං’’’ති? ‘‘අම්හාකං, භන්යත, සයක ආචරියයක එවං යහොති – ‘අත්ථි

එකන්තසුයඛො යලොයකො, අත්ථිආකාරවතීපටිපදාඑකන්තසුඛස්සයලොකස්ස 

සච්ඡිකිරියායා’ති. යත මයං, භන්යත, භගවතා සයක ආචරියයක 
සමනුයුඤ්මයමානා සමනුග්ගාහියමානා සමනුභාසියමානා රිත්තා තුච්ඡා

අපරද්ධා’’ති [අපරද්ධා(සී.), අපරද්ධාපි(සයා.කං..).)]. 

275. ‘‘කිං පන, භන්යත, අත්ථි එකන්තසුයඛො යලොයකො, අත්ථි

ආකාරවතී පටිපදා එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘අත්ථි 
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යඛො, උදායි, එකන්තසුයඛො යලොයකො, අත්ථි ආකාරවතී පටිපදා 
එකන්තසුඛස්සයලොකස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

‘‘කතමාපනසා, භන්යත, ආකාරවතීපටිපදාඑකන්තසුඛස්සයලොකස්ස 

සච්ඡිකිරියායා’’ති? ‘‘ඉධුදායි, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං වූපසමා… දුතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජවිහරති; .)තියාචවිරාගා…තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති–

අයං යඛො සා, උදායි, ආකාරවතී පටිපදා එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති. 

‘‘න [කිං නු (සයා. කං. ක.)] යඛො සා, භන්යත, ආකාරවතී පටිපදා

එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස සච්ඡිකිරියාය, සච්ඡිකයතො හිස්ස, භන්යත, 

එත්තාවතා එකන්තසුයඛො යලොයකො යහොතී’’ති. ‘‘න ඛ්වාස්ස, උදායි, 

එත්තාවතා එකන්තසුයඛො යලොයකො සච්ඡිකයතො යහොති; ආකාරවතීත්යවව
සාපටිපදාඑකන්තසුඛස්සයලොකස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති. 

එවං වුත්යත, සකුලුදායිස්ස පරිබ්බාජකස්ස පරිසා උන්නාදිනී

උච්චාසද්දමහාසද්දා අයහොසි – ‘‘එත්ථ මයං අනස්සාම සාචරියකා, එත්ථ

මයං අනස්සාම [පනස්සාම (සී.)] සාචරියකා! න මයං ඉයතො භියයයො
උත්තරිතරංපජානාමා’’ති. 

අථයඛොසකුලුදායීපරිබ්බාජයකොයතපරිබ්බාජයකඅප්පසද්යද කත්වා

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා පනාස්ස, භන්යත, එකන්තසුයඛො

යලොයකො සච්ඡිකයතො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධුදායි, භික්ඛු සුඛස්ස ච
පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං… උපසම්පජ්ජ විහරති. යා තා යදවතා
එකන්තසුඛංයලොකංඋපපන්නාතාහි යදවතාහිසද්ධිංසන්තිට්ඨතිසල්ලපති

සාකච්ඡං සමාපජ්ජති. එත්තාවතා ඛ්වාස්ස, උදායි, එකන්තසුයඛො යලොයකො
සච්ඡිකයතොයහොතී’’ති. 

276. ‘‘එතස්ස නූන, භන්යත, එකන්තසුඛස්ස යලොකස්ස 

සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ භගවති බ්රහ්මචරියං චරන්තී’’ති? ‘‘න යඛො, උදායි, 
එකන්තසුඛස්සයලොකස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයිබ්රහ්මචරියංචරන්ති.

අත්ථි යඛො, උදායි, අඤ්යඤව ධම්මා උත්තරිතරා ච පණීතතරා ච යයසං 
සච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයිබ්රහ්මචරියංචරන්තී’’ති. 

‘‘කතයම පනයත, භන්යත, ධම්මාඋත්තරිතරාච පණීතතරාචයයසං

සච්ඡිකිරියායහතු භික්ඛූ භගවති බ්රහ්මචරියං චරන්තී’’ති? ‘‘ඉධුදායි, 
තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි
සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා…යප.… යසොඉයමපඤ්චනීවරයණ
පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව 
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කායමහි…යප.… පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යඛො, උදායි, 
ධම්යමොඋත්තරිතයරො ච පණීතතයරො චයස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයි
බ්රහ්මචරියංචරන්ති’’. 

‘‘පුන චපරං, උදායි, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි

යඛො, උදායි, ධම්යමොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරොචයස්සසච්ඡිකිරියායහතු 
භික්ඛූමයිබ්රහ්මචරියංචරන්ති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

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

අනුස්සරති. අයම්පි යඛො, උදායි, ධම්යමො උත්තරිතයරො ච පණීතතයරො ච
යස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයිබ්රහ්මචරියංචරන්ති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත 

දුග්ගයත…යප.… යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති. අයම්පි යඛො, උදායි, 

ධම්යමොඋත්තරිතයරො චපණීතතයරො චයස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයි
බ්රහ්මචරියංචරන්ති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං

ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයංදුක්ඛසමුදයයො’ති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’ති… ‘අයං

දුක්ඛනියරොධගාමනීපටිපදා’ති…‘ඉයමආසවා’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං 

ආසවසමුදයයො’ති… ‘අයංආසවනියරොයධො’ති…‘අයංආසවනියරොධගාමනී 
පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතො

කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි

චිත්තංවිමුච්චති. විමුත්තස්මංවිමුත්තමතිඤාණංයහොති.‘ඛීණාජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාති.අයම්පියඛො, 

උදායි, ධම්යමොඋත්තරිතයරොච පණීතතයරොචයස්සසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූ

මයිබ්රහ්මචරියංචරන්ති.ඉයමයඛො, උදායි, ධම්මාඋත්තරිතරාචපණීතතරා
චයයසංසච්ඡිකිරියායහතුභික්ඛූමයි බ්රහ්මචරියංචරන්තී’’ති. 
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277. එවං වුත්යත, සකුලුදායී පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –

‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ඛන්තී’ති; එවයමවංභගවතා අයනකපරියායයන

ධම්යමොපකාසියතො.එසාහං, භන්යත, භගවන්තං සරණංගච්ඡාමධම්මඤ්ච

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, 
ලයභයයංඋපසම්පද’’න්ති. 

එවං වුත්යත, සකුලුදායිස්ස පරිබ්බාජකස්ස පරිසා සකුලුදායිං

පරිබ්බාජකංඑතදයවොචුං–‘‘මාභවං, උදායි, සමයණයගොතයම බ්රහ්මචරියං

චරි; මා භවං, උදායි, ආචරියයො හුත්වා අන්යතවාසීවාසං වසි. යසයයථාපි 

නාම උදකමණියකො [මණියකො (සී. .). ක.)] හුත්වා උදඤ්චනියකො 

[උද්යදකනියකො(සී.සයා.කං..).)] අස්ස, එවංසම්පදමදං [එවංසම්පදයමතං

(සී. .).)] යභොයතො උදායිස්ස භවිස්සති. මා භවං, උදායි, සමයණයගොතයම

බ්රහ්මචරියංචරි; මාභවං, උදායි, ආචරියයොහුත්වා අන්යතවාසීවාසංවසී’’ති.
ඉති හිදං සකුලුදායිස්ස පරිබ්බාජකස්ස පරිසා සකුලුදායිං පරිබ්බාජකං
අන්තරායමකාසිභගවතිබ්රහ්මචරියයති. 

චූළසකුලුදායිසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. යවඛනසසුත්තං 

278. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො යවඛනයසො [යවඛනස්යසො (සී. .).)] 

පරිබ්බාජයකොයයනභගවායතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාභගවතාසද්ධිං 
සම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො යවඛනයසො පරිබ්බාජයකො භගවයතො සන්තියක

උදානංඋදායනසි–‘‘අයංපරයමොවණ්යණො, අයංපරයමො වණ්යණො’’ති. 

‘‘කිංපනත්වං, කච්චාන, එවංවයදසි – ‘අයංපරයමොවණ්යණො, අයං 

පරයමොවණ්යණො’ති? කතයමො, කච්චාන, යසොපරයමොවණ්යණො’’ති? 

‘‘යස්මා, යභො යගොතම, වණ්ණා අඤ්යඤො වණ්යණො උත්තරිතයරො වා
පණීතතයරො වානත්ථියසොපරයමොවණ්යණො’’ති. 

‘‘කතයමො පන යසො, කච්චාන, වණ්යණො යස්මා වණ්ණා අඤ්යඤො

වණ්යණො උත්තරිතයරොවාපණීතතයරොවානත්ථී’’ති? 

‘‘යස්මා, යභො යගොතම, වණ්ණා අඤ්යඤො වණ්යණො උත්තරිතයරො වා
පණීතතයරො වානත්ථියසොපරයමොවණ්යණො’’ති. 
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‘‘දීඝාපි යඛො යත එසා, කච්චාන, ඵයරයය – ‘යස්මා, යභො යගොතම, 
වණ්ණා අඤ්යඤො වණ්යණොඋත්තරිතයරො වා පණීතතයරො වා නත්ථි යසො

පරයමො වණ්යණො’ති වයදසි, තඤ්ච වණ්ණං න පඤ්ඤයපසි. යසයයථාපි, 

කච්චාන, පුරියසොඑවංවයදයය–‘අහංයා ඉමස්මංජනපයද ජනපදකලයාණී, 

තංඉච්ඡාමතංකායමමී’ති.තයමනං එවංවයදයයං–‘අම්යභොපුරිස, යංත්වං

ජනපදකලයාණිංඉච්ඡසිකායමසි, ජානාසිතං ජනපදකලයාණිං–ඛත්තියීවා

බ්රාහ්මණීවායවස්සී වා සුද්දීවා’ති? ඉතිපුට්යඨො‘යනො’තිවයදයය.තයමනං

එවංවයදයයං– ‘අම්යභොපුරිස, යංත්වංජනපදකලයාණිංඉච්ඡසිකායමසි, 
ජානාසිතංජනපදකලයාණිං ‘එවංනාමා එවංයගොත්තාතිවාති…යප.…දීඝා
වාරස්සාවාමජ්ඣිමාවාකාළීවාසාමාවා මඞ්ගුරච්ඡවීවාති…අමුකස්මං

ගායමවානිගයමවානගයරවා’ති? ඉතිපුට්යඨො‘යනො’ති වයදයය.තයමනං

එවං වයදයයං – ‘අම්යභො පුරිස, යං ත්වං න ජානාසි න පස්සසි, තං ත්වං

ඉච්ඡසිකායමසී’’’ති? ඉතිපුට්යඨො‘ආමා’තිවයදයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කච්චාන, නනු එවං සන්යත තස්ස පුරිසස්ස

අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො යගොතම, එවං 
සන්යත තස්ස පුරිසස්ස අප්පාටිහීරකතං භාසිතං සම්පජ්ජතී’’ති. ‘‘එවයමව

යඛො ත්වං, කච්චාන, ‘යස්මා, යභො යගොතම, වණ්ණා අඤ්යඤො වණ්යණො

උත්තරිතයරො වා පණීතතයරො වානත්ථි යසො පරයමො වණ්යණො’ති වයදසි; 

තඤ්ච වණ්ණං න පඤ්ඤයපසී’’ති. ‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, මණි
යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො පණ්ඩුකම්බයල

නික්ඛිත්යතොභාසයතචතපයතචවියරොචතිච, එවංවණ්යණො අත්තායහොති
අයරොයගොපරංමරණා’’ති. 

279. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කච්චාන, යයො වා මණි යවළුරියයො සුයභො 
ජාතිමාඅට්ඨංයසොසුපරිකම්මකයතොපණ්ඩුකම්බයලනික්ඛිත්යතොභාසයත ච

තපයතචවියරොචතිච, යයොවාරත්තන්ධකාරතිමසායකිමඛජ්යජොපනයකො
ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච

පණීතතයරො චා’’ති? ‘‘ය්වායං, යභො යගොතම, රත්තන්ධකාරතිමසාය කිම

ඛජ්යජොපනයකො, අයං ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කච්චාන, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය කිම 

ඛජ්යජොපනයකො, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය යතලප්පදීයපො, ඉයමසං
උභින්නං වණ්ණානංකතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො

චා’’ති? ‘‘ය්වායං, යභොයගොතම, රත්තන්ධකාරතිමසාය යතලප්පදීයපො, අයං
ඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානංඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කච්චාන, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය 

යතලප්පදීයපො, යයොවාරත්තන්ධකාරතිමසාය මහාඅග්ගික්ඛන්යධො, ඉයමසං
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උභින්නං වණ්ණානංකතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො

චා’’ති? ‘‘ය්වායං, යභොයගොතම, රත්තන්ධකාරතිමසායමහාඅග්ගික්ඛන්යධො, 
අයංඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානං අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, කච්චාන, යයො වා රත්තන්ධකාරතිමසාය 

මහාඅග්ගික්ඛන්යධො, යා වා රත්තියා පච්චූසසමයං විද්යධ විගතවලාහයක

යදයව ඔසධිතාරකා, ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො 

අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති? ‘‘ය්වායං, යභොයගොතම, රත්තියා

පච්චූසසමයං විද්යධ විගතවලාහයක යදයව ඔසධිතාරකා, අයං ඉයමසං
උභින්නං වණ්ණානං අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති. ‘‘තං කිං

මඤ්ඤසි, කච්චාන, යා වා රත්තියා පච්චූසසමයං විද්යධ විගතවලාහයක

යදයව ඔසධිතාරකා, යයො වා තදහුයපොසයථ පන්නරයස විද්යධ 

විගතවලාහයක යදයවඅභියදොඅඩ්ඪරත්තසමයංචන්යදො, ඉයමසංඋභින්නං 

වණ්ණානං කතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති? 

‘‘ය්වායං, යභො යගොතම, තදහුයපොසයථ පන්නරයස විද්යධ විගතවලාහයක

යදයවඅභියදොඅඩ්ඪරත්තසමයංචන්යදො, අයං ඉයමසංඋභින්නංවණ්ණානං

අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, කච්චාන, යයො
වා තදහුයපොසයථ පන්නරයස විද්යධ විගතවලාහයක යදයව අභියදො

අඩ්ඪරත්තසමයං චන්යදො, යයො වා වස්සානං පච්ඡියම මායස සරදසමයය

විද්යධවිගතවලාහයකයදයව අභියදො මජ්ඣන්හිකසමයං සූරියයො, ඉයමසං
උභින්නං වණ්ණානංකතයමො වණ්යණො අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො

චා’’ති? ‘‘ය්වායං, යභො යගොතම, වස්සානං පච්ඡියම මායස සරදසමයය
විද්යධ විගතවලාහයක යදයව අභියදො මජ්ඣන්හිකසමයං සූරියයො – අයං
ඉයමසං උභින්නං වණ්ණානං අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’ති.

‘‘අයතො යඛො යත, කච්චාන, බහූ හි බහුතරා යදවා යය ඉයමසං

චන්දිමසූරියානං ආභා නානුයභොන්ති, තයාහං පජානාම. අථ ච පනාහං න

වදාම– ‘යස්මාවණ්ණාඅඤ්යඤොවණ්යණොඋත්තරිතයරොචපණීතතයරො ච 

නත්ථී’ති. අථ ච පන ත්වං, කච්චාන, ‘ය්වායං වණ්යණො කිමනා
ඛජ්යජොපනයකන නිහීනතයරො ච පතිකිට්ඨතයරො ච යසො පරයමො

වණ්යණො’තිවයදසි; තඤ්චවණ්ණංනපඤ්ඤයපසි’’. 

280. ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, කච්චාන, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා…
මව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉයම යඛො, කච්චාන, පඤ්ච

කාමගුණා. යං යඛො, කච්චාන, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච උප්පජ්ජති

සුඛංයසොමනස්සංඉදංවුච්චති කාමසුඛං.ඉතිකායමහිකාමසුඛං, කාමසුඛා
කාමග්ගසුඛංතත්ථඅග්ගමක්ඛායතී’’ති. 
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එවං වුත්යත, යවඛනයසො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘අච්ඡරියං, යභොයගොතම, අබ්භුතං, යභොයගොතම!යාවසුභාසිතංචිදංයභොතා

යගොතයමන – ‘කායමහි කාමසුඛං, කාමසුඛා කාමග්ගසුඛං තත්ථ

අග්ගමක්ඛායතී’ති. (‘කායමහි, යභො යගොතම, කාමසුඛං, කාමසුඛා 

කාමග්ගසුඛං, තත්ථඅග්ගමක්ඛායතී’ති) [( ) සී.සයා.කං..). යපොත්ථයකසු

නත්ථි] – ‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං, කච්චාන, තයා අඤ්ඤදිට්ඨියකන
අඤ්ඤඛන්තියකන අඤ්ඤරුචියකන අඤ්ඤත්රයයොයගන 

අඤ්ඤත්රාචරියයකන – කාමා [කාමං (සී. සයා. කං. .).)] වා කාමසුඛං වා

කාමග්ගසුඛං වා. යය යඛො යත, කච්චාන, භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා 
වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා
පරික්ඛීණභවසංයයොජනාසම්මදඤ්ඤා විමුත්තායතයඛො එතංජායනයයං–
කාමාවාකාමසුඛංවා කාමග්ගසුඛංවා’’ති. 

281. එවං වුත්යත, යවඛනයසො පරිබ්බාජයකො කුපියතො අනත්තමයනො 
භගවන්තංයයවඛුංයසන්යතොභගවන්තංයයවවම්යභන්යතොභගවන්තංයයව

වදමායනො‘‘සමයණො [සමයණොච(සී..).)] යගොතයමොපාපියතොභවිස්සතී’’ති

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘එවයමව පනියධකච්යච [පනියධයක (සී. .).), 

පනියමයක (උපරිසුභසුත්යත)] සමණබ්රාහ්මණා අජානන්තා පුබ්බන්තං, 

අපස්සන්තා අපරන්තං අථ ච පන ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති – පජානාමා’ති – පටිජානන්ති 

[ඉත්ථත්තායාති පටිජානන්ති (.).)]. යතසමදං භාසිතං හස්සකංයයව

සම්පජ්ජති, නාමකංයයව සම්පජ්ජති, රිත්තකංයයව සම්පජ්ජති, 

තුච්ඡකංයයව සම්පජ්ජතී’’ති. ‘‘යය යඛො යත, කච්චාන, සමණබ්රාහ්මණා

අජානන්තා පුබ්බන්තං, අපස්සන්තා අපරන්තං, ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති – පජානාමා’ති –

පටිජානන්ති; යතසංයසොයයව [යතසංයතසායං(සී.), යතසංයයවයසො(?)] 

සහධම්මයකො නිග්ගයහො යහොති. අපි ච, කච්චාන, තිට්ඨතු පුබ්බන්යතො, 

තිට්ඨතු අපරන්යතො. එතු විඤ්ඤූ පුරියසො අසයඨො අමායාවී උජුජාතියකො, 
අහමනුසාසාම අහං ධම්මං යදයසම. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො 

[යථානුසිට්ඨංපටිපජ්ජමායනො(?)] නචිරස්යසවසාමඤ්යඤවඤස්සති සාමං

දක්ඛිති – එවං කිර සම්මා [එවං කිරායස්මා (සයා. ක.)] බන්ධනා

විප්පයමොක්යඛො යහොති, යදිදං අවිජ්ජා බන්ධනා. යසයයථාපි, කච්චාන, 
දහයරො කුමායරො මන්යදො උත්තානයසයයයකො කණ්ඨපඤ්චයමහි

බන්ධයනහිබද්යධො අස්සසුත්තබන්ධයනහි; තස්සවුද්ධිමන්වායඉන්ද්රියානං

පරිපාකමන්වාය තානි බන්ධනානි මුච්යචයයං; යසො යමොක්යඛොම්හීති යඛො

ජායනයය යනො ච බන්ධනං. එවයමව යඛො, කච්චාන, එතු විඤ්ඤූ පුරියසො

අසයඨො අමායාවී උජුජාතියකො, අහමනුසාසාම, අහං ධම්මං යදයසම; 

යථානුසිට්ඨංතථාපටිපජ්ජමායනො නචිරස්යසවසාමඤ්යඤඤස්සති, සාමං

දක්ඛිති– ‘එවංකිරසම්මා බන්ධනාවිප්පයමොක්යඛොයහොති, යදිදං අවිජ්ජා
බන්ධනා’’’ති. 
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එවං වුත්යත, යවඛනයසො පරිබ්බාජයකො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම…යප.…උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතං සරණංගත’’න්ති. 

යවඛනසසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

පරිබ්බාජකවග්යගොනිට්ඨියතොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පුණ්ඩරී-අග්ගිසහ-කථිනායමො, දීඝනයඛොපුනභාරද්වාජයගොත්යතො; 

සන්දකඋදායිමුණ්ඩිකපුත්යතො, මණියකො තථාකච්චායනො
වරවග්යගො. 
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4. රාජවග්යගො 

1. ඝටිකාරසුත්තං 

282. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසයලසු චාරිකං චරති 
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. අථ යඛො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම
අඤ්ඤතරස්මංපයදයස සිතංපාත්වාකාසි.අථයඛොආයස්මයතොආනන්දස්ස

එතදයහොසි – ‘‘යකො නු යඛො යහතු, යකො පච්චයයො භගවයතො සිතස්ස

පාතුකම්මාය? න අකාරයණන [න අකාරයණ (සී.)] තථාගතා සිතං
පාතුකයරොන්තී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො එකංසං චීවරං 

[උත්තරාසඞ්ග(සයා.කං.)] කත්වායයනභගවායතනඤ්ජලිං පණායමත්වා

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො

භගවයතො සිතස්ස පාතුකම්මාය? න අකාරයණන තථාගතා සිතං

පාතුකයරොන්තී’’ති. ‘‘භූතපුබ්බං, ආනන්ද, ඉමස්මං පයදයස යවගළිඞ්ගං 

[යවහලිඞ්ගං (සී.), යවභලිගං (සයා. කං.), යවභලිඞ්ගං (.).)] නාම
ගාමනිගයමොඅයහොසිඉද්යධොයචවඵීයතොචබහුජයනො ආකිණ්ණමනුස්යසො.

යවගළිඞ්ගං යඛො, ආනන්ද, ගාමනිගමං කස්සයපො භගවා අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො උපනිස්සාය විහාසි. ඉධ සුදං, ආනන්ද, කස්සපස්ස

භගවයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සආරායමොඅයහොසි.ඉධසුදං, ආනන්ද, 
කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො නිසින්නයකො භික්ඛුසඞ්ඝං
ඔවදතී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං

පඤ්ඤයපත්වාභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘යතනහි, භන්යත, භගවානිසීදතු
එත්ථ. අයං භූමපයදයසො ද්වීහි අරහන්යතහි සම්මාසම්බුද්යධහි පරිභුත්යතො
භවිස්සතී’’ති. නිසීදි භගවා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භගවා 
ආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි– 

‘‘භූතපුබ්බං, ආනන්ද, ඉමස්මං පයදයස යවගළිඞ්ගංනාම ගාමනිගයමො 
අයහොසිඉද්යධොයචවඵීයතොචබහුජයනොආකිණ්ණමනුස්යසො.යවගළිඞ්ගං

යඛො, ආනන්ද, ගාමනිගමං කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

උපනිස්සාය විහාසි. ඉධ සුදං, ආනන්ද, කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස ආරායමො අයහොසි. ඉධ සුදං, ආනන්ද, කස්සයපො භගවා
අරහංසම්මාසම්බුද්යධොනිසින්නයකොභික්ඛුසඞ්ඝං ඔවදති. 

283. ‘‘යවගළිඞ්යගයඛො, ආනන්ද, ගාමනිගයමඝටිකායරො [ඝටීකායරො
(සී. .).)] නාම කුම්භකායරො කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්සඋපට්ඨායකොඅයහොසි අග්ගුපට්ඨායකො. ඝටිකාරස්සයඛො, 

ආනන්ද, කුම්භකාරස්ස යජොතිපායලො නාම මාණයවො සහායයො අයහොසි

පියසහායයො. අථ යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො කුම්භකායරො යජොතිපාලං

මාණවං ආමන්යතසි – ‘ආයාම, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපං භගවන්තං
අරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධංදස්සනායඋපසඞ්කමස්සාම. සාධුසම්මතඤ්හියම

තස්ස භගවයතො දස්සනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. එවං වුත්යත, 

ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවොඝටිකාරංකුම්භකාරං එතදයවොච – ‘අලං, 
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සම්ම ඝටිකාර. කිං පන යතන මුණ්ඩයකන සමණයකන දිට්යඨනා’ති? 

දුතියම්පි යඛො, ආනන්ද…යප.… තතියම්පි යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො

කුම්භකායරො යජොතිපාලං මාණවං එතදයවොච – ‘ආයාම, සම්ම යජොතිපාල, 
කස්සපංභගවන්තංඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධංදස්සනාය උපසඞ්කමස්සාම.
සාධුසම්මතඤ්හි යම තස්ස භගවයතො දස්සනං අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. තතියම්පි යඛො, ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවො

ඝටිකාරං කුම්භකාරං එතදයවොච – ‘අලං, සම්ම ඝටිකාර. කිං පන යතන

මුණ්ඩයකන සමණයකන දිට්යඨනා’ති? ‘යතන හි, සම්ම යජොතිපාල, 

යසොත්තිසිනානිං [යසොත්තිං සිනානිං (සී. .).), යසොත්තිසිනානං (සයා. කං.

ක.)] ආදාය [ආහර(ක.)] නදිංගමස්සාමසිනායිතු’න්ති.‘එවංසම්මා’තියඛො, 

ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවො ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස පච්චස්යසොසි.

අථ යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො ච කුම්භකායරො යජොතිපායලො ච මාණයවො
යසොත්තිසිනානිංආදායනදිංඅගමංසු සිනායිතුං’. 

284. ‘‘අථයඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරොකුම්භකායරොයජොතිපාලංමාණවං 

ආමන්යතසි – ‘අයං, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස අවිදූයර ආරායමො. ආයාම, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපං
භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං දස්සනාය උපසඞ්කමස්සාම.
සාධුසම්මතඤ්හි යම තස්ස භගවයතො දස්සනං අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. එවං වුත්යත, ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවො

ඝටිකාරං කුම්භකාරං එතදයවොච – ‘අලං, සම්ම ඝටිකාර. කිං පන යතන 

මුණ්ඩයකන සමණයකන දිට්යඨනා’ති? දුතියම්පි යඛො, ආනන්ද…යප.…

තතියම්පි යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො කුම්භකායරො යජොතිපාලං මාණවං

එතදයවොච – ‘අයං, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස අවිදූයර ආරායමො. ආයාම, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපං
භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං දස්සනාය උපසඞ්කමස්සාම.
සාධුසම්මතඤ්හි යම තස්ස භගවයතො දස්සනං අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. තතියම්පි යඛො, ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවො

ඝටිකාරං කුම්භකාරං එතදයවොච – ‘අලං, සම්ම ඝටිකාර. කිං පන යතන

මුණ්ඩයකන සමණයකන දිට්යඨනා’ති? අථ යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො
කුම්භකායරො යජොතිපාලං මාණවං ඔවට්ටිකායං පරාමසිත්වා එතදයවොච –

‘අයං, සම්මයජොතිපාල, කස්සපස්සභගවයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස

අවිදූයරආරායමො.ආයාම, සම්මයජොතිපාල, කස්සපංභගවන්තං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධං දස්සනාය උපසඞ්කමස්සාම. සාධුසම්මතඤ්හි යම තස්ස 

භගවයතො දස්සනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, 

යජොතිපායලොමාණයවො ඔවට්ටිකංවිනිවට්යටත්වා [විනියවයඨත්වා(සී.සයා.

කං. .).)] ඝටිකාරංකුම්භකාරංඑතදයවොච– ‘අලං, සම්මඝටිකාර.කිංපන

යතන මුණ්ඩයකනසමණයකනදිට්යඨනා’ති? අථයඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො

කුම්භකායරො යජොතිපාලං මාණවං සීසංන්හාතං [සසීසං නහාතං (සී.), 

සීසන්හාතං (සයා. කං.)] යකයසසු පරාමසිත්වා එතදයවොච – ‘අයං, සම්ම
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යජොතිපාල, කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අවිදූයර

ආරායමො. ආයාම, සම්ම යජොතිපාල, කස්සපං භගවන්තං අරහන්තං

සම්මාසම්බුද්ධං දස්සනාය උපසඞ්කමස්සාම. සාධුසම්මතඤ්හි යම තස්ස

භගවයතො දස්සනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, 

යජොතිපාලස්සමාණවස්ස එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, 
යභො! යත්ර හි නාමායං ඝටිකායරො කුම්භකායරො ඉත්තරජච්යචො සමායනො

අම්හාකං සීසංන්හාතානං යකයසසු පරාමසිතබ්බං මඤ්ඤිස්සති; න වතිදං

කිර ඔරකං මඤ්යඤ භවිස්සතී’ති; ඝටිකාරං කුම්භකාරං එතදයවොච –

‘යාවතායදොහිපි [යායවතයදොහිපි (සී. සයා. කං. .).)], සම්ම ඝටිකාරා’ති? 

‘යාවතායදොහිපි, සම්ම යජොතිපාල. තථා හි පන යම සාධුසම්මතං තස්ස

භගවයතො දස්සනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’ති. ‘යතන හි, සම්ම

ඝටිකාර, මුඤ්ච; ගමස්සාමා’ති. 

285. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො ච කුම්භකායරො යජොතිපායලො ච

මාණයවො යයනකස්සයපොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොයතනුපසඞ්කමංසු; 
උපසඞ්කමත්වා ඝටිකායරො කුම්භකායරො කස්සපං භගවන්තං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.යජොතිපායලොපනමාණයවො
කස්සයපන භගවතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො කුම්භකායරො කස්සපං භගවන්තං

අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච – ‘අයං යම, භන්යත, යජොතිපායලො

මාණයවො සහායයොපියසහායයො.ඉමස්සභගවාධම්මංයදයසතූ’ති.අථයඛො, 

ආනන්ද, කස්සයපොභගවා අරහංසම්මාසම්බුද්යධොඝටිකාරඤ්ච කුම්භකාරං
යජොතිපාලඤ්ච මාණවං ධම්මයා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි

සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.අථයඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරොචකුම්භකායරො
යජොතිපායලො ච මාණයවො කස්සයපන භගවතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
ධම්මයා කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා සමුත්යතමතා සම්පහංසිතා
කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාකස්සපංභගවන්තංඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කමංසු. 

286. ‘‘අථයඛො, ආනන්ද, යජොතිපායලොමාණයවොඝටිකාරංකුම්භකාරං 

එතදයවොච – ‘ඉමංනුත්වං, සම්මඝටිකාර, ධම්මංසුණන්යතො අථචපන

අගාරස්මා අනගාරියං න පබ්බමස්සසී’ති? ‘නනු මං, සම්ම යජොතිපාල, 

ජානාසි, අන්යධ මණ්යණ මාතාපිතයරො යපොයසමී’ති? ‘යතන හි, සම්ම

ඝටිකාර, අහං අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමස්සාමී’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, 
ඝටිකායරොචකුම්භකායරොයජොතිපායලොචමාණයවොයයනකස්සයපොභගවා

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා කස්සපං 
භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.

එකමන්තං නිසින්යනො යඛො, ආනන්ද, ඝටිකායරො කුම්භකායරො කස්සපං



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

204 

පටුන 

භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච – ‘අයං යම, භන්යත, 
යජොතිපායලො මාණයවො සහායයො පියසහායයො. ඉමං භගවා පබ්බායජතූ’ති.

අලත්ථ යඛො, ආනන්ද, යජොතිපායලො මාණයවො කස්සපස්ස භගවයතො

අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සසන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්පදං. 

287. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
අචිරූපසම්පන්යනයජොතිපායලමාණයවඅඩ්ඪමාසුපසම්පන්යනයවගළිඞ්යග
යථාභිරන්තං විහරිත්වා යයන බාරාණසී යතන චාරිකං පක්කාම.

අනුපුබ්යබනචාරිකංචරමායනොයයන බාරාණසීතදවසරි.තත්රසුදං, ආනන්ද, 
කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො බාරාණසියං විහරති ඉසිපතයන

මගදායය. අස්යසොසියඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා–‘කස්සයපොකිරභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො බාරාණසිං අනුප්පත්යතො බාරාණසියං විහරති

ඉසිපතයන මගදායය’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා භද්රානි භද්රානි

යානානි යයොජායපත්වා භද්රං [භද්රං භද්රං (ක.)] යානං අභිරුහිත්වා භයද්රහි

භයද්රහි යායනහි බාරාණසියා නියයාසි මහච්චරාජානුභායවන [මහච්චා

රාජානුභායවන (සී.), මහතා රාජානුභායවන (.).)] කස්සපං භගවන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං දස්සනාය. යාවතිකා යානස්ස භූම යායනන 
ගන්ත්වායානාපච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොව යයනකස්සයපොභගවා අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා කස්සපං භගවන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්නං යඛො, ආනන්ද, කිකිං කාසිරාජානං කස්සයපො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මයා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි සමුත්යතයජසි

සම්පහංයසසි. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා කස්සයපන භගවතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන ධම්මයා කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො
සමුත්යතමයතො සම්පහංසියතො කස්සපං භගවන්තං අරහන්තං 

සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච – ‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භගවා ස්වාතනාය

භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’ති. අධිවායසසි යඛො, ආනන්ද, කස්සයපො

භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො තුණ්හීභායවන. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී
කාසිරාජා කස්සපස්ස භගවයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අධිවාසනං විදිත්වා
උට්ඨායාසනාකස්සපං භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං අභිවායදත්වා

පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාම. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා තස්සා
රත්තියා අච්චයයන සයක නියවසයන පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං 

පටියාදායපත්වා පණ්ඩුපුටකස්ස [පණ්ඩුමුටීකස්ස (සී. .).), පණ්ඩුමුදිකස්ස

(සයා. කං.)] සාලියනො විගතකාළකං අයනකසූපං අයනකබයඤ්ජනං, 
කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස කාලං ආයරොචායපසි –

‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතංභත්ත’න්ති. 

288. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායයයනකිකිස්සකාසිරඤ්යඤො

නියවසනං යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි
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සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි

සම්පවායරසි. අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා කස්සපං භගවන්තං 
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤතරං නීචං

ආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛො, ආනන්ද, 
කිකීකාසිරාජාකස්සපංභගවන්තංඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච–

‘අධිවායසතුයම, භන්යත, භගවාබාරාණසියංවස්සාවාසං; එවරූපංසඞ්ඝස්ස 

උපට්ඨානං භවිස්සතී’ති. ‘අලං, මහාරාජ. අධිවුත්යථො යම වස්සාවායසො’ති.

දුතියම්පි යඛො, ආනන්ද…තතියම්පියඛො, ආනන්ද, කිකීකාසිරාජාකස්සපං

භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච – ‘අධිවායසතු යම, 

භන්යත, භගවා බාරාණසියං වස්සාවාසං; එවරූපං සඞ්ඝස්ස උපට්ඨානං

භවිස්සතී’ති. ‘අලං, මහාරාජ. අධිවුත්යථො යම වස්සාවායසො’ති. අථ යඛො, 

ආනන්ද, කිකිස්ස කාසිරඤ්යඤො ‘න යම කස්සයපො භගවා අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො අධිවායසති බාරාණසියං වස්සාවාස’න්ති අහුයදව 

අඤ්ඤථත්තං, අහුයදොමනස්සං.අථයඛො, ආනන්ද, කිකීකාසිරාජා කස්සපං

භගවන්තංඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධංඑතදයවොච–‘අත්ථිනුයඛො, භන්යත, 

අඤ්යඤොයකොචිමයාඋපට්ඨාකතයරො’ති? 

‘‘‘අත්ථි, මහාරාජ, යවගළිඞ්ගං නාම ගාමනිගයමො. තත්ථ ඝටිකායරො

නාම කුම්භකායරො; යසොයමඋපට්ඨායකොඅග්ගුපට්ඨායකො.තුය්හංයඛොපන, 

මහාරාජ, න යම කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අධිවායසති

බාරාණසියං වස්සාවාසන්ති අත්යථව [අත්ථි (සී. .).)] අඤ්ඤථත්තං, අත්ථි

යදොමනස්සං. තයිදං ඝටිකාරස්සකුම්භකාරස්ස [ඝටිකායරකුම්භකායර (සී.

සයා. කං. .).)] නත්ථි ච න ච භවිස්සති. ඝටිකායරො යඛො, මහාරාජ, 

කුම්භකායරො බුද්ධං සරණං ගයතො, ධම්මං සරණං ගයතො, සඞ්ඝං සරණං

ගයතො. ඝටිකායරො යඛො, මහාරාජ, කුම්භකායරො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, 

අදින්නාදානා පටිවිරයතො, කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මුසාවාදා

පටිවිරයතො, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො. ඝටිකායරො යඛො, 

මහාරාජ, කුම්භකායරො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, ධම්යම

අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන

සමන්නාගයතො, අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නාගයතො. ඝටිකායරො යඛො, 

මහාරාජ, කුම්භකායරො දුක්යඛ නික්කඞ්යඛො, දුක්ඛසමුදයය නික්කඞ්යඛො, 

දුක්ඛනියරොයධනික්කඞ්යඛො, දුක්ඛනියරොධගාමනියාපටිපදායනික්කඞ්යඛො.

ඝටිකායරො යඛො, මහාරාජ, කුම්භකායරො එකභත්තියකො බ්රහ්මචාරී සීලවා

කලයාණධම්යමො. ඝටිකායරො යඛො, මහාරාජ, කුම්භකායරො

නික්ඛිත්තමණිසුවණ්යණොඅයපතජාතරූපරජයතො. ඝටිකායරොයඛො, මහාරාජ, 

කුම්භකායරො පන්නමුසයලො න සහත්ථා පථවිං ඛණති [කුම්භකායරො න

මුසයලන න සහත්ථා පඨවිං ඛණති (සයා. කං. .).), කුම්භකායරො න

මුසයලන සහත්ථා පථවිඤ්ච ඛණති (ක.)]. යං යහොති ටෙලපලුග්ගං වා 
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මූසිකුක්කයරො [මූසිකුක්කුයරො(සී.සයා.කං..).)] වාතං කායජනආහරිත්වා
භාජනං කරිත්වා එවමාහ – ‘‘එත්ථ යයො ඉච්ඡති තණ්ඩුලපටිභස්තානි 

[තණ්ඩුලපභිවත්තානි(සී..).)] වාමුග්ගපටිභස්තානිවා කළායපටිභස්තානි

වා නික්ඛිපිත්වා යං ඉච්ඡති තං හරතූ’’ති. ඝටිකායරො යඛො, මහාරාජ, 

කුම්භකායරො අන්යධ මණ්යණ මාතාපිතයරො යපොයසති. ඝටිකායරො යඛො, 

මහාරාජ, කුම්භකායරොපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
ඔපපාතියකොතත්ථ පරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

289. ‘‘‘එකමදාහං, මහාරාජ, සමයං යවගළිඞ්යග නාම ගාමනිගයම

විහරාම. අථ ඛ්වාහං, මහාරාජ, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යයන ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස මාතාපිතයරො

යතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වා ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස මාතාපිතයරො

එතදයවොචං – ‘‘හන්ද, යකො නු යඛො අයං භග්ගයවො ගයතො’’ති? 

‘‘නික්ඛන්යතො යඛො යත, භන්යත, උපට්ඨායකො අන්යතොකුම්භියා ඔදනං 

ගයහත්වා පරියයොගා සූපං ගයහත්වා පරිභුඤ්ජා’’ති. අථ ඛ්වාහං, මහාරාජ, 
කුම්භියා ඔදනං ගයහත්වා පරියයොගා සූපං ගයහත්වා පරිභුඤ්මත්වා

උට්ඨායාසනා පක්කමං [පක්කාමං (සයා. කං. .).)]. අථ යඛො, මහාරාජ, 

ඝටිකායරොකුම්භකායරොයයනමාතාපිතයරොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

මාතාපිතයරොඑතදයවොච– ‘‘යකොකුම්භියාඔදනංගයහත්වාපරියයොගාසූපං

ගයහත්වාපරිභුඤ්මත්වාඋට්ඨායාසනා පක්කන්යතො’’ති? ‘‘කස්සයපො, තාත, 
භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො කුම්භියා ඔදනං ගයහත්වා පරියයොගා සූපං

ගයහත්වාපරිභුඤ්මත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කන්යතො’’ති? අථ යඛො, මහාරාජ, 

ඝටිකාරස්සකුම්භකාරස්සඑතදයහොසි– ‘‘ලාභාවතයම, සුලද්ධංවතයම, 

යස්සයමකස්සයපොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොඑවංඅභිවිස්සත්යථො’’ති.

අථයඛො, මහාරාජ, ඝටිකාරංකුම්භකාරංඅඩ්ඪමාසං.)තිසුඛංනවිජහති [න

විජහි (සී.සයා.කං..).)], සත්තාහංමාතාපිතූනං. 

290. ‘‘‘එකමදාහං, මහාරාජ, සමයං තත්යථව යවගළිඞ්යග නාම 

ගාමනිගයම විහරාම. අථ ඛ්වාහං, මහාරාජ, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යයන ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස මාතාපිතයරො 

යතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වා ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස මාතාපිතයරො

එතදයවොචං – ‘‘හන්ද, යකො නු යඛො අයං භග්ගයවො ගයතො’’ති? 

‘‘නික්ඛන්යතො යඛො යත, භන්යත, උපට්ඨායකො අන්යතො කයළොපියා

කුම්මාසං ගයහත්වා පරියයොගා සූපං ගයහත්වා පරිභුඤ්ජා’’ති. අථ ඛ්වාහං, 

මහාරාජ, කයළොපියා කුම්මාසං ගයහත්වා පරියයොගා සූපං ගයහත්වා

පරිභුඤ්මත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමං. අථ යඛො, මහාරාජ, ඝටිකායරො

කුම්භකායරො යයන මාතාපිතයරො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

මාතාපිතයරොඑතදයවොච– ‘‘යකොකයළොපියාකුම්මාසංගයහත්වාපරියයොගා

සූපංගයහත්වාපරිභුඤ්මත්වා උට්ඨායාසනාපක්කන්යතො’’ති? ‘‘කස්සයපො, 

තාත, භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො කයළොපියා කුම්මාසං ගයහත්වා
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පරියයොගාසූපංගයහත්වාපරිභුඤ්මත්වාඋට්ඨායාසනා පක්කන්යතො’’ති.අථ

යඛො, මහාරාජ, ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස එතදයහොසි – ‘‘ලාභා වත යම, 

සුලද්ධංවතයම, යස්සයමකස්සයපොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොඑවං 

අභිවිස්සත්යථො’’ති. අථ යඛො, මහාරාජ, ඝටිකාරං කුම්භකාරං අඩ්ඪමාසං

.)තිසුඛංන විජහති, සත්තාහංමාතාපිතූනං. 

291. ‘‘‘එකමදාහං, මහාරාජ, සමයං තත්යථව යවගළිඞ්යග නාම 

ගාමනිගයම විහරාම. යතන යඛො පන සමයයන කුටි [ගන්ධකුටි (සී.)] 

ඔවස්සති.අථඛ්වාහං, මහාරාජ, භික්ඛූආමන්යතසිං – ‘‘ගච්ඡථ, භික්ඛයව, 

ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස නියවසයන තිණං ජානාථා’’ති. එවං වුත්යත, 

මහාරාජ, යත භික්ඛූ මං එතදයවොචුං – ‘‘නත්ථි යඛො, භන්යත, ඝටිකාරස්ස 

කුම්භකාරස්සනියවසයනතිණං, අත්ථි ච ඛ්වාස්සආයවසයන [ආයවසනං

(සී. ස්යා. කං. .).)] තිණච්ඡදන’’ [නවච්ඡදනං (සී.)] න්ති. ‘‘ගච්ඡථ, 

භික්ඛයව, ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්සආයවසනංඋත්තිණංකයරොථා’’ති.අථ

යඛො යත, මහාරාජ, භික්ඛූ ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස ආයවසනං

උත්තිණමකංසු.අථයඛො, මහාරාජ, ඝටිකාරස්සකුම්භකාරස්ස මාතාපිතයරො

යත භික්ඛූ එතදයවොචුං – ‘‘යක ආයවසනං උත්තිණං කයරොන්තී’’ති? 

‘‘භික්ඛූ, භගිනි, කස්සපස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස කුටි

ඔවස්සතී’’ති. ‘‘හරථ, භන්යත, හරථ, භද්රමුඛා’’ති. අථ යඛො, මහාරාජ, 

ඝටිකායරොකුම්භකායරොයයනමාතාපිතයරො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

මාතාපිතයරො එතදයවොච – ‘‘යක ආයවසනං උත්තිණමකංසූ’’ති? ‘‘භික්ඛූ, 

තාත, කස්සපස්ස කිර භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස කුටි

ඔවස්සතී’’ති. අථ යඛො, මහාරාජ, ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස එතදයහොසි –

‘‘ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම කස්සයපො භගවා අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො එවං අභිවිස්සත්යථො’’ති. අථ යඛො, මහාරාජ ඝටිකාරං

කුම්භකාරං අඩ්ඪමාසං.)තිසුඛංනවිජහති, සත්තාහංමාතාපිතූනං.අථයඛො, 

මහාරාජ, ආයවසනං සබ්බන්තං යතමාසං ආකාසච්ඡදනං අට්ඨාසි, න

යදයවොතිවස්සි [න චාතිවස්සි (සී. සයා. කං. .).)]. එවරූයපො ච, මහාරාජ, 

ඝටිකායරො කුම්භකායරො’ති. ‘ලාභා, භන්යත, ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස, 

සුලද්ධා, භන්යත, ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස යස්ස භගවා එවං
අභිවිස්සත්යථො’’’ති. 

292. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, කිකී කාසිරාජා ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස
පඤ්චමත්තානි තණ්ඩුලවාහසතානි පායහසි පණ්ඩුපුටකස්ස සාලියනො

තදුපියඤ්චසූයපයයං.අථයඛොයත, ආනන්ද, රාජපුරිසාඝටිකාරංකුම්භකාරං 

උපසඞ්කමත්වා එතදයවොචුං – ‘ඉමානි යඛො, භන්යත, පඤ්චමත්තානි
තණ්ඩුලවාහසතානි කිකිනාකාසිරායජනපහිතානිපණ්ඩුපුටකස්සසාලියනො

තදුපියඤ්ච සූයපයයං. තානි, භන්යත, පටිග්ගණ්හථා’ති [පතිග්ගණ්හාතූති

(සී. .).), පටිග්ගණ්හාතූති (සයා. කං.)]. ‘රාජා යඛො බහුකිච්යචො

බහුකරණීයයො.අලංයම! රඤ්යඤොවයහොතූ’ති.සියායඛොපනයත, ආනන්ද, 
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එවමස්ස – ‘අඤ්යඤො නූන යතන සමයයන යජොතිපායලො මාණයවො

අයහොසී’ති.නයඛොපයනතං, ආනන්ද, එවංදට්ඨබ්බං.අහංයතනසමයයන
යජොතිපායලොමාණයවො අයහොසි’’න්ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

ඝටිකාරසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. රට්ඨපාලසුත්තං 

293. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා කුරූසු චාරිකං චරමායනො

මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ථුල්ලයකොට්ඨිකං [ථූලයකොට්ඨිකං (සී.
සයා. කං. .).)] නාම කුරූනං නිගයමො තදවසරි. අස්යසොසුං යඛො

ථුල්ලයකොට්ඨිකා [ථූලයකොට්ඨිතකා(සී.සයා.කං..).)] බ්රාහ්මණගහපතිකා– 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමොසකයපුත්යතොසකයකුලාපබ්බමයතො කුරූසු
චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ථුල්ලයකොට්ඨිකං
අනුප්පත්යතො. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං
සමාරකංසබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයංඅභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන
තථාරූපානං අරහතං දස්සනං යහොතී’’ති. අථ යඛො ථුල්ලයකොට්ඨිකා 

බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා

අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච

භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා

එකමන්තංනිසීදිංසු; අප්යපකච්යචයයනභගවා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං

සායවත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා එකමන්තං
නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්යනයඛොථුල්ලයකොට්ඨියකබ්රාහ්මණගහපතියක
භගවා ධම්මයාකථායසන්දස්යසසිසමාදයපසිසමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි. 

294. යතන යඛො පන සමයයන රට්ඨපායලො නාම කුලපුත්යතො

තස්මංයයව ථුල්ලයකොට්ඨියකඅග්ගකුලස්ස [අග්ගකුලිකස්ස (සී. සයා.කං. 
.).)] පුත්යතො තිස්සං පරිසායං නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො රට්ඨපාලස්ස 

කුලපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘යථා යථා ඛ්වාහං භගවතා ධම්මං යදසිතං

ආජානාම [යථායථායඛොභගවාධම්මංයදයසති(සී.)], නයිදංසුකරංඅගාරං 
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණංඑකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 
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පටුන 

අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’’න්ති. අථ යඛො
ථුල්ලයකොට්ඨිකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවතා ධම්මයා කථාය සන්දස්සිතා
සමාදපිතා සමුත්යතමතා සම්පහංසිතා භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කමංසු. අථ යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො අචිරපක්කන්යතසු

ථුල්ලයකොට්ඨියකසු බ්රාහ්මණගහපතියකසු යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යථා

යථාහං, භන්යත, භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාම, නයිදං සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණංඑකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං

චරිතුං. ඉච්ඡාමහං, භන්යත, යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි

අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතුං. ලයභයයාහං, භන්යත, 

භගවයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං උපසම්පදං. පබ්බායජතු මං

භගවා’’ති [එත්ථ ‘‘ලයභයයාහං…යප.… උපසම්පදං’’ති වාකයද්වයං

සබ්යබසුපි මූලයපොත්ථයකසු දිස්සති, පාරාමකපාළියං පන

සුදින්නභාණවායරඑතංනත්ථි. ‘‘පබ්බායජතුමංභගවා’’තිඉදංපනවාකයං

මරම්මයපොත්ථයක යයව දිස්සති, පාරාමකපාළියඤ්ච තයදව අත්ථි]. 

‘‘අනුඤ්ඤායතොසි පන ත්වං, රට්ඨපාල, මාතාපිතූහි අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජායා’’ති? ‘‘නයඛොහං, භන්යත, අනුඤ්ඤායතො මාතාපිතූහිඅගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති. ‘‘න යඛො, රට්ඨපාල, තථාගතා අනනුඤ්ඤාතං

මාතාපිතූහිපුත්තංපබ්බායජන්තී’’ති.‘‘ස්වාහං, භන්යත, තථා කරිස්සාමයථා
මංමාතාපිතයරොඅනුජානිස්සන්තිඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති. 

295. අථ යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො උට්ඨායාසනා භගවන්තං 

අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන මාතාපිතයරො යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා මාතාපිතයරො එතදයවොච – ‘‘අම්මතාතා, යථා යථාහං

භගවතා ධම්මං යදසිතං ආජානාම, නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
ඉච්ඡාමහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතුං. අනුජානාථ මං අගාරස්මා අනගාරියං 

පබ්බජ්ජායා’’ති. එවං වුත්යත, රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො

රට්ඨපාලං කුලපුත්තංඑතදයවොචුං–‘‘ත්වංයඛොසි, තාතරට්ඨපාල, අම්හාකං

එකපුත්තයකො පියයො මනායපො සුයඛධියතො සුඛපරිභයතො [සුඛපරිහයතො

(සයා. කං. ක.) (එහිත්වං තාත රට්ඨපාල භුඤ්ජ ච පිව ච පරිචායර හි ච, 
භුඤ්ජන්යතො පිවන්යතො පරිචායරන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො පුඤ්ඤානි

කයරොන්යතො අභිරමස්සු, න තං මයං අනුජානාම අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජාය,) සබ්බත්ථදිස්සති, සුදින්නකණ්යඩපනනත්ථි, අට්ඨකථාසුපින

දස්සිතං]. නත්වං, තාතරට්ඨපාල, කස්සචිදුක්ඛස්සජානාසි.මරයණනපි යත
මයං අකාමකා විනා භවිස්සාම. කිං පන මයං තං ජීවන්තං අනුජානිස්සාම

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති? දුතියම්පි යඛො රට්ඨපායලො
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කුලපුත්යතො…යප.…තතියම්පියඛො රට්ඨපායලොකුලපුත්යතොමාතාපිතයරො

එතදයවොච – ‘‘අම්මතාතා, යථායථාහංභගවතාධම්මං යදසිතංආජානාම, 
නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං 
සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. ඉච්ඡාමහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා
කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතුං.
අනුජානාථ මං අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති. තතියම්පි යඛො 
රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්සමාතාපිතයරොරට්ඨපාලංකුලපුත්තංඑතදයවොචුං

– ‘‘ත්වං යඛොසි, තාත රට්ඨපාල, අම්හාකං එකපුත්තයකො පියයො මනායපො

සුයඛධියතො සුඛපරිභයතො. න ත්වං, තාත රට්ඨපාල, කස්සචි දුක්ඛස්ස
ජානාසි.මරයණනපියතමයංඅකාමකාවිනාභවිස්සාම.කිං පනමයංතං

ජීවන්තංඅනුජානිස්සාම අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති? 

296. අථ යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො – ‘‘න මං මාතාපිතයරො 
අනුජානන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති තත්යථව
අනන්තරහිතාය භූමයා නිපජ්ම – ‘‘ඉයධව යම මරණං භවිස්සති පබ්බජ්ජා

වා’’ති.අථයඛොරට්ඨපායලො කුලපුත්යතොඑකම්පිභත්තංනභුඤ්ම, ද්යවපි

භත්තානිනභුඤ්ම, තීණිපිභත්තානි නභුඤ්ම, චත්තාරිපිභත්තානිනභුඤ්ම, 

පඤ්චපි භත්තානි න භුඤ්ම, ඡපි භත්තානින භුඤ්ම, සත්තපි භත්තානින
භුඤ්ම. අථ යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො රට්ඨපාලං

කුලපුත්තං එතදයවොචුං – ‘‘ත්වං යඛොසි, තාත රට්ඨපාල, අම්හාකං

එකපුත්තයකො පියයො මනායපො සුයඛධියතො සුඛපරිභයතො. න ත්වං, තාත

රට්ඨපාල, කස්සචි, දුක්ඛස්ස ජානාසි [‘‘මරයණනපි යත…යප.… 
පබ්බජ්ජායා’’ති වාකයද්වයං සී. සයා. කං. .). යපොත්ථයකසු දුතියට්ඨායන

යයව දිස්සති, පාරාමකපාළියං පන පඨමට්ඨායනයයව දිස්සති.තස්මා ඉධ

දුතියට්ඨායන පුනාගතංඅධිකංවියදිස්සති]. මරයණනපියතමයංඅකාමකා
විනා භවිස්සාම. කිං පන මයං තං ජීවන්තං අනුජානිස්සාම අගාරස්මා

අනගාරියංපබ්බජ්ජාය.උට්යඨහි, තාත රට්ඨපාල, භුඤ්ජචපිවචපරිචායරහි

ච; භුඤ්ජන්යතො පිවන්යතො පරිචායරන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො
පුඤ්ඤානි කයරොන්යතො අභිරමස්සු. න තං මයං අනුජානාම අගාරස්මා 

අනගාරියං පබ්බජ්ජාය [‘‘මරයණනපි යත…යප.… පබ්බජායා’’ති 

වාකයද්වයං සී. සයා. කං. .). යපොත්ථයකසු දුතියට්ඨායන යයව දිස්සති, 
පාරාමකපාළියං පන පඨමට්ඨායන යයව දිස්සති. තස්මා ඉධ දුතියට්ඨායන

පුනාගතං අධිකං විය දිස්සති]. මරයණනපි යත මයං අකාමකා විනා
භවිස්සාම.කිංපනමයංතං ජීවන්තං අනුජානිස්සාමඅගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජායා’’ති? එවං වුත්යත, රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො තුණ්හී අයහොසි.
දුතියම්පි යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො රට්ඨපාලං 
කුලපුත්තං එතදයවොචුං…යප.… දුතියම්පි යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො
තුණ්හී අයහොසි. තතියම්පි යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො

රට්ඨපාලංකුලපුත්තංඑතදයවොචුං–‘‘ත්වං යඛොසි, තාතරට්ඨපාල, අම්හාකං

එකපුත්තයකො පියයො මනායපො සුයඛධියතො සුඛපරිභයතො. න ත්වං, තාත
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රට්ඨපාල, කස්සචි දුක්ඛස්ස ජානාසි. මරයණනපියතමයං අකාමකා විනා

භවිස්සාම, කිංපනමයංතංජීවන්තං අනුජානිස්සාමඅගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජාය. උට්යඨහි, තාත රට්ඨපාල, භුඤ්ජ ච පිව ච පරිචායරහි ච; 
භුඤ්ජන්යතො පිවන්යතො පරිචායරන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො පුඤ්ඤානි
කයරොන්යතො අභිරමස්සු. න තං මයං අනුජානාම අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජාය.මරයණනපියතමයං අකාමකාවිනාභවිස්සාම. කිංපනමයං

තංජීවන්තංඅනුජානිස්සාමඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජායා’’ති? තතියම්පි
යඛොරට්ඨපායලොකුලපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

297. අථ යඛො රට්ඨපාලස්සකුලපුත්තස්ස සහායකායයනරට්ඨපායලො

කුලපුත්යතො යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා රට්ඨපාලං කුලපුත්තං

එතදයවොචුං – ‘‘ත්වං යඛොසි [ත්වං යඛො (සී. .).)], සම්ම රට්ඨපාල, 
මාතාපිතූනං එකපුත්තයකො පියයො මනායපො සුයඛධියතො සුඛපරිභයතො. න

ත්වං, සම්ම රට්ඨපාල, කස්සචි දුක්ඛස්ස ජානාසි. මරයණනපි යත
මාතාපිතයරො අකාමකා විනා භවිස්සන්ති. කිං පන යත තං ජීවන්තං

අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය. උට්යඨහි, සම්ම

රට්ඨපාල, භුඤ්ජ ච පිව ච පරිචායරහි ච; භුඤ්ජන්යතො පිවන්යතො
පරිචායරන්යතොකායමපරිභුඤ්ජන්යතොපුඤ්ඤානිකයරොන්යතොඅභිරමස්සු.

න තං මාතාපිතයරො අනුජානිස්සන්ති [අනුජානන්ති (සී. සයා. කං. .).)] 
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය. මරයණනපි යත මාතාපිතයරො අකාමකා
විනා භවිස්සන්ති. කිං පන යත තං ජීවන්තං අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති? එවං වුත්යත, රට්ඨපායලො කුලපුත්යතොතුණ්හී
අයහොසි. දුතියම්පි යඛො… තතියම්පි යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස 

සහායකා රට්ඨපාලං කුලපුත්තං එතදයවොචුං – ‘‘ත්වං යඛොසි, සම්ම

රට්ඨපාල, මාතාපිතූනං එකපුත්තයකො පියයො මනායපො සුයඛධියතො

සුඛපරිභයතො, න ත්වං, සම්ම රට්ඨපාල, කස්සචි දුක්ඛස්ස ජානාසි, 
මරයණනපියතමාතාපිතයරොඅකාමකාවිනාභවිස්සන්ති.කිංපනයතතං 

ජීවන්තංඅනුජානිස්සන්තිඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජාය? උට්යඨහි, සම්ම 

රට්ඨපාල, භුඤ්ජ ච පිව ච පරිචායරහි ච, භුඤ්ජන්යතො පිවන්යතො
පරිචායරන්යතොකායම පරිභුඤ්ජන්යතොපුඤ්ඤානි කයරොන්යතොඅභිරමස්සු.

න තං මාතාපිතයරො අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය, 
මරයණනපියතමාතාපිතයරොඅකාමකා විනාභවිස්සන්ති.කිංපනයතතං

ජීවන්තං අනුජානිස්සන්ති අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජායා’’ති? තතියම්පි
යඛොරට්ඨපායලොකුලපුත්යතොතුණ්හීඅයහොසි. 

298. අථයඛොරට්ඨපාලස්සකුලපුත්තස්සසහායකායයන රට්ඨපාලස්ස

කුලපුත්තස්සමාතාපිතයරොයතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා රට්ඨපාලස්ස

කුලපුත්තස්ස මාතාපිතයරො එතදයවොචුං – ‘‘අම්මතාතා, එයසො රට්ඨපායලො 
කුලපුත්යතො තත්යථව අනන්තරහිතාය භූමයා නිපන්යනො – ‘ඉයධව යම
මරණං භවිස්සති පබ්බජ්ජා වා’ති. සයච තුම්යහ රට්ඨපාලං කුලපුත්තං 
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පටුන 

නානුජානිස්සථ අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය, තත්යථව [තත්යථවස්ස
(සී.)] මරණං ආගමස්සති. සයච පන තුම්යහ රට්ඨපාලං කුලපුත්තං

අනුජානිස්සථඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජාය, පබ්බමතම්පිනං දක්ඛිස්සථ.
සයච රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො නාභිරමස්සති අගාරස්මා අනගාරියං 

පබ්බජ්ජාය, කා තස්ස [කා චස්ස (සී.)] අඤ්ඤා ගති භවිස්සති? ඉයධව 
පච්චාගමස්සති. අනුජානාථ රට්ඨපාලං කුලපුත්තං අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බජ්ජායා’’ති. ‘‘අනුජානාම, තාතා, රට්ඨපාලං කුලපුත්තං අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජ්ජාය. පබ්බමයතන ච පන [පන යත (සයා. කං. ක.)] 
මාතාපිතයරො උද්දස්යසතබ්බා’’ති. අථ යඛො රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස

සහායකායයනරට්ඨපායලොකුලපුත්යතොයතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා 

රට්ඨපාලං කුලපුත්තං එතදයවොචුං – ‘‘උට්යඨහි, සම්ම රට්ඨපාල [‘‘ත්වං
යඛොසි සම්ම රට්ඨපාල මාතාපිතූනං එකපුත්තයකො පියයො මනායපො 

සුයඛධියතොසුඛපරිහයතො, නත්වංසම්මරට්ඨපාලකස්සචිදුක්ඛස්සජානාසි, 

උට්යඨහි සම්ම රට්ඨපාල භුඤ්ජ ච පිව ච පරිචායරහි ච, භුඤ්ජන්යතො
පිවන්යතො පරිචායරන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො පුඤ්ඤානිකයරොන්යතො

අභිරමස්සු, (සී..).ක.)], අනුඤ්ඤායතොසිමාතාපිතූහිඅගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජ්ජාය.පබ්බමයතනචපනයත මාතාපිතයරොඋද්දස්යසතබ්බා’’ති. 

299. අථ යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො උට්ඨහිත්වා බලං ගායහත්වා 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රට්ඨපායලො කුලපුත්යතො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අනුඤ්ඤායතො අහං, භන්යත, මාතාපිතූහි
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජ්ජාය. පබ්බායජතු මං භගවා’’ති. අලත්ථ යඛො

රට්ඨපායලොකුලපුත්යතොභගවයතො සන්තියකපබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්පදං.
අථ යඛො භගවා අචිරූපසම්පන්යන ආයස්මන්යත රට්ඨපායල 
අඩ්ඪමාසූපසම්පන්යන ථුල්ලයකොට්ඨියක යථාභිරන්තං විහරිත්වා යයන
සාවත්ථි යතන චාරිකං පක්කාම. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන
සාවත්ථි තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො එයකො

වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – 
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො
පනායස්මාරට්ඨපායලොඅරහතං අයහොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොආයස්මාරට්ඨපායලො භගවන්තංඑතදයවොච–‘‘ඉච්ඡාමහං, 

භන්යත, මාතාපිතයරො උද්දස්යසතුං, සයච මං භගවා අනුජානාතී’’ති. අථ
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පටුන 

යඛො භගවා ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස යචතසා යචයතො පරිච්ච 

[යචයතොපරිවිතක්කං (සී. .).)] මනසාකාසි. යථා [යදා (සී. .).)] භගවා

අඤ්ඤාසි – ‘‘අභබ්යබො යඛො රට්ඨපායලොකුලපුත්යතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය

හීනායාවත්තිතු’’න්ති, අථයඛොභගවා ආයස්මන්තංරට්ඨපාලංඑතදයවොච–

‘‘යස්සදානි ත්වං, රට්ඨපාල, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා
රට්ඨපායලො උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන ථුල්ලයකොට්ඨිකං යතන
චාරිකංපක්කාම.අනුපුබ්යබන චාරිකංචරමායනොයයනථුල්ලයකොට්ඨියකො
තදවසරි.තත්රසුදංආයස්මාරට්ඨපායලො ථුල්ලයකොට්ඨියකවිහරතිරඤ්යඤො
යකොරබයස්ස මගචීයර. අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ථුල්ලයකොට්ඨිකං පිණ්ඩාය පාවිසි. 
ථුල්ලයකොට්ඨියක සපදානං පිණ්ඩාය චරමායනො යයන සකපිතු නියවසනං 
යතනුපසඞ්කම. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පිතා 
මජ්ඣිමාය ද්වාරසාලාය උල්ලිඛායපති. අද්දසා යඛො ආයස්මයතො
රට්ඨපාලස්ස පිතා ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං දූරයතොවආගච්ඡන්තං. දිස්වාන
එතදයවොච – ‘‘ඉයමහි මුණ්ඩයකහි සමණයකහි අම්හාකං එකපුත්තයකො

පියයො මනායපො පබ්බාමයතො’’ති. අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො සකපිතු

නියවසයන යනව දානං අලත්ථ න පච්චක්ඛානං; අඤ්ඤදත්ථු
අක්යකොසයමවඅලත්ථ.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස
ඤාතිදාසීආභියදොසිකංකුම්මාසං ඡඩ්යඩතුකාමා යහොති. අථ යඛො ආයස්මා 

රට්ඨපායලොතංඤාතිදාසිංඑතදයවොච – ‘‘සයචතං, භගිනි, ඡඩ්ඩනීයධම්මං, 
ඉධයමපත්යත ආකිරා’’ති.අථයඛොආයස්මයතොරට්ඨපාලස්සඤාතිදාසීතං
ආභියදොසිකං කුම්මාසං ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පත්යත ආකිරන්තී
හත්ථානඤ්චපාදානඤ්චසරස්සචනිමත්තං අග්ගයහසි. 

300. අථ යඛො ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස ඤාතිදාසී යයනායස්මයතො 

රට්ඨපාලස්ස මාතා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මයතො

රට්ඨපාලස්ස මාතරං එතදයවොච – ‘‘යග්යඝයයය, ජායනයයාසි –

‘අයයපුත්යතො රට්ඨපායලො අනුප්පත්යතො’’’ති. ‘‘සයච, යජ, සච්චං භණසි, 

අදාසිංතංකයරොමී’’ති [සච්චංවදසි, අදාසී භවසීති(සී..).), සච්චංවදසි, අදාසී

භවිස්සසි (ක.)]. අථයඛොආයස්මයතො රට්ඨපාලස්සමාතා යයනායස්මයතො

රට්ඨපාලස්ස පිතා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මයතො 

රට්ඨපාලස්ස පිතරං එතදයවොච – ‘‘යග්යඝ, ගහපති, ජායනයයාසි –

‘රට්ඨපායලොකිරකුලපුත්යතොඅනුප්පත්යතො’’’ති? යතනයඛොපනසමයයන 

ආයස්මා රට්ඨපායලො තං ආභියදොසිකං කුම්මාසං අඤ්ඤතරං කුට්ටමූලං 

[කුඩ්ඩං (සී. සයා. කං. .).)] නිස්සාය පරිභුඤ්ජති. අථ යඛො ආයස්මයතො

රට්ඨපාලස්සපිතායයනායස්මාරට්ඨපායලොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා 

ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නාම, තාත රට්ඨපාල, 

ආභියදොසිකං කුම්මාසං පරිභුඤ්මස්සසි? නනු, තාත රට්ඨපාල, සකං යගහං

ගන්තබ්බ’’න්ති? ‘‘කුයතො යනො, ගහපති, අම්හාකං යගහං අගාරස්මා 
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අනගාරියංපබ්බමතානං? අනගාරා මයං, ගහපති.අගමම්හයඛො යත, ගහපති, 

යගහං, තත්ථ යනව දානං අලත්ථම්හ න පච්චක්ඛානං; අඤ්ඤදත්ථු

අක්යකොසයමවඅලත්ථම්හා’’ති.‘‘එහි, තාත රට්ඨපාල, ඝරංගමස්සාමා’’ති.

‘‘අලං, ගහපති, කතංයමඅජ්ජභත්තකිච්චං’’. ‘‘යතන හි, තාතරට්ඨපාල, 
අධිවායසහිස්වාතනායභත්ත’’න්ති. අධිවායසසියඛොආයස්මා රට්ඨපායලො
තුණ්හීභායවන. අථ යඛො ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පිතා ආයස්මයතො

රට්ඨපාලස්ස අධිවාසනං විදිත්වා යයන සකං නියවසනං යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා මහන්තං හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස පුඤ්ජං කාරායපත්වා
කිලඤ්යජහි පටිච්ඡායදත්වා ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පුරාණදුතියිකා

ආමන්යතසි– ‘‘එථතුම්යහ, වධුයයො, යයනඅලඞ්කායරනඅලඞ්කතාපුබ්යබ
රට්ඨපාලස්ස කුලපුත්තස්ස පියා යහොථ මනාපා යතන අලඞ්කායරන
අලඞ්කයරොථා’’ති. 

301. අථයඛොආයස්මයතොරට්ඨපාලස්සපිතාතස්සාරත්තියා අච්චයයන
සයකනියවසයනපණීතංඛාදනීයංයභොජනීයංපටියාදායපත්වාආයස්මයතො

රට්ඨපාලස්ස කාලං ආයරොයචසි – ‘‘කායලො, තාත රට්ඨපාල, නිට්ඨිතං
භත්ත’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා

පත්තචීවරමාදායයයනසකපිතුනියවසනං යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පිතා තං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස පුඤ්ජං විවරායපත්වා ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං

එතදයවොච – ‘‘ඉදං යත, තාත රට්ඨපාල, මාතු මත්තිකං ධනං, අඤ්ඤං

යපත්තිකං, අඤ්ඤංපිතාමහං. සක්කා, තාතරට්ඨපාල, යභොයගචභුඤ්මතුං

පුඤ්ඤානිචකාතුං.එහිත්වං, තාත රට්ඨපාල [රට්ඨපාලසික්ඛංපච්චක්ඛාය

(සබ්බත්ථ)], හීනායාවත්තිත්වා යභොයග ච භුඤ්ජස්සු පුඤ්ඤානි ච

කයරොහී’’ති. ‘‘සයච යම ත්වං, ගහපති, වචනං කයරයයාසි, ඉමං
හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස පුඤ්ජං සකයට ආයරොයපත්වා නිබ්බාහායපත්වා 

මජ්යඣගඞ්ගාය නදියා යසොයත ඔපිලායපයයාසි. තං කිස්ස යහතු? යය

උප්පජ්මස්සන්ති හි යත, ගහපති, තයතොනිදානං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති. අථ යඛො ආයස්මයතො
රට්ඨපාලස්ස පුරාණදුතියිකා පච්යචකං පායදසු ගයහත්වා ආයස්මන්තං

රට්ඨපාලං එතදයවොචුං – ‘‘කීදිසා නාම තා, අයයපුත්ත, අච්ඡරායයො යාසං

ත්වං යහතුබ්රහ්මචරියං චරසී’’ති? ‘‘නයඛො මයං, භගිනී, අච්ඡරානං යහතු
බ්රහ්මචරියං චරාමා’’ති. ‘‘භගිනිවායදන යනො අයයපුත්යතො රට්ඨපායලො
සමුදාචරතී’’තිතාතත්යථවමුච්ඡිතාපපතිංසු.අථයඛොආයස්මාරට්ඨපායලො 

පිතරං එතදයවොච – ‘‘සයච, ගහපති, යභොජනං දාතබ්බං, යදථ; මා යනො

වියහයඨථා’’ති. ‘‘භුඤ්ජ, තාත රට්ඨපාල, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ යඛො
ආයස්මයතො රට්ඨපාලස්ස පිතා ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං පණීයතන
ඛාදනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථා සන්තප්යපසිසම්පවායරසි. 
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302. අථයඛොආයස්මාරට්ඨපායලොභුත්තාවීඔනීතපත්තපාණීඨිතයකොව 
ඉමාගාථාඅභාසි– 

‘‘පස්ස චිත්තීකතංබම්බං, අරුකායං සමුස්සිතං; 

ආතුරංබහුසඞ්කප්පං, යස්සනත්ථිධුවංඨිති. 

‘‘පස්සචිත්තීකතංරූපං, මණිනාකුණ්ඩයලනච; 

අට්ඨිතයචනඔනද්ධං, සහවත්යථභියසොභති. 

‘‘අලත්තකකතාපාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛිතං; 

අලං බාලස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අට්ඨාපදකතා යකසා, යනත්තා අඤ්ජනමක්ඛිතා; 

අලංබාලස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අඤ්ජනීව නවා [අඤ්ජනීවණ්ණවා (ක.)] චිත්තා, පූතිකායයො

අලඞ්කයතො; 

අලංබාලස්සයමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘ඔදහිමගයවොපාසං, නාසදාවාකරංමයගො; 

භුත්වා නිවාපං ගච්ඡාම [ගච්ඡාම (සයා. ක.)], කන්දන්යත
මගබන්ධයක’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා රට්ඨපායලො ඨිතයකොව ඉමා ගාථා භාසිත්වා යයන

රඤ්යඤො යකොරබයස්ස මගචීරං යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
අඤ්ඤතරස්මංරුක්ඛමූයල දිවාවිහාරංනිසීදි. 

303. අථ යඛොරාජායකොරයබයොමගවං ආමන්යතසි–‘‘යසොයධහි, සම්ම

මගව, මගචීරංඋයයානභූමං; ගච්ඡාමසුභූමං දස්සනායා’’ති.‘‘එවං, යදවා’’ති
යඛො මගයවො රඤ්යඤො යකොරබයස්ස පටිස්සුත්වා මගචීරං යසොයධන්යතො
අද්දස ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං 

නිසින්නං.දිස්වානයයනරාජායකොරයබයොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා

රාජානං යකොරබයං එතදයවොච – ‘‘සුද්ධං යඛො යත, යදව, මගචීරං. අත්ථි
යචත්ථ රට්ඨපායලො නාම කුලපුත්යතො ඉමස්මංයයව ථුල්ලයකොට්ඨියක

අග්ගකුලස්ස පුත්යතො යස්ස ත්වං අභිණ්හං කිත්තයමායනො අයහොසි, යසො

අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසින්යනො’’ති. ‘‘යතන හි, සම්ම

මගව, අලං දානජ්ජ උයයානභූමයා. තයමව දානි මයං භවන්තං රට්ඨපාලං 
පයිරුපාසිස්සාමා’’ති. අථ යඛො රාජා යකොරයබයො ‘‘යං තත්ථ ඛාදනීයං 
යභොජනීයං පටියත්තං තං සබ්බං විස්සජ්යජථා’’ති වත්වා භද්රානි භද්රානි
යානානි යයොජායපත්වා භද්රං යානං අභිරුහිත්වා භයද්රහි භයද්රහි යායනහි 

ථුල්ලයකොට්ඨිකම්හා නියයාසි මහච්චරාජානුභායවන [මහච්චා
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පටුන 

රාජානුභායවන(සී.)] ආයස්මන්තංරට්ඨපාලංදස්සනාය. යාවතිකායානස්ස
භූම යායනන ගන්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව උස්සටාය 

උස්සටායපරිසායයයනායස්මාරට්ඨපායලොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
ආයස්මතා රට්ඨපායලන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛොරාජායකොරයබයො
ආයස්මන්තං රට්ඨපාලං එතදයවොච – ‘‘ඉධ භවං රට්ඨපාල හත්ථත්ථයර 

[කට්ඨත්ථයර (සයා. කං.)] නිසීදතූ’’ති. ‘‘අලං, මහාරාජ, නිසීද ත්වං; 
නිසින්යනො අහං සයක ආසයන’’ති. නිසීදි රාජා යකොරයබයො පඤ්ඤත්යත
ආසයන.නිසජ්ජයඛොරාජායකොරයබයො ආයස්මන්තංරට්ඨපාලංඑතදයවොච
– 

304. ‘‘චත්තාරිමානි, යභොරට්ඨපාල, පාරිජුඤ්ඤානියයහි පාරිජුඤ්යඤහි
සමන්නාගතා ඉයධකච්යච යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි 

අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති. කතමානි චත්තාරි? 

ජරාපාරිජුඤ්ඤං, බයාධිපාරිජුඤ්ඤං, යභොගපාරිජුඤ්ඤං, ඤාතිපාරිජුඤ්ඤං.

කතමඤ්ච, යභොරට්ඨපාල, ජරාපාරිජුඤ්ඤං? ඉධ, යභොරට්ඨපාල, එකච්යචො
මණ්යණොයහොති වුඩ්යඪොමහල්ලයකොඅද්ධගයතොවයයොඅනුප්පත්යතො.යසො
ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛොම්හි එතරහිමණ්යණොවුඩ්යඪොමහල්ලයකො
අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො. න යඛො පන මයා සුකරං අනධිගතං වා

යභොගං අධිගන්තුං අධිගතං වා යභොගං ඵාතිං කාතුං [ඵාතිකත්තුං (සී.)]. 
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො යතන ජරාපාරිජුඤ්යඤන
සමන්නාගයතො යකසමස්සුං ඔහායරත්වාකාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති. ඉදං වුච්චති, යභො රට්ඨපාල, 
ජරාපාරිජුඤ්ඤං. භවං යඛො පන රට්ඨපායලො එතරහි දහයරො යුවා
සුසුකාළයකයසොභයද්රන යයොබ්බයනනසමන්නාගයතොපඨයමනවයසා.තං
යභොයතොරට්ඨපාලස්සජරාපාරිජුඤ්ඤංනත්ථි.කිං භවංරට්ඨපායලොඤත්වා

වාදිස්වාවාසුත්වාවාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතො? 

‘‘කතමඤ්ච, යභො රට්ඨපාල, බයාධිපාරිජුඤ්ඤං? ඉධ, යභො රට්ඨපාල, 
එකච්යචො ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි එතරහි ආබාධියකො දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො.නයඛො පන මයාසුකරං අනධිගතංවා යභොගං අධිගන්තුං

අධිගතං වා යභොගං ඵාතිං කාතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා
කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති.
යසො යතන බයාධිපාරිජුඤ්යඤන සමන්නාගයතො යකසමස්සුං ඔහායරත්වා
කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති. ඉදං

වුච්චති, යභො රට්ඨපාල, බයාධිපාරිජුඤ්ඤං. භවං යඛො පන රට්ඨපායලො
එතරහි අප්පාබායධො අප්පාතඞ්යකො සමයවපාකිනියා ගහණියා
සමන්නාගයතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය. තං යභොයතො රට්ඨපාලස්ස 
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බයාධිපාරිජුඤ්ඤංනත්ථි.කිංභවංරට්ඨපායලොඤත්වාවාදිස්වාවාසුත්වා

වා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතො? 

‘‘කතමඤ්ච, යභො රට්ඨපාල, යභොගපාරිජුඤ්ඤං? ඉධ, යභො රට්ඨපාල, 
එකච්යචො අඩ්යඪො යහොති මහද්ධයනො මහායභොයගො. තස්ස යත යභොගා
අනුපුබ්යබන පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛො
පුබ්යබ අඩ්යඪො අයහොසිං මහද්ධයනො මහායභොයගො. තස්ස යම යත යභොගා
අනුපුබ්යබනපරික්ඛයංගතා.නයඛොපනමයාසුකරං අනධිගතංවායභොගං
අධිගන්තුං අධිගතං වා යභොගං ඵාතිං කාතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං 
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බයජයය’න්ති. යසො යතන යභොගපාරිජුඤ්යඤන සමන්නාගයතො
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජති. ඉදං වුච්චති, යභො රට්ඨපාල, යභොගපාරිජුඤ්ඤං. භවං
යඛොපනරට්ඨපායලොඉමස්මංයයවථුල්ලයකොට්ඨියකඅග්ගකුලස්ස පුත්යතො.
තං යභොයතො රට්ඨපාලස්ස යභොගපාරිජුඤ්ඤං නත්ථි. කිං භවං රට්ඨපායලො

ඤත්වාවා දිස්වාවාසුත්වාවාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතො? 

‘‘කතමඤ්ච, යභො රට්ඨපාල, ඤාතිපාරිජුඤ්ඤං? ඉධ, යභො රට්ඨපාල, 
එකච්චස්සබහූයහොන්තිමත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතා.තස්සයත ඤාතකා
අනුපුබ්යබන පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘මමං යඛො
පුබ්යබ බහූ අයහසුං මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා. තස්ස යම යත
අනුපුබ්යබනපරික්ඛයංගතා.න යඛොපනමයාසුකරංඅනධිගතංවායභොගං
අධිගන්තුං අධිගතං වා යභොගං ඵාතිං කාතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං 
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බයජයය’න්ති. යසො යතන ඤාතිපාරිජුඤ්යඤන සමන්නාගයතො
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බජති. ඉදං වුච්චති, යභො රට්ඨපාල, ඤාතිපාරිජුඤ්ඤං.
යභොයතො යඛො පන රට්ඨපාලස්ස ඉමස්මංයයව ථුල්ලයකොට්ඨියක බහූ 

මත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතා.තංයභොයතොරට්ඨපාලස්සඤාතිපාරිජුඤ්ඤං
නත්ථි. කිං භවං රට්ඨපායලො ඤත්වා වා දිස්වා වා සුත්වා වා අගාරස්මා

අනගාරියංපබ්බමයතො? 

‘‘ඉමානි යඛො, යභො රට්ඨපාල, චත්තාරි පාරිජුඤ්ඤානි, යයහි 
පාරිජුඤ්යඤහි සමන්නාගතා ඉයධකච්යච යකසමස්සුං ඔහායරත්වා
කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති. තානි
යභොයතො රට්ඨපාලස්ස නත්ථි. කිං භවං රට්ඨපායලො ඤත්වා වා දිස්වා වා

සුත්වාවාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමයතො’’ති? 

305. ‘‘අත්ථි යඛො, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධනචත්තායරොධම්මුද්යදසාඋද්දිට්ඨා, යයඅහං [යමහං(සයා.
කං. ක.)] ඤත්වා ච දිස්වා ච සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො.
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කතයමචත්තායරො? ‘උපනියයතියලොයකොඅද්ධුයවො’තියඛො, මහාරාජ, යතන
භගවතාජානතාපස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධනපඨයමොධම්මුද්යදයසො 

උද්දිට්යඨො, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො. ‘අතායණො යලොයකො අනභිස්සයරො’ති යඛො, මහාරාජ, යතන
භගවතාජානතාපස්සතාඅරහතා සම්මාසම්බුද්යධනදුතියයොධම්මුද්යදයසො

උද්දිට්යඨො, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො.‘අස්සයකොයලොයකො, සබ්බංපහායගමනීය’න්ති යඛො, මහාරාජ, 
යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන තතියයො

ධම්මුද්යදයසො උද්දිට්යඨො, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා

අනගාරියංපබ්බමයතො.‘ඌයනො යලොයකොඅතිත්යතොතණ්හාදායසො’තියඛො, 

මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන

චතුත්යථො ධම්මුද්යදයසො උද්දිට්යඨො, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, යතන භගවතා
ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන චත්තායරො ධම්මුද්යදසා

උද්දිට්ඨා, යය අහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බමයතො’’ති. 

306. ‘‘‘උපනියයති යලොයකො අද්ධුයවො’ති – භවං රට්ඨපායලො ආහ.

ඉමස්ස, යභො රට්ඨපාල, භාසිතස්සකථං අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘තංකිං

මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ත්වං වීසතිවස්සුද්යදසියකොපි 
පණ්ණවීසතිවස්සුද්යදසියකොපි හත්ථිස්මම්පි කතාවී අස්සස්මම්පි කතාවී 
රථස්මම්පිකතාවීධනුස්මම්පිකතාවී ථරුස්මම්පිකතාවීඌරුබලීබාහුබලී 

අලමත්යතො සඞ්ගාමාවචයරො’’ති? ‘‘අයහොසිං අහං, යභො රට්ඨපාල, 

වීසතිවස්සුද්යදසියකොපි පණ්ණවීසතිවස්සුද්යදසියකොපි හත්ථිස්මම්පි කතාවී
අස්සස්මම්පිකතාවී රථස්මම්පිකතාවීධනුස්මම්පිකතාවීථරුස්මම්පිකතාවී

ඌරුබලී බාහුබලී අලමත්යතො සඞ්ගාමාවචයරො. අප්යපකදාහං, යභො

රට්ඨපාල, ඉද්ධිමාවමඤ්යඤන [ඉද්ධිමාමඤ්යඤන(සයා.කං.), ඉද්ධිමාච

මඤ්යඤ (සී.), න විය මඤ්යඤ (ක.)] අත්තයනො බයලන සමසමං

සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, එවයමව ත්වං එතරහි

ඌරුබලී බාහුබලී අලමත්යතො සඞ්ගාමාවචයරො’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො
රට්ඨපාල. එතරහි මණ්යණො වුඩ්යඪො මහල්ලයකො අද්ධගයතො

වයයොඅනුප්පත්යතො ආසීතියකො යම වයයො වත්තති. අප්යපකදාහං, යභො

රට්ඨපාල, ‘ඉධ පාදං කරිස්සාමී’ති අඤ්යඤයනව පාදං කයරොමී’’ති. ‘‘ඉදං

යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන සන්ධාය භාසිතං – ‘උපනියයති යලොයකො අද්ධුයවො’ති, 
යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො’’ති.

‘‘අච්ඡරියං, යභො රට්ඨපාල, අබ්භුතං, යභො රට්ඨපාල! යාව සුභාසිතං චිදං

යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන – ‘උපනියයති

යලොයකොඅද්ධුයවො’ති.උපනියයතිහි, යභොරට්ඨපාල, යලොයකොඅද්ධුයවො. 
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‘‘සංවිජ්ජන්යත යඛො, යභො රට්ඨපාල, ඉමස්මං රාජකුයල හත්ථිකායාපි 

අස්සකායාපි රථකායාපි පත්තිකායාපි, අම්හාකං ආපදාසු පරියයොධාය 

වත්තිස්සන්ති.‘අතායණොයලොයකොඅනභිස්සයරො’ති–භවංරට්ඨපායලොආහ. 

ඉමස්සපන, යභොරට්ඨපාල, භාසිතස්සකථංඅත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘තං

කිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, අත්ථියතයකොචිඅනුසායියකොආබායධො’’ති? ‘‘අත්ථි

යම, යභොරට්ඨපාල, අනුසායියකො ආබායධො.අප්යපකදාමං, යභොරට්ඨපාල, 
මත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතා පරිවායරත්වා ඨිතා යහොන්ති – ‘ඉදානි රාජා

යකොරයබයොකාලං කරිස්සති, ඉදානිරාජායකොරයබයොකාලංකරිස්සතී’’’ති.

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ලභසිත්වං යතමත්තාමච්යචඤාතිසායලොහියත

–‘ආයන්තුයම යභොන්යතොමත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතා, සබ්යබවසන්තා

ඉමං යවදනං සංවිභජථ, යථාහං ලහුකතරිකං යවදනං යවදියයයය’න්ති –

උදාහුත්වංයයවතං යවදනං යවදියසී’’ති? ‘‘නාහං, යභො රට්ඨපාල, ලභාම
යත මත්තාමච්යච ඤාතිසායලොහියත – ‘ආයන්තු යම යභොන්යතො 

මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා, සබ්යබව සන්තා ඉමං යවදනං සංවිභජථ, 
යථාහංලහුකතරිකං යවදනංයවදියයයය’න්ති.අථයඛොඅහයමවතංයවදනං

යවදියාමී’’ති. ‘‘ඉදං යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සන්ධාය භාසිතං – ‘අතායණො යලොයකො 

අනභිස්සයරො’ති, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, යභො රට්ඨපාල, අබ්භුතං, යභො රට්ඨපාල! යාව
සුභාසිතංචිදංයතනභගවතා ජානතා පස්සතාඅරහතාසම්මාසම්බුද්යධන–

‘අතායණොයලොයකො අනභිස්සයරො’ති.අතායණොහි, යභොරට්ඨපාල, යලොයකො
අනභිස්සයරො. 

‘‘සංවිජ්ජති යඛො, යභො රට්ඨපාල, ඉමස්මං රාජකුයල පහූතං 

හිරඤ්ඤසුවණ්ණංභූමගතඤ්චයවහාසගතඤ්ච.‘අස්සයකොයලොයකො, සබ්බං

පහායගමනීය’න්ති– භවං රට්ඨපායලොආහ. ඉමස්ස පන, යභො රට්ඨපාල, 

භාසිතස්සකථංඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යථා

ත්වං එතරහි පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරසි, 

ලච්ඡසි ත්වං පරත්ථාපි – ‘එවයමවාහං ඉයමයහව පඤ්චහි කාමගුයණහි

සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො පරිචායරමී’ති, උදාහු අඤ්යඤ ඉමං යභොගං

පටිපජ්මස්සන්ති, ත්වං පන යථාකම්මං ගමස්සසී’’ති? ‘‘යථාහං, යභො

රට්ඨපාල, එතරහි පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගීභූයතො

පරිචායරම, නාහං ලච්ඡාම පරත්ථාපි – ‘එවයමව ඉයමයහව පඤ්චහි
කාමගුයණහිසමප්පියතොසමඞ්ගීභූයතො පරිචායරමී’ති.අථයඛොඅඤ්යඤඉමං

යභොගංපටිපජ්මස්සන්ති; අහංපනයථාකම්මං ගමස්සාමී’’ති.‘‘ඉදංයඛොතං, 

මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන

සන්ධායභාසිතං–‘අස්සයකොයලොයකො, සබ්බංපහායගමනීය’න්ති, යමහං 
ඤත්වා ච දිස්වා ච සුත්වා ච අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො’’ති.

‘‘අච්ඡරියං, යභො රට්ඨපාල, අබ්භුතං, යභො රට්ඨපාල! යාව සුභාසිතං චිදං
යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන – ‘අස්සයකො
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යලොයකො, සබ්බංපහායගමනීය’න්ති. අස්සයකොහි, යභොරට්ඨපාල, යලොයකො 
සබ්බංපහායගමනීයං. 

‘‘‘ඌයනො යලොයකො අතිත්යතො තණ්හාදායසො’ති – භවං රට්ඨපායලො

ආහ.ඉමස්ස, යභොරට්ඨපාල, භාසිතස්සකථංඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? ‘‘තං

කිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඵීතං කුරුංඅජ්ඣාවසසී’’ති? ‘‘එවං, යභොරට්ඨපාල, 

ඵීතං කුරුං අජ්ඣාවසාමී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ පුරියසො
ආගච්යඡයය පුරත්ථිමාය දිසාය සද්ධායියකො පච්චයියකො. යසො තං

උපසඞ්කමත්වා එවං වයදයය – ‘යග්යඝ, මහාරාජ, ජායනයයාසි, අහං

ආගච්ඡාම පුරත්ථිමාය දිසාය? තත්ථද්දසං මහන්තං ජනපදං ඉද්ධඤ්යචව
ඵීතඤ්ච බහුජනං ආකිණ්ණමනුස්සං. බහූ තත්ථ හත්ථිකායා අස්සකායා

රථකායා පත්තිකායා; බහු තත්ථ ධනධඤ්ඤං [දන්තාමනං (සී. සයා. කං.

.).)]; බහු තත්ථ හිරඤ්ඤසුවණ්ණං අකතඤ්යචව කතඤ්ච; බහු තත්ථ

ඉත්ථිපරිග්ගයහො.සක්කාචතාවතයකයනව බලමත්යතන [බලත්යථන(සී.

සයා. කං. .).), බහලත්යථන (ක.)] අභිවිමනිතුං. අභිවිමන, මහාරාජා’ති, 

කින්ති නං කයරයයාසී’’ති? ‘‘තම්පි මයං, යභො රට්ඨපාල, අභිවිමය

අජ්ඣාවයසයයාමා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ පුරියසො
ආගච්යඡයය පච්ඡිමාය දිසාය… උත්තරාය දිසාය… දක්ඛිණාය දිසාය…
පරසමුද්දයතො සද්ධායියකො පච්චයියකො. යසො තං උපසඞ්කමත්වා එවං 

වයදයය – ‘යග්යඝ, මහාරාජ, ජායනයයාසි, අහංආගච්ඡාම පරසමුද්දයතො? 
තත්ථද්දසං මහන්තං ජනපදං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච බහුජනං

ආකිණ්ණමනුස්සං.බහූතත්ථහත්ථිකායා අස්සකායාරථකායා පත්තිකායා; 

බහු තත්ථ ධනධඤ්ඤං; බහු තත්ථ හිරඤ්ඤසුවණ්ණං අකතඤ්යචව

කතඤ්ච; බහු තත්ථ ඉත්ථිපරිග්ගයහො. සක්කා ච තාවතයකයනව 

බලමත්යතන අභිවිමනිතුං. අභිවිමන, මහාරාජා’ති, කින්ති නං

කයරයයාසී’’ති? ‘‘තම්පි මයං, යභො රට්ඨපාල, අභිවිමය

අජ්ඣාවයසයයාමා’’ති. ‘‘ඉදං යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා
පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධනසන්ධාය භාසිතං – ‘ඌයනො යලොයකො 

අතිත්යතො තණ්හාදායසො’ති, යමහං ඤත්වා ච දිස්වා සුත්වා ච අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බමයතො’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, යභො රට්ඨපාල, අබ්භුතං, යභො
රට්ඨපාල! යාව සුභාසිතං චිදං යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන–‘ඌයනොයලොයකොඅතිත්යතො තණ්හාදායසො’ති.ඌයනො

හි, යභොරට්ඨපාල, යලොයකොඅතිත්යතොතණ්හාදායසො’’ති. 

ඉදමයවොච ආයස්මා රට්ඨපායලො.ඉදංවත්වාඅථාපරංඑතදයවොච– 

307. ‘‘පස්සාමයලොයකසධයනමනුස්යස, 

ලද්ධානවිත්තංනදදන්තියමොහා; 

ලුද්ධාධනං [ලද්ධාධනං(ක.)] සන්නිචයං කයරොන්ති, 
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භියයයොවකායමඅභිපත්ථයන්ති. 

‘‘රාජාපසය්හාපථවිංවිමත්වා, 

සසාගරන්තංමහිමාවසන්යතො [මහියාවසන්යතො(සී. ක.)]; 

ඔරංසමුද්දස්සඅතිත්තරූයපො, 
පාරං සමුද්දස්සපිපත්ථයයථ. 

‘‘රාජා චඅඤ්යඤචබහූමනුස්සා, 

අවීතතණ්හා [අතිත්තතණ්හා(ක.)] මරණං උයපන්ති; 

ඌනාවහුත්වානජහන්තියදහං, 
කායමහියලොකම්හිනහත්ථිතිත්ති. 

‘‘කන්දන්තිනංඤාතීපකිරියයකයස, 

අයහොවතායනොඅමරාතිචාහු; 

වත්යථනනංපාරුතංනීහරිත්වා, 

චිතංසමාදාය [සමාධාය(සී.)] තයතොඩහන්ති. 

‘‘යසොඩය්හතිසූයලහිතුජ්ජමායනො, 

එයකනවත්යථනපහායයභොයග; 

නමීයමානස්සභවන්තිතාණා, 
ඤාතීධමත්තාඅථවාසහායා. 

‘‘දායාදකා තස්සධනංහරන්ති, 

සත්යතොපනගච්ඡතියයනකම්මං; 

නමීයමානංධනමන්යවතිකිඤ්චි, 
පුත්තාචදාරාචධනඤ්චරට්ඨං. 

‘‘න දීඝමායුංලභයතධයනන, නචාපිවිත්යතනජරං විහන්ති; 

අප්පංහිදංජීවිතමාහුධීරා, අසස්සතං විප්පරිණාමධම්මං. 

‘‘අඩ්ඪාදලිද්දාචඵුසන්තිඵස්සං, 

බායලොචධීයරොචතයථවඵුට්යඨො; 

බායලොචබාලයාවධියතොවයසති, 

ධීයරොච [ධීයරොව(ක.)] නයවධති ඵස්සඵුට්යඨො. 

‘‘තස්මාහිපඤ්ඤාවධයනනයසයයයො, 

යායයවොසානමධාධිගච්ඡති; 

අයබයොසිතත්තා [අයසොසිතත්තා(සී..).)] හිභවාභයවසු, 
පාපානිකම්මානිකයරොන්තියමොහා. 

‘‘උයපතිගබ්භඤ්චපරඤ්චයලොකං, 
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සංසාරමාපජ්ජපරම්පරාය; 

තස්සප්පපඤ්යඤොඅභිසද්දහන්යතො, 
උයපතිගබ්භඤ්චපරඤ්චයලොකං. 

‘‘යචොයරො යථාසන්ධිමුයඛගහියතො, 

සකම්මුනාහඤ්ඤතිපාපධම්යමො; 

එවංපජායපච්චපරම්හියලොයක, 
සකම්මුනාහඤ්ඤතිපාපධම්යමො. 

‘‘කාමාහි චිත්රාමධුරාමයනොරමා, 

විරූපරූයපනමයථන්තිචිත්තං; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදිස්වා, 
තස්මා අහංපබ්බමයතොම්හිරාජ. 

‘‘දුමප්ඵලායනවපතන්තිමාණවා, 

දහරාචවුඩ්ඪාචසරීරයභදා; 

එතම්පි දිස්වා [එවම්පි දිස්වා (සී.), එතං විදිත්වා (සයා. කං.)] 

පබ්බමයතොම්හිරාජ, 
අපණ්ණකංසාමඤ්ඤයමවයසයයයො’’ති. 

රට්ඨපාලසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මඝයදවසුත්තං 

308. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා මථිලායං විහරති

මඝයදවඅම්බවයන [මඛායදවඅම්බවයන(සී..).), මග්ඝයදවඅම්බවයන(ක.)]. 
අථ යඛො භගවා අඤ්ඤතරස්මං පයදයස සිතං පාත්වාකාසි. අථ යඛො

ආයස්මයතොආනන්දස්සඑතදයහොසි–‘‘යකො නුයඛොයහතු, යකොපච්චයයො

භගවයතො සිතස්ස පාතුකම්මාය? න අකාරයණන තථාගතා සිතං 
පාතුකයරොන්තී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො එකංසං චීවරං කත්වා
යයනභගවායතනඤ්ජලිං පණායමත්වාභගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘යකොනු

යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො භගවයතො සිතස්ස පාතුකම්මාය? න

අකාරයණන තථාගතා සිතං පාතුකයරොන්තී’’ති. ‘‘භූතපුබ්බං, ආනන්ද, 
ඉමස්සායයවමථිලායංරාජාඅයහොසිමඝයදයවොනාමධම්මයකොධම්මරාජා

ධම්යමඨියතො මහාරාජා; ධම්මංචරතිබ්රාහ්මණගහපතියකසුයනගයමසුයචව

ජානපයදසු ච; උයපොසථඤ්ච උපවසති චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං අට්ඨමඤ්ච

පක්ඛස්ස. අථ යඛො, ආනන්ද, රාජා මඝයදයවො බහූනං වස්සානං බහූනං
වස්සසතානං බහූනං වස්සසහස්සානං අච්චයයන කප්පකං ආමන්යතසි –

‘යදා යම, සම්මකප්පක, පස්යසයයාසි සිරස්මං පලිතානි ජාතානි, අථ යම

ආයරොයචයයාසී’ති. ‘එවං, යදවා’ති යඛො, ආනන්ද, කප්පයකො රඤ්යඤො 

මඝයදවස්සපච්චස්යසොසි.අද්දසායඛො, ආනන්ද, කප්පයකොබහූනංවස්සානං 
බහූනං වස්සසතානං බහූනං වස්සසහස්සානං අච්චයයන රඤ්යඤො
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මඝයදවස්ස සිරස්මංපලිතානිජාතානි.දිස්වානරාජානංමඝයදවංඑතදයවොච

– ‘පාතුභූතායඛොයදවස්ස යදවදූතා, දිස්සන්තිසිරස්මංපලිතානිජාතානී’ති.

‘යතනහි, සම්මකප්පක, තානි පලිතානිසාධුකංසණ්ඩායසනඋද්ධරිත්වා

මමඅඤ්ජලිස්මංපතිට්ඨායපහී’ති.‘එවං, යදවා’තියඛො, ආනන්ද, කප්පයකො
රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පටිස්සුත්වා තානි පලිතානි සාධුකං සණ්ඩායසන
උද්ධරිත්වාරඤ්යඤොමඝයදවස්සඅඤ්ජලිස්මංපතිට්ඨායපසි. 

309. ‘‘අථයඛො, ආනන්ද, රාජාමඝයදයවොකප්පකස්සගාමවරං දත්වා 

යජට්ඨපුත්තං කුමාරං ආමන්තායපත්වා එතදයවොච – ‘පාතුභූතා යඛො යම, 

තාතකුමාර, යදවදූතා; දිස්සන්තිසිරස්මංපලිතානිජාතානි; භුත්තායඛොපන

යම මානුසකා කාමා; සමයයො දිබ්යබ කායම පරියයසිතුං. එහි ත්වං, තාත

කුමාර, ඉමංරජ්ජංපටිපජ්ජ.අහංපනයකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානි

වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමස්සාම. යතනහි, තාත

කුමාර, යදා ත්වම්පිපස්යසයයාසිසිරස්මංපලිතානිජාතානි, අථකප්පකස්ස
ගාමවරං දත්වා යජට්ඨපුත්තං කුමාරං සාධුකං රජ්යජ සමනුසාසිත්වා
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බයජයයාසි. යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං

අනුප්පවත්යතයයාසි, මායඛොයමත්වංඅන්තිමපුරියසොඅයහොසි.යස්මං යඛො, 

තාත කුමාර, පුරිසයුයග වත්තමායන එවරූපස්ස කලයාණස්ස වත්තස්ස 

සමුච්යඡයදො යහොති යසො යතසං අන්තිමපුරියසො යහොති. තං තාහං, තාත

කුමාර, එවං වදාම – යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං 

අනුප්පවත්යතයයාසි, මායඛොයමත්වංඅන්තිමපුරියසොඅයහොසී’ති.අථයඛො, 

ආනන්ද, රාජා මඝයදයවොකප්පකස්සගාමවරංදත්වායජට්ඨපුත්තංකුමාරං
සාධුකංරජ්යජසමනුසාසිත්වා ඉමස්මංයයවමඝයදවඅම්බවයනයකසමස්සුං
ඔහායරත්වාකාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායදත්වා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බම.

යසොයමත්තාසහගයතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහාසි, තථා දුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය 
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන

අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන [අබයාපජ්යඣන (සී. සයා. කං.

.).), අබයාපජ්යජන (ක.)] ඵරිත්වා විහාසි. කරුණාසහගයතන යචතසා…
මුදිතාසහගයතන යචතසා… උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං

ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන
ඵරිත්වා විහාසි. 

‘‘රාජා යඛො පනානන්ද, මඝයදයවො චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි

කුමාරකීළිතං කීළි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ඔපරජ්ජං කායරසි, 

චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි රජ්ජං කායරසි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි
ඉමස්මංයයව මඝයදවඅම්බවයන අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

224 

පටුන 

බ්රහ්මචරියමචරි.යසොචත්තායරොබ්රහ්මවිහායරභායවත්වා කායස්සයභදාපරං
මරණාබ්රහ්මයලොටෙපයගොඅයහොසි. 

310. ‘‘අථ යඛො රඤ්යඤො, ආනන්ද, මඝයදවස්ස පුත්යතො බහූනං
වස්සානංබහූනංවස්සසතානංබහූනංවස්සසහස්සානංඅච්චයයනකප්පකං 

ආමන්යතසි – ‘යදා යම, සම්ම කප්පක, පස්යසයයාසි සිරස්මං පලිතානි

ජාතානි, අථ යඛො ආයරොයචයයාසී’ති. ‘එවං, යදවා’ති යඛො, ආනන්ද, 

කප්පයකො රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්තස්ස පච්චස්යසොසි. අද්දසා යඛො, 

ආනන්ද, කප්පයකො බහූනං වස්සානං බහූනං වස්සසතානං බහූනං
වස්සසහස්සානං අච්චයයන රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්තස්ස සිරස්මං
පලිතානි ජාතානි. දිස්වාන රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්තං එතදයවොච –

‘පාතුභූතා යඛො යදවස්ස යදවදූතා; දිස්සන්ති සිරස්මං පලිතානි ජාතානී’ති. 

‘යතනහි, සම්මකප්පක, තානිපලිතානිසාධුකංසණ්ඩායසනඋද්ධරිත්වා

මම අඤ්ජලිස්මංපතිට්ඨායපහී’ති.‘එවං, යදවා’තියඛො, ආනන්ද, කප්පයකො
රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්තස්ස පටිස්සුත්වා තානි පලිතානි සාධුකං
සණ්ඩායසන උද්ධරිත්වා රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්තස්ස අඤ්ජලිස්මං
පතිට්ඨායපසි. 

‘‘අථයඛො, ආනන්ද, රඤ්යඤොමඝයදවස්සපුත්යතොකප්පකස්සගාමවරං 

දත්වායජට්ඨපුත්තංකුමාරංආමන්තායපත්වාඑතදයවොච– ‘පාතුභූතායඛො, 

යම, තාතකුමාර, යදවදූතා; දිස්සන්තිසිරස්මංපලිතානිජාතානි; භුත්තායඛො

පනයමමානුසකාකාමා; සමයයොදිබ්යබකායමපරියයසිතුං.එහිත්වං, තාත

කුමාර, ඉමංරජ්ජංපටිපජ්ජ.අහංපන යකසමස්සුංඔහායරත්වාකාසායානි

වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමස්සාම. යතනහි, තාත

කුමාර, යදාත්වම්පි පස්යසයයාසිසිරස්මංපලිතානිජාතානි, අථකප්පකස්ස
ගාමවරං දත්වා යජට්ඨපුත්තං කුමාරං සාධුකං රජ්යජ සමනුසාසිත්වා
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බයජයයාසි. යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං

අනුප්පවත්යතයයාසි, මායඛොයමත්වංඅන්තිමපුරියසොඅයහොසි.යස්මං යඛො, 

තාත කුමාර, පුරිසයුයග වත්තමායන එවරූපස්ස කලයාණස්ස වත්තස්ස

සමුච්යඡයදො යහොති යසො යතසං අන්තිමපුරියසො යහොති. තං තාහං, තාත

කුමාර, එවං වදාම – යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං

අනුප්පවත්යතයයාසි, මායඛොයමත්වංඅන්තිමපුරියසො අයහොසී’ති.අථයඛො, 

ආනන්ද, රඤ්යඤො මඝයදවස්ස පුත්යතො කප්පකස්ස ගාමවරං දත්වා 
යජට්ඨපුත්තං කුමාරං සාධුකං රජ්යජ සමනුසාසිත්වා ඉමස්මංයයව
මඝයදවඅම්බවයන යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායදත්වා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බම.යසොයමත්තාසහගයතනයචතසා

එකං දිසං ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති
උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

225 

පටුන 

අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහාසි. කරුණාසහගයතන යචතසා…
මුදිතාසහගයතන යචතසා… උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං

ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන

ඵරිත්වා විහාසි. රඤ්යඤො යඛො පනානන්ද, මඝයදවස්ස පුත්යතො

චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි කුමාරකීළිතං කීළි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි

ඔපරජ්ජං කායරසි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි රජ්ජං කායරසි, 
චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ඉමස්මංයයව මඝයදවඅම්බවයන අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බමයතො බ්රහ්මචරියමචරි. යසො චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර
භායවත්වාකායස්සයභදාපරංමරණා බ්රහ්මයලොටෙපයගොඅයහොසි. 

311. ‘‘රඤ්යඤො යඛො පනානන්ද, මඝයදවස්ස පුත්තපපුත්තකා තස්ස 

පරම්පරා චතුරාසීතිරාජසහස්සානි [චතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානි (සී. .).), 
චතුරාසීතිසහස්සානි (සයා. කං.)] ඉමස්මංයයව මඝයදවඅම්බවයන 
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බමංසු. යත යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා

විහරිංසු, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං
සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා
විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා 
විහරිංසු. කරුණාසහගයතන යචතසා… මුදිතාසහගයතන යචතසා…

උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාඑකංදිසං ඵරිත්වාවිහරිංසු, තථාදුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරිංසු. 

චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි කුමාරකීළිතං කීළිංසු, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි

ඔපරජ්ජං කායරසුං, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි රජ්ජං කායරසුං, 
චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ඉමස්මංයයව මඝයදවඅම්බවයන අගාරස්මා 
අනගාරියං පබ්බමතා බ්රහ්මචරියමචරිංසු. යත චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර
භායවත්වාකායස්සයභදාපරංමරණා බ්රහ්මයලොටෙපගාඅයහසුං.නිමයතසං

රාජා [රාජානං (සී. .).)] පච්ඡිමයකො අයහොසි ධම්මයකො ධම්මරාජා ධම්යම

ඨියතො මහාරාජා; ධම්මං චරති බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව

ජානපයදසු ච; උයපොසථඤ්ච උපවසති චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං අට්ඨමඤ්ච
පක්ඛස්ස. 

312. ‘‘භූතපුබ්බං, ආනන්ද, යදවානං තාවතිංසානං සුධම්මායං සභායං

සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘ලාභා වත, 

යභො, වියදහානං, සුලද්ධංවත, යභො, වියදහානං, යයසංනිමරාජාධම්මයකො

ධම්මරාජා ධම්යම ඨියතො මහාරාජා; ධම්මං චරති බ්රාහ්මණගහපතියකසු 

යනගයමසු යචවජානපයදසුච; උයපොසථඤ්චඋපවසතිචාතුද්දසිංපඤ්චදසිං
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අට්ඨමඤ්ච පක්ඛස්සා’ති.අථයඛො, ආනන්ද, සක්යකොයදවානමන්යදොයදයව

තාවතිංයසආමන්යතසි– ‘ඉච්යඡයයාථයනොතුම්යහ, මාරිසා, නිමංරාජානං

දට්ඨු’න්ති? ‘ඉච්ඡාමමයං, මාරිස, නිමංරාජානංදට්ඨු’න්ති.යතනයඛොපන, 

ආනන්ද, සමයයන නිම රාජා තදහුයපොසයථ පන්නරයස සීසංන්හායතො 

[සසීසං නහායතො (සී.), සීසන්හායතො (සයා. කං.)] උයපොසථියකො

උපරිපාසාදවරගයතො නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො, ආනන්ද, සක්යකො
යදවානමන්යදො – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමඤ්මතං වා බාහං 

පසායරයය, පසාරිතංවාබාහංසමඤ්යජයය, එවයමව–යදයවසුතාවතිංයසසු

අන්තරහියතො නිමස්ස රඤ්යඤො පමුයඛ පාතුරයහොසි. අථ යඛො, ආනන්ද, 

සක්යකොයදවානමන්යදොනිමං රාජානං එතදයවොච – ‘ලාභායත, මහාරාජ, 

සුලද්ධං යත, මහාරාජ. යදවා, මහාරාජ, තාවතිංසා සුධම්මායං සභායං

කිත්තයමානරූපා සන්නිසින්නා – ‘‘ලාභා වත, යභො, වියදහානං, සුලද්ධං

වත, යභො, වියදහානං, යයසංනිමරාජාධම්මයකොධම්මරාජාධම්යමඨියතො 

මහාරාජා; ධම්මං චරති බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයදසු

ච; උයපොසථඤ්ච උපවසතිචාතුද්දසිං පඤ්චදසිං අට්ඨමඤ්චපක්ඛස්සා’’ති.

යදවා යත, මහාරාජ, තාවතිංසා දස්සනකාමා. තස්ස යත අහං, මහාරාජ, 

සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං පහිණිස්සාම; අභිරුයහයයාසි, මහාරාජ, දිබ්බං

යානං අවිකම්පමායනො’ති. අධිවායසසි යඛො, ආනන්ද, නිම රාජා
තුණ්හීභායවන. 

313. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, සක්යකො යදවානමන්යදො නිමස්ස රඤ්යඤො
අධිවාසනංවිදිත්වා –යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසො සමඤ්මතංවාබාහං

පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමඤ්යජයය, එවයමව –නිමස්ස රඤ්යඤො

පමුයඛඅන්තරහියතොයදයවසුතාවතිංයසසුපාතුරයහොසි.අථයඛො, ආනන්ද, 

සක්යකො යදවානමන්යදොමාතලිංසඞ්ගාහකංආමන්යතසි–‘එහිත්වං, සම්ම

මාතලි, සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං යයොයජත්වා නිමං රාජානං

උපසඞ්කමත්වා එවං වයදහි – අයං යත, මහාරාජ, සහස්සයුත්යතො

ආජඤ්ඤරයථො සක්යකන යදවානමන්යදන යපසියතො; අභිරුයහයයාසි, 

මහාරාජ, දිබ්බං යානං අවිකම්පමායනො’ති. ‘එවං, භද්දන්තවා’ති යඛො, 

ආනන්ද, මාතලි සඞ්ගාහයකො සක්කස්ස යදවානමන්දස්ස පටිස්සුත්වා
සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං යයොයජත්වා නිමං රාජානං උපසඞ්කමත්වා 

එතදයවොච–‘අයංයත, මහාරාජ, සහස්සයුත්යතොආජඤ්ඤරයථොසක්යකන

යදවානමන්යදනයපසියතො; අභිරුහ, මහාරාජ, දිබ්බංයානංඅවිකම්පමායනො.

අපි ච, මහාරාජ, කතයමන තං යනම, යයන වා පාපකම්මා පාපකානං

කම්මානං විපාකං පටිසංයවයදන්ති, යයන වා කලයාණකම්මා

කලයාණකම්මානං විපාකං පටිසංයවයදන්තී’ති? ‘උභයයයනව මං, මාතලි, 

යනහී’ති. සම්පයවයසසි [සම්පායපසි (සී. .).)] යඛො, ආනන්ද, මාතලි, 

සඞ්ගාහයකොනිමං රාජානං සුධම්මං සභං. අද්දසා යඛො, ආනන්ද, සක්යකො 
යදවානමන්යදොනිමංරාජානංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වානනිමංරාජානං
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එතදයවොච – ‘එහි යඛො, මහාරාජ. ස්වාගතං, මහාරාජ. යදවා යත

දස්සනකාමා, මහාරාජ, තාවතිංසා සුධම්මායං සභායං කිත්තයමානරූපා

සන්නිසින්නා–‘‘ලාභාවත, යභො, වියදහානං, සුලද්ධංවත, යභො, වියදහානං, 

යයසංනිමරාජාධම්මයකොධම්මරාජාධම්යමඨියතො මහාරාජා; ධම්මංචරති

බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයදසු ච; උයපොසථඤ්ච 

උපවසති චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං අට්ඨමඤ්ච පක්ඛස්සා’’ති. යදවා යත, 

මහාරාජ, තාවතිංසා දස්සනකාමා. අභිරම, මහාරාජ, යදයවසු

යදවානුභායවනා’ති. ‘අලං, මාරිස, තත්යථව මං මථිලං පටියනතු. තථාහං

ධම්මං චරිස්සාම බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයදසු ච; 
උයපොසථඤ්චඋපවසාමචාතුද්දසිං පඤ්චදසිංඅට්ඨමඤ්චපක්ඛස්සා’ති. 

314. ‘‘අථයඛො, ආනන්ද, සක්යකොයදවානමන්යදොමාතලිංසඞ්ගාහකං 

ආමන්යතසි – ‘එහි ත්වං, සම්ම මාතලි, සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං

යයොයජත්වා නිමං රාජානං තත්යථව මථිලං පටියනහී’ති. ‘එවං, 

භද්දන්තවා’ති යඛො, ආනන්ද, මාතලි සඞ්ගාහයකො සක්කස්ස
යදවානමන්දස්සපටිස්සුත්වාසහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථංයයොයජත්වානිමං

රාජානං තත්යථව මථිලං පටියනසි. තත්ර සුදං, ආනන්ද, නිම රාජා ධම්මං

චරති බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයදසු ච, උයපොසථඤ්ච 

උපවසතිචාතුද්දසිං පඤ්චදසිං අට්ඨමඤ්ච පක්ඛස්සාති. අථයඛො, ආනන්ද, 
නිම රාජා බහූනං වස්සානං බහූනං වස්සසතානං බහූනං වස්සසහස්සානං

අච්චයයන කප්පකංආමන්යතසි – ‘යදා යම, සම්මකප්පක, පස්යසයයාසි

සිරස්මංපලිතානි ජාතානි, අථයමආයරොයචයයාසී’ති. ‘එවං, යදවා’තියඛො, 

ආනන්ද, කප්පයකොනිමස්සරඤ්යඤො පච්චස්යසොසි.අද්දසායඛො, ආනන්ද, 
කප්පයකො බහූනං වස්සානං බහූනං වස්සසතානං බහූනං වස්සසහස්සානං
අච්චයයන නිමස්ස රඤ්යඤො සිරස්මං පලිතානි ජාතානි. දිස්වාන නිමං 

රාජානං එතදයවොච – ‘පාතුභූතා යඛො යදවස්ස යදවදූතා; දිස්සන්තිසිරස්මං

පලිතානි ජාතානී’ති. ‘යතන හි, සම්ම කප්පක, තානි පලිතානි සාධුකං 

සණ්ඩායසනඋද්ධරිත්වාමමඅඤ්ජලිස්මං පතිට්ඨායපහී’ති. ‘එවං, යදවා’ති

යඛො, ආනන්ද, කප්පයකො නිමස්ස රඤ්යඤො පටිස්සුත්වා තානි පලිතානි
සාධුකං සණ්ඩායසන උද්ධරිත්වා නිමස්ස රඤ්යඤො අඤ්ජලිස්මං 

පතිට්ඨායපසි. අථ යඛො, ආනන්ද, නිම රාජා කප්පකස්ස ගාමවරං දත්වා

යජට්ඨපුත්තං කුමාරං ආමන්තායපත්වා එතදයවොච – ‘පාතුභූතා යඛො යම, 

තාතකුමාර, යදවදූතා; දිස්සන්ති සිරස්මංපලිතානිජාතානි; භුත්තායඛොපන

යම මානුසකා කාමා; සමයයො දිබ්යබ කායම පරියයසිතුං. එහි ත්වං, තාත

කුමාර, ඉමංරජ්ජංපටිපජ්ජ.අහංපනයකසමස්සුං ඔහායරත්වාකාසායානි

වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමස්සාම. යතනහි, තාත

කුමාර, යදාත්වම්පිපස්යසයයාසිසිරස්මංපලිතානිජාතානි, අථ කප්පකස්ස
ගාමවරං දත්වා යජට්ඨපුත්තං කුමාරං සාධුකං රජ්යජ සමනුසාසිත්වා 
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බයජයයාසි. යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං
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පටුන 

අනුප්පවත්යතයයාසි, මායඛොයම ත්වංඅන්තිමපුරියසොඅයහොසි.යස්මංයඛො, 

තාත කුමාර, පුරිසයුයග වත්තමායන එවරූපස්ස කලයාණස්ස වත්තස්ස

සමුච්යඡයදො යහොති යසො යතසං අන්තිමපුරියසො යහොති. තං තාහං, තාත 

කුමාර, එවං වදාම – ‘යයන යම ඉදං කලයාණං වත්තං නිහිතං

අනුප්පවත්යතයයාසි, මා යඛොයමත්වංඅන්තිමපුරියසොඅයහොසී’ති. 

315. ‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, නිම රාජා කප්පකස්ස ගාමවරං දත්වා 
යජට්ඨපුත්තං කුමාරං සාධුකං රජ්යජ සමනුසාසිත්වා ඉමස්මංයයව
මඝයදවඅම්බවයන යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි 

අච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බම.යසොයමත්තාසහගයතනයචතසා

එකං දිසං ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති 
උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහාසි. කරුණාසහගයතන යචතසා…
මුදිතාසහගයතන යචතසා… උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං

ඵරිත්වා විහාසි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො
තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන

ඵරිත්වා විහාසි. නිම යඛො, පනානන්ද, රාජා චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි 

කුමාරකීළිතං කීළි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි ඔපරජ්ජං කායරසි, 

චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි රජ්ජං කායරසි, චතුරාසීතිවස්සසහස්සානි
ඉමස්මංයයව මඝයදවඅම්බවයන අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො
බ්රහ්මචරියමචරි.යසොචත්තායරො බ්රහ්මවිහායරභායවත්වාකායස්සයභදාපරං

මරණා බ්රහ්මයලොටෙපයගො අයහොසි. නිමස්ස යඛො පනානනන්ද, රඤ්යඤො
කළාරජනයකොනාමපුත්යතොඅයහොසි.නයසො අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බම.
යසොතංකලයාණංවත්තංසමුච්ඡින්දි.යසොයතසං අන්තිමපුරියසොඅයහොසි. 

316. ‘‘සියා යඛොපනයත, ආනන්ද, එවමස්ස– ‘අඤ්යඤොනූනයතන

සමයයනරාජාමඝයදයවොඅයහොසි, යයනතංකලයාණංවත්තංනිහිත’න්ති 

[යයොතංකලයාණංවත්තංනිහිනීති(සී.)]. නයඛොපයනතං, ආනන්ද, එවං
දට්ඨබ්බං. අහං යතන සමයයන රාජා මඝයදයවො අයහොසිං. (අහං තං

කලයාණං වත්තං නිහිනිං,) [( ) නත්ථි (ක.)] මයා තං කලයාණං වත්තං

නිහිතං; පච්ඡිමා ජනතා අනුප්පවත්යතසි. තං යඛො පනානන්ද, කලයාණං
වත්තංන නිබ්බදායනවිරාගායනනියරොධායනඋපසමායනඅභිඤ්ඤාය

නසම්යබොධායනනිබ්බානාය සංවත්තති, යාවයදවබ්රහ්මයලොටෙපපත්තියා.

ඉදං යඛො පනානන්ද, එතරහි මයා කලයාණං වත්තං නිහිතං
එකන්තනිබ්බදාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය

නිබ්බානාය සංවත්තති. කතමඤ්චානන්ද, එතරහි මයා කලයාණං වත්තං
නිහිතං එකන්තනිබ්බදාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය

සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො
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මග්යගො, යසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 

සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. ඉදං යඛො, ආනන්ද, එතරහි මයා කලයාණං වත්තං නිහිතං
එකන්තනිබ්බදාය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය

නිබ්බානායසංවත්තති.තංයවොඅහං, ආනන්ද, එවංවදාම–‘යයනයමඉදං 

කලයාණං වත්තං නිහිතං අනුප්පවත්යතයයාථ, මා යඛො යම තුම්යහ

අන්තිමපුරිසා අහුවත්ථ’. යස්මං යඛො, ආනන්ද, පුරිසයුයග වත්තමායන
එවරූපස්ස කලයාණස්ස වත්තස්ස සමුච්යඡයදො යහොති යසො යතසං

අන්තිමපුරියසොයහොති.තංයවො අහං, ආනන්ද, එවංවදාම–‘යයනයමඉදං

කලයාණං වත්තං නිහිතං අනුප්පවත්යතයයාථ, මා යඛො යම තුම්යහ
අන්තිමපුරිසාඅහුවත්ථා’’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යදො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දීති. 

මඝයදවසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. මධුරසුත්තං 

317. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහාකච්චායනො මධුරායං
විහරති ගුන්දාවයන. අස්යසොසි යඛො රාජා මාධුයරො අවන්තිපුත්යතො –

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, කච්චායනො මධුරායං [මථුරායං (ටීකා)] විහරති
ගුන්දාවයන.තංයඛොපනභවන්තංකච්චානංඑවංකලයායණො කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග්ගයතො – ‘පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී බහුස්සුයතො චිත්තකථී 

කලයාණපටිභායනො වුද්යධො යචව අරහා ච’. සාධු යඛො පන තථාරූපානං
අරහතං දස්සනංයහොතී’’ති. අථයඛොරාජාමාධුයරොඅවන්තිපුත්යතොභද්රානි
භද්රානි යානානි යයොජායපත්වා භද්රං යානං අභිරුහිත්වා භයද්රහි භයද්රහි
යායනහිමධුරායනියයාසිමහච්චරාජානුභායවන ආයස්මන්තංමහාකච්චානං
දස්සනාය. යාවතිකා යානස්ස භූම යායනන ගන්ත්වා යානා 

පච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොවයයනායස්මාමහාකච්චායනොයතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනනසද්ධිංසම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො 
රාජා මාධුයරො අවන්තිපුත්යතො ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොච –

‘‘බ්රාහ්මණා, යභො කච්චාන, එවමාහංසු–‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, 

හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො; බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො වණ්යණො, කණ්යහො

අඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මණාවසුජ්ඣන්ති, යනො අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව
බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මතා

බ්රහ්මදායාදා’ති. ඉධ භවං කච්චායනො කිමක්ඛායී’’ති? ‘‘යඝොයසොයයව යඛො

එයසො, මහාරාජ, යලොකස්මං – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො

අඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මයණොවසුක්යකොවණ්යණො, කණ්යහො අඤ්යඤො

වණ්යණො; බ්රාහ්මණාවසුජ්ඣන්ති, යනො අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාවබ්රහ්මුයනො
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පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මතා බ්රහ්මදායාදා’ති.

තදමනායපතං, මහාරාජ, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා යඝොයසොයයයවයසො

යලොකස්මං – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො
වණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

318. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඛත්තියස්සයචපිඉජ්යඣයය ධයනන
වා ධඤ්යඤන වා රජයතන වා ජාතරූයපන වා ඛත්තියයොපිස්සාස්ස
පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී…
බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස… යවස්යසොපිස්සාස්ස… සුද්යදොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී

පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී’’ති? ‘‘ඛත්තියස්ස යචපි, 

යභො කච්චාන, ඉජ්යඣයය ධයනන වා ධඤ්යඤන වා රජයතන වා
ජාතරූයපන වා ඛත්තියයොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී
කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී… බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස…
යවස්යසොපිස්සාස්ස… සුද්යදොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී
කිංකාරපටිස්සාවීමනාපචාරීපියවාදී’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, බ්රාහ්මණස්ස යචපිඉජ්යඣයයධයනනවා
ධඤ්යඤනවාරජයතනවාජාතරූයපනවාබ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී
පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී… යවස්යසොපිස්සාස්ස…

සුද්යදොපිස්සාස්ස … ඛත්තියයොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී

කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී’’ති? ‘‘බ්රාහ්මණස්ස යචපි, යභො

කච්චාන, ඉජ්යඣයයධයනනවාධඤ්යඤනවාරජයතනවා ජාතරූයපනවා
බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතීකිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී

පියවාදී… යවස්යසොපිස්සාස්ස… සුද්යදොපිස්සාස්ස … ඛත්තියයොපිස්සාස්ස
පුබ්බුට්ඨායීපච්ඡානිපාතීකිංකාරපටිස්සාවීමනාපචාරී පියවාදී’’ති. 

‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යවස්සස්ස යචපි ඉජ්යඣයය ධයනන වා 
ධඤ්යඤනවාරජයතනවාජාතරූයපනවායවස්යසොපිස්සාස්සපුබ්බුට්ඨායී
පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී… සුද්යදොපිස්සාස්ස…
ඛත්තියයොපිස්සාස්ස… බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී

කිංකාරපටිස්සාවීමනාපචාරී පියවාදී’’ති? ‘‘යවස්සස්සයචපි, යභොකච්චාන, 
ඉජ්යඣයය ධයනන වා ධඤ්යඤන වා රජයතන වා ජාතරූයපන වා
යවස්යසොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී
පියවාදී… සුද්යදොපිස්සාස්ස… ඛත්තියයොපිස්සාස්ස… බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස
පුබ්බුට්ඨායීපච්ඡානිපාතීකිංකාරපටිස්සාවීමනාපචාරී පියවාදී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, සුද්දස්ස යචපි ඉජ්යඣයය ධයනන වා
ධඤ්යඤන වා රජයතන වා ජාතරූයපන වා සුද්යදොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී
පච්ඡානිපාතීකිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී… ඛත්තියයොපිස්සාස්ස…
බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස… යවස්යසොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී

කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී පියවාදී’’ති? ‘‘සුද්දස්ස යචපි, යභො කච්චාන, 
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පටුන 

ඉජ්යඣයය ධයනන වා ධඤ්යඤන වා රජයතන වා ජාතරූයපන වා
සුද්යදොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී 
පියවාදීති… ඛත්තියයොපිස්සාස්ස… බ්රාහ්මයණොපිස්සාස්ස…
යවස්යසොපිස්සාස්ස පුබ්බුට්ඨායී පච්ඡානිපාතී කිංකාරපටිස්සාවී මනාපචාරී
පියවාදී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදිඑවංසන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණා 

සමසමායහොන්තියනොවා? කථංවායතඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො

කච්චාන, එවංසන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණාසමසමායහොන්ති.යනසං 

[නාසං (සී.), නාහං (සයා. කං.)] එත්ථ කිඤ්චි නානාකරණං 

සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ඉමනාපි යඛො එතං, මහාරාජ, පරියායයන යවදිතබ්බං

යථායඝොයසොයයයවයසො යලොකස්මං– ‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, 
හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

319. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධස්ස ඛත්තියයො පාණාතිපාතී
අදින්නාදායී කායමසුමච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො 

සම්ඵප්පලා.) අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො මච්ඡාදිට්ඨි [මච්ඡාදිට්ඨී
(සබ්බත්ථ)] කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්යජයයයනොවා? කථංවායතඑත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘ඛත්තියයොපිහි, යභො

කච්චාන, පාණාතිපාතීඅදින්නාදායීකායමසුමච්ඡාචාරී මුසාවාදීපිසුණවායචො
ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලා.) අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො මච්ඡාදිට්ඨි
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්යජයය.

එවංයමඑත්ථයහොති, එවඤ්චපනයමඑතංඅරහතංසුත’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, මහාරාජ!සාධුයඛොයතඑතං, මහාරාජ, එවංයහොති, සාධුච 

පන යත එතං අරහතං සුතං. තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධස්ස
බ්රාහ්මයණො…යප.…ඉධස්ස යවස්යසො…යප.…ඉධස්සසුද්යදොපාණාතිපාතී
අදින්නාදායී…යප.…මච්ඡාදිට්ඨිකායස්ස යභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය යනො වා? කථං වා යත එත්ථ යහොතී’’ති? 

‘‘සුද්යදොපිහි, යභොකච්චාන, පාණාතිපාතීඅදින්නාදායී…යප.… මච්ඡාදිට්ඨි
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්යජයය.

එවංයමඑත්ථයහොති, එවඤ්චපනයමඑතංඅරහතංසුත’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, මහාරාජ!සාධුයඛොයතඑතං, මහාරාජ, එවංයහොති, සාධුච 

පනයතඑතං අරහතංසුතං.තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදිඑවංසන්යත, 

ඉයම චත්තායරො වණ්ණා සමසමා යහොන්ති යනො වා? කථං වා යත එත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො කච්චාන, එවං සන්යත, ඉයම චත්තායරො
වණ්ණා සමසමා යහොන්ති. යනසං එත්ථ කිඤ්චි නානාකරණං

සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ඉමනාපි යඛො එතං, මහාරාජ, පරියායයන යවදිතබ්බං

යථායඝොයසොයයයවයසොයලොකස්මං– ‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, 
හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 
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320. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධස්ස ඛත්තියයො පාණාතිපාතා 

පටිවිරයතො, අදින්නාදානා පටිවිරයතො, කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, 

මුසාවාදා පටිවිරයතො, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො, ඵරුසාය වාචාය

පටිවිරයතො, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො, අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො

සම්මාදිට්ඨි [සම්මාදිට්ඨී (සයා. කං. .). ක.)] කායස්ස යභදා පරං මරණා 

සුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයයයනොවා? කථංවායතඑත්ථයහොතී’’ති? 

‘‘ඛත්තියයොපි හි, යභො කච්චාන, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, අදින්නාදානා

පටිවිරයතො, කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මුසාවාදා පටිවිරයතො, පිසුණාය

වාචාය පටිවිරයතො, ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො, 
අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො සම්මාදිට්ඨි කායස්ස යභදා පරං මරණා

සුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයය.එවංයමඑත්ථයහොති, එවඤ්චපනයම 
එතංඅරහතංසුත’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, මහාරාජ!සාධුයඛොයතඑතං, මහාරාජ, එවංයහොති, සාධුච 

පනයතඑතංඅරහතංසුතං.තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධස්සබ්රාහ්මයණො, 

ඉධස්ස යවස්යසො, ඉධස්ස සුද්යදො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාදානා
පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨිකායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං

යලොකංඋපපජ්යජයයයනොවා? කථං වා යතඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘සුද්යදොපිහි, 

යභොකච්චාන, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, අදින්නාදානාපටිවිරයතො…යප.…
සම්මාදිට්ඨිකායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිං සග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයය.

එවංයමඑත්ථයහොති, එවඤ්චපනයමඑතංඅරහතං සුත’’න්ති. 

‘‘සාධුසාධු, මහාරාජ!සාධුයඛොයතඑතං, මහාරාජ, එවංයහොති, සාධුච 

පනයතඑතං අරහතංසුතං.තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදිඑවංසන්යත, 

ඉයම චත්තායරො වණ්ණා සමසමා යහොන්ති යනො වා? කථං වා යත එත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘අද්ධා යඛො, යභො කච්චාන, එවං සන්යත, ඉයම චත්තායරො
වණ්ණා සමසමා යහොන්ති. යනසං එත්ථ කිඤ්චි නානාකරණං

සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘ඉමනාපි යඛො එතං, මහාරාජ, පරියායයන යවදිතබ්බං

යථායඝොයසොයයයවයසොයලොකස්මං– ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨොවණ්යණො, 
හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

321. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධඛත්තියයොසන්ධිංවා ඡින්යදයය, 

නිල්යලොපංවාහයරයය, එකාගාරිකංවාකයරයය, පරිපන්යථවා තිට්යඨයය, 

පරදාරංවාගච්යඡයය, තඤ්යචයතපුරිසාගයහත්වාදස්යසයයං–‘අයං යත, 

යදව, යචොයරොආගුචාරී.ඉමස්සයංඉච්ඡසිතංදණ්ඩංපයණහී’ති.කින්ති නං

කයරයයාසී’’ති? ‘‘ඝායතයයාම වා, යභො කච්චාන, ජායපයයාම වා 

පබ්බායජයයාමවායථාපච්චයංවාකයරයයාම.තංකිස්සයහතු? යාහිස්ස, 

යභො කච්චාන, පුබ්යබ ‘ඛත්තියයො’ති සමඤ්ඤා සාස්ස අන්තරහිතා; 

යචොයරොත්යවවසඞ්ඛයං [සඞ්ඛං(සී.සයා.කං..).)] ගච්ඡතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධබ්රාහ්මයණො, ඉධයවස්යසො, ඉධ සුද්යදො

සන්ධිං වා ඡින්යදයය, නිල්යලොපං වා හයරයය, එකාගාරිකං වා කයරයය, 

පරිපන්යථ වා තිට්යඨයය, පරදාරං වා ගච්යඡයය, තඤ්යච යත පුරිසා

ගයහත්වා දස්යසයයං–‘අයංයත, යදව, යචොයරොආගුචාරී.ඉමස්සයංඉච්ඡසි

තං දණ්ඩං පයණහී’ති. කින්තිනංකයරයයාසී’’ති? ‘‘ඝායතයයාම වා, යභො

කච්චාන, ජායපයයාමවා පබ්බායජයයාමවායථාපච්චයංවාකයරයයාම.තං

කිස්සයහතු? යාහිස්ස, යභො කච්චාන, පුබ්යබ‘සුද්යදො’තිසමඤ්ඤාසාස්ස

අන්තරහිතා; යචොයරොත්යවවසඞ්ඛයං ගච්ඡතී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදිඑවංසන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණා 

සමසමායහොන්තියනොවා? කථංවායතඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, යභො

කච්චාන, එවං සන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණාසමසමායහොන්ති.යනසං

එත්ථකිඤ්චිනානාකරණං සමනුපස්සාමී’’ති.‘‘ඉමනාපියඛොඑතං, මහාරාජ, 

පරියායයන යවදිතබ්බං යථා යඝොයසො යයයවයසො යලොකස්මං –

‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.…
බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

322. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ ඛත්තියයො යකසමස්සුං 
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො අස්ස විරයතො පාණාතිපාතා, විරයතො අදින්නාදානා, විරයතො

මුසාවාදා, රත්තූපරයතො, එකභත්තියකො, බ්රහ්මචාරී, සීලවා, 

කල්යාණධම්යමො? කින්තිනං කයරයයාසී’’ති? ‘‘අභිවායදයයාම වා [පි (දී.

නි. 1.184, 187 සාමඤ්ඤඵයල)], යභො කච්චාන, පච්චුට්යඨයයාම වා
ආසයනන වා නිමන්යතයයාම අභිනිමන්යතයයාම වා නං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි ධම්මකං වා

අස්ස රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදයහයයාම. තංකිස්ස යහතු? යා හිස්ස, යභො

කච්චාන, පුබ්යබ ‘ඛත්තියයො’ති සමඤ්ඤා සාස්ස අන්තරහිතා; 
සමයණොත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධබ්රාහ්මයණො, ඉධයවස්යසො, ඉධසුද්යදො
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා

අනගාරියං පබ්බමයතො අස්ස විරයතො පාණාතිපාතා, විරයතො අදින්නාදානා

විරයතො මුසාවාදා, රත්තූපරයතො, එකභත්තියකො, බ්රහ්මචාරී, සීලවා, 

කලයාණධම්යමො? කින්ති නං කයරයයාසී’’ති? ‘‘අභිවායදයයාම වා, යභො

කච්චාන, පච්චුට්යඨයයාම වා ආසයනන වා නිමන්යතයයාම
අභිනිමන්යතයයාම වා නං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි ධම්මකං වා

අස්ස රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදයහයයාම. තංකිස්ස යහතු? යා හිස්ස, යභො

කච්චාන, පුබ්යබ ‘සුද්යදො’තිසමඤ්ඤාසාස්සඅන්තරහිතා; සමයණොත්යවව
සඞ්ඛයංගච්ඡතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදිඑවංසන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණා

සමසමායහොන්තියනොවා? කථංවායතඑත්ථයහොතී’’ති? ‘‘අද්ධායඛො, යභො

කච්චාන, එවංසන්යත, ඉයමචත්තායරොවණ්ණාසමසමායහොන්ති.යනසං

එත්ථකිඤ්චි නානාකරණංසමනුපස්සාමී’’ති.‘‘ඉමනාපියඛොඑතං, මහාරාජ, 
පරියායයන යවදිතබ්බං යථා යඝොයසො යයයවයසො යලොකස්මං –

‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො; 

බ්රාහ්මයණොවසුක්යකොවණ්යණො, කණ්යහොඅඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මණාව

සුජ්ඣන්ති, යනො අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාවබ්රහ්මුයනොපුත්තාඔරසාමුඛයතො
ජාතාබ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මතාබ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

323. එවං වුත්යත, රාජා මාධුයරො අවන්තිපුත්යතො ආයස්මන්තං

මහාකච්චානං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො කච්චාන, අභික්කන්තං, 

යභොකච්චාන!යසයයථාපි, යභොකච්චාන, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, 

පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවා

යතලපජ්යජොතංධායරයය – ‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ඛන්තී’ති; එවයමවං 
යභොතා කච්චායනන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං

භවන්තංකච්චානංසරණංගච්ඡාම ධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකංමං
භවං කච්චායනො ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං ගත’’න්ති. ‘‘මා

යඛොමංත්වං, මහාරාජ, සරණංඅගමාසි.තයමව ත්වං [තයමතංත්වං(සයා.

කං.), තයමතං (ක.)] භගවන්තං සරණං ගච්ඡ යමහං සරණං ගයතො’’ති.

‘‘කහං පන, යභො කච්චාන, එතරහි යසො භගවා විහරති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුයතො යඛො, මහාරාජ, එතරහි යසො භගවා

අරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති. ‘‘සයචපිමයං, යභොකච්චාන, සුයණයයාමතං

භගවන්තං දසසු යයොජයනසු, දසපි මයං යයොජනානි ගච්යඡයයාම තං

භගවන්තං දස්සනායඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධං.සයචපිමයං, යභොකච්චාන, 

සුයණයයාම තං භගවන්තං වීසතියා යයොජයනසු, තිංසාය යයොජයනසු, 

චත්තාරීසාය යයොජයනසු, පඤ්ඤාසාය යයොජයනසු, පඤ්ඤාසම්පි මයං
යයොජනානි ගච්යඡයයාම තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං 

සම්මාසම්බුද්ධං. යයොජනසයත යචපි මයං යභො කච්චාන, සුයණයයාම තං

භගවන්තං, යයොජනසතම්පි මයං ගච්යඡයයාම තං භගවන්තං දස්සනාය

අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං. යයතො ච, යභො කච්චාන, පරිනිබ්බුයතො යසො

භගවා, පරිනිබ්බුතම්පි මයං භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං කච්චායනො ධායරතු අජ්ජතග්යග 

පාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

මධුරසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. යබොධිරාජකුමාරසුත්තං 

324. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාභග්යගසුවිහරතිසුසුමාරගියර
යභසකළාවයන මගදායය.යතනයඛොපනසමයයනයබොධිස්සරාජකුමාරස්ස
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පටුන 

යකොකනයදො [යකොකනුයදො (සයා. කං. ක.)] නාම පාසායදො අචිරකාරියතො
යහොති අනජ්ඣාවුට්යඨො සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යකනචි වා
මනුස්සභූයතන. අථ යඛො යබොධි රාජකුමායරො සඤ්මකාපුත්තං මාණවං

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, සම්ම සඤ්මකාපුත්ත, යයන භගවා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාමමවචයනනභගවයතොපායදසිරසාවන්ද, 

අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ – ‘යබොධි, 

භන්යත, රාජකුමායරො භගවයතො පායද සිරසා වන්දති, අප්පාබාධං
අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති. එවඤ්ච වයදහි –

‘අධිවායසතු කිර, භන්යත, භගවා යබොධිස්ස රාජකුමාරස්ස ස්වාතනාය

භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො සඤ්මකාපුත්යතො

මාණයවොයබොධිස්ස රාජකුමාරස්සපටිස්සුත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

සඤ්මකාපුත්යතො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යබොධි යඛො [යබොධි
යභො යගොතම (සී. සයා.කං. .).)] රාජකුමායරො යභොයතො යගොතමස්ස පායද

සිරසා වන්දති, අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡති.
එවඤ්චවයදති–‘අධිවායසතුකිරභවංයගොතයමො යබොධිස්සරාජකුමාරස්ස
ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’’ති. අධිවායසසි භගවා
තුණ්හීභායවන. අථ යඛො සඤ්මකාපුත්යතො මාණයවො භගවයතො අධිවාසනං

විදිත්වා උට්ඨායාසනා යයන යබොධි රාජකුමායරො යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා යබොධිං රාජකුමාරං එතදයවොච – ‘‘අයවොචුම්හ යභොයතො
වචයනන තං භවන්තං යගොතමං – ‘යබොධි යඛො රාජකුමායරො යභොයතො 

යගොතමස්සපායදසිරසාවන්දති, අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානං බලං
ඵාසුවිහාරං පුච්ඡති. එවඤ්ච වයදති – අධිවායසතු කිර භවං යගොතයමො
යබොධිස්ස රාජකුමාරස්ස ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’ති.
අධිවුට්ඨඤ්චපනසමයණන යගොතයමනා’’ති. 

325. අථ යඛො යබොධි රාජකුමායරො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක 

නියවසයන පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං පටියාදායපත්වා, යකොකනදඤ්ච
පාසාදං ඔදායතහි දුස්යසහි සන්ථරායපත්වා යාව පච්ඡිමයසොපානකයළවරා 

[කයළබරා(සී.)], සඤ්මකාපුත්තංමාණවංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, සම්ම

සඤ්මකාපුත්ත, යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවයතො

කාලං ආයරොයචහි – ‘කායලො, භන්යත, නිට්ඨිතං භත්ත’’’න්ති. ‘‘එවං, 
යභො’’ති යඛො සඤ්මකාපුත්යතො මාණයවො යබොධිස්ස රාජකුමාරස්ස

පටිස්සුත්වා යයනභගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවයතො කාලං

ආයරොයචසි–‘‘කායලො, යභොයගොතම, නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති.අථ යඛොභගවා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන යබොධිස්ස 

රාජකුමාරස්සනියවසනං යතනුපසඞ්කම. යතනයඛො පනසමයයනයබොධි
රාජකුමායරො බහිද්වාරයකොට්ඨයකඨියතොයහොතිභගවන්තංආගමයමායනො.
අද්දසායඛොයබොධිරාජකුමායරො භගවන්තංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වාන
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පච්චුග්ගන්ත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා පුරක්ඛත්වා යයන යකොකනයදො
පාසායදො යතනුපසඞ්කම. අථ යඛො භගවා පච්ඡිමං යසොපානකයළවරං 
නිස්සාය අට්ඨාසි. අථ යඛො යබොධි රාජකුමායරො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘අභිරුහතු [අභිරූහතු (සයා. කං. .).) අක්කමතු (චූළව. 268)], භන්යත, 

භගවා දුස්සානි, අභිරුහතුසුගයතො දුස්සානි; යංමමඅස්සදීඝරත්තංහිතාය 

සුඛායා’’ති. එවං වුත්යත, භගවා තුණ්හී අයහොසි. දුතියම්පි යඛො…යප.… 

තතියම්පි යඛො යබොධි රාජකුමායරො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභිරුහතු, 

භන්යත, භගවා. දුස්සානි, අභිරුහතුසුගයතොදුස්සානි; යංමමඅස්සදීඝරත්තං
හිතායසුඛායා’’ති. 

326. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං අපයලොයකසි. අථ යඛො

ආයස්මා ආනන්යදොයබොධිංරාජකුමාරංඑතදයවොච–‘‘සංහරතු, රාජකුමාර, 

දුස්සානි; න භගවා යචලපටිකං [යචලපත්තිකං (සී. .).)] අක්කමස්සති.

පච්ඡිමංජනතංතථාගයතොඅනුකම්පතී’’ති [අපයලොයකතීති (සබ්බත්ථ)]. අථ
යඛො යබොධි රාජකුමායරො දුස්සානි සංහරායපත්වා උපරියකොකනදපාසායද 

[උපරියකොකනයදපාසායද(සී..).විනයයච), උපරියකොකනයද(සයා. කං.)] 
ආසනානි පඤ්ඤයපසි. අථ යඛො භගවා යකොකනදං පාසාදං අභිරුහිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. අථ යඛො යබොධි
රාජකුමායරොබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛුසඞ්ඝංපණීයතනඛාදනීයයනයභොජනීයයන
සහත්ථා සන්තප්යපසිසම්පවායරසි.අථයඛොයබොධිරාජකුමායරොභගවන්තං
භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිංඅඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනො යඛොයබොධිරාජකුමායරොභගවන්තංඑතදයවොච

–‘‘මය්හංයඛො, භන්යත, එවංයහොති–‘නයඛොසුයඛන සුඛංඅධිගන්තබ්බං, 
දුක්යඛනයඛොසුඛංඅධිගන්තබ්බ’’’න්ති. 

327. ‘‘මය්හම්පියඛො, රාජකුමාර, පුබ්යබවසම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත්තස්යසවසයතො එතදයහොසි–‘නයඛොසුයඛන සුඛංඅධිගන්තබ්බං, 

දුක්යඛනයඛොසුඛංඅධිගන්තබ්බ’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, අපයරන
සමයයන දහයරොව සමායනො සුසුකාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන
සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා අකාමකානං මාතාපිතූනං අස්සුමුඛානං
රුදන්තානං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමං. යසො එවං පබ්බමයතො සමායනො 

කිංකුසලගයවසී [කිංකුසලංගයවසී (ක.)] අනුත්තරං සන්තිවරපදං 

පරියයසමායනොයයනආළායරොකාලායමොයතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වා

ආළාරං කාලාමං එතදයවොචං – ‘ඉච්ඡාමහං, ආවුයසො කාලාම, ඉමස්මං

ධම්මවිනයය බ්රහ්මචරියං චරිතු’න්ති. එවං වුත්යත, රාජකුමාර, ආළායරො

කාලායමො මං එතදයවොච – ‘විහරතායස්මා, තාදියසො අයං ධම්යමො යත්ථ
විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව සකං ආචරියකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’ති. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, නචිරස්යසව

ඛිප්පයමවතංධම්මංපරියාපුණිං.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, තාවතයකයනව
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ඔට්ඨපහතමත්යතන ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච වදාම, 

යථරවාදඤ්චජානාම පස්සාමීතිචපටිජානාම, අහඤ්යචවඅඤ්යඤච.තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘න යඛොආළායරොකාලායමො ඉමංධම්මං
යකවලං සද්ධාමත්තයකන සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරාමීති පයවයදති; අද්ධා ආළායරො කාලායමො ඉමං ධම්මං ජානං පස්සං 
විහරතී’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, රාජකුමාර, යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං–‘කිත්තාවතායනො, ආවුයසො

කාලාම, ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසී’ති [උපසම්පජ්ජ පයවයදසීති (සී. සයා. කං. .).)]? එවං වුත්යත, 

රාජකුමාර, ආළායරො කාලායමො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘න යඛොආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි

සද්ධා, මය්හංපත්ථි සද්ධා; න යඛො ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි

වීරියං…යප.… සති…සමාධි… පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා. යංනූනාහං 
යං ධම්මං ආළායරො කාලායමො සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරාමීතිපයවයදති තස්සධම්මස්සසච්ඡිකිරියායපදයහයය’න්ති.යසොයඛො

අහං, රාජකුමාර, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසිං. අථ ඛ්වාහං, රාජකුමාර, යයන ආළායරො

කාලායමොයතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං–

‘එත්තාවතායනො, ආවුයසොකාලාම, ඉමංධම්මංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති? ‘එත්තාවතායඛොඅහං, ආවුයසො, ඉමං ධම්මංසයං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදමී’ති. ‘අහම්පි යඛො, ආවුයසො, 
එත්තාවතාඉමංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති.

‘ලාභායනො, ආවුයසො, සුලද්ධංයනො, ආවුයසො, යයමයංආයස්මන්තංතාදිසං

සබ්රහ්මචාරිං පස්සාම. ඉති යාහං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ පයවයදම, තං ත්වං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරසි.යංත්වං ධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරසි, තමහං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදම.

ඉතියාහංධම්මං ජානාමතං ත්වංධම්මංජානාසි; යංත්වංධම්මංජානාසි

තමහං ධම්මං ජානාම. ඉති යාදියසො අහං, තාදියසො තුවං; යාදියසො තුවං

තාදියසොඅහං.එහිදානි, ආවුයසො, උයභොවසන්තාඉමංගණං පරිහරාමා’ති.

ඉති යඛො, රාජකුමාර, ආළායරො කාලායමො ආචරියයො යම සමායනො

(අත්තයනො) [( ) නත්ථි(සී.සයා.කං..).)] අන්යතවාසිංමංසමානංඅත්තනා 

[අත්තයනො (සී. .).)] සමසමංඨයපසි, උළාරායචමං පූජාය පූයජසි.තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘නායං ධම්යමොනිබ්බදායනවිරාගායන 
නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය

සංවත්තති, යාවයදව ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යඛො අහං, 

රාජකුමාර, තංධම්මං අනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බජ්ජඅපක්කමං. 
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328. ‘‘යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 

සන්තිවරපදංපරියයසමායනොයයනඋදයකො [උද්දයකො (සී.සයා.කං. .).)] 

රාමපුත්යතොයතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං

– ‘ඉච්ඡාමහං, ආවුයසො [ආවුයසොරාම(සී.සයා.කං.ක.)පස්සම.නි. 1.278

පාසරාසිසුත්යත], ඉමස්මංධම්මවිනයයබ්රහ්මචරියංචරිතු’න්ති.එවං වුත්යත, 

රාජකුමාර, උදයකො රාමපුත්යතොමං එතදයවොච – ‘විහරතායස්මා, තාදියසො
අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව සකං ආචරියකං සයං

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහයරයයා’ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, 

නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, 
තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන ලපිතලාපනමත්යතන ඤාණවාදඤ්ච

වදාම, යථරවාදඤ්චජානාමපස්සාමීතිචපටිජානාම, අහඤ්යචවඅඤ්යඤච. 

තස්සමය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘නයඛොරායමොඉමංධම්මංයකවලං
සද්ධාමත්තයකන සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසි; අද්ධා රායමො ඉමං ධම්මං ජානං පස්සං විහාසී’ති. අථ ඛ්වාහං, 

රාජකුමාර, යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වා

උදකං රාමපුත්තං එතදයවොචං – ‘කිත්තාවතා යනො, ආවුයසො, රායමො ඉමං

ධම්මං සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමීතිපයවයදසී’ති? එවං

වුත්යත, රාජකුමාර, උදයකො රාමපුත්යතො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

පයවයදසි. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘න යඛො රාමස්යසව

අයහොසි සද්ධා, මය්හංපත්ථි සද්ධා; න යඛො රාමස්යසව අයහොසි

වීරියං…යප.… සති…සමාධි… පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා. යංනූනාහං
යං ධම්මං රායමො සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදති තස්ස ධම්මස්ස සච්ඡිකිරියාය පදයහයය’න්ති. යසො යඛො අහං, 

රාජකුමාර, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, රාජකුමාර, යයනඋදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං–‘එත්තාවතා යනො, ආවුයසො, 

රායමො ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති? 

‘එත්තාවතායඛො, ආවුයසො, රායමොඉමංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති. ‘අහම්පි යඛො, ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං

සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති. ‘ලාභායනො, ආවුයසො, 

සුලද්ධංයනො, ආවුයසො, යයමයංආයස්මන්තං තාදිසංසබ්රහ්මචාරිංපස්සාම.
ඉතියංධම්මංරායමොසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජපයවයදසිතං
ත්වංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරසි.යංත්වංධම්මං
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරසි තං ධම්මං රායමො සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසි. ඉති යං ධම්මං රායමො 

අභිඤ්ඤාසි තං ත්වං ධම්මං ජානාසි; යං ත්වං ධම්මං ජානාසි තං ධම්මං

රායමො අභිඤ්ඤාසි.ඉති යාදියසොරායමොඅයහොසිතාදියසොතුවං, යාදියසොතුවං 

තාදියසොරායමොඅයහොසි.එහිදානි, ආවුයසො, තුවංඉමංගණංපරිහරා’ති.ඉති
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යඛො, රාජකුමාර, උදයකො රාමපුත්යතො සබ්රහ්මචාරී යම සමායනො

ආචරියට්ඨායන මං ඨයපසි, උළාරාය ච මං පූජාය පූයජසි. තස්ස මය්හං, 

රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘නායංධම්යමොනිබ්බදායනවිරාගායන නියරොධාය

න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති, 

යාවයදව යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යඛො අහං, 

රාජකුමාර, තංධම්මංඅනලඞ්කරිත්වා තස්මාධම්මානිබ්බජ්ජඅපක්කමං. 

329. ‘‘යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 

සන්තිවරපදං පරියයසමායනො, මගයධසු අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො, 

යයන උරුයවලා යසනානිගයමො තදවසරිං. තත්ථද්දසං රමණීයං භූමභාගං, 

පාසාදිකඤ්චවනසණ්ඩං, නදීඤ්චසන්දන්තිං යසතකංසුපතිත්ථං, රමණීයං

සමන්තාචයගොචරගාමං.තස්සමය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි– ‘රමණීයයො

වත, යභො, භූමභායගො, පාසාදියකො ච වනසණ්යඩො, නදිඤ්ච සන්දන්තිං

යසතකා සුපතිත්ථා, රමණීයා සමන්තා [සාමන්තා (?) පුරිමපිට්යඨපි] ච
යගොචරගායමො.අලංවතිදංකුලපුත්තස්සපධානත්ථිකස්ස පධානායා’ති.යසො

යඛොඅහං, රාජකුමාර, තත්යථවනිසීදිං–‘අලමදංපධානායා’ති.අපිස්සු මං, 

රාජකුමාර, තිස්යසොඋපමාපටිභංසුඅනච්ඡරියාපුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. 

‘‘යසයයථාපි, රාජකුමාර, අල්ලංකට්ඨංසස්යනහංඋදයක නික්ඛිත්තං.
අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං ආදාය – ‘අග්ගිං 

අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, 

රාජකුමාර, අපි නු යසො පුරියසො අමුං අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං උදයක

නික්ඛිත්තං උත්තරාරණිං ආදාය අභිමන්යථන්යතො [අභිමත්ථන්යතො (සයා.

කං. ක.)] අග්ගිංඅභිනිබ්බත්යතයය, යතයජොපාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනොහිදං, 

භන්යත.තංකිස්සයහතු? අදුඤ්හි, භන්යත, අල්ලංකට්ඨංසස්යනහංතඤ්ච

පනඋදයක නික්ඛිත්තං, යාවයදවචපනයසොපුරියසොකිලමථස්සවිඝාතස්ස

භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, රාජකුමාර, යය හි යකචි සමණා වා

බ්රාහ්මණා වා කායයන යචව චිත්යතන ච කායමහි අවූපකට්ඨා විහරන්ති, 
යයොචයනසංකායමසුකාමච්ඡන්යදොකාමස්යනයහොකාමමුච්ඡා කාමපිපාසා

කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො යහොති, න
සුප්පටිප්පස්සද්යධො. ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, අභබ්බාව යත ඤාණාය
දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති, 

අභබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

රාජකුමාර, පඨමාඋපමාපටිභාසි අනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

330. ‘‘අපරාපි යඛො මං, රාජකුමාර, දුතියා උපමා පටිභාසි අනච්ඡරියා 

පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. යසයයථාපි, රාජකුමාර, අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං
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ආදාය – ‘අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං

මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, අපි නු යසො පුරියසො අමුං අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං උත්තරාරණිං ආදාය අභිමන්යථන්යතො

අග්ගිංඅභිනිබ්බත්යතයය, යතයජොපාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනොහිදං, භන්යත.

තංකිස්සයහතු? අදුඤ්හි, භන්යත, අල්ලංකට්ඨංසස්යනහංකිඤ්චාපිආරකා

උදකාථයලනික්ඛිත්තං, යාවයදවචපනයසොපුරියසොකිලමථස්සවිඝාතස්ස

භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, රාජකුමාර, යය හි යකචි සමණා වා

බ්රාහ්මණාවාකායයනයචවචිත්යතනචකායමහිවූපකට්ඨා විහරන්ති, යයො
ච යනසං කායමසු කාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා කාමපිපාසා 

කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො යහොති, න
සුප්පටිප්පස්සද්යධො. ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, අභබ්බාව යත ඤාණාය
දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති, 

අභබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

රාජකුමාර, දුතියාඋපමාපටිභාසි අනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

331. ‘‘අපරාපි යඛො මං, රාජකුමාර, තතියා උපමා පටිභාසි අනච්ඡරියා 

පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. යසයයථාපි, රාජකුමාර, සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං

ආදාය – ‘අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං

මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, අපි නු යසො පුරියසො අමුං සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං උත්තරාරණිං ආදාය අභිමන්යථන්යතො

අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය, යතයජොපාතුකයරයයා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.තං

කිස්සයහතු? අදුඤ්හි, භන්යත, සුක්ඛංකට්ඨංයකොළාපං, තඤ්චපනආරකා

උදකා ථයල නික්ඛිත්ත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, රාජකුමාර, යය හි යකචි
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා කායයන යචව චිත්යතන ච කායමහි වූපකට්ඨා

විහරන්ති, යයොචයනසංකායමසුකාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහොකාමමුච්ඡා
කාමපිපාසා කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං සුප්පහීයනො යහොති 
සුප්පටිප්පස්සද්යධො. ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, භබ්බාව යත ඤාණාය
දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනා යවදයන්ති, 

භබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

රාජකුමාර, තතියා උපමා පටිභාසි අනච්ඡරියා පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. ඉමා

යඛො මං, රාජකුමාර, තිස්යසො උපමා පටිභංසු අනච්ඡරියා පුබ්යබ
අස්සුතපුබ්බා. 

332. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං

දන්යතභිදන්තමාධාය [පස්ස ම. නි. 1.220 විතක්කසණ්ඨානසුත්යත], 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

241 

පටුන 

මව්හායතාලුංආහච්ච, යචතසාචිත්තං අභිනිග්ගණ්යහයයංඅභිනිප්.)යළයයං

අභිසන්තායපයය’න්ති. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, දන්යතභිදන්තමාධාය, 

මව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං අභිනිග්ගණ්හාම අභිනිප්.)යළම

අභිසන්තායපම. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, දන්යතභිදන්තමාධාය, මව්හාය

තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං අභිනිග්ගණ්හයතො අභිනිප්.)ළයයතො

අභිසන්තාපයයතොකච්යඡහියසදාමුච්චන්ති.යසයයථාපි, රාජකුමාර, බලවා
පුරියසො දුබ්බලතරං පුරිසං සීයස වා ගයහත්වා ඛන්යධ වා ගයහත්වා 

අභිනිග්ගණ්යහයය අභිනිප්.)යළයය අභිසන්තායපයය; එවයමව යඛො යම, 

රාජකුමාර, දන්යතභිදන්තමාධාය, මව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං
අභිනිග්ගණ්හයතො අභිනිප්.)ළයයතො අභිසන්තාපයයතො කච්යඡහි යසදා

මුච්චන්ති. ආරද්ධං යඛො පන යම, රාජකුමාර, වීරියං යහොති අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

333. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං

අප්පාණකංයයව ඣානං ඣායයයය’න්ති. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, 

මුඛයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, 

රාජකුමාර, මුඛයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු
කණ්ණයසොයතහි වාතානං නික්ඛමන්තානං අධිමත්යතො සද්යදො යහොති.

යසයයථාපිනාම කම්මාරගග්ගරියා ධමමානාය අධිමත්යතො සද්යදො යහොති, 

එවයමව යඛො යම, රාජකුමාර, මුඛයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායසසු
උපරුද්යධසුකණ්ණයසොයතහිවාතානංනික්ඛමන්තානං අධිමත්යතොසද්යදො

යහොති. ආරද්ධං යඛො පන යම, රාජකුමාර, වීරියං යහොති අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති 

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තාවාතාමුද්ධනිඌහනන්ති [ඌහන්ති(සී.), ඔහනන්ති(සයා.කං.), 

උහනන්ති(ක.)]. යසයයථාපි, රාජකුමාර, බලවාපුරියසොතිණ්යහනසිඛයරන

මුද්ධනි අභිමත්යථයය [මුද්ධානං අභිමන්යථයය (සී. .).), මුද්ධානං

අභිමත්යථයය (සයා. කං.)], එවයමව යඛො යම, රාජකුමාර, මුඛයතො ච
නාසයතොචකණ්ණයතොචඅස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසුඅධිමත්තාවාතා

මුද්ධනි ඌහනන්ති. ආරද්ධං යඛො පන යම, රාජකුමාර, වීරියං යහොති

අසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, සාරද්යධොචපනයමකායයොයහොති 

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 
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පටුන 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, මුඛයතොචනාසයතොච 

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තාසීයසසීසයවදනායහොන්ති. යසයයථාපි, රාජකුමාර, බලවාපුරියසො

දළ්යහන වරත්තක්ඛණ්යඩන [වරත්තකබන්ධයනන (සී.)] සීයස සීසයවඨං

දයදයය; එවයමවයඛොයම, රාජකුමාර, මුඛයතොචනාසයතොචකණ්ණයතො
ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා සීයස සීසයවදනා යහොන්ති.

ආරද්ධංයඛොපනයම, රාජකුමාර, වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති

අසම්මුට්ඨා, සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො, 
යතයනව දුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තා වාතා කුච්ඡිං පරිකන්තන්ති. යසයයථාපි, රාජකුමාර, දක්යඛො
යගොඝාතයකො වා යගොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන

කුච්ඡිංපරිකන්යතයය, එවයමවයඛොයම, රාජකුමාර, මුඛයතොච නාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා, වාතා කුච්ඡිං

පරිකන්තන්ති.ආරද්ධංයඛොපනයම, රාජකුමාර, වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු 

අධිමත්යතො කායස්මං ඩායහො යහොති. යසයයථාපි, රාජකුමාර, ද්යව
බලවන්යතොපුරිසාදුබ්බලතරංපුරිසංනානාබාහාසු ගයහත්වාඅඞ්ගාරකාසුයා

සන්තායපයයංසම්පරිතායපයයං, එවයමවයඛොයම, රාජකුමාර, මුඛයතො ච
නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්යතො

කායස්මං ඩායහො යහොති. ආරද්ධං යඛො පන යම, රාජකුමාර, වීරියං යහොති

අසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසති අසම්මුට්ඨා, සාරද්යධොචපනයමකායයොයහොති

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනව දුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘අපිස්සු මං, රාජකුමාර, යදවතා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කාලඞ්කයතො 
සමයණො යගොතයමො’ති. එකච්චා යදවතා එවමාහංසු – ‘න කාලඞ්කයතො

සමයණොයගොතයමො, අපිච කාලඞ්කයරොතී’ති.එකච්චායදවතාඑවමාහංසු–

‘නකාලඞ්කයතොසමයණොයගොතයමො, නාපි කාලඞ්කයරොති. අරහංසමයණො
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යගොතයමො. විහායරොත්යවව යසො [විහායරොත්යවයවයසො (සී.)] අරහයතො

එවරූයපොයහොතී’ති [විහායරොත්යවයවයසොඅරහයතො’’ති(?)]. 

334. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ්බයසො 

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්යජයය’න්ති. අථ යඛො මං, රාජකුමාර, යදවතා

උපසඞ්කමත්වා එතදයවොචුං – ‘මා යඛො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්ම. සයච යඛො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්මස්සසි, තස්ස යත මයං දිබ්බං ඔජං යලොමටෙයපහි

අජ්යඣොහායරස්සාම [අජ්යඣොහරිස්සාම (සයා. කං. .). ක.)], තාය ත්වං

යායපස්සසී’ති.තස්සමය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘අහඤ්යචවයඛොපන

සබ්බයසොඅජජ්මතං [අජද්ධුකං(සී. .).), ජද්ධුකං(සයා.කං.)] පටිජායනයයං.
ඉමා ච යම යදවතා දිබ්බං ඔජං යලොමටෙයපහි අජ්යඣොහායරයයං 

[අජ්යඣොහයරයයං (සයා. කං. .). ක.)], තාය චාහං යායපයයං, තං මමස්ස

මුසා’ති. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, තා යදවතා පච්චාචික්ඛාම. ‘හල’න්ති
වදාම. 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං යථොකං යථොකං

ආහාරංආහායරයයංපසතංපසතං, යදිවාමුග්ගයූසංයදිවා කුලත්ථයූසංයදි

වාකළායයූසංයදිවාහයරණුකයූස’න්ති.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, යථොකං 

යථොකං ආහාරං ආහායරසිං පසතං පසතං, යදි වා මුග්ගයූසං යදි වා

කුලත්ථයූසං යදි වා කළායයූසං යදි වා හයරණුකයූසං. තස්ස මය්හං, 

රාජකුමාර, යථොකං යථොකං ආහාරං ආහාරයයතො පසතං පසතං, යදි වා

මුග්ගයූසං යදි වා කුලත්ථයූසං යදි වා කළායයූසං යදි වා හයරණුකයූසං, 
අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො යහොති. යසයයථාපි නාම 

ආසීතිකපබ්බානි වා කාළපබ්බානි වා, එවයමවස්සු යම අඞ්ගපච්චඞ්ගානි

භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපිනාම ඔට්ඨපදං, එවයමවස්සු යම

ආනිසදං යහොති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම වට්ටනාවළී, 
එවයමවස්සු යම පිට්ඨිකණ්ටයකො උණ්ණතාවනයතො යහොති
තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම ජරසාලාය යගොපානසියයො 

ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති, එවයමවස්සු යම ඵාසුළියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා
භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම ගම්භීයර උදපායන

උදකතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ඛායිකා දිස්සන්ති, එවයමවස්සු යම
අක්ඛිටෙයපසු අක්ඛිතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ඛායිකා දිස්සන්ති
තායයවප්පාහාරතාය. යසයයථාපි නාම තිත්තකාලාබු ආමකච්ඡින්යනො

වාතාතයපන සංඵුටියතො [සම්ඵුසියතො (සයා. කං.), සංපුටීයතො (ක.)

සංඵුටියතොති එත්ථසඞ්කුචියතොතිඅත්යථො] යහොතිසම්මලායතො, එවයමවස්සු
යම සීසච්ඡවි සංඵුටිතා යහොති සම්මලාතා තායයවප්පාහාරතාය. යසො යඛො 

අහං, රාජකුමාර, ‘උදරච්ඡවිං පරිමසිස්සාමී’ති පිට්ඨිකණ්ටකංයයව

පරිග්ගණ්හාම, ‘පිට්ඨිකණ්ටකං පරිමසිස්සාමී’ති උදරච්ඡවිංයයව

පරිග්ගණ්හාම.යාවස්සුයම, රාජකුමාර, උදරච්ඡවිපිට්ඨිකණ්ටකංඅල්ලීනා
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යහොතිතායයවප්පාහාරතාය.යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, ‘වච්චංවාමුත්තංවා
කරිස්සාමී’තිතත්යථවඅවකුජ්යජොපපතාම තායයවප්පාහාරතාය.යසොයඛො 

අහං, රාජකුමාර, ඉමයමව කායං අස්සායසන්යතො පාණිනා ගත්තානි

අනුමජ්ජාම. තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, පාණිනා ගත්තානි අනුමජ්ජයතො

පූතිමූලානි යලොමානිකායස්මා පපතන්ති තායයවප්පාහාරතාය. අපිස්සු මං, 

රාජකුමාර, මනුස්සා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කායළො සමයණො යගොතයමො’ති, 

එකච්යච මනුස්සා එවමාහංසු – ‘න කායළො සමයණො යගොතයමො, සායමො
සමයණොයගොතයමො’ති.එකච්යචමනුස්සා එවමාහංසු–‘නකායළොසමයණො

යගොතයමො, නපිසායමො, මඞ්ගුරච්ඡවිසමයණො යගොතයමො’ති. යාවස්සු යම, 

රාජකුමාර, තාව පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියයොදායතො උපහයතො යහොති 
තායයවප්පාහාරතාය. 

335. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘යය යඛො යකචි 

අතීතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවාඔපක්කමකා දුක්ඛාතිබ්බා [තිප්පා

(සී..).)] ඛරාකටුකායවදනායවදයිංසු, එතාවපරමංනයියතො භියයයො.යයපි
හි යකචි අනාගතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමකා දුක්ඛා 

තිබ්බා ඛරා කටුකා යවදනා යවදයිස්සන්ති, එතාවපරමං නයියතො භියයයො. 
යයපිහියකචිඑතරහිසමණාවා බ්රාහ්මණාවාඔපක්කමකා දුක්ඛාතිබ්බා

ඛරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, එතාවපරමං නයියතො භියයයො. න යඛො
පනාහං ඉමාය කටුකාය දුක්කරකාරිකාය අධිගච්ඡාම උත්තරිමනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං; සියානුයඛොඅඤ්යඤොමග්යගො යබොධායා’ති.

තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘අභිජානාම යඛො පනාහං පිතු
සක්කස්සකම්මන්යතසීතායජම්බුච්ඡායායනිසින්යනො විවිච්යචවකායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතා; සියා නු යඛො එයසො මග්යගො යබොධායා’ති.

තස්සමය්හං, රාජකුමාර, සතානුසාරිවිඤ්ඤාණංඅයහොසි–‘එයසවමග්යගො

යබොධායා’ති.තස්සමය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘කිංනුයඛොඅහංතස්ස
සුඛස්ස භායාම යං තං සුඛං අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි 

ධම්යමහී’ති? තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘න යඛො අහං තස්ස
සුඛස්ස භායාම යං තං සුඛං අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි
ධම්යමහී’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘න යඛො තං සුකරං සුඛං 
අධිගන්තුං එවං අධිමත්තකසිමානං පත්තකායයන. යංනූනාහං ඔළාරිකං

ආහාරං ආහායරයයං ඔදනකුම්මාස’න්ති. යසො යඛො අහං, රාජකුමාර, 

ඔළාරිකංආහාරංආහායරසිංඔදනකුම්මාසං.යතන යඛොපනමං, රාජකුමාර, 
සමයයනපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූපච්චුපට්ඨිතා යහොන්ති – ‘යංයඛො සමයණො

යගොතයමොධම්මංඅධිගමස්සතිතංයනොආයරොයචස්සතී’ති.යයතොයඛොඅහං, 

රාජකුමාර, ඔළාරිකං ආහාරං ආහායරසිං ඔදනකුම්මාසං, අථ යම යත

පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූනිබ්බජ්ජ පක්කමංසු– ‘බාහුල්ලියකො [බාහුලියකො (සී.
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.).) සාරත්ථටීකාය සංඝයභදසික්ඛාපදවණ්ණනාය සයමති] සමයණො

යගොතයමොපධානවිබ්භන්යතො, ආවත්යතො බාහුල්ලායා’ති. 

336. ‘‘යසොයඛොඅහං, රාජකුමාර, ඔළාරිකංආහාරංආහායරත්වා බලං
ගයහත්වා විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහාසිං.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා… දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසිං. යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ
පරියයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තංඅභිනින්නායමසිං.

යසො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාම, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං
ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරාම.අයංයඛො යම, රාජකුමාර, රත්තියාපඨයමයායම

පඨමා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො, 
ආයලොයකොඋප්පන්යනො–යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාම චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත

යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාම …යප.… අයං යඛො යම, රාජකුමාර, 

රත්තියා මජ්ඣියම යායම දුතියා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා 

උප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො – යථා තං
අප්පමත්තස්සආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
අබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං…යප.… ‘අයං
ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං. තස්ස යම එවං

ජානයතො එවං පස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං

විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තංවිමුච්චිත්ථ. විමුත්තස්මංවිමුත්තමතිඤාණං

අයහොසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’තිඅබ්භඤ්ඤාසිං.අයංයඛොයම, රාජකුමාර, රත්තියා පච්ඡියම

යායම තතියා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො 

විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො – යථා තං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො
පහිතත්තස්සවිහරයතො. 
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337. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘අධිගයතො යඛො මයායං 
ධම්යමොගම්භීයරොදුද්දයසොදුරනුයබොයධොසන්යතොපණීයතොඅතක්කාවචයරො
නිපුයණො පණ්ඩිතයවදනීයයො. ආලයරාමා යඛො පනායං පජා ආලයරතා
ආලයසම්මුදිතා.ආලයරාමායයඛොපනපජාය ආලයරතායආලයසම්මුදිතාය 

දුද්දසංඉදංඨානංයදිදං– ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පායදො.ඉදම්පියඛොඨානං
දුද්දසං – යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො

තණ්හාක්ඛයයොවිරායගොනියරොයධොනිබ්බානං. අහඤ්යචවයඛොපනධම්මං

යදයසයයං, පයරචයමනආජායනයයං, යසො මමස්සකිලමයථො, සාමමස්ස

වියහසා’ති. අපිස්සු මං, රාජකුමාර, ඉමා අනච්ඡරියා ගාථායයො පටිභංසු
පුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා– 

‘කිච්යඡනයමඅධිගතං, හලංදානිපකාසිතුං; 

රාගයදොසපයරයතහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘පටියසොතගාමංනිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසංඅණුං; 

රාගරත්තා න දක්ඛන්ති, තයමොඛන්යධන ආවුටා’ [ආවටා (සී.), 
ආවුතා(සයා.කං.)] ති. 

‘‘ඉතිහ යම, රාජකුමාර, පටිසඤ්චික්ඛයතො අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං
නමතියනොධම්මයදසනාය. 

338. ‘‘අථ යඛො, රාජකුමාර, බ්රහ්මුයනො සහම්පතිස්ස මම යචතසා 

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය එතදයහොසි – ‘නස්සති වත, යභො, යලොයකො; 

විනස්සති වත, යභො, යලොයකො. යත්ර හි නාම තථාගතස්ස අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමති [නමස්සති (?)] යනො

ධම්මයදසනායා’ති.අථයඛො, රාජකුමාර, බ්රහ්මාසහම්පති–යසයයථාපිනාම
බලවා පුරියසො සමඤ්මතං වා බාහං පසායරයය පසාරිතං වා බාහං

සමඤ්යජයය, එවයමව – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො මම පුරයතො 

පාතුරයහොසි. අථ යඛො, රාජකුමාර, බ්රහ්මා සහම්පති එකංසං උත්තරාසඞ්ගං

කරිත්වා යයනාහං යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා මං එතදයවොච – ‘යදයසතු, 

භන්යත, භගවා ධම්මං, යදයසතු සුගයතො ධම්මං. සන්ති සත්තා

අප්පරජක්ඛජාතිකා අස්සවනතාය ධම්මස්ස පරිහායන්ති; භවිස්සන්ති

ධම්මස්ස අඤ්ඤාතායරො’ති. ඉදමයවොච, රාජකුමාර, බ්රහ්මා සහම්පති; ඉදං
වත්වාඅථාපරංඑතදයවොච– 

‘පාතුරයහොසිමගයධසුපුබ්යබ, 

ධම්යමොඅසුද්යධොසමයලහිචින්තියතො; 

අපාපුයරතං [අවාපුයරතං(සී.)] අමතස්ස ද්වාරං, 
සුණන්තුධම්මංවිමයලනානුබුද්ධං. 

‘යසයල යථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, 
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යථාපිපස්යසජනතංසමන්තයතො; 

තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, 

පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු. 

‘යසොකාවතිණ්ණං [යසොකාවකිණ්ණං (සයා.)] 

ජනතමයපතයසොයකො, 

අයවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූතං; 

උට්යඨහිවීර, විමතසඞ්ගාම, 

සත්ථවාහඅණණ [අනණ(සී.සයා.කං..). ක.)], විචරයලොයක; 

යදසස්සු [යදයසතු(සයා.කං.ක.)] භගවා ධම්මං, 
අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තී’ති. 

339. ‘‘අථ ඛ්වාහං, රාජකුමාර, බ්රහ්මුයනො ච අජ්යඣසනං විදිත්වා
සත්යතසු ච කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකසිං.

අද්දසං යඛො අහං, රාජකුමාර, බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො
සත්යත අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර
ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය අප්යපකච්යච 

පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන [දස්සාවියනො (සයා. කං. ක.)] විහරන්යත, 
අප්යපකච්යචනපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියනවිහරන්යත.යසයයථාපිනාම 

උප්පලිනියං වා පදුමනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානිඋප්පලානි
වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි

උදකානුග්ගතානි අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා
පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි

උදකානුග්ගතානිසයමොදකං ඨිතානි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි
වාපුණ්ඩරීකානිවාඋදයකජාතානිඋදයකසංවඩ්ඪානිඋදකා අච්චුග්ගම්ම

ඨිතානි [තිට්ඨන්ති(සී.සයා.කං..).)] අනුපලිත්තානිඋදයකන, එවයමවයඛො

අහං, රාජකුමාර, බුද්ධචක්ඛුනායලොකංයවොයලොයකන්යතො අද්දසංසත්යත
අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර ද්වාකායර

සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය, අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන

විහරන්යත, අප්යපකච්යචනපරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන විහරන්යත.අථ

ඛ්වාහං, රාජකුමාර, බ්රහ්මානංසහම්පතිංගාථායපච්චභාසිං– 

‘අපාරුතායතසංඅමතස්සද්වාරා, 

යයයසොතවන්යතොපමුඤ්චන්තුසද්ධං; 

විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, 
ධම්මංපණීතංමනුයජසුබ්රහ්යම’ති. 

340. ‘‘අථ යඛො, රාජකුමාර, බ්රහ්මා සහම්පති ‘කතාවකායසො යඛොම්හි
භගවතා ධම්මයදසනායා’ති මං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායි. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

248 

පටුන 

‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං 

ධම්මං යදයසයයං? යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස 

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘අයංයඛොආළායරොකාලායමොපණ්ඩියතො
වියත්යතො යමධාවී දීඝරත්තං අප්පරජක්ඛජාතියකො. යංනූනාහං ආළාරස්ස

කාලාමස්ස පඨමං ධම්මං යදයසයයං; යසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව

ආජානිස්සතී’ති. අථයඛොමං, රාජකුමාර, යදවතාඋපසඞ්කමත්වාඑතදයවොච

– ‘සත්තාහකාලඞ්කයතො, භන්යත, ආළායරොකාලායමො’ති.ඤාණඤ්ච පන
යමදස්සනංඋදපාදි–‘සත්තාහකාලඞ්කයතොආළායරො කාලායමො’ති.තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘මහාජානියයො යඛො ආළායරො කාලායමො.

සයච හි යසො ඉමං ධම්මං සුයණයය, ඛිප්පයමව ආජායනයයා’ති. තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘කස්ස නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං

යදයසයයං? යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස මය්හං, 

රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘අයං යඛො උදයකො රාමපුත්යතො පණ්ඩියතො
වියත්යතො යමධාවී දීඝරත්තං අප්පරජක්ඛජාතියකො. යංනූනාහං උදකස්ස 

රාමපුත්තස්ස පඨමං ධම්මං යදයසයයං; යසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව

ආජානිස්සතී’ති.අථ යඛොමං, රාජකුමාර, යදවතාඋපසඞ්කමත්වාඑතදයවොච

–‘අභියදොසකාලඞ්කයතො, භන්යත, උදයකො රාමපුත්යතො’ති.ඤාණඤ්චපන
යමදස්සනංඋදපාදි–‘අභියදොසකාලඞ්කයතොඋදයකො රාමපුත්යතො’ති.තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘මහාජානියයොයඛොඋදයකො රාමපුත්යතො. 

සයචහියසොඉමංධම්මංසුයණයය, ඛිප්පයමවආජායනයයා’ති. 

341. ‘‘තස්ස මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘කස්සනුයඛොඅහංපඨමං

ධම්මං යදයසයයං? යකො ඉමං ධම්මං ඛිප්පයමව ආජානිස්සතී’ති? තස්ස

මය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි – ‘බහුකාරා යඛො යම පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ
යයමංපධානපහිතත්තංඋපට්ඨහිංසු.යංනූනාහංපඤ්චවග්ගියානංභික්ඛූනං

පඨමං ධම්මංයදයසයය’න්ති.තස්සමය්හං, රාජකුමාර, එතදයහොසි–‘කහං

නුයඛොඑතරහි පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූවිහරන්තී’ති.අද්දසංඛ්වාහං, රාජකුමාර, 
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන පඤ්චවග්ගියය

භික්ඛූබාරාණසියංවිහරන්යතඉසිපතයන මගදායය.අථඛ්වාහං, රාජකුමාර, 
උරුයවලායං යථාභිරන්තං විහරිත්වා යයන බාරාණසී යතන චාරිකං
පක්කමං. 

‘‘අද්දසා යඛො මං, රාජකුමාර, උපයකො ආජීවයකො අන්තරා ච ගයං

අන්තරා ච යබොධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නං. දිස්වාන මං එතදයවොච – 

‘විප්පසන්නානි යඛො යත, ආවුයසො, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො

පරියයොදායතො. කංසි ත්වං, ආවුයසො, උද්දිස්ස පබ්බමයතො? යකො වා යත

සත්ථා? කස්සවාත්වංධම්මං යරොයචසී’ති? එවංවුත්යත, අහං, රාජකුමාර, 
උපකංආජීවකංගාථාහිඅජ්ඣභාසිං– 

‘සබ්බාභිභූ සබ්බවිදූහමස්ම, 
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සබ්යබසුධම්යමසුඅනූපලිත්යතො; 

සබ්බඤ්ජයහොතණ්හාක්ඛයයවිමුත්යතො, 
සයංඅභිඤ්ඤායකමුද්දියසයයං. 

‘න යමආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමන විජ්ජති; 

සයදවකස්මංයලොකස්මං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො. 

‘අහඤ්හිඅරහායලොයක, අහංසත්ථාඅනුත්තයරො; 

එයකොම්හිසම්මාසම්බුද්යධො, සීතිභූයතොස්මනිබ්බුයතො. 

‘ධම්මචක්කංපවත්යතතුං, ගච්ඡාමකාසිනංපුරං; 

අන්ධීභූතස්මං [අන්ධභූතස්මං (සී. සයා. .).)] යලොකස්මං, ආහඤ්ඡං 

[ආහඤ්ඤිං(සයා.කං. ක.)] අමතදුන්දුභි’න්ති. 

‘යථායඛොත්වං, ආවුයසො, පටිජානාසිඅරහසිඅනන්තමයනො’ති. 

‘මාදිසායවමනායහොන්ති, යයපත්තාආසවක්ඛයං; 

මතායමපාපකාධම්මා, තස්මාහමුපක [තස්මාහං උපකා (සී.සයා.
කං..).)] මයනො’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, රාජකුමාර, උපයකො ආජීවයකො ‘හුයපයයපාවුයසො’ති 

[හුයවයයපාවුයසො (සී. .).), හුයවයයාවුයසො (සයා. කං.)] වත්වා සීසං
ඔකම්යපත්වාඋම්මග්ගංගයහත්වාපක්කාම. 

342. ‘‘අථ ඛ්වාහං, රාජකුමාර, අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන 
බාරාණසීඉසිපතනංමගදායයොයයනපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූයතනුපසඞ්කමං.

අද්දසංසු යඛො මං, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ දූරයතොවආගච්ඡන්තං.

දිස්වාන අඤ්ඤමඤ්ඤං සණ්ඨයපසුං – ‘අයං යඛො, ආවුයසො, සමයණො
යගොතයමො ආගච්ඡති බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො

බාහුල්ලාය. යසො යනව අභිවායදතබ්යබො, න පච්චුට්ඨාතබ්යබො, නාස්ස

පත්තචීවරංපටිග්ගයහතබ්බං; අපිචයඛොආසනංඨයපතබ්බං– සයචයසො

ආකඞ්ඛිස්සතිනිසීදිස්සතී’ති.යථායථායඛොඅහං, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියය 

භික්ඛූ උපසඞ්කමං [උපසඞ්කමාම(සී. .).)], තථාතථාපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූ
නාසක්ඛිංසු සකාය කතිකාය සණ්ඨාතුං. අප්යපකච්යච මං පච්චුග්ගන්ත්වා
පත්තචීවරංපටිග්ගයහසුං.අප්යපකච්යචආසනං පඤ්ඤයපසුං.අප්යපකච්යච
පායදොදකං උපට්ඨයපසුං. අපි ච යඛො මං නායමන ච ආවුයසොවායදන ච

සමුදාචරන්ති. එවං වුත්යත, අහං, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ

එතදයවොචං – ‘මා, භික්ඛයව, තථාගතං නායමන ච ආවුයසොවායදන ච

සමුදාචරථ [සමුදාචරිත්ථ (සී. සයා. කං. .).)]; අරහං, භික්ඛයව, තථාගයතො 

සම්මාසම්බුද්යධො.ඔදහථ, භික්ඛයව, යසොතං.අමතමධිගතං.අහමනුසාසාම, 
අහං ධම්මං යදයසම. යථානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව –
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යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. එවං වුත්යත, රාජකුමාර, 

පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූමංඑතදයවොචුං–‘තායපියඛොත්වං, ආවුයසො යගොතම, 

ඉරියාය [චරියාය (සයා. කං.)] තාය පටිපදාය තාය දුක්කරකාරිකාය

නාජ්ඣගමා උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං; කිං පන 
ත්වං එතරහි බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය

අධිගමස්සසි උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? එවං

වුත්යත, අහං, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියයභික්ඛූඑතදයවොචං–‘න, භික්ඛයව, 
තථාගයතො බාහුල්ලියකො න පධානවිබ්භන්යතො න ආවත්යතො බාහුල්ලාය.

අරහං, භික්ඛයව, තථාගයතො සම්මාසම්බුද්යධො. ඔදහථ, භික්ඛයව, යසොතං.

අමතමධිගතං. අහමනුසාසාම, අහං ධම්මං යදයසම. යථානුසිට්ඨං තථා
පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. දුතියම්පි 

යඛො, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූමංඑතදයවොචුං – ‘තායපියඛොත්වං, 

ආවුයසොයගොතම, ඉරියායතායපටිපදායතායදුක්කරකාරිකායනාජ්ඣගමා

උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං; කිං පන ත්වං එතරහි
බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය අධිගමස්සසි

උත්තරිමනුස්සධම්මාඅලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? දුතියම්පියඛොඅහං, 

රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ එතදයවොචං – ‘න, භික්ඛයව, තථාගයතො

බාහුල්ලියකො න පධානවිබ්භන්යතො න ආවත්යතො බාහුල්ලාය. අරහං, 

භික්ඛයව, තථාගයතො සම්මාසම්බුද්යධො. ඔදහථ, භික්ඛයව, යසොතං.

අමතමධිගතං. අහමනුසාසාම, අහං ධම්මං යදයසම. යථානුසිට්ඨං තථා
පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව

ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. තතියම්පි

යඛො, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූමංඑතදයවොචුං– ‘තායපියඛොත්වං, 

ආවුයසො යගොතම, ඉරියායතායපටිපදායතාය දුක්කරකාරිකායනාජ්ඣගමා

උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං; කිං පන ත්වං එතරහි
බාහුල්ලියකො පධානවිබ්භන්යතො ආවත්යතො බාහුල්ලාය අධිගමස්සසි 

උත්තරිමනුස්සධම්මාඅලමරියඤාණදස්සනවියසස’න්ති? එවංවුත්යත, අහං, 

රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ එතදයවොචං – ‘අභිජානාථ යම යනො

තුම්යහ, භික්ඛයව, ඉයතො පුබ්යබ එවරූපං පභාවිතයමත’න්ති 

[භාසිතයමතන්ති (සී. සයා. විනයයපි)]? ‘යනො යහතං, භන්යත’. ‘අරහං, 

භික්ඛයව, තථාගයතො සම්මාසම්බුද්යධො. ඔදහථ, භික්ඛයව, යසොතං.

අමතමධිගතං. අහමනුසාසාම, අහං ධම්මං යදයසම. යථානුසිට්ඨං තථා
පටිපජ්ජමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. 
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පටුන 

‘‘අසක්ඛිං යඛො අහං, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ සඤ්ඤායපතුං.

ද්යවපිසුදං, රාජකුමාර, භික්ඛූඔවදාම.තයයොභික්ඛූපිණ්ඩාය චරන්ති.යං

තයයොභික්ඛූපිණ්ඩායචරිත්වාආහරන්ති, යතනඡබ්බග්ගියා [ඡබ්බග්ගා(සී.

සයා. කං.), ඡබ්බග්යගො (.).)] යායපම. තයයොපි සුදං, රාජකුමාර, භික්ඛූ

ඔවදාම, ද්යව භික්ඛූ පිණ්ඩාය චරන්ති. යං ද්යව භික්ඛූ පිණ්ඩාය චරිත්වා
ආහරන්ති යතනඡබ්බග්ගියායායපම. 

343. ‘‘අථයඛො, රාජකුමාර, පඤ්චවග්ගියාභික්ඛූමයාඑවං ඔවදියමානා
එවං අනුසාසියමානා නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨව ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරිංසූ’’ති. එවං

වුත්යත, යබොධි රාජකුමායරොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘කීවචියරනනුයඛො, 

භන්යත, භික්ඛුතථාගතංවිනායකං [නායකං(?)] ලභමායනො–යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’’ති? ‘‘යතන හි, රාජකුමාර, තංයයයවත්ථ

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

මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, කුසයලොත්වං හත්ථාරූළ්යහ [හත්ථාරූය්යහ(සී..).)] 

අඞ්කුසගය්යහ [අඞ්කුසගණ්යහ (සයා. කං.)] සිප්යප’’ති? ‘‘එවං, භන්යත, 

කුසයලොඅහංහත්ථාරූළ්යහඅඞ්කුසගය්යහසිප්යප’’ති. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, 

රාජකුමාර, ඉධ පුරියසො ආගච්යඡයය – ‘යබොධි රාජකුමායරො හත්ථාරූළ්හං 

අඞ්කුසගය්හං සිප්පං ජානාති; තස්සාහං සන්තියක හත්ථාරූළ්හං

අඞ්කුසගය්හං සිප්පං සික්ඛිස්සාමී’ති. යසො චස්ස අස්සද්යධො; යාවතකං 

සද්යධන පත්තබ්බං තං න සම්පාපුයණයය. යසො චස්ස බහ්වාබායධො; 
යාවතකංඅප්පාබායධන පත්තබ්බංතංනසම්පාපුයණයය.යසොචස්සසයඨො

මායාවී; යාවතකං අසයඨන අමායාවිනා පත්තබ්බං තං න සම්පාපුයණයය.

යසො චස්ස කුසීයතො; යාවතකං ආරද්ධවීරියයන පත්තබ්බං තං න

සම්පාපුයණයය. යසො චස්ස දුප්පඤ්යඤො; යාවතකං පඤ්ඤවතා පත්තබ්බං

තංන සම්පාපුයණයය.තංකිංමඤ්ඤසි, රාජකුමාර, අපිනුයසොපුරියසොතව

සන්තියක හත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හං සිප්පං සික්යඛයයා’’ති? 

‘‘එකයමයකනාපි, භන්යත, අඞ්යගන සමන්නාගයතො යසො පුරියසො න මම

සන්තියකහත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හං සිප්පං සික්යඛයය, යකො පන වායදො
පඤ්චහඞ්යගහී’’ති! 

344. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාජකුමාර, ඉධපුරියසොආගච්යඡයය– ‘යබොධි 

රාජකුමායරො හත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හං සිප්පං ජානාති; තස්සාහං
සන්තියක හත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හං සිප්පං සික්ඛිස්සාමී’ති. යසො චස්ස

සද්යධො; යාවතකං සද්යධන පත්තබ්බං තං සම්පාපුයණයය. යසො චස්ස

අප්පාබායධො; යාවතකං අප්පාබායධන පත්තබ්බං තං සම්පාපුයණයය. යසො

චස්ස අසයඨො අමායාවී; යාවතකං අසයඨන අමායාවිනා පත්තබ්බං තං 
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පටුන 

සම්පාපුයණයය. යසො චස්ස ආරද්ධවීරියයො; යාවතකං ආරද්ධවීරියයන

පත්තබ්බංතං සම්පාපුයණයය.යසොචස්ස පඤ්ඤවා; යාවතකංපඤ්ඤවතා

පත්තබ්බං තං සම්පාපුයණයය. තං කිං මඤ්ඤසි, රාජකුමාර, අපි නු යසො

පුරියසොතවසන්තියකහත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හංසිප්පංසික්යඛයයා’’ති? 

‘‘එකයමයකනාපි, භන්යත, අඞ්යගන සමන්නාගයතො යසො පුරියසො මම

සන්තියකහත්ථාරූළ්හං අඞ්කුසගය්හං සිප්පං සික්යඛයය, යකො පන වායදො

පඤ්චහඞ්යගහී’’ති! ‘‘එවයමවයඛො, රාජකුමාර, පඤ්චිමානිපධානියඞ්ගානි.

කතමානි පඤ්ච? ඉධ, රාජකුමාර, භික්ඛු සද්යධො යහොති; සද්දහති
තථාගතස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි

සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’ති; අප්පාබායධොයහොති අප්පාතඞ්යකො
සමයවපාකිනියා ගහණියා සමන්නාගයතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය

මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය; අසයඨො යහොති අමායාවී යථාභූතං අත්තානං

ආවිකත්තා සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා සබ්රහ්මචාරීසු; ආරද්ධවීරියයො විහරති

අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා 

දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා යහොති
උදයත්ථගාමනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො අරියාය නිබ්යබධිකාය

සම්මාදුක්ඛක්ඛයගාමනියා.ඉමානියඛො, රාජකුමාර, පඤ්චපධානියඞ්ගානි. 

345. ‘‘ඉයමහි, රාජකුමාර, පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගයතො
භික්ඛුතථාගතං විනායකංලභමායනො –යස්සත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං 
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය සත්ත

වස්සානි. තිට්ඨන්තු, රාජකුමාර, සත්ත වස්සානි. ඉයමහි පඤ්චහි
පධානියඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු තථාගතං විනායකං ලභමායනො –
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය ඡබ්බස්සානි… පඤ්ච වස්සානි…

චත්තාරිවස්සානි…තීණිවස්සානි…ද්යව වස්සානි…එකංවස්සං.තිට්ඨතු, 

රාජකුමාර, එකං වස්සං. ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගයතො
භික්ඛුතථාගතං විනායකංලභමායනො –යස්සත්ථායකුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං 
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය සත්ත

මාසානි. තිට්ඨන්තු, රාජකුමාර, සත්ත මාසානි. ඉයමහි පඤ්චහි
පධානියඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු තථාගතං විනායකං ලභමායනො –
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයයඡමාසානි…පඤ්චමාසානි… චත්තාරි
මාසානි… තීණි මාසානි… ද්යව මාසානි… එකං මාසං… අඩ්ඪමාසං.

තිට්ඨතු, රාජකුමාර, අඩ්ඪමායසො. ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි
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සමන්නාගයතො භික්ඛු තථාගතං විනායකං ලභමායනො – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

උපසම්පජ්ජ විහයරයය සත්ත රත්තින්දිවානි. තිට්ඨන්තු, රාජකුමාර, සත්ත 
රත්තින්දිවානි. ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු
තථාගතං විනායකං ලභමායනො – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය ඡ
රත්තින්දිවානි… පඤ්ච රත්තින්දිවානි… චත්තාරි රත්තින්දිවානි… තීණි

රත්තින්දිවානි… ද්යව රත්තින්දිවානි… එකං රත්තින්දිවං. තිට්ඨතු, 

රාජකුමාර, එයකො රත්තින්දියවො. ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි
සමන්නාගයතො භික්ඛු තථාගතං විනායකං ලභමායනො සායමනුසිට්යඨො

පායතො වියසසං අධිගමස්සති, පාතමනුසිට්යඨො සායං වියසසං

අධිගමස්සතී’’ති.එවංවුත්යත, යබොධි රාජකුමායරොභගවන්තංඑතදයවොච–

‘‘අයහොබුද්යධො, අයහොධම්යමො, අයහො ධම්මස්සස්වාක්ඛාතතා!යත්රහිනාම

සායමනුසිට්යඨො පායතො වියසසං අධිගමස්සති, පාතමනුසිට්යඨො සායං
වියසසංඅධිගමස්සතී’’ති! 

346. එවං වුත්යත, සඤ්මකාපුත්යතො මාණයවො යබොධිං රාජකුමාරං

එතදයවොච – ‘‘එවයමව පනායං භවං යබොධි – ‘අයහො බුද්යධො, අයහො

ධම්යමො, අයහො ධම්මස්සස්වාක්ඛාතතා’තිචවයදති [වයදසි(සී.), පයවයදති 

(සයා.කං.)]; අථචපනනතංභවන්තංයගොතමංසරණංගච්ඡතිධම්මඤ්ච 

භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති. ‘‘මා යහවං, සම්ම සඤ්මකාපුත්ත, අවච; මා යහවං, 

සම්ම සඤ්මකාපුත්ත, අවච.සම්මුඛායමතං, සම්මසඤ්මකාපුත්ත, අයයාය

සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං’’.‘‘එකමදං, සම්මසඤ්මකාපුත්ත, සමයංභගවා 
යකොසම්බයං විහරති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො යම අයයා කුච්ඡිමතී යයන

භගවායතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තංනිසින්නායඛො යම අයයා භගවන්තං එතදයවොච – ‘යයො

යමඅයං, භන්යත, කුච්ඡිගයතොකුමාරයකොවාකුමාරිකාවා යසොභගවන්තං
සරණං ගච්ඡති ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං තං භගවා ධායරතු 

අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං ගත’න්ති. එකමදං, සම්ම සඤ්මකාපුත්ත, 
සමයං භගවා ඉයධව භග්යගසු විහරති සුසුමාරගියර යභසකළාවයන

මගදායය.අථයඛොමංධාතිඅඞ්යකනහරිත්වා යයනභගවායතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං

ඨිතා යඛො මං ධාති භගවන්තං එතදයවොච – ‘අයං, භන්යත, යබොධි
රාජකුමායරොභගවන්තංසරණංගච්ඡතිධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකං

තංභගවා ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’න්ති.එසාහං, සම්ම

සඤ්මකාපුත්ත, තතියකම්පි භගවන්තං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං
සරණංගත’’න්ති. 
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යබොධිරාජකුමාරසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. අඞ්ගුලිමාලසුත්තං 

347. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයන රඤ්යඤොපයසනදිස්ස
යකොසලස්ස විමයත යචොයරො අඞ්ගුලිමායලො නාම යහොති ලුද්යදො
යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො අදයාපන්යනො පාණභූයතසු. යතන

ගාමාපිඅගාමාකතා, නිගමාපිඅනිගමා කතා, ජනපදාපිඅජනපදාකතා.යසො
මනුස්යස වධිත්වා වධිත්වා අඞ්ගුලීනං මාලං ධායරති. අථ යඛො භගවා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි.
සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන යචොයරො අඞ්ගුලිමායලො 
යතනද්ධානමග්ගංපටිපජ්ම.අද්දසාසුංයඛොයගොපාලකාපසුපාලකාකස්සකා
පථාවියනො භගවන්තං යයන යචොයරො අඞ්ගුලිමායලො

යතනද්ධානමග්ගපටිපන්නං.දිස්වානභගවන්තං එතදයවොචුං–‘‘මා, සමණ, 

එතංමග්ගංපටිපජ්ම.එතස්මං, සමණ, මග්යගයචොයරො අඞ්ගුලිමායලොනාම
ලුද්යදො යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො අදයාපන්යනො පාණභූයතසු.

යතන ගාමාපි අගාමා කතා, නිගමාපි අනිගමා කතා, ජනපදාපි අජනපදා

කතා. යසො මනුස්යස වධිත්වා වධිත්වා අඞ්ගුලීනං මාලං ධායරති. එතඤ්හි, 

සමණ, මග්ගංදසපිපුරිසාවීසම්පි පුරිසාතිංසම්පිපුරිසාචත්තාරීසම්පිපුරිසා

පඤ්ඤාසම්පිපුරිසා සඞ්කරිත්වාසඞ්කරිත්වා [සංහරිත්වා සංහරිත්වා(සී..).), 
සඞ්ගරිත්වා (සයා. කං.)] පටිපජ්ජන්ති. යතපි යචොරස්ස අඞ්ගුලිමාලස්ස

හත්ථත්ථංගච්ඡන්තී’’ති.එවංවුත්යත, භගවාතුණ්හීභූයතො අගමාසි.දුතියම්පි
යඛො යගොපාලකා…යප.…තතියම්පි යඛො යගොපාලකා පසුපාලකාකස්සකා

පථාවියනො භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘මා, සමණ, එතං මග්ගං පටිපජ්ම, 
එතස්මං සමණමග්යග යචොයරො අඞ්ගුලිමායලොනාමලුද්යදො යලොහිතපාණි

හතපහයත නිවිට්යඨො අදයාපන්යනො පාණභූයතසු, යතන ගාමාපි අගාමා

කතා, නිගමාපි අනිගමා කතා, ජනපදාපි අජනපදා කතා. යසො මනුස්යස
වධිත්වා වධිත්වා අඞ්ගුලීනං මාලං ධායරති. එතඤ්හි සමණ මග්ගං දසපි
පුරිසාවීසම්පිපුරිසා තිංසම්පිපුරිසාචත්තාරීසම්පිපුරිසාපඤ්ඤාසම්පිපුරිසා
සඞ්කරිත්වා සඞ්කරිත්වා පටිපජ්ජන්ති. යතපි යචොරස්ස අඞ්ගුලිමාලස්ස 
හත්ථත්ථංගච්ඡන්තී’’ති. 

348. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූයතො අගමාසි. අද්දසා යඛො යචොයරො
අඞ්ගුලිමායලො භගවන්තං දූරයතොවආගච්ඡන්තං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි –

‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො!ඉමඤ්හිමග්ගංදසපි පුරිසාවීසම්පි 
පුරිසාතිංසම්පි පුරිසා චත්තාරීසම්පි පුරිසා පඤ්ඤාසම්පි පුරිසා සඞ්කරිත්වා
සඞ්කරිත්වා පටිපජ්ජන්ති. යතපි මම හත්ථත්ථං ගච්ඡන්ති. අථ ච පනායං
සමයණො එයකො අදුතියයො පසය්හ මඤ්යඤ ආගච්ඡති. යංනූනාහං ඉමං
සමණං ජීවිතා යවොයරොයපයය’’න්ති. අථ යඛො යචොයරො අඞ්ගුලිමායලො
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පටුන 

අසිචම්මං ගයහත්වා ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා භගවන්තං පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතොඅනුබන්ධි.අථයඛො භගවාතථාරූපංඉද්ධාභිසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛාසි 

[අභිසඞ්ඛායරසි (සයා. කං. ක.)] යථා යචොයරො අඞ්ගුලිමායලො භගවන්තං
පකතියාගච්ඡන්තං සබ්බථායමනගච්ඡන්යතොනසක්යකොතිසම්පාපුණිතුං.

අථ යඛො යචොරස්ස අඞ්ගුලිමාලස්ස එතදයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 

අබ්භුතං වත, යභො! අහඤ්හි පුබ්යබ හත්ථිම්පි ධාවන්තං අනුපතිත්වා

ගණ්හාම, අස්සම්පි ධාවන්තං අනුපතිත්වා ගණ්හාම, රථම්පි ධාවන්තං

අනුපතිත්වා ගණ්හාම, මගම්පි ධාවන්තං අනුපතිත්වා ගණ්හාම; අථ ච 
පනාහං ඉමං සමණං පකතියා ගච්ඡන්තං සබ්බථායමන ගච්ඡන්යතො න

සක්යකොම සම්පාපුණිතු’’න්ති! ඨියතොව භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘තිට්ඨ, 

තිට්ඨ, සමණා’’ති. ‘‘ඨියතො අහං, අඞ්ගුලිමාල, ත්වඤ්චතිට්ඨා’’ති.අථ යඛො
යචොරස්ස අඞ්ගුලිමාලස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉයම යඛො සමණා සකයපුත්තියා
සච්චවාදියනො සච්චපටිඤ්ඤා.අථපනායංසමයණොගච්ඡංයයවාහ–‘ඨියතො

අහං, අඞ්ගුලිමාල, ත්වඤ්ච තිට්ඨා’ති. යංනූනාහං ඉමං සමණං
පුච්යඡයය’’න්ති. 

349. අථයඛොයචොයරොඅඞ්ගුලිමායලොභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ගච්ඡංවයදසිසමණඨියතොම්හි, 

මමඤ්චබ්රූසිඨිතමට්ඨියතොති; 

පුච්ඡාමතංසමණඑතමත්ථං, 
කථංඨියතොත්වංඅහමට්ඨියතොම්හී’’ති. 

‘‘ඨියතො අහංඅඞ්ගුලිමාලසබ්බදා, 

සබ්යබසුභූයතසුනිධායදණ්ඩං; 

තුවඤ්ච පායණසුඅසඤ්ඤයතොසි, 
තස්මාඨියතොහංතුවමට්ඨියතොසී’’ති. 

‘‘චිරස්සං වතයමමහියතොමයහසී, 

මහාවනං පාපුණි සච්චවාදී [මහාවනං සමයණොයං පච්චුපාදි (සී.), 

මහාවනංසමණපච්චුපාදි(සයා.කං.)]; 

යසොහංචරිස්සාමපහායපාපං [යසොහංචිරස්සාපි පහාස්සංපාපං(සී.), 

යසොහංචරිස්සාමපජහිස්සංපාපං(සයා.කං.)], 
සුත්වානගාථංතවධම්මයුත්තං’’. 

ඉත්යවවයචොයරොඅසිමාවුධඤ්ච, 

යසොබ්යභපපායතනරයකඅකිරි; 

අවන්දි යචොයරොසුගතස්සපායද, 
තත්යථවනංපබ්බජ්ජංඅයාචි. 

බුද්යධොචයඛොකාරුණියකොමයහසි, 
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යයොසත්ථායලොකස්සසයදවකස්ස; 

‘තයමහිභික්ඛූ’තිතදාඅයවොච, 

එයසවතස්සඅහුභික්ඛුභායවොති. 

350. අථයඛොභගවාආයස්මතාඅඞ්ගුලිමායලනපච්ඡාසමයණනයයන 
සාවත්ථි යතන චාරිකං පක්කාම. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන
සාවත්ථි තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයන රඤ්යඤොපයසනදිස්ස
යකොසලස්සඅන්යතපුරද්වායරමහාජනකායයොසන්නිපතිත්වා උච්චාසද්යදො

මහාසද්යදො යහොති – ‘‘යචොයරො යත, යදව, විමයත අඞ්ගුලිමායලො නාම
ලුද්යදො යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො අදයාපන්යනො පාණභූයතසු.

යතන ගාමාපි අගාමා කතා, නිගමාපි අනිගමා කතා, ජනපදාපි අජනපදා
කතා.යසොමනුස්යසවධිත්වාවධිත්වාඅඞ්ගුලීනංමාලං ධායරති.තංයදයවො
පටියසයධතූ’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො පඤ්චමත්යතහි අස්සසයතහි
සාවත්ථියා නික්ඛම දිවා දිවස්ස. යයන ආරායමො යතන පාවිසි. යාවතිකා
යානස්සභූමයායනනගන්ත්වායානාපච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොවයයන 

භගවායතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං පයසනදිං යකොසලං භගවා

එතදයවොච – ‘‘කිං නු යත, මහාරාජ, රාජා වා මාගයධො යසනියයො 

බම්බසායරොකුපියතො යවසාලිකා වාලිච්ඡවී අඤ්යඤවා පටිරාජායනො’’ති? 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, රාජාමාගයධොයසනියයොබම්බසායරොකුපියතො, නාපි

යවසාලිකා ලිච්ඡවී, නාපි අඤ්යඤ පටිරාජායනො. යචොයරො යම, භන්යත, 
විමයත අඞ්ගුලිමායලො නාම ලුද්යදො යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො

අදයාපන්යනො පාණභූයතසු. යතන ගාමාපි අගාමා කතා, නිගමාපි අනිගමා

කතා, ජනපදාපිඅජනපදාකතා.යසොමනුස්යසවධිත්වාවධිත්වාඅඞ්ගුලීනං

මාලං ධායරති. තාහං, භන්යත, පටියසධිස්සාමී’’ති. ‘‘සයච පන ත්වං, 

මහාරාජ, අඞ්ගුලිමාලං පස්යසයයාසි යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි

වත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමතං, විරතංපාණාතිපාතා, 

විරතංඅදින්නාදානා, විරතංමුසාවාදා, එකභත්තිකං, බ්රහ්මචාරිං, සීලවන්තං, 

කලයාණධම්මං, කින්තිනං කයරයයාසී’’ති? ‘‘අභිවායදයයාම වා, භන්යත, 

පච්චුට්යඨයයාම වා ආසයනන වා නිමන්යතයයාම, අභිනිමන්යතයයාම වා

නංචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි, ධම්මකං

වා අස්ස රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදයහයයාම. කුයතො පනස්ස, භන්යත, 

දුස්සීලස්සපාපධම්මස්සඑවරූයපොසීලසංයයමොභවිස්සතී’’ති? 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො භගවයතො අවිදූයර 
නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා දක්ඛිණං බාහුං පග්ගයහත්වා රාජානං 

පයසනදිංයකොසලංඑතදයවොච– ‘‘එයසො, මහාරාජ, අඞ්ගුලිමායලො’’ති.අථ
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යඛොරඤ්යඤොපයසනදිස්ස යකොසලස්සඅහුයදවභයං, අහුඡම්භිතත්තං, අහු
යලොමහංයසො. අථ යඛො භගවා රාජානං පයසනදිං යකොසලං භීතං සංවිග්ගං
යලොමහට්ඨජාතං විදිත්වා රාජානං පයසනදිං යකොසලං එතදයවොච – ‘‘මා 

භායි, මහාරාජ, නත්ථියතඉයතොභය’’න්ති.අථයඛොරඤ්යඤොපයසනදිස්ස
යකොසලස්ස යං අයහොසි භයං වා ඡම්භිතත්තං වා යලොමහංයසො වා යසො
පටිප්පස්සම්භි. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයනායස්මා

අඞ්ගුලිමායලො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං අඞ්ගුලිමාලං

එතදයවොච – ‘‘අයයයො යනො, භන්යත, අඞ්ගුලිමායලො’’ති? ‘‘එවං, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘කථංයගොත්යතො අයයස්ස පිතා, කථංයගොත්තා මාතා’’ති? 

‘‘ගග්යගො යඛො, මහාරාජ, පිතා, මන්තාණී මාතා’’ති. ‘‘අභිරමතු, භන්යත, 
අයයයො ගග්යගො මන්තාණිපුත්යතො. අහමයයස්ස ගග්ගස්ස 
මන්තාණිපුත්තස්ස උස්සුක්කං කරිස්සාම 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’’න්ති. 

351. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො ආරඤ්ඤියකො
යහොති පිණ්ඩපාතියකො පංසුටෙලියකො යතචීවරියකො. අථ යඛො ආයස්මා

අඞ්ගුලිමායලො රාජානං පයසනදිං යකොසලං එතදයවොච – ‘‘අලං, මහාරාජ, 
පරිපුණ්ණංයමචීවර’’න්ති.අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලො යයනභගවා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනො යඛොරාජාපයසනදියකොසයලොභගවන්තංඑතදයවොච

– ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාවඤ්චිදං, භන්යත, භගවා

අදන්තානංදයමතා, අසන්තානංසයමතා, අපරිනිබ්බුතානංපරිනිබ්බායපතා.

යඤ්හි මයං, භන්යත, නාසක්ඛිම්හා දණ්යඩනපි සත්යථනපි දයමතුං යසො

භගවතාඅදණ්යඩනඅසත්යථයනව [අසත්යථන(සයා.කං.)] දන්යතො.හන්ද

චදානි [හන්දදානි(සයා.කං..).)] මයං, භන්යත, ගච්ඡාම; බහුකිච්චා මයං

බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි, මහාරාජ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථයඛොරාජා
පයසනදි යකොසයලො උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වාපක්කාම. 

අථ යඛො ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසා යඛො ආයස්මා
අඞ්ගුලිමායලො සාවත්ථියං සපදානං පිණ්ඩායචරමායනො අඤ්ඤතරං ඉත්ථිං

මූළ්හගබ්භං විඝාතගබ්භං [විසාතගබ්භං (සයා. කං. .). ක.)]. දිස්වානස්ස 

එතදයහොසි – ‘‘කිලිස්සන්ති වත, යභො, සත්තා; කිලිස්සන්ති වත, යභො, 
සත්තා’’ති! අථ යඛොආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා

පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොආයස්මාඅඞ්ගුලිමායලො භගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, 

භන්යත, පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය

පාවිසිං.අද්දසංයඛොඅහං, භන්යත, සාවත්ථියංසපදානංපිණ්ඩායචරමායනො
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පටුන 

අඤ්ඤතරංඉත්ථිංමූළ්හගබ්භංවිඝාතගබ්භං’’. දිස්වානමය්හංඑතදයහොසි–

‘‘කිලිස්සන්තිවත, යභො, සත්තා; කිලිස්සන්තිවත, යභො, සත්තා’’ති! 

‘‘යතන හි ත්වං, අඞ්ගුලිමාල, යයන සා ඉත්ථී යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වාතං ඉත්ථිං එවං වයදහි – ‘යයතොහං, භගිනි, ජායතො [භගිනි

ජාතියා ජායතො (සී.)] නාභිජානාම සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා යවොයරොයපතා, 

යතනසච්යචනයසොත්ථියතයහොතු, යසොත්ථිගබ්භස්සා’’’ති. 

‘‘යසො හි නූන යම, භන්යත, සම්පජානමුසාවායදො භවිස්සති. මයා හි, 

භන්යත, බහූ සඤ්චිච්ච පාණා ජීවිතා යවොයරොපිතා’’ති. ‘‘යතන හි ත්වං, 

අඞ්ගුලිමාල, යයනසාඉත්ථීයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාතංඉත්ථිංඑවං

වයදහි – ‘යයතොහං, භගිනි, අරියාය ජාතියා ජායතො, නාභිජානාමසඤ්චිච්ච

පාණංජීවිතායවොයරොයපතා, යතනසච්යචන යසොත්ථියතයහොතු, යසොත්ථි
ගබ්භස්සා’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛොආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො භගවයතො පටිස්සුත්වා 

යයන සා ඉත්ථී යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා තං ඉත්ථිං එතදයවොච –

‘‘යයතොහං, භගිනි, අරියාය ජාතියා ජායතො, නාභිජානාම සඤ්චිච්ච පාණං

ජීවිතා යවොයරොයපතා, යතන සච්යචන යසොත්ථි යත යහොතු, යසොත්ථි

ගබ්භස්සා’’ති.අථඛ්වාස්සාඉත්ථියායසොත්ථිඅයහොසි, යසොත්ථිගබ්භස්ස. 

අථයඛොආයස්මාඅඞ්ගුලිමායලොඑයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතා.) 
පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහාසි.‘ඛීණාජාති

වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොයඛොපනායස්මාඅඞ්ගුලිමායලොඅරහතං අයහොසි. 

352. අථ යඛො ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යතන යඛො පන සමයයන

අඤ්යඤනපි යලඩ්ඩු ඛිත්යතොආයස්මයතො අඞ්ගුලිමාලස්සකායයනිපතති, 

අඤ්යඤනපි දණ්යඩොඛිත්යතොආයස්මයතොඅඞ්ගුලිමාලස්සකායයනිපතති, 
අඤ්යඤනපි සක්ඛරා ඛිත්තා ආයස්මයතො අඞ්ගුලිමාලස්ස කායය නිපතති.

අථ යඛො ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො භින්යනන සීයසන, යලොහියතන

ගළන්යතන, භින්යනන පත්යතන, විප්ඵාලිතාය සඞ්ඝාටියා යයන භගවා
යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො භගවා ආයස්මන්තං අඞ්ගුලිමාලං දූරයතොව
ආගච්ඡන්තං. දිස්වානආයස්මන්තංඅඞ්ගුලිමාලංඑතදයවොච–‘‘අධිවායසහි

ත්වං, බ්රාහ්මණ, අධිවායසහි ත්වං, බ්රාහ්මණ. යස්ස යඛො ත්වං, බ්රාහ්මණ, 
කම්මස්ස විපායකන බහූනි වස්සානි බහූනි වස්සසතානි බහූනි

වස්සසහස්සානිනිරයය පච්යචයයාසිතස්සත්වං, බ්රාහ්මණ, කම්මස්සවිපාකං
දිට්යඨව ධම්යම පටිසංයවයදසී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා අඞ්ගුලිමායලො
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රයහොගයතො පටිසල්ලීයනො විමුත්තිසුඛං පටිසංයවදි; තායං යවලායං ඉමං
උදානංඋදායනසි– 

‘‘යයො පුබ්යබව [යයො ච පුබ්යබ (සී. සයා. කං. .).)] පමජ්මත්වා, 

පච්ඡායසොනප්පමජ්ජති; 

යසොමං [යසො ඉමං (සී.)] යලොකං පභායසති, අබ්භා මුත්යතොව
චන්දිමා. 

‘‘යස්ස පාපංකතංකම්මං, කුසයලනපිධීයති [පිථීයති (සී.සයා.කං.

.).)]; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා. 

‘‘යයොහයවදහයරොභික්ඛු, යුඤ්ජතිබුද්ධසාසයන; 

යසොමංයලොකංපභායසති, අබ්භාමුත්යතොවචන්දිමා. 

‘‘දිසාහියමධම්මකථංසුණන්තු, 

දිසාහියමයුඤ්ජන්තුබුද්ධසාසයන; 

දිසාහියමයතමනුජාභජන්තු, 
යයධම්මයමවාදපයන්තිසන්යතො. 

‘‘දිසා හියමඛන්තිවාදානං, අවියරොධප්පසංසීනං; 

සුණන්තුධම්මංකායලන, තඤ්චඅනුවිධීයන්තු. 

‘‘නහිජාතුයසොමමංහිංයස, අඤ්ඤංවාපනකිඤ්චිනං [කඤ්චිනං

(සී.සයා.කං..).), කඤ්චනං(?)]; 

පප්පුයයපරමංසන්තිං, රක්යඛයයතසථාවයර. 

‘‘උදකඤ්හි නයන්ති යනත්තිකා, උසුකාරා නමයන්ති [දමයන්ති

(ක.)] යතජනං; 

දාරුංනමයන්තිතච්ඡකා, අත්තානංදමයන්තිපණ්ඩිතා. 

‘‘දණ්යඩයනයක දමයන්ති, අඞ්කුයසහිකසාහි ච; 

අදණ්යඩනඅසත්යථන, අහංදන්යතොම්හිතාදිනා. 

‘‘අහිංසයකොතියමනාමං, හිංසකස්සපුයරසයතො; 

අජ්ජාහංසච්චනායමොම්හි, නනංහිංසාමකිඤ්චිනං [කඤ්චිනං(සී.

සයා.කං..).), කඤ්චනං(?)]. 

‘‘යචොයරො අහංපුයරආසිං, අඞ්ගුලිමායලොති විස්සුයතො; 

වුය්හමායනොමයහොයඝන, බුද්ධංසරණමාගමං. 

‘‘යලොහිතපාණිපුයරආසිං, අඞ්ගුලිමායලොතිවිස්සුයතො; 
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සරණගමනංපස්ස, භවයනත්තිසමූහතා. 

‘‘තාදිසංකම්මංකත්වාන, බහුංදුග්ගතිගාමනං; 

ඵුට්යඨොකම්මවිපායකන, අණයණොභුඤ්ජාමයභොජනං. 

‘‘පමාදමනුයුඤ්ජන්ති, බාලාදුම්යමධියනොජනා; 

අප්පමාදඤ්චයමධාවී, ධනංයසට්ඨංවරක්ඛති. 

‘‘මාපමාදමනුයුඤ්යජථ, මාකාමරතිසන්ථවං; 

අප්පමත්යතොහිඣායන්යතො, පප්යපොතිවිපුලං [පරමං(ක.)] සුඛං. 

‘‘ස්වාගතං [සාගතං (සී. .).)] නාපගතං [නාමසගතං (ක.)], නයිදං

දුම්මන්තිතංමම; 

සංවිභත්යතසු [සුවිභත්යතසු (සයා. කං.), සවිභත්යතසු (සී. ක.), 

පටිභත්යතසු(.).)] ධම්යමසු, යංයසට්ඨං තදුපාගමං. 

‘‘ස්වාගතංනාපගතං, නයිදංදුම්මන්තිතංමම; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්ස සාසන’’න්ත්න්ත්ති. 

අඞ්ගුලිමාලසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. පිෙජාතිකසුත්තං 

353. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
ගහපතිස්ස එකපුත්තයකො පියයො මනායපො කාලඞ්කයතො යහොති. තස්ස
කාලංකිරියාය යනව කම්මන්තා පටිභන්ති න භත්තං පටිභාති. යසො

ආළාහනංගන්ත්වාකන්දති–‘‘කහං, එකපුත්තක, කහං, එකපුත්තකා’’ති!

අථ යඛො යසො ගහපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො තං

ගහපතිංභගවාඑතදයවොච – ‘‘නයඛොයත, ගහපති, සයක චිත්යතඨිතස්ස

ඉන්ද්රියානි, අත්ථියතඉන්ද්රියානංඅඤ්ඤථත්ත’’න්ති. ‘‘කිඤ්හියම, භන්යත, 

ඉන්ද්රියානංනාඤ්ඤථත්තංභවිස්සති; මය්හඤ්හි, භන්යත, එකපුත්යතොපියයො

මනායපොකාලඞ්කයතො.තස්සකාලංකිරියායයනවකම්මන්තාපටිභන්ති, න 

භත්තංපටිභාති.යසොහංආළාහනංගන්ත්වාකන්දාම–‘කහං, එකපුත්තක, 

කහං, එකපුත්තකා’’’ති!‘‘එවයමතං, ගහපති, එවයමතං, ගහපති [එවයමතං

ගහපති (.). සකියදව), එවයමව (සී. සකියදව)]! පියජාතිකා හි, ගහපති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා’’ති. ‘‘කස්ස යඛො 

[කිස්ස නු යඛො (සී.)] නායමතං, භන්යත, එවං භවිස්සති – ‘පියජාතිකා

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකා’ති? පියජාතිකාහියඛො, 

භන්යත, ආනන්දයසොමනස්සා පියප්පභවිකා’’ති. අථ යඛො යසො ගහපති
භගවයතොභාසිතං අනභිනන්දිත්වාපටික්යකොසිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාම. 
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354. යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුලාඅක්ඛධුත්තාභගවයතොඅවිදූයර 
අක්යඛහි දිබ්බන්ති. අථ යඛො යසො ගහපති යයන යත අක්ඛධුත්තා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා අක්ඛධුත්යත එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, 

යභොන්යතො, යයන සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වා
සමණංයගොතමංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදිං.එකමන්තංනිසින්නංයඛො

මං, යභොන්යතො, සමයණො යගොතයමො එතදයවොච – ‘න යඛො යත, ගහපති, 

සයකචිත්යතඨිතස්සඉන්ද්රියානි, අත්ථියතඉන්ද්රියානංඅඤ්ඤථත්ත’න්ති.

එවං වුත්යත, අහං, යභොන්යතො, සමණංයගොතමංඑතදයවොචං–‘කිඤ්හියම, 

භන්යත, ඉන්ද්රියානං නාඤ්ඤථත්තං භවිස්සති; මය්හඤ්හි, භන්යත, 
එකපුත්තයකො පියයො මනායපො කාලඞ්කයතො. තස්ස කාලංකිරියාය යනව

කම්මන්තා පටිභන්ති, න භත්තං පටිභාති. යසොහං ආළාහනං ගන්ත්වා

කන්දාම – කහං, එකපුත්තක, කහං, එකපුත්තකා’ති! ‘එවයමතං, ගහපති, 

එවයමතං, ගහපති! පියජාතිකා හි, ගහපති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා’ති. ‘කස්ස යඛො

නායමතං, භන්යත, එවං භවිස්සති – පියජාතිකා

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා? පියජාතිකා හි යඛො, 

භන්යත, ආනන්දයසොමනස්සා පියප්පභවිකා’ති. අථ ඛ්වාහං, යභොන්යතො, 
සමණස්ස යගොතමස්ස භාසිතං අනභිනන්දිත්වා පටික්යකොසිත්වා

උට්ඨායාසනා පක්කම’’න්ති. ‘‘එවයමතං, ගහපති, එවයමතං, ගහපති!

පියජාතිකාහි, ගහපති, ආනන්දයසොමනස්සා පියප්පභවිකා’’ති. අථයඛොයසො
ගහපති‘‘සයමතියම අක්ඛධුත්යතහී’’තිපක්කාම.අථයඛොඉදංකථාවත්ථු
අනුපුබ්යබනරාජන්යතපුරං පාවිසි. 

355. අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොමල්ලිකංයදවිංආමන්යතසි– 

‘‘ඉදං යත, මල්ලියක, සමයණන යගොතයමන භාසිතං – ‘පියජාතිකා 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා’’’ති. ‘‘සයචතං, 

මහාරාජ, භගවතා භාසිතං, එවයමත’’න්ති. ‘‘එවයමව පනායං මල්ලිකා
යඤ්ඤයදව සමයණො යගොතයමො භාසති තං තයදවස්ස අබ්භනුයමොදති’’.

‘‘සයචතං, මහාරාජ, භගවතා භාසිතං එවයමතන්ති. යසයයථාපි නාම, 
යඤ්ඤයදව ආචරියයො අන්යතවාසිස්ස භාසති තං තයදවස්ස අන්යතවාසී

අබ්භනුයමොදති – ‘එවයමතං, ආචරිය, එවයමතං, ආචරියා’’’ති. ‘‘එවයමව

යඛොත්වං, මල්ලියක, යඤ්ඤයදවසමයණො යගොතයමොභාසතිතංතයදවස්ස

අබ්භනුයමොදසි’’. ‘‘සයචතං, මහාරාජ, භගවතා භාසිතං එවයමත’’න්ති.

‘‘චරපි, යර මල්ලියක, විනස්සා’’ති. අථ යඛො මල්ලිකා යදවී නාළිජඞ්ඝං

බ්රාහ්මණංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, බ්රාහ්මණ, යයනභගවා යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා මම වචයනනභගවයතො පායද සිරසා වන්දාහි, අප්පාබාධං 

අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡ– ‘මල්ලිකා, භන්යත, යදවී

භගවයතො පායද සිරසා වන්දති, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං

ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති.එවඤ්චවයදහි– ‘භාසිතානුයඛො, භන්යත, භගවතා
එසා වාචා – පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා
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පියප්පභවිකා’ති. යථායතභගවා බයාකයරොතිතංසාධුකංඋග්ගයහත්වාමම

ආයරොයචයයාසි.නහිතථාගතාවිතථං භණන්තී’’ති.‘‘එවං, යභොතී’’තියඛො
නාළිජඞ්යඝො බ්රාහ්මයණො මල්ලිකාය යදවියා පටිස්සුත්වා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනොයඛො

නාළිජඞ්යඝොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘මල්ලිකා, යභොයගොතම, 

යදවී යභොයතො යගොතමස්ස පායද සිරසා වන්දති; අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡති; එවඤ්ච වයදති – ‘භාසිතා නු යඛො, 

භන්යත, භගවතා එසා වාචා – පියජාතිකා
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා’’’ති. 

356. ‘‘එවයමතං, බ්රාහ්මණ, එවයමතං, බ්රාහ්මණ! පියජාතිකා හි, 

බ්රාහ්මණ, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකාති.

තදමනායපතං, බ්රාහ්මණ, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා පියජාතිකා

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකා. භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, 
ඉමස්සායයව සාවත්ථියා අඤ්ඤතරිස්සා ඉත්ථියා මාතා කාලමකාසි. සා

තස්සා කාලකිරියාය උම්මත්තිකා ඛිත්තචිත්තා රථිකාය රථිකං [රථියාය
රථියං(සී.සයා.කං..).)] සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකංඋපසඞ්කමත්වාඑවමාහ

– ‘අපි යම මාතරං අද්දස්සථ [අද්දසථ (සී. .).)], අපි යම මාතරං

අද්දස්සථා’ති? ඉමනාපි යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා
පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකාති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමස්සායයව සාවත්ථියාඅඤ්ඤතරිස්සාඉත්ථියා
පිතා කාලමකාසි… භාතා කාලමකාසි… භගිනී කාලමකාසි… පුත්යතො
කාලමකාසි… ධීතා කාලමකාසි… සාමයකො කාලමකාසි. සා තස්ස
කාලකිරියාය උම්මත්තිකා ඛිත්තචිත්තා රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන

සිඞ්ඝාටකංඋපසඞ්කමත්වා එවමාහ– ‘අපියමසාමකංඅද්දස්සථ, අපියම

සාමකංඅද්දස්සථා’ති? ඉමනාපියඛොඑතං, බ්රාහ්මණ, පරියායයනයවදිතබ්බං
යථාපියජාතිකායසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා පියප්පභවිකාති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමස්සායයව සාවත්ථියාඅඤ්ඤතරස්සපුරිසස්ස
මාතා කාලමකාසි. යසො තස්සා කාලකිරියාය උම්මත්තයකො ඛිත්තචිත්යතො
රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං උපසඞ්කමත්වා එවමාහ – ‘අපි

යම මාතරං අද්දස්සථ, අපි යම මාතරං අද්දස්සථා’ති? ඉමනාපි යඛො එතං, 

බ්රාහ්මණ, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා පියජාතිකා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකාති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමස්සායයවසාවත්ථියාඅඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස
පිතා කාලමකාසි… භාතා කාලමකාසි… භගිනී කාලමකාසි… පුත්යතො
කාලමකාසි… ධීතා කාලමකාසි… පජාපති කාලමකාසි. යසො තස්සා
කාලකිරියාය උම්මත්තයකො ඛිත්තචිත්යතො රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  රාජවග්යගො 

263 

පටුන 

සිඞ්ඝාටකංඋපසඞ්කමත්වාඑවමාහ–‘අපියමපජාපතිංඅද්දස්සථ, අපියම

පජාපතිං අද්දස්සථා’ති? ඉමනාපි යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, පරියායයන
යවදිතබ්බං යථා පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා
පියප්පභවිකාති. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ, ඉමස්සායයව සාවත්ථියා අඤ්ඤතරා ඉත්ථී

ඤාතිකුලංඅගමාසි.තස්සායතඤාතකාසාමකං [සාමකා (සී.)] අච්ඡින්දිත්වා
අඤ්ඤස්ස දාතුකාමා. සා ච තං න ඉච්ඡති. අථ යඛො සා ඉත්ථී සාමකං

එතදයවොච – ‘ඉයම, මං [මම (සයා. කං. .).)], අයයපුත්ත, ඤාතකා ත්වං 

[තයා (සී.), තං(සයා.කං. .).)] අච්ඡින්දිත්වාඅඤ්ඤස්සදාතුකාමා.අහඤ්ච
තංනඉච්ඡාමී’ති.අථයඛො යසොපුරියසොතංඉත්ථිංද්විධායඡත්වාඅත්තානං 

උප්ඵායලසි [උප්පායටසි (සී. .).), ඔඵායරසි (ක.)] – ‘උයභො යපච්ච 

භවිස්සාමා’ති. ඉමනාපි යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා
පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකා’’ති. 

357. අථයඛොනාළිජඞ්යඝොබ්රාහ්මයණොභගවයතොභාසිතං අභිනන්දිත්වා

අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා යයන මල්ලිකා යදවී යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා යාවතයකො අයහොසි භගවතා සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං
සබ්බංමල්ලිකායයදවියා ආයරොයචසි.අථයඛොමල්ලිකායදවීයයනරාජා

පයසනදි යකොසයලො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා රාජානං පයසනදිං

යකොසලං එතදයවොච – ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, පියා යත වමරී 

කුමාරී’’ති? ‘‘එවං, මල්ලියක, පියායමවමරීකුමාරී’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, 

මහාරාජ, වමරියා යත කුමාරියා විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘වමරියා යම, මල්ලියක, 

කුමාරියාවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවාජීවිතස්සපිසියා අඤ්ඤථත්තං, කිංපනයම

න උප්පජ්මස්සන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘ඉදං යඛො

තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන

සන්ධාය භාසිතං – ‘පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා
පියප්පභවිකා’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, පියා යත වාසභා ඛත්තියා’’ති? ‘‘එවං, 

මල්ලියක, පියා යම වාසභා ඛත්තියා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, 
වාසභාය යත ඛත්තියාය විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘වාසභාය යම, මල්ලියක, 

ඛත්තියාය විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා ජීවිතස්සපි සියා අඤ්ඤථත්තං, කිං පන

යම න උප්පජ්මස්සන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘ඉදං

යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන සන්ධාය භාසිතං – ‘පියජාතිකා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකා’ති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, පියයොයතවිටටූයභො [විඩූඩයභො (සී.සයා.

කං. .).)] යසනාපතී’’ති? ‘‘එවං, මල්ලියක, පියයො යම විටටූයභො

යසනාපතී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, විටටූභස්ස යත යසනාපතිස්ස
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘විටටූභස්ස යම, මල්ලියක, 

යසනාපතිස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා ජීවිතස්සපි සියා අඤ්ඤථත්තං, කිං

පන යම න උප්පජ්මස්සන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? 

‘‘ඉදං යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන සන්ධාය භාසිතං – ‘පියජාතිකා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකා’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, පියායතඅහ’’න්ති? ‘‘එවං, මල්ලියක, පියා

යමසි ත්ව’’න්ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, මය්හං යත
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘තුය්හඤ්හි යම, මල්ලියක, 

විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා ජීවිතස්සපි සියා අඤ්ඤථත්තං, කිං පන යම න

උප්පජ්මස්සන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘ඉදංයඛොතං, 

මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
සන්ධාය භාසිතං – ‘පියජාතිකා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා
පියප්පභවිකා’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, පියා යත කාසියකොසලා’’ති? ‘‘එවං, 

මල්ලියක, පියා යම කාසියකොසලා. කාසියකොසලානං, මල්ලියක, 

ආනුභායවන කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොම, මාලාගන්ධවියලපනං

ධායරමා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, කාසියකොසලානං යත
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්යජයයං 

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘කාසියකොසලානඤ්හි, 

මල්ලියක, විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා ජීවිතස්සපි සියා අඤ්ඤථත්තං, කිං පන

යම න උප්පජ්මස්සන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා’’ති? ‘‘ඉදං

යඛො තං, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන සන්ධාය භාසිතං – ‘පියජාතිකා
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාපියප්පභවිකා’’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, මල්ලියක, අබ්භුතං, මල්ලියක! යාවඤ්ච යසො භගවා 

පඤ්ඤාය අතිවිජ්ඣ මඤ්යඤ [පටිවිජ්ඣ පඤ්ඤාය (ක.)] පස්සති. එහි, 

මල්ලියක, ආචයමහී’’ති [ආචායමහීති (සී. .).)]. අථ යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා
යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා තික්ඛත්තුං උදානං උදායනසි – ‘‘නයමො තස්ස

භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො
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සම්මාසම්බුද්ධස්ස, නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

පියජාතිකසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. බාහිතිකසුත්තං 

358. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛොආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං
පිණ්ඩායචරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොයයනපුබ්බාරායමො 
මගාරමාතුපාසායදො යතනුපසඞ්කම දිවාවිහාරාය. යතනයඛො පනසමයයන
රාජා පයසනදි යකොසයලො එකපුණ්ඩරීකං නාගං අභිරුහිත්වා සාවත්ථියා
නියයාති දිවා දිවස්ස. අද්දසා යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලොආයස්මන්තං
ආනන්දංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.දිස්වානසිරිවඩ්ඪං මහාමත්තංආමන්යතසි

– ‘‘ආයස්මා යනො එයසො, සම්මසිරිවඩ්ඪ, ආනන්යදො’’ති. ‘‘එවං, මහාරාජ, 
ආයස්මා එයසො ආනන්යදො’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො

අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයනායස්මා

ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා මම වචයනන ආයස්මයතො

ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්දාහි – ‘රාජා, භන්යත, පයසනදි යකොසයලො
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්දතී’ති. එවඤ්ච වයදහි – ‘සයච

කිර, භන්යත, ආයස්මයතො ආනන්දස්ස න කිඤ්චි අච්චායිකං කරණීයං, 

ආගයමතු කිර, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො මුහුත්තං අනුකම්පං 

උපාදායා’’’ති. ‘‘එවං, යදවා’’ති යඛො යසො පුරියසො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස

යකොසලස්ස පටිස්සුත්වා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො යසො පුරියසො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච –

‘‘රාජා, භන්යත, පයසනදියකොසයලොආයස්මයතො ආනන්දස්සපායදසිරසා

වන්දති; එවඤ්චවයදති– ‘සයචකිර, භන්යත, ආයස්මයතො ආනන්දස්සන

කිඤ්චි අච්චායිකං කරණීයං, ආගයමතු කිර, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො 
මුහුත්තං අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. අධිවායසසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
තුණ්හීභායවන. අථ යඛොරාජාපයසනදියකොසයලොයාවතිකානාගස්සභූම
නායගන ගන්ත්වා නාගා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව යයනායස්මා

ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො රාජා පයසනදි

යකොසයලො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘සයච, භන්යත, 

ආයස්මයතො ආනන්දස්ස න කිඤ්චි අච්චායිකං කරණීයං, සාධු, භන්යත, 
ආයස්මා ආනන්යදො යයන අචිරවතියා නදියා තීරං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පං උපාදායා’’ති. අධිවායසසි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො 
තුණ්හීභායවන. 
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359. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන අචිරවතියා නදියා තීරං 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා අඤ්ඤතරස්මං රුක්ඛමූයල පඤ්ඤත්යත
ආසයනනිසීදි. අථ යඛො රාජා පයසනදියකොසයලො යාවතිකානාගස්සභූම
නායගන ගන්ත්වා නාගා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව යයනායස්මා

ආනන්යදො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො රාජා පයසනදි 

යකොසයලො ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘ඉධ, භන්යත, ආයස්මා 

ආනන්යදො හත්ථත්ථයර නිසීදතූ’’ති. ‘‘අලං, මහාරාජ. නිසීද ත්වං; 
නිසින්යනො අහං සයකආසයන’’ති. නිසීදි යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො
පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජ යඛොරාජාපයසනදියකොසයලොආයස්මන්තං

ආනන්දංඑතදයවොච–‘‘කිංනුයඛො, භන්යතආනන්ද, යසො භගවාතථාරූපං

කායසමාචාරංසමාචයරයය, ය්වාස්සකායසමාචායරොඔපාරම්යභොසමයණහි 

බ්රාහ්මයණහී’’ති [බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති (සබ්බත්ථ) අට්ඨකථා ටීකා

ඔයලොයකතබ්බා]? ‘‘නයඛො, මහාරාජ, යසොභගවාතථාරූපංකායසමාචාරං 

සමාචයරයය, ය්වාස්ස කායසමාචායරො ඔපාරම්යභො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි 
විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කිං පන, භන්යතආනන්ද, යසොභගවාතථාරූපං වචීසමාචාරං…යප.…

මයනොසමාචාරං සමාචයරයය, ය්වාස්ස මයනොසමාචායරො ඔපාරම්යභො

සමයණහි බ්රාහ්මයණහී’’ති [බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති (සබ්බත්ථ) අට්ඨකථා

ටීකා ඔයලොයකතබ්බා]? ‘‘න යඛො, මහාරාජ, යසො භගවා තථාරූපං

මයනොසමාචාරං සමාචයරයය, ය්වාස්ස මයනොසමාචායරො ඔපාරම්යභො
සමයණහිබ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යඤ්හි මයං, භන්යත, 

නාසක්ඛිම්හා පඤ්යහන පරිපූයරතුං තං, භන්යත, ආයස්මතා ආනන්යදන

පඤ්හස්ස යවයයාකරයණන පරිපූරිතං. යය යත, භන්යත, බාලා අබයත්තා

අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වාපයරසංවණ්ණංවාඅවණ්ණංවාභාසන්ති, 

නමයංතංසාරයතො පච්චාගච්ඡාම; යයපන [යයචයඛො(සී.සයා.කං..).)] 

යත, භන්යත, පණ්ඩිතාවියත්තා [බයත්තා (සී. සයා.කං..).)] යමධාවියනො

අනුවිච්චපරියයොගායහත්වාපයරසංවණ්ණංවා අවණ්ණංවාභාසන්ති, මයං
තංසාරයතොපච්චාගච්ඡාම’’. 

360. ‘‘කතයමො පන, භන්යත ආනන්ද, කායසමාචායරො ඔපාරම්යභො

සමයණහි බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහී’’ති? ‘‘යයොයඛො, මහාරාජ, කායසමාචායරො
අකුසයලො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, කායසමාචායරො අකුසයලො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරොසාවජ්යජො’’. 
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‘‘කතයමො පන, භන්යත, කායසමාචායරො සාවජ්යජො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරො සබයාබජ්යඣො’’ [සබයාපජ්යඣො (සී. සයා. කං.

.).), සබයාපජ්යජො(ක.)]. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, කායසමාචායරො සබයාබජ්යඣො’’? ‘‘යයොයඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරොදුක්ඛවිපායකො’’. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, කායසමාචායරොදුක්ඛවිපායකො’’? ‘‘යයොයඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරො අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි

සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති තස්ස අකුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; එවරූයපො යඛො, මහාරාජ, 
කායසමාචායරොඔපාරම්යභොසමයණහිබ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත ආනන්ද, වචීසමාචායරො…යප.…

මයනොසමාචායරො ඔපාරම්යභො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති? ‘‘යයො

යඛො, මහාරාජ, මයනොසමාචායරොඅකුසයලො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො අකුසයලො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරොසාවජ්යජො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො සාවජ්යජො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරොසබයාබජ්යඣො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො සබයාබජ්යඣො’’? ‘‘යයො

යඛො, මහාරාජ, මයනොසමාචායරොදුක්ඛවිපායකො’’. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, මයනොසමාචායරොදුක්ඛවිපායකො’’? ‘‘යයොයඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරො අත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, පරබයාබාධායපි 

සංවත්තති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තති තස්ස අකුසලා ධම්මා

අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; එවරූයපො යඛො, මහාරාජ, 
මයනොසමාචායරොඔපාරම්යභොසමයණහිබ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කිංනුයඛො, භන්යතආනන්ද, යසොභගවාසබ්යබසංයයවඅකුසලානං 

ධම්මානං පහානං වණ්යණතී’’ති? ‘‘සබ්බාකුසලධම්මපහීයනො යඛො, 

මහාරාජ, තථාගයතො කුසලධම්මසමන්නාගයතො’’ති. 

361. ‘‘කතයමොපන, භන්යතආනන්ද, කායසමාචායරොඅයනොපාරම්යභො 

සමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහී’’ති? ‘‘යයොයඛො, මහාරාජ, කායසමාචායරො
කුසයලො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, කායසමාචායරො කුසයලො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරොඅනවජ්යජො’’. 
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‘‘කතයමො පන, භන්යත, කායසමාචායරො අනවජ්යජො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරොඅබයාබජ්යඣො’’. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, කායසමාචායරොඅබයාබජ්යඣො’’? ‘‘යයොයඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරොසුඛවිපායකො’’. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, කායසමාචායරොසුඛවිපායකො’’? 

‘‘යයොයඛො, මහාරාජ, කායසමාචායරොයනවත්තබයාබාධායපිසංවත්තති, 

න පරබයාබාධායපි සංවත්තති, න උභයබයාබාධායපි සංවත්තති තස්ස

අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති; එවරූයපො යඛො, 

මහාරාජ, කායසමාචායරො අයනොපාරම්යභො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි
විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත ආනන්ද, වචීසමාචායරො…යප.…

මයනොසමාචායරො අයනොපාරම්යභො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති? 

‘‘යයොයඛො, මහාරාජ, මයනොසමාචායරො කුසයලො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො කුසයලො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරොඅනවජ්යජො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො අනවජ්යජො’’? ‘‘යයො යඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරොඅබයාබජ්යඣො’’. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, මයනොසමාචායරො අබයාබජ්යඣො’’? ‘‘යයො

යඛො, මහාරාජ, මයනොසමාචායරොසුඛවිපායකො’’. 

‘‘කතයමොපන, භන්යත, මයනොසමාචායරොසුඛවිපායකො’’? ‘‘යයොයඛො, 

මහාරාජ, මයනොසමාචායරො යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තති, න

පරබයාබාධායපිසංවත්තති, න උභයබයාබාධායපිසංවත්තති.තස්සඅකුසලා

ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති. එවරූයපො යඛො, මහාරාජ, 
මයනොසමාචායරොඅයනොපාරම්යභොසමයණහිබ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කිං පන, භන්යත ආනන්ද, යසො භගවා සබ්යබසංයයව කුසලානං

ධම්මානං උපසම්පදං වණ්යණතී’’ති? ‘‘සබ්බාකුසලධම්මපහීයනො යඛො, 

මහාරාජ, තථාගයතො කුසලධම්මසමන්නාගයතො’’ති. 

362. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතං චිදං 

[සුභාසිතමදං (සී.)], භන්යත, ආයස්මතා ආනන්යදන. ඉමනා ච මයං, 

භන්යත, ආයස්මයතො ආනන්දස්ස සුභාසියතන අත්තමනාභිරද්ධා. එවං

අත්තමනාභිරද්ධා ච මයං, භන්යත, ආයස්මයතො ආනන්දස්ස සුභාසියතන.

සයච, භන්යත, ආයස්මයතො ආනන්දස්ස හත්ථිරතනං කප්යපයය, 
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හත්ථිරතනම්පි මයං ආයස්මයතො ආනන්දස්ස දයදයයාම. සයච, භන්යත, 

ආයස්මයතො ආනන්දස්ස අස්සරතනං කප්යපයය, අස්සරතනම්පි මයං

ආයස්මයතොආනන්දස්ස දයදයයාම.සයච, භන්යත, ආයස්මයතොආනන්දස්ස

ගාමවරං කප්යපයය, ගාමවරම්පි මයං ආයස්මයතො ආනන්දස්ස දයදයයාම.

අපිච, භන්යත, මයම්යපතං [මයයමව තං (සී.), මයම්පයනතං (සයා.කං.)] 

ජානාම – ‘යනතංආයස්මයතොආනන්දස්ස කප්පතී’ති. අයං යම, භන්යත, 
බාහිතිකාරඤ්ඤාමාගයධනඅජාතසත්තුනායවයදහිපුත්යතන වත්ථනාළියා 

[ඡත්තනාළියා (සයා.කං..).)] පක්ඛිපිත්වා පහිතායසොළසසමාආයායමන, 

අට්ඨසමා විත්ථායරන. තං, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො පටිග්ගණ්හාතු

අනුකම්පංඋපාදායා’’ති.‘‘අලං, මහාරාජ, පරිපුණ්ණං යමතිචීවර’’න්ති. 

‘‘අයං, භන්යත, අචිරවතී නදී දිට්ඨා ආයස්මතා යචව ආනන්යදන

අම්යහහි ච. යදා උපරිපබ්බයත මහායමයඝො අභිප්පවුට්යඨො යහොති, අථායං

අචිරවතී නදී උභයතො ටෙලානි සංවිස්සන්දන්තී ගච්ඡති; එවයමව යඛො, 

භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො ඉමාය බාහිතිකාය අත්තයනො තිචීවරං
කරිස්සති.යංපනායස්මයතො ආනන්දස්සපුරාණංතිචීවරංතංසබ්රහ්මචාරීහි
සංවිභමස්සති.එවායංඅම්හාකං දක්ඛිණාසංවිස්සන්දන්තීමඤ්යඤගමස්සති.

පටිග්ගණ්හාතු, භන්යත, ආයස්මා ආනන්යදො බාහිතික’’න්ති. පටිග්ගයහසි
යඛොආයස්මාආනන්යදො බාහිතිකං. 

අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච–

‘‘හන්ද ච දානි මයං, භන්යත ආනන්ද, ගච්ඡාම; බහුකිච්චා මයං

බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි ත්වං, මහාරාජ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. අථයඛො
රාජා පයසනදි යකොසයලො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාආයස්මන්තංආනන්දංඅභිවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වාපක්කාම. 

363. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො අචිරපක්කන්තස්ස රඤ්යඤො

පයසනදිස්ස යකොසලස්ස යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
ආයස්මා ආනන්යදො යාවතයකො අයහොසි රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන
සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො ආයරොයචසි. තඤ්ච බාහිතිකං

භගවයතො පාදාසි. අථ යඛො භගවා භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘ලාභා, භික්ඛයව, 

රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස, සුලද්ධලාභා, භික්ඛයව, රඤ්යඤො 

පයසනදිස්ස යකොසලස්ස; යං රාජා පයසනදි යකොසයලො ලභති ආනන්දං

දස්සනාය, ලභති පයිරුපාසනායා’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

බාහිතිකසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 
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9. ධම්මයචතිෙසුත්තං 

364. එවං යමසුතං – එකංසමයංභගවා සක්යකසුවිහරතියමදාළුපං 

[යමතළූපං(සී.), යමදළුම්පං(.).)] නාමසකයානංනිගයමො.යතනයඛො පන
සමයයන රාජා පයසනදි යකොසයලො නගරකං අනුප්පත්යතො යහොති
යකනචියදවකරණීයයන.අථයඛොරාජා පයසනදියකොසයලොදීඝංකාරායනං

ආමන්යතසි – ‘‘යයොයජහි, සම්ම කාරායන, භද්රානි භද්රානි යානානි, 

උයයානභූමං ගච්ඡාම සුභූමං දස්සනායා’’ති [සුභූමදස්සනායාති (දී. නි.

2.43)]. ‘‘එවං, යදවා’’ති යඛො දීයඝො කාරායයනො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස
යකොසලස්ස පටිස්සුත්වා භද්රානි භද්රානි යානානි යයොජායපත්වා රඤ්යඤො

පයසනදිස්ස යකොසලස්ස පටියවයදසි – ‘‘යුත්තානි යඛො යත, යදව, භද්රානි
භද්රානි යානානි. යස්සදානි කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො භද්රං යානං අභිරුහිත්වා භයද්රහි භයද්රහි යායනහි නගරකම්හා
නියයාසි මහච්චා රාජානුභායවන. යයනආරායමො යතන පායාසි. යාවතිකා
යානස්ස භූම යායනන ගන්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව
ආරාමංපාවිසි.අද්දසායඛොරාජාපයසනදියකොසයලොආරායම ජඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො රුක්ඛමූලානි පාසාදිකානි පසාදනීයානි
අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි 

[මනුස්සරාහයසයයකානි (සී. .).)] පටිසල්ලානසාරුප්පානි. දිස්වාන
භගවන්තංයයව ආරබ්භ සති උදපාදි – ‘‘ඉමානි යඛො තානි රුක්ඛමූලානි
පාසාදිකානි පසාදනීයානි අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි

මනුස්සරාහස්යසයයකානි පටිසල්ලානසාරුප්පානි, යත්ථ සුදං මයං තං
භගවන්තංපයිරුපාසාමඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. 

365. අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොදීඝංකාරායනංආමන්යතසි– 

‘‘ඉමානියඛො, සම්මකාරායන, තානිරුක්ඛමූලානිපාසාදිකානිපසාදනීයානි
අප්පසද්දානි අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි

පටිසල්ලානසාරුප්පානි, යත්ථ සුදං මයං තං භගවන්තං පයිරුපාසාම

අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං. කහං නු යඛො, සම්ම කාරායන, එතරහි යසො

භගවා විහරති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති? ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, යමදාළුපං
නාම සකයානං නිගයමො. තත්ථ යසො භගවා එතරහි විහරති අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති. ‘‘කීවදූයර [කීවදූයරො (සී. සයා. කං. .).)] පන, සම්ම

කාරායන, නගරකම්හායමදාළුපංනාම සකයානංනිගයමොයහොතී’’ති? ‘‘න

දූයර, මහාරාජ; තීණි යයොජනානි; සක්කා දිවසාවයසයසන ගන්තු’’න්ති.

‘‘යතනහි, සම්මකාරායන, යයොයජහිභද්රානිභද්රානියානානි, ගමස්සාමමයං

තං භගවන්තං දස්සනාය අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. ‘‘එවං, යදවා’’ති
යඛො දීයඝො කාරායයනො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස පටිස්සුත්වා
භද්රානි භද්රානි යානානි යයොජායපත්වා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස

පටියවයදසි – ‘‘යුත්තානි යඛොයත, යදව, භද්රානිභද්රානියානානි.යස්සදානි
කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භද්රං යානං
අභිරුහිත්වා භයද්රහි භයද්රහි යායනහි නගරකම්හා යයන යමදාළුපං නාම
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පටුන 

සකයානං නිගයමොයතනපායාසි.යතයනවදිවසාවයසයසන යමදාළුපංනාම
සකයානං නිගමං සම්පාපුණි. යයන ආරායමො යතන පායාසි. යාවතිකා
යානස්ස භූම යායනන ගන්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව
ආරාමංපාවිසි. 

366. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ අබ්යභොකායස 
චඞ්කමන්ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන යත භික්ඛූ

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා යත භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘කහං නු යඛො, 

භන්යත, එතරහි යසොභගවා විහරතිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො? දස්සනකාමාහි

මයං තං භගවන්තං අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. ‘‘එයසො, මහාරාජ, 
විහායරො සංවුතද්වායරො. යතන අප්පසද්යදො උපසඞ්කමත්වා අතරමායනො
ආළින්දං පවිසිත්වා උක්කාසිත්වා අග්ගළං ආයකොයටහි. විවරිස්සති භගවා
යත ද්වාර’’න්ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො තත්යථව ඛග්ගඤ්ච 

උණ්හීසඤ්ච දීඝස්ස කාරායනස්ස පාදාසි. අථ යඛො දීඝස්ස කාරායනස්ස

එතදයහොසි– ‘‘රහායතියඛොදානිරාජා [මහාරාජා(සී.සයා.කං..).)], ඉයධව 

[යතනියධව (සී.)] දානි මයා ඨාතබ්බ’’න්ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො යයන යසො විහායරො සංවුතද්වායරො යතන අප්පසද්යදො
උපසඞ්කමත්වා අතරමායනො ආළින්දං පවිසිත්වා උක්කාසිත්වා අග්ගළං
ආයකොයටසි.විවරිභගවාද්වාරං.අථයඛො රාජාපයසනදියකොසයලොවිහාරං 
පවිසිත්වා භගවයතො පායදසුසිරසා නිපතිත්වා භගවයතො පාදානි මුයඛනච

පරිචුම්බති, පාණීහිචපරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සායවති–‘‘රාජාහං, භන්යත, 

පයසනදියකොසයලො; රාජාහං, භන්යත, පයසනදි යකොසයලො’’ති. 

367. ‘‘කිං පන ත්වං, මහාරාජ, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ඉමස්මං

සරීයරඑවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොසි, මත්තූපහාරං [චිත්තූපහාරං(සී.)] 

උපදංයසසී’’ති? ‘‘අත්ථියඛොයම, භන්යත, භගවතිධම්මන්වයයො – ‘යහොති

සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො

භගවයතො සාවකසඞ්යඝො’ති. ඉධාහං, භන්යත, පස්සාම එයක

සමණබ්රාහ්මයණපරියන්තකතංබ්රහ්මචරියංචරන්යතදසපිවස්සානි, වීසම්පි

වස්සානි, තිංසම්පිවස්සානි, චත්තාරීසම්පිවස්සානි.යතඅපයරනසමයයන 
සුන්හාතා සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතා

සමඞ්ගීභූතා පරිචායරන්ති. ඉධ පනාහං, භන්යත, භික්ඛූ පස්සාම යාවජීවං
ආපාණයකොටිකං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරන්යත. න යඛො

පනාහං, භන්යත, ඉයතො බහිද්ධා අඤ්ඤං එවං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං

බ්රහ්මචරියංසමනුපස්සාම.අයම්පියඛොයම, භන්යත, භගවති ධම්මන්වයයො

යහොති – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, 
සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’’ති. 

368. ‘‘පුන චපරං, භන්යත, රාජායනොපි රාජූහි විවදන්ති, ඛත්තියාපි

ඛත්තියයහි විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති, ගහපතයයොපි 
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ගහපතීහි විවදන්ති, මාතාපි පුත්යතන විවදති, පුත්යතොපි මාතරා විවදති, 

පිතාපි පුත්යතන විවදති, පුත්යතොපි පිතරා විවදති, භාතාපි භගිනියා විවදති, 

භගිනීපිභාතරාවිවදති, සහායයොපිසහායයනවිවදති.ඉධපනාහං, භන්යත, 
භික්ඛූ පස්සාම සමග්යග සම්යමොදමායන අවිවදමායන ඛීයරොදකීභූයත

අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්යත විහරන්යත. න යඛො පනාහං, 

භන්යත, ඉයතොබහිද්ධාඅඤ්ඤංඑවංසමග්ගංපරිසංසමනුපස්සාම.අයම්පි

යඛොයම, භන්යත, භගවති ධම්මන්වයයොයහොති–‘සම්මාසම්බුද්යධොභගවා, 

ස්වාක්ඛායතොභගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

369. ‘‘පුනචපරාහං, භන්යත, ආරායමනආරාමං, උයයායනනඋයයානං 
අනුචඞ්කමාම අනුවිචරාම. යසොහං තත්ථ පස්සාම එයක සමණබ්රාහ්මයණ

කියසලූයඛ දුබ්බණ්යණඋප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජායතධමනිසන්ථතගත්යත, න

වියමඤ්යඤචක්ඛුං බන්ධන්යතජනස්සදස්සනාය.තස්සමය්හං, භන්යත, 

එතදයහොසි–‘අද්ධාඉයම ආයස්මන්යතොඅනභිරතාවාබ්රහ්මචරියංචරන්ති, 

අත්ථි වා යතසං කිඤ්චි පාපං කම්මං කතං පටිච්ඡන්නං; තථා හි ඉයම
ආයස්මන්යතො කිසා ලූඛා දුබ්බණ්ණා උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතා

ධමනිසන්ථතගත්තා, න විය මඤ්යඤ චක්ඛුං බන්ධන්ති ජනස්ස
දස්සනායා’ති. තයාහං උපසඞ්කමත්වා එවං වදාම – ‘කිං නු යඛො තුම්යහ 

ආයස්මන්යතො කිසා ලූඛා දුබ්බණ්ණා උප්පණ්ඩුප්පණ්ඩුකජාතා

ධමනිසන්ථතගත්තා, න වියමඤ්යඤචක්ඛුංබන්ධථජනස්සදස්සනායා’ති? 

යත එවමාහංසු – ‘බන්ධුකයරොයගො යනො [පණ්ඩුකයරොගියනො (ක.)], 

මහාරාජා’ති. ඉධ පනාහං, භන්යත, භික්ඛූ පස්සාම හට්ඨපහට්යඨ 

උදග්ගුදග්යග අභිරතරූයප .)ණින්ද්රියය [.)ණිතින්ද්රියය (සී. .).)] 
අප්යපොස්සුක්යක පන්නයලොයම පරදත්තවුත්යත මගභූයතන යචතසා

විහරන්යත. තස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි–‘අද්ධාඉයමආයස්මන්යතො

තස්සභගවයතොසාසයනඋළාරං පුබ්යබනාපරං වියසසංජානන්ති; තථාහි
ඉයම ආයස්මන්යතො හට්ඨපහට්ඨා උදග්ගුදග්ගා අභිරතරූපා .)ණින්ද්රියා
අප්යපොස්සුක්කා පන්නයලොමා පරදත්තවුත්තා මගභූයතන යචතසා

විහරන්තී’ති. අයම්පි යඛො යම, භන්යත, භගවති ධම්මන්වයයො යහොති – 

‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
භගවයතො සාවකසඞ්යඝො’ති. 

370. ‘‘පුනචපරාහං, භන්යත, රාජාඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතො; පයහොම 

ඝායතතායං වා ඝායතතුං, ජායපතායං වා ජායපතුං, පබ්බායජතායං වා

පබ්බායජතුං. තස්ස මය්හං, භන්යත, අඩ්ඩකරයණ නිසින්නස්ස 
අන්තරන්තරා කථං ඔපායතන්ති. යසොහංන ලභාම – ‘මා යම යභොන්යතො

අඩ්ඩකරයණ නිසින්නස්සඅන්තරන්තරාකථංඔපායතථ [ඔපායතන්තු(සී.) 

උපරියසලසුත්යතපන‘‘ඔපායතථා’’තියයවදිස්සති], කථාපරියයොසානංයම

යභොන්යතො ආගයමන්තූ’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, අන්තරන්තරා කථං

ඔපායතන්ති. ඉධ පනාහං, භන්යත, භික්ඛූ පස්සාම; යස්මං සමයය භගවා
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අයනකසතාය පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනව තස්මං සමයය භගවයතො

සාවකානංඛිපිතසද්යදොවායහොතිඋක්කාසිතසද්යදොවා.භූතපුබ්බං, භන්යත, 

භගවා අයනකසතාය පරිසාය ධම්මං යදයසති. තත්රඤ්ඤතයරො භගවයතො
සාවයකො උක්කාසි. තයමනං අඤ්ඤතයරො සබ්රහ්මචාරී ජණ්ණුයකන

ඝට්යටසි– ‘අප්පසද්යදොආයස්මායහොතු, මායස්මාසද්දමකාසි; සත්ථායනො

භගවා ධම්මං යදයසතී’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං

වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! අදණ්යඩනවත කිර, යභො, අසත්යථනඑවං

සුවිනීතා පරිසා භවිස්සතී’ති! න යඛො පනාහං, භන්යත, ඉයතො බහිද්ධා

අඤ්ඤං එවං සුවිනීතං පරිසං සමනුපස්සාම. අයම්පි යඛො යම, භන්යත, 

භගවති ධම්මන්වයයො යහොති – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො

භගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

371. ‘‘පුන චපරාහං, භන්යත, පස්සාම ඉයධකච්යච ඛත්තියපණ්ඩියත

නිපුයණ කතපරප්පවායද වාලයවධිරූයප. යත භින්දන්තා [යවොභින්දන්තා
(සී.)] මඤ්යඤ චරන්ති පඤ්ඤාගයතන දිට්ඨිගතානි. යත සුණන්ති –

‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං වා
ඔසරිස්සතී’ති. යත පඤ්හං අභිසඞ්ඛයරොන්ති – ‘ඉමං මයං පඤ්හං සමණං
යගොතමං උපසඞ්කමත්වා පුච්ඡිස්සාම. එවං යච යනො පුට්යඨො එවං

බයාකරිස්සති, එවමස්සමයංවාදං ආයරොයපස්සාම; එවංයචපියනොපුට්යඨො

එවංබයාකරිස්සති, එවම්පිස්සමයංවාදං ආයරොයපස්සාමා’ති.යතසුණන්ති

– ‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අමුකං නාම ගාමං වා නිගමං වා
ඔසයටො’ති.යතයයනභගවායතනුපසඞ්කමන්ති.යතභගවාධම්මයාකථාය 

සන්දස්යසතිසමාදයපතිසමුත්යතයජතිසම්පහංයසති. යතභගවතා ධම්මයා
කථායසන්දස්සිතාසමාදපිතාසමුත්යතමතාසම්පහංසිතානයචවභගවන්තං 

පඤ්හං පුච්ඡන්ති, කුයතො වාදං ආයරොයපස්සන්ති? අඤ්ඤදත්ථු භගවයතො

සාවකාසම්පජ්ජන්ති.අයම්පියඛොයම, භන්යත, භගවතිධම්මන්වයයොයහොති

– ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතොභගවතාධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
භගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

372. ‘‘පුන චපරාහං, භන්යත, පස්සාම ඉයධකච්යච 
බ්රාහ්මණපණ්ඩියත…යප.… ගහපතිපණ්ඩියත…යප.… සමණපණ්ඩියත
නිපුයණකතපරප්පවායද වාලයවධිරූයප. යත භින්දන්තා මඤ්යඤචරන්ති

පඤ්ඤාගයතනදිට්ඨිගතානි.යතසුණන්ති – ‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමො
අමුකංනාමගාමංවානිගමංවාඔසරිස්සතී’ති.යතපඤ්හං අභිසඞ්ඛයරොන්ති
–‘ඉමංමයංපඤ්හංසමණංයගොතමංඋපසඞ්කමත්වාපුච්ඡිස්සාම.එවං යච

යනොපුට්යඨොඑවංබයාකරිස්සති, එවමස්සමයංවාදංආයරොයපස්සාම; එවං

යචපි යනො පුට්යඨො එවං බයාකරිස්සති, එවම්පිස්ස මයං වාදං

ආයරොයපස්සාමා’ති.යතසුණන්ති– ‘සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමොඅමුකං
නාමගාමංවානිගමංවාඔසයටො’ති.යතයයනභගවා යතනුපසඞ්කමන්ති.
යත භගවා ධම්මයා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති සමුත්යතයජති 
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සම්පහංයසති. යත භගවතා ධම්මයා කථාය සන්දස්සිතා සමාදපිතා

සමුත්යතමතා සම්පහංසිතා න යචව භගවන්තං පඤ්හං පුච්ඡන්ති, කුයතො

වාදං ආයරොයපස්සන්ති? අඤ්ඤදත්ථු භගවන්තංයයව ඔකාසං යාචන්ති
අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජ්ජාය.යතභගවා පබ්බායජති.යතතථාපබ්බමතා 
සමානා එකා වූපකට්ඨා අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරන්තා
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං

අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති.යතඑවමාහංසු – ‘මනංවත, 

යභො, අනස්සාම; මනංවත, යභො, පනස්සාම’. මයඤ්හිපුබ්යබ අස්සමණාව

සමානා සමණාම්හාති පටිජානිම්හා, අබ්රාහ්මණාව සමානා බ්රාහ්මණාම්හාති

පටිජානිම්හා, අනරහන්යතොව සමානාඅරහන්තාම්හාතිපටිජානිම්හා. ‘ඉදානි

යඛොම්හ සමණා, ඉදානි යඛොම්හ බ්රාහ්මණා, ඉදානි යඛොම්හ අරහන්යතො’ති.

අයම්පියඛොයම, භන්යත, භගවතිධම්මන්වයයො යහොති–‘සම්මාසම්බුද්යධො

භගවා, ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො භගවයතො 
සාවකසඞ්යඝො’ති. 

373. ‘‘පුන චපරාහං, භන්යත, ඉයම ඉසිදත්තපුරාණා ථපතයයො

මමභත්තා මමයානා, අහං යනසං ජීවිකාය [ජීවිතස්ස (සී.), ජීවිකං (සී.

අට්ඨ.), ජීවිතං(සයා.කං..). ක.)] දාතා, යසස්සආහත්තා; අථ චපනයනො

තථා මයි නිපච්චකාරං කයරොන්ති යථා භගවති. භූතපුබ්බාහං, භන්යත, 
යසනං අබ්භුයයායතො සමායනො ඉයම ච ඉසිදත්තපුරාණා ථපතයයො

වීමංසමායනොඅඤ්ඤතරස්මංසම්බායධ ආවසයථවාසංඋපගච්ඡිං.අථයඛො, 

භන්යත, ඉයම ඉසිදත්තපුරාණා ථපතයයො බහුයදව රත්තිං ධම්මයා කථාය

වීතිනායමත්වා, යයතොඅයහොසිභගවා [අස්යසොසුංයඛොභගවන්තං (සී.සයා.

කං..).)] තයතොසීසංකත්වා මංපාදයතොකරිත්වානිපජ්මංසු.තස්සමය්හං, 

භන්යත, එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! ඉයම

ඉසිදත්තපුරාණාථපතයයොමමභත්තාමමයානා, අහංයනසංජීවිකාය දාතා, 

යසස්සආහත්තා; අථච පනයනොතථාමයිනිපච්චකාරංකයරොන්තියථා
භගවති. අද්ධා ඉයම ආයස්මන්යතො තස්ස භගවයතො සාසයන උළාරං

පුබ්යබනාපරං වියසසං ජානන්තී’ති. අයම්පි යඛො යම, භන්යත, භගවති

ධම්මන්වයයො යහොති – ‘සම්මාසම්බුද්යධො භගවා, ස්වාක්ඛායතො භගවතා

ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝො’ති. 

374. ‘‘පුන චපරං, භන්යත, භගවාපි ඛත්තියයො, අහම්පි ඛත්තියයො; 

භගවාපි යකොසයලො, අහම්පි යකොසයලො; භගවාපි ආසීතියකො, අහම්පි

ආසීතියකො. යම්පි, භන්යත, භගවාපි ඛත්තියයො අහම්පි ඛත්තියයො, භගවාපි

යකොසයලො අහම්පි යකොසයලො, භගවාපි ආසීතියකො අහම්පි ආසීතියකො; 

ඉමනාවාරහායමවාහං [ඉමනාපාහං (ක.)], භන්යත, භගවති

පරමනිපච්චකාරං කාතුං, මත්තූපහාරං උපදංයසතුං. හන්ද, ච දානි මයං, 

භන්යත, ගච්ඡාම; බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි ත්වං, 
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මහාරාජ, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණං කත්වාපක්කාම.අථයඛො
භගවා අචිරපක්කන්තස්ස රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස භික්ඛූ 

ආමන්යතසි–‘‘එයසො, භික්ඛයව, රාජාපයසනදියකොසයලොධම්මයචතියානි 

භාසිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කන්යතො. උග්ගණ්හථ, භික්ඛයව, 

ධම්මයචතියානි; පරියාපුණාථ, භික්ඛයව, ධම්මයචතියානි; ධායරථ, 

භික්ඛයව, ධම්මයචතියානි. අත්ථසංහිතානි, භික්ඛයව, ධම්මයචතියානි 
ආදිබ්රහ්මචරියකානී’’ති. 

ඉදමයවොචභගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

ධම්මයචතියසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. කණ්ණකත්ථලසුත්තං 

375. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාඋරුඤ්ඤායං [උජුඤ්ඤායං (සී.

.).), උදඤ්ඤායං(සයා.කං.)] විහරතිකණ්ණකත්ථයලමගදායය.යතනයඛො
පන සමයයන රාජා පයසනදි යකොසයලො උරුඤ්ඤං අනුප්පත්යතො යහොති
යකනචියදව කරණීයයන. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො අඤ්ඤතරං

පුරිසංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, අම්යභොපුරිස, යයනභගවා යතනුපසඞ්කම; 

උපසඞ්කමත්වා මම වචයනනභගවයතො පායද සිරසා වන්දාහි, අප්පාබාධං 

අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡ– ‘රාජා, භන්යත, පයසනදි

යකොසයලො භගවයතො පායද සිරසා වන්දති, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති. එවඤ්ච වයදහි – ‘අජ්ජ කිර, 

භන්යත, රාජාපයසනදියකොසයලොපච්ඡාභත්තං භුත්තපාතරායසොභගවන්තං

දස්සනාය උපසඞ්කමස්සතී’’’ති. ‘‘එවං, යදවා’’ති යඛො යසො පුරියසො

රඤ්යඤොපයසනදිස්සයකොසලස්සපටිස්සුත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො යසො පුරියසො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘රාජා, භන්යත, 

පයසනදියකොසයලොභගවයතොපායදසිරසාවන්දති, අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡති; එවඤ්චවයදති– ‘අජ්ජකිරභන්යත, 
රාජා පයසනදි යකොසයලො පච්ඡාභත්තං භුත්තපාතරායසො භගවන්තං 
දස්සනායඋපසඞ්කමස්සතී’’’ති.අස්යසොසුං යඛොයසොමාචභගිනී සකුලාච
භගිනී–‘‘අජ්ජකිර රාජාපයසනදියකොසයලොපච්ඡාභත්තං භුත්තපාතරායසො
භගවන්තංදස්සනායඋපසඞ්කමස්සතී’’ති.අථයඛොයසොමාචභගිනීසකුලා
ච භගිනී රාජානං පයසනදිං යකොසලං භත්තාභිහායර උපසඞ්කමත්වා

එතදයවොචුං – ‘‘යතනහි, මහාරාජ, අම්හාකම්පි වචයනනභගවයතො පායද

සිරසාවන්දාහි, අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡ–

‘යසොමාච, භන්යත, භගිනීසකුලාචභගිනීභගවයතො පායදසිරසාවන්දති, 
අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’’’ති. 
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376. අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොපච්ඡාභත්තංභුත්තපාතරායසො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො 

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යසොමා ච, භන්යත, භගිනී සකුලා ච භගිනී

භගවයතො පායද සිරසා වන්දති [වන්දන්ති (සී. සයා. කං. .).)], අප්පාබාධං

අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡතී’’ති [පුච්ඡන්තීති(සී.සයා.

කං..).)]. ‘‘කිංපන, මහාරාජ, යසොමාච භගිනීසකුලාචභගිනීඅඤ්ඤංදූතං

නාලත්ථු’’න්ති? ‘‘අස්යසොසුංයඛො, භන්යත, යසොමාච භගිනීසකුලාචභගිනී
– ‘අජ්ජ කිර රාජා පයසනදි යකොසයලො පච්ඡාභත්තං භුත්තපාතරායසො 

භගවන්තංදස්සනායඋපසඞ්කමස්සතී’ති.අථයඛො, භන්යත, යසොමාචභගිනී

සකුලාචභගිනී මංභත්තාභිහායරඋපසඞ්කමත්වාඑතදයවොචුං–‘යතනහි, 

මහාරාජ, අම්හාකම්පිවචයනන භගවයතොපායදසිරසාවන්දාහි, අප්පාබාධං 
අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡ–යසොමාචභගිනීසකුලාච

භගිනීභගවයතො පායද සිරසා වන්දති, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං

බලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡතී’’’ති. ‘‘සුඛිනියයොයහොන්තුතා, මහාරාජ, යසොමාච
භගිනීසකුලාචභගිනී’’ති. 

377. අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘සුතං

යමතං, භන්යත, සමයණො යගොතයමො එවමාහ – ‘නත්ථි යසො සමයණො වා
බ්රාහ්මයණො වා යයො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී අපරියසසං ඤාණදස්සනං

පටිජානිස්සති, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති. යය යත, භන්යත, එවමාහංසු –

‘සමයණොයගොතයමොඑවමාහ – නත්ථියසොසමයණොවා බ්රාහ්මයණොවායයො

සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී අපරියසසං ඤාණදස්සනං පටිජානිස්සති, යනතං

ඨානං විජ්ජතී’ති; කච්චි යත, භන්යත, භගවයතො වුත්තවාදියනො, න ච

භගවන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති, ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, 

නචයකොචි සහධම්මයකොවාදානුවායදොගාරය්හංඨානංආගච්ඡතී’’ති? ‘‘යය

යත, මහාරාජ, එවමාහංසු – ‘සමයණො යගොතයමො එවමාහ – නත්ථි යසො
සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යයො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී අපරියසසං

ඤාණදස්සනං පටිජානිස්සති, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති; න යම යත

වුත්තවාදියනො, අබ්භාචික්ඛන්තිචපනමංයතඅසතාඅභූයතනා’’ති. 

378. අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොවිටටූභංයසනාපතිංආමන්යතසි

– ‘‘යකො නු යඛො, යසනාපති, ඉමං කථාවත්ථුං රාජන්යතපුයර

අබ්භුදාහාසී’’ති? ‘‘සඤ්ජයයො, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණොආකාසයගොත්යතො’’ති.
අථ යඛොරාජාපයසනදියකොසයලො අඤ්ඤතරංපුරිසංආමන්යතසි – ‘‘එහි

ත්වං, අම්යභො පුරිස, මම වචයනන සඤ්ජයං බ්රාහ්මණං ආකාසයගොත්තං

ආමන්යතහි – ‘රාජා තං, භන්යත, පයසනදි යකොසයලො ආමන්යතතී’’’ති.

‘‘එවං, යදවා’’ති යඛො යසො පුරියසො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස

පටිස්සුත්වායයනසඤ්ජයයොබ්රාහ්මයණොආකාසයගොත්යතො යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා සඤ්ජයං බ්රාහ්මණං ආකාසයගොත්තං එතදයවොච – ‘‘රාජා
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තං, භන්යත, පයසනදියකොසයලොආමන්යතතී’’ති.අථයඛොරාජාපයසනදි

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘සියා නු යඛො, භන්යත, භගවතා

අඤ්ඤයදව කිඤ්චි සන්ධාය භාසිතං, තඤ්ච ජයනො අඤ්ඤථාපි 

පච්චාගච්යඡයය [පච්චාගච්යඡයයාති, අභිජානාම මහාරාජ වාචං භාසිතාති

(සී.)]. යථාකථංපන, භන්යත, භගවාඅභිජානාතිවාචංභාසිතා’’ති? ‘‘එවං

යඛො අහං, මහාරාජ, අභිජානාම වාචං භාසිතා – ‘නත්ථි යසො සමයණො වා

බ්රාහ්මයණොවා යයොසකියදවසබ්බංඤස්සති, සබ්බංදක්ඛිති, යනතංඨානං

විජ්ජතී’’’ති.‘‘යහතුරූපං, භන්යත, භගවාආහ; සයහතුරූපං, භන්යත, භගවා
ආහ – ‘නත්ථි යසො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යයො සකියදව සබ්බං

ඤස්සති, සබ්බං දක්ඛිති, යනතං ඨානං විජ්ජතී’’’ති. ‘‘චත්තායරොයම, 

භන්යත, වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා. ඉයමසංනු යඛො, 

භන්යත, චතුන්නං වණ්ණානං සියා වියසයසො සියා නානාකරණ’’න්ති? 

‘‘චත්තායරොයම, මහාරාජ, වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා.

ඉයමසං යඛො, මහාරාජ, චතුන්නං වණ්ණානං ද්යව වණ්ණා 

අග්ගමක්ඛායන්ති – ඛත්තියා ච බ්රාහ්මණා ච – යදිදං 

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මානී’’ති [සාමචිකම්මානන්ති

(සී.)]. ‘‘නාහං, භන්යත, භගවන්තං දිට්ඨධම්මකං පුච්ඡාම; සම්පරායිකාහං, 

භන්යත, භගවන්තං පුච්ඡාම. චත්තායරොයම, භන්යත, වණ්ණා – ඛත්තියා, 

බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා. ඉයමසංනුයඛො, භන්යත, චතුන්නංවණ්ණානං

සියාවියසයසොසියානානාකරණ’’න්ති? 

379. ‘‘පඤ්චිමානි, මහාරාජ, පධානියඞ්ගානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 

මහාරාජ, භික්ඛුසද්යධොයහොති, සද්දහතිතථාගතස්සයබොධිං– ‘ඉතිපියසො
භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ

අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති; 
අප්පාබායධොයහොතිඅප්පාතඞ්යකොසමයවපාකිනියා ගහණියාසමන්නාගයතො

නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය; අසයඨො යහොති 
අමායාවී යථාභූතං අත්තානං ආවිකත්තා සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා

සබ්රහ්මචාරීසු; ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, 

කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො

අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථගාමනියා
පඤ්ඤායසමන්නාගයතො අරියායනිබ්යබධිකාය සම්මාදුක්ඛක්ඛයගාමනියා

– ඉමානි යඛො, මහාරාජ, පඤ්ච පධානියඞ්ගානි. චත්තායරොයම, මහාරාජ, 

වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා. යත චස්සු ඉයමහි පඤ්චහි

පධානියඞ්යගහි සමන්නාගතා; එත්ථ පන යනසං අස්ස දීඝරත්තං හිතාය

සුඛායා’’ති. ‘‘චත්තායරොයම, භන්යත, වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, 

යවස්සා, සුද්දා. යත චස්සු ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගතා; 

එත්ථපනයනසං, භන්යත, සියාවියසයසොසියා නානාකරණ’’න්ති? ‘‘එත්ථ

යඛොයනසාහං, මහාරාජ, පධානයවමත්තතංවදාම.යසයයථාපිස්සු, මහාරාජ, 
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ද්යව හත්ථිදම්මා වා අස්සදම්මා වා යගොදම්මා වා සුදන්තා සුවිනීතා, ද්යව
හත්ථිදම්මා වා අස්සදම්මා වා යගොදම්මා වා අදන්තා අවිනීතා. තං කිං 

මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යයයතද්යවහත්ථිදම්මාවාඅස්සදම්මාවායගොදම්මාවා

සුදන්තා සුවිනීතා, අපි නු යත දන්තාව දන්තකාරණං ගච්යඡයයං, දන්තාව

දන්තභූමං සම්පාපුයණයය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘යය පන යත ද්යව

හත්ථිදම්මා වා අස්සදම්මා වා යගොදම්මා වා අදන්තා අවිනීතා, අපි නු යත

අදන්තාව දන්තකාරණං ගච්යඡයයං, අදන්තාව දන්තභූමං සම්පාපුයණයයං, 
යසයයථාපි යත ද්යව හත්ථිදම්මා වා අස්සදම්මා වා යගොදම්මා වා සුදන්තා

සුවිනීතා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යං තං
සද්යධන පත්තබ්බං අප්පාබායධන අසයඨන අමායාවිනා ආරද්ධවීරියයන

පඤ්ඤවතා තං වත [තං තථා යසො (ක.)] අස්සද්යධො බහ්වාබායධො සයඨො
මායාවීකුසීයතොදුප්පඤ්යඤොපාපුණිස්සතීති–යනතංඨානං විජ්ජතී’’ති. 

380. ‘‘යහතුරූපං, භන්යත, භගවා ආහ; සයහතුරූපං, භන්යත, භගවා 

ආහ.චත්තායරොයම, භන්යත, වණ්ණා–ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා.
යත චස්සු ඉයමහි පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගතා යත චස්සු

සම්මප්පධානා; එත්ථ පන යනසං, භන්යත, සියා වියසයසො සියා

නානාකරණ’’න්ති? ‘‘එත්ථයඛො [එත්ථයඛොපන(සී.)] යනසාහං, මහාරාජ, 

න කිඤ්චි නානාකරණං වදාම – යදිදං විමුත්තියා විමුත්තිං. යසයයථාපි, 

මහාරාජ, පුරියසො සුක්ඛං සාකකට්ඨං ආදාය අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය, 

යතයජො පාතුකයරයය; අථාපයරො පුරියසො සුක්ඛං සාලකට්ඨංආදාය අග්ගිං

අභිනිබ්බත්යතයය, යතයජො පාතුකයරයය; අථාපයරො පුරියසො සුක්ඛං

අම්බකට්ඨං ආදාය අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය, යතයජො පාතුකයරයය; 

අථාපයරො පුරියසො සුක්ඛං උදුම්බරකට්ඨං ආදාය අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය, 

යතයජො පාතුකයරයය. තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, සියා නු යඛො යතසං
අග්ගීනංනානාදාරුයතො අභිනිබ්බත්තානං කිඤ්චිනානාකරණං අච්චියා වා

අච්චිං, වණ්යණන වා වණ්ණං, ආභාය වා ආභ’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යං තං යතජං වීරියා නිම්මථිතං 

පධානාභිනිබ්බත්තං [විරියං නිප්ඵරති, තං පච්ඡාභිනිබ්බත්තං (සී.)], නාහං
තත්ථ කිඤ්චි නානාකරණං වදාම – යදිදං විමුත්තියා විමුත්ති’’න්ති.

‘‘යහතුරූපං, භන්යත, භගවා ආහ; සයහතුරූපං, භන්යත, භගවා ආහ. කිං 

පන, භන්යත, අත්ථියදවා’’ති? ‘‘කිංපනත්වං, මහාරාජ, එවං වයදසි–‘කිං

පන, භන්යත, අත්ථියදවා’’’ති? ‘‘යදිවායත, භන්යත, යදවාආගන්තායරො 

ඉත්ථත්තංයදිවාඅනාගන්තායරොඉත්ථත්තං’’? ‘‘යයයත, මහාරාජ, යදවා

සබයාබජ්ඣා යත යදවා ආගන්තායරො ඉත්ථත්තං, යය යත යදවා
අබයාබජ්ඣායතයදවාඅනාගන්තායරො ඉත්ථත්ත’’න්ති. 

381. එවං වුත්යත, විට්ටූයභො යසනාපති භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යය

යත, භන්යත, යදවා සබයාබජ්ඣාආගන්තායරො ඉත්ථත්තං යත යදවා, යය
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පටුන 

යතයදවාඅබයාබජ්ඣාඅනාගන්තායරොඉත්ථත්තංයතයදයවතම්හාඨානා 

චායවස්සන්තිවාපබ්බායජස්සන්තිවා’’ති? 

අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො විටටූයභො

යසනාපති රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස පුත්යතො; අහං භගවයතො
පුත්යතො.අයංයඛොකායලොයංපුත්යතො පුත්යතනමන්යතයයා’’ති.අථයඛො

ආයස්මා ආනන්යදො විටටූභං යසනාපතිං ආමන්යතසි – ‘‘යතන හි, 

යසනාපති, තං යයයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාම; යථා යත ඛයමයය තථා නං 

බයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි, යසනාපති, යාවතාරඤ්යඤොපයසනදිස්ස
යකොසලස්ස විමතං යත්ථ ච රාජා පයසනදි යකොසයලො ඉස්සරියාධිපච්චං 

රජ්ජං කායරති, පයහොති තත්ථ රාජා පයසනදි යකොසයලො සමණං වා
බ්රාහ්මණං වා පුඤ්ඤවන්තං වා අපුඤ්ඤවන්තං වා බ්රහ්මචරියවන්තං වා

අබ්රහ්මචරියවන්තං වා තම්හා ඨානා චායවතුං වා පබ්බායජතුං වා’’ති? 

‘‘යාවතා, යභො, රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස විමතං යත්ථ ච රාජා

පයසනදි යකොසයලොඉස්සරියාධිපච්චං රජ්ජංකායරති, පයහොතිතත්ථරාජා
පයසනදි යකොසයලො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා පුඤ්ඤවන්තං වා
අපුඤ්ඤවන්තංවාබ්රහ්මචරියවන්තංවාඅබ්රහ්මචරියවන්තංවා තම්හාඨානා
චායවතුංවාපබ්බායජතුංවා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යසනාපති, යාවතා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස
යකොසලස්ස අවිමතංයත්ථචරාජාපයසනදියකොසයලොනඉස්සරියාධිපච්චං

රජ්ජං කායරති, තත්ථ පයහොති රාජා පයසනදි යකොසයලො සමණං වා
බ්රාහ්මණං වා පුඤ්ඤවන්තං වා අපුඤ්ඤවන්තං වා බ්රහ්මචරියවන්තං වා

අබ්රහ්මචරියවන්තං වා තම්හා ඨානා චායවතුං වා පබ්බායජතුං වා’’ති? 

‘‘යාවතා, යභො, රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස අවිමතං යත්ථ ච රාජා

පයසනදි යකොසයලොනඉස්සරියාධිපච්චංරජ්ජංකායරති, නතත්ථපයහොති
රාජා පයසනදි යකොසයලො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා පුඤ්ඤවන්තං වා 
අපුඤ්ඤවන්තංවාබ්රහ්මචරියවන්තංවාඅබ්රහ්මචරියවන්තංවාතම්හාඨානා 
චායවතුංවාපබ්බායජතුංවා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යසනාපති, සුතා යත යදවා තාවතිංසා’’ති? ‘‘එවං, 
යභො. සුතා යම යදවා තාවතිංසා. ඉධාපි යභොතා රඤ්ඤා පයසනදිනා

යකොසයලන සුතා යදවා තාවතිංසා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, යසනාපති, 

පයහොතිරාජාපයසනදියකොසයලොයදයවතාවතිංයස තම්හාඨානාචායවතුං

වාපබ්බායජතුංවා’’ති? ‘‘දස්සනම්පි, යභො, රාජාපයසනදියකොසයලො යදයව

තාවතිංයස නප්පයහොති, කුයතො පන තම්හා ඨානා චායවස්සති වා

පබ්බායජස්සති වා’’ති? ‘‘එවයමව යඛො, යසනාපති, යය යත යදවා

සබයාබජ්ඣා ආගන්තායරො ඉත්ථත්තං යත යදවා, යය යත යදවා
අබයාබජ්ඣා අනාගන්තායරො ඉත්ථත්තං යත යදයව දස්සනායපි 
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නප්පයහොන්ති; කුයතොපනතම්හාඨානාචායවස්සන්තිවාපබ්බායජස්සන්ති

වා’’ති? 

382. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘යකොනායමො අයං, භන්යත, භික්ඛූ’’ති? ‘‘ආනන්යදො නාම, මහාරාජා’’ති. 

‘‘ආනන්යදො වත, යභො, ආනන්දරූයපො වත, යභො! යහතුරූපං, භන්යත, 

ආයස්මාආනන්යදොආහ; සයහතුරූපං, භන්යත, ආයස්මාආනන්යදොආහ.

කිංපන, භන්යත, අත්ථිබ්රහ්මා’’ති? ‘‘කිංපනත්වං, මහාරාජ, එවංවයදසි–

‘කිං පන, භන්යත, අත්ථි බ්රහ්මා’’’ති? ‘‘යදි වා යසො, භන්යත, බ්රහ්මා

ආගන්තා ඉත්ථත්තං, යදි වා අනාගන්තා ඉත්ථත්ත’’න්ති? ‘‘යයො යසො, 

මහාරාජ, බ්රහ්මාසබයාබජ්යඣොයසොබ්රහ්මා ආගන්තාඉත්ථත්තං, යයොයසො
බ්රහ්මා අබයාබජ්යඣො යසො බ්රහ්මා අනාගන්තා ඉත්ථත්ත’’න්ති. අථ යඛො

අඤ්ඤතයරොපුරියසොරාජානංපයසනදිං යකොසලං එතදයවොච–‘‘සඤ්ජයයො, 

මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො ආකාසයගොත්යතො ආගයතො’’ති. අථ යඛො රාජා
පයසනදි යකොසයලො සඤ්ජයං බ්රාහ්මණං ආකාසයගොත්තං එතදයවොච –

‘‘යකොනුයඛො, බ්රාහ්මණ, ඉමං කථාවත්ථුංරාජන්යතපුයරඅබ්භුදාහාසී’’ති? 

‘‘විටටූයභො, මහාරාජ, යසනාපතී’’ති. විටටූයභො යසනාපති එවමාහ –

‘‘සඤ්ජයයො, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො ආකාසයගොත්යතො’’ති. අථ යඛො 
අඤ්ඤතයරො පුරියසො රාජානං පයසනදිං යකොසලං එතදයවොච –

‘‘යානකායලො, මහාරාජා’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘සබ්බඤ්ඤුතංමයං, භන්යත, භගවන්තං අපුච්ඡිම්හා, සබ්බඤ්ඤුතංභගවා

බයාකාසි; තඤ්චපනම්හාකංරුච්චතියචවඛමතිච, යතනචම්හාඅත්තමනා.

චාතුවණ්ණිසුද්ධිං මයං, භන්යත, භගවන්තං අපුච්ඡිම්හා, චාතුවණ්ණිසුද්ධිං 

භගවා බයාකාසි; තඤ්ච පනම්හාකං රුච්චති යචව ඛමති ච, යතන චම්හා

අත්තමනා.අධියදයව මයං, භන්යත, භගවන්තංඅපුච්ඡිම්හා, අධියදයවභගවා

බයාකාසි; තඤ්චපනම්හාකං රුච්චතියචවඛමතිච, යතනචම්හාඅත්තමනා.

අධිබ්රහ්මානං මයං, භන්යත, භගවන්තං අපුච්ඡිම්හා, අධිබ්රහ්මානං භගවා

බයාකාසි; තඤ්චපනම්හාකංරුච්චතියචවඛමති ච, යතනචම්හාඅත්තමනා.

යංයයදවචමයංභගවන්තංඅපුච්ඡිම්හාතංතයදවභගවා බයාකාසි; තඤ්ච

පනම්හාකංරුච්චතියචවඛමතිච, යතනචම්හාඅත්තමනා.හන්ද, ච දානි

මයං, භන්යත, ගච්ඡාම; බහුකිච්චාමයංබහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානිත්වං, 

මහාරාජ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොභගවයතො 
භාසිතංඅභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වාපක්කාමීති. 

කණ්ණකත්ථලසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

රාජවග්යගොනිට්ඨියතොචතුත්යථො. 
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තස්සුද්දානං– 

ඝටිකායරොරට්ඨපායලො, මඝයදයවොමධුරියං; 

යබොධිඅඞ්ගුලිමායලොච, පියජාතංබාහිතිකං; 

ධම්මයචතියසුත්තඤ්ච, දසමංකණ්ණකත්ථලං. 
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5. බ්රාහ්මණවග්යගො 

1. බ්රහ්මායුසුත්තං 

383. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාවියදයහසුචාරිකංචරතිමහතා 
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි. යතන යඛො පන
සමයයන බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො මථිලායං පටිවසති මණ්යණො වුඩ්යඪො

මහල්ලයකො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො, වීසවස්සසතියකො ජාතියා, 

තිණ්ණං යවදානං [යබදානං (ක.)] පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං

සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, යවයයාකරයණො, 
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො. අස්යසොසි යඛො බ්රහ්මායු

බ්රාහ්මයණො – ‘‘සමයණො ඛලු යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා
පබ්බමයතො වියදයහසු චාරිකං චරති මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං 
කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථිසත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවාති.යසොඉමංයලොකං
සයදවකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං

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

384. යතන යඛොපනසමයයනබ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්සඋත්තයරොනාම
මාණයවොඅන්යතවාසීයහොතිතිණ්ණංයවදානංපාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං

සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, යවයයාකරයණො, 
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො. අථ යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො

උත්තරංමාණවං ආමන්යතසි – ‘‘අයං, තාතඋත්තර, සමයණොයගොතයමො
සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො වියදයහසු චාරිකං චරති මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං පඤ්චමත්යතහිභික්ඛුසයතහි.තංයඛොපනභවන්තං
යගොතමංඑවංකලයායණොකිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං

දස්සනං යහොතී’ති. එහි ත්වං, තාත උත්තර, යයන සමයණො යගොතයමො 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා සමණං යගොතමං ජානාහි යදි වා තං

භවන්තංයගොතමංතථා සන්තංයයවසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො, යදිවායනොතථා; 

යදි වා යසො භවං යගොතයමො තාදියසො, යදි වා න තාදියසො. තථා මයං තං

භවන්තංයගොතමංයවදිස්සාමා’’ති. ‘‘යථාකථංපනාහං, යභො, තං භවන්තං
යගොතමංජානිස්සාමයදිවාතංභවන්තංයගොතමංතථාසන්තංයයවසද්යදො 

අබ්භුග්ගයතො, යදිවායනොතථා; යදිවායසොභවංයගොතයමොතාදියසො, යදිවා

න තාදියසො’’ති. ‘‘ආගතානි යඛො, තාත උත්තර, අම්හාකං මන්යතසු

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස

ද්යවයයව ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා. සයච අගාරං අජ්ඣාවසති, රාජා
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පටුන 

යහොති චක්කවත්තී ධම්මයකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විමතාවී
ජනපදත්ථාවරියප්පත්යතො සත්තරතනසමන්නාගයතො. තස්සිමානි සත්ත

රතනානි භවන්ති, යසයයථිදං – චක්කරතනං, හත්ථිරතනං, අස්සරතනං, 

මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං, ගහපතිරතනං, පරිණායකරතනයමව සත්තමං.
පයරොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරයසනප්පමද්දනා. යසො ඉමං පථවිං සාගරපරියන්තං අදණ්යඩන

අසත්යථන ධම්යමන [ධම්යමනසයමන(ක.)] අභිවිමයඅජ්ඣාවසති.සයච

යඛො පන අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති, අරහං යහොති සම්මාසම්බුද්යධො

යලොයකවිවට්ටච්ඡයදො. අහංයඛොපන, තාතඋත්තර, මන්තානංදාතා; ත්වං
මන්තානංපටිග්ගයහතා’’ති. 

385. ‘‘එවං, යභො’’තියඛොඋත්තයරොමාණයවොබ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්ස
පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වාවියදයහසුයයනභගවායතනචාරිකං පක්කාම. අනුපුබ්යබනචාරිකං

චරමායනො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං 
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උත්තයරො මාණයවො භගවයතො කායය
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි සමන්යනසි. අද්දසා යඛො උත්තයරො

මාණයවො භගවයතො කායය ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන
ථයපත්වාද්යව.ද්වීසු මහාපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛති විචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චති

න සම්පසීදති–යකොයසොහියතචවත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතායච.අථයඛො

භගවයතො එතදයහොසි – ‘‘පස්සති යඛො යම අයං උත්තයරො මාණයවො

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන ථයපත්වා ද්යව. ද්වීසු
මහාපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති –

යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතාය චා’’ති. අථ යඛො භගවා
තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි යථා අද්දස උත්තයරො මාණයවො 
භගවයතොයකොයසොහිතංවත්ථගුය්හං.අථයඛොභගවාමව්හංනින්නායමත්වා

උයභොපි කණ්ණයසොතානි අනුමසි පටිමසි [පරිමසි (සී. ක.)]; උයභොපි

නාසිකයසොතානි [නාසිකායසොතානි (සී.)] අනුමසි පටිමසි; යකවලම්පි
නලාටමණ්ඩලං මව්හායඡායදසි.අථයඛොඋත්තරස්සමාණවස්සඑතදයහොසි
– ‘‘සමන්නාගයතො යඛො සමයණො යගොතයමො 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි. යංනූනාහං සමණං යගොතමං

අනුබන්යධයයං, ඉරියාපථමස්ස පස්යසයය’’න්ති. අථ යඛො උත්තයරො

මාණයවොසත්තමාසානිභගවන්තංඅනුබන්ධිඡායාව අනපායිනී [අනුපායිනී

(සයා.කං.ක.)]. 

386. අථ යඛො උත්තයරො මාණයවො සත්තන්නං මාසානං අච්චයයන 
වියදයහසු යයන මථිලා යතන චාරිකං පක්කාම. අනුපුබ්යබන චාරිකං

චරමායනො යයන මථිලා යයන බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
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එකමන්තං නිසින්නං යඛොඋත්තරංමාණවංබ්රහ්මායුබ්රාහ්මයණොඑතදයවොච

– ‘‘කච්චි, තාත උත්තර, තං භවන්තං යගොතමං තථා සන්තංයයව සද්යදො

අබ්භුග්ගයතො, යනො අඤ්ඤථා? කච්චි පන යසො භවං යගොතයමො තාදියසො, 

යනො අඤ්ඤාදියසො’’ති? ‘‘තථා සන්තංයයව, යභො, තං භවන්තං යගොතමං

සද්යදො අබ්භුග්ගයතො, යනො අඤ්ඤථා; තාදියසොව [තාදියසොව යභො (සී. .).), 

තාදියසොචයඛො (සයා.කං.ක.)] යසොභවංයගොතයමො, යනොඅඤ්ඤාදියසො. 

සමන්නාගයතොච [සමන්නාගයතොචයභො(සබ්බත්ථ)] යසොභවංයගොතයමො 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි. 

‘‘සුප්පතිට්ඨිතපායදො යඛො පන භවං යගොතයමො; ඉදම්පි තස්ස යභොයතො 
යගොතමස්සමහාපුරිසස්සමහාපුරිසලක්ඛණංභවති. 

‘‘යහට්ඨා යඛො පන තස්ස යභොයතො යගොතමස්ස පාදතයලසු චක්කානි
ජාතානි සහස්සාරානිසයනමකානිසනාභිකානිසබ්බාකාරපරිපූරානි… 

‘‘ආයතපණ්හි යඛොපනයසො භවංයගොතයමො… 

‘‘දීඝඞ්ගුලියඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘මුදුතලුනහත්ථපායදොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘ජාලහත්ථපායදොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘උස්සඞ්ඛපායදොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘එණිජඞ්යඝොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘ඨිතයකො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො අයනොනමන්යතො උයභොහි
පාණිතයලහි ජණ්ණුකානිපරිමසතිපරිමජ්ජති… 

‘‘යකොයසොහිතවත්ථගුය්යහොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සුවණ්ණවණ්යණො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො
කඤ්චනසන්නිභත්තයචො… 

‘‘සුඛුමච්ඡවි යඛො පන යසො භවං යගොතයමො. සුඛුමත්තා ඡවියා
රයජොජල්ලං කායයනඋපලිම්පති… 

‘‘එයකකයලොයමොයඛොපනයසොභවං යගොතයමො; එයකකානි යලොමානි
යලොමටෙයපසුජාතානි… 
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‘‘උද්ධග්ගයලොයමො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො; උද්ධග්ගානි
යලොමානි ජාතානි නීලානි අඤ්ජනවණ්ණානි කුණ්ඩලාවට්ටානි
දක්ඛිණාවට්ටකජාතානි… 

‘‘බ්රහ්මුජුගත්යතොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සත්තුස්සයදොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සීහපුබ්බද්ධකායයො යඛොපනයසොභවං යගොතයමො… 

‘‘චිතන්තරංයසොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘නියරොධපරිමණ්ඩයලො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො; යාවතක්වස්ස

කායයො තාවතක්වස්ස බයායමො, යාවතක්වස්ස බයායමො තාවතක්වස්ස
කායයො… 

‘‘සමවට්ටක්ඛන්යධොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘රසග්ගසග්ගීයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සීහහනු යඛොපන යසොභවං යගොතයමො… 

‘‘චත්තාලීසදන්යතොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සමදන්යතොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘අවිරළදන්යතොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘සුසුක්කදායඨොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘පහූතමව්යහොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘බ්රහ්මස්සයරොයඛොපනයසොභවංයගොතයමොකරවිකභාණී… 

‘‘අභිනීලයනත්යතොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘යගොපඛුයමො යඛොපනයසොභවංයගොතයමො… 

‘‘උණ්ණායඛොපනස්සයභොයතොයගොතමස්සභමුකන්තයරජාතාඔදාතා 
මුදුතූලසන්නිභා… 

‘‘උණ්හීසසීයසොයඛොපනයසොභවංයගොතයමො; ඉදම්පිතස්සයභොයතො
යගොතමස්ස මහාපුරිසස්සමහාපුරිසලක්ඛණංභවති. 
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‘‘ඉයමහි යඛො, යභො, යසො භවං යගොතයමො
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගයතො. 

387. ‘‘ගච්ඡන්යතො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො දක්ඛියණයනව

පායදන පඨමංපක්කමති.යසොනාතිදූයරපාදංඋද්ධරති, නාච්චාසන්යනපාදං 

නික්ඛිපති; යසො නාතිසීඝං ගච්ඡති, නාතිසණිකං ගච්ඡති; න ච අද්දුයවන

අද්දුවං සඞ්ඝට්යටන්යතො ගච්ඡති, න ච යගොප්ඵයකන යගොප්ඵකං

සඞ්ඝට්යටන්යතො ගච්ඡති. යසො ගච්ඡන්යතො න සත්ථිං උන්නායමති, න

සත්ථිංඔනායමති; නසත්ථිංසන්නායමති, න සත්ථිංවිනායමති.ගච්ඡයතො

යඛො පන තස්ස යභොයතො යගොතමස්ස අධරකායයොව [අඩ්ඪකායයොව (ක.), 

ආරද්ධකායයොව (සයා. කං.)] ඉඤ්ජති, න ච කායබයලන ගච්ඡති.
අපයලොයකන්යතො යඛො පන යසො භවං යගොතයමො සබ්බකායයයනව

අපයලොයකති; යසො න උද්ධං උල්යලොයකති, න අයධො ඔයලොයකති; න ච

වියපක්ඛමායනො ගච්ඡති, යුගමත්තඤ්ච යපක්ඛති; තයතො චස්ස උත්තරි
අනාවටං ඤාණදස්සනං භවති. යසො අන්තරඝරං පවිසන්යතො න කායං

උන්නායමති, න කායං ඔනායමති; න කායං සන්නායමති, න කායං

විනායමති. යසො නාතිදූයර නාච්චාසන්යන ආසනස්ස පරිවත්තති, න ච

පාණිනා ආලම්බත්වා ආසයන නිසීදති, න ච ආසනස්මං කායං පක්ඛිපති.

යසො අන්තරඝයර නිසින්යනො සමායනො න හත්ථකුක්කුච්චං ආපජ්ජති, න

පාදකුක්කුච්චංආපජ්ජති; න අද්දුයවනඅද්දුවංආයරොයපත්වානිසීදති; නච

යගොප්ඵයකන යගොප්ඵකං ආයරොයපත්වා නිසීදති; න ච පාණිනා හනුකං

උපදහිත්වා [උපාදියිත්වා (සී. .).)] නිසීදති. යසො අන්තරඝයර නිසින්යනො
සමායනොනඡම්භතිනකම්පතිනයවධතින පරිතස්සති.යසොඅඡම්භීඅකම්.)
අයවධීඅපරිතස්සීවිගතයලොමහංයසො.වියවකවත්යතොචයසො භවංයගොතයමො
අන්තරඝයර නිසින්යනො යහොති. යසො පත්යතොදකං පටිග්ගණ්හන්යතො න

පත්තංඋන්නායමති, නපත්තංඔනායමති; නපත්තංසන්නායමති, න පත්තං
විනායමති.යසොපත්යතොදකංපටිග්ගණ්හාතිනාතියථොකංනාතිබහුං.යසොන 

ඛුලුඛුලුකාරකං [බුලුබුලුකාරකං (සී.)] පත්තං යධොවති, න සම්පරිවත්තකං

පත්තං යධොවති, න පත්තං භූමයං නික්ඛිපිත්වා හත්යථ යධොවති; හත්යථසු

යධොයතසුපත්යතොයධොයතොයහොති, පත්යතයධොයතහත්ථායධොතායහොන්ති. 

යසො පත්යතොදකං ඡඩ්යඩති නාතිදූයර නාච්චාසන්යන, න ච

විච්ඡඩ්ඩයමායනො.යසොඔදනං පටිග්ගණ්හන්යතොනපත්තංඋන්නායමති, න

පත්තංඔනායමති; නපත්තංසන්නායමති, න පත්තංවිනායමති.යසොඔදනං
පටිග්ගණ්හාතිනාතියථොකංනාතිබහුං.බයඤ්ජනංයඛොපනභවං යගොතයමො

බයඤ්ජනමත්තාය ආහායරති, න ච බයඤ්ජයනන ආයලොපං අතිනායමති. 
ද්වත්තික්ඛත්තුං යඛො භවං යගොතයමො මුයඛ ආයලොපං සම්පරිවත්යතත්වා

අජ්යඣොහරති; න චස්ස කාචි ඔදනමඤ්ජා අසම්භින්නා කායං පවිසති, න

චස්ස කාචි ඔදනමඤ්ජා මුයඛ අවසිට්ඨා යහොති; අථාපරං ආයලොපං
උපනායමති. රසපටිසංයවදී යඛො පන යසො භවං යගොතයමො ආහාරං 

ආහායරති, යනොචරසරාගපටිසංයවදී. 
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‘‘අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං [අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො (ක.)] යඛො පන යසො

භවංයගොතයමොආහාරංආහායරති–යනවදවාය, නමදායනමණ්ඩනායන 

විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය, විහිංසූපරතියා 
බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය – ‘ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං පටිහඞ්ඛාම නවඤ්ච

යවදනංනඋප්පායදස්සාම, යාත්රාචයම භවිස්සති අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරො

චා’ති. යසොභුත්තාවීපත්යතොදකං පටිග්ගණ්හන්යතොනපත්තංඋන්නායමති, 

න පත්තං ඔනායමති; න පත්තං සන්නායමති, න පත්තං විනායමති. යසො
පත්යතොදකංපටිග්ගණ්හාතිනාතියථොකංනාතිබහුං.යසොන ඛුලුඛුලුකාරකං

පත්තං යධොවති, න සම්පරිවත්තකං පත්තං යධොවති, න පත්තං භූමයං 

නික්ඛිපිත්වාහත්යථයධොවති; හත්යථසුයධොයතසුපත්යතොයධොයතොයහොති, 
පත්යත යධොයත හත්ථා යධොතා යහොන්ති. යසො පත්යතොදකං ඡඩ්යඩති

නාතිදූයරනාච්චාසන්යන, නච විච්ඡඩ්ඩයමායනො.යසොභුත්තාවීනපත්තං

භූමයං නික්ඛිපති නාතිදූයර නාච්චාසන්යන, න ච අනත්ථියකො පත්යතන

යහොති, න ච අතියවලානුරක්ඛී පත්තස්මං. යසො භුත්තාවී මුහුත්තං තුණ්හී

නිසීදති, නචඅනුයමොදනස්සකාලමතිනායමති.යසොභුත්තාවීඅනුයමොදති, න

තං භත්තං ගරහති, න අඤ්ඤං භත්තං පටිකඞ්ඛති; අඤ්ඤදත්ථු ධම්මයා
කථායතං පරිසංසන්දස්යසතිසමාදයපතිසමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.යසො
තං පරිසං ධම්මයා කථාය සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා

සම්පහංයසත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමති. යසො නාතිසීඝං ගච්ඡති, 

නාතිසණිකං ගච්ඡති, න ච මුච්චිතුකායමො ගච්ඡති; න ච තස්ස යභොයතො

යගොතමස්සකායයචීවරංඅච්චුක්කට්ඨංයහොතිනචඅච්යචොක්කට්ඨං, නච

කායස්මං අල්ලීනං න ච කායස්මා අපකට්ඨං; න ච තස්ස යභොයතො

යගොතමස්ස කායම්හා වායතො චීවරං අපවහති; න ච තස්ස යභොයතො 

යගොතමස්ස කායය රයජොජල්ලං උපලිම්පති. යසො ආරාමගයතො නිසීදති

පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජපායදපක්ඛායලති; නචයසොභවංයගොතයමො
පාදමණ්ඩනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති.යසොපායදපක්ඛායලත්වානිසීදති 
පල්ලඞ්කං ආභුමත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා.

යසො යනව අත්තබයාබාධාය යචයතති, න පරබයාබාධාය යචයතති, න

උභයබයාබාධාය යචයතති; අත්තහිතපරහිතඋභයහිතසබ්බයලොකහිතයමව 
යසො භවං යගොතයමො චින්යතන්යතො නිසින්යනො යහොති. යසො ආරාමගයතො

පරිසතිධම්මංයදයසති, නතංපරිසංඋස්සායදති, නතං පරිසංඅපසායදති; 
අඤ්ඤදත්ථු ධම්මයා කථාය තං පරිසං සන්දස්යසති සමාදයපති 

සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො යඛො පනස්ස යභොයතො යගොතමස්ස මුඛයතො

යඝොයසො නිච්ඡරති–විස්සට්යඨොච, විඤ්යඤයයයොච, මඤ්ජුච, සවනීයයොච, 

බන්දුච, අවිසාරීච, ගම්භීයරොච, නින්නාදීච.යථාපරිසංයඛොපනයසොභවං 

යගොතයමො සයරන විඤ්ඤායපති, න චස්ස බහිද්ධා පරිසාය යඝොයසො
නිච්ඡරති. යත යතන යභොතා යගොතයමන ධම්මයා කථාය සන්දස්සිතා
සමාදපිතා සමුත්යතමතා සම්පහංසිතා උට්ඨායාසනා පක්කමන්ති
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පටුන 

අවයලොකයමානායයව [අපයලොකයමානායයව (සී. ක.)] අවිජහිතත්තා 

[අවිජහන්තාභායවන (සී. සයා. කං. .).)]. අද්දසාම යඛො මයං, යභො, තං

භවන්තං යගොතමං ගච්ඡන්තං, අද්දසාම ඨිතං, අද්දසාම අන්තරඝරං

පවිසන්තං, අද්දසාම අන්තරඝයර නිසින්නං තුණ්හීභූතං, අද්දසාම 

අන්තරඝයරභුඤ්ජන්තං, අද්දසාමභුත්තාවිංනිසින්නංතුණ්හීභූතං, අද්දසාම 

භුත්තාවිංඅනුයමොදන්තං, අද්දසාමආරාමං ගච්ඡන්තං, අද්දසාම ආරාමගතං

නිසින්නං තුණ්හීභූතං, අද්දසාම ආරාමගතං පරිසති ධම්මං යදයසන්තං.

එදියසොච එදියසොචයසොභවංයගොතයමො, තයතොචභියයයො’’ති. 

388. එවං වුත්යත, බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං 
උත්තරාසඞ්ගංකරිත්වායයනභගවායතනඤ්ජලිංපණායමත්වාතික්ඛත්තුං

උදානංඋදායනති – 

‘‘නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස. 

‘‘නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස. 

‘‘නයමො තස්සභගවයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

‘‘අප්යපව නාම මයං කදාචි කරහචි යතන යභොතා යගොතයමන

සමාගච්යඡයයාම? අප්යපවනාමසියායකොචියදවකථාසල්ලායපො’’ති! 

389. අථයඛොභගවාවියදයහසුඅනුපුබ්යබනචාරිකංචරමායනොයයන 
මථිලා තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා මථිලායං විහරති මඝයදවම්බවයන.

අස්යසොසුංයඛො මථියලයයකා [යමථියලයයකා(සී..).)] බ්රාහ්මණගහපතිකා – 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො 
වියදයහසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි

භික්ඛුසයතහි මථිලං අනුප්පත්යතො, මථිලායං විහරති මඝයදවම්බවයන. තං
යඛොපනභවන්තංයගොතමංඑවං කලයායණොකිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො–
‘ඉතිපියසොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනොසුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවාති. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං 
සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං දස්සනං
යහොතී’’’ති. 

අථ යඛො මථියලයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා අප්යපකච්යච භගවන්තං අභිවායදත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු; අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, 
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සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු; 

අප්යපකච්යචයයනභගවායතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඑකමන්තං නිසීදිංසු; 

අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං

නිසීදිංසු; අප්යපකච්යචතුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු. 

390. අස්යසොසි යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, 

යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො මථිලං අනුප්පත්යතො, 
මථිලායං විහරති මඝයදවම්බවයන’’ති. අථ යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො
සම්බහුයලහි සාවයකහි සද්ධිං යයන මඝයදවම්බවනං යතනුපසඞ්කම. අථ
යඛොබ්රහ්මායුයනොබ්රාහ්මණස්සඅවිදූයර අම්බවනස්සඑතදයහොසි–‘‘නයඛො
යමතංපතිරූපංයයොහංපුබ්යබඅප්පටිසංවිදියතො සමණංයගොතමංදස්සනාය
උපසඞ්කයමයය’’න්ති.අථයඛොබ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤතරංමාණවකං

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, මාණවක, යයන සමයණො යගොතයමො 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාමමවචයනනසමණංයගොතමංඅප්පාබාධං

අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡ – ‘බ්රහ්මායු, යභො යගොතම, 
බ්රාහ්මයණො භවන්තං යගොතමං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං

ඵාසුවිහාරංපුච්ඡතී’ති.එවඤ්ච වයදහි–‘බ්රහ්මායු, යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො

මණ්යණො වුඩ්යඪො මහල්ලයකො අද්ධගයතො වයයොඅනුප්පත්යතො, 

වීසවස්සසතියකො ජාතියා, තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං

සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, යවයයාකරයණො, 

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො. යාවතා, යභො, 

බ්රාහ්මණගහපතිකා මථිලායං පටිවසන්ති, බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො

අග්ගමක්ඛායති – යදිදං යභොයගහි; බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො

අග්ගමක්ඛායති – යදිදං මන්යතහි; බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො
අග්ගමක්ඛායති –යදිදංආයුනායචවයසසා ච. යසො යභොයතොයගොතමස්ස
දස්සනකායමො’’’ති. 

‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යසො මාණවයකො බ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්ස

පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං 
සම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.

එකමන්තංඨියතො යඛොයසොමාණවයකොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘බ්රහ්මායු, 

යභො යගොතම, බ්රාහ්මයණො භවන්තං යගොතමං අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං

ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡති; එවඤ්ච වයදති – ‘බ්රහ්මායු, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මයණො මණ්යණො වුඩ්යඪො මහල්ලයකො අද්ධගයතො 

වයයොඅනුප්පත්යතො, වීසවස්සසතියකො ජාතියා, තිණ්ණං යවදානං පාරගූ

සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, 

යවයයාකරයණො, යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො.යාවතා, යභො, 

බ්රාහ්මණගහපතිකා මථිලායං පටිවසන්ති, බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො

අග්ගමක්ඛායති – යදිදං යභොයගහි; බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො

අග්ගමක්ඛායති – යදිදං මන්යතහි; බ්රහ්මායු යතසං බ්රාහ්මයණො 
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අග්ගමක්ඛායති –යදිදංආයුනායචවයසසා ච. යසොයභොයතොයගොතමස්ස

දස්සනකායමො’’’ති. ‘‘යස්සදානි, මාණව, බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො කාලං
මඤ්ඤතී’’ති. අථ යඛො යසො මාණවයකො යයන බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං එතදයවොච –
‘‘කතාවකායසො යඛොම්හි භවතා සමයණන යගොතයමන. යස්සදානි භවං
කාලං මඤ්ඤතී’’ති. 

391. අථ යඛොබ්රහ්මායුබ්රාහ්මයණොයයන භගවායතනුපසඞ්කම.අද්දසා
යඛො සා පරිසා බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වානඔරමය 

[ඔරමත්ථ(සයා.කං..).), ඔරමථ, ඔරමති(ක.), අථනං(සී.), ඔරමයාතිපන
ත්වාපච්චයන්තතථසංවණ්ණනානුරූපං වියසොධිතපදං] ඔකාසමකාසියථාතං
ඤාතස්සයසස්සියනො.අථයඛොබ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණොතංපරිසංඑතදයවොච–

‘‘අලං, යභො!නිසීදථතුම්යහසයකආසයන.ඉධාහංසමණස්ස යගොතමස්ස
සන්තියකනිසීදිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො බ්රහ්මායු
බ්රාහ්මයණො භගවයතො කායය ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි සමන්යනසි.
අද්දසා යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො භගවයතො කායය 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව. ද්වීසු 
මහාපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති –

යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතාය ච. අථ යඛො බ්රහ්මායු
බ්රාහ්මයණොභගවන්තංගාථාහි අජ්ඣභාසි– 

‘‘යයයමද්වත්තිංසාතිසුතා, මහාපුරිසලක්ඛණා; 

දුයවයතසංනපස්සාම, යභොයතොකායස්මංයගොතම. 

‘‘කච්චියකොයසොහිතංයභොයතො, වත්ථගුය්හංනරුත්තම; 

නාරීසමානසව්හයා, කච්චිමව්හානදස්සකා [නාරීසහනාමසව්හයා, 

කච්චිමව්හානරස්සිකා; (සී.සයා.කං. .).)]. 

‘‘කච්චිපහූතමව්යහොසි, යථාතංජානියාමයස; 

නින්නාමයයතංපහූතං, කඞ්ඛංවිනයයනොඉයස. 

‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 

කතාවකාසාපුච්ඡාම, යංකිඤ්චිඅභිපත්ථිත’’න්ති. 

392. අථයඛොභගවයතොඑතදයහොසි– ‘‘පස්සතියඛොයමඅයංබ්රහ්මායු 

බ්රාහ්මයණො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව.
ද්වීසු මහාපුරිසලක්ඛයණසුකඞ්ඛතිවිචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චතිනසම්පසීදති–



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 
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පටුන 

යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතාය චා’’ති. අථ යඛො භගවා
තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි යථා අද්දස බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො
භගවයතොයකොයසොහිතං වත්ථගුය්හං.අථයඛොභගවාමව්හංනින්නායමත්වා

උයභොපිකණ්ණයසොතානිඅනුමසිපටිමසි; උයභොපිනාසිකයසොතානි අනුමසි

පටිමසි; යකවලම්පි නලාටමණ්ඩලං මව්හාය ඡායදසි. අථ යඛො භගවා
බ්රහ්මායුංබ්රාහ්මණංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘යයයතද්වත්තිංසාතිසුතා, මහාපුරිසලක්ඛණා; 

සබ්යබයතමමකායස්මං, මායත [මායවො (ක.)] කඞ්ඛාහුබ්රාහ්මණ. 

‘‘අභිඤ්යඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භායවතබ්බඤ්චභාවිතං; 

පහාතබ්බංපහීනංයම, තස්මාබුද්යධොස්මබ්රාහ්මණ. 

‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 

කතාවකායසොපුච්ඡස්සු, යංකිඤ්චිඅභිපත්ථිත’’න්ති. 

393. අථ යඛො බ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්ස එතදයහොසි – ‘‘කතාවකායසො
යඛොම්හි සමයණන යගොතයමන. කිං නු යඛො අහං සමණං යගොතමං

පුච්යඡයයං – ‘දිට්ඨධම්මකං වා අත්ථං සම්පරායිකං වා’’’ති. අථ යඛො
බ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්සඑතදයහොසි–‘‘කුසයලොයඛොඅහංදිට්ඨධම්මකානං
අත්ථානං.අඤ්යඤපිමං දිට්ඨධම්මකංඅත්ථංපුච්ඡන්ති.යංනූනාහංසමණං
යගොතමං සම්පරායිකංයයව අත්ථං පුච්යඡයය’’න්ති. අථ යඛො බ්රහ්මායු

බ්රාහ්මයණොභගවන්තංගාථාහිඅජ්ඣභාසි – 

‘‘කථංයඛොබ්රාහ්මයණොයහොති, කථංභවතියවදගූ; 

යතවිජ්යජොයභොකථංයහොති, යසොත්ථියයොකින්තිවුච්චති. 

‘‘අරහංයභොකථංයහොති, කථංභවතියකවලී; 

මුනිචයභොකථංයහොති, බුද්යධොකින්තිපවුච්චතී’’ති. 

394. අථ යඛොභගවාබ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවදි, සග්ගාපායඤ්ච පස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතොමුනි. 

‘‘චිත්තංවිසුද්ධංජානාති, මුත්තංරායගහිසබ්බයසො; 

පහීනජාතිමරයණො, බ්රහ්මචරියස්සයකවලී; 

පාරගූසබ්බධම්මානං, බුද්යධොතාදීපවුච්චතී’’ති. 

එවංවුත්යත, බ්රහ්මායුබ්රාහ්මයණොඋට්ඨායාසනාඑකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා භගවයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවයතො පාදානි මුයඛන ච 

පරිචුම්බති, පාණීහිචපරිසම්බාහති, නාමඤ්චසායවති–‘‘බ්රහ්මායුඅහං, යභො
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යගොතම, බ්රාහ්මයණො; බ්රහ්මායුඅහං, යභොයගොතම, බ්රාහ්මයණො’’ති.අථයඛො

සාපරිසා අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතාඅයහොසි–‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතං

වත, යභො! යත්ර හි නාමායං බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණොඤායතො යසස්සී එවරූපං
පරමනිපච්චකාරං කරිස්සතී’’ති. අථ යඛො භගවා බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං

එතදයවොච – ‘‘අලං, බ්රාහ්මණ, උට්ඨහනිසීදත්වංසයකආසයනයයතොයත
මයිචිත්තංපසන්න’’න්ති.අථයඛො බ්රහ්මායුබ්රාහ්මයණොඋට්ඨහිත්වාසයක
ආසයනනිසීදි. 

395. අථ යඛොභගවාබ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්සඅනුපුබ්බංකථංකයථසි, 

යසයයථිදං – දානකථං, සීලකථං, සග්ගකථං; කාමානං ආදීනවං ඔකාරං
සංකියලසං යනක්ඛම්යම ආනිසංසං පකායසසි. යදා භගවා අඤ්ඤාසි
බ්රහ්මායුං බ්රාහ්මණං කල්ලචිත්තං මුදුචිත්තං විනීවරණචිත්තං උදග්ගචිත්තං

පසන්නචිත්තං, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකා ධම්මයදසනාතංපකායසසි

– දුක්ඛං, සමුදයං, නියරොධං, මග්ගං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං

අපගතකාළකං සම්මයදව රජනං පටිග්ගණ්යහයය, එවයමව බ්රහ්මායුස්ස 
බ්රාහ්මණස්සතස්මංයයවආසයනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි–‘‘යං
කිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති. අථ යඛො බ්රහ්මායු
බ්රාහ්මයණො දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො පරියයොගාළ්හධම්යමො
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විගතකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො

සත්ථුසාසයන භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, 

අභික්කන්තං, යභො යගොතම! යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්මතං වා

උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි 

දක්ඛන්තීති – එවයමවං යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො 
පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග
පාණුයපතං සරණං ගතං. අධිවායසතු ච යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය
භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. අධිවායසසි භගවා තුණ්හීභායවන. අථ
යඛො බ්රහ්මායු බ්රාහ්මයණො භගවයතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා

භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාම. අථ යඛො බ්රහ්මායු 
බ්රාහ්මයණොතස්සා රත්තියා අච්චයයනසයකනියවසයනපණීතං ඛාදනීයං

යභොජනීයං පටියාදායපත්වාභගවයතොකාලංආයරොචායපසි–‘‘කායලො, යභො

යගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන

බ්රහ්මායුස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. අථ යඛො බ්රහ්මායු 

බ්රාහ්මයණො සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛාදනීයයන
යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො භගවා තස්ස
සත්තාහස්ස අච්චයයන වියදයහසු චාරිකං පක්කාම. අථ යඛො බ්රහ්මායු
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බ්රාහ්මයණො අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො කාලමකාසි. අථ යඛො සම්බහුලා 

භික්ඛූ යයන භගවා යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ

භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘බ්රහ්මායු, භන්යත, බ්රාහ්මයණො කාලඞ්කයතො. 

තස්සකා ගති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? ‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, බ්රහ්මායු

බ්රාහ්මයණො පච්චපාදිධම්මස්සානුධම්මං, නචමංධම්මාධිකරණංවියහයසසි.

බ්රහ්මායු, භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං

පරික්ඛයාඔපපාතියකො යහොති, තත්ථපරිනිබ්බායී, අනාවත්තිධම්යමොතස්මා
යලොකා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.අත්තමනායතභික්ඛූභගවයතො භාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

බ්රහ්මායුසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. යසලසුත්තං 

396. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා අඞ්ගුත්තරායපසු චාරිකං
චරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංඅඩ්ඪයතළයසහි භික්ඛුසයතහියයන
ආපණංනාමඅඞ්ගුත්තරාපානංනිගයමොතදවසරි.අස්යසොසියඛොයකණියයො 

ජටියලො – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා
පබ්බමයතොඅඞ්ගුත්තරායපසු චාරිකංචරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං
අඩ්ඪයතළයසහිභික්ඛුසයතහිආපණං අනුප්පත්යතො.තංයඛොපනභවන්තං

යගොතමංඑවංකලයායණොකිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ 
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථිසත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවාති. යසො
ඉමං යලොකං සයදවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං
සයදවමනුස්සංසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාපයවයදති.යසොධම්මංයදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකල්යාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසති.සාධුයඛො
පනතථාරූපානංඅරහතංදස්සනංයහොතී’’’ති. 

අථ යඛො යකණියයො ජටියලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොයකණියංජටිලං

භගවා ධම්මයාකථායසන්දස්යසසිසමාදයපසිසමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි. 

අථ යඛො යකණියයො ජටියලො භගවතා ධම්මයා කථාය සන්දස්සියතො
සමාදපියතො සමුත්යතමයතො සම්පහංසියතො භගවන්තං එතදයවොච –
‘‘අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං

භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. එවං වුත්යත, භගවා යකණියං ජටිලං එතදයවොච – 

‘‘මහායඛො, යකණිය, භික්ඛුසඞ්යඝොඅඩ්ඪයතළසානිභික්ඛුසතානි, ත්වඤ්ච
බ්රාහ්මයණසු අභිප්පසන්යනො’’ති. දුතියම්පි යඛො යකණියයො ජටියලො

භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘කිඤ්චාපියඛො, යභොයගොතම, මහාභික්ඛුසඞ්යඝො
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පටුන 

අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි, අහඤ්ච බ්රාහ්මයණසු අභිප්පසන්යනො; 
අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං 
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. දුතියම්පි යඛො භගවා යකණියං ජටිලං එතදයවොච –

‘‘මහායඛො, යකණිය, භික්ඛුසඞ්යඝොඅඩ්ඪයතළසානිභික්ඛුසතානි, ත්වඤ්ච
බ්රාහ්මයණසු අභිප්පසන්යනො’’ති. තතියම්පි යඛො යකණියයො ජටියලො

භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘කිඤ්චාපියඛො, යභොයගොතම, මහාභික්ඛුසඞ්යඝො

අඩ්ඪයතළසානි භික්ඛුසතානි, අහඤ්ච බ්රාහ්මයණසු අභිප්පසන්යනො; 
අධිවායසතු යම භවං යගොතයමො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං 

භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන.අථයඛො යකණියයො
ජටියලොභගවයතොඅධිවාසනංවිදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනසයකොඅස්සයමො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා මත්තාමච්යච ඤාතිසායලොහියත

ආමන්යතසි – ‘‘සුණන්තු යම යභොන්යතො, මත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා; 
සමයණො යම යගොතයමො නිමන්තියතො ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං 

භික්ඛුසඞ්යඝන.යයනයමකායයවයයාවටිකං [කායයවයාවට්ටිකං(සී. සයා.

කං.), කායයවයයාවතිකං (ක.)] කයරයයාථා’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො 
යකණියස්ස ජටිලස්ස මත්තාමච්චාඤාතිසායලොහිතා යකණියස්ස ජටිලස්ස

පටිස්සුත්වා අප්යපකච්යච උද්ධනානි ඛණන්ති, අප්යපකච්යච කට්ඨානි 

ඵායලන්ති, අප්යපකච්යචභාජනානියධොවන්ති, අප්යපකච්යචඋදකමණිකං

පතිට්ඨායපන්ති, අප්යපකච්යච ආසනානි පඤ්ඤයපන්ති. යකණියයො පන
ජටියලොසාමංයයවමණ්ඩලමාලං පටියායදති. 

397. යතනයඛොපනසමයයනයසයලොබ්රාහ්මයණොආපයණපටිවසති
තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං

ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, යවයයාකරයණො, 

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයො, තීණිච මාණවකසතානිමන්යත
වායචති. යතන යඛො පන සමයයනයකණියයො ජටියලො යසයල බ්රාහ්මයණ 
අභිප්පසන්යනොයහොති. අථ යඛො යසයලොබ්රාහ්මයණොතීහිමාණවකසයතහි
පරිවුයතො ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයන
යකණියස්ස ජටිලස්ස අස්සයමො යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො යසයලො
බ්රාහ්මයණො යකණියස්ස ජටිලස්ස අස්සයම අප්යපකච්යච උද්ධනානි

ඛණන්යත, අප්යපකච්යච කට්ඨානි ඵායලන්යත, අප්යපකච්යච භාජනානි

යධොවන්යත, අප්යපකච්යච උදකමණිකං පතිට්ඨායපන්යත, අප්යපකච්යච

ආසනානි පඤ්ඤයපන්යත, යකණියං පන ජටිලං සාමංයයව මණ්ඩලමාලං
පටියායදන්තං. දිස්වාන යකණියං ජටිලං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යභොයතො 
යකණියස්සආවායහොවාභවිස්සතිවිවායහොවාභවිස්සතිමහායඤ්යඤොවා

පච්චුපට්ඨියතො, රාජා වා මාගයධො යසනියයො බම්බසායරො නිමන්තියතො

ස්වාතනාය සද්ධිං බලකායයනා’’ති? ‘‘න යම, යභො යසල, ආවායහො 
භවිස්සතිනපිවිවායහොභවිස්සතිනපිරාජා මාගයධොයසනියයොබම්බසායරො

නිමන්තියතොස්වාතනායසද්ධිංබලකායයන; අපිචයඛොයම මහායඤ්යඤො

පච්චුපට්ඨියතො. අත්ථි, යභො, සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා 
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පබ්බමයතොඅඞ්ගුත්තරායපසුචාරිකංචරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං 
අඩ්ඪයතළයසහිභික්ඛුසයතහිආපණංඅනුප්පත්යතො.තංයඛොපනභවන්තං
යගොතමංඑවංකලයායණො කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථිසත්ථා යදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’ති.යසො
යමනිමන්තියතොස්වාතනායභත්තංසද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. 

‘‘බුද්යධොති – යභොයකණිය, වයදසි’’? 

‘‘බුද්යධොති–යභොයසල, වදාම’’. 

‘‘බුද්යධොති–යභොයකණිය, වයදසි’’? 

‘‘බුද්යධොති–යභොයසල, වදාමී’’ති. 

398. අථ යඛො යසලස්ස බ්රාහ්මණස්ස එතදයහොසි – ‘‘යඝොයසොපි යඛො

එයසො දුල්ලයභො යලොකස්මං – යදිදං ‘බුද්යධො’ති [යදිදං බුද්යධො බුද්යධොති 

(ක.)]. ආගතානියඛොපනම්හාකංමන්යතසුද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, 
යයහි සමන්නාගතස්සමහාපුරිසස්ස ද්යවයයවගතියයොභවන්තිඅනඤ්ඤා. 

සයච අගාරං අජ්ඣාවසති, රාජා යහොති චක්කවත්තී ධම්මයකො ධම්මරාජා
චාතුරන්යතො විමතාවීජනපදත්ථාවරියප්පත්යතොසත්තරතනසමන්නාගයතො.

තස්සිමානිසත්තරතනානි භවන්ති, යසයයථිදං–චක්කරතනං, හත්ථිරතනං, 

අස්සරතනං, මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං, ගහපතිරතනං, පරිණායකරතනයමව
සත්තමං. පයරොසහස්සං යඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරයසනප්පමද්දනා. යසො ඉමං පථවිං සාගරපරියන්තං අදණ්යඩන
අසත්යථනධම්යමනඅභිවිමයඅජ්ඣාවසති.සයචපනඅගාරස්මාඅනගාරියං 

පබ්බජති, අරහංයහොතිසම්මාසම්බුද්යධොයලොයකවිවට්ටච්ඡයදො’’. 

‘‘කහංපන, යභොයකණිය, එතරහියසොභවංයගොතයමො විහරතිඅරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති? එවං වුත්යත, යකණියයො ජටියලො දක්ඛිණං බාහුං

පග්ගයහත්වා යසලං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘‘යයයනසා, යභො යසල, 
නීලවනරාජී’’ති. අථයඛො යසයලො බ්රාහ්මයණොතීහිමාණවකසයතහිසද්ධිං
යයනභගවායතනුපසඞ්කම.අථයඛොයසයලො බ්රාහ්මයණොයතමාණවයක

ආමන්යතසි – ‘‘අප්පසද්දා යභොන්යතො ආගච්ඡන්තු පයද පදං [පායද පාදං

(සී.)] නික්ඛිපන්තා; දුරාසදා [දූරසද්දා (ක.)] හි යත භගවන්යතො සීහාව

එකචරා.යදාචාහං, යභො, සමයණනයගොතයමනසද්ධිංමන්යතයයං, මායම
යභොන්යතොඅන්තරන්තරාකථංඔපායතථ. කථාපරියයොසානංයමභවන්යතො

ආගයමන්තූ’’ති.අථයඛොයසයලොබ්රාහ්මයණොයයනභගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසයලො
බ්රාහ්මයණොභගවයතොකායය ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානිසමන්යනසි. 
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අද්දසා යඛො යසයලො බ්රාහ්මයණො භගවයතො කායය 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව. ද්වීසු 
මහාපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති –

යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතාය ච. අථ යඛො භගවයතො
එතදයහොසි – ‘‘පස්සති යඛො යම අයං යසයලො බ්රාහ්මයණො 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි, යයභුයයයන ඨයපත්වා ද්යව. ද්වීසු 
මහාපුරිසලක්ඛයණසු කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති –

යකොයසොහියත ච වත්ථගුය්යහ, පහූතමව්හතාය චා’’ති. අථ යඛො භගවා

තථාරූපං ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි, යථා අද්දස යසයලො බ්රාහ්මයණො
භගවයතොයකොයසොහිතං වත්ථගුය්හං.අථයඛොභගවාමව්හංනින්නායමත්වා

උයභොපිකණ්ණයසොතානිඅනුමසිපටිමසි; උයභොපිනාසිකයසොතානිඅනුමසි

පටිමසි; යකවලම්පි නලාටමණ්ඩලං මව්හාය ඡායදසි. අථ යඛො යසලස්ස
බ්රාහ්මණස්ස එතදයහොසි – ‘‘සමන්නාගයතො යඛො සමයණො යගොතයමො 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහිපරිපුණ්යණහි, යනොඅපරිපුණ්යණහි; යනොච
යඛොනං ජානාම බුද්යධො වා යනො වා. සුතං යඛො පන යමතං බ්රාහ්මණානං
වුද්ධානංමහල්ලකානං ආචරියපාචරියානංභාසමානානං–‘යයයතභවන්ති
අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යත සයක වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තානං
පාතුකයරොන්තී’ති.යංනූනාහංසමණංයගොතමංසම්මුඛා සාරුප්පාහිගාථාහි
අභිත්ථයවයය’’න්ති. 

399. අථ යඛො යසයලො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං සම්මුඛා සාරුප්පාහි 
ගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘පරිපුණ්ණකායයොසුරුචි, සුජායතොචාරුදස්සයනො; 

සුවණ්ණවණ්යණොසි භගවා, සුසුක්කදායඨොසි වීරියවා [විරියවා (සී.

සයා.කං..).)]. 

‘‘නරස්සහිසුජාතස්ස, යයභවන්තිවියඤ්ජනා; 

සබ්යබයතතවකායස්මං, මහාපුරිසලක්ඛණා. 

‘‘පසන්නයනත්යතො සුමුයඛො, බ්රහා [බ්රහ්මා (සයා. කං. ක.)] උජු

පතාපවා; 

මජ්යඣසමණසඞ්ඝස්ස, ආදිච්යචොවවියරොචසි. 

‘‘කලයාණදස්සයනොභික්ඛු, කඤ්චනසන්නිභත්තයචො; 

කිංයතසමණභායවන, එවංඋත්තමවණ්ණියනො. 

‘‘රාජාඅරහසිභවිතුං, චක්කවත්තීරයථසයභො; 

චාතුරන්යතො විමතාවී, ජම්බුසණ්ඩස්ස [ජම්බුමණ්ඩස්ස (ක.)] 
ඉස්සයරො. 
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‘‘ඛත්තියා යභොගිරාජායනො, අනුයන්තා [අනුයුත්තා (සී. සයා. කං.

.).)] භවන්තුයත; 

රාජාභිරාජාමනුමන්යදො, රජ්ජංකායරහියගොතම’’. 

‘‘රාජාහමස්ම යසලාති, ධම්මරාජා අනුත්තයරො; 

ධම්යමනචක්කංවත්යතම, චක්කංඅප්පටිවත්තියං’’. 

‘‘සම්බුද්යධොපටිජානාසි, ධම්මරාජාඅනුත්තයරො; 

‘ධම්යමනචක්කංවත්යතම’, ඉතිභාසසියගොතම. 

‘‘යකොනුයසනාපතියභොයතො, සාවයකොසත්ථුරන්වයයො; 

යකොයතතමනුවත්යතති, ධම්මචක්කංපවත්තිතං’’. 

‘‘මයාපවත්තිතංචක්කං, (යසලාතිභගවාධම්මචක්කංඅනුත්තරං; 

සාරිපුත්යතොඅනුවත්යතති, අනුජායතොතථාගතං. 

‘‘අභිඤ්යඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, භායවතබ්බඤ්චභාවිතං; 

පහාතබ්බංපහීනංයම, තස්මාබුද්යධොස්මබ්රාහ්මණ. 

‘‘විනයස්සුමයිකඞ්ඛං, අධිමුච්චස්සුබ්රාහ්මණ; 

දුල්ලභංදස්සනංයහොති, සම්බුද්ධානංඅභිණ්හයසො. 

‘‘යයසං යවදුල්ලයභොයලොයක, පාතුභායවො අභිණ්හයසො; 

යසොහංබ්රාහ්මණසම්බුද්යධො, සල්ලකත්යතොඅනුත්තයරො. 

‘‘බ්රහ්මභූයතොඅතිතුයලො, මාරයසනප්පමද්දයනො; 

සබ්බාමත්යතවසීකත්වා, යමොදාමඅකුයතොභයයො’’. 

‘‘ඉමංයභොන්යතොනිසායමථ, යථාභාසතිචක්ඛුමා; 

සල්ලකත්යතොමහාවීයරො, සීයහොවනදතීවයන. 

‘‘බ්රහ්මභූතං අතිතුලං, මාරයසනප්පමද්දනං; 

යකොදිස්වානප්පසීයදයය, අපිකණ්හාභිජාතියකො. 

‘‘යයොමංඉච්ඡතිඅන්යවතු, යයොවානිච්ඡතිගච්ඡතු; 

ඉධාහංපබ්බමස්සාම, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’. 

‘‘එතඤ්යච [එවඤ්යච (සයා. කං.)] රුච්චති යභොයතො, 

සම්මාසම්බුද්ධසාසනං [සම්මාසම්බුද්ධසාසයන (කත්ථචි

සුත්තනිපායත)]; 

මයම්පිපබ්බමස්සාම, වරපඤ්ඤස්සසන්තියක’’. 
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‘‘බ්රාහ්මණාතිසතාඉයම, යාචන්තිපඤ්ජලීකතා; 

බ්රහ්මචරියංචරිස්සාම, භගවාතවසන්තියක’’. 

‘‘ස්වාක්ඛාතං බ්රහ්මචරියං, (යසලාතිභගවා සන්දිට්ඨිකමකාලිකං; 

යත්ථඅයමොඝාපබ්බජ්ජා, අප්පමත්තස්සසික්ඛයතො’’ති. 

අලත්ථ යඛො යසයලො බ්රාහ්මයණො සපරියසො භගවයතො සන්තියක

පබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්පදං. 

400. අථ යඛො යකණියයො ජටියලො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක 
අස්සයම පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං පටියාදායපත්වා භගවයතො කාලං 

ආයරොචායපසි – ‘‘කායලො, යභො යගොතම, නිට්ඨිතං භත්ත’’න්ති. අථ යඛො
භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන යකණියස්ස

ජටිලස්ස අස්සයමො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. අථ යඛො යකණියයො ජටියලො බුද්ධප්පමුඛං

භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි, 
සම්පවායරසි. අථ යඛො යකණියයො ජටියලො භගවන්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොයකණියංජටිලං භගවාඉමාහිගාථාහිඅනුයමොදි– 

‘‘අග්ගිහුත්තමුඛායඤ්ඤා, සාවිත්තීඡන්දයසොමුඛං; 

රාජාමුඛංමනුස්සානං, නදීනංසාගයරොමුඛං. 

‘‘නක්ඛත්තානං මුඛංචන්යදො, ආදිච්යචොතපතං මුඛං; 

පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමානානං, සඞ්යඝොයවයජතංමුඛ’’න්ති. 

අථ යඛො භගවා යකණියං ජටිලං ඉමාහි ගාථාහි අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාම. 

අථ යඛො ආයස්මා යසයලො සපරියසො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො පනායස්මා යසයලො 
සපරියසොඅරහතංඅයහොසි.අථයඛොආයස්මායසයලොසපරියසොයයනභගවා 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා එකංසං චීවරං කත්වා යයන භගවා
යතනඤ්ජලිංපණායමත්වා භගවන්තංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යං තංසරණමාගම්ම, ඉයතොඅට්ඨම චක්ඛුමා; 

සත්තරත්යතන [අනුත්තයරන(ක.)] භගවා, දන්තම්හතවසාසයන. 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

299 

පටුන 

‘‘තුවංබුද්යධොතුවංසත්ථා, තුවංමාරාභිභූමුනි; 

තුවංඅනුසයයයඡත්වා, තිණ්යණොතායරසිමංපජං. 

‘‘උපධීයතසමතික්කන්තා, ආසවායතපදාලිතා; 

සීයහොවඅනුපාදායනො, පහීනභයයභරයවො. 

‘‘භික්ඛයවොතිසතාඉයම, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා; 

පායදවීරපසායරහි, නාගාවන්දන්තුසත්ථුයනො’’ති. 

යසලසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. අස්සලාෙනසුත්තං 

401. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනනානායවරජ්ජකානං
බ්රාහ්මණානං පඤ්චමත්තානි බ්රාහ්මණසතානි සාවත්ථියං පටිවසන්ති
යකනචියදවකරණීයයන.අථයඛොයතසං බ්රාහ්මණානංඑතදයහොසි–‘‘අයං
යඛො සමයණො යගොතයමො චාතුවණ්ණිං සුද්ධිං පඤ්ඤයපති. යකො නු යඛො

පයහොති සමයණන යගොතයමන සද්ධිං අස්මං වචයන පටිමන්යතතු’’න්ති? 
යතනයඛොපන සමයයනඅස්සලායයනොනාමමාණයවොසාවත්ථියංපටිවසති

දහයරො, වුත්තසියරො, යසොළසවස්සුද්යදසියකො ජාතියා, තිණ්ණං යවදානං

පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, 

පදයකො, යවයයාකරයණො, යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො. අථ
යඛොයතසංබ්රාහ්මණානංඑතදයහොසි–‘‘අයංයඛොඅස්සලායයනොමාණයවො

සාවත්ථියං පටිවසති දහයරො, වුත්තසියරො, යසොළසවස්සුද්යදසියකො ජාතියා, 
තිණ්ණං යවදානං පාරගූ…යප.… අනවයයො. යසො යඛො පයහොති සමයණන
යගොතයමනසද්ධිංඅස්මංවචයනපටිමන්යතතු’’න්ති. 

අථයඛොයතබ්රාහ්මණායයනඅස්සලායයනොමාණයවොයතනුපඞ්කමංසු; 

උපසඞ්කමත්වා අස්සලායනං මාණවං එතදයවොචුං – ‘‘අයං, යභො

අස්සලායන, සමයණොයගොතයමොචාතුවණ්ණිංසුද්ධිංපඤ්ඤයපති.එතුභවං
අස්සලායයනො සමයණනයගොතයමනසද්ධිංඅස්මංවචයනපටිමන්යතතූ’’ති 

[පටිමන්යතතුන්ති(.).ක.)]. 

එවං වුත්යත, අස්සලායයනො මාණයවො යත බ්රාහ්මයණ එතදයවොච – 

‘‘සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ධම්මවාදී; ධම්මවාදියනො ච පන 
දුප්පටිමන්තියා භවන්ති. නාහං සක්යකොම සමයණන යගොතයමන සද්ධිං
අස්මංවචයන පටිමන්යතතු’’න්ති.දුතියම්පියඛොයතබ්රාහ්මණාඅස්සලායනං

මාණවං එතදයවොචුං – ‘‘අයං, යභො අස්සලායන, සමයණො යගොතයමො
චාතුවණ්ණිං සුද්ධිං පඤ්ඤයපති. එතු භවං අස්සලායයනො සමයණන

යගොතයමන සද්ධිංඅස්මංවචයනපටිමන්යතතු [පටිමන්යතතුං(සී..).ක.)]. 
චරිතං යඛො පන යභොතා අස්සලායයනන පරිබ්බාජක’’න්ති. දුතියම්පි යඛො
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අස්සලායයනොමාණයවොයතබ්රාහ්මයණ එතදයවොච–‘‘සමයණොඛලු, යභො, 

යගොතයමො ධම්මවාදී; ධම්මවාදියනො ච පන දුප්පටිමන්තියා භවන්ති. නාහං
සක්යකොමසමයණනයගොතයමනසද්ධිංඅස්මංවචයන පටිමන්යතතු’’න්ති.

තතියම්පි යඛො යත බ්රාහ්මණා අස්සලායනං මාණවං එතදයවොචුං – ‘‘අයං, 

යභොඅස්සලායන, සමයණොයගොතයමොචාතුවණ්ණිංසුද්ධිංපඤ්ඤයපති.එතු
භවං අස්සලායයනො සමයණන යගොතයමන සද්ධිං අස්මං වචයන

පටිමන්යතතු [පටිමන්යතතුං (සී. .). ක.)]. චරිතං යඛො පන යභොතා
අස්සලායයනන පරිබ්බාජකං. මා භවං අස්සලායයනො අයුද්ධපරාමතං
පරාජයී’’ති. 

එවං වුත්යත, අස්සලායයනො මාණයවො යත බ්රාහ්මයණ එතදයවොච –

‘‘අද්ධා යඛො අහං භවන්යතො න ලභාම. සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො

ධම්මවාදී; ධම්මවාදියනො ච පන දුප්පටිමන්තියා භවන්ති. නාහං සක්යකොම
සමයණන යගොතයමන සද්ධිං අස්මං වචයන පටිමන්යතතුන්ති. අපි චාහං
භවන්තානංවචයනනගමස්සාමී’’ති. 

402. අථයඛොඅස්සලායයනොමාණයවොමහතාබ්රාහ්මණගයණනසද්ධිං 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො අස්සලායයනො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘බ්රාහ්මණා, යභොයගොතම, එවමාහංසු– ‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, 

හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො; බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො වණ්යණො, කණ්යහො

අඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මයණොවසුජ්ඣන්ති, යනොඅබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව 

බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මතා

බ්රහ්මදායාදා’ති. ඉධ භවං යගොතයමො කිමාහා’’ති? ‘‘දිස්සන්ති [දිස්සන්යත

(සී. සයා. කං. .).)] යඛො පන, අස්සලායන, බ්රාහ්මණානං බ්රාහ්මණියයො
උතුනියයොපි ගබ්භිනියයොපි විජායමානාපි පායමානාපි. යත ච 

බ්රාහ්මණියයොනිජාවසමානාඑවමාහංසු–‘බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, 

හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො; බ්රාහ්මයණොව සුක්යකො වණ්යණො, කණ්යහො

අඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මණාව සුජ්ඣන්ති, යනොඅබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව
බ්රහ්මුයනො පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා බ්රහ්මජා බ්රහ්මනිම්මතා

බ්රහ්මදායාදා’’’ති. ‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ

බ්රාහ්මණා එවයමතං මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, 
හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

403. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අස්සලායන, සුතංයත–‘යයොනකම්යබොයජසු 

අඤ්යඤසු ච පච්චන්තියමසු ජනපයදසු ද්යවව වණ්ණා – අයයයො යචව

දායසොච; අයයයො හුත්වා දායසොයහොති, දායසො හුත්වා අයයයොයහොතී’’’ති? 

‘‘එවං, යභො, සුතං තං යම – ‘යයොනකම්යබොයජසු අඤ්යඤසු ච 

පච්චන්තියමසුජනපයදසුද්යවවවණ්ණා–අයයයොයචවදායසොච; අයයයො
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හුත්වා දායසො යහොති, දායසො හුත්වා අයයයො යහොතී’’’ති. ‘‘එත්ථ, 

අස්සලායන, බ්රාහ්මණානං කිං බලං, යකො අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා

එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො

වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති? ‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, 
අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤොවණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

404. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඛත්තියයොවනුයඛො පාණාතිපාතී
අදින්නාදායී කායමසුමච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො 
සම්ඵප්පලා.)අභිජ්ඣාලුබයාපන්නචිත්යතොමච්ඡාදිට්ඨිකායස්සයභදාපරං

මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය, යනො බ්රාහ්මයණො? 
යවස්යසොව නු යඛො…යප.… සුද්යදොව නු යඛො පාණාතිපාතී අදින්නාදායී
කායමසුමච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලා.)
අභිජ්ඣාලුබයාපන්නචිත්යතොමච්ඡාදිට්ඨිකායස්සයභදා පරංමරණාඅපායං

දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයය, යනොබ්රාහ්මයණො’’ති? ‘‘යනො හිදං, 

යභො යගොතම. ඛත්තියයොපි හි, යභො යගොතම, පාණාතිපාතී අදින්නාදායී
කායමසුමච්ඡාචාරී මුසාවාදී පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලා.) 

අභිජ්ඣාලුබයාපන්නචිත්යතොමච්ඡාදිට්ඨි කායස්සයභදාපරං මරණාඅපායං

දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. බ්රාහ්මයණොපි හි, යභො

යගොතම…යප.… යවස්යසොපි හි, යභො යගොතම…යප.… සුද්යදොපි හි, යභො

යගොතම…යප.… සබ්යබපි හි, යභො යගොතම, චත්තායරො වණ්ණා
පාණාතිපාතියනො අදින්නාදායියනො කායමසුමච්ඡාචාරියනො මුසාවාදියනො
පිසුණවාචා ඵරුසවාචා සම්ඵප්පලාපියනො අභිජ්ඣාලූ බයාපන්නචිත්තා
මච්ඡාදිට්ඨී කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්යජය්යු’’න්ති. ‘‘එත්ථ, අස්සලායන, බ්රාහ්මණානං කිං බලං, යකො
අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති? 

‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං

මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො
වණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

405. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අස්සලායන, බ්රාහ්මයණොවනුයඛො පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො අදින්නාදානා පටිවිරයතො කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරයතො
මුසාවාදා පටිවිරයතොපිසුණායවාචාය පටිවිරයතොඵරුසාය වාචායපටිවිරයතො
සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො සම්මාදිට්ඨි

කායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයය, යනො [යනො

ච (ක.)] ඛත්තියයො යනො යවස්යසො, යනො සුද්යදො’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො 

යගොතම! ඛත්තියයොපි හි, යභො යගොතම, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
අදින්නාදානා පටිවිරයතො කායමසුමච්ඡාචාරා පටිවිරයතො මුසාවාදා
පටිවිරයතො පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො
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පටුන 

සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො සම්මාදිට්ඨි 

කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය.

බ්රාහ්මයණොපි හි, යභො යගොතම…යප.… යවස්යසොපි හි, යභො

යගොතම…යප.… සුද්යදොපි හි, යභො යගොතම…යප.… සබ්යබපි හි, යභො 

යගොතම, චත්තායරොවණ්ණාපාණාතිපාතාපටිවිරතාඅදින්නාදානාපටිවිරතා 
කායමසුමච්ඡාචාරාපටිවිරතාමුසාවාදාපටිවිරතාපිසුණායවාචායපටිවිරතා
ඵරුසාය වාචාය පටිවිරතා සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා අනභිජ්ඣාලූ
අබ්යාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨී කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං

යලොකං උපපජ්යජයය’’න්ති. ‘‘එත්ථ, අස්සලායන, බ්රාහ්මණානං කිං බලං, 
යකො අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති? 

‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං

මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො 
වණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

406. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, බ්රාහ්මයණොව නු යඛො පයහොති 

අස්මං පයදයස අයවරං අබයාබජ්ඣං යමත්තචිත්තං භායවතුං, යනො

ඛත්තියයො, යනො යවස්යසො යනො සුද්යදො’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම!

ඛත්තියයොපිහි, යභොයගොතම, පයහොතිඅස්මංපයදයස අයවරංඅබයාබජ්ඣං

යමත්තචිත්තං භායවතුං; බ්රාහ්මයණොපි හි, යභො යගොතම… යවස්යසොපි හි, 

යභො යගොතම… සුද්යදොපි හි, යභො යගොතම… සබ්යබපි හි, යභො යගොතම, 
චත්තායරො වණ්ණා පයහොන්ති අස්මං පයදයස අයවරං අබයාබජ්ඣං

යමත්තචිත්තං භායවතු’’න්ති. ‘‘එත්ථ, අස්සලායන, බ්රාහ්මණානංකිංබලං, 
යකො අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති? 

‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං

මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො
වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

407. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, බ්රාහ්මයණොව නු යඛො පයහොති 

යසොත්තිසිනානිං ආදාය නදිං ගන්ත්වා රයජොජල්ලං පවායහතුං, යනො 

ඛත්තියයො, යනො යවස්යසො, යනො සුද්යදො’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම!

ඛත්තියයොපිහි, යභො යගොතම, පයහොතියසොත්තිසිනානිංආදායනදිංගන්ත්වා

රයජොජල්ලං පවායහතුං, බ්රාහ්මයණොපි හි, යභො යගොතම… යවස්යසොපි හි, 

යභො යගොතම… සුද්යදොපි හි, යභො යගොතම… සබ්යබපි හි, යභො යගොතම, 

චත්තායරො වණ්ණා පයහොන්ති යසොත්තිසිනානිං ආදාය නදිං ගන්ත්වා

රයජොජල්ලං පවායහතු’’න්ති. ‘‘එත්ථ, අස්සලායන, බ්රාහ්මණානංකිං බලං, 
යකො අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා එවමාහංසු – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො

වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති? 

‘‘කිඤ්චාපි භවං යගොතයමො එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං
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මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො
වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

408. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඉධ රාජා ඛත්තියයො 
මුද්ධාවසිත්යතො නානාජච්චානං පුරිසානං පුරිසසතං සන්නිපායතයය –
‘ආයන්තුයභොන්යතො යය තත්ථඛත්තියකුලා බ්රාහ්මණකුලා රාජඤ්ඤකුලා

උප්පන්නා, සාකස්ස වා සාලස්ස වා [උප්පන්නා සාලස්ස වා (සී. .).)] 

සලළස්ස වා චන්දනස්ස වා පදුමකස්ස වා උත්තරාරණිං ආදාය, අග්ගිං

අභිනිබ්බත්යතන්තු, යතයජො පාතුකයරොන්තු. ආයන්තු පන යභොන්යතො යය

තත්ථ චණ්ඩාලකුලා යනසාදකුලා යවනකුලා [යවණකුලා (සී. .).), 

යවණුකුලා (සයා. කං.)] රථකාරකුලා පුක්කුසකුලා උප්පන්නා, 
සාපානයදොණියාවාසූකරයදොණියාවාරජකයදොණියාවා එරණ්ඩකට්ඨස්සවා

උත්තරාරණිංආදාය, අග්ගිංඅභිනිබ්බත්යතන්තු, යතයජො පාතුකයරොන්තූ’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, අස්සලායන, යයොඑවංනුයඛොයසො [යයොචනුයඛො
(සයා. කං. ක.)] ඛත්තියකුලා බ්රාහ්මණකුලා රාජඤ්ඤකුලා උප්පන්යනහි
සාකස්ස වා සාලස්ස වා සලළස්ස වා චන්දනස්ස වා පදුමකස්ස වා

උත්තරාරණිංආදායඅග්ගිඅභිනිබ්බත්යතො, යතයජොපාතුකයතො, යසොඑවනු 

ඛ්වාස්සඅග්ගිඅච්චිමායචව [ච(සී..).)] වණ්ණවා [වණ්ණිමා(සයා.කං..).

ක.)] චපභස්සයරොච, යතනච සක්කාඅග්ගිනාඅග්ගිකරණීයංකාතුං; යයො
පනයසොචණ්ඩාලකුලායනසාදකුලායවනකුලා රථකාරකුලාපුක්කුසකුලා
උප්පන්යනහි සාපානයදොණියා වා සූකරයදොණියා වා රජකයදොණියා වා 

එරණ්ඩකට්ඨස්ස වා උත්තරාරණිං ආදාය අග්ගි අභිනිබ්බත්යතො, යතයජො

පාතුකයතො ස්වාස්සඅග්ගිනයචවඅච්චිමානචවණ්ණවානචපභස්සයරො, 

නච යතනසක්කා අග්ගිනා අග්ගිකරණීයංකාතු’’න්ති? ‘‘යනො හිදං, යභො

යගොතම! යයොපි හි යසො [යයො යසො (සී. .).)], යභො යගොතම, ඛත්තියකුලා 
බ්රාහ්මණකුලාරාජඤ්ඤකුලාඋප්පන්යනහිසාකස්සවාසාලස්සවාසලළස්ස

වා චන්දනස්සවාපදුමකස්සවාඋත්තරාරණිංආදායඅග්ගිඅභිනිබ්බත්යතො, 

යතයජො පාතුකයතො ස්වාස්ස [යසො චස්ස (සී. .).), යසොපිස්ස (සයා. කං.)] 

අග්ගි අච්චිමා යචව වණ්ණවා ච පභස්සයරො ච, යතන ච සක්කා අග්ගිනා

අග්ගිකරණීයං කාතුං; යයොපි යසො චණ්ඩාලකුලා යනසාදකුලා යවනකුලා
රථකාරකුලාපුක්කුසකුලාඋප්පන්යනහි සාපානයදොණියාවාසූකරයදොණියා
වා රජකයදොණියා වා එරණ්ඩකට්ඨස්ස වා උත්තරාරණිං ආදාය අග්ගි 

අභිනිබ්බත්යතො, යතයජොපාතුකයතො, ස්වාස්සඅග්ගි අච්චිමායචවවණ්ණවා

චපභස්සයරොච, යතනචසක්කාඅග්ගිනාඅග්ගිකරණීයංකාතුං. සබ්යබොපි

හි, යභොයගොතම, අග්ගිඅච්චිමායචව වණ්ණවාචපභස්සයරො ච, සබ්යබනපි

සක්කා අග්ගිනා අග්ගිකරණීයං කාතු’’න්ති. ‘‘එත්ථ, අස්සලායන, 

බ්රාහ්මණානං කිං බලං, යකො අස්සායසො යයදත්ථ බ්රාහ්මණා එවමාහංසු –

‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො; 

බ්රාහ්මයණොව සුක්යකොවණ්යණො, කණ්යහොඅඤ්යඤොවණ්යණො; බ්රාහ්මණාව
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සුජ්ඣන්ති, යනොඅබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාවබ්රහ්මුයනොපුත්තාඔරසාමුඛයතො

ජාතා බ්රහ්මජාබ්රහ්මනිම්මතා බ්රහ්මදායාදා’’’ති? ‘‘කිඤ්චාපිභවං යගොතයමො

එවමාහ, අථ ඛ්යවත්ථ බ්රාහ්මණා එවයමතං මඤ්ඤන්ති – ‘බ්රාහ්මයණොව

යසට්යඨොවණ්යණො, හීයනොඅඤ්යඤොවණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’’’ති. 

409. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඉධ ඛත්තියකුමායරො

බ්රාහ්මණකඤ්ඤාය සද්ධිං සංවාසං කප්යපයය, යතසං සංවාසමන්වාය 

පුත්යතො ජායයථ; යයො යසො ඛත්තියකුමායරනබ්රාහ්මණකඤ්ඤාය පුත්යතො

උප්පන්යනො, සියා යසො මාතුපි සදියසො පිතුපි සදියසො, ‘ඛත්තියයො’තිපි

වත්තබ්යබො ‘බ්රාහ්මයණො’තිපි වත්තබ්යබො’’ති? ‘‘යයො යසො, යභො යගොතම, 

ඛත්තියකුමායරනබ්රාහ්මණකඤ්ඤායපුත්යතො උප්පන්යනො, සියායසොමාතුපි

සදියසො පිතුපි සදියසො, ‘ඛත්තියයො’තිපි වත්තබ්යබො ‘බ්රාහ්මයණො’තිපි
වත්තබ්යබො’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඉධ බ්රාහ්මණකුමායරො 

ඛත්තියකඤ්ඤායසද්ධිංසංවාසංකප්යපයය, යතසංසංවාසමන්වායපුත්යතො

ජායයථ; යයො යසො බ්රාහ්මණකුමායරන ඛත්තියකඤ්ඤාය පුත්යතො

උප්පන්යනො, සියා යසො මාතුපි සදියසො පිතුපි සදියසො, ‘ඛත්තියයො’තිපි

වත්තබ්යබො ‘බ්රාහ්මයණො’තිපි වත්තබ්යබො’’ති? ‘‘යයො යසො, යභො යගොතම, 

බ්රාහ්මණකුමායරනඛත්තියකඤ්ඤායපුත්යතොඋප්පන්යනො, සියායසොමාතුපි

සදියසො පිතුපි සදියසො, ‘ඛත්තියයො’තිපි වත්තබ්යබො ‘බ්රාහ්මයණො’තිපි
වත්තබ්යබො’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන ඉධ වළවං ගද්රයභන සම්පයයොයජයයං 

[සංයයොයජයය (ක.)], යතසං සම්පයයොගමන්වායකියසොයරො ජායයථ; යයො

යසො වළවාය ගද්රයභන කියසොයරො උප්පන්යනො, සියා යසො මාතුපි සදියසො

පිතුපි සදියසො, ‘අස්යසො’තිපි වත්තබ්යබො ‘ගද්රයභො’තිපි වත්තබ්යබො’’ති? 

‘‘කුණ්ඩඤ්හි යසො [යවකුරඤ්ජාය හි යසො (සී. .).), යසොකුමාරණ්ඩුපි යසො

(සයා.කං.), යවකුලයජොහියසො(?)], යභොයගොතම, අස්සතයරොයහොති.ඉදං

හිස්ස, යභොයගොතම, නානාකරණං පස්සාම; අමුත්රචපයනසානංනකිඤ්චි
නානාකරණං පස්සාමී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඉධාස්සු ද්යව මාණවකා භාතයරො 

සඋදරියා, එයකො අජ්ඣායයකො උපනීයතො එයකො අනජ්ඣායයකො
අනුපනීයතො.කයමත්ථබ්රාහ්මණාපඨමං යභොයජයයංසද්යධවාථාලිපායක

වා යඤ්යඤ වා පාහුයන වා’’ති? ‘‘යයො යසො, යභො යගොතම, මාණවයකො
අජ්ඣායයකොඋපනීයතොතයමත්ථබ්රාහ්මණාපඨමංයභොයජයයංසද්යධවා

ථාලිපායක වා යඤ්යඤ වා පාහුයන වා. කිඤ්හි, යභො යගොතම, 

අනජ්ඣායයකඅනුපනීයතදින්නංමහප්ඵලං භවිස්සතී’’ති? 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, අස්සලායන, ඉධාස්සු ද්යව මාණවකා භාතයරො 

සඋදරියා, එයකො අජ්ඣායයකො උපනීයතො දුස්සීයලො පාපධම්යමො, එයකො
අනජ්ඣායයකො අනුපනීයතො සීලවා කලයාණධම්යමො. කයමත්ථ බ්රාහ්මණා

පඨමංයභොයජයයංසද්යධවාථාලිපායකවායඤ්යඤ වා පාහුයනවා’’ති? 

‘‘යයොයසො, යභොයගොතම, මාණවයකොඅනජ්ඣායයකොඅනුපනීයතොසීලවා 
කලයාණධම්යමො තයමත්ථ බ්රාහ්මණා පඨමං යභොයජයයං සද්යධ වා

ථාලිපායක වා යඤ්යඤ වා පාහුයන වා. කිඤ්හි, යභො යගොතම, දුස්සීයල

පාපධම්යමදින්නංමහප්ඵලං භවිස්සතී’’ති? 

‘‘පුබ්යබයඛොත්වං, අස්සලායන, ජාතිංඅගමාසි; ජාතිංගන්ත්වා මන්යත

අගමාසි; මන්යතගන්ත්වා තයපඅගමාසි; තයපගන්ත්වා [මන්යතගන්ත්වා

තයමතං ත්වං (සී. .).), මන්යත ගන්ත්වා තයමව ඨයපත්වා (සයා. කං.)] 

චාතුවණ්ණිං සුද්ධිං පච්චාගයතො, යමහං පඤ්ඤයපමී’’ති. එවං වුත්යත, 

අස්සලායයනො මාණයවො තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො
අයධොමුයඛොපජ්ඣායන්යතොඅප්පටිභායනොනිසීදි. 

410. අථ යඛො භගවා අස්සලායනං මාණවං තුණ්හීභූතං මඞ්කුභූතං 
පත්තක්ඛන්ධංඅයධොමුඛංපජ්ඣායන්තංඅප්පටිභානංවිදිත්වාඅස්සලායනං

මාණවං එතදයවොච – ‘‘භූතපුබ්බං, අස්සලායන, සත්තන්නං බ්රාහ්මණිසීනං

අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටීසු සම්මන්තානං [වසන්තානං (සී.)] එවරූපං

පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං යහොති – ‘බ්රාහ්මයණොව යසට්යඨො වණ්යණො, 

හීයනො අඤ්යඤො වණ්යණො…යප.… බ්රහ්මදායාදා’ති. අස්යසොසි යඛො, 

අස්සලායන, අසියතො යදවයලො ඉසි – ‘සත්තන්නං කිර බ්රාහ්මණිසීනං 
අරඤ්ඤායතයන පණ්ණකුටීසු සම්මන්තානං එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං
උප්පන්නං– බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො…යප.…බ්රහ්මදායාදා’ති.අථ

යඛො, අස්සලායන, අසියතො යදවයලො ඉසි යකසමස්සුං කප්යපත්වා

මඤ්මට්ඨවණ්ණානි දුස්සානි නිවායසත්වා පටලියයො [අටලියයො (සී. .).), 
අගලියයො(සයා.කං.)] උපාහනා ආරුහිත්වාජාතරූපමයංදණ්ඩංගයහත්වා

සත්තන්නංබ්රාහ්මණිසීනංපත්ථණ්ඩියල පාතුරයහොසි.අථයඛො, අස්සලායන, 
අසියතො යදවයලො ඉසි සත්තන්නං බ්රාහ්මණිසීනං පත්ථණ්ඩියල

චඞ්කමමායනො එවමාහ – ‘හන්ද, යකො නු යඛො ඉයම භවන්යතො

බ්රාහ්මණිසයයො ගතා [ගන්තා (සයා. කං. ක.)]; හන්ද, යකො නු යඛො ඉයම

භවන්යතො බ්රාහ්මණිසයයො ගතා’ති? අථ යඛො, අස්සලායන, සත්තන්නං

බ්රාහ්මණිසීනංඑතදයහොසි – ‘යකො නායංගාමණ්ඩලරූයපො වියසත්තන්නං

බ්රාහ්මණිසීනං පත්ථණ්ඩියලචඞ්කමමායනොඑවමාහ–‘හන්ද, යකොනුයඛො

ඉයමභවන්යතොබ්රාහ්මණිසයයොගතා; හන්ද, යකොනුයඛොඉයමභවන්යතො

බ්රාහ්මණිසයයො ගතාති? හන්ද, නං අභිසපාමා’ති. අථ යඛො, අස්සලායන, 

සත්තබ්රාහ්මණිසයයොඅසිතංයදවලංඉසිංඅභිසපිංසු–‘භස්මා, වසල [වසලී

(.).), වසලි(ක.), චපලී(සයා.කං.)], යහොහි; භස්මා, වසල, යහොහී’ති [භස්මා

වසල යහොහීති අභිසපවචනං සී. .). යපොත්ථයකසු සකියදව ආගතං]. යථා
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යථායඛො, අස්සලායන, සත්තබ්රාහ්මණිසයයොඅසිතංයදවලංඉසිං අභිසපිංසු
තථාතථාඅසියතොයදවයලොඉසිඅභිරූපතයරොයචවයහොතිදස්සනීයතයරොච

පාසාදිකතයරො ච. අථ යඛො, අස්සලායන, සත්තන්නං බ්රාහ්මණිසීනං

එතදයහොසි– ‘යමොඝංවතයනොතයපො, අඵලං බ්රහ්මචරියං.මයඤ්හිපුබ්යබ

යංඅභිසපාම–භස්මා, වසල, යහොහි; භස්මා, වසල, යහොහීතිභස්මාවභවති
එකච්යචො.ඉමංපනමයංයථායථාඅභිසපාමතථාතථාඅභිරූපතයරොයචව 
යහොති දස්සනීයතයරො ච පාසාදිකතයරො චා’ති. ‘න භවන්තානං යමොඝං

තයපො, නාඵලංබ්රහ්මචරියං. ඉඞ්ඝභවන්යතො, යයොමයිමයනොපයදොයසොතං

පජහථා’ති.‘යයො භවති මයනොපයදොයසොතංපජහාම.යකොනුභවංයහොතී’ති? 

‘සුයතොනු භවතං – අසියතො යදවයලො ඉසී’ති? ‘එවං, යභො’. ‘යසො ඛ්වාහං, 

යභො, යහොමී’ති.අථයඛො, අස්සලායන, සත්තබ්රාහ්මණිසයයොඅසිතං යදවලං
ඉසිංඅභිවායදතුංඋපක්කමංසු. 

411. ‘‘අථ යඛො, අස්සලායන, අසියතො යදවයලො ඉසි සත්ත

බ්රාහ්මණිසයයො එතදයවොච – ‘සුතං යමතං, යභො, සත්තන්නං කිර
බ්රාහ්මණිසීනං අරඤ්ඤායතයනපණ්ණකුටීසුසම්මන්තානංඑවරූපංපාපකං

දිට්ඨිගතංඋප්පන්නං – බ්රාහ්මයණොවයසට්යඨොවණ්යණො, හීයනොඅඤ්යඤො

වණ්යණො; බ්රාහ්මයණොව සුක්යකොවණ්යණො, කණ්යහොඅඤ්යඤොවණ්යණො; 

බ්රාහ්මණාව සුජ්ඣන්ති, යනො අබ්රාහ්මණා; බ්රාහ්මණාව බ්රහ්මුයනො පුත්තා

ඔරසාමුඛයතොජාතා බ්රහ්මජාබ්රහ්මනිම්මතාබ්රහ්මදායාදා’ති.‘එවං, යභො’. 

‘‘‘ජානන්තිපනයභොන්යතො–යාජනිකාමාතා [ජනිමාතා(සී.සයා.කං.

.).)] බ්රාහ්මණංයයවඅගමාසි, යනො අබ්රාහ්මණ’න්ති? ‘යනොහිදං, යභො’. 

‘‘‘ජානන්තිපනයභොන්යතො –යාජනිකාමාතු [ජනිමාතු (සී.සයා.කං.

.).)] මාතා යාව සත්තමා මාතුමාතාමහයුගා බ්රාහ්මණංයයව අගමාසි, යනො

අබ්රාහ්මණ’න්ති? ‘යනොහිදං, යභො’. 

‘‘‘ජානන්ති පන යභොන්යතො – යයො ජනයකො පිතා [ජනිපිතා (සී. සයා.

කං..).)] බ්රාහ්මණිංයයවඅගමාසි, යනො අබ්රාහ්මණි’න්ති? ‘යනොහිදං, යභො’. 

‘‘‘ජානන්ති පන යභොන්යතො – යයො ජනකපිතු [ජනිපිතු (සී. සයා. කං.

.).)] පිතා යාව සත්තමා පිතුපිතාමහයුගා බ්රාහ්මණිංයයව අගමාසි, යනො

අබ්රාහ්මණි’න්ති? ‘යනොහිදං, යභො’. 

‘‘‘ජානන්තිපනයභොන්යතො–යථාගබ්භස්සඅවක්කන්තියහොතී’ති [න
මයංජානාමයභොයථාගබ්භස්සඅවක්කන්තියහොතීති.යථාකථංපනයභො 

ගබ්භස්සඅවක්කන්තියහොතීති.(ක.)]? ‘ජානාමමයං, යභො–යථාගබ්භස්ස 

අවක්කන්ති යහොති [න මයං ජානාම යභො යථා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති 

යහොතීති. යථා කථං පන යභො ගබ්භස්ස අවක්කන්ති යහොතීති. (ක.)]. ඉධ 

මාතාපිතයරොචසන්නිපතිතායහොන්ති, මාතාචඋතුනීයහොති, ගන්ධබ්යබො ච



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

307 

පටුන 

පච්චුපට්ඨියතො යහොති; එවං තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති
යහොතී’ති. 

‘‘‘ජානන්තිපනයභොන්යතො–තග්ඝ [යග්යඝ (සී. සයා.කං..).)], යසො

ගන්ධබ්යබො ඛත්තියයො වා බ්රාහ්මයණො වා යවස්යසො වා සුද්යදො වා’ති? ‘න

මයං, යභො, ජානාම–තග්ඝයසොගන්ධබ්යබොඛත්තියයොවාබ්රාහ්මයණො වා

යවස්යසො වා සුද්යදො වා’ති. ‘එවං සන්යත, යභො, ජානාථ – යක තුම්යහ

යහොථා’ති? ‘එවං සන්යත, යභො, නමයංජානාම – යකමයං යහොමා’ති.යත

හි නාම, අස්සලායන, සත්ත බ්රාහ්මණිසයයො අසියතන යදවයලන ඉසිනා
සයක ජාතිවායද සමනුයුඤ්ජීයමානා සමනුග්ගාහීයමානා සමනුභාසීයමානා

න සම්පායිස්සන්ති; කිං පන ත්වං එතරහි මයා සකස්මං ජාතිවායද
සමනුයුඤ්ජීයමායනො සමනුග්ගාහීයමායනො සමනුභාසීයමායනො

සම්පායිස්සසි, යයසංත්වං සාචරියයකොනපුණ්යණොදබ්බගායහො’’ති. 

එවං වුත්යත, අස්සලායයනො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම…යප.…උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතං සරණංගත’’න්ති. 

අස්සලායනසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. යඝොටමුඛසුත්තං 

412. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා උයදයනො බාරාණසියං
විහරතියඛමයම්බවයන.යතනයඛොපනසමයයනයඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො
බාරාණසිං අනුප්පත්යතො යහොති යකනචියදව කරණීයයන. අථ යඛො
යඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො
යයන යඛමයම්බවනං යතනුපසඞ්කම. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා
උයදයනො අබ්යභොකායස චඞ්කමති. අථ යඛො යඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො

යයනායස්මා උයදයනො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මතා 
උයදයනන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
ආයස්මන්තංඋයදනං චඞ්කමන්තං අනුචඞ්කමමායනො එවමාහ – ‘‘අම්යභො

සමණ, ‘නත්ථි ධම්මයකො පරිබ්බයජො’ [පරිබ්බායජො (සී. .).)] – එවං යම

එත්ථ යහොති.තඤ්ච යඛො භවන්තරූපානංවා අදස්සනා, යයො වා පයනත්ථ
ධම්යමො’’ති. 

එවංවුත්යත, ආයස්මාඋයදයනොචඞ්කමාඔයරොහිත්වාවිහාරං පවිසිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. යඝොටමුයඛොපි යඛො බ්රාහ්මයණො චඞ්කමා
ඔයරොහිත්වා විහාරං පවිසිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතං යඛො
යඝොටමුඛං බ්රාහ්මණං ආයස්මා උයදයනො එතදයවොච – ‘‘සංවිජ්ජන්ති 

[සංවිජ්ජන්යත (බහූසු)] යඛො, බ්රාහ්මණ, ආසනානි. සයච ආකඞ්ඛසි, 
නිසීදා’’ති.‘‘එතයදවයඛොපන මයං යභොයතොඋයදනස්සආගමයමානා(න)
නිසීදාම.කථඤ්හිනාමමාදියසො පුබ්යබඅනිමන්තියතොආසයන නිසීදිතබ්බං
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මඤ්යඤයයා’’ති? අථයඛො යඝොටමුයඛොබ්රාහ්මයණොඅඤ්ඤතරංනීචංආසනං
ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යඝොටමුයඛො

බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං උයදනං එතදයවොච – ‘‘අම්යභො සමණ, ‘නත්ථි
ධම්මයකොපරිබ්බයජො’–එවංයමඑත්ථයහොති.තඤ්චයඛොභවන්තරූපානං

වා අදස්සනා, යයො වා පයනත්ථ ධම්යමො’’ති. ‘‘සයච යඛො පන යම ත්වං, 

බ්රාහ්මණ, අනුඤ්යඤයයං අනුජායනයයාසි, පටික්යකොසිතබ්බඤ්ච

පටික්යකොයසයයාසි; යස්ස ච පන යම භාසිතස්ස අත්ථං න ජායනයයාසි, 

මමංයයවතත්ථඋත්තරිපටිපුච්යඡයයාසි– ‘ඉදං, යභොඋයදන, කථං, ඉමස්ස

ක්වත්යථො’ති? එවං කත්වා සියා යනො එත්ථ කථාසල්ලායපො’’ති.

‘‘අනුඤ්යඤයයං ඛ්වාහං යභොයතො උයදනස්ස අනුජානිස්සාම, 

පටික්යකොසිතබ්බඤ්ච පටික්යකොසිස්සාම; යස්ස ච පනාහං යභොයතො 

උයදනස්ස භාසිතස්ස අත්ථං න ජානිස්සාම, භවන්තංයයව තත්ථ උයදනං

උත්තරි පටිපුච්ඡිස්සාම – ‘ඉදං, යභො උයදන, කථං, ඉමස්ස ක්වත්යථො’ති? 

එවංකත්වායහොතුයනොඑත්ථකථාසල්ලායපො’’ති. 

413. ‘‘චත්තායරොයම, බ්රාහ්මණ, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො

අත්තන්තයපො යහොති අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධ පන, 

බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො පරන්තයපො යහොති 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.ඉධපන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොපුග්ගයලො
අත්තන්තයපොච යහොතිඅත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතොපරන්තයපොච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.ඉධපන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොපුග්ගයලො

යනවත්තන්තයපො යහොති නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, න
පරන්තයපො න පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. යසො අනත්තන්තයපො
අපරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො 

සුඛප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති.ඉයමසං, බ්රාහ්මණ, චතුන්නං 

පුග්ගලානංකතයමොයතපුග්ගයලොචිත්තංආරායධතී’’ති? 

‘‘ය්වායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතොඅයංයමපුග්ගයලොචිත්තංනාරායධති; 

යයොපායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො පරන්තයපො

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතොඅයම්පියමපුග්ගයලොචිත්තං නාරායධති; 

යයොපායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතොඅයම්පියමපුග්ගයලො චිත්තංනාරායධති; 

යයො ච යඛො අයං, යභො උයදන, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති.අයයමවයමපුග්ගයලොචිත්තං ආරායධතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘කස්මා පන යත, බ්රාහ්මණ, ඉයම තයයො පුග්ගලා චිත්තං 

නාරායධන්තී’’ති? ‘‘ය්වායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අත්තානං සුඛකාමං

දුක්ඛපටික්ටෙලං ආතායපති පරිතායපති; ඉමනා යම අයං පුග්ගයලො චිත්තං

නාරායධති. යයොපායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො පරන්තයපො
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො පරං සුඛකාමං දුක්ඛපටික්ටෙලං 

ආතායපති පරිතායපති; ඉමනා යම අයං පුග්ගයලො චිත්තං නාරායධති.

යයොපායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අත්තානඤ්ච පරඤ්ච සුඛකාමං

දුක්ඛපටික්ටෙලං ආතායපති පරිතායපති; ඉමනා යම අයං පුග්ගයලො චිත්තං

නාරායධති. යයො ච යඛො අයං, යභො උයදන, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී

බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති, යසො අත්තානඤ්ච පරඤ්ච සුඛකාමං

දුක්ඛපටික්ටෙලංයනවආතායපතිනපරිතායපති; ඉමනායමඅයංපුග්ගයලො 
චිත්තංආරායධතී’’ති. 

414. ‘‘ද්යවමා, බ්රාහ්මණ, පරිසා.කතමාද්යව? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්චා

පරිසා සාරත්තරත්තා මණිකුණ්ඩයලසු පුත්තභරියං පරියයසති, දාසිදාසං

පරියයසති, යඛත්තවත්ථුංපරියයසති, ජාතරූපරජතංපරියයසති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්චා පරිසා අසාරත්තරත්තා මණිකුණ්ඩයලසු

පුත්තභරියං පහාය, දාසිදාසං පහාය, යඛත්තවත්ථුං පහාය, ජාතරූපරජතං 

පහාය, අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතා. ස්වායං, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො
යනවත්තන්තයපො නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී 

බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති.ඉධ කතමංත්වං, බ්රාහ්මණ, පුග්ගලංකතමාය
පරිසාය බහුලං සමනුපස්සසි – යා චායං පරිසා සාරත්තරත්තා
මණිකුණ්ඩයලසු පුත්තභරියං පරියයසති දාසිදාසං පරියයසති යඛත්තවත්ථුං 

පරියයසති ජාතරූපරජතං පරියයසති, යා චායං පරිසා අසාරත්තරත්තා
මණිකුණ්ඩයලසු පුත්තභරියං පහාය දාසිදාසං පහාය යඛත්තවත්ථුං පහාය

ජාතරූපරජතංපහායඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බමතා’’ති? 

‘‘ය්වායං, යභො උයදන, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
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බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති; ඉමාහංපුග්ගලංයායංපරිසා අසාරත්තරත්තා
මණිකුණ්ඩයලසු පුත්තභරියං පහාය දාසිදාසං පහාය යඛත්තවත්ථුං පහාය 

ජාතරූපරජතං පහාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමතා ඉමස්සං පරිසායං
බහුලං සමනුපස්සාමී’’ති. 

‘‘ඉදායනව යඛො පනයත, බ්රාහ්මණ, භාසිතං– ‘මයං එවංආජානාම –

අම්යභොසමණ, නත්ථිධම්මයකොපරිබ්බයජො, එවංයමඑත්ථයහොති. තඤ්ච

යඛොභවන්තරූපානංවාඅදස්සනා, යයොවාපයනත්ථධම්යමො’’’ති. ‘‘අද්ධා

යමසා, යභො උයදන, සානුග්ගහාවාචාභාසිතා.‘අත්ථිධම්මයකොපරිබ්බයජො’
–එවංයමඑත්ථයහොති. එවඤ්චපනමංභවංඋයදයනොධායරතු.යයචයම
යභොතා උයදයනන චත්තායරො පුග්ගලා සංඛිත්යතන වුත්තා විත්ථායරන

අවිභත්තා, සාධුයමභවං, උයදයනොඉයමචත්තායරොපුග්ගයල විත්ථායරන 

විභජතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං

මනසිකයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, යභො’’තියඛොයඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො
ආයස්මයතොඋයදනස්සපච්චස්යසොසි.ආයස්මාඋයදයනොඑතදයවොච– 

415. ‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො 

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො
අයචලයකො යහොති මුත්තාචායරො හත්ථාපයලඛයනො නඑහිභද්දන්තියකො

නතිට්ඨභද්දන්තියකො, නාභිහටං න උද්දිස්සකතං න නිමන්තනං සාදියති.

යසො න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න කයළොපිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න

එළකමන්තරං, න දණ්ඩමන්තරං, න මුසලමන්තරං, න ද්වින්නං 

භුඤ්ජමානානං, න ගබ්භිනියා, න පායමානාය, න පුරිසන්තරගතාය, න

සඞ්කිත්තීසු, න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති, න යත්ථ මක්ඛිකා

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී, න මච්ඡං න මංසං, න සුරං න යමරයං න ථුයසොදකං 

පිවති.යසොඑකාගාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වාගාරියකොවායහොති

ද්වායලොපියකො…යප.… සත්තාගාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො; 

එකිස්සාපි දත්තියා යායපති, ද්වීහිපි දත්තීහි යායපති…යප.… සත්තහිපි

දත්තීහි යායපති; එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති, ද්වීහිකම්පි ආහාරං
ආහායරති…යප.… සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති – ඉති එවරූපං 
අද්ධමාසිකං පරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. යසො

සාකභක්යඛොවායහොති, සාමාකභක්යඛොවායහොති, නීවාරභක්යඛොවායහොති, 

දද්දුලභක්යඛො වා යහොති, හටභක්යඛො වා යහොති, කණභක්යඛො වා යහොති, 

ආචාමභක්යඛො වා යහොති, පිඤ්ඤාකභක්යඛො වා යහොති, තිණභක්යඛො වා

යහොති, යගොමයභක්යඛො වා යහොති, වනමූලඵලාහායරො යායපති

පවත්තඵලයභොජී. යසො සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි ධායරති, 

ඡවදුස්සානිපි ධායරති, පංසුටෙලානිපි ධායරති, තිරීටානිපි ධායරති, අමනම්පි

ධායරති, අමනක්ඛිපම්පි ධායරති, කුසචීරම්පි ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති, 

ඵලකචීරම්පි ධායරති, යකසකම්බලම්පි ධායරති, වාළකම්බලම්පි ධායරති, 

උලූකපක්ඛම්පි ධායරති; යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති
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යකසමස්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො, උබ්භට්ඨයකොපි යහොති

ආසනපටික්ඛිත්යතො, උක්කුටියකොපි යහොති උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, 

කණ්ටකාපස්සයියකොපි යහොති කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපති; 
සායතතියකම්පිඋදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති–ඉතිඑවරූපං
අයනකවිහිතං කායස්ස ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති.

අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

416. ‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො පරන්තයපො

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පුග්ගයලො
ඔරබ්භියකො යහොතිසූකරියකොසාකුණියකොමාගවියකොලුද්යදොමච්ඡඝාතයකො
යචොයරො යචොරඝාතයකො යගොඝාතයකො බන්ධනාගාරියකො – යය වා

පනඤ්යඤපි යකචි කුරූරකම්මන්තා. අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො
පරන්තයපොපරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

417. ‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච

අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, පරන්තයපො ච 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොපුග්ගයලොරාජා

වා යහොති ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො, බ්රාහ්මයණො වා මහාසායලො. යසො
පුරත්ථියමන නගරස්ස නවං සන්ථාගාරං කාරායපත්වා යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා ඛරාමනං නිවායසත්වා සප්පියතයලන කායං අබ්භඤ්මත්වා
මගවිසායණන පිට්ඨිං කණ්ඩුවමායනො නවං සන්ථාගාරං පවිසති සද්ධිං
මයහසියාබ්රාහ්මයණනචපුයරොහියතන.යසොතත්ථඅනන්තරහිතායභූමයා 
හරිතුපලිත්තාය යසයයං කප්යපති. එකිස්සාය ගාවියා සරූපවච්ඡාය යං

එකස්මං ථයන ඛීරං යහොති යතන රාජා යායපති, යං දුතියස්මං ථයන ඛීරං

යහොති යතන මයහසී යායපති, යං තතියස්මං ථයන ඛීරං යහොති යතන

බ්රාහ්මයණො පුයරොහියතොයායපති, යංචතුත්ථස්මංථයන ඛීරං යහොතියතන

අග්ගිං ජුහති, අවයසයසන වච්ඡයකො යායපති. යසො එවමාහ – ‘එත්තකා

උසභා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරා හඤ්ඤන්තු

යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරියයො හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා

අජාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය’, එත්තකා උරබ්භාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, 

එත්තකා අස්සා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා රුක්ඛා ඡිජ්ජන්තු

යූපත්ථාය, එත්තකාදබ්භාලූයන්තුබරිහිසත්ථායා’ති. යයපිස්සයතයහොන්ති
‘දාසා’ති වා ‘යපස්සා’ති වා ‘කම්මකරා’ති වා යතපි දණ්ඩතජ්මතා

භයතජ්මතා අස්සුමුඛා රුදමානා පරිකම්මානි කයරොන්ති. අයං වුච්චති, 

බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, 
පරන්තයපොචපරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

418. ‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 

නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, න පරන්තයපො න
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පටුන 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො; යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී

බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති? ඉධ, බ්රාහ්මණ, තථාගයතො යලොයක
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා.යසො ඉමංයලොකංසයදවකංසමාරකංසබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිං
පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං
යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංපකායසති.තංධම්මං
සුණාතිගහපතිවාගහපතිපුත්යතොවාඅඤ්ඤතරස්මං වාකුයලපච්චාජායතො.
යසො තං ධම්මං සුත්වා තථාගයත සද්ධං පටිලභති. යසො යතන 
සද්ධාපටිලායභන සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො
ඝරාවායසො රයජොපයථො අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන
සමයයන අප්පං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං

පහාය, අප්පං වාඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වාඤාතිපරිවට්ටං පහාය, 
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියං පබ්බජති. යසො එවං පබ්බමයතො සමායනො භික්ඛූනං
සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති දින්නාදායී 
දින්නපාටිකඞ්ඛී.අයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනාවිහරති. 

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී යහොති ආරාචාරී විරයතො යමථුනා 
ගාමධම්මා. 

‘‘මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො 
යථයතොපච්චයියකොඅවිසංවාදයකොයලොකස්ස. 

‘‘පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති; ඉයතොසුත්වා

න අමුත්ර අක්ඛාතා ඉයමසං යභදාය, අමුත්ර වා සුත්වාන ඉයමසං අක්ඛාතා

අමූසං යභදාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා, 
සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා
යහොති. 
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‘‘ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති. යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ්ගමා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා තථාරූපිංවාචංභාසිතායහොති. 

‘‘සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, කාලවාදී

භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා කායලන
සාපයදසංපරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 

‘‘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. 
කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණාපටිවිරයතොයහොති.හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.
දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති. කයවික්කයා පටිවිරයතො
යහොති. තුලාටෙටකංසටෙටමානටෙටා පටිවිරයතො යහොති. 
උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා පටිවිරයතො යහොති.
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතොයහොති. 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන, 

කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති
සමාදායයව පක්කමති. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව

යඩති සපත්තභායරොව යඩති, එවයමව භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති 

කායපරිහාරියකනචීවයරන, කුච්ඡිපරිහාරියකනපිණ්ඩපායතන.යසොයයන
යයයනව පක්කමති සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමනා අරියයන
සීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛංපටිසංයවයදති. 

419. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමත්තග්ගාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතනසද්දංසුත්වා…යප.…ඝායනනගන්ධං ඝායිත්වා…මව්හායරසං
සායිත්වා…කායයනයඵොට්ඨබ්බංඵුසිත්වා…මනසාධම්මං විඤ්ඤායනන

නිමත්තග්ගාහීයහොතිනානුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා

අන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛතිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය
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සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමනා අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො
අජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛංපටිසංයවයදති. 

‘‘යසො අභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත 

වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමඤ්මයත පසාරියත සම්පජානකාරී

යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත .)යත

ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම

සම්පජානකාරී යහොති, ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත
තුණ්හීභායවසම්පජානකාරීයහොති. 

‘‘යසො ඉමනා ච අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො, (ඉමාය ච

අරියාය සන්තුට්ඨියා සමන්නාගයතො,) [පස්ස ම. නි. 1.296] ඉමනා ච 

අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, ඉමනා ච අරියයන
සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං
රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං
පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො නිසීදති 

පල්ලඞ්කංආභුමත්වා, උජුං කායං පණිධාය, පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා.

යසොඅභිජ්ඣංයලොයකපහායවිගතාභිජ්යඣනයචතසාවිහරති, අභිජ්ඣාය 

චිත්තං පරියසොයධති; බයාපාදපයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො විහරති 

සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.), බයාපාදපයදොසාචිත්තංපරියසොයධති; ථිනමද්ධං

පහාය විගතථීනමද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, 

ථීනමද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධයතො

විහරති අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං

පරියසොයධති; විචිකිච්ඡං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ඡායචිත්තංපරියසොයධති. 

‘‘යසොඉයමපඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණවිවිච්යචවකායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.

.)තියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච 

කායයනපටිසංයවයදති, යංතංඅරියාආචික්ඛන්ති–‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස

ච පහානා, පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

420. ‘‘යසො එවං සමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො 
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පටුන 

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

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො; යසො තයතො චුයතො අමුත්ර

උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො; යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත 

යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා…යප.… අරියානං උපවාදකා මච්ඡාදිට්ඨිකා

මච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතනසමන්නාගතා…යප.…අරියානංඅනුපවාදකා 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. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනීපටිපදා’ති

යථාභූතං පජානාති; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 

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

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං

යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 
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‘‘අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො 

නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, න පරන්තයපො න 

පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනා විහරතී’’ති. 

421. එවං වුත්යත, යඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං උයදනං 

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො උයදන, අභික්කන්තං, යභො උයදන!

යසයයථාපි, යභො උයදන, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා
යතලපජ්යජොතංධායරයය –චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ඛන්තීති –එවයමවං
යභොතාඋයදයනනඅයනකපරියායයනධම්යමොපකාසියතො.එසාහංභවන්තං 
උයදනං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
උයදයනොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති.‘‘මායඛොමං

ත්වං, බ්රාහ්මණ, සරණංඅගමාසි. තයමවභගවන්තංසරණංගච්ඡාහියමහං

සරණං ගයතො’’ති. ‘‘කහං පන, යභො උයදන, එතරහි යසො භවං යගොතයමො

විහරතිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුයතොයඛො, බ්රාහ්මණ, එතරහි

යසො භගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති. 

‘‘සයචපි [සයචහි(සී.සයා.කං..).)] මයං, යභොඋයදන, සුයණයයාමතං

භවන්තංයගොතමංදසසුයයොජයනසු, දසපිමයංයයොජනානි ගච්යඡයයාම තං

භවන්තංයගොතමං දස්සනාය අරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධං.සයචපි [සයච (සී. 

.).), සයච හි (සයා. කං.)] මයං, යභො උයදන, සුයණයයාම තං භවන්තං
යගොතමං වීසතියා යයොජයනසු… තිංසාය යයොජයනසු… චත්තාරීසාය

යයොජයනසු… පඤ්ඤාසාය යයොජයනසු, පඤ්ඤාසම්පි මයං යයොජනානි
ගච්යඡයයාම තං භවන්තං යගොතමං දස්සනාය අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං.

යයොජනසයතයචපි [යයොජනසයතපි (සී.සයා.කං. .).)] මයං, යභොඋයදන, 

සුයණයයාම තං භවන්තං යගොතමං, යයොජනසතම්පි මයං ගච්යඡයයාම තං
භවන්තංයගොතමංදස්සනායඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං. 

‘‘යයතො ච යඛො, යභො උයදන, පරිනිබ්බුයතො යසො භවං යගොතයමො, 
පරිනිබ්බුතම්පි මයං තං භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං උයදයනො ධායරතු අජ්ජතග්යග

පාණුයපතං සරණං ගතං. අත්ථි ච යම, යභො උයදන, අඞ්ගරාජා යදවසිකං

නිච්චභික්ඛං දදාති, තයතො අහං යභොයතො උයදනස්ස එකං නිච්චභික්ඛං

දදාමී’’ති. ‘‘කිං පන යත, බ්රාහ්මණ, අඞ්ගරාජා යදවසිකං නිච්චභික්ඛං

දදාතී’’ති? ‘‘පඤ්ච, යභො උයදන, කහාපණසතානී’’ති. ‘‘න යඛො යනො, 

බ්රාහ්මණ, කප්පති ජාතරූපරජතං පටිග්ගයහතු’’න්ති. ‘‘සයච තං යභොයතො
උයදනස්ස න කප්පති විහාරං යභොයතො උයදනස්ස කාරායපස්සාමී’’ති.

‘‘සයච යඛො යමත්වං, බ්රාහ්මණ, විහාරං, කාරායපතුකායමො, පාටලිපුත්යත



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

317 

පටුන 

සඞ්ඝස්සඋපට්ඨානසාලංකාරායපහී’’ති. ‘‘ඉමනාපාහංයභොයතොඋයදනස්ස
භියයයොයසොමත්තාය අත්තමයනො අභිරද්යධො යං මං භවංඋයදයනො සඞ්යඝ

දායනසමාදයපති.එසාහං, යභොඋයදන, එතිස්සාචනිච්චභික්ඛායඅපරායච 
නිච්චභික්ඛාය පාටලිපුත්යත සඞ්ඝස්ස උපට්ඨානසාලං කාරායපස්සාමී’’ති.
අථ යඛො යඝොටමුයඛො බ්රාහ්මයණො එතිස්සා ච නිච්චභික්ඛාය අපරාය ච 

නිච්චභික්ඛායපාටලිපුත්යතසඞ්ඝස්සඋපට්ඨානසාලංකාරායපසි.සාඑතරහි 

‘යඝොටමුඛී’තිවුච්චතීති. 

යඝොටමුඛසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චඞ්කීසුත්තං 

422. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකංචරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ඔපාසාදං නාම යකොසලානං 
බ්රාහ්මණගායමො තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා ඔපාසායද විහරති උත්තයරන 

ඔපාසාදංයදවවයනසාලවයන.යතනයඛොපනසමයයනචඞ්කීබ්රාහ්මයණො
ඔපාසාදං අජ්ඣාවසති සත්තුස්සදං සතිණකට්යඨොදකං සධඤ්ඤං
රාජයභොග්ගං රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන දින්නං රාජදායං
බ්රහ්මයදයයං. අස්යසොසුං යඛො ඔපාසාදකා බ්රාහ්මණගහපතිකා – ‘‘සමයණො

ඛලු, යභො, යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො යකොසයලසු

චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං ඔපාසාදං අනුප්පත්යතො, 
ඔපාසායදවිහරතිඋත්තයරනඔපාසාදං යදවවයනසාලවයන.තංයඛොපන

භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං
සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං 

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං දස්සනං 
යහොතී’’ති. 

423. අථ යඛො ඔපාසාදකා බ්රාහ්මණගහපතිකා ඔපාසාදා නික්ඛමත්වා 
සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූතා උත්තයරනමුඛා ගච්ඡන්ති යයන යදවවනං සාලවනං.
යතන යඛො පන සමයයන චඞ්කී බ්රාහ්මයණො උපරිපාසායද දිවායසයයං
උපගයතො. අද්දසා යඛොචඞ්කීබ්රාහ්මයණො ඔපාසාදයකබ්රාහ්මණගහපතියක
ඔපාසාදා නික්ඛමත්වා සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූයත උත්තයරන මුඛං යයන
යදවවනංසාලවනංයතනුපසඞ්කමන්යත.දිස්වාඛත්තංආමන්යතසි–‘‘කිං

නුයඛො, යභොඛත්යත, ඔපාසාදකාබ්රාහ්මණගහපතිකාඔපාසාදානික්ඛමත්වා
සඞ්ඝසඞ්ඝී ගණීභූතා උත්තයරනමුඛා ගච්ඡන්ති යයන යදවවනං

සාලවන’’න්ති? ‘‘අත්ථි, යභො චඞ්කී, සමයණො යගොතයමො සකයපුත්යතො
සකයකුලාපබ්බමයතොයකොසයලසුචාරිකංචරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝන 
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සද්ධිං ඔපාසාදං අනුප්පත්යතො, ඔපාසායද විහරති උත්තයරන ඔපාසාදං
යදවවයන සාලවයන. තං යඛො පන භවන්තං යගොතමං එවං කලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. තයමයත භවන්තං යගොතමං

දස්සනාය ගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, යභො ඛත්යත, යයන ඔපාසාදකා

බ්රාහ්මණගහපතිකා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ඔපාසාදයක 

බ්රාහ්මණගහපතියක එවං වයදහි – ‘චඞ්කී, යභො, බ්රාහ්මයණො එවමාහ – 

ආගයමන්තුකිරයභොන්යතො, චඞ්කීපිබ්රාහ්මයණොසමණංයගොතමංදස්සනාය 

උපසඞ්කමස්සතී’’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො යසො ඛත්යතො චඞ්කිස්ස
බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන ඔපාසාදකා බ්රාහ්මණගහපතිකා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වාඔපාසාදයකබ්රාහ්මණගහපතියකඑතදයවොච

–‘‘චඞ්කී, යභො, බ්රාහ්මයණො එවමාහ–‘ආගයමන්තුකිරයභොන්යතො, චඞ්කීපි
බ්රාහ්මයණොසමණංයගොතමංදස්සනාය උපසඞ්කමස්සතී’’’ති. 

424. යතන යඛො පන සමයයන නානායවරජ්ජකානං බ්රාහ්මණානං 
පඤ්චමත්තානි බ්රාහ්මණසතානි ඔපාසායද පටිවසන්ති යකනචියදව
කරණීයයන. අස්යසොසුං යඛො යත බ්රාහ්මණා – ‘‘චඞ්කී කිර බ්රාහ්මයණො
සමණං යගොතමං දස්සනාය උපසඞ්කමස්සතී’’ති. අථ යඛො යත බ්රාහ්මණා

යයන චඞ්කී බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා චඞ්කිං
බ්රාහ්මණංඑතදයවොචුං–‘‘සච්චංකිරභවං චඞ්කීසමණංයගොතමංදස්සනාය

උපසඞ්කමස්සතී’’ති? ‘‘එවංයඛොයම, යභො, යහොති–‘අහං සමණංයගොතමං
දස්සනාය උපසඞ්කමස්සාමී’’’ති. ‘‘මා භවං චඞ්කී සමණං යගොතමං
දස්සනාය උපසඞ්කම. න අරහති භවං චඞ්කී සමණං යගොතමං දස්සනාය

උපසඞ්කමතුං; සමයණොත්යවවයගොතයමො අරහතිභවන්තංචඞ්කිංදස්සනාය
උපසඞ්කමතුං. භවඤ්හි චඞ්කී උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච
සංසුද්ධගහණියකොයාවසත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො 
ජාතිවායදන. යම්පි භවං චඞ්කී උභයතො සුජායතො මාතියතො ච පිතියතො ච
සංසුද්ධගහණියකොයාව සත්තමාපිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො 

ජාතිවායදන, ඉමනාපඞ්යගන න අරහති භවං චඞ්කී සමණං යගොතමං

දස්සනායඋපසඞ්කමතුං; සමයණොත්යවව යගොතයමොඅරහතිභවන්තංචඞ්කිං
දස්සනාය උපසඞ්කමතුං. භවඤ්හි චඞ්කී අඩ්යඪො මහද්ධයනො
මහායභොයගො…යප.… භවඤ්හි චඞ්කී තිණ්ණං යවදානං පාරගූ

සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, 

යවයයාකරයණො, යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො…යප.…
භවඤ්හි චඞ්කී අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණීබ්රහ්මවච්ඡසී [බ්රහ්මවච්චසී
(සී..).)] අඛුද්දාවකායසො දස්සනාය…යප.…භවඤ්හිචඞ්කීසීලවාවුද්ධසීලී
වුද්ධසීයලන සමන්නාගයතො…යප.… භවඤ්හි චඞ්කී කලයාණවායචො
කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය
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පටුන 

අයනලගලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා…යප.… භවඤ්හි චඞ්කී බහූනං

ආචරියපාචරියයො, තීණිමාණවකසතානිමන්යත වායචති…යප.…භවඤ්හි
චඞ්කී රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස සක්කයතො ගරුකයතො මානියතො 
පූමයතො අපචියතො…යප.… භවඤ්හි චඞ්කී බ්රාහ්මණස්ස යපොක්ඛරසාතිස්ස
සක්කයතොගරුකයතො මානියතොපූමයතො අපචියතො…යප.…භවඤ්හිචඞ්කී
ඔපාසාදං අජ්ඣාවසති සත්තුස්සදං සතිණකට්යඨොදකං සධඤ්ඤං
රාජයභොග්ගං රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන දින්නං රාජදායං 
බ්රහ්මයදයයං. යම්පි භවං චඞ්කී ඔපාසාදං අජ්ඣාවසති සත්තුස්සදං
සතිණකට්යඨොදකං සධඤ්ඤංරාජයභොග්ගංරඤ්ඤාපයසනදිනායකොසයලන

දින්නංරාජදායං බ්රහ්මයදයයං, ඉමනාපඞ්යගනනඅරහතිභවංචඞ්කීසමණං

යගොතමං දස්සනාය උපසඞ්කමතුං; සමයණොත්යවව යගොතයමො අරහති
භවන්තංචඞ්කිංදස්සනාය උපසඞ්කමතු’’න්ති. 

425. එවං වුත්යත, චඞ්කී බ්රාහ්මයණො යත බ්රාහ්මයණ එතදයවොච – 

‘‘යතනහි, යභො, මමපිසුණාථ, යථාමයයමවඅරහාමතංසමණංයගොතමං

දස්සනාය උපසඞ්කමතුං; නත්යවව අරහති යසො භවං යගොතයමො අම්හාකං

දස්සනායඋපසඞ්කමතුං.සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමො උභයතොසුජායතො
මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධගහණියකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා

අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨොජාතිවායදන.යම්පි, යභො, සමයණොයගොතයමො
උභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතොච සංසුද්ධගහණියකොයාවසත්තමා

පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන, ඉමනාපඞ්යගන න

අරහති යසො භවං යගොතයමො අම්හාකං දස්සනාය උපසඞ්කමතුං; අථ යඛො

මයයමව අරහාමතංභවන්තංයගොතමං දස්සනායඋපසඞ්කමතුං [එත්ථ දී.

නි. 1.304 අඤ්ඤම්පි ගුණපදං දිස්සති]. සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො
පහූතං හිරඤ්ඤසුවණ්ණං ඔහාය පබ්බමයතො භූමගතඤ්ච

යවහාසට්ඨඤ්ච…යප.…සමයණොඛලු, යභො, යගොතයමො දහයරොවසමායනො
යුවාසුසුකාළයකයසොභයද්රනයයොබ්බයනනසමන්නාගයතොපඨයමනවයසා

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො…යප.… සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො
අකාමකානං මාතාපිතූනංඅස්සුමුඛානංරුදන්තානංයකසමස්සුංඔහායරත්වා 
කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතො…යප.…

සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො බ්රහ්මවණ්ණී බ්රහ්මවච්ඡසී 

අඛුද්දාවකායසො දස්සනාය…යප.… සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො සීලවා
අරියසීලී කුසලසීලී කුසයලන සීයලන සමන්නාගයතො…යප.… සමයණො

ඛලු, යභො, යගොතයමො කලයාණවායචො කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා
වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස 

විඤ්ඤාපනියා…යප.… සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො බහූනං

ආචරියපාචරියයො…යප.…සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ඛීණකාමරායගො

විගතචාපල්යලො…යප.… සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො කම්මවාදී

කිරියවාදී අපාපපුයරක්ඛායරො බ්රහ්මඤ්ඤාය පජාය…යප.… සමයණො ඛලු, 
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යභො, යගොතයමොඋච්චාකුලා පබ්බමයතොඅසම්භින්නාඛත්තියකුලා…යප.…

සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො අඩ්ඪා කුලා පබ්බමයතො මහද්ධනා

මහායභොගා…යප.…සමණංඛලු, යභො, යගොතමංතියරොරට්ඨාතියරොජනපදා 

සංපුච්ඡිතුං ආගච්ඡන්ති…යප.… සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං අයනකානි

යදවතාසහස්සානි පායණහි සරණං ගතානි…යප.… සමණං ඛලු, යභො, 

යගොතමංඑවංකලයායණොකිත්තිසද්යදොඅබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ 
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො

භගවා’ති…යප.… සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගයතො…යප.… [එත්ථාපි දී. නි.

1.304අඤ්ඤානිපිගුණපදානංදිස්සන්ති] සමණං ඛලු, යභො, යගොතමංරාජා
මාගයධො යසනියයො බම්බසායරො සපුත්තදායරො පායණහි සරණං

ගයතො…යප.… සමණං ඛලු, යභො, යගොතමං රාජා පයසනදි යකොසයලො

සපුත්තදායරොපායණහිසරණංගයතො…යප.…සමණංඛලු, යභො, යගොතමං
බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති සපුත්තදායරො පායණහි සරණං ගයතො…යප.…

සමයණො ඛලු, යභො, යගොතයමො ඔපාසාදං අනුප්පත්යතො ඔපාසායද විහරති
උත්තයරන ඔපාසාදං යදවවයන සාලවයන. යය යඛො යත සමණා වා

බ්රාහ්මණාවාඅම්හාකංගාමක්යඛත්තං ආගච්ඡන්ති, අතිථීයනොයතයහොන්ති.
අතිථීයඛොපනම්යහහිසක්කාතබ්බාගරුකාතබ්බා මායනතබ්බාපූයජතබ්බා.
යම්පි සමයණො යගොතයමො ඔපාසාදං අනුප්පත්යතො ඔපාසායද විහරති

උත්තයරන ඔපාසාදං යදවවයන සාලවයන, අතිථිම්හාකං සමයණො
යගොතයමො. අතිථි යඛො පනම්යහහි සක්කාතබ්යබො ගරුකාතබ්යබො
මායනතබ්යබොපූයජතබ්යබො. ඉමනාපඞ්යගන නඅරහතියසොභවංයගොතයමො

අම්හාකං දස්සනාය උපසඞ්කමතුං; අථයඛොමයයමවඅරහාමතංභවන්තං

යගොතමංදස්සනායඋපසඞ්කමතුං.එත්තයක යඛොඅහං, යභො, තස්සයභොයතො

යගොතමස්ස වණ්යණ පරියාපුණාම, යනො ච යඛො යසො භවං යගොතයමො 

එත්තකවණ්යණො; අපරිමාණවණ්යණො හි යසො භවං යගොතයමො.

එකයමයකනපි යතන [එකයමයකනපි යභො (සී. සයා. කං. .).)] අඞ්යගන

සමන්නාගයතො න අරහති, යසො, භවං යගොතයමො අම්හාකං දස්සනාය

උපසඞ්කමතුං; අථයඛොමයයමවඅරහාමතං භවන්තං යගොතමං දස්සනාය

උපසඞ්කමතුන්ති.යතනහි, යභො, සබ්යබවමයංසමණංයගොතමං දස්සනාය
උපසඞ්කමස්සාමා’’ති. 

426. අථ යඛොචඞ්කීබ්රාහ්මයණොමහතා බ්රාහ්මණගයණනසද්ධිංයයන

භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි. යතනයඛො
පන සමයයන භගවා වුද්යධහි වුද්යධහි බ්රාහ්මයණහි සද්ධිං කිඤ්චි කිඤ්චි
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වානිසින්යනොයහොති.යතනයඛොපනසමයයන

කාපටියකො [කාපඨියකො (සී. .).), කාපදියකො (සයා. කං.)] නාම මාණයවො

දහයරො වුත්තසියරොයසොළසවස්සුද්යදසියකොජාතියා, තිණ්ණංයවදානංපාරගූ
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සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, 

යවයයාකරයණො, යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයොතස්සංපරිසායං
නිසින්යනො යහොති. යසො වුද්ධානං වුද්ධානං බ්රාහ්මණානං භගවතා සද්ධිං
මන්තයමානානං අන්තරන්තරාකථං ඔපායතති. අථ යඛො භගවාකාපටිකං

මාණවං අපසායදති – ‘‘මායස්මා භාරද්වායජො වුද්ධානං වුද්ධානං
බ්රාහ්මණානං මන්තයමානානං අන්තරන්තරා කථං ඔපායතතු.

කථාපරියයොසානංආයස්මාභාරද්වායජොආගයමතූ’’ති.එවං වුත්යත, චඞ්කී
බ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘මාභවංයගොතයමොකාපටිකංමාණවං 

අපසායදසි.කුලපුත්යතොචකාපටියකොමාණයවො, බහුස්සුයතොචකාපටියකො

මාණයවො, පණ්ඩියතො ච කාපටියකො මාණයවො, කලයාණවාක්කරයණො ච

කාපටියකොමාණයවො, පයහොතිචකාපටියකොමාණයවොයභොතා යගොතයමන
සද්ධිං අස්මං වචයනපටිමන්යතතු’’න්ති. අථයඛොභගවයතො එතදයහොසි –

‘‘අද්ධා යඛො කාපටිකස්ස [එතදයහොසි ‘‘කාපටිකස්ස (ක.)] මාණවස්ස

යතවිජ්ජයකපාවචයනකථා [කථං(සී.ක.), කථං(සයා.කං..).)] භවිස්සති.
තථා හි නං බ්රාහ්මණා සංපුයරක්ඛයරොන්තී’’ති. අථ යඛො කාපටිකස්ස

මාණවස්ස එතදයහොසි – ‘‘යදා යම සමයණො යගොතයමො චක්ඛුං

උපසංහරිස්සති, අථාහං සමණං යගොතමං පඤ්හං පුච්ඡිස්සාමී’’ති. අථ යඛො
භගවා කාපටිකස්ස මාණවස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යයන
කාපටියකොමාණයවොයතනචක්ඛූනිඋපසංහාසි. 

427. අථ යඛො කාපටිකස්ස මාණවස්ස එතදයහොසි – ‘‘සමන්නාහරති
යඛො මං සමයණො යගොතයමො. යංනූනාහං සමණං යගොතමං පඤ්හං
පුච්යඡයය’’න්ති. අථ යඛො කාපටියකො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘යදිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණානං යපොරාණං මන්තපදං 

ඉතිහිතිහපරම්පරාය පිටකසම්පදාය, තත්ථ ච බ්රාහ්මණා එකංයසන නිට්ඨං

ගච්ඡන්ති – ‘ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. ඉධ භවං යගොතයමො

කිමාහා’’ති? ‘‘කිං පන, භාරද්වාජ, අත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං

එකබ්රාහ්මයණොපි යයො එවමාහ – ‘අහයමතං ජානාම, අහයමතං පස්සාම.

ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’.‘‘කිංපන, 

භාරද්වාජ, අත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං එකාචරියයොපි, එකාචරියපාචරියයොපි, 

යාව සත්තමා ආචරියමහයුගාපි, යයො එවමාහ – ‘අහයමතං ජානාම, 

අහයමතං පස්සාම. ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘යනොහිදං, යභො

යගොතම’’. ‘‘කිං පන, භාරද්වාජ, යයපි යතබ්රාහ්මණානං පුබ්බකා ඉසයයො
මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො යයසමදං එතරහි බ්රාහ්මණා
යපොරාණං මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමහිතං තදනුගායන්ති තදනුභාසන්ති
භාසිතමනුභාසන්ති වාචිතමනුවායචන්ති යසයයථිදං – අට්ඨයකො වාමයකො
වාමයදයවො යවස්සාමත්යතොයමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො

කස්සයපොභගු, යතපිඑවමාහංසු – ‘මයයමතංජානාම, මයයමතංපස්සාම. 

ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති? ‘‘යනො හිදං, යභොයගොතම’’. 
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‘‘ඉතිකිර, භාරද්වාජ, නත්ථියකොචිබ්රාහ්මණානං එකබ්රාහ්මයණොපියයො

එවමාහ – ‘අහයමතං ජානාම, අහයමතං පස්සාම. ඉදයමව සච්චං, 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති; නත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං එකාචරියයොපි

එකාචරියපාචරියයොපි, යාව සත්තමා ආචරියමහයුගාපි, යයො එවමාහ –

‘අහයමතං ජානාම, අහයමතං පස්සාම. ඉදයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති; 
යයපි යත බ්රාහ්මණානං පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං කත්තායරො මන්තානං
පවත්තායරොයයසමදංඑතරහිබ්රාහ්මණායපොරාණංමන්තපදං ගීතංපවුත්තං
සමහිතං තදනුගායන්ති තදනුභාසන්ති භාසිතමනුභාසන්ති 

වාචිතමනුවායචන්ති යසයයථිදං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමයදයවො
යවස්සාමත්යතො යමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො කස්සයපො

භගු, යතපිනඑවමාහංසු–‘මයයමතංජානාම, මයයමතංපස්සාම.ඉදයමව

සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. 

428. ‘‘යසයයථාපි, භාරද්වාජ, අන්ධයවණිපරම්පරාසංසත්තා පුරියමොපි

න පස්සති මජ්ඣියමොපි න පස්සති පච්ඡියමොපි න පස්සති; එවයමව යඛො, 

භාරද්වාජ, අන්ධයවණූපමං මඤ්යඤ බ්රාහ්මණානං භාසිතං සම්පජ්ජති –
පුරියමොපින පස්සතිමජ්ඣියමොපිනපස්සතිපච්ඡියමොපිනපස්සති.තංකිං

මඤ්ඤසි, භාරද්වාජ, නනු එවං සන්යත බ්රාහ්මණානං අමූලිකා සද්ධා

සම්පජ්ජතී’’ති? ‘‘න ඛ්යවත්ථ, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා සද්ධායයව

පයිරුපාසන්ති, අනුස්සවායපත්ථ බ්රාහ්මණා පයිරුපාසන්තී’’ති. ‘‘පුබ්යබව

යඛොත්වං, භාරද්වාජ, සද්ධං අගමාසි, අනුස්සවංඉදානිවයදසි.පඤ්චයඛො

ඉයම, භාරද්වාජ, ධම්මා දිට්යඨව ධම්යම ද්යවධා විපාකා. කතයම පඤ්ච? 

සද්ධා, රුචි, අනුස්සයවො, ආකාරපරිවිතක්යකො, දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති –

ඉයමයඛො, භාරද්වාජ, පඤ්චධම්මා දිට්යඨවධම්යමද්යවධාවිපාකා.අපිච, 

භාරද්වාජ, සුසද්දහිතංයයවයහොති, තඤ්ච යහොති රිත්තංතුච්ඡං මුසා; යනො

යචපි සුසද්දහිතං යහොති, තඤ්ච යහොති භූතං තච්ඡං අනඤ්ඤථා. අපි ච, 

භාරද්වාජ, සුරුචිතංයයවයහොති…යප.… ස්වානුස්සුතංයයවයහොති…යප.…

සුපරිවිතක්කිතංයයව යහොති…යප.… සුනිජ්ඣායිතංයයව යහොති, තඤ්ච

යහොති රිත්තංතුච්ඡංමුසා; යනොයචපිසුනිජ්ඣායිතං යහොති, තඤ්ච යහොති

භූතං තච්ඡං අනඤ්ඤථා. සච්චමනුරක්ඛතා, භාරද්වාජ, විඤ්ඤුනා පුරියසන

නාලයමත්ථ එකංයසන නිට්ඨං ගන්තුං – ‘ඉදයමව සච්චං, 
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

429. ‘‘කිත්තාවතා පන, යභො යගොතම, සච්චානුරක්ඛණා යහොති, 

කිත්තාවතා සච්චමනුරක්ඛති? සච්චානුරක්ඛණං මයං භවන්තං යගොතමං

පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘සද්ධායචපි, භාරද්වාජ, පුරිසස්සයහොති; ‘එවංයමසද්ධා’ති–

ඉතිවදං සච්චමනුරක්ඛති [එවයමවසිජ්ඣතීතිඉතිවා, තංසච්චමනුරක්ඛති 

(ක.)], නත්යවව තාව එකංයසන නිට්ඨං ගච්ඡති – ‘ඉදයමව සච්චං, 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති ( ) [(එත්තාවතායඛො භාරද්වාජසච්චානුරක්ඛණායහොති, 

එත්තාවතා සච්චමනුරක්ඛති, එත්තාවතා ච මයං සච්චානුරක්ඛණං
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පටුන 

පඤ්ඤායපම, නත්යවවතාවසච්චානුයබොයධොයහොති) (සී.සයා.කං. .).)]. 

රුචියචපි, භාරද්වාජ, පුරිසස්සයහොති…යප.…අනුස්සයවොයචපි, භාරද්වාජ, 

පුරිසස්ස යහොති…යප.… ආකාරපරිවිතක්යකො යචපි, භාරද්වාජ, පුරිසස්ස 

යහොති…යප.… දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති යචපි, භාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහොති; 

‘එවංයම දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තී’ති –ඉතිවදංසච්චමනුරක්ඛති, නත්යවව

තාව එකංයසන නිට්ඨං ගච්ඡති – ‘ඉදයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.

එත්තාවතා යඛො, භාරද්වාජ, සච්චානුරක්ඛණා යහොති, එත්තාවතා

සච්චමනුරක්ඛති, එත්තාවතා ච මයං සච්චානුරක්ඛණං පඤ්ඤයපම; න
ත්යවවතාවසච්චානුයබොයධොයහොතී’’ති. 

430. ‘‘එත්තාවතා, යභො යගොතම, සච්චානුරක්ඛණා යහොති, එත්තාවතා 

සච්චමනුරක්ඛති, එත්තාවතා ච මයං සච්චානුරක්ඛණං යපක්ඛාම.

කිත්තාවතා පන, යභො යගොතම, සච්චානුයබොයධො යහොති, කිත්තාවතා

සච්චමනුබුජ්ඣති? සච්චානුයබොධං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘ඉධ [ඉධ කිර (සයා. කං. ක.)], භාරද්වාජ, භික්ඛු අඤ්ඤතරං ගාමං වා
නිගමං වා උපනිස්සාය විහරති. තයමනං ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා

උපසඞ්කමත්වා තීසු ධම්යමසු සමන්යනසති – යලොභනීයයසු ධම්යමසු, 

යදොසනීයයසු ධම්යමසු, යමොහනීයයසු ධම්යමසු. අත්ථි නු යඛො 
ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යලොභනීයා ධම්මා යථාරූයපහි යලොභනීයයහි

ධම්යමහි පරියාදින්නචිත්යතො අජානං වා වයදයය – ජානාමීති, අපස්සං වා 

වයදයය – පස්සාමීති, පරං වා තදත්ථාය සමාදයපයය යං පයරසං අස්ස

දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායාති? තයමනංසමන්යනසමායනොඑවංජානාති –
‘නත්ථි යඛො ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යලොභනීයා ධම්මා යථාරූයපහි

යලොභනීයයහිධම්යමහි පරියාදින්නචිත්යතොඅජානංවාවයදයය–ජානාමීති, 

අපස්සංවාවයදයය–පස්සාමීති, පරංවාතදත්ථායසමාදයපයයයංපයරසං

අස්සදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය [දුක්ඛායාති(සබ්බත්ථ)]. තථාරූයපො [තථා
(සී. සයා. කං. .).)] යඛො පනිමස්සායස්මයතො කායසමාචායරො තථාරූයපො 

[තථා (සී. සයා.කං. .).)] වචීසමාචායරොයථාතං අලුද්ධස්ස. යං යඛො පන

අයමායස්මාධම්මංයදයසති, ගම්භීයරොයසොධම්යමොදුද්දයසොදුරනුයබොයධො 

සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො නිපුයණො පණ්ඩිතයවදනීයයො; න යසො
ධම්යමො සුයදසියයොලුද්යධනා’’’ති. 

431. ‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො විසුද්ධං යලොභනීයයහි ධම්යමහි 

සමනුපස්සතිතයතොනංඋත්තරිසමන්යනසතියදොසනීයයසුධම්යමසු.අත්ථි
නු යඛො ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යදොසනීයා ධම්මා යථාරූයපහි

යදොසනීයයහිධම්යමහි පරියාදින්නචිත්යතොඅජානංවාවයදයය–ජානාමීති, 

අපස්සංවාවයදයය–පස්සාමීති, පරංවාතදත්ථායසමාදයපයයයංපයරසං

අස්ස දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායාති? තයමනං සමන්යනසමායනො එවං
ජානාති – ‘නත්ථි යඛො ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යදොසනීයා ධම්මා 
යථාරූයපහියදොසනීයයහිධම්යමහිපරියාදින්නචිත්යතොඅජානංවාවයදයය–
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ජානාමීති, අපස්සංවාවයදයය–පස්සාමීති, පරංවාතදත්ථායසමාදයපයය 
යං පයරසං අස්ස දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. තථාරූයපො යඛො 
පනිමස්සායස්මයතො කායසමාචායරො තථාරූයපො වචීසමාචායරො යථා තං

අදුට්ඨස්ස.යංයඛොපන අයමායස්මාධම්මංයදයසති, ගම්භීයරොයසොධම්යමො
දුද්දයසො දුරනුයබොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො නිපුයණො

පණ්ඩිතයවදනීයයො; නයසොධම්යමොසුයදසියයොදුට්යඨනා’’’ති. 

432. ‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො විසුද්ධං යදොසනීයයහි ධම්යමහි 

සමනුපස්සති, තයතො නං උත්තරි සමන්යනසති යමොහනීයයසු ධම්යමසු. 
අත්ථි නු යඛො ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යමොහනීයා ධම්මා යථාරූයපහි

යමොහනීයයහිධම්යමහි පරියාදින්නචිත්යතොඅජානංවාවයදයය–ජානාමීති, 

අපස්සංවාවයදයය–පස්සාමීති, පරංවාතදත්ථායසමාදයපයයයංපයරසං

අස්ස දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායාති? තයමනං සමන්යනසමායනො එවං
ජානාති – ‘නත්ථි යඛො ඉමස්සායස්මයතො තථාරූපා යමොහනීයා ධම්මා 
යථාරූයපහියමොහනීයයහිධම්යමහිපරියාදින්නචිත්යතොඅජානංවාවයදයය

–ජානාමීති, අපස්සංවාවයදයය–පස්සාමීති, පරංවාතදත්ථායසමාදයපයය
යං පයරසං අස්ස දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. තථාරූයපො යඛො
පනිමස්සායස්මයතො කායසමාචායරො තථාරූයපො වචීසමාචායරො යථා තං

අමූළ්හස්ස. යං යඛො පන අයමායස්මා ධම්මං යදයසති, ගම්භීයරො යසො
ධම්යමොදුද්දයසොදුරනුයබොයධොසන්යතොපණීයතො අතක්කාවචයරොනිපුයණො

පණ්ඩිතයවදනීයයො; නයසොධම්යමොසුයදසියයො මූළ්යහනා’’’ති. 

‘‘යයතො නං සමන්යනසමායනො විසුද්ධං යමොහනීයයහි ධම්යමහි 

සමනුපස්සති; අථ තම්හි සද්ධං නියවයසති, සද්ධාජායතො උපසඞ්කමති, 

උපසඞ්කමන්යතො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන්යතො යසොතං ඔදහති, 

ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, සුත්වා ධම්මං ධායරති, ධතානං [ධාරිතානං

(ක.)] ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛති, අත්ථං උපපරික්ඛයතො ධම්මා

නිජ්ඣානං ඛමන්ති, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා සති ඡන්යදො ජායති, 

ඡන්දජායතොඋස්සහති, උස්සහිත්වා තුයලති, තුලයිත්වාපදහති, පහිතත්යතො
සමායනොකායයනයචවපරමසච්චංසච්ඡිකයරොති පඤ්ඤායචනංඅතිවිජ්ඣ

පස්සති. එත්තාවතා යඛො, භාරද්වාජ, සච්චානුයබොයධො යහොති, එත්තාවතා

සච්චමනුබුජ්ඣති, එත්තාවතා ච මයං සච්චානුයබොධං පඤ්ඤයපම; න
ත්යවවතාව සච්චානුප්පත්තියහොතී’’ති. 

433. ‘‘එත්තාවත්තා, යභොයගොතම, සච්චානුයබොයධොයහොති, එත්තාවතා 

සච්චමනුබුජ්ඣති, එත්තාවතාචමයංසච්චානුයබොධංයපක්ඛාම.කිත්තාවතා

පන, යභොයගොතම, සච්චානුප්පත්තියහොති, කිත්තාවතාසච්චමනුපාපුණාති? 

සච්චානුප්පත්තිං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘යතසංයය, 

භාරද්වාජ, ධම්මානං ආයසවනාභාවනාබහුලීකම්මංසච්චානුප්පත්තියහොති.
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එත්තාවතා යඛො, භාරද්වාජ, සච්චානුප්පත්ති යහොති, එත්තාවතා

සච්චමනුපාපුණාති, එත්තාවතාචමයං සච්චානුප්පත්තිංපඤ්ඤයපමා’’ති. 

434. ‘‘එත්තාවතා, යභො යගොතම, සච්චානුප්පත්ති යහොති, එත්තාවතා

සච්චමනුපාපුණාති, එත්තාවතා ච මයං සච්චානුප්පත්තිං යපක්ඛාම. 

සච්චානුප්පත්තියා පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
සච්චානුප්පත්තියා බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘සච්චානුප්පත්තියා යඛො, භාරද්වාජ, පධානං බහුකාරං. යනො යචතං

පදයහයය, නයිදං සච්චමනුපාපුයණයය. යස්මා ච යඛො පදහති තස්මා
සච්චමනුපාපුණාති.තස්මා සච්චානුප්පත්තියාපධානංබහුකාර’’න්ති. 

‘‘පධානස්සපන, යභොයගොතම, කතයමොධම්යමොබහුකායරො? පධානස්ස

බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘පධානස්ස යඛො, 

භාරද්වාජ, තුලනා බහුකාරා.යනොයචතංතුයලයය, නයිදංපදයහයය. යස්මා
චයඛොතුයලතිතස්මාපදහති.තස්මාපධානස්සතුලනාබහුකාරා’’ති. 

‘‘තුලනාය පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? තුලනාය

බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘තුලනාය යඛො, 

භාරද්වාජ, උස්සායහො බහුකායරො.යනොයචතංඋස්සයහයය, නයිදංතුයලයය.
යස්මා ච යඛො උස්සහති තස්මා තුයලති. තස්මා තුලනාය උස්සායහො
බහුකායරො’’ති. 

‘‘උස්සාහස්ස පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 

උස්සාහස්ස බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘උස්සාහස්ස යඛො, භාරද්වාජ, ඡන්යදො බහුකායරො. යනො යචතං ඡන්යදො

ජායයථ, නයිදංඋස්සයහයය.යස්මාචයඛොඡන්යදො ජායතිතස්මාඋස්සහති.
තස්මාඋස්සාහස්සඡන්යදොබහුකායරො’’ති. 

‘‘ඡන්දස්ස පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? ඡන්දස්ස

බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘ඡන්දස්ස යඛො, 

භාරද්වාජ, ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිබහුකාරා.යනොයචයතධම්මා නිජ්ඣානං

ඛයමයයං, නයිදංඡන්යදොජායයථ.යස්මාචයඛොධම්මා නිජ්ඣානංඛමන්ති
තස්මා ඡන්යදො ජායති. තස්මා ඡන්දස්ස ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්ති
බහුකාරා’’ති. 

‘‘ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො

බහුකායරො? ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං

යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. ‘‘ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා යඛො, භාරද්වාජ, 

අත්ථූපපරික්ඛාබහුකාරා.යනොයචතං අත්ථංඋපපරික්යඛයය, නයිදංධම්මා
නිජ්ඣානං ඛයමයයං. යස්මා ච යඛො අත්ථං උපපරික්ඛති තස්මා ධම්මා
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නිජ්ඣානං ඛමන්ති. තස්මා ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා අත්ථූපපරික්ඛා
බහුකාරා’’ති. 

‘‘අත්ථූපපරික්ඛාය පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
අත්ථූපපරික්ඛාය බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. 

‘‘අත්ථූපපරික්ඛාය යඛො, භාරද්වාජ, ධම්මධාරණා බහුකාරා. යනො යචතං

ධම්මං ධායරයය, නයිදං අත්ථං උපපරික්යඛයය. යස්මා ච යඛො ධම්මං
ධායරති තස්මා අත්ථං උපපරික්ඛති. තස්මා අත්ථූපපරික්ඛාය ධම්මධාරණා
බහුකාරා’’ති. 

‘‘ධම්මධාරණාය පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
ධම්මධාරණාය බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘ධම්මධාරණාය යඛො, භාරද්වාජ, ධම්මස්සවනං බහුකාරං. යනො යචතං

ධම්මං සුයණයය, නයිදං ධම්මං ධායරයය. යස්මා ච යඛො ධම්මං සුණාති
තස්මාධම්මංධායරති.තස්මා ධම්මධාරණායධම්මස්සවනංබහුකාර’’න්ති. 

‘‘ධම්මස්සවනස්ස පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 

ධම්මස්සවනස්ස බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති. 

‘‘ධම්මස්සවනස්ස යඛො, භාරද්වාජ, යසොතාවධානං බහුකාරං. යනො යචතං

යසොතං ඔදයහයය, නයිදං ධම්මං සුයණයය. යස්මා ච යඛො යසොතං ඔදහති
තස්මාධම්මංසුණාති.තස්මාධම්මස්සවනස්සයසොතාවධානං බහුකාර’’න්ති. 

‘‘යසොතාවධානස්ස පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
යසොතාවධානස්ස බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘යසොතාවධානස්ස යඛො, භාරද්වාජ, පයිරුපාසනා බහුකාරා. යනො යචතං

පයිරුපායසයය, නයිදංයසොතංඔදයහයය.යස්මාචයඛො පයිරුපාසතිතස්මා
යසොතංඔදහති.තස්මායසොතාවධානස්සපයිරුපාසනාබහුකාරා’’ති. 

‘‘පයිරුපාසනාය පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
පයිරුපාසනාය බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘පයිරුපාසනාය යඛො, භාරද්වාජ, උපසඞ්කමනං බහුකාරං. යනො යචතං

උපසඞ්කයමයය, නයිදංපයිරුපායසයය.යස්මාචයඛො උපසඞ්කමතිතස්මා
පයිරුපාසති.තස්මාපයිරුපාසනායඋපසඞ්කමනංබහුකාර’’න්ති. 

‘‘උපසඞ්කමනස්ස පන, යභො යගොතම, කතයමො ධම්යමො බහුකායරො? 
උපසඞ්කමනස්ස බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං පුච්ඡාමා’’ති.

‘‘උපසඞ්කමනස්ස යඛො, භාරද්වාජ, සද්ධා බහුකාරා. යනො යචතං සද්ධා

ජායයථ, නයිදං උපසඞ්කයමයය. යස්මා ච යඛො සද්ධා ජායති තස්මා
උපසඞ්කමති.තස්මාඋපසඞ්කමනස්සසද්ධා බහුකාරා’’ති. 
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435. ‘‘සච්චානුරක්ඛණං මයං භවන්තං යගොතමං අපුච්ඡිම්හ, 

සච්චානුරක්ඛණං භවංයගොතයමොබයාකාසි; තඤ්චපනම්හාකංරුච්චතියචව
ඛමති ච යතන චම්හ අත්තමනා. සච්චානුයබොධං මයං භවන්තං යගොතමං

අපුච්ඡිම්හ, සච්චානුයබොධං භවං යගොතයමො බයාකාසි; තඤ්ච පනම්හාකං
රුච්චති යචව ඛමති ච යතන චම්හ අත්තමනා. සච්චානුප්පත්තිං මයං

භවන්තං යගොතමං අපුච්ඡිම්හ, සච්චානුප්පත්තිං භවං යගොතයමො බයාකාසි; 

තඤ්ච පනම්හාකං රුච්චති යචව ඛමති ච යතන චම්හ අත්තමනා. 

සච්චානුප්පත්තියා බහුකාරං ධම්මං මයං භවන්තං යගොතමං අපුච්ඡිම්හ, 

සච්චානුප්පත්තියා බහුකාරං ධම්මං භවං යගොතයමො බයාකාසි; තඤ්ච
පනම්හාකංරුච්චතියචවඛමතිචයතන චම්හඅත්තමනා.යංයයදවචමයං

භවන්තං යගොතමං අපුච්ඡිම්හ තංතයදව භවං යගොතයමො බයාකාසි; තඤ්ච

පනම්හාකං රුච්චති යචව ඛමති ච යතන චම්හ අත්තමනා. මයඤ්හි, යභො 

යගොතම, පුබ්යබඑවංජානාම– ‘යකචමුණ්ඩකාසමණකාඉබ්භාකණ්හා

බන්ධුපාදාපච්චා, යකචධම්මස්සඅඤ්ඤාතායරො’ති? අජයනසිවතයමභවං

යගොතයමො සමයණසු සමණයපමං, සමයණසු සමණපසාදං, සමයණසු

සමණගාරවං. අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… උපාසකං මං භවං
යගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

චඞ්කීසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. එසුකාරීසුත්තං 

436. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො එසුකාරී බ්රාහ්මයණො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො 

එසුකාරී බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, 
චතස්යසො පාරිචරියා පඤ්ඤයපන්ති – බ්රාහ්මණස්ස පාරිචරියං

පඤ්ඤයපන්ති, ඛත්තියස්සපාරිචරියං පඤ්ඤයපන්ති, යවස්සස්සපාරිචරියං

පඤ්ඤයපන්ති, සුද්දස්ස පාරිචරියං පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, 
බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණස්ස පාරිචරියං පඤ්ඤයපන්ති – ‘බ්රාහ්මයණො වා

බ්රාහ්මණං පරිචයරයය, ඛත්තියයො වා බ්රාහ්මණං පරිචයරයය, යවස්යසො වා

බ්රාහ්මණංපරිචයරයය, සුද්යදොවාබ්රාහ්මණං පරිචයරයයා’ති.ඉදංයඛො, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණස්ස පාරිචරියං පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මණා ඛත්තියස්ස පාරිචරියං පඤ්ඤයපන්ති – ‘ඛත්තියයො වා

ඛත්තියංපරිචයරයය, යවස්යසොවාඛත්තියං පරිචයරයය, සුද්යදොවාඛත්තියං

පරිචයරයයා’ති. ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා ඛත්තියස්ස පාරිචරියං

පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා යවස්සස්ස පාරිචරියං

පඤ්ඤයපන්ති – ‘යවස්යසො වා යවස්සං පරිචයරයය, සුද්යදො වා යවස්සං 

පරිචයරයයා’ති. ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා යවස්සස්ස පාරිචරියං

පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා සුද්දස්ස පාරිචරියං
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පඤ්ඤයපන්ති – ‘සුද්යදොව සුද්දං පරිචයරයය. යකො පනඤ්යඤො සුද්දං

පරිචරිස්සතී’ති? ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා සුද්දස්ස පාරිචරියං 

පඤ්ඤයපන්ති. බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, ඉමා චතස්යසො පාරිචරියා

පඤ්ඤයපන්ති.ඉධභවං යගොතයමොකිමාහා’’ති? 

437. ‘‘කිං පන, බ්රාහ්මණ, සබ්යබො යලොයකො බ්රාහ්මණානං 
එතදබ්භනුජානාති – ‘ඉමා චතස්යසො පාරිචරියා පඤ්ඤයපන්තූ’’’ති 

[පඤ්ඤයපන්තීති (සී. ක.)]? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම’’. ‘‘යසයයථාපි, 

බ්රාහ්මණ, පුරියසො දලිද්යදො [දළිද්යදො (සී. සයා. කං. .).)] අස්සයකො

අනාළ්හියයො.තස්සඅකාමස්සබලංඔලග්යගයයං–‘ඉදංයත, අම්යභොපුරිස, 

මංසං ඛාදිතබ්බං, මූලඤ්ච අනුප්පදාතබ්බ’න්ති. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 

බ්රාහ්මණාඅප්පටිඤ්ඤායයතසංසමණබ්රාහ්මණානං, අථචපනිමාචතස්යසො 

පාරිචරියාපඤ්ඤයපන්ති.නාහං, බ්රාහ්මණ, ‘සබ්බංපරිචරිතබ්බ’න්ති වදාම; 

නාහං, බ්රාහ්මණ, ‘සබ්බං න පරිචරිතබ්බ’න්ති වදාම. යං හිස්ස, බ්රාහ්මණ, 

පරිචරයතො පාරිචරියායහතු පාපියයො අස්ස න යසයයයො, නාහං තං 

‘පරිචරිතබ්බ’න්ති වදාම; යඤ්ච ඛ්වාස්ස, බ්රාහ්මණ, පරිචරයතො
පාරිචරියායහතු යසයයයොඅස්සනපාපියයොතමහං‘පරිචරිතබ්බ’න්තිවදාම.

ඛත්තියං යචපි, බ්රාහ්මණ, එවං පුච්යඡයයං – ‘යං වා යත පරිචරයතො

පාරිචරියායහතු පාපියයො අස්ස න යසයයයො, යං වා යත පරිචරයතො

පාරිචරියායහතු යසයයයො අස්ස න පාපියයො; කයමත්ථ පරිචයරයයාසී’ති, 

ඛත්තියයොපිහි, බ්රාහ්මණ, සම්මා බයාකරමායනොඑවංබයාකයරයය–‘යඤ්හි

යම පරිචරයතො පාරිචරියායහතු පාපියයො අස්ස න යසයයයො, නාහං තං

පරිචයරයයං; යඤ්චයඛොයමපරිචරයතොපාරිචරියායහතුයසයයයොඅස්සන 

පාපියයො තමහං පරිචයරයය’න්ති. බ්රාහ්මණං යචපි, බ්රාහ්මණ…යප.…

යවස්සංයචපි, බ්රාහ්මණ…යප.…සුද්දංයචපි, බ්රාහ්මණ, එවංපුච්යඡයයං –

‘යං වා යතපරිචරයතො පාරිචරියායහතුපාපියයො අස්සනයසයයයො, යංවා

යත පරිචරයතො පාරිචරියායහතු යසයයයො අස්ස න පාපියයො; කයමත්ථ

පරිචයරයයාසී’ති, සුද්යදොපි හි, බ්රාහ්මණ, සම්මා බයාකරමායනො එවං
බයාකයරයය – ‘යඤ්හි යම පරිචරයතො පාරිචරියායහතු පාපියයො අස්ස න 

යසයයයො, නාහංතංපරිචයරයයං; යඤ්චයඛොයමපරිචරයතොපාරිචරියායහතු

යසයයයො අස්ස න පාපියයො තමහං පරිචයරයය’න්ති. නාහං, බ්රාහ්මණ, 

‘උච්චාකුලීනතා යසයයංයසො’ති වදාම, න පනාහං, බ්රාහ්මණ, 

‘උච්චාකුලීනතා පාපියංයසො’ති වදාම; නාහං, බ්රාහ්මණ, ‘උළාරවණ්ණතා

යසයයංයසො’තිවදාම, න පනාහං, බ්රාහ්මණ, ‘උළාරවණ්ණතාපාපියංයසො’ති

වදාම; නාහං, බ්රාහ්මණ, ‘උළාරයභොගතා යසයයංයසො’ති වදාම, නපනාහං, 

බ්රාහ්මණ, ‘උළාරයභොගතාපාපියංයසො’තිවදාම. 

438. ‘‘උච්චාකුලීයනොපිහි, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචොපාණාතිපාතී යහොති, 

අදින්නාදායීයහොති, කායමසුමච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති, පිසුණාවායචො

යහොති, ඵරුසාවායචො යහොති, සම්ඵප්පලා.) යහොති, අභිජ්ඣාලු යහොති, 
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බයාපන්නචිත්යතො යහොති, මච්ඡාදිට්ඨි යහොති. තස්මා ‘න උච්චාකුලීනතා 

යසයයංයසො’ති වදාම. උච්චාකුලීයනොපි හි, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 

කායමසුමච්ඡාචාරාපටිවිරයතොයහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතොයහොති, පිසුණාය

වාචායපටිවිරයතොයහොති, ඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, සම්ඵප්පලාපා

පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, 
සම්මාදිට්ඨියහොති.තස්මා‘නඋච්චාකුලීනතාපාපියංයසො’තිවදාම. 

439. ‘‘උළාරවණ්යණොපි හි, බ්රාහ්මණ…යප.… උළාරයභොයගොපි හි, 

බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති…යප.… මච්ඡාදිට්ඨි යහොති. 

තස්මා ‘න උළාරයභොගතා යසයයංයසො’ති වදාම. උළාරයභොයගොපි හි, 

බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති…යප.…සම්මාදිට්ඨි

යහොති. තස්මා ‘න උළාරයභොගතා පාපියංයසො’ති වදාම. නාහං, බ්රාහ්මණ, 

‘සබ්බං පරිචරිතබ්බ’න්ති වදාම, න පනාහං, බ්රාහ්මණ, ‘සබ්බං න

පරිචරිතබ්බ’න්ති වදාම. යං හිස්ස, බ්රාහ්මණ, පරිචරයතො පාරිචරියායහතු

සද්ධාවඩ්ඪති, සීලංවඩ්ඪති, සුතං වඩ්ඪති, චායගොවඩ්ඪති, පඤ්ඤාවඩ්ඪති, 

තමහං ‘පරිචරිතබ්බ’න්ති (වදාම. යං හිස්ස, බ්රාහ්මණ, පරිචරයතො

පාරිචරියායහතුනසද්ධා වඩ්ඪති, නසීලංවඩ්ඪති, නසුතංවඩ්ඪති, නචායගො

වඩ්ඪති, නපඤ්ඤාවඩ්ඪති, නාහං තං‘පරිචරිතබ්බ’න්ති) [( ) එත්ථන්තයර
පායඨොසී.සයා.කං..). යපොත්ථයකසුනත්ථි] වදාමී’’ති. 

440. එවං වුත්යත, එසුකාරී බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, චත්තාරි ධනානි පඤ්ඤයපන්ති – බ්රාහ්මණස්ස

සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති, ඛත්තියස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති, යවස්සස්ස

සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති, සුද්දස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති භික්ඛාචරියං; 
භික්ඛාචරියඤ්ච පන බ්රාහ්මයණො සන්ධනං අතිමඤ්ඤමායනො අකිච්චකාරී

යහොතියගොයපොවඅදින්නංආදියමායනොති.ඉදං යඛො, යභොයගොතම, බ්රාහ්මණා

බ්රාහ්මණස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා

ඛත්තියස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති ධනුකලාපං; ධනුකලාපඤ්ච පන
ඛත්තියයො සන්ධනං අතිමඤ්ඤමායනො අකිච්චකාරී යහොති යගොයපොව 

අදින්නං ආදියමායනොති. ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා ඛත්තියස්ස

සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා යවස්සස්ස

සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති කසියගොරක්ඛං; කසියගොරක්ඛඤ්ච පන යවස්යසො
සන්ධනං අතිමඤ්ඤමායනො අකිච්චකාරී යහොති යගොයපොව අදින්නං

ආදියමායනොති. ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා යවස්සස්ස සන්ධනං 

පඤ්ඤයපන්ති. තත්රිදං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා සුද්දස්ස සන්ධනං

පඤ්ඤයපන්ති අසිතබයාභඞ්ගිං; අසිතබයාභඞ්ගිඤ්ච පන සුද්යදො සන්ධනං
අතිමඤ්ඤමායනො අකිච්චකාරී යහොති යගොයපොව අදින්නං ආදියමායනොති.

ඉදං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා සුද්දස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපන්ති.
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බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, ඉමානි චත්තාරි ධනානි පඤ්ඤයපන්ති. ඉධ භවං

යගොතයමොකිමාහා’’ති? 

441. ‘‘කිං පන, බ්රාහ්මණ, සබ්යබො යලොයකො බ්රාහ්මණානං 

එතදබ්භනුජානාති – ‘ඉමානි චත්තාරි ධනානි පඤ්ඤයපන්තූ’’’ති? ‘‘යනො 

හිදං, යභො යගොතම’’. ‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, පුරියසො දලිද්යදො අස්සයකො

අනාළ්හියයො.තස්සඅකාමස්සබලංඔලග්යගයයං–‘ඉදං යත, අම්යභොපුරිස, 

මංසං ඛාදිතබ්බං, මූලඤ්ච අනුප්පදාතබ්බ’න්ති. එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, 

බ්රාහ්මණාඅප්පටිඤ්ඤායයතසංසමණබ්රාහ්මණානං, අථචපනිමානි චත්තාරි

ධනානි පඤ්ඤයපන්ති. අරියං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, යලොකුත්තරං ධම්මං 
පුරිසස්ස සන්ධනං පඤ්ඤයපම. යපොරාණං යඛො පනස්ස මාතායපත්තිකං
කුලවංසං අනුස්සරයතො යත්ථ යත්යථව අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති
යතන යතයනව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. ඛත්තියකුයල යච අත්තභාවස්ස

අභිනිබ්බත්තියහොති ‘ඛත්තියයො’ත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡති; බ්රාහ්මණකුයලයච

අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති ‘බ්රාහ්මයණො’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති; 
යවස්සකුයල යච අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති ‘යවස්යසො’ත්යවව

සඞ්ඛයං ගච්ඡති; සුද්දකුයල යච අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති

‘සුද්යදො’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, යංයයදව පච්චයං 
පටිච්ච අග්ගි ජලති යතන යතයනව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. කට්ඨඤ්යච පටිච්ච

අග්ගිජලති ‘කට්ඨග්ගි’ත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡති; සකලිකඤ්යචපටිච්චඅග්ගි

ජලති ‘සකලිකග්ගි’ත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡති; තිණඤ්යචපටිච්චඅග්ගිජලති 

‘තිණග්ගි’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති; යගොමයඤ්යච පටිච්ච අග්ගි ජලති 

‘යගොමයග්ගි’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. එවයමව යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, අරියං
යලොකුත්තරං ධම්මංපුරිසස්සසන්ධනංපඤ්ඤයපම.යපොරාණංයඛොපනස්ස
මාතායපත්තිකං කුලවංසං අනුස්සරයතො යත්ථ යත්යථව අත්තභාවස්ස
අභිනිබ්බත්තියහොතියතනයතයනවසඞ්ඛයං ගච්ඡති. 

‘‘ඛත්තියකුයල යච අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති 

‘ඛත්තියයො’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති; බ්රාහ්මණකුයල යච අත්තභාවස්ස 

අභිනිබ්බත්තියහොති‘බ්රාහ්මයණො’ත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡති; යවස්සකුයලයච 

අත්තභාවස්ස අභිනිබ්බත්ති යහොති ‘යවස්යසො’ත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති; 
සුද්දකුයල යචඅත්තභාවස්සඅභිනිබ්බත්තියහොති ‘සුද්යදො’ත්යවවසඞ්ඛයං
ගච්ඡති. 

‘‘ඛත්තියකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බමයතොයහොති, 
යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, අබ්රහ්මචරියා පටිවිරයතො යහොති, 

මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ඵරුසාය

වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

331 

පටුන 

යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, සම්මාදිට්ඨි යහොති, ආරාධයකො යහොති
ඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘බ්රාහ්මණකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො

යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා

පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨි යහොති, ආරාධයකො යහොති ඤායං
ධම්මං කුසලං. 

‘‘යවස්සකුලායචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතො යහොති, 
යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘සුද්දකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති, 

යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසලං. 

442. ‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මයණොවනුයඛොපයහොතිඅස්මං

පයදයසඅයවරංඅබයාබජ්ඣංයමත්තචිත්තංභායවතුං, යනොඛත්තියයොයනො

යවස්යසොයනොසුද්යදො’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම.ඛත්තියයොපිහි, යභො 

යගොතම, පයහොති අස්මං පයදයස අයවරං අබයාබජ්ඣං යමත්තචිත්තං

භායවතුං; බ්රාහ්මයණොපිහි, යභොයගොතම…යවස්යසොපිහි, යභොයගොතම…

සුද්යදොපිහි, යභොයගොතම… සබ්යබපිහි, යභොයගොතම, චත්තායරොවණ්ණා
පයහොන්ති අස්මං පයදයස අයවරං අබයාබජ්ඣං යමත්තචිත්තං

භායවතු’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, ඛත්තියකුලා යචපි අගාරස්මා 

අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං

ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨි යහොති, 
ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘බ්රාහ්මණකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ… යවස්සකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ…

සුද්දකුලායචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බමයතොයහොති, යසොච 
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසලං. 

443. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මයණොව නු යඛො පයහොති 

යසොත්තිසිනානිං ආදාය නදිං ගන්ත්වා රයජොජල්ලං පවායහතුං, යනො

ඛත්තියයො යනො යවස්යසො යනො සුද්යදො’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම. 

ඛත්තියයොපිහි, යභොයගොතම, පයහොතියසොත්තිසිනානිංආදායනදිංගන්ත්වා

රයජොජල්ලං පවායහතුං; බ්රාහ්මයණොපි හි, යභො යගොතම… යවස්යසොපි හි, 

යභො යගොතම … සුද්යදොපි හි, යභො යගොතම… සබ්යබපි හි, යභො යගොතම, 
චත්තායරො වණ්ණා පයහොන්ති යසොත්තිසිනානිං ආදාය නදිං ගන්ත්වා

රයජොජල්ලංපවායහතු’’න්ති. ‘‘එවයමවයඛො, බ්රාහ්මණ, ඛත්තියකුලායචපි 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

332 

පටුන 

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමයතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං
ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨි

යහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මං කුසලං. 

‘‘බ්රාහ්මණකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ… යවස්සකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ…

සුද්දකුලායචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බමයතොයහොති, යසොච
තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 

යහොති…යප.…සම්මාදිට්ඨියහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසලං. 

444. ‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, ඉධ රාජාඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතො

නානාජච්චානංපුරිසානංපුරිසසතංසන්නිපායතයය– ‘ආයන්තුයභොන්යතො
යයතත්ථඛත්තියකුලාබ්රාහ්මණකුලාරාජඤ්ඤකුලා උප්පන්නා සාකස්සවා
සාලස්සවාසලළස්සවාචන්දනස්සවාපදුමකස්සවාඋත්තරාරණිංආදාය 

අග්ගිංඅභිනිබ්බත්යතන්තු, යතයජොපාතුකයරොන්තු; ආයන්තුපනයභොන්යතො
යයතත්ථ චණ්ඩාලකුලායනසාදකුලායවනකුලාරථකාරකුලාපුක්කුසකුලා
උප්පන්නා සාපානයදොණියා වා සූකරයදොණියා වා රජකයදොණියා වා

එරණ්ඩකට්ඨස්සවාඋත්තරාරණිංආදායඅග්ගිං අභිනිබ්බත්යතන්තු, යතයජො

පාතුකයරොන්තූ’’’ති? 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, යයො එවං නු යඛො යසො ඛත්තියකුලා 
බ්රාහ්මණකුලාරාජඤ්ඤකුලාඋප්පන්යනහිසාකස්සවාසාලස්සවාසලළස්ස
වා චන්දනස්සවාපදුමකස්සවාඋත්තරාරණිංආදායඅග්ගිඅභිනිබ්බත්යතො
යතයජො පාතුකයතො යසො එවනු ඛ්වාස්ස අග්ගි අච්චිමා යචව වණ්ණවා ච

පභස්සයරොචයතනචසක්කා අග්ගිනාඅග්ගිකරණීයං කාතුං; යයොපනයසො
චණ්ඩාලකුලා යනසාදකුලා යවනකුලා රථකාරකුලා පුක්කුසකුලා
උප්පන්යනහි සාපානයදොණියා වා සූකරයදොණියා වා රජකයදොණියා වා
එරණ්ඩකට්ඨස්ස වා උත්තරාරණිං ආදාය අග්ගි අභිනිබ්බත්යතො යතයජො 
පාතුකයතොස්වාස්සඅග්ගිනයචවඅච්චිමානචවණ්ණවානච පභස්සයරො

න ච යතනසක්කා අග්ගිනා අග්ගිකරණීයංකාතු’’න්ති? ‘‘යනො හිදං, යභො

යගොතම. යයොපි හි යසො, යභො යගොතම, ඛත්තියකුලා බ්රාහ්මණකුලා
රාජඤ්ඤකුලා උප්පන්යනහි සාකස්ස වා සාලස්ස වා සලළස්ස වා
චන්දනස්ස වා පදුමකස්ස වා උත්තරාරණිං ආදාය අග්ගි අභිනිබ්බත්යතො
යතයජොපාතුකයතොස්වාස්ස අග්ගිඅච්චිමායචවවණ්ණවාචපභස්සයරොච

යතනච සක්කා අග්ගිනා අග්ගිකරණීයං කාතුං; යයොපි යසො චණ්ඩාලකුලා
යනසාදකුලා යවනකුලා රථකාරකුලා පුක්කුසකුලා උප්පන්යනහි 
සාපානයදොණියාවාසූකරයදොණියාවාරජකයදොණියාවාඑරණ්ඩකට්ඨස්සවා
උත්තරාරණිං ආදාය අග්ගි අභිනිබ්බත්යතො යතයජො පාතුකයතො ස්වාස්ස
අග්ගි අච්චිමා යචව වණ්ණවා ච පභස්සයරො ච යතන ච සක්කා අග්ගිනා

අග්ගිකරණීයං කාතුං. සබ්යබොපි හි, යභො යගොතම, අග්ගි අච්චිමා යචව
වණ්ණවා ච පභස්සයරො ච සබ්යබනපි සක්කා අග්ගිනා අග්ගිකරණීයං 
කාතු’’න්ති. 
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පටුන 

‘‘එවයමව යඛො, බ්රාහ්මණ, ඛත්තියකුලා යචපි අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම 

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨි යහොති, ආරාධයකො

යහොති ඤායංධම්මංකුසලං. බ්රාහ්මණකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ…යවස්සකුලා

යචපි, බ්රාහ්මණ… සුද්දකුලා යචපි, බ්රාහ්මණ, අගාරස්මා අනගාරියං

පබ්බමයතො යහොති, යසො ච තථාගතප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආගම්ම

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 

අබ්රහ්මචරියා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය 

වාචායපටිවිරයතොයහොති, ඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, සම්ඵප්පලාපා

පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, 

සම්මාදිට්ඨියහොති, ආරාධයකොයහොතිඤායං ධම්මංකුසල’’න්ති. 

එවං වුත්යත, එසුකාරී බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං
ගත’’න්ති. 

එසුකාරීසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. ධනඤ්ජානිසුත්තං 

445. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො
දක්ඛිණාගිරිස්මං චාරිකං චරති මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. අථ යඛො 

අඤ්ඤතයරො භික්ඛු රාජගයහ වස්සංවුට්යඨො [වස්සංවුත්යථො (සී. සයා. කං.

.).)] යයන දක්ඛිණාගිරි යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නංයඛො

තං භික්ඛුං ආයස්මා සාරිපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘කච්චාවුයසො, භගවා

අයරොයගො ච බලවා චා’’ති? ‘‘අයරොයගො චාවුයසො, භගවා බලවා චා’’ති.

‘‘කච්චි පනාවුයසො, භික්ඛුසඞ්යඝො අයරොයගො ච බලවා චා’’ති? 

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො, ආවුයසො, අයරොයගො ච බලවා චා’’ති. ‘‘එත්ථ, 

ආවුයසො, තණ්ඩුලපාලිද්වාරාය ධනඤ්ජානි [ධානඤ්ජානි (සී. .).)] නාම

බ්රාහ්මයණොඅත්ථි.කච්චාවුයසො, ධනඤ්ජානිබ්රාහ්මයණොඅයරොයගොචබලවා

චා’’ති? ‘‘ධනඤ්ජානිපි යඛො, ආවුයසො, බ්රාහ්මයණො අයරොයගො ච බලවා

චා’’ති. ‘‘කච්චි පනාවුයසො, ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො අප්පමත්යතො’’ති? 

‘‘කුයතො පනාවුයසො, ධනඤ්ජානිස්සබ්රාහ්මණස්ස අප්පමායදො? ධනඤ්ජානි, 

ආවුයසො, බ්රාහ්මයණො රාජානං නිස්සාය බ්රාහ්මණගහපතියක විලුම්පති, 

බ්රාහ්මණගහපතියක නිස්සාය රාජානං විලුම්පති. යාපිස්ස භරියා සද්ධා

සද්ධකුලා ආනීතා සාපි කාලඞ්කතා; අඤ්ඤාස්ස භරියා අස්සද්ධා

අස්සද්ධකුලා ආනීතා’’.‘‘දුස්සුතංවතාවුයසො, අස්සුම්හ, දුස්සුතංවතාවුයසො, 
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අස්සුම්හ; යය මයං ධනඤ්ජානිං බ්රාහ්මණං පමත්තං අස්සුම්හ. අප්යපව ච
නාම මයං කදාචි කරහචි ධනඤ්ජානිනා බ්රාහ්මයණන සද්ධිං

සමාගච්යඡයයාම, අප්යපවනාමසියායකොචියදව කථාසල්ලායපො’’ති? 

446. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො දක්ඛිණාගිරිස්මං යථාභිරන්තං
විහරිත්වා යයන රාජගහං යතන චාරිකං පක්කාම. අනුපුබ්යබන චාරිකං
චරමායනො යයනරාජගහංතදවසරි.තත්රසුදංආයස්මාසාරිපුත්යතොරාජගයහ
විහරති යවළුවයන කලන්දකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො

පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි. 
යතන යඛො පන සමයයන ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො බහිනගයර ගායවො
යගොට්යඨ දුහායපති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො රාජගයහ පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන ධනඤ්ජානි
බ්රාහ්මයණො යතනුපසඞ්කම. අද්දසා යඛො ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො 
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන යයනායස්මා

සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං

එතදයවොච–‘‘ඉයතො, යභො සාරිපුත්ත, පයයො, .)යතංතාවභත්තස්සකායලො

භවිස්සතී’’ති.‘‘අලං, බ්රාහ්මණ.කතං යමඅජ්ජභත්තකිච්චං.අමුකස්මංයම

රුක්ඛමූයල දිවාවිහායරො භවිස්සති. තත්ථ ආගච්යඡයයාසී’’ති. ‘‘එවං, 
යභො’’ති යඛො ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසි. අථ යඛො ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො පච්ඡාභත්තං 

භුත්තපාතරායසොයයනායස්මාසාරිපුත්යතොයතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
ආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ධනඤ්ජානිං

බ්රාහ්මණං ආයස්මා සාරිපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘කච්චාසි, ධනඤ්ජානි, 

අප්පමත්යතො’’ති? ‘‘කුයතො, යභො සාරිපුත්ත, අම්හාකං අප්පමායදො යයසං

යනො මාතාපිතයරො යපොයසතබ්බා, පුත්තදායරො යපොයසතබ්යබො, 

දාසකම්මකරා යපොයසතබ්බා, මත්තාමච්චානං මත්තාමච්චකරණීයං

කාතබ්බං, ඤාතිසායලොහිතානංඤාතිසායලොහිතකරණීයංකාතබ්බං, අතිථීනං

අතිථිකරණීයං කාතබ්බං, පුබ්බයපතානං පුබ්බයපතකරණීයං කාතබ්බං, 

යදවතානං යදවතාකරණීයං කාතබ්බං, රඤ්යඤො රාජකරණීයං කාතබ්බං, 

අයම්පිකායයො.)යණතබ්යබොබූ්රයහතබ්යබො’’ති? 

447. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො මාතාපිතූනං යහතු 

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං
නිරයපාලා උපකඩ්යඪයයං. ලයභයයනු යඛො යසො ‘අහං යඛො මාතාපිතූනං

යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසිං, මා මං නිරයං නිරයපාලා’ති, 
මාතාපිතයරොවාපනස්ස ලයභයයං ‘එයසොයඛොඅම්හාකංයහතුඅධම්මචාරී

විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො
සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං වික්කන්දන්තංයයව නිරයය නිරයපාලා
පක්ඛියපයයං’’. 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො පුත්තදාරස්ස යහතු 

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං
නිරයපාලා උපකඩ්යඪයයං. ලයභයයනුයඛො යසො ‘අහං යඛො පුත්තදාරස්ස

යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසිං, මා මං නිරයං නිරයපාලා’ති, 
පුත්තදායරො වා පනස්ස ලයභයය ‘එයසො යඛො අම්හාකං යහතු අධම්මචාරී

විසමචාරී අයහොසි මා නං නිරයං නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො
සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං වික්කන්දන්තංයයව නිරයය නිරයපාලා 
පක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො දාසකම්මකරයපොරිසස්ස 

යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු
නිරයං නිරයපාලා උපකඩ්යඪයයං. ලයභයය නු යඛො යසො ‘අහං යඛො

දාසකම්මකරයපොරිසස්සයහතුඅධම්මචාරී විසමචාරීඅයහොසිං, මාමංනිරයං

නිරයපාලා’ති, දාසකම්මකරයපොරිසා වා පනස්ස ලයභයයං ‘එයසො යඛො

අම්හාකං යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං

නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං
වික්කන්දන්තංයයවනිරයයනිරයපාලා පක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො මත්තාමච්චානං යහතු 

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං 
නිරයපාලාඋපකඩ්යඪයයං.ලයභයයනුයඛොයසො‘අහංයඛො මත්තාමච්චානං 

යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසිං, මා මං නිරයං නිරයපාලා’ති, 
මත්තාමච්චා වා පනස්සලයභයයං ‘එයසොයඛො අම්හාකං යහතුඅධම්මචාරී 

විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො
සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං වික්කන්දන්තංයයව නිරයය නිරයපාලා
පක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචොඤාතිසායලොහිතානංයහතු 

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං
නිරයපාලා උපකඩ්යඪයයං. ලයභයය නු යඛො යසො ‘අහං යඛො

ඤාතිසායලොහිතානං යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසිං, මා මං නිරයං

නිරයපාලා’ති, ඤාතිසායලොහිතාවාපනස්සලයභයයං‘එයසොයඛො අම්හාකං

යහතුඅධම්මචාරීවිසමචාරීඅයහොසි, මානංනිරයංනිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො

හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛොනං වික්කන්දන්තංයයවනිරයයනිරයපාලා
පක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචොඅතිථීනංයහතුඅධම්මචාරී 

විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං නිරයපාලා
උපකඩ්යඪයයං. ලයභයයනුයඛොයසො‘අහංයඛොඅතිථීනංයහතුඅධම්මචාරී

විසමචාරීඅයහොසිං, මාමංනිරයං නිරයපාලා’ති, අතිථීවාපනස්සලයභයයං
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‘එයසො යඛො අම්හාකං යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං

නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං 
වික්කන්දන්තංයයවනිරයයනිරයපාලාපක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො පුබ්බයපතානං යහතු

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං
නිරයපාලාඋපකඩ්යඪයයං. ලයභයයනුයඛොයසො‘අහංයඛොපුබ්බයපතානං

යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසිං, මා මං නිරයං නිරයපාලා’ති, 
පුබ්බයපතා වා පනස්ස ලයභයයං ‘එයසො යඛො අම්හාකං යහතු අධම්මචාරී

විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො
සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං වික්කන්දන්තංයයව නිරයය නිරයපාලා
පක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො යදවතානං යහතු

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං 
නිරයපාලා උපකඩ්යඪයයං. ලයභයය නු යඛො යසො ‘අහං යඛො යදවතානං

යහතුඅධම්මචාරී විසමචාරීඅයහොසිං, මාමංනිරයංනිරයපාලා’ති, යදවතාවා

පනස්සලයභයයං‘එයසොයඛො අම්හාකංයහතුඅධම්මචාරීවිසමචාරීඅයහොසි, 

මා නං නිරයංනිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං
වික්කන්දන්තංයයවනිරයයනිරයපාලාපක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචොරඤ්යඤොයහතුඅධම්මචාරී 

විසමචාරී අස්ස, තයමනං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු නිරයං නිරයපාලා
උපකඩ්යඪයයං. ලයභයයනුයඛොයසො‘අහංයඛොරඤ්යඤොයහතුඅධම්මචාරී

විසමචාරීඅයහොසිං, මාමංනිරයං නිරයපාලා’ති, රාජා වාපනස්සලයභයය

‘එයසො යඛො අම්හාකං යහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසි, මා නං නිරයං

නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං
වික්කන්දන්තංයයවනිරයයනිරයපාලාපක්ඛියපයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, ඉයධකච්යචො කායස්ස .)ණනායහතු 

බූ්රහනායහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, තයමනං
අධම්මචරියාවිසමචරියායහතුනිරයං නිරයපාලාඋපකඩ්යඪයයං.ලයභයයනු
යඛොයසො‘අහංයඛොකායස්ස.)ණනායහතුබ්රූහනායහතු අධම්මචාරීවිසමචාරී

අයහොසිං, මා මං නිරයං නිරයපාලා’ති, පයර වා පනස්ස ලයභයයං ‘එයසො

යඛො කායස්ස .)ණනායහතු බ්රූහනායහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අයහොසි, මා

නං නිරයං නිරයපාලා’’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො සාරිපුත්ත. අථ යඛො නං
වික්කන්දන්තංයයවනිරයය නිරයපාලාපක්ඛියපයයං’’. 

448. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා මාතාපිතූනං යහතු

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, යයො වා මාතාපිතූනං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී

අස්ස; කතමං යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, මාතාපිතූනං යහතු 
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අධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, නතංයසයයයො; යයොචයඛො, යභොසාරිපුත්ත, 

මාතාපිතූනං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො.

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා 

කම්මන්තා, යයහි සක්කා මාතාපිතයරො යචව යපොයසතුං, න ච පාපකම්මං

කාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයොවා පුත්තදාරස්සයහතුඅධම්මචාරී

විසමචාරීඅස්ස, යයොවාපුත්තදාරස්සයහතුධම්මචාරී සමචාරීඅස්ස; කතමං

යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, පුත්තදාරස්ස යහතු අධම්මචාරී

විසමචාරීඅස්ස, නතංයසයයයො; යයොචයඛො, යභො සාරිපුත්ත, පුත්තදාරස්ස

යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. 

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා

කම්මන්තා යයහි සක්කා පුත්තදාරඤ්යචව යපොයසතුං, න ච පාපකම්මං

කාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයොවා දාසකම්මකරයපොරිසස්සයහතු 

අධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, යයොවාදාසකම්මකරයපොරිසස්සයහතුධම්මචාරී

සමචාරී අස්ස; කතමං යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, 

දාසකම්මකරයපොරිසස්සයහතු අධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, නතංයසයයයො; 

යයො ච යඛො, යභො සාරිපුත්ත, දාසකම්මකරයපොරිසස්ස යහතු ධම්මචාරී

සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො

සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, 

අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා කම්මන්තා, යයහි සක්කා

දාසකම්මකරයපොරියස යචවයපොයසතුං, නචපාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්ච
පටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා මත්තාමච්චානං යහතු 

අධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, යයොවාමත්තාමච්චානංයහතුධම්මචාරී සමචාරී

අස්ස; කතමංයසයයයො’’ති? ‘‘යයොහි, යභොසාරිපුත්ත, මත්තාමච්චානංයහතු

අධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, නතංයසයයයො; යයොචයඛො, යභො සාරිපුත්ත, 

මත්තාමච්චානං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. 

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා

කම්මන්තා, යයහි සක්කා මත්තාමච්චානඤ්යචව මත්තාමච්චකරණීයං

කාතුං, නචපාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්ච පටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා ඤාතිසායලොහිතානං යහතු

අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, යයො වා ඤාතිසායලොහිතානං යහතු ධම්මචාරී
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සමචාරී අස්ස; කතමං යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, 

ඤාතිසායලොහිතානංයහතුඅධම්මචාරීවිසමචාරීඅස්ස, නතංයසයයයො; යයො

ච යඛො, යභොසාරිපුත්ත, ඤාතිසායලොහිතානංයහතුධම්මචාරීසමචාරීඅස්ස, 

තයදයවත්ථ යසයයයො. අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, 

ධම්මචරියාසමචරියා යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං

යහතුකා ධම්මකා කම්මන්තා, යයහි සක්කා ඤාතිසායලොහිතානඤ්යචව

ඤාතිසායලොහිතකරණීයංකාතුං, නචපාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්ච පටිපදං
පටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා අතිථීනං යහතු අධම්මචාරී 

විසමචාරී අස්ස, යයො වා අතිථීනං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස; කතමං 

යසයයයො’’ති? ‘‘යයොහි, යභොසාරිපුත්ත, අතිථීනංයහතුඅධම්මචාරීවිසමචාරී

අස්ස, න තං යසයයයො; යයො ච යඛො, යභො සාරිපුත්ත, අතිථීනං යහතු

ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, 

යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, 

ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා කම්මන්තා, යයහි සක්කා

අතිථීනඤ්යචව අතිථිකරණීයං කාතුං, න ච පාපකම්මං කාතුං, පුඤ්ඤඤ්ච
පටිපදං පටිපජ්මතුං. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයොවාපුබ්බයපතානංයහතු අධම්මචාරී

විසමචාරී අස්ස, යයො වා පුබ්බයපතානං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස; 

කතමං යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, පුබ්බයපතානං යහතු

අධම්මචාරීවිසමචාරී අස්ස, නතංයසයයයො; යයොචයඛො, යභොසාරිපුත්ත, 

පුබ්බයපතානං යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො.

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා

කම්මන්තා, යයහි සක්කා පුබ්බයපතානඤ්යචව පුබ්බයපතකරණීයංකාතුං, 

නචපාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා යදවතානං යහතු අධම්මචාරී 

විසමචාරී අස්ස, යයො වා යදවතානං යහතුධම්මචාරී සමචාරී අස්ස; කතමං 

යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, යදවතානං යහතු අධම්මචාරී

විසමචාරී අස්ස, නතං යසයයයො; යයො චයඛො, යභො සාරිපුත්ත, යදවතානං

යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. 

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා

කම්මන්තා, යයහි සක්කා යදවතානඤ්යචව යදවතාකරණීයං කාතුං, න ච

පාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතුං. 
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පටුන 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා රඤ්යඤො යහතු අධම්මචාරී 

විසමචාරී අස්ස, යයො වා රඤ්යඤො යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස; කතමං

යසයයයො’’ති? ‘‘යයො හි, යභො සාරිපුත්ත, රඤ්යඤො යහතු අධම්මචාරී

විසමචාරී අස්ස, න තං යසයයයො; යයො ච යඛො, යභො සාරිපුත්ත, රඤ්යඤො

යහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො. 

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා

කම්මන්තා, යයහි සක්කා රඤ්යඤො යචව රාජකරණීයං කාතුං, න ච

පාපකම්මංකාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතුං. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, යයො වා කායස්ස .)ණනායහතු 

බූ්රහනායහතු අධම්මචාරී විසමචාරී අස්ස, යයො වා කායස්ස .)ණනායහතු

බූ්රහනායහතු ධම්මචාරීසමචාරීඅස්ස; කතමංයසයයයො’’ති? ‘‘යයොහි, යභො

සාරිපුත්ත, කායස්ස .)ණනායහතුබ්රූහනායහතුඅධම්මචාරීවිසමචාරී අස්ස, න

තං යසයයයො; යයො ච යඛො, යභො සාරිපුත්ත, කායස්ස .)ණනායහතු

බූ්රහනායහතු ධම්මචාරී සමචාරී අස්ස, තයදයවත්ථ යසයයයො.

අධම්මචරියාවිසමචරියාහි, යභො සාරිපුත්ත, ධම්මචරියාසමචරියා

යසයයයො’’ති. ‘‘අත්ථි යඛො, ධනඤ්ජානි, අඤ්යඤසං යහතුකා ධම්මකා 

කම්මන්තා, යයහිසක්කාකායඤ්යචව.)යණතුංබ්රූයහතුං, නච පාපකම්මං

කාතුං, පුඤ්ඤඤ්චපටිපදංපටිපජ්මතු’’න්ති. 

449. අථයඛොධනඤ්ජානිබ්රාහ්මයණොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස භාසිතං
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාම. අථ යඛො ධනඤ්ජානි 

බ්රාහ්මයණො අපයරන සමයයන ආබාධියකො අයහොසි දුක්ඛියතො
බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො අඤ්ඤතරං පුරිසං

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා මම වචයනන භගවයතො පායද සිරසා වන්දාහි –

‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, බ්රාහ්මයණො ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො.
යසො භගවයතො පායද සිරසා වන්දතී’ති. යයන චායස්මා සාරිපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා මම වචයනන ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස

පායද සිරසා වන්දාහි – ‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, බ්රාහ්මයණො ආබාධියකො
දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පායද සිරසා

වන්දතී’ති.එවඤ්චවයදහි–‘සාධුකිර, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතොයයන
ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං 

උපාදායා’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො පුරියසො ධනඤ්ජානිස්ස 

බ්රාහ්මණස්ස පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසො

පුරියසො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, බ්රාහ්මයණො
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො භගවයතො පායද සිරසා

වන්දතී’’ති. යයන චායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා 
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ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො පුරියසො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච –

‘‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, බ්රාහ්මයණො ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො.

යසොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපායදසිරසාවන්දති, එවඤ්ච වයදති–‘සාධු

කිර, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස 
නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. අධිවායසසි යඛො
ආයස්මාසාරිපුත්යතො තුණ්හීභායවන. 

450. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 

යයන ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කම; 
උපසඞ්කමත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො ආයස්මා

සාරිපුත්යතොධනඤ්ජානිංබ්රාහ්මණංඑතදයවොච– ‘‘කච්චියත, ධනඤ්ජානි, 

ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං? කච්චි දුක්ඛා යවදනා පටික්කමන්ති, යනො

අභික්කමන්ති? පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො අභික්කයමො’’ති? ‘‘න

යම, යභො සාරිපුත්ත, ඛමනීයං න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා 

අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති. අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො

පටික්කයමො. යසයයථාපි, යභොසාරිපුත්ත, බලවාපුරියසොතිණ්යහනසිඛයරන 

මුද්ධනි [මුද්ධානං (සී. සයා. කං. .).)] අභිමත්යථයය; එවයමව යඛො, යභො

සාරිපුත්ත, අධිමත්තාවාතාමුද්ධනිචඌහනන්ති. නයම, යභොසාරිපුත්ත, 

ඛමනීයං, න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො

පටික්කමන්ති. අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. 

යසයයථාපි, යභො සාරිපුත්ත, බලවා පුරියසො දළ්යහන වරත්තක්ඛණ්යඩන 

[වරත්තබන්ධයනන (සී. .).)] සීයසසීසයවඨං දයදයය; එවයමවයඛො, යභො 

සාරිපුත්ත, අධිමත්තාසීයසසීසයවදනා.නයම, යභොසාරිපුත්ත, ඛමනීයංන

යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති.

අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, යභො

සාරිපුත්ත, දක්යඛො යගොඝාතයකො වා යගොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන

යගොවිකන්තයනන කුච්ඡිං පරිකන්යතයය; එවයමව යඛො, යභො සාරිපුත්ත, 

අධිමත්තාවාතාකුච්ඡිංපරිකන්තන්ති.නයම, යභොසාරිපුත්ත, ඛමනීයං, න

යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති. 

අභික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, යභො

සාරිපුත්ත, ද්යව බලවන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං නානාබාහාසු

ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුයා සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං; එවයමව යඛො, 

යභො සාරිපුත්ත, අධිමත්යතො කායස්මං ඩායහො. න යම, යභො සාරිපුත්ත, 

ඛමනීයං න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවදනා අභික්කමන්ති, යනො 

පටික්කමන්ති.අභික්කයමොසානංපඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො’’ති. 

451. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො – නිරයයො වා 

තිරච්ඡානයයොනි වා’’ති? ‘‘නිරයා, යභො සාරිපුත්ත, තිරච්ඡානයයොනි

යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො –
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තිරච්ඡානයයොනි වා යපත්තිවිසයයො වා’’ති? ‘‘තිරච්ඡානයයොනියා, යභො

සාරිපුත්ත, යපත්තිවිසයයො යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, 

කතමංයසයයයො–යපත්තිවිසයයොවාමනුස්සාවා’’ති? ‘‘යපත්තිවිසයා, යභො 

සාරිපුත්ත, මනුස්සා යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං

යසයයයො – මනුස්සා වා චාතුමහාරාමකා [චාතුම්මහාරාමකා (සී. සයා. කං.

.).)] වා යදවා’’ති? ‘‘මනුස්යසහි, යභො සාරිපුත්ත, චාතුමහාරාමකා යදවා

යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො –

චාතුමහාරාමකාවායදවාතාවතිංසාවා යදවා’’ති? ‘‘චාතුමහාරාමයකහි, යභො

සාරිපුත්ත, යදයවහි තාවතිංසා යදවා යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, 

ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො – තාවතිංසා වා යදවා යාමා වා යදවා’’ති? 

‘‘තාවතිංයසහි, යභොසාරිපුත්ත, යදයවහියාමායදවායසයයයො’’ති.‘‘තංකිං

මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො – යාමා වා යදවා තුසිතා වා

යදවා’’ති? ‘‘යායමහි, යභො සාරිපුත්ත, යදයවහි තුසිතා යදවා යසයයයො’’ති.

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො – තුසිතා වා යදවා

නිම්මානරතීවායදවා’’ති? ‘‘තුසියතහි, යභොසාරිපුත්ත, යදයවහිනිම්මානරතී

යදවා යසයයයො’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො – 

නිම්මානරතී වා යදවා පරනිම්මතවසවත්තී වා යදවා’’ති? ‘‘නිම්මානරතීහි, 

යභොසාරිපුත්ත, යදයවහිපරනිම්මතවසවත්තීයදවා යසයයයො’’ති. ‘‘තංකිං

මඤ්ඤසි, ධනඤ්ජානි, කතමං යසයයයො පරනිම්මතවසවත්තී වා යදවා 

බ්රහ්මයලොයකො වා’’ති? ‘‘‘බ්රහ්මයලොයකො’ති [භවං සාරිපුත්යතො ආහාති, 

කතමංසාරිපුත්යතොආහබ්රහ්මයලොයකොති. (ක.)] – භවංසාරිපුත්යතොආහ; 

‘බ්රහ්මයලොයකො’ති–භවංසාරිපුත්යතොආහා’’ති [භවංසාරිපුත්යතො ආහාති, 

කතමංසාරිපුත්යතොආහබ්රහ්මයලොයකොති.(ක.)]. 

අථයඛොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සඑතදයහොසි–‘‘ඉයමයඛොබ්රාහ්මණා 
බ්රහ්මයලොකාධිමුත්තා. යංනූනාහං ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස බ්රහ්මානං 

සහබයතාය මග්ගං යදයසයය’’න්ති. ‘‘බ්රහ්මානං යත, ධනඤ්ජානි, 

සහබයතාය මග්ගං යදයසස්සාම; තං සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො ආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසි.ආයස්මා සාරිපුත්යතොඑතදයවොච–‘‘කතයමොච, 

ධනඤ්ජානි, බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්යගො? ඉධ, ධනඤ්ජානි, භික්ඛු

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. අයං යඛො, 

ධනඤ්ජානි, බ්රහ්මානංසහබයතාය මග්යගො’’. 

452. ‘‘පුන චපරං, ධනඤ්ජානි, භික්ඛු කරුණාසහගයතන
යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතනයචතසා…උයපක්ඛාසහගයතනයචතසා

එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති
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පටුන 

උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං 
උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන 

අයවයරනඅබයාබජ්යඣනඵරිත්වාවිහරති.අයංයඛො, ධනඤ්ජානි, බ්රහ්මානං

සහබයතාය මග්යගො’’ති.යතනහි, යභොසාරිපුත්ත, මමවචයනනභගවයතො

පායද සිරසා වන්දාහි – ‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, බ්රාහ්මයණො ආබාධියකො 
දුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.යසොභගවයතොපායදසිරසාවන්දතී’ති.අථයඛො 
ආයස්මා සාරිපුත්යතො ධනඤ්ජානිං බ්රාහ්මණං සති උත්තරිකරණීයය හීයන
බ්රහ්මයලොයක පතිට්ඨායපත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාම.අථයඛොධනඤ්ජානි

බ්රාහ්මයණො අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත සාරිපුත්යත කාලමකාසි, 
බ්රහ්මයලොකඤ්චඋපපජ්ම. 

453. අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘එයසො, භික්ඛයව, 
සාරිපුත්යතො ධනඤ්ජානිං බ්රාහ්මණං සති උත්තරිකරණීයය හීයන
බ්රහ්මයලොයක පතිට්ඨායපත්වා උට්ඨායාසනා පක්කන්යතො’’ති. අථ යඛො

ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කම, උපසඞ්කමත්වා

භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි, එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ධනඤ්ජානි, භන්යත, 

බ්රාහ්මයණො ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො, යසො භගවයතො පායද

සිරසා වන්දතී’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං සාරිපුත්ත ධනඤ්ජානිං බ්රාහ්මණං සති 
උත්තරිකරණීයය හීයන බ්රහ්මයලොයක පතිට්ඨායපත්වා උට්ඨායාසනා 

පක්කන්යතො’’ති? ‘‘මය්හං යඛො, භන්යත, එවං අයහොසි – ‘ඉයම යඛො

බ්රාහ්මණා බ්රහ්මයලොකාධිමුත්තා, යංනූනාහං ධනඤ්ජානිස්ස බ්රාහ්මණස්ස 
බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්ගං යදයසයය’න්ති. ‘‘කාලඞ්කයතොච 

[කාලඞ්කයතොව (සයා. කං. ක.)], සාරිපුත්ත, ධනඤ්ජානි බ්රාහ්මයණො, 
බ්රහ්මයලොකඤ්චඋපපන්යනො’’ති. 

ධනඤ්ජානිසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. වායසට්ඨසුත්තං 

454. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ඉච්ඡානඞ්ගයල 

[ඉච්ඡානඞ්කයල(සී..).)] විහරතිඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ.යතනයඛොපන
සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා බ්රාහ්මණමහාසාලා

ඉච්ඡානඞ්ගයල පටිවසන්ති, යසයයථිදං – චඞ්කී බ්රාහ්මයණො, තාරුක්යඛො

බ්රාහ්මයණො, යපොක්ඛරසාතිබ්රාහ්මයණො, ජාණුස්යසොණි [ජාණුස්යසොණී(.).), 

ජාණුයසොණී (ක.)] බ්රාහ්මයණො, යතොයදයයයො බ්රාහ්මයණො, අඤ්යඤ ච
අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා බ්රාහ්මණමහාසාලා. අථ යඛො 
වායසට්ඨභාරද්වාජානං මාණවානං ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමන්තානං

අනුවිචරන්තානං [අනුචඞ්කමමානානං අනුවිචරමානානං (සී. .).)] 

අයමන්තරාකථා උදපාදි–‘‘කථං, යභො, බ්රාහ්මයණොයහොතී’’ති? භාරද්වායජො

මාණයවො එවමාහ – ‘‘යයතො යඛො, යභො, උභයතො සුජායතො මාතියතො ච
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පිතියතො ච සංසුද්ධගහණියකො යාව සත්තමා පිතාමහයුගා අක්ඛිත්යතො

අනුපක්කුට්යඨොජාතිවායදන–එත්තාවතායඛො, යභො, බ්රාහ්මයණො යහොතී’’ති.

වායසට්යඨො මාණයවො එවමාහ – ‘‘යයතො යඛො, යභො, සීලවා ච යහොති

වත්තසම්පන්යනො [වතසම්පන්යනො (.).)] ච – එත්තාවතා යඛො, යභො, 
බ්රාහ්මයණො යහොතී’’ති.යනවයඛොඅසක්ඛිභාරද්වායජොමාණයවොවායසට්ඨං

මාණවං සඤ්ඤායපතුං, න පන අසක්ඛි වායසට්යඨො මාණයවො භාරද්වාජං
මාණවංසඤ්ඤායපතුං.අථයඛොවායසට්යඨොමාණයවො භාරද්වාජංමාණවං

ආමන්යතසි – ‘‘අයං යඛො, යභො භාරද්වාජ, සමයණො යගොතයමො
සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බමයතො ඉච්ඡානඞ්ගයල විහරති 
ඉච්ඡානඞ්ගලවනසණ්යඩ.තංයඛොපනභවන්තංයගොතමංඑවංකලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි

සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. ආයාම, යභො භාරද්වාජ, යයන

සමයණොයගොතයමොයතනුපසඞ්කමස්සාම; උපසඞ්කමත්වාසමණංයගොතමං
එතමත්ථං පුච්ඡිස්සාම.යථායනොසමයණොයගොතයමොබයාකරිස්සතිතථානං

ධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, යභො’’තියඛොභාරද්වායජොමාණයවොවායසට්ඨස්ස
මාණවස්සපච්චස්යසොසි. 

455. අථ යඛො වායසට්ඨභාරද්වාජා මාණවා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමංසු; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොවායසට්යඨොමාණයවො භගවන්තංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අනුඤ්ඤාතපටිඤ්ඤාතා, යතවිජ්ජාමයමස්මුයභො; 

අහංයපොක්ඛරසාතිස්ස, තාරුක්ඛස්සායංමාණයවො. 

‘‘යතවිජ්ජානං යදක්ඛාතං, තත්ර යකවලියනොස්මයස; 

පදකස්මායවයයාකරණා [යනොබයාකරණා(සයා.කං. ක.)], ජප්යප

ආචරියසාදිසා; 

යතසංයනොජාතිවාදස්මං, විවායදොඅත්ථියගොතම. 

‘‘ජාතියා බ්රාහ්මයණොයහොති, භාරද්වායජොඉති භාසති; 

අහඤ්චකම්මුනා [කම්මනා(සී..).)] බූ්රම, එවංජානාහිචක්ඛුම. 

‘‘යත න සක්යකොම ඤායපතුං [සඤ්ඤත්තුං (.).), සඤ්ඤායපතුං

(ක.)], අඤ්ඤමඤ්ඤංමයං උයභො; 

භවන්තංපුට්ඨුමාගමා, සම්බුද්ධංඉතිවිස්සුතං. 

‘‘චන්දංයථාඛයාතීතං, යපච්චපඤ්ජලිකාජනා; 

වන්දමානානමස්සන්ති, යලොකස්මංයගොතමං. 
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‘‘චක්ඛුංයලොයකසමුප්පන්නං, මයංපුච්ඡාමයගොතමං; 

ජාතියාබ්රාහ්මයණොයහොති, උදාහුභවතිකම්මුනා [කම්මනා(සී..).)]; 

අජානතංයනොපබ්රූහි, යථාජායනමුබ්රාහ්මණ’’න්ති. 

456. 

‘‘යතසංයවොඅහංබයක්ඛිස්සං, (වායසට්ඨාතිභගවා) 

අනුපුබ්බංයථාතථං; 

ජාතිවිභඞ්ගංපාණානං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘තිණරුක්යඛපිජානාථ, නචාපිපටිජානයර; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘තයතොකීයටපටඞ්යගච, යාවකුන්ථකිපිල්ලියක; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘චතුප්පයදපිජානාථ, ඛුද්දයකචමහල්ලයක; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘පාදුදයරපි ජානාථ, උරයගදීඝපිට්ඨියක; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘තයතොමච්යඡපිජානාථ, උදයකවාරියගොචයර; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහිජාතියයො. 

‘‘තයතොපක්ඛීපිජානාථ, පත්තයායනවිහඞ්ගයම; 

ලිඞ්ගං ජාතිමයංයතසං, අඤ්ඤමඤ්ඤාහි ජාතියයො. 

‘‘යථාඑතාසුජාතීසු, ලිඞ්ගංජාතිමයංපුථු; 

එවංනත්ථිමනුස්යසසු, ලිඞ්ගංජාතිමයංපුථු. 

‘‘න යකයසහිනසීයසහි, නකණ්යණහින අක්ඛීහි; 

නමුයඛනනනාසාය, නඔට්යඨහිභමූහිවා. 

‘‘නගීවායනඅංයසහි, නඋදයරනනපිට්ඨියා; 

නයසොණියානඋරසා, නසම්බායධනයමථුයන [න සම්බාධාන

යමථුනා(ක.)]. 

‘‘නහත්යථහිනපායදහි, නඞ්ගුලීහිනයඛහිවා; 

නජඞ්ඝාහිනඌරූහි, නවණ්යණනසයරනවා; 

ලිඞ්ගංජාතිමයංයනව, යථාඅඤ්ඤාසුජාතිසු. 

457. 
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‘‘පච්චත්තඤ්ච සරීයරසු [පච්චත්තං සසරීයරසු (සී. .).)], 

මනුස්යසස්යවතංනවිජ්ජති; 

යවොකාරඤ්චමනුස්යසසු, සමඤ්ඤායපවුච්චති. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යගොරක්ඛංඋපජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, කස්සයකොයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, පුථුසිප්යපනජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, සිප්පියකොයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයො හියකොචිමනුස්යසසු, යවොහාරංඋපජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, වාණියජොයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, පරයපස්යසනජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, යපස්සයකො [යපස්සියකො (සී.සයා.කං..).)] 
යසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයො හියකොචිමනුස්යසසු, අදින්නං උපජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, යචොයරොඑයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, ඉස්සත්ථංඋපජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, යයොධාජීයවොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, යපොයරොහිච්යචනජීවති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, යාජයකොයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යයොහියකොචිමනුස්යසසු, ගාමංරට්ඨඤ්චභුඤ්ජති; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, රාජාඑයසොනබ්රාහ්මයණො. 

‘‘න චාහංබ්රාහ්මණංබූ්රම, යයොනිජං මත්තිසම්භවං; 

යභොවාදි [යභොවාදී (සයා. කං.)] නාම යසො යහොති, සයච යහොති

සකිඤ්චයනො; 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

458. 

‘‘සබ්බසංයයොජනංයඡත්වා, යයොයවනපරිතස්සති; 

සඞ්ගාතිගංවිසංයුත්තං [විසඤ්ඤුත්තං (ක.)], තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යඡත්වා නද්ධිං [නද්ධිං (සී. .).)] වරත්තඤ්ච, සන්දානං

සහනුක්කමං; 

උක්ඛිත්තපලිඝංබුද්ධං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 
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‘‘අක්යකොසංවධබන්ධඤ්ච, අදුට්යඨොයයොතිතික්ඛති; 

ඛන්තීබලංබලානීකං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘අක්යකොධනං වතවන්තං, සීලවන්තං අනුස්සදං; 

දන්තංඅන්තිමසාරීරං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘වාරියපොක්ඛරපත්යතව, ආරග්යගරිවසාසයපො; 

යයො නලිම්පතිකායමසු, තමහංබ්රමූ බ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොදුක්ඛස්සපජානාති, ඉයධවඛයමත්තයනො; 

පන්නභාරංවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘ගම්භීරපඤ්ඤංයමධාවිං, මග්ගාමග්ගස්සයකොවිදං; 

උත්තමත්ථමනුප්පත්තං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘අසංසට්ඨංගහට්යඨහි, අනාගායරහිචූභයං; 

අයනොකසාරිමප්පිච්ඡං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘නිධායදණ්ඩංභූයතසු, තයසසුථාවයරසුච; 

යයොනහන්තිනඝායතති, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘අවිරුද්ධංවිරුද්යධසු, අත්තදණ්යඩසුනිබ්බුතං; 

සාදායනසුඅනාදානං, තමහංබ්රමූබ්රාහ්මණං. 

‘‘යස්සරායගොචයදොයසොච, මායනොමක්යඛොචඔහියතො; 

සාසයපොරිවආරග්ගා, තමහංබ්රමූබ්රාහ්මණං. 

459. 

‘‘අකක්කසං විඤ්ඤාපනිං, ගිරංසච්චං උදීරයය; 

යායනාභිසජ්යජකිඤ්චි, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොචදීඝංවරස්සංවා, අණුංථූලංසුභාසුභං; 

යලොයකඅදින්නංනායදති [නාදියති(සී. .).)], තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘ආසා යස්සනවිජ්ජන්ති, අස්මංයලොයක පරම්හිච; 

නිරාසාසං [නිරාසයං(සී..).)] විසංයුත්තං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යස්සාලයානවිජ්ජන්ති, අඤ්ඤායඅකථංකථිං; 

අමයතොගධං අනුප්පත්තං, තමහංබ්රූම බ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොධපුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, උයභොසඞ්ගංඋපච්චගා; 

අයසොකංවිරජංසුද්ධං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 
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‘‘චන්දංවවිමලංසුද්ධං, විප්පසන්නංඅනාවිලං; 

නන්දීභවපරික්ඛීණං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොඉමංපලිපථංදුග්ගං, සංසාරංයමොහමච්චගා; 

තිණ්යණොපාරඞ්ගයතොඣායී, අයනයජොඅකථංකථී; 

අනුපාදායනිබ්බුයතො, තමහංබ්රමූබ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොධකායම පහන්ත්වාන [පහත්වාන (සී.)], අනාගායරො

පරිබ්බයජ; 

කාමභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යයොධතණ්හංපහන්ත්වාන, අනාගායරොපරිබ්බයජ; 

තණ්හාභවපරික්ඛීණං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘හිත්වාමානුසකංයයොගං, දිබ්බංයයොගංඋපච්චගා; 

සබ්බයයොගවිසංයුත්තං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘හිත්වාරතිඤ්චඅරතිං, සීතීභූතංනිරූපධිං; 

සබ්බයලොකාභිභුංවීරං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘චුතිංයයොයවදිසත්තානං, උපපත්තිඤ්චසබ්බයසො; 

අසත්තංසුගතංබුද්ධං, තමහංබ්රූමබ්රාහ්මණං. 

‘‘යස්ස ගතිංනජානන්ති, යදවා ගන්ධබ්බමානුසා; 

ඛීණාසවංඅරහන්තං, තමහංබ්රමූබ්රාහ්මණං. 

‘‘යස්ස පුයරචපච්ඡාච, මජ්යඣචනත්ථිකිඤ්චනං; 

අකිඤ්චනංඅනාදානං, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

‘‘උසභංපවරංවීරං, මයහසිංවිමතාවිනං; 

අයනජං න්හාතකං [නහාතකං (සී. .).)] බුද්ධං, තමහං බ්රමූ
බ්රාහ්මණං. 

‘‘පුබ්යබනිවාසංයයොයවදි, සග්ගාපායඤ්චපස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, තමහංබූ්රමබ්රාහ්මණං. 

460. 

‘‘සමඤ්ඤායහසායලොකස්මං, නාමයගොත්තංපකප්පිතං; 

සම්මුච්චාසමුදාගතං, තත්ථතත්ථපකප්පිතං. 

‘‘දීඝරත්තානුසයිතං, දිට්ඨිගතමජානතං; 
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අජානන්තා යනො [අජානන්තා යනොති අජානන්තා එව (ටීකා)] 

පබු්රන්ති [පබු්රවන්ති(සී..).)], ජාතියායහොතිබ්රාහ්මයණො. 

‘‘නජච්චාබ්රාහ්මයණො [වසයලො (සයා.කං. ක.)] යහොති, නජච්චා

යහොතිඅබ්රාහ්මයණො [බ්රාහ්මයණො (සයා.කං.ක.)]; 

කම්මුනා බ්රාහ්මයණො [වසයලො (සයා. කං. ක.)] යහොති, කම්මුනා

යහොතිඅබ්රාහ්මයණො [බ්රාහ්මයණො (සයා.කං.ක.)]. 

‘‘කස්සයකොකම්මුනායහොති, සිප්පියකොයහොතිකම්මුනා; 

වාණියජොකම්මුනායහොති, යපස්සයකොයහොතිකම්මුනා. 

‘‘යචොයරොපිකම්මුනායහොති, යයොධාජීයවොපිකම්මුනා; 

යාජයකොකම්මුනායහොති, රාජාපියහොතිකම්මුනා. 

‘‘එවයමතංයථාභූතං, කම්මංපස්සන්තිපණ්ඩිතා; 

පටිච්චසමුප්පාදදස්සා, කම්මවිපාකයකොවිදා. 

‘‘කම්මුනා වත්තතියලොයකො, කම්මුනාවත්තති පජා; 

කම්මනිබන්ධනාසත්තා, රථස්සාණීවයායයතො. 

‘‘තයපන බ්රහ්මචරියයන, සංයයමනදයමනච; 

එයතනබ්රාහ්මයණොයහොති, එතංබ්රාහ්මණමුත්තමං. 

‘‘තීහිවිජ්ජාහිසම්පන්යනො, සන්යතොඛීණපුනබ්භයවො; 

එවංවායසට්ඨජානාහි, බ්රහ්මාසක්යකොවිජානත’’න්ති. 

461. එවං වුත්යත, වායසට්ඨභාරද්වාජාමාණවාභගවන්තංඑතදයවොචුං–

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවා යතලපජ්යජොතංධායරයය
– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති – එවයමවං යභොතා යගොතයමන 
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං භවන්තං යගොතමං
සරණංගච්ඡාමධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසයකයනොභවංයගොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගයත’’ති. 

වායසට්ඨසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. සුභසුත්තං 

462. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සුයභො මාණයවො 
යතොයදයයපුත්යතො සාවත්ථියං පටිවසති අඤ්ඤතරස්ස ගහපතිස්ස
නියවසයන යකනචියදව කරණීයයන. අථ යඛො සුයභො මාණයවො
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යතොයදයයපුත්යතො යස්ස ගහපතිස්ස නියවසයන පටිවසති තං ගහපතිං

එතදයවොච – ‘‘සුතංයමතං, ගහපති– ‘අවිවිත්තාසාවත්ථීඅරහන්යතහී’ති.

කං නු ඛ්වජ්ජ සමණං වා බ්රාහ්මණං වා පයිරුපායසයයාමා’’ති? ‘‘අයං, 

භන්යත, භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.

තං, භන්යත, භගවන්තං පයිරුපාසස්සූ’’ති. අථ යඛො සුයභො මාණයවො
යතොයදයයපුත්යතො තස්ස ගහපතිස්ස පටිස්සුත්වා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛො

සුයභො මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘බ්රාහ්මණා, 

යභො යගොතම, එවමාහංසු – ‘ගහට්යඨො ආරාධයකො යහොති ඤායං ධම්මං

කුසලං, නපබ්බමයතොආරාධයකොයහොති ඤායංධම්මංකුසල’න්ති.ඉධභවං

යගොතයමොකිමාහා’’ති? 

463. ‘‘විභජ්ජවායදොයඛොඅහයමත්ථ, මාණව; නාහයමත්ථඑකංසවායදො. 

ගිහිස්සවාහං, මාණව, පබ්බමතස්සවාමච්ඡාපටිපත්තිංනවණ්යණම.ගිහී

වා හි, මාණව, පබ්බමයතො වා මච්ඡාපටිපන්යනො 
මච්ඡාපටිපත්තාධිකරණයහතු න ආරාධයකො යහොති ඤායං ධම්මං කුසලං.

ගිහිස්සවාහං, මාණව, පබ්බමතස්සවාසම්මාපටිපත්තිංවණ්යණම.ගිහීවා

හි, මාණව, පබ්බමයතොවා සම්මාපටිපන්යනොසම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතු
ආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මං කුසල’’න්ති. 

‘‘බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, එවමාහංසු – ‘මහට්ඨමදං මහාකිච්චං 

මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං ඝරාවාසකම්මට්ඨානං මහප්ඵලං යහොති; 

අප්පට්ඨමදං අප්පකිච්චං අප්පාධිකරණං අප්පසමාරම්භං පබ්බජ්ජා
කම්මට්ඨානංඅප්පඵලං යහොතී’ති.ඉධභවංයගොතයමොකිමාහා’’ති. 

‘‘එත්ථාපි යඛො අහං, මාණව, විභජ්ජවායදො; නාහයමත්ථ එකංසවායදො.

අත්ථි, මාණව, කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං 

මහාසමාරම්භං විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති; අත්ථි, මාණව, කම්මට්ඨානං
මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං

යහොති; අත්ථි, මාණව, කම්මට්ඨානං අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං අප්පාධිකරණං

අප්පසමාරම්භංවිපජ්ජමානං අප්පඵලංයහොති; අත්ථි, මාණව, කම්මට්ඨානං
අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං අප්පාධිකරණං අප්පසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං

මහප්ඵලං යහොති. කතමඤ්ච, මාණව, කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං

මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති? කසි යඛො, 

මාණව, කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං

විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති. කතමඤ්ච, මාණව, කම්මට්ඨානං මහට්ඨං 

මහාකිච්චං මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං යහොති? 

කසියයව යඛො, මාණව, කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං

මහාසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං යහොති. කතමඤ්ච, මාණව, 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

350 

පටුන 

කම්මට්ඨානං අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං අප්පාධිකරණං අප්පසමාරම්භං

විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති? වණිජ්ජා යඛො, මාණව, කම්මට්ඨානං 
අප්පට්ඨංඅප්පකිච්චංඅප්පාධිකරණංඅප්පසමාරම්භංවිපජ්ජමානංඅප්පඵලං

යහොති. කතමඤ්ච මාණව, කම්මට්ඨානං අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං

අප්පාධිකරණං අප්පසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං යහොති? 

වණිජ්ජායයව යඛො, මාණව, කම්මට්ඨානං අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං
අප්පාධිකරණංඅප්පසමාරම්භංසම්පජ්ජමානංමහප්ඵලංයහොති. 

464. ‘‘යසයයථාපි, මාණව, කසි කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං

මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති; එවයමව යඛො, 

මාණව, ඝරාවාසකම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං

මහාසමාරම්භංවිපජ්ජමානං අප්පඵලංයහොති.යසයයථාපි, මාණව, කසියයව
කම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං

සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං යහොති; එවයමව යඛො, මාණව, 

ඝරාවාසකම්මට්ඨානං මහට්ඨං මහාකිච්චං මහාධිකරණං මහාසමාරම්භං

සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලංයහොති.යසයයථාපි, මාණව, වණිජ්ජාකම්මට්ඨානං
අප්පට්ඨංඅප්පකිච්චං අප්පාධිකරණංඅප්පසමාරම්භංවිපජ්ජමානංඅප්පඵලං

යහොති; එවයමව යඛො, මාණව, පබ්බජ්ජාකම්මට්ඨානංඅප්පට්ඨංඅප්පකිච්චං 

අප්පාධිකරණං අප්පසමාරම්භං විපජ්ජමානං අප්පඵලං යහොති. යසයයථාපි, 

මාණව, වණිජ්ජායයව කම්මට්ඨානං අප්පට්ඨං අප්පකිච්චං අප්පාධිකරණං

අප්පසමාරම්භං සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලං යහොති; එවයමව යඛො, මාණව, 
පබ්බජ්ජා කම්මට්ඨානංඅප්පට්ඨංඅප්පකිච්චංඅප්පාධිකරණංඅප්පසමාරම්භං
සම්පජ්ජමානං මහප්ඵලංයහොතී’’ති. 

‘‘බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස

කිරියාය, කුසලස්ස ආරාධනායා’’ති. ‘‘යය යත, මාණව, බ්රාහ්මණා පඤ්ච

ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස කිරියාය, කුසලස්ස ආරාධනාය – සයච 
යතඅගරු–සාධුයතපඤ්චධම්යමඉමස්මංපරිසතිභාසස්සූ’’ති.‘‘නයඛො

යම, යභො යගොතම, ගරුයත්ථස්සුභවන්යතො වානිසින්යනොභවන්තරූයපො

වා’’ති [නිසින්නාභවන්තරූපාවාති(සී.සයා.කං..).)]. ‘‘යතනහි, මාණව, 

භාසස්සූ’’ති. ‘‘සච්චං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා පඨමං ධම්මං

පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්සකිරියාය, කුසලස්සආරාධනාය.තපං යඛො, යභො

යගොතම, බ්රාහ්මණා දුතියං ධම්මං පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස කිරියාය, 

කුසලස්ස ආරාධනාය. බ්රහ්මචරියං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා තතියං

ධම්මංපඤ්ඤයපන්තිපුඤ්ඤස්සකිරියාය, කුසලස්සආරාධනාය. අජ්යඣනං

යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා චතුත්ථං ධම්මං පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස 

කිරියාය, කුසලස්ස ආරාධනාය. චාගං යඛො, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා 

පඤ්චමං ධම්මං පඤ්ඤයපන්තිපුඤ්ඤස්සකිරියාය, කුසලස්ස ආරාධනාය.

බ්රාහ්මණා, යභො යගොතම, ඉයම පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස

කිරියාය, කුසලස්සආරාධනායාති.ඉධභවංයගොතයමොකිමාහා’’ති? 
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465. ‘‘කිං පන, මාණව, අත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං එකබ්රාහ්මයණොපි
යයො එවමාහ – ‘අහං ඉයමසං පඤ්චන්නං ධම්මානං සයං අභිඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වාවිපාකංපයවයදමී’’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’.‘‘කිංපන, 

මාණව, අත්ථි යකොචිබ්රාහ්මණානංඑකාචරියයොපිඑකාචරියපාචරියයොපියාව
සත්තමා ආචරියමහයුගාපි යයො එවමාහ – ‘අහං ඉයමසං පඤ්චන්නං

ධම්මානං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා විපාකං පයවයදමී’’’ති? ‘‘යනො හිදං, 

යභොයගොතම’’.‘‘කිං පන, මාණව, යයපියතබ්රාහ්මණානංපුබ්බකාඉසයයො
මන්තානං කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො යයසමදං එතරහි බ්රාහ්මණා
යපොරාණං මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමහිතං තදනුගායන්ති තදනුභාසන්ති

භාසිතමනුභාසන්ති වාචිතමනුවායචන්ති, යසයයථිදං – අට්ඨයකො වාමයකො
වාමයදයවො යවස්සාමත්යතොයමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො 

කස්සයපොභගු, යතපිඑවමාහංසු–‘මයංඉයමසංපඤ්චන්නංධම්මානංසයං

අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාවිපාකංපයවයදමා’’’ති? ‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘ඉති කිර, මාණව, නත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං එකබ්රාහ්මයණොපි යයො 
එවමාහ – ‘අහංඉයමසංපඤ්චන්නංධම්මානංසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

විපාකං පයවයදමී’ති; නත්ථි යකොචි බ්රාහ්මණානං එකාචරියයොපි

එකාචරියපාචරියයොපියාවසත්තමාආචරියමහයුගාපියයො එවමාහ – ‘අහං
ඉයමසං පඤ්චන්නං ධම්මානං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා විපාකං

පයවයදමී’ති; යයපියතබ්රාහ්මණානංපුබ්බකාඉසයයොමන්තානංකත්තායරො 

මන්තානං පවත්තායරො, යයසමදං එතරහි බ්රාහ්මණා යපොරාණං මන්තපදං

ගීතං පවුත්තං සමහිතං, තදනුගායන්ති තදනුභාසන්ති භාසිතමනුභාසන්ති

වාචිතමනුවායචන්ති, යසයයථිදං – අට්ඨයකො වාමයකො වාමයදයවො
යවස්සාමත්යතො යමතග්ගි අඞ්ගීරයසො භාරද්වායජො වායසට්යඨො කස්සයපො
භගු. යතපි න එවමාහංසු – ‘මයං ඉයමසං පඤ්චන්නං ධම්මානං සයං 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාවිපාකංපයවයදමා’ති. 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, අන්ධයවණි පරම්පරාසංසත්තා පුරියමොපි න 

පස්සති මජ්ඣියමොපි න පස්සති පච්ඡියමොපි න පස්සති; එවයමව යඛො, 

මාණව, අන්ධයවණූපමං මඤ්යඤ බ්රාහ්මණානං භාසිතං සම්පජ්ජති –
පුරියමොපිනපස්සතිමජ්ඣියමොපින පස්සතිපච්ඡියමොපිනපස්සතී’’ති. 

466. එවං වුත්යත, සුයභො මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භගවතා 
අන්ධයවණූපයමන වුච්චමායනො කුපියතො අනත්තමයනො භගවන්තංයයව
ඛුංයසන්යතො භගවන්තංයයව වම්යභන්යතො භගවන්තංයයව වදමායනො –

‘සමයණො යගොතයමො පාපියතො භවිස්සතී’ති භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘බ්රාහ්මයණො, යභො යගොතම, යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො සුභගවනියකො

එවමාහ – ‘එවයමව පනියධකච්යච [පනියමයක (සබ්බත්ථ)] 
සමණබ්රාහ්මණා උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං 

පටිජානන්ති. යතසමදං භාසිතං හස්සකංයයව සම්පජ්ජති, නාමකංයයව
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සම්පජ්ජති, රිත්තකංයයව සම්පජ්ජති, තුච්ඡකංයයව සම්පජ්ජති. කථඤ්හි
නාම මනුස්සභූයතො උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසං 

ඤස්සතිවාදක්ඛතිවාසච්ඡිවාකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජතී’’’ති? 

‘‘කිං පන, මාණව, බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො
සුභගවනියකො සබ්යබසංයයව සමණබ්රාහ්මණානං යචතසා යචයතො පරිච්ච

පජානාතී’’ති? ‘‘සකායපිහි, යභො යගොතම, පුණ්ණිකාය දාසියා බ්රාහ්මයණො
යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො සුභගවනියකො යචතසා යචයතො පරිච්ච න

පජානාති, කුයතො පන සබ්යබසංයයව සමණබ්රාහ්මණානං යචතසා යචයතො

පරිච්ච පජානිස්සතී’’ති? 

‘‘යසයයථාපි, මාණව, ජච්චන්යධොපුරියසොනපස්යසයය කණ්හසුක්කානි

රූපානි, නපස්යසයයනීලකානි රූපානි, න පස්යසයය.)තකානිරූපානි, න

පස්යසයය යලොහිතකානි රූපානි, න පස්යසයය මඤ්මට්ඨකානි රූපානි, න

පස්යසයය සමවිසමං, න පස්යසයය තාරකරූපානි, න පස්යසයය

චන්දිමසූරියය.යසොඑවංවයදයය– ‘නත්ථිකණ්හසුක්කානිරූපානි, නත්ථි 

කණ්හසුක්කානං රූපානං දස්සාවී; නත්ථි නීලකානි රූපානි, නත්ථි

නීලකානං රූපානං දස්සාවී; නත්ථි .)තකානි රූපානි, නත්ථි .)තකානං

රූපානංදස්සාවී; නත්ථි යලොහිතකානිරූපානි, නත්ථියලොහිතකානංරූපානං

දස්සාවී; නත්ථි මඤ්මට්ඨකානි රූපානි, නත්ථි මඤ්මට්ඨකානං රූපානං

දස්සාවී; නත්ථිසමවිසමං, නත්ථිසමවිසමස්ස දස්සාවී; නත්ථිතාරකරූපානි, 

නත්ථිතාරකරූපානං දස්සාවී; නත්ථිචන්දිමසූරියා, නත්ථිචන්දිමසූරියානං

දස්සාවී. අහයමතංන ජානාම, අහයමතංන පස්සාම; තස්මා තංනත්ථී’ති.

සම්මානුයඛොයසො, මාණව, වදමායනොවයදයයා’’ති? 

‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම. අත්ථි කණ්හසුක්කානි රූපානි, අත්ථි 

කණ්හසුක්කානංරූපානංදස්සාවී; අත්ථිනීලකානිරූපානි, අත්ථිනීලකානං

රූපානං දස්සාවී; අත්ථි.)තකානිරූපානි, අත්ථි.)තකානංරූපානං දස්සාවී; 

අත්ථි යලොහිතකානි රූපානි, අත්ථි යලොහිතකානං රූපානං දස්සාවී; අත්ථි

මඤ්මට්ඨකානි රූපානි, අත්ථි මඤ්මට්ඨකානං රූපානං දස්සාවී; අත්ථි

සමවිසමං, අත්ථි සමවිසමස්ස දස්සාවී; අත්ථි තාරකරූපානි, අත්ථි

තාරකරූපානංදස්සාවී; අත්ථිචන්දිමසූරියා, අත්ථිචන්දිමසූරියානං දස්සාවී.

‘අහයමතංන ජානාම, අහයමතංනපස්සාම; තස්මාතංනත්ථී’ති; නහියසො, 

යභො යගොතම, සම්මාවදමායනොවයදයයා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මාණව, බ්රාහ්මයණො යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො
සුභගවනියකො අන්යධො අචක්ඛුයකො. යසො වත උත්තරිමනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංඤස්සතිවා දක්ඛතිවාසච්ඡිවාකරිස්සතීති–
යනතංඨානංවිජ්ජති’’. 
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467. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාණව, යය යත යකොසලකා 

බ්රාහ්මණමහාසාලා, යසයයථිදං–චඞ්කීබ්රාහ්මයණොතාරුක්යඛොබ්රාහ්මයණො 

යපොක්ඛරසාතිබ්රාහ්මයණොජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොපිතාච [වා (සී. සයා.

කං..).)] යතයතොයදයයයො, කතමායනසංයසයයයො [යසයයා(සයා.කං.)], 

යං වා යත සම්මුච්චා [සම්මුසා (සී. .).)] වාචං භායසයයං යං වා

අසම්මුච්චා’’ති? ‘‘සම්මුච්චා, යභොයගොතම’’. 

‘‘කතමා යනසං යසයයයො, යං වා යත මන්තා වාචං භායසයයං යං වා

අමන්තා’’ති? ‘‘මන්තා, යභොයගොතම’’. 

‘‘කතමායනසංයසයයයො, යංවායතපටිසඞ්ඛායවාචංභායසයයංයංවා 

අප්පටිසඞ්ඛායා’’ති? ‘‘පටිසඞ්ඛාය, යභොයගොතම’’. 

‘‘කතමායනසංයසයයයො, යංවායතඅත්ථසංහිතංවාචංභායසයයංයං 

වාඅනත්ථසංහිත’’න්ති? ‘‘අත්ථසංහිතං, යභොයගොතම’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාණව, යදි එවං සන්යත, බ්රාහ්මයණන 
යපොක්ඛරසාතිනා ඔපමඤ්යඤන සුභගවනියකන සම්මුච්චා වාචා භාසිතා

අසම්මුච්චා’’ති [අසම්මුසාවාති(.).)එවමතරපඤ්හත්තයයපිවාසද්යදනසහ 

දිස්සති]? ‘‘අසම්මුච්චා, යභොයගොතම’’. 

‘‘මන්තාවාචාභාසිතාඅමන්තාවා’’ති? ‘‘අමන්තා, යභොයගොතම’’. 

‘‘පටිසඞ්ඛාය වාචා භාසිතා අප්පටිසඞ්ඛායා’’ති? ‘‘අප්පටිසඞ්ඛාය, යභො
යගොතම’’. 

‘‘අත්ථසංහිතාවාචාභාසිතාඅනත්ථසංහිතා’’ති? ‘‘අනත්ථසංහිතා, යභො 
යගොතම’’. 

‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, මාණව, නීවරණා. කතයම පඤ්ච? 

කාමච්ඡන්දනීවරණං, බයාපාදනීවරණං, ථීනමද්ධනීවරණං 

උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං–ඉයමයඛො, මාණව, පඤ්ච

නීවරණා. ඉයමහි යඛො මාණව, පඤ්චහි නීවරයණහි බ්රාහ්මයණො
යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො සුභගවනියකො ආවුයතො නිවුයතො ඔඵුයටො 

[ඔවුයතො (සී.), ඔඵුයතො (සයා. කං. .).)] පරියයොනද්යධො. යසො වත
උත්තරිමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසංඤස්සති වා දක්ඛති වා
සච්ඡිවාකරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

468. ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, මාණව, කාමගුණා. කතයම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්දා…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා… 
මව්හා විඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා
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පටුන 

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉයම යඛො, මාණව, පඤ්ච

කාමගුණා. ඉයමහි යඛො, මාණව, පඤ්චහි කාමගුයණහි බ්රාහ්මයණො
යපොක්ඛරසාති ඔපමඤ්යඤො සුභගවනියකො ගථියතො මුච්ඡියතො 
අජ්යඣොපන්යනො අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. යසො
වත උත්තරිමනුස්සධම්මාඅලමරියඤාණදස්සනවියසසංඤස්සතිවාදක්ඛති
වාසච්ඡිවා කරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මාණව, යං වා තිණකට්ඨුපාදානං පටිච්ච අග්ගිං 

ජායලයය යං වා නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදානං අග්ගිං ජායලයය, කතයමො නු

ඛ්වාස්ස අග්ගිඅච්චිමායචවවණ්ණවාචපභස්සයරොචා’’ති? ‘‘සයචතං, යභො

යගොතම, ඨානං නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදානං අග්ගිං ජායලතුං, ස්වාස්ස අග්ගි

අච්චිමායචවවණ්ණවා චපභස්සයරොචා’’ති.‘‘අට්ඨානංයඛොඑතං, මාණව, 
අනවකායසො යං නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදානං අග්ගිං ජායලයය අඤ්ඤත්ර

ඉද්ධිමතා. යසයයථාපි, මාණව, තිණකට්ඨුපාදානං පටිච්ච අග්ගි ජලති

තථූපමාහං, මාණව, ඉමං .)තිං වදාම යායං .)ති පඤ්ච කාමගුයණ පටිච්ච.

යසයයථාපි, මාණව, නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදායනො 

[නිස්සට්ඨතිණකට්ඨුපාදානං පටිච්ච (සී. .). ක.)] අග්ගි ජලති තථූපමාහං, 

මාණව, ඉමං .)තිං වදාම යායං .)ති අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර
අකුසයලහිධම්යමහි. 

‘‘කතමා ච, මාණව, .)ති අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි 

ධම්යමහි? ඉධ, මාණව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යඛො, මාණව, .)ති අඤ්ඤයත්රව කායමහි

අඤ්ඤත්රඅකුසයලහි ධම්යමහි.පුනචපරං, මාණව, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානං

වූපසමා…යප.… දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයම්පි යඛො, මාණව, 
.)තිඅඤ්ඤයත්රවකායමහි අඤ්ඤත්රඅකුසයලහිධම්යමහි. 

469. ‘‘යය යත, මාණව, බ්රාහ්මණා පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති 

පුඤ්ඤස්ස කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනාය, කතයමත්ථ [කයමත්ථ (ක. සී. 
සයා. කං. .).)] බ්රාහ්මණා ධම්මං මහප්ඵලතරං පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස 

කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනායා’’ති? ‘‘යයයම, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා

පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනාය, 
චාගයමත්ථ බ්රාහ්මණා ධම්මං මහප්ඵලතරං පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස
කිරියායකුසලස්ස ආරාධනායා’’ති. 

‘‘තංකිමඤ්ඤසි, මාණව, ඉධඅඤ්ඤතරස්සබ්රාහ්මණස්සමහායඤ්යඤො 
පච්චුපට්ඨියතොඅස්ස.අථද්යවබ්රාහ්මණාආගච්යඡයයං– ‘ඉත්ථන්නාමස්ස 

බ්රාහ්මණස්සමහායඤ්ඤංඅනුභවිස්සාමා’ති.තයත්රකස්ස [තත්යථකස්ස(.).)] 
බ්රාහ්මණස්ස එවමස්ස – ‘අයහො වත! අහයමව ලයභයයං භත්තග්යග

අග්ගාසනං අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං, න අඤ්යඤො බ්රාහ්මයණො ලයභයය
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භත්තග්යගඅග්ගාසනංඅග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩ’න්ති.ඨානංයඛොපයනතං, 

මාණව, විජ්ජති යං අඤ්යඤො බ්රාහ්මයණො ලයභයය භත්තග්යග අග්ගාසනං 

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

භත්තග්යගඅග්ගාසනංඅග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩං, නාහංලභාමභත්තග්යග
අග්ගාසනං අග්යගොදකං අග්ගපිණ්ඩ’න්ති – ඉති යසො කුපියතො යහොති

අනත්තමයනො. ඉමස්ස පන, මාණව, බ්රාහ්මණා කිං විපාකං

පඤ්ඤයපන්තී’’ති? ‘‘න ඛ්යවත්ථ, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා එවං දානං

යදන්ති – ‘ඉමනා පයරො කුපියතො යහොතු අනත්තමයනො’ති. අථ ඛ්යවත්ථ

බ්රාහ්මණා අනුකම්පාජාතිකංයයව [අනුකම්පජාතිකංයයව (සයා. කං. ක.)] 

දානං යදන්තී’’ති. ‘‘එවං සන්යත, යඛො, මාණව, බ්රාහ්මණානං ඉදං ඡට්ඨං

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යහොති – යදිදං අනුකම්පාජාතික’’න්ති. ‘‘එවං සන්යත, 

යභො යගොතම, බ්රාහ්මණානං ඉදං ඡට්ඨං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු යහොති – යදිදං
අනුකම්පාජාතික’’න්ති. 

‘‘යය යත, මාණව, බ්රාහ්මණා පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස

කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනාය, ඉයම ත්වං පඤ්ච ධම්යම කත්ථ බහුලං 

සමනුපස්සසි–ගහට්යඨසුවාපබ්බමයතසුවා’’ති? ‘‘යයයම, යභොයගොතම, 
බ්රාහ්මණා පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස කිරියාය කුසලස්ස

ආරාධනාය, ඉමාහංපඤ්ච ධම්යමපබ්බමයතසු බහුලංසමනුපස්සාමඅප්පං

ගහට්යඨසු. ගහට්යඨො හි, යභො යගොතම, මහට්යඨො මහාකිච්යචො

මහාධිකරයණො මහාසමාරම්යභො, න සතතං සමතං සච්චවාදී යහොති; 

පබ්බමයතො යඛො පන, යභො යගොතම, අප්පට්යඨො අප්පකිච්යචො

අප්පාධිකරයණොඅප්පසමාරම්යභො, සතතංසමතංසච්චවාදීයහොති.ගහට්යඨො

හි, යභොයගොතම, මහට්යඨොමහාකිච්යචොමහාධිකරයණොමහාසමාරම්යභොන
සතතං සමතං තපස්සී යහොති… බ්රහ්මචාරී යහොති… සජ්ඣායබහුයලො

යහොති… චාගබහුයලො යහොති; පබ්බමයතො යඛො පන, යභො යගොතම, 
අප්පට්යඨො අප්පකිච්යචො අප්පාධිකරයණො අප්පසමාරම්යභො සතතං සමතං
තපස්සීයහොති… බ්රහ්මචාරීයහොති…සජ්ඣායබහුයලොයහොති…චාගබහුයලො 

යහොති. යයයම, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති

පුඤ්ඤස්ස කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනාය, ඉමාහං පඤ්ච ධම්යම
පබ්බමයතසුබහුලංසමනුපස්සාමඅප්පං ගහට්යඨසූ’’ති. 

‘‘යය යත, මාණව, බ්රාහ්මණා පඤ්ච ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස
කිරියායකුසලස්සආරාධනායචිත්තස්සාහංඑයතපරික්ඛායර වදාම–යදිදං

චිත්තං අයවරං අබයාබජ්ඣංතස්සභාවනාය.ඉධ, මාණව, භික්ඛුසච්චවාදී

යහොති. යසො ‘සච්චවාදීම්හී’ති ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති

ධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං.යංතංකුසලූපසංහිතංපායමොජ්ජං, චිත්තස්සාහං
එතංපරික්ඛාරංවදාම–යදිදංචිත්තංඅයවරංඅබයාබජ්ඣංතස්ස භාවනාය.

ඉධ, මාණව, භික්ඛු තපස්සී යහොති…යප.… බ්රහ්මචාරී යහොති…යප.…
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සජ්ඣායබහුයලො යහොති…යප.… චාගබහුයලො යහොති. යසො

‘චාගබහුයලොම්හී’ති ලභති අත්ථයවදං, ලභති ධම්මයවදං, ලභති

ධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං.යංතංකුසලූපසංහිතංපායමොජ්ජං, චිත්තස්සාහං
එතං පරික්ඛාරංවදාම–යදිදංචිත්තංඅයවරංඅබයාබජ්ඣංතස්සභාවනාය.

යය යතමාණව, බ්රාහ්මණා, පඤ්චධම්යමපඤ්ඤයපන්තිපුඤ්ඤස්ස කිරියාය

කුසලස්සආරාධනාය, චිත්තස්සාහංඑයතපරික්ඛායරවදාම–යදිදංචිත්තං 
අයවරංඅබයාබජ්ඣංතස්සභාවනායා’’ති. 

470. එවං වුත්යත, සුයභො මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භගවන්තං 

එතදයවොච–‘‘සුතංයමතං, යභොයගොතම–‘සමයණොයගොතයමොබ්රහ්මානං
සහබයතායමග්ගං ජානාතී’’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මාණව, ආසන්යනඉයතොනළකාරගායමො, නයියතො

දූයර නළකාරගායමො’’ති? 

‘‘එවං, යභො, ආසන්යන ඉයතො නළකාරගායමො, න යියතො දූයර
නළකාරගායමො’’ති. 

‘‘තං, කිංමඤ්ඤසිමාණව, ඉධස්සපුරියසොනළකාරගායමජාතවද්යධො 

[ජාතවඩ්යඪො(සයා.කං.ක.)]; තයමනංනළකාරගාමයතොතාවයදව අවසටං 

[අපසක්කං (සයා. කං. ක.)] නළකාරගාමස්ස මග්ගං පුච්යඡයයං; සියා නු

යඛො, මාණව, තස්ස පුරිසස්සනළකාරගායම ජාතවද්ධස්සනළකාරගාමස්ස

මග්ගංපුට්ඨස්සදන්ධායිතත්තංවාවිත්ථායිතත්තං වා’’ති? 

‘‘යනොහිදං, යභොයගොතම’’. 

‘‘තංකිස්සයහතු’’? 

‘‘අමු හි, යභො යගොතම, පුරියසො නළකාරගායම ජාතවද්යධො. තස්ස

සබ්බායනව නළකාරගාමස්සමග්ගානිසුවිදිතානී’’ති.‘‘සියානුයඛො, මාණව, 
තස්ස පුරිසස්ස නළකාරගායම ජාතවද්ධස්ස නළකාරගාමස්ස මග්ගං

පුට්ඨස්ස දන්ධායිතත්තං වා විත්ථායිතත්තං වාති, න ත්යවව තථාගතස්ස
බ්රහ්මයලොකංවා බ්රහ්මයලොකගාමනිංවාපටිපදංපුට්ඨස්සදන්ධායිතත්තංවා

විත්ථායිතත්තං වා. බ්රහ්මානඤ්චාහං, මාණව, පජානාම බ්රහ්මයලොකඤ්ච

බ්රහ්මයලොකගාමනිඤ්ච පටිපදං; යථාපටිපන්යනො ච බ්රහ්මයලොකං

උපපන්යනොතඤ්චපජානාමී’’ති. 

‘‘සුතං යමතං, යභො යගොතම – ‘සමයණො යගොතයමො බ්රහ්මානං
සහබයතාය මග්ගං යදයසතී’ති. සාධු යම භවං යගොතයමො බ්රහ්මානං
සහබයතායමග්ගංයදයසතූ’’ති. 
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‘‘යතන හි, මාණව, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි, භාසිස්සාමී’’ති. 

‘‘එවං යභො’’ති යඛො සුයභො මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භගවයතො
පච්චස්යසොසි.භගවාඑතදයවොච– 

471. ‘‘කතයමොච, මාණව, බ්රහ්මානංසහබයතායමග්යගො? ඉධ, මාණව, 

භික්ඛුයමත්තාසහගයතනයචතසා 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. එවං භාවිතාය

යඛො, මාණව, යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා යං පමාණකතං කම්මං න තං 

තත්රාවසිස්සති, නතංතත්රාවතිට්ඨති.යසය්යථාපි, මාණව, බලවාසඞ්ඛධයමො 

අප්පකසියරයනව චාතුද්දිසා විඤ්ඤායපයය [එවයමව යඛො මාණව එවං 

භාවිතායයමත්තාය(සී.සයා.කං..).දී.නි.1.556) තථාපිඉධපායඨොයයව

උපමාය සංසන්දියමායනො පරිපුණ්යණො විය දිස්සති]; එවයමව යඛො, 

මාණව…යප.… එවං භාවිතාය යඛො, මාණව, යමත්තාය [එවයමව යඛො

මාණවඑවංභාවිතායයමත්තාය(සී. සයා.කං..).දී.නි.1.556) තථාපිඉධ
පායඨොයයව උපමාය සංසන්දියමායනො පරිපුණ්යණො විය දිස්සති] 

යචයතොවිමුත්තියා යං පමාණකතං කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං

තත්රාවතිට්ඨති. අයම්පි යඛො, මාණව, බ්රහ්මානං සහබයතාය මග්යගො. ‘‘පුන 

චපරං, මාණව, භික්ඛුකරුණාසහගයතනයචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන

යචතසා…යප.…උයපක්ඛාසහගයතනයචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලන 

මහග්ගයතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති.

එවංභාවිතාය යඛො, මාණව, උයපක්ඛායයචයතොවිමුත්තියායංපමාණකතං

කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං තත්රාවතිට්ඨති. යසයයථාපි, මාණව, 

බලවා සඞ්ඛධයමො අප්පකසියරයනව චාතුද්දිසා විඤ්ඤායපයය; එවයමව

යඛො, මාණව…යප.… එවං භාවිතාය යඛො, මාණව, උයපක්ඛාය 

යචයතොවිමුත්තියා යං පමාණකතං කම්මං න තං තත්රාවසිස්සති, න තං

තත්රාවතිට්ඨති. අයම්පියඛො, මාණව, බ්රහ්මානංසහබයතායමග්යගො’’ති. 

472. එවං වුත්යත, සුයභො මාණයවො යතොයදයයපුත්යතො භගවන්තං 

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම!

යසයයථාපි, යභොයගොතම, නික්කුජ්මතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා
යතලපජ්යජොතංධායරයය –චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ඛන්තීති –එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං
භවන්තං යගොතමංසරණංගච්ඡාමධම්මඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමං

භවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගතං.හන්ද, චදානි

මයං, යභොයගොතම, ගච්ඡාම; බහුකිච්චා මයංබහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි
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ත්වං, මාණව, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො සුයභො මාණයවො 
යතොයදයයපුත්යතො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනාභගවන්තං අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාම. 

යතන යඛො පන සමයයන ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො සබ්බයසයතන

වළවාභිරයථන [වළභීරයථන(සී.)] සාවත්ථියානියයාතිදිවාදිවස්ස. අද්දසා
යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො සුභං මාණවං යතොයදයයපුත්තං දූරයතොව

ආගච්ඡන්තං.දිස්වානසුභංමාණවංයතොයදයයපුත්තංඑතදයවොච– ‘‘හන්ද, 

කුයතොනුභවංභාරද්වායජොආගච්ඡතිදිවාදිවස්සා’’ති? ‘‘ඉයතොහියඛොඅහං, 

යභො, ආගච්ඡාම සමණස්ස යගොතමස්ස සන්තිකා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, 

භවං භාරද්වායජො, සමණස්ස යගොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං පණ්ඩියතො 

මඤ්යඤති’’? ‘‘යකො චාහං, යභො, යකො ච සමණස්ස යගොතමස්ස 

පඤ්ඤායවයයත්තියං ජානිස්සාම? යසොපිනූනස්සතාදියසොවයයො සමණස්ස

යගොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයයා’’ති. ‘‘උළාරාය ඛලු, භවං 

භාරද්වායජො, සමණං යගොතමං පසංසාය පසංසතී’’ති. ‘‘යකො චාහං, යභො, 

යකො ච සමණං යගොතමං පසංසිස්සාම? පසත්ථපසත්යථොව යසො භවං

යගොතයමො යසට්යඨො යදවමනුස්සානං. යය චියම, යභො, බ්රාහ්මණා පඤ්ච

ධම්යම පඤ්ඤයපන්ති පුඤ්ඤස්ස කිරියාය කුසලස්ස ආරාධනාය; 
චිත්තස්යසයත සමයණො යගොතයමො පරික්ඛායර වයදති – යදිදං චිත්තං
අයවරංඅබයාබජ්ඣං තස්සභාවනායා’’ති. 

එවං වුත්යත, ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො සබ්බයසතා වළවාභිරථා 
ඔයරොහිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං
පණායමත්වා උදානං උදායනසි – ‘‘ලාභා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස

යකොසලස්ස, සුලද්ධලාභාරඤ්යඤොපයසනදිස්ස යකොසලස්සයස්සවිමයත
තථාගයතොවිහරතිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො’’ති. 

සුභසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. සඞ්ගාරවසුත්තං 

473. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසයලසු චාරිකං චරති
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. යතන යඛො පන සමයයන ධනඤ්ජානී 

[ධානඤ්ජානී(සී..).)] නාමබ්රාහ්මණී චඤ්චලිකප්යප [මණ්ඩලකප්යප(සී.), 

පච්චලකප්යප (සයා. කං.), චණ්ඩලකප්යප (.).)] පටිවසති අභිප්පසන්නා
බුද්යධචධම්යමචසඞ්යඝච.අථ යඛොධනඤ්ජානීබ්රාහ්මණීඋපක්ඛලිත්වා
තික්ඛත්තුං උදානං උදායනසි – ‘‘නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. නයමො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන සඞ්ගාරයවො නාම මාණයවො චඤ්චලිකප්යප
පටිවසති තිණ්ණංයවදානංපාරගූසනිඝණ්ඩුයකටුභානංසාක්ඛරප්පයභදානං
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ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො, යවයයාකරයණො, 
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො. අස්යසොසි යඛො සඞ්ගාරයවො
මාණයවො ධනඤ්ජානියා බ්රාහ්මණියා එවං වාචං භාසමානාය. සුත්වා

ධනඤ්ජානිං බ්රාහ්මණිංඑතදයවොච–‘‘අවභූතාවඅයං [අවභූතාචයං(සී.සයා.

කං. .).)] ධනඤ්ජානීබ්රාහ්මණී, පරභූතාවඅයං [පරාභූතාචයං (සී.සයා.කං.

.).)] ධනඤ්ජානීබ්රාහ්මණී, විජ්ජමානානං(යතවිජ්ජානං) [( ) සී.සයා.කං..).

යපොත්ථයකසු නත්ථි] බ්රාහ්මණානං, අථ ච පන තස්ස මුණ්ඩකස්ස

සමණකස්සවණ්ණංභාසිස්සතී’’ති [භාසතීති(සී.සයා.කං..))]. ‘‘නහිපන

ත්වං, තාතභද්රමුඛ, තස්සභගවයතොසීලපඤ්ඤාණංජානාසි.සයචත්වං, තාත

භද්රමුඛ, තස්සභගවයතොසීලපඤ්ඤාණං ජායනයයාසි, නත්වං, තාතභද්රමුඛ, 
තං භගවන්තං අක්යකොසිතබ්බං පරිභාසිතබ්බං මඤ්යඤයයාසී’’ති. ‘‘යතන

හි, යභොති, යදාසමයණොයගොතයමොචඤ්චලිකප්පංඅනුප්පත්යතො යහොතිඅථ 

යම ආයරොයචයයාසී’’ති. ‘‘එවං, භද්රමුඛා’’ති යඛො ධනඤ්ජානී බ්රාහ්මණී
සඞ්ගාරවස්සමාණවස්සපච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො භගවා යකොසයලසු අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන
චඤ්චලිකප්පං තදවසරි. තත්ර සුදං භගවා චඤ්චලිකප්යප විහරති
යතොයදයයානංබ්රාහ්මණානංඅම්බවයන. අස්යසොසියඛොධනඤ්ජානීබ්රාහ්මණී

– ‘‘භගවා කිර චඤ්චලිකප්පං අනුප්පත්යතො, චඤ්චලිකප්යප විහරති
යතොයදයයානං බ්රාහ්මණානං අම්බවයන’’ති. අථ යඛො ධනඤ්ජානී බ්රාහ්මණී

යයන සඞ්ගාරයවො මාණයවො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා සඞ්ගාරවං

මාණවං එතදයවොච – ‘‘අයං, තාත භද්රමුඛ, යසො භගවා චඤ්චලිකප්පං 

අනුප්පත්යතො, චඤ්චලිකප්යප විහරති යතොයදයයානං බ්රාහ්මණානං

අම්බවයන. යස්සදානි, තාතභද්රමුඛ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

474. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො සඞ්ගාරයවො මාණයවො ධනඤ්ජානියා 

බ්රාහ්මණියා පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමත්වා
භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සඞ්ගාරයවො මාණයවො

භගවන්තංඑතදයවොච–‘‘සන්තියඛො, යභො යගොතම, එයකසමණබ්රාහ්මණා

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියංපටිජානන්ති.තත්ර, 

යභො යගොතම, යය යත සමණබ්රාහ්මණා

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති, 

යතසං භවං යගොතයමො කතයමො’’ති? 

‘‘දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තානං, ආදිබ්රහ්මචරියං

පටිජානන්තානම්පි යඛොඅහං, භාරද්වාජ, යවමත්තංවදාම.සන්ති, භාරද්වාජ, 
එයක සමණබ්රාහ්මණා අනුස්සවිකා. යත අනුස්සයවන 

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති; 

යසයයථාපි බ්රාහ්මණා යතවිජ්ජා. සන්ති පන, භාරද්වාජ, එයක
සමණබ්රාහ්මණා යකවලං සද්ධාමත්තයකන



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

360 

පටුන 

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති; 

යසයයථාපිතක්කීවීමංසී.සන්ති, භාරද්වාජ, එයකසමණබ්රාහ්මණා පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමංයයව ධම්මං අභිඤ්ඤාය 

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියංපටිජානන්ති.තත්ර, 

භාරද්වාජ, යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්යබ අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු

සාමංයයව ධම්මං අභිඤ්ඤාය දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, 

ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති, යතසාහමස්ම. තදමනායපතං, භාරද්වාජ, 

පරියායයන යවදිතබ්බං, යථා යය යත සමණබ්රාහ්මණා පුබ්යබ
අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු සාමංයයව ධම්මං අභිඤ්ඤාය 

දිට්ඨධම්මාභිඤ්ඤායවොසානපාරමප්පත්තා, ආදිබ්රහ්මචරියං පටිජානන්ති, 
යතසාහමස්ම. 

475. ‘‘ඉධ යම, භාරද්වාජ, පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතදයහොසි – ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා

අගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, අපයරන 
සමයයන දහයරොව සමායනො සුසුකාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන
සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා අකාමකානං මාතාපිතූනං අස්සුමුඛානං
රුදන්තානං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බමං. යසො එවං පබ්බමයතො සමායනො
කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන ආළායරො

කාලායමොයතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං– 

‘ඉච්ඡාමහං, ආවුයසොකාලාම, ඉමස්මංධම්මවිනයයබ්රහ්මචරියංචරිතු’න්ති.

එවං වුත්යත, භාරද්වාජ, ආළායරො කාලායමො මං එතදයවොච –
‘විහරතායස්මා. තාදියසො අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව
සකංආචරියකංසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයයා’ති.යසො

යඛො අහං, භාරද්වාජ, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං. යසො

යඛො අහං, භාරද්වාජ, තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන 

ලපිතලාපනමත්යතන ‘ඤාණවාදඤ්ච වදාම, යථරවාදඤ්ච ජානාම, 

පස්සාමී’තිචපටිජානාම, අහඤ්යචවඅඤ්යඤච.තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, 
එතදයහොසි – ‘න යඛො ආළායරො කාලායමො ඉමං ධම්මං යකවලං
සද්ධාමත්තයකන සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති 

පයවයදති; අද්ධාආළායරොකාලායමොඉමංධම්මංජානංපස්සංවිහරතී’ති. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, භාරද්වාජ, යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං–‘කිත්තාවතායනො, ආවුයසො

කාලාම, ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති

පයවයදසී’ති? එවං වුත්යත, භාරද්වාජ, ආළායරො කාලායමො
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පටුන 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංපයවයදසි.තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි–‘න

යඛො ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි සද්ධා, මය්හංපත්ථි සද්ධා; න යඛො

ආළාරස්යසව කාලාමස්ස අත්ථි වීරියං…යප.… සති… සමාධි… පඤ්ඤා, 
මය්හංපත්ථි පඤ්ඤා. යංනූනාහං යං ධම්මං ආළායරො කාලායමො සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති පයවයදති තස්ස ධම්මස්ස

සච්ඡිකිරියාය පදයහයය’න්ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, නචිරස්යසව
ඛිප්පයමවතංධම්මංසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහාසිං. අථ

ඛ්වාහං, භාරද්වාජ, යයන ආළායරො කාලායමො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාආළාරංකාලාමංඑතදයවොචං – ‘එත්තාවතායනො, ආවුයසො

කාලාම, ඉමංධම්මංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදසී’ති? 

‘එත්තාවතා යඛො අහං, ආවුයසො, ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ පයවයදමී’ති. ‘අහම්පි යඛො, ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං

සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමී’ති. ‘ලාභායනො, ආවුයසො, 

සුලද්ධංයනො, ආවුයසො, යයමයංආයස්මන්තංතාදිසංසබ්රහ්මචාරිංපස්සාම.
ඉති යාහංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදමතංත්වං

ධම්මංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරසි; යංත්වංධම්මංසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරසි තමහං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදම.ඉතියාහංධම්මංජානාම තංත්වංධම්මං

ජානාසි, යංත්වං ධම්මං ජානාසි තමහං ධම්මං ජානාම. ඉති යාදියසො අහං

තාදියසො තුවං, යාදියසො තුවං තාදියසො අහං. එහි දානි, ආවුයසො, උයභොව

සන්තා ඉමං ගණං පරිහරාමා’ති. ඉතියඛො, භාරද්වාජ, ආළායරො කාලායමො
ආචරියයො යම සමායනො අත්තයනො අන්යතවාසිං මං සමානං අත්තනා

සමසමං ඨයපසි, උළාරාය ච මං පූජාය පූයජසි. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 

එතදයහොසි – ‘නායං ධම්යමො නිබ්බදාය න විරාගාය න නියරොධාය න

උපසමායනඅභිඤ්ඤායනසම්යබොධායනනිබ්බානායසංවත්තති, යාවයදව

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, තං ධම්මං 
අනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බජ්ජඅපක්කමං. 

476. ‘‘යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 

සන්තිවරපදං පරියයසමායනො යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාඋදකං රාමපුත්තංඑතදයවොචං–‘ඉච්ඡාමහං, ආවුයසො [පස්ස

ම.නි.1.278 පාසරාසිසුත්යත], ඉමස්මංධම්මවිනයයබ්රහ්මචරියංචරිතු’න්ති.

එවං වුත්යත, භාරද්වාජ, උදයකො රාමපුත්යතො මං එතදයවොච –
‘විහරතායස්මා. තාදියසො අයං ධම්යමො යත්ථ විඤ්ඤූ පුරියසො නචිරස්යසව
සකංආචරියකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහයරයයා’ති.යසො

යඛො අහං, භාරද්වාජ, නචිරස්යසව ඛිප්පයමව තං ධම්මං පරියාපුණිං. යසො

යඛො අහං, භාරද්වාජ, තාවතයකයනව ඔට්ඨපහතමත්යතන

ලපිතලාපනමත්යතන ‘ඤාණවාදඤ්ච වදාම, යථරවාදඤ්ච ජානාම, 

පස්සාමී’තිචපටිජානාම, අහඤ්යචවඅඤ්යඤ ච. තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, 
එතදයහොසි – ‘නයඛො රායමොඉමංධම්මං යකවලංසද්ධාමත්තයකනසයං
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අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරාමීතිපයවයදසි; අද්ධාරායමොඉමං

ධම්මං ජානං පස්සං විහාසී’ති. අථ ඛ්වාහං, භාරද්වාජ, යයන උදයකො 

රාමපුත්යතොයතනුපසඞ්කමං; උපසඞ්කමත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං

– ‘කිත්තාවතා යනො, ආවුයසො, රායමො ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති පයවයදසී’ති? එවං වුත්යත, භාරද්වාජ, 
උදයකො රාමපුත්යතො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං පයවයදසි. තස්ස

මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘න යඛො රාමස්යසව අයහොසි සද්ධා, 

මය්හංපත්ථි සද්ධා; න යඛො රාමස්යසව අයහොසි වීරියං…යප.… සති…

සමාධි…පඤ්ඤා, මය්හංපත්ථිපඤ්ඤා.යංනූනාහංයංධම්මං රායමොසයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමීති පයවයදසි තස්ස ධම්මස්ස

සච්ඡිකිරියාය පදයහයය’න්ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, නචිරස්යසව
ඛිප්පයමවතංධම්මංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘අථ ඛ්වාහං, භාරද්වාජ, යයන උදයකො රාමපුත්යතො යතනුපසඞ්කමං; 

උපසඞ්කමත්වාඋදකංරාමපුත්තංඑතදයවොචං–‘එත්තාවතායනො, ආවුයසො, 

රායමො ඉමං ධම්මං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති? 

‘එත්තාවතා යඛො, ආවුයසො, රායමොඉමංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ පයවයදසී’ති. ‘අහම්පි යඛො, ආවුයසො, එත්තාවතා ඉමං ධම්මං

සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. ‘ලාභායනො, ආවුයසො, 

සුලද්ධං යනො, ආවුයසො, යයමයං ආයස්මන්තංතාදිසංසබ්රහ්මචාරිංපස්සාම.
ඉතියංධම්මංරායමොසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජපයවයදසිතං

ත්වංධම්මංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරසි; යංත්වංධම්මං
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරසි තං ධම්මං රායමො සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ පයවයදසි. ඉති යං ධම්මං රායමො 

අභිඤ්ඤාසි තං ත්වං ධම්මං ජානාසි, යං ත්වං ධම්මං ජානාසි තං ධම්මං

රායමො අභිඤ්ඤාසි.ඉතියාදියසොරායමොඅයහොසිතාදියසොතුවං, යාදියසොතුවං

තාදියසොරායමොඅයහොසි. එහිදානි, ආවුයසො, තුවංඉමංගණංපරිහරා’ති.ඉති

යඛො, භාරද්වාජ, උදයකො රාමපුත්යතො සබ්රහ්මචාරී යම සමායනො

ආචරියට්ඨායන මං ඨයපසි, උළාරාය ච මං පූජාය පූයජසි. තස්ස මය්හං, 

භාරද්වාජ, එතදයහොසි–‘නායංධම්යමොනිබ්බදායනවිරාගායනනියරොධාය

න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තති, 

යාවයදව යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපපත්තියා’ති. යසො යඛො අහං, 

භාරද්වාජ, තංධම්මං අනලඞ්කරිත්වාතස්මාධම්මානිබ්බජ්ජඅපක්කමං. 

477. ‘‘යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, කිංකුසලගයවසී අනුත්තරං 
සන්තිවරපදං පරියයසමායනො මගයධසු අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො

යයන උරුයවළා යසනානිගයමො තදවසරිං. තත්ථද්දසං රමණීයං භූමභාගං, 

පාසාදිකඤ්චවනසණ්ඩං, නදිඤ්චසන්දන්තිං යසතකංසුපතිත්ථංරමණීයං, 

සමන්තා චයගොචරගාමං.තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි–‘රමණීයයො

වත, යභො, භූමභායගො, පාසාදියකොචවනසණ්යඩො, නදීච සන්දතියසතකා
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සුපතිත්ථා රමණීයා, සමන්තා ච යගොචරගායමො. අලං වතිදං කුලපුත්තස්ස 

පධානත්ථිකස්සපධානායා’ති. යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, තත්යථව නිසීදිං–

‘අලමදං පධානායා’ති. අපිස්සු මං, භාරද්වාජ, තිස්යසො උපමා පටිභංසු 
අනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

‘‘යසයයථාපි, භාරද්වාජ, අල්ලංකට්ඨං සස්යනහං උදයක නික්ඛිත්තං.
අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං ආදාය – ‘අග්ගිං 

අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤසි, 

භාරද්වාජ, අපි නු යසො පුරියසො අමුං අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං උදයක

නික්ඛිත්තංඋත්තරාරණිංආදාය අභිමන්යථන්යතොඅග්ගිංඅභිනිබ්බත්යතයය, 

යතයජො පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො යගොතම. තං කිස්ස යහතු? 

අදුඤ්හි, යභො යගොතම, අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං, තඤ්ච පන උදයක

නික්ඛිත්තං; යාවයදව ච පන යසො පුරියසො කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී

අස්සා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, භාරද්වාජ, යයහියකචිසමණාවාබ්රාහ්මණාවා

කායයන යචව චිත්යතනචකායමහි අවූපකට්ඨා විහරන්ති, යයො ච යනසං
කායමසු කාමච්ඡන්යදො කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා කාමපිපාසා
කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො යහොති න 

සුප්පටිප්පස්සද්යධො, ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවදනා යවදයන්ති, අභබ්බාව යත ඤාණාය
දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො චපි යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකාදුක්ඛාතිබ්බාඛරා කටුකායවදනායවදයන්ති

අභබ්බාව යතඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

භාරද්වාජ, පඨමාඋපමාපටිභාසිඅනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

478. ‘‘අපරාපි යඛො මං, භාරද්වාජ, දුතියා උපමා පටිභාසි අනච්ඡරියා

පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. යසයයථාපි, භාරද්වාජ, අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං 
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං

ආදාය – ‘අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං

මඤ්ඤසි, භාරද්වාජ, අපි නු යසො පුරියසො අමුං අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං උත්තරාරණිං ආදාය අභිමන්යථන්යතො

අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය යතයජො පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, යභො

යගොතම.තංකිස්සයහතු? අදුඤ්හි, යභොයගොතම, අල්ලංකට්ඨංසස්යනහං, 

කිඤ්චාපි ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං; යාවයදව ච පන යසො පුරියසො

කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භාරද්වාජ, යය හි
යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා කායයන යචව චිත්යතන ච කායමහි

වූපකට්ඨා විහරන්ති, යයො චයනසංකායමසු කාමච්ඡන්යදොකාමස්යනයහො
කාමමුච්ඡා කාමපිපාසා කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං න සුප්පහීයනො

යහොති න සුප්පටිප්පස්සද්යධො, ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති, අභබ්බාවයත
ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො 



මජ්ඣිමනිකායය මජ්ඣිමපණ්ණාසපාළි  බ්රාහ්මණවග්යගො 

364 

පටුන 

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති, 

අභබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

භාරද්වාජ, දුතියාඋපමාපටිභාසි අනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

479. ‘‘අපරාපි යඛො මං, භාරද්වාජ, තතියා උපමා පටිභාසි අනච්ඡරියා

පුබ්යබ අස්සුතපුබ්බා. යසයයථාපි, භාරද්වාජ, සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං. අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණිං

ආදාය – ‘අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතස්සාම, යතයජො පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං

මඤ්ඤසි, භාරද්වාජ, අපි නු යසො පුරියසො අමුං සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං
ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්තං උත්තරාරණිං ආදාය අභිමන්යථන්යතො

අග්ගිං අභිනිබ්බත්යතයය, යතයජො පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘එවංයභො යගොතම.

තංකිස්සයහතු? අදුඤ්හි, යභොයගොතම, සුක්ඛං කට්ඨංයකොළාපං, තඤ්චපන

ආරකා උදකා ථයල නික්ඛිත්ත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, භාරද්වාජ, යය හි
යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා කායයන යචව චිත්යතන ච කායමහි

වූපකට්ඨා විහරන්ති, යයො චයනසංකායමසුකාමච්ඡන්යදොකාමස්යනයහො
කාමමුච්ඡා කාමපිපාසා කාමපරිළායහො යසො ච අජ්ඣත්තං සුප්පහීයනො

යහොති සුප්පටිප්පස්සද්යධො, ඔපක්කමකා යචපි යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණාදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනායවදයන්ති, භබ්බාවයත
ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. යනො යචපි යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණාඔපක්කමකා දුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවදනා යවදයන්ති, 

භබ්බාව යත ඤාණාය දස්සනාය අනුත්තරාය සම්යබොධාය. අයං යඛො මං, 

භාරද්වාජ, තතියාඋපමාපටිභාසිඅනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා.ඉමායඛො

මං, භාරද්වාජ, තිස්යසොඋපමාපටිභංසුඅනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා. 

480. ‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං

දන්යතභිදන්තමාධාය, මව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං 

අභිනිග්ගණ්යහයයංඅභිනිප්.)යළයයංඅභිසන්තායපයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, 

භාරද්වාජ, දන්යතභිදන්තමාධාය, මව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං 

අභිනිග්ගණ්හාම අභිනිප්.)යළම අභිසන්තායපම. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 

දන්යතභිදන්තමාධාය, මව්හාය තාලුං ආහච්ච, යචතසා චිත්තං
අභිනිග්ගණ්හයතො අභිනිප්.)ළයයතො අභිසන්තාපයයතො කච්යඡහි යසදා

මුච්චන්ති.යසයයථාපි, භාරද්වාජ, බලවාපුරියසොදුබ්බලතරංපුරිසංසීයසවා
ගයහත්වා ඛන්යධ වා ගයහත්වා අභිනිග්ගණ්යහයය අභිනිප්.)යළයය

අභිසන්තායපයය, එවයමව යඛො යම, භාරද්වාජ, දන්යතභිදන්තමාධාය, 

මව්හායතාලුංආහච්ච, යචතසාචිත්තංඅභිනිග්ගණ්හයතො අභිනිප්.)ළයයතො

අභිසන්තාපයයතො කච්යඡහි යසදා මුච්චන්ති. ආරද්ධං යඛො පන යම, 

භාරද්වාජ, වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා; සාරද්යධොච

පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනව දුක්ඛප්පධායනන
පධානාභිතුන්නස්සසයතො. 
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481. ‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං

අප්පාණකංයයවඣානං ඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, මුඛයතො

ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු කණ්ණයසොයතහි
වාතානං නික්ඛමන්තානං අධිමත්යතො සද්යදො යහොති. යසයයථාපි නාම

කම්මාරගග්ගරියාධමමානායඅධිමත්යතොසද්යදොයහොති, එවයමවයඛොයම, 

භාරද්වාජ, මුඛයතො ච නාසයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු
කණ්ණයසොයතහි වාතානං නික්ඛමන්තානං අධිමත්යතො සද්යදො යහොති.

ආරද්ධංයඛොපනයම, භාරද්වාජ, වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසති

අසම්මුට්ඨා; සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො, 
යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තාවාතාමුද්ධනිඌහනන්ති.යසයයථාපි, භාරද්වාජ, බලවාපුරියසො, 

තිණ්යහන සිඛයරන මුද්ධනි අභිමත්යථයය, එවයමව යඛො යම, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තා වාතා මුද්ධනි ඌහනන්ති. ආරද්ධං යඛො පන යම, භාරද්වාජ, 

වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා; සාරද්යධො චපනයම

කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනව දුක්ඛප්පධායනන
පධානාභිතුන්නස්ස සයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්තාසීයසසීසයවදනායහොන්ති.යසයයථාපි, භාරද්වාජ, බලවාපුරියසො

දළ්යහන වරත්තක්ඛණ්යඩන සීයස සීසයවඨං දයදයය, එවයමව යඛො, 

භාරද්වාජ, මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු

උපරුද්යධසුඅධිමත්තා සීයසසීසයවදනායහොන්ති.ආරද්ධංයඛොපනයම, 

භාරද්වාජ, වීරියංයහොතිඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා; සාරද්යධොච

පන යම කායයො යහොති අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනව දුක්ඛප්පධායනන
පධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු
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අධිමත්තා වාතා කුච්ඡිං පරිකන්තන්ති. යසයයථාපි, භාරද්වාජ, දක්යඛො
යගොඝාතයකො වා යගොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන

කුච්ඡිංපරිකන්යතයය, එවයමවයඛොයම, භාරද්වාජ, මුඛයතොචනාසයතොච
කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්තා වාතා කුච්ඡිං

පරිකන්තන්ති.ආරද්ධං යඛො පන යම, භාරද්වාජ, වීරියං යහොති අසල්ලීනං 

උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා; සාරද්යධො ච පන යම කායයො යහොති

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනවදුක්ඛප්පධායනනපධානාභිතුන්නස්සසයතො. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං අප්පාණකංයයව 

ඣානංඣායයයය’න්ති.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, මුඛයතොචනාසයතොච

කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායස උපරුන්ධිං. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 
මුඛයතො ච නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු

අධිමත්යතො කායස්මං ඩායහො යහොති. යසයයථාපි, භාරද්වාජ, ද්යව
බලවන්යතොපුරිසාදුබ්බලතරං පුරිසංනානාබාහාසුගයහත්වාඅඞ්ගාරකාසුයා

සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං, එවයමව යඛො යම, භාරද්වාජ, මුඛයතො ච
නාසයතො ච කණ්ණයතො ච අස්සාසපස්සායසසු උපරුද්යධසු අධිමත්යතො

කායස්මං ඩායහො යහොති. ආරද්ධං යඛො පන යම, භාරද්වාජ, වීරියං යහොති 

අසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, සාරද්යධොචපනයමකායයොයහොති 

අප්පටිප්පස්සද්යධො, යතයනව දුක්ඛප්පධායනන පධානාභිතුන්නස්ස සයතො.

අපිස්සු මං, භාරද්වාජ, යදවතා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කාලඞ්කයතොසමයණො
යගොතයමො’ති. එකච්චා යදවතා එවමාහංසු – ‘න කාලඞ්කයතො සමයණො

යගොතයමො, අපි ච කාලඞ්කයරොතී’ති. එකච්චා යදවතා එවමාහංසු – ‘න

කාලඞ්කයතො සමයණො යගොතයමො, නාපි කාලඞ්කයරොති; අරහං සමයණො 

යගොතයමො, විහායරොත්යවවයසොඅරහයතොඑවරූයපොයහොතී’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං සබ්බයසො 

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්යජයය’න්ති. අථ යඛො මං, භාරද්වාජ, යදවතා

උපසඞ්කමත්වා එතදයවොචුං – ‘මා යඛො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්ම. සයච යඛො ත්වං, මාරිස, සබ්බයසො

ආහාරුපච්යඡදාය පටිපජ්මස්සසි, තස්ස යතමයං දිබ්බං ඔජං යලොමටෙයපහි

අජ්යඣොහායරස්සාම. තාය ත්වං යායපස්සසී’ති. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, 

එතදයහොසි–‘අහඤ්යචවයඛොපනසබ්බයසොඅජජ්මතංපටිජායනයයං, ඉමා

ච යම යදවතා දිබ්බං ඔජං යලොමටෙයපහි අජ්යඣොහායරයයං, තාය චාහං

යායපයයං. තං මමස්ස මුසා’ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, තා යදවතා

පච්චාචික්ඛාම, ‘හල’න්තිවදාම. 

‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං යථොකං යථොකං

ආහාරං ආහායරයයංපසතංපසතං, යදිවාමුග්ගයූසං, යදිවාකුලත්ථයූසං, 

යදි වා කළායයූසං, යදි වා හයරණුකයූස’න්ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, 

යථොකංයථොකංආහාරං ආහායරසිංපසතංපසතං, යදිවාමුග්ගයූසං, යදිවා
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කුලත්ථයූසං, යදි වා කළායයූසං, යදි වා හයරණුකයූසං. තස්ස මය්හං, 

භාරද්වාජ, යථොකං යථොකං ආහාරං ආහාරයයතො පසතං පසතං, යදි වා

මුග්ගයූසං, යදිවාකුලත්ථයූසං, යදි වාකළායයූසං, යදිවාහයරණුකයූසං, 
අධිමත්තකසිමානං පත්යතො කායයො යහොති. යසයයථාපි නාම 

ආසීතිකපබ්බානි වා කාළපබ්බානි වා, එවයමවස්සු යම අඞ්ගපච්චඞ්ගානි

භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය; යසයයථාපිනාම ඔට්ඨපදං, එවයමවස්සු යම

ආනිසදං යහොති තායයවප්පාහාරතාය; යසයයථාපි නාම වට්ටනාවළී, 
එවයමවස්සු යම පිට්ඨිකණ්ටයකො උණ්ණතාවනයතො යහොති

තායයවප්පාහාරතාය; යසයයථාපි නාම ජරසාලාය යගොපානසියයො 

ඔලුග්ගවිලුග්ගා භවන්ති, එවයමවස්සු යම ඵාසුළියයො ඔලුග්ගවිලුග්ගා

භවන්ති තායයවප්පාහාරතාය; යසයයථාපි නාම ගම්භීයර උදපායන

උදකතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ඛායිකා දිස්සන්ති, එවයමවස්සු යම
අක්ඛිටෙයපසු අක්ඛිතාරකා ගම්භීරගතා ඔක්ඛායිකා දිස්සන්ති

තායයවප්පාහාරතාය; යසයයථාපි නාම තිත්තකාලාබු ආමකච්ඡින්යනො

වාතාතයපන සංඵුටියතො යහොති සම්මලායතො, එවයමවස්සු යම සීසච්ඡවි

සංඵුටිතායහොතිසම්මලාතා තායයවප්පාහාරතාය.යසොයඛොඅහං, භාරද්වාජ, 

‘උදරච්ඡවිං පරිමසිස්සාමී’ති පිට්ඨිකණ්ටකංයයව පරිග්ගණ්හාම, 

‘පිට්ඨිකණ්ටකං පරිමසිස්සාමී’ති උදරච්ඡවිංයයව පරිග්ගණ්හාම; යාවස්සු

යම, භාරද්වාජ, උදරච්ඡවි පිට්ඨිකණ්ටකං අල්ලීනා යහොති 

තායයවප්පාහාරතාය. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, ‘වච්චං වා මුත්තං වා
කරිස්සාමී’තිතත්යථවඅවකුජ්යජොපපතාමතායයවප්පාහාරතාය.යසොයඛො

අහං, භාරද්වාජ, ඉමයමව කායං අස්සායසන්යතො පාණිනා ගත්තානි

අනුමජ්ජාම. තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, පාණිනා ගත්තානි අනුමජ්ජයතො

පූතිමූලානි යලොමානිකායස්මා පපතන්ති තායයවප්පාහාරතාය. අපිස්සු මං, 

භාරද්වාජ, මනුස්සා දිස්වා එවමාහංසු – ‘කායළො සමයණො යගොතයමො’ති.

එකච්යච මනුස්සා එවමාහංසු – ‘න කායළො සමයණො යගොතයමො, සායමො
සමයණොයගොතයමො’ති. එකච්යචමනුස්සාඑවමාහංසු–‘නකායළොසමයණො

යගොතයමො නපි සායමො, මඞ්ගුරච්ඡවි සමයණො යගොතයමො’ති; යාවස්සු යම, 

භාරද්වාජ, තාව පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියයොදායතො උපහයතො යහොති 
තායයවප්පාහාරතාය. 

482. ‘‘තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘යය යඛො යකචි 
අතීතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමකා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා

කටුකා යවදනා යවදයිංසු, එතාවපරමං, නයියතො භියයයො; යයපි හි යකචි 
අනාගතමද්ධානං සමණාවා බ්රාහ්මණා වාඔපක්කමකා දුක්ඛාතිබ්බාඛරා

කටුකායවදනා යවදයිස්සන්ති, එතාවපරමං, නයියතොභියයයො; යයපිහියකචි 
එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ඔපක්කමකා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා

යවදනා යවදයන්ති, එතාවපරමං, නයියතො භියයයො. න යඛො පනාහං ඉමාය
කටුකාය දුක්කරකාරිකාය අධිගච්ඡාම උත්තරි මනුස්සධම්මා

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං.සියානුයඛොඅඤ්යඤොමග්යගො යබොධායා’ති? 
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තස්ස මය්හං භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘අභිජානාම යඛො පනාහං පිතු
සක්කස්සකම්මන්යතසීතායජම්බුච්ඡායායනිසින්යනොවිවිච්යචවකායමහි 

විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතා. සියා නු යඛො එයසො මග්යගො යබොධායා’ති? 

තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, සතානුසාරිවිඤ්ඤාණංඅයහොසි–‘එයසවමග්යගො

යබොධායා’ති.තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි–‘කිංනුයඛොඅහංතස්ස
සුඛස්ස භායාම යං තං සුඛං අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි

ධම්යමහී’ති? තස්ස මය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි – ‘න යඛො අහං තස්ස
සුඛස්ස භායාම යං තං සුඛං අඤ්ඤයත්රව කායමහි අඤ්ඤත්ර අකුසයලහි 
ධම්යමහී’ති. 

483. ‘‘තස්සමය්හං, භාරද්වාජ, එතදයහොසි– ‘නයඛොතංසුකරං සුඛං
අධිගන්තුං එවං අධිමත්තකසිමානං පත්තකායයන. යංනූනාහං ඔළාරිකං

ආහාරං ආහායරයයං ඔදනකුම්මාස’න්ති. යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, 

ඔළාරිකංආහාරංආහායරසිං ඔදනකුම්මාසං.යතනයඛොපනමං, භාරද්වාජ, 
සමයයනපඤ්චවග්ගියාභික්ඛූ පච්චුපට්ඨිතා යහොන්ති – ‘යංයඛොසමයණො

යගොතයමොධම්මංඅධිගමස්සතිතංයනො ආයරොයචස්සතී’ති.යයතොයඛොඅහං, 

භාරද්වාජ, ඔළාරිකං ආහාරං ආහායරසිං ඔදනකුම්මාසං, අථ යම යත
පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ නිබ්බජ්ජ පක්කමංසු – ‘බාහුල්ලියකො සමයණො
යගොතයමො පධානවිබ්භන්යතොආවත්යතොබාහුල්ලායා’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, භාරද්වාජ, ඔළාරිකං ආහාරං ආහායරත්වා බලං 
ගයහත්වා විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහාසිං. 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං 
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං…
චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණායචිත්තංඅභිනින්නායමසිං.යසොඅයනකවිහිතං

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

අනුස්සරාම.අයංයඛොයම, භාරද්වාජ, රත්තියාපඨයමයායම පඨමාවිජ්ජා

අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකො 

උප්පන්යනො; යථාතංඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

484. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොදායතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං 
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාම චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ සුගයත දුග්ගයත
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යථාකම්මූපයග සත්යත පජානාම…යප.… අයං යඛො යම, භාරද්වාජ, 

රත්තියා මජ්ඣියම යායම දුතියා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා 

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනො; යථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමනී

පටිපදා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං; ‘ඉයම ආසවා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, 

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

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

විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ.

විමුත්තස්මං විමුත්තමති ඤාණං අයහොසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

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

භාරද්වාජ, රත්තියා පච්ඡියමයායමතතියා විජ්ජා අධිගතා, අවිජ්ජා විහතා, 

විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො; යථා තං 
අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො’’ති. 

485. එවං වුත්යත, සඞ්ගාරයවො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අට්ඨිතවතං [අට්ඨිතවත(සී.සයා.කං..).)] යභොයතො යගොතමස්සපධානං

අයහොසි, සප්පුරිසවතං [සප්පුරිසවත(සී.සයා. කං..).)] යභොයතොයගොතමස්ස

පධානං අයහොසි; යථා තං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. කිං නු යඛො, යභො

යගොතම, අත්ථි යදවා’’ති [අධියදවාති (ක.) එවං සබ්යබසු ‘අත්ථි

යදවා’තිපයදසු]? ‘‘ඨානයසො යමතං [යඛො පයනතං (සයා. කං. ක.)], 

භාරද්වාජ, විදිතං යදිදං – අධියදවා’’ති [අත්ථි යදවාති (සී. සයා. කං. .).), 

අතියදවාති (?) එවං සබ්යබසු ‘අධියදවා’තිපයදසු]. ‘‘කිං නු යඛො, යභො

යගොතම, ‘අත්ථි යදවා’ති පුට්යඨො සමායනො ‘ඨානයසො යමතං, භාරද්වාජ, 

විදිතංයදිදංඅධියදවා’තිවයදසි.නනු, යභොයගොතම, එවංසන්යතතුච්ඡාමුසා

යහොතී’’ති? ‘‘‘අත්ථියදවා’ති, භාරද්වාජ, පුට්යඨො සමායනො ‘අත්ථියදවා’ති 

යයොවයදයය, ‘ඨානයසොයමවිදිතා’ති [ඨානයසොවිදිතායමවිදිතාති(සී.සයා.

කං. .).), ඨානයසො යම විදිතා අතියදවාති (?)] යයො වයදයය; අථඛ්යවත්ථ

විඤ්ඤුනාපුරියසනඑකංයසනනිට්ඨං ගන්තබ්බං [ගන්තුං (ක.), ගන්තුංවා

(සයා. කං.)] යදිදං – ‘අත්ථි යදවා’’’ති. ‘‘කිස්ස පන යම භවං යගොතයමො

ආදියකයනව න බයාකාසී’’ති [යගොතයමො ආදියකයනව බයාකාසීති (ක.), 

යගොතයමොඅත්ථියදවාතිනබයාකාසීති (?)]? ‘‘උච්යචනසම්මතංයඛොඑතං, 

භාරද්වාජ, යලොකස්මංයදිදං–‘අත්ථි යදවා’’’ති. 
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486. එවං වුත්යත, සඞ්ගාරයවො මාණයවො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, යභො

යගොතම, නික්කුජ්මතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය
– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති – එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

සඞ්ගාරවසුත්තංනිට්ඨිතංදසමං. 

බ්රාහ්මණවග්යගොනිට්ඨියතොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

බ්රහ්මායුයසලස්සලායයනො, යඝොටමුයඛොචබ්රාහ්මයණො; 

චඞ්කීඑසුධනඤ්ජානි, වායසට්යඨොසුභගාරයවොති. 

ඉදංවග්ගානමුද්දානං– 

වග්යගොගහපතිභික්ඛු, පරිබ්බාජකනාමයකො; 

රාජවග්යගොබ්රාහ්මයණොති, පඤ්චමජ්ඣිමආගයම. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසකංසමත්තං. 
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