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උපරිපණ්ණාසපාළි 

1. යෙවෙහවග්ය ො 

1. යෙවෙහසුත්තං 

1. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසක්යකසුවිහරති යෙවෙහංනාම
සකයානංනිගයමො. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. 

‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා එතෙයවොච –

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො–‘යං

කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලො පටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, 

සබ්බංතංපුබ්යබකතයහතු.ඉති පුරාණානංකම්මානංතපසාබයන්තීභාවා, 

නවානං කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 

යවෙනාක්ඛයා සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’ති. එවංවාදියනො, 

ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා. 

‘‘එවංවාොහං, ිකක්ඛයව, නිගණ්යඨ උපසඞ්කමිත්වාඑවංවොමි–‘සච්චං

කිරතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො–යංකිඤ්චායං

පුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවා, සබ්බංතං

පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා බයන්තීභාවා, නවානං

කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා 

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 

යවෙනාක්ඛයා සබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතී’ති? යතචයම, ිකක්ඛයව, 
නිගණ්ඨාඑවං පුට්ඨා‘ආමා’තිපටිජානන්ති. 

‘‘තයාහං එවංවොමි– ‘කිංපනතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, ජානාථ–

අහුවම්යහවමයංපුබ්යබ, නනාහුවම්හා’ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’. 

‘‘‘කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – අකරම්යහව මයං 

පුබ්යබපාපකම්මං, නනාකරම්හා’ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’. 

‘‘‘කිංපනතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, ජානාථ–එවරූපංවාඑවරූපංවා 

පාපකම්මංඅකරම්හා’ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’. 

‘‘‘කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – එත්තකං වා දුක්ඛං 

නිජ්ජිණ්ණං, එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යඛ 

නිජ්ජිණ්යණසබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතී’ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. 
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‘‘‘කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො නිගණ්ඨා, ජානාථ – දිට්යඨව ධම්යම 

අකුසලානං ධම්මානං පහානං, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පෙ’න්ති? ‘යනො

හිෙං, ආවුයසො’. 

2. ‘‘ඉතිකිරතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, නජානාථ–අහුවම්යහව මයං 

පුබ්යබ, නනාහුවම්හාති, නජානාථ– අකරම්යහවමයංපුබ්යබපාපකම්මං, 

න නාකරම්හාති, න ජානාථ – එවරූපං වා එවරූපං වා පාපකම්මං

අකරම්හාති, න ජානාථ – එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං, එත්තකං වා 

දුක්ඛං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යඛ නිජ්ජිණ්යණ සබ්බං දුක්ඛං 

නිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතීති, නජානාථ–දිට්යඨවධම්යමඅකුසලානංධම්මානං

පහානං, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පෙං; එවං සන්යත ආයස්මන්තානං
නිගණ්ඨානංනකල්ලමස්ස යවයයාකරණාය–යංකිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලො

පටිසංයවයෙති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, සබ්බං තං

පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා බයන්තීභාවා, නවානං

කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා 

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 
යවෙනාක්ඛයා සබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයචපනතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, ජායනයයාථ–අහුවම්යහවමයං 

පුබ්යබ, න නාහුවම්හාති, ජායනයයාථ – අකරම්යහව මයං පුබ්යබ

පාපකම්මං, න නාකරම්හාති, ජායනයයාථ – එවරූපං වා එවරූපං වා

පාපකම්මං අකරම්හාති, ජායනයයාථ – එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං, 

එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යඛ නිජ්ජිණ්යණ

සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතීති, ජායනයයාථ – දිට්යඨව ධම්යම

අකුසලානංධම්මානංපහානං, කුසලානංධම්මානං උපසම්පෙං; එවංසන්යත
ආයස්මන්තානංනිගණ්ඨානංකල්ලමස්ස යවයයාකරණාය–යං කිඤ්චායං

පුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛං වාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, සබ්බංතං

පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා බයන්තීභාවා, නවානං

කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 
යවෙනාක්ඛයාසබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතී’’ති. 

3. ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො නිගණ්ඨා, පුරියසො සල්යලන විද්යධො අස්ස

සවියසන ගාළ්හූපයලපයනන [ගාළ්හපයලපයනන )ක.)]; යසො සල්ලස්සපි

යවධනයහතු [යවෙනායහතු)සී.පී.ක.)] දුක්ඛා තිබ්බා [තිප්පා)සී.සයා.කං.
පී.)] කටුකා යවෙනා යවදියයයය. තස්ස මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා
ිකසක්කංසල්ලකත්තං උපට්ඨායපයයං.තස්සයසොිකසක්යකොසල්ලකත්යතො

සත්යථන වණමුඛං පරිකන්යතයය; යසො සත්යථනපි වණමුඛස්ස
පරිකන්තනයහතු දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයයය. තස්ස යසො

ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො එසනියා සල්ලං එයසයය; යසො එසනියාපි
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සල්ලස්සඑසනායහතු දුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනායවදියයයය. තස්සයසො

ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො සල්ලං අබ්බුයහයය [අබ්බුය්යහයය )සී.), 

අබ්භූණ්යහයය )සයා. කං.)]; යසො සල්ලස්සපි අබ්බුහනයහතු 

[අබ්බුය්හනයහතු)සී.), අබ්භූණ්හනයහතු)සයා.කං.)] දුක්ඛා තිබ්බාකටුකා
යවෙනා යවදියයයය. තස්ස යසො ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො අගෙඞ්ගාරං

වණමුයඛ ඔෙයහයය; යසො අගෙඞ්ගාරස්සපි වණමුයඛ ඔෙහනයහතු දුක්ඛා
තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයයය. යසො අපයරන සමයයන රූළ්යහන
වයණනසඤ්ඡවිනාඅයරොයගොඅස්සසුඛීයසරීසයංවසී යයනකාමඞ්ගයමො.
තස්ස එවමස්ස – අහං යඛො පුබ්යබ සල්යලන විද්යධො අයහොසිං සවියසන 

ගාළ්හූපයලපයනන. යසොහං සල්ලස්සපි යවධනයහතු දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා
යවෙනා යවදියං. තස්ස යම මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා ිකසක්කං
සල්ලකත්තං උපට්ඨයපසුං. තස්ස යම යසො ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො

සත්යථන වණමුඛං පරිකන්ති; යසොහං සත්යථනපි වණමුඛස්ස
පරිකන්තනයහතු දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියං. තස්ස යම යසො

ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො එසනියා සල්ලං එසි; යසො අහං එසනියාපි
සල්ලස්සඑසනායහතු දුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනායවදියං.තස්සයමයසො

ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො සල්ලං අබ්බුහි [අබ්බුය්හි (සී.), අබ්භූණ්හි )සයා.

කං.)]; යසොහං සල්ලස්සපි අබ්බුහනයහතු දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා
යවදියං. තස්ස යම යසො ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො අගෙඞ්ගාරං වණමුයඛ 

ඔෙහි; යසොහං අගෙඞ්ගාරස්සපි වණමුයඛඔෙහනයහතු දුක්ඛාතිබ්බාකටුකා
යවෙනා යවදියං. යසොම්හි එතරහිරූළ්යහන වයණන සඤ්ඡවිනා අයරොයගො
සුඛීයසරීසයංවසී යයනකාමඞ්ගයමො’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, ආවුයසො නිගණ්ඨා, සයච තුම්යහ ජායනයයාථ – 

අහුවම්යහවමයංපුබ්යබ, නනාහුවම්හාති, ජායනයයාථ–අකරම්යහවමයං

පුබ්යබ පාපකම්මං, නනාකරම්හාති, ජායනයයාථ–එවරූපංවාඑවරූපංවා

පාපකම්මං අකරම්හාති, ජායනයයාථ – එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං, 

එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යඛ නිජ්ජිණ්යණ

සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතීති, ජායනයයාථ – දිට්යඨව ධම්යම

අකුසලානංධම්මානංපහානං, කුසලානං ධම්මානංඋපසම්පෙං; එවංසන්යත

ආයස්මන්තානංනිගණ්ඨානංකල්ලමස්සයවයයාකරණාය – යං කිඤ්චායං

පුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවා, සබ්බංතං

පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා බයන්තීභාවා, නවානං

කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා 

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 
යවෙනාක්ඛයා සබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණංභවිස්සතී’’ති. 

‘‘යස්මා ච යඛොතුම්යහ, ආවුයසොනිගණ්ඨා, නජානාථ – අහුවම්යහව 

මයං පුබ්යබ, න නාහුවම්හාති, න ජානාථ – අකරම්යහව මයං පුබ්යබ

පාපකම්මං, න නාකරම්හාති, න ජානාථ – එවරූපං වා එවරූපං වා



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 
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පටුන 

පාපකම්මං අකරම්හාති, න ජානාථ – එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං, 

එත්තකං වා දුක්ඛං නිජ්ජීයරතබ්බං, එත්තකම්හි වා දුක්යඛ නිජ්ජිණ්යණ

සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතීති, න ජානාථ – දිට්යඨව ධම්යම

අකුසලානං ධම්මානං පහානං, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පෙං; තස්මා
ආයස්මන්තානං නිගණ්ඨානං න කල්ලමස්ස යවයයාකරණාය – යං 

කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, 

සබ්බං තංපුබ්යබකතයහතු.ඉතිපුරාණානංකම්මානංතපසාබයන්තීභාවා, 

නවානං කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 
යවෙනාක්ඛයාසබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’’ති. 

4. ‘‘එවං වුත්යත, ිකක්ඛයව, යත නිගණ්ඨා මං එතෙයවොචං –

‘නිගණ්යඨො, ආවුයසො, නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො )සී.)] සබ්බඤ්ඤූ

සබ්බෙස්සාවී, අපරියසසං ඤාණෙස්සනංපටිජානාති. චරයතොචයමතිට්ඨයතො
චසුත්තස්සච ජාගරස්සචසතතංසමිතංඤාණෙස්සනංපච්චපට්ඨිත’න්ති.

යසො එවමාහ – ‘අත්ථි යඛො යවො, ආවුයසොනිගණ්ඨා, පුබ්යබව පාපකම්මං

කතං, තංඉමායකටුකායදුක්කරකාරිකාය නිජ්ජීයරථ, යංපයනත්ථඑතරහි
කායයන සංවුතා වාචාය සංවුතා මනසා සංවුතා තං ආයතිං පාපකම්මස්ස

අකරණං.ඉතිපුරාණානංකම්මානංතපසාබයන්තීභාවා, නවානංකම්මානං 

අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා කම්මක්ඛයයො; 

කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; යවෙනාක්ඛයා
සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’ති. තඤ්ච පනම්හාකං රුච්චති යචව

ඛමතිච, යතනචම්හාඅත්තමනා’’ති. 

5. ‘‘එවංවුත්යතඅහං, ිකක්ඛයව, යතනිගණ්යඨඑතෙයවොචං– ‘පඤ්ච

යඛොඉයම, ආවුයසොනිගණ්ඨා, ධම්මාදිට්යඨවධම්යමද්විධාවිපාකා.කතයම

පඤ්ච? සද්ධා, රුචි, අනුස්සයවො, ආකාරපරිවිතක්යකො, 

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති – ඉයම යඛො, ආවුයසො නිගණ්ඨා, පඤ්ච ධම්මා
දිට්යඨවධම්යමද්විධාවිපාකා.තරායස්මන්තානං නිගණ්ඨානංකාඅතීතංයස

සත්ථරි සද්ධා, කා රුචි, යකො අනුස්සයවො, යකො ආකාරපරිවිතක්යකො, කා

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තී’ති. එවංවාදී [එවංවාදීසු )ක.)] යඛො අහං, ිකක්ඛයව, 

නිගණ්යඨසු න කඤ්චි [කිඤ්චි )සී. පී. ක.)] සහධම්මිකං වාෙපටිහාරං
සමනුපස්සාමි. 

‘‘පුනචපරාහං [පුනචපනාහං )සී.පී. ක.)], ිකක්ඛයව, යතනිගණ්යඨ

එවං වොමි – ‘තං කිං මඤ්ඤථ, ආවුයසො නිගණ්ඨා. යස්මිං යවො සමයය

තිබ්යබො [තිප්යපො )පී.)] උපක්කයමො යහොති තිබ්බං පධානං, තිබ්බා තස්මිං

සමයය ඔපක්කමිකා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයථ; යස්මිං පන

යවො සමයයන තිබ්යබො උපක්කයමො යහොති න තිබ්බං පධානං, නතිබ්බා

තස්මිං සමයය ඔපක්කමිකා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයථා’ති? 
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‘යස්මිංයනො, ආවුයසොයගොතම, සමයයතිබ්යබොඋපක්කයමො යහොතිතිබ්බං

පධානං, තිබ්බා තස්මිං සමයය ඔපක්කමිකා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා 

යවදියාම; යස්මිංපනයනොසමයය නතිබ්යබොඋපක්කයමොයහොතින තිබ්බං

පධානං, නතිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකාදුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනා 
යවදියාමා’’’ති. 

6. ‘‘ඉති කිර, ආවුයසො නිගණ්ඨා, යස්මිං යවො සමයය තිබ්යබො

උපක්කයමොයහොතිතිබ්බංපධානං, තිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකා දුක්ඛා

තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයථ; යස්මිං පන යවො සමයය න තිබ්යබො

උපක්කයමොයහොති නතිබ්බංපධානං, නතිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකා
දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයථ. එවං සන්යත ආයස්මන්තානං
නිගණ්ඨානංනකල්ලමස්සයවයයාකරණාය–යං කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලො

පටිසංයවයෙති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, සබ්බං තං

පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං තපසා බයන්තීභාවා, නවානං

කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 

යවෙනාක්ඛයා සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතීති. සයච, ආවුයසො

නිගණ්ඨා, යස්මිංයවොසමයයතිබ්යබොඋපක්කයමො යහොතිතිබ්බංපධානං, න

තිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකාදුක්ඛාතිබ්බාකටුකා යවෙනායවදියයථ; 

යස්මිංපනයවොසමයයනතිබ්යබොඋපක්කයමොයහොතිනතිබ්බංපධානං, 
තිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකාදුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනායවදියයථ 

[පධානං, තිට්යඨයයයවතස්මිංසමයය…යවෙනා )සී.සයා.කං. පී.)]; එවං
සන්යත ආයස්මන්තානං නිගණ්ඨානං කල්ලමස්ස යවයයාකරණාය – යං 

කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, 

සබ්බං තංපුබ්යබකතයහතු.ඉතිපුරාණානංකම්මානංතපසාබයන්තීභාවා, 

නවානං කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; ආයතිං අනවස්සවා

කම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො; 
යවෙනාක්ඛයාසබ්බංදුක්ඛංනිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’’ති. 

‘‘‘යස්මා ච යඛො, ආවුයසො නිගණ්ඨා, යස්මිං යවො සමයය තිබ්යබො 

උපක්කයමොයහොතිතිබ්බංපධානං, තිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකාදුක්ඛා

තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියයථ; යස්මිං පන යවො සමයය න තිබ්යබො

උපක්කයමොයහොතිනතිබ්බංපධානං, නතිබ්බාතස්මිංසමයයඔපක්කමිකා

දුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනායවදියයථ; යත තුම්යහසාමංයයවඔපක්කමිකා
දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවෙයමානා අවිජ්ජා අඤ්ඤාණා සම්යමොහා

විපච්යචථ – යංකිඤ්චායං පුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවා

අදුක්ඛමසුඛං වා, සබ්බං තං පුබ්යබකතයහතු. ඉති පුරාණානං කම්මානං 

තපසා බයන්තීභාවා, නවානං කම්මානං අකරණා, ආයතිං අනවස්සයවො; 

ආයතිංඅනවස්සවාකම්මක්ඛයයො; කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො; දුක්ඛක්ඛයා

යවෙනාක්ඛයයො; යවෙනාක්ඛයා සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සතී’ති.
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එවංවාදීපි [එවංවාදීසුපි (ක.)] යඛො අහං, ිකක්ඛයව, නිගණ්යඨසුනකඤ්චි
සහධම්මිකංවාෙපටිහාරං සමනුපස්සාමි. 

7. ‘‘පුන චපරාහං, ිකක්ඛයව, යත නිගණ්යඨ එවං වොමි – ‘තං කිං 

මඤ්ඤථාවුයසො නිගණ්ඨා, යමිෙං කම්මං දිට්ඨධම්මයවෙනීයං තං
උපක්කයමන වා පධායනන වා සම්පරායයවෙනීයං යහොතූති

ලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. ‘යං පනිෙං කම්මං 
සම්පරායයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා දිට්ඨධම්මයවෙනීයං

යහොතූති ලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. ‘තං කිං මඤ්ඤථාවුයසො

නිගණ්ඨා, යමිෙං කම්මං සුඛයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා

දුක්ඛයවෙනීයංයහොතූතිලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. ‘යංපනිෙං
කම්මං දුක්ඛයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා සුඛයවෙනීයං

යහොතූති ලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. ‘තං කිං මඤ්ඤථාවුයසො 

නිගණ්ඨා, යමිෙංකම්මංපරිපක්කයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවාපධායනන

වා අපරිපක්කයවෙනීයංයහොතූතිලබ්භයමත’න්ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’.‘යං
පනිෙං කම්මං අපරිපක්කයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා

පරිපක්කයවෙනීයංයහොතූති ලබ්භයමත’න්ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’.‘තංකිං

මඤ්ඤථාවුයසොනිගණ්ඨා, යමිෙංකම්මං බහුයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවා

පධායනන වා අප්පයවෙනීයං යහොතූති ලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, 
ආවුයසො’.‘යංපනිෙංකම්මං අප්පයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවාපධායනන

වා බහුයවෙනීයං යහොතූතිලබ්භයමත’න්ති? ‘යනො හිෙං, ආවුයසො’. ‘තං කිං

මඤ්ඤථාවුයසො නිගණ්ඨා, යමිෙං කම්මං සයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා

පධායනනවා අයවෙනීයං යහොතූතිලබ්භයමත’න්ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’.
‘යංපනිෙංකම්මං අයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවාපධායනනවාසයවෙනීයං

යහොතූතිලබ්භයමත’න්ති? ‘යනොහිෙං, ආවුයසො’. 

8. ‘‘ඉතිකිර, ආවුයසොනිගණ්ඨා, යමිෙංකම්මං දිට්ඨධම්මයවෙනීයංතං

උපක්කයමන වා පධායනන වා සම්පරායයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං, 
යං පනිෙං කම්මං සම්පරායයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා

දිට්ඨධම්මයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මං සුඛයවෙනීයං තං 

උපක්කයමනවා පධායනනවාදුක්ඛයවෙනීයංයහොතූතිඅලබ්භයමතං, යමිෙං
කම්මං දුක්ඛයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා සුඛයවෙනීයං

යහොතූතිඅලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මංපරිපක්කයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවා

පධායනන වා අපරිපක්කයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මං
අපරිපක්කයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවාපධායනනවා පරිපක්කයවෙනීයං

යහොතූති අලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මං බහුයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා 

පධායනන වා අප්පයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මං
අප්පයවෙනීයං තං උපක්කයමන වා පධායනන වා බහුයවෙනීයං යහොතූති

අලබ්භයමතං, යමිෙංකම්මංසයවෙනීයංතංඋපක්කයමනවා පධායනනවා 

අයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං, යමිෙං කම්මං අයවෙනීයං තං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 
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පටුන 

උපක්කයමන වා පධායනන වා සයවෙනීයං යහොතූති අලබ්භයමතං; එවං

සන්යත ආයස්මන්තානං නිගණ්ඨානං අඵයලො උපක්කයමො යහොති, අඵලං
පධානං’’. 

‘‘එවංවාදී, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා.එවංවාදීනං, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨානං ෙස
සහධම්මිකාවාොනුවාොගාරය්හංඨානංආගච්ඡන්ති. 

9. ‘‘සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා පුබ්යබකතයහතු සුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨාපුබ්යබදුක්කටකම්මකාරියනො

යං එතරහි එවරූපා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියන්ති. සයච, 

ිකක්ඛයව, සත්තා ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, 

ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා පාපයකන ඉස්සයරන නිම්මිතා යං එතරහි එවරූපා

දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා යවදියන්ති. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

සඞ්ගතිභාවයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා
පාපසඞ්ගතිකායංඑතරහිඑවරූපාදුක්ඛාතිබ්බාකටුකායවෙනායවදියන්ති. 

සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා අිකජාතියහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, 

ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨාපාපාිකජාතිකායංඑතරහිඑවරූපාදුක්ඛාතිබ්බාකටුකා

යවෙනා යවදියන්ති. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා දිට්ඨධම්මූපක්කමයහතු

සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා එවරූපා
දිට්ඨධම්මූපක්කමා යං එතරහි එවරූපා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවෙනා
යවදියන්ති. 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා පුබ්යබකතයහතුසුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, 

ගාරය්හා නිගණ්ඨා; යනො යච සත්තා පුබ්යබකතයහතු සුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා 

ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා; යනො

යච සත්තා ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා 

නිගණ්ඨා. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා සඞ්ගතිභාවයහතු සුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා; යනො යච සත්තා සඞ්ගතිභාවයහතු

සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

අිකජාතියහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා; යනො යච

සත්තාඅිකජාතියහතුසුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හානිගණ්ඨා.සයච, 

ිකක්ඛයව, සත්තා දිට්ඨධම්මූපක්කමයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, 

ගාරය්හා නිගණ්ඨා; යනො යච සත්තා දිට්ඨධම්මූපක්කමයහතු සුඛදුක්ඛං

පටිසංයවයෙන්ති, ගාරය්හා නිගණ්ඨා. එවංවාදී, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨා.

එවංවාදීනං, ිකක්ඛයව, නිගණ්ඨානං ඉයම ෙස සහධම්මිකා වාොනුවාො 

ගාරය්හං ඨානං ආගච්ඡන්ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අඵයලො උපක්කයමො

යහොති, අඵලංපධානං. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 
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පටුන 

10. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනයහවඅනද්ධභූතංඅත්තානංදුක්යඛනඅද්ධභායවති, 

ධම්මිකඤ්ච සුඛංනපරිච්චජති, තස්මිඤ්චසුයඛඅනධිමුච්ඡියතොයහොති.යසො
එවං පජානාති – ‘ඉමස්ස යඛො යම දුක්ඛනිොනස්ස සඞ්ඛාරං පෙහයතො

සඞ්ඛාරප්පධානා විරායගො යහොති, ඉමස්ස පන යම දුක්ඛනිොනස්ස
අජ්ඣුයපක්ඛයතො උයපක්ඛං භාවයයතො විරායගො යහොතී’ති. යසො යස්ස හි 

ඛ්වාස්ස [යස්ස යඛො පනස්ස )සී.), යස්ස ඛ්වාස්ස )පී.)] දුක්ඛනිොනස්ස

සඞ්ඛාරංපෙහයතොසඞ්ඛාරප්පධානාවිරායගොයහොති, සඞ්ඛාරංතත්ථපෙහති.
යස්ස පනස්ස දුක්ඛනිොනස්ස අජ්ඣුයපක්ඛයතො උයපක්ඛං භාවයයතො

විරායගො යහොති, උයපක්ඛං තත්ථ භායවති. තස්ස තස්ස දුක්ඛනිොනස්ස
සඞ්ඛාරං පෙහයතොසඞ්ඛාරප්පධානාවිරායගොයහොති–එවම්පිස්සතංදුක්ඛං
නිජ්ජිණ්ණං යහොති. තස්ස තස්ස දුක්ඛනිොනස්ස අජ්ඣුයපක්ඛයතො
උයපක්ඛං භාවයයතො විරායගො යහොති – එවම්පිස්ස තං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං
යහොති. 

11. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථියා සාරත්යතො 
පටිබද්ධචිත්යතොතිබ්බච්ඡන්යෙොතිබ්බායපක්යඛො.යසොතංඉත්ථිංපස්යසයය
අඤ්යඤන පුරියසන සද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිං සල්ලපන්තිං සඤ්ජග්ඝන්තිං

සංහසන්තිං.තංකිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපිනුතස්සපුරිසස්සඅමුංඉත්ථිං
දිස්වා අඤ්යඤන පුරියසන සද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිං සල්ලපන්තිං
සඤ්ජග්ඝන්තිං සංහසන්තිං උප්පජ්යජයයං 

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අමු හි, භන්යත, පුරියසො අමුස්සා ඉත්ථියා සාරත්යතො

පටිබද්ධචිත්යතො තිබ්බච්ඡන්යෙො තිබ්බායපක්යඛො. තස්මා තං ඉත්ථිං දිස්වා
අඤ්යඤන පුරියසන සද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිං සල්ලපන්තිං සඤ්ජග්ඝන්තිං 
සංහසන්තිං උප්පජ්යජයයං යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා’’ති. ‘‘අථ

යඛො, ිකක්ඛයව, තස්ස පුරිසස්ස එවමස්ස – ‘අහං යඛො අමුස්සා ඉත්ථියා
සාරත්යතොපටිබද්ධචිත්යතොතිබ්බච්ඡන්යෙො තිබ්බායපක්යඛො.තස්සයමඅමුං
ඉත්ථිං දිස්වා අඤ්යඤන පුරියසන සද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිං සල්ලපන්තිං
සඤ්ජග්ඝන්තිං සංහසන්තිං උප්පජ්ජන්ති
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා.යංනූනාහංයයොයම අමුස්සාඉත්ථියා
ඡන්ෙරායගොතංපජයහයය’න්ති.යසොයයොඅමුස්සාඉත්ථියාඡන්ෙරායගො තං
පජයහයය. යසො තං ඉත්ථිං පස්යසයය අපයරන සමයයන අඤ්යඤන
පුරියසනසද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිංසල්ලපන්තිංසඤ්ජග්ඝන්තිංසංහසන්තිං.තං

කිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපිනුතස්සපුරිසස්සඅමුංඉත්ථිංදිස්වාඅඤ්යඤන
පුරියසන සද්ධිං සන්තිට්ඨන්තිං සල්ලපන්තිං සඤ්ජග්ඝන්තිං සංහසන්තිං

උප්පජ්යජයයං යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා’’ති? ‘‘යනො යහතං, 

භන්යත’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘අමුහි, භන්යත, පුරියසොඅමුස්සාඉත්ථියා
විරායගො.තස්මාතංඉත්ථිංදිස්වා අඤ්යඤනපුරියසනසද්ධිංසන්තිට්ඨන්තිං
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සල්ලපන්තිං සඤ්ජග්ඝන්තිං සංහසන්තිං න උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු න යහව අනද්ධභූතං අත්තානං 

දුක්යඛන අද්ධභායවති, ධම්මිකඤ්ච සුඛං න පරිච්චජති, තස්මිඤ්ච සුයඛ 
අනධිමුච්ඡියතො යහොති. යසො එවං පජානාති – ‘ඉමස්ස යඛො යම

දුක්ඛනිොනස්සසඞ්ඛාරං පෙහයතොසඞ්ඛාරප්පධානාවිරායගොයහොති, ඉමස්ස
පන යම දුක්ඛනිොනස්ස අජ්ඣුයපක්ඛයතො උයපක්ඛං භාවයයතො විරායගො
යහොතී’ති. යසො යස්ස හි ඛ්වාස්ස දුක්ඛනිොනස්ස සඞ්ඛාරං පෙහයතො

සඞ්ඛාරප්පධානා විරායගො යහොති, සඞ්ඛාරං තත්ථ පෙහති; යස්ස පනස්ස 

දුක්ඛනිොනස්ස අජ්ඣුයපක්ඛයතො උයපක්ඛං භාවයයතො විරායගො යහොති, 
උයපක්ඛං තත්ථ භායවති. තස්ස තස්ස දුක්ඛනිොනස්ස සඞ්ඛාරං පෙහයතො 

සඞ්ඛාරප්පධානාවිරායගොයහොති–එවම්පිස්සතංදුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණංයහොති. 

තස්ස තස්ස දුක්ඛනිොනස්ස අජ්ඣුයපක්ඛයතො උයපක්ඛං භාවයයතො

විරායගො යහොති – එවම්පිස්ස තං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං යහොති. එවම්පි, 

ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං. 

12. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යථාසුඛංයඛො

යම විහරයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; 

දුක්ඛාය පන යම අත්තානං පෙහයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති. යංනූනාහං දුක්ඛාය අත්තානං පෙයහයය’න්ති. යසො
දුක්ඛායඅත්තානං පෙහති.තස්සදුක්ඛායඅත්තානංපෙහයතොඅකුසලා ධම්මා 
පරිහායන්තිකුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති.යසොනඅපයරනසමයයන දුක්ඛාය

අත්තානංපෙහති.තංකිස්සයහතු? යස්සහියසො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඅත්ථාය 
දුක්ඛායඅත්තානංපෙයහයයස්වාස්සඅත්යථොඅිකනිප්ඵන්යනොයහොති.තස්මා

න අපයරන සමයයන දුක්ඛාය අත්තානං පෙහති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 
උසුකායරො යතජනං ද්වීසු අලායතසු ආතායපති පරිතායපති උජං කයරොති

කම්මනියං. යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, උසුකාරස්ස යතජනං ද්වීසු අලායතසු

ආතාපිතංයහොතිපරිතාපිතංඋජංකතං [උජංකතං යහොති)සී.)] කම්මනියං, 
න යසො තං අපයරන සමයයන උසුකායරො යතජනං ද්වීසු අලායතසු 

ආතායපතිපරිතායපතිඋජංකයරොතිකම්මනියං.තංකිස්සයහතු? යස්සහි

යසො, ිකක්ඛයව, අත්ථාය උසුකායරො යතජනං ද්වීසු අලායතසුආතායපයය
පරිතායපයය උජං කයරයය කම්මනියං ස්වාස්ස අත්යථො අිකනිප්ඵන්යනො
යහොති. තස්මා න අපයරන සමයයන උසුකායරො යතජනං ද්වීසු අලායතසු

ආතායපති පරිතායපති උජං කයරොති කම්මනියං. එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති – ‘යථාසුඛංයඛොයම විහරයතො අකුසලාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; දුක්ඛාය පන යම අත්තානං

පෙහයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.
යංනූනාහං දුක්ඛාය අත්තානං පෙයහයය’න්ති. යසො දුක්ඛාය අත්තානං

පෙහති. තස්ස දුක්ඛාය අත්තානං පෙහයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, 
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කුසලාධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති. යසොන අපයරන සමයයන දුක්ඛාය අත්තානං

පෙහති.තංකිස්ස යහතු? යස්සහියසො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අත්ථාය දුක්ඛාය
අත්තානං පෙයහයය ස්වාස්ස අත්යථො අිකනිප්ඵන්යනො යහොති. තස්මා න

අපයරන සමයයන දුක්ඛාය අත්තානං පෙහති. එවම්පි, ිකක්ඛයව, සඵයලො

උපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං. 

13. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ඉධතථාගයතො යලොයකඋප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො ඉමං යලොකං
සයෙවකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණංපජංසයෙවමනුස්සංසයං
අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙති. යසො ධම්මං යෙයසති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. තං ධම්මං සුණාති
ගහපති වා ගහපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වාකුයල පච්චාජායතො. යසො
තංධම්මංසුත්වාතථාගයතසද්ධංපටිලභති.යසොයතනසද්ධාපටිලායභන 

සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො ඝරාවායසො රජාපයථො, 
අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයෙං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන සමයයන අප්පං වා

යභොගක්ඛන්ධං පහාය මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය, අප්පං වා
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අගාරස්මා අනගාරියං 
පබ්බජති. 

14. ‘‘යසොඑවංපබ්බජියතොසමායනොිකක්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතෙණ්යඩො 

නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී ෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති.
අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති දින්නාොයී

දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා විහරති. අබ්රහ්මචරියං
පහාය බ්රහ්මචාරී යහොති ආරාචාරී විරයතො යමථුනා ගාමධම්මා. මුසාවාෙං
පහාය මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො 
පච්චයයකොඅවිසංවාෙයකොයලොකස්ස.පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචාය

පටිවිරයතොයහොති; ඉයතො සුත්වානඅමුරඅක්ඛාතාඉයමසංයභොය, අමුර
වාසුත්වානඉයමසංඅක්ඛාතා අමූසංයභොය–ඉතිිකන්නානං වාසන්ධාතා
සහිතානං වා අනුප්පොතා සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී
සමග්ගකරණං වාචං භාසිතා යහොති. ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය

පටිවිරයතො යහොති; යා සා වාචා යනලාකණ්ණසුඛා යපමනීයා හෙයඞ්ගමා
යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා යහොති.
සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී භූතවාදී



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 

11 

පටුන 

අත්ථවාදීධම්මවාදීවිනයවාදී, නිධානවතිංවාචංභාසිතාකායලනසාපයෙසං
පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. යසො බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො
යහොති. එකභත්තියකො යහොති රත්තූපරයතො විරයතො විකාලයභොජනා.
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනා පටිවිරයතො යහොති. 
මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. 
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති. ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.
ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. ොසිොසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. 
අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.
යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා
පටිවිරයතො යහොති. කයවික්කයා පටිවිරයතො යහොති. 
තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො යහොති.

උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා [සාවියයොගා )සයා. කං. ක.) එත්ථ
සාචිසද්යෙො කුටිලපරියායයො] පටිවිරයතො යහොති.

යඡෙනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතො යහොති [පස්ස

ම.නි.1.293චූළහත්ථිපයෙොපයම]. 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන, 
කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති 
සමාොයයව පක්කමති. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව

යඩති සපත්තභායරොව යඩති, එවයමව ිකක්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති

කායපරිහාරියකනචීවයරන, කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන; යසොයයන
යයයනව පක්කමති සමාොයයව පක්කමති. යසො ඉමිනා අරියයන 

සීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුඛංපටිසංයවයෙති. 

15. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති 

නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායත්වා…යප.…
ජිව්හාය රසං සායත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන 
ඉන්ද්රියසංවයරනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛංපටිසංයවයෙති. 
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පටුන 

‘‘යසො අිකක්කන්යතපටික්කන්යත සම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත

වියලොකියතසම්පජානකාරීයහොති, සමිඤ්ජියත [සම්මිඤ්ජියත)සී.සයා.කං.

පී.)] පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ

සම්පජානකාරීයහොති, අසියතපීයත ඛායයතසායයතසම්පජානකාරීයහොති, 

උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොති, ගයත ඨියතනිසින්යනසුත්යත
ජාගරියතභාසියතතුණ්හීභායවසම්පජානකාරීයහොති. 

16. ‘‘යසොඉමිනාචඅරියයනසීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතො, (ඉමායච 

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

චූළහත්ථිපයෙොපයම] ඉමිනා ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, 
ඉමිනාච අරියයනසතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතොවිවිත්තංයසනාසනං
භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො

නිසීෙති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා, උජං කායං පණධාය, පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය විගතාිකජ්යඣන යචතසා

විහරති, අිකජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති. බයාපාෙපයෙොසං පහාය

අබයාපන්නචිත්යතො විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපාෙපයෙොසා
චිත්තං පරියසොයධති. ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති

ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. 

උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායඅනුද්ධයතොවිහරතිඅජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති. විචිකිච්ඡං පහාය 

තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය
චිත්තං පරියසොයධති. 

‘‘යසොඉයමපඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණවිවිච්යචවකායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං

සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවම්පි, 

ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං

දුතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවම්පි, ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමො

යහොති, සඵලංපධානං. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුපීතියාච විරාගාඋයපක්ඛයකොචවිහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙති. යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති.එවම්පි, ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලං
පධානං. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා, 

පුබ්යබව යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා, අදුක්ඛමසුඛං 

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවම්පි, 

ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං. 

17. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොොයතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං [යසයයථීෙං )සී. සයා. කං. පී.)] – 
එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො
පඤ්චපි ජාතියයො ෙසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො
චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි
ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප
අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුරාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 

යසො තයතො චයතො අමුර උෙපාදිං; තරාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉතිසාකාරං සඋද්යෙසංඅයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. එවම්පි, ිකක්ඛයව, සඵයලො උපක්කයමො යහොති, 
සඵලංපධානං. 

18. ‘‘යසොඑවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධපරියයොොයතඅනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. 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 උපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යත කායස්සයභො පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතනසමන්නාගතාවචීසුචරියතනසමන්නාගතාමයනොසුචරියතන
සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාෙකා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යත කායස්ස යභො 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.එවම්පි, ිකක්ඛයව, සඵයලොඋපක්කයමොයහොති, සඵලංපධානං. 
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19. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යතපරිසුද්යධ පරියයොොයතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුෙයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපො’ති

යථාභූතං පජානාති; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 

ආසවසමුෙයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං

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

ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. එවම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, සඵයලො උපක්කයමො

යහොති, සඵලංපධානං.එවංවාදී, ිකක්ඛයව, තථාගතා.එවංවාදීනං, ිකක්ඛයව, 

තථාගතානං [තථාගයතො, එවංවාදිංිකක්ඛයවතථාගතං)සී.සයා.කං. පී.)] ෙස
සහධම්මිකාපාසංසට්ඨානාආගච්ඡන්ති. 

20. ‘‘සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා පුබ්යබකතයහතු සුඛදුක්ඛං

පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, තථාගයතො පුබ්යබ සුකතකම්මකාරී යං

එතරහි එවරූපා අනාසවා සුඛා යවෙනා යවයෙති. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, 
තථාගයතො භද්ෙයකන ඉස්සයරන නිම්මියතො යං එතරහි එවරූපා අනාසවා 

සුඛායවෙනා යවයෙති.සයච, ිකක්ඛයව, සත්තාසඞ්ගතිභාවයහතුසුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, තථාගයතො කලයාණසඞ්ගතියකො යං

එතරහි එවරූපා අනාසවා සුඛා යවෙනා යවයෙති. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

අිකජාතියහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති; අද්ධා, ිකක්ඛයව, තථාගයතො
කලයාණාිකජාතියකො යං එතරහි එවරූපා අනාසවා සුඛා යවෙනා යවයෙති.

සයච, ිකක්ඛයව, සත්තාදිට්ඨධම්මූපක්කමයහතුසුඛදුක්ඛංපටිසංයවයෙන්ති; 

අද්ධා, ිකක්ඛයව, තථාගයතො කලයාණදිට්ඨධම්මූපක්කයමො යං එතරහි
එවරූපාඅනාසවාසුඛා යවෙනායවයෙති. 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා පුබ්යබකතයහතුසුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, 

පාසංයසො තථාගයතො; යනො යච සත්තා පුබ්යබකතයහතු සුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛංපටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසොතථාගයතො; යනො

යච සත්තා ඉස්සරනිම්මානයහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො

තථාගයතො. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා සඞ්ගතිභාවයහතු සුඛදුක්ඛං

පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො; යනො යච සත්තා සඞ්ගතිභාවයහතු

සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො. සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා

අිකජාතියහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො; යනො යච

සත්තා අිකජාතියහතු සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො.
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සයච, ිකක්ඛයව, සත්තා දිට්ඨධම්මූපක්කමයහතුසුඛදුක්ඛංපටිසංයවයෙන්ති, 

පාසංයසො තථාගයතො; යනො යච සත්තා දිට්ඨධම්මූපක්කමයහතු සුඛදුක්ඛං 

පටිසංයවයෙන්ති, පාසංයසො තථාගයතො. එවංවාදී, ිකක්ඛයව, තථාගතා.

එවංවාදීනං, ිකක්ඛයව, තථාගතානං ඉයම ෙස සහධම්මිකා පාසංසට්ඨානා
ආගච්ඡන්තී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

යෙවෙහසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. පඤ්චත්තෙසුත්තං [පඤ්චාෙතනසුත්ත (ක.)] 

21. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා අපරන්තකප්පිකා
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිවුත්තිපොනි 

[අධිමුත්තිපොනි )සයා. කං. ක.)] අිකවෙන්ති. ‘සඤ්ඤී අත්තා යහොති

අයරොයගොපරංමරණා’ති–ඉත්යථයක අිකවෙන්ති; ‘අසඤ්ඤීඅත්තායහොති

අයරොයගොපරංමරණා’ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති; ‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී

අත්තායහොතිඅයරොයගොපරංමරණා’ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති; සයතොවා 

පනසත්තස්සඋච්යඡෙංවිනාසංවිභවංපඤ්ඤයපන්ති [පඤ්ඤායපන්ති (සී.

සයා.කං.පී.)], දිට්ඨධම්මනිබ්බානංවාපයනයකඅිකවෙන්ති.ඉති සන්තංවා

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං [පරං මරණා. ඉති ඉමානි (ක.)] පරං

මරණා, සයතො වා පන සත්තස්ස උච්යඡෙං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති, 

දිට්ඨධම්මනිබ්බානංවාපයනයකඅිකවෙන්ති.ඉතිඉමානිපඤ්ච [පරං මරණා.

ඉති ඉමානි )ක.)] හුත්වා තීණ යහොන්ති, තීණ හුත්වා පඤ්ච යහොන්ති – 
අයමුද්යෙයසොපඤ්චත්තයස්ස. 

22. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං 

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, රූපිං වා යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
අරූපිං වායතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්ති 

අයරොගංපරංමරණා, රූපිඤ්චඅරූපිඤ්චවායතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණා

සඤ්ඤංඅත්තානං පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා, යනවරූපිංනාරූපිං
වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති

අයරොගං පරං මරණා, එකත්තසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

සඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා, නානත්තසඤ්ඤංවා 
යතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසඤ්ඤංඅත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං

පරං මරණා, පරිත්තසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, අප්පමාණසඤ්ඤං වා යත
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යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරං

මරණා, එතං [එවං (ක.)] වා පයනයකසං [පයනයතසං )සයා. කං.)] 

උපාතිවත්තතංවිඤ්ඤාණකසිණයමයකඅිකවෙන්තිඅප්පමාණංආයනඤ්ජං. 

තයෙං, ිකක්ඛයව, තථාගයතො අිකජානාති [පජානාති )සී. සයා. කං. පී.) 

අට්ඨකථා ඔයලොයකතබ්බා]. යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, රූපිං වා යත
යභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාසඤ්ඤංඅත්තානං පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරං

මරණා, අරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා, රූපිඤ්චඅරූපිඤ්චවායතයභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
යනවරූපිංනාරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, එකත්තසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
නානත්තසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, පරිත්තසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
අප්පමාණසඤ්ඤං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා [මරණාති )ක.)], යා වා පයනතාසං

සඤ්ඤානං පරිසුද්ධා පරමා අග්ගා අනුත්තරියා අක්ඛායති – යදි
රූපසඤ්ඤානං යදි අරූපසඤ්ඤානං යදි එකත්තසඤ්ඤානං යදි
නානත්තසඤ්ඤානං. ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමයක 
අිකවෙන්තිඅප්පමාණංආයනඤ්ජං.‘තයෙංසඞ්ඛතංඔළාරිකංඅත්ථියඛොපන
සඞ්ඛාරානං නියරොයධොඅත්යථත’න්ති–ඉතිවිදිත්වාතස්සනිස්සරණෙස්සාවී
තථාගයතො තදුපාතිවත්යතො. 

23. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, රූපිං වා යත යභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
අරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා, රූපිඤ්චඅරූපිඤ්ච වායතයභොන්යතො

සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
යනවරූපිංනාරූපිංවායතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඅසඤ්ඤංඅත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා. තර, ිකක්ඛයව, යය යත
සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා

යතසයමයත පටික්යකොසන්ති. තං කිස්ස යහතු? සඤ්ඤා යරොයගො සඤ්ඤා

ගණ්යඩොසඤ්ඤාසල්ලං, එතංසන්තංඑතංපණීතංයදිෙං – ‘අසඤ්ඤ’න්ති.

තයෙං, ිකක්ඛයව, තථාගයතො අිකජානාති යය යඛො යත යභොන්යතො 

සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
රූපිංවායත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණාඅසඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්ති

අයරොගං පරංමරණා, අරූපිංවායතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඅසඤ්ඤං
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පටුන 

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච වා යත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං

පරං මරණා, යනවරූපිං නාරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා. යයො හි යකොචි, 

ිකක්ඛයව, සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා එවං වයෙයය – ‘අහමඤ්ඤරරූපා, 

අඤ්ඤර යවෙනාය, අඤ්ඤරසඤ්ඤාය, අඤ්ඤර සඞ්ඛායරහි, විඤ්ඤාණස්ස 

[අඤ්ඤරවිඤ්ඤාණා)සයා.කං.), අඤ්ඤර විඤ්ඤායණන)ක.)] ආගතිංවා
ගතිං වා චතිං වා උපපත්තිං වා වුද්ධිං වා විරූළ්හිං වා යවපුල්ලං වා
පඤ්ඤයපස්සාමී’ති–යනතංඨානංවිජ්ජති.‘තයෙං සඞ්ඛතංඔළාරිකංඅත්ථි

යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො අත්යථත’න්ති – ඉති විදිත්වා තස්ස
නිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතොතදුපාතිවත්යතො. 

24. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං

අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, රූපිං වා යත යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං 

පරං මරණා, අරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා 

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
යනවරූපිං නාරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤංඅත්තානං පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා.තර, 

ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති

අයරොගං පරං මරණා යතසයමයත පටික්යකොසන්ති, යයපි යත යභොන්යතො 
සමණබ්රාහ්මණා අසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා

යතසයමයත පටික්යකොසන්ති. තං කිස්ස යහතු? සඤ්ඤා යරොයගො සඤ්ඤා

ගණ්යඩොසඤ්ඤාසල්ලං, අසඤ්ඤා සම්යමොයහො, එතංසන්තංඑතංපණීතං

යදිෙං – ‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤ’න්ති. [යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාති )සයා.

කං. පී. ක.) එතන්තිපෙං මනසිකාතබ්බං] තයෙං, ිකක්ඛයව, තථාගයතො
අිකජානාති. යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණා, රූපිං
වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, අරූපිං වා යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං

පරං මරණා, රූපිඤ්ච අරූපිඤ්ච වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා, 
යනවරූපිං නාරූපිං වා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා
යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤංඅත්තානංපඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරංමරණා.යය

හි යකචි, ිකක්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා [සමණබ්රාහ්මණා )සී. පී.)] 
දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්බසඞ්ඛාරමත්යතන එතස්ස ආයතනස්ස උපසම්පෙං

පඤ්ඤයපන්ති, බයසනඤ්යහතං, ිකක්ඛයව, අක්ඛායති [ආයතනමක්ඛායති
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)ක.)] එතස්ස ආයතනස්ස උපසම්පොය. න යහතං, ිකක්ඛයව, ආයතනං 

සඞ්ඛාරසමාපත්තිපත්තබ්බමක්ඛායති; 

සඞ්ඛාරාවයසසසමාපත්තිපත්තබ්බයමතං, ිකක්ඛයව, ආයතනමක්ඛායති.
‘තයෙං සඞ්ඛතං ඔළාරිකං අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො 
අත්යථත’න්ති – ඉති විදිත්වා තස්ස නිස්සරණෙස්සාවී තථාගයතො
තදුපාතිවත්යතො. 

25. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණාසයතොසත්තස්ස උච්යඡෙං

විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති, තර, ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා
සඤ්ඤං අත්තානං පඤ්ඤයපන්ති අයරොගං පරං මරණා යතසයමයත 

පටික්යකොසන්ති, යයපියතයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඅසඤ්ඤංඅත්තානං

පඤ්ඤයපන්ති අයරොගංපරංමරණායතසයමයතපටික්යකොසන්ති, යයපියත
යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤං අත්තානං
පඤ්ඤයපන්තිඅයරොගංපරංමරණායතසයමයතපටික්යකොසන්ති. තංකිස්ස

යහතු? සබ්යබපියමයභොන්යතොසමණබ්රාහ්මණාඋද්ධංසරං [උද්ධංසරා)සී.

පී.), උද්ධංපරාමසන්ති)සයා.කං.)] ආසත්තිංයයවඅිකවෙන්ති–‘ඉතියපච්ච 

භවිස්සාම, ඉතියපච්ච භවිස්සාමා’ති.යසයයථාපිනාමවාණජස්සවාණජ්ජාය

ගච්ඡයතොඑවංයහොති – ‘ඉයතොයම ඉෙංභවිස්සති, ඉමිනාඉෙංලච්ඡාමී’ති, 
එවයමවියම යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා වාණජූපමා මඤ්යඤ පටිභන්ති –

‘ඉති යපච්ච භවිස්සාම, ඉති යපච්ච භවිස්සාමා’ති. තයෙං, ිකක්ඛයව, 
තථාගයතො අිකජානාති. යය යඛො යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සයතො
සත්තස්ස උච්යඡෙං විනාසං විභවං පඤ්ඤයපන්ති යත සක්කායභයා
සක්කායපරියජගුච්ඡා සක්කායඤ්යඤව අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති.

යසයයථාපිනාමසාගද්දුලබද්යධො ෙළ්යහථම්යභවාඛියල [ඛීයල)සී.සයා.

කං. පී.)] වා උපනිබද්යධො, තයමව ථම්භං වා ඛිලං වා අනුපරිධාවති 

අනුපරිවත්තති; එවයමවියම යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සක්කායභයා 
සක්කායපරියජගුච්ඡා සක්කායඤ්යඤව අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති.
‘තයෙං සඞ්ඛතං ඔළාරිකං අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො
අත්යථත’න්ති – ඉති විදිත්වා තස්ස නිස්සරණෙස්සාවී තථාගයතො
තදුපාතිවත්යතො. 

26. ‘‘යයහියකචි, ිකක්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා අපරන්තකප්පිකා
අපරන්තානුදිට්ඨියනො අපරන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිවුත්තිපොනි 

අිකවෙන්ති, සබ්යබ යත ඉමායනව පඤ්චායතනානි අිකවෙන්ති එයතසං වා
අඤ්ඤතරං. 

27. ‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා පුබ්බන්තකප්පිකා
පුබ්බන්තානුදිට්ඨියනො පුබ්බන්තං ආරබ්භ අයනකවිහිතානි අධිවුත්තිපොනි

අිකවෙන්ති. ‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘අසස්සයතොඅත්තාචයලොයකො
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ච, ඉෙයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘සස්සයතොච

අසස්සයතො ච අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති –

ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘යනවසස්සයතො නාසස්සයතොඅත්තාචයලොයකොච, 

ඉෙයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති– ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘අන්තවාඅත්තා

චයලොයකොච, ඉෙයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති– ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, 

‘අනන්තවා අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – 

ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘අන්තවා ච අනන්තවා ච අත්තා ච යලොයකො ච, 

ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘යනවන්තවා

නානන්තවා අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති –

ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘එකත්තසඤ්ඤීඅත්තා චයලොයකොච, ඉෙයමවසච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘නානත්තසඤ්ඤී අත්තා ච

යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, 

‘පරිත්තසඤ්ඤීඅත්තා චයලොයකො ච, ඉෙයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති –

ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘අප්පමාණසඤ්ඤී අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව

සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘එකන්තසුඛී අත්තා ච

යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති – ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, 

‘එකන්තදුක්ඛී අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති –

ඉත්යථයක අිකවෙන්ති, ‘සුඛදුක්ඛී අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති, ‘අදුක්ඛමසුඛීඅත්තාච යලොයකො

ච, ඉෙයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති–ඉත්යථයකඅිකවෙන්ති. 

28. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො

එවංදිට්ඨියනො – ‘සස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති, යතසං වත අඤ්ඤයරව සද්ධාය අඤ්ඤර රුචියා 
අඤ්ඤර අනුස්සවා අඤ්ඤර ආකාරපරිවිතක්කා අඤ්ඤර 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා පච්චත්තංයයව ඤාණං භවිස්සති පරිසුද්ධං

පරියයොොතන්ති – යනතං ඨානං විජ්ජති. පච්චත්තං යඛො පන, ිකක්ඛයව, 

ඤායණ අසති පරිසුද්යධ පරියයොොයත යෙපි [යදිපි )ක.)] යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ ඤාණභාගමත්තයමව පරියයොෙයපන්ති තෙපි යතසං

භවතං සමණබ්රාහ්මණානං උපාොනමක්ඛායති. ‘තයෙං සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
අත්ථියඛොපනසඞ්ඛාරානංනියරොයධොඅත්යථත’න්ති–ඉති විදිත්වාතස්ස
නිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතොතදුපාතිවත්යතො. 

29. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො 

එවංදිට්ඨියනො – ‘අසස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති…යප.… [යථා සස්සතවායර, තථා විත්ථායරතබ්බං] 
සස්සයතො ච අසස්සයතො ච අත්තා ච යලොයකො ච… යනවසස්සයතො
නාසස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච… අන්තවා අත්තා ච යලොයකො ච… 
අනන්තවා අත්තා ච යලොයකො ච… අන්තවා ච අනන්තවා ච අත්තා ච
යලොයකො ච… යනවන්තවා නානන්තවා අත්තා ච යලොයකො ච…
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එකත්තසඤ්ඤීඅත්තාචයලොයකොච…නානත්තසඤ්ඤීඅත්තාච යලොයකො
ච… පරිත්තසඤ්ඤී අත්තා ච යලොයකො ච… අප්පමාණසඤ්ඤී අත්තා ච
යලොයකොච… එකන්තසුඛීඅත්තාචයලොයකොච…එකන්තදුක්ඛීඅත්තාච
යලොයකො ච… සුඛදුක්ඛී අත්තා ච යලොයකො ච… අදුක්ඛමසුඛී අත්තා ච

යලොයකො ච, ඉෙයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති, යතසං වත අඤ්ඤයරව 

සද්ධාය අඤ්ඤර රුචියා අඤ්ඤර අනුස්සවා අඤ්ඤර ආකාරපරිවිතක්කා
අඤ්ඤර දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා පච්චත්තංයයව ඤාණං භවිස්සති

පරිසුද්ධං පරියයොොතන්ති – යනතං ඨානං විජ්ජති. පච්චත්තං යඛො පන, 

ිකක්ඛයව, ඤායණ අසති පරිසුද්යධ පරියයොොයත යෙපි යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා තත්ථ ඤාණභාගමත්තයමව පරියයොෙයපන්ති තෙපි යතසං
භවතං සමණබ්රාහ්මණානං උපාොනමක්ඛායති. ‘තයෙං සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
අත්ථියඛොපනසඞ්ඛාරානංනියරොයධොඅත්යථත’න්ති–ඉතිවිදිත්වාතස්ස 

නිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතොතදුපාතිවත්යතො. 

30. ‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච 

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසොකාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකං පීතිං
උපසම්පජ්ජ විහරති – ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිෙං පවියවකං පීතිං
උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස සා පවියවකා පීති නිරුජ්ඣති. පවියවකාය

පීතියානියරොධාඋප්පජ්ජතියෙොමනස්සං, යෙොමනස්සස්සනියරොධාඋප්පජ්ජති

පවියවකාපීති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, යංඡායාජහති තංආතයපොඵරති, යං

ආතයපොජහතිතංඡායාඵරති; එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, පවියවකායපීතියා 

නියරොධා උප්පජ්ජති යෙොමනස්සං, යෙොමනස්සස්ස නියරොධා උප්පජ්ජති

පවියවකා පීති. තයෙං, ිකක්ඛයව, තථාගයතො අිකජානාති. අයං යඛො භවං

සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, 

අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං

අනධිට්ඨානා, පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහරති – ‘එතං සන්තං එතං
පණීතං යදිෙං පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස සා පවියවකා

පීති නිරුජ්ඣති. පවියවකාය පීතියා නියරොධා උප්පජ්ජති යෙොමනස්සං, 
යෙොමනස්සස්සනියරොධාඋප්පජ්ජතිපවියවකාපීති.‘තයෙංසඞ්ඛතංඔළාරිකං 
අත්ථියඛොපනසඞ්ඛාරානංනියරොයධොඅත්යථත’න්ති–ඉතිවිදිත්වාතස්ස 
නිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතොතදුපාතිවත්යතො. 

31. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය
පීතියාසමතික්කමානිරාමිසංසුඛං උපසම්පජ්ජවිහරති–‘එතංසන්තංඑතං
පණීතං යදිෙං නිරාමිසං සුඛං උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස තං නිරාමිසං

සුඛං නිරුජ්ඣති. නිරාමිසස්ස සුඛස්ස නියරොධා උප්පජ්ජති පවියවකා පීති, 

පවියවකාය පීතියා නියරොධා උප්පජ්ජති නිරාමිසං සුඛං. යසයයථාපි, 
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ිකක්ඛයව, යං ඡායා ජහති තංආතයපො ඵරති, යංආතයපො ජහති තං ඡායා

ඵරති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, නිරාමිසස්ස සුඛස්ස නියරොධා උප්පජ්ජති

පවියවකාපීති, පවියවකායපීතියානියරොධාඋප්පජ්ජතිනිරාමිසංසුඛං. තයෙං, 

ිකක්ඛයව, තථාගයතොඅිකජානාති.අයංයඛොභවංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය

පීතියා සමතික්කමා, නිරාමිසංසුඛංඋපසම්පජ්ජවිහරති–‘එතංසන්තංඑතං
පණීතං යදිෙං නිරාමිසං සුඛං උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස තං නිරාමිසං

සුඛං නිරුජ්ඣති. නිරාමිසස්ස සුඛස්ස නියරොධා උප්පජ්ජති පවියවකා පීති, 
පවියවකාය පීතියා නියරොධා උප්පජ්ජති නිරාමිසං සුඛං. ‘තයෙං සඞ්ඛතං
ඔළාරිකං අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො අත්යථත’න්ති – ඉති
විදිත්වාතස්සනිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතො තදුපාතිවත්යතො. 

32. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය

පීතියාසමතික්කමා, නිරාමිසස්ස සුඛස්සසමතික්කමා, අදුක්ඛමසුඛංයවෙනං
උපසම්පජ්ජවිහරති–‘එතංසන්තංඑතං පණීතංයදිෙංඅදුක්ඛමසුඛංයවෙනං
උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස සා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා නිරුජ්ඣති.

අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය නියරොධා උප්පජ්ජති නිරාමිසං සුඛං, නිරාමිසස්ස

සුඛස්සනියරොධාඋප්පජ්ජතිඅදුක්ඛමසුඛායවෙනා.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, යං

ඡායාජහතිතංආතයපොඵරති, යංආතයපොජහතිතංඡායාඵරති; එවයමව

යඛො, ිකක්ඛයව, අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය නියරොධා උප්පජ්ජති නිරාමිසං

සුඛං, නිරාමිසස්සසුඛස්ස නියරොධාඋප්පජ්ජතිඅදුක්ඛමසුඛායවෙනා.තයෙං, 

ිකක්ඛයව, තථාගයතොඅිකජානාති.අයංයඛො භවංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය

පීතියාසමතික්කමා, නිරාමිසස්සසුඛස්සසමතික්කමා, අදුක්ඛමසුඛංයවෙනං
උපසම්පජ්ජවිහරති–‘එතංසන්තංඑතංපණීතංයදිෙංඅදුක්ඛමසුඛං යවෙනං
උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ති. තස්ස සා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා නිරුජ්ඣති.

අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය නියරොධා උප්පජ්ජති නිරාමිසං සුඛං, නිරාමිසස්ස 
සුඛස්සනියරොධාඋප්පජ්ජතිඅදුක්ඛමසුඛායවෙනා.‘තයෙංසඞ්ඛතංඔළාරිකං
අත්ථියඛො පනසඞ්ඛාරානංනියරොයධොඅත්යථත’න්ති–ඉතිවිදිත්වාතස්ස
නිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතො තදුපාතිවත්යතො. 

33. ‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච 

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය

පීතියා සමතික්කමා, නිරාමිසස්ස සුඛස්ස සමතික්කමා, අදුක්ඛමසුඛාය

යවෙනාය සමතික්කමා – ‘සන්යතොහමස්මි, නිබ්බුයතොහමස්මි, 
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අනුපාොයනොහමස්මී’ති සමනුපස්සති. තයෙං, ිකක්ඛයව, තථාගයතො
අිකජානාති. අයං යඛො භවං සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

පුබ්බන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා, අපරන්තානුදිට්ඨීනඤ්ච

පටිනිස්සග්ගා, සබ්බයසො කාමසංයයොජනානං අනධිට්ඨානා, පවියවකාය

පීතියා සමතික්කමා, නිරාමිසස්ස සුඛස්ස සමතික්කමා, අදුක්ඛමසුඛාය

යවෙනාය සමතික්කමා – ‘සන්යතොහමස්මි, නිබ්බුයතොහමස්මි, 

අනුපාොයනොහමස්මී’ති සමනුපස්සති; අද්ධා අයමායස්මා
නිබ්බානසප්පායංයයව පටිපෙං අිකවෙති. අථ ච පනායං භවං සමයණො වා

බ්රාහ්මයණො වා පුබ්බන්තානුදිට්ඨිං වා උපාදියමායනො උපාදියති, 

අපරන්තානුදිට්ඨිං වා උපාදියමායනො උපාදියති, කාමසංයයොජනං වා

උපාදියමායනො උපාදියති, පවියවකං වා පීතිං උපාදියමායනො උපාදියති, 

නිරාමිසං වා සුඛං උපාදියමායනො උපාදියති, අදුක්ඛමසුඛං වා යවෙනං

උපාදියමායනො උපාදියති. යඤ්ච යඛො අයමායස්මා – ‘සන්යතොහමස්මි, 

නිබ්බුයතොහමස්මි, අනුපාොයනොහමස්මී’ති සමනුපස්සති තෙපි ඉමස්ස
යභොයතො සමණස්ස බ්රාහ්මණස්ස උපාොනමක්ඛායති. ‘තයෙං සඞ්ඛතං
ඔළාරිකං අත්ථි යඛො පන සඞ්ඛාරානං නියරොයධො අත්යථත’න්ති – ඉති
විදිත්වාතස්සනිස්සරණෙස්සාවීතථාගයතො තදුපාතිවත්යතො. 

‘‘ඉෙං යඛො පන, ිකක්ඛයව, තථාගයතන අනුත්තරං සන්තිවරපෙං 
අිකසම්බුද්ධං යදිෙං – ඡන්නං ඵස්සායතනානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා 

[අනුපාොවියමොක්යඛො. තයෙංිකක්ඛයවතථාගයතනඅනුත්තරංසන්තිවරපෙං

අිකසම්බුද්ධං, යදිෙං ඡන්නං ඵස්සායතනානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච
අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා
අනුපාොවියමොක්යඛොති )සී. සයා. කං. පී.)] අනුපාොවියමොක්යඛො’’ති 

[අනුපාොවියමොක්යඛො.තයෙංිකක්ඛයවතථාගයතනඅනුත්තරංසන්තිවරපෙං 

අිකසම්බුද්ධං, යදිෙං ඡන්නං ඵස්සායතනං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච
අස්සාෙඤ්ච අදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා

අනුපාොවියමොක්යඛොති)සී.සයා.කං. පී.)]. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

පඤ්චත්තයසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. කින්තිසුත්තං 

34. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාපිසිනාරායං [කුසිනාරායං)සී.)] 
විහරති බලිහරයණ වනසණ්යඩ. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච–‘‘කින්තියවො, ිකක්ඛයව, මයයහොති–‘චීවරයහතුවාසමයණො

යගොතයමොධම්මංයෙයසති, පිණ්ඩපාතයහතුවාසමයණොයගොතයමොධම්මං
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යෙයසති, යසනාසනයහතු වා සමයණො යගොතයමො ධම්මං යෙයසති, 

ඉතිභවාභවයහතු වා සමයණො යගොතයමො ධම්මං යෙයසතී’’’ති? ‘‘න යඛො

යනො, භන්යත, භගවති එවං යහොති – ‘චීවරයහතු වා සමයණො යගොතයමො

ධම්මං යෙයසති, පිණ්ඩපාතයහතු වා සමයණො යගොතයමො ධම්මං යෙයසති, 

යසනාසනයහතුවාසමයණොයගොතයමොධම්මංයෙයසති, ඉතිභවාභවයහතුවා
සමයණො යගොතයමොධම්මංයෙයසතී’’’ති. 

‘‘නචකිරයවො, ිකක්ඛයව, මයඑවංයහොති– ‘චීවරයහතුවාසමයණො
යගොතයමො ධම්මංයෙයසති…යප.…ඉතිභවාභවයහතුවාසමයණොයගොතයමො

ධම්මං යෙයසතී’ති; අථ කින්ති චරහි යවො [අථ කින්ති යවො )සී. පී.), අථ

කිඤ්චරහියවො)ක.)], ිකක්ඛයව, මයයහොතී’’ති? ‘‘එවංයඛොයනො, භන්යත, 

භගවතියහොති – ‘අනුකම්පයකොභගවා හියතසී; අනුකම්පංඋපාොයධම්මං

යෙයසතී’’’ති. ‘‘එවඤ්ච [එවං )සී. පී.)] කිර යවො, ිකක්ඛයව, මය යහොති –

‘අනුකම්පයකොභගවා හියතසී; අනුකම්පංඋපාොයධම්මංයෙයසතී’’’ති. 

35. ‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, යය යවො [යය යත (ක.)] මයා ධම්මා

අිකඤ්ඤා යෙසිතා, යසයයථිෙං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො
සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාො පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත 

යබොජ්ඣඞ්ගා අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, තත්ථසබ්යබයහව සමග්යගහි

සම්යමොෙමායනහි අවිවෙමායනහි සික්ඛිතබ්බං. යතසඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, 

සමග්ගානං සම්යමොෙමානානං අවිවෙමානානං සික්ඛතං සියංසු [සියුං )සී. 
සයා. කං.) සද්ෙනීති ඔයලොයකතබ්බා] ද්යව ිකක්ඛූ අිකධම්යම නානාවාො. 
තරයචතුම්හාකංඑවමස්ස–‘ඉයමසංයඛොආයස්මන්තානංඅත්ථයතොයචව

නානං බයඤ්ජනයතොචනාන’න්ති, තත්ථයංිකක්ඛුංසුවචතරං [සුබ්බචතරං 

(ක.)] මඤ්යඤයයාථ යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –

‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො යචව නානං, බයඤ්ජනයතො ච නානං.

තෙමිනායපතං [තදිමිනායපතං (සයා. කං.)] ආයස්මන්යතො ජානාථ – යථා

අත්ථයතො යචව නානං, බයඤ්ජනයතො ච නානං. මායස්මන්යතො විවාෙං
ආපජ්ජිත්ථා’ති. අථාපයරසං එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං යං ිකක්ඛුං
සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –

‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො යචව නානං, බයඤ්ජනයතො ච නානං. 

තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතො ජානාථ – යථා අත්ථයතො යචව නානං, 
බයඤ්ජනයතො ච නානං. මායස්මන්යතො විවාෙං ආපජ්ජිත්ථා’ති. ඉති

දුග්ගහිතං දුග්ගහිතයතොධායරතබ්බං, සුග්ගහිතංසුග්ගහිතයතොධායරතබ්බං.

දුග්ගහිතං දුග්ගහිතයතොධායරත්වාසුග්ගහිතංසුග්ගහිතයතොධායරත්වා [ඉති 

දුග්ගහිතංදුග්ගහිතයතොධායරතබ්බං, දුග්ගහිතංදුග්ගහිතයතොධායරත්වා)සී.
සයා. කං. පී.) අනන්තරවාරත්තයය පන ඉෙං පාඨනානත්තං නත්ථි] යයො
ධම්යමොයයොවිනයයො යසොභාසිතබ්යබො. 
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36. ‘‘තර යච තුම්හාකං එවමස්ස – ‘ඉයමසං යඛො ආයස්මන්තානං

අත්ථයතො හි යඛො නානං, බයඤ්ජනයතො සයමතී’ති, තත්ථ යං ිකක්ඛුං
සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –

‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො හි නානං, බයඤ්ජනයතො සයමති.

තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතො ජානාථ – යථා අත්ථයතො හි යඛො නානං, 
බයඤ්ජනයතො සයමති. මායස්මන්යතො විවාෙං ආපජ්ජිත්ථා’ති. අථාපයරසං
එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං යං ිකක්ඛුං සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො 
උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො – ‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො හි

යඛොනානං, බයඤ්ජනයතොසයමති.තෙමිනායපතංආයස්මන්යතොජානාථ–

යථාඅත්ථයතොහියඛොනානං, බයඤ්ජනයතොසයමති.මායස්මන්යතොවිවාෙං

ආපජ්ජිත්ථා’ති. ඉති දුග්ගහිතං දුග්ගහිතයතො ධායරතබ්බං, සුග්ගහිතං
සුග්ගහිතයතො ධායරතබ්බං. දුග්ගහිතං දුග්ගහිතයතො ධායරත්වා සුග්ගහිතං
සුග්ගහිතයතොධායරත්වායයොධම්යමොයයොවිනයයොයසො භාසිතබ්යබො. 

37. ‘‘තර යච තුම්හාකං එවමස්ස – ‘ඉයමසං යඛො ආයස්මන්තානං 

අත්ථයතො හි යඛො සයමති, බයඤ්ජනයතො නාන’න්ති, තත්ථ යං ිකක්ඛුං
සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –

‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො හි සයමති, බයඤ්ජනයතො නානං.

තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතො ජානාථ – යථා අත්ථයතො හි යඛො සයමති, 
බයඤ්ජනයතො නානං. අප්පමත්තකං යඛො පයනතං යදිෙං – බයඤ්ජනං.
මායස්මන්යතො අප්පමත්තයක විවාෙං ආපජ්ජිත්ථා’ති. අථාපයරසං
එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං යං ිකක්ඛුං සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො
උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො – ‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො හි

සයමති, බ්යඤ්ජනයතොනානං.තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතොජානාථ–යථා

අත්ථයතොහියඛොසයමති, බයඤ්ජනයතොනානං.අප්පමත්තකංයඛො පයනතං

යදිෙං – බයඤ්ජනං.මායස්මන්යතොඅප්පමත්තයක [අප්පමත්තයකහි)සී.පී.)] 

විවාෙංආපජ්ජිත්ථා’ති.ඉති සුග්ගහිතංසුග්ගහිතයතොධායරතබ්බං, දුග්ගහිතං
දුග්ගහිතයතො ධායරතබ්බං. සුග්ගහිතං සුග්ගහිතයතො ධායරත්වා දුග්ගහිතං
දුග්ගහිතයතොධායරත්වායයොධම්යමොයයොවිනයයොයසො භාසිතබ්යබො. 

38. ‘‘තර යච තුම්හාකං එවමස්ස – ‘ඉයමසං යඛො ආයස්මන්තානං

අත්ථයතො යචව සයමති බයඤ්ජනයතො ච සයමතී’ති, තත්ථ යං ිකක්ඛුං
සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –

‘ආයස්මන්තානං යඛො අත්ථයතො යචව සයමති, බයඤ්ජනයතො ච සයමති.
තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතො ජානාථ – යථා අත්ථයතො යචව සයමති
බයඤ්ජනයතොචසයමති.මායස්මන්යතොවිවාෙංආපජ්ජිත්ථා’ති. අථාපයරසං
එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං යං ිකක්ඛුං සුවචතරං මඤ්යඤයයාථ යසො 
උපසඞ්කමිත්වාඑවමස්සවචනීයයො–‘ආයස්මන්තානංයඛොඅත්ථයතොයචව
සයමති බයඤ්ජනයතො ච සයමති. තෙමිනායපතං ආයස්මන්යතො ජානාථ –
යථාඅත්ථයතොයචවසයමතිබයඤ්ජනයතොච සයමති.මායස්මන්යතොවිවාෙං 
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ආපජ්ජිත්ථා’ති. ඉති සුග්ගහිතං සුග්ගහිතයතො ධායරතබ්බං. සුග්ගහිතං
සුග්ගහිතයතොධායරත්වායයොධම්යමොයයොවිනයයොයසො භාසිතබ්යබො. 

39. ‘‘යතසඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, සමග්ගානං සම්යමොෙමානානං
අවිවෙමානානං සික්ඛතං සියා අඤ්ඤතරස්ස ිකක්ඛුයනො ආපත්ති සියා 

වීතික්කයමො, තර, ිකක්ඛයව, න යචොෙනාය තරිතබ්බං [යචොදිතබ්බං (සයා.

කං. ක.) තුරිතබ්බං )?)]. පුග්ගයලො උපපරික්ඛිතබ්යබො – ‘ඉති මය්හඤ්ච

අවියහසා භවිස්සති පරස්ස ච පුග්ගලස්ස අනුපඝායතො, පයරො හි පුග්ගයලො 

අක්යකොධයනො අනුපනාහී අෙළ්හදිට්ඨී සුප්පටිනිස්සග්ගී, සක්යකොමි චාහං

එතං පුග්ගලං අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨායපතු’න්ති. සයච, 

ිකක්ඛයව, එවමස්ස, කල්ලං වචනාය. 

‘‘සයච පන, ිකක්ඛයව, එවමස්ස – ‘මය්හං යඛො අවියහසා භවිස්සති 

පරස්ස ච පුග්ගලස්ස උපඝායතො, පයරො හි පුග්ගයලො යකොධයනො උපනාහී

අෙළ්හදිට්ඨී සුප්පටිනිස්සග්ගී, සක්යකොමි චාහං එතං පුග්ගලං අකුසලා
වුට්ඨායපත්වාකුසයල පතිට්ඨායපතුං. අප්පමත්තකං යඛො පයනතං යදිෙං –

පරස්ස [යදිෙං මය්හඤ්ච වියහසා භවිස්සති පරස්ස ච )ක.)] පුග්ගලස්ස
උපඝායතො. අථ යඛො එතයෙව බහුතරං – ස්වාහං සක්යකොමි එතං පුග්ගලං

අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨායපතු’න්ති. සයච, ිකක්ඛයව, 

එවමස්ස, කල්ලංවචනාය. 

‘‘සයචපන, ිකක්ඛයව, එවමස්ස–‘මය්හංයඛොවියහසාභවිස්සති පරස්ස
ච පුග්ගලස්ස අනුපඝායතො. පයරො හි පුග්ගයලො අක්යකොධයනො අනුපනාහී

ෙළ්හදිට්ඨී දුප්පටිනිස්සග්ගී, සක්යකොමි චාහං එතං පුග්ගලං අකුසලා

වුට්ඨායපත්වාකුසයල පතිට්ඨායපතුං. අප්පමත්තකං යඛො පයනතං යදිෙං – 

මය්හංවියහසා [මය්හඤ්චවියහසාභවිස්සතිපරස්සචපුග්ගලස්සඋපඝායතො 

(ක.)]. අථයඛොඑතයෙවබහුතරං–ස්වාහංසක්යකොමිඑතංපුග්ගලංඅකුසලා 

වුට්ඨායපත්වාකුසයලපතිට්ඨායපතු’න්ති.සයච, ිකක්ඛයව, එවමස්ස, කල්ලං 
වචනාය. 

‘‘සයච පන, ිකක්ඛයව, එවමස්ස – ‘මය්හඤ්ච යඛො වියහසා භවිස්සති 

පරස්ස ච පුග්ගලස්ස උපඝායතො. පයරො හි පුග්ගයලො යකොධයනො උපනාහී 

ෙළ්හදිට්ඨී දුප්පටිනිස්සග්ගී, සක්යකොමි චාහං එතං පුග්ගලං අකුසලා 
වුට්ඨායපත්වාකුසයල පතිට්ඨායපතුං. අප්පමත්තකං යඛො පයනතං යදිෙං –
මය්හඤ්ච වියහසා භවිස්සති පරස්ස ච පුග්ගලස්ස උපඝායතො. අථ යඛො
එතයෙවබහුතරං–ස්වාහං සක්යකොමිඑතංපුග්ගලංඅකුසලාවුට්ඨායපත්වා

කුසයලපතිට්ඨායපතු’න්ති.සයච, ිකක්ඛයව, එවමස්ස, කල්ලංවචනාය. 

‘‘සයච පන, ිකක්ඛයව, එවමස්ස – ‘මය්හඤ්ච යඛො වියහසා භවිස්සති 
පරස්ස ච පුග්ගලස්ස උපඝායතො. පයරො හි පුග්ගයලො යකොධයනො උපනාහී
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ෙළ්හදිට්ඨී දුප්පටිනිස්සග්ගී, න චාහං සක්යකොමි එතං පුග්ගලං අකුසලා

වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨායපතු’න්ති. එවරූයප, ිකක්ඛයව, පුග්ගයල
උයපක්ඛානාතිමඤ්ඤතබ්බා. 

40. ‘‘යතසඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, සමග්ගානං සම්යමොෙමානානං 

අවිවෙමානානං සික්ඛතං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචීසංහායරො [වචීසඞ්ඛායරො )සී. 

පී.)] උප්පජ්යජයය දිට්ඨිපළායසො [දිට්ඨිපලායසො )සී. ක.)] යචතයසො
ආඝායතො අප්පච්චයයො අනිකරද්ධි.තත්ථ එකයතොපක්ඛිකානංිකක්ඛූනං යං
ිකක්ඛුංසුවචතරංමඤ්යඤයයාථයසොඋපසඞ්කමිත්වාඑවමස්සවචනීයයො–

‘යංයනො, ආවුයසො, අම්හාකංසමග්ගානංසම්යමොෙමානානංඅවිවෙමානානං
සික්ඛතං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචීසංහායරො උප්පන්යනො දිට්ඨිපළායසො

යචතයසො ආඝායතො අප්පච්චයයො අනිකරද්ධි, තං ජානමායනො සමයණො

ගරයහයයා’ති [සමායනො )සී.ක.)]. සම්මාබයාකරමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු

එවං බයාකයරයය – ‘යං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං සමග්ගානං
සම්යමොෙමානානං අවිවෙමානානං සික්ඛතං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචීසංහායරො

උප්පන්යනොදිට්ඨිපළායසොයචතයසොආඝායතොඅප්පච්චයයොඅනිකරද්ධි, තං

ජානමායනො සමයණො ගරයහයයාති. එතං පනාවුයසො, ධම්මං අප්පහාය

නිබ්බානං සච්ඡිකයරයයා’ති. සම්මා බයාකරමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු එවං

බයාකයරයය – ‘එතං, ආවුයසො, ධම්මං අප්පහාය න නිබ්බානං
සච්ඡිකයරයයා’ති. 

‘‘අථාපයරසං එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං යං ිකක්ඛුං සුවචතරං 

මඤ්යඤයයාථ, යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො – ‘යං යනො, 

ආවුයසො, අම්හාකං සමග්ගානං සම්යමොෙමානානං අවිවෙමානානං සික්ඛතං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචීසංහායරො උප්පන්යනො දිට්ඨිපළායසො යචතයසො

ආඝායතොඅප්පච්චයයොඅනිකරද්ධි, තංජානමායනො සමයණොගරයහයයා’ති.

සම්මා බයාකරමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු එවං බයාකයරයය – ‘යං යනො, 

ආවුයසො, අම්හාකං සමග්ගානං සම්යමොෙමානානං අවිවෙමානානං සික්ඛතං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වචීසංහායරො උප්පන්යනො දිට්ඨිපළායසො යචතයසො
ආඝායතො අප්පච්චයයො අනිකරද්ධි තං ජානමායනො සමයණො ගරයහයයාති.

එතං පනාවුයසො, ධම්මං අප්පහාය නිබ්බානං සච්ඡිකයරයයා’ති. සම්මා

බයාකරමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඑවංබයාකයරයය – ‘එතංයඛො, ආවුයසො, 
ධම්මංඅප්පහායනනිබ්බානංසච්ඡිකයරයයා’’’ති. 

‘‘තං යච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුං පයර එවං පුච්යඡයයං – ‘ආයස්මතා යනො

එයත ිකක්ඛූ අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨාපිතා’ති? සම්මා

බයාකරමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු එවං බයාකයරයය – ‘ඉධාහං, ආවුයසො, 

යයනභගවා යතනුපසඞ්කමිං, තස්සයමභගවාධම්මංයෙයසසි, තාහංධම්මං
සුත්වා යතසං ිකක්ඛූනං අභාසිං. තං යත ිකක්ඛූ ධම්මං සුත්වා අකුසලා

වුට්ඨහිංසු, කුසයල පතිට්ඨහිංසූ’ති. එවං බයාකරමායනො යඛො, ිකක්ඛයව, 
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ිකක්ඛු න යචව අත්තානං උක්කංයසති, න පරං වම්යභති, ධම්මස්ස

චානුධම්මං බයාකයරොති, නච යකොචි සහධම්මියකො වාොනුවායෙො ගාරය්හං
ඨානං ආගච්ඡතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

කින්තිසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. සාම ාමසුත්තං 

41. එවං යමසුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසුවිහරතිසාමගායම.

යතනයඛොපන සමයයනනිගණ්යඨොනාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො )සී. පී.)] 

පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො [කාලකයතො )සී.සයා.කං. පී.)] යහොති.තස්ස 

කාලඞ්කිරියායිකන්නානිගණ්ඨාද්යවධිකජාතා [ද්යවළ්හකජාතා (සයා.කං.
ක.)] භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි 

විතුෙන්තා විහරන්ති – ‘‘න ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානාසි, අහං ඉමං
ධම්මවිනයං ආජානාමි. කිං ත්වං ඉමං ධම්මවිනයං ආජානිස්සසි!

මිච්ඡාපටිපන්යනොත්වමසි, අහමස්මිසම්මාපටිපන්යනො.සහිතංයම, අසහිතං

යත. පුයරවචනීයං පච්ඡා අවච, පච්ඡාවචනීයං පුයර අවච. අධිචිණ්ණං 

[අවිචිණ්ණං )සී. පී.)] යත විපරාවත්තං. ආයරොපියතො යත වායෙො. 

නිග්ගහියතොසි, චර වාෙප්පයමොක්ඛාය; නිබ්යබයඨහි වා සයච පයහොසී’’ති.

වයධොයයව යඛො [වයධොයයයවයකො )සයා. කං. ක.)] මඤ්යඤනිගණ්යඨසු
නාටපුත්තියයසු වත්තති. යයපි නිගණ්ඨස්ස නාටපුත්තස්ස සාවකා ගිහී
ඔොතවසනා යතපි නිගණ්යඨසු නාටපුත්තියයසු නිබ්බින්නරූපා 

[නිබ්බින්ෙරූපා )සයා. කං. ක.)] විරත්තරූපා පටිවානරූපා යථා තං
දුරක්ඛායතධම්මවිනයයදුප්පයවදියත අනියයානියකඅනුපසමසංවත්තනියක
අසම්මාසම්බුද්ධප්පයවදියතිකන්නථූයප අප්පටිසරයණ. 

42. අථ යඛො චන්යෙො සමණුද්යෙයසො පාවායං වස්සංවුට්යඨො 

[වස්සංවුත්යථො)සී.සයා.කං.පී.)] යයනසාමගායමොයයනායස්මා ආනන්යෙො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං අිකවායෙත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො චන්යෙො සමණුද්යෙයසො 

ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘නිගණ්යඨො, භන්යත, නාටපුත්යතො
පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො. තස්ස කාලඞ්කිරියාය ිකන්නා නිගණ්ඨා

ද්යවධිකජාතා…යප.… ිකන්නථූයප අප්පටිසරයණ’’ති. එවං වුත්යත, 

ආයස්මා ආනන්යෙො චන්ෙං සමණුද්යෙසං එතෙයවොච – ‘‘අත්ථි යඛො ඉෙං, 

ආවුයසො චන්ෙ, කථාපාභතං භගවන්තං ෙස්සනාය. ආයාම, ආවුයසො චන්ෙ, 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං භගවයතො 

ආයරොයචස්සාමා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො චන්යෙො සමණුද්යෙයසො
ආයස්මයතොආනන්ෙස්ස පච්චස්යසොසි. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 
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පටුන 

අථ යඛොආයස්මාචආනන්යෙොචන්යෙොච සමණුද්යෙයසොයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං

එතෙයවොච–‘‘අයං, භන්යත, චන්යෙොසමණුද්යෙයසොඑවමාහ–‘නිගණ්යඨො, 

භන්යත, නාටපුත්යතො පාවායං අධුනාකාලඞ්කයතො. තස්ස කාලඞ්කිරියාය 
ිකන්නා නිගණ්ඨා ද්යවධිකජාතා…යප.… ිකන්නථූයප අප්පටිසරයණ’ති.

තස්සමය්හං, භන්යත, එවංයහොති–‘මායහවභගවයතොඅච්චයයනසඞ්යඝ

විවායෙො උප්පජ්ජි; ස්වාස්ස [යසො )සී. පී.), ස්වායං )ක.)] විවායෙො
බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛායබහුයනොජනස්සඅනත්ථායඅහිතාය දුක්ඛාය
යෙවමනුස්සාන’’’න්ති. 

43. ‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, ආනන්ෙ, යයයවොමයා ධම්මාඅිකඤ්ඤායෙසිතා, 
යසයයථිෙං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරොසම්මප්පධානා චත්තායරො
ඉද්ධිපාො පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා අරියයො 

අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, පස්සසියනොත්වං, ආනන්ෙ, ඉයමසුධම්යමසුද්යවපි

ිකක්ඛූ නානාවායෙ’’ති? ‘‘යය යම, භන්යත, ධම්මා භගවතා අිකඤ්ඤා

යෙසිතා, යසයයථිෙං – චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා
චත්තායරො ඉද්ධිපාො පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා

අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, නාහං පස්සාමිඉයමසුධම්යමසුද්යවපිිකක්ඛූ

නානාවායෙ.යයචයඛො [සන්තිචයඛො)සයා.කං.), සන්තිච)ක.)], භන්යත, 
පුග්ගලා භගවන්තංපතිස්සයමානරූපාවිහරන්තියතපිභගවයතොඅච්චයයන
සඞ්යඝ විවාෙං ජයනයයං අජ්ඣාජීයව වා අධිපාතියමොක්යඛ වා. ස්වාස්ස 

[යසොස්ස )සී. පී.), ස්වායං )ක.)] විවායෙො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය
බහුයනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය යෙවමනුස්සාන’’න්ති.

අප්පමත්තයකො යසො, ආනන්ෙ, විවායෙො යදිෙං – අජ්ඣාජීයව වා

අධිපාතියමොක්යඛවා.මග්යගවාහි, ආනන්ෙ, පටිපොයවාසඞ්යඝවිවායෙො 

උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්යජයය; ස්වාස්ස විවායෙො බහුජනාහිතාය
බහුජනාසුඛායබහුයනො ජනස්සඅනත්ථායඅහිතායදුක්ඛායයෙවමනුස්සානං. 

44. ‘‘ඡයමානි, ආනන්ෙ, විවාෙමූලානි. කතමානි ඡ? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛු

යකොධයනො යහොති උපනාහී. යයො යසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු යකොධයනො යහොති

උපනාහීයසොසත්ථරිපි අගාරයවොවිහරතිඅප්පතිස්යසො, ධම්යමපි අගාරයවො

විහරති අප්පතිස්යසො, සඞ්යඝපි අගාරයවොවිහරතිඅප්පතිස්යසො, සික්ඛායපින

පරිපූරකාරී යහොති. යයො යසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු සත්ථරි අගාරයවො විහරති 

අප්පතිස්යසො, ධම්යම…සඞ්යඝඅගාරයවොවිහරති අප්පතිස්යසො, සික්ඛායන

පරිපූරකාරී යහොති, යසො සඞ්යඝ විවාෙං ජයනති; යයො යහොති විවායෙො

බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය, බහුයනොජනස්සඅනත්ථායඅහිතායදුක්ඛාය

යෙවමනුස්සානං. එවරූපඤ්යච තුම්යහ, ආනන්ෙ, විවාෙමූලං අජ්ඣත්තං වා

බහිද්ධා වා සමනුපස්යසයයාථ, තර තුම්යහ, ආනන්ෙ, තස්යසව පාපකස්ස

විවාෙමූලස්ස පහානාය වායයමයයාථ. එවරූපඤ්යච තුම්යහ, ආනන්ෙ, 
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විවාෙමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න සමනුපස්යසයයාථ. තර තුම්යහ, 

ආනන්ෙ, තස්යසව පාපකස්ස විවාෙමූලස්ස ආයතිං අනවස්සවාය

පටිපජ්යජයයාථ. එවයමතස්ස පාපකස්ස විවාෙමූලස්ස පහානං යහොති, 
එවයමතස්සපාපකස්සවිවාෙමූලස්සආයතිංඅනවස්සයවොයහොති. 

45. ‘‘පුනචපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුමක්ඛීයහොතිපළාසී…යප.… ඉස්සුකී
යහොති මච්ඡරී…යප.… සයඨො යහොති මායාවී…යප.… පාපිච්යඡො යහොති

මිච්ඡාදිට්ඨි [මිච්ඡාදිට්ඨී )සයා. කං. පී. ක.)] …යප.… සන්දිට්ඨිපරාමාසී

යහොති ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී. යයො යසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු 
සන්දිට්ඨිපරාමාසී යහොති ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී යසො සත්ථරිපි

අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො, ධම්යමපි අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො, 

සඞ්යඝපි අගාරයවො විහරති අප්පතිස්යසො, සික්ඛායපින පරිපූරකාරී යහොති.

යයොයසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුසත්ථරි අගාරයවොවිහරතිඅප්පතිස්යසො, ධම්යම…

සඞ්යඝ…සික්ඛායනපරිපූරකාරීයහොතියසො සඞ්යඝවිවාෙංජයනති; යයො

යහොති විවායෙො බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය, බහුයනො ජනස්ස අනත්ථාය

අහිතායදුක්ඛායයෙවමනුස්සානං.එවරූපඤ්යචතුම්යහ, ආනන්ෙ, විවාෙමූලං

අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා සමනුපස්යසයයාථ. තර තුම්යහ, ආනන්ෙ, 
තස්යසව පාපකස්ස විවාෙමූලස්ස පහානාය වායයමයයාථ. එවරූපඤ්යච

තුම්යහ, ආනන්ෙ, විවාෙමූලං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා න

සමනුපස්යසයයාථ, තරතුම්යහ, ආනන්ෙ, තස්යසවපාපකස්සවිවාෙමූලස්ස
ආයතිං අනවස්සවායපටිපජ්යජයයාථ. එවයමතස්ස පාපකස්ස විවාෙමූලස්ස

පහානං යහොති, එවයමතස්ස පාපකස්ස විවාෙමූලස්ස ආයතිං අනවස්සයවො

යහොති.ඉමානියඛො, ආනන්ෙ, ඡවිවාෙමූලානි. 

46. ‘‘චත්තාරිමානි, ආනන්ෙ, අධිකරණානි. කතමානි චත්තාරි? 

විවාොධිකරණං, අනුවාොධිකරණං, ආපත්තාධිකරණං, කිච්චාධිකරණං – 

ඉමානියඛො, ආනන්ෙ, චත්තාරිඅධිකරණානි.සත්තයඛොපනියම, ආනන්ෙ, 
අධිකරණසමථා – උප්පන්නුප්පන්නානං අධිකරණානං සමථාය වූපසමාය

සම්මුඛාවිනයයො ොතබ්යබො, සතිවිනයයො ොතබ්යබො, අමූළ්හවිනයයො

ොතබ්යබො, පටිඤ්ඤාය කායරතබ්බං, යයභුයයසිකා, තස්සපාපියසිකා, 
තිණවත්ථාරයකො. 

47. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, සම්මුඛාවිනයයො යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛූ 

විවෙන්ති ධම්යමොති වා අධම්යමොති වා විනයයොති වා අවිනයයොති වා.

යතහානන්ෙ, ිකක්ඛූහි සබ්යබයහව සමග්යගහි සන්නිපතිතබ්බං.

සන්නිපතිත්වා ධම්මයනත්ති සමනුමජ්ජිතබ්බා. ධම්මයනත්තිං
සමනුමජ්ජිත්වායථාතත්ථ සයමති තථාතංඅධිකරණංවූපසයමතබ්බං.එවං

යඛො, ආනන්ෙ, සම්මුඛාවිනයයො යහොති; එවඤ්ච පනියධකච්චානං
අධිකරණානංවූපසයමොයහොතියදිෙං– සම්මුඛාවිනයයන. 
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48. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, යයභුයයසිකායහොති? යතයච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛූන

සක්යකොන්ති තං අධිකරණං තස්මිං ආවායස වූපසයමතුං. යතහානන්ෙ, 
ිකක්ඛූහි යස්මිංආවායස බහුතරා ිකක්ඛූ යසොආවායසො ගන්තබ්යබො. තත්ථ
සබ්යබයහව සමග්යගහි සන්නිපතිතබ්බං. සන්නිපතිත්වා ධම්මයනත්ති
සමනුමජ්ජිතබ්බා. ධම්මයනත්තිං සමනුමජ්ජිත්වා යථා තත්ථ සයමති තථා

තං අධිකරණං වූපසයමතබ්බං. එවං යඛො, ආනන්ෙ, යයභුයයසිකා යහොති, 
එවඤ්ච පනියධකච්චානං අධිකරණානං වූපසයමො යහොති යදිෙං – 

යයභුයයසිකාය. 

49. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, සතිවිනයයො යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛූ ිකක්ඛුං
එවරූපාය ගරුකාය ආපත්තියා යචොයෙන්ති පාරාජියකන වා

පාරාජිකසාමන්යතනවා– ‘සරතායස්මාඑවරූපිං [එවරූපං)සී.සයා.කං.පී.)
එවරූපාය-ඉති වුච්චමානවචයනන සයමති. විනයයනපි සංසන්යෙතබ්බං] 

ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා පාරාජිකසාමන්තං වා’ති? යසො

එවමාහ – ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, සරාමි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං

ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා පාරාජිකසාමන්තං වා’ති. තස්ස යඛො [තස්ස යඛො

එවං )සබ්බත්ථ)], ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො සතිවිනයයො ොතබ්යබො. එවං යඛො, 

ආනන්ෙ, සතිවිනයයො යහොති, එවඤ්ච පනියධකච්චානං අධිකරණානං 
වූපසයමොයහොතියදිෙං–සතිවිනයයන. 

50. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, අමූළ්හවිනයයොයහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛූිකක්ඛුං
එවරූපාය ගරුකාය ආපත්තියා යචොයෙන්ති පාරාජියකන වා
පාරාජිකසාමන්යතන වා – ‘සරතායස්මා එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං

ආපජ්ජිතා පාරාජිකංවාපාරාජිකසාමන්තංවා’ති? (යසොඑවමාහ–‘නයඛො

අහං, ආවුයසො, සරාමි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා
පාරාජිකසාමන්තං වා’ති. තයමනං යසො නිබ්යබයඨන්තං අතියවයඨති –
‘ඉඞ්ඝායස්මා සාධුකයමව ජානාහි යදි සරසි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං

ආපජ්ජිතාපාරාජිකංවාපාරාජිකසාමන්තංවා’ති.) [( ) එත්ථන්තයරපායඨො

චූළව.237නත්ථිතස්සපාපියසිකාවායරඑයවයතනභවිතබ්බං] යසො එවමාහ

– ‘අහං යඛො, ආවුයසො, උම්මාෙං පාපුණං යචතයසො විපරියාසං. යතන යම
උම්මත්තයකන බහුං අස්සාමණකං අජ්ඣාචිණ්ණං භාසිතපරික්කන්තං 

[භාසිතපරිකන්තං (සී.සයා.කං.පී.)]. නාහංතංසරාමි.මූළ්යහනයමඑතං

කත’න්ති.තස්සයඛො [තස්සයඛොඑවං)සයා.කං.ක.)], ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො 

අමූළ්හවිනයයො ොතබ්යබො. එවං යඛො, ආනන්ෙ, අමූළ්හවිනයයො යහොති, 
එවඤ්ච පනියධකච්චානං අධිකරණානං වූපසයමො යහොති යදිෙං –
අමූළ්හවිනයයන. 

51. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, පටිඤ්ඤාතකරණං යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛු 

යචොදියතො වා අයචොදියතො වා ආපත්තිං සරති, විවරති උත්තානීකයරොති 

[උත්තානිං කයරොති )ක.)]. යතන, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුනා වුඩ්ඪතරං ිකක්ඛුං 
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පටුන 

[වුඩ්ඪතයරොිකක්ඛු)සී.සයා.කං.පී.)] උපසඞ්කමිත්වාඑකංසංචීවරංකත්වා
පායෙ වන්දිත්වා උක්කුටිකං නිසීදිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා එවමස්ස

වචනීයයො – ‘අහං, භන්යත, ඉත්ථන්නාමං ආපත්තිං ආපන්යනො, තං

පටියෙයසමී’ති. යසො එවමාහ – ‘පස්සසී’ති? ‘ආම පස්සාමී’ති. ‘ආයතිං 

සංවයරයයාසී’ති.)‘සංවරිස්සාමී’ති.) [( ) විනයයනත්ථි] එවංයඛො, ආනන්ෙ, 

පටිඤ්ඤාතකරණංයහොති, එවඤ්චපනියධකච්චානං අධිකරණානංවූපසයමො
යහොතියදිෙං–පටිඤ්ඤාතකරයණන. 

52. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, තස්සපාපියසිකා යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුිකක්ඛුං
එවරූපාය ගරුකාය ආපත්තියා යචොයෙති පාරාජියකන වා 
පාරාජිකසාමන්යතන වා – ‘සරතායස්මා එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං

ආපජ්ජිතාපාරාජිකංවා පාරාජිකසාමන්තංවා’ති? යසොඑවමාහ – ‘නයඛො

අහං, ආවුයසො, සරාමි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා
පාරාජිකසාමන්තං වා’ති. තයමනං යසො නිබ්යබයඨන්තං අතියවයඨති –
‘ඉඞ්ඝායස්මා සාධුකයමව ජානාහි යදි සරසි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං
ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා පාරාජිකසාමන්තං වා’ති. යසො එවමාහ – ‘නයඛො

අහං, ආවුයසො, සරාමි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා

පාරාජිකසාමන්තංවා; සරාමිචයඛොඅහං, ආවුයසො, එවරූපිංඅප්පමත්තිකං
ආපත්තිං ආපජ්ජිතා’ති. තයමනං යසො නිබ්යබයඨන්තං අතියවයඨති –
‘ඉඞ්ඝායස්මා සාධුකයමව ජානාහි යදි සරසි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං

ආපජ්ජිතාපාරාජිකංවාපාරාජිකසාමන්තංවා’ති? යසොඑවමාහ– ‘ඉමඤ්හි 

නාමාහං, ආවුයසො, අප්පමත්තිකං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා අපුට්යඨො
පටිජානිස්සාමි.කිං පනාහංඑවරූපිංගරුකංආපත්තිංආපජ්ජිත්වාපාරාජිකං

වා පාරාජිකසාමන්තං වා පුට්යඨො නපටිජානිස්සාමී’ති? යසො එවමාහ –

‘ඉමඤ්හිනාමත්වං, ආවුයසො, අප්පමත්තිකංආපත්තිංආපජ්ජිත්වාඅපුට්යඨො

නපටිජානිස්සසි, කිං පන ත්වං එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිත්වා

පාරාජිකං වා පාරාජිකසාමන්තං වා පුට්යඨො [අපුට්යඨො )සයා. කං. ක.)] 

පටිජානිස්සසි? ඉඞ්ඝායස්මා සාධුකයමවජානාහියදිසරසි එවරූපිංගරුකං
ආපත්තිංආපජ්ජිතාපාරාජිකංවා පාරාජිකසාමන්තංවා’ති.යසොඑවමාහ –

‘සරාමියඛොඅහං, ආවුයසො, එවරූපිංගරුකංආපත්තිං ආපජ්ජිතාපාරාජිකං

වාපාරාජිකසාමන්තංවා.ෙවායමඑතං වුත්තං, රවායමඑතංවුත්තං–නාහං
තං සරාමි එවරූපිං ගරුකං ආපත්තිං ආපජ්ජිතා පාරාජිකං වා

පාරාජිකසාමන්තං වා’ති. එවං යඛො, ආනන්ෙ, තස්සපාපියසිකා යහොති, 

එවඤ්ච පනියධකච්චානං අධිකරණානං වූපසයමො යහොති යදිෙං –
තස්සපාපියසිකාය. 

53. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, තිණවත්ථාරයකො යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛූනං
භණ්ඩනජාතානංකලහජාතානංවිවාොපන්නානංවිහරතංබහුංඅස්සාමණකං 

අජ්ඣාචිණ්ණංයහොතිභාසිතපරික්කන්තං.යතහානන්ෙ, ිකක්ඛූහිසබ්යබයහව
සමග්යගහි සන්නිපතිතබ්බං. සන්නිපතිත්වා එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං
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බයත්යතන [බයත්තතයරන )සී. පී. ක.)] ිකක්ඛුනා උට්ඨායාසනා එකංසං
චීවරං කත්වාඅඤ්ජලිංපණායමත්වාසඞ්යඝොඤායපතබ්යබො– 

‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො. ඉෙං අම්හාකං භණ්ඩනජාතානං 
කලහජාතානං විවාොපන්නානංවිහරතංබහුං අස්සාමණකං අජ්ඣාචිණ්ණං 

භාසිතපරික්කන්තං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං යා යචව ඉයමසං

ආයස්මන්තානං ආපත්ති යා ච අත්තයනො ආපත්ති, ඉයමසඤ්යචව

ආයස්මන්තානං අත්ථාය අත්තයනො ච අත්ථාය, සඞ්ඝමජ්යඣ 

තිණවත්ථාරයකන යෙයසයයං, ඨයපත්වා ථුල්ලවජ්ජං ඨයපත්වා
ගිහිපටිසංයුත්ත’’’න්ති. 

‘‘අථාපයරසං එකයතොපක්ඛිකානං ිකක්ඛූනං බයත්යතන ිකක්ඛුනා 
උට්ඨායාසනා එකංසං චීවරං කත්වා අඤ්ජලිං පණායමත්වා සඞ්යඝො
ඤායපතබ්යබො– 

‘සුණාතු යම, භන්යත, සඞ්යඝො. ඉෙං අම්හාකං භණ්ඩනජාතානං 
කලහජාතානං විවාොපන්නානංවිහරතංබහුං අස්සාමණකං අජ්ඣාචිණ්ණං

භාසිතපරික්කන්තං. යදි සඞ්ඝස්ස පත්තකල්ලං, අහං යා යචව ඉයමසං

ආයස්මන්තානං ආපත්ති යා ච අත්තයනො ආපත්ති, ඉයමසඤ්යචව

ආයස්මන්තානං අත්ථාය අත්තයනො ච අත්ථාය, සඞ්ඝමජ්යඣ 

තිණවත්ථාරයකන යෙයසයයං, ඨයපත්වා ථුල්ලවජ්ජං ඨයපත්වා 
ගිහිපටිසංයුත්ත’’’න්ති. 

‘‘එවංයඛො, ආනන්ෙ, තිණවත්ථාරයකොයහොති, එවඤ්චපනියධකච්චානං 
අධිකරණානංවූපසයමොයහොතියදිෙං–තිණවත්ථාරයකන. 

54. ‘‘ඡයයම, ආනන්ෙ, ධම්මා සාරණීයා පියකරණා ගරුකරණා

සඞ්ගහාය අවිවාොය සාමග්ගියා එකීභාවාය සංවත්තන්ති. කතයම ඡ? 

ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුයනො යමත්තං කායකම්මං පච්චපට්ඨිතං යහොති
සබ්රහ්මචාරීසුආවි යචව රයහො ච. අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො
ගරුකරයණොසඞ්ගහායඅවිවාොයසාමග්ගියා එකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො යමත්තං වචීකම්මං පච්චපට්ඨිතං 
යහොති සබ්රහ්මචාරීසු ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාොය සාමග්ගියා එකීභාවාය 
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො යමත්තං මයනොකම්මං පච්චපට්ඨිතං 
යහොති සබ්රහ්මචාරීසු ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාොය සාමග්ගියා එකීභාවාය
සංවත්තති. 
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‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු – යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා 
අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි තථාරූයපහි ලායභහි –

අපටිවිභත්තයභොගී යහොති, සීලවන්යතහි සබ්රහ්මචාරීහි සාධාරණයභොගී.
අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණොගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාොය
සාමග්ගියාඑකීභාවාය සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු–යානිතානිසීලානිඅඛණ්ඩානි අච්ඡිද්ොනි
අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි 
සමාධිසංවත්තනිකානි තථාරූයපසු සීයලසු – සීලසාමඤ්ඤගයතො විහරති
සබ්රහ්මචාරීහිආවි යචව රයහො ච. අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො
ගරුකරයණොසඞ්ගහායඅවිවාොයසාමග්ගියා එකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු–යායං දිට්ඨිඅරියානියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයා තථාරූපාය දිට්ඨියා – දිට්ඨිසාමඤ්ඤගයතො 
විහරති සබ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච. අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො
පියකරයණො ගරුකරයණො සඞ්ගහාය අවිවාොය සාමග්ගියා එකීභාවාය

සංවත්තති.ඉයමයඛො, ආනන්ෙ, ඡසාරණීයාධම්මාපියකරණාගරුකරණා
සඞ්ගහායඅවිවාොයසාමග්ගියාඑකීභාවාය සංවත්තන්ති. 

‘‘ඉයම යච තුම්යහ, ආනන්ෙ, ඡ සාරණීයය ධම්යම සමාොය 

වත්යතයයාථ, පස්සථයනොතුම්යහ, ආනන්ෙ, තංවචනපථංඅණුංවාථූලංවා

යං තුම්යහ නාධිවායසයයාථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තස්මාතිහානන්ෙ, ඉයම ඡ සාරණීයය ධම්යම සමාොය වත්තථ. තං යවො
භවිස්සතිදීඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

සාමගාමසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. සුනක්ඛත්තසුත්තං 

55. එවං යමසුතං – එකං සමයං භගවා යවසාලියං විහරති මහාවයන
කූටාගාරසාලායං. යතනයඛොපනසමයයනසම්බහුයලහිිකක්ඛූහි භගවයතො

සන්තියකඅඤ්ඤා බයාකතායහොති–‘‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමා’’ති. අස්යසොසි යඛො

සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො – ‘‘සම්බහුයලහි කිර ිකක්ඛූහි භගවයතො

සන්තියකඅඤ්ඤාබයාකතායහොති–‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමා’’ති. අථ යඛො සුනක්ඛත්යතො

ලිච්ඡවිපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං 
අිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොසුනක්ඛත්යතො

ලිච්ඡවිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘සුතං යමතං, භන්යත –
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‘සම්බහුයලහිකිර ිකක්ඛූහි භගවයතො සන්තියක අඤ්ඤා බයාකතා – ඛීණා

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

පජානාමා’’ති. ‘‘යය යත, භන්යත, ිකක්ඛූ භගවයතො සන්තියක අඤ්ඤං 

බයාකංසු – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’ති පජානාමා’’ති, කච්චියත, භන්යත, ිකක්ඛූසම්මයෙවඅඤ්ඤං
බයාකංසු උොහු සන්යතත්යථකච්යච ිකක්ඛූ අධිමායනන අඤ්ඤං

බයාකංසූති? 

56. ‘‘යයයත, සුනක්ඛත්ත, ිකක්ඛූමමසන්තියකඅඤ්ඤං බයාකංසු –

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

පජානාමා’’ති. ‘‘සන්යතත්යථකච්යච ිකක්ඛූ සම්මයෙව අඤ්ඤං බයාකංසු, 

සන්ති පනියධකච්යච ිකක්ඛූ අධිමායනනපි [අධිමායනන (?)] අඤ්ඤං

බයාකංසු. තර, සුනක්ඛත්ත, යය යත ිකක්ඛූ සම්මයෙව අඤ්ඤං බයාකංසු

යතසංතංතයථවයහොති; යයපනයතිකක්ඛූඅධිමායනනඅඤ්ඤංබයාකංසු

තර, සුනක්ඛත්ත, තථාගතස්සඑවංයහොති–‘ධම්මංයනසංයෙයසස්ස’න්ති 

[යෙයසයයන්ති )පී.ක.)]. එවඤ්යචත්ථ, සුනක්ඛත්ත, තථාගතස්ස යහොති –
‘ධම්මං යනසං යෙයසස්ස’න්ති. අථ ච පනියධකච්යච යමොඝපුරිසා පඤ්හං 

අිකසඞ්ඛරිත්වා අිකසඞ්ඛරිත්වා තථාගතං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡන්ති. තර, 

සුනක්ඛත්ත, යම්පි තථාගතස්සඑවංයහොති–‘ධම්මංයනසං යෙයසස්ස’න්ති

තස්සපි යහොති අඤ්ඤථත්ත’’න්ති. ‘‘එතස්ස භගවා කායලො, එතස්ස සුගත 

කායලො, යං භගවා ධම්මං යෙයසයය. භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ

ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, සුනක්ඛත්තසුණාහි, සාධුකංමනසිකයරොහි; 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො සුනක්ඛත්යතො ලිච්ඡවිපුත්යතො
භගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවා එතෙයවොච– 

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

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉයම යඛො, සුනක්ඛත්ත, පඤ්ච
කාමගුණා. 

58. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො 

පුරිසපුග්ගයලො යලොකාමිසාධිමුත්යතො අස්ස. යලොකාමිසාධිමුත්තස්ස යඛො, 

සුනක්ඛත්ත, පුරිසපුග්ගලස්ස තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, 

තෙනුධම්මඤ්ච අනුවිතක්යකති, අනුවිචායරති, තඤ්චපුරිසංභජති, යතනච

විත්තිංආපජ්ජති; ආයනඤ්ජපටිසංයුත්තාය ච පනකථායකච්ඡමානායන

සුස්සූසති, නයසොතංඔෙහති, නඅඤ්ඤා චිත්තංඋපට්ඨායපති [උපට්ඨයපති

)සී. සයා. කං. පී.)], න ච තං පුරිසං භජති, න ච යතන විත්තිං ආපජ්ජති.

යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, පුරියසො සකම්හා ගාමා වා නිගමා වා
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චිරවිප්පවුත්යථො අස්ස. යසො අඤ්ඤතරං පුරිසං පස්යසයය තම්හා ගාමා වා
නිගමාවාඅචිරපක්කන්තං.යසොතංපුරිසංතස්සගාමස්සවානිගමස්ස වා

යඛමතඤ්ච සුිකක්ඛතඤ්ච අප්පාබාධතඤ්ච පුච්යඡයය; තස්ස යසො පුරියසො
තස්ස ගාමස්සවානිගමස්සවා යඛමතඤ්චසුිකක්ඛතඤ්ච අප්පාබාධතඤ්ච 

සංයසයය.තංකිංමඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, අපිනුයසොපුරියසොතස්සපුරිසස්ස 

සුස්සූයසයය, යසොතංඔෙයහයය, අඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපයය, තඤ්චපුරිසං 

භයජයය, යතන ච විත්තිං ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව

යඛො, සුනක්ඛත්ත, ඨානයමතං විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො පුරිසපුග්ගයලො

යලොකාමිසාධිමුත්යතො අස්ස. යලොකාමිසාධිමුත්තස්ස යඛො, සුනක්ඛත්ත, 

පුරිසපුග්ගලස්ස තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, තෙනුධම්මඤ්ච

අනුවිතක්යකති, අනුවිචායරති, තඤ්ච පුරිසං භජති, යතන ච විත්තිං

ආපජ්ජති; ආයනඤ්ජපටිසංයුත්තායචපනකථායකච්ඡමානායන සුස්සූසති, 

නයසොතංඔෙහති, නඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපති, නචතං පුරිසංභජති, න
ච යතන විත්තිං ආපජ්ජති. යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො –

‘ආයනඤ්ජසංයයොජයනන හියඛොවිසංයුත්යතො [ආයනඤ්ජසංයයොජයනනහි

යඛො විසංයුත්යතො-ඉති පායඨො සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි, 
අට්ඨකථාසු පන තබ්බණ්ණනා දිස්සතියයව] යලොකාමිසාධිමුත්යතො
පුරිසපුග්ගයලො’’’ති. 

59. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො

පුරිසපුග්ගයලො ආයනඤ්ජාධිමුත්යතො අස්ස. ආයනඤ්ජාධිමුත්තස්ස යඛො, 

සුනක්ඛත්ත, පුරිසපුග්ගලස්ස තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, 

තෙනුධම්මඤ්චඅනුවිතක්යකති, අනුවිචායරති, තඤ්චපුරිසංභජති, යතනච 

විත්තිංආපජ්ජති; යලොකාමිසපටිසංයුත්තාය චපනකථායකච්ඡමානායන

සුස්සූසති, න යසොතංඔෙහති, නඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපති, නචතංපුරිසං

භජති, න ච යතන විත්තිං ආපජ්ජති. යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, 

පණ්ඩුපලායසො බන්ධනා පවුත්යතො අභබ්යබො හරිතත්තාය; එවයමව යඛො, 

සුනක්ඛත්ත, ආයනඤ්ජාධිමුත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස යය 
යලොකාමිසසංයයොජයන යස පවුත්යත. යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො –
‘යලොකාමිසසංයයොජයනන හි යඛො විසංයුත්යතො ආයනඤ්ජාධිමුත්යතො
පුරිසපුග්ගයලො’’’ති. 

60. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො 
පුරිසපුග්ගයලො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාධිමුත්යතො අස්ස.

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාධිමුත්තස්ස යඛො, සුනක්ඛත්ත, පුරිසපුග්ගලස්ස

තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, තෙනුධම්මඤ්ච අනුවිතක්යකති, 

අනුවිචායරති, තඤ්ච පුරිසං භජති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති; 

ආයනඤ්ජපටිසංයුත්තායචපනකථායකච්ඡමානායනසුස්සූසති, න යසොතං

ඔෙහති, නඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපති, නචතංපුරිසං භජති, නචයතන

විත්තිං ආපජ්ජති. යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, පුථුසිලා ද්යවධාිකන්නා
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අප්පටිසන්ධිකා යහොති; එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාධිමුත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස යය
ආයනඤ්ජසංයයොජයන යස ිකන්යන. යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො –
‘ආයනඤ්ජසංයයොජයනන හි යඛො විසංයුත්යතො 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාධිමුත්යතොපුරිසපුග්ගයලො’’’ති. 

61. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො 
පුරිසපුග්ගයලො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනාධිමුත්යතො අස්ස. 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනාධිමුත්තස්ස යඛො, සුනක්ඛත්ත, 

පුරිසපුග්ගලස්ස තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, තෙනුධම්මඤ්ච

අනුවිතක්යකති, අනුවිචායරති, තඤ්ච පුරිසං භජති, යතන ච විත්තිං

ආපජ්ජති; ආකිඤ්චඤ්ඤායතනපටිසංයුත්තායචපනකථායකච්ඡමානායන 

සුස්සූසති, නයසොතංඔෙහති, නඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨායපති, නචතංපුරිසං

භජති, න ච යතන විත්තිං ආපජ්ජති. යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, පුරියසො

මනුඤ්ඤයභොජනං භුත්තාවී ඡඩ්යඩයය [ඡද්යෙයය )?)]. තං කිං මඤ්ඤසි, 

සුනක්ඛත්ත, අපි නුතස්සපුරිසස්සතස්මිංභත්යත [වන්යත)ක.සී.), භුත්යත

)ක.සී.ක.)] පුනයභොත්තුකමයතා අස්සා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තං

කිස්ස යහතු’’? ‘‘අදුඤ්හි, භන්යත, භත්තං [වන්තං )සී.)] 

පටිකූලසම්මත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනාධිමුත්තස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස යය
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසංයයොජයනයසවන්යත.යසො එවමස්සයවදිතබ්යබො–
‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසංයයොජයනන හි යඛො විසංයුත්යතො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනාධිමුත්යතො පුරිසපුග්ගයලො’ති. 

62. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො 
පුරිසපුග්ගයලොසම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොඅස්ස.සම්මානිබ්බානාධිමුත්තස්ස

යඛො, සුනක්ඛත්ත, පුරිසපුග්ගලස්ස තප්පතිරූපී යචව කථා සණ්ඨාති, 

තෙනුධම්මඤ්ච අනුවිතක්යකති, අනුවිචායරති, තඤ්චපුරිසංභජති, යතනච

විත්තිංආපජ්ජති; යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනපටිසංයුත්තායචපනකථාය 

කච්ඡමානාය න සුස්සූසති, න යසොතං ඔෙහති, න අඤ්ඤා චිත්තං

උපට්ඨායපති, න ච තං පුරිසං භජති, න ච යතන විත්තිං ආපජ්ජති.

යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, තායලො මත්ථකච්ඡින්යනො අභබ්යබො පුන

විරුළ්හියා; එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, සම්මා නිබ්බානාධිමුත්තස්ස 

පුරිසපුග්ගලස්ස යය යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසංයයොජයන යස

උච්ඡින්නමූයල තාලාවත්ථුකයත අනභාවංකයත [අනභාවකයත )සී. පී.), 
අනභාවඞ්ගයත )සයා. කං.)] ආයතිං අනුප්පාෙධම්යම. යසො එවමස්ස
යවදිතබ්යබො – ‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසංයයොජයනන හි යඛො
විසංයුත්යතොසම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොපුරිසපුග්ගයලො’’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 

37 

පටුන 

63. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස 

ිකක්ඛුයනො එවමස්ස – ‘තණ්හා යඛො සල්ලං සමයණන වුත්තං, 

අවිජ්ජාවිසයෙොයසො, ඡන්ෙරාගබයාපායෙන රුප්පති. තං යම තණ්හාසල්ලං

පහීනං, අපනීයතොඅවිජ්ජාවිසයෙොයසො, සම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොහමස්මී’ති.

එවංමානි [එවංමානී )සී.පී. ක.), එවමාදි )සයා.කං.)] අස්සඅතථංසමානං 

[අත්ථං සමානං (සයා. කං. පී.), අත්ථසමානං )සී.)]. යසො යානි සම්මා

නිබ්බානාධිමුත්තස්ස අසප්පායානිතානිඅනුයුඤ්යජයය; අසප්පායංචක්ඛුනා

රූපෙස්සනං අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං අනුයුඤ්යජයය, 

අසප්පායං ඝායනන ගන්ධං අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං ජිව්හාය රසං

අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායංකායයන යඵොට්ඨබ්බංඅනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං
මනසා ධම්මං අනුයුඤ්යජයය. තස්ස අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං

අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං යසොයතනසද්ෙංඅනුයුත්තස්ස, අසප්පායංඝායනන

ගන්ධං අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං ජිව්හාය රසං අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං

කායයනයඵොට්ඨබ්බංඅනුයුත්තස්ස, අසප්පායං මනසාධම්මංඅනුයුත්තස්ස
රායගොචිත්තංඅනුද්ධංයසයය.යසොරාගානුද්ධංසියතන චිත්යතනමරණංවා
නිගච්යඡයයමරණමත්තංවාදුක්ඛං. 

‘‘යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, පුරියසො සල්යලන විද්යධො අස්ස සවියසන 
ගාළ්හූපයලපයනන. තස්ස මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා ිකසක්කං 
සල්ලකත්තං උපට්ඨායපයයං. තස්ස යසො ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො
සත්යථන වණමුඛං පරිකන්යතයය. සත්යථන වණමුඛං පරිකන්තිත්වා

එසනියා සල්ලං එයසයය. එසනියා සල්ලං එසිත්වා සල්ලං අබ්බුයහයය, 

අපයනයය විසයෙොසං සඋපාදියසසං. සඋපාදියසයසොති [අනුපාදියසයසොති
)සබ්බත්ථ) අයං හි තථාගතස්ස විසයයො] ජානමායනො යසො එවං වයෙයය –

‘අම්යභො පුරිස, උබ්භතං යඛො යත සල්ලං, අපනීයතො විසයෙොයසො

සඋපාදියසයසො [අනුපාදියසයසො )සබ්බත්ථ) අයම්පි තථාගතස්ස විසයයො]. 

අනලඤ්චයතඅන්තරායාය.සප්පායානියචවයභොජනානි භුඤ්යජයයාසි, මා
යත අසප්පායානි යභොජනානි භුඤ්ජයතො වයණො අස්සාවී අස්ස. කායලන 

කාලඤ්චවණංයධොයවයයාසි, කායලනකාලංවණමුඛංආලිම්යපයයාසි, මා
යත න කායලන කාලං වණං යධොවයතො න කායලන කාලං වණමුඛං 
ආලිම්පයතො පුබ්බයලොහිතං වණමුඛං පරියයොනන්ධි. මා ච වාතාතයප

චාරිත්තං අනුයුඤ්ජි, මා යත වාතාතයප චාරිත්තං අනුයුත්තස්ස රයජොසූකං

වණමුඛං අනුද්ධංයසසි. වණානුරක්ඛී ච, අම්යභො පුරිස, විහයරයයාසි

වණසායරොපී’ති [වණස්සායරොපීති)ක.)වණ+සං+යරොපී= වණසායරොපී-

ඉති පෙවිභායගො]. තස්ස එවමස්ස – ‘උබ්භතං යඛො යම සල්ලං, අපනීයතො 
විසයෙොයසො අනුපාදියසයසො. අනලඤ්ච යම අන්තරායායා’ති. යසො
අසප්පායානි යචව යභොජනානි භුඤ්යජයය. තස්ස අසප්පායානි යභොජනානි

භුඤ්ජයතොවයණොඅස්සාවීඅස්ස.නචකායලන කාලංවණංයධොයවයය, න
චකායලනකාලං වණමුඛංආලිම්යපයය. තස්ස නකායලනකාලං වණං 

යධොවයතො, නකායලනකාලංවණමුඛංආලිම්පයතොපුබ්බයලොහිතංවණමුඛං
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පටුන 

පරියයොනන්යධයය. වාතාතයපචචාරිත්තංඅනුයුඤ්යජයය.තස්සවාතාතයප
චාරිත්තං අනුයුත්තස්ස රයජොසූකං වණමුඛං අනුද්ධංයසයය. න ච

වණානුරක්ඛීවිහයරයයන වණසායරොපී.තස්සඉමිස්සාචඅසප්පායකිරියාය, 
අසුචි විසයෙොයසො අපනීයතො සඋපාදියසයසො තදුභයයන වයණො පුථුත්තං
ගච්යඡයය. යසො පුථුත්තං ගයතන වයණන මරණං වා නිගච්යඡයය 

මරණමත්තංවාදුක්ඛං. 

‘‘එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, ඨානයමතං විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස 

ිකක්ඛුයනො එවමස්ස – ‘තණ්හා යඛො සල්ලං සමයණන වුත්තං, 
අවිජ්ජාවිසයෙොයසො ඡන්ෙරාගබයාපායෙන රුප්පති. තං යම තණ්හාසල්ලං

පහීනං, අපනීයතො අවිජ්ජාවිසයෙොයසො, සම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොහමස්මී’ති.
එවංමානි අස්ස අතථං සමානං. යසො යානි සම්මා නිබ්බානාධිමුත්තස්ස

අසප්පායානි තානි අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං 

අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං

ඝායනන ගන්ධං අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං ජිව්හාය රසං අනුයුඤ්යජයය, 

අසප්පායං කායයන යඵොට්ඨබ්බං අනුයුඤ්යජයය, අසප්පායං මනසා ධම්මං

අනුයුඤ්යජයය. තස්ස අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං අනුයුත්තස්ස, 

අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං ඝායනන ගන්ධං

අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං ජිව්හාය රසං අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං කායයන

යඵොට්ඨබ්බං අනුයුත්තස්ස, අසප්පායං මනසා ධම්මං අනුයුත්තස්ස රායගො
චිත්තං අනුද්ධංයසයය. යසො රාගානුද්ධංසියතන චිත්යතන මරණං වා

නිගච්යඡයයමරණමත්තංවා දුක්ඛං.මරණඤ්යහතං, සුනක්ඛත්ත, අරියස්ස

විනයය යයො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති; මරණමත්තඤ්යහතං, 

සුනක්ඛත්ත, දුක්ඛංයංඅඤ්ඤතරංසංකිලිට්ඨංආපත්තිං ආපජ්ජති. 

64. ‘‘ඨානං යඛො පයනතං, සුනක්ඛත්ත, විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස 

ිකක්ඛුයනො එවමස්ස – ‘තණ්හා යඛො සල්ලං සමයණන වුත්තං, 
අවිජ්ජාවිසයෙොයසො ඡන්ෙරාගබයාපායෙන රුප්පති. තං යම තණ්හාසල්ලං

පහීනං, අපනීයතොඅවිජ්ජාවිසයෙොයසො, සම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොහමස්මී’ති.
සම්මානිබ්බානාධිමුත්තස්යසවසයතොයසොයානි සම්මානිබ්බානාධිමුත්තස්ස

අසප්පායානි තානි නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං

නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං

ඝායනනගන්ධංනානුයුඤ්යජයය, අසප්පායංජිව්හායරසංනානුයුඤ්යජයය, 

අසප්පායංකායයන යඵොට්ඨබ්බංනානුයුඤ්යජයය, අසප්පායංමනසා ධම්මං

නානුයුඤ්යජයය. තස්ස අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං නානුයුත්තස්ස, 

අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං නානුයුත්තස්ස, අසප්පායං ඝායනන ගන්ධං

නානුයුත්තස්ස, අසප්පායංජිව්හායරසංනානුයුත්තස්ස, අසප්පායං කායයන 

යඵොට්ඨබ්බංනානුයුත්තස්ස, අසප්පායංමනසාධම්මංනානුයුත්තස්සරායගො
චිත්තං නානුද්ධංයසයය.යසොනරාගානුද්ධංසියතන චිත්යතනයනවමරණං
වා නිගච්යඡයයනමරණමත්තංවාදුක්ඛං. 
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‘‘යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, පුරියසො සල්යලන විද්යධො අස්ස සවියසන 
ගාළ්හූපයලපයනන. තස්ස මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා ිකසක්කං
සල්ලකත්තං උපට්ඨායපයයං. තස්ස යසො ිකසක්යකො සල්ලකත්යතො
සත්යථන වණමුඛං පරිකන්යතයය. සත්යථන වණමුඛං පරිකන්තිත්වා

එසනියා සල්ලං එයසයය. එසනියා සල්ලං එසිත්වා සල්ලං අබ්බුයහයය, 
අපයනයයවිසයෙොසංඅනුපාදියසසං.අනුපාදියසයසොතිජානමායනොයසොඑවං 

වයෙයය– ‘අම්යභොපුරිස, උබ්භතංයඛොයතසල්ලං, අපනීයතොවිසයෙොයසො
අනුපාදියසයසො. අනලඤ්ච යත අන්තරායාය. සප්පායානි යචව යභොජනානි

භුඤ්යජයයාසි, මා යත අසප්පායානි යභොජනානි භුඤ්ජයතො වයණො අස්සාවී

අස්ස. කායලන කාලඤ්ච වණං යධොයවයයාසි, කායලන කාලං වණමුඛං
ආලිම්යපයයාසි. මා යත න කායලන කාලං වණං යධොවයතො න කායලන
කාලං වණමුඛං ආලිම්පයතො පුබ්බයලොහිතං වණමුඛං පරියයොනන්ධි. මා ච

වාතාතයප චාරිත්තං අනුයුඤ්ජි, මා යත වාතාතයප චාරිත්තං අනුයුත්තස්ස

රයජොසූකං වණමුඛං අනුද්ධංයසසි. වණානුරක්ඛී ච, අම්යභො පුරිස, 

විහයරයයාසි වණසායරොපී’ති.තස්සඑවමස්ස – ‘උබ්භතංයඛොයමසල්ලං, 
අපනීයතොවිසයෙොයසොඅනුපාදියසයසො. අනලඤ්චයමඅන්තරායායා’ති.යසො
සප්පායානි යචව යභොජනානි භුඤ්යජයය. තස්ස සප්පායානි යභොජනානි

භුඤ්ජයතො වයණොන අස්සාවී අස්ස. කායලනකාලඤ්ච වණං යධොයවයය, 
කායලන කාලං වණමුඛං ආලිම්යපයය. තස්ස කායලන කාලං වණං
යධොවයතොකායලනකාලංවණමුඛං ආලිම්පයතොනපුබ්බයලොහිතංවණමුඛං
පරියයොනන්යධයය. න ච වාතාතයප චාරිත්තං අනුයුඤ්යජයය. තස්ස
වාතාතයප චාරිත්තං අනනුයුත්තස්ස රයජොසූකං වණමුඛං නානුද්ධංයසයය.
වණානුරක්ඛී ච විහයරයය වණසායරොපී. තස්ස ඉමිස්සා ච සප්පායකිරියාය

අසුච [අසුචි)සබ්බත්ථ)යසොචාතිතබ්බණ්ණනා මනසිකාතබ්බා] විසයෙොයසො
අපනීයතො අනුපාදියසයසො තදුභයයන වයණො විරුයහයය. යසො රුළ්යහන
වයණනසඤ්ඡවිනායනවමරණංවානිගච්යඡයයනමරණමත්තංවාදුක්ඛං. 

‘‘එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, ඨානයමතං විජ්ජති යං ඉයධකච්චස්ස

ිකක්ඛුයනො එවමස්ස – ‘තණ්හා යඛො සල්ලං සමයණන වුත්තං, 
අවිජ්ජාවිසයෙොයසො ඡන්ෙරාගබයාපායෙන රුප්පති. තං යම තණ්හාසල්ලං

පහීනං, අපනීයතොඅවිජ්ජාවිසයෙොයසො, සම්මානිබ්බානාධිමුත්යතොහමස්මී’ති. 
සම්මානිබ්බානාධිමුත්තස්යසවසයතොයසොයානිසම්මානිබ්බානාධිමුත්තස්ස 

අසප්පායානි තානි නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං

නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං නානුයුඤ්යජයය, අසප්පායං

ඝායනනගන්ධංනානුයුඤ්යජයය, අසප්පායංජිව්හායරසංනානුයුඤ්යජයය, 

අසප්පායංකායයන යඵොට්ඨබ්බංනානුයුඤ්යජයය, අසප්පායංමනසාධම්මං 

නානුයුඤ්යජයය. තස්ස අසප්පායං චක්ඛුනා රූපෙස්සනං නානුයුත්තස්ස, 

අසප්පායං යසොයතන සද්ෙං නානුයුත්තස්ස, අසප්පායං ඝායනන ගන්ධං

නානුයුත්තස්ස, අසප්පායං ජිව්හායරසංනානුයුත්තස්ස, අසප්පායංකායයන

යඵොට්ඨබ්බංනානුයුත්තස්ස, අසප්පායංමනසාධම්මංනානුයුත්තස්ස, රායගො
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චිත්තංනානුද්ධංයසයය.යසොන රාගානුද්ධංසියතනචිත්යතනයනවමරණං
වානිගච්යඡයයනමරණමත්තංවාදුක්ඛං. 

65. ‘‘උපමායඛොයමඅයං, සුනක්ඛත්ත, කතාඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය.

අයංයයයවත්ථ අත්යථො – වයණොති යඛො, සුනක්ඛත්ත, ඡන්යනතං

අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං අධිවචනං; විසයෙොයසොති යඛො, සුනක්ඛත්ත, 

අවිජ්ජායයතං අධිවචනං; සල්ලන්ති යඛො, සුනක්ඛත්ත, තණ්හායයතං

අධිවචනං; එසනීති යඛො, සුනක්ඛත්ත, සතියායයතං අධිවචනං; සත්ථන්ති

යඛො, සුනක්ඛත්ත, අරියායයතං පඤ්ඤාය අධිවචනං; ිකසක්යකො

සල්ලකත්යතොති යඛො, සුනක්ඛත්ත, තථාගතස්යසතං අධිවචනං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. 

‘‘යසො වත, සුනක්ඛත්ත, ිකක්ඛු ඡසු ඵස්සායතයනසුසංවුතකාරී ‘උපධි 

දුක්ඛස්ස මූල’න්ති – ඉති විදිත්වා නිරුපධි උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො
උපධිස්මිං වා කායං උපසංහරිස්සති චිත්තං වා උප්පායෙස්සතීති – යනතං

ඨානංවිජ්ජති.යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, ආපානීයකංයසොවණ්ණසම්පන්යනො

ගන්ධසම්පන්යනො රසසම්පන්යනො; යසො ච යඛො වියසන සංසට්යඨො. අථ
පුරියසොආගච්යඡයයජීවිතුකායමොඅමරිතුකායමොසුඛකායමො දුක්ඛපටිකූයලො.

තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, අපි නු යසො පුරියසො අමුං ආපානීයකංසං 
පියවයයයංජඤ්ඤා– ‘ඉමාහංපිවිත්වාමරණංවානිගච්ඡාමි මරණමත්තං

වා දුක්ඛ’’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, සුනක්ඛත්ත, 
යසොවතිකක්ඛුඡසුඵස්සායතයනසුසංවුතකාරී‘උපධි දුක්ඛස්සමූල’න්ති–
ඉති විදිත්වා නිරුපධි උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො උපධිස්මිං වා කායං
උපසංහරිස්සති චිත්තං වා උප්පායෙස්සතීති – යනතං ඨානං විජ්ජති.

යසයයථාපි, සුනක්ඛත්ත, ආසීවියසො [ආසිවියසො (ක.)] යඝොරවියසො. අථ
පුරියසොආගච්යඡයයජීවිතුකායමොඅමරිතුකායමොසුඛකායමො දුක්ඛපටිකූයලො.

තං කිං මඤ්ඤසි, සුනක්ඛත්ත, අපි නු යසො පුරියසො අමුස්ස ආසීවිසස්ස 

යඝොරවිසස්සහත්ථංවාඅඞ්ගුට්ඨංවාෙජ්ජා [යුඤ්යජයය (ක.)] යංජඤ්ඤා–

‘ඉමිනාහං ෙට්යඨො මරණං වා නිගච්ඡාමි මරණමත්තං වා දුක්ඛ’’’න්ති? 

‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘එවයමවයඛො, සුනක්ඛත්ත, යසොවතිකක්ඛුඡසු 
ඵස්සායතයනසුසංවුතකාරී‘උපධිදුක්ඛස්සමූල’න්ති–ඉතිවිදිත්වානිරුපධි 

උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො උපධිස්මිං වා කායං උපසංහරිස්සති චිත්තං වා 
උප්පායෙස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමයනොසුනක්ඛත්යතොලිච්ඡවිපුත්යතොභගවයතො 
භාසිතංඅිකනන්දීති. 

සුනක්ඛත්තසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 
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6. ආයනඤ්ජසප්පාෙසුත්තං 

66. එවං යමසුතං – එකංසමයංභගවාකුරූසුවිහරතිකම්මාසධම්මං
නාමකුරූනංනිගයමො.තරයඛොභගවා ිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.
‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා එතෙයවොච –

‘‘අනිච්චා, ිකක්ඛයව, කාමා තුච්ඡා මුසා යමොසධම්මා. මායාකතයම තං, 

ිකක්ඛයව, බාලලාපනං. යය ච දිට්ඨධම්මිකා කාමා, යය ච සම්පරායකා 

කාමා; යාචදිට්ඨධම්මිකා කාමසඤ්ඤා, යාචසම්පරායකා කාමසඤ්ඤා–

උභයයමතංමාරයධයයං, මාරස්යසස [මාරස්යසව (ක.)] විසයයො, මාරස්යසස

නිවායපො, මාරස්යසස යගොචයරො. එත්යථයත පාපකා අකුසලා මානසා
අිකජ්ඣාපි බයාපාොපි සාරම්භාපි සංවත්තන්ති. යතව අරියසාවකස්ස 

ඉධමනුසික්ඛයතො අන්තරායාය සම්භවන්ති. තර, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො

ඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයචදිට්ඨධම්මිකාකාමා, යයචසම්පරායකාකාමා; 

යා ච දිට්ඨධම්මිකා කාමසඤ්ඤා, යා ච සම්පරායකා කාමසඤ්ඤා –

උභයයමතං මාරයධයයං, මාරස්යසස විසයයො, මාරස්යසස නිවායපො, 
මාරස්යසස යගොචයරො. එත්යථයත පාපකා අකුසලා මානසා අිකජ්ඣාපි

බයාපාොපිසාරම්භාපි සංවත්තන්ති, යතවඅරියසාවකස්ස ඉධමනුසික්ඛයතො
අන්තරායාය සම්භවන්ති. යංනූනාහං විපුයලන මහග්ගයතන යචතසා
විහයරයයංඅිකභුයයයලොකංඅධිට්ඨායමනසා.විපුයලනහියම මහග්ගයතන
යචතසා විහරයතො අිකභුයය යලොකං අධිට්ඨායමනසා යය පාපකා අකුසලා
මානසාඅිකජ්ඣාපිබයාපාොපිසාරම්භාපියතනභවිස්සන්ති.යතසං පහානා
අපරිත්තඤ්ච යම චිත්තං භවිස්සති අප්පමාණං සුභාවිත’න්ති. තස්ස 

එවංපටිපන්නස්සතබ්බහුලවිහාරියනොආයතයනචිත්තං පසීෙති. සම්පසායෙ
සති එතරහි වා ආයනඤ්ජං සමාපජ්ජති පඤ්ඤාය වා අධිමුච්චති කායස්ස
යභොපරංමරණා.ඨානයමතං විජ්ජතියංතංසංවත්තනිකංවිඤ්ඤාණංඅස්ස

ආයනඤ්ජූපගං. අයං, ිකක්ඛයව, පඨමා ආයනඤ්ජසප්පායා පටිපො
අක්ඛායති’’. 

67. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යයච

දිට්ඨධම්මිකා කාමා, යය ච සම්පරායකා කාමා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා 

කාමසඤ්ඤා, යාචසම්පරායකාකාමසඤ්ඤා; යංකිඤ්චිරූපං (සබ්බංරූපං) 

[( ) නත්ථි සී. පී. යපොත්ථයකසු] චත්තාරි ච මහාභූතානි, චතුන්නඤ්ච
මහාභූතානංඋපාොයරූප’න්ති.තස්ස එවංපටිපන්නස්ස තබ්බහුලවිහාරියනො
ආයතයනචිත්තංපසීෙති.සම්පසායෙසතිඑතරහිවාආයනඤ්ජං සමාපජ්ජති
පඤ්ඤායවාඅධිමුච්චතිකායස්ස යභොපරංමරණා. ඨානයමතංවිජ්ජතියං

තංසංවත්තනිකං විඤ්ඤාණං අස්ස ආයනඤ්ජූපගං. අයං, ිකක්ඛයව, දුතියා
ආයනඤ්ජසප්පායාපටිපොඅක්ඛායති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යය ච

දිට්ඨධම්මිකා කාමා, යය ච සම්පරායකා කාමා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා

කාමසඤ්ඤා, යාචසම්පරායකාකාමසඤ්ඤා; යයචදිට්ඨධම්මිකාරූපා, යය
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ච සම්පරායකා රූපා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා රූපසඤ්ඤා, යා ච සම්පරායකා

රූපසඤ්ඤා – උභයයමතංඅනිච්චං.යෙනිච්චංතංනාලංඅිකනන්දිතුං, නාලං

අිකවදිතුං, නාලං අජ්යඣොසිතු’න්ති. තස්ස එවංපටිපන්නස්ස
තබ්බහුලවිහාරියනො ආයතයන චිත්තං පසීෙති. සම්පසායෙ සති එතරහි වා
ආයනඤ්ජංසමාපජ්ජතිපඤ්ඤායවාඅධිමුච්චතිකායස්සයභො පරංමරණා.
ඨානයමතං විජ්ජති යං තංසංවත්තනිකං විඤ්ඤාණං අස්ස ආයනඤ්ජූපගං.

අයං, ිකක්ඛයව, තතියාආයනඤ්ජසප්පායාපටිපොඅක්ඛායති. 

68. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකොඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයච

දිට්ඨධම්මිකා කාමා, යය ච සම්පරායකා කාමා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා

කාමසඤ්ඤා, යාචසම්පරායකාකාමසඤ්ඤා; යයචදිට්ඨධම්මිකාරූපා, යය

ච සම්පරායකා රූපා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා රූපසඤ්ඤා, යා ච සම්පරායකා 

රූපසඤ්ඤා; යා ච ආයනඤ්ජසඤ්ඤා – සබ්බා සඤ්ඤා. යත්යථතා
අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති එතං සන්තං එතං පණීතං – යදිෙං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන’න්ති. තස්ස එවංපටිපන්නස්ස තබ්බහුලවිහාරියනො
ආයතයනචිත්තං පසීෙති.සම්පසායෙ සතිඑතරහිවාආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමාපජ්ජතිපඤ්ඤායවාඅධිමුච්චතිකායස්සයභොපරංමරණා.ඨානයමතං
විජ්ජති යං තංසංවත්තනිකං විඤ්ඤාණං අස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගං.

අයං, ිකක්ඛයව, පඨමා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසප්පායා පටිපොඅක්ඛායති. 

69. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො අරඤ්ඤගයතො වා 
රුක්ඛමූලගයතොවාසුඤ්ඤාගාරගයතොවාඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘සුඤ්ඤමිෙං
අත්යතන වා අත්තනියයන වා’ති. තස්ස එවංපටිපන්නස්ස
තබ්බහුලවිහාරියනො ආයතයන චිත්තං පසීෙති. සම්පසායෙ සති එතරහි වා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජති පඤ්ඤාය වා අධිමුච්චති කායස්ස යභො
පරං මරණා. ඨානයමතං විජ්ජති යං තංසංවත්තනිකං විඤ්ඤාණං අස්ස 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගං. අයං, ිකක්ඛයව, දුතියා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසප්පායාපටිපො අක්ඛායති. 

70. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකොඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘නාහං

ක්වචනි [ක්වචිනි )සයා. කං. සී. අට්ඨ.)] කස්සචි කිඤ්චනතස්මිං 

[කිඤ්චනතස්මි (?)], නචමම ක්වචනිකිස්මිඤ්චිකිඤ්චනංනත්ථී’ති. තස්ස
එවංපටිපන්නස්සතබ්බහුලවිහාරියනොආයතයනචිත්තං පසීෙති. සම්පසායෙ
සති එතරහි වා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජති පඤ්ඤාය වා අධිමුච්චති
කායස්ස යභො පරං මරණා. ඨානයමතං විජ්ජති යං තංසංවත්තනිකං

විඤ්ඤාණං අස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගං. අයං, ිකක්ඛයව, තතියා
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසප්පායාපටිපොඅක්ඛායති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යය ච 

දිට්ඨධම්මිකා කාමා, යය ච සම්පරායකා කාමා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා
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කාමසඤ්ඤා, යාච සම්පරායකාකාමසඤ්ඤා; යයචදිට්ඨධම්මිකාරූපා, යය

ච සම්පරායකා රූපා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා රූපසඤ්ඤා, යා ච සම්පරායකා

රූපසඤ්ඤා; යාචආයනඤ්ජසඤ්ඤා, යාචආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා–
සබ්බා සඤ්ඤා. යත්යථතා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති එතං සන්තං එතං
පණීතං–යදිෙං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’න්ති.තස්සඑවංපටිපන්නස්ස
තබ්බහුලවිහාරියනො ආයතයන චිත්තං පසීෙති. සම්පසායෙ සති එතරහි වා
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංසමාපජ්ජතිපඤ්ඤායවා අධිමුච්චතිකායස්ස
යභොපරංමරණා.ඨානයමතංවිජ්ජතියංතංසංවත්තනිකංවිඤ්ඤාණං අස්ස

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගං. අයං, ිකක්ඛයව, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසප්පායා පටිපොඅක්ඛායතී’’ති. 

71. එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉධ, 

භන්යත, ිකක්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්ස, යනොචයමසියා; න

භවිස්සති, න යම භවිස්සති; යෙත්ථි යං, භූතං – තං පජහාමී’ති. එවං

උයපක්ඛං පටිලභති. පරිනිබ්බායයයයනු යඛො යසො, භන්යත, ිකක්ඛුන වා

පරිනිබ්බායයයයා’’ති? ‘‘අයපත්යථකච්යචො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු

පරිනිබ්බායයයය, අයපත්යථකච්යචොිකක්ඛුන පරිනිබ්බායයයයා’’ති. ‘‘යකො

නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො යයනයපත්යථකච්යචො ිකක්ඛු

පරිනිබ්බායයයය, අයපත්යථකච්යචො ිකක්ඛු න පරිනිබ්බායයයයා’’ති? 

‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්ස, යනොචයමසියා; 

න භවිස්සති, න යම භවිස්සති; යෙත්ථි, යං භූතං – තං පජහාමී’ති. එවං

උයපක්ඛං පටිලභති.යසොතංඋයපක්ඛංඅිකනන්ෙති, අිකවෙති, අජ්යඣොසාය
තිට්ඨති. තස්ස තං උයපක්ඛං අිකනන්ෙයතො අිකවෙයතො අජ්යඣොසාය

තිට්ඨයතො තන්නිස්සිතං යහොති විඤ්ඤාණං තදුපාොනං. සඋපාොයනො, 

ආනන්ෙ, ිකක්ඛු න පරිනිබ්බායතී’’ති. ‘‘කහං පන යසො, භන්යත, ිකක්ඛු

උපාදියමායනො උපාදියතී’’ති? ‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, 

ආනන්ො’’ති. ‘‘උපාොනයසට්ඨං කිර යසො, භන්යත, ිකක්ඛු උපාදියමායනො

උපාදියතී’’ති? ‘‘උපාොනයසට්ඨඤ්හි යසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු උපාදියමායනො 

උපාදියති. උපාොනයසට්ඨඤ්යහතං, ආනන්ෙ, යදිෙං –
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං’’. 

72. ‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්ස, යනො ච

යමසියා; නභවිස්සති, නයමභවිස්සති; යෙත්ථි, යංභූතං–තංපජහාමී’ති.

එවං උයපක්ඛං පටිලභති. යසො තං උයපක්ඛං නාිකනන්ෙති, නාිකවෙති, න
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං උයපක්ඛං අනිකනන්ෙයතො අනිකවෙයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතොන තන්නිස්සිතංයහොතිවිඤ්ඤාණංනතදුපාොනං.

අනුපාොයනො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු පරිනිබ්බායතී’’ති. 

73. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!නිස්සාය නිස්සායකිරයනො, 

භන්යත, භගවතා ඔඝස්ස නිත්ථරණා අක්ඛාතා. කතයමො පන, භන්යත, 
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අරියයො වියමොක්යඛො’’ති? ‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛු අරියසාවයකො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති–‘යයච දිට්ඨධම්මිකාකාමා, යයචසම්පරායකාකාමා; යා

ච දිට්ඨධම්මිකා කාමසඤ්ඤා, යා ච සම්පරායකා කාමසඤ්ඤා; යය ච

දිට්ඨධම්මිකා රූපා, යය ච සම්පරායකා රූපා; යා ච දිට්ඨධම්මිකා

රූපසඤ්ඤා, යාචසම්පරායකාරූපසඤ්ඤා; යාචආයනඤ්ජසඤ්ඤා, යාච 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා, යාචයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤා–
එස සක්කායයො යාවතා සක්කායයො. එතං අමතං යදිෙං අනුපාො චිත්තස්ස

වියමොක්යඛො. ඉති, යඛො, ආනන්ෙ, යෙසිතාමයාආයනඤ්ජසප්පායාපටිපො, 

යෙසිතා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසප්පායා පටිපො, යෙසිතා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසප්පායා පටිපො, යෙසිතා නිස්සාය නිස්සාය 

ඔඝස්ස නිත්ථරණා, යෙසියතො අරියයො වියමොක්යඛො. යං යඛො, ආනන්ෙ, 
සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං

උපාොය, කතං යවො තං මයා. එතානි, ආනන්ෙ, රුක්ඛමූලානි, එතානි

සුඤ්ඤාගාරානි. ඣායථානන්ෙ, මා පමාෙත්ථ, මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො
අහුවත්ථ.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

ආයනඤ්ජසප්පායසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7.  ණකයමොග් ල්ලානසුත්තං 

74. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම 

මිගාරමාතුපාසායෙ.අථයඛොගණකයමොග්ගල්ලායනො [ගණකයමොග්ගලායනො 

(ක.)] බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ගණකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො
භගවන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, ඉමස්ස මිගාරමාතුපාසාෙස්ස දිස්සති 
අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො යදිෙං – යාව

පච්ඡිමයසොපානකයළවරාः  ඉයමසම්පි හි, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණානං

දිස්සති අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො යදිෙං –

අජ්යඣයනः  ඉයමසම්පි හි, යභො යගොතම, ඉස්සාසානං දිස්සති 

අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො යදිෙං – ඉස්සත්යථ 

[ඉස්සත්යත)ක.)]. අම්හාකම්පිහි, යභොයගොතම, ගණකානංගණනාජීවානං 
දිස්සතිඅනුපුබ්බසික්ඛාඅනුපුබ්බකිරියාඅනුපුබ්බපටිපොයදිෙං–සඞ්ඛායන. 

මයඤ්හි, යභොයගොතම, අන්යතවාසිංලිකත්වාපඨමංඑවංගණායපම–‘එකං

එකකං, ද්යවදුකා, තීණතිකා, චත්තාරිචතුක්කා, පඤ්චපඤ්චකා, ඡඡක්කා, 
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සත්තසත්තකා, අට්ඨ අට්ඨකා, නවනවකා, ෙසෙසකා’ති; සතම්පිමයං, යභො

යගොතම, ගණායපම, ිකයයයොපි ගණායපම. සක්කා නු යඛො, යභො යගොතම, 

ඉමස්මිම්පි ධම්මවිනයය එවයමව අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා

අනුපුබ්බපටිපොපඤ්ඤයපතු’’න්ති? 

75. ‘‘සක්කා, බ්රාහ්මණ, ඉමස්මිම්පි ධම්මවිනයය අනුපුබ්බසික්ඛා

අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො පඤ්ඤයපතුං. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, 
ෙක්යඛොඅස්සෙම්මයකොභද්ෙං අස්සාජානීයංලිකත්වාපඨයමයනවමුඛාධායන

කාරණංකායරති, අථඋත්තරිංකාරණංකායරති; එවයමවයඛො, බ්රාහ්මණ, 

තථාගයතො පුරිසෙම්මං ලිකත්වා පඨමං එවං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, 

සීලවායහොහි, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරාහිආචාරයගොචරසම්පන්යනො

අණුමත්යතසු වජ්යජසුභයෙස්සාවී, සමාොයසික්ඛස්සුසික්ඛාපයෙසූ’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො

විහරති ආචාරයගොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, 

සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු, තයමනංතථාගයතොඋත්තරිංවියනති–‘එහි

ත්වං, ිකක්ඛු, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොහි, චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මා 
නිමිත්තග්ගාහී යහොහි මානුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනං
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුසලා

ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජාහි; රක්ඛාහි චක්ඛුන්ද්රියං, 
චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජාහි. යසොයතනසද්ෙං සුත්වා…යප.…ඝායනන
ගන්ධං ඝායත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං සායත්වා…යප.… කායයන
යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය මා නිමිත්තග්ගාහී
යහොහි මානුබයඤ්ජනග්ගාහී. යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං
විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං

තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජාහි; රක්ඛාහි මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං
ආපජ්ජාහී’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, 

තයමනං තථාගයතො උත්තරිං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, යභොජයන
මත්තඤ්ඤූ යහොහි. පටිසඞ්ඛා යයොනියසො ආහාරං ආහායරයයාසි – යනව

ෙවායන මොයනමණ්ඩනායනවිභූසනාය, යාවයෙවඉමස්සකායස්සඨිතියා
යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය – ඉති පුරාණඤ්ච යවෙනං

පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවෙනං න උප්පායෙස්සාමි, යාරා ච යම භවිස්සති
අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචා’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, තයමනං

තථාගයතො උත්තරිං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, ජාගරියං අනුයුත්යතො

විහරාහි, දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං 

පරියසොයධහි, රත්තියා පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි
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ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධහි, රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං ෙක්ඛියණන
පස්යසනසීහයසයයංකප්යපයයාසි පායෙපාෙංඅච්චාධායසයතොසම්පජායනො

උට්ඨානසඤ්ඤං මනසිකරිත්වා, රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චට්ඨාය
චඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තං පරියසොයධහී’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු ජාගරියං අනුයුත්යතො යහොති, තයමනං 

තථාගයතො උත්තරිං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, සතිසම්පජඤ්යඤන

සමන්නාගයතො යහොහි, අිකක්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී, 

ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී, සමිඤ්ජියත පසාරියත

සම්පජානකාරී, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී, අසියත පීයත

ඛායයත සායයත සම්පජානකාරී, උච්චාරපස්සාවකම්යම සම්පජානකාරී, 
ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව
සම්පජානකාරී’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො

යහොති, තයමනංතථාගයතොඋත්තරිංවියනති– ‘එහිත්වං, ිකක්ඛු, විවිත්තං
යසනාසනං භජාහි අරඤ්ඤංරුක්ඛමූලං පබ්බතංකන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං
වනපත්ථං අබ්යභොකාසංපලාලපුඤ්ජ’න්ති.යසොවිවිත්තංයසනාසනංභජති
අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං වනප්පත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො

නිසීෙති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා, උජං කායං පණධාය, පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය විගතාිකජ්යඣන යචතසා 

විහරති, අිකජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති; බයාපාෙපයෙොසං පහාය

අබයාපන්නචිත්යතො විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපාෙපයෙොසා

චිත්තං පරියසොයධති; ථිනමිද්ධං [ථීනමිද්ධං )සී. සයා. කං. පී.)] පහාය

විගතථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා

චිත්තං පරියසොයධති; උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධයතො විහරති

අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති; 

විචිකිච්ඡංපහායතිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරතිඅකථංකථීකුසයලසුධම්යමසු, 
විචිකිච්ඡායචිත්තංපරියසොයධති. 

76. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි 

සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං…යප.… දුතියංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති.පීතියාචවිරාගා…තතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
සුඛස්සචපහානා… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යය යඛො යත, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛූ යසක්ඛා [යසඛා (සබ්බත්ථ)] 
අපත්තමානසා අනුත්තරං යයොගක්යඛමං පත්ථයමානා විහරන්ති යතසු යම
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පටුන 

අයං එවරූපී අනුසාසනී යහොති. යය පන යත ිකක්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා
වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසෙත්ථා
පරික්ඛීණභවසංයයොජනා සම්මෙඤ්ඤා විමුත්තා යතසං ඉයම ධම්මා

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරායයචවසංවත්තන්ති, සතිසම්පජඤ්ඤායචා’’ති. 

එවංවුත්යත, ගණකයමොග්ගල්ලායනොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතෙයවොච

– ‘‘කිං නු යඛො යභොයතො යගොතමස්ස සාවකා යභොතා යගොතයමන එවං
ඔවදීයමානා එවං අනුසාසීයමානා සබ්යබ අච්චන්තං නිට්ඨං නිබ්බානං 

ආරායධන්ත්න්ත්තිඋොහුඑකච්යච නාරායධන්තී’’ති? ‘‘අප්යපකච්යචයඛො, 

බ්රාහ්මණ, මමසාවකාමයා එවංඔවදීයමානාඑවංඅනුසාසීයමානාඅච්චන්තං

නිට්ඨංනිබ්බානං ආරායධන්ති, එකච්යචනාරායධන්තී’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, යභො යගොතම, යහතු යකො පච්චයයො යං තිට්ඨයතව

නිබ්බානං, තිට්ඨති නිබ්බානගාමී මග්යගො, තිට්ඨති භවං යගොතයමො

සමාෙයපතා; අථ ච පන යභොයතො යගොතමස්ස සාවකා යභොතා යගොතයමන
එවං ඔවදීයමානා එවං අනුසාසීයමානා අප්යපකච්යච අච්චන්තං නිට්ඨං 

නිබ්බානංආරායධන්ති, එකච්යචනාරායධන්තී’’ති? 

77. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, තංයයයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත

ඛයමයයතථානංබයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, කුසයලොත්වං

රාජගහගාමිස්සමග්ගස්සා’’ති? ‘‘එවං, යභො, කුසයලො අහං රාජගහගාමිස්ස

මග්ගස්සා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, ඉධ පුරියසො ආගච්යඡයය

රාජගහංගන්තුකායමො.යසොතංඋපසඞ්කමිත්වාඑවංවයෙයය– ‘ඉච්ඡාමහං, 

භන්යත, රාජගහංගන්තුං; තස්සයමරාජගහස්සමග්ගංඋපදිසා’ති.තයමනං 

ත්වංඑවංවයෙයයාසි– ‘එහම්යභො [එවංයභො )සී.පී.)] පුරිස, අයංමග්යගො

රාජගහංගච්ඡති.යතනමුහුත්තංගච්ඡ, යතනමුහුත්තංගන්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි

අමුකං නාම ගාමං, යතන මුහුත්තං ගච්ඡ, යතන මුහුත්තං ගන්ත්වා 

ෙක්ඛිස්සසි අමුකං නාම නිගමං; යතන මුහුත්තං ගච්ඡ, යතන මුහුත්තං
ගන්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි රාජගහස්ස ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං
භූමිරාමයණයයකං යපොක්ඛරණීරාමයණයයක’න්ති. යසො තයා එවං
ඔවදීයමායනො එවං අනුසාසීයමායනො උම්මග්ගං ගයහත්වා පච්ඡාමුයඛො
ගච්යඡයය.අථදුතියයොපුරියසොආගච්යඡයයරාජගහංගන්තුකායමො. යසොතං

උපසඞ්කමිත්වාඑවංවයෙයය–‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, රාජගහංගන්තුං; තස්ස
යම රාජගහස්ස මග්ගං උපදිසා’ති. තයමනං ත්වං එවං වයෙයයාසි –

‘එහම්යභොපුරිස, අයං මග්යගොරාජගහංගච්ඡති.යතනමුහුත්තංගච්ඡ, යතන

මුහුත්තං ගන්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි අමුකං නාම ගාමං; යතන මුහුත්තං ගච්ඡ, 

යතන මුහුත්තං ගන්ත්වා ෙක්ඛිස්සසි අමුකං නාම නිගමං; යතන මුහුත්තං

ගච්ඡ, යතනමුහුත්තංගන්ත්වා ෙක්ඛිස්සසිරාජගහස්සආරාමරාමයණයයකං 
වනරාමයණයයකං භූමිරාමයණයයකංයපොක්ඛරණීරාමයණයයක’න්ති.යසො
තයා එවං ඔවදීයමායනො එවං අනුසාසීයමායනො යසොත්ථිනා රාජගහං
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ගච්යඡයය. යකො නු යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතු යකො පච්චයයො යං තිට්ඨයතව 

රාජගහං, තිට්ඨතිරාජගහගාමීමග්යගො, තිට්ඨසිත්වංසමාෙයපතා; අථචපන
තයා එවං ඔවදීයමායනො එවං අනුසාසීයමායනො එයකො පුරියසො උම්මග්ගං

ගයහත්වා පච්ඡාමුයඛො ගච්යඡයය, එයකො යසොත්ථිනා රාජගහං

ගච්යඡයයා’’ති? ‘‘එත්ථ කයාහං, යභො යගොතම, කයරොමි? මග්ගක්ඛායීහං, 
යභොයගොතමා’’ති. 

‘‘එවයමවයඛො, බ්රාහ්මණ, තිට්ඨයතවනිබ්බානං, තිට්ඨති නිබ්බානගාමී

මග්යගො, තිට්ඨාමහං සමාෙයපතා; අථ ච පන මම සාවකා මයා එවං
ඔවදීයමානාඑවං අනුසාසීයමානාඅප්යපකච්යචඅච්චන්තංනිට්ඨංනිබ්බානං

ආරායධන්ති, එකච්යච නාරායධන්ති. එත්ථ කයාහං, බ්රාහ්මණ, කයරොමි? 

මග්ගක්ඛායීහං, බ්රාහ්මණ, තථාගයතො’’ති. 

78. එවං වුත්යත, ගණකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං 

එතෙයවොච–‘‘යයයම, යභොයගොතම, පුග්ගලාඅස්සද්ධාජීවිකත්ථානසද්ධා

අගාරස්මා අනගාරියංපබ්බජිතාසඨාමායාවියනොයකතබියනො [යකටුිකයනො
)සී.සයා. කං.පී.)] උද්ධතාඋන්නළාචපලාමුඛරාවිකිණ්ණවාචාඉන්ද්රියයසු 
අගුත්තද්වාරායභොජයනඅමත්තඤ්ඤුයනොජාගරියංඅනනුයුත්තාසාමඤ්යඤ

අනයපක්ඛවන්යතො සික්ඛාය න තිබ්බගාරවා බාහුලිකා [බාහුල්ලිකා )සයා. 
කං.)] සාථලිකා ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා පවියවයකනික්ඛිත්තධුරා කුසීතා 
හීනවීරියා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා 

දුප්පඤ්ඤාඑළමූගා, නයතහිභවංයගොතයමොසද්ධිංසංවසති’’. 

‘‘යයපනයතකුලපුත්තාසද්ධාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිතාඅසඨා 
අමායාවියනො අයකතබියනො අනුද්ධතා අනුන්නළා අචපලා අමුඛරා
අවිකිණ්ණවාචාඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරායභොජයනමත්තඤ්ඤුයනොජාගරියං
අනුයුත්තා සාමඤ්යඤ අයපක්ඛවන්යතො සික්ඛාය තිබ්බගාරවා නබාහුලිකා
නසාථලිකාඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරාපවියවයක පුබ්බඞ්ගමාආරද්ධවීරියා
පහිතත්තා උපට්ඨිතස්සතියනො සම්පජානා සමාහිතා එකග්ගචිත්තා

පඤ්ඤවන්යතොඅයනළමූගා, යතහිභවංයගොතයමොසද්ධිංසංවසති. 

‘‘යසයයථාපි, යභො යගොතම, යය යකචිමූලගන්ධා, කාලානුසාරි යතසං

අග්ගමක්ඛායති; යය යකචි සාරගන්ධා, යලොහිතචන්ෙනං යතසං 

අග්ගමක්ඛායති; යය යකචි පුප්ඵගන්ධා, වස්සිකං යතසං අග්ගමක්ඛායති; 
එවයමවයභොයතොයගොතමස්සඔවායෙොපරමජ්ජධම්යමසු. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභොයගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම!යසයයථාපි, 

යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය 

– ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
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ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

ගණකයමොග්ගල්ලානසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. ය ොපකයමොග් ල්ලානසුත්තං 

79. එවං යමසුතං– එකංසමයංආයස්මාආනන්යෙොරාජගයහවිහරති
යවළුවයන කලන්ෙකනිවායප අචිරපරිනිබ්බුයත භගවති. යතන යඛො පන
සමයයන රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයෙහිපුත්යතො රාජගහං 
පටිසඞ්ඛාරායපතිරඤ්යඤොපජ්යජොතස්සආසඞ්කමායනො.අථයඛොආයස්මා
ආනන්යෙො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය රාජගහං
පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස එතෙයහොසි –
‘‘අතිප්පයගො යඛො තාව රාජගයහ පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූනාහං යයන 

යගොපකයමොග්ගල්ලානස්ස බ්රාහ්මණස්ස කම්මන්යතො, යයන
යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණොයතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන යගොපකයමොග්ගල්ලානස්ස

බ්රාහ්මණස්ස කම්මන්යතො, යයන යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො
යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසා යඛො යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො
ආයස්මන්තං ආනන්ෙං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන ආයස්මන්තං
ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘එතු යඛො භවං ආනන්යෙො. ස්වාගතං යභොයතො
ආනන්ෙස්ස. චිරස්සං යඛො භවං ආනන්යෙො ඉමං පරියායමකාසි යදිෙං

ඉධාගමනාය. නිසීෙතු භවං ආනන්යෙො, ඉෙමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි
යඛොආයස්මාආනන්යෙොපඤ්ඤත්යතආසයන. යගොපකයමොග්ගල්ලායනොපි 
යඛො බ්රාහ්මයණො අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො

ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘අත්ථි නු යඛො, යභො ආනන්ෙ, 
එකිකක්ඛුපි යතහි ධම්යමහි සබ්යබනසබ්බං සබ්බථාසබ්බං සමන්නාගයතො
යයහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො යසො භවං යගොතයමො අයහොසි අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති? ‘‘නත්ථියඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපියතහිධම්යමහි 
සබ්යබනසබ්බං සබ්බථාසබ්බං සමන්නාගයතො යයහි ධම්යමහි

සමන්නාගයතො යසො භගවා අයහොසි අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. යසො හි, 

බ්රාහ්මණ, භගවා අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායෙතා, අසඤ්ජාතස්ස

මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා, මග්ගඤ්ඤූ, 

මග්ගවිදූ, මග්ගයකොවියෙො; මග්ගානුගාචපනඑතරහිසාවකාවිහරන්තිපච්ඡා 
සමන්නාගතා’’ති. අයඤ්ච හිෙං ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස
යගොපකයමොග්ගල්ලායනන බ්රාහ්මයණන සද්ධිං අන්තරාකථා විප්පකතා
අයහොසි. 

අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො රාජගයහ
කම්මන්යත අනුසඤ්ඤායමායනො යයන යගොපකයමොග්ගල්ලානස්ස
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බ්රාහ්මණස්ස කම්මන්යතො, යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යෙන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො ආයස්මන්තං ආනන්ෙං 

එතෙයවොච–‘‘කායනුත්ථ, යභොආනන්ෙ, එතරහිකථායසන්නිසින්නා, කාච

පන යවො අන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? ‘‘ඉධ මං, බ්රාහ්මණ, 

යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘අත්ථි නු යඛො, යභො

ආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි යතහි ධම්යමහි සබ්යබනසබ්බං සබ්බථාසබ්බං
සමන්නාගයතොයයහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයසොභවං යගොතයමොඅයහොසි

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’ති. එවං වුත්යත අහං, බ්රාහ්මණ, 

යගොපකයමොග්ගල්ලානං බ්රාහ්මණං එතෙයවොචං – ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
එකිකක්ඛුපි යතහි ධම්යමහි සබ්යබනසබ්බං සබ්බථාසබ්බං සමන්නාගයතො
යයහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයසොභගවා අයහොසිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො.

යසො හි, බ්රාහ්මණ, භගවා අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායෙතා, 

අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා, 

මග්ගඤ්ඤූ, මග්ගවිදූ, මග්ගයකොවියෙො; මග්ගානුගා ච පන එතරහි සාවකා

විහරන්ති පච්ඡා සමන්නාගතා’ති. අයං යඛො යනො, බ්රාහ්මණ, 
යගොපකයමොග්ගල්ලායනන බ්රාහ්මයණනසද්ධිංඅන්තරාකථාවිප්පකතා.අථ
ත්වංඅනුප්පත්යතො’’ති. 

80. ‘‘අත්ථි නු යඛො, යභො ආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි යතන යභොතා

යගොතයමන ඨපියතො – ‘අයං යවොමමච්චයයනපටිසරණංභවිස්සතී’ති, යං

තුම්යහඑතරහි පටිපායෙයයාථා’’ති [පටිධායවයයාථාති )සී. සයා.කං. පී.)]? 

‘‘නත්ථියඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපියතනභගවතාජානතා පස්සතාඅරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන ඨපියතො – ‘අයං යවො මමච්චයයන පටිසරණං

භවිස්සතී’ති, යංමයංඑතරහිපටිපායෙයයාමා’’ති.‘‘අත්ථිපන, යභොආනන්ෙ, 

එකිකක්ඛුපි සඞ්යඝන සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො –

‘අයංයනොභගවයතො අච්චයයනපටිසරණංභවිස්සතී’ති, යංතුම්යහඑතරහි

පටිපායෙයයාථා’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපි සඞ්යඝන

සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො – ‘අයං යනො භගවයතො

අච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතී’ති, යං මයං එතරහි පටිපායෙයයාමා’’ති. 

‘‘එවංඅප්පටිසරයණචපන, යභොආනන්ෙ, යකොයහතුසාමග්ගියා’’ති? ‘‘න

යඛො මයං, බ්රාහ්මණ, අප්පටිසරණා; සප්පටිසරණා මයං, බ්රාහ්මණ; 
ධම්මප්පටිසරණා’’ති. 

‘‘‘අත්ථි නුයඛො, යභොආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි යතනයභොතායගොතයමන

ඨපියතො–අයංයවොමමච්චයයනපටිසරණංභවිස්සතීති, යංතුම්යහඑතරහි 

පටිපායෙයයාථා’ති – ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
එකිකක්ඛුපි යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන

ඨපියතො – අයං යවො මමච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතීති, යං මයං එතරහි
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පටුන 

පටිපායෙයයාමා’තිවයෙසි; ‘අත්ථිපන, යභොආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපිසඞ්යඝන

සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො – අයං යනො භගවයතො 

අච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතීති, යං තුම්යහ එතරහි පටිපායෙයයාථා’ති –

ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපි සඞ්යඝන

සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො – අයං යනො භගවයතො

අච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතීති, යං මයං එතරහි පටිපායෙයයාමා’ති –

වයෙසි; ‘එවංඅප්පටිසරයණචපන, යභොආනන්ෙ, යකො යහතුසාමග්ගියා’ති

ඉතිපුට්යඨොසමායනො‘නයඛොමයං, බ්රාහ්මණ, අප්පටිසරණා; සප්පටිසරණා

මයං, බ්රාහ්මණ; ධම්මප්පටිසරණා’ති වයෙසි. ඉමස්ස පන, යභො ආනන්ෙ, 

භාසිතස්සකථංඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො’’ති? 

81. ‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධන ිකක්ඛූනං සික්ඛාපෙං පඤ්ඤත්තං, පාතියමොක්ඛං
උද්දිට්ඨං.යත මයංතෙහුයපොසයථයාවතිකාඑකංගාමයඛත්තංඋපනිස්සාය

විහරාම යත සබ්යබ එකජ්ඣං සන්නිපතාම; සන්නිපතිත්වා යස්ස තං
පවත්තති තං අජ්යඣසාම. තස්මිං යච භඤ්ඤමායන යහොති ිකක්ඛුස්ස
ආපත්තියහොතිවීතික්කයමොතංමයං යථාධම්මංයථානුසිට්ඨංකායරමාති. 

‘‘නකිරයනොභවන්යතොකායරන්ති; ධම්යමොයනොකායරති’’.‘‘අත්ථිනු 

යඛො, යභො ආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි යං තුම්යහ එතරහි සක්කයරොථ ගරුං

කයරොථ [ගරුකයරොථ)සී.සයා.කං.පී.)] මායනථපූයජථ; සක්කත්වාගරුං 

කත්වා [ගරුකත්වා )සී. සයා. කං. පී.)] උපනිස්සාය විහරථා’’ති? ‘‘නත්ථි

යඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපි යං මයං එතරහි සක්කයරොම ගරුං කයරොම 

මායනමපූයජම; සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරාමා’’ති. 

‘‘‘අත්ථිනුයඛො, යභොආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපියතනයභොතායගොතයමන

ඨපියතො – අයංයවොමමච්චයයනපටිසරණංභවිස්සතීතියංතුම්යහඑතරහි

පටිපායෙයයාථා’ති – ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
එකිකක්ඛුපි යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන
ඨපියතො – අයං යවො මමච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතීති යං මයං එතරහි 

පටිපායෙයයාමා’ති වයෙසි; ‘අත්ථිපන, යභොආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි සඞ්යඝන 

සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො – අයං යනො භගවයතො

අච්චයයන පටිසරණං භවිස්සතීති යං තුම්යහ එතරහි පටිපායෙයයාථා’ති – 

ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපි සඞ්යඝන 

සම්මයතො, සම්බහුයලහි යථයරහි ිකක්ඛූහි ඨපියතො – අයං යනො භගවයතො

අච්චයයනපටිසරණං භවිස්සතීතියංමයංඑතරහිපටිපායෙයයාමා’තිවයෙසි; 

‘අත්ථිනු යඛො, යභොආනන්ෙ, එකිකක්ඛුපි යං තුම්යහ එතරහි සක්කයරොථ

ගරුං කයරොථ මායනථ පූයජථ; සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය

විහරථා’ති–ඉතිපුට්යඨොසමායනො ‘නත්ථියඛො, බ්රාහ්මණ, එකිකක්ඛුපියං

මයං එතරහි සක්කයරොම ගරුංකයරොම මායනම පූයජම; සක්කත්වා ගරුං
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කත්වා උපනිස්සායවිහරාමා’තිවයෙසි.ඉමස්සපන, යභොආනන්ෙ, භාසිතස්ස

කථංඅත්යථො ෙට්ඨබ්යබො’’ති? 

82. ‘‘අත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධනෙසපසාෙනීයාධම්මාඅක්ඛාතා.යස්මිංයනොඉයමධම්මා 

සංවිජ්ජන්ති තං මයං එතරහි සක්කයරොම ගරුං කයරොම මායනම පූයජම; 

සක්කත්වාගරුං කත්වාඋපනිස්සායවිහරාම.කතයමෙස? 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරති

ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය
සික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු. 

‘‘බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා 

ආදිකලයාණා, මජ්යඣකලයාණා, පරියයොසානකලයාණා, සාත්ථං, 

සබයඤ්ජනං [සාත්ථා සබයඤ්ජනා )සී. සයා. කං.)], යකවලපරිපුණ්ණං 
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අිකවෙන්ත්න්ත්ති තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා

යහොන්තිධාතා [ධතා )සී. සයා.කං.පී.)] වචසාපරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතා
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. 

‘‘සන්තුට්යඨො යහොති ) ) [(ඉතරීතයරහි) දී. නි. 3.345] 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි. 

‘‘චතුන්නං ඣානානං ආිකයචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං 
නිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති– එයකොපිහුත්වාබහුධායහොති, 

බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං 

[තියරොකුඩ්ඩං)සී.සයා.කං.පී.)] තියරොපාකාරංතියරොපබ්බතංඅසජ්ජමායනො

ගච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, 

යසයයථාපි උෙයක; උෙයකපි අිකජ්ජමායන ගච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං; 

ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි

චන්දිමසූරියයඑවංමහිද්ධියකඑවංමහානුභායවපාණනාපරිමසති [පරාමසති

)ක.)] පරිමජ්ජති, යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසං වත්යතති. 

‘‘දිබ්බායයසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභො සද්යෙ

සුණාති–දිබ්යබචමානුයසච, යයදූයරසන්තියකච. 

‘‘පරසත්තානංපරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති.සරාගං

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

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

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

චිත්ත’න්තිපජානාති, සංඛිත්තංවාචිත්තං ‘සංඛිත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති, 

වික්ඛිත්තංවාචිත්තං‘වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්තිපජානාති, මහග්ගතංවාචිත්තං

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

චිත්ත’න්තිපජානාති, සඋත්තරංවාචිත්තං‘සඋත්තරංචිත්ත’න්තිපජානාති, 

අනුත්තරංවාචිත්තං ‘අනුත්තරංචිත්ත’න්තිපජානාති, සමාහිතංවාචිත්තං 

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

චිත්ත’න්ති පජානාති, විමුත්තං වා චිත්තං ‘විමුත්තං චිත්ත’න්ති පජානාති, 
අවිමුත්තංවා චිත්තං‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති. 

‘‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං – එකම්පි ජාතිං
ද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයොචතස්යසොපිජාතියයොපඤ්චපිජාතියයො
ෙසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාරීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප–‘අමුරාසිංඑවංනායමො එවංයගොත්යතොඑවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො 

චයතො අමුර උෙපාදිං; තරාපාසිං එවංනායමො එවංයගොත්යතො එවංවණ්යණො

එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො
චයතො ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසත්යත පස්සති

චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත
දුග්ගයත යථාකම්මූපයගසත්යතපජානාති. 

‘‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා 
සම්මාසම්බුද්යධනෙසපසාෙනීයාධම්මාඅක්ඛාතා.යස්මිංයනොඉයමධම්මා 

සංවිජ්ජන්ති තං මයං එතරහි සක්කයරොම ගරුං කයරොම මායනම පූයජම; 
සක්කත්වාගරුං කත්වාඋපනිස්සායවිහරාමා’’ති. 

83. එවං වුත්යතවස්සකායරොබ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතොඋපනන්ෙං

යසනාපතිංආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤතිභවංයසනාපති [මඤ්ඤසිඑවං

යසනාපති)සයා.කං.පී.), මඤ්ඤසියසනාපති)සී.), මඤ්ඤසි භවංයසනාපති

)ක.)] යදියමයභොන්යතොසක්කාතබ්බංසක්කයරොන්ති, ගරුංකාතබ්බං ගරුං

කයරොන්ති, මායනතබ්බං මායනන්ති, පූයජතබ්බං පූයජන්ති’’? ‘‘තග්ඝියම 

[තග්ඝයම )ක.)] යභොන්යතොසක්කාතබ්බං සක්කයරොන්ති, ගරුංකාතබ්බං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 
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පටුන 

ගරුංකයරොන්ති, මායනතබ්බංමායනන්ති, පූයජතබ්බං පූයජන්ති.ඉමඤ්චහි
යත යභොන්යතො න සක්කයරයයං න ගරුං කයරයයං න මායනයයං න 

පූයජයයං; අථ කිඤ්චරහි යත යභොන්යතො සක්කයරයයං ගරුං කයරයයං

මායනයයං පූයජයයං, සක්කත්වා ගරුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා

උපනිස්සාය විහයරයය’’න්ති? අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො
මගධමහාමත්යතො ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘කහං පන භවං

ආනන්යෙො එතරහි විහරතී’’ති? ‘‘යවළුවයන යඛොහං, බ්රාහ්මණ, එතරහි

විහරාමී’’ති. ‘‘කච්චි පන, යභො ආනන්ෙ, යවළුවනං රමණීයඤ්යචව
අප්පසද්ෙඤ්ච අප්පනිග්යඝොසඤ්ච විජනවාතං මනුස්සරාහස්යසයයකං 

[මනුස්සරාහයසයයකං )සී. සයා. කං. පී.)] පටිසල්ලානසාරුප්ප’’න්ති? 

‘‘තග්ඝ, බ්රාහ්මණ, යවළුවනං රමණීයඤ්යචව අප්පසද්ෙඤ්ච
අප්පනිග්යඝොසඤ්ච විජනවාතං මනුස්සරාහස්යසයයකං 

පටිසල්ලානසාරුප්පං, යථා තං තුම්හාදියසහි රක්ඛයකහි යගොපයකහී’’ති.

‘‘තග්ඝ, යභො ආනන්ෙ, යවළුවනං රමණීයඤ්යචව අප්පසද්ෙඤ්ච
අප්පනිග්යඝොසඤ්ච විජනවාතං මනුස්සරාහස්යසයයකං

පටිසල්ලානසාරුප්පං, යථාතංභවන්යතහිඣායීහිඣානසීලීහි. ඣායයනො
යචවභවන්යතොඣානසීලියනොච’’. 

‘‘එකමිොහං, යභො ආනන්ෙ, සමයං යසො භවං යගොතයමො යවසාලියං

විහරති මහාවයන කූටාගාරසාලායං. අථ ඛ්වාහං, යභො ආනන්ෙ, යයන
මහාවනං කූටාගාරසාලායයනයසොභවංයගොතයමොයතනුපසඞ්කමිං.තරච

පන යසො [තර ච යසො )සී. පී.)] භවං යගොතයමො අයනකපරියායයන
ඣානකථංකයථසි. ඣායීයචවයසොභවංයගොතයමොඅයහොසිඣානසීලීච.
සබ්බඤ්චපනයසොභවංයගොතයමොඣානං වණ්යණසී’’ති. 

84. ‘‘නචයඛො, බ්රාහ්මණ, යසොභගවාසබ්බංඣානංවණ්යණසි, නපි 

යසො භගවා සබ්බංඣානංන වණ්යණසීති.කථංරූපඤ්ච, බ්රාහ්මණ, යසො

භගවා ඣානං න වණ්යණසි? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො

කාමරාගපරියුට්ඨියතනයචතසා විහරතිකාමරාගපයරයතන, උප්පන්නස්සච

කාමරාගස්ස නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති; යසො කාමරාගංයයව
අන්තරං කරිත්වා ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති. 

බයාපාෙපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති බයාපාෙපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච

බයාපාෙස්ස නිස්සරණංයථාභූතංනප්පජානාති; යසොබයාපාෙංයයවඅන්තරං
කරිත්වා ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති.

ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසාවිහරතිථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්සච

ථිනමිද්ධස්ස නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති; යසො ථිනමිද්ධංයයව
අන්තරං කරිත්වා ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති.
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති 

උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස

නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති; යසො උද්ධච්චකුක්කුච්චංයයව අන්තරං
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කරිත්වා ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති.

විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය

ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති; යසො විචිකිච්ඡංයයව
අන්තරං කරිත්වා ඣායති පජ්ඣායති නිජ්ඣායති අපජ්ඣායති. එවරූපං 

යඛො, බ්රාහ්මණ, යසොභගවාඣානංනවණ්යණසි. 

‘‘කථං රූපඤ්ච, බ්රාහ්මණ, යසො භගවා ඣානං වණ්යණසි? ඉධ, 

බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං 
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං…යප.… තතියං

ඣානං… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවරූපං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යසොභගවාඣානංවණ්යණසී’’ති. 

‘‘ගාරය්හං කිර, යභො ආනන්ෙ, යසො භවං යගොතයමො ඣානං ගරහි, 

පාසංසං පසංසි.හන්ෙ, චොනිමයං, යභොආනන්ෙ, ගච්ඡාම; බහුකිච්චාමයං

බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සොනිත්වං, බ්රාහ්මණ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථ යඛො 
වස්සකායරොබ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතොආයස්මයතොආනන්ෙස්සභාසිතං 
අිකනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛො යගොපකයමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො අචිරපක්කන්යත
වස්සකායර බ්රාහ්මයණමගධමහාමත්යතආයස්මන්තංආනන්ෙංඑතෙයවොච
–‘‘යංයනොමයංභවන්තං ආනන්ෙංඅපුච්ඡිම්හාතංයනොභවංආනන්යෙොන

බයාකාසී’’ති. ‘‘නනුයත, බ්රාහ්මණ, අයවොචම්හා – ‘නත්ථි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
එකිකක්ඛුපි යතහි ධම්යමහි සබ්යබනසබ්බං සබ්බථාසබ්බං සමන්නාගයතො
යයහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයසොභගවාඅයහොසිඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො.

යසො හි, බ්රාහ්මණ, භගවා අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායෙතා, 

අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා, 

මග්ගඤ්ඤූ, මග්ගවිදූ, මග්ගයකොවියෙො. මග්ගානුගා ච පන එතරහි සාවකා 
විහරන්තිපච්ඡාසමන්නාගතා’’’ති. 

යගොපකයමොග්ගල්ලානසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. මහාපුණ්ණමසුත්තං 

85. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායෙ. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තෙහුයපොසයථ
පන්නරයස පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා ිකක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො 
අබ්යභොකායසනිසින්යනොයහොති.අථයඛොඅඤ්ඤතයරොිකක්ඛුඋට්ඨායාසනා
එකංසං චීවරං කත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං
එතෙයවොච– 
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‘‘පුච්යඡයයාහං, භන්යත, භගවන්තංකිඤ්චියෙවයෙසං, සයචයම භගවා

ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස යවයයාකරණායා’’ති. ‘‘යතන හි ත්වං, ිකක්ඛු, 

සයකආසයන නිසීදිත්වාපුච්ඡයොකඞ්ඛසී’’ති. 

86. අථයඛොයසොිකක්ඛුසයකආසයනනිසීදිත්වාභගවන්තංඑතෙයවොච

– ‘‘ඉයම නු යඛො, භන්යත, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා, යසයයථිෙං – 

රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො’’ති? ‘‘ඉයම යඛො, 

ිකක්ඛු, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා, යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, 

යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො ිකක්ඛු භගවයතො භාසිතං අිකනන්දිත්වා 

අනුයමොදිත්වා භගවන්තං උත්තරිං පඤ්හං පුච්ඡි – ‘‘ඉයම පන, භන්යත, 

පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා කිංමූලකා’’ති? ‘‘ඉයම යඛො, ිකක්ඛු, 

පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා ඡන්ෙමූලකා’’ති.‘‘තංයයවනුයඛො, භන්යත, උපාොනං

යත පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා, උොහු අඤ්ඤර පඤ්චහුපාොනක්ඛන්යධහි

උපාොන’’න්ති? ‘‘න යඛො, ිකක්ඛු, තංයයව උපාොනං යත

පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා, නාපි අඤ්ඤර පඤ්චහුපාොනක්ඛන්යධහි උපාොනං.

යයො යඛො, ිකක්ඛු, පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු ඡන්ෙරායගො තං තත්ථ
උපාොන’’න්ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු 

ඡන්ෙරාගයවමත්තතා’’ති? ‘‘සියා ිකක්ඛූ’’ති භගවා අයවොච ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, 

එකච්චස්ස එවංයහොති– ‘එවංරූයපො සියංඅනාගතමද්ධානං, එවංයවෙයනො

සියංඅනාගතමද්ධානං, එවංසඤ්යඤොසියංඅනාගතමද්ධානං, එවංසඞ්ඛායරො

සියං අනාගතමද්ධානං, එවංවිඤ්ඤායණො සියං අනාගතමද්ධාන’න්ති. එවං

යඛො, ිකක්ඛු, සියා පඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසුඡන්ෙරාගයවමත්තතා’’ති. 

‘‘කිත්තාවතාපන, භන්යත, ඛන්ධානංඛන්ධාධිවචනංයහොතී’’ති? ‘‘යං 

කිඤ්චි, ිකක්ඛු, රූපං–අතීතානාගතපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා, 

ඔළාරිකංවාසුඛුමංවා, හීනංවාපණීතංවා, යංදූයරසන්තියකවා –අයං
රූපක්ඛන්යධො. යා කාචියවෙනා–අතීතානාගතපච්චප්පන්නාඅජ්ඣත්තංවා 

බහිද්ධාවා, ඔළාරිකාවාසුඛුමාවා, හීනාවාපණීතාවා, යාදූයරසන්තියක
වා – අයං යවෙනාක්ඛන්යධො. යා කාචි සඤ්ඤා –
අතීතානාගතපච්චප්පන්නා…යප.… යා දූයර සන්තියක වා – අයං
සඤ්ඤාක්ඛන්යධො. යය යකචි සඞ්ඛාරා – අතීතානාගතපච්චප්පන්නා

අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධාවා, ඔළාරිකාවාසුඛුමාවා, හීනාවාපණීතාවා, යය
දූයර සන්තියක වා – අයං සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො. යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං –

අතීතානාගතපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා, ඔළාරිකං වා සුඛුමං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි යෙවෙහවග්යගො 

57 

පටුන 

වා, හීනංවාපණීතංවා, යංදූයරසන්තියකවා– අයංවිඤ්ඤාණක්ඛන්යධො.

එත්තාවතායඛො, ිකක්ඛු, ඛන්ධානංඛන්ධාධිවචනං යහොතී’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො රූපක්ඛන්ධස්ස 

පඤ්ඤාපනාය? යකො යහතු යකො පච්චයයො යවෙනාක්ඛන්ධස්ස

පඤ්ඤාපනාය? යකො යහතු යකො පච්චයයො සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස

පඤ්ඤාපනාය? යකො යහතු යකො පච්චයයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස

පඤ්ඤාපනාය? යකො යහතු යකො පච්චයයො විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස 

පඤ්ඤාපනායා’’ති? 

‘‘චත්තායරොයඛො, ිකක්ඛු, මහාභූතායහතු, චත්තායරොමහාභූතාපච්චයයො 

රූපක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු, ඵස්යසො පච්චයයො

යවෙනාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු, ඵස්යසො පච්චයයො

සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනාය. ඵස්යසො යහතු, ඵස්යසො පච්චයයො

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්සපඤ්ඤාපනාය.නාමරූපංයඛො, ිකක්ඛු, යහතු, නාමරූපං
පච්චයයොවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සපඤ්ඤාපනායා’’ති. 

87. ‘‘කථං පන, භන්යත, සක්කායදිට්ඨි යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යම අවිනීයතො සප්පුරිසානංඅෙස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්සඅයකොවියෙො
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති රූපවන්තං වා

අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මිං වා අත්තානං; යවෙනං අත්තයතො
සමනුපස්සතියවෙනාවන්තංවාඅත්තානංඅත්තනිවායවෙනංයවෙනායවා

අත්තානං; සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති සඤ්ඤාවන්තං වා අත්තානං

අත්තනි වා සඤ්ඤං සඤ්ඤාය වා අත්තානං; සඞ්ඛායර අත්තයතො
සමනුපස්සතිසඞ්ඛාරවන්තංවාඅත්තානංඅත්තනිවා සඞ්ඛායරසඞ්ඛායරසු

වා අත්තානං; විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති විඤ්ඤාණවන්තං වා 

අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. එවං යඛො, 

ිකක්ඛු, සක්කායදිට්ඨියහොතී’’ති. 

‘‘කථංපන, භන්යත, සක්කායදිට්ඨිනයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, සුතවා
අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියෙො අරියධම්යම
සුවිනීයතො සප්පුරිසානංෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සයකොවියෙොසප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සතිනරූපවන්තං වා අත්තානංන

අත්තනි වා රූපං න රූපස්මිං වා අත්තානං; න යවෙනං අත්තයතො
සමනුපස්සති න යවෙනාවන්තං වා අත්තානං න අත්තනි වා යවෙනං න

යවෙනාය වා අත්තානං; න සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති න
සඤ්ඤාවන්තං වා අත්තානං න අත්තනි වා සඤ්ඤං න සඤ්ඤාය වා

අත්තානං; න සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති න සඞ්ඛාරවන්තං වා

අත්තානං න අත්තනි වා සඞ්ඛායර න සඞ්ඛායරසු වා අත්තානං; න
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විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති න විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං න

අත්තනි වා විඤ්ඤාණංනවිඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. එවං යඛො, ිකක්ඛු, 

සක්කායදිට්ඨින යහොතී’’ති. 

88. ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, රූයප අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං 

නිස්සරණං? යකො යවෙනාය අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං? 

යකොසඤ්ඤායඅස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිංනිස්සරණං? යකොසඞ්ඛායරසු

අස්සායෙො, යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණං? යකො විඤ්ඤායණ අස්සායෙො, 

යකො ආදීනයවො, කිං නිස්සරණ’’න්ති? ‘‘යං යඛො, ිකක්ඛු, රූපං පටිච්ච

උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සං, අයංරූයපඅස්සායෙො.යංරූපංඅනිච්චංදුක්ඛං 

විපරිණාමධම්මං, අයං රූයප ආදීනයවො. යයො රූයප ඡන්ෙරාගවිනයයො 

ඡන්ෙරාගප්පහානං, ඉෙං රූයප නිස්සරණං. යං යඛො [යඤ්ච )සයා. කං.)], 

ිකක්ඛු, යවෙනංපටිච්ච…සඤ්ඤං පටිච්ච… සඞ්ඛායරපටිච්ච…විඤ්ඤාණං

පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං, අයං විඤ්ඤායණ අස්සායෙො. යං

විඤ්ඤාණං අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, අයං විඤ්ඤායණආදීනයවො.

යයො විඤ්ඤායණ ඡන්ෙරාගවිනයයො ඡන්ෙරාගප්පහානං, ඉෙං විඤ්ඤායණ
නිස්සරණ’’න්ති. 

89. ‘‘කථං පන, භන්යත, ජානයතො කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු

අහංකාරමමංකාරමානානුසයාන යහොන්තී’’ති? ‘‘යංකිඤ්චි, ිකක්ඛු, රූපං–
අතීතානාගතපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තං වාබහිද්ධාවාඔළාරිකංවාසුඛුමංවා

හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා – සබ්බං රූපං ‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’ති–එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සති.යාකාචියවෙනා…යාකාචි සඤ්ඤා…යයයකචිසඞ්ඛාරා…යං
කිඤ්චිවිඤ්ඤාණං–අතීතානාගතපච්චප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා
ඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියක වා–සබ්බං

විඤ්ඤාණං‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති–එවයමතං

යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. එවං යඛො, ිකක්ඛු, ජානයතො එවං
පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයකකායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු
අහංකාරමමංකාරමානානුසයාන යහොන්තී’’ති. 

90. අථ යඛො අඤ්ඤතරස්ස ිකක්ඛුයනො එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො 

උෙපාදි – ‘‘ඉති කිර, යභො, රූපං අනත්තා, යවෙනා අනත්තා, සඤ්ඤා

අනත්තා, සඞ්ඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණංඅනත්තා; අනත්තකතානිකම්මානි

කමත්තානං [කථමත්තානං)සං.නි.3.82)] ඵුසිස්සන්තී’’ති? අථයඛොභගවා 
තස්සිකක්ඛුයනොයචතසායචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායිකක්ඛූආමන්යතසි–

‘‘ඨානං යඛො පයනතං, ිකක්ඛයව, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො යමොඝපුරියසො
අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො තණ්හාධිපයතයයයන යචතසා සත්ථු සාසනං

අතිධාවිතබ්බං මඤ්යඤයය – ‘ඉති කිර, යභො, රූපං අනත්තා, යවෙනා 
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අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, සඞ්ඛාරා අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා; 

අනත්තකතානි කම්මානි කමත්තානං ඵුසිස්සන්තී’ති. පටිවිනීතා [පටිච්ච

විනීතා (සී.පී.), පටිපුච්ඡාමිවිනීතා)සයා.කං.)] යඛොයමතුම්යහ, ිකක්ඛයව, 
තරතරධම්යමසු’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, යවෙනා…සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං

නිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවා

තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං 

විපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, 

එයසොයම අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, යං
කිඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකං
වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා සබ්බං රූපං –

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. යා කාචි යවෙනා… යා කාචි සඤ්ඤා… යය
යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චප්පන්නං 
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා හීනංවා පණීතං වායං

දූයර සන්තියක වා සබ්බං විඤ්ඤාණං – ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවං

පස්සං, ිකක්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකොරූපස්මිම්පිනිබ්බින්ෙති, යවෙනායපි

නිබ්බින්ෙති, සඤ්ඤායපි නිබ්බින්ෙති, සඞ්ඛායරසුපි නිබ්බින්ෙති, 

විඤ්ඤාණස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති; නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති.

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

කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 
ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන සට්ඨිමත්තානං ිකක්ඛූනං
අනුපාොය ආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසූති. 

මහාපුණ්ණමසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. චූළපුණ්ණමසුත්තං 

91. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායෙ. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තෙහුයපොසයථ
පන්නරයස පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා ිකක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො
අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං

ිකක්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ජායනයය නු යඛො, 
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ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසොඅසප්පුරිසං– ‘අසප්පුරියසොඅයංභව’’’න්ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’.‘‘සාධු, ිකක්ඛයව; අට්ඨානයමතං, ිකක්ඛයව, අනවකායසො 
යං අසප්පුරියසො අසප්පුරිසං ජායනයය – ‘අසප්පුරියසො අයං භව’න්ති.

ජායනයය පන, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො සප්පුරිසං – ‘සප්පුරියසො අයං 

භව’’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, ිකක්ඛයව; එතම්පි යඛො, 

ිකක්ඛයව, අට්ඨානං අනවකායසො යං අසප්පුරියසො සප්පුරිසං ජායනයය –

‘සප්පුරියසො අයං භව’න්ති. අසප්පුරියසො, ිකක්ඛයව, 

අස්සද්ධම්මසමන්නාගයතො යහොති, අසප්පුරිසභත්ති [අසප්පුරිසභත්තී

)සබ්බත්ථ)] යහොති, අසප්පුරිසචින්තී යහොති, අසප්පුරිසමන්තී යහොති, 

අසප්පුරිසවායචො යහොති, අසප්පුරිසකම්මන්යතො යහොති, අසප්පුරිසදිට්ඨි 

[අසප්පුරිසදිට්ඨී)සබ්බත්ථ)] යහොති; අසප්පුරිසොනංයෙති’’. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අස්සද්ධම්මසමන්නාගයතො යහොති? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අස්සද්යධො යහොති, අහිරියකො යහොති, 

අයනොත්තප්පී යහොති, අප්පස්සුයතො යහොති, කුසීයතො යහොති, මුට්ඨස්සති

යහොති, දුප්පඤ්යඤො යහොති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො
අස්සද්ධම්මසමන්නාගයතො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසභත්ති යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසස්ස යය යත සමණබ්රාහ්මණා අස්සද්ධා අහිරිකා
අයනොත්තප්පියනො අප්පස්සුතා කුසීතා මුට්ඨස්සතියනො දුප්පඤ්ඤා තයාස්ස

මිත්තා යහොන්ති යත සහායා. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො
අසප්පුරිසභත්තියහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසචින්තී යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි

යචයතති, උභයබයාබාධායපි යචයතති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො 
අසප්පුරිසචින්තීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසමන්තී යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අත්තබයාබාධායපි මන්යතති, පරබයාබාධායපි

මන්යතති, උභයබයාබාධායපි මන්යතති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො 
අසප්පුරිසමන්තීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසවායචො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො මුසාවාදී යහොති, පිසුණවායචො යහොති, ඵරුසවායචො

යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො 
අසප්පුරිසවායචොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසකම්මන්යතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාොයී යහොති, 
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කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො
අසප්පුරිසකම්මන්යතො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසදිට්ඨි යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො එවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨී )සී. පී.), එවංදිට්ඨියකො )සයා.

කං.)] යහොති – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි

සුකතදුක්කටානං [සුක්කටදුක්කටානං )සී. පී.)] කම්මානං ඵලං විපායකො, 

නත්ථි අයං යලොයකො, නත්ථි පයරො යලොයකො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, 

නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා 

[සමග්ගතා )ක.)] සම්මාපටිපන්නා, යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං

සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
අසප්පුරියසො අසප්පුරිසදිට්ඨියහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසොඅසප්පුරිසොනංයෙති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

අසප්පුරියසො අසක්කච්චං ොනං යෙති, අසහත්ථා ොනං යෙති, අචිත්තීකත්වා 

ොනංයෙති, අපවිට්ඨංොනංයෙතිඅනාගමනදිට්ඨියකොොනංයෙති.එවංයඛො, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසොඅසප්පුරිසොනංයෙති. 

‘‘යසො, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො එවං අස්සද්ධම්මසමන්නාගයතො, එවං 

අසප්පුරිසභත්ති, එවං අසප්පුරිසචින්තී, එවං අසප්පුරිසමන්තී, එවං 

අසප්පුරිසවායචො, එවං අසප්පුරිසකම්මන්යතො, එවං අසප්පුරිසදිට්ඨි; එවං
අසප්පුරිසොනං ෙත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා යා අසප්පුරිසානං ගති 

තත්ථ උපපජ්ජති. කා ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසානං ගති? නිරයයො වා
තිරච්ඡානයයොනිවා. 

92. ‘‘ජායනයයනුයඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසං– ‘සප්පුරියසො

අයංභව’’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘සාධු, ිකක්ඛයව; ඨානයමතං, ිකක්ඛයව, 

විජ්ජති යං සප්පුරියසො සප්පුරිසං ජායනයය – ‘සප්පුරියසො අයං භව’න්ති.

ජායනයය පන, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො අසප්පුරිසං – ‘අසප්පුරියසො අයං

භව’’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, ිකක්ඛයව; එතම්පි යඛො, ිකක්ඛයව, 
ඨානං විජ්ජති යං සප්පුරියසො අසප්පුරිසං ජායනයය – ‘අසප්පුරියසො අයං 

භව’න්ති. සප්පුරියසො, ිකක්ඛයව, සද්ධම්මසමන්නාගයතො යහොති, 

සප්පුරිසභත්ති යහොති, සප්පුරිසචින්තී යහොති, සප්පුරිසමන්තී යහොති, 

සප්පුරිසවායචො යහොති, සප්පුරිසකම්මන්යතො යහොති, සප්පුරිසදිට්ඨි යහොති; 
සප්පුරිසොනංයෙති’’. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සද්ධම්මසමන්නාගයතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සද්යධො යහොති, හිරිමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, 

බහුස්සුයතොයහොති, ආරද්ධවීරියයොයහොති, උපට්ඨිතස්සතියහොති, පඤ්ඤවා

යහොති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසද්ධම්මසමන්නාගයතොයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසභත්තියහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසස්ස යය යත සමණබ්රාහ්මණා සද්ධා හිරිමන්යතො ඔත්තප්පියනො 
බහුස්සුතාආරද්ධවීරියාඋපට්ඨිතස්සතියනොපඤ්ඤවන්යතොතයාස්සමිත්තා

යහොන්ති, යතසහායා.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසභත්ති යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසචින්තීයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරියසො යනවත්තබයාබාධාය යචයතති, න පරබයාබාධාය යචයතති, න 

උභයබයාබාධාය යචයතති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසචින්තී
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසමන්තීයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරියසොයනවත්තබයාබාධාය මන්යතති, න පරබයාබාධායමන්යතති, න

උභයබයාබාධායමන්යතති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසමන්තී
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසවායචොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරියසොමුසාවාොපටිවිරයතොයහොති, පිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති, 

ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති. එවං

යඛො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසවායචොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසකම්මන්යතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාොනා

පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසකම්මන්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසදිට්ඨි යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරියසොඑවංදිට්ඨියහොති–‘අත්ථි දින්නං, අත්ථියට්ඨං, අත්ථිහුතං, අත්ථි

සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, අත්ථිඅයංයලොයකො, අත්ථිපයරො

යලොයකො, අත්ථිමාතා, අත්ථිපිතා, අත්ථිසත්තාඔපපාතිකා, අත්ථියලොයක
සමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මාපටිපන්නා යයඉමඤ්චයලොකංපරඤ්ච

යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරියසොසප්පුරිසදිට්ඨියහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සප්පුරිසොනං යෙති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරියසො සක්කච්චං ොනං යෙති, සහත්ථා ොනං යෙති, චිත්තීකත්වා ොනං 

යෙති, අනපවිට්ඨං ොනං යෙති, ආගමනදිට්ඨියකො ොනං යෙති. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරියසොසප්පුරිසොනංයෙති. 

‘‘යසො, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො එවං සද්ධම්මසමන්නාගයතො, එවං 

සප්පුරිසභත්ති, එවං සප්පුරිසචින්තී, එවං සප්පුරිසමන්තී, එවං

සප්පුරිසවායචො, එවං සප්පුරිසකම්මන්යතො, එවං සප්පුරිසදිට්ඨි; එවං
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පටුන 

සප්පුරිසොනංෙත්වාකායස්ස යභොපරංමරණායාසප්පුරිසානංගතිතත්ථ

උපපජ්ජති. කා ච, ිකක්ඛයව, සප්පුරිසානං ගති? යෙවමහත්තතා වා
මනුස්සමහත්තතාවා’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

චූළපුණ්ණමසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

යෙවෙහවග්යගොනිට්ඨියතොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

යෙවෙහංපඤ්චත්තයං, කින්ති-සාම-සුනක්ඛත්තං; 
සප්පාය-ගණ-යගොපක-මහාපුණ්ණචූළපුණ්ණඤ්චාති. 
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පටුන 

2. අනුපෙවග්ය ො 

1. අනුපෙසුත්තං 

93. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘පණ්ඩියතො, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො; මහාපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, 

සාරිපුත්යතො; පුථුපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො; හාසපඤ්යඤො 

[හාසුපඤ්යඤො)සී.පී.)], ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො; ජවනපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, 

සාරිපුත්යතො; තික්ඛපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො; නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, 

ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො; සාරිපුත්යතො, ිකක්ඛයව, අඩ්ඪමාසං

අනුපෙධම්මවිපස්සනං විපස්සති. තත්රිෙං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්තස්ස
අනුපෙධම්මවිපස්සනායයහොති. 

94. ‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතොවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්ච අකුසයලහි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 

විහරති. යය ච පඨයම ඣායන [පඨමජ්ඣායන )ක. සී. පී. ක.)] ධම්මා

විතක්යකොචවිචායරොචපීතිචසුඛඤ්චචිත්යතකග්ගතාච, ඵස්යසොයවෙනා
සඤ්ඤා යචතනා චිත්තං ඡන්යෙො අධියමොක්යඛො වීරියං සති උයපක්ඛා
මනසිකායරො – තයාස්ස ධම්මා අනුපෙවවත්ථිතා යහොන්ති. තයාස්ස ධම්මා

විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. යසො

එවං පජානාති – ‘එවං කිරයම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා
පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු අනුපායයො අනපායයො අනිස්සියතො

අප්පටිබද්යධො [අප්පටිබන්යධො )ක.)] විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො
විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති

පජානාති.තබ්බහුලීකාරා අත්ථිත්යවවස්ස [අත්ථියතවස්ස)සී.පී.)] යහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො විතක්කවිචාරානං වූපසමා 
අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යයච දුතියයඣායන

ධම්මා – අජ්ඣත්තං සම්පසායෙො ච පීති ච සුඛඤ්ච චිත්යතකග්ගතා ච, 
ඵස්යසොයවෙනාසඤ්ඤායචතනා චිත්තංඡන්යෙොඅධියමොක්යඛොවීරියං සති
උයපක්ඛාමනසිකායරො–තයාස්සධම්මාඅනුපෙවවත්ථිතායහොන්ති.තයාස්ස 

ධම්මාවිදිතාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති. 

යසො එවං පජානාති – ‘එවං කිරයම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා
පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු අනුපායයො අනපායයො අනිස්සියතො
අප්පටිබද්යධොවිප්පමුත්යතො විසංයුත්යතොවිමරියාදීකයතනයචතසාවිහරති.
යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති පජානාති. තබ්බහුලීකාරා
අත්ථිත්යවවස්සයහොති. 
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‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො පීතියා ච විරාගාඋයපක්ඛයකො ච 

විහරතිසයතොචසම්පජායනො, සුඛඤ්චකායයනපටිසංයවයෙති.යංතංඅරියා

ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යය ච තතියය ඣායන ධම්මා – සුඛඤ්ච සති ච

සම්පජඤ්ඤඤ්ච චිත්යතකග්ගතා ච, ඵස්යසො යවෙනා සඤ්ඤා යචතනා

චිත්තංඡන්යෙොඅධියමොක්යඛොවීරියංසතිඋයපක්ඛාමනසිකායරො – තයාස්ස

ධම්මාඅනුපෙවවත්ථිතායහොන්ති, තයාස්සධම්මාවිදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා

උපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති.යසොඑවං පජානාති–‘එවංකිරයම

ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු
අනුපායයොඅනපායයොඅනිස්සියතොඅප්පටිබද්යධොවිප්පමුත්යතොවිසංයුත්යතො 
විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති
පජානාති. තබ්බහුලීකාරාඅත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච 
පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යය ච
චතුත්යථඣායන ධම්මා – උයපක්ඛා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා පස්සද්ධත්තා

යචතයසො අනායභොයගො සතිපාරිසුද්ධි චිත්යතකග්ගතා ච, ඵස්යසො යවෙනා
සඤ්ඤා යචතනා චිත්තං ඡන්යෙො අධියමොක්යඛො වීරියං සති උයපක්ඛා
මනසිකායරො – තයාස්ස ධම්මා අනුපෙවවත්ථිතා යහොන්ති. තයාස්ස ධම්මා 

විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. යසො

එවං පජානාති – ‘එවං කිරයම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා
පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු අනුපායයො අනපායාඑ අනිස්සියතො
අප්පටිබද්යධොවිප්පමුත්යතොවිසංයුත්යතොවිමරියාදීකයතන යචතසාවිහරති.
යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති පජානාති. තබ්බහුලීකාරා
අත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං
සමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා
‘අනන්යතොආකායසො’තිආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති. යයච
ආකාසානඤ්චායතයන ධම්මා – ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා ච
චිත්යතකග්ගතා ච ඵස්යසො යවෙනා සඤ්ඤා යචතනා චිත්තං ඡන්යෙො
අධියමොක්යඛො වීරියං සති උයපක්ඛා මනසිකායරො – තයාස්ස ධම්මා

අනුපෙවවත්ථිතා යහොන්ති. තයාස්ස ධම්මා විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා

උපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති.යසොඑවංපජානාති–‘එවංකිරයම 

ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු
අනුපායයො අනපායයොඅනිස්සියතොඅප්පටිබද්යධොවිප්පමුත්යතොවිසංයුත්යතො
විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති
පජානාති.තබ්බහුලීකාරා අත්ථිත්යවවස්සයහොති. 
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‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. යය ච විඤ්ඤාණඤ්චායතයන ධම්මා –

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාචචිත්යතකග්ගතාච, ඵස්යසො යවෙනාසඤ්ඤා
යචතනාචිත්තංඡන්යෙොඅධියමොක්යඛොවීරියංසතිඋයපක්ඛාමනසිකායරො– 
තයාස්ස ධම්මා අනුපෙවවත්ථිතා යහොන්ති. තයාස්ස ධම්මා විදිතා

උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. යසො එවං 

පජානාති–‘එවංකිරයමධම්මාඅහුත්වාසම්යභොන්ති, හුත්වාපටියවන්තී’ති.
යසො යතසු ධම්යමසු අනුපායයො අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො
විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි
උත්තරිනිස්සරණ’න්තිපජානාති. තබ්බහුලීකාරාඅත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.
යය ච ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ධම්මා – ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා ච

චිත්යතකග්ගතා ච, ඵස්යසො යවෙනා සඤ්ඤා යචතනා චිත්තං ඡන්යෙො

අධියමොක්යඛො වීරියං සති උයපක්ඛා මනසිකායරො – තයාස්ස ධම්මා

අනුපෙවවත්ථිතා යහොන්ති. තයාස්ස ධම්මා විදිතා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා

උපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති.යසොඑවං පජානාති–‘එවංකිරයම

ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු
අනුපායයොඅනපායයොඅනිස්සියතොඅප්පටිබද්යධොවිප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො
විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති
පජානාති.තබ්බහුලීකාරාඅත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

95. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො තාය සමාපත්තියා සයතො වුට්ඨහති. යසො තාය

සමාපත්තියා සයතො වුට්ඨහිත්වා යය ධම්මා [යය යත ධම්මා )සී.)] අතීතා

නිරුද්ධාවිපරිණතායතධම්යම සමනුපස්සති – ‘එවංකිරයමධම්මාඅහුත්වා

සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො යතසු ධම්යමසු අනුපායයො
අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො
විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘අත්ථි උත්තරි නිස්සරණ’න්ති
පජානාති.තබ්බහුලීකාරාඅත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

96. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්යතො සබ්බයසො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවෙයතනියරොධං
උපසම්පජ්ජවිහරති. පඤ්ඤායචස්සදිස්වාආසවාපරික්ඛීණායහොන්ති.යසො
තාය සමාපත්තියා සයතො වුට්ඨහති. යසො තාය සමාපත්තියා සයතො
වුට්ඨහිත්වායයධම්මාඅතීතානිරුද්ධාවිපරිණතායත ධම්යමසමනුපස්සති

– ‘එවං කිරයම ධම්මා අහුත්වා සම්යභොන්ති, හුත්වා පටියවන්තී’ති. යසො
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පටුන 

යතසු ධම්යමසු අනුපායයො අනපායයො අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො 
විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසො ‘නත්ථි
උත්තරි නිස්සරණ’න්තිපජානාති.තබ්බහුලීකාරානත්ථිත්යවවස්සයහොති. 

97. ‘‘යංයඛොතං, ිකක්ඛයව, සම්මාවෙමායනොවයෙයය– ‘වසිප්පත්යතො

පාරමිප්පත්යතොඅරියස්මිංසීලස්මිං, වසිප්පත්යතොපාරමිප්පත්යතො අරියස්මිං

සමාධිස්මිං, වසිප්පත්යතො පාරමිප්පත්යතො අරියාය පඤ්ඤාය, වසිප්පත්යතො

පාරමිප්පත්යතොඅරියායවිමුත්තියා’ති, සාරිපුත්තයමවතංසම්මාවෙමායනො

වයෙයය – ‘වසිප්පත්යතො පාරමිප්පත්යතො අරියස්මිං සීලස්මිං, වසිප්පත්යතො

පාරමිප්පත්යතොඅරියස්මිංසමාධිස්මිං, වසිප්පත්යතො පාරමිප්පත්යතොඅරියාය

පඤ්ඤාය, වසිප්පත්යතොපාරමිප්පත්යතොඅරියාය විමුත්තියා’ති.යංයඛොතං, 

ිකක්ඛයව, සම්මාවෙමායනොවයෙයය– ‘භගවයතොපුත්යතොඔරයසොමුඛයතො

ජායතො ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො ධම්මොයායෙො යනො ආමිසොයායෙො’ති, 
සාරිපුත්තයමවතංසම්මාවෙමායනොවයෙයය–‘භගවයතොපුත්යතොඔරයසො 
මුඛයතො ජායතො ධම්මයජො ධම්මනිම්මියතො ධම්මොයායෙො යනො

ආමිසොයායෙො’ති. සාරිපුත්යතො, ිකක්ඛයව, තථාගයතන අනුත්තරං
ධම්මචක්කං පවත්තිතංසම්මයෙව අනුප්පවත්යතතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

අනුපෙසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. ඡබ්බියසොධනසුත්තං 

98. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති. තස්ස, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනොභාසිතංයනවඅිකනන්දිතබ්බංනප්පටික්යකොසිතබ්බං.
අනිකනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා පඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො –

‘චත්තායරොයම, ආවුයසො, යවොහාරායතනභගවතා ජානතාපස්සතාඅරහතා

සම්මාසම්බුද්යධනසම්මෙක්ඛාතා.කතයම චත්තායරො? දිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, 

සුයත සුතවාදිතා, මුයත මුතවාදිතා, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතවාදිතා – ඉයම

යඛො, ආවුයසො, චත්තායරොයවොහාරායතනභගවතාජානතාපස්සතාඅරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතා. කථං ජානයතො පනායස්මයතො, කථං
පස්සයතො ඉයමසු චතූසු යවොහායරසු අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං

විමුත්ත’න්ති? ඛීණාසවස්ස, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො වුසිතවයතො
කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස අනුප්පත්තසෙත්ථස්ස
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පරික්ඛීණභවසංයයොජනස්ස සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තස්ස අයමනුධම්යමො යහොති

යවයයාකරණාය – ‘දිට්යඨ යඛො අහං, ආවුයසො, අනුපායයො අනපායයො
අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො විමරියාදීකයතන

යචතසා විහරාමි. සුයත යඛො අහං, ආවුයසො…යප.… මුයත යඛො අහං, 

ආවුයසො… විඤ්ඤායත යඛො අහං, ආවුයසො, අනුපායයො අනපායයො
අනිස්සියතො අප්පටිබද්යධො විප්පමුත්යතො විසංයුත්යතො විමරියාදීකයතන 

යචතසාවිහරාමි. එවංයඛොයම, ආවුයසො, ජානයතොඑවංපස්සයතොඉයමසු

චතූසු යවොහායරසු අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං විමුත්ත’න්ති. තස්ස, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිතබ්බං අනුයමොදිතබ්බං.
‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උත්තරිං පඤ්යහො
පුච්ඡිතබ්යබො. 

99. ‘‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, උපාොනක්ඛන්ධා යතන භගවතා ජානතා 

පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතා. කතයම පඤ්ච? 

යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 

විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො – ඉයම යඛො, ආවුයසො, පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා
යතනභගවතා ජානතා පස්සතා අරහතාසම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතා.

කථං ජානයතො පනායස්මයතො, කථං පස්සයතො ඉයමසු පඤ්චසු

උපාොනක්ඛන්යධසු අනුපාොයආසයවහිචිත්තංවිමුත්ත’න්ති? ඛීණාසවස්ස, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො වුසිතවයතො කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස
අනුප්පත්තසෙත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසංයයොජනස්ස සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තස්ස

අයමනුධම්යමොයහොතියවයයාකරණාය–‘රූපංයඛොඅහං, ආවුයසො, අබලං

විරාගුනං [විරාගං )සී. පී.), විරාගුතං )ටීකා)] අනස්සාසිකන්ති විදිත්වා යය

රූයප උපායූපාොනා [උපයූපාොනා (ක.)] යචතයසො 
අධිට්ඨානාිකනියවසානුසයායතසංඛයාවිරාගා නියරොධා චාගාපටිනිස්සග්ගා

විමුත්තං යම චිත්තන්ති පජානාමි. යවෙනං යඛො අහං, ආවුයසො…යප.…

සඤ්ඤංයඛොඅහං, ආවුයසො…සඞ්ඛායරයඛොඅහං, ආවුයසො…විඤ්ඤාණං 

යඛො අහං, ආවුයසො, අබලං විරාගුනං අනස්සාසිකන්ති විදිත්වා යය
විඤ්ඤායණඋපායූපාොනා යචතයසොඅධිට්ඨානාිකනියවසානුසයායතසංඛයා
විරාගානියරොධාචාගාපටිනිස්සග්ගා විමුත්තංයමචිත්තන්තිපජානාමි.එවං

යඛො යම, ආවුයසො, ජානයතො එවං පස්සයතො ඉයමසු පඤ්චසු

උපාොනක්ඛන්යධසු අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං විමුත්ත’න්ති. තස්ස, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිතබ්බං, අනුයමොදිතබ්බං.
‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උත්තරිං පඤ්යහො
පුච්ඡිතබ්යබො. 

100. ‘‘‘ඡයමා, ආවුයසො, ධාතුයයො යතන භගවතා ජානතා පස්සතා

අරහතාසම්මාසම්බුද්යධනසම්මෙක්ඛාතා.කතමාඡ? පථවීධාතු, ආයපොධාතු, 

යතයජොධාතු, වායයොධාතු, ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු–ඉමායඛො, ආවුයසො, 
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ඡ ධාතුයයො යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන

සම්මෙක්ඛාතා. කථං ජානයතො පනායස්මයතො, කථං පස්සයතො ඉමාසු ඡසු

ධාතූසු අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං විමුත්ත’න්ති? ඛීණාසවස්ස, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුයනොවුසිතවයතොකතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස අනුප්පත්තසෙත්ථස්ස
පරික්ඛීණභවසංයයොජනස්ස සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තස්ස අයමනුධම්යමො යහොති

යවයයාකරණාය–‘පථවීධාතුංයඛොඅහං, ආවුයසො, නඅත්තයතොඋපගච්ඡිං, 
නච පථවීධාතුනිස්සිතං අත්තානං. යයච පථවීධාතුනිස්සිතාඋපායූපාොනා
යචතයසො අධිට්ඨානාිකනියවසානුසයා යතසං ඛයා විරාගා නියරොධා චාගා

පටිනිස්සග්ගා විමුත්තං යම චිත්තන්ති පජානාමි. ආයපොධාතුං යඛො අහං, 

ආවුයසො…යප.… යතයජොධාතුං යඛො අහං, ආවුයසො… වායයොධාතුං යඛො

අහං, ආවුයසො…ආකාසධාතුං යඛො අහං, ආවුයසො… විඤ්ඤාණධාතුං යඛො

අහං, ආවුයසො, න අත්තයතො උපගච්ඡිං, න ච විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිතං
අත්තානං. යය ච විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිතා උපායූපාොනා යචතයසො
අධිට්ඨානාිකනියවසානුසයායතසංඛයාවිරාගා නියරොධාචාගාපටිනිස්සග්ගා

විමුත්තං යම චිත්තන්තිපජානාමි. එවං යඛො යම, ආවුයසො, ජානයතො, එවං

පස්සයතොඉමාසුඡසුධාතූසුඅනුපාොයආසයවහිචිත්තංවිමුත්ත’න්ති. තස්ස, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිතබ්බං, අනුයමොදිතබ්බං.
‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උත්තරිං පඤ්යහො 
පුච්ඡිතබ්යබො. 

101. ‘‘‘ඡ යඛො පනිමානි, ආවුයසො, අජ්ඣත්තිකබාහිරානි 

[අජ්ඣත්තිකානි බාහිරානි )සයා. කං. පී.)] ආයතනානි යතන භගවතා 

ජානතාපස්සතා අරහතාසම්මාසම්බුද්යධනසම්මෙක්ඛාතානි.කතමානිඡ? 

චක්ඛුයචව රූපාච, යසොතඤ්චසද්ොච, ඝානඤ්චගන්ධාච, ජිව්හාචරසාච, 

කායයො ච යඵොට්ඨබ්බා ච, මයනො ච ධම්මා ච – ඉමානි යඛො, ආවුයසො, ඡ
අජ්ඣත්තිකබාහිරානි ආයතනානි යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතානි. කථං ජානයතො පනායස්මයතො, කථං
පස්සයතොඉයමසුඡසුඅජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසු අනුපාොය ආසයවහි

චිත්තං විමුත්ත’න්ති? ඛීණාසවස්ස, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො වුසිතවයතො 
කතකරණීයස්ස ඔහිතභාරස්ස අනුප්පත්තසෙත්ථස්ස 
පරික්ඛීණභවසංයයොජනස්ස සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තස්ස අයමනුධම්යමො යහොති

යවයයාකරණාය – ‘චක්ඛුස්මිං, ආවුයසො, රූයප චක්ඛුවිඤ්ඤායණ 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු යයො ඡන්යෙො යයො රායගො යා

නන්දී [නන්දි)සී.සයා.කං.පී.)] යාතණ්හායයචඋපායූපාොනායචතයසො 
අධිට්ඨානාිකනියවසානුසයායතසංඛයාවිරාගානියරොධාචාගාපටිනිස්සග්ගා

විමුත්තං යම චිත්තන්ති පජානාමි. යසොතස්මිං, ආවුයසො, සද්යෙ

යසොතවිඤ්ඤායණ…යප.…ඝානස්මිං, ආවුයසො, ගන්යධඝානවිඤ්ඤායණ…

ජිව්හාය, ආවුයසො, රයස ජිව්හාවිඤ්ඤායණ… කායස්මිං, ආවුයසො, 

යඵොට්ඨබ්යබ කායවිඤ්ඤායණ… මනස්මිං, ආවුයසො, ධම්යම
මයනොවිඤ්ඤායණ මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුයයොඡන්යෙො
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පටුන 

යයො රායගො යා නන්දී යා තණ්හා යය ච උපායූපාොනා යචතයසො
අධිට්ඨානාිකනියවසානුසයායතසංඛයාවිරාගානියරොධාචාගා පටිනිස්සග්ගා

විමුත්තං යම චිත්තන්ති පජානාමි. එවං යඛො යම, ආවුයසො, ජානයතො එවං 
පස්සයතොඉයමසුඡසුඅජ්ඣත්තිකබාහියරසුආයතයනසුඅනුපාොයආසයවහි

චිත්තං විමුත්ත’න්ති. තස්ස, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො ‘සාධූ’ති භාසිතං
අිකනන්දිතබ්බං අනුයමොදිතබ්බං. ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වාඋත්තරිංපඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො. 

102. ‘‘‘කථං ජානයතො පනායස්මයතො, කථං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච 
සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු

අහංකාරමමංකාරමානානුසයාසමූහතා’ති [සුසමූහතාති)සී.සයා.කං.පී.)]? 

ඛීණාසවස්ස, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො වුසිතවයතො කතකරණීයස්ස
ඔහිතභාරස්ස අනුප්පත්තසෙත්ථස්ස පරික්ඛීණභවසංයයොජනස්ස
සම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තස්ස අයමනුධම්යමො යහොති යවයයාකරණාය – ‘පුබ්යබ

යඛො අහං, ආවුයසො, අගාරියභූයතො සමායනො අවිද්ෙසු අයහොසිං. තස්ස යම
තථාගයතො වා තථාගතසාවයකො වා ධම්මං යෙයසසි. තාහං ධම්මං සුත්වා
තථාගයත සද්ධංපටිලිකං.යසොයතනසද්ධාපටිලායභනසමන්නාගයතොඉති

පටිසඤ්චික්ඛිං–සම්බායධො ඝරාවායසොරජාපයථො, අබ්යභොකායසොපබ්බජ්ජා.
නයෙං සුකරං අගාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං
සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා
කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායෙත්වාඅගාරස්මා අනගාරියංපබ්බයජයය’’’න්ති. 

‘‘යසොයඛොඅහං, ආවුයසො, අපයරනසමයයනඅප්පංවායභොගක්ඛන්ධං

පහාය මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය, අප්පං වාඤාතිපරිවට්ටං පහාය
මහන්තං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි
වත්ථානිඅච්ඡායෙත්වා අගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිං.යසොඑවංපබ්බජියතො
සමායනො ිකක්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො පාණාතිපාතං පහාය

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අයහොසිං නිහිතෙණ්යඩො නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී
ෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහාසිං. අදින්නාොනං පහාය 

අදින්නාොනා පටිවිරයතො අයහොසිං දින්නාොයී දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන 
සුචිභූයතන අත්තනා විහාසිං. අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී අයහොසිං
ආරාචාරීවිරයතොයමථුනාගාමධම්මා.මුසාවාෙංපහායමුසාවාොපටිවිරයතො
අයහොසිං සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයයකො අවිසංවාෙයකො 

යලොකස්ස. පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොඅයහොසිං, ඉයතො

සුත්වා න අමුර අක්ඛාතා ඉයමසං යභොය, අමුර වා සුත්වා න ඉයමසං

අක්ඛාතා අමූසං යභොය; ඉති ිකන්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා
අනුප්පොතාසමග්ගාරායමොසමග්ගරයතොසමග්ගනන්දීසමග්ගකරණං වාචං

භාසිතාඅයහොසිං.ඵරුසංවාචංපහායඵරුසායවාචායපටිවිරයතොඅයහොසිං; 
යාසාවාචා යනලාකණ්ණසුඛායපමනීයා හෙයඞ්ගමායපොරීබහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා අයහොසිං. සම්ඵප්පලාපං පහාය
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පටුන 

සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො අයහොසිං; කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී
විනයවාදී නිධානවතිං වාචං භාසිතා අයහොසිං කායලන සාපයෙසං
පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 

‘‘යසො බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො අයහොසිං, එකභත්තියකො
අයහොසිං රත්තූපරයතොවිරයතොවිකාලයභොජනා.නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනා
පටිවිරයතො අයහොසිං. මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා
පටිවිරයතො අයහොසිං. උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො අයහොසිං.

ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං, ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා 

පටිවිරයතො අයහොසිං, ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං; 

ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං, ොසිොසපටිග්ගහණා

පටිවිරයතො අයහොසිං, අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං, 

කුක්කුටසූකරපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං, 

හත්ථිගවස්සවළවපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං, 
යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා පටිවිරයතො අයහොසිං.

දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා පටිවිරයතොඅයහොසිං, කයවික්කයා පටිවිරයතො

අයහොසිං, තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො අයහොසිං, 

උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා පටිවිරයතො අයහොසිං, 
යඡෙනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතොඅයහොසිං. 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො අයහොසිං කායපරිහාරියකන චීවයරන, 

කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව [යයන යයන ච 

(ක.)] පක්කමිං සමාොයයව පක්කමිං. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො

යයනයයයනව යඩතිසපත්තභායරොවයඩති; එවයමවයඛොඅහං, ආවුයසො; 

සන්තුට්යඨො අයහොසිං කායපරිහාරියකන චීවයරන, කුච්ඡිපරිහාරියකන
පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමිං සමාොයයව පක්කමිං. යසො
ඉමිනා අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො අජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛං 
පටිසංයවයෙසිං. 

103. ‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී අයහොසිං

නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතංවිහරන්තං

අිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස

සංවරාය පටිපජ්ජිං; රක්ඛිං චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජිං.
යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායත්වා…යප.…
ජිව්හාය රසං සායත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.…

මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී අයහොසිං නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; 
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජිං; රක්ඛිං

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජිං. යසො ඉමිනා අරියයන 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

72 

පටුන 

ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො අජ්ඣත්තං අබයායසකසුඛං
පටිසංයවයෙසිං. 

‘‘යසො අිකක්කන්යත පටික්කන්යත සම්පජානකාරී අයහොසිං, 

ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී අයහොසිං, සමිඤ්ජියත පසාරියත

සම්පජානකාරීඅයහොසිං, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණසම්පජානකාරීඅයහොසිං, 

අසියත පීයත ඛායයත සායයත සම්පජානකාරී අයහොසිං, 

උච්චාරපස්සාවකම්යම සම්පජානකාරී අයහොසිං, ගයත ඨියත නිසින්යන
සුත්යතජාගරියතභාසියතතුණ්හීභායවසම්පජානකාරීඅයහොසිං. 

‘‘යසො ඉමිනා ච අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො, (ඉමාය ච

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

චූළහත්ථිපයෙොපයම] ඉමිනා ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො, 
ඉමිනාචඅරියයනසතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නාගයතොවිවිත්තංයසනාසනං
භජිං අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො
නිසීදිං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජං කායං පණධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. 

‘‘යසො අිකජ්ඣං යලොයක පහාය විගතාිකජ්යඣන යචතසා විහාසිං, 
අිකජ්ඣාය චිත්තංපරියසොයධසිං.බයාපාෙපයෙොසංපහායඅබයාපන්නචිත්යතො

විහාසිං සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපාෙපයෙොසා චිත්තං පරියසොයධසිං.
ථිනමිද්ධං පහාය විගතථිනමිද්යධො විහාසිං ආයලොකසඤ්ඤී සයතො

සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධසිං. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය

අනුද්ධයතො විහාසිං අජ්ඣත්තං, වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා
චිත්තංපරියසොයධසිං.විචිකිච්ඡංපහායතිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහාසිංඅකථංකථී

කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ඡායචිත්තංපරියසොයධසිං. 

104. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං…යප.… තතියං
ඣානං… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහාසිං. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමසිං. යසො ඉෙං දුක්ඛන්ති යථාභූතං

අබ්භඤ්ඤාසිං, අයං දුක්ඛසමුෙයයොති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අයං

දුක්ඛනියරොයධොති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී

පටිපොති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං; ඉයමආසවාති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, 
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අයං ආසවසමුෙයයොති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අයං ආසවනියරොයධොති

යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපොති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං.තස්සයමඑවං ජානයතොඑවං පස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තං

විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තංවිමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තංවිමුච්චිත්ථः  
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං අයහොසි. ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති අබ්භඤ්ඤාසිං. එවං යඛො යම, 

ආවුයසො, ජානයතො එවං පස්සයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය

බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු අහංකාරමමංකාරමානානුසයා සමූහතා’’ති. 

‘‘තස්ස, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිතබ්බං 
අනුයමොදිතබ්බං. ‘සාධූ’ති භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා එවමස්ස

වචනීයයො – ‘ලාභා යනො, ආවුයසො, සුලද්ධං යනො, ආවුයසො, යය මයං

ආයස්මන්තං තාදිසංසබ්රහ්මචාරිංසමනුපස්සාමා’’’ති [පස්සාමාති (සී.)]. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

ඡබ්බියසොධනසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. සප්පුරිසසුත්තං 

105. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘සප්පුරිසධම්මඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි 

අසප්පුරිසධම්මඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො? ඉධ, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො
උච්චාකුලා පබ්බජියතො යහොති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි 

උච්චාකුලාපබ්බජියතො, ඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූනඋච්චාකුලාපබ්බජිතා’ති.

යසොතාය උච්චාකුලීනතායඅත්තානුක්කංයසති, පරංවම්යභති.අයං [අයම්පි 

(සී. පී.)], ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො උච්චාකුලීනතාය යලොභධම්මා වා පරික්ඛයං

ගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං 

ගච්ඡන්ති. යනො යචපි උච්චාකුලා පබ්බජියතො යහොති; යසො ච යහොති 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වාතාය 

උච්චාකුලීනතායයනවත්තානුක්කංයසතිනපරංවම්යභති.අයං, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො මහාකුලා පබ්බජියතො

යහොති…යප.… [යථා උච්චාකුලවායර තථා විත්ථායරතබ්බං] 
මහායභොගකුලා පබ්බජියතො යහොති…යප.… උළාරයභොගකුලා පබ්බජියතො 
යහොති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි උළාරයභොගකුලා

පබ්බජියතො, ඉයමපනඤ්යඤ ිකක්ඛූනඋළාරයභොගකුලාපබ්බජිතා’ති.යසො

තායඋළාරයභොගතායඅත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති.අයම්පි, ිකක්ඛයව, 

අසප්පුරිසධම්යමො.සප්පුරියසොචයඛො, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති– ‘න

යඛොඋළාරයභොගතායයලොභධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි

උළාරයභොගකුලා පබ්බජියතො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසො පටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වාතාය

උළාරයභොගතාය යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

106. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසොඤායතොයහොතියසස්සී. යසො

ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛොම්හිඤායතොයසස්සී, ඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූ 

අප්පඤ්ඤාතා අප්යපසක්ඛා’ති. යසො යතනඤත්යතන [ඤායතන )සී.ක.), 

ඤාතත්යතන )සයා. කං. පී.)] අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති–‘න යඛොඤත්යතනයලොභධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, 

යෙොසධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති.

යනොයචපිඤායතොයහොතියසස්සී; යසොචයහොති ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො

සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ පුජ්යජො, යසො තත්ථ
පාසංයසො’ති. යසො පටිපෙංයයව අන්තරං කරිත්වා යතන ඤත්යතන 

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. යසො ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි ලාභී 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, ඉයම
පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ න ලාිකයනො
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති. යසො

යතන ලායභන අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 

අසප්පුරිසධම්යමො.සප්පුරියසො චයඛො, ිකක්ඛයව, ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘න

යඛොලායභනයලොභධම්මාවාපරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මාවාපරික්ඛයං

ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි ලාභී යහොති 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං; යසො ච

යහොති ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

75 

පටුන 

තත්ථපුජ්යජො, යසො තත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වා

යතනලායභනයනවත්තානුක්කංයසති, න පරංවම්යභති.අයම්පි, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො බහුස්සුයතො යහොති. යසො ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි බහුස්සුයතො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ න

බහුස්සුතා’ති. යසො යතනබාහුසච්යචනඅත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති.

අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො බාහුසච්යචන යලොභධම්මා වා පරික්ඛයං

ගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං 

ගච්ඡන්ති. යනො යචපි බහුස්සුයතො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසො පටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වායතන

බාහුසච්යචනයනවත්තානුක්කංයසති, නපරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො විනයධයරො යහොති. යසො ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි විනයධයරො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ න

විනයධරා’ති. යසො යතන විනයධරත්යතන අත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛො විනයධරත්යතනයලොභධම්මා වා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි විනයධයරො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ 

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වායතන

විනයධරත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො ධම්මකථියකො යහොති. යසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහංයඛොම්හිධම්මකථියකො, ඉයමපනඤ්යඤ ිකක්ඛූන

ධම්මකථිකා’ති. යසො යතන ධම්මකථිකත්යතන අත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘නයඛොධම්මකථිකත්යතනයලොභධම්මා

වා පරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යමොහධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි ධම්මකථියකො යහොති; යසො ච යහොති 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසො තත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වායතන

ධම්මකථිකත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 
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107. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො ආරඤ්ඤයකො යහොති. යසො 
ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහංයඛොම්හිආරඤ්ඤයකොඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූ

නආරඤ්ඤකා’ති. යසොයතනආරඤ්ඤකත්යතනඅත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො ආරඤ්ඤකත්යතනයලොභධම්මා

වා පරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යමොහධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි ආරඤ්ඤයකො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වායතන 

ආරඤ්ඤකත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො පංසුකූලියකො යහොති. යසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි පංසුකූලියකො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූන

පංසුකූලිකා’ති. යසො යතන පංසුකූලිකත්යතන අත්තානුක්කංයසති, පරං 

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛොපංසුකූලිකත්යතනයලොභධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි පංසුකූලියකො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසො පටිපෙංයයවඅන්තරංකරිත්වායතන

පංසුකූලිකත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො පිණ්ඩපාතියකො යහොති. යසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛොම්හිපිණ්ඩපාතියකො, ඉයම පනඤ්යඤිකක්ඛූන

පිණ්ඩපාතිකා’ති.යසොයතනපිණ්ඩපාතිකත්යතනඅත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛොපිණ්ඩපාතිකත්යතනයලොභධම්මා

වාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යමොහධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි පිණ්ඩපාතියකො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසොපටිපෙංයයවඅන්තරං කරිත්වායතන

පිණ්ඩපාතිකත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො රුක්ඛමූලියකො යහොති. යසො ඉති 

පටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහංයඛොම්හිරුක්ඛමූලියකො, ඉයමපනඤ්යඤිකක්ඛූන 

රුක්ඛමූලිකා’ති. යසො යතන රුක්ඛමූලිකත්යතන අත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

77 

පටුන 

ිකක්ඛයව, ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘නයඛොරුක්ඛමූලිකත්යතන යලොභධම්මා

වා පරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යමොහධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි රුක්ඛමූලියකො යහොති; යසො ච යහොති

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ

පුජ්යජො, යසොතත්ථපාසංයසො’ති.යසො පටිපෙංයයව අන්තරංකරිත්වායතන

රුක්ඛමූලිකත්යතන යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො යසොසානියකො යහොති…යප.… 
අබ්යභොකාසියකො යහොති… යනසජ්ජියකො යහොති… යථාසන්ථතියකො
යහොති… එකාසනියකො යහොති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි

එකාසනියකො, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ න එකාසනිකා’ති. යසො යතන

එකාසනිකත්යතන අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 

අසප්පුරිසධම්යමො.සප්පුරියසොචයඛො, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති– ‘න

යඛොඑකාසනිකත්යතනයලොභධම්මාවාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යෙොසධම්මාවා

පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, යමොහධම්මා වා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති. යනො යචපි 

එකාසනියකො යහොති; යසො ච යහොති ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො

සාමීචිප්පටිපන්යනො අනුධම්මචාරී, යසො තත්ථ පුජ්යජො, යසො තත්ථ
පාසංයසො’ති.යසො පටිපෙංයයවඅන්තරං කරිත්වා යතනඑකාසනිකත්යතන

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 

108. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං පඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි 

පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා ලාභී, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ
පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා න ලාිකයනො’ති. යසො තාය

පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘පඨමජ්ඣානසමාපත්තියාපි යඛො අතම්මයතා වුත්තා
භගවතා. යයන යයන හි මඤ්ඤන්ති තයතො තං යහොති අඤ්ඤථා’ති. යසො
අතම්මයතඤ්යඤව අන්තරං කරිත්වා තාය පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 

සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො විතක්කවිචාරානං වූපසමා 
අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං
සමාධිජංපීතිසුඛංදුතියං ඣානං…යප.…තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා ලාභී, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ 
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චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා න ලාිකයනො’ති. යසො තාය

චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, 

ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියාපි යඛො අතම්මයතා වුත්තා
භගවතා. යයන යයන හි මඤ්ඤන්ති තයතො තං යහොති අඤ්ඤථා’ති. යසො
අතම්මයතඤ්යඤව අන්තරං කරිත්වා තාය චතුත්ථජ්ඣානසමාපත්තියා

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං 
සමතික්කමාපටිඝසඤ්ඤානංඅත්ථඞ්ගමානානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා
‘අනන්යතො ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො

ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛොම්හි ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියාලාභී, 

ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා න ලාිකයනො’ති.

යසො තාය ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා අත්තානුක්කංයසති, පරං

වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියාපි යඛො
අතම්මයතා වුත්තා භගවතා. යයන යයනහි මඤ්ඤන්තිතයතො තං යහොති
අඤ්ඤථා’ති. යසො අතම්මයතඤ්යඤව අන්තරං කරිත්වා තාය

ආකාසානඤ්චායතනසමාපත්තියා යනවත්තානුක්කංයසති, නපරංවම්යභති.

අයම්පි, ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛොම්හි

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා ලාභී, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා න ලාිකයනො’ති. යසො තාය 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියා අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති.

අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියාපි යඛො අතම්මයතා
වුත්තාභගවතා.යයනයයනහිමඤ්ඤන්ති තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා’ති.
යසො අතම්මයතඤ්යඤව අන්තරං කරිත්වා තාය 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියායනවත්තානුක්කංයසති, නපරංවම්යභති.

අයම්පි, ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථිකිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.
යසොඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛොම්හිආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා

ලාභී, ඉයම පනඤ්යඤ ිකක්ඛූ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා න
ලාිකයනො’ති. යසො තාය ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා
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අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො.

සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 

‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපියඛොඅතම්මයතාවුත්තාභගවතා.යයන
යයනහිමඤ්ඤන්ති තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා’ති.යසොඅතම්මයතඤ්යඤව
අන්තරං කරිත්වා තාය ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා

යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, අසප්පුරියසො සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහංයඛොම්හියනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා

ලාභී, ඉයම පනඤ්යඤිකක්ඛූයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාන
ලාිකයනො’ති. යසො තාය යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා

අත්තානුක්කංයසති, පරං වම්යභති. අයම්පි, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො.

සප්පුරියසො ච යඛො, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –
‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියාපි යඛො අතම්මයතා වුත්තා
භගවතා. යයන යයන හි මඤ්ඤන්ති තයතො තං යහොති අඤ්ඤථා’ති. යසො 
අතම්මයතඤ්යඤව අන්තරං කරිත්වා තාය

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තියා යනවත්තානුක්කංයසති, න පරං

වම්යභති.අයම්පි, ිකක්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, සප්පුරියසො සබ්බයසො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවෙයතනියරොධං

උපසම්පජ්ජවිහරති. පඤ්ඤායචස්ස දිස්වාආසවා [එකච්යචආසවා )ක.)] 

පරික්ඛීණායහොන්ති.අයං [අයංයඛො)සයා.කං.)], ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනකිඤ්චි

මඤ්ඤති, නකුහිඤ්චිමඤ්ඤති, නයකනචිමඤ්ඤතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

සප්පුරිසසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තං 

109. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘යසවිතබ්බායසවිතබ්බං යවො, ිකක්ඛයව, ධම්මපරියායං 

යෙයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛො යතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘කායසමාචාරංපාහං [පහං )සබ්බත්ථ)], ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං කායසමාචාරං.
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වචීසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං වචීසමාචාරං. මයනොසමාචාරංපාහං, 

ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච

අඤ්ඤමඤ්ඤංමයනොසමාචාරං. චිත්තුප්පාෙංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි

– යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං චිත්තුප්පාෙං.

සඤ්ඤාපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤාපටිලාභං.

දිට්ඨිපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිපටිලාභං. 

අත්තභාවපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅත්තභාවපටිලාභ’’න්ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉමස්ස

යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං 

අවිභත්තස්ස, එවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි. 

110. ‘‘‘කායසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි– යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං කායසමාචාර’න්ති – ඉති යඛො 

පයනතං වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, 

කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා

පරිහායන්ති, එවරූයපොකායසමාචායරොනයසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්චයඛො, 

භන්යත, කායසමාචාරංයසවයතොඅකුසලා ධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, එවරූයපොකායසමාචායරො යසවිතබ්යබො. 

111. ‘‘කථංරූපං, භන්යත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො
පාණාතිපාතී යහොති ලුද්යෙො යලොහිතපාණ හතප්පහයත නිවිට්යඨො

අෙයාපන්යනො පාණභූයතසු; අදින්නාොයී යඛො පන යහොති, යං තං පරස්ස
පරවිත්තූපකරණංගාමගතංවාඅරඤ්ඤගතංවාතංඅදින්නං යථයයසඞ්ඛාතං 

ආොතා යහොති; කායමසුමිච්ඡාචාරී යඛො පන යහොති, යා තා මාතුරක්ඛිතා 
පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා 
යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිෙණ්ඩා අන්තමයසො 

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති – එවරූපං, 

භන්යත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මා පරිහායන්ති. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතෙණ්යඩො

නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී ෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති; 
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අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, යං තං පරස්ස
පරවිත්තූපකරණං ගාමගතං වා අරඤ්ඤගතං වා තං නාදින්නං 

යථයයසඞ්ඛාතං ආොතා යහොති; කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, යා තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා
මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා
යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිෙණ්ඩා අන්තමයසො

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපිතථාරූපාසුනචාරිත්තංආපජ්ජිතායහොති–එවරූපං, 

භන්යත, කායසමාචාරංයසවයතොඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති. ‘කායසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංකායසමාචාර’න්ති–
ඉතියංතංවුත්තංභගවතාඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘වචීසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංවචීසමාචාර’න්ති–ඉතියඛොපයනතං

වුත්තංභගවතා. කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, වචීසමාචාරං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, 

එවරූයපො වචීසමාචායරො න යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, 

වචීසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අිකවඩ්ඪන්ති එවරූයපොවචීසමාචායරොයසවිතබ්යබො. 

112. ‘‘කථංරූපං, භන්යත, වචීසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචොමුසාවාදී

යහොති, සභාගයතො [සභග්ගයතො )බහූසු)] වා පරිසාගයතො [පරිසග්ගයතො
)බහූසු)] වාඤාතිමජ්ඣගයතො වා පූගමජ්ඣගයතොවා රාජකුලමජ්ඣගයතො

වාඅිකනීයතොසක්ඛිපුට්යඨො–‘එහම්යභොපුරිස, යං ජානාසිතංවයෙහී’තියසො

අජානංවාආහ– ‘ජානාමී’ති, ජානංවාආහ– ‘නජානාමී’ති; අපස්සංවා

ආහ – ‘පස්සාමී’ති, පස්සං වාආහ – ‘න පස්සාමී’ති – ඉති [පස්ස ම.නි.

1.440සායලයයකසුත්යත] අත්තයහතුවාපරයහතුවා ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු 

[කිඤ්චක්ඛයහතු)සී.)] වා සම්පජානමුසාභාසිතායහොති; පිසුණවායචොයඛො

පනයහොති, ඉයතොසුත්වාඅමුත්රඅක්ඛාතා ඉයමසංයභොය, අමුරවාසුත්වා

ඉයමසංඅක්ඛාතාඅමූසංයභොය–ඉතිසමග්ගානංවා යභත්තා, ිකන්නානං

වා අනුප්පොතා, වග්ගාරායමො, වග්ගරයතො, වග්ගනන්දී, වග්ගකරණං වාචං

භාසිතා යහොති; ඵරුසවායචො යඛො පන යහොති, යා සා වාචා කණ්ඩකා 
කක්කසා ඵරුසා පරකටුකා පරාිකසජ්ජනී යකොධසාමන්තා

අසමාධිසංවත්තනිකා, තථාරූපිංවාචං භාසිතායහොති; සම්ඵප්පලාපීයඛොපන

යහොතිඅකාලවාදීඅභූතවාදීඅනත්ථවාදීඅධම්මවාදී අවිනයවාදී, අනිධානවතිං

වාචංභාසිතායහොතිඅකායලනඅනපයෙසංඅපරියන්තවතිංඅනත්ථසංහිතං – 

එවරූපං, භන්යත, වචීසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, 
කුසලාධම්මා පරිහායන්ති. 
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‘‘කථංරූපං, භන්යත, වචීසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති, කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො මුසාවාෙං
පහාය මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති සභාගයතො වා පරිසාගයතො වා
ඤාතිමජ්ඣගයතොවා පූගමජ්ඣගයතොවාරාජකුලමජ්ඣගයතොවාඅිකනීයතො

සක්ඛිපුට්යඨො – ‘එහම්යභොපුරිස, යං ජානාසිතංවයෙහී’තියසොඅජානංවා

ආහ– ‘නජානාමී’ති, ජානංවාආහ– ‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ– ‘න

පස්සාමී’ති, පස්සංවාආහ–‘පස්සාමී’ති – ඉතිඅත්තයහතුවාපරයහතුවා

ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා න සම්පජානමුසා භාසිතා යහොති; පිසුණං වාචං

පහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති, ඉයතො සුත්වානඅමුරඅක්ඛාතා

ඉයමසංයභොය, අමුර වාසුත්වාන ඉයමසංඅක්ඛාතාඅමූසංයභොය–ඉති
ිකන්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පොතා සමග්ගාරායමො

සමග්ගරයතොසමග්ගනන්දීසමග්ගකරණංවාචංභාසිතායහොති; ඵරුසංවාචං

පහාය ඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, යාසාවාචායනලාකණ්ණසුඛා
යපමනීයාහෙයඞ්ගමා යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපාතථාරූපිං වාචං

භාසිතා යහොති; සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති

කාලවාදී භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං භාසිතා

යහොතිකායලනසාපයෙසංපරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං–එවරූපං, භන්යත, 

වචීසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති. ‘වචීසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි–යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංවචීසමාචාර’න්ති – ඉතියංතංවුත්තං
භගවතා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘මයනොසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං මයනොසමාචාර’න්ති – ඉති යඛො

පයනතං වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, 

මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා

පරිහායන්තිඑවරූයපො මයනොසමාචායරොනයසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්චයඛො, 

භන්යත, මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්තිඑවරූයපොමයනොසමාචායරොයසවිතබ්යබො. 

113. ‘‘කථංරූපං, භන්යත, මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අිකජ්ඣාලුයහොති, යං තංපරස්සපරවිත්තූපකරණංතංඅිකජ්ඣාතායහොති–

‘අයහො වත යං පරස්ස තං මමස්සා’ති; බයාපන්නචිත්යතො යඛො පන යහොති

පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා හඤ්ඤන්තු වා වජ්ඣන්තු වා

උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා අයහසු’න්ති – එවරූපං, භන්යත, 

මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා
පරිහායන්ති. 
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පටුන 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අනිකජ්ඣාලු යහොති, යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං නාිකජ්ඣාතා

යහොති–‘අයහොවතයංපරස්සතංමමස්සා’ති; අබයාපන්නචිත්යතොයඛො පන

යහොති අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා අයවරා අබයාබජ්ඣා 

[අබයාපජ්ඣා (සී.සයා.කං.පී.ක.)] අනීඝාසුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’ති–

එවරූපං, භන්යත, මයනොසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, 

කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති. ‘මයනොසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි

– යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං
මයනොසමාචාර’න්ති–ඉතියංතංවුත්තංභගවතාඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

114. ‘‘‘චිත්තුප්පාෙංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංචිත්තුප්පාෙ’න්ති–ඉතියඛො පයනතං

වුත්තංභගවතා.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, චිත්තුප්පාෙං 

යසවයතොඅකුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූයපො 

චිත්තුප්පායෙො න යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, චිත්තුප්පාෙං

යසවයතොඅකුසලා ධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්තිඑවරූයපො
චිත්තුප්පායෙො යසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, චිත්තුප්පාෙං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අිකජ්ඣාලුයහොති, අිකජ්ඣාසහගයතන යචතසා විහරති; බයාපාෙවා යහොති, 

බයාපාෙසහගයතන යචතසා විහරති; වියහසවා යහොති, වියහසාසහගයතන

යචතසාවිහරති–එවරූපං, භන්යත, චිත්තුප්පාෙංයසවයතොඅකුසලාධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්ති. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, චිත්තුප්පාෙං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අනිකජ්ඣාලු යහොති, අනිකජ්ඣාසහගයතන යචතසා විහරති; අබයාපාෙවා 

යහොති, අබයාපාෙසහගයතන යචතසා විහරති; අවියහසවා යහොති, 

අවියහසාසහගයතන යචතසා විහරති – එවරූපං, භන්යත, චිත්තුප්පාෙං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.

‘චිත්තුප්පාෙංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංචිත්තුප්පාෙ’න්ති–ඉතියංතංවුත්තං
භගවතා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

115. ‘‘‘සඤ්ඤාපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – 

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ඤාපටිලාභ’න්ති

– ඉතියඛො පයනතංවුත්තංභගවතා.කිඤ්යචතං පටිච්චවුත්තං? යථාරූපං, 

භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

84 

පටුන 

ධම්මා පරිහායන්ති එවරූයපො සඤ්ඤාපටිලායභො න යසවිතබ්යබො; 

යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති එවරූයපො සඤ්ඤාපටිලායභො
යසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අිකජ්ඣාලුයහොති, අිකජ්ඣාසහගතායසඤ්ඤායවිහරති; බයාපාෙවායහොති, 

බයාපාෙසහගතාය සඤ්ඤාය විහරති; වියහසවා යහොති, වියහසාසහගතාය

සඤ්ඤායවිහරති–එවරූපං, භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභංයසවයතො අකුසලා

ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්ති. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

අනිකජ්ඣාලු යහොති, අනිකජ්ඣාසහගතාය සඤ්ඤාය විහරති; අබයාපාෙවා

යහොති, අබයාපාෙසහගතාය සඤ්ඤාය විහරති; අවියහසවා යහොති, 

අවියහසාසහගතායසඤ්ඤායවිහරති–එවරූපං, භන්යත, සඤ්ඤාපටිලාභං

යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති.

‘සඤ්ඤාපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤාපටිලාභ’න්ති – ඉති යං තං
වුත්තංභගවතා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

116. ‘‘‘දිට්ඨිපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි –යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිපටිලාභ’න්ති – ඉති යඛො

පයනතං වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, 

දිට්ඨිපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති එවරූයපො දිට්ඨිපටිලායභොන යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච යඛො, 

භන්යත, දිට්ඨිපටිලාභංයසවයතොඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මා
අිකවඩ්ඪන්ති– එවරූයපොදිට්ඨිපටිලායභොයසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, දිට්ඨිපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

එවංදිට්ඨියකො යහොති – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො, නත්ථි 

පයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තාඔපපාතිකා, නත්ථි
යලොයක සමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං

පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති – එවරූපං, 

භන්යත, දිට්ඨිපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මාපරිහායන්ති. 
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‘‘කථංරූපං, භන්යත, දිට්ඨිපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, භන්යත, එකච්යචො

එවංදිට්ඨියකො යහොති – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි යට්ඨං, අත්ථි හුතං, අත්ථි

සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලං විපායකො, අත්ථිඅයංයලොයකො, අත්ථිපයරො

යලොයකො, අත්ථිමාතා, අත්ථිපිතා, අත්ථි සත්තාඔපපාතිකා, අත්ථියලොයක
සමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මාපටිපන්නායය ඉමඤ්චයලොකංපරඤ්ච

යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති – එවරූපං, භන්යත, 

දිට්ඨිපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති. ‘දිට්ඨිපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං දිට්ඨිපටිලාභ’න්ති –
ඉතියංතංවුත්තංභගවතා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

117. ‘‘‘අත්තභාවපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං 
අත්තභාවපටිලාභ’න්ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං

පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලා

ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති – එවරූයපො

අත්තභාවපටිලායභො න යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, 

අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අිකවඩ්ඪන්ති–එවරූයපොඅත්තභාවපටිලායභොයසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, භන්යත, අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මා පරිහායන්ති? සබයාබජ්ඣං [සබයාපජ්ඣං )සී.

සයා. කං. පී. ක.)], භන්යත, අත්තභාවපටිලාභං අිකනිබ්බත්තයයතො

අපරිනිට්ඨිතභාවායඅකුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්ති; 

අබයාබජ්ඣං, භන්යත, අත්තභාවපටිලාභං අිකනිබ්බත්තයයතො 

පරිනිට්ඨිතභාවායඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති. 

‘අත්තභාවපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅත්තභාවපටිලාභ’න්ති–ඉති යංතං
වුත්තංභගවතාඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, 

විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභත්තස්ස, එවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

118. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛොත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා

සංඛිත්යතනභාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස, එවං විත්ථායරන 
අත්ථංආජානාසි. 

‘‘‘කායසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං කායසමාචාර’න්ති – ඉති යඛො
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පටුන 

පයනතං වුත්තං මයා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, සාරිපුත්ත, 

කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා 

පරිහායන්තිඑවරූයපොකායසමාචායරොනයසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්චයඛො, 

සාරිපුත්ත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති–එවරූයපො කායසමාචායරොයසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, සාරිපුත්ත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො 
පාණාතිපාතී යහොති ලුද්යෙො යලොහිතපාණ හතප්පහයත නිවිට්යඨො 

අෙයාපන්යනො පාණභූයතසු; අදින්නාොයී යඛො පන යහොති, යං තං පරස්ස
පරවිත්තූපකරණං ගාමගතංවාඅරඤ්ඤගතංවාතංඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතං

ආොතා යහොති; කායමසුමිච්ඡාචාරී යඛො පන යහොති, යා තා මාතුරක්ඛිතා
පිතුරක්ඛිතා මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා
යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිෙණ්ඩා අන්තමයසො

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති – එවරූපං, 

සාරිපුත්ත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මා පරිහායන්ති. 

‘‘කථංරූපං, සාරිපුත්ත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති? ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතෙණ්යඩො 

නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී ෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති; 

අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, යං තං පරස්ස
පරවිත්තූපකරණං ගාමගතං වා අරඤ්ඤගතං වා තං නාදින්නං

යථයයසඞ්ඛාතං ආොතා යහොති; කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, යා තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා
මාතාපිතුරක්ඛිතා භාතුරක්ඛිතා භගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා
යගොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සස්සාමිකා සපරිෙණ්ඩා අන්තමයසො

මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපිතථාරූපාසුනචාරිත්තංආපජ්ජිතායහොති–එවරූපං, 

සාරිපුත්ත, කායසමාචාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා

ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති. ‘කායසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්චඅඤ්ඤමඤ්ඤංකායසමාචාර’න්ති–
ඉතියංතංවුත්තංමයා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘වචීසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි …යප.…

මයනොසමාචාරංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධනවොමි…යප.… චිත්තුප්පාෙංපාහං, 

ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි…යප.… සඤ්ඤාපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, 

දුවියධන වොමි…යප.… දිට්ඨිපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන
වොමි…යප.…. 
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පටුන 

‘‘‘අත්තභාවපටිලාභංපාහං, ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්තභාවපටිලාභ’න්ති – ඉති යඛො 

පයනතං වුත්තං මයා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, සාරිපුත්ත, 

අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා 

පරිහායන්ති එවරූයපො අත්තභාවපටිලායභො න යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච

යඛො, සාරිපුත්ත, අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලාධම්මා පරිහායන්ති, 
කුසලා ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති–එවරූයපොඅත්තභාවපටිලායභොයසවිතබ්යබො. 

‘‘කථංරූපං, සාරිපුත්ත, අත්තභාවපටිලාභං යසවයතො අකුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති? සබයාබජ්ඣං, සාරිපුත්ත, 
අත්තභාවපටිලාභං අිකනිබ්බත්තයයතො අපරිනිට්ඨිතභාවාය අකුසලා ධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති; අබ්යාබජ්ඣං, සාරිපුත්ත, 

අත්තභාවපටිලාභං අිකනිබ්බත්තයයතො පරිනිට්ඨිතභාවාය අකුසලා ධම්මා

පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති. ‘අත්තභාවපටිලාභංපාහං, 

ිකක්ඛයව, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; තඤ්ච
අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්තභාවපටිලාභ’න්ති –ඉති යංතං වුත්තංමයාඉෙයමතං

පටිච්ච වුත්තං. ඉමස්ස යඛො, සාරිපුත්ත, මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො. 

119. ‘‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි –

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; යසොතවිඤ්යඤයයං සද්ෙංපාහං, සාරිපුත්ත, 

දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි; ඝානවිඤ්යඤයයං

ගන්ධංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; 

ජිව්හාවිඤ්යඤයයං රසංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි; කායවිඤ්යඤයයං යඵොට්ඨබ්බංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන

වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පි; මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මංපාහං, 

සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි–යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉමස්ස

යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං

අවිභත්තස්ස, එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. ‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයං

රූපංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි–යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති–

ඉති යඛො පයනතං වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, 

භන්යත, චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවයතො අකුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, 

කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූපං චක්ඛුවිඤ්යඤයයංරූපංනයසවිතබ්බං; 

යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවයතො අකුසලා

ධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්තිඑවරූපං චක්ඛුවිඤ්යඤයයං

රූපංයසවිතබ්බං.‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි

–යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති–ඉතියංතංවුත්තංභගවතාඉෙයමතං
පටිච්චවුත්තං. 
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‘‘යසොතවිඤ්යඤයයං සද්ෙංපාහං, සාරිපුත්ත…යප.… එවරූයපො 
යසොතවිඤ්යඤයයයො සද්යෙො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො
යසොතවිඤ්යඤයයයොසද්යෙොයසවිතබ්යබො… එවරූයපොඝානවිඤ්යඤයයයො
ගන්යධො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො ඝානවිඤ්යඤයයයො ගන්යධො
යසවිතබ්යබො… එවරූයපො ජිව්හාවිඤ්යඤයයයො රයසො න යසවිතබ්යබො…
එවරූයපො ජිව්හාවිඤ්යඤයයයො රයසො යසවිතබ්යබො… කායවිඤ්යඤයයං

යඵොට්ඨබ්බංපාහං, සාරිපුත්ත … එවරූයපො කායවිඤ්යඤයයයොයඵොට්ඨබ්යබො
න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො කායවිඤ්යඤයයයො යඵොට්ඨබ්යබො 
යසවිතබ්යබො. 

‘‘‘මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – 

යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං භගවතා.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මං

යසවයතොඅකුසලාධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූයපො 

මයනොවිඤ්යඤයයයොධම්යමොනයසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්චයඛො, භන්යත, 

මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති එවරූයපො මයනොවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො යසවිතබ්යබො.

‘මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි–යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යං තං වුත්තං භගවතා ඉෙයමතං පටිච්ච වුත්තං.

ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන

අත්ථංඅවිභත්තස්ස, එවංවිත්ථායරනඅත්ථං ආජානාමී’’ති. 

120. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛොත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා

සංඛිත්යතනභාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස, එවං විත්ථායරන 

අත්ථංආජානාසි. ‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයංරූපංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි

– යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං මයා.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, සාරිපුත්ත, චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං

යසවයතොඅකුසලාධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූපං

චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං න යසවිතබ්බං; යථාරූපඤ්ච යඛො, සාරිපුත්ත, 

චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති එවරූපං චක්ඛුවිඤ්යඤයයං රූපං යසවිතබ්බං.

‘චක්ඛුවිඤ්යඤයයංරූපංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි –යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති–ඉතියංතංවුත්තංමයා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘යසොතවිඤ්යඤයයං සද්ෙංපාහං, සාරිපුත්ත…යප.… එවරූයපො
යසොතවිඤ්යඤයයයො සද්යෙො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො 
යසොතවිඤ්යඤයයයොසද්යෙොයසවිතබ්යබො…එවරූයපොඝානවිඤ්යඤයයයො
ගන්යධො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො ඝානවිඤ්යඤයයයො ගන්යධො
යසවිතබ්යබො… එවරූයපො ජිව්හාවිඤ්යඤයයයො රයසො න යසවිතබ්යබො…
එවරූයපො ජිව්හාවිඤ්යඤයයයො රයසො යසවිතබ්යබො… එවරූයපො
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කායවිඤ්යඤයයයො යඵොට්ඨබ්යබො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො
කායවිඤ්යඤයයයොයඵොට්ඨබ්යබොයසවිතබ්යබො. 

‘‘මයනොවිඤ්යඤයයං ධම්මංපාහං, සාරිපුත්ත…යප.… එවරූයපො
මයනොවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො න යසවිතබ්යබො… එවරූයපො 
මයනොවිඤ්යඤයයයො ධම්යමො යසවිතබ්යබො. ‘මයනොවිඤ්යඤයයං

ධම්මංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි–යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති

–ඉතියංතංවුත්තංමයා ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං.ඉමස්සයඛො, සාරිපුත්ත, 
මයාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවං විත්ථායරනඅත්යථොෙට්ඨබ්යබො. 

121. ‘‘චීවරංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 

අයසවිතබ්බම්පි…යප.… පිණ්ඩපාතංපාහං, සාරිපුත්ත… යසනාසනංපාහං, 

සාරිපුත්ත…ගාමංපාහං, සාරිපුත්ත…නිගමංපාහං, සාරිපුත්ත…නගරංපාහං, 

සාරිපුත්ත…ජනපෙංපාහං, සාරිපුත්ත…පුග්ගලංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන

වොමි– යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉමස්ස

යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං 

අවිභත්තස්ස, එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. ‘චීවරංපාහං, සාරිපුත්ත, 

දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යඛො පයනතං

වුත්තං භගවතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, චීවරං

යසවයතොඅකුසලාධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූපං

චීවරංනයසවිතබ්බං; යථාරූපඤ්ච යඛො, භන්යත, චීවරංයසවයතොඅකුසලා

ධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති එවරූපංචීවරංයසවිතබ්බං.

‘චීවරංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි–යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති
–ඉතියංතංවුත්තංභගවතාඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘පිණ්ඩපාතංපාහං, සාරිපුත්ත…යප.… එවරූයපො පිණ්ඩපායතො න 

යසවිතබ්යබො… එවරූයපො පිණ්ඩපායතො යසවිතබ්යබො… යසනාසනංපාහං, 
සාරිපුත්ත…යප.… එවරූපං යසනාසනං න යසවිතබ්බං… එවරූපං

යසනාසනංයසවිතබ්බං… ගාමංපාහං, සාරිපුත්ත …යප.…එවරූයපොගායමො
නයසවිතබ්යබො…එවරූයපො ගායමොයසවිතබ්යබො…එවරූයපොනිගයමොන
යසවිතබ්යබො… එවරූයපො නිගයමො යසවිතබ්යබො… එවරූපං නගරං න
යසවිතබ්බං… එවරූපං නගරං යසවිතබ්බං… එවරූයපො ජනපයෙො න
යසවිතබ්යබො…එවරූයපොජනපයෙො යසවිතබ්යබො. 

‘‘‘පුග්ගලංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තංභගවතා.කිඤ්යචතංපටිච්ච

වුත්තං? යථාරූපං, භන්යත, පුග්ගලංයසවයතොඅකුසලා ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, 

කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති එවරූයපො පුග්ගයලො න යසවිතබ්යබො; 
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යථාරූපඤ්චයඛො, භන්යත, පුග්ගලංයසවයතොඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, 
කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති එවරූයපො පුග්ගයලො යසවිතබ්යබො.

‘පුග්ගලංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති–ඉතියංතංවුත්තංභගවතාඉෙයමතංපටිච්චවුත්තන්ති.

ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භගවතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන
අත්ථංඅවිභත්තස්සඑවං විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

122. ‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛොත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා

සංඛිත්යතන භාසිතස්ස, විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන 

අත්ථංආජානාසි. ‘චීවරංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධනවොමි –යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං මයා. කිඤ්යචතං පටිච්ච 

වුත්තං? යථාරූපං, සාරිපුත්ත, චීවරංයසවයතොඅකුසලා ධම්මාඅිකවඩ්ඪන්ති, 

කුසලාධම්මාපරිහායන්තිඑවරූපංචීවරංනයසවිතබ්බං; යථාරූපඤ්චයඛො, 

සාරිපුත්ත, චීවරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා 

අිකවඩ්ඪන්ති එවරූපං චීවරං යසවිතබ්බං. ‘චීවරංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන

වොමි – යසවිතබ්බම්පි, අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යං තං වුත්තං මයා
ඉෙයමතං පටිච්ච වුත්තං. )යථා පඨමං තථා විත්ථායරතබ්බං) එවරූයපො
පිණ්ඩපායතො… එවරූපං යසනාසනං… එවරූයපො ගායමො… එවරූයපො
නිගයමො…එවරූපංනගරං…එවරූයපොජනපයෙො. 

‘‘‘පුග්ගලංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං මයා. කිඤ්යචතං පටිච්ච

වුත්තං? යථාරූපං, සාරිපුත්ත, පුග්ගලං යසවයතො අකුසලා ධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති එවරූයපො පුග්ගයලො න

යසවිතබ්යබො; යථාරූපඤ්ච යඛො, සාරිපුත්ත, පුග්ගලං යසවයතො අකුසලා

ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අිකවඩ්ඪන්ති එවරූයපො පුග්ගයලො

යසවිතබ්යබො. ‘පුග්ගලංපාහං, සාරිපුත්ත, දුවියධන වොමි – යසවිතබ්බම්පි, 
අයසවිතබ්බම්පී’ති–ඉතියංතංවුත්තංමයාඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං.ඉමස්ස

යඛො, සාරිපුත්ත, මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්යථො
ෙට්ඨබ්යබො. 

123. ‘‘සබ්යබපි යච, සාරිපුත්ත, ඛත්තියා ඉමස්ස මයා සංඛිත්යතන

භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජායනයයං, සබ්යබසානම්පිස්ස 

ඛත්තියානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සබ්යබපි යච, සාරිපුත්ත, 

බ්රාහ්මණා…යප.… සබ්යබපි යච, සාරිපුත්ත, යවස්සා… සබ්යබපි යච, 

සාරිපුත්ත, සුද්ො ඉමස්ස මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන

අත්ථං ආජායනයයං, සබ්යබසානම්පිස්ස සුද්ොනං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය.

සයෙවයකොපි යච, සාරිපුත්ත, යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො
සස්සමණබ්රාහ්මණීපජාසයෙවමනුස්සාඉමස්සමයා සංඛිත්යතනභාසිතස්ස

එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජායනයය, සයෙවකස්සපිස්ස යලොකස්ස 
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සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණයා පජාය සයෙවමනුස්සාය
දීඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමයනොආයස්මාසාරිපුත්යතො භගවයතොභාසිතං
අිකනන්දීති. 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. බහුධාතුකසුත්තං 

124. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘යානිකානිචි, ිකක්ඛයව, භයානිඋප්පජ්ජන්තිසබ්බානිතානි බාලයතො

උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො; යය යකචිඋපද්ෙවා උප්පජ්ජන්තිසබ්යබ

යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො; යය යකචි උපසග්ගා

උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො.

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, නළාගාරා වා තිණාගාරා වා අග්ගි මුත්යතො 

[අග්ගිමුක්යකො)සී. පී.)] කූටාගාරානිපිෙහතිඋල්ලිත්තාවලිත්තානිනිවාතානි

ඵුසිතග්ගළානි පිහිතවාතපානානි; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, යානි කානිචි

භයානි උප්පජ්ජන්ති සබ්බානි තානි බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො

පණ්ඩිතයතො; යය යකචි උපද්ෙවා උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ යත බාලයතො

උප්පජ්ජන්ති, යනොපණ්ඩිතයතො; යයයකචිඋපසග්ගාඋප්පජ්ජන්තිසබ්යබ

යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො. ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, 

සප්පටිභයයො බායලො, අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො; සඋපද්ෙයවො බායලො, 

අනුපද්ෙයවො පණ්ඩියතො; සඋපසග්යගො බායලො, අනුපසග්යගො පණ්ඩියතො.

නත්ථි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතයතොභයං, නත්ථිපණ්ඩිතයතොඋපද්ෙයවො, නත්ථි

පණ්ඩිතයතො උපසග්යගො. තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, ‘පණ්ඩිතා භවිස්සාම

වීමංසකා’ති– එවඤ්හියවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච–‘‘කිත්තාවතා

නු යඛො, භන්යත, පණ්ඩියතො ිකක්ඛු ‘වීමංසයකො’ති අලං වචනායා’’ති? 

‘‘යයතො යඛො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු ධාතුකුසයලො ච යහොති, ආයතනකුසයලො ච

යහොති, පටිච්චසමුප්පාෙකුසයලො ච යහොති, ඨානාඨානකුසයලො ච යහොති –

එත්තාවතා යඛො, ආනන්ෙ, පණ්ඩියතො ිකක්ඛු ‘වීමංසයකො’ති අලං
වචනායා’’ති. 

125. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, ‘ධාතුකුසයලො ිකක්ඛූ’ති අලං 

වචනායා’’ති? ‘‘අට්ඨාරස යඛො ඉමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො – චක්ඛුධාතු, 
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රූපධාතු, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු; යසොතධාතු, සද්ෙධාතු, යසොතවිඤ්ඤාණධාතු; 

ඝානධාතු, ගන්ධධාතු, ඝානවිඤ්ඤාණධාතු; ජිව්හාධාතු, රසධාතු, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු; කායධාතු, යඵොට්ඨබ්බධාතු, කායවිඤ්ඤාණධාතු; 

මයනොධාතු, ධම්මධාතු, මයනොවිඤ්ඤාණධාතු.ඉමායඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨාරස

ධාතුයයොයයතොජානාතිපස්සති–එත්තාවතාපියඛො, ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලො 
ිකක්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති. 

‘‘සියාපන, භන්යත, අඤ්යඤොපිපරියායයො, යථා‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’ති 

අලංවචනායා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ.ඡයමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො–පථවීධාතු, 

ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු. ඉමා

යඛො, ආනන්ෙ, ඡ ධාතුයයො යයතො ජානාති පස්සති – එත්තාවතාපි යඛො, 

ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලං වචනායා’’ති. 

‘‘සියාපන, භන්යත, අඤ්යඤොපිපරියායයො, යථා‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’ති 

අලංවචනායා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ.ඡයමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො –සුඛධාතු, 

දුක්ඛධාතු, යසොමනස්සධාතු, යෙොමනස්සධාතු, උයපක්ඛාධාතු, අවිජ්ජාධාතු.

ඉමායඛො, ආනන්ෙ, ඡධාතුයයොයයතොජානාතිපස්සති–එත්තාවතාපියඛො, 

ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති. 

‘‘සියාපන, භන්යත, අඤ්යඤොපිපරියායයො, යථා‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’ති 

අලංවචනායා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ.ඡයමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො–කාමධාතු, 

යනක්ඛම්මධාතු, බයාපාෙධාතු, අබයාපාෙධාතු, විහිංසාධාතු, අවිහිංසාධාතු.

ඉමා යඛො, ආනන්ෙ, ඡධාතුයයොයයතොජානාතිපස්සති–එත්තාවතාපියඛො, 

ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලො ිකක්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති. 

‘‘සියාපන, භන්යත, අඤ්යඤොපිපරියායයො, යථා‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’ති 

අලං වචනායා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ. තිස්යසො ඉමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො –

කාමධාතු, රූපධාතු, අරූපධාතු.ඉමායඛො, ආනන්ෙ, තිස්යසොධාතුයයොයයතො

ජානාතිපස්සති–එත්තාවතාපියඛො, ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලං
වචනායා’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අඤ්යඤොපිපරියායයො, යථා ‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’ති

අලං වචනායා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ. ද්යව ඉමා, ආනන්ෙ, ධාතුයයො – 

සඞ්ඛතාධාතු, අසඞ්ඛතාධාතු. ඉමා යඛො, ආනන්ෙ, ද්යව ධාතුයයො යයතො

ජානාතිපස්සති– එත්තාවතාපියඛො, ආනන්ෙ, ‘ධාතුකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලං
වචනායා’’ති. 

126. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, ‘ආයතනකුසයලො ිකක්ඛූ’ති අලං 

වචනායා’’ති? ‘‘ඡයඛොපනිමානි, ආනන්ෙ, අජ්ඣත්තිකබාහිරානිආයතනානි
–චක්ඛුයචව රූපාචයසොතඤ්චසද්ොචඝානඤ්චගන්ධාචජිව්හාචරසාච
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පටුන 

කායයො ච යඵොට්ඨබ්බා ච මයනො ච ධම්මා ච. ඉමානි යඛො, ආනන්ෙ, ඡ

අජ්ඣත්තිකබාහිරානිආයතනානි යයතොජානාතිපස්සති–එත්තාවතායඛො, 

ආනන්ෙ, ‘ආයතනකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලං වචනායා’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, ‘පටිච්චසමුප්පාෙකුසයලො ිකක්ඛූ’ති අලං

වචනායා’’ති? ‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුඑවං පජානාති–‘ඉමස්මිංසතිඉෙංයහොති, 

ඉමස්සුප්පාොඉෙංඋප්පජ්ජති, ඉමස්මිංඅසති ඉෙංනයහොති, ඉමස්සනියරොධා

ඉෙං නිරුජ්ඣති, යදිෙං – අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 

සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවෙනා, යවෙනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපාොනං, උපාොනපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා සම්භවන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුෙයයොයහොති.අවිජ්ජායත්යවව

අයසසවිරාගනියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, සඞ්ඛාරනියරොධා

විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො, 

නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො, සළායතනනියරොධාඵස්සනියරොයධො, 

ඵස්සනියරොධා යවෙනානියරොයධො, යවෙනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, 

තණ්හානියරොධා උපාොනනියරොයධො, උපාොනනියරොධා භවනියරොයධො, 

භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස

යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො යහොති’.එත්තාවතායඛො, ආනන්ෙ, 

‘පටිච්චසමුප්පාෙකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලං වචනායා’’ති. 

127. ‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, ‘ඨානාඨානකුසයලො ිකක්ඛූ’ති අලං 

වචනායා’’ති? ‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛු ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො කඤ්චි [කිඤ්චි )සයා. කං. ක.)] සඞ්ඛාරං 

නිච්චයතොඋපගච්යඡයය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’තිපජානාති; ‘ඨානඤ්චයඛො

එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජයනො කඤ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චයතො උපගච්යඡයය, 

ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං

දිට්ඨිසම්පන්යනොපුග්ගයලොකඤ්චි සඞ්ඛාරංසුඛයතොඋපගච්යඡයය, යනතං

ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජයනො

කඤ්චි සඞ්ඛාරං සුඛයතො උපගච්යඡයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති.
‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලොකඤ්චි ධම්මං 

අත්තයතොඋපගච්යඡයය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’තිපජානාති, ‘ඨානඤ්චයඛො

එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජයනො කඤ්චි ධම්මං අත්තයතො උපගච්යඡයය, 
ඨානයමතංවිජ්ජතී’තිපජානාති. 

128. ‘‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො

මාතරංජීවිතායවොයරොයපයය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච

යඛොඑතංවිජ්ජතියංපුථුජ්ජයනොමාතරංජීවිතායවොයරොයපයය, ඨානයමතං 
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විජ්ජතී’ති පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො 
පුග්ගයලො පිතරං ජීවිතා යවොයරොයපයය…යප.… අරහන්තං ජීවිතා

යවොයරොයපයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘අට්ඨානයමතං
අනවකායසො යං දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො දුට්ඨචිත්යතො තථාගතස්ස 

යලොහිතං උප්පායෙයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො

එතංවිජ්ජතියං පුථුජ්ජයනොදුට්ඨචිත්යතොතථාගතස්සයලොහිතංඋප්පායෙයය, 
ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො සඞ්ඝං ිකන්යෙයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති

පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජයනො සඞ්ඝං ිකන්යෙයය, 
ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං 

දිට්ඨිසම්පන්යනො පුග්ගයලො අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දියසයය, යනතං ඨානං

විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං පුථුජ්ජයනො අඤ්ඤං

සත්ථාරංඋද්දියසයය, ඨානයමතංවිජ්ජතී’තිපජානාති. 

129. ‘‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යව 

අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්යජයයං, යනතං ඨානං 

විජ්ජතී’තිපජානාති; ‘ඨානඤ්චයඛොඑතංවිජ්ජතියංඑකිස්සායලොකධාතුයා

එයකො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො උප්පජ්යජයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති
පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යව

රාජායනො චක්කවත්තියනො අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්යජයයං, යනතං ඨානං

විජ්ජතී’තිපජානාති; ‘ඨානඤ්චයඛොඑතංවිජ්ජතියං එකිස්සායලොකධාතුයා

එයකොරාජාචක්කවත්තීඋප්පජ්යජයය, ඨානයමතංවිජ්ජතී’ති පජානාති. 

130. ‘‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං ඉත්ථී අරහං අස්ස

සම්මාසම්බුද්යධො, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං

විජ්ජති යං පුරියසො අරහං අස්ස සම්මාසම්බුද්යධො, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති

පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං ඉත්ථී රාජා අස්ස චක්කවත්තී, 

යනතං ඨානංවිජ්ජතී’තිපජානාති; ‘ඨානඤ්චයඛොඑතංවිජ්ජතියංපුරියසො

රාජා අස්ස චක්කවත්තී, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං

අනවකායසො යං ඉත්ථී සක්කත්තං කයරයය … මාරත්තං කයරයය…

බ්රහ්මත්තං කයරයය, යනතංඨානංවිජ්ජතී’තිපජානාති; ‘ඨානඤ්චයඛොඑතං
විජ්ජතියංපුරියසො සක්කත්තං කයරයය…මාරත්තංකයරයය…බ්රහ්මත්තං

කයරයය, ඨානයමතංවිජ්ජතී’තිපජානාති. 

131. ‘‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං කායදුච්චරිතස්ස ඉට්යඨො 

කන්යතො මනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති

පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං කායදුච්චරිතස්ස අනිට්යඨො

අකන්යතො අමනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති
පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං වචීදුච්චරිතස්ස…යප.… යං 

මයනොදුච්චරිතස්ස ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, 
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යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං
වචීදුච්චරිතස්ස…යප.… යං මයනොදුච්චරිතස්ස අනිට්යඨො අකන්යතො

අමනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, ඨානයමතං විජ්ජතීති පජානාති.
‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං කායසුචරිතස්ස අනිට්යඨො අකන්යතො 

අමනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; 

‘ඨානඤ්චයඛොඑතං විජ්ජතියංකායසුචරිතස්ස ඉට්යඨොකන්යතොමනායපො

විපායකො නිබ්බත්යතයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං
අනවකායසො යං වචීසුචරිතස්ස…යප.… යං මයනොසුචරිතස්ස අනිට්යඨො

අකන්යතො අමනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති

පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං වචීසුචරිතස්ස…යප.… යං

මයනොසුචරිතස්ස ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො විපායකො නිබ්බත්යතයය, 
ඨානයමතංවිජ්ජතී’තිපජානාති. 

‘‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං කායදුච්චරිතසමඞ්ගී තංනිොනා 

තප්පච්චයාකායස්සයභොපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයය, 

යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං
කායදුච්චරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා

අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති
පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං වචීදුච්චරිතසමඞ්ගී…යප.… යං
මයනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා

සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; 

‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං වචීදුච්චරිතසමඞ්ගී…යප.… යං 
මයනොදුච්චරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා

අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති
පජානාති. ‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං කායසුචරිතසමඞ්ගී තංනිොනා
තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්යජයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං
විජ්ජති යං කායසුචරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං

මරණාසුගතිං සග්ගංයලොකංඋපපජ්යජයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’තිපජානාති.
‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං වචීසුචරිතසමඞ්ගී…යප.… යං 
මයනොසුචරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා

අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති

පජානාති; ‘ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං වචීසුචරිතසමඞ්ගී…යප.… යං
මයනොසුචරිතසමඞ්ගී තංනිොනා තප්පච්චයා කායස්ස යභො පරං මරණා

සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය, ඨානයමතං විජ්ජතී’ති පජානාති.

එත්තාවතායඛො, ආනන්ෙ, ‘ඨානාඨානකුසයලොිකක්ඛූ’තිඅලංවචනායා’’ති. 

132. එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යකොනායමො අයං, භන්යත, 

ධම්මපරියායයො’’ති? ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, ආනන්ෙ, ඉමං ධම්මපරියායං
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‘බහුධාතුයකො’තිපි නං ධායරහි, ‘චතුපරිවට්යටො’තිපි නං ධායරහි, 

‘ධම්මාොයසො’තිපිනංධායරහි, ‘අමතදුන්දුභී’තිපි [දුද්රභීතිපි)ක.)] නංධායරහි, 

‘අනුත්තයරො සඞ්ගාමවිජයයො’තිපිනංධායරහී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

බහුධාතුකසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. ඉසිගිලිසුත්තං 

133. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතිඉසිගිලිස්මිං
පබ්බයත. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.
‘‘භෙන්යත’’තියතිකක්ඛූභගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතං යවභාරං පබ්බත’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘එතස්සපි යඛො, ිකක්ඛයව, යවභාරස්ස පබ්බතස්ස අඤ්ඤාව
සමඤ්ඤා අයහොසිඅඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති’’. 

‘‘පස්සථ යනොතුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතංපණ්ඩවං පබ්බත’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘එතස්සපි යඛො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩවස්ස පබ්බතස්ස අඤ්ඤාව
සමඤ්ඤාඅයහොසිඅඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති’’. 

‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතංයවපුල්ලංපබ්බත’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘එතස්සපි යඛො, ිකක්ඛයව, යවපුල්ලස්ස පබ්බතස්ස අඤ්ඤාව 

සමඤ්ඤාඅයහොසිඅඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති’’. 

‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතං ගිජ්ඣකූටං පබ්බත’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එතස්සපි යඛො, ිකක්ඛයව, ගිජ්ඣකූටස්ස පබ්බතස්ස
අඤ්ඤාව සමඤ්ඤාඅයහොසිඅඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති’’. 

‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, ිකක්ඛයව, ඉමං ඉසිගිලිං පබ්බත’’න්ති? ‘‘එවං, 

භන්යත’’. ‘‘ඉමස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, ඉසිගිලිස්ස පබ්බතස්ස එසාව
සමඤ්ඤා අයහොසිඑසාපඤ්ඤත්ති’’. 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, පඤ්චපච්යචකබුද්ධසතානිඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං

පබ්බයත චිරනිවාසියනො අයහසුං. යත ඉමං පබ්බතං පවිසන්තා දිස්සන්ති, 

පවිට්ඨානදිස්සන්ති.තයමනංමනුස්සාදිස්වාඑවමාහංසු– ‘අයංපබ්බයතො

ඉයම ඉසී [ඉසයයො )ක.)] ගිලතී’ති; ‘ඉසිගිලි ඉසිගිලි’ ත්යවව සමඤ්ඤා

උෙපාදි. ආචික්ඛිස්සාමි [අචික්ඛිස්සාමි යවො )ක.)], ිකක්ඛයව, 

පච්යචකබුද්ධානං නාමානි; කිත්තයස්සාමි, ිකක්ඛයව, පච්යචකබුද්ධානං

නාමානි; යෙයසස්සාමි, ිකක්ඛයව, පච්යචකබුද්ධානං නාමානි. තං සුණාථ, 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

97 

පටුන 

සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං. භගවාඑතෙයවොච– 

134. ‘‘අරිට්යඨොනාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො [පච්යචකබුද්යධො

)ක. සී. පී.)] ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; උපරිට්යඨො

නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත

චිරනිවාසී අයහොසි; තගරසිඛී [තග්ගරසිඛී (ක.)] නාම, ිකක්ඛයව, 

පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; 

යසස්සීනාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධොඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිංපබ්බයත

චිරනිවාසීඅයහොසි; සුෙස්සයනොනාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධොඉමස්මිං

ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; පියෙස්සී නාම, ිකක්ඛයව, 

පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; 

ගන්ධායරො නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං

පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; පිණ්යඩොයලො නාම, ිකක්ඛයව, 

පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; 

උපාසයභො නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං

පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; නීයතො නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො

ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත චිරනිවාසී අයහොසි; තයථො නාම, ිකක්ඛයව, 

පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිංපබ්බයතචිරනිවාසීඅයහොසි, සුතවා

නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො ඉමස්මිං ඉසිගිලිස්මිං පබ්බයත

චිරනිවාසී අයහොසි; භාවිතත්යතො නාම, ිකක්ඛයව, පච්යචකසම්බුද්යධො
ඉමස්මිංඉසිගිලිස්මිංපබ්බයතචිරනිවාසීඅයහොසි. 

135. 

‘‘යයසත්තසාරාඅනීඝානිරාසා, 

පච්යචකයමවජ්ඣගමංසු යබොධිං [පච්යචකයමවජ්ඣගමුං සුයබොධිං

)සී.සයා.කං.පී.)]; 

යතසංවිසල්ලානනරුත්තමානං, 
නාමානියමකිත්තයයතොසුණාථ. 

‘‘අරිට්යඨොඋපරිට්යඨොතගරසිඛීයසස්සී, 

සුෙස්සයනොපියෙස්සීචසුසම්බුද්යධො [බුද්යධො (සී.සයා.කං.පී.)]; 

ගන්ධායරොපිණ්යඩොයලොඋපාසයභොච, 

නීයතොතයථොසුතවාභාවිතත්යතො. 

‘‘සුම්යභො සුයභොමතුයලො [යමථුයලො)සී.සයා.කං.පී.)] අට්ඨයමොච, 

අථස්සුයමයඝො [අට්ඨසුයමයධො)ක.)] අනීයඝො සුොයඨො; 

පච්යචකබුද්ධාභවයනත්තිඛීණා, 
හිඞ්ගූචහිඞ්යගොචමහානුභාවා. 
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‘‘ද්යවජාලියනොමුනියනොඅට්ඨයකොච, 

අථයකොසල්යලොබුද්යධොඅයථොසුබාහු; 

උපයනමියසොයනමියසොසන්තචිත්යතො, 
සච්යචොතයථොවිරයජොපණ්ඩියතොච. 

‘‘කාළූපකාළා විජියතොජියතො ච, 

අඞ්යගොචපඞ්යගොචගුත්තිජියතොච; 

පස්සිජහිඋපධිදුක්ඛමූලං [පස්සීජහීඋපධිං දුක්ඛමූලං)සී.සයා.කං.

පී.)], 
අපරාජියතොමාරබලංඅයජසි. 

‘‘සත්ථාපවත්තාසරභඞ්යගොයලොමහංයසො, 

උච්චඞ්ගමායයොඅසියතොඅනාසයවො; 

මයනොමයයොමානච්ඡියෙොචබන්ධුමා, 
තොධිමුත්යතොවිමයලොචයකතුමා. 

‘‘යකතුම්භරායගොචමාතඞ්යගොඅරියයො, 

අථච්චයතොඅච්චතගාමබයාමයකො; 

සුමඞ්ගයලොෙබ්බියලොසුපතිට්ඨියතො, 
අසය්යහොයඛමාිකරයතොචයසොරයතො. 

‘‘දුරන්නයයොසඞ්යඝොඅයථොපිඋජ්ජයයො, 

අපයරොමුනිසය්යහොඅයනොමනික්කයමො; 

ආනන්යෙො නන්යෙොඋපනන්යෙොද්වාෙස, 

භාරද්වායජොඅන්තිමයෙහධාරී [අන්තිමයෙහධාරි (සී.)]. 

‘‘යබොධිමහානායමොඅයථොපිඋත්තයරො, 

යකසීසිඛීසුන්ෙයරොද්වාරභායජො; 

තිස්සූපතිස්සා භවබන්ධනච්ඡිො, 

උපසිඛි තණ්හච්ඡියෙො ච සිඛරි [උපසීෙරී තණ්හච්ඡියෙො ච සීෙරී )සී.

සයා.කං.පී.)]. 

‘‘බුද්යධොඅහුමඞ්ගයලොවීතරායගො, 

උසභච්ඡිොජාලිනිංදුක්ඛමූලං; 

සන්තංපෙංඅජ්ඣගයමොපනීයතො, 
උයපොසයථොසුන්ෙයරොසච්චනායමො. 

‘‘යජයතොජයන්යතොපදුයමොඋප්පයලොච, 

පදුමුත්තයරොරක්ඛියතොපබ්බයතොච; 

මානත්ථද්යධො යසොිකයතොවීතරායගො, 
කණ්යහොචබුද්යධොසුවිමුත්තචිත්යතො. 
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‘‘එයත චඅඤ්යඤචමහානුභාවා, 

පච්යචකබුද්ධාභවයනත්තිඛීණා; 

යතසබ්බසඞ්ගාතිගයතමයහසී, 
පරිනිබ්බුයතවන්ෙථඅප්පයමයයය’’ති. 

ඉසිගිලිසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. මහාචත්තාරීසකසුත්තං 

136. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච– ‘‘අරියංයවො, ිකක්ඛයව, සම්මාසමාධිංයෙයසස්සාමි සඋපනිසං

සපරික්ඛාරං. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, අරියයො සම්මාසමාධි සඋපනියසො

සපරික්ඛායරො? යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 

සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති; යා යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉයමහි සත්තහඞ්යගහි චිත්තස්ස එකග්ගතා පරික්ඛතා – අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, අරියයො සම්මාසමාධි සඋපනියසො ඉතිපි, සපරික්ඛායරො

ඉතිපි. තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? මිච්ඡාදිට්ඨිං ‘මිච්ඡාදිට්ඨී’ති පජානාති, 
සම්මාදිට්ඨිං‘සම්මාදිට්ඨී’තිපජානාති–සාස්ස යහොතිසම්මාදිට්ඨි. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි? ‘නත්ථිදින්නං, නත්ථි යට්ඨං, නත්ථි

හුතං, නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො, නත්ථි අයං

යලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථි සත්තා

ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

පයවයෙන්තී’ති–අයං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි? සම්මාදිට්ඨිංපහං [සම්මාදිට්ඨිමහං

)ක.)එවං සම්මාසඞ්කප්පංපහංකයාදීසුපි], ිකක්ඛයව, ද්වායං [ද්වයං)සී.සයා.

කං.පී.)ටීකාඔයලොයකතබ්බා] වොමි–අත්ථි, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨිසාසවා

පුඤ්ඤභාගියාඋපධියවපක්කා; අත්ථි, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨිඅරියාඅනාසවා

යලොකුත්තරා මග්ගඞ්ගා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි සාසවා

පුඤ්ඤභාගියා උපධියවපක්කා? ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි යට්ඨං, අත්ථි හුතං, 

අත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, අත්ථිඅයංයලොයකො, අත්ථි

පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, අත්ථි
යලොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග්ගතාසම්මාපටිපන්නායයඉමඤ්චයලොකං 
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පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති – අයං, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨිසාසවාපුඤ්ඤභාගියාඋපධියවපක්කා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා යලොකුත්තරා 

මග්ගඞ්ගා? යා යඛො, ිකක්ඛයව, අරියචිත්තස්ස අනාසවචිත්තස්ස
අරියමග්ගසමඞ්ගියනො අරියමග්ගං භාවයයතො පඤ්ඤා පඤ්ඤන්ද්රියං

පඤ්ඤාබලංධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො සම්මාදිට්ඨිමග්ගඞ්ගං [මග්ගඞ්ගා

)සී.පී.)] – අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨිඅරියාඅනාසවායලොකුත්තරා

මග්ගඞ්ගා. යසො මිච්ඡාදිට්ඨියා පහානාය වායමති, සම්මාදිට්ඨියා, 

උපසම්පොය, ස්වාස්ස [ස්වායං )ක.)] යහොති සම්මාවායායමො. යසො සයතො 

මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති, සයතොසම්මාදිට්ඨිංඋපසම්පජ්ජවිහරති, සාස්ස [සායං

)ක.)] යහොතිසම්මාසති.ඉතියයම [ඉතියම (සී.), ඉතිස්සියම)සයා.කං.පී.)] 

තයයො ධම්මා සම්මාදිට්ඨිං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, යසයයථිෙං –

සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායායමො, සම්මාසති. 

137. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? මිච්ඡාසඞ්කප්පං 

‘මිච්ඡාසඞ්කප්යපො’ති පජානාති, සම්මාසඞ්කප්පං ‘සම්මාසඞ්කප්යපො’ති

පජානාති, සාස්සයහොතිසම්මාදිට්ඨි. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො? කාමසඞ්කප්යපො, 

බයාපාෙසඞ්කප්යපො, විහිංසාසඞ්කප්යපො–අයං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො? සම්මාසඞ්කප්පංපහං, 

ිකක්ඛයව, ද්වායං වොමි – අත්ථි, ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො සාසයවො

පුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො; අත්ථි, ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො

අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාසඞ්කප්යපො සාසයවො පුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො? 

යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, අබයාපාෙසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපො – ‘අයං, 

ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපොසාසයවොපුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො’’’. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො අරියයො අනාසයවො

යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො? යයො යඛො, ිකක්ඛයව, අරියචිත්තස්ස
අනාසවචිත්තස්ස අරියමග්ගසමඞ්ගියනො අරියමග්ගං භාවයයතො තක්යකො 
විතක්යකො සඞ්කප්යපො අප්පනා බයප්පනා යචතයසො අිකනියරොපනා

වචීසඞ්ඛායරො – අයං, ිකක්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො අරියයො අනාසයවො

යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො. යසො මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස පහානාය වායමති, 

සම්මාසඞ්කප්පස්සඋපසම්පොය, ස්වාස්ස යහොතිසම්මාවායායමො.යසොසයතො

මිච්ඡාසඞ්කප්පංපජහති, සයතොසම්මාසඞ්කප්පං උපසම්පජ්ජවිහරති; සාස්ස
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යහොති සම්මාසති. ඉතියයම තයයො ධම්මා සම්මාසඞ්කප්පං අනුපරිධාවන්ති

අනුපරිවත්තන්ති, යසයයථිෙං–සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායායමො, සම්මාසති. 

138. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? මිච්ඡාවාචං ‘මිච්ඡාවාචා’ති 

පජානාති, සම්මාවාචං ‘සම්මාවාචා’ති පජානාති; සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි.

කතමා ච, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාවාචා? මුසාවායෙො, පිසුණා වාචා, ඵරුසා වාචා, 

සම්ඵප්පලායපො – අයං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාවාචා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාවාචා? සම්මාවාචංපහං, ිකක්ඛයව, ද්වායං වොමි – අත්ථි, ිකක්ඛයව, 

සම්මාවාචා සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධියවපක්කා; අත්ථි, ිකක්ඛයව, 

සම්මාවාචා අරියා අනාසවා යලොකුත්තරා මග්ගඞ්ගා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාවාචා සාසවා පුඤ්ඤභාගියා උපධියවපක්කා? මුසාවාො යවරමණී, 

පිසුණාය වාචාය යවරමණී, ඵරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ඵප්පලාපා

යවරමණී – අයං, ිකක්ඛයව, සම්මාවාචා සාසවා පුඤ්ඤභාගියා 

උපධියවපක්කා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, සම්මාවාචා අරියා අනාසවා

යලොකුත්තරාමග්ගඞ්ගා? යායඛො, ිකක්ඛයව, අරියචිත්තස්සඅනාසවචිත්තස්ස
අරියමග්ගසමඞ්ගියනො අරියමග්ගං භාවයයතො චතූහි වචීදුච්චරියතහි ආරති

විරති පටිවිරති යවරමණී – අයං, ිකක්ඛයව, සම්මාවාචා අරියා අනාසවා

යලොකුත්තරාමග්ගඞ්ගා.යසොමිච්ඡාවාචායපහානායවායමති, සම්මාවාචාය

උපසම්පොය; ස්වාස්ස යහොති සම්මාවායායමො. යසො සයතො මිච්ඡාවාචං

පජහති, සයතො සම්මාවාචං උපසම්පජ්ජ විහරති; සාස්ස යහොති සම්මාසති. 

ඉතියයම තයයො ධම්මා සම්මාවාචං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, 

යසයයථිෙං– සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායායමො, සම්මාසති. 

139. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? මිච්ඡාකම්මන්තං 

‘මිච්ඡාකම්මන්යතො’ති පජානාති, සම්මාකම්මන්තං ‘සම්මාකම්මන්යතො’ති

පජානාති; සාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

මිච්ඡාකම්මන්යතො? පාණාතිපායතො, අදින්නාොනං, කායමසුමිච්ඡාචායරො –

අයං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාකම්මන්යතො? සම්මාකම්මන්තංපහං, ිකක්ඛයව, ද්වායංවොමි–අත්ථි, 

ිකක්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො සාසයවො පුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො; 

අත්ථි, ිකක්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො

මග්ගඞ්යගො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො සාසයවො

පුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො? පාණාතිපාතා යවරමණී, අදින්නාොනා

යවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී – අයං, ිකක්ඛයව, 

සම්මාකම්මන්යතොසාසයවොපුඤ්ඤභාගියයොඋපධියවපක්යකො.කතයමොච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො

මග්ගඞ්යගො? යා යඛො, ිකක්ඛයව, අරියචිත්තස්ස අනාසවචිත්තස්ස
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අරියමග්ගසමඞ්ගියනො අරියමග්ගං භාවයයතො තීහි කායදුච්චරියතහි ආරති

විරති පටිවිරති යවරමණී – අයං, ිකක්ඛයව, සම්මාකම්මන්යතො අරියයො 
අනාසයවො යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො. යසො මිච්ඡාකම්මන්තස්ස පහානාය

වායමති, සම්මාකම්මන්තස්සඋපසම්පොය; ස්වාස්සයහොතිසම්මාවායායමො.

යසො සයතොමිච්ඡාකම්මන්තංපජහති, සයතොසම්මාකම්මන්තංඋපසම්පජ්ජ

විහරති; සාස්ස යහොතිසම්මාසති. ඉතියයමතයයො ධම්මා සම්මාකම්මන්තං

අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, යසයයථිෙං–සම්මාදිට්ඨි, සම්මාවායායමො, 
සම්මාසති. 

140. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? මිච්ඡාආජීවං ‘මිච්ඡාආජීයවො’ති 

පජානාති, සම්මාආජීවං ‘සම්මාආජීයවො’ති පජානාති; සාස්ස යහොති 

සම්මාදිට්ඨි. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො? කුහනා, ලපනා, 

යනමිත්තිකතා, නිප්යපසිකතා, ලායභනලාභංනිජිගීසනතා [නිජිගිංසනතා

)සී.සයා. කං.පී.)] – අයං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො.කතයමොච, ිකක්ඛයව, 

සම්මාආජීයවො? සම්මාආජීවංපහං, ිකක්ඛයව, ද්වායං වොමි – අත්ථි, 

ිකක්ඛයව, සම්මාආජීයවොසාසයවොපුඤ්ඤභාගියයොඋපධියවපක්යකො; අත්ථි, 

ිකක්ඛයව, සම්මාආජීයවො අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො.

කතයමො ච, ිකක්ඛයව, සම්මාආජීයවො සාසයවො පුඤ්ඤභාගියයො 

උපධියවපක්යකො? ඉධ, ිකක්ඛයව, අරියසාවයකො මිච්ඡාආජීවං පහාය

සම්මාආජීයවනජීවිකං කප්යපති–අයං, ිකක්ඛයව, සම්මාආජීයවොසාසයවො

පුඤ්ඤභාගියයො උපධියවපක්යකො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, සම්මාආජීයවො

අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො? යා යඛො, ිකක්ඛයව, 
අරියචිත්තස්ස අනාසවචිත්තස්ස අරියමග්ගසමඞ්ගියනො අරියමග්ගං

භාවයයතො මිච්ඡාආජීවා ආරති විරති පටිවිරති යවරමණී – අයං, ිකක්ඛයව, 
සම්මාආජීයවො අරියයො අනාසයවො යලොකුත්තයරො මග්ගඞ්යගො. යසො

මිච්ඡාආජීවස්ස පහානාය වායමති, සම්මාආජීවස්ස උපසම්පොය; ස්වාස්ස

යහොතිසම්මාවායායමො.යසොසයතොමිච්ඡාආජීවංපජහති, සයතො සම්මාආජීවං

උපසම්පජ්ජ විහරති; සාස්ස යහොති සම්මාසති. ඉතියයම තයයො ධම්මා 

සම්මාආජීවං අනුපරිධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාවායායමො, සම්මාසති. 

141. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? සම්මාදිට්ඨිස්ස, ිකක්ඛයව, 

සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති, සම්මාසඞ්කප්පස්ස සම්මාවාචා පයහොති, 

සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්යතො පයහොති, සම්මාකම්මන්තස්ස 

සම්මාආජීයවො පයහොති, සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායායමො පයහොති, 

සම්මාවායාමස්ස සම්මාසති පයහොති, සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි පයහොති, 

සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණං පයහොති, සම්මාඤාණස්ස සම්මාවිමුත්ති
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පයහොති. ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො යසක්යඛො 

[අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතායසඛාපටිපො)සී.), අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතොයසයඛො

පාටිපයෙො )පී. ක.) ) ) නත්ථි සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු], 
ෙසඞ්ගසමන්නාගයතො අරහා යහොති. )තරපි සම්මාඤායණන අයනයක
පාපකා අකුසලාධම්මාවිගතාභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති). 

142. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පුබ්බඞ්ගමා යහොති? සම්මාදිට්ඨිස්ස, ිකක්ඛයව, 
මිච්ඡාදිට්ඨිනිජ්ජිණ්ණායහොති. යය චමිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයකපාපකා
අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති යත චස්ස නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති. 
සම්මාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක කුසලා ධම්මා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. 

සම්මාසඞ්කප්පස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො නිජ්ජිණ්යණො

යහොති…යප.… සම්මාවාචස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාවාචානිජ්ජිණ්ණායහොති…

සම්මාකම්මන්තස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො නිජ්ජිණ්යණො යහොති…

සම්මාආජීවස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො නිජ්ජිණ්යණො යහොති…

සම්මාවායාමස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාවායායමො නිජ්ජිණ්යණො යහොති…

සම්මාසතිස්ස, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාසති නිජ්ජිණ්ණා යහොති… සම්මාසමාධිස්ස, 

ිකක්ඛයව, මිච්ඡාසමාධි නිජ්ජිණ්යණො යහොති… සම්මාඤාණස්ස, ිකක්ඛයව, 

මිච්ඡාඤාණං නිජ්ජිණ්ණං යහොති… සම්මාවිමුත්තස්ස, ිකක්ඛයව, 
මිච්ඡාවිමුත්ති නිජ්ජිණ්ණා යහොති. යය ච මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයක
පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති යත චස්ස නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති.
සම්මාවිමුත්තිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාභාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති. 

‘‘ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, වීසති කුසලපක්ඛා, වීසති අකුසලපක්ඛා – 
මහාචත්තාරීසයකො ධම්මපරියායයො පවත්තියතොඅප්පටිවත්තියයොසමයණන 
වා බ්රාහ්මයණන වා යෙයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා
යලොකස්මිං. 

143. ‘‘යයො හි යකොචි, ිකක්ඛයව, සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ඉමං 
මහාචත්තාරීසකංධම්මපරියායංගරහිතබ්බංපටික්යකොසිතබ්බංමඤ්යඤයය
තස්ස දිට්යඨව ධම්යම ෙසසහධම්මිකා වාොනුවාො ගාරය්හං ඨානං

ආගච්ඡන්ති – සම්මාදිට්ඨිං යච භවං ගරහති, යය ච මිච්ඡාදිට්ඨී

සමණබ්රාහ්මණායතයභොයතොපුජ්ජා, යතයභොයතොපාසංසා; සම්මාසඞ්කප්පං

යච භවං ගරහති, යය ච මිච්ඡාසඞ්කප්පා සමණබ්රාහ්මණා යත යභොයතො

පුජ්ජා, යත යභොයතො පාසංසා; සම්මාවාචං යච භවං ගරහති…යප.…
සම්මාකම්මන්තං යච භවං ගරහති… සම්මාආජීවං යච භවං ගරහති… 

සම්මාවායාමං යච භවං ගරහති… සම්මාසතිං යච භවං ගරහති…

සම්මාසමාධිං යච භවං ගරහති… සම්මාඤාණං යච භවං ගරහති … 

සම්මාවිමුත්තිං යච භවං ගරහති, යය චමිච්ඡාවිමුත්තීසමණබ්රාහ්මණා යත

යභොයතොපුජ්ජා, යතයභොයතොපාසංසා.යයොයකොචි, ිකක්ඛයව, සමයණොවා
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පටුන 

බ්රාහ්මයණො වා ඉමං මහාචත්තාරීසකං ධම්මපරියායං ගරහිතබ්බං 
පටික්යකොසිතබ්බංමඤ්යඤයයතස්සදිට්යඨවධම්යමඉයමෙසසහධම්මිකා

වාොනුවාො ගාරය්හං ඨානං ආගච්ඡන්ති. යයපි යත, ිකක්ඛයව, අයහසුං

ඔක්කලා වස්සභඤ්ඤා [වයිකඤ්ඤා )ක.) සං. නි. 3.62; අ. නි. 4.30
පස්සිතබ්බං] අයහතුවාො අකිරියවාො නත්ථිකවාො යතපි මහාචත්තාරීසකං

ධම්මපරියායංනගරහිතබ්බං නපටික්යකොසිතබ්බංඅමඤ්ඤංසු [මඤ්යඤයයං 

(ක.)]. තංකිස්සයහතු? නින්ොබයායරොසඋපාරම්භභයා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාචත්තාරීසකසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. ආනාපානස්සතිසුත්තං 

144. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායෙ සම්බහුයලහි අිකඤ්ඤායතහි අිකඤ්ඤායතහි යථයරහි
සාවයකහි සද්ධිං – ආයස්මතා ච සාරිපුත්යතන ආයස්මතා ච

මහායමොග්ගල්ලායනන [මහායමොග්ගලායනන )ක.)] ආයස්මතා ච
මහාකස්සයපන ආයස්මතා ච මහාකච්චායයනන ආයස්මතා ච
මහායකොට්ඨියකන ආයස්මතාචමහාකප්පියනනආයස්මතාචමහාචන්යෙන
ආයස්මතා ච අනුරුද්යධන ආයස්මතා ච යරවයතන ආයස්මතා ච

ආනන්යෙන, අඤ්යඤහිචඅිකඤ්ඤායතහි අිකඤ්ඤායතහියථයරහිසාවයකහි
සද්ධිං. 

යතන යඛො පන සමයයන යථරා ිකක්ඛූ නයව ිකක්ඛූ ඔවෙන්ති

අනුසාසන්ති. අප්යපකච්යචයථරාිකක්ඛූෙසපිිකක්ඛූඔවෙන්තිඅනුසාසන්ති, 

අප්යපකච්යච යථරා ිකක්ඛූ වීසම්පි ිකක්ඛූ ඔවෙන්ති අනුසාසන්ති, 

අප්යපකච්යච යථරා ිකක්ඛූ තිංසම්පි ිකක්ඛූ ඔවෙන්ති අනුසාසන්ති, 
අප්යපකච්යචයථරාිකක්ඛූචත්තාරීසම්පි ිකක්ඛූඔවෙන්තිඅනුසාසන්ති.යත
ච නවා ිකක්ඛූ යථයරහි ිකක්ඛූහි ඔවදියමානා අනුසාසියමානා උළාරං

පුබ්යබනාපරං වියසසං ජානන්ති [පජානන්ති (සයා. කං.), සඤ්ජානන්ති

)ක.)]. 

145. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තෙහුයපොසයථ පන්නරයස
පවාරණාය පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා ිකක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො
අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං

ිකක්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආරද්යධොස්මි, 

ිකක්ඛයව, ඉමාය පටිපොය; ආරද්ධචිත්යතොස්මි, ිකක්ඛයව, ඉමාය පටිපොය.

තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, ිකයයයොයසොමත්තාය වීරියං ආරභථ අප්පත්තස්ස

පත්තියා, අනධිගතස්ස අධිගමාය, අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. ඉයධවාහං
සාවත්ථියංයකොමුදිං චාතුමාසිනිංආගයමස්සාමී’’ති.අස්යසොසුංයඛොජානපො
ිකක්ඛූ – ‘‘භගවා කිර තත්යථව සාවත්ථියං යකොමුදිං චාතුමාසිනිං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

105 

පටුන 

ආගයමස්සතී’’ති. යත ජානපො ිකක්ඛූ සාවත්ථිං [සාවත්ථියං )සයා. කං. පී.
ක.)] ඔසරන්ති භගවන්තං ෙස්සනාය. යත ච යඛො යථරා ිකක්ඛූ
ිකයයයොයසොමත්තාය නයව ිකක්ඛූ ඔවෙන්ති අනුසාසන්ති. අප්යපකච්යච

යථරාිකක්ඛූෙසපිිකක්ඛූඔවෙන්තිඅනුසාසන්ති, අප්යපකච්යචයථරා ිකක්ඛූ

වීසම්පි ිකක්ඛූ ඔවෙන්ති අනුසාසන්ති, අප්යපකච්යච යථරා ිකක්ඛූ තිංසම්පි

ිකක්ඛූඔවෙන්තිඅනුසාසන්ති, අප්යපකච්යචයථරාිකක්ඛූ චත්තාරීසම්පිිකක්ඛූ
ඔවෙන්ති අනුසාසන්ති. යත ච නවා ිකක්ඛූ යථයරහි ිකක්ඛූහි ඔවදියමානා
අනුසාසියමානාඋළාරං පුබ්යබනාපරංවියසසං ජානන්ති. 

146. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තෙහුයපොසයථ පන්නරයස
යකොමුදියා චාතුමාසිනියා පුණ්ණාය පුණ්ණමාය රත්තියා
ිකක්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා
තුණ්හීභූතංතුණ්හීභූතංිකක්ඛුසඞ්ඝංඅනුවියලොයකත්වා ිකක්ඛූආමන්යතසි–

‘‘අපලාපායං, ිකක්ඛයව, පරිසා; නිප්පලාපායං, ිකක්ඛයව, පරිසා; සුද්ධාසායර 

[සුද්ධසායරපතිට්ඨිතා)සයා.කං.පී.)] පතිට්ඨිතා.තථාරූයපොඅයං, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුසඞ්යඝො; තථාරූපාඅයං, ිකක්ඛයව, පරිසා යථාරූපා පරිසාආහුයනයයා
පාහුයනයයා ෙක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං

යලොකස්ස. තථාරූයපො අයං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසඞ්යඝො; තථාරූපා අයං, 

ිකක්ඛයව, පරිසායථාරූපායපරිසායඅප්පං දින්නංබහු යහොති, බහු දින්නං

බහුතරං. තථාරූයපො අයං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසඞ්යඝො; තථාරූපා අයං, 

ිකක්ඛයව, පරිසායථාරූපාපරිසා දුල්ලභා ෙස්සනායයලොකස්ස.තථාරූයපො

අයං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසඞ්යඝො; තථාරූපා අයං, ිකක්ඛයව, පරිසා යථාරූපං
පරිසං අලං යයොජනගණනානි ෙස්සනාය ගන්තුං පුයටොයසනාපි’’ 

[පුයටොයසනාපි, තථාරූයපො අයං ිකක්ඛයව ිකක්ඛුසංයඝො, තථාරූපා අයං

පරිසා)සී.පී.ක.)]. 

147. ‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ අරහන්යතො
ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසෙත්ථා 

පරික්ඛීණභවසංයයොජනාසම්මෙඤ්ඤාවිමුත්තා–එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, සන්ති

ිකක්ඛූ ඉමස්මිංිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතිකා තත්ථ 

පරිනිබ්බායයනො අනාවත්තිධම්මා තස්මා යලොකා – එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, 

සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං
ිකක්ඛුසඞ්යඝ තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා රාගයෙොසයමොහානං

තනුත්තාසකොගාමියනොසකියෙව [සකිංයෙව)ක.)] ඉමංයලොකංආගන්ත්වා

දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සන්ති – එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං 

ිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ තිණ්ණං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා 

සම්යබොධිපරායනා – එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං
ිකක්ඛුසඞ්යඝ. 
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‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ චතුන්නං 

සතිපට්ඨානානංභාවනානුයයොගමනුයුත්තාවිහරන්ති – එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, 

සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං
ිකක්ඛුසඞ්යඝ චතුන්නං සම්මප්පධානානං භාවනානුයයොගමනුයුත්තා 
විහරන්ති…යප.… චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං… පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං…
පඤ්චන්නං බලානං… සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං… අරියස්ස

අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්ස භාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති – එවරූපාපි, 

ිකක්ඛයව, සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ
ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ යමත්තාභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති…
කරුණාභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති…
මුදිතාභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති… 
උයපක්ඛාභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති…
අසුභභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති… 

අනිච්චසඤ්ඤාභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති – එවරූපාපි, ිකක්ඛයව, 

සන්ති ිකක්ඛූ ඉමස්මිං ිකක්ඛුසඞ්යඝ. සන්ති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ ඉමස්මිං
ිකක්ඛුසඞ්යඝ ආනාපානස්සතිභාවනානුයයොගමනුයුත්තා විහරන්ති.

ආනාපානස්සති, ිකක්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා.

ආනාපානස්සති, ිකක්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා චත්තායරො සතිපට්ඨායන
පරිපූයරති.චත්තායරොසතිපට්ඨානා භාවිතා බහුලීකතාසත්තයබොජ්ඣඞ්යග
පරිපූයරන්ති. සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා බහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිං
පරිපූයරන්ති. 

148. ‘‘කථං භාවිතා ච, ිකක්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා 

මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා
රුක්ඛමූලගයතොවා සුඤ්ඤාගාරගයතොවානිසීෙතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජං 
කායං පණධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසතිසයතොව 

[සයතො (සී.සයා.කං.පී.)] පස්සසති. 

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

පස්සසන්යතො ‘දීඝංපස්සසාමී’තිපජානාති; රස්සංවාඅස්සසන්යතො ‘රස්සං 

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

පජානාති; ‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 

‘සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති. 

‘‘‘පීතිපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පීතිපටිසංයවදී 

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 

‘සුඛපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී

අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 
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‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං
චිත්තසඞ්ඛාරංපස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. 

‘‘‘චිත්තපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘චිත්තපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘අිකප්පයමොෙයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 

‘අිකප්පයමොෙයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සමාෙහං චිත්තං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සමාෙහං 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’තිසික්ඛති; ‘නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘නියරොධානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.

එවං භාවිතා යඛො, ිකක්ඛයව, ආනාපානස්සති එවං බහුලීකතා මහප්ඵලා
යහොතිමහානිසංසා. 

149. ‘‘කථං භාවිතා ච, ිකක්ඛයව, ආනාපානස්සති කථං බහුලීකතා

චත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරති? යස්මිංසමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුදීඝංවා

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

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

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

‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සබ්බකායපටිසංයවදී 

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; කායය

කායානුපස්සී, ිකක්ඛයව, තස්මිං සමයය ිකක්ඛු විහරතිආතාපී සම්පජායනො

සතිමා වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. කායයසුකායඤ්ඤතරාහං, 

ිකක්ඛයව, එවංවොමියදිෙං– අස්සාසපස්සාසා.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, කායය 
කායානුපස්සී තස්මිං සමයය ිකක්ඛු විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා
වියනයයයලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ‘පීතිපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘පීතිපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘සුඛපටිසංයවදී

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සුඛපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; යවෙනාසු

යවෙනානුපස්සී, ිකක්ඛයව, තස්මිංසමයයිකක්ඛුවිහරතිආතාපීසම්පජායනො
සතිමා වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. යවෙනාසු
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පටුන 

යවෙනාඤ්ඤතරාහං, ිකක්ඛයව, එවං වොමි යදිෙං – අස්සාසපස්සාසානං

සාධුකංමනසිකාරං.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, යවෙනාසුයවෙනානුපස්සී තස්මිං
සමයය ිකක්ඛු විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක 
අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ‘චිත්තපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘චිත්තපටිසංයවදීපස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති; ‘අිකප්පයමොෙයංචිත්තං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘අිකප්පයමොෙයං චිත්තං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘සමාෙහංචිත්තංඅස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති, ‘සමාෙහං චිත්තංපස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති; ‘වියමොචයං චිත්තං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘වියමොචයං චිත්තං

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; චිත්යත චිත්තානුපස්සී, ිකක්ඛයව, තස්මිං සමයය
ිකක්ඛු විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක

අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. නාහං, ිකක්ඛයව, මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස 

ආනාපානස්සතිංවොමි.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, චිත්යත චිත්තානුපස්සීතස්මිං
සමයය ිකක්ඛු විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක 
අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. 

‘‘යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ‘අනිච්චානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති

සික්ඛති, ‘අනිච්චානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘විරාගානුපස්සී

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘විරාගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; 

‘නියරොධානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘නියරොධානුපස්සී 

පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 

‘පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී, 

ිකක්ඛයව, තස්මිංසමයයිකක්ඛුවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමාවියනයය
යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං.යසොයංතංඅිකජ්ඣායෙොමනස්සානං පහානං

තං පඤ්ඤාය දිස්වා සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, 
ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී තස්මිං සමයය ිකක්ඛු විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමාවියනයයයලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. 

‘‘එවං භාවිතා යඛො, ිකක්ඛයව, ආනාපානස්සති එවං බහුලීකතා
චත්තායරොසතිපට්ඨායනපරිපූයරති. 

150. ‘‘කථං භාවිතා ච, ිකක්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා කථං 

බහුලීකතා සත්ත යබොජ්ඣඞ්යග පරිපූයරන්ති? යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය

යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං, උපට්ඨිතාස්ස තස්මිං සමයය සති යහොති

අසම්මුට්ඨා [අප්පම්මුට්ඨා)සයා.කං.)]. යස්මිංසමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො

උපට්ඨිතා සති යහොති අසම්මුට්ඨා, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය
ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති. සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු
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භායවති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනතිපවිචයති 

[පවිචරති)සී.සයා.කං.පී.)] පරිවීමංසංආපජ්ජති.යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු තථාසයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචයති

පරිවීමංසංආපජ්ජති, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතස්මිංසමයය ිකක්ඛුයනො

ආරද්යධොයහොති, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගංතස්මිංසමයයිකක්ඛුභායවති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 

‘‘තස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීමංසං

ආපජ්ජයතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං. යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීමංසං

ආපජ්ජයතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං

සමයය ිකක්ඛු භායවති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො 
භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනොආරද්ධවීරියස්සඋප්පජ්ජතිපීති නිරාමිසා, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං

සමයය ිකක්ඛු භායවති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො
භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘පීතිමනස්සකායයොපිපස්සම්භති, චිත්තම්පිපස්සම්භති. යස්මිං සමයය, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො පීතිමනස්සකායයොපිපස්සම්භති, චිත්තම්පිපස්සම්භති, 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 

‘‘පස්සද්ධකායස්සසුඛියනොචිත්තංසමාධියති.යස්මිංසමයය, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනො පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති, 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතස්මිංසමයයිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. යස්මිං 

සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා

යහොති, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො
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යහොති, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 

151. ‘‘යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යවෙනාසු…යප.… චිත්යත…
ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා වියනයයයලොයක

අිකජ්ඣායෙොමනස්සං, උපට්ඨිතාස්සතස්මිං සමයයසතියහොති අසම්මුට්ඨා.

යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො උපට්ඨිතා සති යහොති අසම්මුට්ඨා, 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො
තස්මිංසමයයිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසයතො විහරන්යතො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනතිපවිචයති

පරිවීමංසංආපජ්ජති.යස්මිංසමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුතථාසයතො විහරන්යතො

තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචයති පරිවීමංසං ආපජ්ජති, 

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 

‘‘තස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීමංසං

ආපජ්ජයතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං. යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුයනො තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීමංසං

ආපජ්ජයතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං

සමයය ිකක්ඛු භායවති, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො
භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජති පීති නිරාමිසා. යස්මිං සමයය, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනොආරද්ධවීරියස්සඋප්පජ්ජතිපීතිනිරාමිසා, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො

තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං

සමයය ිකක්ඛු භායවති, පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො 
භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘පීතිමනස්සකායයොපිපස්සම්භති, චිත්තම්පිපස්සම්භති. යස්මිංසමයය, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනොපීතිමනස්සකායයොපිපස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති, 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං
ගච්ඡති. 
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‘‘පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනොචිත්තං සමාධියති.යස්මිංසමයය, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනො පස්සද්ධකායස්ස සුඛියනො චිත්තං සමාධියති, 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො යහොති, 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගොතස්මිං සමයයිකක්ඛුයනොභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘යසො තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා යහොති. යස්මිං 

සමයය, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු තථාසමාහිතං චිත්තං සාධුකං අජ්ඣුයපක්ඛිතා

යහොති, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො ආරද්යධො

යහොති, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං තස්මිං සමයය ිකක්ඛු භායවති, 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො තස්මිං සමයය ිකක්ඛුයනො භාවනාපාරිපූරිං

ගච්ඡති. එවං භාවිතා යඛො, ිකක්ඛයව, චත්තායරො සතිපට්ඨානා එවං
බහුලීකතාසත්තසම්යබොජ්ඣඞ්යගපරිපූයරන්ති. 

152. ‘‘කථං භාවිතාච, ිකක්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගාකථංබහුලීකතා

විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග්ගපරිණාමිං. ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති…යප.… 

වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… 
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… 

උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං

නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. එවං භාවිතා යඛො, ිකක්ඛයව, සත්ත
යබොජ්ඣඞ්ගාඑවංබහුලීකතා විජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්තී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

ආනාපානස්සතිසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. කාෙ තාසතිසුත්තං 

153. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලානං ිකක්ඛූනං පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නානං 

සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උෙපාදි – ‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, 
ආවුයසො! යාවඤ්චිෙං යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන කායගතාසති [කායගතා සති )සයා. කං. පී.)] භාවිතා
බහුලීකතා මහප්ඵලාවුත්තාමහානිසංසා’’ති.අයඤ්චහිෙංයතසංිකක්ඛූනං

අන්තරාකථාවිප්පකතා යහොති, අථයඛොභගවාසායන්හසමයංපටිසල්ලානා

වුට්ඨියතො යයන උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොභගවාිකක්ඛූ ආමන්යතසි–‘‘කාය

නුත්ථ, ිකක්ඛයව, එතරහිකථායසන්නිසින්නා, කාචපනයවො අන්තරාකථා
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විප්පකතා’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නානං 

සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උෙපාදි – ‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, 
ආවුයසො! යාවඤ්චිෙං යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා වුත්තා

මහානිසංසා’ති.අයංයඛොයනො, භන්යත, අන්තරාකථාවිප්පකතා, අථභගවා
අනුප්පත්යතො’’ති. 

154. ‘‘කථං භාවිතා ච, ිකක්ඛයව, කායගතාසති කථං බහුලීකතා

මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අරඤ්ඤගයතො වා
රුක්ඛමූලගයතොවාසුඤ්ඤාගාරගයතොවානිසීෙතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජං
කායං පණධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසතිසයතොව

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

පස්සසන්යතො ‘දීඝංපස්සසාමී’ති පජානාති; රස්සංවාඅස්සසන්යතො ‘රස්සං

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

පජානාති; ‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, 

‘සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති; ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං

අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති.තස්සඑවංඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො යය

යගහසිතා [යගහස්සිතා)ටීකා)] සරසඞ්කප්පායත පහීයන්ති. යතසංපහානා

අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීෙති එයකොදි යහොති [එයකොදී

යහොති )සී.), එයකොදියභොති )සයා. කං.)] සමාධියති. එවං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු

කායගතාසතිං [කායගතංසතිං)සයා.කං.පී.)] භායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ගච්ඡන්යතො වා ‘ගච්ඡාමී’ති පජානාති, 

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

පජානාති, සයායනො වා ‘සයායනොම්හී’ති පජානාති. යථා යථා වා පනස්ස 

කායයොපණහියතොයහොති, තථාතථානංපජානාති.තස්සඑවංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො යය යගහසිතා සරසඞ්කප්පා යත
පහීයන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීෙති

එයකොදියහොති සමාධියති.එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අිකක්කන්යත පටික්කන්යත

සම්පජානකාරී යහොති, ආයලොකියත වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, 

සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ

සම්පජානකාරීයහොති, අසියතපීයත ඛායයතසායයතසම්පජානකාරීයහොති, 

උච්චාරපස්සාවකම්යමසම්පජානකාරීයහොති, ගයත ඨියතනිසින්යනසුත්යත
ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව සම්පජානකාරී යහොති. තස්ස එවං 
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො යය යගහසිතා
සරසඞ්කප්පා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං
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සන්තිට්ඨතිසන්නිසීෙතිඑයකොදියහොතිසමාධියති. එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
කායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං පාෙතලා අයධො 
යකසමත්ථකාතචපරියන්තංපූරංනානප්පකාරස්සඅසුචියනොපච්චයවක්ඛති
– ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය යකසා යලොමා නඛා ෙන්තා තයචො මංසංන්හාරු 

[නහාරු )සී. සයා. කං. පී.)] අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං හෙයං යකනං
කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං උෙරියං කරීසං පිත්තං
යසම්හං පුබ්යබො යලොහිතං යසයෙො යමයෙො අස්සු වසා යඛයළො සිඞ්ඝාණකා
ලසිකාමුත්ත’න්ති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, උභයතොමුඛා පුයතොළි [මූයතොළී )සී. සයා. කං.

පී.)] පූරානානාවිහිතස්සධඤ්ඤස්ස, යසයයථිෙං–සාලීනංවීහීනංමුග්ගානං

මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං, තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො මුඤ්චිත්වා
පච්චයවක්යඛයය–‘ඉයමසාලීඉයම වීහීඉයමමුග්ගාඉයමමාසාඉයමතිලා

ඉයම තණ්ඩුලා’ති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං උද්ධං
පාෙතලාඅයධොයකසමත්ථකාතචපරියන්තංපූරං නානප්පකාරස්සඅසුචියනො
පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉමස්මිංකායය යකසා යලොමානඛා ෙන්තාතයචො
මංසංන්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං හෙයං යකනං කියලොමකං පිහකං
පප්ඵාසංඅන්තංඅන්තගුණංඋෙරියංකරීසංපිත්තංයසම්හංපුබ්යබො යලොහිතං
යසයෙො යමයෙො අස්සු වසා යඛයළො සිඞ්ඝාණකා ලසිකා මුත්ත’න්ති. තස්ස
එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො යය යගහසිතා
සරසඞ්කප්පා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං

සන්තිට්ඨතිසන්නිසීෙතිඑයකොදියහොතිසමාධියති. එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
කායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං යථාඨිතං යථාපණහිතං
ධාතුයසො පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය පථවීධාතු ආයපොධාතු 
යතයජොධාතුවායයොධාතූ’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ෙක්යඛොයගොඝාතයකොවායගොඝාතකන්යතවාසී

වා ගාවිංවධිත්වාචතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ)සී.සයා.කං. පී.)] බිලයසො

විභජිත්වා [පටිවිභජිත්වා)සී.සයා.කං. පී.)] නිසින්යනොඅස්ස; එවයමවයඛො, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං යථාඨිතං යථාපණහිතං ධාතුයසො
පච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉමස්මිංකායය පථවීධාතුආයපොධාතු යතයජොධාතු
වායයොධාතූ’ති.තස්සඑවංඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො
යය යගහසිතා සරසඞ්කප්පා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව 

චිත්තංසන්තිට්ඨතිසන්නිසීෙතිඑයකොදියහොතිසමාධියති.එවම්පි, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායගතාසතිංභායවති. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරීරං සිවථිකාය 

[සීවථිකාය)සී.සයා.කං.පී.)] ඡඩ්ඩිතං එකාහමතංවාද්වීහමතංවාතීහමතං
වාඋද්ධුමාතකංවිනීලකංවිපුබ්බකජාතං.යසොඉමයමව කායංඋපසංහරති–

‘අයම්පි යඛො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති [එතං

අනතීයතොති )සී.)]. තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතො යය යගහසිතා සරසඞ්කප්පා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා 
අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සන්තිට්ඨති සන්නිසීෙති එයකොදි යහොති සමාධියති.

එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරීරං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං කායකහි වා ඛජ්ජමානං කුලයලහි වා ඛජ්ජමානං ගිජ්යඣහි වා
ඛජ්ජමානංකඞ්යකහිවාඛජ්ජමානංසුනයඛහිවාඛජ්ජමානංබයග්යඝහිවා 

ඛජ්ජමානං දීපීහි වා ඛජ්ජමානං සිඞ්ගායලහි වා [ගිජ්යඣහි වා ඛජ්ජමානං
සුවායනහි වා ඛජ්ජමානං සිගායලහි වා )සී. සයා. කං. පී.)] ඛජ්ජමානං
විවියධහිවාපාණකජායතහිඛජ්ජමානං.යසොඉමයමවකායංඋපසංහරති–
‘අයම්පි යඛො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී එවංඅනතීයතො’ති. තස්ස එවං 

අප්පමත්තස්ස…යප.…එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරීරං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං නිම්මංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං අපගතමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…

අට්ඨිකානි අපගතසම්බන්ධානි [අපගතනහාරූසම්බන්ධානි )සයා. කං.)] 

දිසාවිදිසාවික්ඛිත්තානි [දිසාවිදිසාසු වික්ඛිතානි )සී. පී.)] අඤ්යඤන 

හත්ථට්ඨිකංඅඤ්යඤනපාෙට්ඨිකංඅඤ්යඤනයගොප්ඵකට්ඨිකං [අඤ්යඤන 
යගොප්ඵකට්ඨිකන්තිඉෙංසී. සයා.කං. පී. යපොත්ථයකසුනත්ථි] අඤ්යඤන 

ජඞ්ඝට්ඨිකං අඤ්යඤන ඌරුට්ඨිකං අඤ්යඤන කටිට්ඨිකං [අඤ්යඤන 
කටට්ඨිකංඅඤ්යඤනපිට්ඨිකණ්ඩකංඅඤ්යඤනසීසකටාහං )සී.සයා.කං.
පී.)] අඤ්යඤන ඵාසුකට්ඨිකං අඤ්යඤන පිට්ඨිට්ඨිකං අඤ්යඤන
ඛන්ධට්ඨිකං අඤ්යඤන ගීවට්ඨිකං අඤ්යඤන හනුකට්ඨිකං අඤ්යඤන

ෙන්තට්ඨිකං අඤ්යඤන සීසකටාහං [අඤ්යඤන කටට්ඨිකං අඤ්යඤන

පිට්ඨිකණ්ඩකං අඤ්යඤන සීසකටාහං )සී. සයා. කං. පී.)]. යසො ඉමයමව
කායං උපසංහරති – ‘අයම්පි යඛො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී

එවංඅනතීයතො’ති. තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස…යප.… එවම්පි, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු කායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරීරං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං – අට්ඨිකානි යසතානි සඞ්ඛවණ්ණපටිභාගානි 

[සඞ්ඛවණ්ණූපනිභානි)සී.සයා.කං.පී.)] …යප.…අට්ඨිකානි පුඤ්ජකිතානි
යතයරොවස්සිකානි…යප.… අට්ඨිකානි පූතීනි චණ්ණකජාතානි. යසො
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ඉමයමව කායං උපසංහරති – ‘අයම්පි යඛො කායයො එවංධම්යමො එවංභාවී

එවංඅනතීයතො’ති. තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස…යප.… එවම්පි, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

155. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහි…යප.… පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමවකායං වියවකයජන පීතිසුයඛන

අිකසන්යෙති පරිසන්යෙති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො 

කායස්ස වියවකයජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 

ෙක්යඛොන්හාපයකො [නහාපයකො )සී.සයා.කං.පී.)] වාන්හාපකන්යතවාසී

වා කංසථායලන්හානීයචණ්ණානි [නහානීයචණ්ණානි )සී. සයා. කං. පී.)] 

ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං සන්යනයය, සායං

න්හානීයපිණ්ඩි [සාස්ස නහානීයපිණ්ඩී )සී. සයා. කං. පී.)] ස්යනහානුගතා

ස්යනහපයරතා සන්තරබාහිරා ඵුටා ස්යනයහන න ච පග්ඝරිණී; එවයමව

යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඉමයමවකායංවියවකයජනපීතිසුයඛන අිකසන්යෙති

පරිසන්යෙති පරිපූයරති පරිප්ඵරති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස 
වියවකයජනපීතිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති.තස්ස එවංඅප්පමත්තස්ස…යප.…

එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං සමාධියජන පීතිසුයඛන

අිකසන්යෙති පරිසන්යෙති පරිපූයරතිපරිප්ඵරති; නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො

කායස්ස සමාධියජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 

උෙකරහයෙො ගම්භීයරො උබ්ිකයෙොෙයකො [උබ්ිකයතොෙයකො )සයා. කං. ක.)]. 
තස්ස යනවස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය උෙකස්ස ආයමුඛං න පච්ඡිමාය දිසාය
උෙකස්ස ආයමුඛං න උත්තරාය දිසාය උෙකස්ස ආයමුඛං න ෙක්ඛිණාය

දිසාය උෙකස්ස ආයමුඛං; යෙයවො ච න කායලන කාලං සම්මා ධාරං 

අනුප්පයවච්යඡයය; අථ යඛො තම්හාව උෙකරහො සීතා වාරිධාරා
උබ්ිකජ්ජිත්වාතයමව උෙකරහෙංසීයතනවාරිනාඅිකසන්යෙයයපරිසන්යෙයය

පරිපූයරයයපරිප්ඵයරයය, නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොඋෙකරහෙස්සසීයතන

වාරිනා අප්ඵුටං අස්ස; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං

සමාධියජන පීතිසුයඛන අිකසන්යෙති පරිසන්යෙති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, 
නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවයතොකායස්සසමාධියජන පීතිසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති.

තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස…යප.…එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිං
භායවති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුපීතියාචවිරාගා…යප.…තතියංඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමවකායංනිප්පීතියකනසුයඛනඅිකසන්යෙති

පරිසන්යෙති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස

නිප්පීතියකනසුයඛන අප්ඵුටංයහොති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, උප්පලිනියංවා
පදුමිනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
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පුණ්ඩරීකානි වා උෙයක ජාතානි උෙයක සංවඩ්ඪානි උෙකානුග්ගතානි 

අන්යතොනිමුග්ගයපොසීනි, තානි යාව චග්ගා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා

අිකසන්නානි පරිසන්නානි [අිකසන්ොනි පරිසන්ොනි (ක.)] පරිපූරානි

පරිප්ඵුටානි, නාස්ස [න යනසං )?)] කිඤ්චි සබ්බාවතං උප්පලානං වා

පදුමානංවාපුණ්ඩරීකානංවාසීයතනවාරිනාඅප්ඵුටං අස්ස; එවයමවයඛො, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං නිප්පීතියකන සුයඛන අිකසන්යෙති 

පරිසන්යෙති පරිපූයරති පරිප්ඵරති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස
නිප්පීතියකන සුයඛන අප්ඵුටං යහොති. තස්ස එවං අප්පමත්තස්ස…යප.…

එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුකායගතාසතිංභායවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං 
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං පරිසුද්යධන යචතසා

පරියයොොයතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො

කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොොයතන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, පුරියසොඔොයතනවත්යථන සසීසංපාරුපිත්වා නිසින්යනොඅස්ස, 

නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස ඔොයතන වත්යථන අප්ඵුටං අස්ස; 

එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉමයමව කායං පරිසුද්යධන යචතසා 

පරියයොොයතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති, නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො
කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොොයතන අප්ඵුටං යහොති. තස්ස එවං
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො යය යගහසිතා
සරසඞ්කප්පා යත පහීයන්ති. යතසං පහානා අජ්ඣත්තයමව චිත්තං 

සන්තිට්ඨති, සන්නිසීෙතිඑයකොදියහොතිසමාධියති.එවම්පි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 

කායගතාසතිංභායවති. 

156. ‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ඛයව, කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, 

අන්යතොගධාවාස්ස [අන්යතොගධා තස්ස )සී. පී.)] කුසලා ධම්මා යය යකචි

විජ්ජාභාගියා. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, යස්ස කස්සචි මහාසමුද්යෙො යචතසා 

ඵුයටො, අන්යතොගධාවාස්සකුන්නදියයොයාකාචිසමුද්ෙඞ්ගමා; එවයමවයඛො, 

ිකක්ඛයව, යස්සකස්සචිකායගතාසතිභාවිතාබහුලීකතා, අන්යතොගධාවාස්ස
කුසලාධම්මායයයකචි විජ්ජාභාගියා. 

‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ඛයව, කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, ලභති 

තස්ස මායරො ඔතාරං, ලභති තස්ස මායරො ආරම්මණං [ආරමණං )?)]. 

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරියසො ගරුකං සිලාගුළං අල්ලමත්තිකාපුඤ්යජ

පක්ඛියපයය. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු තං ගරුකං සිලාගුළං

අල්ලමත්තිකාපුඤ්යජ ලයභථ ඔතාර’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව 

යඛො, ිකක්ඛයව, යස්ස කස්සචි කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, ලභති

තස්සමායරොඔතාරං, ලභතිතස්සමායරොආරම්මණං.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 

සුක්ඛංකට්ඨංයකොළාපං [යකොළාපංආරකාඋෙකාථයල නික්ඛිත්තං)ක.)]; 
අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාරණං ආොය – ‘අග්ගිං 
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අිකනිබ්බත්යතස්සාමි, යතයජොපාතුකරිස්සාමී’ති.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, 
අපි නු යසො පුරියසො අමුං සුක්ඛං කට්ඨං යකොළාපං උත්තරාරණං ආොය

අිකමන්යථන්යතො [අිකමන්යථන්යතො )සයා. කං. පී. ක.)] අග්ගිං 

අිකනිබ්බත්යතයය, යතයජොපාතුකයරයයා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව

යඛො, ිකක්ඛයව, යස්ස කස්සචි කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, ලභති

තස්සමායරො ඔතාරං, ලභතිතස්සමායරොආරම්මණං.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 

උෙකමණයකොරිත්යතොතුච්යඡො ආධායරඨපියතො; අථපුරියසොආගච්යඡයය

උෙකභාරංආොය.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපිනු යසොපුරියසොලයභථ

උෙකස්ස නික්යඛපන’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, 

යස්ස කස්සචි කායගතාසති අභාවිතා අබහුලීකතා, ලභති තස්ස මායරො

ඔතාරං, ලභතිතස්ස මායරොආරම්මණං’’. 

157. ‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ඛයව, කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, න

තස්සලභතිමායරොඔතාරං, නතස්සලභතිමායරොආරම්මණං.යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, පුරියසො ලහුකං සුත්තගුළං සබ්බසාරමයය අග්ගළඵලයක

පක්ඛියපයය. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො තං ලහුකං

සුත්තගුළං සබ්බසාරමයය අග්ගළඵලයක ලයභථ ඔතාර’’න්ති? ‘‘යනො 

යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, යස්ස කස්සචි කායගතාසති

භාවිතා බහුලීකතා, නතස්සලභතිමායරො ඔතාරං, නතස්ස ලභති මායරො

ආරම්මණං. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං [සස්යනහං

ආරකා උෙකා ථයල නික්ඛිත්තං )ක.)]; අථ පුරියසො ආගච්යඡය්ය

උත්තරාරණං ආොය – ‘අග්ගිං අිකනිබ්බත්යතස්සාමි, යතයජො 

පාතුකරිස්සාමී’ති. තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො අමුං
අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං උත්තරාරණං ආොය අිකමන්යථන්යතො අග්ගිං 

අිකනිබ්බත්යතයය, යතයජො පාතුකයරයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, යස්සකස්සචිකායගතාසතිභාවිතාබහුලීකතා, න

තස්ස ලභතිමායරොඔතාරං, නතස්සලභතිමායරොආරම්මණං.යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, උෙකමණයකො පූයරො උෙකස්ස සමතිත්තියකො කාකයපයයයො

ආධායර ඨපියතො; අථ පුරියසො ආගච්යඡයය උෙකභාරං ආොය. තං කිං

මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො ලයභථ උෙකස්ස

නික්යඛපන’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, 

යස්ස කස්සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, න තස්ස ලභති මායරො

ඔතාරං, නතස්සලභතිමායරොආරම්මණං’’. 

158. ‘‘යස්සකස්සචි, ිකක්ඛයව, කායගතාසතිභාවිතාබහුලීකතා, යසො
යස්ස යස්ස අිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අිකනින්නායමති 

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තතයරසක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන.

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, උෙකමණයකො පූයරො උෙකස්ස සමතිත්තියකො 
කාකයපයයයො ආධායර ඨපියතො. තයමනං බලවා පුරියසො යයතො යයතො
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ආවිඤ්යඡයය, ආගච්යඡයයඋෙක’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමවයඛො, 

ිකක්ඛයව, යස්සකස්සචිකායගතාසතිභාවිතා බහුලීකතායසො, යස්සයස්ස
අිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අිකනින්නායමති

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තර තයරව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති

සතිආයතයන.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, සයමභූමිභායගචතුරස්සායපොක්ඛරණී 

[යපොක්ඛරිණී )සී.)] අස්ස ආළිබන්ධා පූරා උෙකස්ස සමතිත්තිකා
කාකයපයයා. තයමනං බලවා පුරියසො යයතො යයතො ආළිං මුඤ්යචයය

ආගච්යඡයය උෙක’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, 

යස්ස කස්සචි කායගතාසති භාවිතා බහුලීකතා, යසො යස්ස යස්ස
අිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අිකනින්නායමති

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තර තයරව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති

සතිආයතයන.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, සුභූමියංචතුමහාපයථ ආජඤ්ඤරයථො

යුත්යතො අස්ස ඨියතො ඔධස්තපයතොයෙො [ඔභස්තපයතොයෙො )ක.), 

උභන්තරපයටොයෙො)සයා.කං.)අව+ධංසු+ත=ඔධස්ත-ඉතිපෙවිභායගො]; 
තයමනං ෙක්යඛො යයොග්ගාචරියයො අස්සෙම්මසාරථි අිකරුහිත්වා වායමන
හත්යථන රස්මියයො ගයහත්වා ෙක්ඛියණන හත්යථන පයතොෙං ගයහත්වා

යයනිච්ඡකං යදිච්ඡකං සායරයයාපි පච්චාසායරයයාපි; එවයමව යඛො, 

ිකක්ඛයව, යස්සකස්සචිකායගතාසති භාවිතාබහුලීකතා, යසොයස්සයස්ස
අිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අිකනින්නායමති

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තර තයරව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති
සතිආයතයන’’. 

159. ‘‘කායගතාය, ිකක්ඛයව, සතියාආයසවිතායභාවිතායබහුලීකතාය 
යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ෙසානිසංසා

පාටිකඞ්ඛා. අරතිරතිසයහො යහොති, නචතං අරතිසහති, උප්පන්නංඅරතිං
අිකභුයයවිහරති. 

‘‘භයයභරවසයහො යහොති, න ච තං භයයභරවං සහති, උප්පන්නං
භයයභරවං අිකභුයයවිහරති. 

‘‘ඛයමො යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය 

ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානංදුරුත්තානංදුරාගතානංවචනපථානං, 
උප්පන්නානං සාරීරිකානංයවෙනානංදුක්ඛානංතිබ්බානංඛරානංකටුකානං
අසාතානංඅමනාපානංපාණහරානං අධිවාසකජාතියකොයහොති. 

‘‘චතුන්නං ඣානානං ආිකයචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං 
නිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘යසො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චානුයභොති. එයකොපි හුත්වා බහුධා 

යහොති, බහුධාපිහුත්වාඑයකොයහොති, ආවිභාවං…යප.…යාවබ්රහ්මයලොකාපි
කායයනවසං වත්යතති. 
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‘‘දිබ්බාය යසොතධාතුයාවිසුද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යෙ

සුණාතිදිබ්යබචමානුයසච, යයදූයරසන්තියක ච…යප.…. 

‘‘පරසත්තානංපරපුග්ගලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති.සරාගං

වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං…යප.…
සයෙොසං වා චිත්තං… වීතයෙොසං වා චිත්තං… සයමොහං වා චිත්තං…
වීතයමොහං වා චිත්තං… සංඛිත්තං වා චිත්තං… වික්ඛිත්තං වා චිත්තං…
මහග්ගතං වා චිත්තං… අමහග්ගතං වා චිත්තං… සඋත්තරං වා චිත්තං…
අනුත්තරං වා චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං… අසමාහිතං වා චිත්තං…

විමුත්තංවාචිත්තං…අවිමුත්තංවාචිත්තං ‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්තිපජානාති. 

‘‘යසො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං – එකම්පි 
ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනාවිසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකනසත්යතපස්සති

චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත
දුග්ගයතයථාකම්මූපයගසත්යතපජානාති. 

‘‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව 
ධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘කායගතාය, ිකක්ඛයව, සතියා ආයසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය
යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඉයම
ෙසානිසංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

කායගතාසතිසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තං 

160. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘සඞ්ඛාරුපපත්තිං [සඞ්ඛාරූපපත්තිං )සයා. කං.), 

සඞ්ඛාරුප්පත්තිං)සී.පී.)] යවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි, තංසුණාථ, සාධුකං

මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූභගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

161. ‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, සීයලන 

සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන සමන්නාගයතො යහොති, චායගන
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සමන්නාගයතොයහොති, පඤ්ඤාය සමන්නාගයතොයහොති.තස්සඑවංයහොති–
‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා ඛත්තියමහාසාලානං 

[ඛත්තියමහාසාලානංවා)සයා.කං.පී.)] සහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසො

තං චිත්තං ෙහති, තං චිත්තං අධිට්ඨාති, තං චිත්තං භායවති. තස්ස යත

සඞ්ඛාරා ච විහාරා [විහායරො )සී. පී.)] ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා 

තුරපපත්තියා [තූරපපත්තියා )ස්යා. කං.), තුරප්පත්තියා )සී. පී.)] 

සංවත්තන්ති.අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයං පටිපොතරුපපත්තියාසංවත්තති. 

162. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන සමන්නාගයතො යහොති, චායගන

සමන්නාගයතොයහොති, පඤ්ඤාය සමන්නාගයතොයහොති.තස්සඑවංයහොති–
‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා බ්රාහ්මණමහාසාලානං…යප.…

ගහපතිමහාසාලානං [බ්රාහ්මණමහාසාලානංවාගහපතිමහාසාලානංවා)සයා.

කං. පී.)] සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො තං චිත්තං ෙහති, තං චිත්තං

අධිට්ඨාති, තං චිත්තංභායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාචවිහාරාචඑවංභාවිතා

එවං බහුලීකතා තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං
පටිපොතරුපපත්තියා සංවත්තති. 

163. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන සමන්නාගයතො යහොති, චායගන

සමන්නාගයතොයහොති, පඤ්ඤාය සමන්නාගයතොයහොති.තස්සසුතංයහොති–

‘චාතුමහාරාජිකා [චාතුම්මහාරාජිකා )සී. සයා. කං. පී.)] යෙවා දීඝායුකා 
වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති – ‘අයහොවතාහංකායස්ස

යභොපරංමරණා චාතුමහාරාජිකානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති. 

යසොතං චිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තංභායවති.තස්සයත
සඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තරුපපත්තියා

සංවත්තන්ති.අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියාසංවත්තති. 

164. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන සමන්නාගයතො යහොති, චායගන

සමන්නාගයතොයහොති, පඤ්ඤාය සමන්නාගයතොයහොති.තස්සසුතංයහොති–
තාවතිංසා යෙවා…යප.… යාමා යෙවා… තුසිතා යෙවා… නිම්මානරතී
යෙවා… පරනිම්මිතවසවත්තී යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලාති.
තස්ස එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා

පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො තං

චිත්තංෙහති, තංචිත්තං අධිට්ඨාති, තංචිත්තංභායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාච

විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තරුපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, 

ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියාසංවත්තති. 
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165. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන සමන්නාගයතො යහොති, චායගන 

සමන්නාගයතොයහොති, පඤ්ඤායසමන්නාගයතොයහොති.තස්සසුතංයහොති–

‘සහස්යසොබ්රහ්මා දීඝායුයකොවණ්ණවාසුඛබහුයලො’ති.සහස්යසො, ිකක්ඛයව, 

බ්රහ්මාසහස්සියලොකධාතුං [සහස්සිංයලොකධාතුං)සී.)] ඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වා 

[අධිමුඤ්චිත්වා )ක.)] විහරති.යයපිතත්ථසත්තාඋපපන්නායතපි ඵරිත්වා

අධිමුච්චිත්වාවිහරති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, චක්ඛුමාපුරියසොඑකං ආමණ්ඩං

හත්යථ කරිත්වා පච්චයවක්යඛයය; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, සහස්යසො
බ්රහ්මා සහස්සියලොකධාතුංඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.යයපිතත්ථසත්තා
උපපන්නායතපි ඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහො
වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා සහස්සස්ස බ්රහ්මුයනො සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තං ෙහති, තං චිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං
භායවති. තස්ස යත සඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා

තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං පටිපො 
තුරපපත්තියාසංවත්තති. 

166. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය
සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස සුතං යහොති – ද්විසහස්යසො බ්රහ්මා…යප.…
තිසහස්යසො බ්රහ්මා… චතුසහස්යසො බ්රහ්මා… පඤ්චසහස්යසො බ්රහ්මා

දීඝායුයකො වණ්ණවා සුඛබහුයලොති. පඤ්චසහස්යසො, ිකක්ඛයව, බ්රහ්මා 
පඤ්චසහස්සියලොකධාතුංඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.යයපිතත්ථසත්තා

උපපන්නා යතපි ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 

චක්ඛුමා පුරියසො පඤ්ච ආමණ්ඩානි හත්යථ කරිත්වා පච්චයවක්යඛයය; 

එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චසහස්යසො බ්රහ්මා පඤ්චසහස්සියලොකධාතුං
ඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති. යයපිතත්ථසත්තාඋපපන්නායතපිඵරිත්වා

අධිමුච්චිත්වාවිහරති.තස්සඑවංයහොති – ‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරං
මරණා පඤ්චසහස්සස්ස බ්රහ්මුයනො සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො තං

චිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං භායවති.තස්ස යතසඞ්ඛාරාච

විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, 

ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියා සංවත්තති. 

167. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන සමන්නාගයතො යහොති, සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය

සමන්නාගයතොයහොති.තස්සසුතංයහොති– ‘ෙසසහස්යසො බ්රහ්මාදීඝායුයකො

වණ්ණවා සුඛබහුයලො’ති. ෙසසහස්යසො, ිකක්ඛයව, බ්රහ්මා
ෙසසහස්සියලොකධාතුං ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. යයපි තත්ථ සත්තා

උපපන්නායතපිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වාවිහරති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, මණ
යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො පණ්ඩුකම්බයල

නික්ඛිත්යතො භාසයත චතපයත ච [භාසති චතපති ච )සී. සයා. කං. පී.)] 
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වියරොචති ච; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, ෙසසහස්යසො බ්රහ්මා
ෙසසහස්සියලොකධාතුං ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. යයපි තත්ථ සත්තා 
උපපන්නායතපිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහො
වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා ෙසසහස්සස්ස බ්රහ්මුයනො සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති.යසො තංචිත්තං ෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං
භායවති. තස්ස යත සඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා

තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං පටිපො
තුරපපත්තියාසංවත්තති. 

168. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස
සුතං යහොති – ‘සතසහස්යසො බ්රහ්මා දීඝායුයකො වණ්ණවා සුඛබහුයලො’ති.

සතසහස්යසො, ිකක්ඛයව, බ්රහ්මා සතසහස්සියලොකධාතුං ඵරිත්වා
අධිමුච්චිත්වා විහරති. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි ඵරිත්වා

අධිමුච්චිත්වාවිහරති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, නික්ඛංජම්යබොනෙං [යනක්ඛං
)සී. සයා. කං. පී.)] ෙක්ඛකම්මාරපුත්තඋක්කාමුඛසුකුසලසම්පහට්ඨං 

පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්තංභාසයතචතපයතචවියරොචතිච; එවයමවයඛො, 

ිකක්ඛයව, සතසහස්යසොබ්රහ්මාසතසහස්සියලොකධාතුංඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වා
විහරති.යයපි තත්ථසත්තාඋපපන්නායතපිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.

තස්ස එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා

සතසහස්සස්ස බ්රහ්මුයනො සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො තං චිත්තං

ෙහති, තංචිත්තං අධිට්ඨාති, තංචිත්තංභායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාචවිහාරා

චඑවංභාවිතාඑවං බහුලීකතාතරුපපත්තියාසංවත්තන්ති.අයං, ිකක්ඛයව, 

මග්යගොඅයංපටිපො තුරපපත්තියාසංවත්තති. 

169. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස
සුතං යහොති – ආභා යෙවා…යප.… පරිත්තාභා යෙවා… අප්පමාණාභා
යෙවා…ආභස්සරායෙවාදීඝායුකාවණ්ණවන්යතො සුඛබහුලාති.තස්සඑවං
යහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරංමරණාආභස්සරානංයෙවානං 

සහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තං 
චිත්තංභායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාචවිහාරාචඑවංභාවිතාඑවංබහුලීකතා 

තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං පටිපො
තුරපපත්තියා සංවත්තති. 

170. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 

සීයලන … සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස
සුතං යහොති – පරිත්තසුභා යෙවා…යප.… අප්පමාණසුභා යෙවා…
සුභකිණ්හායෙවාදීඝායුකා වණ්ණවන්යතොසුඛබහුලාති.තස්සඑවංයහොති–
‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරංමරණා සුභකිණ්හානංයෙවානංසහබයතං
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උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තං ෙහති, තංචිත්තං අධිට්ඨාති, තංචිත්තං
භායවති. තස්ස යත සඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා

තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං පටිපො 
තුරපපත්තියාසංවත්තති. 

171. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස 

සුතං යහොති – යවහප්ඵලා යෙවා…යප.… අවිහා යෙවා… අතප්පා යෙවා…
සුෙස්සායෙවා…සුෙස්සී යෙවා…අකනිට්ඨායෙවාදීඝායුකාවණ්ණවන්යතො
සුඛබහුලාති.තස්සඑවංයහොති–‘අයහො වතාහංකායස්සයභොපරංමරණා 

අකනිට්ඨානංයෙවානංසහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තංෙහති, 

තංචිත්තං අධිට්ඨාති, තංචිත්තං භායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරා ච විහාරා ච

එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, 

මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියා සංවත්තති. 

172. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස

සුතං යහොති – ‘ආකාසානඤ්චායතනූපගා යෙවා දීඝායුකා චිරට්ඨිතිකා

සුඛබහුලා’ති. තස්සඑවංයහොති–‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරංමරණා
ආකාසානඤ්චායතනූපගානංයෙවානං සහබයතංඋපපජ්යජයය’න්ති.යසොතං

චිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තං චිත්තංභායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාච

විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, 

ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියා සංවත්තති. 

173. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස

සුතං යහොති – ‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගා යෙවා දීඝායුකා චිරට්ඨිතිකා

සුඛබහුලා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරංමරණා
විඤ්ඤාණඤ්චායතනූපගානංයෙවානංසහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතං

චිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං භායවති.තස්සයතසඞ්ඛාරාච

විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා තරුපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, 

ිකක්ඛයව, මග්යගොඅයංපටිපොතරුපපත්තියාසංවත්තති. 

174. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස
සුතං යහොති – ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූපගා යෙවා…යප.…
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගායෙවා දීඝායුකා චිරට්ඨිතිකාසුඛබහුලාති.
තස්ස එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යෙවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තං ෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  අනුපෙවග්යගො 

124 

පටුන 

භායවති. තස්ස යත සඞ්ඛාරා ච විහාරා ච එවං භාවිතා එවං බහුලීකතා

තුරපපත්තියා සංවත්තන්ති. අයං, ිකක්ඛයව, මග්යගො අයං පටිපො
තුරපපත්තියාසංවත්තති. 

175. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සද්ධාය සමන්නාගයතො යහොති, 
සීයලන… සුයතන… චායගන… පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො යහොති. තස්ස

එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහයරයය’න්ති. යසො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති. අයං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු න කත්ථචි උපපජ්ජතී’’ති [න කත්ථචි 

උපපජ්ජති, න කුහිඤ්චි උපපජ්ජතීති )සී. පී.), න කත්ථචි උපපජ්ජති, න

කුහිඤ්චි උපසම්පජ්ජවිහරතීති.)ක.)]. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

අනුපෙවග්යගොනිට්ඨියතොදුතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

අනුපාෙ-යසොධන-යපොරිසධම්යමො, යසවිතබ්බ-බහුධාතු-විභත්ති; 

බුද්ධස්ස කිත්තිනාම-චත්තාරීයසන, ආනාපායනො කායගයතො

උපපත්ති [ඉයතොපරංසයා.කං.ක.යපොත්ථයකසුඑවම්පිදිස්සති–-

§චන්ෙයක විමයල පරිසුද්යධ, 

පුණ්ණසම්යමොදිනියරොධඅත්තයනො;§ෙන්ධා බහුජනයසවිතං

ධම්මවරං, යං අනුපෙංවග්ගවරංදුතියාති]. 
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3. සුඤ්ඤතවග්ය ො 

1. චූළසුඤ්ඤතසුත්තං 

176. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති පුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායෙ. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘එකමිෙං, භන්යත, සමයං

භගවා සක්යකසු විහරති නගරකං නාම සකයානං නිගයමො. තත්ථ යම, 

භන්යත, භගවයතො සම්මුඛා සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං –

‘සුඤ්ඤතාවිහායරනාහං, ආනන්ෙ, එතරහි බහුලං විහරාමී’ති.කච්චි යමතං, 

භන්යත, සුස්සුතං සුග්ගහිතං සුමනසිකතං සූපධාරිත’’න්ති? ‘‘තග්ඝ යත

එතං, ආනන්ෙ, සුස්සුතං සුග්ගහිතං සුමනසිකතං සූපධාරිතං. පුබ්යබපාහං 

[පුබ්යබචාහං)සී.සයා.කං. පී.)], ආනන්ෙ, එතරහිපි [එතරහිච)සබ්බත්ථ)] 

සුඤ්ඤතාවිහායරන බහුලං විහරාමි. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, අයං

මිගාරමාතුපාසායෙො සුඤ්යඤො හත්ථිගවස්සවළයවන, සුඤ්යඤො

ජාතරූපරජයතන, සුඤ්යඤො ඉත්ථිපුරිසසන්නිපායතන අත්ථි යචවිෙං

අසුඤ්ඤතංයදිෙං –ිකක්ඛුසඞ්ඝංපටිච්චඑකත්තං; එවයමවයඛො, ආනන්ෙ, 

ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා ගාමසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා මනුස්සසඤ්ඤං, 

අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච මනසිකයරොති එකත්තං. තස්ස අරඤ්ඤසඤ්ඤාය
චිත්තං පක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති.යසොඑවංපජානාති–‘යය

අස්සු ෙරථා ගාමසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, යය අස්සු ෙරථා

මනුස්සසඤ්ඤංපටිච්චයතධන සන්ති, අත්ථියචවායං ෙරථමත්තායදිෙං–

අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්ති. යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං

ගාමසඤ්ඤායා’තිපජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙංසඤ්ඤාගතං මනුස්සසඤ්ඤායා’ති

පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං යදිෙං – අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච
එකත්ත’න්ති. ඉති යඤ්හි යඛො තත්ථ න යහොති යතන තං සුඤ්ඤං

සමනුපස්සති, යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං යහොති තං ‘සන්තමිෙං අත්ථී’’’ති

පජානාති. එවම්පිස්ස එසා, ආනන්ෙ, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා
සුඤ්ඤතාවක්කන්තිභවති. 

177. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා මනුස්සසඤ්ඤං, 

අමනසිකරිත්වා අරඤ්ඤසඤ්ඤං, පථවීසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කයරොති 

එකත්තං. තස්ස පථවීසඤ්ඤාය චිත්තං පක්ඛන්ෙති පසීෙති සන්තිට්ඨති

අධිමුච්චති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, ආසභචම්මං සඞ්කුසයතන සුවිහතං 

විගතවලිකං; එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු යං ඉමිස්සා පථවියා
උක්කූලවික්කූලං නදීවිදුග්ගංඛාණුකණ්ටකට්ඨානංපබ්බතවිසමංතංසබ්බං 

[සබ්බං (ක.)] අමනසිකරිත්වාපථවීසඤ්ඤංපටිච්චමනසිකයරොතිඑකත්තං.
තස්ස පථවීසඤ්ඤායචිත්තංපක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති.යසො

එවං පජානාති – ‘යයඅස්සු ෙරථාමනුස්සසඤ්ඤං පටිච්ච යතධනසන්ති, 
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යය අස්සු ෙරථා අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි යචවායං
ෙරථමත්තා යදිෙං – පථවීසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්ති. යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං

සඤ්ඤාගතං මනුස්සසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං

අරඤ්ඤසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං යදිෙං –
පථවීසඤ්ඤංපටිච්චඑකත්ත’න්ති.ඉතියඤ්හියඛො තත්ථනයහොතියතන

තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති, යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං යහොති තං ‘සන්තමිෙං

අත්ථී’ති පජානාති. එවම්පිස්ස එසා, ආනන්ෙ, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා 
පරිසුද්ධාසුඤ්ඤතාවක්කන්තිභවති. 

178. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා අරඤ්ඤසඤ්ඤං, 

අමනසිකරිත්වා පථවීසඤ්ඤං, ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි
කයරොති එකත්තං.තස්සආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤායචිත්තංපක්ඛන්ෙති
පසීෙති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. යසො එවං පජානාති – ‘යය අස්සු ෙරථා

අරඤ්ඤසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, යය අස්සු ෙරථා පථවීසඤ්ඤං 

පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි යචවායං ෙරථමත්තා යදිෙං –

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්ති. යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං

සඤ්ඤාගතං අරඤ්ඤසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං 

පථවීසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං යදිෙං –
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්චඑකත්ත’න්ති.ඉතියඤ්හියඛොතත්ථන

යහොතියතනතංසුඤ්ඤංසමනුපස්සති, යං පනතත්ථඅවසිට්ඨංයහොතිතං

‘සන්තමිෙං අත්ථී’ති පජානාති. එවම්පිස්ස එසා, ආනන්ෙ, යථාභුච්චා
අවිපල්ලත්ථාපරිසුද්ධා සුඤ්ඤතාවක්කන්තිභවති. 

179. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා පථවීසඤ්ඤං, 

අමනසිකරිත්වාආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං, විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං
පටිච්ච මනසි කයරොති එකත්තං. තස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාය 
චිත්තංපක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති.යසොඑවංපජානාති–‘යය

අස්සු ෙරථා පථවීසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, යය අස්සු ෙරථා 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි යචවායං
ෙරථමත්තායදිෙං– විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤංපටිච්චඑකත්ත’න්ති.යසො

‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං පථවීසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං

සඤ්ඤාගතං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං
අසුඤ්ඤතංයදිෙං–විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤංපටිච්ච එකත්ත’න්ති.ඉති

යඤ්හියඛොතත්ථනයහොතියතනතංසුඤ්ඤංසමනුපස්සති, යංපනතත්ථ 

අවසිට්ඨංයහොතිතං‘සන්තමිෙංඅත්ථී’තිපජානාති.එවම්පිස්සඑසා, ආනන්ෙ, 
යථාභුච්චාඅවිපල්ලත්ථාපරිසුද්ධාසුඤ්ඤතාවක්කන්තිභවති. 

180. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි
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කයරොති එකත්තං. තස්සආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං පක්ඛන්ෙති
පසීෙති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. යසො එවං පජානාති – ‘යය අස්සු ෙරථා

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, යය අස්සු ෙරථා

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි යචවායං

ෙරථමත්තායදිෙං – ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤංපටිච්චඑකත්ත’න්ති.යසො

‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, 

‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, 

‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං යදිෙං – ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච
එකත්ත’න්ති. ඉති යඤ්හි යඛො තත්ථ න යහොති යතන තං සුඤ්ඤං

සමනුපස්සති, යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං යහොති තං ‘සන්තමිෙං අත්ථී’ති

පජානාති. එවම්පිස්ස එසා, ආනන්ෙ, යථාභුච්චා අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා
සුඤ්ඤතාවක්කන්ති භවති. 

181. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වාආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච මනසි කයරොති එකත්තං.
තස්ස යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාය චිත්තං පක්ඛන්ෙති පසීෙති
සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. යසො එවං පජානාති – ‘යය අස්සු ෙරථා

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, යය අස්සු ෙරථා

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි යචවායං
ෙරථමත්තා යදිෙං – යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච 

එකත්ත’න්ති. යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං 

යදිෙං – යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච එකත්ත’න්ති. ඉති

යඤ්හියඛොතත්ථනයහොතියතනතංසුඤ්ඤං සමනුපස්සති, යංපනතත්ථ

අවසිට්ඨංයහොතිතං‘සන්තමිෙංඅත්ථී’තිපජානාති. එවම්පිස්සඑසා, ආනන්ෙ, 
යථාභුච්චාඅවිපල්ලත්ථාපරිසුද්ධාසුඤ්ඤතාවක්කන්ති භවති. 

182. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං පටිච්ච
මනසි කයරොති එකත්තං. තස්ස අනිමිත්යත යචයතොසමාධිම්හි චිත්තං 
පක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති.යසොඑවංපජානාති–‘යයඅස්සු

ෙරථා ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤංපටිච්චයතධනසන්ති, යයඅස්සුෙරථා 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං පටිච්ච යතධ න සන්ති, අත්ථි
යචවායං ෙරථමත්තා යදිෙං – ඉමයමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං

ජීවිතපච්චයා’ති. යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං 

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤායා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සුඤ්ඤතවග්යගො 

128 

පටුන 

අසුඤ්ඤතං යදිෙං – ඉමයමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්චයා’ති.

ඉතියඤ්හියඛොතත්ථනයහොතියතනතං සුඤ්ඤංසමනුපස්සති, යංපන

තත්ථඅවසිට්ඨං යහොතිතං ‘සන්තමිෙං අත්ථී’තිපජානාති. එවම්පිස්සඑසා, 

ආනන්ෙ, යථාභුච්චාඅවිපල්ලත්ථාපරිසුද්ධාසුඤ්ඤතාවක්කන්ති භවති. 

183. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු අමනසිකරිත්වා 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, අමනසිකරිත්වා

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤං, අනිමිත්තං යචයතොසමාධිං පටිච්ච
මනසි කයරොති එකත්තං. තස්ස අනිමිත්යත යචයතොසමාධිම්හි චිත්තං
පක්ඛන්ෙති පසීෙති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. යසො එවං පජානාති – ‘අයම්පි
යඛොඅනිමිත්යතොයචයතොසමාධිඅිකසඞ්ඛයතොඅිකසඤ්යචතයයතො’.‘යංයඛො
පන කිඤ්චි අිකසඞ්ඛතං අිකසඤ්යචතයතං තෙනිච්චං නියරොධධම්ම’න්ති

පජානාති.තස්සඑවං ජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, 

භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං

විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. යසො එවං පජානාති – ‘යය අස්සු ෙරථා 

කාමාසවංපටිච්චයතධනසන්ති, යය අස්සුෙරථාභවාසවංපටිච්චයතධන

සන්ති, යයඅස්සුෙරථාඅවිජ්ජාසවංපටිච්චයතධ නසන්ති, අත්ථියචවායං
ෙරථමත්තා යදිෙං – ඉමයමව කායං පටිච්ච සළායතනිකං ජීවිතපච්චයා’ති.

යසො ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං කාමාසයවනා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං

සඤ්ඤාගතං භවාසයවනා’ති පජානාති, ‘සුඤ්ඤමිෙං සඤ්ඤාගතං 

අවිජ්ජාසයවනා’ති පජානාති, ‘අත්ථි යචවිෙං අසුඤ්ඤතං යදිෙං – ඉමයමව
කායංපටිච්ච සළායතනිකංජීවිතපච්චයා’ති.ඉතියඤ්හියඛොතත්ථනයහොති

යතන තං සුඤ්ඤං සමනුපස්සති, යං පන තත්ථ අවසිට්ඨං යහොති තං

‘සන්තමිෙං අත්ථී’ති පජානාති. එවම්පිස්ස එසා, ආනන්ෙ, යථාභුච්චා
අවිපල්ලත්ථා පරිසුද්ධා පරමානුත්තරාසුඤ්ඤතාවක්කන්තිභවති. 

184. ‘‘යයපිහියකචි, ආනන්ෙ, අතීතමද්ධානංසමණාවා බ්රාහ්මණා වා

පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිංසු, සබ්යබ යත
ඉමංයයව පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිංසු. යයපි 

[යය)සී.පී.)] හියකචි, ආනන්ෙ, අනාගතමද්ධානංසමණාවාබ්රාහ්මණාවා

පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති, සබ්යබ යත
ඉමංයයව පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සන්ති.

යයපි [යය )සී. පී.)] හි යකචි, ආනන්ෙ, එතරහි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා

පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරන්ති, සබ්යබ යත
ඉමංයයව පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ විහරන්ති.

තස්මාතිහ, ආනන්ෙ, ‘පරිසුද්ධං පරමානුත්තරං සුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජ

විහරිස්සාමා’ති [විහරිස්සාමීති)පී.ක.)] – එවඤ්හියවො [යත)ක.)], ආනන්ෙ, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 
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ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

චූළසුඤ්ඤතසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. මහාසුඤ්ඤතසුත්තං 

185. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාොයකපිලවත්ථුංපිණ්ඩායපාවිසි. කපිලවත්ථුස්මිං
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන 

කාළයඛමකස්සසක්කස්සවිහායරොයතනුපසඞ්කමිදිවාවිහාරාය.යතනයඛො
පනසමයයන කාළයඛමකස්ස සක්කස්සවිහායරසම්බහුලානියසනාසනානි 

පඤ්ඤත්තානි යහොන්ති. අද්ෙසා යඛො භගවා කාළයඛමකස්ස සක්කස්ස
විහායර සම්බහුලානි යසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. දිස්වාන භගවයතො

එතෙයහොසි – ‘‘සම්බහුලානි යඛො කාළයඛමකස්ස සක්කස්ස විහායර
යසනාසනානිපඤ්ඤත්තානි.සම්බහුලා නුයඛොඉධිකක්ඛූවිහරන්තී’’ති. 

186. යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාආනන්යෙොසම්බහුයලහිිකක්ඛූහි 
සද්ධිං ඝටාය සක්කස්ස විහායර චීවරකම්මං කයරොති. අථ යඛො භගවා
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන ඝටාය සක්කස්ස විහායරො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො

භගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි – ‘‘සම්බහුලානි යඛො, ආනන්ෙ, 
කාළයඛමකස්ස සක්කස්ස විහායර යසනාසනානිපඤ්ඤත්තානි. සම්බහුලා

නුයඛොඑත්ථිකක්ඛූවිහරන්තී’’ති? ‘‘සම්බහුලානි, භන්යත, කාළයඛමකස්ස
සක්කස්ස විහායර යසනාසනානි පඤ්ඤත්තානි. සම්බහුලා ිකක්ඛූ එත්ථ

විහරන්ති.චීවරකාරසමයයොයනො, භන්යත, වත්තතී’’ති. 

‘‘න යඛො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු යසොභති සඞ්ගණකාරායමො සඞ්ගණකරයතො 
සඞ්ගණකාරාමතංඅනුයුත්යතොගණාරායමොගණරයතොගණසම්මුදියතො.යසො

වතානන්ෙ, ිකක්ඛු සඞ්ගණකාරායමො සඞ්ගණකරයතො සඞ්ගණකාරාමතං
අනුයුත්යතොගණාරායමොගණරයතොගණසම්මුදියතො යංතංයනක්ඛම්මසුඛං

පවියවකසුඛං උපසමසුඛං සම්යබොධිසුඛං [සම්යබොධසුඛං )සී. පී.), 
සම්යබොධසුඛං චිත්යතකග්ගතාසුඛං )ක.) උපරි අරණවිභඞ්ගසුත්යත පන
සම්යබොධිසුඛන්ත්යවව දිස්සති] තස්ස සුඛස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති

අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභීති – යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො ච යඛො යසො, 

ආනන්ෙ, ිකක්ඛු එයකො ගණස්මා වූපකට්යඨො විහරති තස්යසතං ිකක්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛංයංතං යනක්ඛම්මසුඛංපවියවකසුඛංඋපසමසුඛංසම්යබොධිසුඛං 
තස්ස සුඛස්සනිකාමලාභීභවිස්සතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභීති–ඨානයමතං
විජ්ජති. 
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‘‘යසො වතානන්ෙ, ිකක්ඛු සඞ්ගණකාරායමො සඞ්ගණකරයතො 
සඞ්ගණකාරාමතං අනුයුත්යතො ගණාරායමො ගණරයතො ගණසම්මුදියතො
සාමායකං වාකන්තං යචයතොවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සති අසාමායකං

වා අකුප්පන්ති – යනතංඨානං විජ්ජති. යයො චයඛො යසො, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු
එයකො ගණස්මා වූපකට්යඨො විහරති තස්යසතං ිකක්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
සාමායකං වාකන්තං යචයතොවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සති අසාමායකං
වා අකුප්පන්ති–ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘නාහං, ආනන්ෙ, එකංරූපම්පි [එකරූපම්පි (සී.)] සමනුපස්සාමියත්ථ
රත්තස්ස යථාිකරතස්ස රූපස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න උප්පජ්යජයයං
යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සූපායාසා. 

187. ‘‘අයං යඛොපනානන්ෙ, විහායරොතථාගයතන අිකසම්බුද්යධොයදිෙං
–සබ්බනිමිත්තානංඅමනසිකාරාඅජ්ඣත්තංසුඤ්ඤතං උපසම්පජ්ජවිහරිතුං 

[විහරතං )ක. සී.), විහරති )සයා. කං. ක.)]. තර යච, ආනන්ෙ, තථාගතං

ඉමිනා විහායරන විහරන්තං භවන්ති [භගවන්තං )සී. සයා. කං. ක.)] 
උපසඞ්කමිතායරො ිකක්ඛූ ිකක්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො රාජායනො

රාජමහාමත්තා තිත්ථියා තිත්ථියසාවකා. තරානන්ෙ, තථාගයතො
වියවකනින්යනයනව චිත්යතන වියවකයපොයණන වියවකපබ්භායරන 

වූපකට්යඨන යනක්ඛම්මාිකරයතන බයන්තීභූයතන සබ්බයසො
ආසවට්ඨානීයයහි ධම්යමහි අඤ්ඤෙත්ථු උයයයොජනිකපටිසංයුත්තංයයව

කථං කත්තා යහොති. තස්මාතිහානන්ෙ, ිකක්ඛු යචපි ආකඞ්යඛයය –

‘අජ්ඣත්තංසුඤ්ඤතංඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති, යතනානන්ෙ, ිකක්ඛුනා
අජ්ඣත්තයමවචිත්තංසණ්ඨයපතබ්බංසන්නිසායෙතබ්බංඑයකොදිකාතබ්බං 
සමාෙහාතබ්බං. 

188. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ිකක්ඛු අජ්ඣත්තයමව චිත්තං සණ්ඨයපති 

සන්නිසායෙති එයකොදිං කයරොති [එයකොදිකයරොති )සී. සයා. කං. පී.)] 

සමාෙහති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි 

ධම්යමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති…යප.… දුතියං

ඣානං…තතියංඣානං… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයඛො, 

ආනන්ෙ, ිකක්ඛුඅජ්ඣත්තයමවචිත්තං සණ්ඨයපතිසන්නිසායෙතිඑයකොදිං
කයරොති සමාෙහති. යසො අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසි කයරොති. තස්ස
අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං මනසිකයරොයතො සුඤ්ඤතාය චිත්තං න පක්ඛන්ෙති

නප්පසීෙතින සන්තිට්ඨතින විමුච්චති. එවං සන්තයමතං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු
එවං පජානාති – ‘අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං යඛො යම මනසිකයරොයතො
අජ්ඣත්තංසුඤ්ඤතායචිත්තංන පක්ඛන්ෙතිනප්පසීෙතිනසන්තිට්ඨතින
විමුච්චතී’ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනො යහොති.යසොබහිද්ධාසුඤ්ඤතංමනසි
කයරොති…යප.… යසො අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසි කයරොති 

…යප.… යසො ආයනඤ්ජං මනසි කයරොති. තස්ස ආයනඤ්ජං
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මනසිකයරොයතො ආයනඤ්ජාය චිත්තං න පක්ඛන්ෙති නප්පසීෙති න

සන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.එවං සන්තයමතං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුඑවංපජානාති–
‘ආයනඤ්ජංයඛොයමමනසිකයරොයතොආයනඤ්ජාය චිත්තංනපක්ඛන්ෙති
නප්පසීෙතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චතී’ති.ඉතිහතත්ථ සම්පජායනොයහොති. 

‘‘යතනානන්ෙ, ිකක්ඛුනා තස්මිංයයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිත්යත 
අජ්ඣත්තයමවචිත්තංසණ්ඨයපතබ්බංසන්නිසායෙතබ්බංඑයකොදිකාතබ්බං
සමාෙහාතබ්බං. යසොඅජ්ඣත්තංසුඤ්ඤතංමනසිකයරොති.තස්සඅජ්ඣත්තං
සුඤ්ඤතං මනසිකයරොයතො අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතාය චිත්තං පක්ඛන්ෙති

පසීෙති සන්තිට්ඨති විමුච්චති. එවං සන්තයමතං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු එවං
පජානාති – ‘අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං යඛො යම මනසිකයරොයතො අජ්ඣත්තං
සුඤ්ඤතායචිත්තංපක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චතී’ති.ඉතිහ තත්ථ
සම්පජායනො යහොති. යසො බහිද්ධා සුඤ්ඤතං මනසිකයරොති…යප.… යසො
අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤ්ඤතංමනසිකයරොති…යප.…යසොආයනඤ්ජංමනසි
කයරොති. තස්ස ආයනඤ්ජං මනසිකයරොයතො ආයනඤ්ජාය චිත්තං

පක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චති.එවංසන්තයමතං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු
එවංපජානාති–‘ආයනඤ්ජංයඛොයම මනසිකයරොයතො ආයනඤ්ජායචිත්තං
පක්ඛන්ෙතිපසීෙතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චතී’ති.ඉතිහතත්ථ සම්පජායනොයහොති. 

189. ‘‘තස්ස යච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො 

චඞ්කමාය චිත්තං නමති, යසො චඞ්කමති – ‘එවං මං චඞ්කමන්තං

නාිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සවිස්සන්තී’ති. ඉතිහ

තත්ථ සම්පජායනොයහොති.තස්සයච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනොඉමිනාවිහායරන

විහරයතො ඨානාය චිත්තං නමති, යසො තිට්ඨති – ‘එවං මං ඨිතං
නාිකජ්ඣායෙොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මා අන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.ඉතිහ

තත්ථසම්පජායනොයහොති.තස්සයච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො ඉමිනාවිහායරන

විහරයතො නිසජ්ජාය චිත්තං නමති, යසො නිසීෙති – ‘එවං මං නිසින්නං 
නාිකජ්ඣායෙොමනස්සාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.ඉතිහ

තත්ථ සම්පජායනොයහොති.තස්සයච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනොඉමිනාවිහායරන

විහරයතො සයනාය චිත්තං නමති, යසො සයති – ‘එවං මං සයන්තං
නාිකජ්ඣායෙොමනස්සාපාපකා අකුසලාධම්මාඅන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.ඉතිහ
තත්ථසම්පජායනොයහොති. 

‘‘තස්ස යච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො ඉමිනා විහායරන විහරයතො කථාය 

[භස්සාය )සී.), භාසාය )සයා. කං. පී.)] චිත්තං නමති, යසො – ‘යායංකථා
හීනාගම්මායපොථුජ්ජනිකාඅනරියා අනත්ථසංහිතානනිබ්බිොයනවිරාගාය
නනියරොධායන උපසමාය න අිකඤ්ඤායන සම්යබොධායන නිබ්බානාය

සංවත්තති, යසයයථිෙං – රාජකථා යචොරකථා මහාමත්තකථා යසනාකථා
භයකථා යුද්ධකථා අන්නකථා පානකථා වත්ථකථා සයනකථා මාලාකථා
ගන්ධකථා ඤාතිකථායානකථාගාමකථානිගමකථානගරකථාජනපෙකථා



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සුඤ්ඤතවග්යගො 
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පටුන 

ඉත්ථිකථා සුරාකථා විසිඛාකථා කුම්භට්ඨානකථා පුබ්බයපතකථා
නානත්තකථායලොකක්ඛායකාසමුද්ෙක්ඛායකා ඉතිභවාභවකථාඉතිවාඉති
–එවරූපිංකථංනකයථස්සාමී’ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. යාච

යඛො අයං, ආනන්ෙ, කථා අිකසල්යලඛිකා යචයතොවිනීවරණසප්පායා 

[යචයතොවිචාරණසප්පායා )සී. සයා. කං.), යචයතොවිවරණසප්පායා )පී.)] 
එකන්තනිබ්බිොය විරාගාය නියරොධාය උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය

නිබ්බානාය සංවත්තති, යසයයථිෙං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා

පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණෙස්සනකථා ඉති – ‘එවරූපිං කථං
කයථස්සාමී’ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. 

‘‘තස්සයච, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනොඉමිනාවිහායරනවිහරයතොවිතක්කාය 

චිත්තංනමති, යසො–‘යයයතවිතක්කාහීනාගම්මායපොථුජ්ජනිකා අනරියා
අනත්ථසංහිතා න නිබ්බිොය න විරාගාය න නියරොධාය න උපසමාය න

අිකඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවත්තන්ති, යසයයථිෙං –
කාමවිතක්යකොබයාපාෙවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකොඉතිඑවරූයපවිතක්යක 

[එවරූයපන විතක්යකන )සී. සයා. කං. ක.)] න විතක්යකස්සාමී’ති. ඉතිහ

තත්ථ සම්පජායනො යහොති. යය ච යඛො ඉයම, ආනන්ෙ, විතක්කා අරියා

නියයානිකා නියයන්ති තක්කරස්ස සම්මාදුක්ඛක්ඛයාය, යසයයථිෙං –
යනක්ඛම්මවිතක්යකො අබයාපාෙවිතක්යකො අවිහිංසාවිතක්යකො ඉති –

‘එවරූයප විතක්යක [එවරූයපන විතක්යකන (ක.)] විතක්යකස්සාමී’ති.
ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. 

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

රජනීයා, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො… ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා… 
ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉයම යඛො, ආනන්ෙ, පඤ්ච
කාමගුණා යත්ථ ිකක්ඛුනා අිකක්ඛණං සකං චිත්තං පච්චයවක්ඛිතබ්බං –
‘අත්ථි නු යඛො යම ඉයමසු පඤ්චසු කාමගුයණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා

අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතයන උප්පජ්ජති යචතයසො සමුොචායරො’ති? සයච, 

ආනන්ෙ, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංපජානාති–‘අත්ථියඛොයම ඉයමසු
පඤ්චසු කාමගුයණසු අඤ්ඤතරස්මිං වා අඤ්ඤතරස්මිං වා ආයතයන

උප්පජ්ජති යචතයසො සමුොචායරො’ති, එවං සන්තයමතං [එවං සන්තං

)අට්ඨ.)], ආනන්ෙ, ිකක්ඛු එවං පජානාති – ‘යයො යඛො ඉයමසු පඤ්චසු
කාමගුයණසුඡන්ෙරායගොයසොයම නප්පහීයනො’ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනො

යහොති.සයචපනානන්ෙ, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනො එවංපජානාති–‘නත්ථි
යඛොයමඉයමසුපඤ්චසුකාමගුයණසුඅඤ්ඤතරස්මිංවා අඤ්ඤතරස්මිංවා

ආයතයනඋප්පජ්ජතියචතයසොසමුොචායරො’ති, එවංසන්තයමතං, ආනන්ෙ, 
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ිකක්ඛුඑවංපජානාති–‘යයොයඛොඉයමසුපඤ්චසුකාමගුයණසුඡන්ෙරායගො
යසොයමපහීයනො’ති. ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. 

191. ‘‘පඤ්ච යඛො ඉයම, ආනන්ෙ, උපාොනක්ඛන්ධා යත්ථ ිකක්ඛුනා
උෙයබ්බයානුපස්සිනා විහාතබ්බං – ‘ඉති රූපං ඉති රූපස්ස සමුෙයයො ඉති

රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමො, ඉති යවෙනා… ඉති සඤ්ඤා…ඉතිසඞ්ඛාරා… ඉති
විඤ්ඤාණංඉතිවිඤ්ඤාණස්සසමුෙයයොඉතිවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති.
තස්සඉයමසුපඤ්චසුඋපාොනක්ඛන්යධසුඋෙයබ්බයානුපස්සියනොවිහරයතො 
යයො පඤ්චසු උපාොනක්ඛන්යධසු අස්මිමායනො යසො පහීයති. එවං

සන්තයමතං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛු එවං පජානාති – ‘යයො යඛො ඉයමසු පඤ්චසු
උපාොනක්ඛන්යධසු අස්මිමායනො යසො යම පහීයනො’ති. ඉතිහ තත්ථ

සම්පජායනො යහොති. ඉයම යඛො යත, ආනන්ෙ, ධම්මා එකන්තකුසලා 

කුසලායාතිකා [ධම්මා එකන්තකුසලායතිකා )සබ්බත්ථ) අට්ඨකථාටීකා 
ඔයලොයකතබ්බා] අරියා යලොකුත්තරා අනවක්කන්තා පාපිමතා. තං කිං

මඤ්ඤසි, ආනන්ෙ, කංඅත්ථවසංසම්පස්සමායනොඅරහතිසාවයකොසත්ථාරං

අනුබන්ධිතුං අපි පණුජ්ජමායනො’’ති [අපි පනුජ්ජමායනොපීති )ක. සී.), අපි 

පයුජ්ජමායනොති )සයා. කං. පී.)]? ‘‘භගවංමූලකා යනො, භන්යත, ධම්මා 

භගවංයනත්තිකා භගවංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, භගවන්තංයයව 
පටිභාතු එතස්ස භාසිතස්ස අත්යථො. භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ
ධායරස්සන්තී’’ති. 

192. ‘‘නයඛො, ආනන්ෙ, අරහතිසාවයකොසත්ථාරංඅනුබන්ධිතුං, යදිෙං

සුත්තංයගයයංයවයයාකරණංතස්සයහතු [යවයයාකරණස්ස යහතු)ක.)]. 

තං කිස්ස යහතු? දීඝරත්තස්ස [දීඝරත්තං + අස්සාති පෙච්යඡයෙො] හි යත, 

ආනන්ෙ, ධම්මා සුතා ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා

සුප්පටිවිද්ධා. යා ච යඛො අයං, ආනන්ෙ, කථා අිකසල්යලඛිකා
යචයතොවිනීවරණසප්පායා එකන්තනිබ්බිොය විරාගාය නියරොධාය උපසමා 

අිකඤ්ඤායසම්යබොධාය නිබ්බානායසංවත්තති, යසයයථිෙං– අප්පිච්ඡකථා
සන්තුට්ඨිකථා පවියවකකථා අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා 
සමාධිකථා පඤ්ඤාකථාවිමුත්තිකථාවිමුත්තිඤාණෙස්සනකථා– එවරූපියා

යඛො, ආනන්ෙ, කථාය යහතු අරහති සාවයකො සත්ථාරං අනුබන්ධිතුං අපි 
පණුජ්ජමායනො. 

‘‘එවං සන්යත යඛො, ආනන්ෙ, ආචරියූපද්ෙයවො යහොති, එවං සන්යත 

අන්යතවාසූපද්ෙයවොයහොති, එවංසන්යතබ්රහ්මචාරූපද්ෙයවොයහොති. 

193. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ආචරියූපද්ෙයවො යහොති? ඉධානන්ෙ, එකච්යචො 
සත්ථා විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං
ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස

තථාවූපකට්ඨස්ස විහරයතොඅන්වාවත්තන්ති [අන්වාවට්ටන්ති)සී.සයා.කං. 
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පී.)] බ්රාහ්මණගහපතිකායනගමායචවජානපොච.යසොඅන්වාවත්තන්යතසු 
බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයෙසු ච මුච්ඡං නිකාමයති 

[මුච්ඡති කාමයති )සී. පී.) අට්ඨකථායං පන න තථා දිස්සති], යගධං 

ආපජ්ජති, ආවත්තතිබාහුල්ලාය.අයංවුච්චතානන්ෙ, උපද්ෙයවො [උපද්දුයතො
)සී. පී.)] ආචරියයො. ආචරියූපද්ෙයවන අවධිංසුනං පාපකා අකුසලා ධම්මා

සංකියලසිකායපොයනොබ්භවිකා [යපොයනොභවිකා)සී. පී.)] සෙරාදුක්ඛවිපාකා

ආයතිංජාතිජරාමරණයා.එවංයඛො, ආනන්ෙ, ආචරියූපද්ෙයවොයහොති. 

194. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, අන්යතවාසූපද්ෙයවො යහොති? තස්යසව යඛො 

පනානන්ෙ, සත්ථු සාවයකො තස්ස සත්ථු වියවකමනුබ්රූහයමායනො විවිත්තං
යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං
වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථාවූපකට්ඨස්ස විහරයතො
අන්වාවත්තන්ති බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමා යචව ජානපො ච. යසො
අන්වාවත්තන්යතසු බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගයමසු යචව ජානපයෙසු ච

මුච්ඡං නිකාමයති, යගධං ආපජ්ජති, ආවත්තති බාහුල්ලාය. අයං

වුච්චතානන්ෙ, උපද්ෙයවො අන්යතවාසී. අන්යතවාසූපද්ෙයවන අවධිංසු නං
පාපකා අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා සෙරා දුක්ඛවිපාකා

ආයතිංජාතිජරාමරණයා.එවංයඛො, ආනන්ෙ, අන්යතවාසූපද්ෙයවොයහොති. 

195. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, බ්රහ්මචාරූපද්ෙයවො යහොති? ඉධානන්ෙ, 
තථාගයතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි
සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො විවිත්තං යසනාසනං භජති
අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්ෙරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං
අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථාවූපකට්ඨස්ස විහරයතො
අන්වාවත්තන්ති බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමා යචව ජානපො ච. යසො 
අන්වාවත්තන්යතසුබ්රාහ්මණගහපතියකසුයනගයමසුයචවජානපයෙසුචන

මුච්ඡං නිකාමයති, නයගධංආපජ්ජති, නආවත්තති බාහුල්ලාය.තස්යසව

යඛො පනානන්ෙ, සත්ථු සාවයකො තස්ස සත්ථු වියවකමනුබූ්රහයමායනො
විවිත්තං යසනාසනංභජති අරඤ්ඤංරුක්ඛමූලං පබ්බතංකන්ෙරං ගිරිගුහං
සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. තස්ස තථාවූපකට්ඨස්ස
විහරයතො අන්වාවත්තන්ති බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමා යචව ජානපො ච.
යසොඅන්වාවත්තන්යතසුබ්රාහ්මණගහපතියකසුයනගයමසුයචව ජානපයෙසු

ච මුච්ඡං නිකාමයති, යගධං ආපජ්ජති, ආවත්තති බාහුල්ලාය. අයං

වුච්චතානන්ෙ, උපද්ෙයවොබ්රහ්මචාරී.බ්රහ්මචාරූපද්ෙයවන අවධිංසුනංපාපකා
අකුසලා ධම්මා සංකියලසිකා යපොයනොබ්භවිකා සෙරා දුක්ඛවිපාකා ආයතිං 

ජාතිජරාමරණයා.එවංයඛො, ආනන්ෙ, බ්රහ්මචාරූපද්ෙයවොයහොති. 
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පටුන 

‘‘තරානන්ෙ, යයොයචවායංආචරියූපද්ෙයවො, යයොචඅන්යතවාසූපද්ෙයවො 

අයංයතහිබ්රහ්මචාරූපද්ෙයවොදුක්ඛවිපාකතයරොයචවකටුකවිපාකතයරොච, 

අපිචවිනිපාතාය සංවත්තති. 

196. ‘‘තස්මාතිහ මං, ආනන්ෙ, මිත්තවතාය සමුොචරථ, මා 
සපත්තවතාය.තංයවොභවිස්සතිදීඝරත්තංහිතායසුඛාය. 

‘‘කථඤ්චානන්ෙ, සත්ථාරං සාවකා සපත්තවතාය සමුොචරන්ති, යනො

මිත්තවතාය? ඉධානන්ෙ, සත්ථා සාවකානං ධම්මං යෙයසති අනුකම්පයකො 

හියතසීඅනුකම්පංඋපාොය – ‘ඉෙංයවොහිතාය, ඉෙංයවොසුඛායා’ති.තස්ස

සාවකා න සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔෙහන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං 

උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්මචසත්ථුසාසනාවත්තන්ති.එවංයඛො, ආනන්ෙ, 

සත්ථාරංසාවකාසපත්තවතායසමුොචරන්ති, යනොමිත්තවතාය. 

‘‘කථඤ්චානන්ෙ, සත්ථාරං සාවකා මිත්තවතාය සමුොචරන්ති, යනො 

සපත්තවතාය? ඉධානන්ෙ, සත්ථාසාවකානංධම්මංයෙයසතිඅනුකම්පයකො

හියතසීඅනුකම්පං උපාොය – ‘ඉෙංයවොහිතාය, ඉෙංයවොසුඛායා’ති.තස්ස

සාවකාසුස්සූසන්ති, යසොතං ඔෙහන්ති, අඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපන්ති, න ච 

යවොක්කම සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. එවං යඛො, ආනන්ෙ, සත්ථාරං සාවකා

මිත්තවතායසමුොචරන්ති, යනොසපත්තවතාය. 

‘‘තස්මාතිහ මං, ආනන්ෙ, මිත්තවතාය සමුොචරථ, මාසපත්තවතාය.තං

යවො භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. න යවො අහං, ආනන්ෙ, තථා
පරක්කමිස්සාමි යථා කුම්භකායරො ආමයක ආමකමත්යත. නිග්ගය්හ 

නිග්ගය්හාහං, ආනන්ෙ, වක්ඛාමි; පවය්හපවය්හ, ආනන්ෙ, වක්ඛාමි [පවය්හ

පවය්හ)සී.පී.), පග්ගය්හපග්ගය්හආනන්ෙවක්ඛාමි (ක.)]. යයොසායරොයසො
ඨස්සතී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

මහාසුඤ්ඤතසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. අච්ඡරිෙඅබ්භුතසුත්තං 

197. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලානං ිකක්ඛූනං පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නානං 

සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උෙපාදි – ‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, 

ආවුයසො, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා, යර හි නාම තථාගයතො 
අතීයත බුද්යධපරිනිබ්බුයතඡින්නපපඤ්යචඡින්නවටුයමපරියාදින්නවට්යට 

සබ්බදුක්ඛවීතිවත්යත ජානිස්සති [අනුස්සරිස්සති ජානිස්සති (ක.)] – 
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‘එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං’ ඉතිපි, ‘එවංනාමා යත භගවන්යතො 

අයහසුං’ ඉතිපි, ‘එවංයගොත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං’ ඉතිපි, ‘එවංසීලා

යතභගවන්යතො අයහසුං’ඉතිපි, ‘එවංධම්මායතභගවන්යතොඅයහසුං’ඉතිපි, 

‘එවංපඤ්ඤායතභගවන්යතො අයහසුං’ ඉතිපි, ‘එවංවිහාරීයතභගවන්යතො

අයහසුං’ ඉතිපි, ‘එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං’ ඉතිපී’’ති! එවං

වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙො යත ිකක්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘අච්ඡරියා යචව, 

ආවුයසො, තථාගතා අච්ඡරියධම්මසමන්නාගතා ච; අබ්භුතා යචව, ආවුයසො, 
තථාගතා අබ්භුතධම්මසමන්නාගතා චා’’ති. අයඤ්ච හිෙං යතසං ිකක්ඛූනං 
අන්තරාකථාවිප්පකතායහොති. 

198. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො 

යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන

නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, ිකක්ඛයව, 

එතරහිකථායසන්නිසින්නා, කාචපනයවො අන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං
උපට්ඨානසාලායංසන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථාඋෙපාදි

– ‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, තථාගතස්ස මහිද්ධිකතා

මහානුභාවතා, යර හි නාම තථාගයතො අතීයත බුද්යධ පරිනිබ්බුයත 
ඡින්නපපඤ්යච ඡින්නවටුයම පරියාදින්නවට්යට සබ්බදුක්ඛවීතිවත්යත

ජානිස්සති – එවංජච්චා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපි, එවංනාමා…
එවංයගොත්තා… එවංසීලා… එවංධම්මා.. එවංපඤ්ඤා… එවංවිහාරී…

එවංවිමුත්තා යත භගවන්යතො අයහසුං ඉතිපී’ති! එවං වුත්යත, භන්යත, 

ආයස්මාආනන්යෙොඅම්යහඑතෙයවොච–‘අච්ඡරියායචව, ආවුයසො, තථාගතා 

අච්ඡරියධම්මසමන්නාගතා ච, අබ්භුතා යචව, ආවුයසො, තථාගතා 

අබ්භුතධම්මසමන්නාගතා චා’ති. අයං යඛො යනො, භන්යත, අන්තරාකථා

විප්පකතා; අථභගවා අනුප්පත්යතො’’ති. 

199. අථයඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘තස්මාතිහ 

තං, ආනන්ෙ, ිකයයයොයසොමත්තාය පටිභන්තු තථාගතස්ස අච්ඡරියා

අබ්භුතධම්මා’’ති [අබ්භුතාධම්මාති)?)]. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං –

‘සයතො සම්පජායනො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො තුසිතං කායං උපපජ්ජී’ති.

යම්පි, භන්යත, සයතො සම්පජායනො යබොධිසත්යතො තුසිතං කායං උපපජ්ජි 

ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – 

‘සයතො සම්පජායනො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො තුසියත කායය අට්ඨාසී’ති.

යම්පි, භන්යත, සයතො සම්පජායනො යබොධිසත්යතො තුසියතකායය අට්ඨාසි
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ඉෙංපාහං [ඉෙංපහං )සී. සයා. කං. පී.)], භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියං
අබ්භුතධම්මංධායරමි. 

200. ‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–

‘යාවතායුකං, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො තුසියත කායය අට්ඨාසී’ති. යම්පි, 

භන්යත, යාවතායුකං යබොධිසත්යතො තුසියත කායය අට්ඨාසි ඉෙංපාහං, 

භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – 

‘සයතො සම්පජායනො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො තුසිතා, කායා චවිත්වා

මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමී’ති. යම්පි, භන්යත, සයතො සම්පජායනො යබොධිසත්යතො

තුසිතා කායා චවිත්වා මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමි ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො
අච්ඡරියං අබ්භුතධම්මංධායරමි. 

201. ‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–

‘යො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතොතුසිතාකායාචවිත්වාමාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, 
අථ සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණයා පජාය 
සයෙවමනුස්සාය අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො යලොයක පාතුභවති
අතික්කම්යමවයෙවානං යෙවානුභාවං.යාපිතායලොකන්තරිකාඅඝාඅසංවුතා

අන්ධකාරා අන්ධකාරතිමිසා, යත්ථපියම චන්දිමසූරියා එවංමහිද්ධිකා
එවංමහානුභාවා ආභාය නානුයභොන්ති තත්ථපි අප්පමායණො උළායරො
ඔභායසො යලොයක පාතුභවති අතික්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. යයපි
තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි යතයනොභායසන අඤ්ඤමඤ්ඤං 

සඤ්ජානන්ති–අඤ්යඤපිකිර, යභො, සන්තිසත්තාඉධූපපන්නාති.අයඤ්ච
ෙසසහස්සී යලොකධාතුසඞ්කම්පතිසම්පකම්පතිසම්පයවධති අප්පමායණොච 

උළායරො ඔභායසො යලොයක පාතුභවති අතික්කම්යමව යෙවානං

යෙවානුභාව’න්ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො
අච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

202. ‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–

‘යො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතො යහොති, චත්තායරො 
යෙවපුත්තා චතුද්දිසං ආරක්ඛාය උපගච්ඡන්ති – මා නං යබොධිසත්තං වා
යබොධිසත්තමාතරං වාමනුස්යසොවාඅමනුස්යසොවායකොචිවාවියහයඨසී’ති.

යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියං
අබ්භුතධම්මංධායරමි. 

203. ‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–

‘යො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතො යහොති, පකතියා 
සීලවතී යබොධිසත්තමාතා යහොති විරතා පාණාතිපාතා විරතා අදින්නාොනා
විරතා කායමසුමිච්ඡාචාරා විරතා මුසාවාො විරතා
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සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා’ති.යම්පි, භන්යත…යප.…ඉෙංපාහං, භන්යත, 
භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතොමාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතොයහොති, නයබොධිසත්තමාතු

පුරියසසු මානසං උප්පජ්ජති කාමගුණූපසංහිතං, අනතික්කමනීයා ච

යබොධිසත්තමාතා යහොති යකනචි පුරියසන රත්තචිත්යතනා’ති. යම්පි, 

භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියං අබ්භුතධම්මං
ධායරමි. 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතො යහොති, ලාිකනී
යබොධිසත්තමාතායහොති පඤ්චන්නංකාමගුණානං.සාපඤ්චහිකාමගුයණහි

සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා පරිචායරතී’ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, 

භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

204. ‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–

‘යො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතො යහොති, න

යබොධිසත්තමාතු යකොචියෙව ආබායධො උප්පජ්ජති; සුඛිනී යබොධිසත්තමාතා

යහොති අකිලන්තකායා; යබොධිසත්තඤ්ච යබොධිසත්තමාතා තියරොකුච්ඡිගතං 

පස්සති සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගං අහීනින්ද්රියං. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, මණ
යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො. තරාස්ස සුත්තං 
ආවුතංනීලංවාපීතංවායලොහිතංවාඔොතංවාපණ්ඩුසුත්තංවා.තයමනං
චක්ඛුමා පුරියසො හත්යථ කරිත්වා පච්චයවක්යඛයය – අයං යඛො මණ

යවළුරියයොසුයභොජාතිමාඅට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො, තත්රිෙංසුත්තංආවුතං

නීලංවාපීතංවායලොහිතංවාඔොතංවා පණ්ඩුසුත්තංවාති.එවයමවයඛො, 

ආනන්ෙ, යො යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කන්යතො යහොති, න

යබොධිසත්තමාතු යකොචියෙව ආබායධො උප්පජ්ජති; සුඛිනී යබොධිසත්තමාතා

යහොති අකිලන්තකායා; යබොධිසත්තඤ්ච යබොධිසත්තමාතා තියරොකුච්ඡිගතං 

පස්සති සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගං අහීනින්ද්රිය’න්ති. යම්පි, භන්යත…යප.…

ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

205. ‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–

‘සත්තාහජායත, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යත යබොධිසත්තමාතා කාලං කයරොති, 

තුසිතං කායං උපපජ්ජතී’ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, 
භගවයතො අච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘යථා

යඛො පනානන්ෙ, අඤ්ඤා ඉත්ථිකා නව වා ෙස වා මායස ගබ්භං කුච්ඡිනා

පරිහරිත්වා විජායන්ති, න යහවං යබොධිසත්තං යබොධිසත්තමාතා විජායති.
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ෙයසව මාසානි යබොධිසත්තං යබොධිසත්තමාතා කුච්ඡිනා පරිහරිත්වා

විජායතී’ති.යම්පි, භන්යත…යප.…ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියං
අබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘යථා

යඛොපනානන්ෙ, අඤ්ඤාඉත්ථිකානිසින්නාවානිපන්නාවාවිජායන්ති, න
යහවං යබොධිසත්තං යබොධිසත්තමාතා විජායති. ඨිතාව යබොධිසත්තං

යබොධිසත්තමාතා විජායතී’ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, 
භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, යෙවා නං පඨමං

පටිග්ගණ්හන්ති පච්ඡා මනුස්සා’ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, 

භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

206. ‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–

‘යො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අප්පත්යතොව

යබොධිසත්යතොපථවිංයහොති, චත්තායරොනංයෙවපුත්තා පටිග්ගයහත්වාමාතු

පුරයතො ඨයපන්ති – අත්තමනා, යෙවි, යහොහි; මයහසක්යඛො යත පුත්යතො 

උප්පන්යනො’ති. යම්පි, භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො
අච්ඡරියං අබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, විසයෙොව නික්ඛමති

අමක්ඛියතො උයෙන [උද්යෙන )සී. සයා. කං. පී.)] අමක්ඛියතො යසම්යහන 
අමක්ඛියතො රුහියරන අමක්ඛියතො යකනචි අසුචිනා සුද්යධො විසයෙො 

[විසුද්යධො )සයා.)]. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, මණරතනං කාසියක වත්යථ
නික්ඛිත්තංයනවමණරතනංකාසිකංවත්ථංමක්යඛතිනාපිකාසිකංවත්ථං 

මණරතනංමක්යඛති.තංකිස්සයහතු? උිකන්නංසුද්ධත්තා.එවයමවයඛො, 

ආනන්ෙ, යො යබොධිසත්යතොමාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති, විසයෙොවනික්ඛමති
අමක්ඛියතො උයෙන අමක්ඛියතො යසම්යහන අමක්ඛියතො රුහියරන

අමක්ඛියතො යකනචි අසුචිනා සුද්යධො විසයෙො’ති. යම්පි, භන්යත…යප.…

ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, ද්යව උෙකස්ස ධාරා

අන්තලික්ඛා පාතුභවන්ති – එකා සීතස්ස, එකා උණ්හස්ස; යයන 

යබොධිසත්තස්සඋෙකකිච්චංකයරොන්තිමාතුචා’ති.යම්පි, භන්යත…යප.…

ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමි. 
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207. ‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භගවයතො සුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං–

‘සම්පතිජායතො, ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො සයමහි පායෙහි පථවියං

පතිට්ඨහිත්වා උත්තරාිකමුයඛො සත්තපෙවීතිහායරන ගච්ඡති, යසතම්හි

ඡත්යත අනුධාරියමායන, සබ්බාචදිසාවියලොයකති, ආසිකඤ්චවාචංභාසති

– අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි

යලොකස්ස. අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි ොනි පුනබ්භයවො’ති. යම්පි, 

භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියං අබ්භුතධම්මං
ධායරමි. 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භගවයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග්ගහිතං– ‘යො, 

ආනන්ෙ, යබොධිසත්යතො මාතුකුච්ඡිම්හානික්ඛමති, අථ සයෙවයක යලොයක
සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණයා පජාය සයෙවමනුස්සාය
අප්පමායණොඋළායරොඔභායසොයලොයක පාතුභවතිඅතික්කම්යමවයෙවානං
යෙවානුභාවං. යාපි තා යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා
අන්ධකාරතිමිසා යත්ථපියම චන්දිමසූරියා එවංමහිද්ධිකා එවංමහානුභාවා
ආභාය නානුයභොන්ති තත්ථපි අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො යලොයක
පාතුභවති අතික්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා
උපපන්නා යතපියතයනොභායසනඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඤ්ජානන්ති–අඤ්යඤපි

කිර, යභො, සන්ති සත්තා ඉධූපපන්නාති. අයඤ්ච ෙසසහස්සී යලොකධාතු

සඞ්කම්පති සම්පකම්පති සම්පයවධති, අප්පමායණො ච උළායරො ඔභායසො

යලොයක පාතුභවති අතික්කම්යමව යෙවානං යෙවානුභාව’න්ති. යම්පි, 

භන්යත…යප.… ඉෙංපාහං, භන්යත, භගවයතො අච්ඡරියං අබ්භුතධම්මං 
ධායරමී’’ති. 

208. ‘‘තස්මාතිහ ත්වං, ආනන්ෙ, ඉෙම්පි තථාගතස්ස අච්ඡරියං 

අබ්භුතධම්මංධායරහි.ඉධානන්ෙ, තථාගතස්සවිදිතායවෙනාඋප්පජ්ජන්ති, 

විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති; විදිතා සඤ්ඤා

උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති; විදිතා

විතක්කා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති.

ඉෙම්පියඛො, ත්වං, ආනන්ෙ, තථාගතස්සඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරහී’’ති.

‘‘යම්පි, භන්යත, භගවයතොවිදිතා යවෙනාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, 

විදිතාඅබ්භත්ථංගච්ඡන්ති; විදිතා සඤ්ඤා…විදිතාවිතක්කාඋප්පජ්ජන්ති, 

විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. ඉෙංපාහං, භන්යත, 

භගවයතොඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමී’’ති. 

ඉෙමයවොච ආයස්මා ආනන්යෙො. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි; 
අත්තමනාචයත ිකක්ඛූආයස්මයතොආනන්ෙස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

අච්ඡරියඅබ්භුතසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 
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4. බාකුලසුත්තං 

209. එවං යමසුතං– එකංසමයංආයස්මා බාකුයලො [බක්කුයලො )සී.
සයා. කං. පී.)] රාජගයහ විහරති යවළුවයන කලන්ෙකනිවායප. අථ යඛො
අයචලකස්සයපො ආයස්මයතො බාකුලස්ස පුරාණගිහිසහායයො යයනායස්මා 

බාකුයලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා බාකුයලන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අයචලකස්සයපො ආයස්මන්තං බාකුලං
එතෙයවොච– 

‘‘කීවචිරං පබ්බජියතොසි, ආවුයසො බාකුලා’’ති? ‘‘අසීති යම, ආවුයසො, 

වස්සානි පබ්බජිතස්සා’’ති. ‘‘ඉයමහි පන යත, ආවුයසො බාකුල, අසීතියා

වස්යසහි කතික්ඛත්තුං යමථුයනො ධම්යමො පටියසවියතො’’ති? ‘‘නයඛො මං, 

ආවුයසො කස්සප, එවං පුච්ඡිතබ්බං – ‘ඉයමහි පන යත, ආවුයසො බාකුල, 
අසීතියාවස්යසහිකතික්ඛත්තුංයමථුයනො ධම්යමොපටියසවියතො’ති.එවඤ්ච

යඛොමං, ආවුයසොකස්සප, පුච්ඡිතබ්බං–‘ඉයමහිපනයත, ආවුයසොබාකුල, 

අසීතියා වස්යසහි කතික්ඛත්තුං කාමසඤ්ඤා උප්පන්නපුබ්බා’’’ති? ( ) 

[(ඉයමහි පන යත ආවුයසො බක්කුල අසීතියයො වස්යසහි කතික්ඛත්තුං 
කාමසඤ්ඤාඋප්පන්නපුබ්බාති.))සී.පී.)] 

210. ‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි
කාමසඤ්ඤං උප්පන්නපුබ්බං. යංපායස්මා බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි
නාිකජානාති කාමසඤ්ඤං උප්පන්නපුබ්බං ඉෙම්පි මයං ආයස්මයතො
බාකුලස්ස අච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරම. 

‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි 
බයාපාෙසඤ්ඤං…යප.… විහිංසාසඤ්ඤං උප්පන්නපුබ්බං. යංපායස්මා

බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි නාිකජානාති විහිංසාසඤ්ඤං උප්පන්නපුබ්බං, 
ඉෙම්පිමයංආයස්මයතො බාකුලස්සඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරම. 

‘‘අසීතියම, ආවුයසො, වස්සානිපබ්බජිතස්සනාිකජානාමි කාමවිතක්කං
උප්පන්නපුබ්බං. යංපායස්මා බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි නාිකජානාති 

කාමවිතක්කංඋප්පන්නපුබ්බං, ඉෙම්පිමයංආයස්මයතොබාකුලස්සඅච්ඡරියං 
අබ්භුතධම්මංධායරම. 

‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි
බයාපාෙවිතක්කං…යප.… විහිංසාවිතක්කං උප්පන්නපුබ්බං. යංපායස්මා 

බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි නාිකජානාති විහිංසාවිතක්කං උප්පන්නපුබ්බං, 
ඉෙම්පිමයංආයස්මයතොබාකුලස්සඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මං ධායරම. 

211. ‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි
ගහපතිචීවරං සාදිතා. යංපායස්මා බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි නාිකජානාති
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ගහපතිචීවරං සාදිතා, ඉෙම්පි මයං ආයස්මයතො බාකුලස්ස අච්ඡරියං 
අබ්භුතධම්මංධායරම. 

‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි සත්යථන 
චීවරං ඡින්දිතා. යංපායස්මා බාකුයලො අසීතියා වස්යසහි නාිකජානාති
සත්යථනචීවරං ඡින්දිතා…යප.…ධායරම. 

‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි සූචියා චීවරං
සිබ්බිතා…යප.… නාිකජානාමි රජයනන චීවරං රජිතා… නාිකජානාමි

කථියන [කඨියන )සී. සයා. කං. පී.)] චීවරං සිබ්බිතා… නාිකජානාමි 

සබ්රහ්මචාරීනං චීවරකම්යම විචාරිතා [සබ්රහ්මචාරී චීවරකම්යම බයාපාරිතා

)සී.පී.)] … නාිකජානාමිනිමන්තනංසාදිතා…නාිකජානාමිඑවරූපං චිත්තං

උප්පන්නපුබ්බං – ‘අයහො වත මං යකොචි නිමන්යතයයා’ති… නාිකජානාමි
අන්තරඝයරනිසීදිතා…නාිකජානාමි අන්තරඝයර භුඤ්ජිතා…නාිකජානාමි 

මාතුගාමස්ස අනුබයඤ්ජනයසො නිමිත්තං ගයහතා… නාිකජානාමි
මාතුගාමස්ස ධම්මං යෙසිතා අන්තමයසො චතුප්පෙම්පි ගාථං…නාිකජානාමි
ිකක්ඛුනුපස්සයංඋපසඞ්කමිතා…නාිකජානාමි ිකක්ඛුනියාධම්මංයෙසිතා…
නාිකජානාමි සික්ඛමානාය ධම්මං යෙසිතා… නාිකජානාමි සාමයණරියා
ධම්මංයෙසිතා…නාිකජානාමිපබ්බායජතා…නාිකජානාමිඋපසම්පායෙතා… 

නාිකජානාමි නිස්සයං ොතා… නාිකජානාමි සාමයණරං උපට්ඨායපතා…
නාිකජානාමි ජන්තාඝයර න්හායතා…නාිකජානාමි චණ්යණනන්හායතා…

නාිකජානාමි සබ්රහ්මචාරීගත්තපරිකම්යම විචාරිතා [බයාපාරිතා )සී. පී.)] … 

නාිකජානාමි ආබාධං උප්පන්නපුබ්බං, අන්තමයසො ගද්දූහනමත්තම්පි…

නාිකජානාමි යභසජ්ජං උපහරිතා, අන්තමයසො හරිතකිඛණ්ඩම්පි…
නාිකජානාමි අපස්යසනකං අපස්සයතා… නාිකජානාමි යසයයං කප්යපතා.
යංපායස්මා…යප.…ධායරම. 

‘‘අසීති යම, ආවුයසො, වස්සානි පබ්බජිතස්ස නාිකජානාමි 

ගාමන්තයසනාසයන වස්සං උපගන්තා. යංපායස්මා බාකුයලො අසීතියා 

වස්යසහි නාිකජානාති ගාමන්තයසනාසයන වස්සං උපගන්තා, ඉෙම්පි මයං
ආයස්මයතොබාකුලස්සඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරම. 

‘‘සත්තාහයමවයඛො අහං, ආවුයසො, සරයණො රට්ඨපිණ්ඩං භුඤ්ජිං; අථ
අට්ඨමියං අඤ්ඤා උෙපාදි. යංපායස්මා බාකුයලො සත්තාහයමව සරයණො

රට්ඨපිණ්ඩංභුඤ්ජි; අථඅට්ඨමියංඅඤ්ඤාඋෙපාදිඉෙම්පිමයංආයස්මයතො 
බාකුලස්සඅච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරම. 

212. ‘‘ලයභයයාහං, ආවුයසො බාකුල, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය පබ්බජ්ජං, 
ලයභයයං උපසම්පෙ’’න්ති. අලත්ථ යඛො අයචලකස්සයපො ඉමස්මිං

ධම්මවිනයය පබ්බජ්ජං, අලත්ථඋපසම්පෙං.අචිරූපසම්පන්යනොපනායස්මා
කස්සයපොඑයකොවූපකට්යඨො අප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතොවිහරන්යතො
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පටුන 

නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයෙව අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජන්ති තෙනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං

අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘ඛීණාජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 

කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො 
පනායස්මාකස්සයපොඅරහතංඅයහොසි. 

අථයඛොආයස්මාබාකුයලොඅපයරනසමයයනඅවාපුරණං [අපාපුරණං
)සී. සයා. කං. පී.)] ආොය විහායරන විහාරං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ –

‘‘අිකක්කමථායස්මන්යතො, අිකක්කමථායස්මන්යතො.අජ්ජයම පරිනිබ්බානං
භවිස්සතී’’ති. ‘‘යංපායස්මා බාකුයලො අවාපුරණං ආොය විහායරන විහාරං 

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අිකක්කමථායස්මන්යතො, 

අිකක්කමථායස්මන්යතො; අජ්ජ යම පරිනිබ්බානං භවිස්සතී’ති, ඉෙම්පි මයං
ආයස්මයතොබාකුලස්සඅච්ඡරියං අබ්භුතධම්මංධායරම’’. 

ආයස්මා බාකුයලොමජ්යඣ ිකක්ඛුසඞ්ඝස්සනිසින්නයකොවපරිනිබ්බාය.

‘‘යංපායස්මාබාකුයලොමජ්යඣ ිකක්ඛුසඞ්ඝස්සනිසින්නයකොවපරිනිබ්බාය, 
ඉෙම්පිමයංආයස්මයතොබාකුලස්ස අච්ඡරියංඅබ්භුතධම්මංධායරමා’’ති. 

බාකුලසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. ෙන්තභූමිසුත්තං 

213. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන අචිරවයතො සමණුද්යෙයසො
අරඤ්ඤකුටිකායං විහරති. අථ යඛො ජයයසයනො රාජකුමායරො ජඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයන අචිරවයතො සමණුද්යෙයසො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා අචිරවයතන සමණුද්යෙයසන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ජයයසයනො රාජකුමායරො අචිරවතං
සමණුද්යෙසංඑතෙයවොච– 

‘‘සුතං යමතං, යභො අග්ගියවස්සන – ‘ඉධ ිකක්ඛු අප්පමත්යතොආතාපී 

පහිතත්යතො විහරන්යතො ඵුයසයය චිත්තස්ස එකග්ගත’න්ති. ‘එවයමතං, 

රාජකුමාර, එවයමතං, රාජකුමාර. ඉධ ිකක්ඛු අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතොවිහරන්යතොඵුයසයය චිත්තස්සඑකග්ගත’න්ති. ‘සාධුයමභවං
අග්ගියවස්සයනො යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යෙයසතූ’ති. ‘න යඛො යත

අහං, රාජකුමාර, සක්යකොමි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යෙයසතුං.

අහඤ්ච හි යත, රාජකුමාර, යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යෙයසයයං, 

ත්වඤ්ච යමභාසිතස්සඅත්ථංනආජායනයයාසි; යසොමමස්සකිලමයථො, සා

මමස්ස වියහසා’ති. ‘යෙයසතු යම භවං අග්ගියවස්සයනො යථාසුතං
යථාපරියත්තං ධම්මං. අප්යපවනාමාහං යභොයතො අග්ගියවස්සනස්ස 

භාසිතස්ස අත්ථං ආජායනයය’න්ති. ‘යෙයසයයං යඛො යත අහං, රාජකුමාර, 
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යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං. සයච යම ත්වං භාසිතස්ස අත්ථං

ආජායනයයාසි, ඉච්යචතං කුසලං; යනො යච යම ත්වං භාසිතස්ස අත්ථං

ආජායනයයාසි, යථාසයක තිට්යඨයයාසි, න මං තත්ථ උත්තරිං 
පටිපුච්යඡයයාසී’ති. ‘යෙයසතු යම භවං අග්ගියවස්සයනො යථාසුතං
යථාපරියත්තං ධම්මං. සයච අහං යභොයතො අග්ගියවස්සනස්ස භාසිතස්ස

අත්ථංආජානිස්සාමි [ආජායනයයාමි)ක.)], ඉච්යචතංකුසලං; යනොයචඅහං

යභොයතො අග්ගියවස්සනස්ස භාසිතස්ස අත්ථං ආජානිස්සාමි, යථාසයක

තිට්ඨිස්සාමි [තිට්යඨයයාමි )ක.)], නාහං තත්ථ භවන්තං අග්ගියවස්සනං 
උත්තරිංපටිපුච්ඡිස්සාමී’’’ති. 

214. අථ යඛො අචිරවයතො සමණුද්යෙයසො ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස

යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යෙයසසි. එවං වුත්යත, ජයයසයනො 

රාජකුමායරො අචිරවතං සමණුද්යෙසං එතෙයවොච – ‘‘අට්ඨානයමතං, යභො 

අග්ගියවස්සන, අනවකායසො යං ිකක්ඛු අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහරන්යතො ඵුයසයය චිත්තස්ස එකග්ගත’’න්ති. අථ යඛො ජයයසයනො
රාජකුමායරො අචිරවතස්ස සමණුද්යෙසස්ස අට්ඨානතඤ්ච අනවකාසතඤ්ච
පයවයෙත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛො අචිරවයතො සමණුද්යෙයසො අචිරපක්කන්යත ජයයසයන

රාජකුමායර යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අචිරවයතො
සමණුද්යෙයසො යාවතයකො අයහොසි ජයයසයනන රාජකුමායරන සද්ධිං
කථාසල්ලායපොතංසබ්බංභගවයතොආයරොයචසි. 

එවං වුත්යත, භගවා අචිරවතං සමණුද්යෙසං එතෙයවොච – ‘‘තං

කුයතත්ථ, අග්ගියවස්සන, ලබ්භා. යං තං යනක්ඛම්යමන ඤාතබ්බං 
යනක්ඛම්යමන ෙට්ඨබ්බං යනක්ඛම්යමන පත්තබ්බං යනක්ඛම්යමන
සච්ඡිකාතබ්බං තං වත ජයයසයනො රාජකුමායරො කාමමජ්යඣ වසන්යතො
කායම පරිභුඤ්ජන්යතො කාමවිතක්යකහි ඛජ්ජමායනො කාමපරිළායහන

පරිඩය්හමායනො කාමපරියයසනාය උස්සුයකො [උස්සුක්යකො )සබ්බත්ථ)] 
ඤස්සතිවාෙක්ඛතිවාසච්ඡි වාකරිස්සතී’’ති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

215. ‘‘යසයයථාපිස්සු, අග්ගියවස්සන, ද්යව හත්ථිෙම්මා වා අස්සෙම්මා

වා යගොෙම්මා වා සුෙන්තා සුවිනීතා, ද්යව හත්ථිෙම්මා වා අස්සෙම්මා වා

යගොෙම්මා වා අෙන්තා අවිනීතා. තංකිං මඤ්ඤසි, අග්ගියවස්සන, යය යත 

ද්යවහත්ථිෙම්මාවාඅස්සෙම්මාවායගොෙම්මාවාසුෙන්තාසුවිනීතා, අපිනු

යත ෙන්තාව ෙන්තකාරණං ගච්යඡයයං, ෙන්තාව ෙන්තභූමිං

සම්පාපුයණයය’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.‘‘යයපනයතද්යවහත්ථිෙම්මාවා

අස්සෙම්මා වා යගොෙම්මා වා අෙන්තා අවිනීතා, අපි නු යත අෙන්තාව

ෙන්තකාරණංගච්යඡයයං, අෙන්තාවෙන්තභූමිං සම්පාපුයණයයං, යසයයථාපි
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යතද්යවහත්ථිෙම්මාවාඅස්සෙම්මාවායගොෙම්මාවා සුෙන්තාසුවිනීතා’’ති? 

‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවයමව යඛො, අග්ගියවස්සන, යං තං 
යනක්ඛම්යමන ඤාතබ්බං යනක්ඛම්යමන ෙට්ඨබ්බං යනක්ඛම්යමන
පත්තබ්බං යනක්ඛම්යමනසච්ඡිකාතබ්බංතංවතජයයසයනොරාජකුමායරො
කාමමජ්යඣ වසන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො කාමවිතක්යකහි
ඛජ්ජමායනො කාමපරිළායහනපරිඩය්හමායනොකාමපරියයසනායඋස්සුයකො
ඤස්සතිවාෙක්ඛතිවාසච්ඡිවා කරිස්සතී’’ති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

216. ‘‘යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර
මහාපබ්බයතො. තයමනං ද්යව සහායකා තම්හා ගාමා වා නිගමා වා

නික්ඛමිත්වාහත්ථවිලඞ්ඝයකනයයනයසොපබ්බයතොයතනුපසඞ්කයමයයං; 

උපසඞ්කමිත්වාඑයකොසහායයකොයහට්ඨාපබ්බතපායෙතිට්යඨයය, එයකො
සහායයකොඋපරිපබ්බතං ආයරොයහයය.තයමනංයහට්ඨාපබ්බතපායෙඨියතො

සහායයකො උපරිපබ්බයත ඨිතං සහායකං එවං යවෙයය – ‘යං, සම්ම, කිං

ත්වං පස්සසි උපරිපබ්බයත ඨියතො’ති? යසො එවං වයෙයය – ‘පස්සාමි යඛො

අහං, සම්ම, උපරිපබ්බයත ඨියතොආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං 
භූමිරාමයණයයකංයපොක්ඛරණීරාමයණයයක’’’න්ති. 

‘‘යසොඑවංවයෙයය–‘අට්ඨානංයඛොඑතං, සම්ම, අනවකායසොයංත්වං
උපරිපබ්බයතඨියතොපස්යසයයාසි ආරාමරාමයණයයකංවනරාමයණයයකං
භූමිරාමයණයයකං යපොක්ඛරණීරාමයණයයක’න්ති. තයමනං උපරිපබ්බයත
ඨියතො සහායයකො යහට්ඨිමපබ්බතපාෙං ඔයරොහිත්වා තං සහායකං බාහායං
ගයහත්වා උපරිපබ්බතංආයරොයපත්වාමුහුත්තංඅස්සායසත්වාඑවංවයෙයය

–‘යං, සම්ම, කිං ත්වංපස්සසිඋපරිපබ්බයතඨියතො’ති? යසොඑවංවයෙයය–

‘පස්සාමි යඛො අහං, සම්ම, උපරිපබ්බයත ඨියතො ආරාමරාමයණයයකං

වනරාමයණයයකංභූමිරාමයණයයකං යපොක්ඛරණීරාමයණයයක’’’න්ති. 

‘‘යසොඑවංවයෙයය– ‘ඉොයනවයඛොයත, සම්ම, භාසිතං –මයංඑවං 

ආජානාම–අට්ඨානංයඛොඑතංසම්ම, අනවකායසොයංත්වංඋපරිපබ්බයත
ඨියතො පස්යසයයාසි ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං
භූමිරාමයණයයකං යපොක්ඛරණීරාමයණයයක’න්ති. ඉොයනව ච පන යත

භාසිතං මයං එවං ආජානාම – ‘පස්සාමි යඛො අහං, සම්ම, උපරිපබ්බයත
ඨියතො ආරාමරාමයණයයකං වනරාමයණයයකං භූමිරාමයණයයකං

යපොක්ඛරණීරාමයණයයක’න්ති.යසොඑවං වයෙයය–‘තථාහිපනාහං, සම්ම, 

ඉමිනාමහතාපබ්බයතනආවුයතො [ආවයටො (සී.අට්ඨ.පී.), ආවුයටො)සයා.
කං.ක.)] ෙට්යඨයයංනාද්ෙස’’’න්ති. 

‘‘අයතො මහන්තතයරන, අග්ගියවස්සන, අවිජ්ජාඛන්යධන ජයයසයනො

රාජකුමායරො ආවුයතො නිවුයතො [නිවුයටො )සයා. කං. පී. ක.)] ඔඵුයටො 

[ඔවුයතො )සී.), ඔවුයටො )සයා. කං. පී.)] පරියයොනද්යධො. යසො වත යං තං
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පටුන 

යනක්ඛම්යමන ඤාතබ්බං යනක්ඛම්යමන ෙට්ඨබ්බං යනක්ඛම්යමන
පත්තබ්බංයනක්ඛම්යමනසච්ඡිකාතබ්බංතංවතජයයසයනො රාජකුමායරො
කාමමජ්යඣ වසන්යතො කායම පරිභුඤ්ජන්යතො කාමවිතක්යකහි
ඛජ්ජමායනො කාමපරිළායහනපරිඩය්හමායනොකාමපරියයසනායඋස්සුයකො

ඤස්සතිවා ෙක්ඛතිවාසච්ඡිවා කරිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. සයච

යඛො තං, අග්ගියවස්සන, ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස ඉමා ද්යව උපමා

පටිභායයයයං [පටිභායසයයං)සී.සයා.කං.පී.)], අනච්ඡරියංයතජයයසයනො 

රාජකුමායරො පසීයෙයය, පසන්යනො ච යත පසන්නාකාරං කයරයයා’’ති.

‘‘කුයතො පන මං, භන්යත, ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස ඉමා ද්යව උපමා

පටිභායස්සන්ති [පටිභාසිස්සන්ති )සී. සයා. කං. පී.)] අනච්ඡරියා පුබ්යබ 

අස්සුතපුබ්බා, යසයයථාපි භගවන්ත’’න්ති? 

217. ‘‘යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො

නාගවනිකං ආමන්යතති – ‘එහි ත්වං, සම්ම නාගවනික, රඤ්යඤො නාගං
අිකරුහිත්වානාගවනංපවිසිත්වාආරඤ්ඤකංනාගංඅතිපස්සිත්වාරඤ්යඤො

නාගස්ස ගීවායං උපනිබන්ධාහී’ති. ‘එවං, යෙවා’ති යඛො, අග්ගියවස්සන, 
නාගවනියකොරඤ්යඤො ඛත්තියස්සමුද්ධාවසිත්තස්සපටිස්සුත්වා රඤ්යඤො
නාගං අිකරුහිත්වා නාගවනං පවිසිත්වා ආරඤ්ඤකං නාගං අතිපස්සිත්වා
රඤ්යඤො නාගස්ස ගීවායං උපනිබන්ධති. තයමනං රඤ්යඤො නායගො

අබ්යභොකාසං නීහරති. එත්තාවතා යඛො, අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤයකො

නායගො අබ්යභොකාසං ගයතො යහොති. එත්ථයගධා [එතයගධා )සී. පී.)] හි, 

අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤකානාගායදිෙං–නාගවනං.තයමනංනාගවනියකො
රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස ආයරොයචසි – ‘අබ්යභොකාසගයතො

යඛො [යඛො යත )සයා. කං.ක.)], යෙව, ආරඤ්ඤයකොනායගො’ති. අථ යඛො

අග්ගියවස්සන, තයමනං රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො හත්ථිෙමකං

ආමන්යතසි – ‘එහි ත්වං, සම්ම හත්ථිෙමක, ආරඤ්ඤකං නාගං ෙමයාහි
ආරඤ්ඤකානඤ්යචව සීලානං අිකනිම්මෙනාය ආරඤ්ඤකානඤ්යචව
සරසඞ්කප්පානං අිකනිම්මෙනාය ආරඤ්ඤකානඤ්යචව
ෙරථකිලමථපරිළාහානං අිකනිම්මෙනාය ගාමන්යත අිකරමාපනාය

මනුස්සකන්යතසුසීයලසුසමාෙපනායා’’’ති [සමාොපනායාති (?)]. 

‘‘‘එවං, යෙවා’ති යඛො, අග්ගියවස්සන, හත්ථිෙමයකො රඤ්යඤො
ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස පටිස්සුත්වා මහන්තං ථම්භං පථවියං
නිඛණත්වා ආරඤ්ඤකස්ස නාගස්ස ගීවායං උපනිබන්ධති
ආරඤ්ඤකානඤ්යචව සීලානං අිකනිම්මෙනාය ආරඤ්ඤකානඤ්යචව
සරසඞ්කප්පානං අිකනිම්මෙනාය ආරඤ්ඤකානඤ්යචව
ෙරථකිලමථපරිළාහානං අිකනිම්මෙනාය ගාමන්යත අිකරමාපනාය
මනුස්සකන්යතසුසීයලසුසමාෙපනාය.තයමනංහත්ථිෙමයකොයාසා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හෙයඞ්ගමා යපොරී බහුජනකන්තා

බහුජනමනාපා තථාරූපාහි වාචාහි සමුොචරති. යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, 
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පටුන 

ආරඤ්ඤයකො නායගො හත්ථිෙමකස්ස යා සා වාචා යනලා කණ්ණසුඛා
යපමනීයා හෙයඞ්ගමා යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා තථාරූපාහි

වාචාහි සමුොචරියමායනො සුස්සූසති, යසොතං ඔෙහති, අඤ්ඤා චිත්තං

උපට්ඨායපති; තයමනං හත්ථිෙමයකො උත්තරි තිණඝායසොෙකං
අනුප්පයවච්ඡති. 

‘‘යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤයකො නායගො හත්ථිෙමකස්ස

තිණඝායසොෙකංපටිග්ගණ්හාති, තරහත්ථිෙමකස්සඑවංයහොති– ‘ජීවිස්සති

යඛො [නුයඛො )සී.ක.)] ොනිආරඤ්ඤයකො [රඤ්යඤො )සී.පී.)] නායගො’ති.

තයමනං හත්ථිෙමයකො උත්තරිකාරණං කායරති – ‘ආදිය, යභො, නික්ඛිප, 

යභො’ති. යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤයකො නායගො හත්ථිෙමකස්ස

ආොනනික්යඛයප වචනකයරො යහොති ඔවාෙප්පටිකයරො, තයමනං

හත්ථිෙමයකො උත්තරි කාරණං කායරති – ‘අිකක්කම, යභො, පටික්කම, 

යභො’ති. යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤයකො නායගො හත්ථිෙමකස්ස

අිකක්කමපටික්කමවචනකයරො යහොති ඔවාෙප්පටිකයරො, තයමනං

හත්ථිෙමයකො උත්තරි කාරණං කායරති – ‘උට්ඨහ, යභො, නිසීෙ, යභො’ති.

යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, ආරඤ්ඤයකො නායගො හත්ථිෙමකස්ස

උට්ඨානනිසජ්ජාය වචනකයරො යහොති ඔවාෙප්පටිකයරො, තයමනං

හත්ථිෙමයකො උත්තරි ආයනඤ්ජං නාම කාරණං කායරති, මහන්තස්ස 

ඵලකං යසොණ්ඩාය උපනිබන්ධති, යතොමරහත්යථො ච පුරියසො උපරිගීවාය

නිසින්යනොයහොති, සමන්තයතොචයතොමරහත්ථාපුරිසාපරිවායරත්වාඨිතා

යහොන්ති, හත්ථිෙමයකොච දීඝයතොමරයට්ඨිංගයහත්වාපුරයතොඨියතොයහොති.
යසො ආයනඤ්ජං කාරණං කාරියමායනො යනව පුරියම පායෙ යචොයපති න

පච්ඡියමපායෙයචොයපති, නපුරිමකායංයචොයපතිනපච්ඡිමකායංයචොයපති, 

න සීසං යචොයපති, න කණ්යණ යචොයපති, න ෙන්යත යචොයපති, න

නඞ්ගුට්ඨං යචොයපති, න යසොණ්ඩං යචොයපති. යසො යහොති ආරඤ්ඤයකො
නායගො ඛයමො සත්තිප්පහාරානං අසිප්පහාරානං උසුප්පහාරානං

සරපත්තප්පහාරානං [පරසත්ථප්පහාරානං )සී.), පරසත්තුප්පහාරානං )සයා.
කං. පී.)] යභරිපණවවංසසඞ්ඛඩිණ්ඩිමනින්නාෙසද්ොනං 

[යභරිපණවසඞ්ඛතිණවනින්නාෙසද්ොනං )පී.)] 
සබ්බවඞ්කයෙොසනිහිතනින්නීතකසායවොරාජාරයහොරාජයභොග්යගොරඤ්යඤො
අඞ්ගන්යතවසඞ්ඛං ගච්ඡති. 

218. ‘‘එවයමව යඛො, අග්ගියවස්සන, ඉධ තථාගයතොයලොයකඋප්පජ්ජති
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා. යසො
ඉමං යලොකං සයෙවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං
සයෙවමනුස්සංසයංඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාපයවයෙති.යසොධම්මංයෙයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

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

ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා. නයෙං සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායෙත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. 

‘‘යසො අපයරනසමයයනඅප්පංවායභොගක්ඛන්ධං පහායමහන්තංවා
යභොගක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා 
ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි

අච්ඡායෙත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජති. එත්තාවතා යඛො, 

අග්ගියවස්සන, අරියසාවයකො අබ්යභොකාසගයතො යහොති. එත්ථයගධා හි, 

අග්ගියවස්සන, යෙවමනුස්සායදිෙං–පඤ්චකාමගුණා.තයමනං තථාගයතො

උත්තරිං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, සීලවා යහොහි, 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරාහි ආචාරයගොචරසම්පන්යනො, 

අණුමත්යතසුවජ්යජසුභයෙස්සාවී, සමාොයසික්ඛස්සු සික්ඛාපයෙසූ’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො, අග්ගියවස්සන, අරියසාවයකො සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරයගොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු

වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු, තයමනං තථාගයතො

උත්තරිං වියනති – ‘එහි ත්වං, ිකක්ඛු, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොහි, 
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා මා නිමිත්තග්ගාහී…යප.… )යථා

ගණකයමොග්ගල්ලානසුත්තන්යත, එවං විත්ථායරතබ්බානි.)  

219. ‘‘යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණකායයකායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජායනො
සතිමා වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. යවෙනාසු…යප.…
චිත්යත…යප.… ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමා

වියනයය යලොයක අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. යසයයථාපි, අග්ගියවස්සන, 
හත්ථිෙමයකොමහන්තංථම්භංපථවියං නිඛණත්වාආරඤ්ඤකස්සනාගස්ස
ගීවායං උපනිබන්ධති ආරඤ්ඤකානඤ්යචව සීලානං අිකනිම්මෙනාය
ආරඤ්ඤකානඤ්යචව සරසඞ්කප්පානං අිකනිම්මෙනාය
ආරඤ්ඤකානඤ්යචව ෙරථකිලමථපරිළාහානං අිකනිම්මෙනාය ගාමන්යත

අිකරමාපනාය මනුස්සකන්යතසු සීයලසු සමාෙපනාය; එවයමව යඛො, 

අග්ගියවස්සන, අරියසාවකස්ස ඉයම චත්තායරො සතිපට්ඨානා යචතයසො 
උපනිබන්ධනා යහොන්ති යගහසිතානඤ්යචව සීලානං අිකනිම්මෙනාය
යගහසිතානඤ්යචව සරසඞ්කප්පානං අිකනිම්මෙනාය යගහසිතානඤ්යචව
ෙරථකිලමථපරිළාහානං අිකනිම්මෙනාය ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය. 
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220. ‘‘තයමනංතථාගයතොඋත්තරිංවියනති–‘එහිත්වං, ිකක්ඛු, කායය

කායානුපස්සී විහරාහි, මා ච කාමූපසංහිතං විතක්කං විතක්යකසි.

යවෙනාසු…චිත්යත…ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරාහි, මාචකාමූපසංහිතං 
විතක්කංවිතක්යකසී’’’ති. 

‘‘යසො විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො 
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියංඣානං…යප.…
තතියංඣානං… චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඑවංසමාහියත
චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත
කම්මනියයඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යතපුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණායචිත්තං

අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං
– එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං
අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති. 

221. ‘‘යසො එවංසමාහියතචිත්යත පරිසුද්යධපරියයොොයතඅනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුගයත
දුග්ගයත…යප.…යථාකම්මූපයගසත්යතපජානාති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ්ගයණ 
විගතූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුෙයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපො’ති

යථාභූතං පජානාති; ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

ආසවසමුෙයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස 

එවංජානයතොඑවංපස්සයතො කාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති. විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං

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

‘‘යසො යහොති ිකක්ඛු ඛයමො සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය 

ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං දුරුත්තානංදුරාගතානං වචනපථානං, 
උප්පන්නානංසාරීරිකානං යවෙනානංදුක්ඛානං තිබ්බානංඛරානංකටුකානං
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අධිවාසකජාතියකො යහොති 

සබ්බරාගයෙොසයමොහනිහිතනින්නීතකසායවො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො
ෙක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 
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222. ‘‘මහල්ලයකො යචපි, අග්ගියවස්සන, රඤ්යඤො නායගො අෙන්යතො 

අවිනීයතො කාලඞ්කයරොති, ‘අෙන්තමරණං [අෙන්තං මරණං )ක.)] 

මහල්ලයකො රඤ්යඤො නායගො කාලඞ්කයතො’ත්යවව සඞ්ඛං ගච්ඡති; 

මජ්ඣියමො යචපි, අග්ගියවස්සන, රඤ්යඤො නායගො. ෙහයරො යචපි, 

අග්ගියවස්සන, රඤ්යඤො නායගො අෙන්යතො අවිනීයතො කාලඞ්කයරොති, 

‘අෙන්තමරණං ෙහයරො රඤ්යඤො නායගො කාලඞ්කයතො’ත්යවව සඞ්ඛං

ගච්ඡති; එවයමව යඛො, අග්ගියවස්සන, යථයරො යචපි ිකක්ඛු අඛීණාසයවො

කාලඞ්කයරොති, ‘අෙන්තමරණං යථයරො ිකක්ඛුකාලඞ්කයතො’ත්යවව සඞ්ඛං

ගච්ඡති; මජ්ඣියමො යචපි, අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛු. නයවො යචපි, 

අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛු අඛීණාසයවො කාලඞ්කයරොති, ‘අෙන්තමරණං නයවො
ිකක්ඛුකාලඞ්කයතො’ත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘මහල්ලයකො යචපි, අග්ගියවස්සන, රඤ්යඤො නායගො සුෙන්යතො

සුවිනීයතො කාලඞ්කයරොති, ‘ෙන්තමරණං මහල්ලයකො රඤ්යඤො නායගො 

කාලඞ්කයතො’ත්යවව සඞ්ඛං ගච්ඡති; මජ්ඣියමො යචපි, අග්ගියවස්සන, 

රඤ්යඤො නායගො… ෙහයරො යචපි, අග්ගියවස්සන, රඤ්යඤො නායගො

සුෙන්යතොසුවිනීයතොකාලඞ්කයරොති, ‘ෙන්තමරණංෙහයරො රඤ්යඤොනායගො

කාලඞ්කයතො’ත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති; එවයමවයඛො, අග්ගියවස්සන, යථයරො

යචපි ිකක්ඛු ඛීණාසයවො කාලඞ්කයරොති, ‘ෙන්තමරණං යථයරො ිකක්ඛු

කාලඞ්කයතො’ත්යවව සඞ්ඛං ගච්ඡති; මජ්ඣියමො යචපි, අග්ගියවස්සන, 

ිකක්ඛු. නයවො යචපි, අග්ගියවස්සන, ිකක්ඛු ඛීණාසයවො කාලඞ්කයරොති, 

‘ෙන්තමරණංනයවොිකක්ඛුකාලඞ්කයතො’ත්යවවසඞ්ඛං ගච්ඡතී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො අචිරවයතො සමණුද්යෙයසො භගවයතො
භාසිතං අිකනන්දීති. 

ෙන්තභූමිසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. භූමිජසුත්තං 

223. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප.අථ යඛොආයස්මාභූමියජොපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා
පත්තචීවරමාොය යයන ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො 

ජයයසයනො රාජකුමායරො යයනායස්මා භූමියජො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා භූමියජන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයංකථං
සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ජයයසයනො රාජකුමායරො ආයස්මන්තං භූමිජං එතෙයවොච – ‘‘සන්ති, යභො 

භූමිජ, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘ආසඤ්යචපි

කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා [චරති, අභබ්යබො )සී. පී.) එවමුපරිපි

එකවචයනයනව දිස්සති] ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි [ආසඤ්ච
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අනාසඤ්ච යචපි )අට්ඨ.)] කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස

අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා

ඵලස්ස අධිගමාය; යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බාඵලස්සඅධිගමායා’ති.ඉධයභොයතොභූමිජස්සසත්ථා කිංවාදී [කිංවාදී

කිංදිට්ඨී )සයා. කං. ක.)] කිමක්ඛායී’’ති? ‘‘න යඛො යමතං, රාජකුමාර, 

භගවයතොසම්මුඛාසුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං.ඨානඤ්චයඛොඑතංවිජ්ජතියං
භගවා එවං බයාකයරයය – ‘ආසඤ්යචපි කරිත්වා අයයොනියසො බ්රහ්මචරියං

චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා අයයොනියසො

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි

කරිත්වා අයයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

යනවාසංනානාසඤ්යචපිකරිත්වාඅයයොනියසොබ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා

ඵලස්ස අධිගමාය. ආසඤ්යචපි කරිත්වා යයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා යයොනියසො බ්රහ්මචරියං

චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා

යයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; යනවාසං

නානාසඤ්යචපි කරිත්වා යයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස

අධිගමායා’ති.නයඛොයමතං, රාජකුමාර, භගවයතොසම්මුඛාසුතං, සම්මුඛා
පටිග්ගහිතං. ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජතියං භගවා එවං බයාකයරයයා’’ති.

‘‘සයචයඛොයභොයතොභූමිජස්සසත්ථාඑවංවාදී [එවංවාදීඑවංදිට්ඨී)සයා.කං.

ක.)] එවමක්ඛායී, අද්ධා යභොයතො භූමිජස්ස සත්ථා සබ්යබසංයයව

පුථුසමණබ්රාහ්මණානං මුද්ධානං [බුද්ධානං )ක.) මුද්ධානන්තිමුද්ධං, 

මත්ථකන්ති අත්යථො] මඤ්යඤ ආහච්ච තිට්ඨතී’’ති. අථ යඛො ජයයසයනො
රාජකුමායරො ආයස්මන්තංභූමිජංසයකයනවථාලිපායකනපරිවිසි. 

224. අථයඛොආයස්මා භූමියජො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාභූමියජොභගවන්තං 

එතෙයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාොය යයන ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස නියවසනං

යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදිං. අථ යඛො, 

භන්යත, ජයයසයනොරාජකුමායරොයයනාහංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
මයා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා

එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො, භන්යත, ජයයසයනො

රාජකුමායරො මං එතෙයවොච – ‘සන්ති, යභො භූමිජ, එයක සමණබ්රාහ්මණා 

එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ආසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච

අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස

අධිගමායා’ති. ‘ඉධ යභොයතො භූමිජස්ස සත්ථා කිංවාදී කිමක්ඛායී’ති? එවං
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වුත්යතඅහං, භන්යත, ජයයසනං රාජකුමාරංඑතෙයවොචං–‘නයඛොයමතං, 

රාජකුමාර, භගවයතො සම්මුඛා සුතං, සම්මුඛා පටිග්ගහිතං. ඨානඤ්ච යඛො
එතං විජ්ජති යං භගවා එවං බයාකයරයය – ආසඤ්යචපි කරිත්වා

අයයොනියසොබ්රහ්මචරියංචරන්ති, අභබ්බාඵලස්සඅධිගමාය; අනාසඤ්යචපි 

කරිත්වා අයයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපිකරිත්වා අයයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා

ඵලස්ස අධිගමාය; යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා අයයොනියසො

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය. ආසඤ්යචපි කරිත්වා

යයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි
කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… යනවාසං

නානාසඤ්යචපි කරිත්වා යයොනියසො බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස

අධිගමායාති.නයඛොයමතං, රාජකුමාර, භගවයතොසම්මුඛාසුතං, සම්මුඛා
පටිග්ගහිතං. ඨානඤ්ච යඛො එතං විජ්ජති යං භගවා එවං බයාකයරයයා’ති.

‘සයච යභොයතො භූමිජස්ස සත්ථා එවංවාදී එවමක්ඛායී, අද්ධා යභොයතො
භූමිජස්ස සත්ථා සබ්යබසංයයව පුථුසමණබ්රාහ්මණානං මුද්ධානං මඤ්යඤ

ආහච්ච තිට්ඨතී’ති. ‘කච්චාහං, භන්යත, එවං පුට්යඨො එවං බයාකරමායනො

වුත්තවාදීයචවභගවයතො යහොමි, නචභගවන්තංඅභූයතනඅබ්භාචික්ඛාමි, 

ධම්මස්ස චානුධම්මංබයාකයරොමි, නච යකොචිසහධම්මියකොවාොනුවායෙො

ගාරය්හංඨානංආගච්ඡතී’’’ති? 

‘‘තග්ඝ ත්වං, භූමිජ, එවං පුට්යඨොඑවංබයාකරමායනොවුත්තවාදීයචව

යම යහොසි, න ච මං අභූයතන අබ්භාචික්ඛසි, ධම්මස්ස චානුධම්මං

බයාකයරොසි, න ච යකොචි සහධම්මියකො වාොනුවායෙො ගාරය්හං ඨානං

ආගච්ඡති. යය හි යකචි, භූමිජ, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා මිච්ඡාදිට්ඨියනො
මිච්ඡාසඞ්කප්පා මිච්ඡාවාචා මිච්ඡාකම්මන්තා මිච්ඡාආජීවා මිච්ඡාවායාමා

මිච්ඡාසතී මිච්ඡාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං

චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? අයයොනි 

යහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

225. ‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො යතලත්ථියකො යතලගයවසී 

යතලපරියයසනං චරමායනො වාලිකං යෙොණයා ආකිරිත්වා උෙයකන
පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය. ආසඤ්යචපි කරිත්වා වාලිකං

යෙොණයා ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය, 

අභබ්යබො යතලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා වාලිකං යෙොණයා

ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය, අභබ්යබො

යතලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා වාලිකං යෙොණයා

ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය, අභබ්යබො
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යතලස්ස අධිගමාය; යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා වාලිකං යෙොණයා

ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය, අභබ්යබො

යතලස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? අයයොනි යහසා, භූමිජ, යතලස්ස

අධිගමාය. එවයමව යඛො, භූමිජ, යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
මිච්ඡාදිට්ඨියනො මිච්ඡාසඞ්කප්පා මිච්ඡාවාචා මිච්ඡාකම්මන්තා මිච්ඡාආජීවා
මිච්ඡාවායාමා මිච්ඡාසතී මිච්ඡාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි 

කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; යනවාසං

නානාසඤ්යචපි කරිත්වාබ්රහ්මචරියංචරන්ති, අභබ්බාඵලස්සඅධිගමාය.තං 

කිස්සයහතු? අයයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො ඛීරත්ථියකො ඛීරගයවසී ඛීරපරියයසනං

චරමායනොගාවිංතරුණවච්ඡංවිසාණයතොආවිඤ්යඡයය [ආවිඤ්යජයය )සී.

සයා. කං. පී.)]. ආසඤ්යචපි කරිත්වා ගාවිං තරුණවච්ඡං විසාණයතො

ආවිඤ්යඡයය, අභබ්යබොඛීරස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපිකරිත්වා…යප.…
ආසඤ්චඅනාසඤ්යචපිකරිත්වා…යප.…යනවාසං නානාසඤ්යචපිකරිත්වා

ගාවිං තරුණවච්ඡං විසාණයතො ආවිඤ්යඡයය, අභබ්යබො ඛීරස්ස අධිගමාය.

තං කිස්ස යහතු? අයයොනි යහසා, භූමිජ, ඛීරස්ස අධිගමාය. එවයමව යඛො, 

භූමිජ, යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා මිච්ඡාදිට්ඨියනො…යප.… 

මිච්ඡාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා

ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපිකරිත්වා…යප.…ආසඤ්චඅනාසඤ්යචපි

කරිත්වා…යප.… යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බාඵලස්සඅධිගමාය.තංකිස්ස යහතු? අයයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්ස
අධිගමාය. 

226. ‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො නවනීතත්ථියකො නවනීතගයවසී 
නවනීතපරියයසනං චරමායනො උෙකං කලයස ආසිඤ්චිත්වා මත්යථන 

[මන්යථන (සී.), මත්යතන)ක.)] ආවිඤ්යඡයය.ආසඤ්යචපිකරිත්වාඋෙකං

කලයස ආසිඤ්චිත්වා මත්යථන ආවිඤ්යඡයය, අභබ්යබො නවනීතස්ස

අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි
කරිත්වා…යප.… යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා උෙකං කලයස

ආසිඤ්චිත්වාමත්යථනආවිඤ්යඡයය, අභබ්යබොනවනීතස්සඅධිගමාය.තං

කිස්ස යහතු? අයයොනියහසා, භූමිජ, නවනීතස්ස අධිගමාය. එවයමවයඛො, 

භූමිජ, යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා මිච්ඡාදිට්ඨියනො…යප.…

මිච්ඡාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා 

ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.…ආසඤ්චඅනාසඤ්යචපි

කරිත්වා…යප.… යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

අභබ්බාඵලස්සඅධිගමාය.තංකිස්සයහතු? අයයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්ස
අධිගමාය. 
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පටුන 

‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො අග්ගිත්ථියකො [අග්ගත්ථියකො )සී.)] 
අග්ගිගයවසී අග්ගිපරියයසනං චරමායනො අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං

උත්තරාරණං ආොය අිකමන්යථයය [අිකමත්යථයය )සයා. කං. පී. ක.)]. 
ආසඤ්යචපි කරිත්වා අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං උත්තරාරණං ආොය

අිකමන්යථයය, අභබ්යබො අග්ගිස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි
කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… යනවාසං
නානාසඤ්යචපි කරිත්වා අල්ලං කට්ඨං සස්යනහං උත්තරාරණං ආොය

අිකමන්යථයය, අභබ්යබො අග්ගිස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? අයයොනි

යහසා, භූමිජ, අග්ගිස්සඅධිගමාය.එවයමව යඛො, භූමිජ, යයහියකචිසමණා
වාබ්රාහ්මණාවා මිච්ඡාදිට්ඨියනො…යප.…මිච්ඡාසමාධියනොයතආසඤ්යචපි

කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, අභබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි 
කරිත්වා…යප.…ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… යනවාසං

නානාසඤ්යචපිකරිත්වා බ්රහ්මචරියංචරන්ති, අභබ්බාඵලස්සඅධිගමාය.තං

කිස්සයහතු? අයයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය.යයහියකචි, භූමිජ, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සම්මාදිට්ඨියනො සම්මාසඞ්කප්පා සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්තා සම්මාආජීවා සම්මාවායාමා සම්මාසතී සම්මාසමාධියනො

යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස 

අධිගමාය; යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා

ඵලස්ස අධිගමාය.තංකිස්සයහතු? යයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

227. ‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො යතලත්ථියකො යතලගයවසී 

යතලපරියයසනං චරමායනො තිලපිට්ඨං යෙොණයා ආකිරිත්වා උෙයකන
පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය. ආසඤ්යචපි කරිත්වා තිලපිට්ඨං

යෙොණයා ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං පීයළයය, 

භබ්යබො යතලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච 

අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා
තිලපිට්ඨං යෙොණයා ආකිරිත්වා උෙයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං

පීයළයය, භබ්යබොයතලස්සඅධිගමාය.තං කිස්සයහතු? යයොනියහසා, භූමිජ, 

යතලස්සඅධිගමාය. එවයමවයඛො, භූමිජ, යයහියකචිසමණා වාබ්රාහ්මණා
වා සම්මාදිට්ඨියනො…යප.… සම්මාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා 

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි 

කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… යනවාසං

නානාසඤ්යචපිකරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්සඅධිගමාය.තං

කිස්සයහතු? යයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො ඛීරත්ථියකො ඛීරගයවසී ඛීරපරියයසනං 
චරමායනො ගාවිංතරුණවච්ඡංථනයතොආවිඤ්යඡයය.ආසඤ්යචපි කරිත්වා

ගාවිං තරුණවච්ඡං ථනයතො ආවිඤ්යඡයය, භබ්යබො ඛීරස්ස අධිගමාය; 
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අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.…
යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා ගාවිං තරුණවච්ඡං ථනයතො

ආවිඤ්යඡයය, භබ්යබො ඛීරස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? යයොනි යහසා, 

භූමිජ, ඛීරස්ස අධිගමාය. එවයමව යඛො, භූමිජ, යය හි යකචි සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා සම්මාදිට්ඨියනො…යප.… සම්මාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි
කරිත්වා…යප.… අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…යප.… ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි 

කරිත්වා…යප.… යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, 

භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? යයොනි යහසා, භූමිජ, ඵලස්ස
අධිගමාය. 

228. ‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො නවනීතත්ථියකො නවනීතගයවසී 
නවනීතපරියයසනං චරමායනො ෙධිං කලයස ආසිඤ්චිත්වා මත්යථන
ආවිඤ්යඡයය. ආසඤ්යචපි කරිත්වා ෙධිං කලයස ආසිඤ්චිත්වා මත්යථන

ආවිඤ්යඡයය, භබ්යබො නවනීතස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…
ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපිකරිත්වා… යනවාසංනානාසඤ්යචපිකරිත්වා ෙධිං

කලයස ආසිඤ්චිත්වා මත්යථන ආවිඤ්යඡයය, භබ්යබො නවනීතස්ස

අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? යයොනි යහසා, භූමිජ, නවනීතස්ස අධිගමාය.

එවයමව යඛො, භූමිජ, යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා
සම්මාදිට්ඨියනො…යප.… සම්මාසමාධියනො යත ආසඤ්යචපි කරිත්වා 

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…

ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා … යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා 

බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය. තං කිස්ස යහතු? යයොනි

යහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

‘‘යසයයථාපි, භූමිජ, පුරියසො අග්ගිත්ථියකො අග්ගිගයවසී 
අග්ගිපරියයසනං චරමායනො සුක්ඛංකට්ඨං යකොළාපං උත්තරාරණංආොය

අිකමන්යථයය; ( ) [(භබ්යබො අග්ගිස්ස අධිගමාය) )සබ්බත්ථ)] ආසඤ්යචපි 
කරිත්වා… අනාසඤ්යචපි කරිත්වා.. ආසඤ්ච අනාසඤ්යචපි කරිත්වා…
යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා සුක්ඛ කට්ඨං යකොළාපං උත්තරාරණං

ආොය අිකමන්යථයය, භබ්යබොඅග්ගිස්සඅධිගමාය.තංකිස්සයහතු? යයොනි

යහසා, භූමිජ, අග්ගිස්සඅධිගමාය.එවයමවයඛො, භූමිජ, යයහියකචිසමණා
වාබ්රාහ්මණාවා සම්මාදිට්ඨියනො…යප.…සම්මාසමාධියනොයතආසඤ්යචපි

කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; අනාසඤ්යචපි

කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; ආසඤ්ච

අනාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස අධිගමාය; 

යනවාසං නානාසඤ්යචපි කරිත්වා බ්රහ්මචරියං චරන්ති, භබ්බා ඵලස්ස 

අධිගමාය.තංකිස්සයහතු? යයොනියහසා, භූමිජ, ඵලස්සඅධිගමාය. 

‘‘සයච යඛොතං, භූමිජ, ජයයසනස්සරාජකුමාරස්සඉමාචතස්යසොඋපමා

පටිභායයයයං අනච්ඡරියං යත ජයයසයනො රාජකුමායරො පසීයෙයය, 
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පසන්යනො ච යත පසන්නාකාරංකයරයයා’’ති. ‘‘කුයතො පනමං, භන්යත, 
ජයයසනස්ස රාජකුමාරස්ස ඉමා චතස්යසො උපමා පටිභායස්සන්ති

අනච්ඡරියාපුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා, යසයයථාපි භගවන්ත’’න්ති? 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා භූමියජො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

භූමිජසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. අනුරුද්ධසුත්තං 

229. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොපඤ්චකඞ්යගො ථපතිඅඤ්ඤතරංපුරිසං

ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයනායස්මා අනුරුද්යධො

යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස 

පායෙසිරසා වන්ොහි [වන්ොහි, එවඤ්ච වයෙහි (සී. පී.)] – ‘පඤ්චකඞ්යගො, 

භන්යත, ථපති ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස පායෙ සිරසා වන්ෙතී’ති; එවඤ්ච

වයෙහි [එවඤ්ච වයෙති )සී. පී.)] – ‘අධිවායසතු කිර, භන්යත, ආයස්මා

අනුරුද්යධො පඤ්චකඞ්ගස්ස ථපතිස්ස ස්වාතනාය අත්තචතුත්යථො භත්තං; 

යයන ච කිර, භන්යත, ආයස්මා අනුරුද්යධො පයගවතරං ආගච්යඡයය; 

පඤ්චකඞ්යගො, භන්යත, ථපති [පඤ්චකඞ්යගො ථපති )සී. පී.)] බහුකිච්යචො

බහුකරණීයයොරාජකරණීයයනා’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොපුරියසො 
පඤ්චකඞ්ගස්ස ථපතිස්ස පටිස්සුත්වා යයනායස්මා අනුරුද්යධො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං අිකවායෙත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො පුරියසො ආයස්මන්තං

අනුරුද්ධං එතෙයවොච – ‘‘පඤ්චකඞ්යගො, භන්යත, ථපති ආයස්මයතො

අනුරුද්ධස්ස පායෙ සිරසා වන්ෙති, එවඤ්ච වයෙති – ‘අධිවායසතු කිර, 

භන්යත, ආයස්මා අනුරුද්යධො පඤ්චකඞ්ගස්ස ථපතිස්ස ස්වාතනාය

අත්තචතුත්යථො භත්තං; යයන ච කිර, භන්යත, ආයස්මා අනුරුද්යධො

පයගවතරං ආගච්යඡයය; පඤ්චකඞ්යගො, භන්යත, ථපති බහුකිච්යචො
බහුකරණීයයොරාජකරණීයයනා’’’ති.අධිවායසසියඛො ආයස්මාඅනුරුද්යධො
තුණ්හීභායවන. 

230. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො තස්සා රත්තියා අච්චයයන
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය යයන පඤ්චකඞ්ගස්ස 

ථපතිස්සනියවසනංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයන
නිසීදි. අථ යඛො පඤ්චකඞ්යගො ථපති ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං පණීයතන
ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
පඤ්චකඞ්යගො ථපති ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණං
අඤ්ඤතරංනීචංආසනංගයහත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනො
යඛොපඤ්චකඞ්යගොථපතිආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංඑතෙයවොච– 
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පටුන 

‘‘ඉධ මං, භන්යත, යථරා ිකක්ඛූ උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – 

‘අප්පමාණං, ගහපති, යචයතොවිමුත්තිං භායවහී’ති [අප්පමාණා ගහපති

යචයතොවිමුත්ති භායවතබ්බාති )ක.)]. එකච්යච යථරා එවමාහංසු –

‘මහග්ගතං, ගහපති, යචයතොවිමුත්තිං භායවහී’ති. යා චායං, භන්යත, 
අප්පමාණායචයතොවිමුත්තියාචමහග්ගතායචයතොවිමුත්ති– ඉයමධම්මා

නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, උොහු එකත්ථා බයඤ්ජනයමව

නාන’’න්ති? ‘‘යතනහි, ගහපති, තංයයයවත්ථපටිභාතු. අපණ්ණකන්යත

ඉයතො භවිස්සතී’’ති. ‘‘මය්හං යඛො, භන්යත, එවං යහොති – ‘යා චායං
අප්පමාණා යචයතොවිමුත්ති යා ච මහග්ගතා යචයතොවිමුත්ති ඉයම ධම්මා

එකත්ථා බයඤ්ජනයමව නාන’’’න්ති. ‘‘යා චායං, ගහපති, අප්පමාණා
යචයතොවිමුත්තියාචමහග්ගතායචයතොවිමුත්තිඉයමධම්මානානත්ථායචව 

නානාබයඤ්ජනා ච. තෙමිනායපතං, ගහපති, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා 
ඉයමධම්මානානත්ථායචවනානාබයඤ්ජනාච’’. 

‘‘කතමා ච, ගහපති, අප්පමාණා යචයතොවිමුත්ති? ඉධ, ගහපති, ිකක්ඛු 

යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං තථා

තතියං තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති.
කරුණාසහගයතන යචතසා… මුදිතාසහගයතන යචතසා…

උයපක්ඛාසහගයතනයචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියංතථා

තතියං තථා චතුත්ථං; ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය 
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලනමහග්ගයතන

අප්පමායණන අයවයරන අබ්යාබජ්යඣන ඵරිත්වා විහරති. අයං වුච්චති, 

ගහපති, අප්පමාණායචයතොවිමුත්ති. 

231. ‘‘කතමා ච, ගහපති, මහග්ගතා යචයතොවිමුත්ති? ඉධ, ගහපති, 
ිකක්ඛුයාවතාඑකංරුක්ඛමූලංමහග්ගතන්තිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වාවිහරති.

අයං වුච්චති, ගහපති, මහග්ගතා යචයතොවිමුත්ති. ඉධ පන, ගහපති, ිකක්ඛු
යාවතාද්යවවාතීණවාරුක්ඛමූලානිමහග්ගතන්තිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා

විහරති. අයම්පි [අයං )සයා. කං. ක.)] වුච්චති, ගහපති, මහග්ගතා

යචයතොවිමුත්ති. ඉධ පන, ගහපති, ිකක්ඛු යාවතා එකං ගාමක්යඛත්තං

මහග්ගතන්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. අයම්පි වුච්චති, ගහපති, 

මහග්ගතායචයතොවිමුත්ති.ඉධපන, ගහපති, ිකක්ඛුයාවතා ද්යව වාතීණවා
ගාමක්යඛත්තානි මහග්ගතන්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. අයම්පි

වුච්චති, ගහපති, මහග්ගතායචයතොවිමුත්ති.ඉධපන, ගහපති, ිකක්ඛුයාවතා

එකංමහාරජ්ජංමහග්ගතන්තිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති. අයම්පිවුච්චති, 

ගහපති, මහග්ගතා යචයතොවිමුත්ති.ඉධපන, ගහපති, ිකක්ඛුයාවතා ද්යවවා 
තීණ වා මහාරජ්ජානි මහග්ගතන්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. අයම්පි

වුච්චති, ගහපති, මහග්ගතායචයතොවිමුත්ති.ඉධපන, ගහපති, ිකක්ඛුයාවතා
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සමුද්ෙපරියන්තංපථවිංමහග්ගතන්තිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වාවිහරති.අයම්පි

වුච්චති, ගහපති, මහග්ගතා යචයතොවිමුත්ති. ඉමිනා යඛො එතං, ගහපති, 

පරියායයනයවදිතබ්බංයථාඉයමධම්මානානත්ථායචවනානාබයඤ්ජනා 
ච. 

232. ‘‘චතස්යසොයඛොඉමාගහපති, භවූපපත්තියයො.කතමාචතස්යසො? 

ඉධ, ගහපති, එකච්යචො ‘පරිත්තාභා’ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති. යසො
කායස්ස යභොපරංමරණාපරිත්තාභානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.ඉධ

පන, ගහපති, එකච්යචො ‘අප්පමාණාභා’තිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.යසො
කායස්සයභොපරංමරණා අප්පමාණාභානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.

ඉධපන, ගහපති, එකච්යචො‘සංකිලිට්ඨාභා’ති ඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති.
යසො කායස්ස යභො පරං මරණා සංකිලිට්ඨාභානං යෙවානං සහබයතං

උපපජ්ජති. ඉධ පන, ගහපති, එකච්යචො ‘පරිසුද්ධාභා’ති ඵරිත්වා 
අධිමුච්චිත්වා විහරති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා පරිසුද්ධාභානං

යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.ඉමායඛො, ගහපති, චතස්යසො භවූපපත්තියයො. 

‘‘යහොති යඛො යසො, ගහපති, සමයයො, යා තා යෙවතා එකජ්ඣං

සන්නිපතන්ති, තාසං එකජ්ඣං සන්නිපතිතානං වණ්ණනානත්තඤ්හි යඛො

පඤ්ඤායති යනො ච ආභානානත්තං. යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසො
සම්බහුලානි යතලප්පදීපානි එකං ඝරං පයවයසයය. යතසං එකං ඝරං

පයවසිතානංඅච්චිනානත්තඤ්හියඛොපඤ්ඤායයථ, යනොච ආභානානත්තං; 

එවයමවයඛො, ගහපති, යහොතියඛොයසොසමයයො, යාතායෙවතාඑකජ්ඣං
සන්නිපතන්ති තාසං එකජ්ඣං සන්නිපතිතානං වණ්ණනානත්තඤ්හි යඛො

පඤ්ඤායති, යනොචආභානානත්තං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, ගහපති, සමයයො, යා තා යෙවතා තයතො

විපක්කමන්ති, තාසං තයතො විපක්කමන්තීනං වණ්ණනානත්තඤ්යචව

පඤ්ඤායති ආභානානත්තඤ්ච. යසයයථාපි, ගහපති, පුරියසො තානි
සම්බහුලානියතලප්පදීපානිතම්හාඝරානීහයරයය.යතසංතයතො නීහතානං 

[නීහරන්තානං )සී. සයා. කං. පී.)] අච්චිනානත්තඤ්යචව පඤ්ඤායයථ

ආභානානත්තඤ්ච; එවයමවයඛො, ගහපති, යහොතියඛොයසොසමයයො, යා තා

යෙවතා තයතො විපක්කමන්ති, තාසං තයතො විපක්කමන්තීනං 
වණ්ණනානත්තඤ්යචවපඤ්ඤායතිආභානානත්තඤ්ච. 

‘‘න යඛො, ගහපති, තාසං යෙවතානං එවං යහොති – ‘ඉෙං අම්හාකං 

නිච්චන්ති වා ධුවන්ති වා සස්සත’න්ති වා, අපි ච යත්ථ යත්යථව තා [යා
)ක.)] යෙවතා අිකනිවිසන්ති තත්ථ තත්යථව තා යෙවතා අිකරමන්ති.

යසයයථාපි, ගහපති, මක්ඛිකානංකායජනවාපිටයකනවාහරීයමානානං න

එවංයහොති–‘ඉෙංඅම්හාකංනිච්චන්තිවාධුවන්තිවාසස්සත’න්තිවා, අපිච 

යත්ථ යත්යථව තා [යා )ක.)] මක්ඛිකා අිකනිවිසන්ති තත්ථ තත්යථව තා



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සුඤ්ඤතවග්යගො 

159 

පටුන 

මක්ඛිකාඅිකරමන්ති; එවයමවයඛො, ගහපති, තාසංයෙවතානංනඑවංයහොති

– ‘ඉෙං අම්හාකං නිච්චන්ති වා ධුවන්ති වා සස්සත’න්ති වා, අපි ච යත්ථ
යත්යථව තා යෙවතා අිකනිවිසන්ති තත්ථ තත්යථව තා යෙවතා
අිකරමන්තී’’ති. 

233. එවං වුත්යත, ආයස්මා සිකයයො කච්චායනො [කච්චායයනො )සී.)] 

ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංඑතෙයවොච–‘‘සාධු, භන්යතඅනුරුද්ධ!අත්ථිචයම

එත්ථ උත්තරිං පටිපුච්ඡිතබ්බං. යා තා, භන්යත, යෙවතා ආභා සබ්බා තා

පරිත්තාභා උොහු සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා අප්පමාණාභා’’ති? 

‘‘තෙඞ්යගන යඛො, ආවුයසො කච්චාන, සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා

පරිත්තාභා, සන්ති පයනත්ථ එකච්චා යෙවතා අප්පමාණාභා’’ති. ‘‘යකො නු

යඛො, භන්යතඅනුරුද්ධ, යහතුයකො පච්චයයොයයනතාසංයෙවතානංඑකං

යෙවනිකායංඋපපන්නානං සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා පරිත්තාභා, සන්ති

පයනත්ථඑකච්චායෙවතා අප්පමාණාභා’’ති? 

‘‘යතන හාවුයසො කච්චාන, තංයයයවත්ථ පටිපුච්ඡිස්සාමි. යථා යත 

ඛයමයය තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, 
ය්වායංිකක්ඛුයාවතාඑකංරුක්ඛමූලං‘මහග්ගත’න්තිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා

විහරති, යයොචායං [යයොපායං )ක.)] ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා තීණ වා
රුක්ඛමූලානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති – ඉමාසං

උිකන්නංචිත්තභාවනානංකතමාචිත්තභාවනාමහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, 

භන්යත, ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා තීණ වා රුක්ඛමූලානි ‘මහග්ගත’න්ති 
ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති – අයං ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං 
මහග්ගතතරා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, ය්වායං ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා

තීණ වා රුක්ඛමූලානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, 
යයොචායං ිකක්ඛු යාවතා එකං ගාමක්යඛත්තං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා
අධිමුච්චිත්වා විහරති – ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං කතමා

චිත්තභාවනා මහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, ිකක්ඛු යාවතා එකං

ගාමක්යඛත්තං ‘මහග්ගත’න්තිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වාවිහරති–අයංඉමාසං
උිකන්නං චිත්තභාවනානංමහග්ගතතරා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, ය්වායං ිකක්ඛු යාවතා එකං 

ගාමක්යඛත්තං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, යයොචායං
ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා තීණ වා ගාමක්යඛත්තානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා
අධිමුච්චිත්වා විහරති – ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං කතමා

චිත්තභාවනාමහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, ිකක්ඛුයාවතා ද්යවවා

තීණ වා ගාමක්යඛත්තානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති – 
අයංඉමාසංඋිකන්නං චිත්තභාවනානංමහග්ගතතරා’’ති. 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, ය්වායං ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා

තීණ වා ගාමක්යඛත්තානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, 

යයොචායං ිකක්ඛු යාවතා එකං මහාරජ්ජං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා
අධිමුච්චිත්වා විහරති – ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං කතමා

චිත්තභාවනා මහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, ිකක්ඛු යාවතා එකං 
මහාරජ්ජං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති – අයං ඉමාසං
උිකන්නං චිත්තභාවනානංමහග්ගතතරා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, ය්වායං ිකක්ඛු යාවතා එකං 

මහාරජ්ජං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, යයොචායං ිකක්ඛු
යාවතා ද්යවවාතීණවාමහාරජ්ජානි‘මහග්ගත’න්තිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වා
විහරති – ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං කතමා චිත්තභාවනා

මහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා තීණ වා
මහාරජ්ජානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති – අයං ඉමාසං
උිකන්නංචිත්තභාවනානංමහග්ගතතරා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, ආවුයසො කච්චාන, ය්වායං ිකක්ඛු යාවතා ද්යව වා

තීණ වා මහාරජ්ජානි ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, 

යයොචායං ිකක්ඛු යාවතා සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං ‘මහග්ගත’න්ති ඵරිත්වා
අධිමුච්චිත්වා විහරති – ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං කතමා

චිත්තභාවනා මහග්ගතතරා’’ති? ‘‘ය්වායං, භන්යත, ිකක්ඛු යාවතා 
සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං‘මහග්ගත’න්තිඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වාවිහරති–අයං

ඉමාසං උිකන්නං චිත්තභාවනානං මහග්ගතතරා’’ති? ‘‘අයං යඛො, ආවුයසො

කච්චාන, යහතු අයං පච්චයයො, යයන තාසං යෙවතානං එකං යෙවනිකායං

උපපන්නානං සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා පරිත්තාභා, සන්ති පයනත්ථ
එකච්චායෙවතා අප්පමාණාභා’’ති. 

234. ‘‘සාධු, භන්යත අනුරුද්ධ! අත්ථි ච යම එත්ථ උත්තරිං 

පටිපුච්ඡිතබ්බං. යාවතා [යා තා )ක.)], භන්යත, යෙවතා ආභා සබ්බා තා

සංකිලිට්ඨාභා උොහු සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා පරිසුද්ධාභා’’ති? 

‘‘තෙඞ්යගන යඛො, ආවුයසො කච්චාන, සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා 

සංකිලිට්ඨාභා, සන්තිපයනත්ථඑකච්චායෙවතාපරිසුද්ධාභා’’ති. ‘‘යකොනු

යඛො, භන්යත, අනුරුද්ධ, යහතුයකොපච්චයයො, යයනතාසංයෙවතානංඑකං

යෙවනිකායං උපපන්නානං සන්යතත්ථ එකච්චා යෙවතා සංකිලිට්ඨාභා, 

සන්තිපයනත්ථඑකච්චායෙවතා පරිසුද්ධාභා’’ති? 

‘‘යතන, හාවුයසොකච්චාන, උපමංයතකරිස්සාමි. උපමායපියධකච්යච 

[උපමායමියධකච්යච )ක.)] විඤ්ඤූ පුරිසා භාසිතස්ස අත්ථං ආජානන්ති.

යසයයථාපි, ආවුයසො කච්චාන, යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි
අපරිසුද්ධං වට්ටිපි අපරිසුද්ධා. යසො යතලස්සපි අපරිසුද්ධත්තා වට්ටියාපි
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අපරිසුද්ධත්තා අන්ධන්ධං වියඣායති; එවයමව යඛො, ආවුයසො කච්චාන, 

ඉයධකච්යචො ිකක්ඛු ‘සංකිලිට්ඨාභා’ති ඵරිත්වා අධිමුච්චිත්වා විහරති, තස්ස 

කායදුට්ඨුල්ලම්පි න සුප්පටිප්පස්සද්ධං යහොති, ථිනමිද්ධම්පි න සුසමූහතං 

යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චම්පි න සුප්පටිවිනීතං යහොති. යසො 
කායදුට්ඨුල්ලස්සපිනසුප්පටිප්පස්සද්ධත්තාථිනමිද්ධස්සපිනසුසමූහතත්තා 
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපින සුප්පටිවිනීතත්තා අන්ධන්ධං වියඣායති. යසො
කායස්ස යභොපරංමරණාසංකිලිට්ඨාභානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.

යසයයථාපි, ආවුයසො කච්චාන, යතලප්පදීපස්සඣායයතොයතලම්පිපරිසුද්ධං
වට්ටිපි පරිසුද්ධා. යසො යතලස්සපි පරිසුද්ධත්තා වට්ටියාපි පරිසුද්ධත්තාන

අන්ධන්ධං විය ඣායති; එවයමව යඛො, ආවුයසො කච්චාන, ඉයධකච්යචො
ිකක්ඛු‘පරිසුද්ධාභා’තිඵරිත්වාඅධිමුච්චිත්වා විහරති.තස්සකායදුට්ඨුල්ලම්පි

සුප්පටිප්පස්සද්ධං යහොති, ථිනමිද්ධම්පි සුසමූහතං යහොති, 

උද්ධච්චකුක්කුච්චම්පි සුප්පටිවිනීතං යහොති. යසො කායදුට්ඨුල්ලස්සපි
සුප්පටිප්පස්සද්ධත්තාථිනමිද්ධස්සපි සුසමූහතත්තාඋද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපි
සුප්පටිවිනීතත්තා න අන්ධන්ධං විය ඣායති. යසො කායස්ස යභො පරං

මරණා පරිසුද්ධාභානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං යඛො, ආවුයසො

කච්චාන, යහතු අයං පච්චයයො යයන තාසං යෙවතානං එකං යෙවනිකායං

උපපන්නානංසන්යතත්ථඑකච්චායෙවතාසංකිලිට්ඨාභා, සන්තිපයනත්ථ 
එකච්චායෙවතාපරිසුද්ධාභා’’ති. 

235. එවංවුත්යත, ආයස්මාසිකයයොකච්චායනොආයස්මන්තං අනුරුද්ධං

එතෙයවොච – ‘‘සාධු, භන්යතඅනුරුද්ධ!න, භන්යත, ආයස්මා අනුරුද්යධො 

එවමාහ – ‘එවංයමසුත’න්තිවා ‘එවං අරහතිභවිතු’න්තිවා; අථචපන, 

භන්යත, ආයස්මා අනුරුද්යධො‘එවම්පිතායෙවතා, ඉතිපිතායෙවතා’ත්යවව

භාසති. තස්සමය්හං, භන්යත, එවංයහොති–‘අද්ධාආයස්මතාඅනුරුද්යධන
තාහියෙවතාහි සද්ධිංසන්නිවුත්ථපුබ්බඤ්යචවසල්ලපිතපුබ්බඤ්චසාකච්ඡා

ච සමාපජ්ජිතපුබ්බා’’’ති. ‘‘අද්ධා යඛො අයං, ආවුයසො කච්චාන, ආසජ්ජ

උපනීයවාචා භාසිතා, අපිචයතඅහංබයාකරිස්සාමි–‘දීඝරත්තංයඛොයම, 

ආවුයසො කච්චාන, තාහි යෙවතාහි සද්ධිං සන්නිවුත්ථපුබ්බඤ්යචව 
සල්ලපිතපුබ්බඤ්චසාකච්ඡාචසමාපජ්ජිතපුබ්බා’’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සිකයයො කච්චායනො පඤ්චකඞ්ගං ථපතිං

එතෙයවොච– ‘‘ලාභායත, ගහපති, සුලද්ධංයත, ගහපති, යංත්වඤ්යචවතං

කඞ්ඛාධම්මංපහාසි [පජහසි)ක.)], මයඤ්චිමං [යම්පිමං)සී.සයා. කං.පී.)] 
ධම්මපරියායංඅලත්ථම්හාසවනායා’’ති. 

අනුරුද්ධසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 
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8. උපක්කියලසසුත්තං 

236. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම.යතනයඛොපනසමයයනයකොසම්බියංිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා
කලහජාතා විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුෙන්තා විහරන්ති.

අථ යඛො අඤ්ඤතයරොිකක්ඛුයයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො යසො 

ිකක්ඛු භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉධ, භන්යත, යකොසම්බියං ිකක්ඛූ
භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි

විතුෙන්තාවිහරන්ති.සාධු, භන්යත, භගවා යයනයතිකක්ඛූයතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පංඋපාොයා’’ති.අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන. අථයඛොභගවා

යයන යත ිකක්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත ිකක්ඛූ එතෙයවොච – 

‘‘අලං, ිකක්ඛයව, මාභණ්ඩනං, මාකලහං, මාවිග්ගහං, මාවිවාෙ’’න්ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛුභගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ආගයමතු, 

භන්යත! භගවා ධම්මස්සාමී; අප්යපොස්සුක්යකො, භන්යත, භගවා

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අනුයුත්යතො විහරතු; මයයමයතන භණ්ඩයනන
කලයහන විග්ගයහන විවායෙන පඤ්ඤායස්සාමා’’ති. දුතියම්පි යඛො භගවා

යත ිකක්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘අලං, ිකක්ඛයව, මා භණ්ඩනං, මා කලහං, මා 

විග්ගහං, මාවිවාෙ’’න්ති.දුතියම්පියඛොයසො ිකක්ඛුභගවන්තං එතෙයවොච–

‘‘ආගයමතු, භන්යත!භගවාධම්මස්සාමී; අප්යපොස්සුක්යකො, භන්යත, භගවා 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අනුයුත්යතො විහරතු; මයයමයතන භණ්ඩයනන
කලයහනවිග්ගයහනවිවායෙන පඤ්ඤායස්සාමා’’ති.තතියම්පි යඛොභගවා

යත ිකක්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘අලං, ිකක්ඛයව, මා භණ්ඩනං, මා කලහං, මා

විග්ගහං, මාවිවාෙ’’න්ති.තතියම්පියඛො යසොිකක්ඛුභගවන්තංඑතෙයවොච–

‘‘ආගයමතු, භන්යත, භගවාධම්මස්සාමී; අප්යපොස්සුක්යකො, භන්යත, භගවා

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං අනුයුත්යතො විහරතු; මයයමයතන භණ්ඩයනන
කලයහනවිග්ගයහනවිවායෙනපඤ්ඤායස්සාමා’’ති. 

අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය
යකොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යකොසම්බියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොය
ඨිතයකොවඉමා ගාථාඅභාසි– 

237. 

‘‘පුථුසද්යෙො සමජයනො, නබායලොයකොචිමඤ්ඤථ; 

සඞ්ඝස්මිංිකජ්ජමානස්මිං, නාඤ්ඤංිකයයයොඅමඤ්ඤරුං. 

‘‘පරිමුට්ඨාපණ්ඩිතාභාසා, වාචායගොචරභාණයනො; 

යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං, යයනනීතානතංවිදූ. 
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‘‘අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 

යයචතංඋපනය්හන්ති, යවරංයතසංනසම්මති. 

‘‘අක්යකොච්ඡිමංඅවධිමං, අජිනිමංඅහාසියම; 

යය චතංනුපනය්හන්ති, යවරං යතසූපසම්මති. 

‘‘නහියවයරනයවරානි, සම්මන්තීධකුොචනං; 

අයවයරනචසම්මන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

‘‘පයරචනවිජානන්ති, මයයමත්ථයමාමයස; 

යයචතත්ථවිජානන්ති, තයතොසම්මන්තියමධගා. 

‘‘අට්ඨිච්ඡින්නාපාණහරා, ගවස්සධනහාරියනො; 

රට්ඨංවිලුම්පමානානං, යතසම්පියහොතිසඞ්ගති; 
කස්මාතුම්හාකංයනොසියා. 

‘‘සයච ලයභථනිපකංසහායං, 

සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 

අිකභුයයසබ්බානිපරිස්සයානි, 
චයරයයයතනත්තමයනොසතීමා. 

‘‘යනො යචලයභථනිපකංසහායං, 

සද්ධිංචරංසාධුවිහාරිධීරං; 

රාජාවරට්ඨංවිජිතංපහාය, 

එයකොචයරමාතඞ්ගරඤ්යඤවනායගො. 

‘‘එකස්සචරිතංයසයයයො, නත්ථිබායලසහායතා; 

එයකොචයරනචපාපානිකයරා, 
අප්යපොස්සුක්යකොමාතඞ්ගරඤ්යඤවනායගො’’ති. 

238. අථ යඛො භගවා ඨිතයකොව ඉමා ගාථා භාසිත්වා යයන

බාලකයලොණකාරගායමො [බාලකයලොණකගායමො )ක.), තථා විනයයපි] 
යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා භගු 
බාලකයලොණකාරගායම විහරති. අද්ෙසා යඛො ආයස්මා භගු භගවන්තං
දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන ආසනං පඤ්ඤයපසි උෙකඤ්ච පාොනං

යධොවනං [උෙකඤ්චපාොනං (සී.සයා.කං.පී.)]. නිසීදිභගවාපඤ්ඤත්යත
ආසයන. නිසජ්ජ පායෙ පක්ඛායලසි. ආයස්මාපි යඛො භගු භගවන්තං
අිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංභගුං

භගවා එතෙයවොච – ‘‘කච්චි, ිකක්ඛු, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි

පිණ්ඩයකනනකිලමසී’’ති? ‘‘ඛමනීයංභගවා, යාපනීයංභගවා, නචාහං, 

භන්යත, පිණ්ඩයකන කිලමාමී’’ති. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං භගුං
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ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසත්වා සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා
සම්පහංයසත්වාඋට්ඨායාසනායයන පාචීනවංසොයයොයතනුපසඞ්කමි. 

යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාචඅනුරුද්යධොආයස්මාචනන්දියයො 

[භද්දියයො)ම.නි.2.166නළකපායන] ආයස්මාචකිමියලො [කිම්බියලො)සී.
සයා.කං.පී.)] පාචීනවංසොයයවිහරන්ති. අද්ෙසායඛොොයපායලොභගවන්තං

දූරයතොවආගච්ඡන්තං. දිස්වාන භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘මා, මහාසමණ, 
එතං ොයං පාවිසි. සන්යතත්ථතයයොකුලපුත්තා අත්තකාමරූපා විහරන්ති.
මායතසංඅඵාසුමකාසී’’ති.අස්යසොසියඛො ආයස්මාඅනුරුද්යධොොයපාලස්ස

භගවතා සද්ධිං මන්තයමානස්ස. සුත්වාන ොයපාලං එතෙයවොච – ‘‘මා, 

ආවුයසොොයපාල, භගවන්තංවායරසි.සත්ථායනොභගවා අනුප්පත්යතො’’ති. 

239. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො යයනායස්මා ච නන්දියයො

යයනායස්මා ච කිමියලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තඤ්ච

නන්දියං ආයස්මන්තඤ්ච කිමිලං එතෙයවොච – ‘‘අිකක්කමථායස්මන්යතො, 

අිකක්කමථායස්මන්යතො, සත්ථා යනො භගවා අනුප්පත්යතො’’ති. අථ යඛො
ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච නන්දියයො ආයස්මා ච කිමියලො

භගවන්තං පච්චග්ගන්ත්වාඑයකොභගවයතොපත්තචීවරංපටිග්ගයහසි, එයකො

ආසනං පඤ්ඤයපසි, එයකො පායෙොෙකං උපට්ඨයපසි. නිසීදි භගවා
පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජපායෙපක්ඛායලසි.යතපි යඛොආයස්මන්යතො
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නං යඛො 

ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං භගවා එතෙයවොච – ‘‘කච්චි යවො, අනුරුද්ධා, 

ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි පිණ්ඩයකන න කිලමථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං 

භගවා, යාපනීයං භගවා, න ච මයං, භන්යත, පිණ්ඩයකන කිලමාමා’’ති.

‘‘කච්චි පන යවො, අනුරුද්ධා, සමග්ගා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා

ඛීයරොෙකීභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තාවිහරථා’’ති? ‘‘තග්ඝ

මයං, භන්යත, සමග්ගා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා ඛීයරොෙකීභූතා
අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන 

තුම්යහ, අනුරුද්ධා, සමග්ගා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා ඛීයරොෙකීභූතා

අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරථා’’ති? ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, 

එවං යහොති – ‘ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම යයොහං එවරූයපහි

සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං විහරාමී’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, ඉයමසු

ආයස්මන්යතසු යමත්තං කායකම්මං පච්චපට්ඨිතං ආවි යචව රයහො ච, 

යමත්තංවචීකම්මංපච්චපට්ඨිතංආවියචවරයහොච, යමත්තංමයනොකම්මං

පච්චපට්ඨිතං ආවි යචව රයහො ච. තස්ස, මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – 

‘යංනූනාහං සකං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයව ආයස්මන්තානං

චිත්තස්ස වයසන වත්යතයය’න්ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, සකං චිත්තං
නික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වයසන වත්තාමි.

නානාහියඛොයනො, භන්යත, කායා, එකඤ්චපන මඤ්යඤචිත්ත’’න්ති. 
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පටුන 

ආයස්මාපියඛොනන්දියයො…යප.…ආයස්මාපියඛොකිමියලොභගවන්තං

එතෙයවොච – ‘‘මය්හම්පි යඛො, භන්යත, එවං යහොති – ‘ලාභා වත යම, 

සුලද්ධං වත යම යයොහං එවරූයපහි සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං විහරාමී’ති.තස්ස

මය්හං, භන්යත, ඉයමසුආයස්මන්යතසුයමත්තංකායකම්මංපච්චපට්ඨිතං

ආවි යචව රයහො ච, යමත්තං වචීකම්මං පච්චපට්ඨිතංආවි යචව රයහො ච, 

යමත්තං මයනොකම්මං පච්චපට්ඨිතං ආවි යචව රයහො ච. තස්ස මය්හං, 

භන්යත, එවංයහොති – ‘යංනූනාහංසකං චිත්තංනික්ඛිපිත්වාඉයමසංයයව

ආයස්මන්තානංචිත්තස්සවයසනවත්යතයය’න්ති. යසොයඛොඅහං, භන්යත, 
සකං චිත්තං නික්ඛිපිත්වා ඉයමසංයයව ආයස්මන්තානං චිත්තස්ස වයසන

වත්තාමි. නානා හි යඛො යනො, භන්යත, කායා, එකඤ්ච පන මඤ්යඤ

චිත්තන්ති. එවං යඛො මයං, භන්යත, සමග්ගා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා
ඛීයරොෙකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරාමා’’ති. 

240. ‘‘සාධු, සාධු, අනුරුද්ධා!කච්චිපනයවො, අනුරුද්ධා, අප්පමත්තා

ආතාපියනො පහිතත්තා විහරථා’’ති? ‘‘තග්ඝ මයං, භන්යත, අප්පමත්තා

ආතාපියනො පහිතත්තා විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන තුම්යහ, අනුරුද්ධා, 

අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං

යයො පඨමං ගාමයතො පිණ්ඩාය පටික්කමති, යසො ආසනානි පඤ්ඤයපති, 

පානීයං පරියභොජනීයං උපට්ඨායපති, අවක්කාරපාතිං උපට්ඨායපති. යයො

පච්ඡාගාමයතොපිණ්ඩායපටික්කමති– සයචයහොතිභුත්තාවයසයසො, සයච

ආකඞ්ඛති, භුඤ්ජති; යනො යච ආකඞ්ඛති, අප්පහරියත වා ඡඩ්යඩති

අපාණයක වා උෙයක ඔපිලායපති – යසො ආසනානි පටිසායමති, පානීයං

පරියභොජනීයං පටිසායමති, අවක්කාරපාතිං යධොවිත්වා පටිසායමති, 
භත්තග්ගං සම්මජ්ජති. යයො පස්සති පානීයඝටං වා පරියභොජනීයඝටං වා

වච්චඝටං වා රිත්තං තුච්ඡං යසො උපට්ඨායපති. සචස්ස යහොති අවිසය්හං, 
හත්ථවිකායරන දුතියං ආමන්යතත්වා හත්ථවිලඞ්ඝයකන උපට්ඨායපම 

[උපට්ඨයපති )සී.)], න ත්යවව මයං, භන්යත, තප්පච්චයා වාචං ිකන්ොම.

පඤ්චාහිකං යඛො පන මයං, භන්යත, සබ්බරත්තිං ධම්මියා කථාය 

සන්නිසීොම. එවං යඛො මයං, භන්යත, අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා
විහරාමා’’ති. 

241. ‘‘සාධු, සාධු, අනුරුද්ධා! අත්ථි පන යවො, අනුරුද්ධා, එවං
අප්පමත්තානං ආතාපීනං පහිතත්තානං විහරතං උත්තරිමනුස්සධම්මා 

අලමරියඤාණෙස්සනවියසයසො අධිගයතො ඵාසුවිහායරො’’ති? ‘‘ඉධ මයං, 

භන්යත, අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරන්තා ඔභාසඤ්යචව
සඤ්ජානාමෙස්සනඤ්ච රූපානං.යසොයඛොපනයනොඔභායසොනචිරස්යසව

අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං; තඤ්ච නිමිත්තංනප්පටිවිජ්ඣාමා’’ති. 

‘‘තං යඛොපනයවො, අනුරුද්ධා, නිමිත්තංපටිවිජ්ඣිතබ්බං.අහම්පිසුෙං, 

අනුරුද්ධා, පුබ්යබව සම්යබොධා අනිකසම්බුද්යධොයබොධිසත්යතොවසමායනො
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පටුන 

ඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමිෙස්සනඤ්ච රූපානං.යසොයඛොපනයමඔභායසො

නචිරස්යසව අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං. තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 
එතෙයහොසි – ‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන යම ඔභායසො

අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපාන’න්ති? තස්සමය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි

– ‘විචිකිච්ඡා යඛො යමඋෙපාදි, විචිකිච්ඡාධිකරණඤ්ච පන යමසමාධි චවි.
සමාධිම්හි චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපානං. යසොහං තථා
කරිස්සාමියථායමපුනන විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සතී’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහරන්යතො ඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි ෙස්සනඤ්චරූපානං. යසොයඛොපන

යමඔභායසොනචිරස්යසව අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං.තස්සමය්හං, 

අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි – ‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන යම

ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපාන’න්ති? තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි–‘අමනසිකායරොයඛොයමඋෙපාදි, අමනසිකාරාධිකරණඤ්චපන
යමසමාධි චවි.සමාධිම්හිචයතඔභායසො අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං. 
යසොහං තථා කරිස්සාමි යථා යම පුන න විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති න 
අමනසිකායරො’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘ථිනමිද්ධං යඛො යමඋෙපාදි, ථිනමිද්ධාධිකරණඤ්ච පනයම
සමාධි චවි. සමාධිම්හි චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං.
යසොහං තථා කරිස්සාමි යථා යම පුන න විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති න
අමනසිකායරොනථිනමිද්ධ’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘ඡම්ිකතත්තං යඛො යම උෙපාදි, ඡම්ිකතත්තාධිකරණඤ්ච පන
යමසමාධිචවි.සමාධිම්හි චයතඔභායසොඅන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං.

යසයයථාපි, අනුරුද්ධා, පුරියසො අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො, තස්ස

උභයතොපස්යස වට්ටකා [වධකා )සී. සයා. කං. පී.)] උප්පයතයයං, තස්ස

තයතොනිොනං ඡම්ිකතත්තං උප්පජ්යජයය; එවයමව යඛො යම, අනුරුද්ධා, 

ඡම්ිකතත්තංඋෙපාදි, ඡම්ිකතත්තාධිකරණඤ්චපනයමසමාධිචවි.සමාධිම්හි 
චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපානං. යසොහං තථා කරිස්සාමි 
යථායමපුනනවිචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සතිනඅමනසිකායරොන ථිනමිද්ධංන
ඡම්ිකතත්ත’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘උප්පිලං [උබ්බිල්ලං )සී.පී.), උබ්බිලං )සයා. කං.)] යඛොයම

උෙපාදි, උප්පිලාධිකරණඤ්චපනයමසමාධිචවි.සමාධිම්හිචයත ඔභායසො

අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං. යසයයථාපි, අනුරුද්ධා, පුරියසො එකං

නිධිමුඛං ගයවසන්යතො සකියෙව පඤ්චනිධිමුඛානි අධිගච්යඡයය, තස්ස 
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තයතොනිොනංඋප්පිලංඋප්පජ්යජයය; එවයමවයඛොයම, අනුරුද්ධා, උප්පිලං

උෙපාදි, උප්පිලාධිකරණඤ්චපනයමසමාධිචවි.සමාධිම්හිචයතඔභායසො
අන්තරධායතිෙස්සනඤ්ච රූපානං.යසොහංතථාකරිස්සාමියථායමපුනන

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සති, න අමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, නඡම්ිකතත්තං, 
නඋප්පිල’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘දුට්ඨුල්ලං යඛො යම උෙපාදි, දුට්ඨුල්ලාධිකරණඤ්ච පන යම
සමාධි චවි. සමාධිම්හි චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං.

යසොහං තථා කරිස්සාමි යථා යම පුන න විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති, න

අමනසිකායරො, න ථිනමිද්ධං, න ඡම්ිකතත්තං, න උප්පිලං, න
දුට්ඨුල්ල’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘අච්චාරද්ධවීරියං යඛො යම උෙපාදි, 
අච්චාරද්ධවීරියාධිකරණඤ්චපනයමසමාධිචවි. සමාධිම්හිචයතඔභායසො

අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං.යසයයථාපි, අනුරුද්ධා, පුරියසොඋයභොහි

හත්යථහිවට්ටකංගාළ්හංගණ්යහයය, යසොතත්යථවපතයමයය [මතයමයය

)බහූසු)ප+තං+එයය=පතයමයය-ඉතිපෙවිභායගො]; එවයමවයඛොයම, 

අනුරුද්ධා, අච්චාරද්ධවීරියං උෙපාදි, අච්චාරද්ධවීරියාධිකරණඤ්ච පන යම
සමාධි චවි. සමාධිම්හි චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං.

යසොහං තථා කරිස්සාමි යථා යම පුන න විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති, න 

අමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, නඡම්ිකතත්තං, නඋප්පිලං, නදුට්ඨුල්ලං, න 

අච්චාරද්ධවීරිය’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘අතිලීනවීරියංයඛොයමඋෙපාදි, අතිලීනවීරියාධිකරණඤ්චපන
යම සමාධිචවි.සමාධිම්හි චයතඔභායසො අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං.

යසයයථාපි, අනුරුද්ධා, පුරියසො වට්ටකං සිථිලං ගණ්යහයය, යසො තස්ස

හත්ථයතොඋප්පයතයය; එවයමවයඛොයම, අනුරුද්ධා, අතිලීනවීරියං උෙපාදි, 

අතිලීනවීරියාධිකරණඤ්ච පන යම සමාධි චවි. සමාධිම්හි චයත ඔභායසො
අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපානං.යසොහංතථාකරිස්සාමියථායමපුනන

විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති, නඅමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, නඡම්ිකතත්තං, 

නඋප්පිලං, න දුට්ඨුල්ලං, නඅච්චාරද්ධවීරියං, නඅතිලීනවීරිය’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘අිකජප්පා යඛො යම උෙපාදි, අිකජප්පාධිකරණඤ්ච පන යම
සමාධි චවි. සමාධිම්හි චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපානං.

යසොහං තථා කරිස්සාමි යථා යම පුන න විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති, න
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අමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, නඡම්ිකතත්තං, න උප්පිලං, නදුට්ඨුල්ලං, න

අච්චාරද්ධවීරියං, නඅතිලීනවීරියං, න අිකජප්පා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා…යප.… තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘නානත්තසඤ්ඤා යඛො යම උෙපාදි, 
නානත්තසඤ්ඤාධිකරණඤ්චපනයම සමාධිචවි.සමාධිම්හිචයතඔභායසො
අන්තරධායතිෙස්සනඤ්චරූපානං.යසොහංතථා කරිස්සාමියථායමපුනන

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජිස්සති, නඅමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, නඡම්ිකතත්තං, 

න උප්පිලං, න දුට්ඨුල්ලං, න අච්චාරද්ධවීරියං, න අතිලීනවීරියං, න

අිකජප්පා, නනානත්තසඤ්ඤා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහරන්යතො ඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි ෙස්සනඤ්චරූපානං. යසොයඛොපන
යමඔභායසොනචිරස්යසව අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපානං.තස්සමය්හං
අනුරුද්ධා එතෙයහොසි – ‘යකො නු යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන යම

ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්ච රූපාන’න්ති. තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, 

එතෙයහොසි – ‘අතිනිජ්ඣායතත්තං යඛො යම රූපානං උෙපාදි, 
අතිනිජ්ඣායතත්තාධිකරණඤ්ච පන යම රූපානං සමාධි චවි. සමාධිම්හි
චයත ඔභායසො අන්තරධායති ෙස්සනඤ්චරූපානං. යසොහං තථා කරිස්සාමි

යථායමපුනනවිචිකිච්ඡා උප්පජ්ජිස්සති, නඅමනසිකායරො, නථිනමිද්ධං, 

න ඡම්ිකතත්තං, න උප්පිලං, න දුට්ඨුල්ලං, න අච්චාරද්ධවීරියං, න

අතිලීනවීරියං, න අිකජප්පා, න නානත්තසඤ්ඤා, න අතිනිජ්ඣායතත්තං
රූපාන’’’න්ති. 

242. ‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, ‘විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස

උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වාවිචිකිච්ඡංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහිං, 

‘අමනසිකායරො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අමනසිකාරං

චිත්තස්සඋපක්කියලසං පජහිං, ‘ථිනමිද්ධං චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති –

ඉති විදිත්වා ථිනමිද්ධං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහිං, ‘ඡම්ිකතත්තං
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා ඡම්ිකතත්තං චිත්තස්ස

උපක්කියලසංපජහිං, ‘උප්පිලංචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති– ඉතිවිදිත්වා

උප්පිලං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහිං, ‘දුට්ඨුල්ලං චිත්තස්ස 

උපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වාදුට්ඨුල්ලංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහිං, 

‘අච්චාරද්ධවීරියං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා

අච්චාරද්ධවීරියං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහිං, ‘අතිලීනවීරියං චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අතිලීනවීරියං චිත්තස්ස උපක්කියලසං

පජහිං, ‘අිකජප්පා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අිකජප්පං

චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහිං, ‘නානත්තසඤ්ඤා චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වානානත්තසඤ්ඤං චිත්තස්සඋපක්කියලසං
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පජහිං, ‘අතිනිජ්ඣායතත්තං රූපානං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති
විදිත්වාඅතිනිජ්ඣායතත්තංරූපානං චිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහිං. 

243. ‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො 

විහරන්යතොඔභාසඤ්හියඛොසඤ්ජානාමි, නචරූපානිපස්සාමි; රූපානිහි

යඛො පස්සාමි, න ච ඔභාසං සඤ්ජානාමි – ‘යකවලම්පි රත්තිං, යකවලම්පි

දිවං [දිවසං (සී.සයා.කං. පී.)], යකවලම්පි රත්තින්දිවං’ [රත්තිදිවං )ක.)]. 

තස්සමය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි– ‘යකොනු යඛොයහතුයකොපච්චයයො

ය්වාහං ඔභාසඤ්හි යඛො සඤ්ජානාමිනචරූපානිපස්සාමි; රූපානි හියඛො 

[යඛො තස්මිං සමයය )සී. ක.)] පස්සාමි න ච ඔභාසං සඤ්ජානාමි –

යකවලම්පි රත්තිං, යකවලම්පි දිවං, යකවලම්පි රත්තින්දිව’න්ති. තස්ස

මය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි – ‘යස්මිඤ්හියඛොඅහංසමයය රූපනිමිත්තං

අමනසිකරිත්වා ඔභාසනිමිත්තං මනසි කයරොමි, ඔභාසඤ්හි යඛො තස්මිං

සමයය සඤ්ජානාමි, න ච රූපානි පස්සාමි. යස්මිං පනාහං සමයය

ඔභාසනිමිත්තංඅමනසිකරිත්වා රූපනිමිත්තංමනසිකයරොමි, රූපානිහියඛො

තස්මිං සමයය පස්සාමි න ච ඔභාසං සඤ්ජානාමි – යකවලම්පි රත්තිං, 

යකවලම්පිදිවං, යකවලම්පිරත්තින්දිව’’’න්ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො

විහරන්යතො පරිත්තඤ්යචව ඔභාසං සඤ්ජානාමි, පරිත්තානි ච රූපානි 

පස්සාමි; අප්පමාණඤ්යචව ඔභාසං සඤ්ජානාමි, අප්පමාණානි ච රූපානි

පස්සාමි–යකවලම්පිරත්තිං, යකවලම්පිදිවං, යකවලම්පිරත්තින්දිවං. තස්ස

මය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි–‘යකොනුයඛොයහතුයකොපච්චයයොය්වාහං 

පරිත්තඤ්යචව ඔභාසං සඤ්ජානාමි, පරිත්තානි ච රූපානි පස්සාමි; 

අප්පමාණඤ්යචව ඔභාසං සඤ්ජානාමි, අප්පමාණානි ච රූපානි පස්සාමි –

යකවලම්පි රත්තිං, යකවලම්පි දිවං, යකවලම්පි රත්තින්දිව’න්ති. තස්ස

මය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි– ‘යස්මිංයඛොයමසමයයපරිත්යතොසමාධි

යහොති, පරිත්තං යම තස්මිං සමයය චක්ඛු යහොති. යසොහං පරිත්යතන

චක්ඛුනාපරිත්තඤ්යචව ඔභාසංසඤ්ජානාමි, පරිත්තානිචරූපානිපස්සාමි.

යස්මිං පනයමසමයයඅප්පමායණො සමාධියහොති, අප්පමාණංයමතස්මිං
සමයය චක්ඛු යහොති. යසොහං අප්පමායණන චක්ඛුනා අප්පමාණඤ්යචව

ඔභාසංසඤ්ජානාමි, අප්පමාණානිචරූපානිපස්සාමි –යකවලම්පි රත්තිං, 

යකවලම්පිදිවං, යකවලම්පිරත්තින්දිව’’’න්ති. 

244. යයතො යඛො යම, අනුරුද්ධා, ‘විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස
උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො

පහීයනොඅයහොසි, ‘අමනසිකායරොචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–ඉතිවිදිත්වා 

අමනසිකායරො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො අයහොසි, ‘ථිනමිද්ධං
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා ථිනමිද්ධං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසොපහීයනොඅයහොසි, ‘ඡම්ිකතත්තංචිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති
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– ඉති විදිත්වා ඡම්ිකතත්තං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො අයහොසි, 

‘උප්පිලං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා උප්පිලං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසොපහීයනොඅයහොසි, ‘දුට්ඨුල්ලංචිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති–

ඉති විදිත්වා දුට්ඨුල්ලං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො අයහොසි, 

‘අච්චාරද්ධවීරියං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා

අච්චාරද්ධවීරියං චිත්තස්සඋපක්කියලයසොපහීයනොඅයහොසි, ‘අතිලීනවීරියං
චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා අතිලීනවීරියං චිත්තස්ස

උපක්කියලයසොපහීයනොඅයහොසි, ‘අිකජප්පා චිත්තස්සඋපක්කියලයසො’ති–

ඉති විදිත්වා අිකජප්පා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො අයහොසි, 

‘නානත්තසඤ්ඤා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා

නානත්තසඤ්ඤා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො අයහොසි, 

‘අතිනිජ්ඣායතත්තං රූපානං චිත්තස්ස උපක්කියලයසො’ති – ඉති විදිත්වා 
අතිනිජ්ඣායතත්තංරූපානංචිත්තස්සඋපක්කියලයසොපහීයනො අයහොසි. 

245. ‘‘තස්ස මය්හං, අනුරුද්ධා, එතෙයහොසි – ‘යයයඛොයමචිත්තස්ස

උපක්කියලසායතයමපහීනා.හන්ෙ, ොනාහංතිවියධන සමාධිංභායවමී’ති 

[භායවසින්ති )සී. සයා. කං.)]. යසො යඛො අහං, අනුරුද්ධා, සවිතක්කම්පි

සවිචාරංසමාධිංභායවසිං [භායවමි (ක.)], අවිතක්කම්පිවිචාරමත්තංසමාධිං

භායවසිං, අවිතක්කම්පි අවිචාරං සමාධිං භායවසිං, සප්පීතිකම්පි සමාධිං

භායවසිං, නිප්පීතිකම්පිසමාධිංභායවසිං, සාතසහගතම්පිසමාධිං භායවසිං, 

උයපක්ඛාසහගතම්පි සමාධිං භායවසිං. යයතො යඛො යම, අනුරුද්ධා, 

සවිතක්යකොපි සවිචායරො සමාධි භාවියතො අයහොසි, අවිතක්යකොපි

විචාරමත්යතො සමාධි භාවියතො අයහොසි, අවිතක්යකොපි අවිචායරො සමාධි

භාවියතො අයහොසි, සප්පීතියකොපි සමාධි භාවියතො අයහොසි, නිප්පීතියකොපි

සමාධි භාවියතො අයහොසි, සාතසහගයතොපි සමාධි භාවියතො අයහොසි, 
උයපක්ඛාසහගයතොපිසමාධිභාවියතොඅයහොසි.ඤාණඤ්චපනයමෙස්සනං

උෙපාදි, අකුප්පා යම යචයතොවිමුත්ති. අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි ොනි
පුනබ්භයවො’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා. අත්තමයනොආයස්මා අනුරුද්යධොභගවයතොභාසිතං 
අිකනන්දීති. 

උපක්කියලසසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. බාලපණ්ඩිතසුත්තං 

246. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 
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‘‘තීණමානි, ිකක්ඛයව, බාලස්ස බාලලක්ඛණානි බාලනිමිත්තානි 

බාලාපොනානි.කතමානිතීණ? ඉධ, ිකක්ඛයව, බායලො දුච්චින්තිතචින්තී ච

යහොති දුබ්භාසිතභාසීච දුක්කටකම්මකාරීච.යනොයචතං [යනොයචෙං )සං.

නි. 3.27-28)], ිකක්ඛයව, බායලො දුච්චින්තිතචින්තීච අභවිස්සදුබ්භාසිතභාසී

චදුක්කටකම්මකාරීචයකනනං [නයතනනං (ක.), නනං)?)] පණ්ඩිතා

ජායනයයං – ‘බායලොඅයංභවංඅසප්පුරියසො’ති? යස්මා චයඛො, ිකක්ඛයව, 
බායලො දුච්චින්තිතචින්තී ච යහොති දුබ්භාසිතභාසී ච දුක්කටකම්මකාරී ච
තස්මානංපණ්ඩිතාජානන්ති– ‘බායලොඅයංභවංඅසප්පුරියසො’ති.ස යඛො

යසො, ිකක්ඛයව, බායලො තිවිධං දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. සයච, ිකක්ඛයව, බායලො සභායං වා නිසින්යනො යහොති, 

රථිකාය [රථියාය (බහූසු)] වානිසින්යනොයහොති, සිඞ්ඝාටයකවානිසින්යනො

යහොති; තරයචජයනො තජ්ජංතස්සාරුප්පංකථංමන්යතති.සයච, ිකක්ඛයව, 

බායලො පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාොයී යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, 

මුසාවාදීයහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨායීයහොති, තර, ිකක්ඛයව, බාලස්ස

එවං යහොති – ‘යං යඛො ජයනො තජ්ජං තස්සාරුප්පං කථං මන්යතති, 

සංවිජ්ජන්යතව යත [සංවිජ්ජන්යත යත ච )සී. සයා. කං. පී.)] ධම්මා මය, 

අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාමී’ති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, බායලො පඨමං
දිට්යඨවධම්යම දුක්ඛංයෙොමනස්සංපටිසංයවයෙති. 

247. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, බායලොපස්සතිරාජායනොයචොරං ආගුචාරිං
ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්යත – කසාහිපි තායළන්යත 
යවත්යතහිපි තායළන්යත අද්ධෙණ්ඩයකහිපි තායළන්යත හත්ථම්පි 

ඡින්ෙන්යත පාෙම්පි ඡින්ෙන්යත හත්ථපාෙම්පි ඡින්ෙන්යත කණ්ණම්පි 
ඡින්ෙන්යත නාසම්පි ඡින්ෙන්යත කණ්ණනාසම්පි ඡින්ෙන්යත
බිලඞ්ගථාලිකම්පි කයරොන්යත සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්යත රාහුමුඛම්පි
කයරොන්යතයජොතිමාලිකම්පි කයරොන්යතහත්ථපජ්යජොතිකම්පිකයරොන්යත
එරකවත්තිකම්පි කයරොන්යත චීරකවාසිකම්පි කයරොන්යත එයණයයකම්පි
කයරොන්යත බළිසමංසිකම්පි කයරොන්යත කහාපණකම්පි කයරොන්යත 

ඛාරාපතච්ඡිකම්පි [ඛාරාපටිච්ඡකම්පි (ක.)] කයරොන්යතපලිඝපරිවත්තිකම්පි

කයරොන්යත පලාලපීඨකම්පි [පලාලපිට්ඨකම්පි )පී.)] කයරොන්යත
තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චන්යත සුනයඛහිපි ඛාොයපන්යත ජීවන්තම්පි

සූයල උත්තායසන්යත අසිනාපි සීසං ඡින්ෙන්යත. තර, ිකක්ඛයව, බාලස්ස
එවංයහොති–‘යථාරූපානංයඛොපාපකානංකම්මානංයහතුරාජායනො යචොරං
ආගුචාරිං ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති – කසාහිපි

තායළන්ති…යප.… අසිනාපිසීසංඡින්ෙන්ති; සංවිජ්ජන්යතවයතධම්මාමය, 

අහඤ්චයතසුධම්යමසු සන්දිස්සාමි.මංයචපිරාජායනො [සයචමම්පි)ක.)] 

ජායනයයං, මම්පි රාජායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරයයං –

කසාහිපිතායළයයං…යප.…ජීවන්තම්පි සූයලඋත්තායසයයං, අසිනාපිසීසං

ඡින්යෙයය’න්ති. ඉෙම්පි, ිකක්ඛයව, බායලො දුතියං දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං
යෙොමනස්සංපටිසංයවයෙති. 
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පටුන 

248. ‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, බාලංපීඨසමාරූළ්හංවා මඤ්චසමාරූළ්හං

වාඡමායං [ඡමාය)සී.පී.)] වායසමානං, යානිස්සපුබ්යබපාපකානිකම්මානි
කතානිකායයනදුච්චරිතානිවාචායදුච්චරිතානි මනසාදුච්චරිතානිතානිස්ස

තම්හිසමයයඔලම්බන්තිඅජ්යඣොලම්බන්ති අිකප්පලම්බන්ති. යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, මහතං පබ්බතකූටානං ඡායා සායන්හසමයං පථවියාඔලම්බන්ති

අජ්යඣොලම්බන්ති අිකප්පලම්බන්ති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, බාලං 

පීඨසමාරූළ්හං වා මඤ්චසමාරූළ්හං වා ඡමායං වා යසමානං, යානිස්ස
පුබ්යබපාපකානි කම්මානිකතානිකායයන දුච්චරිතානිවාචාය දුච්චරිතානි
මනසා දුච්චරිතානි තානිස්ස තම්හි සමයය ඔලම්බන්ති අජ්යඣොලම්බන්ති 

අිකප්පලම්බන්ති. තර, ිකක්ඛයව, බාලස්ස එවං යහොති – ‘අකතං වත යම

කලයාණං, අකතං කුසලං, අකතං භීරුත්තාණං; කතං පාපං, කතං ලුද්ෙං, 

කතං කිබ්බිසං. යාවතා, යභො, අකතකලයාණානං අකතකුසලානං
අකතභීරුත්තාණානං කතපාපානං කතලුද්ොනං කතකිබ්බිසානං ගති තං
ගතිංයපච්චගච්ඡාමී’ති.යසොයසොචතිකිලමතිපරියෙවතිඋරත්තාළිංකන්ෙති

සම්යමොහං ආපජ්ජති. ඉෙම්පි, ිකක්ඛයව, බායලො තතියං දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛංයෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. 

‘‘ස යඛො යසො, ිකක්ඛයව, බායලො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය
දුච්චරිතං චරිත්වා මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා

අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.යංයඛොතං, ිකක්ඛයව, සම්මා
වෙමායනො වයෙයය – ‘එකන්තං අනිට්ඨං එකන්තං අකන්තං එකන්තං

අමනාප’න්ති, නිරයයමවතං සම්මාවෙමායනොවයෙයය–‘එකන්තංඅනිට්ඨං

එකන්තං අකන්තං එකන්තං අමනාප’න්ති. යාවඤ්චිෙං, ිකක්ඛයව, උපමාපි 

[උපමාහිපි (සී.)] නසුකරායාවදුක්ඛානිරයා’’ති. 

249. එවංවුත්යත, අඤ්ඤතයරොිකක්ඛුභගවන්තංඑතෙයවොච– ‘‘සක්කා

පන, භන්යත, උපමං කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා ිකක්ඛූ’’ති භගවා අයවොච. 

යසයයථාපි, ිකක්ඛු, යචොරංආගුචාරිංගයහත්වාරඤ්යඤොෙස්යසයයං–‘අයං

යඛො, යෙව, යචොයරො ආගුචාරී, ඉමස්ස යං ඉච්ඡසි තං ෙණ්ඩං පයණහී’ති.

තයමනං රාජා එවං වයෙයය – ‘ගච්ඡථ, යභො, ඉමං පුරිසං පුබ්බණ්හසමයං

සත්තිසයතනහනථා’ති. තයමනංපුබ්බණ්හසමයංසත්තිසයතනහයනයයං.

අථ රාජා මජ්ඣන්හිකසමයං [මජ්ඣන්තිකසමයං )සී. සයා. කං. ක.), 

මජ්ඣන්තිකංසමයං)පී.)] එවංවයෙයය–‘අම්යභො, කථංයසොපුරියසො’ති? 

‘‘‘තයථව, යෙව, ජීවතී’ති.තයමනංරාජාඑවං වයෙයය– ‘ගච්ඡථ, යභො, තං
පුරිසං මජ්ඣන්හිකසමයං සත්තිසයතන හනථා’ති. තයමනං 
මජ්ඣන්හිකසමයං සත්තිසයතනහයනයයං. අථ රාජා සායන්හසමයං එවං

වයෙයය–‘අම්යභො, කථංයසොපුරියසො’ති? ‘තයථව, යෙව, ජීවතී’ති.තයමනං

රාජාඑවංවයෙයය–‘ගච්ඡථ, යභො, තං පුරිසංසායන්හසමයංසත්තිසයතන
හනථා’ති. තයමනං සායන්හසමයං සත්තිසයතන හයනයයං. තං කිං

මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො තීහි සත්තිසයතහි හඤ්ඤමායනො
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තයතොනිොනං දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවදියයථා’’ති? ‘‘එකිස්සාපි, 

භන්යත, සත්තියා හඤ්ඤමායනො යසො පුරියසො තයතොනිොනං දුක්ඛං

යෙොමනස්සංපටිසංයවදියයථ, යකොපනවායෙොතීහිසත්තිසයතහී’’ති? 

250. අථ යඛො භගවා පරිත්තං පාණමත්තං පාසාණං ගයහත්වා ිකක්ඛූ 

ආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, කතයමොනුයඛොමහන්තතයරො

–යයොචායංමයා පරිත්යතොපාණමත්යතොපාසායණොගහියතො, යයොචහිමවා

පබ්බතරාජා’’ති? ‘‘අප්පමත්තයකො අයං, භන්යත, භගවතා පරිත්යතො

පාණමත්යතො පාසායණො ගහියතො, හිමවන්තං පබ්බතරාජානං උපනිධාය 

සඞ්ඛම්පි න උයපති, කලභාගම්පි න උයපති, උපනිධම්පි [උපනිධිම්පි (සී.

පී.)] න උයපති’’. ‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, යං යසො පුරියසො තීහි
සත්තිසයතහි හඤ්ඤමායනොතයතොනිොනංදුක්ඛංයෙොමනස්සංපටිසංයවයෙති

තං නිරයකස්ස දුක්ඛස්ස උපනිධාය සඞ්ඛම්පි න උයපති, කලභාගම්පි න

උයපති, උපනිධම්පිනඋයපති’’. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලාපඤ්චවිධබන්ධනංනාමකම්මකාරණං 

කයරොන්ති – තත්තං අයයොඛිලං [අයයොඛීලං )සී. සයා. කං. පී.)] හත්යථ

ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය හත්යථ ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං

පායෙ ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය පායෙ ගයමන්ති, තත්තං
අයයොඛිලංමජ්යඣඋරස්මිං ගයමන්ති.යසොතත්ථ දුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකා

යවෙනා යවයෙති, න ච තාව කාලං කයරොති යාව න තං පාපකම්මං

බයන්තීයහොති [බයන්තියහොති )පී. ක.)]. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා 

සංයවයසත්වා කුඨාරීහි [කුධාරීහි )ක.)] තච්ඡන්ති. යසො තත්ථ දුක්ඛා

තිබ්බා…යප.… බයන්තීයහොති. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා උද්ධංපාෙං
අයධොසිරං ගයහත්වා වාසීහි තච්ඡන්ති. යසො තත්ථ දුක්ඛා තිබ්බා…යප.…

බයන්තීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලාරයථයයොයජත්වාආදිත්තාය

පථවියා සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය [සඤ්යජොතිභූතාය )සයා. කං. පී.)] 

සායරන්තිපි පච්චාසායරන්තිපි. යසො තත්ථ දුක්ඛා තිබ්බා…යප.… 

බයන්තීයහොති. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා මහන්තං අඞ්ගාරපබ්බතං
ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං ආයරොයපන්තිපි ඔයරොයපන්තිපි. යසො

තත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා කටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලංකයරොති

යාව න තං පාපකම්මං බයන්තීයහොති. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා
උද්ධංපාෙං අයධොසිරං ගයහත්වා තත්තාය යලොහකුම්ිකයා පක්ඛිපන්ති 

ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය. යසො තත්ථ යඵණුද්යෙහකං

පච්චති. යසො තත්ථ යඵණුද්යෙහකං පච්චමායනො සකිම්පි උද්ධං ගච්ඡති, 

සකිම්පිඅයධොගච්ඡති, සකිම්පි තිරියංගච්ඡති.යසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා

කටුකායවෙනායවයෙති, නචතාව කාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මං

බයන්තීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා [නිරයපාලාපුනප්පුනං)ක.)] 

මහානිරයයපක්ඛිපන්ති.යසොයඛොපන, ිකක්ඛයව, මහානිරයයො– 
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‘‘චතුක්කණ්යණොචතුද්වායරො, විභත්යතොභාගයසොමියතො; 

අයයොපාකාරපරියන්යතො, අයසාපටිකුජ්ජියතො. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨති සබ්බො’’. 

‘‘අයනකපරියායයනපි යඛො අහං, ිකක්ඛයව, නිරයකථං කයථයයං; 

යාවඤ්චිෙං, ිකක්ඛයව, නසුකරාඅක්ඛායනනපාපුණතුංයාවදුක්ඛානිරයා. 

251. ‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා තිණභක්ඛා. යත 

අල්ලානිපිතිණානිසුක්ඛානිපිතිණානිෙන්තුල්යලහකංඛාෙන්ති.කතයමච, 

ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා තිණභක්ඛා? හත්ථී අස්සා යගොණා ගද්රභා

අජාමිගා, යයවා පනඤ්යඤපියකචිතිරච්ඡානගතා පාණාතිණභක්ඛා. ස

යඛො යසො, ිකක්ඛයව, බායලො ඉධ පුබ්යබ රසායෙො ඉධ පාපානි කම්මානි
කරිත්වාකායස්සයභොපරං මරණායතසංසත්තානංසහබයතංඋපපජ්ජති
යයයතසත්තාතිණභක්ඛා. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා ගූථභක්ඛා. යත දූරයතොව 

ගූථගන්ධංඝායත්වාධාවන්ති–‘එත්ථභුඤ්ජිස්සාම, එත්ථභුඤ්ජිස්සාමා’ති. 

යසයයථාපි නාමබ්රාහ්මණාආහුතිගන්යධනධාවන්ති–‘එත්ථ භුඤ්ජිස්සාම, 

එත්ථභුඤ්ජිස්සාමා’ති; එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, සන්තිතිරච්ඡානගතා පාණා

ගූථභක්ඛා, යත දූරයතොව ගූථගන්ධං ඝායත්වා ධාවන්ති – ‘එත්ථ

භුඤ්ජිස්සාම, එත්ථ භුඤ්ජිස්සාමා’ති. කතයම ච, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා 

පාණාගූථභක්ඛා? කුක්කුටාසූකරායසොණාසිඞ්ගාලා, යයවාපනඤ්යඤපි

යකචි තිරච්ඡානගතාපාණාගූථභක්ඛා.සයඛොයසො, ිකක්ඛයව, බායලොඉධ
පුබ්යබ රසායෙො ඉධපාපානි කම්මානිකරිත්වාකායස්ස යභො පරං මරණා
යතසංසත්තානංසහබයතං උපපජ්ජතියයයතසත්තාගූථභක්ඛා. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා අන්ධකායර ජායන්ති 

අන්ධකායරජීයන්ති [ජියයන්ති)ක.)] අන්ධකායරමීයන්ති [මියයන්ති)ක.)]. 

කතයම ච, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා අන්ධකායර ජායන්ති

අන්ධකායරජීයන්තිඅන්ධකායරමීයන්ති? කීටාපුළවා [පටඞ්ගා)සයා.කං.

ක.)] ගණ්ඩුප්පාො, යය වා පනඤ්යඤපි යකචි තිරච්ඡානගතා පාණා
අන්ධකායර ජායන්ති අන්ධකායර ජීයන්ති අන්ධකායර මීයන්ති. ස යඛො 

යසො, ිකක්ඛයව, බායලොඉධපුබ්යබරසායෙො, ඉධපාපානිකම්මානිකරිත්වා
කායස්සයභො පරංමරණායතසංසත්තානංසහබයතංඋපපජ්ජතියයයත
සත්තාඅන්ධකායරජායන්ති අන්ධකායරජීයන්තිඅන්ධකායරමීයන්ති. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතාපාණාඋෙකස්මිංජායන්ති උෙකස්මිං

ජීයන්ති උෙකස්මිං මීයන්ති. කතයම ච, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා 

උෙකස්මිං ජායන්ති උෙකස්මිං ජීයන්ති උෙකස්මිං මීයන්ති? මච්ඡා කච්ඡපා 
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පටුන 

සුසුමාරා, යය වා පනඤ්යඤපි යකචි තිරච්ඡානගතා පාණා උෙකස්මිං

ජායන්ති උෙකස්මිං ජීයන්ති උෙකස්මිං මීයන්ති. ස යඛො යසො, ිකක්ඛයව, 

බායලො ඉධ පුබ්යබ රසායෙො ඉධ පාපානි කම්මානිකරිත්වාකායස්ස යභො
පරංමරණායතසංසත්තානංසහබයතංඋපපජ්ජතියයයත සත්තාඋෙකස්මිං
ජායන්තිඋෙකස්මිංජීයන්තිඋෙකස්මිංමීයන්ති. 

‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා අසුචිස්මිං ජායන්ති අසුචිස්මිං 

ජීයන්ති අසුචිස්මිං මීයන්ති. කතයම ච, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා

අසුචිස්මිංජායන්තිඅසුචිස්මිං ජීයන්තිඅසුචිස්මිංමීයන්ති? යයයත, ිකක්ඛයව, 
සත්තාපූතිමච්යඡවාජායන්ති පූතිමච්යඡවාජීයන්තිපූතිමච්යඡවාමීයන්ති
පූතිකුණයපවා…යප.…පූතිකුම්මායස වා…චන්ෙනිකායවා…ඔලිගල්යල 

වා ජායන්ති, (යය වා පනඤ්යඤපි යකචි තිරච්ඡානගතා පාණා අසුචිස්මිං

ජායන්තිඅසුචිස්මිංජීයන්තිඅසුචිස්මිං මීයන්ති.) [( ) නත්ථිසී.සයා.කං.පී.

යපොත්ථයකසු] ස යඛො යසො, ිකක්ඛයව, බායලො ඉධ පුබ්යබ රසායෙො ඉධ
පාපානි කම්මානි කරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා යතසං සත්තානං
සහබයතංඋපපජ්ජතියයයතසත්තා අසුචිස්මිංජායන්තිඅසුචිස්මිංජීයන්ති
අසුචිස්මිංමීයන්ති. 

‘‘අයනකපරියායයනපි යඛො අහං, ිකක්ඛයව, තිරච්ඡානයයොනිකථං

කයථයයං; යාවඤ්චිෙං, ිකක්ඛයව, න සුකරං අක්ඛායනන පාපුණතුං යාව
දුක්ඛාතිරච්ඡානයයොනි. 

252. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරියසො එකච්ඡිග්ගලං යුගං මහාසමුද්යෙ

පක්ඛියපයය.තයමනංපුරත්ථියමොවායතොපච්ඡියමනසංහයරයය, පච්ඡියමො 

වායතොපුරත්ථියමනසංහයරයය, උත්තයරොවායතොෙක්ඛියණනසංහයරයය, 

ෙක්ඛියණොවායතො උත්තයරනසංහයරයය.තරාස්සකායණොකච්ඡයපො, යසො

වස්සසතස්සවස්සසතස්ස [වස්සසතස්සවස්සසහස්සස්සවස්සසතසහස්සස්ස

)සී.), වස්සසතස්ස (සයා.කං. පී.)] අච්චයයනසකිංඋම්මුජ්යජයය.තංකිං

මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපිනුයසොකායණොකච්ඡයපොඅමුස්මිංඑකච්ඡිග්ගයල

යුයගගීවං පයවයසයයා’’ති? (‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.) [( ) නත්ථිසී. පී.

යපොත්ථයකසු] ‘‘යදි පන [යදි නූන )සී. සයා. කං. පී.)], භන්යත, කොචි

කරහචි දීඝස්සඅද්ධුයනොඅච්චයයනා’’ති. ‘‘ඛිප්පතරංයඛො යසො, ිකක්ඛයව, 

කායණො කච්ඡයපො අමුස්මිං එකච්ඡිග්ගයල යුයග ගීවං පයවයසයය, අයතො

දුල්ලභතරාහං, ිකක්ඛයව, මනුස්සත්තංවොමිසකිංවිනිපාතගයතනබායලන.

තං කිස්ස යහතු? න යහත්ථ, ිකක්ඛයව, අත්ථි ධම්මචරියා සමචරියා

කුසලකිරියා පුඤ්ඤකිරියා. අඤ්ඤමඤ්ඤඛාදිකා එත්ථ, ිකක්ඛයව, වත්තති
දුබ්බලඛාදිකා’’. 

‘‘සයඛොයසො, ිකක්ඛයව, බායලොසයචකොචිකරහචිදීඝස්සඅද්ධුයනො 

අච්චයයනමනුස්සත්තංආගච්ඡති, යානිතානිනීචකුලානි – චණ්ඩාලකුලං
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පටුන 

වා යනසාෙකුලං වා යවනකුලං [යවණකුලං )සී. පී.)] වා රථකාරකුලං වා 
පුක්කුසකුලං වා. තථාරූයප කුයල පච්චාජායති ෙලිද්යෙ

අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, යත්ථ කසියරන ඝාසච්ඡායෙො
ලබ්භති.යසොචයහොතිදුබ්බණ්යණොදුද්ෙසියකො ඔයකොටිමයකො බව්හාබායධො 

[බහ්වාබායධො)ක.)] කායණොවාකුණීවාඛුජ්යජොවාපක්ඛහයතොවාන ලාභී
අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස මාලාගන්ධවියලපනස්ස 
යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන දුච්චරිතං චරති වාචාය දුච්චරිතං
චරති මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා වාචාය
දුච්චරිතං චරිත්වා මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, අක්ඛධුත්යතො පඨයමයනව කලිග්ගයහන 

පුත්තම්පි ජීයයථ, ොරම්පි ජීයයථ, සබ්බං සාපයතයයම්පි ජීයයථ, උත්තරිපි 

අධිබන්ධං [අනුබන්ධං )සී. පී.), අද්ධුබන්ධං )සයා. කං.)] නිගච්යඡයය.

අප්පමත්තයකො යසො, ිකක්ඛයව, කලිග්ගයහො යං යසො අක්ඛධුත්යතො

පඨයමයනව කලිග්ගයහන පුත්තම්පි ජීයයථ, ොරම්පි ජීයයථ, සබ්බං

සාපයතයයම්පිජීයයථ, උත්තරිපිඅධිබන්ධංනිගච්යඡයය.අථයඛො අයයමව
තයතොමහන්තතයරොකලිග්ගයහොයංයසොබායලොකායයනදුච්චරිතංචරිත්වා
වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං

මරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.අයං, ිකක්ඛයව, යකවලා

පරිපූරා [යකවලපරිපූරා )සී. පී.) ම. නි. 1.244 පාළියා සංසන්යෙතබ්බා] 
බාලභූමී’’ති. 

253. ‘‘තීණමානි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ඛණානි 

පණ්ඩිතනිමිත්තානි පණ්ඩිතාපොනානි. කතමානි තීණ? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
පණ්ඩියතො සුචින්තිතචින්තී ච යහොති සුභාසිතභාසී ච සුකතකම්මකාරී ච.

යනොයචතං, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතොසුචින්තිතචින්තීචඅභවිස්සසුභාසිතභාසී

චසුකතකම්මකාරීච, යකනනං [නයතනනං )ක.), නනං )?)] පණ්ඩිතා

ජායනයයං– ‘පණ්ඩියතොඅයංභවංසප්පුරියසො’ති? යස්මාචයඛො, ිකක්ඛයව, 
පණ්ඩියතො සුචින්තිතචින්තී ච යහොති සුභාසිතභාසී ච සුකතකම්මකාරී ච
තස්මානංපණ්ඩිතා ජානන්ති–‘පණ්ඩියතොඅයංභවංසප්පුරියසො’ති.සයඛො

යසො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො තිවිධං දිට්යඨව ධම්යම සුඛං යසොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. සයච, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො සභායං වා නිසින්යනො යහොති, 

රථිකායවානිසින්යනොයහොති, සිඞ්ඝාටයකවානිසින්යනොයහොති; තරයච 

ජයනො තජ්ජං තස්සාරුප්පං කථං මන්යතති. සයච, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, 

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, 

සුරායමරයමජ්ජප්පමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති; තර, ිකක්ඛයව, 
පණ්ඩිතස්ස එවං යහොති – ‘යං යඛො ජයනො තජ්ජං තස්සාරුප්පං කථං

මන්යතති; සංවිජ්ජන්යතව යත ධම්මා මය, අහඤ්ච යතසු ධම්යමසු
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සන්දිස්සාමී’ති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො පඨමං දිට්යඨව ධම්යම සුඛං
යසොමනස්සංපටිසංයවයෙති. 

254. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො පස්සති රාජායනො යචොරං
ආගුචාරිං ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්යත – කසාහිපි 
තායළන්යත යවත්යතහිපි තායළන්යත අද්ධෙණ්ඩයකහිපි තායළන්යත
හත්ථම්පි ඡින්ෙන්යත පාෙම්පි ඡින්ෙන්යත හත්ථපාෙම්පි ඡින්ෙන්යත
කණ්ණම්පි ඡින්ෙන්යත නාසම්පි ඡින්ෙන්යත කණ්ණනාසම්පි ඡින්ෙන්යත
බිලඞ්ගථාලිකම්පි කයරොන්යත සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්යත රාහුමුඛම්පි
කයරොන්යතයජොතිමාලිකම්පි කයරොන්යතහත්ථපජ්යජොතිකම්පිකයරොන්යත
එරකවත්තිකම්පි කයරොන්යත චීරකවාසිකම්පි කයරොන්යත එයණයයකම්පි
කයරොන්යත බලිසමංසිකම්පි කයරොන්යත කහාපණකම්පි කයරොන්යත 

ඛාරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්යත පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්යත
පලාලපීඨකම්පිකයරොන්යත තත්යතනපියතයලනඔසිඤ්චන්යතසුනයඛහිපි
ඛාොයපන්යතජීවන්තම්පිසූයල උත්තායසන්යතඅසිනාපිසීසංඡින්ෙන්යත.

තර, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස එවං යහොති – ‘යථාරූපානං යඛො පාපකානං
කම්මානංයහතුරාජායනොයචොරංආගුචාරිංගයහත්වාවිවිධා කම්මකාරණා

කායරන්තිකසාහිපිතායළන්ති, යවත්යතහිපිතායළන්ති, අද්ධෙණ්ඩයකහිපි 

තායළන්ති, හත්ථම්පිඡින්ෙන්ති, පාෙම්පිඡින්ෙන්ති, හත්ථපාෙම්පිඡින්ෙන්ති, 

කණ්ණම්පි ඡින්ෙන්ති, නාසම්පි ඡින්ෙන්ති, කණ්ණනාසම්පි ඡින්ෙන්ති, 

බිලඞ්ගථාලිකම්පි කයරොන්ති, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්ති, රාහුමුඛම්පි

කයරොන්ති, යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්ති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, 

එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි 

කයරොන්ති, බලිසමංසිකම්පි කයරොන්ති, කහාපණකම්පි කයරොන්ති, 

ඛාරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්ති, පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්ති, 

පලාලපීඨකම්පිකයරොන්ති, තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චන්ති, සුනයඛහිපි

ඛාොයපන්ති, ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසන්ති, අසිනාපි සීසංඡින්ෙන්ති, න

යත ධම්මා මය සංවිජ්ජන්ති, අහඤ්ච න යතසු ධම්යමසු සන්දිස්සාමී’ති.

ඉෙම්පි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො දුතියං දිට්යඨව ධම්යම සුඛං යසොමනස්සං
පටිසංයවයෙති. 

255. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතං පීඨසමාරූළ්හං වා

මඤ්චසමාරූළ්හං වා ඡමායං වා යසමානං, යානිස්ස පුබ්යබ කලයාණානි 

කම්මානි කතානි කායයන සුචරිතානි වාචාය සුචරිතානි මනසා සුචරිතානි

තානිස්ස තම්හි සමයය ඔලම්බන්ති…යප.… යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, මහතං
පබ්බතකූටානංඡායාසායන්හසමයං පථවියාඔලම්බන්තිඅජ්යඣොලම්බන්ති

අිකප්පලම්බන්ති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතං පීඨසමාරූළ්හං වා
මඤ්චසමාරූළ්හං වා ඡමායං වා යසමානං යානිස්ස පුබ්යබ කලයාණානි
කම්මානි කතානි කායයන සුචරිතානි වාචාය සුචරිතානි මනසා සුචරිතානි 

තානිස්සතම්හිසමයයඔලම්බන්තිඅජ්යඣොලම්බන්තිඅිකප්පලම්බන්ති.තර, 
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ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතස්සඑවංයහොති – ‘අකතංවතයමපාපං, අකතං ලුද්ෙං, 

අකතංකිබ්බිසං; කතංකලයාණං, කතංකුසලං, කතංභීරුත්තාණං.යාවතා, 

යභො, අකතපාපානං අකතලුද්ොනං අකතකිබ්බිසානං කතකලයාණානං
කතකුසලානංකතභීරුත්තාණානං ගතිතංගතිංයපච්චගච්ඡාමී’ති.යසොන

යසොචති, නකිලමති, න පරියෙවති, නඋරත්තාළිං කන්ෙති, න සම්යමොහං

ආපජ්ජති. ඉෙම්පි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො තතියං දිට්යඨව ධම්යම සුඛං
යසොමනස්සංපටිසංයවයෙති. 

‘‘සයඛො යසො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතොකායයනසුචරිතං චරිත්වා වාචාය 
සුචරිතංචරිත්වාමනසාසුචරිතංචරිත්වාකායස්සයභො පරංමරණා සුගතිං

සග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.යංයඛොතං, ිකක්ඛයව, සම්මාවෙමායනොවයෙයය

– ‘එකන්තංඉට්ඨංඑකන්තංකන්තංඑකන්තංමනාප’න්ති, සග්ගයමවතං
සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘එකන්තං ඉට්ඨං එකන්තං කන්තං එකන්තං

මනාප’න්ති.යාවඤ්චිෙං, ිකක්ඛයව, උපමාපිනසුකරායාවසුඛාසග්ගා’’ති. 

256. එවංවුත්යත, අඤ්ඤතයරොිකක්ඛුභගවන්තංඑතෙයවොච– ‘‘සක්කා

පන, භන්යත, උපමං කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා ිකක්ඛූ’’ති භගවා අයවොච. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, රාජාචක්කවත්තීසත්තහිරතයනහිසමන්නාගයතො
චතූහි ච ඉද්ධීහි තයතොනිොනං සුඛං යසොමනස්සං පටිසංයවයෙති.කතයමහි

සත්තහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
තෙහුයපොසයථ පන්නරයස සීසංන්හාතස්ස උයපොසථිකස්ස
උපරිපාසාෙවරගතස්ස දිබ්බං චක්කරතනං පාතුභවති සහස්සාරං සයනමිකං
සනාිකකං සබ්බාකාරපරිපූරං. තං දිස්වාන රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස 

මුද්ධාවසිත්තස්සඑවංයහොති [එතෙයහොසි)සයා.කං.ක.)] – ‘සුතංයඛොපන
යමතං යස්ස රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස තෙහුයපොසයථ
පන්නරයස සීසංන්හාතස්ස උයපොසථිකස්ස උපරිපාසාෙවරගතස්ස දිබ්බං 

චක්කරතනංපාතුභවතිසහස්සාරංසයනමිකංසනාිකකංසබ්බාකාරපරිපූරං, 

යසොයහොතිරාජා චක්කවත්තීති.අස්සංනුයඛොඅහංරාජාචක්කවත්තී’’’ති? 

‘‘අථ යඛො, ිකක්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො වායමන
හත්යථන ිකඞ්කාරං ගයහත්වා ෙක්ඛියණන හත්යථන චක්කරතනං

අබ්භුක්කිරති – ‘පවත්තතු භවං චක්කරතනං, අිකවිජිනාතු භවං

චක්කරතන’න්ති. අථ යඛො තං, ිකක්ඛයව, චක්කරතනං පුරත්ථිමං දිසං
පවත්තති.අන්වයෙවරාජාචක්කවත්තීසද්ධිංචතුරඞ්ගිනියායසනාය. යස්මිං

යඛොපන, ිකක්ඛයව, පයෙයසචක්කරතනංපතිට්ඨාතිතත්ථරාජාචක්කවත්තී

වාසං උයපති සද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා යසනාය. යය යඛො පන, ිකක්ඛයව, 
පුරත්ථිමාය දිසාය පටිරාජායනො යත රාජානං චක්කවත්තිං උපසඞ්කමිත්වා

එවමාහංසු– ‘එහියඛො, මහාරාජ!ස්වාගතංයත, මහාරාජ [ස්වාගතංමහාරාජ

)සී. සයා. කං. පී.)]! සකං යත, මහාරාජ! අනුසාස, මහාරාජා’ති. රාජා

චක්කවත්තී එවමාහ – ‘පායණො න හන්තබ්යබො, අදින්නං නාොතබ්බං, 
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කායමසුමිච්ඡා න චරිතබ්බා, මුසා න භාසිතබ්බා, මජ්ජං න පාතබ්බං, 

යථාභුත්තඤ්ච භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පන, ිකක්ඛයව, පුරත්ථිමාය දිසාය

පටිරාජායනොයතරඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සඅනුයන්තා [අනුයුත්තා)සී.සයා.

කං.පී.)] භවන්ති [අයහසුං)සයා.කං.ක.)]. 

257. ‘‘අථ යඛො තං, ිකක්ඛයව, චක්කරතනං පුරත්ථිමං සමුද්ෙං

අජ්යඣොගායහත්වා [අජ්යඣොගයහත්වා )සී. සයා. කං. පී.)] පච්චත්තරිත්වා
ෙක්ඛිණං දිසං පවත්තති…යප.… ෙක්ඛිණං සමුද්ෙං අජ්යඣොගායහත්වා
පච්චත්තරිත්වාපච්ඡිමංදිසංපවත්තති…පච්ඡිමං සමුද්ෙංඅජ්යඣොගායහත්වා
පච්චත්තරිත්වාඋත්තරං දිසං පවත්තති අන්වයෙව රාජා චක්කවත්තීසද්ධිං

චතුරඞ්ගිනියා යසනාය. යස්මිං යඛො පන, ිකක්ඛයව, පයෙයස චක්කරතනං
පතිට්ඨාති තත්ථ රාජා චක්කවත්තී වාසං උයපති සද්ධිං චතුරඞ්ගිනියා 
යසනාය. 

‘‘යයයඛො පන, ිකක්ඛයව, උත්තරාය දිසාය පටිරාජායනො යත රාජානං 

චක්කවත්තිං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහංසු – ‘එහි යඛො, මහාරාජ! ස්වාගතං

යත, මහාරාජ!සකං යත, මහාරාජ!අනුසාස, මහාරාජා’ති.රාජාචක්කවත්තී

එවමාහ–‘පායණොනහන්තබ්යබො, අදින්නංනාොතබ්බං, කායමසුමිච්ඡාන 

චරිතබ්බා, මුසා න භාසිතබ්බා, මජ්ජං න පාතබ්බං; යථාභුත්තඤ්ච

භුඤ්ජථා’ති. යය යඛො පන, ිකක්ඛයව, උත්තරාය දිසාය පටිරාජායනො යත
රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සඅනුයන්තාභවන්ති. 

‘‘අථ යඛො තං, ිකක්ඛයව, චක්කරතනං සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං 
අිකවිජිනිත්වා තයමව රාජධානිං පච්චාගන්ත්වා රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 
අන්යතපුරද්වායර අක්ඛාහතං මඤ්යඤ තිට්ඨති රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 

අන්යතපුරද්වාරං උපයසොභයමානං. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස
එවරූපංචක්කරතනං පාතුභවති. 

258. ‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස හත්ථිරතනං
පාතුභවති – සබ්බයසයතො සත්තප්පතිට්යඨො ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො
උයපොසයථො නාමනාගරාජා. තං දිස්වාන රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස චිත්තං

පසීෙති – ‘භද්ෙකංවත, යභො, හත්ථියානං, සයචෙමථංඋයපයයා’ති.අථයඛො

තං, ිකක්ඛයව, හත්ථිරතනං යසයයථාපි නාම භද්යෙො හත්ථාජානීයයො

දීඝරත්තං සුපරිෙන්යතො එවයමව ෙමථංඋයපති.භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, රාජා
චක්කවත්තීතයමව හත්ථිරතනංවීමංසමායනොපුබ්බණ්හසමයං අිකරුහිත්වා 
සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං අනුසංයායත්වා තයමව රාජධානිං පච්චාගන්ත්වා

පාතරාසමකාසි. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස එවරූපං හත්ථිරතනං
පාතුභවති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සඅස්සරතනං පාතුභවති
– සබ්බයසයතො කාළසීයසො මුඤ්ජයකයසො ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො
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වලාහයකො නාම අස්සරාජා. තං දිස්වාන රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස චිත්තං

පසීෙති–‘භද්ෙකංවත, යභො, අස්සයානං, සයචෙමථංඋයපයයා’ති.අථයඛො

තං, ිකක්ඛයව, අස්සරතනං යසයයථාපි නාම භද්යෙො අස්සාජානීයයො

දීඝරත්තංසුපරිෙන්යතො එවයමව ෙමථංඋයපති.භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, රාජා
චක්කවත්තීතයමවඅස්සරතනංවීමංසමායනොපුබ්බණ්හසමයංඅිකරුහිත්වා 
සමුද්ෙපරියන්තං පථවිං අනුසංයායත්වා තයමව රාජධානිං පච්චාගන්ත්වා

පාතරාසමකාසි. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස එවරූපං අස්සරතනං
පාතුභවති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සමණරතනංපාතුභවති. 

යසො යහොති මණ යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො සුපරිකම්මකයතො. 

තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, මණරතනස්ස ආභා සමන්තා යයොජනං ඵුටා

යහොති. භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී තයමව මණරතනං
වීමංසමායනො චතුරඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වා මණං ධජග්ගං

ආයරොයපත්වා රත්තන්ධකාරතිමිසාය පායාසි. යය යඛො පන, ිකක්ඛයව, 
සමන්තා ගාමා අයහසුං යත යතයනොභායසන කම්මන්යත පයයොයජසුං

‘දිවා’ති මඤ්ඤමානා. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස එවරූපං 
මණරතනංපාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස ඉත්ථිරතනං 
පාතුභවති. සා අිකරූපා ෙස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නාගතා නාතිදීඝා නාතිරස්සා නාතිකිසා නාතිථූලා නාතිකාළිකා 

[නාතිකාළී)සී.පී.)] නාච්යචොොතා, අතික්කන්තාමානුසංවණ්ණං, අප්පත්තා

දිබ්බං වණ්ණං. තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, ඉත්ථිරතනස්ස එවරූයපො 
කායසම්ඵස්යසොයහොතියසයයථාපිනාමතූලපිචයනොවාකප්පාසපිචයනොවා.

තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, ඉත්ථිරතනස්ස සීයත උණ්හානි ගත්තානි

යහොන්ති, උණ්යහ සීතානි ගත්තානි යහොන්ති. තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, 

ඉත්ථිරතනස්ස කායයතො චන්ෙනගන්යධො වායති, මුඛයතො උප්පලගන්යධො

වායති. තං යඛො පන, ිකක්ඛයව, ඉත්ථිරතනං රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 
පුබ්බුට්ඨායනී යහොති පච්ඡානිපාතිනී කිංකාරපටිස්සාවිනී මනාපචාරිනී

පියවාදිනී. තං යඛො පන, ිකක්ඛයව, ඉත්ථිරතනං රාජානං චක්කවත්තිං 

මනසාපි යනො අතිචරති, කුයතො පන කායයන? රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, 
චක්කවත්තිස්සඑවරූපංඉත්ථිරතනං පාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස ගහපතිරතනං 

පාතුභවති.තස්සකම්මවිපාකජං දිබ්බචක්ඛුපාතුභවති, යයනනිධිං පස්සති 
සස්සාමිකම්පි අස්සාමිකම්පි. යසො රාජානං චක්කවත්තිං උපසඞ්කමිත්වා

එවමාහ – ‘අප්යපොස්සුක්යකො ත්වං, යෙව, යහොහි. අහං යත ධයනන

ධනකරණීයං [ධයනන කරණීයං )ක.)] කරිස්සාමී’ති.භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, 
රාජා චක්කවත්තී තයමව ගහපතිරතනං වීමංසමායනො නාවං අිකරුහිත්වා
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මජ්යඣ ගඞ්ගාය නදියා යසොතං ඔගාහිත්වා [ඔගයහත්වා )සී. පී.)] 

ගහපතිරතනංඑතෙයවොච–‘අත්යථොයම, ගහපති, හිරඤ්ඤසුවණ්යණනා’ති.

‘යතන හි, මහාරාජ, එකං තීරං නාවා උයපතූ’ති. ‘ඉයධව යම, ගහපති, 

අත්යථො හිරඤ්ඤසුවණ්යණනා’ති. අථ යඛො තං, ිකක්ඛයව, ගහපතිරතනං
උයභොහි හත්යථහි උෙයක ඔමසිත්වා පූරං හිරඤ්ඤසුවණ්ණස්ස කුම්ිකං

උද්ධරිත්වාරාජානංචක්කවත්තිං එතෙයවොච – ‘අලයමත්තාවතා, මහාරාජ!

කතයමත්තාවතා, මහාරාජ! පූජිතයමත්තාවතා, මහාරාජා’ති. රාජා

චක්කවත්තීඑවමාහ–‘අලයමත්තාවතා, ගහපති!කතයමත්තාවතා, ගහපති! 

පූජිතයමත්තාවතා, ගහපතී’ති. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස එවරූපං
ගහපතිරතනංපාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස පරිණායකරතනං 
පාතුභවති –පණ්ඩියතොබයත්යතො යමධාවීපටිබයලො රාජානං චක්කවත්තිං 

උපයායපතබ්බංඋපයායපතුං [උපට්ඨයපතබ්බංඋපට්ඨයපතුං )සී.සයා. කං.
පී.)] අපයායපතබ්බං අපයායපතුං ඨයපතබ්බං ඨයපතුං. යසො රාජානං

චක්කවත්තිං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ – ‘අප්යපොස්සුක්යකො ත්වං, යෙව, 

යහොහි. අහමනුසාසිස්සාමී’ති. රඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස එවරූපං

පරිණායකරතනං පාතුභවති. රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී ඉයමහි සත්තහි
රතයනහිසමන්නාගයතොයහොති. 

259. ‘‘කතමාහි චතූහි ඉද්ධීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී
අිකරූයපො යහොති ෙස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය

සමන්නාගයතො අතිවියඅඤ්යඤහිමනුස්යසහි.රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී
ඉමායපඨමායඉද්ධියා සමන්නාගයතොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී දීඝායුයකො යහොති 

චිරට්ඨිතියකො අතිවිය අඤ්යඤහි මනුස්යසහි. රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී
ඉමායදුතියායඉද්ධියාසමන්නාගයතොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී අප්පාබායධො යහොති 
අප්පාතඞ්යකො සමයවපාකිනියා ගහණයා සමන්නාගයතො නාතිසීතාය

නාච්චණ්හාය අතිවිය අඤ්යඤහි මනුස්යසහි. රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී
ඉමායතතියායඉද්ධියාසමන්නාගයතො යහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, රාජාචක්කවත්තීබ්රාහ්මණගහපතිකානං පියයො

යහොති මනායපො. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පිතා පුත්තානං පියයො යහොති

මනායපො, එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, රාජාචක්කවත්තීබ්රාහ්මණගහපතිකානං

පියයො යහොති මනායපො. රඤ්යඤොපි, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තිස්ස

බ්රාහ්මණගහපතිකාපියායහොන්තිමනාපා.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පිතුපුත්තා
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පියායහොන්තිමනාපා, එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤොපි චක්කවත්තිස්ස
බ්රාහ්මණගහපතිකා පියායහොන්තිමනාපා. 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී චතුරඞ්ගිනියා යසනාය

උයයානභූමිං නියයාසි. අථ යඛො, ිකක්ඛයව, බ්රාහ්මණගහපතිකා රාජානං

චක්කවත්තිංඋපසඞ්කමිත්වාඑවමාහංසු–‘අතරමායනො, යෙව, යාහියථාතං

මයං චිරතරං පස්යසයයාමා’ති. රාජාපි, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී සාරථිං

ආමන්යතසි – ‘අතරමායනො, සාරථි, යපයසහි යථා මං බ්රාහ්මණගහපතිකා

චිරතරං පස්යසයය’න්ති. රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී ඉමාය චතුත්ථාය

ඉද්ධියා සමන්නාගයතො යහොති. රාජා, ිකක්ඛයව, චක්කවත්තී ඉමාහි චතූහි
ඉද්ධීහිසමන්නාගයතො යහොති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නු යඛො රාජා චක්කවත්තී ඉයමහි 

සත්තහිරතයනහිසමන්නාගයතොඉමාහිචතූහිචඉද්ධීහිතයතොනිොනංසුඛං

යසොමනස්සං පටිසංයවදියයථා’’ති? ‘‘එකයමයකනපි, භන්යත, රතයනන 

[යතනරතයනන (සී.)] සමන්නාගයතොරාජාචක්කවත්තීතයතොනිොනංසුඛං

යසොමනස්සං පටිසංයවදියයථ, යකො පන වායෙො සත්තහි රතයනහි චතූහි ච

ඉද්ධීහී’’ති? 

260. අථ යඛො භගවා පරිත්තං පාණමත්තං පාසාණං ගයහත්වා ිකක්ඛූ 

ආමන්යතසි–‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, කතයමොනුයඛොමහන්තතයරො
–යයොචායංමයා පරිත්යතොපාණමත්යතොපාසායණො ගහියතොයයොචහිමවා

පබ්බතරාජා’’ති? ‘‘අප්පමත්තයකො අයං, භන්යත, භගවතා පරිත්යතො

පාණමත්යතො පාසායණො ගහියතො; හිමවන්තං පබ්බතරාජානං උපනිධාය

සඞ්ඛම්පි න උයපති; කලභාගම්පි න උයපති; උපනිධම්පි න උයපතී’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, යං රාජා චක්කවත්තී සත්තහි රතයනහි
සමන්නාගයතො චතූහි ච ඉද්ධීහි තයතොනිොනං සුඛං යසොමනස්සං

පටිසංයවයෙති තං දිබ්බස්ස සුඛස්ස උපනිධාය සඞ්ඛම්පි න උයපති; 

කලභාගම්පිනඋයපති; උපනිධම්පින උයපති’’. 

‘‘ස යඛො යසො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො සයච කොචි කරහචි දීඝස්ස

අද්ධුයනො අච්චයයන මනුස්සත්තං ආගච්ඡති, යානි තානි උච්චාකුලානි –
ඛත්තියමහාසාලකුලංවා බ්රාහ්මණමහාසාලකුලංවාගහපතිමහාසාලකුලංවා
තථාරූයප කුයල පච්චාජායති අඩ්යඪ මහද්ධයන මහායභොයග
පහූතජාතරූපරජයතපහූතවිත්තූපකරයණපහූතධනධඤ්යඤ.යසොචයහොති
අිකරූයපො ෙස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය

සමන්නාගයතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස
මාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන සුචරිතං

චරති, වාචායසුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. යසොකායයන සුචරිතං

චරිත්වා, වාචාය සුචරිතං චරිත්වා, මනසා සුචරිතං චරිත්වා, කායස්ස යභො
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පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, 
අක්ඛධුත්යතො පඨයමයනව කටග්ගයහන මහන්තං යභොගක්ඛන්ධං

අධිගච්යඡයය; අප්පමත්තයකො යසො, ිකක්ඛයව, කටග්ගයහො යං යසො
අක්ඛධුත්යතො පඨයමයනව කටග්ගයහන මහන්තං යභොගක්ඛන්ධං
අධිගච්යඡයය.අථයඛොඅයයමවතයතොමහන්තතයරොකටග්ගයහොයංයසො

පණ්ඩියතො කායයන සුචරිතං චරිත්වා, වාචාය සුචරිතං චරිත්වා, මනසා
සුචරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං

උපපජ්ජති.අයං, ිකක්ඛයව, යකවලාපරිපූරාපණ්ඩිතභූමී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

බාලපණ්ඩිතසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. යෙවදූතසුත්තං 

261. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ද්යවඅගාරාසද්වාරා [සන්ධිද්වාරා)ක.)], තත්ථ
චක්ඛුමා පුරියසො මජ්යඣ ඨියතො පස්යසයය මනුස්යස යගහං පවිසන්යතපි

නික්ඛමන්යතපි අනුචඞ්කමන්යතපි අනුවිචරන්යතපි; එවයමව යඛො අහං, 

ිකක්ඛයව, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත

පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, 
සුගයතදුග්ගයතයථාකම්මූපයගසත්යතපජානාමි–‘ඉයමවතයභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නාගතා වචීසුචරියතන සමන්නාගතා
මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා අරියානං අනුපවාෙකා සම්මාදිට්ඨිකා

සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා; යත කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන
සමන්නාගතා වචීසුචරියතන සමන්නාගතා මයනොසුචරියතන සමන්නාගතා

අරියානං අනුපවාෙකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා; යත
කායස්ස යභො පරං මරණා මනුස්යසසු උපපන්නා. ඉයම වත යභොන්යතො
සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා; යත කායස්ස යභො පරං මරණා යපත්තිවිසයං
උපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතොසත්තාකායදුච්චරියතන සමන්නාගතා
වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං

උපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා; යතකායස්සයභොපරං
මරණා තිරච්ඡානයයොනිං උපපන්නා. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නාගතා වචීදුච්චරියතන සමන්නාගතා
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මයනොදුච්චරියතන සමන්නාගතා අරියානං උපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා

මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා; යතකායස්සයභො පරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතංනිරයංඋපපන්නා’’’ති. 

262. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලානානාබාහාසුගයහත්වා යමස්ස 

රඤ්යඤොෙස්යසන්ති–‘අයං, යෙව, පුරියසොඅමත්යතයයයොඅයපත්යතයයයො

අසාමඤ්යඤො අබ්රාහ්මඤ්යඤො, න කුයල යජට්ඨාපචායී. ඉමස්ස යෙයවො

ෙණ්ඩං පයණතූ’ති. තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා පඨමං යෙවදූතං

සමනුයුඤ්ජති සමනුගාහති සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං අද්ෙස

මනුස්යසසු පඨමං යෙවදූතං පාතුභූත’න්ති? යසො එවමාහ – ‘නාද්ෙසං, 
භන්යත’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙස මනුස්යසසු ෙහරං කුමාරං මන්ෙං උත්තානයසයයකං සයක

මුත්තකරීයස පලිපන්නං යසමාන’න්ති? යසො එවමාහ – ‘අද්ෙසං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත 
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි 

ජාතිධම්යමො, ජාතිංඅනතීයතො.හන්ොහංකලයාණංකයරොමිකායයනවාචාය

මනසා’ති? යසොඑවමාහ – ‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත, පමාෙස්සං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, පමාෙවතාය

නකලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභො පුරිස, තථා

කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං [පාපං
කම්මං )සී. පී.)] යනව මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න
භගිනියා කතං න මිත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න

සමණබ්රාහ්මයණහි කතං න යෙවතාහි කතං, තයායවතං පාපකම්මං [පාපං

කම්මං)සී.පී.)] කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්සවිපාකං පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

263. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාපඨමංයෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා
සමනුගාහිත්වා සමනුභාසිත්වා දුතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජති සමනුගාහති

සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං අද්ෙස මනුස්යසසු දුතියං යෙවදූතං 

පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘නාද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 

අද්ෙස මනුස්යසසු ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ) ) [(ආසීතිකං වා නාවුතිකං වා
වස්සසතිකං වා ජාතියා) )ක. සී. සයා. කං. පී.) තිකඞ්ගුත්තයරපි] ජිණ්ණං
යගොපානසිවඞ්කං යභොග්ගං ෙණ්ඩපරායනං පයවධමානං ගච්ඡන්තං ආතුරං

ගතයයොබ්බනං ඛණ්ඩෙන්තං පලිතයකසං විලූනං ඛලිතසිරං [ඛලිතංසියරො
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)සී.), ඛලිතංසිරං)සයා.කං.පී.)] වලිනං තිලකාහතගත්ත’න්ති? යසොඑවමාහ

–‘අද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි

ජරාධම්යමො, ජරංඅනතීයතො.හන්ොහංකලයාණංකයරොමිකායයන වාචාය

මනසා’ති? යසොඑවමාහ–‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත, පමාෙස්සං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභොපුරිස, පමාෙවතාය

න කලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභොපුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව
මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න භගිනියා කතං න
මිත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි

කතංන යෙවතාහිකතං, තයායවතං පාපකම්මං කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්ස
විපාකංපටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

264. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාදුතියංයෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා
සමනුගාහිත්වා සමනුභාසිත්වා තතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජති සමනුගාහති

සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, නත්වං අද්ෙස මනුස්යසසු තතියං යෙවදූතං

පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘නාද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙස මනුස්යසසු ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ආබාධිකං දුක්ඛිතං බාළ්හගිලානං
සයක මුත්තකරීයස පලිපන්නං යසමානං අඤ්යඤහි වුට්ඨාපියමානං

අඤ්යඤහිසංයවසියමාන’න්ති? යසොඑවමාහ–‘අද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත 
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි

බයාධිධම්යමො, බයාධිං අනතීයතො. හන්ොහං කලයාණං කයරොමි කායයන

වාචාය මනසා’ති? යසො එවමාහ – ‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත, පමාෙස්සං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභොපුරිස, පමාෙවතාය

න කලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභොපුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව
මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න භගිනියා කතං න
මිත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි

කතංන යෙවතාහිකතං, තයායවතං පාපකම්මං කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්ස 
විපාකංපටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සුඤ්ඤතවග්යගො 

186 

පටුන 

265. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාතතියංයෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා
සමනුගාහිත්වාසමනුභාසිත්වාචතුත්ථංයෙවදූතංසමනුයුඤ්ජති සමනුගාහති

සමනුභාසති–‘අම්යභොපුරිස, නත්වංඅද්ෙසමනුස්යසසුචතුත්ථංයෙවදූතං 

පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘නාද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙසමනුස්යසසුරාජායනොයචොරංආගුචාරිංගයහත්වාවිවිධාකම්මකාරණා
කායරන්යත – කසාහිපි තායළන්යත යවත්යතහිපි තායළන්යත
අද්ධෙණ්ඩයකහිපි තායළන්යත හත්ථම්පි ඡින්ෙන්යත පාෙම්පි ඡින්ෙන්යත
හත්ථපාෙම්පි ඡින්ෙන්යත කණ්ණම්පි ඡින්ෙන්යත නාසම්පි ඡින්ෙන්යත
කණ්ණනාසම්පිඡින්ෙන්යත බිලඞ්ගථාලිකම්පිකයරොන්යතසඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි
කයරොන්යත රාහුමුඛම්පි කයරොන්යත යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්යත
හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්යත එරකවත්තිකම්පි කයරොන්යත
චීරකවාසිකම්පි කයරොන්යත එයණයයකම්පි කයරොන්යත බළිසමංසිකම්පි
කයරොන්යත කහාපණකම්පි කයරොන්යත ඛාරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්යත
පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්යත පලාලපීඨකම්පි කයරොන්යත තත්යතනපි
යතයලන ඔසිඤ්චන්යත සුනයඛහිපි ඛාොයපන්යත ජීවන්තම්පි සූයල

උත්තායසන්යත අසිනාපි සීසං ඡින්ෙන්යත’ති? යසො එවමාහ – ‘අද්ෙසං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත 

විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්සන එතෙයහොසි – යයකිර, යභො, පාපකානි
කම්මානි කයරොන්ති යත දිට්යඨව ධම්යම එවරූපා විවිධා කම්මකාරණා

කරීයන්ති, කිමඞ්ගං [කිමඞ්ග )සී. පී.)] පන පරත්ථ! හන්ොහං කලයාණං

කයරොමිකායයනවාචායමනසා’ති? යසොඑවමාහ–‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත, 

පමාෙස්සං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභොපුරිස, පමාෙවතාය

න කලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභොපුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව
මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න භගිනියා කතං න
මිත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි

කතං න යෙවතාහිකතං, තයායවතං පාපකම්මං කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්ස
විපාකං පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

266. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා චතුත්ථං යෙවදූතං 
සමනුයුඤ්ජිත්වා සමනුගාහිත්වා සමනුභාසිත්වා පඤ්චමං යෙවදූතං

සමනුයුඤ්ජති සමනුගාහති සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං අද්ෙස

මනුස්යසසු පඤ්චමං යෙවදූතං පාතුභූත’න්ති? යසො එවමාහ – ‘නාද්ෙසං, 
භන්යත’’’ති. 
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‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙසමනුස්යසසුඉත්ථිංවාපුරිසංවාඑකාහමතංවාද්වීහමතංවාතීහමතං

වා උද්ධුමාතකං විනීලකං විපුබ්බකජාත’න්ති? යසො එවමාහ – ‘අද්ෙසං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි 

මරණධම්යමො, මරණං අනතීයතො. හන්ොහං කලයාණං කයරොමි කායයන

වාචාය මනසා’ති? යසො එවමාහ – ‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත, පමාෙස්සං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභොපුරිස, පමාෙවතාය

න කලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභොපුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව
මාතරා කතං න පිතරා කතං න භාතරා කතං න භගිනියා කතං න
මිත්තාමච්යචහි කතං න ඤාතිසායලොහියතහි කතං න සමණබ්රාහ්මයණහි

කතංන යෙවතාහිකතං, තයායවතං පාපකම්මං කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්ස
විපාකං පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

267. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා පඤ්චමං යෙවදූතං 

සමනුයුඤ්ජිත්වා සමනුගාහිත්වා සමනුභාසිත්වා තුණ්හී යහොති. තයමනං, 

ිකක්ඛයව, නිරයපාලා පඤ්චවිධබන්ධනං නාම කම්මකාරණං කයරොන්ති –

තත්තං අයයොඛිලං හත්යථ ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය හත්යථ 

ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං පායෙ ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං දුතියය

පායෙ ගයමන්ති, තත්තං අයයොඛිලං මජ්යඣඋරස්මිං ගයමන්ති. යසො තත්ථ

දුක්ඛා තිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලංකයරොතියාවන

තංපාපකම්මං බයන්තීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලාසංයවයසත්වා

කුඨාරීහි තච්ඡන්ති…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා උද්ධංපාෙං

අයධොසිරං ගයහත්වා වාසීහි තච්ඡන්ති…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, 
නිරයපාලා රයථ යයොයජත්වා ආදිත්තාය පථවියා සම්පජ්ජලිතාය 

සයජොතිභූතාය සායරන්තිපි, පච්චාසායරන්තිපි…යප.…තයමනං, ිකක්ඛයව, 
නිරයපාලා මහන්තං අඞ්ගාරපබ්බතං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං

ආයරොයපන්තිපි ඔයරොයපන්තිපි…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා
උද්ධංපාෙං අයධොසිරං ගයහත්වා තත්තාය යලොහකුම්ිකයා පක්ඛිපන්ති
ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය. යසො තත්ථ යඵණුද්යෙහකං

පච්චති. යසො තත්ථ යඵණුද්යෙහකං පච්චමායනො සකිම්පි උද්ධං ගච්ඡති, 

සකිම්පිඅයධොගච්ඡති, සකිම්පිතිරියංගච්ඡති.යසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා

කටුකායවෙනායවයෙති, නච තාවකාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මං

බයන්තීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා මහානිරයයපක්ඛිපන්ති.යසො

යඛොපන, ිකක්ඛයව, මහානිරයයො– 
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පටුන 

‘‘චතුක්කණ්යණො චතුද්වායරො, විභත්යතොභාගයසො මියතො; 

අයයොපාකාරපරියන්යතො, අයසාපටිකුජ්ජියතො. 

‘‘තස්සඅයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තායයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට්ඨතිසබ්බො’’. 

268. ‘‘තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, මහානිරයස්ස පුරත්ථිමාය ිකත්තියා

අච්චිඋට්ඨහිත්වාපච්ඡිමායිකත්තියාපටිහඤ්ඤති, පච්ඡිමාය ිකත්තියාඅච්චි

උට්ඨහිත්වා පුරත්ථිමාය ිකත්තියා පටිහඤ්ඤති, උත්තරාය ිකත්තියා අච්චි

උට්ඨහිත්වා ෙක්ඛිණාය ිකත්තියා පටිහඤ්ඤති, ෙක්ඛිණාය ිකත්තියා අච්චි

උට්ඨහිත්වා උත්තරාය ිකත්තියා පටිහඤ්ඤති, යහට්ඨා අච්චි උට්ඨහිත්වා

උපරිපටිහඤ්ඤති, උපරියතො අච්චි උට්ඨහිත්වා යහට්ඨා පටිහඤ්ඤති. යසො

තත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනා යවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොති
යාවනතංපාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘යහොති යඛො යසො, ිකක්ඛයව, සමයයො යං කොචි කරහචි දීඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන තස්ස මහානිරයස්ස පුරත්ථිමං ද්වාරං අපාපුරීයති 

[අවාපුරීයති)සී.)]. යසොතත්ථසීයඝනජයවනධාවති.තස්ස සීයඝනජයවන

ධාවයතො ඡවිම්පි ඩය්හති, චම්මම්පි ඩය්හති, මංසම්පි ඩය්හති, න්හාරුම්පි

ඩය්හති, අට්ඨීනිපිසම්පධූපායන්ති, උබ්භතංතාදිසයමවයහොති.යයතොච යඛො

යසො, ිකක්ඛයව, බහුසම්පත්යතොයහොති, අථතංද්වාරංපිධීයති [පිථීයති)සී.

සයා.කං.පී.)]. යසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා කටුකායවෙනායවයෙති, නච
තාවකාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘යහොති යඛො යසො, ිකක්ඛයව, සමයයො යං කොචි කරහචි දීඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන තස්ස මහානිරයස්ස පච්ඡිමං ද්වාරං
අපාපුරීයති…යප.… උත්තරං ද්වාරං අපාපුරීයති…යප.… ෙක්ඛිණං ද්වාරං

අපාපුරීයති. යසො තත්ථ සීයඝන ජයවන ධාවති. තස්ස සීයඝන ජයවන

ධාවයතො ඡවිම්පි ඩය්හති, චම්මම්පි ඩය්හති, මංසම්පි ඩය්හති, න්හාරුම්පි

ඩය්හති, අට්ඨීනිපිසම්පධූපායන්ති, උබ්භතං තාදිසයමවයහොති.යයතොචයඛො

යසො, ිකක්ඛයව, බහුසම්පත්යතොයහොති, අථතං ද්වාරංපිධීයති. යසොතත්ථ

දුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවන
තං පාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘යහොති යඛො යසො, ිකක්ඛයව, සමයයො යං කොචි කරහචි දීඝස්ස
අද්ධුයනොඅච්චයයනතස්සමහානිරයස්සපුරත්ථිමංද්වාරංඅපාපුරීයති. යසො
තත්ථ සීයඝන ජයවන ධාවති. තස්ස සීයඝන ජයවන ධාවයතො ඡවිම්පි

ඩය්හති, චම්මම්පි ඩය්හති, මංසම්පි ඩය්හති, න්හාරුම්පි ඩය්හති, අට්ඨීනිපි

සම්පධූපායන්ති, උබ්භතං තාදිසයමව යහොති. යසො යතන ද්වායරන
නික්ඛමති. 
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269. ‘‘තස්සයඛොපන, ිකක්ඛයව, මහානිරයස්සසමනන්තරා සහිතයමව

මහන්යතො ගූථනිරයයො. යසො තත්ථ පතති. තස්මිං යඛො පන, ිකක්ඛයව, 

ගූථනිරයය සූචිමුඛා පාණා ඡවිං ඡින්ෙන්ති, ඡවිං යඡත්වා චම්මං ඡින්ෙන්ති, 

චම්මංයඡත්වාමංසංඡින්ෙන්ති, මංසංයඡත්වාන්හාරුංඡින්ෙන්ති, න්හාරුං

යඡත්වාඅට්ඨිංඡින්ෙන්ති, අට්ඨිංයඡත්වාඅට්ඨිමිඤ්ජංඛාෙන්ති.යසො තත්ථ

දුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවන
තං පාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, ගූථනිරයස්ස සමනන්තරා සහිතයමව
මහන්යතො කුක්කුලනිරයයො.යසොතත්ථපතති.යසො තත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරා

කටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවනතං පාපකම්මං
බයන්තීයහොති. 

‘‘තස්සයඛොපන, ිකක්ඛයව, කුක්කුලනිරයස්සසමනන්තරාසහිතයමව 

මහන්තං සිම්බලිවනං උද්ධං [උච්චං )සයා. කං.), උබ්භයතො (ක.)] 

යයොජනමුග්ගතං යසොළසඞ්ගුලකණ්ටකං [යසොළසඞ්ගුලකණ්ඩකං (සී.)] 
ආදිත්තංසම්පජ්ජලිතංසයජොතිභූතං.තත්ථආයරොයපන්තිපිඔයරොයපන්තිපි. 

යසො තත්ථ දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවෙනා යවයෙති, න ච තාව
කාලඞ්කයරොතියාවනතං පාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, සිම්බලිවනස්ස සමනන්තරා සහිතයමව 
මහන්තං අසිපත්තවනං. යසො තත්ථ පවිසති. තස්ස වායතරිතානි පත්තානි

පතිතානි හත්ථම්පි ඡින්ෙන්ති, පාෙම්පි ඡින්ෙන්ති, හත්ථපාෙම්පි ඡින්ෙන්ති, 

කණ්ණම්පි ඡින්ෙන්ති, නාසම්පි ඡින්ෙන්ති, කණ්ණනාසම්පි ඡින්ෙන්ති. යසො 

තත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොති
යාවනතං පාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘තස්ස යඛො පන, ිකක්ඛයව, අසිපත්තවනස්ස සමනන්තරා සහිතයමව

මහතී ඛායරොෙකානදී [ඛායරොදිකානදී)සී.)]. යසොතත්ථපතති.යසො තත්ථ

අනුයසොතම්පිවුය්හති, පටියසොතම්පිවුය්හති, අනුයසොතපටියසොතම්පිවුය්හති.

යසො තත්ථ දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා යවෙනා යවයෙති, න ච තාව
කාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

270. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා බලියසන උද්ධරිත්වා ථයල

පතිට්ඨායපත්වා එවමාහංසු–‘අම්යභො පුරිස, කිංඉච්ඡසී’ති? යසොඑවමාහ–

‘ජිඝච්ඡියතොස්මි, භන්යත’ති. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා තත්යතන
අයයොසඞ්කුනාමුඛංවිවරිත්වාආදිත්යතනසම්පජ්ජලියතනසයජොතිභූයතන 

තත්තං යලොහගුළං මුයඛ පක්ඛිපන්ති ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං.

යසොතස්ස [තංතස්ස)ක.), තස්ස)සී.පී.)] ඔට්ඨම්පිෙහති [ඩය්හති)සී.සයා.

කං.පී.)], මුඛම්පි ෙහති, කණ්ඨම්පි ෙහති, උරම්පි [උෙරම්පි )සී.සයා.කං.)] 
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ෙහති, අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආොය අයධොභාගා නික්ඛමති. යසො තත්ථ

දුක්ඛාතිබ්බාඛරා කටුකායවෙනායවයෙති, නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවන
තංපාපකම්මංබයන්තීයහොති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා එවමාහංසු – ‘අම්යභො පුරිස, කිං

ඉච්ඡසී’ති? යසොඑවමාහ– ‘පිපාසියතොස්මි, භන්යත’ති.තයමනං, ිකක්ඛයව, 
නිරයපාලා තත්යතන අයයොසඞ්කුනා මුඛං විවරිත්වා ආදිත්යතන
සම්පජ්ජලියතන සයජොතිභූයතන තත්තං තම්බයලොහං මුයඛ ආසිඤ්චන්ති

ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං. තං තස්ස [එත්ථ පන පාඨයභයෙො

නත්ථි] ඔට්ඨම්පි ෙහති, මුඛම්පි ෙහති, කණ්ඨම්පි ෙහති, උරම්පි ෙහති, 
අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආොය අයධොභාගා නික්ඛමති. යසො තත්ථ දුක්ඛා

තිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවයෙති, නචතාව කාලඞ්කයරොති, යාවනතං

පාපකම්මංබයන්තීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා පුන මහානිරයය
පක්ඛිපන්ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, යමස්සරඤ්යඤොඑතෙයහොසි – ‘යයකිර, යභො, 
යලොයක පාපකානි අකුසලානි කම්මානි කයරොන්ති යත එවරූපා විවිධා 
කම්මකාරණාකරීයන්ති.අයහොවතාහංමනුස්සත්තංලයභයයං.තථාගයතො
ච යලොයක උප්පජ්යජයය අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. තඤ්චාහං භගවන්තං
පයරුපායසයයං.යසොචයම භගවාධම්මංයෙයසයය.තස්සචාහංභගවයතො

ධම්මංආජායනයය’න්ති.තංයඛොපනාහං, ිකක්ඛයව, නාඤ්ඤස්සසමණස්ස

වා බ්රාහ්මණස්ස වා සුත්වා වොමි, අපි ච යයෙව සාමං ඤාතං සාමං දිට්ඨං
සාමංවිදිතංතයෙවාහංවොමී’’ති. 

271. ඉෙමයවොච භගවා. ඉෙංවත්වාන [ඉෙං වත්වා )සී. පී.) එවමීදියසසු
ඨායනසු] සුගයතොඅථාපරංඑතෙයවොචසත්ථා– 

‘‘යචොදිතායෙවදූයතහි, යයපමජ්ජන්තිමාණවා; 

යතදීඝරත්තංයසොචන්ති, හීනකායූපගානරා. 

‘‘යයචයඛොයෙවදූයතහි, සන්යතොසප්පුරිසාඉධ; 

යචොදිතානප්පමජ්ජන්ති, අරියධම්යමකුොචනං. 

‘‘උපාොයනභයංදිස්වා, ජාතිමරණසම්භයව; 

අනුපාොවිමුච්චන්ති, ජාතිමරණසඞ්ඛයය. 

‘‘යත යඛමප්පත්තාසුඛියනො, දිට්ඨධම්මාිකනිබ්බුතා; 

සබ්බයවරභයාතීතා, සබ්බදුක්ඛං [සබ්බදුක්ඛා (ක.)] උපච්චගු’’න්ති. 

යෙවදූතසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

සුඤ්ඤතවග්යගොනිට්ඨියතොතතියයො. 
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තස්සුද්ොනං – 

ද්විධාවසුඤ්ඤතායහොති, අබ්භුතධම්මබාකුලං; 

අචිරවතභූමිජනායමො, අනුරුද්ධුපක්කියලසං; 
බාලපණ්ඩියතොයෙවදූතඤ්චයතෙසාති. 
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4. විභඞ් වග්ය ො 

1. භද්යෙකරත්තසුත්තං 

272. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘භද්යෙකරත්තස්ස යවො, ිකක්ඛයව, උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච

යෙයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා එතෙයවොච– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛඅනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්ච යයො [යං (යනත්තිපාළි)] ධම්මං, තත්ථ තත්ථ

විපස්සති; 

අසංහීරං [අසංහිරං )සයා. කං. ක.)] අසංකුප්පං, තං විද්වා
මනුබූ්රහයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං [කිච්චංආතප්පං )සී. ක.)], යකොජඤ්ඤා

මරණංසුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනි’’ [මුනීති )සී.

සයා.කං.පී.)]. 

273. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අතීතං අන්වාගයමති? ‘එවංරූයපො අයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, ‘එවංයවෙයනො අයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, ‘එවංසඤ්යඤො අයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, ‘එවංසඞ්ඛායරො අයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්තිතත්ථනන්දිංසමන්වායනති, ‘එවංවිඤ්ඤායණොඅයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති – එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
අතීතංඅන්වාගයමති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අතීතං නාන්වාගයමති? ‘එවංරූයපො අයහොසිං 

අතීතමද්ධාන’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්වායනති, ‘එවංයවෙයනොඅයහොසිං 

අතීතමද්ධාන’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්වායනති, ‘එවංසඤ්යඤොඅයහොසිං 

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථනන්දිංනසමන්වායනති, ‘එවංසඞ්ඛායරො අයහොසිං

අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති, ‘එවංවිඤ්ඤායණො

අයහොසිං අතීතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති – එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, අතීතං නාන්වාගයමති. 
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274. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අනාගතං පටිකඞ්ඛති? ‘එවංරූයපො සියං 

අනාගතමද්ධාන’න්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංයවෙයනො
සියං…යප.… එවංසඤ්යඤො සියං… එවංසඞ්ඛායරො සියං…

එවංවිඤ්ඤායණොසියංඅනාගතමද්ධානන්තිතත්ථනන්දිං සමන්වායනති – 

එවංයඛො, ිකක්ඛයව, අනාගතංපටිකඞ්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති? ‘එවංරූයපො සියං 

අනාගතමද්ධාන’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්වායනති, එවංයවෙයනොසියං … 
එවංසඤ්යඤො සියං… එවංසඞ්ඛායරො සියං… ‘එවංවිඤ්ඤායණො සියං 

අනාගතමද්ධාන’න්තිතත්ථනන්දිංනසමන්වායනති–එවංයඛො, ිකක්ඛයව, 
අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති. 

275. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස 
අයකොවියෙොඅරියධම්යමඅවිනීයතොසප්පුරිසානං අෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස

අයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, 

රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං; 
යවෙනං…යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො

සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං – එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පච්චප්පන්යනසු 
ධම්යමසුසංහීරති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න සංහීරති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියෙො
අරියධම්යම සුවිනීයතො සප්පුරිසානං ෙස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියෙො 

සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං

වාඅත්තානං, න අත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවාඅත්තානං; නයවෙනං…න

සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න

විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, න අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, න

විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං – එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පච්චප්පන්යනසු 
ධම්යමසුනසංහීරති. 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්ච යයොධම්මං, තත්ථතත්ථ විපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 
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‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘‘භද්යෙකරත්තස්ස යවො, ිකක්ඛයව, උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච 
යෙයසස්සාමී’ති–ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

භද්යෙකරත්තසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තං 

276. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයන ආයස්මාආනන්යෙො
උපට්ඨානසාලායං ිකක්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසති සමාෙයපති 

සමුත්යතයජති සම්පහංයසති, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච
භාසති. 

අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො

යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන

නිසීදි.නිසජ්ජයඛොභගවාිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යකොනුයඛො, ිකක්ඛයව, 
උපට්ඨානසාලායං ිකක්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි

සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච

අභාසී’’ති? ‘‘ආයස්මා, භන්යත, ආනන්යෙො උපට්ඨානසාලායං ිකක්ඛූනං 

ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි, 
භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්චඅභාසී’’ති. 

අථයඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි– ‘‘යථාකථංපන

ත්වං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි

සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච

අභාසී’’ති? ‘‘එවංයඛො අහං, භන්යත, ිකක්ඛූනංධම්මියාකථායසන්ෙස්යසසිං

සමාෙයපසිං සමුත්යතයජසිං සම්පහංයසසිං, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච
විභඞ්ගඤ්චඅභාසිං– 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජව කිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණං සුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 
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‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනි’’. 

277. ‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අතීතං අන්වාගයමති? එවංරූයපො අයහොසිං 

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංයවෙයනො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංසඤ්යඤො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංසඞ්ඛායරො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංවිඤ්ඤායණො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්තිතත්ථනන්දිංසමන්වායනති–එවංයඛො, ආවුයසො, අතීතං
අන්වාගයමති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අතීතං නාන්වාගයමති? එවංරූයපො අයහොසිං 

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති, එවංයවෙයනො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථනන්දිං න සමන්වායනති, එවංසඤ්යඤො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්තිතත්ථනන්දිංන සමන්වායනති, එවංසඞ්ඛායරො අයහොසිං

අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති, එවංවිඤ්ඤායණො

අයහොසිං අතීතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති – එවං යඛො, 

ආවුයසො, අතීතංනාන්වාගයමති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අනාගතං පටිකඞ්ඛති? එවංරූයපො සියං 

අනාගතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං සමන්වායනති, එවංයවෙයනො
සියං…යප.… එවංසඤ්යඤො සියං… එවංසඞ්ඛායරො සියං…
එවංවිඤ්ඤායණොසියංඅනාගතමද්ධානන්තිතත්ථ නන්දිංසමන්වායනති –

එවංයඛො, ආවුයසො, අනාගතංපටිකඞ්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති? එවංරූයපො සියං 

අනාගතමද්ධානන්ති තත්ථ නන්දිං න සමන්වායනති, එවංයවෙයනො
සියං…යප.… එවංසඤ්යඤො සියං… එවංසඞ්ඛායරො සියං…
එවංවිඤ්ඤායණොසියංඅනාගතමද්ධානන්තිතත්ථනන්දිංන සමන්වායනති

–එවංයඛො, ආවුයසො, අනාගතංනප්පටිකඞ්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුසංහීරති? ඉධ, ආවුයසො, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යම අවිනීයතොසප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො 

සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, රූපවන්තං වා

අත්තානං, අත්තනි වාරූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං; යවෙනං…සඤ්ඤං…

සඞ්ඛායර… විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා

අත්තානං, අත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිංවා අත්තානං–එවංයඛො, 

ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුසංහීරති. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න සංහීරති? ඉධ, 

ආවුයසො, සුතවා අරියසාවයකො අරියානං ෙස්සාවී අරියධම්මස්ස යකොවියෙො
අරියධම්යම සුවිනීයතො සප්පුරිසානං ෙස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස යකොවියෙො 

සප්පුරිසධම්යම සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං

වාඅත්තානං, න අත්තනිවාරූපං, නරූපස්මිංවාඅත්තානං; නයවෙනං…න

සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො සමනුපස්සති, න

විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, න අත්තනි වා විඤ්ඤාණං, න

විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං – එවං යඛො, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසු 
ධම්යමසුනසංහීරති. 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘එවං යඛො අහං, භන්යත, ිකක්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසසිං

සමාෙයපසිං සමුත්යතයජසිං සම්පහංයසසිං, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච
විභඞ්ගඤ්චඅභාසි’’න්ති. 

278. ‘‘සාධු, සාධු, ආනන්ෙ!සාධුයඛොත්වං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛූනංධම්මියා

කථාය සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි, 
භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්චඅභාසි– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘කථඤ්ච, ආනන්ෙ, අතීතංඅන්වාගයමති…යප.…එවංයඛො, ආනන්ෙ, 

අතීතං අන්වාගයමති. කථඤ්ච, ආනන්ෙ, අතීතං නාන්වාගයමති…යප.…

එවං යඛො, ආනන්ෙ, අතීතං නාන්වාගයමති. කථඤ්ච, ආනන්ෙ, අනාගතං

පටිකඞ්ඛති…යප.… එවං යඛො, ආනන්ෙ, අනාගතං පටිකඞ්ඛති. කථඤ්ච, 

ආනන්ෙ, අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති…යප.… එවං යඛො, ආනන්ෙ, අනාගතං 

නප්පටිකඞ්ඛති. කථඤ්ච, ආනන්ෙ, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු

සංහීරති…යප.… එවං යඛො, ආනන්ෙ, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති.
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කථඤ්ච, ආනන්ෙ, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසුනසංහීරති…යප.…එවංයඛො, 

ආනන්ෙ, පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුන සංහීරති. 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.…  

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

ආනන්ෙභද්යෙකරත්තසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තං 

279. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
තයපොොරායම.අථයඛොආයස්මා සමිද්ධිරත්තියාපච්චූසසමයංපච්චට්ඨාය

යයන තයපොයෙො [තයපොො (සී.)] යතනුපසඞ්කමි ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුං.
තයපොයෙ ගත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා පච්චත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසි

ගත්තානි පුබ්බාපයමායනො [සුක්ඛාපයමායනො )ක.)]. අථ යඛො අඤ්ඤතරා
යෙවතා අිකක්කන්තායරත්තියාඅිකක්කන්තවණ්ණායකවලකප්පංතයපොෙං

ඔභායසත්වා යයනායස්මා සමිද්ධි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසා යෙවතාආයස්මන්තංසමිද්ධිං

එතෙයවොච – ‘‘ධායරසි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච

විභඞ්ගඤ්චා’’ති? ‘‘න යඛො අහං, ආවුයසො, ධායරමි භද්යෙකරත්තස්ස 

උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තස්ස

උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චා’’ති? ‘‘අහම්පි යඛො, ිකක්ඛු, න ධායරමි

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ධායරසි පන ත්වං, ිකක්ඛු, 

භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’’ති? ‘‘න යඛො අහං, ආවුයසො, ධායරමි

භද්යෙකරත්තියයො ගාථාති. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තියයො 

ගාථා’’ති? ‘‘අහම්පි යඛො, ිකක්ඛු න ධායරමි භද්යෙකරත්තියයො ගාථාති.

උග්ගණ්හාහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; 

පරියාපුණාහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; 

ධායරහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච.

අත්ථසංහියතො, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙයසො ච විභඞ්යගො ච

ආදිබ්රහ්මචරියයකො’’ති. ඉෙමයවොච සා යෙවතා; ඉෙං වත්වා
තත්යථවන්තරධාය. 

280. අථයඛොආයස්මාසමිද්ධිතස්සාරත්තියාඅච්චයයනයයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාසමිද්ධිභගවන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චට්ඨාය යයන තයපොයෙො 
යතනුපසඞ්කමිං ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. තයපොයෙ ගත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා
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පච්චත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසිං ගත්තානි පුබ්බාපයමායනො. අථ යඛො

භන්යත, අඤ්ඤතරා යෙවතා අිකක්කන්තාය රත්තියා අිකක්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පං තයපොෙං ඔභායසත්වා යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යෙවතා මං

එතෙයවොච – ‘ධායරසි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච

විභඞ්ගඤ්චා’’’ති? 

‘‘එවං වුත්යත අහං, භන්යත, තංයෙවතං එතෙයවොචං – ‘නයඛො අහං, 

ආවුයසො, ධායරමි භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ත්වං

පනාවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්චා’ති? ‘අහම්පි

යඛො, ිකක්ඛු, නධායරමිභද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්ච.ධායරසි

පන ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’ති? ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, 

ධායරමි භද්යෙකරත්තියයො ගාථාති. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි

භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’ති? ‘අහම්පි යඛො, ිකක්ඛු, න ධායරමි

භද්යෙකරත්තියයො ගාථාති. උග්ගණ්හාහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස 

උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; පරියාපුණාහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස

උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; ධායරහි ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස

උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. අත්ථසංහියතො, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස 

උද්යෙයසො ච විභඞ්යගො ච ආදිබ්රහ්මචරියයකො’ති. ඉෙමයවොච, භන්යත, සා

යෙවතා; ඉෙං වත්වා තත්යථවන්තරධාය. සාධු යම, භන්යත, භගවා

භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච යෙයසතූ’’ති. ‘‘යතනහි, ිකක්ඛු, 

සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො
ආයස්මාසමිද්ධිභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛඅනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා; ඉෙං වත්වාන සුගයතො උට්ඨායාසනා විහාරං පාවිසි.

අථ යඛොයතසංිකක්ඛූනං, අචිරපක්කන්තස්සභගවයතො, එතෙයහොසි–‘‘ඉෙං 

යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතනඋද්යෙසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන
අත්ථං අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 
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‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛඅනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජව කිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණං සුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස 

විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථංවිභයජයයා’’ති? 

අථ යඛො යතසං ිකක්ඛූනං එතෙයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණයතො සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං 

සබ්රහ්මචාරීනං; පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා
සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’’ති. 

281. අථ යඛො යත ිකක්ඛූ යයනායස්මා මහාකච්චායනො 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනන සද්ධිං
සම්යමොදිංසු. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්නා යඛො යතිකක්ඛූආයස්මන්තංමහාකච්චානං

එතෙයවොචං – ‘‘ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො කච්චාන, භගවා සංඛිත්යතන
උද්යෙසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං
පවිට්යඨො– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘යතසං යනො, ආවුයසො කච්චාන, අම්හාකං, අචිරපක්කන්තස්ස

භගවයතො, එතෙයහොසි – ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන
උද්යෙසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං
පවිට්යඨො– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 
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‘‘යකො නු යඛො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස

විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයාති? යතසං

යනො, ආවුයසො කච්චාන, අම්හාකං එතෙයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණයතො සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං 
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා
සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’ති.විභජතායස්මාමහාකච්චායනො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොසාරත්ථියකොසාරගයවසීසාරපරියයසනං 
චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව මූලං

අතික්කම්ම ඛන්ධං සාඛාපලායස සාරං පරියයසිතබ්බං මඤ්යඤයය; එවං
සම්පෙමිෙං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත තං භගවන්තං අතිසිත්වා

අම්යහඑතමත්ථංපටිපුච්ඡිතබ්බංමඤ්ඤථ [මඤ්යඤථ (පී.)]. යසොහාවුයසො, 

භගවාජානංජානාති, පස්සංපස්සති, චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතො ධම්මභූයතො
බ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සොතා ධම්මස්සාමී
තථාගයතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං භගවන්තංයයව

එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, යථා යවො භගවා බයාකයරයය තථා නං
ධායරයයාථා’’ති. 

‘‘අද්ධාවුයසො කච්චාන, භගවා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, 
චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතොධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්ස
නින්යනතා අමතස්ස ොතා ධම්මස්සාමී තථාගයතො. යසො යචව පයනතස්ස

කායලො අයහොසියං භගවන්තංයයව එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම; යථා යනො
භගවා බයාකයරයය තථා නං ධායරයයාම. අපි චායස්මා මහාකච්චායනො

සත්ථුයචවසංවණ්ණයතොසම්භාවියතොචවිඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං; පයහොති
චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස 
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. 

විභජතායස්මාමහාකච්චායනොඅගරුංකරිත්වා’’ති [අගරුකරිත්වා )සී. සයා.

කං.පී.)]. 

‘‘යතන හාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මා මහාකච්චායනොඑතෙයවොච– 

‘‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනා විහාරංපවිට්යඨො– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

201 

පටුන 

ඉමස්ස යඛො අහං, ආවුයසො, භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස 
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං

ආජානාමි – 

282. ‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අතීතංඅන්වාගයමති? ඉතියමචක්ඛු අයහොසි
අතීතමද්ධානං ඉති රූපාති – තත්ථ ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං 

[ඡන්ෙරාගප්පටිබන්ධං )ක.)] යහොති විඤ්ඤාණං, ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා

විඤ්ඤාණස්සතෙිකනන්ෙති, තෙිකනන්ෙන්යතොඅතීතං අන්වාගයමති.ඉතියම
යසොතංඅයහොසිඅතීතමද්ධානංඉතිසද්ොති…යප.…ඉතියමඝානංඅයහොසි 

අතීතමද්ධානං ඉති ගන්ධාති…ඉතියම ජිව්හා අයහොසි අතීතමද්ධානං ඉති
රසාති…ඉතියම කායයොඅයහොසිඅතීතමද්ධානංඉතියඵොට්ඨබ්බාති…ඉති
යමමයනොඅයහොසිඅතීතමද්ධානංඉති ධම්මාති–තත්ථඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං

යහොති විඤ්ඤාණං, ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්ස තෙිකනන්ෙති, 

තෙිකනන්ෙන්යතො අතීතං අන්වාගයමති – එවං යඛො, ආවුයසො, අතීතං
අන්වාගයමති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අතීතං නාන්වාගයමති? ඉති යම චක්ඛු අයහොසි
අතීතමද්ධානං ඉති රූපාති – තත්ථ න ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති 

විඤ්ඤාණං, නඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්සනතෙිකනන්ෙති, න 
තෙිකනන්ෙන්යතො අතීතං නාන්වාගයමති. ඉති යම යසොතං අයහොසි 
අතීතමද්ධානංඉතිසද්ොති…යප.…ඉතියමඝානංඅයහොසිඅතීතමද්ධානං
ඉතිගන්ධාති…ඉති යමජිව්හාඅයහොසිඅතීතමද්ධානංඉතිරසාති…ඉතියම
කායයොඅයහොසිඅතීතමද්ධානංඉති යඵොට්ඨබ්බාති…ඉතියමමයනොඅයහොසි
අතීතමද්ධානං ඉති ධම්මාති – තත්ථ න ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති

විඤ්ඤාණං, නඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තාවිඤ්ඤාණස්ස, න තෙිකනන්ෙති, න

තෙිකනන්ෙන්යතො අතීතං නාන්වාගයමති – එවං යඛො, ආවුයසො, අතීතං 
නාන්වාගයමති. 

283. ‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අනාගතං පටිකඞ්ඛති? ඉති යම චක්ඛු සියා

අනාගතමද්ධානංඉතිරූපාති–අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභායචිත්තංපණෙහති, 

යචතයසො පණධානපච්චයා තෙිකනන්ෙති, තෙිකනන්ෙන්යතො අනාගතං 
පටිකඞ්ඛති.ඉතියමයසොතංසියාඅනාගතමද්ධානංඉතිසද්ොති…යප.…ඉති
යම ඝානං සියා අනාගතමද්ධානං ඉති ගන්ධාති… ඉති යම ජිව්හා සියා
අනාගතමද්ධානංඉතිරසාති…ඉතියම කායයොසියාඅනාගතමද්ධානංඉති
යඵොට්ඨබ්බාති… ඉති යම මයනො සියා අනාගතමද්ධානං ඉති ධම්මාති –

අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාය චිත්තං පණෙහති, යචතයසො පණධානපච්චයා

තෙිකනන්ෙති, තෙිකනන්ෙන්යතොඅනාගතංපටිකඞ්ඛති–එවංයඛො, ආවුයසො, 
අනාගතංපටිකඞ්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති? ඉති යම චක්ඛු සියා 
අනාගතමද්ධානං ඉති රූපාති – අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාය චිත්තං
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නප්පණෙහති, යචතයසො අප්පණධානපච්චයා න තෙිකනන්ෙති, න
තෙිකනන්ෙන්යතො අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති. ඉති යම යසොතං සියා
අනාගතමද්ධානංඉතිසද්ොති…යප.…ඉතියම ඝානංසියාඅනාගතමද්ධානං
ඉතිගන්ධාති…ඉතියමජිව්හාසියාඅනාගතමද්ධානංඉති රසාති…ඉතියම
කායයො සියා අනාගතමද්ධානං ඉති යඵොට්ඨබ්බාති… ඉති යම මයනො සියා 
අනාගතමද්ධානං ඉති ධම්මාති – අප්පටිලද්ධස්ස පටිලාභාය චිත්තං

නප්පණෙහති, යචතයසො අප්පණධානපච්චයා න තෙිකනන්ෙති, න

තෙිකනන්ෙන්යතොඅනාගතංනප්පටිකඞ්ඛති– එවංයඛො, ආවුයසො, අනාගතං
නප්පටිකඞ්ඛති. 

284. ‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති? 

යඤ්චාවුයසො, චක්ඛු යය ච රූපා – උභයයමතං පච්චප්පන්නං. තස්මිං යච

පච්චප්පන්යන ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං, 

ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්ස තෙිකනන්ෙති, තෙිකනන්ෙන්යතො 

පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති. යඤ්චාවුයසො, යසොතං යය ච

සද්ො…යප.… යඤ්චාවුයසො, ඝානංයයචගන්ධා…යාචාවුයසො, ජිව්හායය

චරසා…යයොචාවුයසො, කායයොයයච යඵොට්ඨබ්බා…යයොචාවුයසො, මයනො
යය ච ධම්මා – උභයයමතං පච්චප්පන්නං. තස්මිං යච පච්චප්පන්යන

ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං, ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා 

විඤ්ඤාණස්ස තෙිකනන්ෙති, තෙිකනන්ෙන්යතො පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු

සංහීරති– එවංයඛො, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුසංහීරති. 

‘‘කථඤ්ච, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න සංහීරති? 

යඤ්චාවුයසො, චක්ඛු යය ච රූපා – උභයයමතං පච්චප්පන්නං. තස්මිං යච

පච්චප්පන්යන න ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං, න

ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තාවිඤ්ඤාණස්සනතෙිකනන්ෙති, න තෙිකනන්ෙන්යතො

පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න සංහීරති. යඤ්චාවුයසො, යසොතං යය ච 

සද්ො…යප.…යඤ්චාවුයසො, ඝානංයයචගන්ධා…යාචාවුයසො, ජිව්හායය

චරසා…යයො චාවුයසො, කායයොයයචයඵොට්ඨබ්බා…යයොචාවුයසො, මයනො
යය ච ධම්මා – උභයයමතං පච්චප්පන්නං. තස්මිං යච පච්චප්පන්යන න 

ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධං යහොති විඤ්ඤාණං, න ඡන්ෙරාගප්පටිබද්ධත්තා

විඤ්ඤාණස්ස න තෙිකනන්ෙති, න තෙිකනන්ෙන්යතො පච්චප්පන්යනසු

ධම්යමසු න සංහීරති – එවං යඛො, ආවුයසො, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න
සංහීරති. 

285. ‘‘යංයඛොයනො, ආවුයසො, භගවාසංඛිත්යතනඋද්යෙසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.…  

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 
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‘‘ඉමස්ස යඛො අහං, ආවුයසො, භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස 
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං
ආජානාමි. ආකඞ්ඛමානා ච පන තුම්යහ ආයස්මන්යතො භගවන්තංයයව

උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, යථා යවො භගවා බයාකයරොති
තථානංධායරයයාථා’’ති. 

අථ යඛොයතිකක්ඛූආයස්මයතොමහාකච්චානස්ස භාසිතංඅිකනන්දිත්වා

අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො යත

ිකක්ඛූභගවන්තංඑතෙයවොචං–‘‘යංයඛොයනො, භන්යත, භගවාසංඛිත්යතන
උද්යෙසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන අත්ථං අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං
පවිට්යඨො– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං, අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො, 

එතෙයහොසි – ‘‘ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථං අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්ච යයොධම්මං, තත්ථතත්ථ විපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘‘යකො නුයඛො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස

විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’ති? යතසං

යනො, භන්යත, අම්හාකං එතෙයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මාමහාකච්චායනො
සත්ථුයචවසංවණ්ණයතොසම්භාවියතොචවිඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.පයහොති
චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස 
උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.

යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තං මහාකච්චානංඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’ති.

අථ යඛො මයං, භන්යත, යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමිම්හ; 
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උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානං එතමත්ථං පටිපුච්ඡිම්හ. යතසං

යනො, භන්යත, ආයස්මතාමහාකච්චායනනඉයමහිආකායරහිඉයමහිපයෙහි 

ඉයමහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථොවිභත්යතො’’ති. 

‘‘පණ්ඩියතො, ිකක්ඛයව, මහාකච්චායනො; මහාපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව 

මහාකච්චායනො. මං යචපි තුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, 
අහම්පි තං එවයමවං බයාකයරයයං යථා තං මහාකච්චායනන බයාකතං.

එයසො, යචයවතස්සඅත්යථො.එවඤ්ච නංධායරථා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

මහාකච්චානභද්යෙකරත්තසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. යලොමසකඞ්ගිෙභද්යෙකරත්තසුත්තං 

286. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා

යලොමසකඞ්ගියයො [යලොමසකකඞ්ගියයො )ටීකා)] සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො චන්ෙයනො යෙවපුත්යතො
අිකක්කන්තාය රත්තියා අිකක්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පංනියරොධාරාමං

ඔභායසත්වා යයනායස්මා යලොමසකඞ්ගියයො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො චන්ෙයනො

යෙවපුත්යතො ආයස්මන්තං යලොමසකඞ්ගියං එතෙයවොච – ‘‘ධායරසි ත්වං, 

ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චා’’ති? ‘‘න යඛො අහං, 

ආවුයසො, ධායරමි භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ත්වං

පනාවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චා’’ති? 

‘‘අහම්පියඛො, ිකක්ඛු, නධායරමිභද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්ච.

ධායරසි පන ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’’ති? ‘‘න යඛො අහං, 

ආවුයසො, ධායරමි භද්යෙකරත්තියයො ගාථා. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි 

භද්යෙකරත්තියයොගාථා’’ති? ‘‘ධායරමියඛොඅහං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තියයො

ගාථා’’ති. ‘‘යථා කථං පන ත්වං, ආවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තියයො

ගාථා’’ති? ‘‘එකමිෙං, ිකක්ඛු, සමයං භගවා යෙයවසු තාවතිංයසසු විහරති
පාරිච්ඡත්තකමූයලපණ්ඩුකම්බලසිලායං.තර භගවායෙවානංතාවතිංසානං 
භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චඅභාසි– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛඅනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 
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නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවං විහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

‘‘එවංයඛොඅහං, ිකක්ඛු, ධායරමිභද්යෙකරත්තියයොගාථා. උග්ගණ්හාහි

ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්චවිභඞ්ගඤ්ච; පරියාපුණාහිත්වං, 

ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; ධායරහි ත්වං, ිකක්ඛු, 

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. අත්ථසංහියතො, ිකක්ඛු, 
භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙයසො ච විභඞ්යගො ච ආදිබ්රහ්මචරියයකො’’ති.
ඉෙමයවොචචන්ෙයනොයෙවපුත්යතො.ඉෙංවත්වා තත්යථවන්තරධාය. 

287. අථ යඛො ආයස්මා යලොමසකඞ්ගියයො තස්සා රත්තියා අච්චයයන 

යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොය යයන සාවත්ථි යතන චාරිකං 
පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන සාවත්ථි යජතවනං

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මායලොමසකඞ්ගියයොභගවන්තංඑතෙයවොච – 

‘‘එකමිොහං, භන්යත, සමයං සක්යකසු විහරාමි කපිලවත්ථුස්මිං 

නියරොධාරායම.අථයඛො, භන්යත, අඤ්ඤතයරොයෙවපුත්යතොඅිකක්කන්තාය
රත්තියා අිකක්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං නියරොධාරාමං ඔභායසත්වා

යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං

ඨියතො යඛො, භන්යත, යසො යෙවපුත්යතො මං එතෙයවොච – ‘ධායරසි ත්වං, 

ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චා’ති? එවං වුත්යත අහං, 

භන්යත, තං යෙවපුත්තං එතෙයවොචං – ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, ධායරමි 

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චා’ති? ‘අහම්පි යඛො, ිකක්ඛු, න

ධායරමි භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. ධායරසි පන ත්වං, 

ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’ති? ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, ධායරමි

භද්යෙකරත්තියයො ගාථා. ත්වං පනාවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තියයො

ගාථා’ති? ‘ධායරමියඛොඅහං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තියයොගාථා’ති.‘යථා කථං

පන ත්වං, ආවුයසො, ධායරසි භද්යෙකරත්තියයො ගාථා’ති? එකමිෙං, ිකක්ඛු, 

සමයං භගවා යෙයවසු තාවතිංයසසු විහරති පාරිච්ඡත්තකමූයල

පණ්ඩුකම්බලසිලායං. තර යඛො භගවා යෙවානං තාවතිංසානං
භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චඅභාසි– 

‘‘අතීතංනාන්වාගයමයය…යප.… 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

206 

පටුන 

‘‘එවං යඛොඅහං, ිකක්ඛු, ධායරමි භද්යෙකරත්තියයොගාථා.උග්ගණ්හාහි

ත්වං, ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; පරියාපුණාහිත්වං, 

ිකක්ඛු, භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච; ධායරහි ත්වං, ිකක්ඛු, 

භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්ච. අත්ථසංහියතො, ිකක්ඛු, 
භද්යෙකරත්තස්ස උද්යෙයසො ච විභඞ්යගො ච ආදිබ්රහ්මචරියයකො’ති.

ඉෙමයවොච, භන්යත, යසොයෙවපුත්යතො; ඉෙං වත්වාතත්යථවන්තරධාය.සාධු

යම, භන්යත, භගවාභද්යෙකරත්තස්සඋද්යෙසඤ්ච විභඞ්ගඤ්චයෙයසතූ’’ති. 

288. ‘‘ජානාසි පනත්වං, ිකක්ඛු, තංයෙවපුත්ත’’න්ති? ‘‘න යඛො අහං, 

භන්යත, ජානාමි තං යෙවපුත්ත’’න්ති. ‘‘චන්ෙයනො නාම යසො, ිකක්ඛු, 

යෙවපුත්යතො.චන්ෙයනො, ිකක්ඛු, යෙවපුත්යතොඅට්ඨිංකත්වා [අට්ඨිකත්වා)සී.

සයා.කං. පී.)] මනසිකත්වාසබ්බයචතසා [සබ්බං යචතයසො )සී. සයා.කං.

පී.), සබ්බං යචතසා )ක.)] සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති.

යතන හි, ිකක්ඛු, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොආයස්මායලොමසකඞ්ගියයොභගවයතො පච්චස්යසොසි.භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 

‘‘පච්චප්පන්නඤ්චයයොධම්මං, තත්ථතත්ථවිපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජවකිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණංසුයව; 

න හියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනන මච්චනා; 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනි’’. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛු, අතීතං අන්වාගයමති…යප.… එවං යඛො, ිකක්ඛු, 

අතීතංඅන්වාගයමති.කථඤ්ච, ිකක්ඛු, අතීතංනාන්වාගයමති…යප.… එවං

යඛො, ිකක්ඛු, අතීතං නාන්වාගයමති. කථඤ්ච, ිකක්ඛු, අනාගතං

පටිකඞ්ඛති…යප.… එවං යඛො, ිකක්ඛු, අනාගතං පටිකඞ්ඛති. කථඤ්ච, 

ිකක්ඛු, අනාගතං නප්පටිකඞ්ඛති…යප.… එවං යඛො, ිකක්ඛු, අනාගතං

නප්පටිකඞ්ඛති.කථඤ්ච, ිකක්ඛු, පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුසංහීරති…යප.…

එවං යඛො, ිකක්ඛු, පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු සංහීරති. කථඤ්ච, ිකක්ඛු, 

පච්චප්පන්යනසු ධම්යමසු න සංහීරති…යප.… එවං යඛො, ිකක්ඛු, 
පච්චප්පන්යනසුධම්යමසුනසංහීරති. 

‘‘අතීතං නාන්වාගයමයය, නප්පටිකඞ්යඛ අනාගතං; 

යෙතීතංපහීනංතං, අප්පත්තඤ්චඅනාගතං. 
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‘‘පච්චප්පන්නඤ්ච යයොධම්මං, තත්ථතත්ථ විපස්සති; 

අසංහීරංඅසංකුප්පං, තංවිද්වාමනුබ්රහූයය. 

‘‘අජ්යජව කිච්චමාතප්පං, යකොජඤ්ඤාමරණං සුයව; 

නහියනොසඞ්ගරංයතන, මහායසයනනමච්චනා. 

‘‘එවංවිහාරිංආතාපිං, අයහොරත්තමතන්දිතං; 

තංයවභද්යෙකරත්යතොති, සන්යතොආචික්ඛයතමුනී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා යලොමසකඞ්ගියයො භගවයතො
භාසිතං අිකනන්දීති. 

යලොමසකඞ්ගියභද්යෙකරත්තසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චූළකම්මවිභඞ් සුත්තං [සුභසුත්තන්තිපි වුච්චති] 

289. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන, 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සුයභො මාණයවො යතොයෙයයපුත්යතො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො සුයභොමාණයවොයතොයෙයයපුත්යතොභගවන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘යකො නු යඛො, යභො යගොතම, යහතු යකො පච්චයයො යයන

මනුස්සානංයයව සතං මනුස්සභූතානං දිස්සන්ති හීනප්පණීතතා? දිස්සන්ති

හි, යභො යගොතම, මනුස්සා අප්පායුකා, දිස්සන්ති දීඝායුකා; දිස්සන්ති

බව්හාබාධා [බහ්වාබාධා )සයා. කං. ක.)], දිස්සන්ති අප්පාබාධා; දිස්සන්ති

දුබ්බණ්ණා, දිස්සන්ති වණ්ණවන්යතො; දිස්සන්ති අප්යපසක්ඛා, දිස්සන්ති

මයහසක්ඛා; දිස්සන්ති අප්පයභොගා, දිස්සන්ති මහායභොගා; දිස්සන්ති 

නීචකුලීනා, දිස්සන්ති උච්චාකුලීනා; දිස්සන්ති දුප්පඤ්ඤා, දිස්සන්ති 

පඤ්ඤවන්යතො [පඤ්ඤාවන්යතො )සී. පී.)]. යකො නු යඛො, යභො යගොතම, 
යහතුයකොපච්චයයොයයනමනුස්සානංයයවසතං මනුස්සභූතානංදිස්සන්ති

හීනප්පණීතතා’’ති? 

‘‘කම්මස්සකා, මාණව, සත්තා කම්මොයාො කම්මයයොනී කම්මබන්ධූ 

[කම්මයයොනි කම්මබන්ධු )සී.)] කම්මප්පටිසරණා. කම්මං සත්යත විභජති
යදිෙං – හීනප්පණීතතායාති. න යඛො අහං ඉමස්ස යභොයතො යගොතමස්ස
සංඛිත්යතනභාසිතස්සවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිභත්තස්සවිත්ථායරන අත්ථං
ආජානාමි.සාධු යමභවංයගොතයමොතථාධම්මංයෙයසතුයථාඅහං ඉමස්ස
යභොයතො යගොතමස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං
අවිභත්තස්ස විත්ථායරනඅත්ථංආජායනයය’’න්ති. 
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290. ‘‘යතන හි, මාණව, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො සුයභො මාණයවො යතොයෙයයපුත්යතො
භගවයතොපච්චස්යසොසි. භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා පාණාතිපාතී යහොති 
ලුද්යෙො යලොහිතපාණ හතපහයත නිවිට්යඨො අෙයාපන්යනො පාණභූයතසු 

[සබ්බපාණභූයතසු )සී. ක.)]. යසො යතන කම්යමන එවං සමත්යතන එවං 

සමාදින්යනන [සමාදිණ්යණන)පී.ක.)] කායස්ස යභොපරංමරණාඅපායං
දුග්ගතිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. යනො යච කායස්ස යභො පරංමරණා

අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං ආගච්ඡති

යත්ථයත්ථපච්චාජායතිඅප්පායුයකොයහොති. අප්පායුකසංවත්තනිකාඑසා, 

මාණව, පටිපොයදිෙං–පාණාතිපාතීයහොතිලුද්යෙොයලොහිතපාණහතපහයත
නිවිට්යඨො අෙයාපන්යනොපාණභූයතසු. 

‘‘ඉධපන, මාණව, එකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවාපාණාතිපාතංපහාය 

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතෙණ්යඩො නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී
ෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීවිහරති.යසොයතනකම්යමනඑවං
සමත්යතන එවං සමාදින්යනන කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකං උපපජ්ජති. යනො යච කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං

යලොකං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තංආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති

දීඝායුයකො යහොති. දීඝායුකසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො යදිෙං –
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතෙණ්යඩො

නිහිතසත්යථො, ලජ්ජීෙයාපන්යනො සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පීවිහරති. 

291. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා සත්තානං

වියහඨකජාතියකොයහොති, පාණනාවායලඩ්ඩුනාවාෙණ්යඩනවාසත්යථන 
වා.යසොයතනකම්යමනඑවංසමත්යතනඑවංසමාදින්යනනකායස්සයභො
පරංමරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.යනොයචකායස්ස

යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සයච
මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති බව්හාබායධො යහොති.

බව්හාබාධසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො යදිෙං – සත්තානං 
වියහඨකජාතියකොයහොතිපාණනාවායලඩ්ඩුනාවාෙණ්යඩනවාසත්යථන
වා. 

‘‘ඉධ පන, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා සත්තානං 
අවියහඨකජාතියකොයහොතිපාණනාවායලඩ්ඩුනාවාෙණ්යඩනවාසත්යථන
වා.යසොයතනකම්යමන එවංසමත්යතනඑවංසමාදින්යනනකායස්සයභො
පරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති. යනොයචකායස්සයභොපරං

මරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති, සයචමනුස්සත්තං ආගච්ඡතියත්ථ

යත්ථ පච්චාජායති අප්පාබායධො යහොති. අප්පාබාධසංවත්තනිකා එසා, 
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මාණව, පටිපො යදිෙං – සත්තානං අවියහඨකජාතියකො යහොති පාණනා වා 
යලඩ්ඩුනාවාෙණ්යඩනවාසත්යථනවා. 

292. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථීවා පුරියසොවායකොධයනොයහොති 
උපායාසබහුයලො.අප්පම්පි වුත්යතොසමායනොඅිකසජ්ජතිකුප්පති බයාපජ්ජති
පතිට්ඨීයති යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. යසො යතන 
කම්යමනඑවංසමත්යතනඑවංසමාදින්යනනකායස්සයභො පරංමරණා
අපායං දුග්ගතිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. යනො යචකායස්ස යභො පරං

මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං
ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති දුබ්බණ්යණො යහොති.

දුබ්බණ්ණසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො යදිෙං – යකොධයනො යහොති

උපායාසබහුයලො; අප්පම්පිවුත්යතොසමායනොඅිකසජ්ජතිකුප්පතිබයාපජ්ජති
පතිට්ඨීයතියකොපඤ්ච යෙොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති. 

‘‘ඉධපන, මාණව, එකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවාඅක්යකොධයනොයහොති 

අනුපායාසබහුයලො; බහුම්පි වුත්යතො සමායනො නාිකසජ්ජති න කුප්පති න
බයාපජ්ජති න පතිට්ඨීයති න යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකයරොති. යසො යතන කම්යමන එවං සමත්යතන එවං සමාදින්යනන
කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති. යනො යච

කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති, සයච 
මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති පාසාදියකො යහොති. 

පාසාදිකසංවත්තනිකාඑසා, මාණව, පටිපොයදිෙං – අක්යකොධයනොයහොති

අනුපායාසබහුයලො; බහුම්පි වුත්යතො සමායනො නාිකසජ්ජති න කුප්පති න
බයාපජ්ජති න පතිට්ඨීයති න යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකයරොති. 

293. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා ඉස්සාමනයකො 

යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්ෙනපූජනාසු ඉස්සති උපදුස්සති
ඉස්සංබන්ධති.යසො යතනකම්යමනඑවංසමත්යතනඑවංසමාදින්යනන
කායස්සයභොපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.යනො

යචකායස්සයභොපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතං නිරයංඋපපජ්ජති, 
සයචමනුස්සත්තංආගච්ඡතියත්ථයත්ථපච්චාජායතිඅප්යපසක්යඛො යහොති.

අප්යපසක්ඛසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො යදිෙං – ඉස්සාමනයකො

යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්ෙනපූජනාසු ඉස්සති උපදුස්සති
ඉස්සංබන්ධති. 

‘‘ඉධ පන, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අනිස්සාමනයකො

යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්ෙනපූජනාසු න ඉස්සති න
උපදුස්සතින ඉස්සං බන්ධති. යසො යතනකම්යමන එවං සමත්යතනඑවං
සමාදින්යනනකායස්සයභොපරං මරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.
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පටුන 

යනො යචකායස්සයභොපරං මරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති, සයච
මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති මයහසක්යඛො යහොති.

මයහසක්ඛසංවත්තනිකා එසා, මාණව, පටිපො යදිෙං – අනිස්සාමනයකො

යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්ෙනපූජනාසු න ඉස්සති න
උපදුස්සතිනඉස්සංබන්ධති. 

294. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා න ොතා යහොති 
සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං
මාලාගන්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. යසො යතන කම්යමන එවං
සමත්යතනඑවංසමාදින්යනනකායස්සයභො පරංමරණාඅපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. යනො යච කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං

දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ

යත්ථ පච්චාජායති අප්පයභොයගො යහොති. අප්පයභොගසංවත්තනිකා එසා, 

මාණව, පටිපොයදිෙං – නොතායහොතිසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවාඅන්නං
පානංවත්ථං යානංමාලාගන්ධවියලපනංයසයයාවසථපදීයපයයං. 

‘‘ඉධපන, මාණව, එකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවාොතායහොතිසමණස්ස 
වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං 
යසයයාවසථපදීයපයයං. යසො යතන කම්යමන එවං සමත්යතන එවං
සමාදින්යනනකායස්සයභො පරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.

යනොයචකායස්සයභොපරංමරණාසුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජති, සයච
මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති මහායභොයගො යහොති. 

මහායභොගසංවත්තනිකාඑසා, මාණව, පටිපොයදිෙං–ොතායහොතිසමණස්ස
වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං 
යසයයාවසථපදීයපයයං. 

295. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා ථද්යධො යහොති 

අතිමානී – අිකවායෙතබ්බං න අිකවායෙති, පච්චට්ඨාතබ්බං න පච්චට්යඨති, 

ආසනාරහස්සනආසනංයෙති, මග්ගාරහස්සනමග්ගංයෙති, සක්කාතබ්බං

න සක්කයරොති, ගරුකාතබ්බං න ගරුකයරොති, මායනතබ්බං න මායනති, 
පූයජතබ්බං න පූයජති. යසො යතන කම්යමන එවං සමත්යතන එවං
සමාදින්යනනකායස්සයභොපරංමරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති.යනොයචකායස්සයභො පරංමරණාඅපායං දුග්ගතිංවිනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති

නීචකුලීයනොයහොති. නීචකුලීනසංවත්තනිකාඑසා, මාණව, පටිපොයදිෙං –

ථද්යධො යහොති අතිමානී; අිකවායෙතබ්බං නඅිකවායෙති, පච්චට්ඨාතබ්බංන

පච්චට්යඨති, ආසනාරහස්සනආසනංයෙති, මග්ගාරහස්සනමග්ගංයෙති, 

සක්කාතබ්බංන සක්කයරොති, ගරුකාතබ්බං න ගරුකයරොති, මායනතබ්බං

නමායනති, පූයජතබ්බංනපූයජති. 
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පටුන 

‘‘ඉධ පන, මාණව, එකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අත්ථද්යධො යහොති

අනතිමානී; අිකවායෙතබ්බං අිකවායෙති, පච්චට්ඨාතබ්බං පච්චට්යඨති, 

ආසනාරහස්ස ආසනං යෙති, මග්ගාරහස්ස මග්ගං යෙති, සක්කාතබ්බං 

සක්කයරොති, ගරුකාතබ්බංගරුකයරොති, මායනතබ්බංමායනති, පූයජතබ්බං
පූයජති.යසොයතන කම්යමනඑවංසමත්යතනඑවංසමාදින්යනන කායස්ස
යභොපරංමරණා සුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.යනොයචකායස්සයභො

පරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං උපපජ්ජති, සයචමනුස්සත්තං ආගච්ඡති
යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති උච්චාකුලීයනො යහොති. උච්චාකුලීනසංවත්තනිකා

එසා, මාණව, පටිපොයදිෙං–අත්ථද්යධො යහොතිඅනතිමානී; අිකවායෙතබ්බං

අිකවායෙති, පච්චට්ඨාතබ්බං පච්චට්යඨති, ආසනාරහස්ස ආසනං යෙති, 

මග්ගාරහස්ස මග්ගං යෙති, සක්කාතබ්බං සක්කයරොති, ගරුකාතබ්බං

ගරුකයරොති, මායනතබ්බංමායනති, පූයජතබ්බංපූයජති. 

296. ‘‘ඉධ, මාණව, එකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවාසමණංවා බ්රාහ්මණං

වා උපසඞ්කමිත්වා න පරිපුච්ඡිතා යහොති – ‘කිං, භන්යත, කුසලං, කිං 

අකුසලං; කිංසාවජ්ජං, කිංඅනවජ්ජං; කිංයසවිතබ්බං, කිංනයසවිතබ්බං; 

කිං යම කරීයමානං දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය යහොති, කිං වා පන යම

කරීයමානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය යහොතී’ති? යසො යතන කම්යමන එවං
සමත්යතනඑවංසමාදින්යනනකායස්සයභොපරංමරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. යනො යච කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං 

දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ

යත්ථ පච්චාජායතිදුප්පඤ්යඤොයහොති.දුප්පඤ්ඤසංවත්තනිකාඑසා, මාණව, 

පටිපො යදිෙං – සමණං වා බ්රාහ්මණං වා උපසඞ්කමිත්වා න පරිපුච්ඡිතා

යහොති–‘කිං, භන්යත, කුසලං, කිංඅකුසලං; කිංසාවජ්ජං, කිංඅනවජ්ජං; කිං

යසවිතබ්බං, කිං න යසවිතබ්බං; කිං යම කරීයමානං දීඝරත්තං අහිතාය

දුක්ඛාය යහොති, කිං වා පන යම කරීයමානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය

යහොතී’’’ති? 

‘‘ඉධ පන, මාණව, එකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවා සමණංවාබ්රාහ්මණං

වාඋපසඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡිතායහොති–‘කිං, භන්යත, කුසලං, කිංඅකුසලං; 

කිං සාවජ්ජං, කිං අනවජ්ජං; කිං යසවිතබ්බං, කිංන යසවිතබ්බං; කිං යම 

කරීයමානං දීඝරත්තංඅහිතාය දුක්ඛායයහොති, කිංවාපනයමකරීයමානං

දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය යහොතී’ති? යසො යතනකම්යමන එවං සමත්යතන
එවං සමාදින්යනන කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං
උපපජ්ජති. යනො යච කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං

උපපජ්ජති, සයච මනුස්සත්තං ආගච්ඡති යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති 

මහාපඤ්යඤොයහොති.මහාපඤ්ඤසංවත්තනිකාඑසා, මාණව, පටිපොයදිෙං–

සමණංවා බ්රාහ්මණංවාඋපසඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡිතායහොති–‘කිං, භන්යත, 

කුසලං, කිං අකුසලං; කිංසාවජ්ජං, කිංඅනවජ්ජං; කිංයසවිතබ්බං, කිංන 
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යසවිතබ්බං; කිංයමකරීයමානංදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායයහොති, කිංවා

පනයම කරීයමානංදීඝරත්තංහිතායසුඛායයහොතී’’’ති? 

297. ‘‘ඉතියඛො, මාණව, අප්පායුකසංවත්තනිකාපටිපො අප්පායුකත්තං

උපයනති, දීඝායුකසංවත්තනිකා පටිපො දීඝායුකත්තං උපයනති; 

බව්හාබාධසංවත්තනිකා පටිපො බව්හාබාධත්තං උපයනති, 

අප්පාබාධසංවත්තනිකා පටිපො අප්පාබාධත්තං උපයනති; 

දුබ්බණ්ණසංවත්තනිකා පටිපො දුබ්බණ්ණත්තං උපයනති, 

පාසාදිකසංවත්තනිකා පටිපො පාසාදිකත්තං උපයනති; 

අප්යපසක්ඛසංවත්තනිකා පටිපො අප්යපසක්ඛත්තං උපයනති, 

මයහසක්ඛසංවත්තනිකා පටිපො මයහසක්ඛත්තං උපයනති; 

අප්පයභොගසංවත්තනිකා පටිපො අප්පයභොගත්තං උපයනති, 

මහායභොගසංවත්තනිකා පටිපො මහායභොගත්තං උපයනති; 

නීචකුලීනසංවත්තනිකා පටිපො නීචකුලීනත්තං උපයනති, 

උච්චාකුලීනසංවත්තනිකා පටිපො උච්චාකුලීනත්තං උපයනති; 

දුප්පඤ්ඤසංවත්තනිකා පටිපො දුප්පඤ්ඤත්තං උපයනති, 

මහාපඤ්ඤසංවත්තනිකා පටිපො මහාපඤ්ඤත්තං උපයනති. කම්මස්සකා, 

මාණව, සත්තා කම්මොයාො කම්මයයොනී කම්මබන්ධූ කම්මප්පටිසරණා.
කම්මංසත්යතවිභජතියදිෙං– හීනප්පණීතතායා’’ති. 

එවංවුත්යත, සුයභොමාණයවොයතොයෙයයපුත්යතොභගවන්තංඑතෙයවොච

– ‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම! යසයයථාපි, 

යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්සවා මග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

– ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු 
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

චූළකම්මවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. මහාකම්මවිභඞ් සුත්තං 

298. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සමිද්ධි
අරඤ්ඤකුටිකායං විහරති. අථ යඛො යපොතලිපුත්යතො පරිබ්බාජයකො
ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො යයනායස්මා සමිද්ධි

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා සමිද්ධිනා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යපොතලිපුත්යතො පරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තං සමිද්ධිං

එතෙයවොච–‘‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො සමිද්ධි, සමණස්සයගොතමස්සසුතං, 
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සම්මුඛා පටිග්ගහිතං – ‘යමොඝං කායකම්මං යමොඝං වචීකම්මං, 

මයනොකම්මයමවසච්ච’න්ති.අත්ථිචසා [අත්ථියචසා (සී.ක.)] සමාපත්ති

යංසමාපත්තිංසමාපන්යනොනකිඤ්චි යවදියතී’’ති? ‘‘මා යහවං, ආවුයසො

යපොතලිපුත්ත, අවච; (මා යහවං, ආවුයසො යපොතලිපුත්ත, අවච;) [( ) සයා.
කං.යපොත්ථයකසුනත්ථි] මාභගවන්තංඅබ්භාචික්ඛි. නහිසාධුභගවයතො
අබ්භක්ඛානං. න හි භගවා එවං වයෙයය – ‘යමොඝං කායකම්මං යමොඝං 

වචීකම්මං, මයනොකම්මයමවසච්ච’න්ති.අත්ථිචයඛො [අත්ථියචවයඛො (සී.

ක.)] සා, ආවුයසො, සමාපත්ති යං සමාපත්තිං සමාපන්යනො න කිඤ්චි 

යවදියතී’’ති. ‘‘කීවචිරං පබ්බජියතොසි, ආවුයසො සමිද්ධී’’ති? ‘‘න චිරං, 

ආවුයසො!තීණ වස්සානී’’ති. ‘‘එත්ථ ොනිමයං යථයරිකක්ඛූකිං වක්ඛාම, 

යර හි නාම එවංනයවො ිකක්ඛු [නවයකන ිකක්ඛුනා )ක.)] සත්ථාරං

පරිරක්ඛිතබ්බං මඤ්ඤස්සති. සඤ්යචතනිකං, ආවුයසො සමිද්ධි, කම්මං 

කත්වා කායයන වාචාය මනසා කිං යසො යවදියතී’’ති? ‘‘සඤ්යචතනිකං, 

ආවුයසොයපොතලිපුත්ත, කම්මං කත්වාකායයනවාචායමනසා දුක්ඛංයසො
යවදියතී’’ති. අථ යඛො යපොතලිපුත්යතො පරිබ්බාජයකො ආයස්මයතො

සමිද්ධිස්ස භාසිතං යනව අිකනන්දි නප්පටික්යකොසි; අනිකනන්දිත්වා 
අප්පටික්යකොසිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

299. අථ යඛො ආයස්මා සමිද්ධි අචිරපක්කන්යත යපොතලිපුත්යත 

පරිබ්බාජයක යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
ආයස්මතා ආනන්යෙන සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
සමිද්ධි යාවතයකො අයහොසි යපොතලිපුත්යතන පරිබ්බාජයකන සද්ධිං
කථාසල්ලායපොතංසබ්බංආයස්මයතො ආනන්ෙස්සආයරොයචසි. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙො ආයස්මන්තං සමිද්ධිං එතෙයවොච –

‘‘අත්ථි යඛො ඉෙං, ආවුයසො සමිද්ධි, කථාපාභතං භගවන්තං ෙස්සනාය. 

ආයාමාවුයසො සමිද්ධි, යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං භගවයතොආයරොයචස්සාම.යථා යනොභගවා බයාකරිස්සතිතථා
නං ධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා සමිද්ධි ආයස්මයතො
ආනන්ෙස්ස පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා ච ආනන්යෙො ආයස්මා ච සමිද්ධි යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යාවතයකො
අයහොසි ආයස්මයතො සමිද්ධිස්ස යපොතලිපුත්යතන පරිබ්බාජයකන සද්ධිං

කථාසල්ලායපො තං සබ්බං භගවයතො ආයරොයචසි. එවං වුත්යත, භගවා

ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘ෙස්සනම්පි යඛො අහං, ආනන්ෙ, 

යපොතලිපුත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස නාිකජානාමි, කුයතො පයනවරූපං 

කථාසල්ලාපං? ඉමිනා ච, ආනන්ෙ, සමිද්ධිනා යමොඝපුරියසන
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යපොතලිපුත්තස්ස පරිබ්බාජකස්සවිභජ්ජබයාකරණීයයොපඤ්යහොඑකංයසන

බයාකයතො’’ති.එවංවුත්යත, ආයස්මාඋොයීභගවන්තංඑතෙයවොච–‘‘සයච

පන [කිංපන)ක.)], භන්යත, ආයස්මතාසමිද්ධිනාඉෙංසන්ධායභාසිතං–
යංකිඤ්චියවෙයතංතං දුක්ඛස්මි’’න්ති. 

300. අථයඛො [එවංවුත්යත)සයා. කං.)] භගවාආයස්මන්තංආනන්ෙං

ආමන්යතසි – ‘‘පස්සසි යනො ත්වං, ආනන්ෙ, ඉමස්ස උොයස්ස

යමොඝපුරිසස්ස උම්මඞ්ගං [උම්මග්ගං )සී. සයා. කං. පී.), උමඞ්ගං )ක.)]? 

අඤ්ඤාසිං යඛො අහං, ආනන්ෙ – ‘ඉොයනවායං උොයී යමොඝපුරියසො

උම්මුජ්ජමායනො අයයොනියසො උම්මුජ්ජිස්සතී’ති. ආදිංයයව [ආදියසොව )සී.

පී.), ආදියයව )ක.)], ආනන්ෙ, යපොතලිපුත්යතන පරිබ්බාජයකන තිස්යසො

යවෙනා පුච්ඡිතා. සචායං, ආනන්ෙ, සමිද්ධි යමොඝපුරියසො යපොතලිපුත්තස්ස 

පරිබ්බාජකස්සඑවංපුට්යඨොඑවංබයාකයරයය – ‘සඤ්යචතනිකං, ආවුයසො

යපොතලිපුත්ත, කම්මං කත්වා කායයන වාචාය මනසා සුඛයවෙනීයං සුඛං

යසො යවෙයති; සඤ්යචතනිකං, ආවුයසො යපොතලිපුත්ත, කම්මං කත්වා

කායයනවාචායමනසා දුක්ඛයවෙනීයංදුක්ඛංයසොයවෙයති; සඤ්යචතනිකං, 

ආවුයසො යපොතලිපුත්ත, කම්මං කත්වා කායයන වාචාය මනසා
අදුක්ඛමසුඛයවෙනීයං අදුක්ඛමසුඛං යසො යවෙයතී’ති. එවං බයාකරමායනො 

යඛො, ආනන්ෙ, සමිද්ධියමොඝපුරියසොයපොතලිපුත්තස්ස පරිබ්බාජකස්සසම්මා

)බයාකරමායනො) [( ) නත්ථි )සී. සයා. කං. පී.)] බයාකයරයය. අපි ච, 

ආනන්ෙ, යකච [යකචි)ක.)] අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාබාලාඅබයත්තා

යකච තථාගතස්සමහාකම්මවිභඞ්ගංජානිස්සන්ති? සයචතුම්යහ, ආනන්ෙ, 
සුයණයයාථ තථාගතස්සමහාකම්මවිභඞ්ගංවිභජන්තස්සා’’ති. 

‘‘එතස්ස, භගවා, කායලො, එතස්ස, සුගත, කායලො යං භගවා 

මහාකම්මවිභඞ්ගං විභයජයය. භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති.

‘‘යතන හානන්ෙ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පච්චස්යසොසි. භගවා
එතෙයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, ආනන්ෙ, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 

කතයමචත්තායරො? ඉධානන්ෙ, එකච්යචොපුග්ගයලොඉධපාණාතිපාතීයහොති, 

අදින්නාොයීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති, පිසුණවායචො

යහොති, ඵරුසවායචො යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති, අිකජ්ඣාලු යහොති, 

බයාපන්නචිත්යතො යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨි යහොති. යසො කායස්ස යභො පරං
මරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඉධ පනානන්ෙ, එකච්යචො පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතී යහොති, 

අදින්නාොයීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති, පිසුණවායචො

යහොති, ඵරුසවායචො යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති, අිකජ්ඣාලු යහොති, 
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බයාපන්නචිත්යතො යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨි යහොති. යසො කායස්ස යභො පරං
මරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඉධානන්ෙ, එකච්යචො පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතොයහොති, 

අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 

මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ඵරුසාය

වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අනිකජ්ඣාලු

යහොති, අබයාපන්නචිත්යතොයහොති, සම්මාදිට්ඨියහොති.යසොකායස්සයභො
පරංමරණාසුගතිං සග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඉධ පනානන්ෙ, එකච්යචො පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො

යහොති, මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, 

ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, 

අනිකජ්ඣාලු යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, සම්මාදිට්ඨි යහොති. යසො
කායස්සයභොපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති. 

301. ‘‘ඉධානන්ෙ, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා ආතප්පමන්වාය
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමාෙමන්වාය 

සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති යථාසමාහියත
චිත්යතදිබ්යබන චක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනඅමුංපුග්ගලං
පස්සති – ඉධ පාණාතිපාතිං අදින්නාොයං කායමසුමිච්ඡාචාරිං මුසාවාදිං
පිසුණවාචං ඵරුසවාචං සම්ඵප්පලාපිං අිකජ්ඣාලුං බයාපන්නචිත්තං
මිච්ඡාදිට්ඨිං කායස්ස යභො පරං මරණා පස්සති අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං

නිරයං උපපන්නං. යසො එවමාහ – ‘අත්ථි කිර, යභො, පාපකානි කම්මානි, 

අත්ථි දුච්චරිතස්ස විපායකො. අමාහං [අපාහං )සී. පී. ක.) අමුං + අහං =
අමාහං-ඉති පෙවිභායගො] පුග්ගලං අද්ෙසං ඉධ පාණාතිපාතිං
අදින්නාොයං…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිං කායස්ස යභො පරං මරණා පස්සාමි

අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්න’න්ති.යසොඑවමාහ–‘යයොකිර, 

යභො, පාණාතිපාතීඅදින්නාොයී…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨි, සබ්යබොයසොකායස්ස
යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. යය එවං

ජානන්ති, යත සම්මා ජානන්ති; යය අඤ්ඤථා ජානන්ති, මිච්ඡා යතසං

ඤාණ’න්ති [මිච්ඡා යත සඤ්ජානන්ති )ක.)]. ඉති යසො යයෙව තස්ස සාමං

ඤාතං සාමං දිට්ඨං සාමං විදිතං තයෙවතත්ථථාමසා පරාමාසා [පරාමස්ස

)සී.පී.)] අිකනිවිස්සයවොහරති–‘ඉෙයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඉධපනානන්ෙ, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාආතප්පමන්වාය 
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමාෙමන්වාය
සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති යථාසමාහියත
චිත්යතදිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකනඅමුංපුග්ගලං
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පස්සති – ඉධ පාණාතිපාතිං අදින්නාොයං…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිං, කායස්ස
යභොපරංමරණාපස්සතිසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපන්නං.යසො එවමාහ–

‘නත්ථිකිර, යභො, පාපකානිකම්මානි, නත්ථිදුච්චරිතස්සවිපායකො.අමාහං 

පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ පාණාතිපාතිං අදින්නාොයං…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිං, 
කායස්ස යභොපරංමරණාපස්සාමිසුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපන්න’න්ති.

යසො එවමාහ – ‘යයො කිර, යභො, පාණාතිපාතී අදින්නාොයී…යප.… 

මිච්ඡාදිට්ඨි, සබ්යබොයසොකායස්සයභොපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකං

උපපජ්ජති.යය එවංජානන්තියතසම්මාජානන්ති; යයඅඤ්ඤථාජානන්ති, 
මිච්ඡායතසංඤාණ’න්ති. ඉතියසොයයෙවතස්සසාමංඤාතංසාමං දිට්ඨං
සාමංවිදිතංතයෙවතත්ථථාමසාපරාමාසා අිකනිවිස්සයවොහරති–‘ඉෙයමව

සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඉධානන්ෙ, එකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ආතප්පමන්වාය 

පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමාෙමන්වාය
සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති යථාසමාහියත
චිත්යතදිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකනඅමුංපුග්ගලං
පස්සති – ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරතං අදින්නාොනා පටිවිරතං
කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරතංමුසාවාොපටිවිරතං පිසුණායවාචායපටිවිරතං
ඵරුසාය වාචාය පටිවිරතං සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතං අනිකජ්ඣාලුං 

අබයාපන්නචිත්තං සම්මාදිට්ඨිං, කායස්ස යභො පරං මරණාපස්සතිසුගතිං

සග්ගං යලොකං උපපන්නං. යසො එවමාහ – ‘අත්ථිකිර, යභො, කලයාණානි

කම්මානි, අත්ථි සුචරිතස්ස විපායකො. අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ

පාණාතිපාතා පටිවිරතං අදින්නාොනා පටිවිරතං…යප.… සම්මාදිට්ඨිං, 
කායස්සයභොපරංමරණාපස්සාමිසුගතිංසග්ගංයලොකං උපපන්න’න්ති.

යසො එවමාහ – ‘යයො කිර, යභො, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාොනා
පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨි සබ්යබො යසො කායස්ස යභො පරං මරණා

සුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති.යයඑවංජානන්තියතසම්මාජානන්ති; 

යය අඤ්ඤථා ජානන්ති, මිච්ඡා යතසංඤාණ’න්ති. ඉති යසො යයෙව තස්ස
සාමං ඤාතං සාමං දිට්ඨං සාමං විදිතං තයෙව තත්ථ ථාමසා පරාමාසා

අිකනිවිස්සයවොහරති–‘ඉෙයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘ඉධපනානන්ෙ, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාආතප්පමන්වාය 
පධානමන්වාය අනුයයොගමන්වාය අප්පමාෙමන්වාය
සම්මාමනසිකාරමන්වාය තථාරූපං යචයතොසමාධිං ඵුසති යථාසමාහියත
චිත්යතදිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකනඅමුංපුග්ගලං 

පස්සති–ඉධපාණාතිපාතා පටිවිරතං…යප.…සම්මාදිට්ඨිං, කායස්සයභො
පරං මරණා පස්සති අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නං. යසො

එවමාහ – ‘නත්ථි කිර, යභො කලයාණානි කම්මානි, නත්ථි සුචරිතස්ස
විපායකො. අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරතං

අදින්නාොනා පටිවිරතං…යප.… සම්මාදිට්ඨිං, කායස්ස යභො පරං මරණා 
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පස්සාමි අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්න’න්ති. යසො එවමාහ –

‘යයොකිර, යභො, පාණාතිපාතාපටිවිරයතොඅදින්නාොනාපටිවිරයතො…යප.…

සම්මාදිට්ඨි, සබ්යබො යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. යය එවං ජානන්ති යත සම්මා ජානන්ති; යය

අඤ්ඤථාජානන්ති, මිච්ඡා යතසං ඤාණ’න්ති.ඉතියසොයයෙවතස්සසාමං
ඤාතංසාමං දිට්ඨංසාමංවිදිතංතයෙවතත්ථථාමසා පරාමාසාඅිකනිවිස්ස

යවොහරති–‘ඉෙයමවසච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

302. ‘‘තරානන්ෙ, ය්වායංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඑවමාහ– ‘අත්ථි

කිර, යභො, පාපකානි කම්මානි, අත්ථි දුච්චරිතස්ස විපායකො’ති ඉෙමස්ස 

අනුජානාමි; යම්පි යසො එවමාහ – ‘අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ

පාණාතිපාතිං අදින්නාොයං…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨිං, කායස්ස යභොපරංමරණා 
පස්සාමි අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්න’න්ති ඉෙම්පිස්ස

අනුජානාමි; යඤ්ච යඛො යසො එවමාහ – ‘යයො කිර, යභො, පාණාතිපාතී

අදින්නාොයී…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨි, සබ්යබොයසොකායස්සයභොපරංමරණා

අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’ති ඉෙමස්සනානුජානාමි; යම්පි

යසො එවමාහ – ‘යය එවං ජානන්ති යත සම්මා ජානන්ති; යය අඤ්ඤථා

ජානන්ති, මිච්ඡා යතසං ඤාණ’න්ති ඉෙම්පිස්ස නානුජානාමි; යම්පි යසො
යයෙව තස්ස සාමං ඤාතං සාමං දිට්ඨං සාමං විදිතං තයෙව තත්ථ ථාමසා

පරාමාසා අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘ඉෙයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති

ඉෙම්පිස්සනානුජානාමි.තංකිස්සයහතු? අඤ්ඤථාහි, ආනන්ෙ, තථාගතස්ස
මහාකම්මවිභඞ්යගඤාණංයහොති. 

‘‘තරානන්ෙ, ය්වායංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඑවමාහ–‘නත්ථි කිර, 

යභො, පාපකානි කම්මානි, නත්ථි දුච්චරිතස්ස විපායකො’ති ඉෙමස්ස 

නානුජානාමි; යඤ්ච යඛො යසො එවමාහ – ‘අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ 
පාණාතිපාතිංඅදින්නාොයං…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨිංකායස්සයභොපරංමරණා

පස්සාමි සුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපන්න’න්ති ඉෙමස්ස අනුජානාමි; යඤ්ච

යඛො යසො එවමාහ – ‘යයො කිර, යභො, පාණාතිපාතී අදින්නාොයී…යප.…

මිච්ඡාදිට්ඨි, සබ්යබොයසොකායස්සයභොපරංමරණා සුගතිංසග්ගංයලොකං

උපපජ්ජතී’ති ඉෙමස්ස නානුජානාමි; යම්පි යසො එවමාහ – ‘යය එවං 

ජානන්ති යත සම්මා ජානන්ති; යය අඤ්ඤථා ජානන්ති, මිච්ඡා යතසං

ඤාණ’න්ති ඉෙම්පිස්ස නානුජානාමි; යම්පි යසො යයෙව තස්ස සාමංඤාතං
සාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතංතයෙවතත්ථථාමසාපරාමාසාඅිකනිවිස්සයවොහරති

– ‘ඉෙයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති ඉෙම්පිස්ස නානුජානාමි. තං කිස්ස

යහතු? අඤ්ඤථා හි, ආනන්ෙ, තථාගතස්සමහාකම්මවිභඞ්යගඤාණංයහොති. 

‘‘තරානන්ෙ, ය්වායංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඑවමාහ–‘අත්ථි කිර, 

යභො, කලයාණානි කම්මානි, අත්ථි සුචරිතස්ස විපායකො’ති ඉෙමස්ස

අනුජානාමි; යම්පි යසො එවමාහ – ‘අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ
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පටුන 

පාණාතිපාතා පටිවිරතං අදින්නාොනා පටිවිරතං…යප.… සම්මාදිට්ඨිං, 
කායස්ස යභො පරං මරණා පස්සාමි සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපන්න’න්ති

ඉෙම්පිස්ස අනුජානාමි; යඤ්ච යඛො යසො එවමාහ – ‘යයො කිර, යභො, 

පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාොනා පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨි, 
සබ්යබොයසොකායස්සයභොපරං මරණාසුගතිං සග්ගංයලොකංඋපපජ්ජතී’ති

ඉෙමස්සනානුජානාමි; යම්පියසොඑවමාහ– ‘යයඑවංජානන්තියත සම්මා

ජානන්ති; යය අඤ්ඤථා ජානන්ති, මිච්ඡා යතසං ඤාණ’න්ති ඉෙම්පිස්ස

නානුජානාමි; යම්පියසොයයෙව තස්සසාමංඤාතංසාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතං

තයෙව තත්ථ ථාමසා පරාමාසා අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘ඉෙයමව සච්චං, 

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති ඉෙම්පිස්ස නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? අඤ්ඤථා හි, 

ආනන්ෙ, තථාගතස්සමහාකම්මවිභඞ්යගඤාණංයහොති. 

‘‘තරානන්ෙ, ය්වායංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාඑවමාහ–‘නත්ථි කිර, 

යභො, කලයාණානි කම්මානි, නත්ථි සුචරිතස්ස විපායකො’ති ඉෙමස්ස

නානුජානාමි; යඤ්ච යඛො යසො එවමාහ – ‘අමාහං පුග්ගලං අද්ෙසං – ඉධ

පාණාතිපාතා පටිවිරතං අදින්නාොනා පටිවිරතං…යප.… සම්මාදිට්ඨිං, 
කායස්ස යභො පරං මරණා පස්සාමි අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපන්න’න්තිඉෙමස්සඅනුජානාමි; යඤ්චයඛොයසොඑවමාහ– ‘යයොකිර, 

යභො, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාොනා පටිවිරයතො…යප.…

සම්මාදිට්ඨි, සබ්යබො යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජතී’ති ඉෙමස්ස නානුජානාමි; යඤ්ච යඛො යසො

එවමාහ–‘යය එවංජානන්තියත සම්මාජානන්ති; යයඅඤ්ඤථාජානන්ති, 

මිච්ඡා යතසංඤාණ’න්ති ඉෙම්පිස්ස නානුජානාමි; යම්පි යසො යයෙවතස්ස
සාමං ඤාතං සාමං දිට්ඨං සාමං විදිතං තයෙව තත්ථ ථාමසා පරාමාසා

අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘ඉෙයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති ඉෙම්පිස්ස

නානුජානාමි. තං කිස්ස යහතු? අඤ්ඤථා හි, ආනන්ෙ, තථාගතස්ස
මහාකම්මවිභඞ්යගඤාණංයහොති. 

303. ‘‘තරානන්ෙ, ය්වායං පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතී 

අදින්නාොයී…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨි, කායස්සයභොපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිං

විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති, පුබ්යබ වාස්ස තං කතං යහොති පාපකම්මං

දුක්ඛයවෙනීයං, පච්ඡා වාස්ස තං කතං යහොති පාපකම්මං දුක්ඛයවෙනීයං, 
මරණකායල වාස්ස යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි සමත්තා සමාදින්නා. යතන යසො
කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති.
යඤ්ච යඛො යසො ඉධ පාණාතිපාතී යහොති අදින්නාොයී යහොති…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨි යහොතිතස්සදිට්යඨවධම්යමවිපාකංපටිසංයවයෙතිඋපපජ්ජවා 

[උපපජ්ජං වා )සී. පී.), උපපජ්ජ වා )සයා. කං. ක.) උපපජ්ජිත්වාති 
සංවණ්ණනායසංසන්යෙතබ්බා] අපයරවාපරියායය. 
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‘‘තරානන්ෙ, ය්වායං පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතී අදින්නාොයී…යප.…

මිච්ඡාදිට්ඨි කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති, 

පුබ්යබවාස්සතංකතංයහොතිකලයාණකම්මංසුඛයවෙනීයං, පච්ඡා වාස්ස

තං කතං යහොති කලයාණකම්මං සුඛයවෙනීයං, මරණකායල වාස්ස යහොති
සම්මාදිට්ඨි සමත්තා සමාදින්නා. යතන යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
සුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජති.යඤ්චයඛොයසොඉධපාණාතිපාතීයහොති
අදින්නාොයී යහොති…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි යහොති තස්ස දිට්යඨව ධම්යම
විපාකංපටිසංයවයෙතිඋපපජ්ජවාඅපයරවා පරියායය. 

‘‘තරානන්ෙ, ය්වායං පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

අදින්නාොනා පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨි, කායස්ස යභො පරං මරණා

සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති, පුබ්යබ වාස්ස තං කතං යහොති

කලයාණකම්මං සුඛයවෙනීයං, පච්ඡාවාස්සතංකතංයහොතිකලයාණකම්මං

සුඛයවෙනීයං, මරණකායල වාස්ස යහොති සම්මාදිට්ඨි සමත්තා සමාදින්නා.
යතන යසො කායස්ස යභො පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති.
යඤ්ච යඛො යසො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති අදින්නාොනා

පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨි යහොති, තස්ස දිට්යඨව ධම්යම
විපාකංපටිසංයවයෙතිඋපපජ්ජවාඅපයරවාපරියායය. 

‘‘තරානන්ෙ, ය්වායං පුග්ගයලො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො

අදින්නාොනා පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨි, කායස්ස යභො පරං මරණා

අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති, පුබ්යබවාස්සතංකතංයහොති 

පාපකම්මං දුක්ඛයවෙනීයං, පච්ඡා වාස්ස තං කතං යහොති පාපකම්මං

දුක්ඛයවෙනීයං, මරණකායලවාස්සයහොතිමිච්ඡාදිට්ඨිසමත්තාසමාදින්නා.
යතන යසො කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජති. යඤ්ච යඛො යසො ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 

අදින්නාොනාපටිවිරයතොයහොති…යප.…සම්මාදිට්ඨියහොති, තස්ස දිට්යඨව
ධම්යමවිපාකංපටිසංයවයෙතිඋපපජ්ජවාඅපයරවාපරියායය. 

‘‘ඉති යඛො, ආනන්ෙ, අත්ථිකම්මංඅභබ්බං අභබ්බාභාසං, අත්ථිකම්මං

අභබ්බං භබ්බාභාසං, අත්ථි කම්මං භබ්බඤ්යචව භබ්බාභාසඤ්ච, අත්ථි
කම්මංභබ්බංඅභබ්බාභාස’’න්ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

මහාකම්මවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 

7. සළාෙතනවිභඞ් සුත්තං 

304. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
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‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච–‘‘සළායතනවිභඞ්ගංයවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි.තං සුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූ
භගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානිආයතනානියවදිතබ්බානි, ඡබාහිරානිආයතනානි

යවදිතබ්බානි, ඡ විඤ්ඤාණකායා යවදිතබ්බා, ඡ ඵස්සකායා යවදිතබ්බා, 

අට්ඨාරස මයනොපවිචාරා යවදිතබ්බා, ඡත්තිංස සත්තපො යවදිතබ්බා, තර 

ඉෙං නිස්සාය ඉෙං පජහථ, තයයො සතිපට්ඨානා යෙරියයො යසවති යෙරියයො 

යසවමායනො සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති, යසො වුච්චති යයොග්ගාචරියානං 

[යයොගාචරියානං )ක.)] අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථී’ති – අයමුද්යෙයසො
සළායතනවිභඞ්ගස්ස. 

305. ‘‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි යවදිතබ්බානී’ති – ඉති යඛො 

පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ‘චක්ඛායතනං යසොතායතනං
ඝානායතනං ජිව්හායතනං කායායතනං මනායතනං – ඡ අජ්ඣත්තිකානි
ආයතනානියවදිතබ්බානී’ති–ඉතියං තංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ඡබාහිරානිආයතනානියවදිතබ්බානී’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං. 

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ‘රූපායතනං සද්ොයතනං ගන්ධායතනං 
රසායතනං යඵොට්ඨබ්බායතනං ධම්මායතනං – ඡ බාහිරානි ආයතනානි
යවදිතබ්බානී’ති–ඉතියං තංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ඡ විඤ්ඤාණකායා යවදිතබ්බා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. 

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යසොතවිඤ්ඤාණං
ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං කායවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණං – ඡ
විඤ්ඤාණකායායවදිතබ්බා’ති–ඉති යංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ඡ ඵස්සකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියඛො පයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතං

පටිච්ච වුත්තං? ‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො යසොතසම්ඵස්යසො ඝානසම්ඵස්යසො
ජිව්හාසම්ඵස්යසො කායසම්ඵස්යසො මයනොසම්ඵස්යසො – ඡ ඵස්සකායා 
යවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘අට්ඨාරසමයනොපවිචාරා යවදිතබ්බා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. 

කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ‘චක්ඛුනාරූපංදිස්වායසොමනස්සට්ඨානීයංරූපං 

උපවිචරති, යෙොමනස්සට්ඨානීයංරූපං උපවිචරති, උයපක්ඛාට්ඨානීයංරූපං
උපවිචරති. යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායත්වා…
ජිව්හාය රසං සායත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං

විඤ්ඤාය යසොමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, යෙොමනස්සට්ඨානීයං

ධම්මං උපවිචරති, උයපක්ඛාට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති. ඉති ඡ



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

221 

පටුන 

යසොමනස්සූපවිචාරා, ඡ යෙොමනස්සූපවිචාරා, ඡ උයපක්ඛූපවිචාරා, අට්ඨාරස
මයනොපවිචාරායවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතං පටිච්චවුත්තං. 

306. ‘‘‘ඡත්තිංස සත්තපො යවදිතබ්බා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඡ යගහසිතානි [යගහස්සිතානි )?)] 

යසොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි [යනක්ඛම්මස්සිතානි (ටීකා)] 

යසොමනස්සානි, ඡ යගහසිතානි යෙොමනස්සානි, ඡ යනක්ඛම්මසිතානි 

යෙොමනස්සානි, ඡයගහසිතාඋයපක්ඛා, ඡයනක්ඛම්මසිතාඋයපක්ඛා.තත්ථ

කතමානි ඡ යගහසිතානි යසොමනස්සානි? චක්ඛුවිඤ්යඤයයානං රූපානං
ඉට්ඨානං කන්තානං මනාපානං මයනොරමානං යලොකාමිසපටිසංයුත්තානං
පටිලාභංවා පටිලාභයතොසමනුපස්සයතො පුබ්යබවා පටිලද්ධපුබ්බං අතීතං
නිරුද්ධං විපරිණතං සමනුස්සරයතො උප්පජ්ජති යසොමනස්සං. යං එවරූපං
යසොමනස්සං ඉෙං වුච්චති යගහසිතං යසොමනස්සං. යසොතවිඤ්යඤයයානං
සද්ොනං… ඝානවිඤ්යඤයයානං ගන්ධානං… ජිව්හාවිඤ්යඤයයානං
රසානං… කායවිඤ්යඤයයානං යඵොට්ඨබ්බානං… මයනොවිඤ්යඤයයානං
ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං මනාපානං…යප.… යසොමනස්සං. යං
එවරූපං යසොමනස්සං ඉෙං වුච්චති යගහසිතං යසොමනස්සං. ඉමානි ඡ
යගහසිතානි යසොමනස්සානි. 

‘‘තත්ථකතමානිඡයනක්ඛම්මසිතානියසොමනස්සානි? රූපානංත්යවව 

අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං [විපරිණාමං විරාගං නියරොධං

)ක.)], ‘පුබ්යබ යචව රූපා එතරහි ච සබ්යබ යත රූපා අනිච්චා දුක්ඛා 
විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො
උප්පජ්ජති යසොමනස්සං. යං එවරූපං යසොමනස්සං ඉෙං වුච්චති
යනක්ඛම්මසිතං යසොමනස්සං. සද්ොනංත්යවව… ගන්ධානංත්යවව…
රසානංත්යවව…යඵොට්ඨබ්බානංත්යවව…ධම්මානංත්යව අනිච්චතංවිදිත්වා

විපරිණාමවිරාගනියරොධං, ‘පුබ්යබයචවධම්මා එතරහි චසබ්යබයතධම්මා
අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සයතො උප්පජ්ජති යසොමනස්සං. යං එවරූපං යසොමනස්සං ඉෙං වුච්චති
යනක්ඛම්මසිතංයසොමනස්සං.ඉමානිඡයනක්ඛම්මසිතානි යසොමනස්සානි. 

307. ‘‘තත්ථ කතමානි ඡ යගහසිතානි යෙොමනස්සානි? 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයානං රූපානං…යප.… යසොතවිඤ්යඤයයානං සද්ොනං…
ඝානවිඤ්යඤයයානං ගන්ධානං… ජිව්හාවිඤ්යඤයයානං රසානං…
කායවිඤ්යඤයයානං යඵොට්ඨබ්බානං… මයනොවිඤ්යඤයයානං ධම්මානං
ඉට්ඨානං කන්තානං මනාපානං මයනොරමානං යලොකාමිසපටිසංයුත්තානං
අප්පටිලාභංවාඅප්පටිලාභයතොසමනුපස්සයතොපුබ්යබවා අප්පටිලද්ධපුබ්බං
අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං සමනුස්සරයතො උප්පජ්ජති යෙොමනස්සං. යං
එවරූපං යෙොමනස්සං ඉෙං වුච්චති යගහසිතං යෙොමනස්සං. ඉමානි ඡ 
යගහසිතානියෙොමනස්සානි. 
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පටුන 

‘‘තත්ථ කතමානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යෙොමනස්සානි? රූපානංත්යවව 

අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාමවිරාගනියරොධං, ‘පුබ්යබ යචවරූපා එතරහි ච
සබ්යබ යත රූපා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං උපට්ඨායපති –

‘කුොස්සු [කොස්සු )සයා. කං. පී.)] නාමාහං තොයතනං උපසම්පජ්ජ 
විහරිස්සාමි යෙරියා එතරහි ආයතනං උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති ඉති
අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං උපට්ඨාපයයතො උප්පජ්ජති පිහපච්චයා
යෙොමනස්සං. යං එවරූපං යෙොමනස්සං ඉෙං වුච්චති යනක්ඛම්මසිතං
යෙොමනස්සං.සද්ොනංත්යවව…යප.… ගන්ධානංත්යවව…රසානංත්යවව…
යඵොට්ඨබ්බානංත්යවව… ධම්මානංත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා

විපරිණාමවිරාගනියරොධං, ‘පුබ්යබයචවධම්මාඑතරහිචසබ්යබයතධම්මා 
අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය
දිස්වා අනුත්තයරසු වියමොක්යඛසු පිහං උපට්ඨායපති – ‘කුොස්සු නාමාහං
තොයතනං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමි යෙරියා එතරහි ආයතනං උපසම්පජ්ජ 

විහරන්තී’තිඉතිඅනුත්තයරසුවියමොක්යඛසුපිහංඋපට්ඨාපයයතොඋප්පජ්ජති
පිහපච්චයා යෙොමනස්සං. යං එවරූපං යෙොමනස්සං ඉෙං වුච්චති
යනක්ඛම්මසිතංයෙොමනස්සං.ඉමානිඡ යනක්ඛම්මසිතානියෙොමනස්සානි. 

308. ‘‘තත්ථ කතමා ඡ යගහසිතා උයපක්ඛා? චක්ඛුනා රූපං දිස්වා 

උප්පජ්ජතිඋයපක්ඛාබාලස්සමූළ්හස්ස ) ) [(මන්ෙස්ස) (ක.)] පුථුජ්ජනස්ස
අයනොධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනවෙස්සාවියනො අස්සුතවයතො

පුථුජ්ජනස්ස.යාඑවරූපාඋයපක්ඛා, රූපංසානාතිවත්තති.තස්මාසා [සායං
)ක.)] උයපක්ඛා ‘යගහසිතා’ති වුච්චති.යසොයතනසද්ෙංසුත්වා…ඝායනන
ගන්ධං ඝායත්වා… ජිව්හාය රසං සායත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා…මනසාධම්මංවිඤ්ඤාය උප්පජ්ජතිඋයපක්ඛාබාලස්සමූළ්හස්ස
පුථුජ්ජනස්ස අයනොධිජිනස්ස අවිපාකජිනස්ස අනාදීනවෙස්සාවියනො

අස්සුතවයතොපුථුජ්ජනස්ස.යාඑවරූපාඋයපක්ඛා, ධම්මංසා නාතිවත්තති.
තස්මාසාඋයපක්ඛා‘යගහසිතා’තිවුච්චති.ඉමාඡයගහසිතා උයපක්ඛා. 

‘‘තත්ථකතමාඡයනක්ඛම්මසිතාඋයපක්ඛා? රූපානංත්යවවඅනිච්චතං 

විදිත්වාවිපරිණාමවිරාගනියරොධං, ‘පුබ්යබයචවරූපාඑතරහිචසබ්යබයත
රූපා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං 

සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො උප්පජ්ජති උයපක්ඛා. යා එවරූපා උයපක්ඛා, 
රූපං සා අතිවත්තති. තස්මා සා උයපක්ඛා ‘යනක්ඛම්මසිතා’ති වුච්චති.
සද්ොනංත්යවව… ගන්ධානංත්යවව… රසානංත්යවව…
යඵොට්ඨබ්බානංත්යවව… ධම්මානංත්යවව අනිච්චතං විදිත්වා

විපරිණාමවිරාගනියරොධං, ‘පුබ්යබයචවධම්මාඑතරහිචසබ්යබයතධම්මා 
අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය

පස්සයතො උප්පජ්ජති උයපක්ඛා. යා එවරූපා උයපක්ඛා, ධම්මං සා
අතිවත්තති. තස්මා සා උයපක්ඛා ‘යනක්ඛම්මසිතා’ති වුච්චති. ඉමා ඡ
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යනක්ඛම්මසිතාඋයපක්ඛා.‘ඡත්තිංස සත්තපොයවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතං
වුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

309. ‘‘තර ඉෙං නිස්සායඉෙංපජහථා’’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං; 

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? තර, ිකක්ඛයව, යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි
යසොමනස්සානි තානි නිස්සාය තානි ආගම්ම යානි ඡ යගහසිතානි

යසොමනස්සානි තානි පජහථ, තානි සමතික්කමථ. එවයමයතසං පහානං

යහොති, එවයමයතසං සමතික්කයමොයහොති. 

‘‘තර, ිකක්ඛයව, යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යෙොමනස්සානි තානි 

නිස්සාය තානි ආගම්ම යානි ඡ යගහසිතානි යෙොමනස්සානි තානි පජහථ, 

තානි සමතික්කමථ. එවයමයතසං පහානං යහොති, එවයමයතසං
සමතික්කයමොයහොති. 

‘‘තර, ිකක්ඛයව, යා ඡ යනක්ඛම්මසිතා උයපක්ඛා තා නිස්සාය තා 

ආගම්ම යා ඡ යගහසිතා උයපක්ඛා තා පජහථ, තා සමතික්කමථ. 

එවයමතාසංපහානංයහොති, එවයමතාසංසමතික්කයමොයහොති. 

‘‘තර, ිකක්ඛයව, යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යසොමනස්සානි තානි 
නිස්සාය තානි ආගම්ම යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යෙොමනස්සානි තානි

පජහථ, තානි සමතික්කමථ. එවයමයතසං පහානං යහොති, එවයමයතසං
සමතික්කයමොයහොති. 

‘‘තර, ිකක්ඛයව, යා ඡ යනක්ඛම්මසිතා උයපක්ඛා තා නිස්සාය තා 

ආගම්ම යානි ඡ යනක්ඛම්මසිතානි යසොමනස්සානි තානි පජහථ, තානි

සමතික්කමථ. එවයමයතසං පහානං යහොති, එවයමයතසං සමතික්කයමො
යහොති. 

310. ‘‘අත්ථි, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා, අත්ථි

උයපක්ඛාඑකත්තාඑකත්තසිතා.කතමාච, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛානානත්තා

නානත්තසිතා? අත්ථි, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා රූයපසු, අත්ථි සද්යෙසු, අත්ථි

ගන්යධසු, අත්ථිරයසසු, අත්ථි යඵොට්ඨබ්යබසු–අයං, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා

නානත්තා නානත්තසිතා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා එකත්තා

එකත්තසිතා? අත්ථි, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතා, 

අත්ථි විඤ්ඤාණඤ්චායතනනිස්සිතා, අත්ථි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනනිස්සිතා, 

අත්ථි යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනිස්සිතා – අයං, ිකක්ඛයව, උයපක්ඛා
එකත්තාඑකත්තසිතා. 

‘‘තර, ිකක්ඛයව, යායංඋයපක්ඛාඑකත්තාඑකත්තසිතාතං නිස්සායතං

ආගම්ම යායං උයපක්ඛා නානත්තා නානත්තසිතා තං පජහථ, තං
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සමතික්කමථ. එවයමතිස්සා පහානං යහොති, එවයමතිස්සා සමතික්කයමො
යහොති. 

‘‘අතම්මයතං, ිකක්ඛයව, නිස්සායඅතම්මයතංආගම්මයායංඋයපක්ඛා 

එකත්තා එකත්තසිතා තං පජහථ, තං සමතික්කමථ. එවයමතිස්සා පහානං

යහොති, එවයමතිස්සා සමතික්කයමො යහොති. ‘තර ඉෙං නිස්සාය ඉෙං
පජහථා’ති–ඉතියං තංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

311. ‘‘‘තයයො සතිපට්ඨානා යෙරියයො යසවති, යෙරියයො යසවමායනො

සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහතී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං; කිඤ්යචතං 

පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, ිකක්ඛයව, සත්ථා සාවකානං ධම්මං යෙයසති

අනුකම්පයකො හියතසී අනුකම්පං උපාොය – ‘ඉෙං යවො හිතාය, ඉෙං යවො

සුඛායා’ති. තස්ස සාවකාන සුස්සූසන්ති, නයසොතං ඔෙහන්ති, න අඤ්ඤා

චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තර, 

ිකක්ඛයව, තථාගයතො න යචව අනත්තමයනො යහොති, න ච අනත්තමනතං

පටිසංයවයෙති, අනවස්සුයතොචවිහරතිසයතොසම්පජායනො.ඉෙං, ිකක්ඛයව, 

පඨමං සතිපට්ඨානං යෙරියයො යසවති, යෙරියයො යසවමායනො සත්ථා
ගණමනුසාසිතුමරහති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, සත්ථාසාවකානංධම්මංයෙයසතිඅනුකම්පයකො 

හියතසීඅනුකම්පංඋපාොය – ‘ඉෙංයවොහිතාය, ඉෙංයවොසුඛායා’ති.තස්ස

එකච්යච සාවකා න සුස්සූසන්ති, න යසොතං ඔෙහන්ති, න අඤ්ඤා චිත්තං

උපට්ඨයපන්ති, යවොක්කම්ම ච සත්ථුසාසනා වත්තන්ති; එකච්යච සාවකා

සුස්සූසන්ති, යසොතං ඔෙහන්ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, න ච

යවොක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තර, ිකක්ඛයව, තථාගයතො න යචව

අනත්තමයනොයහොති, නචඅනත්තමනතං පටිසංයවයෙති; නචඅත්තමයනො

යහොති, නචඅත්තමනතංපටිසංයවයෙති.අනත්තමනතාච අත්තමනතාච–
තදුභයං අිකනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉෙං 

වුච්චති, ිකක්ඛයව, දුතියං සතිපට්ඨානං යෙරියයො යසවති, යෙරියයො
යසවමායනොසත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, සත්ථාසාවකානංධම්මංයෙයසතිඅනුකම්පයකො 

හියතසීඅනුකම්පංඋපාොය – ‘ඉෙංයවොහිතාය, ඉෙංයවොසුඛායා’ති.තස්ස

සාවකා සුස්සූසන්ති, යසොතංඔෙහන්ති, අඤ්ඤාචිත්තං උපට්ඨයපන්ති, න ච

යවොක්කම්ම සත්ථුසාසනා වත්තන්ති. තර, ිකක්ඛයව, තථාගයතො

අත්තමයනො යචව යහොති, අත්තමනතඤ්ච පටිසංයවයෙති, අනවස්සුයතො ච

විහරති සයතො සම්පජායනො. ඉෙං වුච්චති, ිකක්ඛයව, තතියං සතිපට්ඨානං

යෙරියයො යසවති, යෙරියයො යසවමායනො සත්ථා ගණමනුසාසිතුමරහති.

‘තයයො සතිපට්ඨානා යෙරියයො යසවති, යෙරියයො යසවමායනො සත්ථා
ගණමනුසාසිතුමරහතී’ති–ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

225 

පටුන 

312. ‘‘‘යසොවුච්චතියයොග්ගාචරියානංඅනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථී’ති–

ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? හත්ථිෙමයකන, 

ිකක්ඛයව, හත්ථිෙම්යමො සාරියතො එකංයයව දිසං ධාවති – පුරත්ථිමං වා

පච්ඡිමංවාඋත්තරංවාෙක්ඛිණංවා.අස්සෙමයකන, ිකක්ඛයව, අස්සෙම්යමො
සාරියතො එකඤ්යඤව දිසං ධාවති – පුරත්ථිමං වා පච්ඡිමං වා උත්තරං වා 

ෙක්ඛිණංවා.යගොෙමයකන, ිකක්ඛයව, යගොෙම්යමොසාරියතොඑකංයයවදිසං

ධාවති–පුරත්ථිමං වාපච්ඡිමංවාඋත්තරංවාෙක්ඛිණංවා.තථාගයතනහි, 

ිකක්ඛයව, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන පුරිසෙම්යමො සාරියතො අට්ඨ දිසා

විධාවති. රූපී රූපානි පස්සති – අයං එකා දිසා; අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී

බහිද්ධාරූපානිපස්සති–අයංදුතියාදිසා; සුභන්ත්යවවඅධිමුත්යතොයහොති–

අයං තතියා දිසා; සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති 

ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං චතුත්ථී දිසා; සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං පඤ්චමී දිසා; සබ්බයසො

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං ඡට්ඨී දිසා; සබ්බයසො
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං සත්තමී දිසා; සබ්බයසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවෙයතනියරොධං

උපසම්පජ්ජ විහරති – අයං අට්ඨමී දිසා. තථාගයතන, ිකක්ඛයව, අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන පුරිසෙම්යමො සාරියතො ඉමා අට්ඨ දිසා විධාවති. ‘යසො
වුච්චති යයොග්ගාචරියානං අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථී’ති – ඉති යං තං
වුත්තං ඉෙයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

සළායතනවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. උද්යෙසවිභඞ් සුත්තං 

313. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘උද්යෙසවිභඞ්ගං යවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි. තං සුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘තථාතථා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඋපපරික්යඛයයයථායථා [යථායථාස්ස
)සී. සයා. කං. පී.)] උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං

අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, 
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ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත 
අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො න
යහොතී’’ති. ඉෙමයවොච භගවා. ඉෙං වත්වාන සුගයතො උට්ඨායාසනා විහාරං
පාවිසි. 

314. අථයඛොයතසංිකක්ඛූනං, අචිරපක්කන්තස්සභගවයතො, එතෙයහොසි 

– ‘‘ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං උද්දිසිත්වා

විත්ථායරනඅත්ථං අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘තථාතථා, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය යථා යථා උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස 

විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න

පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති 
අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං
ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො න යහොතී’ති. යකො නු යඛො ඉමස්ස
භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං

අවිභත්තස්සවිත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’’ති? අථයඛො යතසංිකක්ඛූනං 
එතෙයහොසි–‘‘අයංයඛොආයස්මාමහාකච්චායනොසත්ථුයචවසංවණ්ණයතො

සම්භාවියතොච විඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං; පයහොතිචායස්මාමහාකච්චායනො
ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං
අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා

මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහාකච්චානං එතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’’ති. 

අථ යඛො යත ිකක්ඛූ යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. 
සම්යමොෙනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතිකක්ඛූආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතෙයවොචං– 

‘‘ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො කච්චාන, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–

‘තථා තථා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය යථා යථා උපපරික්ඛයතො

බහිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං

අනුපාොය න පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත
අවිසයට සති අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං

ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො න යහොතී’ති. යතසං යනො, ආවුයසො

කච්චාන, අම්හාකං, අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො, එතෙයහොසි – ‘ඉෙං යඛො

යනො, ආවුයසො, භගවාසංඛිත්යතනඋද්යෙසංඋද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථං

අවිභජිත්වා උට්ඨායාසනා විහාරං පවිට්යඨො – තථා තථා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු

උපපරික්යඛයය, යථා යථා උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං
අවික්ඛිත්තං අවිසටං අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න පරිතස්යසයය.

බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති අජ්ඣත්තං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

227 

පටුන 

අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං 
ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො න යහොතී’ති. යකො නු යඛො ඉමස්ස
භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං 

අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’’ති. ‘‘යතසං යනො, ආවුයසො

කච්චාන, අම්හාකංඑතෙයහොසි– ‘අයංයඛොආයස්මාමහාකච්චායනොසත්ථු

යචව සංවණ්ණයතො, සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති
චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස 

උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං.

යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තං මහාකච්චානංඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’ති–
විභජතායස්මාමහාකච්චායනො’’ති. 

315. ‘‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරගයවසී 

සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමවමූලං අතික්කම්මඛන්ධංසාඛාපලායසසාරංපරියයසිතබ්බං

මඤ්යඤයය, එවං සම්පෙමිෙං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත තං
භගවන්තං අතිසිත්වා අම්යහ එතමත්ථං පටිපුච්ඡිතබ්බං මඤ්ඤථ. යසො

හාවුයසො, භගවා ජානං ජානාති, පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො
ධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතා අමතස්සොතා
ධම්මස්සාමී තථාගයතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං

භගවන්තංයයව එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ; යථා යවො භගවා බයාකයරයය

තථා නං ධායරයයාථා’’’ති. ‘අද්ධාවුයසො කච්චාන, භගවා ජානං ජානාති, 

පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො වත්තා
පවත්තා අත්ථස්සනින්යනතා අමතස්ස ොතා ධම්මස්සාමීතථාගයතො. යසො
යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං භගවන්තංයයව එතමත්ථං

පටිපුච්යඡයයාම; යථා යනො භගවා බයාකයරයය තථානං ධායරයයාම. අපි
චායස්මා මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණයතො සම්භාවියතො ච 
විඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං.පයහොතිචායස්මාමහාකච්චායනොඉමස්සභගවතා
සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. විභජතායස්මා මහාකච්චායනො අගරුං

කරිත්වා’ති.‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’ති.
‘එවමාවුයසො’තියඛොයතිකක්ඛූආයස්මයතොමහාකච්චානස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාමහාකච්චායනොඑතෙයවොච– 

‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං උද්දිසිත්වා

විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–තථා තථා, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය, යථා යථා උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස
විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න 

පරිතස්යසයය, බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති
අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  විභඞ්ගවග්යගො 

228 

පටුන 

ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවොනයහොතී’ති. ඉමස්සයඛොඅහං, ආවුයසො, 
භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං
අවිභත්තස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි. 

316. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, බහිද්ධා විඤ්ඤාණං වික්ඛිත්තං විසටන්ති

වුච්චති? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා රූපනිමිත්තානුසාරි 

විඤ්ඤාණං යහොති රූපනිමිත්තස්සාෙගධිතං […ගථිතං )සී. පී.)] 

රූපනිමිත්තස්සාෙවිනිබන්ධං […විනිබන්ධං )සී. පී.)] 
රූපනිමිත්තස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං බහිද්ධා විඤ්ඤාණං වික්ඛිත්තං
විසටන්ති වුච්චති. යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං
ඝායත්වා… ජිව්හාය රසං සායත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…

මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය ධම්මනිමිත්තානුසාරී විඤ්ඤාණං යහොති; 
ධම්මනිමිත්තස්සාෙගධිතං ධම්මනිමිත්තස්සාෙවිනිබන්ධං
ධම්මනිමිත්තස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං බහිද්ධා විඤ්ඤාණං වික්ඛිත්තං

විසටන්ති වුච්චති. එවං යඛො ආවුයසො, බහිද්ධා විඤ්ඤාණං වික්ඛිත්තං
විසටන්තිවුච්චති. 

317. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, බහිද්ධා විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටන්ති

වුච්චති? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුයනොචක්ඛුනාරූපං දිස්වානරූපනිමිත්තානුසාරි
විඤ්ඤාණං යහොති රූපනිමිත්තස්සාෙගධිතං න රූපනිමිත්තස්සාෙවිනිබන්ධං
න රූපනිමිත්තස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං බහිද්ධා විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං

අවිසටන්ති වුච්චති. යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං
ඝායත්වා… ජිව්හාය රසං සායත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න ධම්මනිමිත්තානුසාරී විඤ්ඤාණං යහොති න
ධම්මනිමිත්තස්සාෙගධිතං න ධම්මනිමිත්තස්සාෙවිනිබන්ධං න 

ධම්මනිමිත්තස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං බහිද්ධා විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං

අවිසටන්ති වුච්චති. එවං යඛො, ආවුයසො, බහිද්ධා විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං
අවිසටන්ති වුච්චති. 

318. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, අජ්ඣත්තං [අජ්ඣත්තං චිත්තං )සී. සයා. කං.

පී.)] සණ්ඨිතන්ති වුච්චති? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං පඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස වියවකජපීතිසුඛානුසාරි විඤ්ඤාණං යහොති 

වියවකජපීතිසුඛස්සාෙගධිතං වියවකජපීතිසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං 
වියවකජපීතිසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං සණ්ඨිතන්ති
වුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං 
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.තස්සසමාධිජපීතිසුඛානුසාරිවිඤ්ඤාණං
යහොති සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙගධිතං සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං 
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සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං සණ්ඨිතන්ති
වුච්චති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුපීතියාචවිරාගාඋයපක්ඛයකො චවිහරති

සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙති, යං තං අරියා 
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස උයපක්ඛානුසාරි විඤ්ඤාණං යහොති
උයපක්ඛාසුඛස්සාෙගධිතං උයපක්ඛාසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං
උයපක්ඛාසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං සණ්ඨිතන්ති
වුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා 
පුබ්යබව යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස
අදුක්ඛමසුඛානුසාරි විඤ්ඤාණං යහොති අදුක්ඛමසුඛස්සාෙගධිතං
අදුක්ඛමසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං අදුක්ඛමසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං

අජ්ඣත්තං චිත්තං සණ්ඨිතන්ති වුච්චති. එවං යඛො, ආවුයසො, අජ්ඣත්තං 

[අජ්ඣත්තං චිත්තං)සී.සයා.කං.පී.)] සණ්ඨිතන්තිවුච්චති. 

319. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, අජ්ඣත්තං [අජ්ඣත්තං චිත්තං )සී. සයා. කං.

පී.)] අසණ්ඨිතන්ති වුච්චති? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච
අකුසයලහිධම්යමහි…යප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.තස්සන
වියවකජපීතිසුඛානුසාරිවිඤ්ඤාණංයහොතින වියවකජපීතිසුඛස්සාෙගධිතංන
වියවකජපීතිසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං න 
වියවකජපීතිසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං අසණ්ඨිතන්ති 

වුච්චති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.…දුතියං 
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස න සමාධිජපීතිසුඛානුසාරි විඤ්ඤාණං
යහොතින සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙගධිතං න සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං න 
සමාධිජපීතිසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං අසණ්ඨිතන්ති

වුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛුපීතියා ච විරාගා…යප.…තතියංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස න උයපක්ඛානුසාරි විඤ්ඤාණං යහොති න
උයපක්ඛාසුඛස්සාෙගධිතං න උයපක්ඛාසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං න 

උයපක්ඛාසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං අජ්ඣත්තං චිත්තං අසණ්ඨිතන්ති
වුච්චති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා 
පුබ්යබව යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
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උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තස්ස න
අදුක්ඛමසුඛානුසාරි විඤ්ඤාණං යහොති න අදුක්ඛමසුඛස්සාෙගධිතං න
අදුක්ඛමසුඛස්සාෙවිනිබන්ධං න අදුක්ඛමසුඛස්සාෙසංයයොජනසංයුත්තං

අජ්ඣත්තං චිත්තං අසණ්ඨිතන්ති වුච්චති. එවං යඛො, ආවුයසො, අජ්ඣත්තං 

[අජ්ඣත්තංචිත්තං)සී.සයා.කං. පී.)] අසණ්ඨිතන්තිවුච්චති. 

320. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, අනුපාො පරිතස්සනා යහොති? ඉධාවුයසො, 
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අරියානං අෙස්සාවී අරියධම්මස්ස අයකොවියෙො
අරියධම්යමඅවිනීයතො සප්පුරිසානංඅෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්ස අයකොවියෙො 
සප්පුරිසධම්යම අවිනීයතො රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති රූපවන්තං වා
අත්තානං අත්තනි වා රූපං රූපස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං රූපං

විපරිණමති, අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස 

රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය 

තිට්ඨන්ති.යචතයසොපරියාොනාඋත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාචඅයපක්ඛවා

ච අනුපාොය ච පරිතස්සති. යවෙනං …යප.… සඤ්ඤං… සඞ්ඛායර…
විඤ්ඤාණං අත්තයතොසමනුපස්සතිවිඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානංඅත්තනි
වා විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං විඤ්ඤාණං

විපරිණමති, අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා
විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස
විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්තජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං 
පරියාොයතිට්ඨන්ති.යචතයසොපරියාොනාඋත්තාසවාචයහොතිවිඝාතවාච

අයපක්ඛවා ච අනුපාොය ච පරිතස්සති. එවං යඛො, ආවුයසො, අනුපාො
පරිතස්සනායහොති. 

321. ‘‘කථඤ්චාවුයසො, අනුපාොනා අපරිතස්සනා යහොති? ඉධාවුයසො, 
සුතවාඅරියසාවයකොඅරියානංෙස්සාවීඅරියධම්මස්සයකොවියෙොඅරියධම්යම 
සුවිනීයතොසප්පුරිසානංෙස්සාවීසප්පුරිසධම්මස්සයකොවියෙො සප්පුරිසධම්යම
සුවිනීයතොනරූපං අත්තයතො සමනුපස්සතිනරූපවන්තං වා අත්තානංන 

අත්තනි වා රූපං න රූපස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං රූපං විපරිණමති, 
අඤ්ඤථා යහොති. තස්ස රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න ච
රූපවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස න 

රූපවිපරිණාමානුපරිවත්තජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං පරියාොය 

තිට්ඨන්ති. යචතයසො පරියාොනාන යචවුත්තාසවා [නචඋත්තාසවා (සී.)] 
යහොති න ච විඝාතවා න ච අයපක්ඛවා අනුපාොය ච න පරිතස්සති. න
යවෙනං… න සඤ්ඤං… න සඞ්ඛායර… න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සතිනවිඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණංන

විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. තස්ස තං විඤ්ඤාණං විපරිණමති, අඤ්ඤථා
යහොති. තස්ස විඤ්ඤාණවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න ච 

විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්ති විඤ්ඤාණං යහොති. තස්ස න 
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පටුන 

විඤ්ඤාණවිපරිණාමානුපරිවත්තජා පරිතස්සනා ධම්මසමුප්පාො චිත්තං
පරියාොය තිට්ඨන්ති. යචතයසො පරියාොනා න යචවුත්තාසවා යහොති න ච

විඝාතවානචඅයපක්ඛවා, අනුපාොයචනපරිතස්සති.එවංයඛො, ආවුයසො, 
අනුපාොඅපරිතස්සනායහොති. 

‘‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං උද්දිසිත්වා 

විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වා උට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘තථාතථා, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය යථා යථා උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස 

විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න

පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති
අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං

ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවොනයහොතී’ති.ඉමස්සයඛො අහං, ආවුයසො, 
භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං 
අවිභත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි. ආකඞ්ඛමානා ච පන 

තුම්යහ ආයස්මන්යතො භගවන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං

පටිපුච්යඡයයාථ; යථායවො භගවාබයාකයරොතිතථානංධායරයයාථා’’ති. 

322. අථ යඛො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස භාසිතං 

අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛොයතිකක්ඛූභගවන්තංඑතෙයවොචං– 

‘‘යං යඛො යනො, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං උද්දිසිත්වා

විත්ථායරනඅත්ථංඅවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො – ‘තථාතථා, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය යථා යථා උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස 

විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාොය න

පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති
අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං
ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවොනයහොතී’’’ති. 

‘‘යතසං යනො, භන්යත, අම්හාකං, අචිරපක්කන්තස්ස භගවයතො, 

එතෙයහොසි – ‘ඉෙං යඛො යනො, ආවුයසො, භගවා සංඛිත්යතන උද්යෙසං
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථං අවිභජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–

තථා තථා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු උපපරික්යඛයය, යථා යථා උපපරික්ඛයතො

බහිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං, අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං

අනුපාොය න පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, ිකක්ඛයව, විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත
අවිසයට සති අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාොය අපරිතස්සයතො ආයතිං
ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුෙයසම්භයවො න යහොතීති. යකො නු යඛො ඉමස්ස
භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං

අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභයජයයා’ති? යතසං යනො, භන්යත, 
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අම්හාකං එතෙයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා මහාකච්චායනො සත්ථු යචව
සංවණ්ණයතො සම්භාවියතො ච විඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා
මහාකච්චායනො ඉමස්ස භගවතා සංඛිත්යතන උද්යෙසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විභජිතුං. යංනූනමයං

යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාමා’ති. 

‘‘අථ යඛො මයං, භන්යත, යයනායස්මා මහාකච්චායනො

යතනුපසඞ්කමිම්හ; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතමත්ථං

පටිපුච්ඡිම්හ. යතසං යනො, භන්යත, ආයස්මතා මහාකච්චායනන ඉයමහි
ආකායරහිඉයමහිපයෙහිඉයමහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථො විභත්යතො’’ති. 

‘‘පණ්ඩියතො, ිකක්ඛයව, මහාකච්චායනො; මහාපඤ්යඤො, ිකක්ඛයව, 

මහාකච්චායනො. මං යචපි තුම්යහ, ිකක්ඛයව, එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, 
අහම්පි එවයමවංබයාකයරයයං යථාතංමහාකච්චායනනබයාකතං.එයසො 

යචයවතස්ස [එයසො යචතස්ස )සී. පී.), එයසො යචව තස්ස )සයා. කං.), 
එයසොයයවතස්ස)ක.)] අත්යථො.එවඤ්චනංධායරයයාථා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

උද්යෙසවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. අරණවිභඞ් සුත්තං 

323. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘අරණවිභඞ්ගං යවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි. තං සුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘න කාමසුඛමනුයුඤ්යජයය හීනං ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං 

අනත්ථසංහිතං, න ච අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුඤ්යජයය දුක්ඛං අනරියං

අනත්ථසංහිතං. එයතයඛො, ිකක්ඛයව [එයතයඛො)සී.), එයතයත)සයා.කං. 

පී.)], උයභොඅන්යතඅනුපගම්මමජ්ඣිමාපටිපොතථාගයතනඅිකසම්බුද්ධා, 
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය

සංවත්තති. උස්සාෙනඤ්ච ජඤ්ඤා, අපසාෙනඤ්ච ජඤ්ඤා; උස්සාෙනඤ්ච

ඤත්වා අපසාෙනඤ්ච ඤත්වා යනවුස්සායෙයය, න අපසායෙයය 

[නාපසායෙයය )සී.)], ධම්මයමව යෙයසයය. සුඛවිනිච්ඡයං ජඤ්ඤා; 
සුඛවිනිච්ඡයං ඤත්වා අජ්ඣත්තං සුඛමනුයුඤ්යජයය. රයහොවාෙං න

භායසයය, සම්මුඛා න ඛීණං [නාතිඛීණං )සයා. කං. ක.)] භයණ.

අතරමායනොව භායසයය, යනො තරමායනො. ජනපෙනිරුත්තිං
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නාිකනියවයසයය, සමඤ්ඤං නාතිධායවයයාති – අයමුද්යෙයසො 
අරණවිභඞ්ගස්ස. 

324. ‘‘‘න කාමසුඛමනුයුඤ්යජයයහීනං ගම්මංයපොථුජ්ජනිකංඅනරියං

අනත්ථසංහිතං, න ච අත්තකිලමථානුයයොගමනුයුඤ්යජයය දුක්ඛං අනරියං

අනත්ථසංහිත’න්ති – ඉතියඛොපයනතංවුත්තං; කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? 
යයො කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොයගො හීයනො ගම්යමො 

යපොථුජ්ජනියකො අනරියයො අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො

සඋපඝායතො සඋපායායසො සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො. යයො
කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොගං අනනුයයොයගො හීනං ගම්මං

යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො

අනුපඝායතො අනුපායායසො අපරිළායහො; සම්මාපටිපො. යයො

අත්තකිලමථානුයයොයගො දුක්යඛො අනරියයො අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො

එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො. යයො

අත්තකිලමථානුයයොගං අනනුයයොයගො දුක්ඛං අනරියං අනත්ථසංහිතං, 

අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො අනුපඝායතො අනුපායායසො අපරිළායහො; 
සම්මාපටිපො. ‘න කාමසුඛමනුයුඤ්යජයය හීනං ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං

අනරියං අනත්ථසංහිතං, නචඅත්තකිලමථානුයයොගංඅනුයුඤ්යජයයදුක්ඛං
අනරියං අනත්ථසංහිත’න්ති–ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

325. ‘‘‘එයත යඛො උයභො අන්යත අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පටිපො

තථාගයතන අිකසම්බුද්ධා, චක්ඛුකරණීඤාණකරණීඋපසමාය අිකඤ්ඤාය
සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තතී’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, 

යසයයථිෙං–සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, 

සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි.‘එයතයඛොඋයභො

අන්යතඅනුපගම්මමජ්ඣිමාපටිපොතථාගයතන අිකසම්බුද්ධා, චක්ඛුකරණී
ඤාණකරණීඋපසමායඅිකඤ්ඤායසම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තතී’ති–

ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

326. ‘‘‘උස්සාෙනඤ්ච ජඤ්ඤා, අපසාෙනඤ්ච ජඤ්ඤා; උස්සාෙනඤ්ච

ඤත්වා අපසාෙනඤ්චඤත්වා යනවුස්සායෙයය, න අපසායෙයය, ධම්මයමව 

යෙයසයයා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 

කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, උස්සාෙනාචයහොතිඅපසාෙනාච, යනොචධම්මයෙසනා? 

‘යය කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොගං අනුයුත්තා හීනං ගම්මං

යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා සඋපඝාතා

සඋපායාසා සපරිළාහා මිච්ඡාපටිපන්නා’ති – ඉති වෙං [ඉති පරං )ක.)] 
ඉත්යථයකඅපසායෙති. 
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‘‘‘යය කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොගං අනනුයුත්තා හීනං

ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා 
අනුපඝාතාඅනුපායාසාඅපරිළාහාසම්මාපටිපන්නා’ති–ඉතිවෙංඉත්යථයක 
උස්සායෙති. 

‘‘‘යය අත්තකිලමථානුයයොගං අනුයුත්තා දුක්ඛං අනරියං 

අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා සඋපඝාතා සඋපායාසා සපරිළාහා 
මිච්ඡාපටිපන්නා’ති–ඉතිවෙංඉත්යථයකඅපසායෙති. 

‘‘‘යය අත්තකිලමථානුයයොගං අනනුයුත්තා දුක්ඛං අනරියං 

අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා අනුපඝාතා අනුපායාසා අපරිළාහා 

සම්මාපටිපන්නා’ති – ඉතිවෙංඉත්යථයකඋස්සායෙති. 

‘‘‘යයසං යකසඤ්චි භවසංයයොජනං අප්පහීනං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා 
සඋපඝාතාසඋපායාසාසපරිළාහාමිච්ඡාපටිපන්නා’ති–ඉතිවෙංඉත්යථයක
අපසායෙති. 

‘‘‘යයසං යකසඤ්චි භවසංයයොජනං පහීනං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා
අනුපඝාතා අනුපායාසාඅපරිළාහාසම්මාපටිපන්නා’ති–ඉතිවෙංඉත්යථයක

උස්සායෙති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, උස්සාෙනාචයහොතිඅපසාෙනාච, යනොච
ධම්මයෙසනා. 

327. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, යනවුස්සාෙනා යහොති න අපසාෙනා, 

ධම්මයෙසනා ච [ධම්මයෙසනාව )සයා. කං.)]? ‘යය කාමපටිසන්ධිසුඛියනො
යසොමනස්සානුයයොගං අනුයුත්තා හීනං ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං 

අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා සඋපඝාතා සඋපායාසා සපරිළාහා

මිච්ඡාපටිපන්නා’ති – න එවමාහ. ‘අනුයයොයගො ච යඛො, සදුක්යඛො එයසො

ධම්යමොසඋපඝායතොසඋපායායසොසපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො’ති–ඉතිවෙං
ධම්මයමවයෙයසති. 

‘‘‘යය කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොගං අනනුයුත්තා හීනං 

ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා
අනුපඝාතා අනුපායාසා අපරිළාහා සම්මාපටිපන්නා’ති – න එවමාහ.

‘අනනුයයොයගොචයඛො, අදුක්යඛොඑයසොධම්යමො අනුපඝායතොඅනුපායායසො

අපරිළායහො; සම්මාපටිපො’ති–ඉතිවෙංධම්මයමවයෙයසති. 

‘‘‘යය අත්තකිලමථානුයයොගං අනුයුත්තා දුක්ඛං අනරියං

අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා සඋපඝාතා සඋපායාසා සපරිළාහා 

මිච්ඡාපටිපන්නා’ති – න එවමාහ. ‘අනුයයොයගො ච යඛො, සදුක්යඛො එයසො 

ධම්යමොසඋපඝායතොසඋපායායසොසපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො’ති–ඉතිවෙං
ධම්මයමව යෙයසති. 
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‘‘‘යය අත්තකිලමථානුයයොගං අනනුයුත්තා දුක්ඛං අනරියං 

අනත්ථසංහිතං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා අනුපඝාතා අනුපායාසා අපරිළාහා

සම්මාපටිපන්නා’ති – නඑවමාහ. ‘අනනුයයොයගොචයඛො, අදුක්යඛොඑයසො

ධම්යමොඅනුපඝායතොඅනුපායායසොඅපරිළායහො; සම්මාපටිපො’ති–ඉතිවෙං
ධම්මයමවයෙයසති. 

‘‘‘යයසං යකසඤ්චි භවසංයයොජනං අප්පහීනං, සබ්යබ යත සදුක්ඛා

සඋපඝාතා සඋපායාසා සපරිළාහා මිච්ඡාපටිපන්නා’ති – න එවමාහ. 

‘භවසංයයොජයනචයඛොඅප්පහීයනභයවොපිඅප්පහීයනොයහොතී’ති–ඉතිවෙං 
ධම්මයමවයෙයසති. 

‘‘‘යයසං යකසඤ්චි භවසංයයොජනං පහීනං, සබ්යබ යත අදුක්ඛා
අනුපඝාතා අනුපායාසා අපරිළාහා සම්මාපටිපන්නා’ති – න එවමාහ.
‘භවසංයයොජයන ච යඛො පහීයන භයවොපි පහීයනො යහොතී’ති – ඉති වෙං

ධම්මයමව යෙයසති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, යනවුස්සාෙනා යහොති න 

අපසාෙනා, ධම්මයෙසනාච.‘උස්සාෙනඤ්චජඤ්ඤා, අපසාෙනඤ්චජඤ්ඤා; 

උස්සාෙනඤ්ච ඤත්වා අපසාෙනඤ්ච ඤත්වා යනවුස්සායෙයය, න

අපසායෙයය, ධම්මයමවයෙයසයයා’ති– ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්ච
වුත්තං. 

328. ‘‘‘සුඛවිනිච්ඡයං ජඤ්ඤා; සුඛවිනිච්ඡයං ඤත්වා අජ්ඣත්තං
සුඛමනුයුඤ්යජයයා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච 

වුත්තං? පඤ්චියම, ිකක්ඛයව, කාමගුණා.කතයමපඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්යඤයයා

රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා, 
යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො…ඝානවිඤ්යඤයයාගන්ධා…ජිව්හාවිඤ්යඤයයා
රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා

කාමූපසංහිතා රජනීයා –ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, පඤ්චකාමගුණා.යංයඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉයමපඤ්චකාමගුයණපටිච්ච උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංඉෙං

වුච්චතිකාමසුඛංමීළ්හසුඛංපුථුජ්ජනසුඛං අනරියසුඛං.‘නආයසවිතබ්බං, න

භායවතබ්බං, නබහුලීකාතබ්බං, භායතබ්බංඑතස්ස සුඛස්සා’ති–වොමි.ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහි විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං 
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
පීතියාච විරාගාඋයපක්ඛයකොචවිහරති…යප.…තතියංඣානං…චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉෙං වුච්චති යනක්ඛම්මසුඛං පවියවකසුඛං

උපසමසුඛංසම්යබොධිසුඛං.‘ආයසවිතබ්බං, භායවතබ්බං, බහුලීකාතබ්බං, න

භායතබ්බං එතස්ස සුඛස්සා’ති – වොමි. ‘සුඛවිනිච්ඡයං ජඤ්ඤා; 
සුඛවිනිච්ඡයං ඤත්වාඅජ්ඣත්තංසුඛමනුයුඤ්යජයයා’ති–ඉතියංතංවුත්තං
ඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 
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329. ‘‘‘රයහොවාෙංනභායසයය, සම්මුඛානඛීණංභයණ’ති–ඉතියඛො 

පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? තර, ිකක්ඛයව, යං ජඤ්ඤා

රයහොවාෙං අභූතං අතච්ඡං අනත්ථසංහිතං සසක්කං [සම්පත්තං )ක.)] තං 
රයහොවාෙං න භායසයය. යම්පි ජඤ්ඤා රයහොවාෙං භූතං තච්ඡං
අනත්ථසංහිතංතස්සපි සික්යඛයයඅවචනාය.යඤ්චයඛොජඤ්ඤාරයහොවාෙං 
භූතංතච්ඡං අත්ථසංහිතංතරකාලඤ්ඤූඅස්සතස්සරයහොවාෙස්සවචනාය.

තර, ිකක්ඛයව, යං ජඤ්ඤාසම්මුඛාඛීණවාෙංඅභූතංඅතච්ඡංඅනත්ථසංහිතං
සසක්කං තං සම්මුඛා ඛීණවාෙං න භායසයය. යම්පි ජඤ්ඤා සම්මුඛා
ඛීණවාෙං භූතං තච්ඡං අනත්ථසංහිතං තස්සපි සික්යඛයය අවචනාය. යඤ්ච
යඛො ජඤ්ඤා සම්මුඛා ඛීණවාෙං භූතං තච්ඡං අත්ථසංහිතං තර කාලඤ්ඤූ

අස්සතස්සසම්මුඛාඛීණවාෙස්සවචනාය.‘රයහොවාෙංනභායසයය, සම්මුඛා

නඛීණංභයණ’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

330. ‘‘‘අතරමායනොවභායසයයයනොතරමායනො’ති–ඉතියඛොපයනතං 

වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? තර, ිකක්ඛයව, තරමානස්ස භාසයතො

කායයොපි කිලමති, චිත්තම්පි උපහඤ්ඤති [ඌහඤ්ඤති )සී.)], සයරොපි 

උපහඤ්ඤති [ඌහඤ්ඤති )සී.)], කණ්යඨොපිආතුරීයති, අවිසට්ඨම්පියහොති

අවිඤ්යඤයයංතරමානස්සභාසිතං.තර, ිකක්ඛයව, අතරමානස්ස භාසයතො

කායයොපි න කිලමති, චිත්තම්පි න උපහඤ්ඤති, සයරොපි න උපහඤ්ඤති, 

කණ්යඨොපි න ආතුරීයති, විසට්ඨම්පි යහොති විඤ්යඤයයං අතරමානස්ස

භාසිතං.‘අතරමායනොවභායසයය, යනොතරමායනො’ති–ඉතියංතංවුත්තං, 
ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

331. ‘‘‘ජනපෙනිරුත්තිං නාිකනියවයසයය, සමඤ්ඤංනාතිධායවයයා’ති

–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

ජනපෙනිරුත්තියා ච අිකනියවයසො යහොති සමඤ්ඤාය ච අතිසායරො? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, තයෙයවකච්යචසු ජනපයෙසු ‘පාතී’ති සඤ්ජානන්ති, ‘පත්ත’න්ති 

සඤ්ජානන්ති, ‘විත්ත’න්ති [විට්ඨන්ති )සයා. කං.)] සඤ්ජානන්ති, 

‘සරාව’න්ති සඤ්ජානන්ති ‘ධායරොප’න්ති [හයරොසන්ති )සයා. කං.)] 

සඤ්ජානන්ති, ‘යපොණ’න්තිසඤ්ජානන්ති, ‘පිසීලව’න්ති [පිසීලන්ති)සී.පී.), 
පිපිලන්ති )සයා. කං.)] සඤ්ජානන්ති. ඉති යථා යථා නං යතසු යතසු

ජනපයෙසු සඤ්ජානන්ති තථා තථා ථාමසා පරාමාසා [පරාමස්ස )සී.)] 

අිකනිවිස්ස යවොහරති – ‘ඉෙයමව සච්චං, යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ජනපෙනිරුත්තියා ච අිකනියවයසො යහොති සමඤ්ඤාය ච
අතිසායරො. 

332. ‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ජනපෙනිරුත්තියා ච අනිකනියවයසො යහොති 

සමඤ්ඤාය ච අනතිසායරො? ඉධ, ිකක්ඛයව, තයෙයවකච්යචසු ජනපයෙසු

‘පාතී’ති සඤ්ජානන්ති, ‘පත්ත’න්ති සඤ්ජානන්ති, ‘විත්ත’න්ති

සඤ්ජානන්ති, ‘සරාව’න්ති සඤ්ජානන්ති, ‘ධායරොප’න්ති සඤ්ජානන්ති, 
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‘යපොණ’න්තිසඤ්ජානන්ති, ‘පිසීලව’න්තිසඤ්ජානන්ති. ඉතියථායථානං

යතසුයතසුජනපයෙසුසඤ්ජානන්ති ‘ඉෙංකිරයම [ඉෙං කිරයතච )ක.)] 
ආයස්මන්යතොසන්ධායයවොහරන්තී’තිතථාතථායවොහරතිඅපරාමසං. එවං

යඛො, ිකක්ඛයව, ජනපෙනිරුත්තියාචඅනිකනියවයසොයහොති, සමඤ්ඤායච

අනතිසායරො. ‘ජනපෙනිරුත්තිං නාිකනියවයසයය සමඤ්ඤං

නාතිධායවයයා’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

333. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යයො කාමපටිසන්ධිසුඛියනො 
යසොමනස්සානුයයොයගො හීයනො ගම්යමො යපොථුජ්ජනියකො අනරියයො

අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසො ධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 
යයො කාමපටිසන්ධිසුඛියනො යසොමනස්සානුයයොගං අනනුයයොයගො හීනං

ගම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො

අනුපඝායතොඅනුපායායසොඅපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමො 
අරයණො. 

334. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යයොඅත්තකිලමථානුයයොයගොදුක්යඛොඅනරියයො 

අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො 

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 

යයොඅත්තකිලමථානුයයොගං අනනුයයොයගො දුක්ඛංඅනරියංඅනත්ථසංහිතං, 

අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො අනුපඝායතො අනුපායායසො අපරිළායහො; 
සම්මාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොඅරයණො. 

335. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යායංමජ්ඣිමාපටිපොතථාගයතන අිකසම්බුද්ධා, 
චක්ඛුකරණී ඤාණකරණී උපසමාය අිකඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය 

සංවත්තති, අදුක්යඛොඑයසොධම්යමොඅනුපඝායතොඅනුපායායසොඅපරිළායහො; 

සම්මාපටිපො. තස්මාඑයසොධම්යමොඅරයණො. 

336. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යායං උස්සාෙනා ච අපසාෙනා ච යනො ච

ධම්මයෙසනා, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 

යායං යනවුස්සාෙනා ච න අපසාෙනා ච ධම්මයෙසනා ච, අදුක්යඛො එයසො

ධම්යමොඅනුපඝායතොඅනුපායායසොඅපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මාඑයසො
ධම්යමොඅරයණො. 

337. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යමිෙං කාමසුඛං මීළ්හසුඛං යපොථුජ්ජනසුඛං

අනරියසුඛං, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 

යමිෙං යනක්ඛම්මසුඛං පවියවකසුඛං උපසමසුඛං සම්යබොධිසුඛං, අදුක්යඛො
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එයසොධම්යමොඅනුපඝායතො අනුපායායසොඅපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මා
එයසොධම්යමොඅරයණො. 

338. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, ය්වායං රයහොවායෙො අභූයතො අතච්යඡො 

අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො. තස්මාඑයසොධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 

ය්වායං රයහොවායෙො භූයතො තච්යඡො අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො

ධම්යමොසඋපඝායතොසඋපායායසොසපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො. තස්මාඑයසො

ධම්යමො සරයණො. තර, ිකක්ඛයව, ය්වායං රයහොවායෙො භූයතො තච්යඡො 

අත්ථසංහියතො, අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො අනුපඝායතො අනුපායායසො

අපරිළායහො; සම්මාපටිපො. තස්මාඑයසොධම්යමොඅරයණො. 

339. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, ය්වායං සම්මුඛා ඛීණවායෙො අභූයතො අතච්යඡො

අනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො සඋපායායසො

සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, 

ය්වායංසම්මුඛාඛීණවායෙොභූයතොතච්යඡොඅනත්ථසංහියතො, සදුක්යඛොඑයසො

ධම්යමොසඋපඝායතො සඋපායායසොසපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසො

ධම්යමොසරයණො.තර, ිකක්ඛයව, ය්වායංසම්මුඛාඛීණවායෙො භූයතොතච්යඡො

අත්ථසංහියතො, අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො අනුපඝායතො අනුපායායසො

අපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මා එයසොධම්යමොඅරයණො. 

340. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, යමිෙං තරමානස්ස භාසිතං, සදුක්යඛො එයසො

ධම්යමොසඋපඝායතොසඋපායායසොසපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො.තස්මාඑයසො

ධම්යමො සරයණො. තර, ිකක්ඛයව, යමිෙං අතරමානස්ස භාසිතං, අදුක්යඛො

එයසො ධම්යමොඅනුපඝායතොඅනුපායායසොඅපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මා
එයසොධම්යමොඅරයණො. 

341. ‘‘තර, ිකක්ඛයව, ය්වායං ජනපෙනිරුත්තියා ච අිකනියවයසො 

සමඤ්ඤාය ච අතිසායරො, සදුක්යඛො එයසො ධම්යමො සඋපඝායතො

සඋපායායසො සපරිළායහො; මිච්ඡාපටිපො. තස්මා එයසො ධම්යමො සරයණො.

තර ිකක්ඛයව, ය්වායං ජනපෙනිරුත්තියා ච අනිකනියවයසො සමඤ්ඤාය ච

අනතිසායරො, අදුක්යඛො එයසො ධම්යමො අනුපඝායතො අනුපායායසො

අපරිළායහො; සම්මාපටිපො.තස්මාඑයසොධම්යමොඅරයණො. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, ‘සරණඤ්චධම්මංජානිස්සාම, අරණඤ්ච ධම්මං

ජානිස්සාම; සරණඤ්චධම්මංඤත්වාඅරණඤ්චධම්මංඤත්වාඅරණපටිපෙං 

පටිපජ්ජිස්සාමා’ති එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. සුභූති ච පන, 

ිකක්ඛයව, කුලපුත්යතොඅරණපටිපෙංපටිපන්යනො’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 
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අරණවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. ධාතුවිභඞ් සුත්තං 

342. එවං යමසුතං – එකංසමයං භගවාමගයධසුචාරිකං චරමායනො

යයන රාජගහං තෙවසරි; යයන භග්ගයවො කුම්භකායරො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භග්ගවං කුම්භකාරං එතෙයවොච – ‘‘සයච යත, භග්ගව, 

අගරුවිහයරමුආයවසයන [විහරාමායවසයන )සී. පී.), විහරාමනියවසයන

)සයා. කං.), විහයරමු නියවසයන )ක.)] එකරත්ත’’න්ති. ‘‘න යඛො යම, 

භන්යත, ගරු. අත්ථි යචත්ථ පබ්බජියතො පඨමං වාසූපගයතො. සයච යසො

අනුජානාති, විහරථ [විහර)සී.පී.)], භන්යත, යථාසුඛ’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන පුක්කුසාති නාම කුලපුත්යතො භගවන්තං
උද්දිස්ස සද්ධාය අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො. යසො තස්මිං 

කුම්භකාරායවසයන [කුම්භකාරනියවසයන )සයා. කං. ක.)] පඨමං 

වාසූපගයතොයහොති.අථයඛොභගවායයනායස්මාපුක්කුසාතියතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංපුක්කුසාතිංඑතෙයවොච – ‘‘සයචයත, ිකක්ඛු, 

අගරුවිහයරමුආයවසයන එකරත්ත’’න්ති.‘‘උරුන්ෙං, ආවුයසො [ඌරූන්ෙං

)සී. සයා. කං. පී.), උරූද්ධං )ක.) දී. නි. 2 සක්කපඤ්හසුත්තටීකා

ඔයලොයකතබ්බා], කුම්භකාරායවසනං.විහරතායස්මායථාසුඛ’’න්ති. 

අථ යඛො භගවා කුම්භකාරායවසනං පවිසිත්වා එකමන්තං

තිණසන්ථාරකං [තිණසන්ථරිකං )සී.), තිණසන්ථරකං )සයා. කං.)] 
පඤ්ඤායපත්වා නිසීදි පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජං කායං පණධාය පරිමුඛං
සතිං උපට්ඨයපත්වා.අථයඛොභගවාබහුයෙවරත්තිං නිසජ්ජාය වීතිනායමසි.
ආයස්මාපියඛොපුක්කුසාතිබහුයෙවරත්තිංනිසජ්ජායවීතිනායමසි. 

අථ යඛො භගවයතො එතෙයහොසි – ‘‘පාසාදිකං යඛො අයං කුලපුත්යතො
ඉරියති. යංනූනාහං පුච්යඡයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං

පුක්කුසාතිංඑතෙයවොච–‘‘කංසි ත්වං, ිකක්ඛු, උද්දිස්සපබ්බජියතො? යකොවා

යතසත්ථා? කස්ස වාත්වං ධම්මං යරොයචසී’’ති? ‘‘අත්ථාවුයසො, සමයණො
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො. තං යඛො පන භගවන්තං
යගොතමංඑවංකලයායණොකිත්තිසද්යෙොඅබ්භුග්ගයතො– ‘ඉතිපියසොභගවා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ

අනුත්තයරොපුරිසෙම්මසාරථි සත්ථායෙවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා’ති. තාහං
භගවන්තං උද්දිස්ස පබ්බජියතො. යසො ච යම භගවා සත්ථා. තස්ස චාහං

භගවයතො ධම්මං යරොයචමී’’ති. ‘‘කහං පන, ිකක්ඛු, එතරහි යසො භගවා

විහරති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො’’ති. ‘‘අත්ථාවුයසො, උත්තයරසු ජනපයෙසු
සාවත්ථි නාම නගරං. තත්ථ යසො භගවා එතරහි විහරති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’’ති. ‘‘දිට්ඨපුබ්යබොපනයත, ිකක්ඛු, යසොභගවා; දිස්වාච
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පන ජායනයයාසී’’ති? ‘‘න යඛො යම, ආවුයසො, දිට්ඨපුබ්යබො යසො භගවා; 
දිස්වාචාහංනජායනයය’’න්ති. 

අථ යඛො භගවයතො එතෙයහොසි – ‘‘මමඤ්ච ඛ්වායං [මං ත්වායං )සී.), 

මමංඛ්වායං)සයා.කං.), මංඛ්වායං)පී.)] කුලපුත්යතො උද්දිස්සපබ්බජියතො.
යංනූනස්සාහං ධම්මං යෙයසයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං

පුක්කුසාතිං ආමන්යතසි – ‘‘ධම්මං යත, ිකක්ඛු, යෙයසස්සාමි. තං සුණාහි, 

සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා 
පුක්කුසාතිභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවා එතෙයවොච– 

343. ‘‘‘ඡධාතුයරො [ඡද්ධාතුයරො )සී.)] අයං, ිකක්ඛු, පුරියසො

ඡඵස්සායතයනො අට්ඨාරසමයනොපවිචායරො චතුරාධිට්ඨායනො; යත්ථ ඨිතං 

මඤ්ඤස්සවා නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤස්සයව යඛො පන නප්පවත්තමායන

මුනි සන්යතොති වුච්චති. පඤ්ඤං නප්පමජ්යජයය, සච්චමනුරක්යඛයය, 

චාගමනුබ්රයූහයය, සන්තියමව යසො සික්යඛයයා’ති – අයමුද්යෙයසො

ධාතුවිභඞ්ගස්ස [ඡධාතුවිභඞ්ගස්ස)සී.සයා.කං.පී.)]. 

344. ‘‘‘ඡධාතුයරොඅයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති–ඉතියඛොපයනතං වුත්තං.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? (ඡයමා, ිකක්ඛු, ධාතුයයො) [( ) නත්ථි සී. පී.

යපොත්ථයකසු] – පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, 

ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු. ‘ඡධාතුයරොඅයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති –ඉතියං

තංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

345. ‘‘‘ඡඵස්සායතයනො අයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති – ඉති යඛො පයනතං 

වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුසම්ඵස්සායතනං, 

යසොතසම්ඵස්සායතනං, ඝානසම්ඵස්සායතනං, ජිව්හාසම්ඵස්සායතනං, 

කායසම්ඵස්සායතනං, මයනොසම්ඵස්සායතනං. ‘ඡඵස්සායතයනොඅයං, ිකක්ඛු, 

පුරියසො’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

346. ‘‘‘අට්ඨාරසමයනොපවිචායරො අයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති – ඉති යඛො

පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුනා රූපං දිස්වා

යසොමනස්සට්ඨානීයංරූපංඋපවිචරති, යෙොමනස්සට්ඨානීයං රූපංඋපවිචරති, 

උයපක්ඛාට්ඨානීයං රූපං උපවිචරති; යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.…
ඝායනනගන්ධං ඝායත්වා…ජිව්හායරසංසායත්වා… කායයනයඵොට්ඨබ්බං

ඵුසිත්වා…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායයසොමනස්සට්ඨානීයංධම්මං උපවිචරති, 

යෙොමනස්සට්ඨානීයං ධම්මං උපවිචරති, උයපක්ඛාට්ඨානීයං ධම්මං

උපවිචරති – ඉති ඡ යසොමනස්සුපවිචාරා, ඡ යෙොමනස්සුපවිචාරා, ඡ

උයපක්ඛුපවිචාරා. ‘අට්ඨාරසමයනොපවිචායරොඅයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති–ඉති

යංතං වුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 
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347. ‘‘‘චතුරාධිට්ඨායනො අයං, ිකක්ඛු, පුරියසො’ති – ඉති යඛො පයනතං

වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? පඤ්ඤාධිට්ඨායනො, සච්චාධිට්ඨායනො, 

චාගාධිට්ඨායනො, උපසමාධිට්ඨායනො. ‘චතුරාධිට්ඨායනො අයං, ිකක්ඛු, 
පුරියසො’ති–ඉතියං තංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

348. ‘‘‘පඤ්ඤංනප්පමජ්යජයය, සච්චමනුරක්යඛයය, චාගමනුබූ්රයහයය, 
සන්තියමව යසො සික්යඛයයා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං

පටිච්ච වුත්තං? කථඤ්ච, ිකක්ඛු, පඤ්ඤං නප්පමජ්ජති? ඡයමා, ිකක්ඛු, 

ධාතුයයො – පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, ආකාසධාතු, 
විඤ්ඤාණධාතු. 

349. ‘‘කතමාච, ිකක්ඛු, පථවීධාතු? පථවීධාතුසියා අජ්ඣත්තිකාසියා

බාහිරා.කතමාච, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතු? යංඅජ්ඣත්තං පච්චත්තං

කක්ඛළංඛරිගතංඋපාදින්නං [උපාදිණ්ණං )පී. ක.)], යසයයථිෙං – යකසා

යලොමානඛාෙන්තාතයචොමංසංන්හාරුඅට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං [අට්ඨිමිඤ්ජා)සී.
පී.)] වක්කංහෙයංයකනං කියලොමකංපිහකංපප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං

උෙරියංකරීසං, යංවාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චි අජ්ඣත්තංපච්චත්තංකක්ඛළං

ඛරිගතංඋපාදින්නං–අයංවුච්චති, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකාපථවීධාතු.යායචව

යඛොපනඅජ්ඣත්තිකාපථවීධාතුයාචබාහිරාපථවීධාතු පථවීධාතුයරයවසා. 

‘තංයනතංමමයනයසොහමස්මිනයමයසොඅත්තා’ති– එවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

පථවීධාතුයානිබ්බින්ෙති, පථවීධාතුයාචිත්තං විරායජති. 

350. ‘‘කතමා ච, ිකක්ඛු, ආයපොධාතු? ආයපොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා 

සියා බාහිරා. කතමා ච, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආයපො ආයපොගතං උපාදින්නං යසයයථිෙං – පිත්තං යසම්හං
පුබ්යබො යලොහිතං යසයෙො යමයෙො අස්සු වසා යඛයළො සිඞ්ඝාණකා ලසිකා 

මුත්තං, යංවාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තංපච්චත්තංආයපොආයපොගතං

උපාදින්නං– අයංවුච්චති, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකාආයපොධාතු.යායචවයඛො
පනඅජ්ඣත්තිකාආයපොධාතු යාචබාහිරාආයපොධාතුආයපොධාතුයරයවසා.

‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති– එවයමතංයථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

ආයපොධාතුයානිබ්බින්ෙති, ආයපොධාතුයාචිත්තංවිරායජති. 

351. ‘‘කතමාච, ිකක්ඛු, යතයජොධාතු? යතයජොධාතුසියා අජ්ඣත්තිකා

සියා බාහිරා.කතමා ච, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු? යං අජ්ඣත්තං 

පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං, යසයයථිෙං – යයන ච

සන්තප්පති, යයන ච ජීරීයති, යයන ච පරිඩය්හති, යයන ච

අසිතපීතඛායතසායතංසම්මාපරිණාමංගච්ඡති, යං වාපනඤ්ඤම්පිකිඤ්චි

අජ්ඣත්තං පච්චත්තං යතයජො යතයජොගතං උපාදින්නං – අයං වුච්චති, 
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ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු. යා යචව යඛො පන අජ්ඣත්තිකා
යතයජොධාතු යා ච බාහිරා යතයජොධාතු යතයජොධාතුයරයවසා. ‘තං යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

යතයජොධාතුයානිබ්බින්ෙති, යතයජොධාතුයා චිත්තංවිරායජති. 

352. ‘‘කතමා ච, ිකක්ඛු, වායයොධාතු? වායයොධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා

සියා බාහිරා. කතමා ච, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු? යං අජ්ඣත්තං 

පච්චත්තං වායයො වායයොගතං උපාදින්නං, යසයයථිෙං – උද්ධඞ්ගමා වාතා

අයධොගමාවාතා කුච්ඡිසයාවාතායකොට්ඨාසයා [යකොට්ඨසයා)සී.සයා.කං. 

පී.)] වාතා අඞ්ගමඞ්ගානුසාරියනො වාතා අස්සායසො පස්සායසො ඉති, යං වා 
පනඤ්ඤම්පිකිඤ්චිඅජ්ඣත්තංපච්චත්තංවායයොවායයොගතංඋපාදින්නං–

අයං වුච්චති, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු. යා යචව යඛො පන
අජ්ඣත්තිකාවායයොධාතුයා චබාහිරාවායයොධාතුවායයොධාතුයරයවසා.‘තං

යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති – එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා

වායයොධාතුයානිබ්බින්ෙති, වායයොධාතුයා චිත්තංවිරායජති. 

353. ‘‘කතමා ච, ිකක්ඛු, ආකාසධාතු? ආකාසධාතු සියා අජ්ඣත්තිකා

සියා බාහිරා. කතමා ච, ිකක්ඛු, අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතු? යං අජ්ඣත්තං

පච්චත්තං ආකාසං ආකාසගතං උපාදින්නං, යසයයථිෙං – කණ්ණච්ඡිද්ෙං

නාසච්ඡිද්ෙංමුඛද්වාරංයයනච අසිතපීතඛායතසායතංඅජ්යඣොහරති, යත්ථ

ච අසිතපීතඛායතසායතං සන්තිට්ඨති, යයන ච අසිතපීතඛායතසායතං

අයධොභාගං [අයධොභාගා )සී. සයා. කං. පී.) යෙවදූතසුත්යතන සයමති] 

නික්ඛමති, යං වා පනඤ්ඤම්පි කිඤ්චි අජ්ඣත්තං පච්චත්තං ආකාසං
ආකාසගතං අඝං අඝගතං විවරං විවරගතං අසම්ඵුට්ඨං මංසයලොහියතහි 
උපාදින්නං – අයං වුච්චතිිකක්ඛු අජ්ඣත්තිකාආකාසධාතු. යා යචව යඛො
පන අජ්ඣත්තිකා ආකාසධාතු යා ච බාහිරා ආකාසධාතු

ආකාසධාතුයරයවසා.‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති
– එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ෙට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ආකාසධාතුයා නිබ්බින්ෙති, ආකාසධාතුයා චිත්තං
විරායජති. 

354. ‘‘අථාපරං විඤ්ඤාණංයයව අවසිස්සති පරිසුද්ධං පරියයොොතං. 

යතනච විඤ්ඤායණනකිං [යතනවිඤ්ඤායණනකිඤ්ච )සී.)] විජානාති? 

‘සුඛ’න්තිපිවිජානාති, ‘දුක්ඛ’න්තිපිවිජානාති, ‘අදුක්ඛමසුඛ’න්තිපි විජානාති.

සුඛයවෙනියං, ිකක්ඛු, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛා යවෙනා. යසො සුඛං 
යවෙනං යවෙයමායනො ‘සුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. ‘තස්යසව
සුඛයවෙනියස්සඵස්සස්ස නියරොධායංතජ්ජංයවෙයතංසුඛයවෙනියංඵස්සං

පටිච්චඋප්පන්නාසුඛායවෙනාසා නිරුජ්ඣති, සාවූපසම්මතී’තිපජානාති. 
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355. ‘‘දුක්ඛයවෙනියං, ිකක්ඛු, ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජති දුක්ඛායවෙනා.
යසො දුක්ඛං යවෙනං යවෙයමායනො ‘දුක්ඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. 

‘තස්යසව දුක්ඛයවෙනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවෙයතං

දුක්ඛයවෙනියං ඵස්සංපටිච්ච උප්පන්නා දුක්ඛායවෙනාසානිරුජ්ඣති, සා 
වූපසම්මතී’තිපජානාති. 

356. ‘‘අදුක්ඛමසුඛයවෙනියං, ිකක්ඛු, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා. යසො අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයමායනො
‘අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. ‘තස්යසව
අදුක්ඛමසුඛයවෙනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවෙයතං
අදුක්ඛමසුඛයවෙනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා සා

නිරුජ්ඣති, සාවූපසම්මතී’ති පජානාති. 

357. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛු, ද්වින්නංකට්ඨානංසඞ්ඝට්ටා [සම්ඵස්ස )සී.

පී.), සඞ්ඝටා )සයා. කං.)] සයමොධානා උස්මා ජායති, යතයජො

අිකනිබ්බත්තති, යතසංයයව ද්වින්නං කට්ඨානං නානාභාවා වික්යඛපා යා

තජ්ජා උස්මා සා නිරුජ්ඣති, සා වූපසම්මති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛු, 
සුඛයවෙනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛා යවෙනා. යසො සුඛං යවෙනං
යවෙයමායනො ‘සුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. ‘තස්යසව
සුඛයවෙනියස්සඵස්සස්ස නියරොධායංතජ්ජංයවෙයතංසුඛයවෙනියංඵස්සං

පටිච්චඋප්පන්නාසුඛායවෙනාසා නිරුජ්ඣති, සාවූපසම්මතී’තිපජානාති. 

358. ‘‘දුක්ඛයවෙනියං, ිකක්ඛු, ඵස්සංපටිච්චඋප්පජ්ජති දුක්ඛායවෙනා.
යසො දුක්ඛං යවෙනං යවෙයමායනො ‘දුක්ඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. 

‘තස්යසව දුක්ඛයවෙනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවෙයතං

දුක්ඛයවෙනියං ඵස්සංපටිච්චඋප්පන්නා දුක්ඛායවෙනාසානිරුජ්ඣති, සා
වූපසම්මතී’ති පජානාති. 

359. ‘‘අදුක්ඛමසුඛයවෙනියං, ිකක්ඛු, ඵස්සං පටිච්ච උප්පජ්ජති
අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා. යසො අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයමායනො 

‘අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති. ‘තස්යසව
අදුක්ඛමසුඛයවෙනියස්ස ඵස්සස්ස නියරොධා යං තජ්ජං යවෙයතං
අදුක්ඛමසුඛයවෙනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා අදුක්ඛමසුඛා යවෙනා සා

නිරුජ්ඣති, සාවූපසම්මතී’තිපජානාති. 

360. ‘‘අථාපරංඋයපක්ඛායයවඅවසිස්සතිපරිසුද්ධාපරියයොොතා මුදුච

කම්මඤ්ඤාචපභස්සරාච.යසයයථාපි, ිකක්ඛු, ෙක්යඛොසුවණ්ණකායරොවා 

සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා උක්කං බන්යධයය, උක්කං බන්ධිත්වා

උක්කාමුඛං ආලිම්යපයය, උක්කාමුඛංආලිම්යපත්වාසණ්ඩායසනජාතරූපං

ගයහත්වාඋක්කාමුයඛ පක්ඛියපයය, තයමනංකායලනකාලංඅිකධයමයය, 

කායලන කාලං උෙයකන පරිප්යඵොයසයය, කායලන කාලං
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අජ්ඣුයපක්යඛයය, තංයහොතිජාතරූපං [ජාතරූපංධන්තං (සී.පී.)] සුධන්තං

නිද්ධන්තංනීහටං [නිහතං )සයා.කං. ක.)] නින්නීතකසාවං [නිහතකසාවං

)ක.)] මුදු ච කම්මඤ්ඤඤ්ච පභස්සරඤ්ච, යස්සා යස්සා ච

පිළන්ධනවිකතියාආකඞ්ඛති –යදි පට්ටිකාය [පවට්ටිකාය )සී. සයා.)] යදි 
කුණ්ඩලාය යදි ගීයවයයකාය යදි සුවණ්ණමාලාය තඤ්චස්ස අත්ථං 

අනුයභොති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛු, අථාපරං උයපක්ඛායයව අවසිස්සති 

පරිසුද්ධාපරියයොොතාමුදුචකම්මඤ්ඤාචපභස්සරාච. 

361. ‘‘යසොඑවංපජානාති – ‘ඉමඤ්යචඅහංඋයපක්ඛංඑවං පරිසුද්ධං

එවං පරියයොොතං ආකාසානඤ්චායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච
චිත්තං භායවයයං. එවං යම අයං උයපක්ඛා තංනිස්සිතා තදුපාොනා චිරං 
දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය. ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං එවං

පරියයොොතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච චිත්තං
භායවයයං.එවංයමඅයං උයපක්ඛාතංනිස්සිතාතදුපාොනාචිරංදීඝමද්ධානං
තිට්යඨයය. ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං එවං පරියයොොතං

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච චිත්තං භායවයයං.
එවංයමඅයංඋයපක්ඛාතංනිස්සිතා තදුපාොනාචිරංදීඝමද්ධානංතිට්යඨයය.
ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං එවං පරියයොොතං

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච චිත්තං
භායවයයං. එවංයමඅයංඋයපක්ඛාතංනිස්සිතාතදුපාොනාචිරංදීඝමද්ධානං 
තිට්යඨයයා’’’ති. 

362. ‘‘යසොඑවංපජානාති – ‘ඉමඤ්යචඅහංඋයපක්ඛංඑවං පරිසුද්ධං

එවං පරියයොොතං ආකාසානඤ්චායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච

චිත්තං භායවයයං; සඞ්ඛතයමතං. ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං

එවං පරියයොොතං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච

චිත්තං භායවයයං; සඞ්ඛතයමතං. ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං

එවං පරියයොොතං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසංහයරයයං, තෙනුධම්මඤ්ච

චිත්තං භායවයයං; සඞ්ඛතයමතං. ඉමඤ්යච අහං උයපක්ඛං එවං පරිසුද්ධං 

එවං පරියයොොතං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසංහයරයයං, 

තෙනුධම්මඤ්චචිත්තං භායවයයං; සඞ්ඛතයමත’’’න්ති. 

‘‘යසොයනවතංඅිකසඞ්ඛයරොති, නඅිකසඤ්යචතයතිභවායවාවිභවාය
වා. යසොඅනිකසඞ්ඛයරොන්යතොඅනිකසඤ්යචතයන්යතොභවායවාවිභවායවා

න කිඤ්චි යලොයක උපාදියති, අනුපාදියං න පරිතස්සති, අපරිතස්සං

පච්චත්තංයයව පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං

කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’තිපජානාති. 

363. ‘‘යසො සුඛඤ්යච යවෙනං යවයෙති, ‘සා අනිච්චා’ති පජානාති, 

‘අනජ්යඣොසිතා’ති පජානාති, ‘අනිකනන්දිතා’ති පජානාති. දුක්ඛඤ්යච
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යවෙනං යවයෙති, ‘සා අනිච්චා’ති පජානාති, ‘අනජ්ය ොසිතා’ති පජානාති, 

‘අනභිනන්දිතා’ති පජානාති. අදුක්ඛමසුඛඤ්යච යවෙනං යවයෙති, ‘සා

අනිච්චා’ති පජානාති, ‘අනජ්ය ොසිතා’ති පජානාති, ‘අනභිනන්දිතා’ති 

පජානාති. 

364. ‘‘යසො සුඛඤ්යච යවෙනං යවයෙති, විසංයුත්යතො නං යවයෙති; 

දුක්ඛඤ්යච යවෙනං යවයෙති, විසංයුත්යතොනං යවයෙති; අදුක්ඛමසුඛඤ්යච

යවෙනංයවයෙති, විසංයුත්යතොනංයවයෙති.යසොකායපරියන්තිකංයවෙනං

යවෙයමායනො ‘කායපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති, 

ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං

යවෙයාමී’තිපජානාති, ‘කායස්සයභො පරංමරණාඋද්ධං ජීවිතපරියාොනා
ඉයධවසබ්බයවෙයතානිඅනිකනන්දිතානිසීතීභවිස්සන්තී’ති පජානාති. 

365. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛු, යතලඤ්ච පටිච්ච වට්ටිඤ්ච පටිච්ච

යතලප්පදීයපො ඣායති; තස්යසව යතලස්ස ච වට්ටියා ච පරියාොනා

අඤ්ඤස්සච අනුපහාරා [අනුපාහාරා)සී.පී.), අනුපාොනා)ක.)] අනාහායරො 

නිබ්බායති; එවයමව යඛො, ිකක්ඛු, කායපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයමායනො

‘කායපරියන්තිකං යවෙනංයවෙයාමී’තිපජානාති, ජීවිතපරියන්තිකංයවෙනං

යවෙයමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවෙනං යවෙයාමී’ති පජානාති, ‘කායස්ස
යභො පරං මරණා උද්ධං ජීවිතපරියාොනා ඉයධව සබ්බයවෙයතානි 
අනිකනන්දිතානි සීතීභවිස්සන්තී’ති පජානාති. තස්මා එවං සමන්නාගයතො

ිකක්ඛුඉමිනාපරයමනපඤ්ඤාධිට්ඨායනනසමන්නාගයතොයහොති.එසා හි, 

ිකක්ඛු, පරමාඅරියාපඤ්ඤායදිෙං–සබ්බදුක්ඛක්ඛයයඤාණං. 

366. ‘‘තස්ස සා විමුත්ති සච්යච ඨිතා අකුප්පා යහොති. තඤ්හි, ිකක්ඛු, 

මුසා යං යමොසධම්මං, තං සච්චං යං අයමොසධම්මං නිබ්බානං. තස්මා එවං
සමන්නාගයතො ිකක්ඛු ඉමිනා පරයමන සච්චාධිට්ඨායනන සමන්නාගයතො

යහොති.එතඤ්හි, ිකක්ඛු, පරමංඅරියසච්චංයදිෙං–අයමොසධම්මංනිබ්බානං. 

367. ‘‘තස්යසවයඛොපනපුබ්යබඅවිද්ෙසුයනොඋපධීයහොන්ති සමත්තා
සමාදින්නා. තයාස්ස පහීනා යහොන්ති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා 
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. තස්මා එවං සමන්නාගයතො ිකක්ඛු 

ඉමිනාපරයමනචාගාධිට්ඨායනනසමන්නාගයතොයහොති. එයසොහි, ිකක්ඛු, 

පරයමොඅරියයොචායගොයදිෙං–සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො. 

368. ‘‘තස්යසවයඛොපනපුබ්යබඅවිද්ෙසුයනොඅිකජ්ඣායහොති ඡන්යෙො
සාරායගො. ස්වාස්ස පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො. තස්යසව යඛො පන පුබ්යබ
අවිද්ෙසුයනො ආඝායතො යහොති බයාපායෙො සම්පයෙොයසො. ස්වාස්ස පහීයනො
යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං
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පටුන 

අනුප්පාෙධම්යමො. තස්යසව යඛො පන පුබ්යබ අවිද්ෙසුයනො අවිජ්ජා යහොති
සම්යමොයහො. ස්වාස්ස පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාෙධම්යමො.තස්මාඑවං සමන්නාගයතොිකක්ඛු

ඉමිනා පරයමන උපසමාධිට්ඨායනන සමන්නාගයතො යහොති. එයසො හි, 

ිකක්ඛු, පරයමො අරියයො උපසයමො යදිෙං – රාගයෙොසයමොහානං උපසයමො.

‘පඤ්ඤං නප්පමජ්යජයය, සච්චමනුරක්යඛයය, චාගමනුබ්රූයහයය, සන්තියමව

යසො සික්යඛයයා’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

369. ‘‘‘යත්ථ ඨිතං මඤ්ඤස්සවා නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤස්සයව යඛො
පනනප්පවත්තමායනමුනිසන්යතොතිවුච්චතී’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ‘අස්මී’ති, ිකක්ඛු, මඤ්ඤතයමතං, 

‘අයමහමස්මී’ති මඤ්ඤතයමතං, ‘භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤතයමතං, ‘න

භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤතයමතං, ‘රූපී භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤතයමතං, ‘අරූපී

භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤතයමතං, ‘සඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති මඤ්ඤතයමතං, 

‘අසඤ්ඤීභවිස්ස’න්තිමඤ්ඤතයමතං, ‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්ස’න්ති

මඤ්ඤතයමතං. මඤ්ඤතං, ිකක්ඛු, යරොයගො මඤ්ඤතං ගණ්යඩො මඤ්ඤතං 

සල්ලං. සබ්බමඤ්ඤතානං ත්යවව, ිකක්ඛු, සමතික්කමා මුනි සන්යතොති

වුච්චති. මුනි යඛො පන, ිකක්ඛු, සන්යතොන ජායති, නජීයති, නමීයති, න

කුප්පති, නපියහති. තඤ්හිස්ස, ිකක්ඛු, නත්ථියයනජායයථ, අජායමායනො

කිං ජීයස්සති, අජීයමායනො කිං මීයස්සති, අමීයමායනො කිං කුප්පිස්සති, 

අකුප්පමායනො කිස්ස [කිං (ක.)] පියහස්සති? ‘යත්ථ ඨිතං මඤ්ඤස්සවා

නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤස්සයවයඛො පනනප්පවත්තමායනමුනිසන්යතොති

වුච්චතී’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං.ඉමංයඛොයමත්වං, 

ිකක්ඛු, සංඛිත්යතනඡධාතුවිභඞ්ගංධායරහී’’ති. 

370. අථ යඛොආයස්මා පුක්කුසාති – ‘‘සත්ථාකිර යම අනුප්පත්යතො, 
සුගයතොකිරයමඅනුප්පත්යතො සම්මාසම්බුද්යධොකිරයමඅනුප්පත්යතො’’ති
උට්ඨායාසනා එකංසං චීවරං කත්වා භගවයතො පායෙසු සිරසා නිපතිත්වා

භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා යථාබාලං 

යථාමූළ්හංයථාඅකුසලං, යයොහංභගවන්තංආවුයසොවායෙනසමුොචරිතබ්බං

අමඤ්ඤස්සං. තස්සයම, භන්යත, භගවාඅච්චයංඅච්චයයතොපටිග්ගණ්හාතු

ආයතිං සංවරායා’’ති. ‘‘තග්ඝ ත්වං, ිකක්ඛු, අච්චයයො අච්චගමා යථාබාලං

යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යං මං ත්වං ආවුයසොවායෙන සමුොචරිතබ්බං 

අමඤ්ඤත්ථ. යයතො ච යඛො ත්වං, ිකක්ඛු, අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා

යථාධම්මං පටිකයරොසි, තං යත මයං පටිග්ගණ්හාම. වුද්ධියහසා, ිකක්ඛු, 

අරියස්ස විනයය යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති, 

ආයතිං සංවරංආපජ්ජතී’’ති. ‘‘ලයභයයාහං, භන්යත, භගවයතො සන්තියක

උපසම්පෙ’’න්ති.‘‘පරිපුණ්ණංපනයත, ිකක්ඛු, පත්තචීවර’’න්ති? ‘‘නයඛො

යම, භන්යත, පරිපුණ්ණං පත්තචීවර’’න්ති. ‘‘න යඛො, ිකක්ඛු, තථාගතා
අපරිපුණ්ණපත්තචීවරංඋපසම්පායෙන්තී’’ති. 
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අථ යඛො ආයස්මා පුක්කුසාති භගවයතො භාසිතං අිකනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අිකවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා 
පත්තචීවරපරියයසනං පක්කාමි. අථ යඛො ආයස්මන්තං පුක්කුසාතිං

පත්තචීවරපරියයසනං චරන්තං විබ්භන්තා ගාවී [භන්තගාවී )සී. පී.), ගාවී
)සයා. කං.)] ජීවිතා යවොයරොයපසි. අථ යඛො සම්බහුලා ිකක්ඛූ යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත ිකක්ඛූ භගවන්තං එතෙයවොචං –

‘‘යයො යසො, භන්යත, පුක්කුසාති නාම කුලපුත්යතො භගවතා සංඛිත්යතන

ඔවායෙන ඔවදියතො යසො කාලඞ්කයතො. තස්ස කා ගති, යකො

අිකසම්පරායයො’’ති? ‘‘පණ්ඩියතො, ිකක්ඛයව, පුක්කුසාති කුලපුත්යතො

පච්චපාදි ධම්මස්සානුධම්මං, නචමංධම්මාධිකරණංවියහයසසි [වියහයඨසි

)සී. සයා. කං.) වියහයසති )ක.)]. පුක්කුසාති, ිකක්ඛයව, කුලපුත්යතො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො තත්ථ
පරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමො තස්මායලොකා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

ධාතුවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

11. සච්චවිභඞ් සුත්තං 

371. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාබාරාණසියංවිහරති ඉසිපතයන
මිගොයය. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.
‘‘භෙන්යත’’ති යතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

‘‘තථාගයතන, ිකක්ඛයව, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන බාරාණසියං 
ඉසිපතයන මිගොයය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං
සමයණනවා බ්රාහ්මයණනවායෙයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචි

වා යලොකස්මිං, යදිෙං – චතුන්නං අරියසච්චානං ආචික්ඛනා යෙසනා
පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං. කතයමසං

චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා පඤ්ඤාපනා

පට්ඨපනා විවරණා විභජනාඋත්තානීකම්මං, දුක්ඛසමුෙයස්ස අරියසච්චස්ස 
ආචික්ඛනා යෙසනා පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා

උත්තානීකම්මං, දුක්ඛනියරොධස්ස අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා

පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපොය අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා

පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං. තථාගයතන, 

ිකක්ඛයව, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගොයය
අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා

බ්රාහ්මයණනවායෙයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං, 
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යදිෙං – ඉයමසං චතුන්නං අරියසච්චානං ආචික්ඛනා යෙසනා පඤ්ඤාපනා 
පට්ඨපනාවිවරණාවිභජනාඋත්තානීකම්මං. 

‘‘යසවථ, ිකක්ඛයව, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන; භජථ, ිකක්ඛයව, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන. පණ්ඩිතා ිකක්ඛූ අනුග්ගාහකා සබ්රහ්මචාරීනං. 

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ජයනතා [ජයනත්ති )සී. පී.)], එවං සාරිපුත්යතො; 

යසයයථාපි ජාතස්ස ආපායෙතා, එවං යමොග්ගල්ලායනො. සාරිපුත්යතො, 

ිකක්ඛයව, යසොතාපත්තිඵයල වියනති, යමොග්ගල්ලායනො උත්තමත්යථ.

සාරිපුත්යතො, ිකක්ඛයව, පයහොති චත්තාරි අරියසච්චානි විත්ථායරන
ආචික්ඛිතුං යෙයසතුං පඤ්ඤායපතුං පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං
උත්තානීකාතු’’න්ති.ඉෙමයවොචභගවා.ඉෙංවත්වානසුගයතො උට්ඨායාසනා
විහාරංපාවිසි. 

372. තර යඛො ආයස්මාසාරිපුත්යතොඅචිරපක්කන්තස්සභගවයතොිකක්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, ිකක්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ 
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතෙයවොච– 

‘‘තථාගයතන, ආවුයසො, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන බාරාණසියං
ඉසිපතයන මිගොයය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං
සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යෙයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචි

වා යලොකස්මිං, යදිෙං – චතුන්නං අරියසච්චානං ආචික්ඛනා යෙසනා
පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං. කතයමසං

චතුන්නං? දුක්ඛස්ස අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා පඤ්ඤාපනා

පට්ඨපනා විවරණා විභජනාඋත්තානීකම්මං, දුක්ඛසමුෙයස්ස අරියසච්චස්ස 
ආචික්ඛනා යෙසනා පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා 

උත්තානීකම්මං, දුක්ඛනියරොධස්ස අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා

පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා උත්තානීකම්මං, 
දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපොය අරියසච්චස්ස ආචික්ඛනා යෙසනා
පඤ්ඤාපනාපට්ඨපනාවිවරණාවිභජනාඋත්තානීකම්මං. 

373. ‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ඛංඅරියසච්චං? ජාතිපිදුක්ඛා, ජරාපිදුක්ඛා, 

මරණම්පි දුක්ඛං, යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසාපි දුක්ඛා, යම්පිච්ඡං

නලභතිතම්පිදුක්ඛං; සංඛිත්යතනපඤ්චපාොනක්ඛන්ධාදුක්ඛා. 

‘‘කතමා චාවුයසො, ජාති? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකායයජාතිසඤ්ජාතිඔක්කන්තිඅිකනිබ්බත්තිඛන්ධානංපාතුභායවො

ආයතනානං පටිලායභො, අයංවුච්චතාවුයසො–‘ජාති’’’. 

‘‘කතමා චාවුයසො, ජරා? යා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකායය ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං පාලිච්චං වලිත්තචතා ආයුයනො

සංහානි ඉන්ද්රියානංපරිපායකො, අයංවුච්චතාවුයසො–‘ජරා’’’. 
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‘‘කතමඤ්චාවුයසො, මරණං? යා යතසං යතසංසත්තානංතම්හාතම්හා 
සත්තනිකායාචතිචවනතා යභයෙොඅන්තරධානංමච්චමරණං කාලංකිරියා

ඛන්ධානං යභයෙො කයළවරස්ස නික්යඛයපො ජීවිතින්ද්රියස්සුපච්යඡයෙො, ඉෙං 
වුච්චතාවුයසො–‘මරණං’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, යසොයකො? යයො යඛො, ආවුයසො, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස යසොයකො යසොචනා යසොචිතත්තං අන්යතොයසොයකො

අන්යතොපරියසොයකො, අයංවුච්චතාවුයසො – ‘යසොයකො’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, පරියෙයවො? යයො යඛො, ආවුයසො, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයෙයවො පරියෙයවො ආයෙවනා පරියෙවනා

ආයෙවිතත්තංපරියෙවිතත්තං, අයං වුච්චතාවුයසො–‘පරියෙයවො’’’. 

‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ඛං? යංයඛො, ආවුයසො, කායකං දුක්ඛංකායකං 

අසාතං කායසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවෙයතං, ඉෙං වුච්චතාවුයසො –
‘දුක්ඛං’’’. 

‘‘කතමඤ්චාවුයසො, යෙොමනස්සං? යං යඛො, ආවුයසො, යචතසිකං දුක්ඛං 

යචතසිකං අසාතං මයනොසම්ඵස්සජං දුක්ඛං අසාතං යවෙයතං, ඉෙං

වුච්චතාවුයසො– ‘යෙොමනස්සං’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, උපායායසො? යයො යඛො, ආවුයසො, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන බයසයනන සමන්නාගතස්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන
දුක්ඛධම්යමන ඵුට්ඨස්ස ආයායසො උපායායසො ආයාසිතත්තං 

උපායාසිතත්තං, අයංවුච්චතාවුයසො–‘උපායායසො’’’. 

‘‘කතමඤ්චාවුයසො, යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං? ජාතිධම්මානං, 

ආවුයසො, සත්තානංඑවංඉච්ඡාඋප්පජ්ජති–‘අයහොවත, මයංනජාතිධම්මා 

අස්සාම; නච, වත, යනො ජාතිආගච්යඡයයා’ති.න යඛො පයනතං ඉච්ඡාය

පත්තබ්බං. ඉෙම්පි – ‘යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි දුක්ඛං’. ජරාධම්මානං, 

ආවුයසො, සත්තානං…යප.… බයාධිධම්මානං, ආවුයසො, සත්තානං…

මරණධම්මානං, ආවුයසො, සත්තානං… 

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසධම්මානං, ආවුයසො, සත්තානං එවං

ඉච්ඡා උප්පජ්ජති – ‘අයහො වත, මයං න

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසධම්මා අස්සාම; න ච, වත, යනො

යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා ආගච්යඡයය’න්ති. න යඛො පයනතං
ඉච්ඡායපත්තබ්බං.ඉෙම්පි–‘යම්පිච්ඡංනලභති තම්පිදුක්ඛං’’’. 
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‘‘කතයම චාවුයසො, සංඛිත්යතන පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා දුක්ඛා? 

යසයයථිෙං – රූපුපාොනක්ඛන්යධො, යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, 

විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයම වුච්චන්තාවුයසො – ‘සංඛිත්යතන
පඤ්චපාොනක්ඛන්ධාදුක්ඛා’.ඉෙංවුච්චතාවුයසො–‘දුක්ඛං අරියසච්චං’’’. 

374. ‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ඛසමුෙයං [දුක්ඛසමුෙයයො )සයා. කං.)] 

අරියසච්චං? යායං තණ්හා යපොයනොබ්භවිකා [යපොයනොභවිකා )සී. පී.)] 

නන්දීරාගසහගතා [නන්දිරාගසහගතා)සී.සයා.කං.පී.)] තරතරාිකනන්දිනී, 

යසයයථිෙං – කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා, ඉෙං වුච්චතාවුයසො –

‘දුක්ඛසමුෙයං [දුක්ඛසමුෙයයො)සයා.කං.)] අරියසච්චං’’’. 

‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ඛනියරොධං [දුක්ඛනියරොයධො (සයා. කං.)] 

අරියසච්චං? යයො තස්සායයව තණ්හාය අයසසවිරාගනියරොයධො චායගො 

පටිනිස්සග්යගො මුත්ති අනාලයයො, ඉෙං වුච්චතාවුයසො – ‘දුක්ඛනියරොධං 

[දුක්ඛනියරොයධො)සයා.කං.)] අරියසච්චං’’’. 

375. ‘‘කතමඤ්චාවුයසො, දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපො අරියසච්චං? 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 

සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

‘‘කතමාචාවුයසො, සම්මාදිට්ඨි? යං යඛො, ආවුයසො, දුක්යඛ ඤාණං, 

දුක්ඛසමුෙයය ඤාණං, දුක්ඛනියරොයධ ඤාණං, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා

පටිපොයඤාණං, අයං වුච්චතාවුයසො–‘සම්මාදිට්ඨි’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, සම්මාසඞ්කප්යපො? යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො, 

අබයාපාෙසඞ්කප්යපො, අවිහිංසාසඞ්කප්යපො, අයං වුච්චතාවුයසො – 

‘සම්මාසඞ්කප්යපො’’’. 

‘‘කතමා චාවුයසො, සම්මාවාචා? මුසාවාො යවරමණී, පිසුණාය වාචාය 

යවරමණී, ඵරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ඵප්පලාපා යවරමණී, අයං

වුච්චතාවුයසො– ‘සම්මාවාචා’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, සම්මාකම්මන්තී? පාණාතිපාතා යවරමණී, 

අදින්නාොනායවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණී, අයං වුච්චතාවුයසො–
‘සම්මාකම්මන්යතො’’’. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, සම්මාආජීයවො? ඉධාවුයසො, අරියසාවයකො

මිච්ඡාආජීවං පහායසම්මාආජීයවනජීවිකංකප්යපති, අයංවුච්චතාවුයසො –
‘සම්මාආජීයවො’’’. 
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‘‘කතයමොචාවුයසො, සම්මාවායායමො? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුඅනුප්පන්නානං 
පාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාොයඡන්ෙංජයනතිවායමතිවීරියං

ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පෙහති, උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං
ධම්මානං පහානාය ඡන්ෙං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං

පග්ගණ්හාතිපෙහති, අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානං උප්පාොයඡන්ෙං

ජයනතිවායමති වීරියංආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති පෙහති, උප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය
භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්ෙං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං

පග්ගණ්හාතිපෙහති, අයංවුච්චතාවුයසො– ‘සම්මාවායායමො’’’. 

‘‘කතමා චාවුයසො, සම්මාසති? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු කායය කායානුපස්සී 
විහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමාවියනයයයලොයකඅිකජ්ඣායෙොමනස්සං.
යවෙනාසු යවෙනානුපස්සී විහරති…යප.…චිත්යතචිත්තානුපස්සීවිහරති…
ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරතිආතාපීසම්පජායනොසතිමාවියනයයයලොයක 

අිකජ්ඣායෙොමනස්සං, අයංවුච්චතාවුයසො–‘සම්මාසති’’’. 

‘‘කතයමොචාවුයසො, සම්මාසමාධි? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛුවිවිච්යචවකායමහි 
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං

දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, පීතියා ච විරාගා උයපක්ඛයකො ච

විහරති…යප.… තතියං ඣානං… විහරති, අයං වුච්චතාවුයසො –
‘සම්මාසමාධි’. ඉෙං වුච්චතාවුයසො – ‘දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපො 
අරියසච්චං’’’. 

‘‘තථාගයතනාවුයසො, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන බාරාණසියං
ඉසිපතයන මිගොයය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පටිවත්තියං
සමයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යෙයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචි

වායලොකස්මිං, යදිෙං–ඉයමසංචතුන්නං අරියසච්චානංආචික්ඛනායෙසනා
පඤ්ඤාපනාපට්ඨපනාවිවරණාවිභජනා උත්තානීකම්ම’’න්ති. 

ඉෙමයවොච ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්සභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

සච්චවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංඑකාෙසමං. 

12. ෙක්ඛිණාවිභඞ් සුත්තං 

376. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති

කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යඛො මහාපජාපති [මහාපජාපතී )සී.

සයා.කං. පී.)] යගොතමීනවංදුස්සයුගංආොයයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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නිසින්නා යඛො මහාපජාපති යගොතමී භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉෙං යම, 

භන්යත, නවංදුස්සයුගංභගවන්තං උද්දිස්සසාමංකන්තංසාමංවායතං.තං

යම, භන්යත, භගවා පටිග්ගණ්හාතු අනුකම්පං උපාොයා’’ති. එවං වුත්යත, 

භගවාමහාපජාපතිංයගොතමිංඑතෙයවොච–‘‘සඞ්යඝ, යගොතමි, යෙහි. සඞ්යඝ
යත දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි සඞ්යඝො චා’’ති. දුතියම්පි යඛො 

මහාපජාපති යගොතමී භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉෙං යම, භන්යත, නවං

දුස්සයුගංභගවන්තං උද්දිස්සසාමංකන්තංසාමංවායතං.තංයම, භන්යත, 
භගවා පටිග්ගණ්හාතු අනුකම්පං උපාොයා’’ති. දුතියම්පි යඛො භගවා

මහාපජාපතිං යගොතමිං එතෙයවොච – ‘‘සඞ්යඝ, යගොතමි, යෙහි. සඞ්යඝ යත
දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි සඞ්යඝො චා’’ති. තතියම්පි යඛො 

මහාපජාපති යගොතමී භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉෙං යම, භන්යත, නවං

දුස්සයුගංභගවන්තං උද්දිස්සසාමංකන්තංසාමංවායතං.තංයම, භන්යත, 

භගවා පටිග්ගණ්හාතු අනුකම්පං උපාොයා’’ති. තතියම්පි යඛො භගවා

මහාපජාපතිං යගොතමිං එතෙයවොච – ‘‘සඞ්යඝ, යගොතමි, යෙහි. සඞ්යඝ යත
දින්යනඅහඤ්යචවපූජියතොභවිස්සාමිසඞ්යඝො චා’’ති. 

377. එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙො භගවන්තං එතෙයවොච – 

‘‘පටිග්ගණ්හාතු, භන්යත, භගවාමහාපජාපතියායගොතමියානවංදුස්සයුගං.

බහූපකාරා [බහුකාරා)සයා.කං.)], භන්යත, මහාපජාපතියගොතමීභගවයතො 

මාතුච්ඡා ආපාදිකා යපොසිකා ඛීරස්ස ොයකා; භගවන්තං ජයනත්තියා

කාලඞ්කතාය ථඤ්ඤං පායයසි. භගවාපි, භන්යත, බහූපකායරො

මහාපජාපතියා යගොතමියා. භගවන්තං, භන්යත, ආගම්ම මහාපජාපති

යගොතමී බුද්ධං සරණං ගතා, ධම්මං සරණං ගතා, සඞ්ඝං සරණං ගතා.

භගවන්තං, භන්යත, ආගම්ම මහාපජාපති යගොතමී පාණාතිපාතා පටිවිරතා
අදින්නාොනා පටිවිරතා කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා මුසාවාො පටිවිරතා

සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරතා. භගවන්තං, භන්යත, ආගම්ම

මහාපජාපති යගොතමී බුද්යධ අයවච්චප්පසායෙන සමන්නාගතා, ධම්යම

අයවච්චප්පසායෙනසමන්නාගතා, සඞ්යඝඅයවච්චප්පසායෙන සමන්නාගතා

අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නාගතා. භගවන්තං, භන්යත, ආගම්ම

මහාපජාපති යගොතමී දුක්යඛ නික්කඞ්ඛා, දුක්ඛසමුෙයය නික්කඞ්ඛා, 

දුක්ඛනියරොයධ නික්කඞ්ඛා, දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපොය නික්කඞ්ඛා.

භගවාපි, භන්යත, බහූපකායරොමහාපජාපතියායගොතමියා’’ති. 

378. ‘‘එවයමතං, ආනන්ෙ. යං හානන්ෙ, පුග්ගයලො පුග්ගලං ආගම්ම

බුද්ධං සරණං ගයතො යහොති, ධම්මං සරණං ගයතො යහොති, සඞ්ඝං සරණං

ගයතොයහොති, ඉමස්සානන්ෙ, පුග්ගලස්සඉමිනාපුග්ගයලනනසුප්පතිකාරං

වොමි, යදිෙං – අිකවාෙන-පච්චට්ඨාන-අඤ්ජලිකම්ම 
සාමීචිකම්මචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලා- 
නප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පොයනන. 
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‘‘යං හානන්ෙ, පුග්ගයලො පුග්ගලං ආගම්ම පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 

යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො

යහොති, මුසාවාො පටිවිරයතොයහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානාපටිවිරයතො

යහොති, ඉමස්සානන්ෙ, පුග්ගලස්ස ඉමිනාපුග්ගයලන නසුප්පතිකාරංවොමි, 
යදිෙං – අිකවාෙන-පච්චට්ඨාන-අඤ්ජලිකම්ම-
සාමීචිකම්මචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලා- 
නප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පොයනන. 

‘‘යං හානන්ෙ, පුග්ගයලො පුග්ගලං ආගම්ම බුද්යධ අයවච්චප්පසායෙන

සමන්නාගයතො යහොති, ධම්යම… සඞ්යඝ… අරියකන්යතහි සීයලහි

සමන්නාගයතො යහොති, ඉමස්සානන්ෙ, පුග්ගලස්ස ඉමිනා පුග්ගයලන න

සුප්පතිකාරං වොමි, යදිෙං – අිකවාෙන-පච්චට්ඨාන-අඤ්ජලිකම්ම-
සාමීචිකම්මචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලා- 
නප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පොයනන. 

‘‘යංහානන්ෙ, පුග්ගයලොපුග්ගලංආගම්මදුක්යඛනික්කඞ්යඛො යහොති, 

දුක්ඛසමුෙයය නික්කඞ්යඛො යහොති, දුක්ඛනියරොයධ නික්කඞ්යඛො යහොති, 

දුක්ඛනියරොධගාමිනියා පටිපොය නික්කඞ්යඛො යහොති, ඉමස්සානන්ෙ, 

පුග්ගලස්ස ඉමිනා පුග්ගයලන න සුප්පතිකාරං වොමි, යදිෙං – අිකවාෙන-
පච්චට්ඨානඅඤ්ජලිකම්ම-සාමීචිකම්ම-චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලා- 
නප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පොයනන. 

379. ‘‘චද්ෙසයඛොපනිමානන්ෙ, පාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.කතමා චද්ෙස? 

තථාගයත අරහන්යත සම්මාසම්බුද්යධ ොනං යෙති – අයං පඨමා

පාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.පච්යචකසම්බුද්යධ [පච්යචකබුද්යධ)සී.පී.)] ොනං 
යෙති – අයං දුතියා පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා. තථාගතසාවයක අරහන්යත
ොනංයෙති–අයංතතියා පාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනොනංයෙති–අයං චතුත්ථීපාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.අනාගාමිස්ස
ොනං යෙති – අයං පඤ්චමී පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා.
අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන ොනංයෙති–අයංඡට්ඨීපාටිපුග්ගලිකා
ෙක්ඛිණා.සකොගාමිස්සොනංයෙති–අයං සත්තමීපාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා.
සකොගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන ොනං යෙති – අයං අට්ඨමී

පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා. යසොතාපන්යන ොනං යෙති – අයං නවමී
පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා. යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන ොනං 
යෙති – අයං ෙසමී පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා. බාහිරයක කායමසු වීතරායග
ොනං යෙති – අයං එකාෙසමී පාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණා. පුථුජ්ජනසීලවන්යත
ොනංයෙති–අයංද්වාෙසමී පාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.පුථුජ්ජනදුස්සීයලොනං
යෙති–අයංයතරසමී පාටිපුග්ගලිකාෙක්ඛිණා.තිරච්ඡානගයතොනංයෙති–
අයංචද්ෙසමීපාටිපුග්ගලිකා ෙක්ඛිණාති. 
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පටුන 

‘‘තරානන්ෙ, තිරච්ඡානගයත ොනං ෙත්වා සතගුණා ෙක්ඛිණා 

පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, පුථුජ්ජනදුස්සීයල ොනං ෙත්වා සහස්සගුණා ෙක්ඛිණා 

පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, පුථුජ්ජනසීලවන්යතොනංෙත්වාසතසහස්සගුණාෙක්ඛිණා 

පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, බාහිරයක කායමසු වීතරායග ොනං ෙත්වා 

යකොටිසතසහස්සගුණා ෙක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන ොනං ෙත්වා අසඞ්යඛයයා

අප්පයමයයා ෙක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා, යකො පන වායෙො යසොතාපන්යන, 

යකො පන වායෙො සකොගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යන, යකො පන වායෙො 

සකොගාමිස්ස, යකොපනවායෙොඅනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්යන, යකො

පන වායෙො අනාගාමිස්ස, යකො පන වායෙො අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්යන, යකො පන වායෙො අරහන්යත, යකො පන වායෙො

පච්යචකසම්බුද්යධ, යකොපනවායෙොතථාගයතඅරහන්යතසම්මාසම්බුද්යධ! 

380. ‘‘සත්ත යඛො පනිමානන්ෙ, සඞ්ඝගතා ෙක්ඛිණා. කතමා සත්ත? 
බුද්ධප්පමුයඛඋභයතොසඞ්යඝොනංයෙති–අයංපඨමාසඞ්ඝගතාෙක්ඛිණා.
තථාගයත පරිනිබ්බුයතඋභයතොසඞ්යඝ ොනංයෙති–අයං දුතියාසඞ්ඝගතා
ෙක්ඛිණා. ිකක්ඛුසඞ්යඝ ොනං යෙති – අයං තතියා සඞ්ඝගතා ෙක්ඛිණා.
ිකක්ඛුනිසඞ්යඝොනංයෙති–අයං චතුත්ථීසඞ්ඝගතාෙක්ඛිණා.‘එත්තකායම
ිකක්ඛූචිකක්ඛුනියයොච සඞ්ඝයතොඋද්දිස්සථා’තිොනංයෙති–අයංපඤ්චමී
සඞ්ඝගතා ෙක්ඛිණා. ‘එත්තකා යම ිකක්ඛූ සඞ්ඝයතො උද්දිස්සථා’ති ොනං 
යෙති–අයංඡට්ඨීසඞ්ඝගතාෙක්ඛිණා.‘එත්තකායමිකක්ඛුනියයොසඞ්ඝයතො 
උද්දිස්සථා’තිොනංයෙති–අයංසත්තමීසඞ්ඝගතාෙක්ඛිණා. 

‘‘භවිස්සන්ති යඛො පනානන්ෙ, අනාගතමද්ධානං යගොරභුයනො
කාසාවකණ්ඨා දුස්සීලා පාපධම්මා. යතසු දුස්සීයලසු සඞ්ඝං උද්දිස්ස ොනං

ෙස්සන්ති.තොපාහං, ආනන්ෙ, සඞ්ඝගතංෙක්ඛිණං අසඞ්යඛයයංඅප්පයමයයං

වොමි.නත්යවවාහං, ආනන්ෙ, යකනචිපරියායයනසඞ්ඝගතාය ෙක්ඛිණාය
පාටිපුග්ගලිකංොනංමහප්ඵලතරංවොමි. 

381. ‘‘චතස්යසො යඛො ඉමා, ආනන්ෙ, ෙක්ඛිණා විසුද්ධියයො. කතමා 

චතස්යසො? අත්ථානන්ෙ, ෙක්ඛිණා ොයකයතො විසුජ්ඣති යනො

පටිග්ගාහකයතො. අත්ථානන්ෙ, ෙක්ඛිණා පටිග්ගාහකයතො විසුජ්ඣති යනො

ොයකයතො. අත්ථානන්ෙ, ෙක්ඛිණා යනව ොයකයතො විසුජ්ඣති යනො

පටිග්ගාහකයතො. අත්ථානන්ෙ, ෙක්ඛිණා ොයකයතො යචව විසුජ්ඣති 
පටිග්ගාහකයතොච. 

‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ෙක්ඛිණාොයකයතොවිසුජ්ඣතියනොපටිග්ගාහකයතො? 

ඉධානන්ෙ, ොයයකොයහොතිසීලවාකලයාණධම්යමො, පටිග්ගාහකායහොන්ති

දුස්සීලා පාපධම්මා – එවං යඛො, ආනන්ෙ, ෙක්ඛිණා ොයකයතො විසුජ්ඣති
යනොපටිග්ගාහකයතො. 
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‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ෙක්ඛිණාපටිග්ගාහකයතොවිසුජ්ඣතියනොොයකයතො? 

ඉධානන්ෙ, ොයයකො යහොති දුස්සීයලො පාපධම්යමො, පටිග්ගාහකා යහොන්ති

සීලවන්යතො [සීලවන්තා )සී.)] කලයාණධම්මා – එවං යඛො, ආනන්ෙ, 
ෙක්ඛිණා පටිග්ගාහකයතොවිසුජ්ඣතියනොොයකයතො. 

‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ෙක්ඛිණා යනව ොයකයතො විසුජ්ඣති යනො 

පටිග්ගාහකයතො? ඉධානන්ෙ, ොයයකො ච යහොති දුස්සීයලො පාපධම්යමො, 

පටිග්ගාහකා චයහොන්තිදුස්සීලාපාපධම්මා–එවංයඛො, ආනන්ෙ, ෙක්ඛිණා
යනව ොයකයතොවිසුජ්ඣතියනොපටිග්ගාහකයතො. 

‘‘කථඤ්චානන්ෙ, ෙක්ඛිණාොයකයතොයචවවිසුජ්ඣතිපටිග්ගාහකයතො

ච? ඉධානන්ෙ, ොයයකො ච යහොතිසීලවාකලයාණධම්යමො, පටිග්ගාහකා ච

යහොන්ති සීලවන්යතො කලයාණධම්මා – එවං යඛො, ආනන්ෙ, ෙක්ඛිණා 

ොයකයතො යචව විසුජ්ඣති පටිග්ගාහකයතො ච. ඉමා යඛො, ආනන්ෙ, 
චතස්යසොෙක්ඛිණා විසුද්ධියයො’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.ඉෙංවත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතෙයවොචසත්ථා– 

382. 

‘‘යයො සීලවාදුස්සීයලසුෙොතිොනං, 

ධම්යමනලද්ධං [ලද්ධා)සී.පී.)] සුපසන්නචිත්යතො; 

අිකසද්ෙහංකම්මඵලංඋළාරං, 
සාෙක්ඛිණාොයකයතොවිසුජ්ඣති. 

‘‘යයොදුස්සීයලොසීලවන්යතසුෙොතිොනං, 

අධම්යමනලද්ධංඅප්පසන්නචිත්යතො; 

අනිකසද්ෙහංකම්මඵලංඋළාරං, 
සාෙක්ඛිණාපටිග්ගාහකයතොවිසුජ්ඣති. 

‘‘යයොදුස්සීයලොදුස්සීයලසුෙොතිොනං, 

අධම්යමනලද්ධංඅප්පසන්නචිත්යතො; 

අනිකසද්ෙහං කම්මඵලංඋළාරං, 
නතංොනංවිපුලප්ඵලන්තිබ්රූමි. 

‘‘යයොසීලවාසීලවන්යතසුෙොතිොනං, 

ධම්යමනලද්ධංසුපසන්නචිත්යතො; 

අිකසද්ෙහංකම්මඵලංඋළාරං, 

තං යව ොනං විපුලප්ඵලන්ති බ්රමූි [සා ෙක්ඛිණා යනවුභයතො

විසුජ්ඣති)සී.පී.)]. 

‘‘යයොවීතරායගොවීතරායගසුෙොතිොනං, 
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ධම්යමනලද්ධංසුපසන්නචිත්යතො; 

අිකසද්ෙහං කම්මඵලංඋළාරං, 

තංයවොනංආමිසොනානමග්ග’’ [තංයවොනං විපුලන්තිබ්රූමි)සී.)] 
න්ති. 

ෙක්ඛිණාවිභඞ්ගසුත්තංනිට්ඨිතංද්වාෙසමං. 

විභඞ්ගවග්යගොනිට්ඨියතොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

භද්යෙකානන්ෙකච්චාන, යලොමසකඞ්ගියාසුයභො; 

මහාකම්මසළායතනවිභඞ්ගා, උද්යෙසඅරණාධාතුසච්චං. 

ෙක්ඛිණාවිභඞ්ගසුත්තන්ති. 
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5. සළාෙතනවග්ය ො 

1. අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තං 

383. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අනාථපිණ්ඩියකො
ගහපති ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො

අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 

අම්යභොපුරිස, යයනභගවා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමමවචයනන

භගවයතො පායෙ සිරසා වන්ොහි [වන්ොහි එවඤ්ච වයෙහි )සබ්බත්ථ) 

අඤ්ඤසුත්යතසු පන නත්ථි] – ‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත, ගහපති
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො භගවයතො පායෙ සිරසා

වන්ෙතී’ති.යයනචායස්මාසාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමම

වචයනනආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපායෙසිරසාවන්ොහි [වන්ොහිඑවඤ්ච

වයෙහි )සබ්බත්ථ) අඤ්ඤසුත්යතසු පන නත්ථි] – ‘අනාථපිණ්ඩියකො, 

භන්යත, ගහපති ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො

සාරිපුත්තස්සපායෙසිරසාවන්ෙතී’ති.එවඤ්චවයෙහි–‘සාධුකිර, භන්යත, 
ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතිස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පංඋපාොයා’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො පුරියසො අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතිස්ස 

පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො පුරියසො

භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත, ගහපති ආබාධියකො
දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො භගවයතො පායෙ සිරසා වන්ෙතී’’ති. යයන

චායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
සාරිපුත්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයසො

පුරියසොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතෙයවොච– ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො, භන්යත, 
ගහපති ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. යසො ආයස්මයතො 

සාරිපුත්තස්ස පායෙ සිරසා වන්ෙති; එවඤ්ච වයෙති – ‘සාධු කිර, භන්යත, 
ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතිස්ස නියවසනං 
යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාොයා’’’ති. අධිවායසසි යඛො ආයස්මා 
සාරිපුත්යතොතුණ්හීභායවන. 

384. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය 
ආයස්මතාආනන්යෙනපච්ඡාසමයණනයයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සගහපතිස්ස

නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි.
නිසජ්ජ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො අනාථපිණ්ඩිකං ගහපතිං එතෙයවොච –

‘‘කච්චියත, ගහපති, ඛමනීයං, කච්චියාපනීයං? කච්චියත දුක්ඛා යවෙනා

පටික්කමන්ති, යනො අිකක්කමන්ති; පටික්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො

අිකක්කයමො’’ති? 
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‘‘නයම, භන්යතසාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායම දුක්ඛා

යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, 

යනො පටික්කයමො.යසයයථාපි, භන්යතසාරිපුත්ත, බලවාපුරියසොතිණ්යහන

සිඛයරන මුද්ධනි [මුද්ධානං)සී.සයා.කං. පී.)] අිකමත්යථයය [අිකමන්යථයය

)සී. පී.)]; එවයමව යඛො යම, භන්යත සාරිපුත්ත, අධිමත්තා වාතා මුද්ධනි 

[ඔහනන්ති)සයා.කං.)] ඌහනන්ති [අධිමත්තා වාතාසීලංපරිකන්තන්ති)සී.

සයා.කං.)]. නයම, භන්යතසාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායම

දුක්ඛා යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං

පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, භන්යත සාරිපුත්ත, බලවා 

පුරියසො ෙළ්යහනවරත්තඛණ්යඩනසීයසසීසයවඨං ෙයෙයය; එවයමවයඛො

යම, භන්යත සාරිපුත්ත, අධිමත්තා සීයස සීසයවෙනා. න යම, භන්යත

සාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං. බාළ්හායමදුක්ඛායවෙනාඅිකක්කමන්ති, 

යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො.

යසයයථාපි, භන්යත සාරිපුත්ත, ෙක්යඛො යගොඝාතයකො වා 
යගොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන කුච්ඡිං

පරිකන්යතයය; එවයමව යඛො යම, භන්යත සාරිපුත්ත, අධිමත්තා වාතා

කුච්ඡිං පරිකන්තන්ති. න යම, භන්යත සාරිපුත්ත, ඛමනීයං න යාපනීයං.

බාළ්හා යම දුක්ඛා යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 

අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, භන්යත 

සාරිපුත්ත, ද්යව බලවන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං නානාබාහාසු

ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුයා සන්තායපයයං, සම්පරිතායපයයං; එවයමව යඛො

යම, භන්යත සාරිපුත්ත, අධිමත්යතො කායස්මිං ඩායහො. න යම, භන්යත

සාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායම දුක්ඛායවෙනා අිකක්කමන්ති, 

යනොපටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනොපටික්කයමො’’ති. 

385. ‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න චක්ඛුං

උපාදියස්සාමි, න ච යම චක්ඛුනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි

යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නයසොතං උපාදියස්සාමි, 

න ච යම යසොතනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, 

සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න ඝානං

උපාදියස්සාමි, නචයමඝානනිස්සිතංවිඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, 

ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නජිව්හං

උපාදියස්සාමි, න ච යම ජිව්හානිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි

යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘න

කායං උපාදියස්සාමි, න ච යම කායනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති.

එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං
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–‘නමනංඋපාදියස්සාමි, නචයමමයනොනිස්සිතං විඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.

එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නරූපං උපාදියස්සාමි, න

ච යම රූපනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, 

සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න සද්ෙං 
උපාදියස්සාමි…යප.…නගන්ධංඋපාදියස්සාමි…නරසංඋපාදියස්සාමි…
න යඵොට්ඨබ්බං උපාදියස්සාමි… න ධම්මං උපාදියස්සාමි න ච යම 

ධම්මනිස්සිතංවිඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උපාදියස්සාමි, නචයමචක්ඛුවිඤ්ඤාණනිස්සිතං විඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.

එවඤ්හි යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං
– ‘න යසොතවිඤ්ඤාණං උපාදියස්සාමි… න ඝානවිඤ්ඤාණං
උපාදියස්සාමි… න ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උපාදියස්සාමි… න කායවිඤ්ඤාණං
උපාදියස්සාමි… න මයනොවිඤ්ඤාණං උපාදියස්සාමි න ච යම

මයනොවිඤ්ඤාණනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න චක්ඛුසම්ඵස්සං

උපාදියස්සාමි, න ච යම චක්ඛුසම්ඵස්සනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති.

එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං
–‘නයසොතසම්ඵස්සං උපාදියස්සාමි…නඝානසම්ඵස්සංඋපාදියස්සාමි…න
ජිව්හාසම්ඵස්සං උපාදියස්සාමි… න කායසම්ඵස්සං උපාදියස්සාමි… න

මයනොසම්ඵස්සං උපාදියස්සාමි, න ච යම මයනොසම්ඵස්සනිස්සිතං

විඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න චක්ඛුසම්ඵස්සජං

යවෙනං උපාදියස්සාමි, න ච යම චක්ඛුසම්ඵස්සජායවෙනානිස්සිතං 

විඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, 

ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නයසොතසම්ඵස්සජංයවෙනං උපාදියස්සාමි…
න ඝානසම්ඵස්සජං යවෙනං උපාදියස්සාමි… න ජිව්හාසම්ඵස්සජං යවෙනං
උපාදියස්සාමි… න කායසම්ඵස්සජං යවෙනං උපාදියස්සාමි… න

මයනොසම්ඵස්සජං යවෙනං උපාදියස්සාමි, න ච යම

මයනොසම්ඵස්සජායවෙනානිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, 

ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

386. ‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න පථවීධාතුං

උපාදියස්සාමි, නචයමපථවීධාතුනිස්සිතංවිඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති. එවඤ්හි

යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘න 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සළායතනවග්යගො 

260 

පටුන 

ආයපොධාතුං උපාදියස්සාමි… න යතයජොධාතුං උපාදියස්සාමි… න
වායයොධාතුං උපාදියස්සාමි… න ආකාසධාතුං උපාදියස්සාමි… න

විඤ්ඤාණධාතුංඋපාදියස්සාමි, නචයම විඤ්ඤාණධාතුනිස්සිතංවිඤ්ඤාණං

භවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නරූපං උපාදියස්සාමි, න

ච යම රූපනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, 

සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න යවෙනං
උපාදියස්සාමි… නසඤ්ඤංඋපාදියස්සාමි…නසඞ්ඛායරඋපාදියස්සාමි…

න විඤ්ඤාණං උපාදියස්සාමි, න ච යම විඤ්ඤාණනිස්සිතං විඤ්ඤාණං

භවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘නආකාසානඤ්චායතනං 

උපාදියස්සාමි, න ච යම ආකාසානඤ්චායතනනිස්සිතං විඤ්ඤාණං

භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, ගහපති, 
එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපාදියස්සාමි… න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපාදියස්සාමි… න යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං
උපාදියස්සාමින ච යම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනනිස්සිතං විඤ්ඤාණං

භවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ යත, ගහපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න ඉධයලොකං 

උපාදියස්සාමි, නචයමඉධයලොකනිස්සිතංවිඤ්ඤාණංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හි

යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං.තස්මාතිහයත, ගහපති, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘න

පරයලොකං උපාදියස්සාමි, න ච යම පරයලොකනිස්සිතං විඤ්ඤාණං

භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, සික්ඛිතබ්බං. තස්මාතිහ යත, ගහපති, 
එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යම්පි යම දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං

පරියයසිතං අනුපරියයසිතංඅනුචරිතංමනසාතම්පින උපාදියස්සාමි, නච

යම තංනිස්සිතං විඤ්ඤාණං භවිස්සතී’ති. එවඤ්හි යත, ගහපති, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

387. එවංවුත්යත, අනාථපිණ්ඩියකොගහපතිපයරොදි, අස්සූනි පවත්යතසි.
අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො අනාථපිණ්ඩිකං ගහපතිං එතෙයවොච –

‘‘ඔලීයසි යඛො ත්වං, ගහපති, සංසීෙසි යඛො ත්වං, ගහපතී’’ති? ‘‘නාහං, 

භන්යත ආනන්ෙ, ඔලීයාමි, නපි සංසීොමි; අපි ච යම දීඝරත්තං සත්ථා

පයරුපාසියතො මයනොභාවනීයා ච ිකක්ඛූ; න ච යම එවරූපී ධම්මී කථා

සුතපුබ්බා’’ති.‘‘නයඛො, ගහපති, ගිහීනං ඔොතවසනානංඑවරූපීධම්මීකථා

පටිභාති; පබ්බජිතානං යඛො, ගහපති, එවරූපී ධම්මී කථා පටිභාතී’’ති.

‘‘යතනහි, භන්යතසාරිපුත්ත, ගිහීනම්පිඔොතවසනානංඑවරූපීධම්මී කථා

පටිභාතු. සන්ති හි, භන්යත, කුලපුත්තා අප්පරජක්ඛජාතිකා, අස්සවනතා 

ධම්මස්සපරිහායන්ති; භවිස්සන්තිධම්මස්සඅඤ්ඤාතායරො’’ති. 
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පටුන 

අථයඛොආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචආනන්යෙොඅනාථපිණ්ඩිකං 
ගහපතිං ඉමිනා ඔවායෙන ඔවදිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු. අථ යඛො

අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති, අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත ච සාරිපුත්යත

ආයස්මන්යත ච ආනන්යෙ, කාලමකාසි තුසිතං කායං උපපජ්ජි. අථ යඛො
අනාථපිණ්ඩියකො යෙවපුත්යතො අිකක්කන්තාය රත්තියා
අිකක්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං 
අට්ඨාසි.එකමන්තං ජ්ඨියතොයඛොඅනාථපිණ්ඩියකොයෙවපුත්යතො භගවන්තං
ගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ඉෙඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථංධම්මරායජන, පීතිසඤ්ජනනංමම. 

‘‘කම්මංවිජ්ජාචධම්යමොච, සීලංජීවිතමුත්තමං; 

එයතනමච්චාසුජ්ඣන්ති, නයගොත්යතනධයනනවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

යයොනියසොවිචියනධම්මං, එවංතත්ථවිසුජ්ඣති. 

‘‘සාරිපුත්යතොව පඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමන; 

යයොපිපාරඞ්ගයතොිකක්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

ඉෙමයවොචඅනාථපිණ්ඩියකොයෙවපුත්යතො.සමනුඤ්යඤොසත්ථාඅයහොසි.
අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො යෙවපුත්යතො – ‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති
භගවන්තංඅිකවායෙත්වා පෙක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධාය. 

388. අථ යඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන ිකක්ඛූආමන්යතසි – 

‘‘ඉමං, ිකක්ඛයව, රත්තිංඅඤ්ඤතයරොයෙවපුත්යතොඅිකක්කන්තායරත්තියා 
අිකක්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයනාහං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අිකවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තංඨියතොයඛොයසොයෙවපුත්යතො මංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ඉෙඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථංධම්මරායජන, පීතිසඤ්ජනනංමම. 

‘‘කම්මංවිජ්ජාචධම්යමොච, සීලංජීවිතමුත්තමං; 

එයතනමච්චාසුජ්ඣන්ති, නයගොත්යතනධයනනවා. 

‘‘තස්මා හිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සං අත්ථමත්තයනො; 

යයොනියසොවිචියනධම්මං, එවංතත්ථවිසුජ්ඣති. 

‘‘සාරිපුත්යතොවපඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමන; 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සළායතනවග්යගො 

262 

පටුන 

යයොපිපාරඞ්ගයතොිකක්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

‘‘ඉෙමයවොච, ිකක්ඛයව, යසොයෙවපුත්යතො. ‘සමනුඤ්යඤොයමසත්ථා’ති
මංඅිකවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වා තත්යථවන්තරධායී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යෙොභගවන්තංඑතෙයවොච–‘‘යසොහිනූන

යසො, භන්යත, අනාථපිණ්ඩියකො යෙවපුත්යතො භවිස්සති. අනාථපිණ්ඩියකො, 

භන්යත, ගහපති ආයස්මන්යත සාරිපුත්යත අිකප්පසන්යනො අයහොසී’’ති.

‘‘සාධු, සාධු, ආනන්ෙ! යාවතකං යඛො, ආනන්ෙ, තක්කාය පත්තබ්බං, 

අනුප්පත්තංතංතයා.අනාථපිණ්ඩියකොයසො, ආනන්ෙ, යෙවපුත්යතො’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

අනාථපිණ්ඩියකොවාෙසුත්තංනිට්ඨිතංපඨමං. 

2. ඡන්යනොවාෙසුත්තං 

389. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො
ආයස්මා ච මහාචන්යෙො ආයස්මා ච ඡන්යනො ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත
විහරන්ති. යතනයඛො පනසමයයනආයස්මා ඡන්යනොආබාධියකො යහොති
දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයනායස්මා මහාචන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාචන්ෙංඑතෙයවොච–‘‘ආයාමාවුයසොචන්ෙ, 
යයනායස්මා ඡන්යනො යතනුපසඞ්කමිස්සාම ගිලානපුච්ඡකා’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා මහාචන්යෙො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසි. 

අථයඛොආයස්මාචසාරිපුත්යතොආයස්මාචමහාචන්යෙොයයනායස්මා 

ඡන්යනො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ඡන්යනන සද්ධිං
සම්යමොදිංසු. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං

ඡන්නං එතෙයවොච – ‘‘කච්චි යත, ආවුයසො ඡන්න, ඛමනීයං, කච්චි

යාපනීයං? කච්චි යත දුක්ඛා යවෙනා පටික්කමන්ති, යනො අිකක්කමන්ති; 

පටික්කයමොසානංපඤ්ඤායති, යනොඅිකක්කයමො’’ති? 

‘‘නයම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායමදුක්ඛා 

යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, 

යනොපටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසොසාරිපුත්ත, බලවාපුරියසො තිණ්යහන

සිඛයරන මුද්ධනි අිකමත්යථයය; එවයමව යඛො යම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

අධිමත්තාවාතාමුද්ධනිඌහනන්ති.නයම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ඛමනීයංන 
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යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 

අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, බලවා පුරියසො ෙළ්යහන වරත්තක්ඛණ්යඩන සීයස සීසයවඨං

ෙයෙයය; එවයමවයඛොයම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අධිමත්තා සීයසසීසයවෙනා.

නයම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං.බාළ්හායමදුක්ඛා යවෙනා

අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො

පටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ෙක්යඛො යගොඝාතයකො වා 
යගොඝාතකන්යතවාසී වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන කුච්ඡිං

පරිකන්යතයය; එවයමව යඛො යම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අධිමත්තා වාතා

කුච්ඡිං පරිකන්තන්ති. න යම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, ඛමනීයං න යාපනීයං.

බාළ්හා යම දුක්ඛා යවෙනා අිකක්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 

අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො. යසයයථාපි, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, ද්යව බලවන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං නානාබාහාසු

ගයහත්වා අඞ්ගාරකාසුයා සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං; එවයමව යඛො

යම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අධිමත්යතො කායස්මිං ඩායහො. න යම, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, ඛමනීයංනයාපනීයං. බාළ්හායමදුක්ඛායවෙනාඅිකක්කමන්ති, 

යනො පටික්කමන්ති; අිකක්කයමොසානං පඤ්ඤායති, යනො පටික්කයමො.

සත්ථං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, ආහරිස්සාමි, නාවකඞ්ඛාමි ජීවිත’’න්ති. 

390. ‘‘මායස්මා ඡන්යනො සත්ථං ආහයරසි. යායපතායස්මා ඡන්යනො. 
යායපන්තංමයංආයස්මන්තංඡන්නංඉච්ඡාම.සයචආයස්මයතොඡන්නස්ස

නත්ථි සප්පායානි යභොජනානි, අහං ආයස්මයතො ඡන්නස්ස සප්පායානි
යභොජනානිපරියයසිස්සාමි. සයචආයස්මයතො ඡන්නස්සනත්ථිසප්පායානි

යභසජ්ජානි, අහං ආයස්මයතො ඡන්නස්ස සප්පායානි යභසජ්ජානි

පරියයසිස්සාමි. සයච ආයස්මයතො ඡන්නස්ස නත්ථි පතිරූපා උපට්ඨාකා, 
අහං ආයස්මන්තං ඡන්නං උපට්ඨහිස්සාමි. මායස්මා ඡන්යනො සත්ථං 
ආහයරසි. යායපතායස්මා ඡන්යනො. යායපන්තං මයං ආයස්මන්තං ඡන්නං
ඉච්ඡාමා’’ති. 

‘‘නපියම, ආවුයසොසාරිපුත්ත, නත්ථිසප්පායානියභොජනානි; නපියම 

නත්ථි සප්පායානි යභසජ්ජානි; නපි යම නත්ථි පතිරූපා උපට්ඨාකා; අපි

චාවුයසො සාරිපුත්ත, පරිචිණ්යණොයමසත්ථා දීඝරත්තංමනායපයනවයනො 

අමනායපන.එතඤ්හි, ආවුයසොසාරිපුත්ත, සාවකස්සපතිරූපංයංසත්ථාරං
පරිචයරයය මනායපයනව යනො අමනායපන. ‘අනුපවජ්ජං ඡන්යනො ිකක්ඛු

සත්ථං ආහරිස්සතී’ති එවයමතං [එවයමව යඛො ත්වං )ක.)], ආවුයසො

සාරිපුත්ත, ධායරහී’’ති. ‘‘පුච්යඡයයාමමයංආයස්මන්තංඡන්නංකඤ්චියෙව

යෙසං, සයච ආයස්මා ඡන්යනො ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස

යවයයාකරණායා’’ති.‘‘පුච්ඡාවුයසො සාරිපුත්ත, සුත්වායවදිස්සාමී’’ති. 
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391. ‘‘චක්ඛුං, ආවුයසො ඡන්න, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම ‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’තිසමනුපස්සසි? යසොතං, ආවුයසොඡන්න, යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.… 

ඝානං, ආවුයසො ඡන්න, ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව්හං, ආවුයසො ඡන්න, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං … කායං, ආවුයසො ඡන්න, කායවිඤ්ඤාණං… මනං, 

ආවුයසො ඡන්න, මයනොවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘චක්ඛුං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සාමි. යසොතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත…යප.…

ඝානං, ආවුයසොසාරිපුත්ත…ජිව්හං, ආවුයසො සාරිපුත්ත…කායං, ආවුයසො

සාරිපුත්ත… මනං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, මයනොවිඤ්ඤාණං 

මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසොඅත්තා’ති සමනුපස්සාමී’’ති. 

392. ‘‘චක්ඛුස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුකිංදිස්වාකිංඅිකඤ්ඤායචක්ඛුං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම ‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සසි? යසොතස්මිං, ආවුයසො

ඡන්න, යසොතවිඤ්ඤායණ … ඝානස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, 

ඝානවිඤ්ඤායණ… ජිව්හාය, ආවුයසො ඡන්න, ජිව්හාවිඤ්ඤායණ…

කායස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, කායවිඤ්ඤායණ… මනස්මිං, ආවුයසො ඡන්න, 

මයනොවිඤ්ඤායණමයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුකිංදිස්වාකිං
අිකඤ්ඤායමනං මයනොවිඤ්ඤාණංමයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිසමනුපස්සසී’’ති? 

‘‘චක්ඛුස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ
චක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු නියරොධං දිස්වා නියරොධං 
අිකඤ්ඤායචක්ඛුංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංචක්ඛුවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබධම්යම

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සාමි.

යසොතස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, යසොතවිඤ්ඤායණ… ඝානස්මිං, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, ඝානවිඤ්ඤායණ… ජිව්හාය, ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

ජිව්හාවිඤ්ඤායණ… කායස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, කායවිඤ්ඤායණ… 

මනස්මිං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, මයනොවිඤ්ඤායණ
මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබසු ධම්යමසු නියරොධං දිස්වා නියරොධං
අිකඤ්ඤා මනං මයනොවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණවිඤ්ඤාතබ්යබ ධම්යම

‘යනතංමම, යනයසොහමස්මි, න යමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සාමී’’ති. 
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393. එවං වුත්යත, ආයස්මා මහාචන්යෙො ආයස්මන්තං ඡන්නං 

එතෙයවොච – ‘‘තස්මාතිහ, ආවුයසොඡන්න, ඉෙම්පිතස්සභගවයතොසාසනං 

[වචනං )සී.)], නිච්චකප්පං මනසි කාතබ්බං – ‘නිස්සිතස්ස චලිතං, 

අනිස්සිතස්සචලිතං නත්ථි.චලියතඅසතිපස්සද්ධි, පස්සද්ධියාසතිනතින
යහොති.නතියාඅසතිආගතිගතිනයහොති.ආගතිගතියාඅසතිචතූපපායතො න
යහොති.චතූපපායතඅසතියනවිධනහුරංනඋභයමන්තයරන.එයසවන්යතො
දුක්ඛස්සා’’’ති. අථ යඛො ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච මහාචන්යෙො
ආයස්මන්තංඡන්නංඉමිනාඔවායෙන ඔවදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කමිංසු. 

394. අථ යඛො ආයස්මා ඡන්යනො අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත ච 
සාරිපුත්යතආයස්මන්යතචමහාචන්යෙසත්ථංආහයරසි.අථයඛොආයස්මා

සාරිපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා

සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ආයස්මතා, භන්යත, ඡන්යනන

සත්ථං ආහරිතං. තස්ස කා ගති, යකො අිකසම්පරායයො’’ති? ‘‘නනු යත, 

සාරිපුත්ත, ඡන්යනන ිකක්ඛුනා සම්මුඛායයව අනුපවජ්ජතා බයාකතා’’ති? 

‘‘අත්ථි, භන්යත, පුබ්බජිරං [පප්පජිතඤ්හිතං )ක.), උපවජ්ජිතං )ක.), 

පුබ්බවිජ්ජනං, පුබ්බවිජ්ඣනං, පුබ්බවිචිරං)සංයුත්තයක)] නාම වජ්ජිගායමො.
තත්ථායස්මයතොඡන්නස්සමිත්තකුලානිසුහජ්ජකුලානි උපවජ්ජකුලානී’’ති.

‘‘යහොන්ති [යපොසන්ති )ක.)] යහයත, සාරිපුත්ත, ඡන්නස්ස ිකක්ඛුයනො

මිත්තකුලානි සුහජ්ජකුලානි උපවජ්ජකුලානි.නාහං, සාරිපුත්ත, එත්තාවතා 

‘සඋපවජ්යජො’ති වොමි. යයො යඛො, සාරිපුත්ත, ඉමඤ්ච කායං නික්ඛිපති
අඤ්ඤඤ්ච කායං උපාදියති තමහං ‘සඋපවජ්යජො’ති වොමි. තං ඡන්නස්ස
ිකක්ඛුයනො නත්ථි. ‘අනුපවජ්යජො ඡන්යනො ිකක්ඛු සත්ථං ආහයරසී’ති

එවයමතං, සාරිපුත්ත, ධායරහී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමයනොආයස්මාසාරිපුත්යතො භගවයතොභාසිතං
අිකනන්දීති. 

ඡන්යනොවාෙසුත්තංනිට්ඨිතංදුතියං. 

3. පුණ්යණොවාෙසුත්තං 

395. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 

අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ආයස්මා පුණ්යණො භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු මං, භන්යත, භගවා 

සංඛිත්යතන ඔවායෙන ඔවෙතු, යමහං භගවයතො ධම්මං සුත්වා එයකො

වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති. ‘‘යතන හි, 
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පුණ්ණ, සුණාහි, සාධුකංමනසිකයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’ති
යඛොආයස්මාපුණ්යණොභගවයතොපච්චස්යසොසි.භගවා එතෙයවොච– 

‘‘සන්ති යඛො, පුණ්ණ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තං යච ිකක්ඛු අිකනන්ෙති අිකවෙති
අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අිකනන්ෙයතො අිකවෙයතො අජ්යඣොසාය

තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී [නන්දි )සයා. කං.)]. ‘නන්දීසමුෙයා

දුක්ඛසමුෙයයො, පුණ්ණා’තිවොමි. 

‘‘සන්ති යඛො, පුණ්ණ, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො… ඝානවිඤ්යඤයයා 
ගන්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා…
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා
රජනීයා.තංයචිකක්ඛුඅිකනන්ෙති අිකවෙතිඅජ්යඣොසායතිට්ඨති.තස්සතං
අිකනන්ෙයතො අිකවෙයතො අජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො උප්පජ්ජති නන්දී.

‘නන්දීසමුෙයා දුක්ඛසමුෙයයො, පුණ්ණා’තිවොමි. 

‘‘සන්ති චයඛො, පුණ්ණ, චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපාඉට්ඨාකන්තාමනාපා
පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. තං යච ිකක්ඛු නාිකනන්ෙති නාිකවෙති
නාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස තං අනිකනන්ෙයතො අනිකවෙයතො
අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී නිරුජ්ඣති. ‘නන්දීනියරොධා

දුක්ඛනියරොයධො, පුණ්ණා’තිවොමි. 

‘‘සන්ති චයඛො, පුණ්ණ, යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො…ඝානවිඤ්යඤයයා
ගන්ධා… ජිව්හාවිඤ්යඤයයා රසා… කායවිඤ්යඤයයා යඵොට්ඨබ්බා…
මයනොවිඤ්යඤයයා ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා 
රජනීයා.තංයචිකක්ඛුනාිකනන්ෙතිනාිකවෙතිනාජ්යඣොසායතිට්ඨති. තස්ස
තං අනිකනන්ෙයතො අනිකවෙයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො නන්දී

නිරුජ්ඣති. ‘නන්දීනියරොධාදුක්ඛනියරොයධො, පුණ්ණා’තිවොමි. 

‘‘ඉමිනා ච ත්වං පුණ්ණ, මයා සංඛිත්යතන ඔවායෙන ඔවදියතො

කතරස්මිං ජනපයෙ විහරිස්සසී’’ති? ‘‘ඉමිනාහං, භන්යත, භගවතා

සංඛිත්යතන ඔවායෙන ඔවදියතො, අත්ථි සුනාපරන්යතො නාම ජනපයෙො, 
තත්ථාහංවිහරිස්සාමී’’ති. 

396. ‘‘චණ්ඩා යඛො, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා; ඵරුසා යඛො, 

පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා. සයච තං, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා

මනුස්සා අක්යකොසිස්සන්ති පරිභාසිස්සන්ති, තත්ථ යත, පුණ්ණ, කින්ති

භවිස්සතී’’ති? ‘‘සයච මං, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා

අක්යකොසිස්සන්ති පරිභාසිස්සන්ති, තත්ථ යම එවං භවිස්සති – ‘භද්ෙකා 

[භද්රකා )ක.)] වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, සුභද්ෙකා වතියම

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයයම පාණනා පහාරං යෙන්තී’ති.
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එවයමත්ථ [එවම්යමත්ථ )?)], භගවා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සුගත, 
භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා පාණනා පහාරං 

ෙස්සන්ති, තත්ථ පන යත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? ‘‘සයච යම, 

භන්යත, සුනාපරන්තකාමනුස්සාපාණනාපහාරංෙස්සන්ති, තත්ථයමඑවං

භවිස්සති – ‘භද්ෙකා වතියම සුනාපරන්තකා මනුස්සා, සුභද්ෙකා වතියම

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයයම යලඩ්ඩුනා පහාරං යෙන්තී’ති.

එවයමත්ථ, භගවා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සුගත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා යලඩ්ඩුනා පහාරං 

ෙස්සන්ති, තත්ථ පන යත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? ‘‘සයච යම, 

භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා යලඩ්ඩුනා පහාරං ෙස්සන්ති, තත්ථ යම 

එවංභවිස්සති–‘භද්ෙකාවතියමසුනාපරන්තකාමනුස්සා, සුභද්ෙකාවතියම 

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයයම ෙණ්යඩන පහාරං යෙන්තී’ති.

එවයමත්ථ, භගවා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සුගත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා ෙණ්යඩන පහාරං

ෙස්සන්ති, තත්ථ පන යත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? ‘‘සයච යම, 

භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා ෙණ්යඩන පහාරං ෙස්සන්ති, තත්ථ යම

එවංභවිස්සති–‘භද්ෙකාවතියමසුනාපරන්තකාමනුස්සා, සුභද්ෙකාවතියම 

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං යම නයයම සත්යථන පහාරං යෙන්තී’ති. 

එවයමත්ථ, භගවා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සුගත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකා මනුස්සා සත්යථන පහාරං 

ෙස්සන්ති, තත්ථ පන යත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? ‘‘සයච යම, 

භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා සත්යථන පහාරං ෙස්සන්ති, තත්ථ යම

එවංභවිස්සති– ‘භද්ෙකාවතියමසුනාපරන්තකාමනුස්සා, සුභද්ෙකාවතියම

සුනාපරන්තකා මනුස්සා, යං මං [යං යම )සී. පී. ක.)] නයයම තිණ්යහන

සත්යථන ජීවිතා යවොයරොයපන්තී’ති. එවයමත්ථ, භගවා, භවිස්සති; 

එවයමත්ථ, සුගත, භවිස්සතී’’ති. 

‘‘සයචපනතං, පුණ්ණ, සුනාපරන්තකාමනුස්සාතිණ්යහනසත්යථන 

ජීවිතා යවොයරොයපස්සන්ති, තත්ථ පන යත, පුණ්ණ, කින්ති භවිස්සතී’’ති? 

‘‘සයච මං, භන්යත, සුනාපරන්තකා මනුස්සා තිණ්යහන සත්යථන ජීවිතා

යවොයරොයපස්සන්ති, තත්ථ යම එවං භවිස්සති – ‘සන්ති යඛො භගවයතො
සාවකා කායය ච ජීවියත ච අට්ටීයමානා හරායමානා ජිගුච්ඡමානා
සත්ථහාරකං පරියයසන්ති. තං යම ඉෙං අපරියට්ඨංයයව සත්ථහාරකං 

ලද්ධ’න්ති. එවයමත්ථ, භගවා, භවිස්සති; එවයමත්ථ, සුගත, භවිස්සතී’’ති.

‘‘සාධු, සාධු, පුණ්ණ! සක්ඛිස්සසි යඛො ත්වං, පුණ්ණ, ඉමිනා ෙමූපසයමන
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සමන්නාගයතො සුනාපරන්තස්මිංජනපයෙවිහරිතුං.යස්සොනිත්වං, පුණ්ණ, 
කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

397. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො භගවයතො භාසිතං අිකනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අිකවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා
යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාොය යයන සුනාපරන්යතො ජනපයෙො
යතන චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන
සුනාපරන්යතො ජනපයෙො තෙවසරි. තර සුෙං ආයස්මා පුණ්යණො
සුනාපරන්තස්මිං ජනපයෙ විහරති. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො
යතයනවන්තරවස්යසන පඤ්චමත්තානි උපාසකසතානි පටියවයෙසි 

[පටිපායෙසි )සී. පී.), පටියෙයසසි )සයා. කං.)], යතයනවන්තරවස්යසන

පඤ්චමත්තානිඋපාසිකසතානිපටියවයෙසි, යතයනවන්තරවස්යසනතිස්යසො 
විජ්ජා සච්ඡාකාසි. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්යණො අපයරන සමයයන
පරිනිබ්බාය. 

අථ යඛො සම්බහුලා ිකක්ඛූ යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං

නිසින්නා යඛො යත ිකක්ඛූ භගවන්තං එතෙයවොචං – ‘‘යයො යසො, භන්යත, 

පුණ්යණො නාම කුලපුත්යතොභගවතාසංඛිත්යතනඔවායෙනඔවදියතොයසො

කාලඞ්කයතො. තස්ස කා ගති, යකො අිකසම්පරායයො’’ති? ‘‘පණ්ඩියතො, 

ිකක්ඛයව, පුණ්යණො කුලපුත්යතො පච්චපාදි [සච්චවාදී ධම්මවාදී )ක.)] 

ධම්මස්සානුධම්මං, න ච මං ධම්මාධිකරණං වියහයඨසි. පරිනිබ්බුයතො, 

ිකක්ඛයව, පුණ්යණො කුලපුත්යතො’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

පුණ්යණොවාෙසුත්තංනිට්ඨිතංතතියං. 

4. නන්ෙයකොවාෙසුත්තං 

398. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො මහාපජාපතියගොතමී පඤ්චමත්යතහි

ිකක්ඛුනිසයතහි සද්ධිං යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො 

මහාපජාපතියගොතමී භගවන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඔවෙතු, භන්යත, භගවා

ිකක්ඛුනියයො; අනුසාසතු, භන්යත, භගවා ිකක්ඛුනියයො; කයරොතු, භන්යත, 

භගවාිකක්ඛුනීනංධම්මිංකථ’’න්ති [ධම්මිකථන්ති)සයා.කං.ක.)]. 

යතන යඛො පන සමයයන යථරා ිකක්ඛූ ිකක්ඛුනියයො ඔවෙන්ති
පරියායයන. ආයස්මා නන්ෙයකො න ඉච්ඡති ිකක්ඛුනියයො ඔවදිතුං
පරියායයන.අථ යඛොභගවාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි–‘‘කස්සනු

යඛො, ආනන්ෙ, අජ්ජ පරියායයො ිකක්ඛුනියයො ඔවදිතුං පරියායයනා’’ති? 
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පටුන 

‘‘සබ්යබයහව, භන්යත, කයතො [නන්ෙකස්ස භන්යත )සී. පී.)] පරියායයො

ිකක්ඛුනියයො ඔවදිතුං පරියායයන. අයං, භන්යත, ආයස්මා නන්ෙයකො න
ඉච්ඡතිිකක්ඛුනියයොඔවදිතුං පරියායයනා’’ති. 

අථයඛොභගවාආයස්මන්තංනන්ෙකංආමන්යතසි – ‘‘ඔවෙ, නන්ෙක, 

ිකක්ඛුනියයො; අනුසාස, නන්ෙක, ිකක්ඛුනියයො; කයරොහි ත්වං, බ්රාහ්මණ, 

ිකක්ඛුනීනං ධම්මිංකථ’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොආයස්මා නන්ෙයකො 
භගවයතො පටිස්සුත්වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය
සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොඅත්තදුතියයොයයනරාජකාරායමොයතනුපසඞ්කමි. 
අද්ෙසංසුයඛොතාිකක්ඛුනියයොආයස්මන්තංනන්ෙකංදූරයතොවආගච්ඡන්තං.

දිස්වාන ආසනංපඤ්ඤායපසුං, උෙකඤ්චපාොනංඋපට්ඨයපසුං.නිසීදියඛො
ආයස්මානන්ෙයකො පඤ්ඤත්යතආසයන.නිසජ්ජපායෙපක්ඛායලසි.තාපි
යඛොිකක්ඛුනියයොආයස්මන්තං නන්ෙකංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.
එකමන්තංනිසින්නායඛොතාිකක්ඛුනියයො ආයස්මානන්ෙයකොඑතෙයවොච–

‘‘පටිපුච්ඡකථා යඛො, භගිනියයො, භවිස්සති. තත්ථ ආජානන්තීහි –

‘ආජානාමා’ තිස්ස වචනීයං, න ආජානන්තීහි – ‘න ආජානාමා’ තිස්ස 

වචනීයං. යස්සා වා පනස්ස කඞ්ඛා වා විමති වා අහයමව තත්ථ 

පටිපුච්ඡිතබ්යබො – ‘ඉෙං, භන්යත, කථං; ඉමස්ස ක්වත්යථො’’’ති? 

‘‘එත්තයකනපි මයං, භන්යත, අයයස්ස නන්ෙකස්ස අත්තමනා අිකරද්ධා 

[අිකනන්ොම (සයා.කං.)] යංයනොඅයයයොනන්ෙයකොපවායරතී’’ති. 

399. ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භගිනියයො, චක්ඛුනිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, යසොතංනිච්චංවාඅනිච්චං 

වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… ඝානං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’… ‘‘ජිව්හා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’… ‘‘කායයො නිච්යචො වා අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, 

භන්යත’’…‘‘මයනොනිච්යචොවාඅනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං

පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං

කිස්ස යහතු’’? ‘‘පුබ්යබව යනො එතං, භන්යත, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය

සුදිට්ඨං – ‘ඉතිපියම ඡ අජ්ඣත්තිකාආයතනා අනිච්චා’’’ති. ‘‘සාධු, සාධු, 

භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්ස යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 
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400. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භගිනියයො, රූපා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, සද්ොනිච්චා වා අනිච්චා

වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත…යප.… ගන්ධා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’… ‘‘රසා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’… ‘‘යඵොට්ඨබ්බා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’…‘‘ධම්මානිච්චාවා අනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’.‘‘යං

පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං

දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිස්ස

යහතු’’? ‘‘පුබ්යබවයනොඑතං, භන්යත, යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං 

– ‘ඉතිපියම ඡ බාහිරා ආයතනා අනිච්චා’’’ති. ‘‘සාධු, සාධු, භගිනියයො!

එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්ස යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය 
පස්සයතො’’. 

401. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනිච්චංවා අනිච්චං

වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං වා තං සුඛං වා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනු තං

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, යසොතවිඤ්ඤාණංනිච්චං

වාඅනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.…ඝානවිඤ්ඤාණංනිච්චංවා

අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’… ‘‘ජිව්හාවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා

අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’… ‘‘කායවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා

අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’… ‘‘මයනොවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා

අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවාතංසුඛං

වාති’’? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘පුබ්යබවයනො

එතං, භන්යත, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං – ‘ඉතිපියම ඡ 

විඤ්ඤාණකායා අනිච්චා’’’ති. ‘‘සාධු, සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, 

භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්සයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

402. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි

අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං, වට්ටිපිඅනිච්චා විපරිණාමධම්මා, අච්චිපිඅනිච්චා

විපරිණාමධම්මා, ආභාපිඅනිච්චාවිපරිණාමධම්මා. යයොනුයඛො, භගිනියයො, 
එවං වයෙයය – ‘අමුස්ස යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි අනිච්චං 

විපරිණාමධම්මං, වට්ටිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා, අච්චිපි අනිච්චා 
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විපරිණාමධම්මා; යා ච ඛ්වාස්ස ආභා සා නිච්චා ධුවා සස්සතා

අවිපරිණාමධම්මා’ති; සම්මා නු යඛො යසො, භගිනියයො, වෙමායනො

වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අමුස්ස හි, 

භන්යත, යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, 

වට්ටිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා, අච්චිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා; 

පයගවස්සආභා අනිච්චා විපරිණාමධම්මා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භගිනියයො, 
යයො නු යඛො එවං වයෙයය – ‘ඡ යඛොයම අජ්ඣත්තිකා ආයතනා අනිච්චා 

[අනිච්චා විපරිණාමධම්මා )?)]; යඤ්ච යඛො ඡ අජ්ඣත්තියක ආයතයන 
පටිච්ච පටිසංයවයෙති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තං නිච්චං ධුවං

සස්සතං අවිපරිණාමධම්ම’න්ති; සම්මා නුයඛොයසො, භගිනියයො, වෙමායනො 

වයෙයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘තජ්ජං තජ්ජං, 

භන්යත, පච්චයං පටිච්ච තජ්ජා තජ්ජා යවෙනා උප්පජ්ජන්ති. තජ්ජස්ස 

තජ්ජස්ස පච්චයස්ස නියරොධා තජ්ජා තජ්ජා යවෙනා නිරුජ්ඣන්තී’’ති.

‘‘සාධු, සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්ස
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

403. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, මහයතොරුක්ඛස්සතිට්ඨයතොසාරවයතො 

මූලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපි අනිච්යචො විපරිණාමධම්යමො, 

සාඛාපලාසම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඡායාපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා.

යයො නු යඛො, භගිනියයො, එවං වයෙයය – ‘අමුස්ස මහයතො රුක්ඛස්ස

තිට්ඨයතොසාරවයතොමූලම්පි අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපිඅනිච්යචො

විපරිණාමධම්යමො, සාඛාපලාසම්පි අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං, යාචඛ්වාස්ස

ඡායා සා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා’ති; සම්මා නු යඛො යසො, 

භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අමුස්ස හි, භන්යත, මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

මූලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපි අනිච්යචො විපරිණාමධම්යමො, 

සාඛාපලාසම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං; පයගවස්ස ඡායා අනිච්චා 

විපරිණාමධම්මා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, භගිනියයො, යයොනුයඛොඑවංවයෙයය–

‘ඡ යඛොයම බාහිරා ආයතනා අනිච්චා [අනිච්චා විපරිණාමධම්මා (සී. පී.)]. 
යඤ්ච යඛො ඡ බාහියරආයතයනපටිච්ච පටිසංයවයෙතිසුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛංවාතංනිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්ම’න්ති; සම්මානු

යඛො යසො, භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තං කිස්සයහතු’’? ‘‘තජ්ජංතජ්ජං, භන්යත, පච්චයංපටිච්චතජ්ජාතජ්ජා
යවෙනා උප්පජ්ජන්ති.තජ්ජස්සතජ්ජස්සපච්චයස්සනියරොධාතජ්ජාතජ්ජා

යවෙනා නිරුජ්ඣන්තී’’ති.‘‘සාධු, සාධු, භගිනියයො!එවඤ්යහතං, භගිනියයො, 
යහොතිඅරියසාවකස්ස යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

404. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, ෙක්යඛො යගොඝාතයකො වා 
යගොඝාතකන්යතවාසීවාගාවිංවධිත්වාතිණ්යහනයගොවිකන්තයනනගාවිං
සඞ්කන්යතයය අනුපහච්ච අන්තරං මංසකායං අනුපහච්ච බාහිරං



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සළායතනවග්යගො 

272 

පටුන 

චම්මකායං.යංයයෙවතත්ථඅන්තරා විලිමංසං [විලිමං)සී.පී.ක.)] අන්තරා
න්හාරු අන්තරා බන්ධනං තං තයෙව තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන 

සඤ්ඡින්යෙයය සඞ්කන්යතයය සම්පකන්යතයය සම්පරිකන්යතයය.
සඤ්ඡින්දිත්වා සඞ්කන්තිත්වාසම්පකන්තිත්වාසම්පරිකන්තිත්වාවිධුනිත්වා
බාහිරංචම්මකායං යතයනවචම්යමනතංගාවිංපටිච්ඡායෙත්වාඑවංවයෙයය

– ‘තයථවායං ගාවී සංයුත්තා ඉමිනාව චම්යමනා’ති; සම්මා නු යඛො යසො, 

භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අමුහි, භන්යත, ෙක්යඛො යගොඝාතයකොවා යගොඝාතකන්යතවාසී
වා ගාවිං වධිත්වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන ගාවිං සඞ්කන්යතයය
අනුපහච්ච අන්තරං මංසකායං අනුපහච්ච බාහිරං චම්මකායං. යං යයෙව 
තත්ථ අන්තරා විලිමංසං අන්තරා න්හාරු අන්තරා බන්ධනං තං තයෙව
තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන සඤ්ඡින්යෙයය සඞ්කන්යතයය
සම්පකන්යතයය සම්පරිකන්යතයය. සඤ්ඡින්දිත්වා සඞ්කන්තිත්වා
සම්පකන්තිත්වා සම්පරිකන්තිත්වා විධුනිත්වා බාහිරං චම්මකායං යතයනව 

චම්යමනතංගාවිංපටිච්ඡායෙත්වා කිඤ්චාපියසොඑවංවයෙයය–‘තයථවායං

ගාවීසංයුත්තාඉමිනාවචම්යමනා’ති; අථයඛොසා ගාවීවිසංයුත්තායතයනව
චම්යමනා’’ති. 

‘‘උපමා යඛො යම අයං, භගිනියයො, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. 

අයයමයවත්ථඅත්යථො; ‘අන්තරාමංසකායයො’තියඛො, භගිනියයො, ඡන්යනතං

අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං අධිවචනං; ‘බාහියරො චම්මකායයො’ති යඛො

භගිනියයො, ඡන්යනතංබාහිරානංආයතනානං අධිවචනං; ‘අන්තරාවිලිමංසං, 

අන්තරාන්හාරු, අන්තරාබන්ධන’න්තියඛො, භගිනියයො, නන්දීරාගස්යසතං

අධිවචනං; ‘තිණ්හං යගොවිකන්තන’න්ති යඛො, භගිනියයො, අරියායයතං

පඤ්ඤාය අධිවචනං; යායං අරියා පඤ්ඤා අන්තරා කියලසං අන්තරා 
සංයයොජනං අන්තරා බන්ධනං සඤ්ඡින්ෙති සඞ්කන්තති සම්පකන්තති 
සම්පරිකන්තති. 

405. ‘‘සත්තයඛොපනියම, භගිනියයො, යබොජ්ඣඞ්ගා, යයසං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ිකක්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති. කතයමසත්ත? ඉධ, භගිනියයො, ිකක්ඛුසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගංභායවති

වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං

යවොස්සග්ගපරිණාමිං. ඉයම යඛො, භගිනියයො, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා, යයසං
භාවිතත්තාබහුලීකතත්තාිකක්ඛුආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
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පටුන 

පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’ති. 

406. අථ යඛො ආයස්මා නන්ෙයකො තා ිකක්ඛුනියයො ඉමිනා ඔවායෙන

ඔවදිත්වා උයයයොයජසි – ‘‘ගච්ඡථ, භගිනියයො; කායලො’’ති. අථ යඛො තා
ිකක්ඛුනියයො ආයස්මයතො නන්ෙකස්ස භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනාආයස්මන්තංනන්ෙකංඅිකවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වායයන 

භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා
එකමන්තංඅට්ඨංසු. එකමන්තංඨිතායඛොතාිකක්ඛුනියයොභගවාඑතෙයවොච

– ‘‘ගච්ඡථ, ිකක්ඛුනියයො; කායලො’’ති. අථයඛොතාිකක්ඛුනියයොභගවන්තං
අිකවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා පක්කමිංසු. අථ යඛො භගවා

අචිරපක්කන්තීසු තාසු ිකක්ඛුනීසු ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, තෙහුයපොසයථ චාතුද්ෙයස න යහොති බහුයනොජනස්ස කඞ්ඛා වා

විමතිවා–‘ඌයනොනු යඛොචන්යෙො, පුණ්යණොනුයඛොචන්යෙො’ති, අථයඛො

ඌයනො චන්යෙොත්යවව යහොති. එවයමව යඛො, ිකක්ඛයව, තා ිකක්ඛුනියයො
නන්ෙකස්ස ධම්මයෙසනාය අත්තමනා යහොන්ති යනො ච යඛො 
පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා’’ති. 

407. අථයඛො භගවාආයස්මන්තංනන්ෙකංආමන්යතසි – ‘‘යතනහි 

ත්වං, නන්ෙක, ස්යවපිතාිකක්ඛුනියයොයතයනයවොවායෙනඔවයෙයයාසී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා නන්ෙයකො භගවයතො පච්චස්යසොසි. අථ
යඛො ආයස්මා නන්ෙයකො තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං
පිණ්ඩාය චරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොඅත්තදුතියයොයයන
රාජකාරායමො යතනුපසඞ්කමි. අද්ෙසංසු යඛො තා ිකක්ඛුනියයොආයස්මන්තං

නන්ෙකං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වානආසනං පඤ්ඤායපසුං, උෙකඤ්ච
පාොනංඋපට්ඨයපසුං.නිසීදියඛො ආයස්මානන්ෙයකොපඤ්ඤත්යතආසයන.
නිසජ්ජ පායෙ පක්ඛායලසි. තාපි යඛො ිකක්ඛුනියයො ආයස්මන්තං නන්ෙකං
අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො තා 

ිකක්ඛුනියයො ආයස්මා නන්ෙයකො එතෙයවොච – ‘‘පටිපුච්ඡකථා යඛො, 

භගිනියයො, භවිස්සති. තත්ථ ආජානන්තීහි ‘ආජානාමා’ තිස්ස වචනීයං, න
ආජානන්තීහි ‘නආජානාමා’තිස්ස වචනීයං. යස්සා වා පනස්සකඞ්ඛා වා

විමති වා, අහයමවතත්ථ පටිපුච්ඡිතබ්යබො – ‘ඉෙං, භන්යත, කථං; ඉමස්ස

ක්වත්යථො’’’ති. ‘‘එත්තයකනපි මයං, භන්යත, අයයස්ස නන්ෙකස්ස
අත්තමනාඅිකරද්ධායංයනොඅයයයොනන්ෙයකො පවායරතී’’ති. 

408. ‘‘තංකිං මඤ්ඤථ, භගිනියයො, චක්ඛුනිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො
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යහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, යසොතංනිච්චං වාඅනිච්චං

වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… ඝානං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත… ජිව්හා… කායයො… මයනො නිච්යචො වා අනිච්යචො

වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? 

‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්මං, කල්ලංනුතං

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘පුබ්යබව යනො එතං, භන්යත, 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං – ‘ඉතිපියම ඡ අජ්ඣත්තිකා ආයතනා

අනිච්චා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති 
අරියසාවකස්සයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

409. ‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භගිනියයො, රූපා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, සද්ොනිච්චා වා අනිච්චා 

වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත…යප.… ගන්ධා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත…රසානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත…

යඵොට්ඨබ්බානිච්චා වාඅනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත…ධම්මානිච්චා

වා අනිච්චාවා’’ති? ‘‘අනිච්චා, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛං 

වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘පුබ්යබවයනො

එතං, භන්යත, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං – ‘ඉතිපියම ඡ බාහිරා

ආයතනා අනිච්චා’’’ති. ‘‘සාධු සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, 
යහොතිඅරියසාවකස්සයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

410. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භගිනියයො, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංනිච්චංවා අනිච්චං

වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… යසොතවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං 

වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත…ඝානවිඤ්ඤාණංනිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත… කායවිඤ්ඤාණංනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත… මයනොවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.

‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘පුබ්යබව යනො එතං, භන්යත, යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨං – ‘ඉතිපියම ඡ විඤ්ඤාණකායා අනිච්චා’’’ති.
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‘‘සාධු සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්ස 
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

411. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි 

අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං, වට්ටිපිඅනිච්චාවිපරිණාමධම්මා, අච්චිපිඅනිච්චා 

විපරිණාමධම්මා, ආභාපිඅනිච්චාවිපරිණාමධම්මා.යයොනුයඛො, භගිනියයො, 

එවං වයෙයය – ‘අමුස්ස යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි අනිච්චං

විපරිණාමධම්මං, වට්ටිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා, අච්චිපි අනිච්චා

විපරිණාමධම්මා; යා ච ඛ්වාස්ස ආභා සා නිච්චා ධුවා සස්සතා

අවිපරිණාමධම්මා’ති; සම්මා නු යඛො යසො, භගිනියයො, වෙමායනො 

වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අමුස්ස හි, 

භන්යත, යතලප්පදීපස්ස ඣායයතො යතලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, 

වට්ටිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා, අච්චිපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා; 

පයගවස්ස ආභා අනිච්චා විපරිණාමධම්මා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භගිනියයො, 
යයො නු යඛො එවං වයෙයය – ‘ඡ යඛොයම අජ්ඣත්තිකාආයතනා අනිච්චා.
යඤ්චයඛොඡඅජ්ඣත්තියකආයතයන පටිච්චපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛං

වාඅදුක්ඛමසුඛංවාතං නිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්ම’න්ති; සම්මා

නුයඛොයසො, භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.

‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘තජ්ජංතජ්ජං, භන්යත, පච්චයංපටිච්චතජ්ජාතජ්ජා
යවෙනාඋප්පජ්ජන්ති.තජ්ජස්සතජ්ජස්ස පච්චයස්සනියරොධාතජ්ජාතජ්ජා

යවෙනානිරුජ්ඣන්තී’’ති.‘‘සාධුසාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, 
යහොතිඅරියසාවකස්සයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

412. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, මහයතොරුක්ඛස්සතිට්ඨයතොසාරවයතො 

මූලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපි අනිච්යචො විපරිණාමධම්යමො, 

සාඛාපලාසම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඡායාපි අනිච්චා විපරිණාමධම්මා.

යයො නු යඛො, භගිනියයො, එවං වයෙයය – ‘අමුස්ස මහයතො රුක්ඛස්ස

තිට්ඨයතොසාරවයතොමූලම්පි අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපිඅනිච්යචො

විපරිණාමධම්යමො, සාඛාපලාසම්පි අනිච්චංවිපරිණාමධම්මං; යාචඛ්වාස්ස

ඡායා සා නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මා’ති; සම්මා නු යඛො යසො

භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අමුස්ස හි, භන්යත, මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො

මූලම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං, ඛන්යධොපි අනිච්යචො විපරිණාමධම්යමො, 

සාඛාපලාසම්පි අනිච්චං විපරිණාමධම්මං; පයගවස්ස ඡායා අනිච්චා 

විපරිණාමධම්මා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, භගිනියයො, යයොනුයඛොඑවංවයෙයය–
‘ඡයඛොයම බාහිරාආයතනාඅනිච්චා.යඤ්චයඛොබාහියරආයතයනපටිච්ච 

පටිසංයවයෙතිසුඛංවා දුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතංනිච්චංධුවං සස්සතං

අවිපරිණාමධම්ම’න්ති; සම්මා නු යඛො යසො, භගිනියයො, වෙමායනො 

වයෙයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘තජ්ජංතජ්ජං, 

භන්යත, පච්චයං පටිච්ච තජ්ජා තජ්ජා යවෙනා උප්පජ්ජන්ති. තජ්ජස්ස
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තජ්ජස්ස පච්චයස්සනියරොධාතජ්ජාතජ්ජායවෙනානිරුජ්ඣන්තී’’ති.‘‘සාධු

සාධු, භගිනියයො! එවඤ්යහතං, භගිනියයො, යහොති අරියසාවකස්ස යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායපස්සයතො’’. 

413. ‘‘යසයයථාපි, භගිනියයො, ෙක්යඛො යගොඝාතයකො වා 
යගොඝාතකන්යතවාසීවාගාවිංවධිත්වාතිණ්යහනයගොවිකන්තයනනගාවිං
සඞ්කන්යතයය අනුපහච්ච අන්තරං මංසකායං අනුපහච්ච බාහිරං
චම්මකායං. යං යයෙව තත්ථ අන්තරා විලිමංසං අන්තරා න්හාරු අන්තරා
බන්ධනං තං තයෙව තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන සඤ්ඡින්යෙයය
සඞ්කන්යතයය සම්පකන්යතයය සම්පරිකන්යතයය. සඤ්ඡින්දිත්වා
සඞ්කන්තිත්වා සම්පකන්තිත්වා සම්පරිකන්තිත්වා විධුනිත්වා බාහිරං
චම්මකායං යතයනව චම්යමන තං ගාවිං පටිච්ඡායෙත්වා එවං වයෙයය –

‘තයථවායං ගාවී සංයුත්තා ඉමිනාව චම්යමනා’ති; සම්මා නු යඛො යසො, 

භගිනියයො, වෙමායනො වයෙයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස

යහතු’’? ‘‘අමුහි, භන්යත, ෙක්යඛො යගොඝාතයකොවා යගොඝාතකන්යතවාසී
වා ගාවිං වධිත්වා තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන ගාවිං සඞ්කන්යතයය
අනුපහච්ච අන්තරං මංසකායං අනුපහච්ච බාහිරං චම්මකායං. යං යයෙව 

තත්ථ අන්තරා විලිමංසං අන්තරා න්හාරු අන්තරා බන්ධනං තං තයෙව
තිණ්යහන යගොවිකන්තයනන සඤ්ඡින්යෙයය සඞ්කන්යතයය
සම්පකන්යතයය සම්පරිකන්යතයය. සඤ්ඡින්දිත්වා සඞ්කන්තිත්වා
සම්පකන්තිත්වා සම්පරිකන්තිත්වා විධුනිත්වා බාහිරං චම්මකායං යතයනව
චම්යමනතංගාවිං පටිච්ඡායෙත්වාකිඤ්චාපියසොඑවංවයෙයය–‘තයථවායං

ගාවීසංයුත්තාඉමිනාව චම්යමනා’ති; අථයඛොසාගාවීවිසංයුත්තායතයනව
චම්යමනා’’ති. 

‘‘උපමා යඛො යම අයං, භගිනියයො, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය 

අයයමයවත්ථඅත්යථො.‘අන්තරාමංසකායයො’තියඛො, භගිනියයො, ඡන්යනතං

අජ්ඣත්තිකානං ආයතනානං අධිවචනං; ‘බාහියරො චම්මකායයො’ති යඛො, 

භගිනියයො, ඡන්යනතංබාහිරානංආයතනානං අධිවචනං; ‘අන්තරාවිලිමංසං

අන්තරාන්හාරුඅන්තරාබන්ධන’න්තියඛො, භගිනියයො, නන්දීරාගස්යසතං

අධිවචනං; ‘තිණ්හං යගොවිකන්තන’න්ති යඛො, භගිනියයො, අරියායයතං 

පඤ්ඤාය අධිවචනං; යායං අරියා පඤ්ඤා අන්තරා කියලසං අන්තරා
සංයයොජනං අන්තරා බන්ධනං සඤ්ඡින්ෙති සඞ්කන්තති සම්පකන්තති
සම්පරිකන්තති. 

414. ‘‘සත්තයඛොපනියම, භගිනියයො, යබොජ්ඣඞ්ගා, යයසං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ිකක්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහරති.කතයමසත්ත? ඉධ, භගිනියයො, ිකක්ඛුසතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති
වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. 
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ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං 
භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං 
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 

යවොස්සග්ගපරිණාමිං. ඉයම යඛො, භගිනියයො, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා යයසං
භාවිතත්තා බහුලීකතත්තාිකක්ඛුආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’ති. 

415. අථ යඛො ආයස්මා නන්ෙයකො තා ිකක්ඛුනියයො ඉමිනා ඔවායෙන 

ඔවදිත්වා උයයයොයජසි – ‘‘ගච්ඡථ, භගිනියයො; කායලො’’ති. අථ යඛො තා
ිකක්ඛුනියයො ආයස්මයතො නන්ෙකස්ස භාසිතං අිකනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනාආයස්මන්තං නන්ෙකංඅිකවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වායයන

භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අිකවායෙත්වා
එකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛොතාිකක්ඛුනියයොභගවා එතෙයවොච

–‘‘ගච්ඡථ, ිකක්ඛුනියයො; කායලො’’ති. අථ යඛො තා ිකක්ඛුනියයො භගවන්තං 
අිකවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා පක්කමිංසු. අථ යඛො භගවා

අචිරපක්කන්තීසු තාසු ිකක්ඛුනීසු ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, තෙහුයපොසයථපන්නරයසන යහොතිබහුයනොජනස්සකඞ්ඛාවා

විමතිවා–‘ඌයනොනුයඛොචන්යෙො, පුණ්යණොනුයඛො චන්යෙො’ති, අථයඛො

පුණ්යණොචන්යෙොත්යවවයහොති; එවයමවයඛො, ිකක්ඛයව, තාිකක්ඛුනියයො 

නන්ෙකස්සධම්මයෙසනායඅත්තමනා යචව පරිපුණ්ණසඞ්කප්පා ච.තාසං, 

ිකක්ඛයව, පඤ්චන්නංිකක්ඛුනිසතානංයා පච්ඡිමිතාිකක්ඛුනීසා [යාපච්ඡිමා

ිකක්ඛුනී, සා )සී. සයා. කං. පී.), යා පච්ඡිමිකා, තා ිකක්ඛුනියයො )ක.)] 
යසොතාපන්නාඅවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායනා’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතං අිකනන්දුන්ති. 

නන්ෙයකොවාෙසුත්තංනිට්ඨිතංචතුත්ථං. 

5. චූළරාහුයලොවාෙසුත්තං 

416. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොභගවයතො රයහොගතස්සපටිසල්ලීනස්ස
එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උෙපාදි – ‘‘පරිපක්කා යඛො රාහුලස්ස
විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා. යංනූනාහං රාහුලං උත්තරිං ආසවානං ඛයය
වියනයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාොය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං රාහුලං ආමන්යතසි –

‘‘ගණ්හාහි, රාහුල, නිසීෙනං; යයන අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමිස්සාම
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දිවාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා රාහුයලො භගවයතො
පටිස්සුත්වානිසීෙනංආොයභගවන්තංපිට්ඨියතො පිට්ඨියතොඅනුබන්ධි. 

යතන යඛො පන සමයයන අයනකානි යෙවතාසහස්සානි භගවන්තං
අනුබන්ධානි යහොන්ති – ‘‘අජ්ජ භගවා ආයස්මන්තං රාහුලං උත්තරිං
ආසවානං ඛයය වියනස්සතී’’ති. අථ යඛො භගවා අන්ධවනං
අජ්යඣොගායහත්වාඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලපඤ්ඤත්යතආසයන නිසීදි.
ආයස්මාපි යඛො රාහුයලො භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංරාහුලංභගවාඑතෙයවොච– 

417. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, චක්ඛු නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත ’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතං සුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, රාහුල, රූපානිච්චාවාඅනිච්චාවා’’ති? 

‘‘අනිච්චා, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං 

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො 

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා

අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛංවාතංසුඛං

වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, 

චක්ඛුසම්ඵස්යසොනිච්යචොවාඅනිච්යචොවා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’.‘‘යං

පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං

දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිං

මඤ්ඤසි, රාහුල, යමිෙං [යම්පිෙං)සී. ක.)] චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජති 
යවෙනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං විඤ්ඤාණගතං තම්පි නිච්චං වා

අනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛං 

වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

418. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි රාහුල, යසොතං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත…යප.… ඝානං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? ‘‘අනිච්චං, 

භන්යත…යප.… ජිව්හා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත…යප.… කායයො නිච්යචො වා අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, 

භන්යත…යප.… මයනො නිච්යචො වා අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, 

භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.
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පටුන 

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි රාහුල, ධම්මා නිච්චා වා අනිච්චා වා’’ති? ‘‘අනිච්චා, 

භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.

‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං –

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි රාහුල, මයනොවිඤ්ඤාණං නිච්චං වා අනිච්චං වා’’ති? 

‘‘අනිච්චං, භන්යත’’.‘‘යංපනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, 

භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, කල්ලං නු තං

සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’’’ති? ‘‘යනො

යහතං, භන්යත’’. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසිරාහුල, මයනොසම්ඵස්යසොනිච්යචො වා

අනිච්යචො වා’’ති? ‘‘අනිච්යචො, භන්යත’’. ‘‘යං පනානිච්චං, දුක්ඛං වා තං

සුඛං වා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’. ‘‘යංපනානිච්චං දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං, 

කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම

අත්තා’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, රාහුල, යමිෙං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං

විඤ්ඤාණගතං, තම්පිනිච්චංවාඅනිච්චංවා’’ති? ‘‘අනිච්චං, භන්යත’’.‘‘යං

පනානිච්චං, දුක්ඛංවාතංසුඛංවා’’ති? ‘‘දුක්ඛං, භන්යත’’.‘‘යං පනානිච්චං

දුක්ඛං විපරිණාමධම්මං කල්ලං නු තං සමනුපස්සිතුං – ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

419. ‘‘එවංපස්සං, රාහුල, සුතවාඅරියසාවයකොචක්ඛුස්මිං [චක්ඛුස්මිම්පි

)සයා. කං.) එවමිතයරසුපි] නිබ්බින්ෙති, රූයපසු නිබ්බින්ෙති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණ නිබ්බින්ෙති, චක්ඛුසම්ඵස්යස නිබ්බින්ෙති, යමිෙං
චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං

විඤ්ඤාණගතං තස්මිම්පි නිබ්බින්ෙති. යසොතස්මිං නිබ්බින්ෙති, සද්යෙසු

නිබ්බින්ෙති…යප.…, ඝානස්මිං නිබ්බින්ෙති, ගන්යධසු නිබ්බින්ෙති…

ජිව්හාය නිබ්බින්ෙති, රයසසු නිබ්බින්ෙති… කායස්මිං නිබ්බින්ෙති, 

යඵොට්ඨබ්යබසු නිබ්බින්ෙති… මනස්මිං නිබ්බින්ෙති, ධම්යමසු නිබ්බින්ෙති, 

මයනොවිඤ්ඤායණ නිබ්බින්ෙති, මයනොසම්ඵස්යස නිබ්බින්ෙති, යමිෙං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං

විඤ්ඤාණගතං තස්මිම්පිනිබ්බින්ෙති.නිබ්බින්ෙංවිරජ්ජති, විරාගාවිමුච්චති. 

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

කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා රාහුයලො භගවයතො භාසිතං
අිකනන්දීති. ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායනආයස්මයතො
රාහුලස්ස අනුපාොය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චි. තාසඤ්ච අයනකානං
යෙවතාසහස්සානං විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි – ‘යං කිඤ්චි
සමුෙයධම්මංසබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති. 
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චූළරාහුයලොවාෙසුත්තංනිට්ඨිතංපඤ්චමං. 

6. ඡඡක්කසුත්තං 

420. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච – ‘‘ධම්මං යවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි ආදිකලයාණං 

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 

යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංපකායසස්සාමි, යදිෙං–ඡඡක්කානි.

තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො
යතිකක්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවා එතෙයවොච– 

‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානිආයතනානි යවදිතබ්බානි, ඡබාහිරානිආයතනානි 

යවදිතබ්බානි, ඡ විඤ්ඤාණකායා යවදිතබ්බා, ඡ ඵස්සකායා යවදිතබ්බා, ඡ

යවෙනාකායා යවදිතබ්බා, ඡතණ්හාකායායවදිතබ්බා. 

421. ‘‘‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානි යවදිතබ්බානී’ති – ඉති යඛො 

පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛායතනං, යසොතායතනං, 

ඝානායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, මනායතනං. ‘ඡ අජ්ඣත්තිකානි

ආයතනානි යවදිතබ්බානී’ති–ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං.
ඉෙංපඨමං ඡක්කං. 

‘‘‘ඡ බාහිරානිආයතනානියවදිතබ්බානී’ති– ඉතියඛොපයනතංවුත්තං. 

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? රූපායතනං, සද්ොයතනං, ගන්ධායතනං, 

රසායතනං, යඵොට්ඨබ්බායතනං, ධම්මායතනං. ‘ඡ බාහිරානි ආයතනානි

යවදිතබ්බානී’ති –ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. ඉෙං දුතියං 
ඡක්කං. 

‘‘‘ඡ විඤ්ඤාණකායා යවදිතබ්බා’ති – ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. 

කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, යසොතඤ්චපටිච්චසද්යෙචඋප්පජ්ජති යසොතවිඤ්ඤාණං, 

ඝානඤ්ච පටිච්ච ගන්යධ ච උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං, ජිව්හඤ්ච පටිච්ච

රයස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, කායඤ්ච පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච

උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණං, මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති

මයනොවිඤ්ඤාණං. ‘ඡවිඤ්ඤාණකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතංවුත්තං, 
ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං.ඉෙංතතියංඡක්කං. 

‘‘‘ඡඵස්සකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතං 

පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො; යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යෙ ච උප්පජ්ජති
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යසොතවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො; ඝානඤ්ච පටිච්ච ගන්යධ ච

උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො; ජිව්හඤ්ච පටිච්ච

රයස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො; කායඤ්ච

පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති

ඵස්යසො; මනඤ්චපටිච්චධම්යමච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං

සඞ්ගතිඵස්යසො.‘ඡඵස්සකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතං වුත්තං, ඉෙයමතං
පටිච්චවුත්තං.ඉෙංචතුත්ථංඡක්කං. 

‘‘‘ඡයවෙනාකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතං 

පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණං සඞ්ගතිඵස්යසො, ඵස්සපච්චයායවෙනා; යසොතඤ්චපටිච්චසද්යෙච

උප්පජ්ජති යසොතවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා

යවෙනා; ඝානඤ්ච පටිච්ච ගන්යධ චඋප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං

සඞ්ගතිඵස්යසො, ඵස්සපච්චයායවෙනා; ජිව්හඤ්චපටිච්චරයසචඋප්පජ්ජති

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණංසඞ්ගතිඵස්යසො, ඵස්සපච්චයායවෙනා; කායඤ්ච

පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති

ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවෙනා; මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති

මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවෙනා. ‘ඡ

යවෙනාකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියංතං වුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං.
ඉෙංපඤ්චමංඡක්කං. 

‘‘‘ඡතණ්හාකායායවදිතබ්බා’ති–ඉතියඛොපයනතංවුත්තං. කිඤ්යචතං

පටිච්ච වුත්තං? චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවෙනා, යවෙනාපච්චයා තණ්හා; 
යසොතඤ්චපටිච්චසද්යෙචඋප්පජ්ජතියසොතවිඤ්ඤාණං…යප.…ඝානඤ්ච
පටිච්ච ගන්යධ ච උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං… ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රයස ච
උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…කායඤ්චපටිච්චයඵොට්ඨබ්යබචඋප්පජ්ජති 

කායවිඤ්ඤාණං…මනඤ්චපටිච්චධම්යමචඋප්පජ්ජතිමයනොවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණංසඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයායවෙනා, යවෙනාපච්චයාතණ්හා.‘ඡ

තණ්හාකායායවදිතබ්බා’ති– ඉතියංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං.
ඉෙංඡට්ඨංඡක්කං. 

422. ‘‘‘චක්ඛු අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. චක්ඛුස්ස
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති.තස්මාතංන උපපජ්ජති–‘චක්ඛුඅත්තා’තියයොවයෙයය.ඉතිචක්ඛු
අනත්තා. 

‘‘‘රූපා අත්තා’තියයො වයෙයයතංනඋපපජ්ජති.රූපානංඋප්පායෙොපි 

වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, 
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පටුන 

‘අත්තායමඋප්පජ්ජති චයවතිචා’තිඉච්චස්සඑවමාගතංයහොති.තස්මාතං

න උපපජ්ජති – ‘රූපා අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති චක්ඛු අනත්තා, රූපා
අනත්තා. 

‘‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන

උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති
ඉච්චස්ස එවමාගතං යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති චක්ඛු අනත්තා, රූපා අනත්තා, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅනත්තා. 

‘‘‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. 

චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන 

උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති
ඉච්චස්ස එවමාගතං යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘චක්ඛුසම්ඵස්යසො

අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති චක්ඛු අනත්තා, රූපා අනත්තා, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අනත්තා, චක්ඛුසම්ඵස්යසොඅනත්තා. 

‘‘‘යවෙනා අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. යවෙනාය
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘යවෙනා අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති

චක්ඛු අනත්තා, රූපාඅනත්තා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅනත්තා, චක්ඛුසම්ඵස්යසො

අනත්තා, යවෙනා අනත්තා. 

‘‘‘තණ්හා අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. තණ්හාය 
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘තණ්හා අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති

චක්ඛුඅනත්තා, රූපාඅනත්තා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅනත්තා, චක්ඛුසම්ඵස්යසො

අනත්තා, යවෙනාඅනත්තා, තණ්හාඅනත්තා. 

423. ‘‘‘යසොතං අත්තා’තියයොවයෙයය…යප.… ‘ඝානංඅත්තා’තියයො 
වයෙයය… ‘ජිව්හා අත්තා’ති යයො වයෙයය… ‘කායයො අත්තා’ති යයො
වයෙයය… ‘මයනො අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. මනස්ස
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි 

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘මයනො අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති
මයනොඅනත්තා. 
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‘‘‘ධම්මාඅත්තා’තියයොවයෙයයතංනඋපපජ්ජති.ධම්මානං උප්පායෙොපි

වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, 

‘අත්තායම උප්පජ්ජතිචයවතිචා’තිඉච්චස්සඑවමාගතංයහොති.තස්මාතං

නඋපපජ්ජති–‘ධම්මා අත්තා’තියයොවයෙයය.ඉතිමයනොඅනත්තා, ධම්මා
අනත්තා. 

‘‘‘මයනොවිඤ්ඤාණං අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. 
මයනොවිඤ්ඤාණස්ස උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන

උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති
ඉච්චස්ස එවමාගතං යහොති. තස්මා තං නඋපපජ්ජති – ‘මයනොවිඤ්ඤාණං

අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති මයනො අනත්තා, ධම්මා අනත්තා, 
මයනොවිඤ්ඤාණංඅනත්තා. 

‘‘‘මයනොසම්ඵස්යසො අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති.
මයනොසම්ඵස්සස්ස උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන

උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති
ඉච්චස්ස එවමාගතං යහොති. තස්මා තංන උපපජ්ජති – ‘මයනොසම්ඵස්යසො

අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති මයනො අනත්තා, ධම්මා අනත්තා, 

මයනොවිඤ්ඤාණංඅනත්තා, මයනොසම්ඵස්යසොඅනත්තා. 

‘‘‘යවෙනා අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. යවෙනාය 
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘යවෙනා අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති

මයනො අනත්තා, ධම්මා අනත්තා, මයනොවිඤ්ඤාණං අනත්තා, 

මයනොසම්ඵස්යසොඅනත්තා, යවෙනා අනත්තා. 

‘‘‘තණ්හා අත්තා’ති යයො වයෙයය තං න උපපජ්ජති. තණ්හාය 
උප්පායෙොපි වයයොපි පඤ්ඤායති. යස්ස යඛො පන උප්පායෙොපි වයයොපි

පඤ්ඤායති, ‘අත්තා යම උප්පජ්ජති ච යවති චා’ති ඉච්චස්ස එවමාගතං
යහොති. තස්මා තං න උපපජ්ජති – ‘තණ්හා අත්තා’ති යයො වයෙයය. ඉති

මයනො අනත්තා, ධම්මා අනත්තා, මයනොවිඤ්ඤාණං අනත්තා, 

මයනොසම්ඵස්යසොඅනත්තා, යවෙනාඅනත්තා, තණ්හාඅනත්තා. 

424. ‘‘අයංයඛොපන, ිකක්ඛයව, සක්කායසමුෙයගාමිනීපටිපො– චක්ඛුං

‘එතං මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති; රූයප ‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සති; චක්ඛුසම්ඵස්සං

‘එතංමම, එයසොහමස්මි, එයසොයම අත්තා’තිසමනුපස්සති; යවෙනං ‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති; තණ්හං ‘එතං මම, 
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එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති; යසොතං ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සති…යප.…ඝානං ‘එතංමම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සති…යප.…ජිව්හං‘එතංමම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යමඅත්තා’ති සමනුපස්සති…යප.…කායං ‘එතංමම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’තිසමනුපස්සති…යප.…මනං ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති, ධම්යම ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති, මයනොවිඤ්ඤාණං ‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’තිසමනුපස්සති, මයනොසම්ඵස්සං ‘එතං

මම, එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති, යවෙනං ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසො යම අත්තා’ති සමනුපස්සති, තණ්හං ‘එතං මම, 

එයසොහමස්මි, එයසොයමඅත්තා’ති සමනුපස්සති. 

‘‘අයං යඛො පන, ිකක්ඛයව, සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපො – චක්ඛුං

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. රූයප

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති

සමනුපස්සති. චක්ඛුසම්ඵස්සං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො

අත්තා’ති සමනුපස්සති. යවෙනං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො 

අත්තා’ති සමනුපස්සති. තණ්හං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො

අත්තා’ති සමනුපස්සති. යසොතං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො

අත්තා’ති සමනුපස්සති…යප.… ඝානං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති… ජිව්හං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති…කායං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති… මනං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. ධම්යම ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න

යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. මයනොවිඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, 

යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’තිසමනුපස්සති.මයනොසම්ඵස්සං‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. යවෙනං ‘යනතං 

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති සමනුපස්සති. තණ්හං ‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, නයමයසො අත්තා’තිසමනුපස්සති. 

425. ‘‘චක්ඛුඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවෙයතංසුඛං වාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා.යසො සුඛායයවෙනායඵුට්යඨො
සමායනො අිකනන්ෙති අිකවෙති අජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස රාගානුසයයො
අනුයසති. දුක්ඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො යසොචතිකිලමති පරියෙවති 

උරත්තාළිං කන්ෙති සම්යමොහං ආපජ්ජති. තස්ස පටිඝානුසයයො අනුයසති.
අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො තස්සා යවෙනාය සමුෙයඤ්ච 
අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාෙඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං

නප්පජානාති. තස්ස අවිජ්ජානුසයයො අනුයසති. යසො වත, ිකක්ඛයව, සුඛාය
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පටුන 

යවෙනාය රාගානුසයං අප්පහාය දුක්ඛාය යවෙනාය පටිඝානුසයං
අප්පටිවියනොයෙත්වා අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය අවිජ්ජානුසයං අසමූහනිත්වා
අවිජ්ජංඅප්පහායවිජ්ජංඅනුප්පායෙත්වාදිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො
භවිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොතඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච සද්යෙ ච උප්පජ්ජති 

යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.… ඝානඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච ගන්යධ ච

උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං…යප.… ජිව්හඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච රයස ච

උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.… කායඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච

යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණං…යප.… මනඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, 
ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවා.යසො
සුඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො අිකනන්ෙති අිකවෙති අජ්යඣොසාය 

තිට්ඨති.තස්සරාගානුසයයොඅනුයසති.දුක්ඛායයවෙනායඵුට්යඨොසමායනො
යසොචතිකිලමති පරියෙවතිඋරත්තාළිං කන්ෙතිසම්යමොහංආපජ්ජති.තස්ස 
පටිඝානුසයයොඅනුයසති.අදුක්ඛමසුඛායයවෙනායඵුට්යඨොසමායනොතස්සා
යවෙනායසමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච

යථාභූතංනප්පජානාති.තස්ස අවිජ්ජානුසයයොඅනුයසති.යසොවත, ිකක්ඛයව, 
සුඛාය යවෙනාය රාගානුසයං අප්පහාය දුක්ඛාය යවෙනාය පටිඝානුසයං
අප්පටිවියනොයෙත්වා අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය අවිජ්ජානුසයං අසමූහනිත්වා
අවිජ්ජංඅප්පහායවිජ්ජංඅනුප්පායෙත්වාදිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො
භවිස්සතීති–යනතංඨානංවිජ්ජති. 

426. ‘‘චක්ඛුඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා.යසොසුඛායයවෙනායඵුට්යඨො 
සමායනොනාිකනන්ෙතිනාිකවෙතිනාජ්යඣොසායතිට්ඨති.තස්සරාගානුසයයො
නානුයසති. දුක්ඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො න යසොචති න කිලමති
පරියෙවති න උරත්තාළිං කන්ෙති න සම්යමොහං ආපජ්ජති. තස්ස
පටිඝානුසයයොනානුයසති.අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනායඵුට්යඨොසමායනොතස්සා 
යවෙනායසමුෙයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච

යථාභූතංපජානාති.තස්සඅවිජ්ජානුසයයො නානුයසති.යසොවත, ිකක්ඛයව, 
සුඛාය යවෙනාය රාගානුසයං පහාය දුක්ඛාය යවෙනාය පටිඝානුසයං
පටිවියනොයෙත්වා අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය අවිජ්ජානුසයං සමූහනිත්වා 
අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායෙත්වා දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො
භවිස්සතීති–ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොතඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච සද්යෙ ච උප්පජ්ජති 
යසොතවිඤ්ඤාණං…යප.…. 
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‘‘ඝානඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච ගන්යධ ච උප්පජ්ජති 
ඝානවිඤ්ඤාණං…යප.…. 

‘‘ජිව්හඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච රයස ච උප්පජ්ජති 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං…යප.…. 

‘‘කායඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච යඵොට්ඨබ්යබ ච උප්පජ්ජති 
කායවිඤ්ඤාණං…යප.…. 

‘‘මනඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිච්ච ධම්යම ච උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං 

තිණ්ණංසඞ්ගතිඵස්යසො, ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛං
වා අදුක්ඛමසුඛං වා. යසො සුඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනොනාිකනන්ෙති
නාිකවෙතිනාජ්යඣොසාය තිට්ඨති. තස්ස රාගානුසයයොනානුයසති. දුක්ඛාය
යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො න යසොචති න කිලමති න පරියෙවති න
උරත්තාළිං කන්ෙති න සම්යමොහං ආපජ්ජති. තස්ස පටිඝානුසයයො 
නානුයසති. අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය ඵුට්යඨො සමායනො තස්සා යවෙනාය
සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාෙඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං

පජානාති. තස්ස අවිජ්ජානුසයයො නානුයසති. යසො වත, ිකක්ඛයව, සුඛාය
යවෙනාය රාගානුසයං පහාය දුක්ඛාය යවෙනාය පටිඝානුසයං
පටිවියනොයෙත්වා අදුක්ඛමසුඛාය යවෙනාය අවිජ්ජානුසයං සමූහනිත්වා 
අවිජ්ජං පහාය විජ්ජං උප්පායෙත්වා දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො 
භවිස්සතීති–ඨානයමතංවිජ්ජති. 

427. ‘‘එවං පස්සං, ිකක්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො චක්ඛුස්මිං 

[චක්ඛුස්මිම්පි )සයා. කං.) එවමිතයරසුපි] නිබ්බින්ෙති, රූයපසු නිබ්බින්ෙති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණ නිබ්බින්ෙති, චක්ඛුසම්ඵස්යස නිබ්බින්ෙති, යවෙනාය

නිබ්බින්ෙති, තණ්හාය නිබ්බින්ෙති. යසොතස්මිං නිබ්බින්ෙති, සද්යෙසු

නිබ්බින්ෙති…යප.… ඝානස්මිංනිබ්බින්ෙති, ගන්යධසුනිබ්බින්ෙති…ජිව්හාය 

නිබ්බින්ෙති, රයසසු නිබ්බින්ෙති… කායස්මිං නිබ්බින්ෙති, යඵොට්ඨබ්යබසු 

නිබ්බින්ෙති… මනස්මිං නිබ්බින්ෙති, ධම්යමසු නිබ්බින්ෙති, 

මයනොවිඤ්ඤායණ නිබ්බින්ෙති, මයනොසම්ඵස්යස නිබ්බින්ෙති, යවෙනාය

නිබ්බින්ෙති, තණ්හාය නිබ්බින්ෙති. නිබ්බින්ෙං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති. 

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

කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 
ඉමස්මිංයඛොපනයවයයාකරණස්මිංභඤ්ඤමායනසට්ඨිමත්තානංිකක්ඛූනං
අනුපාොය ආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසූති. 

ඡඡක්කසුත්තංනිට්ඨිතංඡට්ඨං. 
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7. මහාසළාෙතනිකසුත්තං 

428. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තර යඛො භගවා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා

එතෙයවොච– ‘‘මහාසළායතනිකංයවො, ිකක්ඛයව, යෙයසස්සාමි.තංසුණාථ, 

සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූ
භගවයතො පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතෙයවොච– 

429. ‘‘චක්ඛුං, ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං, රූයප අජානං 

අපස්සං යථාභූතං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අජානං අපස්සං යථාභූතං, 

චක්ඛුසම්ඵස්සං අජානං අපස්සං යථාභූතං, යමිෙං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජති යවෙයතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අජානං

අපස්සංයථාභූතං, චක්ඛුස්මිංසාරජ්ජති, රූයපසුසාරජ්ජති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ

සාරජ්ජති, චක්ඛුසම්ඵස්යස සාරජ්ජති, යමිෙං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
උප්පජ්ජතියවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා තස්මිම්පිසාරජ්ජති. 

‘‘තස්ස සාරත්තස්ස සංයුත්තස්ස සම්මූළ්හස්ස අස්සාොනුපස්සියනො
විහරයතො ආයතිං පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා උපචයං ගච්ඡන්ති. තණ්හා චස්ස

යපොයනොබ්භවිකානන්දීරාගසහගතාතරතරාිකනන්දිනී, සාචස්සපවඩ්ඪති. 

තස්සකායකාපිෙරථාපවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපි ෙරථාපවඩ්ඪන්ති; කායකාපි

සන්තාපාපවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපිසන්තාපා පවඩ්ඪන්ති; කායකාපිපරිළාහා

පවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපි පරිළාහා පවඩ්ඪන්ති. යසො කායදුක්ඛම්පි 

[කායකදුක්ඛම්පි )සයා. කං.), කායකං දුක්ඛම්පි )ක.)] යචයතොදුක්ඛම්පි
පටිසංයවයෙති. 

‘‘යසොතං, ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං…යප.… ඝානං, 

ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං…යප.… ජිව්හං, ිකක්ඛයව, අජානං 

අපස්සං යථාභූතං…යප.… කායං, ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං

යථාභූතං…යප.… මනං, ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං, ධම්යම, 

ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං, මයනොවිඤ්ඤාණං, ිකක්ඛයව, අජානං

අපස්සං යථාභූතං, මයනොසම්ඵස්සං, ිකක්ඛයව, අජානං අපස්සං යථාභූතං, 
යමිෙං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙයතං සුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛං වා තම්පි අජානං අපස්සං යථාභූතං, මනස්මිං සාරජ්ජති, 

ධම්යමසු සාරජ්ජති, මයනොවිඤ්ඤායණ සාරජ්ජති, මයනොසම්ඵස්යස

සාරජ්ජති, යමිෙං මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛං
වාඅදුක්ඛමසුඛංවා තස්මිම්පිසාරජ්ජති. 

‘‘තස්ස සාරත්තස්ස සංයුත්තස්ස සම්මූළ්හස්ස අස්සාොනුපස්සියනො
විහරයතො ආයතිං පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා උපචයං ගච්ඡන්ති. තණ්හා චස්ස

යපොයනොබ්භවිකානන්දීරාගසහගතාතරතරාිකනන්දිනී, සාචස්සපවඩ්ඪති. 
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පටුන 

තස්සකායකාපිෙරථාපවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපිෙරථාපවඩ්ඪන්ති; කායකාපි

සන්තාපා පවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපිසන්තාපාපවඩ්ඪන්ති; කායකාපිපරිළාහා

පවඩ්ඪන්ති, යචතසිකාපි පරිළාහා පවඩ්ඪන්ති. යසො කායදුක්ඛම්පි
යචයතොදුක්ඛම්පි පටිසංයවයෙති. 

430. ‘‘චක්ඛුඤ්ච යඛො, ිකක්ඛයව, ජානං පස්සං යථාභූතං, රූයප ජානං

පස්සං යථාභූතං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ජානං පස්සං යථාභූතං, චක්ඛුසම්ඵස්සං

ජානං පස්සං යථාභූතං, යමිෙං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙයතං

සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතම්පිජානංපස්සංයථාභූතං, චක්ඛුස්මිං

න සාරජ්ජති, රූයපසු න සාරජ්ජති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ න සාරජ්ජති, 

චක්ඛුසම්ඵස්යස න සාරජ්ජති, යමිෙං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති
යවෙයතං සුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවාතස්මිම්පිනසාරජ්ජති. 

‘‘තස්සඅසාරත්තස්සඅසංයුත්තස්සඅසම්මූළ්හස්ස ආදීනවානුපස්සියනො
විහරයතො ආයතිං පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අපචයං ගච්ඡන්ති. තණ්හා චස්ස

යපොයනොබ්භවිකා නන්දීරාගසහගතා තරතරාිකනන්දිනී, සා චස්ස පහීයති.

තස්ස කායකාපි ෙරථා පහීයන්ති, යචතසිකාපි ෙරථා පහීයන්ති; කායකාපි

සන්තාපා පහීයන්ති, යචතසිකාපි සන්තාපා පහීයන්ති; කායකාපි පරිළාහා

පහීයන්ත්න්ත්ති, යචතසිකාපි පරිළාහා පහීයන්ති. යසො කායසුඛම්පි
යචයතොසුඛම්පි පටිසංයවයෙති. 

431. ‘‘යා තථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස )සී. පී.)] දිට්ඨි සාස්ස යහොති

සම්මාදිට්ඨි; යයො තථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස )සී. පී.)] සඞ්කප්යපො ස්වාස්ස 

යහොති සම්මාසඞ්කප්යපො; යයොතථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස)සී.පී.)] වායායමො

ස්වාස්සයහොතිසම්මාවායායමො; යා තථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස )සී.පී.)] සති

සාස්ස යහොති සම්මාසති; යයො තථාභූතස්ස [යථාභූතස්ස )සී. පී.)] සමාධි 
ස්වාස්ස යහොති සම්මාසමාධි. පුබ්යබව යඛො පනස්සකායකම්මං වචීකම්මං
ආජීයවො සුපරිසුද්යධො යහොති. එවමස්සායං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො
භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති. 

‘‘තස්ස එවං ඉමං අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාවයයතො චත්තායරොපි

සතිපට්ඨානා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, චත්තායරොපි සම්මප්පධානා

භාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, චත්තායරොපිඉද්ධිපාොභාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, 

පඤ්චපිඉන්ද්රියානිභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, පඤ්චපිබලානි භාවනාපාරිපූරිං

ගච්ඡන්ති, සත්තපියබොජ්ඣඞ්ගාභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති. 

‘‘තස්සියමද්යවධම්මායුගනන්ධා [යුගනද්ධා (සී.සයා.කං.)] වත්තන්ති
– සමයථො ච විපස්සනා ච. යසො යය ධම්මා අිකඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා යත
ධම්යම අිකඤ්ඤා පරිජානාති. යයධම්මා අිකඤ්ඤා පහාතබ්බා යත ධම්යම
අිකඤ්ඤාපජහති.යයධම්මාඅිකඤ්ඤාභායවතබ්බායතධම්යමඅිකඤ්ඤා
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භායවති. යය ධම්මා අිකඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා යත ධම්යම අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකයරොති. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා? 

‘පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’තිස්සවචනීයං, යසයයථිෙං –රූපුපාොනක්ඛන්යධො, 

යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයම ධම්මා
අිකඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා පහාතබ්බා? අවිජ්ජා ච 
භවතණ්හාච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤාපහාතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා භායවතබ්බා? සමයථො ච 

විපස්සනාච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤාභායවතබ්බා. 

‘‘කතයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා? විජ්ජාචවිමුත්ති
ච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකාතබ්බා. 

432. ‘‘යසොතං, ිකක්ඛයව, ජානං පස්සං යථාභූතං…යප.… ඝානං

ිකක්ඛයව, ජානං පස්සං යථාභූතං…යප.… ජිව්හං, ිකක්ඛයව, ජානං පස්සං

යථාභූතං… කායං, ිකක්ඛයව, ජානං පස්සං යථාභූතං… මනං, ිකක්ඛයව, 

ජානං පස්සං යථාභූතං, ධම්යම ජානං පස්සං යථාභූතං, මයනොවිඤ්ඤාණං

ජානං පස්සං යථාභූතං, මයනොසම්ඵස්සං ජානං පස්සං යථාභූතං, යමිෙං
මයනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතියවෙයතංසුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛං

වා තම්පි ජානං පස්සං යථාභූතං, මනස්මිං න සාරජ්ජති, ධම්යමසු න 

සාරජ්ජති, මයනොවිඤ්ඤායණන සාරජ්ජති, මයනොසම්ඵස්යසන සාරජ්ජති, 
යමිෙං මයනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති යවෙයතං සුඛං වා දුක්ඛං වා
අදුක්ඛමසුඛංවා තස්මිම්පිනසාරජ්ජති. 

‘‘තස්සඅසාරත්තස්සඅසංයුත්තස්සඅසම්මූළ්හස්ස ආදීනවානුපස්සියනො
විහරයතො ආයතිං පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා අපචයං ගච්ඡන්ති. තණ්හා චස්ස

යපොයනොබ්භවිකා නන්දීරාගසහගතා තරතරාිකනන්දිනී, සා චස්ස පහීයති.

තස්ස කායකාපි ෙරථා පහීයන්ති, යචතසිකාපි ෙරථා පහීයන්ති; කායකාපි 

සන්තාපා පහීයන්ති, යචතසිකාපි සන්තාපා පහීයන්ති; කායකාපි පරිළාහා

පහීයන්ති, යචතසිකාපිපරිළාහාපහීයන්ති.යසොකායසුඛම්පියචයතොසුඛම්පි
පටිසංයවයෙති. 

433. ‘‘යාතථාභූතස්සදිට්ඨිසාස්සයහොතිසම්මාදිට්ඨි; යයො තථාභූතස්ස

සඞ්කප්යපො ස්වාස්ස යහොති සම්මාසඞ්කප්යපො; යයො තථාභූතස්ස වායායමො 

ස්වාස්ස යහොති සම්මාවායායමො; යා තථාභූතස්ස සති සාස්ස යහොති

සම්මාසති; යයො තථාභූතස්ස සමාධි ස්වාස්ස යහොති සම්මාසමාධි. පුබ්යබව
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යඛො පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීයවො සුපරිසුද්යධො යහොති.
එවමස්සායං අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගොභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡති. 

‘‘තස්ස එවං ඉමං අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භාවයයතො චත්තායරොපි 

සතිපට්ඨානා භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, චත්තායරොපි සම්මප්පධානා

භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡන්ති, චත්තායරොපිඉද්ධිපාොභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, 

පඤ්චපි ඉන්ද්රියානිභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති, පඤ්චපිබලානිභාවනාපාරිපූරිං 

ගච්ඡන්ති, සත්තපියබොජ්ඣඞ්ගාභාවනාපාරිපූරිංගච්ඡන්ති. 

‘‘තස්සියමද්යවධම්මායුගනන්ධාවත්තන්ති–සමයථොච විපස්සනාච.
යසොයයධම්මාඅිකඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයායතධම්යමඅිකඤ්ඤාපරිජානාති. 
යය ධම්මා අිකඤ්ඤා පහාතබ්බා යතධම්යම අිකඤ්ඤා පජහති. යය ධම්මා
අිකඤ්ඤාභායවතබ්බායතධම්යමඅිකඤ්ඤාභායවති.යයධම්මාඅිකඤ්ඤා 
සච්ඡිකාතබ්බායතධම්යමඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකයරොති. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා? 

‘පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’තිස්සවචනීයං, යසයයථිෙං –රූපුපාොනක්ඛන්යධො, 

යවෙනුපාොනක්ඛන්යධො, සඤ්ඤුපාොනක්ඛන්යධො, 

සඞ්ඛාරුපාොනක්ඛන්යධො, විඤ්ඤාණුපාොනක්ඛන්යධො. ඉයම ධම්මා
අිකඤ්ඤාපරිඤ්යඤයයා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා පහාතබ්බා? අවිජ්ජා ච 
භවතණ්හාච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤාපහාතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා භායවතබ්බා? සමයථො ච 
විපස්සනාච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤාභායවතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, ධම්මා අිකඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා? විජ්ජා ච
විමුත්තිච–ඉයමධම්මාඅිකඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා.අත්තමනායතිකක්ඛූභගවයතො භාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 

මහාසළායතනිකසුත්තංනිට්ඨිතංසත්තමං. 

8. න රවින්යෙෙයසුත්තං 

434. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවායකොසයලසුචාරිකංචරමායනො
මහතා ිකක්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන නගරවින්ෙං නාම යකොසලානං
බ්රාහ්මණානං ගායමො තෙවසරි. අස්යසොසුං යඛො නගරවින්යෙයයකා 

[නගරවින්යෙයයා )ක.)] බ්රාහ්මණගහපතිකා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, 
යගොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො යකොසයලසු චාරිකං
චරමායනොමහතාිකක්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං නගරවින්ෙංඅනුප්පත්යතො.තංයඛො
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පටුන 

පනභවන්තංයගොතමංඑවං කලයායණොකිත්තිසද්යෙොඅබ්භුග්ගයතො–‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’ති. යසො ඉමං යලොකං සයෙවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං
සස්සමණබ්රාහ්මණං පජං සයෙවමනුස්සං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
පයවයෙති. යසො ධම්මං යෙයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං ෙස්සනං
යහොතී’’ති. 

අථ යඛො නගරවින්යෙයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච භගවන්තං අිකවායෙත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච භගවතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු; 

සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
අප්යපකච්යචයයනභගවායතනඤ්ජලිංපණායමත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු.
අප්යපකච්යච භගවයතො සන්තියක නාමයගොත්තං සායවත්වා එකමන්තං 
නිසීදිංසු. අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං 

නිසින්යනයඛොනගරවින්යෙයයයකබ්රාහ්මණගහපතියකභගවාඑතෙයවොච – 

435. ‘‘සයච යවො, ගහපතයයො, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං 

පුච්යඡයයං – ‘කථංභූතා, ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණානසක්කාතබ්බාන

ගරුකාතබ්බා න මායනතබ්බා න පූයජතබ්බා’ති? එවං පුට්ඨා තුම්යහ, 

ගහපතයයො, යතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථ
– ‘යය යත සමණබ්රාහ්මණා චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු අවීතරාගා

අවීතයෙොසා අවීතයමොහා, අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, සමවිසමං චරන්ති 

කායයන වාචාය මනසා, එවරූපා සමණබ්රාහ්මණා න සක්කාතබ්බා න

ගරුකාතබ්බාන මායනතබ්බා න පූයජතබ්බා. තං කිස්ස යහතු? මයම්පි හි

චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු අවීතරාගා අවීතයෙොසා අවීතයමොහා, 

අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, සමවිසමං චරාම කායයන වාචාය මනසා, 
යතසං යනො සමචරියම්පි යහතං උත්තරි අපස්සතං. තස්මා යත යභොන්යතො
සමණබ්රාහ්මණා න සක්කාතබ්බා න ගරුකාතබ්බා න මායනතබ්බා න 
පූයජතබ්බා. යය යත සමණබ්රාහ්මණා යසොතවිඤ්යඤයයයසු සද්යෙසු…
ඝානවිඤ්යඤයයයසු ගන්යධසු… ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු රයසසු…
කායවිඤ්යඤයයයසු යඵොට්ඨබ්යබසු… මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු

අවීතරාගාඅවීතයෙොසාඅවීතයමොහා, අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, සමවිසමං

චරන්තිකායයනවාචායමනසා, එවරූපාසමණබ්රාහ්මණාන සක්කාතබ්බා

නගරුකාතබ්බානමායනතබ්බානපූයජතබ්බා.තංකිස්සයහතු? මයම්පිහි 

මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු අවීතරාගා අවීතයෙොසා අවීතයමොහා, 

අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, සමවිසමං චරාම කායයන වාචාය මනසා, 
යතසං යනො සමචරියම්පි යහතං උත්තරි අපස්සතං. තස්මා යත යභොන්යතො 
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සමණබ්රාහ්මණා න සක්කාතබ්බා න ගරුකාතබ්බා න මායනතබ්බා න

පූයජතබ්බා’ති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, ගහපතයයො, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථ. 

436. ‘‘සයච පන යවො, ගහපතයයො, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං 

පුච්යඡයයං – ‘කථංභූතා, ගහපතයයො, සමණබ්රාහ්මණා සක්කාතබ්බා

ගරුකාතබ්බා මායනතබ්බාපූයජතබ්බා’ති? එවංපුට්ඨාතුම්යහ, ගහපතයයො, 
යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – ‘යය යත
සමණබ්රාහ්මණා චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු වීතරාගා වීතයෙොසා

වීතයමොහා, අජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්තා, සමචරියංචරන්ති කායයනවාචාය

මනසා, එවරූපා සමණබ්රාහ්මණා සක්කාතබ්බා ගරුකාතබ්බා මායනතබ්බා 

පූයජතබ්බා.තංකිස්සයහතු? මයම්පිහි [මයංහි )?)] චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු

රූයපසු අවීතරාගා අවීතයෙොසා අවීතයමොහා, අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, 

සමවිසමං චරාම කායයන වාචාය මනසා, යතසං යනො සමචරියම්පි යහතං 
උත්තරි පස්සතං. තස්මා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සක්කාතබ්බා
ගරුකාතබ්බා මායනතබ්බා පූයජතබ්බා. යය යත සමණබ්රාහ්මණා
යසොතවිඤ්යඤයයයසු සද්යෙසු… ඝානවිඤ්යඤයයයසු ගන්යධසු…
ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු රයසසු… කායවිඤ්යඤයයයසු යඵොට්ඨබ්යබසු…

මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු වීතරාගා වීතයෙොසා වීතයමොහා, අජ්ඣත්තං

වූපසන්තචිත්තා, සමචරියං චරන්ති කායයන වාචාය මනසා, එවරූපා 
සමණබ්රාහ්මණා සක්කාතබ්බා ගරුකාතබ්බා මායනතබ්බා පූයජතබ්බා. තං

කිස්ස යහතු? මයම්පි හි මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු අවීතරාගා

අවීතයෙොසා අවීතයමොහා අජ්ඣත්තං අවූපසන්තචිත්තා, සමවිසමං චරාම

කායයනවාචායමනසා, යතසං යනො සමචරියම්පි යහතං උත්තරිපස්සතං.
තස්මා යත යභොන්යතො සමණබ්රාහ්මණා සක්කාතබ්බා ගරුකාතබ්බා 

මායනතබ්බා පූයජතබ්බා’ති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, ගහපතයයො, යතසං 
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථ. 

437. ‘‘සයච පන යවො [සයච යත )සයා. කං. පී. ක.)], ගහපතයයො, 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං – ‘යක පනායස්මන්තානං

ආකාරා, යකඅන්වයා, යයනතුම්යහආයස්මන්යතො එවංවයෙථ? අද්ධායත

ආයස්මන්යතො වීතරාගා වා රාගවිනයාය වා පටිපන්නා, වීතයෙොසා වා

යෙොසවිනයායවාපටිපන්නා, වීතයමොහාවායමොහවිනයාය වාපටිපන්නා’ති? 

එවං පුට්ඨා තුම්යහ, ගහපතයයො, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
එවං බයාකයරයයාථ – ‘තථා හි යත ආයස්මන්යතො අරඤ්ඤවනපත්ථානි 
පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති. නත්ථි යඛො පන තත්ථ තථාරූපා

චක්ඛුවිඤ්යඤයයා රූපා යය දිස්වා දිස්වා අිකරයමයයං, නත්ථි යඛො පන

තත්ථ තථාරූපා යසොතවිඤ්යඤයයා සද්ො යය සුත්වා සුත්වා අිකරයමයයං, 
නත්ථි යඛො පන තත්ථ තථාරූපා ඝානවිඤ්යඤයයා ගන්ධා යය ඝායත්වා

ඝායත්වාඅිකරයමයයං, නත්ථියඛොපනතත්ථතථාරූපාජිව්හාවිඤ්යඤයයා
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රසායයසායත්වාසායත්වා අිකරයමයයං, නත්ථියඛොපනතත්ථතථාරූපා
කායවිඤ්යඤයයායඵොට්ඨබ්බායය ඵුසිත්වාඵුසිත්වාඅිකරයමයයං.ඉයමයඛො

යනො, ආවුයසො, ආකාරා, ඉයම අන්වයා, යයන මයං [යයන මයං

ආයස්මන්යතො)සී.පී.), යයනමයංආයස්මන්යත)සයා. කං.)] එවංවයෙම–

අද්ධායතආයස්මන්යතොවීතරාගාවාරාගවිනයායවාපටිපන්නා, වීතයෙොසා

වා යෙොසවිනයාය වා පටිපන්නා, වීතයමොහා වා යමොහවිනයාය වා

පටිපන්නා’ති. එවං පුට්ඨා තුම්යහ, ගහපතයයො, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවං බයාකයරයයාථා’’ති. 

එවං වුත්යත, නගරවින්යෙයයකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං 

එතෙයවොචං – ‘‘අිකක්කන්තං, යභො යගොතම, අිකක්කන්තං, යභො යගොතම!

යසයයථාපි, යභොයගොතම, නික්කුජ්ජිතංවාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතංධායරයය – ‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං
යභොතා යගොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං
භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාම ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසයක
යනොභවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපයතසරණංගයත’’ති. 

නගරවින්යෙයයසුත්තංනිට්ඨිතංඅට්ඨමං. 

9. පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තං 

438. එවං යමසුතං– එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයන
කලන්ෙකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං

පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො 
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංභගවාඑතෙයවොච– 

‘‘විප්පසන්නානි යඛො යත, සාරිපුත්ත, ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො

ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. කතයමන යඛො ත්වං, සාරිපුත්ත, විහායරන

එතරහිබහුලංවිහරසී’’ති? ‘‘සුඤ්ඤතාවිහායරනයඛොඅහං, භන්යත, එතරහි

බහුලං විහරාමී’’ති. ‘‘සාධු, සාධු, සාරිපුත්ත! මහාපුරිසවිහායරනකිරත්වං, 

සාරිපුත්ත, එතරහිබහුලංවිහරසි.මහාපුරිසවිහායරොඑයසො [යහස)සී.සයා.

කං. පී.)], සාරිපුත්ත, යදිෙං–සුඤ්ඤතා.තස්මාතිහ, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුසයච 

ආකඞ්යඛයය – ‘සුඤ්ඤතාවිහායරන බහුලං [එතරහි බහුලං )සී. පී.)] 

විහයරයය’න්ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘යයනචාහංමග්යගනගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං, යස්මිඤ්චපයෙයස පිණ්ඩාය

අචරිං, යයනචමග්යගනගාමයතොපිණ්ඩායපටික්කමිං, අත්ථිනුයඛොයම
තත්ථ චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසු රූයපසු ඡන්යෙො වා රායගො වා යෙොයසො වා

යමොයහො වා පටිඝං වාපි යචතයසො’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘යයන චාහං මග්යගනගාමං පිණ්ඩාය
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පටුන 

පාවිසිං, යස්මිඤ්ච පයෙයස පිණ්ඩාය අචරිං, යයන ච මග්යගන ගාමයතො

පිණ්ඩායපටික්කමිං, අත්ථියමතත්ථචක්ඛුවිඤ්යඤයයයසුරූයපසුඡන්යෙො

වා රායගො වා යෙොයසො වා යමොයහො වා පටිඝං වාපි යචතයසො’ති, යතන, 

සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනායතසංයයව පාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානාය

වායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති

–‘යයනචාහංමග්යගනගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං, යස්මිඤ්ච පයෙයසපිණ්ඩාය

අචරිං, යයන චමග්යගනගාමයතො පිණ්ඩාය පටික්කමිං, නත්ථියමතත්ථ
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසුරූයපසුඡන්යෙොවාරායගොවායෙොයසො වායමොයහොවා

පටිඝං වාපි යචතයසො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

439. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘යයනචාහංමග්යගනගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං, යස්මිඤ්ච පයෙයසපිණ්ඩාය

අචරිං, යයනචමග්යගනගාමයතොපිණ්ඩායපටික්කමිං, අත්ථිනුයඛොයම 
තත්ථ යසොතවිඤ්යඤයයයසු සද්යෙසු…යප.… ඝානවිඤ්යඤයයයසු

ගන්යධසු… ජිව්හාවිඤ්යඤයයයසු රයසසු … කායවිඤ්යඤයයයසු 
යඵොට්ඨබ්යබසු… මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු ඡන්යෙො වා රායගො වා

යෙොයසො වා යමොයහො වා පටිඝං වාපියචතයසො’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු 
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘යයන චාහං මග්යගන ගාමං පිණ්ඩාය

පාවිසිං, යස්මිඤ්ච පයෙයස පිණ්ඩාය අචරිං, යයන ච මග්යගන ගාමයතො

පිණ්ඩාය පටික්කමිං, අත්ථි යම තත්ථ මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු

ඡන්යෙො වා රායගො වා යෙොයසො වා යමොයහො වා පටිඝං වාපි යචතයසො’ති, 

යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං

පහානායවායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවං 

ජානාති–‘යයනචාහංමග්යගනගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං, යස්මිඤ්චපයෙයස

පිණ්ඩාය අචරිං, යයනචමග්යගනගාමයතොපිණ්ඩායපටික්කමිං, නත්ථියම
තත්ථ මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු ඡන්යෙො වා රායගො වා යෙොයසො වා

යමොයහොවාපටිඝංවාපි යචතයසො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනායතයනව
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

440. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘පහීනා නු යඛො යම පඤ්ච කාමගුණා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු

පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘අප්පහීනායඛොයමපඤ්චකාමගුණා’ති, 

යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනාපඤ්චන්නංකාමගුණානංපහානායවායමිතබ්බං.

සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘පහීනායඛො

යම පඤ්ච කාමගුණා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසුධම්යමසු. 

441. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘පහීනා නු යඛො යම පඤ්ච නීවරණා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු 
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පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති– ‘අප්පහීනායඛොයමපඤ්චනීවරණා’ති, 

යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනාපඤ්චන්නංනීවරණානංපහානායවායමිතබ්බං.

සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘පහීනායඛො 

යම පඤ්ච නීවරණා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසුධම්යමසු. 

442. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘පරිඤ්ඤාතානුයඛොයමපඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අපරිඤ්ඤාතා යඛො යම 

පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා පඤ්චන්නං

උපාොනක්ඛන්ධානංපරිඤ්ඤායවායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘පරිඤ්ඤාතා යඛො යම

පඤ්චපාොනක්ඛන්ධා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

443. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතා නු යඛො යම චත්තායරො සතිපට්ඨානා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවිතා යඛො යම චත්තායරො 

සතිපට්ඨානා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා චතුන්නං සතිපට්ඨානානං

භාවනාය වායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවං

ජානාති – ‘භාවිතා යඛො යමචත්තායරො සතිපට්ඨානා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, 
ිකක්ඛුනා යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

444. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතානුයඛොයමචත්තායරොසම්මප්පධානා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවිතා යඛො යම චත්තායරො 

සම්මප්පධානා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා චතුන්නං සම්මප්පධානානං

භාවනාය වායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවං

ජානාති–‘භාවිතායඛො යමචත්තායරොසම්මප්පධානා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, 

ිකක්ඛුනා යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

445. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතා නු යඛො යම චත්තායරො ඉද්ධිපාො’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවිතා යඛො යම චත්තායරො

ඉද්ධිපාො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා චතුන්නං ඉද්ධිපාොනං භාවනාය

වායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති

– ‘භාවිතා යඛො යම චත්තායරො ඉද්ධිපාො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා
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යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසු
ධම්යමසු. 

446. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතානි නු යඛො යම පඤ්චින්ද්රියානී’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු

පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති– ‘අභාවිතානියඛොයම පඤ්චින්ද්රියානී’ති, 

යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං භාවනායවායමිතබ්බං.

සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනො එවංජානාති – ‘භාවිතානි

යඛො යම පඤ්චින්ද්රියානී’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසුධම්යමසු. 

447. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතානි නු යඛො යම පඤ්ච බලානී’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු

පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවිතානියඛො යමපඤ්චබලානී’ති, 

යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා පඤ්චන්නං බලානං භාවනාය වායමිතබ්බං.

සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති – ‘භාවිතානි

යඛො යම පඤ්ච බලානී’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසුධම්යමසු. 

448. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතා නු යඛො යම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවිතා යඛො යම සත්ත

යබොජ්ඣඞ්ගා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ්ගානං

භාවනායවායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවං

ජානාති – ‘භාවිතා යඛො යම සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, 
ිකක්ඛුනා යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා
කුසයලසුධම්යමසු. 

449. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවියතොනුයඛොයමඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො’ති? සයච, සාරිපුත්ත, 
ිකක්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘අභාවියතො යඛො යම අරියයො 

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා අරියස්ස

අට්ඨඞ්ගිකස්ස මග්ගස්සභාවනායවායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනොඑවං ජානාති–‘භාවියතොයඛොයමඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකො 

මග්යගො’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව පීතිපායමොජ්යජන
විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

450. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘භාවිතානු යඛො යමසමයථො ච විපස්සනා චා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘අභාවිතායඛොයමසමයථොචවිපස්සනා 
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චා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනාසමථවිපස්සනානංභාවනායවායමිතබ්බං.

සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘භාවිතායඛො 

යම සමයථො ච විපස්සනා චා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා යතයනව 
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුධම්යමසු. 

451. ‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං –

‘සච්ඡිකතා නු යඛො යම විජ්ජා ච විමුත්ති චා’ති? සයච, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛු
පච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති – ‘අසච්ඡිකතායඛොයමවිජ්ජාච විමුත්ති

චා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා විජ්ජාය විමුත්තියා සච්ඡිකිරියාය 

වායමිතබ්බං.සයචපන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති

– ‘සච්ඡිකතා යඛොයමවිජ්ජාචවිමුත්තිචා’ති, යතන, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුනා
යතයනව පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසු
ධම්යමසු. 

452. ‘‘යයහියකචි, සාරිපුත්ත, අතීතමද්ධානංසමණාවා බ්රාහ්මණාවා

පිණ්ඩපාතං පරියසොයධසුං, සබ්යබ යත එවයමව පච්චයවක්ඛිත්වා 

පච්චයවක්ඛිත්වා පිණ්ඩපාතං පරියසොයධසුං. යයපි හි යකචි, සාරිපුත්ත, 

අනාගතමද්ධානං සමණා වා බ්රාහ්මණා වා පිණ්ඩපාතං පරියසොයධස්සන්ති, 

සබ්යබ යත එවයමව පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා පිණ්ඩපාතං

පරියසොයධස්සන්ති. යයපිහියකචි, සාරිපුත්ත, එතරහිසමණාවාබ්රාහ්මණා

වා පිණ්ඩපාතං පරියසොයධන්ති, සබ්යබ යත එවයමව පච්චයවක්ඛිත්වා

පච්චයවක්ඛිත්වා පිණ්ඩපාතං පරියසොයධන්ති. තස්මාතිහ, සාරිපුත්ත [යවො

සාරිපුත්ත එවං සික්ඛිතබ්බං )සී. පී.)], ‘පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා

පිණ්ඩපාතං පරියසොයධස්සාමා’ති – එවඤ්හි යවො, සාරිපුත්ත, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

ඉෙමයවොචභගවා.අත්තමයනොආයස්මාසාරිපුත්යතොභගවයතොභාසිතං 
අිකනන්දීති. 

පිණ්ඩපාතපාරිසුද්ධිසුත්තංනිට්ඨිතංනවමං. 

10. ඉන්ද්රිෙභාවනාසුත්තං 

453. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාගජඞ්ගලායං [කජඞ්ගලායං (සී.

පී.), කජ්ජඞ්ගලායං )සයා. කං.)] විහරති සුයවළුවයන [යවළුවයන )සයා.

කං.), මුයඛලුවයන )සී. පී.)]. අථ යඛො උත්තයරො මාණයවො

පාරාසිවියන්යතවාසී [පාරාසරියන්යතවාසී )සී. පී.), පාරාසිරියන්යතවාසී

)සයා. කං.)] යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො උත්තරං මාණවං පාරාසිවියන්යතවාසිං භගවා

එතෙයවොච – ‘‘යෙයසති, උත්තර, පාරාසිවියයො බ්රාහ්මයණො සාවකානං
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ඉන්ද්රියභාවන’’න්ති? ‘‘යෙයසති, යභො යගොතම, පාරාසිවියයො බ්රාහ්මයණො

සාවකානං ඉන්ද්රියභාවන’’න්ති. ‘‘යථා කථං පන, උත්තර, යෙයසති 

පාරාසිවියයො බ්රාහ්මයණො සාවකානං ඉන්ද්රියභාවන’’න්ති? ‘‘ඉධ, යභො

යගොතම, චක්ඛුනා රූපංනපස්සති, යසොයතනසද්ෙංනසුණාති–එවංයඛො, 

යභො යගොතම, යෙයසති පාරාසිවියයො බ්රාහ්මයණො සාවකානං

ඉන්ද්රියභාවන’’න්ති. ‘‘එවං සන්යත යඛො, උත්තර, අන්යධො භාවිතින්ද්රියයො

භවිස්සති, බධියරොභාවිතින්ද්රියයොභවිස්සති; යථාපාරාසිවියස්ස බ්රාහ්මණස්ස

වචනං. අන්යධොහි, උත්තර, චක්ඛුනාරූපංනපස්සති, බධියරො යසොයතන 

සද්ෙංනසුණාතී’’ති.එවංවුත්යත, උත්තයරොමාණයවොපාරාසිවියන්යතවාසී
තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො පජ්ඣායන්යතො
අප්පටිභායනොනිසීදි. 

අථ යඛො භගවා උත්තරං මාණවං පාරාසිවියන්යතවාසිං තුණ්හීභූතං 
මඞ්කුභූතං පත්තක්ඛන්ධං අයධොමුඛං පජ්ඣායන්තං අප්පටිභානං විදිත්වා

ආයස්මන්තං ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘අඤ්ඤථා යඛො, ආනන්ෙ, යෙයසති 

පාරාසිවියයොබ්රාහ්මයණොසාවකානංඉන්ද්රියභාවනං, අඤ්ඤථාචපනානන්ෙ, 

අරියස්ස විනයය අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාවනා යහොතී’’ති. ‘‘එතස්ස, භගවා, 

කායලො; එතස්ස, සුගත, කායලො යං භගවා අරියස්ස විනයය අනුත්තරං
ඉන්ද්රියභාවනං යෙයසයය. භගවයතො සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති.

‘‘යතනහානන්ෙ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො පච්චස්යසොසි. භගවා
එතෙයවොච– 

454. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, අරියස්ස විනයය අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාවනා

යහොති? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං, 

උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො එවං පජානාති –

‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, උප්පන්නං

මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං පටිච්චසමුප්පන්නං. එතං
සන්තං එතං පණීතං යදිෙං – උයපක්ඛා’ති. තස්ස තං උප්පන්නං මනාපං

උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා

සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, චක්ඛුමා පුරියසො උම්මීයලත්වා වා

නිමීයලයය, නිමීයලත්වා වා උම්මීයලයය; එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, යස්ස
කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං එවංඅප්පකසියරන උප්පන්නං මනාපං

උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා

සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, අරියස්ස විනයය අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාවනා 
චක්ඛුවිඤ්යඤයයයසුරූයපසු. 

455. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො යසොයතන සද්ෙං සුත්වා 

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො

එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, 
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උප්පන්නං මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
පටිච්චසමුප්පන්නං. එතංසන්තං එතං පණීතංයදිෙං –උයපක්ඛා’ති. තස්ස
තං උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, බලවා පුරියසො

අප්පකසියරයනවඅච්ඡරං [අච්ඡරිකං)සයා.කං.පී.ක.)] පහයරයය; එවයමව

යඛො, ආනන්ෙ, යස්ස කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං එවංඅප්පකසියරන
උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, අරියස්ස විනයය
අනුත්තරාඉන්ද්රියභාවනායසොතවිඤ්යඤයයයසුසද්යෙසු. 

456. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො ඝායනන ගන්ධං ඝායත්වා 

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො

එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, 
උප්පන්නං මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
පටිච්චසමුප්පන්නං. එතංසන්තං එතං පණීතංයදිෙං –උයපක්ඛා’ති. තස්ස
තං උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, ඊසකංයපොයණ 

[ඊසකයපොයණ)සී.සයා.කං.පී.), ඊසකඵයණ)සී.අට්ඨ.), ‘‘මජ්යඣඋච්චං 

හුත්වා’’තිටීකායසංසන්දිතබ්බා] පදුමපලායස [පදුමිනිපත්යත)සී.සයා.කං.

පී.)] උෙකඵුසිතානිපවත්තන්ති, නසණ්ඨන්ති; එවයමවයඛො, ආනන්ෙ, යස්ස
කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං එවංඅප්පකසියරන උප්පන්නං මනාපං

උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා 

සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, අරියස්ස විනයය අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාවනා 
ඝානවිඤ්යඤයයයසුගන්යධසු. 

457. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො ජිව්හාය රසං සායත්වා 

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො

එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, 
උප්පන්නං මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
පටිච්චසමුප්පන්නං. එතංසන්තං එතං පණීතංයදිෙං –උයපක්ඛා’ති.තස්ස
තං උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, බලවා පුරියසො

ජිව්හග්යග යඛළපිණ්ඩං සංයූහිත්වා අප්පකසියරන වයමයය [සන්ධයමයය

)ක.)]; එවයමව යඛො, ආනන්ෙ, යස්ස කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං
එවංඅප්පකසියරන උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං

මනාපාමනාපං නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, 
අරියස්සවිනයයඅනුත්තරාඉන්ද්රියභාවනාජිව්හාවිඤ්යඤයයයසුරයසසු. 

458. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනොකායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සළායතනවග්යගො 

300 

පටුන 

එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, 
උප්පන්නං මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
පටිච්චසමුප්පන්නං. එතං සන්තං එතං පණීතංයදිෙං –උයපක්ඛා’ති.තස්ස
තං උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, බලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහංසමිඤ්යජයය; එවයමව 

යඛො, ආනන්ෙ, යස්ස කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං එවංඅප්පකසියරන
උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, අරියස්ස විනයය
අනුත්තරාඉන්ද්රියභාවනාකායවිඤ්යඤයයයසු යඵොට්ඨබ්යබසු. 

459. ‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය 

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො

එවං පජානාති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං මනාපං, උප්පන්නං අමනාපං, 
උප්පන්නං මනාපාමනාපං. තඤ්ච යඛො සඞ්ඛතං ඔළාරිකං
පටිච්චසමුප්පන්නං. එතංසන්තං එතං පණීතංයදිෙං –උයපක්ඛා’ති. තස්ස
තං උප්පන්නං මනාපං උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං

නිරුජ්ඣති; උයපක්ඛා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, ආනන්ෙ, බලවා පුරියසො

දිවසංසන්තත්යත [දිවසසන්යතත්යත)සී.)] අයයොකටායහද්යවවාතීණවා

උෙකඵුසිතානි නිපායතයය.ෙන්යධො, ආනන්ෙ, උෙකඵුසිතානංනිපායතො, අථ

යඛොනංඛිප්පයමවපරික්ඛයං පරියාොනංගච්යඡයය; එවයමවයඛො, ආනන්ෙ, 
යස්ස කස්සචි එවංසීඝං එවංතුවටං එවංඅප්පකසියරන උප්පන්නං මනාපං

උප්පන්නං අමනාපං උප්පන්නං මනාපාමනාපං නිරුජ්ඣති, උයපක්ඛා

සණ්ඨාති – අයං වුච්චතානන්ෙ, අරියස්ස විනයය අනුත්තරා ඉන්ද්රියභාවනා

මයනොවිඤ්යඤයයයසු ධම්යමසු. එවං යඛො, ආනන්ෙ, අරියස්ස විනයය
අනුත්තරාඉන්ද්රියභාවනායහොති. 

460. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, යසයඛොයහොතිපාටිපයෙො? ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුයනො

චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති
මනාපාමනාපං. යසො යතන උප්පන්යනන මනායපන උප්පන්යනන
අමනායපන උප්පන්යනන මනාපාමනායපන අට්ටීයති හරායති ජිගුච්ඡති.

යසොයතන සද්ෙං සුත්වා…යප.…ඝායනනගන්ධංඝායත්වා…, ජිව්හායරසං 
සායත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය

උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො
යතන උප්පන්යනන මනායපන උප්පන්යනන අමනායපන උප්පන්යනන

මනාපාමනායපනඅට්ටීයතිහරායති ජිගුච්ඡති. එවං යඛො, ආනන්ෙ, යසයඛො
යහොතිපාටිපයෙො. 

461. ‘‘කථඤ්චානන්ෙ, අරියයො යහොති භාවිතින්ද්රියයො? ඉධානන්ෙ, 

ිකක්ඛුයනො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං, 



මජ්ඣිමනිකායය උපරිපණ්ණාසපාළි  සළායතනවග්යගො 

301 

පටුන 

උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො සයචආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයල [පටික්කූයල 

(සබ්බත්ථ)] අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ 

විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථවිහරති.සයචආකඞ්ඛති–‘පටිකූයලචඅප්පටිකූයලච

අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච

ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 

පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූලඤ්ච
අප්පටිකූලඤ්ච තදුභයං අිකනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං සයතො

සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකොතත්ථවිහරතිසයතොසම්පජායනො. 

462. ‘‘පුනචපරං, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනොයසොයතනසද්ෙං සුත්වා…යප.…
ඝායනනගන්ධංඝායත්වා…ජිව්හායරසංසායත්වා…කායයනයඵොට්ඨබ්බං 

ඵුසිත්වා…මනසාධම්මංවිඤ්ඤායඋප්පජ්ජතිමනාපං, උප්පජ්ජතිඅමනාපං, 
උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං. යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයල

අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච

ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, පටිකූලසඤ්ඤී
තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච

අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, අප්පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච

ආකඞ්ඛති – ‘අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය’න්ති, 
පටිකූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති. සයච ආකඞ්ඛති – ‘පටිකූලඤ්ච
අප්පටිකූලඤ්ච තදුභයම්ප්ම්ප්පි අිකනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො විහයරයයං 

සයතො සම්පජායනො’ති, උයපක්ඛයකො තත්ථ විහරති සයතො සම්පජායනො.

එවංයඛො, ආනන්ෙ, අරියයො යහොතිභාවිතින්ද්රියයො. 

463. ‘‘ඉති යඛො, ආනන්ෙ, යෙසිතා මයා අරියස්ස විනයය අනුත්තරා

ඉන්ද්රියභාවනා, යෙසියතො යසයඛො පාටිපයෙො, යෙසියතො අරියයො

භාවිතින්ද්රියයො. යංයඛො, ආනන්ෙ, සත්ථාරාකරණීයංසාවකානංහියතසිනා

අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාොය, කතං යවො තං මයා. එතානි, ආනන්ෙ, 

රුක්ඛමූලානි, එතානිසුඤ්ඤාගාරානි, ඣායථානන්ෙ, මාපමාෙත්ථ, මා පච්ඡා
විප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’ති. 

ඉෙමයවොච භගවා. අත්තමයනො ආයස්මා ආනන්යෙො භගවයතො භාසිතං 
අිකනන්දීති. 

ඉන්ද්රියභාවනාසුත්තංනිට්ඨිතංෙසමං. 

සළායතනවග්යගොනිට්ඨියතොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අනාථපිණ්ඩියකො ඡන්යනො, පුණ්යණොනන්ෙකරාහුලා; 
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ඡඡක්කංසළායතනිකං, නගරවින්යෙයයසුද්ධිකා; 

ඉන්ද්රියභාවනාචාපි, වග්යගොඔවාෙපඤ්චයමොති. 

ඉෙංවග්ගානමුද්ොනං– 

යෙවෙයහොනුපයෙොච, සුඤ්ඤයතොචවිභඞ්ගයකො; 

සළායතයනොතිවග්ගා, උපරිපණ්ණාසයකඨිතාති. 

උපරිපණ්ණාසකංසමත්තං. 

තීහිපණ්ණාසයකහිපටිමණ්ඩියතොසකයලො 

මජ්ඣිමනිකායයොසමත්යතො. 
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