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  නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සංයුත්තනිකාය ො 

සගාථාවග්යගො 

1. යෙවතාසංයුත්තං 

1. නළවග්යගො 

1. ඔඝතරණසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා
අභික්කන්තායරත්තියා අභික්කන්තවණ්ණායකවලකප්පංයජතවනං

ඔභායසත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘‘කථං නු ත්වං, මාරිස, ඔඝමතරී’ති? 

‘අප්පතිට්ඨං ඛ්වාහං, ආවුයසො, අනායූහං ඔඝමතරි’න්ති. ‘යථා කථං

පන ත්වං, මාරිස, අප්පතිට්ඨං අනායූහං ඔඝමතරී’ති? ‘යදාඛ්වාහං, 

ආවුයසො, සන්තිට්ඨාමි තදාස්සුසංසීදාමි; යදාඛ්වාහං, ආවුයසො, ආයූහාමි

තදාස්සු නිබ්බුය්හාමි [නිවුය්හාමි (සයා. කං. ක.  . එවං ඛ්වාහං, 

ආවුයසො, අප්පතිට්ඨංඅනායූහංඔඝමතරි’’’න්ති. 

‘‘චිරස්සංවතපස්සාමි, බ්රාහ්මණංපරිනිබ්බුතං; 

අප්පතිට්ඨංඅනායූහං, තිණ්ණංයලොයකවිසත්තික’’න්ති.– 

ඉදමයවොච සා යදවතා. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි. අථ යඛො සා
යදවතා – ‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති භගවන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

2. නියමොක්ඛසුත්තං 

2. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය
රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා

යයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවන්තං
එතදයවොච– 

‘‘ජානාසි යනො ත්වං, මාරිස, සත්තානං නියමොක්ඛං පයමොක්ඛං 

වියවක’’න්ති? 

‘‘ජානාමි ඛ්වාහං, ආවුයසො, සත්තානං නියමොක්ඛං පයමොක්ඛං 
වියවක’’න්ති. 
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‘‘යථා කථං පන ත්වං, මාරිස, ජානාසි සත්තානං නියමොක්ඛං

පයමොක්ඛං වියවක’’න්ති? 

‘‘නන්දීභවපරික්ඛයා [නන්දිභවපරික්ඛයා (සයා. කං.  , 

සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණසඞ්ඛයා, යවදනානං නියරොධා උපසමා – එවං

ඛ්වාහං, ආවුයසො, ජානාමි සත්තානං නියමොක්ඛං පයමොක්ඛං 
වියවක’’න්ති. 

3. උපනී සුත්තං 

3. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, 

ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

පුඤ්ඤානිකයිරාථසුඛාවහානී’’ති. 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, 

ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

යලොකාමිසංපජයහසන්තියපක්යඛො’’ති. 

4. අච්යෙන්තිසුත්තං 

4. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, 

වයයොගුණාඅනුපුබ්බංජහන්ති; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

පුඤ්ඤානිකයිරාථසුඛාවහානී’’ති. 

‘‘අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, 

වයයොගුණාඅනුපුබ්බංජහන්ති; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

යලොකාමිසංපජයහසන්තියපක්යඛො’’ති. 
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5. කතිඡින්ෙසුත්තං 

5. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘කතිඡින්යදකතිජයහ, කතිචුත්තරිභාවයය; 

කතිසඞ්ගාතියගොභික්ඛු, ඔඝතිණ්යණොතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘පඤ්චඡින්යදපඤ්චජයහ, පඤ්චචුත්තරිභාවයය; 

පඤ්චසඞ්ගාතියගොභික්ඛු, ඔඝතිණ්යණොතිවුච්චතී’’ති. 

6. ජාගරසුත්තං 

6. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘කතිජාගරතංසුත්තා, කතිසුත්යතසුජාගරා; 

කතිභි [කතීහි(සී.   රජමායදති, කතිභි [කතීහි(සී.   පරිසුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘පඤ්චජාගරතංසුත්තා, පඤ්චසුත්යතසුජාගරා; 

පඤ්චභි [පඤ්චහි (සී.   රජමායදති, පඤ්චභි [පඤ්චහි (සී.   
පරිසුජ්ඣතී’’ති. 

7. අප්පටිවිදිතසුත්තං 

7. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යයසංධම්මාඅප්පටිවිදිතා, පරවායදසුනීයයර [නියයයර(ක.  ; 

සුත්තායතනප්පබුජ්ඣන්ති, කායලොයතසංපබුජ්ඣිතු’’න්ති. 

‘‘යයසංධම්මාසුප්පටිවිදිතා, පරවායදසුනනීයයර; 

යතසම්බුද්ධාසම්මදඤ්ඤා, චරන්තිවිසයමසම’’න්ති. 

8. සුසම්මුට්ඨසුත්තං 

8. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියක ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යයසං ධම්මාසුසම්මුට්ඨා, පරවායදසු නීයයර; 

සුත්තායතනප්පබුජ්ඣන්ති, කායලොයතසංපබුජ්ඣිතු’’න්ති. 
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‘‘යයසං ධම්මාඅසම්මුට්ඨා, පරවායදසුන නීයයර; 

යතසම්බුද්ධාසම්මදඤ්ඤා, චරන්තිවිසයමසම’’න්ති. 

9. මානකාමසුත්තං 

9. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියක ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘නමානකාමස්සදයමොඉධත්ථි, 

නයමොනමත්ථිඅසමාහිතස්ස; 

එයකොඅරඤ්යඤවිහරංපමත්යතො, 

නමච්චුයධයයස්සතයරයයපාර’’න්ති. 

‘‘මානංපහායසුසමාහිතත්යතො, 

සුයචතයසොසබ්බධිවිප්පමුත්යතො; 

එයකොඅරඤ්යඤවිහරංඅප්පමත්යතො, 

සමච්චුයධයයස්සතයරයයපාර’’න්ති. 

10. අරඤ්ඤසුත්තං 

10. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතායඛොසායදවතාභගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අරඤ්යඤ විහරන්තානං, සන්තානං බ්රහ්මචාරිනං; 

එකභත්තංභුඤ්ජමානානං, යකනවණ්යණොපසීදතී’’ති. 

‘‘අතීතංනානුයසොචන්ති, නප්පජප්පන්තිනාගතං; 

පච්චුප්පන්යනනයායපන්ති, යතනවණ්යණොපසීදති’’. 

‘‘අනාගතප්පජප්පාය, අතීතස්සානුයසොචනා; 

එයතනබාලාසුස්සන්ති, නයළොවහරියතොලුයතො’’ති. 

නළවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඔඝංනියමොක්ඛංඋපයනයයං, අච්යචන්තිකතිඡින්දිච; 

ජාගරංඅප්පටිවිදිතා, සුසම්මුට්ඨාමානකාමිනා; 

අරඤ්යඤදසයමොවුත්යතො, වග්යගොයතනපවුච්චති. 
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2. නන්ෙනවග්යගො 

1. නන්ෙනසුත්තං 

11. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො 
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අඤ්ඤතරා තාවතිංසකායිකා යදවතා
නන්දයන වයන අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුතා දිබ්යබහි පඤ්චහි කාමගුයණහි

සමප්පිතාසමඞ්ගීභූතා පරිචාරියමානා [පරිචාරියමානා(සයා.කං.ක.   
තායංයවලායං ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘න යතසුඛංපජානන්ති, යයනපස්සන්ති නන්දනං; 

ආවාසංනරයදවානං, තිදසානංයසස්සින’’න්ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භික්ඛයව, අඤ්ඤතරායදවතාතං යදවතංගාථාය
පච්චභාසි– 

‘‘නත්වංබායලපජානාසි, යථාඅරහතංවයචො; 

අනිච්චා සබ්බසඞ්ඛාරා [සබ්යබ සඞ්ඛාරා (සී. සයා. කං.  , 

උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො’’ති. 

2. නන්ෙතිසුත්තං 

12. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘නන්දතිපුත්යතහිපුත්තිමා, 

යගොමා [යගොමියකො(සී.සයා.කං..).   යගොහි තයථවනන්දති; 

උපධීහි නරස්සනන්දනා, 

නහියසොනන්දතියයොනිරූපධී’’ති. 

‘‘යසොචතිපුත්යතහිපුත්තිමා, 

යගොමායගොහිතයථවයසොචති; 

උපධීහිනරස්සයසොචනා, 

නහියසොයසොචතියයොනිරූපධී’’ති. 
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3. නත්ථිපුත්තසමසුත්තං 

13. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො 
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘නත්ථිපුත්තසමංයපමං, නත්ථියගොසමිතංධනං; 

නත්ථිසූරියසමා [සුරියසමා (සී. සයා.කං. .).   ආභා, සමුද්දපරමා
සරා’’ති. 

‘‘නත්ථිඅත්තසමංයපමං, නත්ථිධඤ්ඤසමංධනං; 

නත්ථිපඤ්ඤාසමාආභා, වුට්ඨියවපරමාසරා’’ති. 

4. ඛත්ති සුත්තං 

14. ‘‘ඛත්තියයො ද්විපදංයසට්යඨො, බලීබද්යදො [බලිවද්යදො(සී. .). , 
බලිබද්යදො(සයා.කං.ක.   චතුප්පදං. 

යකොමාරීයසට්ඨාභරියානං, යයොචපුත්තානපුබ්බයජො’’ති. 

‘‘සම්බුද්යධොද්විපදංයසට්යඨො, ආජානීයයොචතුප්පදං; 

සුස්සූසායසට්ඨාභරියානං, යයොචපුත්තානමස්සයවො’’ති. 

5. සණමානසුත්තං 

15. ‘‘ඨියත මජ්ඣන්හියක [මජ්ඣන්තියක (සබ්බත්ථ   කායල, 

සන්නිසීයවසුපක්ඛිසු. 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං [මහාරඤ්ඤං(ක.සී.සයා. කං.ක.  , තංභයං
පටිභාතිම’’න්ති. 

‘‘ඨියතමජ්ඣන්හියකකායල, සන්නිසීයවසුපක්ඛිසු; 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං, සාරතිපටිභාතිම’’න්ති. 

6. නිද්ොතන්දීසුත්තං 

16. ‘‘නිද්දා තන්දී විජම්භිතා [තන්දි විජම්භිකා (සී. .).  , අරතී
භත්තසම්මයදො. 

එයතනනප්පකාසති, අරියමග්යගොඉධපාණින’’න්ති. 

‘‘නිද්දංතන්දිංවිජම්භිතං, අරතිංභත්තසම්මදං; 

වීරියයන [විරියයන (සී. සයා. කං. .).   නං පණායමත්වා, 
අරියමග්යගොවිසුජ්ඣතී’’ති. 
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7. දුක්කරසුත්තං 

17. ‘‘දුක්කරං දුත්තිතික්ඛඤ්ච, අබයත්යතනචසාමඤ්ඤං. 

බහූහිතත්ථසම්බාධා, යත්ථබායලොවිසීදතී’’ති. 

‘‘කතිහංචයරයයසාමඤ්ඤං, චිත්තංයචනනිවාරයය; 

පයදපයදවිසීයදයය, සඞ්කප්පානංවසානුයගො’’ති. 

‘‘කුම්යමොවඅඞ්ගානිසයකකපායල, 

සයමොදහංභික්ඛුමයනොවිතක්යක; 

අනිස්සියතොඅඤ්ඤමයහඨයායනො, 

පරිනිබ්බුයතොනූපවයදයයකඤ්චී’’ති. 

8. හිරීසුත්තං 

18. ‘‘හිරීනියසයධො පුරියසො, යකොචියලොකස්මිං විජ්ජති. 

යයො නින්දං අපයබොධති [අපයබොයධති (සයා. කං. ක.  , අස්යසො
භයරොකසාමිවා’’ති. 

‘‘හිරීනියසධාතනුයා, යයචරන්තිසදාසතා; 

අන්තංදුක්ඛස්සපප්පුයය, චරන්තිවිසයමසම’’න්ති. 

9. කුටිකාසුත්තං 

19. 

‘‘කච්චි යතකුටිකා නත්ථි, කච්චිනත්ථිකුලාවකා; 

කච්චිසන්තානකානත්ථි, කච්චිමුත්යතොසිබන්ධනා’’ති. 

‘‘තග්ඝයමකුටිකානත්ථි, තග්ඝනත්ථිකුලාවකා; 

තග්ඝසන්තානකානත්ථි, තග්ඝමුත්යතොම්හිබන්ධනා’’ති. 

‘‘කන්තාහං කුටිකංබ්රමූි, කංයතබූ්රමි කුලාවකං; 

කංයතසන්තානකංබූ්රමි, කන්තාහංබූ්රමි බන්ධන’’න්ති. 

‘‘මාතරංකුටිකංබ්රූසි, භරියංබූ්රසිකුලාවකං; 

පුත්යතසන්තානයකබූ්රසි, තණ්හංයමබ්රූසි බන්ධන’’න්ති. 

‘‘සාහුයතකුටිකානත්ථි, සාහුනත්ථිකුලාවකා; 
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සාහුසන්තානකානත්ථි, සාහුමුත්යතොසිබන්ධනා’’ති. 

10. සමිද්ධිසුත්තං 

20. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
තයපොදාරායම. අථ යඛො ආයස්මා සමිද්ධි රත්තියා පච්චූසසමයං
පච්චුට්ඨාය යයන තයපොදා යතනුපසඞ්කමි ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුං.
තයපොයදගත්තානිපරිසිඤ්චිත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසි
ගත්තානි පුබ්බාපයමායනො. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං තයපොදං

ඔභායසත්වා යයන ආයස්මා සමිද්ධි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යවහාසංඨිතාආයස්මන්තංසමිද්ධිංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අභුත්වා භික්ඛසිභික්ඛු, නහිභුත්වාන භික්ඛසි; 

භුත්වානභික්ඛුභික්ඛස්සු, මාතංකායලොඋපච්චගා’’ති. 

‘‘කාලං යවොහංනජානාමි, ඡන්යනොකායලොනදිස්සති; 

තස්මාඅභුත්වාභික්ඛාමි, මාමංකායලොඋපච්චගා’’ති. 

අථ යඛො සා යදවතා පථවියං [පඨවියං (සී. සයා. කං. .).   

පතිට්ඨහිත්වාආයස්මන්තංසමිද්ධිංඑතදයවොච–‘‘දහයරොත්වංභික්ඛු, 

පබ්බජියතොසුසුකාළයකයසො, භයරනයයොබ්බයනනසමන්නාගයතො, 

පඨයමන වයසා, අනික්කීළිතාවී කායමසු. භුඤ්ජ, භික්ඛු, මානුසයක

කායම; මාසන්දිට්ඨිකංහිත්වාකාලිකං අනුධාවී’’ති. 

‘‘න ඛ්වාහං, ආවුයසො, සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවාමි. 

කාලිකඤ්චඛ්වාහං, ආවුයසො, හිත්වාසන්දිට්ඨිකංඅනුධාවාමි.කාලිකා

හි, ආවුයසො, කාමා වුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා; ආදීනයවො
එත්ථභියයයො. සන්දිට්ඨියකො අයං ධම්යමො අකාලියකො එහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛු, කාලිකා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා 

බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො? කථං සන්දිට්ඨියකො අයං
ධම්යමො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං

යවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති? 

‘‘අහං යඛො, ආවුයසො, නයවො අචිරපබ්බජියතො අධුනාගයතො ඉමං

ධම්මවිනයං. න තාහං [න ඛ්වාහං (සී. .).   සක්යකොමි විත්ථායරන 
ආචික්ඛිතුං.අයංයසොභගවාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොරාජගයහවිහරති
තයපොදාරායම. තං භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්ඡ. යථා
යතභගවාබයාකයරොතිතථානං ධායරයයාසී’’ති. 
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‘‘න යඛො, භික්ඛු, සුකයරො යසො භගවා අම්යහහි උපසඞ්කමිතුං, 

අඤ්ඤාහිමයහසක්ඛාහියදවතාහිපරිවුයතො. සයචයඛොත්වං, භික්ඛු, 

තං භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්යඡයයාසි, මයම්පි
ආගච්යඡයයාම ධම්මස්සවනායා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා

සමිද්ධි තස්සා යදවතාය පටිස්සුත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොආයස්මාසමිද්ධි භගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය යයන
තයපොදා යතනුපසඞ්කමිං ගත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. තයපොයද ගත්තානි
පරිසිඤ්චිත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසිං ගත්තානි

පුබ්බාපයමායනො. අථ යඛො, භන්යත, අඤ්ඤතරා යදවතා
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං තයපොදං

ඔභායසත්වායයනාහංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායවහාසංඨිතා
ඉමායගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අභුත්වාභික්ඛසිභික්ඛු, නහිභුත්වානභික්ඛසි; 

භුත්වානභික්ඛුභික්ඛස්සු, මාතංකායලොඋපච්චගා’’ති. 

‘‘එවංවුත්යතඅහං, භන්යත, තංයදවතංගාථායපච්චභාසිං– 

‘‘කාලංයවොහංනජානාමි, ඡන්යනොකායලොනදිස්සති; 

තස්මාඅභුත්වාභික්ඛාමි, මාමංකායලොඋපච්චගා’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, සා යදවතා පථවියං පතිට්ඨහිත්වා මං

එතදයවොච – ‘දහයරො ත්වං, භික්ඛු, පබ්බජියතො සුසු කාළයකයසො, 

භයරන යයොබ්බයනනසමන්නාගයතො, පඨයමනවයසා, අනික්කීළිතාවී

කායමසු. භුඤ්ජ, භික්ඛු, මානුසයක කායම; මා සන්දිට්ඨිකං හිත්වා
කාලිකංඅනුධාවී’’’ති. 

‘‘එවං වුත්තාහං, භන්යත, තං යදවතං එතදයවොචං – ‘නඛ්වාහං, 

ආවුයසො, සන්දිට්ඨිකංහිත්වාකාලිකංඅනුධාවාමි; කාලිකඤ්චඛ්වාහං, 

ආවුයසො, හිත්වා සන්දිට්ඨිකංඅනුධාවාමි.කාලිකාහි, ආවුයසො, කාමා

වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා; ආදීනයවො එත්ථ භියයයො.
සන්දිට්ඨියකොඅයංධම්යමොඅකාලියකොඑහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො
පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, සා යදවතා මං එතදයවොච – ‘කථඤ්ච, 

භික්ඛු, කාලිකා කාමා වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා; 

ආදීනයවො එත්ථ භියයයො? කථං සන්දිට්ඨියකො අයං ධම්යමො
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අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො

විඤ්ඤූහී’ති? එවංවුත්තාහං, භන්යත, තංයදවතංඑතදයවොචං–‘අහං

යඛො, ආවුයසො, නයවොඅචිරපබ්බජියතොඅධුනාගයතොඉමංධම්මවිනයං, 
න තාහං සක්යකොමි විත්ථායරන ආචික්ඛිතුං. අයං යසො භගවා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො රාජගයහ විහරති තයපොදාරායම. තං භගවන්තං
උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්ඡ. යථා යත භගවා බයාකයරොති තථා
නංධායරයයාසී’’’ති. 

‘‘එවං වුත්යත, භන්යත, සා යදවතා මං එතදයවොච – ‘න යඛො, 

භික්ඛු, සුකයරො යසො භගවා අම්යහහි උපසඞ්කමිතුං, අඤ්ඤාහි

මයහසක්ඛාහි යදවතාහි පරිවුයතො. සයච යඛො, ත්වං භික්ඛු, තං

භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පුච්යඡයයාසි, මයම්පි

ආගච්යඡයයාම ධම්මස්සවනායා’ති. සයච, භන්යත, තස්සා යදවතාය

සච්චංවචනං, ඉයධවසායදවතාඅවිදූයර’’ති. 

එවං වුත්යත, සා යදවතා ආයස්මන්තං සමිද්ධිං එතදයවොච –

‘‘පුච්ඡ, භික්ඛු, පුච්ඡ, භික්ඛු, යමහංඅනුප්පත්තා’’ති. 

අථයඛොභගවාතංයදවතංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අක්යඛයයසඤ්ඤියනොසත්තා, අක්යඛයයස්මිංපතිට්ඨිතා; 

අක්යඛයයංඅපරිඤ්ඤාය, යයොගමායන්තිමච්චුයනො. 

‘‘අක්යඛයයඤ්චපරිඤ්ඤාය, අක්ඛාතාරංනමඤ්ඤති; 

තඤ්හිතස්සනයහොතීති, යයනනංවජ්ජානතස්සඅත්ථි; 

සයචවිජානාසිවයදහියක්ඛා’’ති [යක්ඛීති(.). ක.  . 

‘‘න ඛ්වාහං, භන්යත, ඉමස්ස භගවතා සඞ්ඛිත්යතන භාසිතස්ස 

විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි.සාධුයම, භන්යත, භගවාතථාභාසතු
යථාහං ඉමස්ස භගවතා සඞ්ඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං
ජායනයය’’න්ති. 

‘‘සයමො වියසසීඋදවා [අථවා (සී..).   නිහීයනො, 

යයොමඤ්ඤතීයසොවිවයදථ [යසොපිවයදථ(ක.   යතන; 

තීසු විධාසුඅවිකම්පමායනො, 

සයමොවියසසීතිනතස්සයහොති; 

සයචවිජානාසිවයදහියක්ඛා’’ති. 
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‘‘ඉමස්සාපි ඛ්වාහං, භන්යත, භගවතා සඞ්ඛිත්යතනභාසිතස්සන

විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි.සාධුයම, භන්යත, භගවාතථා භාසතු
යථාහං ඉමස්ස භගවතා සඞ්ඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං 
ජායනයය’’න්ති. 

‘‘පහාසිසඞ්ඛංනවිමානමජ්ඣගා, අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි(සයා.කං.

ක.   තණ්හංඉධනාමරූයප; 

තංඡින්නගන්ථංඅනිඝංනිරාසං, පරියයසමානානාජ්ඣගමුං; 

යදවාමනුස්සාඉධවාහුරංවා, සග්යගසුවාසබ්බනියවසයනසු; 

සයචවිජානාසිවයදහියක්ඛා’’ති. 

‘‘ඉමස්ස ඛ්වාහං, භන්යත, භගවතා සඞ්ඛිත්යතනභාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි– 

‘‘පාපංනකයිරාවචසාමනසා, 

කායයනවාකඤ්චනසබ්බයලොයක; 

කායමපහායසතිමාසම්පජායනො, 

දුක්ඛංනයසයවථඅනත්ථසංහිත’’න්ති. 

නන්දනවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

නන්දනා නන්දතියචව, නත්ථිපුත්තසයමනච; 

ඛත්තියයොසණමායනොච, නිද්දාතන්දීචදුක්කරං; 

හිරීකුටිකානවයමො, දසයමොවුත්යතොසමිද්ධිනාති. 

3. සත්තිවග්යගො 

1. සත්තිසුත්තං 

21. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භගවයතො

සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි – 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොව [ඩය්හමායනව (සබ්බත්ථ   

මත්ථයක; 

කාමරාගප්පහානාය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොවමත්ථයක; 

සක්කායදිට්ඨිප්පහානාය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 
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2. ඵුසතිසුත්තං 

22. 

‘‘නාඵුසන්තංඵුසතිච, ඵුසන්තඤ්චතයතොඵුයස; 

තස්මාඵුසන්තංඵුසති, අප්පදුට්ඨපයදොසින’’න්ති. 

‘‘යයො අප්පදුට්ඨස්සනරස්සදුස්සති, 

සුද්ධස්සයපොසස්සඅනඞ්ගණස්ස; 

තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, 

සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතො’’ති. 

3. ජටාසුත්තං 

23. 

‘‘අන්යතො ජටාබහිජටා, ජටායජටිතාපජා; 

තංතංයගොතමපුච්ඡාමි, යකොඉමංවිජටයයජට’’න්ති. 

‘‘සීයල පතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො, චිත්තං පඤ්ඤඤ්චභාවයං; 

ආතා.)නිපයකොභික්ඛු, යසොඉමංවිජටයයජටං. 

‘‘යයසංරායගොචයදොයසොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතසංවිජටිතාජටා. 

‘‘යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 

පටිඝංරූපසඤ්ඤාච, එත්යථසාඡිජ්ජයත [විජයට (ක.   ජටා’’ති. 

4. මයනොනිවාරණසුත්තං 

24. ‘‘යයතො යයතොමයනොනිවාරයය, 

නදුක්ඛයමතිනංතයතොතයතො; 

සසබ්බයතොමයනොනිවාරයය, 

සසබ්බයතොදුක්ඛාපමුච්චති’’. 

‘‘නසබ්බයතොමයනොනිවාරයය, 

නමයනොසංයතත්තමාගතං; 

යයතොයයතොචපාපකං, 

තයතොතයතොමයනොනිවාරයය’’ති. 
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5. අරහන්තසුත්තං 

25. 

‘‘යයොයහොතිභික්ඛුඅරහංකතාවී, 

ඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී; 

අහං වදාමීතිපියසොවයදයය, 

මමංවදන්තීතිපියසොවයදයයා’’ති. 

‘‘යයො යහොතිභික්ඛුඅරහං කතාවී, 

ඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී; 

අහංවදාමීතිපියසොවයදයය, 

මමංවදන්තීතිපියසොවයදයය; 

යලොයකසමඤ්ඤංකුසයලොවිදිත්වා, 

යවොහාරමත්යතනයසො [ස(?)] යවොහයරයයා’’ති. 

‘‘යයොයහොතිභික්ඛුඅරහංකතාවී, 

ඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී; 

මානංනුයඛොයසොඋපගම්මභික්ඛු, 

අහංවදාමීතිපියසොවයදයය; 

මමංවදන්තීතිපියසොවයදයයා’’ති. 

‘‘පහීනමානස්සනසන්තිගන්ථා, 

විධූපිතාමානගන්ථස්සසබ්යබ; 

සවීතිවත්යතොමඤ්ඤතං [මානනං(සී. , මඤ්ඤීතං (?)] සුයමයධො, 

අහං වදාමීතිපියසොවයදයය. 

‘‘මමංවදන්තීතිපියසොවයදයය; 

යලොයකසමඤ්ඤංකුසයලොවිදිත්වා; 

යවොහාරමත්යතනයසොයවොහයරයයා’’ති. 

6. පජ්යජොතසුත්තං 

26. 

‘‘කති යලොකස්මිංපජ්යජොතා, යයහියලොයකොපකාසති [පභාසති(ක.

සී.  ; 
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භගවන්තං [භවන්තං (ක.   පුට්ඨුමාගම්ම, කථං ජායනමු තං
මය’’න්ති. 

‘‘චත්තායරො යලොයකපජ්යජොතා, පඤ්චයමත්ථන විජ්ජති; 

දිවාතපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාතිචන්දිමා. 

‘‘අථඅග්ගිදිවාරත්තිං, තත්ථතත්ථපකාසති; 

සම්බුද්යධොතපතංයසට්යඨො, එසාආභාඅනුත්තරා’’ති. 

7. සරසුත්තං 

27. 

‘‘කුයතො සරානිවත්තන්ති, කත්ථවට්ටංන වත්තති; 

කත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘යත්ථආයපොචපථවී, යතයජොවායයොනගාධති; 

අයතොසරානිවත්තන්ති, එත්ථවට්ටංනවත්තති; 

එත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣතී’’ති. 

8. මහද්ධනසුත්තං 

28. 

‘‘මහද්ධනාමහායභොගා, රට්ඨවන්යතොපිඛත්තියා; 

අඤ්ඤමඤ්ඤාභිගිජ්ඣන්ති, කායමසුඅනලඞ්කතා. 

‘‘යතසුඋස්සුක්කජායතසු, භවයසොතානුසාරිසු; 

යකධ තණ්හං [යරොධතණ්හං (සයා. කං. , යගධතණ්හං (ක.   

පජහිංසු [පවාහිංසු(සයා.කං. ක.  , යකයලොකස්මිංඅනුස්සුකා’’ති. 

‘‘හිත්වා අගාරංපබ්බජිතා, හිත්වාපුත්තං පසුංවියං; 

හිත්වාරාගඤ්චයදොසඤ්ච, අවිජ්ජඤ්චවිරාජිය; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතයලොකස්මිංඅනුස්සුකා’’ති. 

9. ෙතුෙක්කසුත්තං 

29. 

‘‘චතුචක්කං නවද්වාරං, පුණ්ණංයලොයභනසංයුතං; 

පඞ්කජාතංමහාවීර, කථංයාත්රාභවිස්සතී’’ති. 
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‘‘යඡත්වානද්ධිංවරත්තඤ්ච, ඉච්ඡායලොභඤ්චපාපකං; 

සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, එවංයාත්රාභවිස්සතී’’ති. 

10. එණිජඞ්ඝසුත්තං 

30. 

‘‘එණිජඞ්ඝංකසංවීරං, අප්පාහාරංඅයලොලුපං; 

සීහංයවකචරංනාගං, කායමසුඅනයපක්ඛිනං; 

උපසඞ්කම්මපුච්ඡාම, කථංදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

‘‘පඤ්ච කාමගුණායලොයක, මයනොඡට්ඨාපයවදිතා; 

එත්ථඡන්දංවිරායජත්වා, එවංදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

සත්තිවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සත්තියාඵුසතියචව, ජටාමයනොනිවාරණා; 

අරහන්යතනපජ්යජොයතො, සරාමහද්ධයනනච; 

චතුචක්යකනනවමං, එණිජඞ්යඝනයතදසාති. 

4. සතුල්ලපකායිකවග්යගො 

1. සබ්භිසුත්තං 

31. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා 
සතුල්ලපකායිකා යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා 
එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යදවතා භගවයතො
සන්තියක ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථ [කු්රබ්යබථ(ක.   සන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතං සද්ධම්මමඤ්ඤාය, පඤ්ඤා ලබ්භති [පඤ්ඤං ලභති (සයා.
කං.   නාඤ්ඤයතො’’ති. 
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අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසොකමජ්යඣනයසොචතී’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘සබ්භියරව සමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථ සන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, ඤාතිමජ්යඣවියරොචතී’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, සත්තාගච්ඡන්තිසුග්ගති’’න්ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, සත්තාතිට්ඨන්තිසාතත’’න්ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘කස්සනුයඛො, 

භගවා, සුභාසිත’’න්ති? සබ්බාසං යවො සුභාසිතං පරියායයන, අපි ච
මමපිසුණාථ– 

‘‘සබ්භියරව සමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථ සන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. අත්තමනා තා යදවතායයො භගවන්තං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායිංසූති. 

2. මච්ඡරිසුත්තං 

32. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා සතුල්ලපකායිකා
යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.
එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යදවතා භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘මච්යඡරා චපමාදාච, එවංදානංනදීයති [දියයති(ක.  ; 
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පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමායනන, යදයයංයහොතිවිජානතා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයො අභාසි
– 

‘‘යස්යසවභීයතොනදදාතිමච්ඡරී, තයදවාදදයතොභයං; 

ජිඝච්ඡාචපිපාසාච, යස්සභායතිමච්ඡරී; 

තයමවබාලංඵුසති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

‘‘තස්මාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි
– 

‘‘යතමයතසුනමීයන්ති, පන්ථානංවසහබ්බජං; 

අප්පස්මිංයයපයවච්ඡන්ති, එසධම්යමොසනන්තයනො. 

‘‘අප්පස්යමයකපයවච්ඡන්ති, බහුයනයකනදිච්ඡයර; 

අප්පස්මාදක්ඛිණාදින්නා, සහස්යසනසමංමිතා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයො අභාසි
– 

‘‘දුද්දදංදදමානානං, දුක්කරංකම්මකුබ්බතං; 

අසන්යතො නානුකුබ්බන්ති, සතං ධම්යමො දුරන්වයයො [දුරන්නයයො

(සී.  . 

‘‘තස්මා සතඤ්ච අසතං [අසතඤ්ච (සී. සයා. කං.  , නානා යහොති

ඉයතොගති; 

අසන්යතොනිරයංයන්ති, සන්යතොසග්ගපරායනා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඑතදයවොච– ‘‘කස්ස

නුයඛො, භගවා, සුභාසිත’’න්ති? 

‘‘සබ්බාසංයවොසුභාසිතංපරියායයන; අපිචමමපිසුණාථ– 

‘‘ධම්මංචයරයයොපිසමුඤ්ජකංචයර, 

දාරඤ්චයපොසංදදමප්පකස්මිං; 
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සතංසහස්සානංසහස්සයාගිනං, 

කලම්පිනාග්ඝන්තිතථාවිධස්සයත’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි – 

‘‘යකයනසයඤ්යඤොවිපුයලොමහග්ගයතො, 

සයමනදින්නස්සනඅග්ඝයමති; 

කථං [ඉදං පදංකත්ථචිසීහළයපොත්ථයක නත්ථි  සතංසහස්සානං

සහස්සයාගිනං, 

කලම්පිනාග්ඝන්තිතථාවිධස්සයත’’ති. 

‘‘දදන්තියහයකවිසයමනිවිට්ඨා, 

යඡත්වාවධිත්වාඅථයසොචයිත්වා; 

සා දක්ඛිණාඅස්සුමුඛාසදණ්ඩා, 

සයමනදින්නස්සනඅග්ඝයමති. 

‘‘එවංසතංසහස්සානංසහස්සයාගිනං; 

කලම්පිනාග්ඝන්තිතථාවිධස්සයත’’ති. 

3. සාධුසුත්තං 

33. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො සම්බහුලා සතුල්ලපකායිකා
යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. 
එකමන්තංඨිතායඛොඑකායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානං
උදායනසි– 

‘‘සාධුයඛො, මාරිස, දානං; 

මච්යඡරාචපමාදාච, එවංදානංනදීයති; 

පුඤ්ඤංආකඞ්ඛමායනන, යදයයංයහොතිවිජානතා’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සාධුයඛො, මාරිස, දානං; 

අපිචඅප්පකස්මිම්පිසාහුදානං’’. 

‘‘අප්පස්යමයකපයවච්ඡන්ති, බහුයනයකනදිච්ඡයර; 
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අප්පස්මාදක්ඛිණාදින්නා, සහස්යසනසමංමිතා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානං උදායනසි
– 

‘‘සාධුයඛො, මාරිස, දානං; අප්පකස්මිම්පිසාහුදානං; 

අපිචසද්ධායපිසාහුදානං’’. 

‘‘දානඤ්චයුද්ධඤ්චසමානමාහු, 

අප්පාපිසන්තාබහුයකජිනන්ති; 

අප්පම්පියචසද්දහායනොදදාති, 

යතයනවයසොයහොතිසුඛීපරත්ථා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානං උදායනසි
– 

‘‘සාධු යඛො, මාරිස, දානං; අප්පකස්මිම්පි සාහුදානං; 

සද්ධායපි සාහුදානං; අපිච ධම්මලද්ධස්සාපිසාහුදානං’’. 

‘‘යයොධම්මලද්ධස්සදදාතිදානං, 

උට්ඨානවීරියාධිගතස්සජන්තු; 

අතික්කම්මයසොයවතරණිංයමස්ස, 

දිබ්බානිඨානානිඋයපතිමච්යචො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සාධුයඛො, මාරිස, දානං; අප්පකස්මිම්පිසාහුදානං; 

සද්ධායපිසාහුදානං; ධම්මලද්ධස්සාපිසාහුදානං; 

අපි චවියචයයදානම්පිසාහුදානං’’. 

‘‘වියචයයදානංසුගතප්පසත්ථං, 

යයදක්ඛියණයයාඉධජීවයලොයක; 

එයතසුදින්නානිමහප්ඵලානි, 

බීජානිවුත්තානියථාසුයඛත්යත’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි
– 
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‘‘සාධුයඛො, මාරිස, දානං; අප්පකස්මිම්පිසාහුදානං; 

සද්ධායපිසාහුදානං; ධම්මලද්ධස්සාපිසාහුදානං; 

වියචයයදානම්පිසාහුදානං; අපිචපායණසුපිසාධුසංයයමො’’. 

‘‘යයො පාණභූතානි [පාණභූයතසු (සී..).   අයහඨයංචරං, 

පරූපවාදානකයරොන්තිපාපං; 

භීරුං පසංසන්තිනහිතත්ථසූරං, 

භයාහිසන්යතොනකයරොන්තිපාප’’න්ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘කස්ස නුයඛො, 

භගවා, සුභාසිත’’න්ති? 

‘‘සබ්බාසංයවොසුභාසිතංපරියායයන, අපිචමමපිසුණාථ– 

‘‘සද්ධාහිදානංබහුධාපසත්ථං, 

දානාචයඛොධම්මපදංවයසයයයො; 

පුබ්යබ චහිපුබ්බතයරචසන්යතො, 

නිබ්බානයමවජ්ඣගමුංසපඤ්ඤා’’ති. 

4. නසන්තිසුත්තං 

34. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා සතුල්ලපකායිකා
යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.
එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යදවතා භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘නසන්තිකාමාමනුයජසුනිච්චා, 

සන්තීධකමනීයානියයසු [කායමසු(ක.   බද්යධො; 

යයසුපමත්යතොඅපුනාගමනං, 

අනාගන්තාපුරියසොමච්චුයධයයා’’ති. 

‘‘ඡන්දජංඅඝංඡන්දජංදුක්ඛං; 

ඡන්දවිනයාඅඝවිනයයො; 

අඝවිනයාදුක්ඛවිනයයො’’ති. 
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‘‘න යතකාමායානිචිත්රානියලොයක, 

සඞ්කප්පරායගො පුරිසස්සකායමො; 

තිට්ඨන්තිචිත්රානිතයථවයලොයක, 

අයථත්ථධීරාවිනයන්තිඡන්දං. 

‘‘යකොධං ජයහවිප්පජයහයය මානං, 

සංයයොජනංසබ්බමතික්කයමයය; 

තංනාමරූපස්මිමසජ්ජමානං, 

අකඤ්චනංනානුපතන්තිදුක්ඛා. 

‘‘පහාසිසඞ්ඛංනවිමානමජ්ඣගා [නචමානමජ්ඣගා (ක.සී. , න

විමානමාගා(සයා.කං.  , 

අච්යඡච්ඡිතණ්හංඉධනාමරූයප; 

තංඡින්නගන්ථංඅනිඝංනිරාසං, 

පරියයසමානානාජ්ඣගමුං; 

යදවාමනුස්සාඉධවාහුරංවා, 

සග්යගසුවාසබ්බනියවසයනසූ’’ති. 

‘‘තංයචහිනාද්දක්ඛුංතථාවිමුත්තං(ඉච්චායස්මායමොඝරාජා , 

යදවාමනුස්සාඉධවාහුරංවා; 

නරුත්තමංඅත්ථචරංනරානං, 

යයතංනමස්සන්තිපසංසියායත’’ති. 

‘‘පසංසියායතපිභවන්තිභික්ඛූ(යමොඝරාජාතිභගවා , 

යයතංනමස්සන්තිතථාවිමුත්තං; 

අඤ්ඤාය ධම්මංවිචිකච්ඡංපහාය, 

සඞ්ගාතිගායතපිභවන්තිභික්ඛූ’’ති. 

5. උජ්ඣානසඤ්ඤිසුත්තං 

35. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා උජ්ඣානසඤ්ඤිකා
යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා යවහාසං අට්ඨංසු. යවහාසං ඨිතා යඛො එකා යදවතා
භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 
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‘‘අඤ්ඤථාසන්තමත්තානං, අඤ්ඤථායයොපයවදයය; 

නිකච්චකතවස්යසව, භුත්තංයථයයයනතස්සතං. 

‘‘යඤ්හිකයිරාතඤ්හිවයද, යංනකයිරානතංවයද; 

අකයරොන්තංභාසමානානං, පරිජානන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

‘‘නයිදංභාසිතමත්යතන, එකන්තසවයනනවා; 

අනුක්කමිතයවසක්කා, යායංපටිපදාදළ්හා; 

යායධීරාපමුච්චන්ති, ඣායියනොමාරබන්ධනා. 

‘‘න යවධීරාපකුබ්බන්ති, විදිත්වා යලොකපරියායං; 

අඤ්ඤායනිබ්බුතාධීරා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

අථ යඛොතායදවතායයොපථවියංපතිට්ඨහිත්වා භගවයතොපායදසු

සිරසානිපතිත්වාභගවන්තංඑතදයවොචුං–‘‘අච්චයයොයනො, භන්යත, 

අච්චගමා යථාබාලං යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං [යථාබාලා යථාමූළ්හා

යථාඅකුසලා (සබ්බත්ථ  , යා මයං භගවන්තං ආසායදතබ්බං

අමඤ්ඤිම්හා. තාසං යනො, භන්යත, භගවා අච්චයං අච්චයයතො
පටිග්ගණ්හාතුආයතිංසංවරායා’’ති.අථයඛොභගවාසිතං පාත්වාකාසි.
අථ යඛො තා යදවතායයො භියයයොයසොමත්තාය උජ්ඣායන්තියයො
යවහාසං අබ්භුග්ගඤ්ඡං.එකායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථං
අභාසි– 

‘‘අච්චයං යදසයන්තීනං, යයොයචන පටිගණ්හති; 

යකොපන්තයරොයදොසගරු, සයවරංපටිමුඤ්චතී’’ති. 

‘‘අච්චයයොයචනවිජ්යජථ, යනොචිධාපගතං [යනොචීධ අපහතං(සයා.

කං. , යනොචිධාපකතං(?)] සියා; 

යවරානිනචසම්යමයයං, යකනීධ [යවරානිච සම්යමයයං, යතනිධ
(සී.   කුසයලොසියා’’ති. 

‘‘කස්සච්චයානවිජ්ජන්ති, කස්සනත්ථිඅපාගතං; 

යකොනසම්යමොහමාපාදි, යකොචධීයරො [යකොධධීයරො (සයා.කං.   
සදාසයතො’’ති. 

‘‘තථාගතස්ස බුද්ධස්ස, සබ්බභූතානුකම්පියනො; 

තස්සච්චයානවිජ්ජන්ති, තස්සනත්ථිඅපාගතං; 
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යසො න සම්යමොහමාපාදි, යසොව [යසොධ (සයා. කං.   ධීයරො සදා
සයතො’’ති. 

‘‘අච්චයංයදසයන්තීනං, යයොයචනපටිගණ්හති; 

යකොපන්තයරො යදොසගරු, සයවරංපටිමුඤ්චති; 

තංයවරංනාභිනන්දාමි, පටිග්ගණ්හාමියවොච්චය’’න්ති. 

6. සද්ධාසුත්තං 

36. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා සතුල්ලපකායිකා
යදවතායයො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා

යකවලකප්පංයජතවනං ඔභායසත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. 
එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යදවතා භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘සද්ධාදුතියාපුරිසස්සයහොති, 

යනොයචඅස්සද්ධියංඅවතිට්ඨති; 

යයසො චකත්තීචතත්වස්සයහොති, 

සග්ගඤ්චයසොගච්ඡතිසරීරංවිහායා’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි
– 

‘‘යකොධංජයහවිප්පජයහයයමානං, 

සංයයොජනංසබ්බමතික්කයමයය; 

තංනාමරූපස්මිමසජ්ජමානං, 

අකඤ්චනංනානුපතන්තිසඞ්ගා’’ති. 

‘‘පමාදමනුයුඤ්ජන්ති, බාලාදුම්යමධියනො ජනා; 

අප්පමාදඤ්චයමධාවී, ධනංයසට්ඨංවරක්ඛති. 

‘‘මාපමාදමනුයුඤ්යජථ, මාකාමරතිසන්ථවං; 

අප්පමත්යතොහිඣායන්යතො, පප්යපොතිපරමං සුඛ’’න්ත්න්ත්ති. 
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7. සම සුත්තං 

37. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
කපිලවත්ථුස්මිං මහාවයන මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං 

පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව අරහන්යතහි; දසහි ච
යලොකධාතූහි යදවතා යයභුයයයන සන්නිපතිතා යහොන්ති භගවන්තං
දස්සනාය භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. අථ යඛො චතුන්නං සුද්ධාවාසකායිකානං
යදවතානං එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො භගවා සක්යකසු විහරති 
කපිලවත්ථුස්මිං මහාවයන මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං

පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව අරහන්යතහි; දසහි ච
යලොකධාතූහි යදවතා යයභුයයයන සන්නිපතිතා යහොන්ති භගවන්තං
දස්සනාය භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. යංනූන මයම්පි යයන භගවා

යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තියක

පච්යචකංගාථං [පච්යචකගාථං(සී. සයා.කං..).   භායසයයාමා’’ති. 

අථ යඛොතායදවතා–යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසොසමිඤ්ජිතං
වා බාහං පසායරයය පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය. එවයමව –
සුද්ධාවායසසු යදයවසු අන්තරහිතා භගවයතො පුරයතො පාතුරයහසුං.
අථ යඛො තා යදවතා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.
එකමන්තං ඨිතා යඛො එකා යදවතා භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘මහාසමයයොපවනස්මිං, යදවකායාසමාගතා; 

ආගතම්හඉමංධම්මසමයං, දක්ඛිතායයඅපරාජිතසඞ්ඝ’’න්ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘තත්ර භික්ඛයවො සමාදහංසු, චිත්තමත්තයනො උජුකං අකංසු 

[උජුකමකංසු(සී.සයා.කං..).  ; 

සාරථීවයනත්තානිගයහත්වා, ඉන්ද්රියානිරක්ඛන්ති පණ්ඩිතා’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘යඡත්වාඛීලංයඡත්වාපලිඝං, ඉන්දඛීලංඌහච්චමයනජා; 

යතචරන්තිසුද්ධාවිමලා, චක්ඛුමතාසුදන්තා සුසුනාගා’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංසරණංගතායස, නයතගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායංපරිපූයරස්සන්තී’’ති. 
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8. සකලිකසුත්තං 

38. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති 

මද්දකුච්ඡිස්මිං මිගදායය. යතනයඛො පනසමයයනභගවයතො පායදො 

සකලිකාය [සක්ඛලිකාය (ක.   ඛයතො යහොති. භුසා සුදං භගවයතො 

යවදනා වත්තන්ති සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා [තිප්පා (සී. සයා.

කං. .).   ඛරා කටුකා අසාතා අමනාපා; තා සුදං භගවා සයතො
සම්පජායනො අධිවායසතිඅවිහඤ්ඤමායනො.අථයඛොභගවාචතුග්ගුණං
සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා දක්ඛියණනපස්යසනසීහයසයයංකප්යපති
පායදපාදංඅච්චාධායසයතො සම්පජායනො. 

අථ යඛොසත්තසතාසතුල්ලපකායිකායදවතායයො අභික්කන්තාය
රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං මද්දකුච්ඡිං ඔභායසත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු. එකමන්තංඨිතායඛොඑකායදවතා

භගවයතො සන්තියක ඉමං උදානං උදායනසි – ‘‘නායගො වත, යභො, 

සමයණොයගොතයමො; නාගවතාචසමුප්පන්නාසාරීරිකායවදනා දුක්ඛා
තිබ්බා ඛරාකටුකා අසාතා අමනාපා සයතො සම්පජායනො අධිවායසති 

අවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි

– ‘‘සීයහො වත, යභො, සමයණො යගොතයමො; සීහවතා ච සමුප්පන්නා
සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා අසාතා අමනාපා සයතො
සම්පජායනොඅධිවායසතිඅවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථ යඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානං උදායනසි

– ‘‘ආජානීයයො වත, යභො, සමයණො යගොතයමො; ආජානීයවතා ච
සමුප්පන්නා සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා අසාතා
අමනාපාසයතොසම්පජායනොඅධිවායසති අවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි

–‘‘නිසයභො වත, යභො, සමයණොයගොතයමො; නිසභවතාචසමුප්පන්නා
සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා අසාතා අමනාපා සයතො
සම්පජායනොඅධිවායසතිඅවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි

– ‘‘යධොරය්යහො වත, යභො, සමයණො යගොතයමො; යධොරය්හවතා ච
සමුප්පන්නා සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා අසාතා
අමනාපාසයතොසම්පජායනොඅධිවායසතිඅවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි

–‘‘දන්යතො වත, යභො, සමයණො යගොතයමො; දන්තවතාචසමුප්පන්නා
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සාරීරිකා යවදනා දුක්ඛා තිබ්බා ඛරා කටුකා අසාතා අමනාපා සයතො
සම්පජායනොඅධිවායසති අවිහඤ්ඤමායනො’’ති. 

අථයඛොඅපරායදවතාභගවයතොසන්තියකඉමංඋදානංඋදායනසි

– ‘‘පස්ස සමාධිං සුභාවිතං චිත්තඤ්ච සුවිමුත්තං, න චාභිනතං න 
චාපනතං න ච සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගතං 

[සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතවතං (සී. සයා. කං. .). , 

සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිවාවතං (ක.  . යයො එවරූපං පුරිසනාගං
පුරිසසීහං පුරිසආජානීයං පුරිසනිසභං පුරිසයධොරය්හං පුරිසදන්තං 
අතික්කමිතබ්බංමඤ්යඤයයකමඤ්ඤත්රඅදස්සනා’’ති. 

‘‘පඤ්චයවදාසතංසමං, තපස්සීබ්රාහ්මණාචරං; 

චිත්තඤ්චයනසංනසම්මාවිමුත්තං, හීනත්ථරූපානපාරඞ්ගමා යත. 

‘‘තණ්හාධිපන්නාවතසීලබද්ධා, ලූඛංතපංවස්සසතංචරන්තා; 

චිත්තඤ්චයනසංනසම්මාවිමුත්තං, හීනත්ථරූපානපාරඞ්ගමා යත. 

‘‘නමානකාමස්සදයමොඉධත්ථි, නයමොනමත්ථිඅසමාහිතස්ස; 

එයකො අරඤ්යඤ විහරං පමත්යතො, න මච්චුයධයයස්ස තයරයය 
පාර’’න්ති. 

‘‘මානංපහායසුසමාහිතත්යතො, සුයචතයසොසබ්බධිවිප්පමුත්යතො; 

එයකො අරඤ්යඤ විහරමප්පමත්යතො, ස මච්චුයධයයස්ස තයරයය 
පාර’’න්ත්න්ත්ති. 

9. පඨමපජ්ජුන්නධීතුසුත්තං 

39. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යවසාලියං විහරති
මහාවයන කූටාගාරසාලායං. අථ යඛො යකොකනදා පජ්ජුන්නස්ස ධීතා 
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං මහාවනං

ඔභායසත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා
යකොකනදා පජ්ජුන්නස්ස ධීතා භගවයතො සන්තියක ඉමා ගාථායයො

අභාසි – 

‘‘යවසාලියං වයනවිහරන්තං, අග්ගංසත්තස්ස සම්බුද්ධං; 

යකොකනදාහමස්මි අභිවන්යද, යකොකනදා පජ්ජුන්නස්සධීතා. 

‘‘සුතයමවපුයරආසි, ධම්යමොචක්ඛුමතානුබුද්යධො; 

සාහංදානිසක්ඛිජානාමි, මුනියනොයදසයයතොසුගතස්ස. 
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‘‘යයයකචිඅරියංධම්මං, විගරහන්තාචරන්තිදුම්යමධා; 

උයපන්තියරොරුවංයඝොරං, චිරරත්තංදුක්ඛංඅනුභවන්ති. 

‘‘යයචයඛොඅරියයධම්යම, ඛන්තියාඋපසයමනඋයපතා; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායපරිපූයරස්සන්තී’’ති. 

10. දුති පජ්ජුන්නධීතුසුත්තං 

40. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යවසාලියං විහරති
මහාවයන කූටාගාරසාලායං. අථ යඛො චූළයකොකනදා 

[චුල්ලයකොකනදා (සී. සයා. කං.   පජ්ජුන්නස්ස ධීතා අභික්කන්තාය
රත්තියා අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං මහාවනං ඔභායසත්වා

යයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තංඨිතායඛොසායදවතාචූළයකොකනදා
පජ්ජුන්නස්සධීතාභගවයතොසන්තියක ඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ඉධාගමාවිජ්ජුපභාසවණ්ණා, යකොකනදාපජ්ජුන්නස්සධීතා; 

බුද්ධඤ්චධම්මඤ්චනමස්සමානා, ගාථාචිමාඅත්ථවතීඅභාසි. 

‘‘බහුනාපි යඛොතංවිභයජයයං, පරියායයනතාදියසො ධම්යමො; 

සංඛිත්තමත්ථං [සංඛිත්තමත්තං (ක.   ලපයිස්සාමි, යාවතා යම
මනසාපරියත්තං. 

‘‘පාපංනකයිරාවචසාමනසා, 

කායයනවාකඤ්චනසබ්බයලොයක; 

කායම පහායසතිමාසම්පජායනො, 

දුක්ඛංනයසයවථඅනත්ථසංහිත’’න්ති. 

සතුල්ලපකායිකවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

සබ්භිමච්ඡරිනාසාධු, නසන්තුජ්ඣානසඤ්ඤියනො; 

සද්ධාසමයයොසකලිකං, උයභොපජ්ජුන්නධීතයරොති. 

5. ආදිත්තවග්යගො 

1. ආදිත්තසුත්තං 

41. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා 
අභික්කන්තාය රත්තියාඅභික්කන්තවණ්ණායකවලකප්පංයජතවනං 
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ඔභායසත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා
භගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ආදිත්තස්මිංඅගාරස්මිං, යංනීහරතිභාජනං; 

තංතස්සයහොතිඅත්ථාය, යනොචයංතත්ථඩය්හති. 

‘‘එවංආදිත්තයකොයලොයකො, ජරායමරයණනච; 

නීහයරයථවදායනන, දින්නංයහොතිසුනීහතං. 

‘‘දින්නං සුඛඵලංයහොති, නාදින්නංයහොතිතංතථා; 

යචොරාහරන්තිරාජායනො, අග්ගිඩහතිනස්සති. 

‘‘අථ අන්යතනජහති, සරීරංසපරිග්ගහං; 

එතදඤ්ඤායයමධාවී, භුඤ්යජථචදයදථච; 

දත්වාචභුත්වාචයථානුභාවං; 

අනින්දියතොසග්ගමුයපතිඨාන’’න්ති. 

2. කංෙෙසුත්තං 

42. 

‘‘කංදයදොබලයදොයහොති, කංදයදොයහොතිවණ්ණයදො; 

කංදයදොසුඛයදොයහොති, කංදයදොයහොතිචක්ඛුයදො; 

යකොචසබ්බදයදොයහොති, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 

‘‘අන්නයදොබලයදොයහොති, වත්ථයදොයහොතිවණ්ණයදො; 

යානයදොසුඛයදොයහොති, දීපයදොයහොතිචක්ඛුයදො. 

‘‘යසොචසබ්බදයදොයහොති, යයොදදාතිඋපස්සයං; 

අමතංදයදොචයසොයහොති, යයොධම්මමනුසාසතී’’ති. 

3. අන්නසුත්තං 

43. 

‘‘අන්නයමවාභිනන්දන්ති, උභයයයදවමානුසා; 

අථයකොනාමයසොයක්යඛො, යංඅන්නංනාභිනන්දතී’’ති. 

‘‘යය නංදදන්තිසද්ධාය, විප්පසන්යනන යචතසා; 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යදවතාසංයුත්තං 

29 

පටුන 

තයමවඅන්නංභජති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

‘‘තස්මා වියනයය මච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

4. එකමූලසුත්තං 

44. 

‘‘එකමූලංද්විරාවට්ටං, තිමලංපඤ්චපත්ථරං; 

සමුද්දංද්වාදසාවට්ටං, පාතාලංඅතරීඉසී’’ති. 

5. අයනොමසුත්තං 

45. 

‘‘අයනොමනාමං නිපුණත්ථදස්සිං, පඤ්ඤාදදං කාමාලයයඅසත්තං; 

තංපස්සථසබ්බවිදුංසුයමධං, අරියයපයථකමමානං මයහසි’’න්ති. 

6. අච්ඡරාසුත්තං 

46. 

‘‘අච්ඡරාගණසඞ්ඝුට්ඨං, පිසාචගණයසවිතං; 

වනන්තංයමොහනංනාම, කථංයාත්රාභවිස්සතී’’ති. 

‘‘උජුයකොනාමයසොමග්යගො, අභයානාමසාදිසා; 

රයථොඅකූජයනොනාම, ධම්මචක්යකහිසංයුයතො. 

‘‘හිරීතස්සඅපාලම්යබො, සතයස්සපරිවාරණං; 

ධම්මාහංසාරථිංබූ්රමි, සම්මාදිට්ඨිපුයරජවං. 

‘‘යස්සඑතාදිසංයානං, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 

සයවඑයතනයායනන, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති. 

7. වනයරොපසුත්තං 

47. 

‘‘යකසං දිවාචරත්යතොච, සදාපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති; 

ධම්මට්ඨාසීලසම්පන්නා, යකජනාසග්ගගාමියනො’’ති. 

‘‘ආරාමයරොපාවනයරොපා, යයජනායසතුකාරකා; 

පපඤ්චඋදපානඤ්ච, යයදදන්තිඋපස්සයං. 
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‘‘යතසං දිවාචරත්යතොච, සදාපුඤ්ඤං පවඩ්ඪති; 

ධම්මට්ඨාසීලසම්පන්නා, යතජනාසග්ගගාමියනො’’ති. 

8. යජතවනසුත්තං 

48. 

‘‘ඉදඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථං [ආවුට්ඨං(ක.   ධම්මරායජන, .)තිසඤ්ජනනංමම. 

‘‘කම්මං විජ්ජාචධම්යමොච, සීලං ජීවිතමුත්තමං; 

එයතනමච්චාසුජ්ඣන්ති, නයගොත්යතනධයනනවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

යයොනියසොවිචියනධම්මං, එවංතත්ථවිසුජ්ඣති. 

‘‘සාරිපුත්යතොවපඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමනච; 

යයොපිපාරඞ්ගයතොභික්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

9. මච්ඡරිසුත්තං 

49. 

‘‘යයධ මච්ඡරියනොයලොයක, කදරියාපරිභාසකා; 

අඤ්යඤසංදදමානානං, අන්තරායකරානරා. 

‘‘කීදියසො යතසංවිපායකො, සම්පරායයොච කීදියසො; 

භගවන්තංපුට්ඨුමාගම්ම, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

‘‘යයධමච්ඡරියනොයලොයක, කදරියාපරිභාසකා; 

අඤ්යඤසංදදමානානං, අන්තරායකරානරා. 

‘‘නිරයංතිරච්ඡානයයොනිං, යමයලොකංඋපපජ්ජයර; 

සයචඑන්තිමනුස්සත්තං, දලිද්යදජායයරකුයල. 

‘‘යචොළංපිණ්යඩොරතීඛිඩ්ඩා, යත්ථකච්යඡනලබ්භති; 

පරයතොආසීසයර [ආසිංසයර(සී.සයා.කං. .).   බාලා, තම්පියතසං

නලබ්භති; 

දිට්යඨධම්යමසවිපායකො, සම්පරායය [සම්පරායයො (සයා.කං..).   
චදුග්ගතී’’ති. 
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‘‘ඉතියහතංවිජානාම, අඤ්ඤංපුච්ඡාමයගොතම; 

යයධලද්ධාමනුස්සත්තං, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා. 

‘‘බුද්යධ පසන්නාධම්යමච, සඞ්යඝච තිබ්බගාරවා; 

කීදියසොයතසංවිපායකො, සම්පරායයොචකීදියසො; 

භගවන්තංපුට්ඨුමාගම්ම, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

‘‘යයධලද්ධාමනුස්සත්තං, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 

බුද්යධපසන්නාධම්යමච, සඞ්යඝචතිබ්බගාරවා; 

එයත සග්ගා [සග්යග (සී. සයා. කං.   පකාසන්ති, යත්ථ යත
උපපජ්ජයර. 

‘‘සයච එන්ති මනුස්සත්තං, අඩ්යඪආජායයරකුයල; 

යචොළංපිණ්යඩොරතීඛිඩ්ඩා, යත්ථාකච්යඡනලබ්භති. 

‘‘පරසම්භයතසු යභොයගසු, වසවත්තීවයමොදයර; 

දිට්යඨධම්යමසවිපායකො, සම්පරායයචසුග්ගතී’’ති. 

10. ඝටීකාරසුත්තං 

50. 

‘‘අවිහංඋපපන්නායස, විමුත්තාසත්තභික්ඛයවො; 

රාගයදොසපරික්ඛීණා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

‘‘යක ච යත අතරුං පඞ්කං [සඞ්ගං (සී. සයා.  , මච්චුයධයයං

සුදුත්තරං; 

යකහිත්වාමානුසංයදහං, දිබ්බයයොගංඋපච්චගු’’න්ති. 

‘‘උපයකොපලගණ්යඩොච, පුක්කුසාතිචයතතයයො; 

භද්දියයො ඛණ්ඩයදයවො ච, බාහුරග්ගි ච සිඞ්ගියයො [බහුදන්තී ච

පිඞ්ගයයො(සී.  ; 

යතහිත්වාමානුසංයදහං, දිබ්බයයොගංඋපච්චගු’’න්ති. 

‘‘කුසලීභාසසීයතසං, මාරපාසප්පහායිනං; 

කස්සයතධම්මමඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධන’’න්ති. 

‘‘නඅඤ්ඤත්රභගවතා, නාඤ්ඤත්රතවසාසනා; 
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යස්සයතධම්මමඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධනං. 

‘‘යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 

තංයතධම්මංඉධඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධන’’න්ති. 

‘‘ගම්භීරං භාසසීවාචං, දුබ්බිජානං සුදුබ්බුධං; 

කස්සත්වං ධම්මමඤ්ඤාය, වාචංභාසසි ඊදිස’’න්ති. 

‘‘කුම්භකායරො පුයර ආසිං, යවකළිඞ්යග [යවහළිඞ්යග (සී. , 

යවභළිඞ්යග(සයා.කං.   ඝටීකයරො; 

මාතායපත්තිභයරොආසිං, කස්සපස්සඋපාසයකො. 

‘‘විරයතො යමථුනාධම්මා, බ්රහ්මචාරී නිරාමියසො; 

අහුවායතසගායමයයයො, අහුවායතපුයරසඛා. 

‘‘යසොහයමයතපජානාමි, විමුත්යතසත්තභික්ඛයවො; 

රාගයදොසපරික්ඛීයණ, තිණ්යණයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

‘‘එවයමතංතදාආසි, යථාභාසසිභග්ගව; 

කුම්භකායරොපුයරආසි, යවකළිඞ්යගඝටීකයරො; 

මාතායපත්තිභයරොආසි, කස්සපස්සඋපාසයකො. 

‘‘විරයතොයමථුනාධම්මා, බ්රහ්මචාරීනිරාමියසො; 

අහුවායමසගායමයයයො, අහුවායමපුයරසඛා’’ති. 

‘‘එවයමතංපුරාණානං, සහායානංඅහුසඞ්ගයමො; 

උභින්නංභාවිතත්තානං, සරීරන්තිමධාරින’’න්ති. 

ආදිත්තවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආදිත්තංකංදදංඅන්නං, එකමූලඅයනොමියං; 

අච්ඡරාවනයරොපයජතං, මච්ඡයරනඝටීකයරොති. 

6. ජරාවග්යගො 

1. ජරාසුත්තං 

51. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යදවතාසංයුත්තං 

33 

පටුන 

‘‘කංසු යාවජරාසාධු, කංසුසාධුපතිට්ඨිතං; 

කංසුනරානංරතනං, කංසුයචොයරහිදූහර’’න්ති. 

‘‘සීලංයාවජරාසාධු, සද්ධාසාධුපතිට්ඨිතා; 

පඤ්ඤානරානංරතනං, පුඤ්ඤංයචොයරහිදූහර’’න්ති. 

2. අජරසාසුත්තං 

52. 

‘‘කංසු අජරසාසාධු, කංසුසාධු අධිට්ඨිතං; 

කංසුනරානංරතනං, කංසුයචොයරහයහාරිය’’න්ති. 

‘‘සීලං අජරසාසාධු, සද්ධාසාධු අධිට්ඨිතා; 

පඤ්ඤානරානංරතනං, පුඤ්ඤංයචොයරහයහාරිය’’න්ති. 

3. මිත්තසුත්තං 

53. 

‘‘කංසු පවසයතො [පථවයතො (.). ක.   මිත්තං, කංසු මිත්තං සයක

ඝයර; 

කංමිත්තංඅත්ථජාතස්ස, කංමිත්තංසම්පරායික’’න්ති. 

‘‘සත්යථොපවසයතොමිත්තං, මාතාමිත්තංසයකඝයර; 

සහායයො අත්ථජාතස්ස, යහොතිමිත්තං පුනප්පුනං; 

සයංකතානිපුඤ්ඤානි, තංමිත්තංසම්පරායික’’න්ති. 

4. වත්ථුසුත්තං 

54. 

‘‘කංසු වත්ථුමනුස්සානං, කංසූධපරයමො සඛා; 

කංසුභූතාඋපජීවන්ති, යයපාණාපථවිස්සිතා’’ති [පථවිංසිතාති(සී.

සයා.කං..).  . 

‘‘පුත්තා වත්ථු මනුස්සානං, භරියා ච [භරියාව (සී. , භරියා (සයා.

කං.   පරයමොසඛා; 

වුට්ඨිංභූතාඋපජීවන්ති, යයපාණාපථවිස්සිතා’’ති. 

5. පඨමජනසුත්තං 

55. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යදවතාසංයුත්තං 

34 

පටුන 

‘‘කංසුජයනතිපුරිසං, කංසුතස්සවිධාවති; 

කංසුසංසාරමාපාදි, කංසුතස්සමහබ්භය’’න්ති. 

‘‘තණ්හාජයනතිපුරිසං, චිත්තමස්සවිධාවති; 

සත්යතොසංසාරමාපාදි, දුක්ඛමස්සමහබ්භය’’න්ති. 

6. දුති ජනසුත්තං 

56. 

‘‘කංසු ජයනතිපුරිසං, කංසුතස්ස විධාවති; 

කංසුසංසාරමාපාදි, කස්මානපරිමුච්චතී’’ති. 

‘‘තණ්හාජයනතිපුරිසං, චිත්තමස්සවිධාවති; 

සත්යතොසංසාරමාපාදි, දුක්ඛානපරිමුච්චතී’’ති. 

7. තති ජනසුත්තං 

57. 

‘‘කංසු ජයනතිපුරිසං, කංසුතස්ස විධාවති; 

කංසුසංසාරමාපාදි, කංසුතස්සපරායන’’න්ති. 

‘‘තණ්හා ජයනතිපුරිසං, චිත්තමස්සවිධාවති; 

සත්යතොසංසාරමාපාදි, කම්මංතස්සපරායන’’න්ති. 

8. උප්පථසුත්තං 

58. 

‘‘කංසුඋප්පයථොඅක්ඛායතො, කංසුරත්තින්දිවක්ඛයයො; 

කංමලංබ්රහ්මචරියස්ස, කංසිනානමයනොදක’’න්ති. 

‘‘රායගොඋප්පයථොඅක්ඛායතො, වයයොරත්තින්දිවක්ඛයයො; 

ඉත්ථීමලංබ්රහ්මචරියස්ස, එත්ථායංසජ්ජයතපජා; 

තයපොචබ්රහ්මචරියඤ්ච, තංසිනානමයනොදක’’න්ත්න්ත්ති. 

9. දුති සුත්තං 

59. 

‘‘කංසුදුතියා [දුතියං (සයා.කං..).   පුරිසස්සයහොති, කංසුයචනං

පසාසති; 
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කස්සචාභිරයතොමච්යචො, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

‘‘සද්ධාදුතියාපුරිසස්සයහොති, පඤ්ඤායචනංපසාසති; 

නිබ්බානාභිරයතොමච්යචො, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

10. කවිසුත්තං 

60. 

‘‘කංසුනිදානංගාථානං, කංසුතාසංවියඤ්ජනං; 

කංසුසන්නිස්සිතාගාථා, කංසුගාථානමාසයයො’’ති. 

‘‘ඡන්යදො නිදානංගාථානං, අක්ඛරාතාසං වියඤ්ජනං; 

නාමසන්නිස්සිතාගාථා, කවිගාථානමාසයයො’’ති. 

ජරාවග්යගොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

ජරා අජරසාමිත්තං, වත්ථුතීණිජනානිච; 

උප්පයථොචදුතියයොච, කවිනාපූරියතොවග්යගොති. 

7. අද්ධවග්යගො 

1. නාමසුත්තං 

61. 

‘‘කංසු සබ්බංඅද්ධභවි [අන්වභවි(සී.  , කස්මාභියයයොනවිජ්ජති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති [වසමද්ධගූ(ක.  . 

‘‘නාමංසබ්බංඅද්ධභවි, නාමාභියයයොනවිජ්ජති; 

නාමස්සඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති. 

2. චිත්තසුත්තං 

62. 

‘‘යකනස්සුනීයතියලොයකො, යකනස්සුපරිකස්සති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති. 

‘‘චිත්යතනනීයතියලොයකො, චිත්යතනපරිකස්සති; 

චිත්තස්සඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති. 
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3. තණ්හාසුත්තං 

63. 

‘‘යකනස්සුනීයතියලොයකො, යකනස්සුපරිකස්සති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති. 

‘‘තණ්හාය නීයතියලොයකො, තණ්හාය පරිකස්සති; 

තණ්හායඑකධම්මස්ස, සබ්යබවවසමන්වගූ’’ති. 

4. සංය ොජනසුත්තං 

64. 

‘‘කංසු සංයයොජයනොයලොයකො, කංසුතස්සවිචාරණං; 

කස්සස්සුවිප්පහායනන, නිබ්බානංඉතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘නන්දීසංයයොජයනො [නන්දිසංයයොජයනො(සී.සයා. කං.   යලොයකො, 

විතක්කස්සවිචාරණං; 

තණ්හායවිප්පහායනන, නිබ්බානංඉතිවුච්චතී’’ති. 

5. බන්ධනසුත්තං 

65. 

‘‘කංසුසම්බන්ධයනොයලොයකො, කංසුතස්සවිචාරණං; 

කස්සස්සුවිප්පහායනන, සබ්බංඡින්දතිබන්ධන’’න්ති. 

‘‘නන්දීසම්බන්ධයනො යලොයකො, විතක්කස්ස විචාරණං; 

තණ්හායවිප්පහායනන, සබ්බංඡින්දතිබන්ධන’’න්ති. 

6. අත්තහතසුත්තං 

66. 

‘‘යකනස්සුබ්භාහයතොයලොයකො, යකනස්සුපරිවාරියතො; 

යකනසල්යලනඔතිණ්යණො, කස්සධූපායියතොසදා’’ති. 

‘‘මච්චුනාබ්භාහයතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 

තණ්හාසල්යලනඔතිණ්යණො, ඉච්ඡාධූපායියතොසදා’’ති. 

7. උඩ්ඩිතසුත්තං 

67. 
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‘‘යකනස්සු උඩ්ඩියතොයලොයකො, යකනස්සු පරිවාරියතො; 

යකනස්සුපිහියතොයලොයකො, කස්මිංයලොයකොපතිට්ඨියතො’’ති. 

‘‘තණ්හායඋඩ්ඩියතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො; 

මච්චුනාපිහියතොයලොයකො, දුක්යඛයලොයකොපතිට්ඨියතො’’ති. 

8. පිහිතසුත්තං 

68. 

‘‘යකනස්සු පිහියතොයලොයකො, කස්මිංයලොයකො පතිට්ඨියතො; 

යකනස්සුඋඩ්ඩියතොයලොයකො, යකනස්සුපරිවාරියතො’’ති. 

‘‘මච්චුනා පිහියතොයලොයකො, දුක්යඛයලොයකො පතිට්ඨියතො; 

තණ්හායඋඩ්ඩියතොයලොයකො, ජරායපරිවාරියතො’’ති. 

9. ඉච්ඡාසුත්තං 

69. 

‘‘යකනස්සුබජ්ඣතීයලොයකො, කස්සවිනයායමුච්චති; 

කස්සස්සුවිප්පහායනන, සබ්බංඡින්දතිබන්ධන’’න්ති. 

‘‘ඉච්ඡායබජ්ඣතීයලොයකො, ඉච්ඡාවිනයායමුච්චති; 

ඉච්ඡායවිප්පහායනන, සබ්බංඡින්දතිබන්ධන’’න්ති. 

10. යලොකසුත්තං 

70. 

‘‘කස්මිං යලොයකොසමුප්පන්යනො, කස්මිං කුබ්බතිසන්ථවං; 

කස්සයලොයකොඋපාදාය, කස්මිංයලොයකොවිහඤ්ඤතී’’ති. 

‘‘ඡසු යලොයකොසමුප්පන්යනො, ඡසුකුබ්බති සන්ථවං; 

ඡන්නයමවඋපාදාය, ඡසුයලොයකොවිහඤ්ඤතී’’ති. 

අද්ධවග්යගො [අන්වවග්යගො  සී](.  සත්තයමො. 

තස්සුද්දානං– 

නාමංචිත්තඤ්චතණ්හාච, සංයයොජනඤ්චබන්ධනා; 

අබ්භාහතුඩ්ඩියතොපිහියතො, ඉච්ඡායලොයකනයතදසාති. 
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8. යඡත්වාවග්යගො 

1. යඡත්වාසුත්තං 

71. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තං ඨිතායඛොසා යදවතාභගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කංසුයඡත්වා [ඣත්වා (සී. , ඝත්වා (සයා. කං.  එවමුපරිපි  සුඛං

යසති, කංසුයඡත්වානයසොචති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, වධංයරොයචසියගොතමා’’ති. 

‘‘යකොධං යඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වාන යසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සයදවයත; 

වධංඅරියාපසංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති. 

2. රථසුත්තං 

72. 

‘‘කංසුරථස්සපඤ්ඤාණං, කංසුපඤ්ඤාණමග්ගියනො; 

කංසුරට්ඨස්සපඤ්ඤාණං, කංසුපඤ්ඤාණමිත්ථියා’’ති. 

‘‘ධයජො රථස්සපඤ්ඤාණං, ධූයමොපඤ්ඤාණමග්ගියනො; 

රාජාරට්ඨස්සපඤ්ඤාණං, භත්තාපඤ්ඤාණමිත්ථියා’’ති. 

3. විත්තසුත්තං 

73. 

‘‘කංසූධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, කංසුසුචිණ්යණො සුඛමාවහති; 

කංසු හයව සාදුතරං [සාධුතරං (ක.   රසානං, කථංජීවිං [කංසුජීවිං 

(ක.   ජීවිතමාහුයසට්ඨ’’න්ති. 

‘‘සද්ධීධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, ධම්යමොසුචිණ්යණො සුඛමාවහති; 

සච්චංහයවසාදුතරංරසානං, පඤ්ඤාජීවිංජීවිතමාහු යසට්ඨ’’න්ති. 

4. වුට්ඨිසුත්තං 

74. 

‘‘කංසුඋප්පතතංයසට්ඨං, කංසුනිපතතංවරං; 

කංසුපවජමානානං, කංසුපවදතංවර’’න්ති. 

‘‘බීජංඋප්පතතංයසට්ඨං, වුට්ඨිනිපතතංවරා; 
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ගායවොපවජමානානං, පුත්යතොපවදතංවයරොති. 

‘‘විජ්ජාඋප්පතතංයසට්ඨා, අවිජ්ජානිපතතංවරා; 

සඞ්යඝොපවජමානානං, බුද්යධොපවදතංවයරො’’ති. 

5. භීතාසුත්තං 

75. 

‘‘කංසූධභීතාජනතාඅයනකා, 

මග්යගොචයනකායතනප්පවුත්යතො; 

පුච්ඡාමිතංයගොතමභූරිපඤ්ඤ, 

කස්මිංඨියතොපරයලොකංනභායය’’ති. 

‘‘වාචං මනඤ්චපණිධාය සම්මා, 

කායයන පාපානිඅකුබ්බමායනො; 

බව්හන්නපානංඝරමාවසන්යතො, 

සද්යධො මුදූසංවිභාගීවදඤ්ඤූ; 

එයතසුධම්යමසුඨියතොචතූසු, 

ධම්යමඨියතොපරයලොකංනභායය’’ති. 

6. නජීරතිසුත්තං 

76. 

‘‘කංජීරතිකංනජීරති, කංසුඋප්පයථොතිවුච්චති; 

කංසුධම්මානංපරිපන්යථො, කංසුරත්තින්දිවක්ඛයයො; 

කංමලංබ්රහ්මචරියස්ස, කංසිනානමයනොදකං. 

‘‘කතියලොකස්මිංඡිද්දානි, යත්ථවිත්තං [චිත්තං(සී.සයා.කං..).   

නතිට්ඨති; 

භගවන්තංපුට්ඨුමාගම්ම, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

‘‘රූපංජීරතිමච්චානං, නාමයගොත්තංනජීරති; 

රායගොඋප්පයථොතිවුච්චති. 

‘‘යලොයභොධම්මානංපරිපන්යථො, වයයොරත්තින්දිවක්ඛයයො; 

ඉත්ථීමලංබ්රහ්මචරියස්ස, එත්ථායංසජ්ජයතපජා; 

තයපොචබ්රහ්මචරියඤ්ච, තංසිනානමයනොදකං. 
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‘‘ඡයලොකස්මිංඡිද්දානි, යත්ථවිත්තංනතිට්ඨති; 

ආලසයඤ්ච [ආලස්සඤ්ච (සී. .).   පමායදො ච, අනුට්ඨානං

අසංයයමො; 

නිද්දාතන්දී [තන්දි(සී.   චයත ඡිද්යද, සබ්බයසොතංවිවජ්ජයය’’ති. 

7. ඉස්සරි සුත්තං 

77. 

‘‘කංසු ඉස්සරියංයලොයක, කංසුභණ්ඩානමුත්තමං; 

කංසුසත්ථමලංයලොයක, කංසුයලොකස්මිමබ්බුදං. 

‘‘කංසුහරන්තංවායරන්ති, හරන්යතොපනයකොපියයො; 

කංසුපුනප්පුනායන්තං, අභිනන්දන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

‘‘වයසො ඉස්සරියංයලොයක, ඉත්ථී භණ්ඩානමුත්තමං; 

යකොයධොසත්ථමලංයලොයක, යචොරායලොකස්මිමබ්බුදා. 

‘‘යචොරංහරන්තංවායරන්ති, හරන්යතොසමයණොපියයො; 

සමණංපුනප්පුනායන්තං, අභිනන්දන්තිපණ්ඩිතා’’ති. 

8. කාමසුත්තං 

78. 

‘‘කමත්ථකායමො නදයද, කංමච්යචොන පරිච්චයජ; 

කංසුමුඤ්යචයයකලයාණං, පාපිකංනචයමොචයය’’ති. 

‘‘අත්තානංනදයදයපොයසො, අත්තානංනපරිච්චයජ; 

වාචංමුඤ්යචයයකලයාණං, පාපිකඤ්චනයමොචයය’’ති. 

9. පායථ යසුත්තං 

79. 

‘‘කංසුබන්ධතිපායථයයං, කංසුයභොගානමාසයයො; 

කංසුනරංපරිකස්සති, කංසුයලොකස්මිදුජ්ජහං; 

කස්මිංබද්ධාපුථූසත්තා, පායසනසකුණීයථා’’ති. 

‘‘සද්ධා බන්ධති පායථයයං, සිරීයභොගානමාසයයො; 

ඉච්ඡානරංපරිකස්සති, ඉච්ඡායලොකස්මිදුජ්ජහා; 
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ඉච්ඡාබද්ධාපුථූසත්තා, පායසනසකුණීයථා’’ති. 

10. පජ්යජොතසුත්තං 

80. 

‘‘කංසුයලොකස්මිපජ්යජොයතො, කංසුයලොකස්මිජාගයරො; 

කංසුකම්යමසජීවානං, කමස්සඉරියාපයථො. 

‘‘කංසු අලසං අනලසඤ්ච [කං ආලසයානාලසයඤ්ච (ක.  , මාතා

පුත්තංවයපොසති; 

කංභූතාඋපජීවන්ති, යයපාණාපථවිස්සිතා’’ති. 

‘‘පඤ්ඤායලොකස්මිපජ්යජොයතො, සතියලොකස්මිජාගයරො; 

ගායවොකම්යමසජීවානං, සීතස්සඉරියාපයථො. 

‘‘වුට්ඨිඅලසංඅනලසඤ්ච, මාතාපුත්තංවයපොසති; 

වුට්ඨිංභූතාඋපජීවන්ති, යයපාණාපථවිස්සිතා’’ති. 

11. අරණසුත්තං 

81. 

‘‘යකසූධ අරණායලොයක, යකසංවුසිතංන නස්සති; 

යකධඉච්ඡංපරිජානන්ති, යකසංයභොජිස්සියංසදා. 

‘‘කංසු මාතාපිතාභාතා, වන්දන්තිනං පතිට්ඨිතං; 

කංසුඉධජාතිහීනං, අභිවායදන්තිඛත්තියා’’ති. 

‘‘සමණීධඅරණායලොයක, සමණානංවුසිතංනනස්සති; 

සමණාඉච්ඡංපරිජානන්ති, සමණානංයභොජිස්සියංසදා. 

‘‘සමණං මාතාපිතාභාතා, වන්දන්තිනංපතිට්ඨිතං; 

සමණීධජාතිහීනං, අභිවායදන්තිඛත්තියා’’ති. 

යඡත්වාවග්යගොඅට්ඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යඡත්වාරථඤ්චචිත්තඤ්ච, වුට්ඨිභීතානජීරති; 

ඉස්සරංකාමංපායථයයං, පජ්යජොයතොඅරයණනචාති. 
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යදවතාසංයුත්තංසමත්තං. 
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2. යෙවපුත්තසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. පඨමකස්සපසුත්තං 

82. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො කස්සයපො
යදවපුත්යතො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො

යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තංඨියතොයඛොකස්සයපො යදවපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච

– ‘‘භික්ඛුං භගවා පකායසසි, යනො ච භික්ඛුයනො අනුසාස’’න්ති.

‘‘යතනහිකස්සප, තඤ්යඤයවත්ථපටිභාතූ’’ති. 

‘‘සුභාසිතස්සසික්යඛථ, සමණූපාසනස්සච; 

එකාසනස්සචරයහො, චිත්තවූපසමස්සචා’’ති. 

ඉදමයවොචකස්සයපොයදවපුත්යතො; සමනුඤ්යඤොසත්ථාඅයහොසි.
අථ යඛො කස්සයපො යදවපුත්යතො ‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති
භගවන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණං කත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

2. දුති කස්සපසුත්තං 

83. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨියතො යඛො කස්සයපො
යදවපුත්යතො භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘භික්ඛු සියාඣායී විමුත්තචිත්යතො, 

ආකඞ්යඛයචහදයස්සානුපත්තිං; 

යලොකස්සඤත්වාඋදයබ්බයඤ්ච, 

සුයචතයසොඅනිස්සියතොතදානිසංයසො’’ති. 

3. මාඝසුත්තං 

84. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොමායඝො යදවපුත්යතොඅභික්කන්තාය
රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා 

යයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා

එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො මායඝො යදවපුත්යතො

භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි – 

‘‘කංසුයඡත්වාසුඛංයසති, කංසුයඡත්වානයසොචති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, වධංයරොයචසියගොතමා’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යදවපුත්තසංයුත්තං 

44 

පටුන 

‘‘යකොධංයඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වානයසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සවත්රභූ; 

වධංඅරියාපසංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති. 

4. මාගධසුත්තං 

85. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංඨියතොයඛොමාගයධොයදවපුත්යතො 
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කති යලොකස්මිංපජ්යජොතා, යයහියලොයකො පකාසති; 

භවන්තංපුට්ඨුමාගම්ම, කථංජායනමුතංමය’’න්ති. 

‘‘චත්තායරො යලොයකපජ්යජොතා, පඤ්චයමත්ථන විජ්ජති; 

දිවාතපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාතිචන්දිමා. 

‘‘අථඅග්ගිදිවාරත්තිං, තත්ථතත්ථපකාසති; 

සම්බුද්යධොතපතංයසට්යඨො, එසාආභාඅනුත්තරා’’ති. 

5. ොමලිසුත්තං 

86. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො දාමලියදවපුත්යතො අභික්කන්තාය 
රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා

යයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො දාමලි යදවපුත්යතො
භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘කරණීයයමතංබ්රාහ්මයණන, පධානංඅකලාසුනා; 

කාමානංවිප්පහායනන, නයතනාසීසයතභව’’න්ති. 

‘‘නත්ථිකච්චංබ්රාහ්මණස්ස(දාමලීතිභගවා , 

කතකච්යචොහිබ්රාහ්මයණො. 

‘‘යාව නගාධංලභතිනදීසු, 

ආයූහති සබ්බගත්යතභිජන්තු; 

ගාධඤ්චලද්ධානථයලඨියතොයයො, 

නායූහතී පාරගයතොහියසොව [යසොති(සී..).ක. , යහොති(සයා.කං. , 

යසො(?)]. 

‘‘එසූපමාදාමලිබ්රාහ්මණස්ස, 
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ඛීණාසවස්සනිපකස්සඣායියනො; 

පප්පුයයජාතිමරණස්සඅන්තං, 

නායූහතීපාරගයතොහියසො’’ති [යහොතීති(සයා. කං.  . 

6. කාමෙසුත්තං 

87. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තංඨියතොයඛො කාමයදොයදවපුත්යතො

භගවන්තංඑතදයවොච–‘‘දුක්කරංභගවා, සුදුක්කරංභගවා’’ති. 

‘‘දුක්කරංවාපිකයරොන්ති(කාමදාතිභගවා , 

යසඛාසීලසමාහිතා; 

ඨිතත්තාඅනගාරියුයපතස්ස, 

තුට්ඨියහොතිසුඛාවහා’’ති. 

‘‘දුල්ලභාභගවායදිදංතුට්ඨී’’ති. 

‘‘දුල්ලභංවාපිලභන්ත්න්ත්ති(කාමදාතිභගවා , 

චිත්තවූපසයමරතා; 

යයසංදිවාචරත්යතොච, 

භාවනායරයතොමයනො’’ති. 

‘‘දුස්සමාදහංභගවායදිදංචිත්ත’’න්ති. 

‘‘දුස්සමාදහංවාපිසමාදහන්ත්න්ත්ති(කාමදාතිභගවා , 

ඉන්ද්රියූපසයමරතා; 

යතයඡත්වාමච්චුයනොජාලං, 

අරියාගච්ඡන්තිකාමදා’’ති. 

‘‘දුග්ගයමො භගවාවිසයමොමග්යගො’’ති. 

‘‘දුග්ගයමවිසයමවාපි, අරියාගච්ඡන්තිකාමද; 

අනරියාවිසයමමග්යග, පපතන්තිඅවංසිරා; 

අරියානංසයමොමග්යගො, අරියාහිවිසයමසමා’’ති. 

7. පඤ්ොලෙණ්ඩසුත්තං 

88. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨියතො යඛො පඤ්චාලචණ්යඩො

යදවපුත්යතොභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි – 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යදවපුත්තසංයුත්තං 

46 

පටුන 

‘‘සම්බායධවතඔකාසං, අවින්දිභූරියමධයසො; 

යයොඣානමබුජ්ඣි [ඣානමබුධා(ක.සී. , ඣානමබුද්ධි(සයා.කං.

.).ක.   බුද්යධො, පටිලීනනිසයභොමුනී’’ති. 

‘‘සම්බායධවාපිවින්දන්ත්න්ත්ති(පඤ්චාලචණ්ඩාතිභගවා , 

ධම්මංනිබ්බානපත්තියා; 

යයසතිංපච්චලත්ථංසු, 

සම්මායතසුසමාහිතා’’ති. 

8. තා නසුත්තං 

89. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො තායයනො යදවපුත්යතො
පුරාණතිත්ථකයරො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො

යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො තායයනො යදවපුත්යතො භගවයතො සන්තියක
ඉමාගාථායයො අභාසි– 

‘‘ඡින්දයසොතංපරක්කම්ම, කායමපනුදබ්රාහ්මණ; 

නප්පහායමුනීකායම, යනකත්තමුපපජ්ජති. 

‘‘කයිරායචකයිරායථනං, දළ්හයමනංපරක්කයම; 

සිථියලොහිපරිබ්බායජො, භියයයොආකරයතරජං. 

‘‘අකතං දුක්කටං [දුක්කතං (සී. .).   යසයයයො, පච්ඡා තපති

දුක්කටං; 

කතඤ්චසුකතංයසයයයො, යංකත්වානානුතප්පති. 

‘‘කුයසො යථාදුග්ගහියතො, හත්ථයමවානුකන්තති; 

සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරයායූපකඩ්ඪති. 

‘‘යංකඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකලිට්ඨඤ්චයංවතං; 

සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරියං, නතංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති. 

ඉදමයවොච තායයනො යදවපුත්යතො; ඉදං වත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

අථ යඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන භික්ඛූආමන්යතසි –

‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිං තායයනො නාම යදවපුත්යතො
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පුරාණතිත්ථකයරො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො

යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං

ඨියතො යඛො, භික්ඛයව, තායයනො යදවපුත්යතො මම සන්තියක ඉමා
ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ඡින්දයසොතංපරක්කම්ම, කායමපනුදබ්රාහ්මණ; 

නප්පහායමුනීකායම, යනකත්තමුපපජ්ජති. 

‘‘කයිරායචකයිරායථනං, දළ්හයමනංපරක්කයම; 

සිථියලො හිපරිබ්බායජො, භියයයොආකරයත රජං. 

‘‘අකතංදුක්කටංයසයයයො, පච්ඡාතපතිදුක්කටං; 

කතඤ්චසුකතංයසයයයො, යංකත්වානානුතප්පති. 

‘‘කුයසො යථාදුග්ගහියතො, හත්ථයමවානුකන්තති; 

සාමඤ්ඤංදුප්පරාමට්ඨං, නිරයායූපකඩ්ඪති. 

‘‘යං කඤ්චිසිථිලංකම්මං, සංකලිට්ඨඤ්ච යංවතං; 

සඞ්කස්සරංබ්රහ්මචරියං, නතංයහොතිමහප්ඵල’’න්ති. 

‘‘ඉදමයවොච, භික්ඛයව, තායයනො යදවපුත්යතො, ඉදං වත්වා මං 

අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා තත්යථවන්තරධායි. උග්ගණ්හාථ, 

භික්ඛයව, තායනගාථා; පරියාපුණාථ, භික්ඛයව, තායනගාථා; ධායරථ, 

භික්ඛයව, තායනගාථා. අත්ථසංහිතා, භික්ඛයව, තායනගාථා
ආදිබ්රහ්මචරියිකා’’ති. 

9. ෙන්දිමසුත්තං 

90. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන චන්දිමා
යදවපුත්යතො රාහුනා අසුරින්යදන ගහියතො යහොති. අථ යඛො චන්දිමා
යදවපුත්යතො භගවන්තං අනුස්සරමායනො තායං යවලායං ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘නයමොයතබුද්ධවීරත්ථු, විප්පමුත්යතොසිසබ්බධි; 

සම්බාධපටිපන්යනොස්මි, තස්සයමසරණංභවා’’ති. 

අථ යඛො භගවා චන්දිමං යදවපුත්තං ආරබ්භ රාහුං අසුරින්දං
ගාථාය අජ්ඣභාසි– 
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‘‘තථාගතංඅරහන්තං, චන්දිමාසරණංගයතො; 

රාහුචන්දංපමුඤ්චස්සු, බුද්ධායලොකානුකම්පකා’’ති. 

අථ යඛො රාහු අසුරින්යදො චන්දිමං යදවපුත්තං මුඤ්චිත්වා 

තරමානරූයපො යයන යවපචිත්ති අසුරින්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා සංවිග්යගො යලොමහට්ඨජායතො එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතං යඛො රාහුං අසුරින්දං යවපචිත්ති අසුරින්යදො ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘කංනුසන්තරමායනොව, රාහුචන්දංපමුඤ්චසි; 

සංවිග්ගරූයපොආගම්ම, කංනුභීයතොවතිට්ඨසී’’ති. 

‘‘සත්තධා යමඵයලමුද්ධා, ජීවන්යතොනසුඛං ලයභ; 

බුද්ධගාථාභිගීයතොම්හි, යනොයචමුඤ්යචයයචන්දිම’’න්ති. 

10. සූරි සුත්තං 

91. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන සූරියයො
යදවපුත්යතො රාහුනා අසුරින්යදන ගහියතො යහොති. අථ යඛො සූරියයො
යදවපුත්යතො භගවන්තං අනුස්සරමායනො තායං යවලායං ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘නයමොයතබුද්ධවීරත්ථු, විප්පමුත්යතොසිසබ්බධි; 

සම්බාධපටිපන්යනොස්මි, තස්සයමසරණංභවා’’ති. 

අථයඛොභගවාසූරියංයදවපුත්තංආරබ්භරාහුංඅසුරින්දංගාථාහි 

අජ්ඣභාසි– 

‘‘තථාගතං අරහන්තං, සූරියයොසරණංගයතො; 

රාහු සූරියං [සුරියං (සී. සයා. කං. .).   පමුඤ්චස්සු, බුද්ධා
යලොකානුකම්පකා. 

‘‘යයොඅන්ධකායරතමසිපභඞ්කයරො, 

යවයරොචයනොමණ්ඩලීඋග්ගයතයජො; 

මා රාහුගිලීචරමන්තලික්යඛ, 

පජංමමංරාහුපමුඤ්චසූරිය’’න්ති. 

අථ යඛො රාහු අසුරින්යදො සූරියං යදවපුත්තං මුඤ්චිත්වා

තරමානරූයපො යයන යවපචිත්ති අසුරින්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා සංවිග්යගො යලොමහට්ඨජායතො එකමන්තං අට්ඨාසි.
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එකමන්තං ඨිතං යඛො රාහුං අසුරින්දං යවපචිත්ති අසුරින්යදො ගාථාය 
අජ්ඣභාසි– 

‘‘කංනුසන්තරමායනොව, රාහුසූරියංපමුඤ්චසි; 

සංවිග්ගරූයපොආගම්ම, කංනුභීයතොවතිට්ඨසී’’ති. 

‘‘සත්තධා යමඵයලමුද්ධා, ජීවන්යතොනසුඛං ලයභ; 

බුද්ධගාථාභිගීයතොම්හි, යනොයචමුඤ්යචයයසූරිය’’න්ති. 

පඨයමොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවකස්සපාචමායඝොච, මාගයධොදාමලිකාමයදො; 

පඤ්චාලචණ්යඩොතායයනො, චන්දිමසූරියයනයතදසාති. 

2. අනාථපිණ්ඩිකවග්යගො 

1. ෙන්දිමසසුත්තං 

92. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො චන්දිමයසො [චන්දිමායසො (ක.   
යදවපුත්යතො අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො

යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. 
එකමන්තංඨියතොයඛොචන්දිමයසොයදවපුත්යතොභගවයතො සන්තියක
ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යතහියසොත්ථිංගමිස්සන්ති, කච්යඡවාමකයසමගා; 

ඣානානිඋපසම්පජ්ජ, එයකොදිනිපකාසතා’’ති. 

‘‘යතහිපාරංගමිස්සන්ති, යඡත්වාජාලංවඅම්බුයජො; 

ඣානානිඋපසම්පජ්ජ, අප්පමත්තාරණඤ්ජහා’’ති. 

2. යවණ්ඩුසුත්තං 

93. එකමන්තං ඨියතොයඛොයවණ්ඩු [යවණ්හු (සී.   යදවපුත්යතො
භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සුඛිතාව යත [සුඛිතා වත යත (සී. සයා. කං.   මනුජා, සුගතං

පයිරුපාසිය; 

යුඤ්ජං [යුජ්ජ (සී. , යුඤ්ජ (සයා. කං. .).   යගොතමසාසයන, 
අප්පමත්තානුසික්ඛයර’’ති. 
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‘‘යය යම පවුත්යත සිට්ඨිපයද [සත්ථිපයද (සී. සයා. කං. .).   

(යවණ්ඩූතිභගවා , 

අනුසික්ඛන්තිඣායියනො; 

කායලයතඅප්පමජ්ජන්තා, 

නමච්චුවසගාසියු’’න්ති. 

3. දීඝලට්ඨිසුත්තං 

94. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප. අථ යඛො දීඝලට්ඨි යදවපුත්යතො
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං

යවළුවනංඔභායසත්වායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො 
දීඝලට්ඨියදවපුත්යතොභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘භික්ඛුසියාඣායීවිමුත්තචිත්යතො, 

ආකඞ්යඛයචහදයස්සානුපත්තිං; 

යලොකස්සඤත්වාඋදයබ්බයඤ්ච, 

සුයචතයසොඅනිස්සියතොතදානිසංයසො’’ති. 

4. නන්ෙනසුත්තං 

95. එකමන්තං ඨියතො යඛො නන්දයනො යදවපුත්යතො භගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘පුච්ඡාමිතංයගොතමභූරිපඤ්ඤ, 

අනාවටංභගවයතොඤාණදස්සනං; 

කථංවිධං සීලවන්තංවදන්ති, 

කථංවිධංපඤ්ඤවන්තංවදන්ති; 

කථංවියධොදුක්ඛමතිච්චඉරියති, 

කථංවිධංයදවතාපූජයන්තී’’ති. 

‘‘යයොසීලවාපඤ්ඤවාභාවිතත්යතො, 

සමාහියතොඣානරයතොසතීමා; 

සබ්බස්සයසොකාවිගතාපහීනා, 

ඛීණාසයවොඅන්තිමයදහධාරී. 

‘‘තථාවිධංසීලවන්තංවදන්ති, 
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තථාවිධංපඤ්ඤවන්තංවදන්ති; 

තථාවියධොදුක්ඛමතිච්චඉරියති, 

තථාවිධංයදවතාපූජයන්තී’’ති. 

5. ෙන්ෙනසුත්තං 

96. එකමන්තං ඨියතො යඛො චන්දයනො යදවපුත්යතො භගවන්තං
ගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘කථංසු [යකොසුධ(සී.   තරතිඔඝං, රත්තින්දිවමතන්දියතො; 

අප්පතිට්යඨඅනාලම්යබ, යකොගම්භීයරනසීදතී’’ති. 

‘‘සබ්බදාසීලසම්පන්යනො, පඤ්ඤවාසුසමාහියතො; 

ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, ඔඝංතරතිදුත්තරං. 

‘‘විරයතො කාමසඤ්ඤාය, රූපසංයයොජනාතියගො; 

නන්දීරාගපරික්ඛීයණො, යසොගම්භීයරනසීදතී’’ති. 

6. වාසුෙත්තසුත්තං 

97. එකමන්තං ඨියතො යඛො වාසුදත්යතො යදවපුත්යතො භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොව [ඩය්හමායනව (සබ්බත්ථ   

මත්ථයක; 

කාමරාගප්පහානාය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

‘‘සත්තියාවියඔමට්යඨො, ඩය්හමායනොවමත්ථයක; 

සක්කායදිට්ඨිප්පහානාය, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

7. සුබ්රහ්මසුත්තං 

98. එකමන්තං ඨියතො යඛො සුබ්රහ්මා යදවපුත්යතො භගවන්තං
ගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘නිච්චං උත්රස්තමිදං චිත්තං, නිච්චං උබ්බිග්ගමිදං [උබ්බිග්ගිදං

(මහාසතිපට්ඨානසුත්තවණ්ණනායං   මයනො; 

අනුප්පන්යනසු කච්යඡසු [කච්යචසු(බහූසු  , අයථොඋප්පතියතසුච; 

සයචඅත්ථිඅනුත්රස්තං, තංයමඅක්ඛාහිපුච්ඡියතො’’ති. 
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‘‘නාඤ්ඤත්ර යබොජ්ඣා තපසා [යබොජ්ඣඞ්ගතපසා (සී. සයා. කං.

.).  , නාඤ්ඤත්රින්ද්රියසංවරා; 

නාඤ්ඤත්රසබ්බනිස්සග්ගා, යසොත්ථිංපස්සාමි පාණින’’න්ති. 

‘‘ඉදමයවොච…යප.…තත්යථවන්තරධායී’’ති. 

8. කකුධසුත්තං 

99. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සායකයත විහරති
අඤ්ජනවයන මිගදායය. අථ යඛො කකුයධො යදවපුත්යතො
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං

අඤ්ජනවනං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතොයඛොකකුයධොයදවපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච–

‘‘නන්දසි, සමණා’’ති? ‘‘කංලද්ධා, ආවුයසො’’ති? ‘‘යතනහි, සමණ, 

යසොචසී’’ති? ‘‘කං ජීයිත්ථ, ආවුයසො’’ති? ‘‘යතන හි, සමණ, යනව

නන්දසිනච [යනව(සී.සයා.කං.   යසොචසී’’ති? ‘‘එවමාවුයසො’’ති. 

‘‘කච්චි ත්වං අනයඝො [අනියඝො (සබ්බත්ථ   භික්ඛු, කච්චි නන්දී 

[නන්දි(සී.සයා. කං.   නවිජ්ජති; 

කච්චිතංඑකමාසීනං, අරතීනාභිකීරතී’’ති. 

‘‘අනයඝොයවඅහංයක්ඛ, අයථොනන්දීනවිජ්ජති; 

අයථොමංඑකමාසීනං, අරතීනාභිකීරතී’’ති. 

‘‘කථංත්වංඅනයඝොභික්ඛු, කථංනන්දීනවිජ්ජති; 

කථංතංඑකමාසීනං, අරතීනාභිකීරතී’’ති. 

‘‘අඝජාතස්සයවනන්දී, නන්දීජාතස්සයවඅඝං; 

අනන්දීඅනයඝොභික්ඛු, එවංජානාහිආවුයසො’’ති. 

‘‘චිරස්සංවතපස්සාමි, බ්රාහ්මණංපරිනිබ්බුතං; 

අනන්දිංඅනඝංභික්ඛුං, තිණ්ණංයලොයක විසත්තික’’න්ත්න්ත්ති. 

9. උත්තරසුත්තං 

100. රාජගහනිදානං. එකමන්තං ඨියතො යඛො උත්තයරො
යදවපුත්යතොභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘උපනීයති ජීවිතමප්පමායු, 
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ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

එතං භයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

පුඤ්ඤානිකයිරාථසුඛාවහානී’’ති. 

‘‘උපනීයතිජීවිතමප්පමායු, 

ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

යලොකාමිසංපජයහසන්තියපක්යඛො’’ති. 

10. අනාථපිණ්ඩිකසුත්තං 

101. එකමන්තං ඨියතො යඛො අනාථපිණ්ඩියකො යදවපුත්යතො
භගවයතො සන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ඉදඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථංධම්මරායජන, .)තිසඤ්ජනනංමම. 

‘‘කම්මං විජ්ජාචධම්යමොච, සීලං ජීවිතමුත්තමං; 

එයතනමච්චාසුජ්ඣන්ති, නයගොත්යතනධයනනවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

යයොනියසො විචියනධම්මං, එවංතත්ථවිසුජ්ඣති. 

‘‘සාරිපුත්යතොවපඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමනච; 

යයොපිපාරඞ්ගයතොභික්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

ඉදමයවොච අනාථපිණ්ඩියකොයදවපුත්යතො. ඉදං වත්වාභගවන්තං 
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

අථ යඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන භික්ඛූආමන්යතසි –

‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිං අඤ්ඤතයරො යදවපුත්යතො අභික්කන්තාය 
රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා

යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා

එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො, භික්ඛයව, යසො 
යදවපුත්යතොමමසන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ඉදඤ්හිතංයජතවනං, ඉසිසඞ්ඝනියසවිතං; 

ආවුත්ථංධම්මරායජන, .)තිසඤ්ජනනංමම. 
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‘‘කම්මංවිජ්ජාචධම්යමොච, සීලංජීවිතමුත්තමං; 

එයතනමච්චාසුජ්ඣන්ති, නයගොත්යතනධයනනවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

යයොනියසොවිචියනධම්මං, එවංතත්ථවිසුජ්ඣති. 

‘‘සාරිපුත්යතොවපඤ්ඤාය, සීයලනඋපසයමනච; 

යයොපිපාරඞ්ගයතොභික්ඛු, එතාවපරයමොසියා’’ති. 

‘‘ඉදමයවොච, භික්ඛයව, යසො යදවපුත්යතො. ඉදං වත්වා මං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මාආනන්යදොභගවන්තං එතදයවොච– ‘‘යසො

හි නූන, භන්යත, අනාථපිණ්ඩියකො යදවපුත්යතො භවිස්සති.
අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති ආයස්මන්යත සාරිපුත්යත අභිප්පසන්යනො

අයහොසී’’ති.‘‘සාධු සාධු, ආනන්ද, යාවතකංයඛො, ආනන්ද, තක්කාය

පත්තබ්බං අනුප්පත්තංතංතයා. අනාථපිණ්ඩියකො හි යසො, ආනන්ද, 
යදවපුත්යතො’’ති. 

අනාථපිණ්ඩිකවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

චන්දිමයසො [චන්දිමායසො(.). ක.   චයවණ්ඩු [යවණ්හු(සී.ක.   ච, 

දීඝලට්ඨිච නන්දයනො; 

චන්දයනොවාසුදත්යතොච, සුබ්රහ්මාකකුයධනච; 

උත්තයරොනවයමොවුත්යතො, දසයමොඅනාථපිණ්ඩියකොති. 

3. නානාතිත්ථි වග්යගො 

1. සිවසුත්තං 

102. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛො සියවො යදවපුත්යතො 
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං

යජතවනංඔභායසත්වායයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො
සියවොයදවපුත්යතොභගවයතොසන්තියකඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 
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‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, පඤ්ඤාලබ්භතිනාඤ්ඤයතො. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසොකමජ්යඣනයසොචති. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතං සද්ධම්මමඤ්ඤාය, ඤාතිමජ්යඣ වියරොචති. 

‘‘සබ්භියරව සමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතං සද්ධම්මමඤ්ඤාය, සත්තාගච්ඡන්ති සුග්ගතිං. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, සත්තාතිට්ඨන්තිසාතත’’න්ති. 

අථයඛොභගවාසිවංයදවපුත්තංගාථායපච්චභාසි– 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්යබථසන්ථවං; 

සතංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

2. යඛමසුත්තං 

103. එකමන්තං ඨියතො යඛො යඛයමො යදවපුත්යතො භගවයතො
සන්තියකඉමා ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘චරන්තිබාලාදුම්යමධා, අමිත්යතයනවඅත්තනා; 

කයරොන්තාපාපකංකම්මං, යංයහොතිකටුකප්ඵලං. 

‘‘නතංකම්මංකතංසාධු, යංකත්වාඅනුතප්පති; 

යස්සඅස්සුමුයඛොයරොදං, විපාකංපටියසවති. 

‘‘තඤ්චකම්මංකතංසාධු, යංකත්වානානුතප්පති; 

යස්සපතීයතොසුමයනො, විපාකංපටියසවති. 

‘‘පටිකච්යචව [පටිගච්යචව (සී.   තං කයිරා, යං ජඤ්ඤා

හිතමත්තයනො; 

නසාකටිකචින්තාය, මන්තාධීයරොපරක්කයම. 
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‘‘යථාසාකටියකොමට්ඨං [පන්ථං (සී. , පසත්ථං (සයා.කං.  , සමං

හිත්වාමහාපථං; 

විසමංමග්ගමාරුය්හ, අක්ඛච්ඡින්යනොවඣායති. 

‘‘එවං ධම්මාඅපක්කම්ම, අධම්මමනුවත්තිය; 

මන්යදොමච්චුමුඛංපත්යතො, අක්ඛච්ඡින්යනොවඣායතී’’ති. 

3. යසරීසුත්තං 

104. එකමන්තංඨියතොයඛොයසරීයදවපුත්යතොභගවන්තංගාථාය 
අජ්ඣභාසි– 

‘‘අන්නයමවාභිනන්දන්ති, උභයයයදවමානුසා; 

අථයකොනාමයසොයක්යඛො, යංඅන්නංනාභිනන්දතී’’ති. 

‘‘යයනංදදන්තිසද්ධාය, විප්පසන්යනනයචතසා; 

තයමවඅන්නංභජති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

‘‘තස්මාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාවසුභාසිතමිදං, භන්යත, 
භගවතා– 

‘‘යයනංදදන්තිසද්ධාය, විප්පසන්යනනයචතසා; 

තයමවඅන්නංභජති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

‘‘තස්මාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භන්යත, සිරී [යසරී(සී. සයා.කං..).   නාමරාජා

අයහොසිංදායයකොදානපතිදානස්සවණ්ණවාදී.තස්ස මය්හං, භන්යත, 
චතූසු ද්වායරසු දානං දීයිත්ථ සමණ-බ්රාහ්මණ-කපණද්ධික-

වනිබ්බකයාචකානං. අථ යඛො මං, භන්යත, ඉත්ථාගාරං

උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොච [ඉත්ථාගාරා උපසඞ්කමිත්වා එතදයවොචුං

(ක.   – ‘යදවස්ස යඛො [යදවස්යසව යඛො (ක. සී.   දානං දීයති; 
අම්හාකං දානං න දීයති. සාධු මයම්පි යදවං නිස්සාය දානානි

දයදයයාම, පුඤ්ඤානි කයරයයාමා’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, 
එතදයහොසි – ‘අහං යඛොස්මි දායයකො දානපති දානස්ස වණ්ණවාදී.

දානංදස්සාමාතිවදන්යතකන්ති වයදයය’න්ති? යසොඛ්වාහං, භන්යත, 
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පඨමං ද්වාරං ඉත්ථාගාරස්ස අදාසිං. තත්ථ ඉත්ථාගාරස්ස දානං

දීයිත්ථ; මමදානංපටික්කමි. 

‘‘අථ යඛො මං, භන්යත, ඛත්තියා අනුයන්තා උපසඞ්කමිත්වා

එතදයවොචුං – ‘යදවස්ස යඛො දානං දීයති; ඉත්ථාගාරස්ස දානං දීයති; 
අම්හාකං දානං න දීයති. සාධු මයම්පි යදවං නිස්සාය දානානි

දයදයයාම, පුඤ්ඤානි කයරයයාමා’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, 
එතදයහොසි – ‘අහං යඛොස්මි දායයකො දානපති දානස්ස වණ්ණවාදී.

දානංදස්සාමාතිවදන්යතකන්තිවයදයය’න්ති? යසොඛ්වාහං, භන්යත, 
දුතියං ද්වාරං ඛත්තියානං අනුයන්තානං අදාසිං. තත්ථ ඛත්තියානං

අනුයන්තානංදානංදීයිත්ථ, මමදානංපටික්කමි. 

‘‘අථයඛොමං, භන්යත, බලකායයොඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොච–

‘යදවස්ස යඛො දානං දීයති; ඉත්ථාගාරස්ස දානං දීයති; ඛත්තියානං

අනුයන්තානංදානංදීයති; අම්හාකංදානංනදීයති.සාධුමයම්පියදවං

නිස්සාය දානානි දයදයයාම, පුඤ්ඤානි කයරයයාමා’ති.තස්ස මය්හං, 

භන්යත, එතදයහොසි – ‘අහං යඛොස්මි දායයකො දානපති දානස්ස

වණ්ණවාදී. දානං දස්සාමාති වදන්යත කන්ති වයදයය’න්ති? යසො

ඛ්වාහංභන්යත, තතියංද්වාරං බලකායස්සඅදාසිං.තත්ථබලකායස්ස

දානංදීයිත්ථ, මමදානංපටික්කමි. 

‘‘අථ යඛො මං, භන්යත, බ්රාහ්මණගහපතිකා උපසඞ්කමිත්වා

එතදයවොචුං – ‘යදවස්ස යඛො දානං දීයති; ඉත්ථාගාරස්ස දානං දීයති; 

ඛත්තියානං අනුයන්තානං දානං දීයති; බලකායස්ස දානං දීයති; 
අම්හාකං දානං න දීයති. සාධු මයම්පි යදවං නිස්සාය දානානි

දයදයයාම, පුඤ්ඤානි කයරයයාමා’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, 
එතදයහොසි – ‘අහං යඛොස්මි දායයකො දානපති දානස්ස වණ්ණවාදී.

දානංදස්සාමාතිවදන්යතකන්ති වයදයය’න්ති? යසොඛ්වාහං, භන්යත, 
චතුත්ථං ද්වාරං බ්රාහ්මණගහපතිකානං අදාසිං. තත්ථ

බ්රාහ්මණගහපතිකානංදානංදීයිත්ථ, මමදානංපටික්කමි. 

‘‘අථයඛොමං, භන්යත, පුරිසාඋපසඞ්කමිත්වාඑතදයවොචුං – ‘න

යඛො දානියදවස්සයකොචිදානංදීයතී’ති.එවංවුත්තාහං, භන්යත, යත

පුරියස එතදයවොචං – ‘යතන හි, භයණ, යයො බාහියරසු ජනපයදසු

ආයයො සඤ්ජායති තයතො උපඩ්ඪං අන්යතපුයර පයවයසථ, උපඩ්ඪං
තත්යථව දානං යදථ සමණ-බ්රාහ්මණ-කපණද්ධික-වනිබ්බක-

යාචකාන’න්ති. යසො ඛ්වාහං, භන්යත, එවං දීඝරත්තං කතානං
පුඤ්ඤානං එවං දීඝරත්තං කතානං කුසලානං ධම්මානං පරියන්තං
නාධිගච්ඡාමි –එත්තකංපුඤ්ඤන්තිවා එත්තයකොපුඤ්ඤවිපායකොති
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වා එත්තකං සග්යග ඨාතබ්බන්ති වාති. අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, 

භන්යත!යාවසුභාසිතමිදං, භන්යත, භගවතා– 

‘‘යය නංදදන්තිසද්ධාය, විප්පසන්යනන යචතසා; 

තයමවඅන්නංභජති, අස්මිංයලොයකපරම්හිච. 

‘‘තස්මාවියනයයමච්යඡරං, දජ්ජාදානංමලාභිභූ; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

4. ඝටීකාරසුත්තං 

105. එකමන්තං ඨියතො යඛො ඝටීකායරො යදවපුත්යතො භගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘අවිහංඋපපන්නායස, විමුත්තාසත්තභික්ඛයවො; 

රාගයදොසපරික්ඛීණා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

‘‘යකචයතඅතරුංපඞ්කං, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං; 

යකහිත්වාමානුසංයදහං, දිබ්බයයොගංඋපච්චගු’’න්ති. 

‘‘උපයකො පලගණ්යඩො [ඵලගණ්යඩො (ක.   ච, පුක්කුසාති ච යත

තයයො; 

භද්දියයො ඛණ්ඩයදයවො ච, බාහුරග්ගි ච සඞ්ගියයො [බාහුදන්තී ච

පිඞ්ගියයො(සී.සයා.  ; 

යතහිත්වාමානුසංයදහං, දිබ්බයයොගංඋපච්චගු’’න්ති. 

‘‘කුසලීභාසසීයතසං, මාරපාසප්පහායිනං; 

කස්සයතධම්මමඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධන’’න්ති. 

‘‘න අඤ්ඤත්රභගවතා, නාඤ්ඤත්රතව සාසනා; 

යස්සයතධම්මමඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධනං. 

‘‘යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 

තංයතධම්මංඉධඤ්ඤාය, අච්ඡිදුංභවබන්ධන’’න්ති. 

‘‘ගම්භීරං භාසසීවාචං, දුබ්බිජානං සුදුබ්බුධං; 

කස්සත්වංධම්මමඤ්ඤාය, වාචංභාසසිඊදිස’’න්ති. 

‘‘කුම්භකායරොපුයරආසිං, යවකළිඞ්යගඝටීකයරො; 
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මාතායපත්තිභයරොආසිං, කස්සපස්සඋපාසයකො. 

‘‘විරයතොයමථුනාධම්මා, බ්රහ්මචාරීනිරාමියසො; 

අහුවායතසගායමයයයො, අහුවායතපුයරසඛා. 

‘‘යසොහයමයතපජානාමි, විමුත්යතසත්තභික්ඛයවො; 

රාගයදොසපරික්ඛීයණ, තිණ්යණයලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

‘‘එවයමතංතදාආසි, යථාභාසසිභග්ගව; 

කුම්භකායරොපුයරආසි, යවකළිඞ්යගඝටීකයරො. 

‘‘මාතායපත්තිභයරො ආසි, කස්සපස්සඋපාසයකො; 

විරයතොයමථුනාධම්මා, බ්රහ්මචාරීනිරාමියසො; 

අහුවායමසගායමයයයො, අහුවායමපුයරසඛා’’ති. 

‘‘එවයමතංපුරාණානං, සහායානංඅහුසඞ්ගයමො; 

උභින්නංභාවිතත්තානං, සරීරන්තිමධාරින’’න්ති. 

5. ජන්තුසුත්තං 

106. එවං යමසුතං– එකංසමයංසම්බහුලාභික්ඛූ, යකොසයලසු
විහරන්තිහිමවන්තපස්යසඅරඤ්ඤකුටිකාය උද්ධතාඋන්නළාචපලා
මුඛරා විකණ්ණවාචා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා 
විබ්භන්තචිත්තාපාකතින්ද්රියා. 

අථයඛො ජන්තුයදවපුත්යතොතදහුයපොසයථපන්නරයස යයනයත

භික්ඛූයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායතභික්ඛූගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සුඛජීවියනොපුයරආසුං, භික්ඛූයගොතමසාවකා; 

අනිච්ඡාපිණ්ඩයමසනා [පිණ්ඩයමසානා(?)], අනිච්ඡාසයනාසනං; 

යලොයකඅනිච්චතංඤත්වා, දුක්ඛස්සන්තංඅකංසුයත. 

‘‘දුප්යපොසංකත්වාඅත්තානං, ගායමගාමණිකාවිය; 

භුත්වාභුත්වානිපජ්ජන්ති, පරාගායරසුමුච්ඡිතා. 

‘‘සඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිං කත්වා, ඉයධකච්යච වදාමහං [වන්දාමහං

(ක.  ; 

අපවිද්ධාඅනාථායත, යථායපතාතයථවයත [තයථවච (සී.  . 
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‘‘යයයඛොපමත්තාවිහරන්ති, යතයමසන්ධායභාසිතං; 

යයඅප්පමත්තාවිහරන්ති, නයමොයතසංකයරොමහ’’න්ති. 

6. යරොහිතස්සසුත්තං 

107. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං ඨියතො යඛො යරොහිතස්යසො

යදවපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යත්ථ නු යඛො, භන්යත, න

ජායති න ජීයති න මීයති [න ජියයති නමියයති (සයා. කං.ක.   න

චවති න උපපජ්ජති, සක්කා නු යඛො යසො, භන්යත, ගමයනන

යලොකස්ස අන්යතො ඤාතුං වා දට්ඨුං වා පාපුණිතුං වා’’ති? ‘‘යත්ථ

යඛො, ආවුයසො, න ජායතින ජීයතින මීයති න චවති න උපපජ්ජති, 
නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං දට්යඨයයං 
පත්යතයයන්තිවදාමී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාවසුභාසිතමිදං, භන්යත, 

භගවතා–‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතිනජීයතිනමීයතිනචවති

න උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං
දට්යඨයයංපත්යතයයන්තිවදාමී’ති. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භන්යත, යරොහිතස්යසො නාම ඉසි අයහොසිං

යභොජපුත්යතො ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො. තස්ස මය්හං, භන්යත, 

එවරූයපො ජයවො අයහොසි; යසයයථාපිනාම දළ්හධම්මා [දළ්හධම්යමො
(සබ්බත්ථ  ටීකා ච යමොග්ගල්ලානබයාකරණං ච ඔයලොයකතබ්බං  
ධනුග්ගයහො සුසික්ඛියතො කතහත්යථො කතයයොග්යගො කතූපාසයනො
ලහුයකන අසයනන අප්පකසියරයනව තිරියං තාලච්ඡායං

අතිපායතයය. තස්සමය්හං, භන්යත, එවරූයපොපදවීතිහායරොඅයහොසි; 

යසයයථාපිනාමපුරත්ථිමා සමුද්දාපච්ඡියමොසමුද්යදො.තස්සමය්හං, 

භන්යත, එවරූපං ඉච්ඡාගතං උප්පජ්ජි – ‘අහං ගමයනන යලොකස්ස

අන්තං පාපුණිස්සාමී’ති. යසො ඛ්වාහං, භන්යත, එවරූයපන ජයවන 
සමන්නාගයතො එවරූයපන ච පදවීතිහායරන අඤ්ඤයත්රව අසිත-.)ත-
ඛායිත-සායිතා අඤ්ඤත්ර උච්චාර-පස්සාවකම්මා අඤ්ඤත්ර
නිද්දාකලමථපටිවියනොදනා වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී වස්සසතං
ගන්ත්වාඅප්පත්වාවයලොකස්සඅන්තංඅන්තරාවකාලඞ්කයතො. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාවසුභාසිතමිදං, භන්යත, 

භගවතා–‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතිනජීයතිනමීයතිනචවති

න උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තං ඤායතයයං
දට්යඨයයංපත්යතයයන්තිවදාමී’’’ති. 

‘‘නයඛො පනාහං, ආවුයසො, අප්පත්වායලොකස්ස අන්තංදුක්ඛස්ස

අන්තකරියං වදාමි. අපි ච ඛ්වාහං, ආවුයසො, ඉමස්මිංයයව 
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බයාමමත්යත කයළවයර සසඤ්ඤිම්හි සමනයක යලොකඤ්ච
පඤ්ඤයපමි යලොකසමුදයඤ්ච යලොකනියරොධඤ්ච
යලොකනියරොධගාමිනිඤ්චපටිපදන්ති. 

‘‘ගමයනනනපත්තබ්යබො, යලොකස්සන්යතොකුදාචනං; 

නචඅප්පත්වායලොකන්තං, දුක්ඛාඅත්ථිපයමොචනං. 

‘‘තස්මා හයවයලොකවිදූ සුයමයධො, 

යලොකන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො; 

යලොකස්සඅන්තංසමිතාවිඤත්වා, 

නාසීසතියලොකමිමංපරඤ්චා’’ති. 

7. නන්ෙසුත්තං 

108. එකමන්තං ඨියතො යඛො නන්යදො යදවපුත්යතො භගවයතො
සන්තියකඉමං ගාථංඅභාසි– 

‘‘අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, 

වයයොගුණාඅනුපුබ්බංජහන්ති; 

එතං භයංමරයණ යපක්ඛමායනො, 

පුඤ්ඤානිකයිරාථසුඛාවහානී’’ති. 

‘‘අච්යචන්තිකාලාතරයන්තිරත්තියයො, 

වයයොගුණාඅනුපුබ්බංජහන්ති; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 

යලොකාමිසංපජයහසන්තියපක්යඛො’’ති. 

8. නන්දිවිසාලසුත්තං 

109. එකමන්තං ඨියතො යඛො නන්දිවිසායලො යදවපුත්යතො
භගවන්තං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘චතුචක්කංනවද්වාරං, පුණ්ණංයලොයභනසංයුතං; 

පඞ්කජාතංමහාවීර, කථංයාත්රාභවිස්සතී’’ති. 

‘‘යඡත්වානද්ධිංවරත්තඤ්ච, ඉච්ඡායලොභඤ්චපාපකං; 

සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, එවංයාත්රාභවිස්සතී’’ති. 
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9. සුසිමසුත්තං 

110. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොආයස්මා ආනන්යදොයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං ආනන්දං භගවා

එතදයවොච–‘‘තුය්හම්පි යනො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතොරුච්චතී’’ති? 

‘‘කස්ස හි නාම, භන්යත, අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස

අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස ආයස්මා සාරිපුත්යතො න රුච්යචයය? 

පණ්ඩියතො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. මහාපඤ්යඤො, භන්යත, 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො. පුථුපඤ්යඤො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. 

හාසපඤ්යඤො [හාසුපඤ්යඤො (සී.  , භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො.

ජවනපඤ්යඤො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. තික්ඛපඤ්යඤො, 

භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, භන්යත, 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අප්පිච්යඡො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො.

සන්තුට්යඨො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. පවිවිත්යතො, භන්යත, 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො. අසංසට්යඨො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. 

ආරද්ධවීරියයො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. වත්තා, භන්යත, 

ආයස්මාසාරිපුත්යතො. වචනක්ඛයමො, භන්යත, ආයස්මාසාරිපුත්යතො.

යචොදයකො, භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො. පාපගරහී, භන්යත, 

ආයස්මා සාරිපුත්යතො. කස්ස හි නාම, භන්යත, අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස 
අමූළ්හස්ස අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස ආයස්මා සාරිපුත්යතො න

රුච්යචයයා’’ති? 

‘‘එවයමතං, ආනන්ද, එවයමතං, ආනන්ද! කස්ස හි නාම, 

ආනන්ද, අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස

සාරිපුත්යතො න රුච්යචයය? පණ්ඩියතො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො.

මහාපඤ්යඤො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. පුථුපඤ්යඤො, ආනන්ද, 

සාරිපුත්යතො. හාසපඤ්යඤො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. ජවනපඤ්යඤො, 

ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. තික්ඛපඤ්යඤො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො.

නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. අප්පිච්යඡො, ආනන්ද, 

සාරිපුත්යතො. සන්තුට්යඨො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. පවිවිත්යතො, 

ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. අසංසට්යඨො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. 

ආරද්ධවීරියයො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො.වත්තා, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො.

වචනක්ඛයමො, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. යචොදයකො, ආනන්ද, 

සාරිපුත්යතො. පාපගරහී, ආනන්ද, සාරිපුත්යතො. කස්ස හි නාම, 

ආනන්ද, අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස

සාරිපුත්යතොනරුච්යචයයා’’ති? 
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අථ යඛො සුසියමො [සුසීයමො (සී.   යදවපුත්යතො ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස වණ්යණ භඤ්ඤමායන මහතියා යදවපුත්තපරිසාය 

පරිවුයතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො සුසියමො
යදවපුත්යතොභගවන්තං එතදයවොච– 

‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත. කස්ස හි නාම, භන්යත, 

අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස ආයස්මා 

සාරිපුත්යතො න රුච්යචයය? පණ්ඩියතො, භන්යත, ආයස්මා

සාරිපුත්යතො. මහාපඤ්යඤො, භන්යත, පුථුපඤ්යඤො, භන්යත, 

හාසපඤ්යඤො, භන්යත, ජවනපඤ්යඤො, භන්යත, තික්ඛපඤ්යඤො, 

භන්යත, නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, භන්යත, අප්පිච්යඡො, භන්යත, 

සන්තුට්යඨො, භන්යත, පවිවිත්යතො, භන්යත, අසංසට්යඨො, භන්යත, 

ආරද්ධවීරියයො, භන්යත, වත්තා, භන්යත, වචනක්ඛයමො, භන්යත, 

යචොදයකො, භන්යත, පාපගරහී, භන්යත, ආයස්මාසාරිපුත්යතො.කස්ස

හි නාම, භන්යත, අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස

අවිපල්ලත්ථචිත්තස්සආයස්මා සාරිපුත්යතොනරුච්යචයය? 

‘‘අහම්පි හි, භන්යත, යඤ්ඤයදව යදවපුත්තපරිසං උපසඞ්කමිං, 

එතයදව බහුලං සද්දං සුණාමි – ‘පණ්ඩියතො ආයස්මා සාරිපුත්යතො; 

මහාපඤ්යඤො ආයස්මා, පුථුපඤ්යඤො ආයස්මා, හාසපඤ්යඤො

ආයස්මා, ජවනපඤ්යඤො ආයස්මා, තික්ඛපඤ්යඤො ආයස්මා, 

නිබ්යබධිකපඤ්යඤො ආයස්මා, අප්පිච්යඡො ආයස්මා, සන්තුට්යඨො

ආයස්මා, පවිවිත්යතො ආයස්මා, අසංසට්යඨොආයස්මා, ආරද්ධවීරියයො

ආයස්මා, වත්තා ආයස්මා, වචනක්ඛයමො ආයස්මා, යචොදයකො

ආයස්මා, පාපගරහීආයස්මාසාරිපුත්යතො’ති. කස්සහිනාම, භන්යත, 
අබාලස්ස අදුට්ඨස්ස අමූළ්හස්ස අවිපල්ලත්ථචිත්තස්ස ආයස්මා

සාරිපුත්යතොනරුච්යචයයා’’ති? 

අථ යඛො සුසිමස්ස යදවපුත්තස්ස යදවපුත්තපරිසා ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තමනා පමුදිතා
.)තියසොමනස්සජාතාඋච්චාවචා වණ්ණනිභාඋපදංයසති. 

‘‘යසයයථාපි නාම මණි යවළුරියයො සුයභො ජාතිමා අට්ඨංයසො 
සුපරිකම්මකයතො පණ්ඩුකම්බයලනික්ඛිත්යතො භාසයත චතපයතච

වියරොචති ච; එවයමවං සුසිමස්ස යදවපුත්තස්ස යදවපුත්තපරිසා 
ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්සවණ්යණභඤ්ඤමායනඅත්තමනාපමුදිතා
.)තියසොමනස්සජාතාඋච්චාවචා වණ්ණනිභාඋපදංයසති. 

‘‘යසයයථාපි නාම නික්ඛං ජම්යබොනදං 
දක්ඛකම්මාරපුත්තඋක්කාමුඛසුකුසලසම්පහට්ඨං පණ්ඩුකම්බයල 
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නික්ඛිත්තං භාසයත ච තපයත ච වියරොචති ච; එවයමවං සුසිමස්ස 
යදවපුත්තස්ස යදවපුත්තපරිසා ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස වණ්යණ
භඤ්ඤමායන අත්තමනා පමුදිතා .)තියසොමනස්සජාතා උච්චාවචා
වණ්ණනිභාඋපදංයසති. 

‘‘යසයයථාපි නාම සරදසමයය විද්යධ විගතවලාහයක යදයව

රත්තියාපච්චූසසමයංඔසධිතාරකාභාසයතචතපයත චවියරොචතිච; 

එවයමවං සුසිමස්ස යදවපුත්තස්ස යදවපුත්තපරිසා ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තමනා පමුදිතා
.)තියසොමනස්සජාතාඋච්චාවචා වණ්ණනිභාඋපදංයසති. 

‘‘යසයයථාපි නාම සරදසමයය විද්යධ විගතවලාහයක යදයව

ආදිච්යචො නභං අබ්භුස්සක්කමායනො [අබ්භුස්සුක්කමායනො (සී. සයා.

කං. .). , අබ්භුග්ගමමායනො (දී. නි. 2.258)] සබ්බං ආකාසගතං

තමගතං අභිවිහච්ච භාසයත ච තපයත ච වියරොචති ච; එවයමවං
සුසිමස්ස යදවපුත්තස්ස යදවපුත්තපරිසා ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
වණ්යණ භඤ්ඤමායන අත්තමනා පමුදිතා .)තියසොමනස්සජාතා
උච්චාවචා වණ්ණනිභාඋපදංයසති. 

අථ යඛො සුසියමො යදවපුත්යතො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආරබ්භ
භගවයතො සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතො, සාරිපුත්යතොඅයකොධයනො; 

අප්පිච්යඡොයසොරයතොදන්යතො, සත්ථුවණ්ණාභයතොඉසී’’ති. 

අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආරබ්භ සුසිමං
යදවපුත්තං ගාථායපච්චභාසි– 

‘‘පණ්ඩියතොතිසමඤ්ඤායතො, සාරිපුත්යතොඅයකොධයනො; 

අප්පිච්යඡො යසොරයතො දන්යතො, කාලං කඞ්ඛති සුදන්යතො’’ [කාලං

කඞ්ඛතිභතයකොසුදන්යතො(සී. , කාලංකඞ්ඛතිභාවියතොසුදන්යතො 

(සයා.කං. , කාලංකඞ්ඛතිභතියකොසුදන්යතො(.).   ති. 

10. නානාතිත්ථි සාවකසුත්තං 

111. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප. අථ යඛො සම්බහුලා

නානාතිත්ථියසාවකායදවපුත්තා අසයමොචසහලි [සහලී(සී.සයා.කං.

.).   චනීයකො [නිඞ්යකො(සී..). , නියකො(සයා.කං.   චආයකොටයකො

ච යවගබ්භරි ච [යවටම්බරී ච (සී. සයා.කං. .).   මාණවගාමියයො ච
අභික්කන්තායරත්තියාඅභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යවළුවනං
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ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨියතො යඛො
අසයමො යදවපුත්යතො පූරණං කස්සපං ආරබ්භ භගවයතො සන්තියක
ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘ඉධඡින්දිතමාරියත, හතජානීසුකස්සයපො; 

නපාපංසමනුපස්සති, පුඤ්ඤංවාපනඅත්තයනො; 

සයවවිස්සාසමාචික්ඛි, සත්ථාඅරහතිමානන’’න්ති. 

අථයඛොසහලියදවපුත්යතොමක්ඛලිංයගොසාලංආරබ්භභගවයතො
සන්තියක ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘තයපොජිගුච්ඡායසුසංවුතත්යතො, 

වාචංපහායකලහංජයනන; 

සයමොසවජ්ජාවිරයතොසච්චවාදී, 

නහිනූනතාදිසංකයරොති [නහනුනතාදීපකයරොති (සී.සයා.කං.   
පාප’’න්ති. 

අථයඛොනීයකොයදවපුත්යතොනිගණ්ඨංනාටපුත්තං [නාථපුත්තං
(සී.   ආරබ්භභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යජගුච්ඡී නිපයකොභික්ඛු, චාතුයාමසුසංවුයතො; 

දිට්ඨංසුතඤ්චආචික්ඛං, නහිනූනකබ්බිසීසියා’’ති. 

අථ යඛො ආයකොටයකො යදවපුත්යතො නානාතිත්ථියය ආරබ්භ
භගවයතොසන්තියක ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘පකුධයකොකාතියායනොනිගණ්යඨො, 

යයචාපියමමක්ඛලිපූරණායස; 

ගණස්ස සත්ථායරොසාමඤ්ඤප්පත්තා, 

නහිනූනයතසප්පුරියසහිදූයර’’ති. 

අථයඛොයවගබ්භරියදවපුත්යතොආයකොටකංයදවපුත්තංගාථාය

පච්චභාසි – 

‘‘සහාචරියතන [සහාරයවනාපි (ක.සී. , සගාරයවනාපි (.).   ඡයවො

සිගායලො [සිඞ්ගායලො(ක.  , 

නයකොත්ථුයකොසීහසයමොකදාචි; 
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නග්යගොමුසාවාදීගණස්සසත්ථා, 

සඞ්කස්සරාචායරොනසතංසරික්යඛො’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා යබගබ්භරිං යදවපුත්තං අන්වාවිසිත්වා
භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘තයපොජිගුච්ඡායආයුත්තා, පාලයංපවියවකයං; 

රූයපචයයනිවිට්ඨායස, යදවයලොකාභිනන්දියනො; 

යතයවසම්මානුසාසන්ති, පරයලොකායමාතියා’’ති. 

අථ යඛො භගවා, ‘මායරො අයං පාපිමා’ ඉති විදිත්වා, මාරං
පාපිමන්තංගාථායපච්චභාසි– 

‘‘යයයකචිරූපාඉධවාහුරංවා, 

යයචන්තලික්ඛස්මිංපභාසවණ්ණා; 

සබ්යබවයතයතනමුචිප්පසත්ථා, 

ආමිසංවමච්ඡානංවධායඛිත්තා’’ති. 

අථ යඛො මාණවගාමියයො යදවපුත්යතො භගවන්තං ආරබ්භ
භගවයතොසන්තියකඉමා ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘විපුයලො රාජගහීයානං, ගිරියසට්යඨො පවුච්චති; 

යසයතොහිමවතංයසට්යඨො, ආදිච්යචොඅඝගාමිනං. 

‘‘සමුද්යදො උදධිනං යසට්යඨො, නක්ඛත්තානඤ්ච චන්දිමා 

[නක්ඛත්තානංවචන්දිමා(ක.  ; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅග්යගොපවුච්චතී’’ති. 

නානාතිත්ථියවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සියවොයඛයමොචයසරීච, ඝටීජන්තුචයරොහියතො; 

නන්යදොනන්දිවිසායලොච, සුසියමොනානාතිත්ථියයනයතදසාති. 

යදවපුත්තසංයුත්තංසමත්තං. 
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3. යකොසලසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. ෙහරසුත්තං 

112. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො රාජා පයසනදි

යකොසයලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා 
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘භවම්පි යනො යගොතයමො

අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධොතිපටිජානාතී’’ති? ‘‘යඤ්හි

තං, මහාරාජ, සම්මාවදමායනොවයදයය ‘අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුද්යධො’ති, මයමව [මමං (සබ්බත්ථ   තං සම්මා වදමායනො

වයදයය. අහඤ්හි, මහාරාජ, අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුද්යධො’’ති. 

‘‘යයපි යත, යභො යගොතම, සමණබ්රාහ්මණා සඞ්ඝියනො ගණියනො

ගණාචරියා ඤාතා යසස්සියනො තිත්ථකරා සාධුසම්මතා බහුජනස්ස, 

යසයයථිදං – පූරයණො කස්සයපො, මක්ඛලි යගොසායලො, නිගණ්යඨො

නාටපුත්යතො, සඤ්චයයො යබලට්ඨපුත්යතො, පකුයධො කච්චායයනො, 

අජියතො යකසකම්බයලො; යතපි මයා ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුද්යධොති පටිජානාථා’ති පුට්ඨා සමානා අනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති න පටිජානන්ති. කං පන භවං

යගොතයමොදහයරොයචවජාතියානයවොච පබ්බජ්ජායා’’ති? 

‘‘චත්තායරො යඛොයම, මහාරාජ, දහරාතින උඤ්ඤාතබ්බා, දහරාති

න පරියභොතබ්බා. කතයම චත්තායරො? ඛත්තියයො යඛො, මහාරාජ, 

දහයරොති න උඤ්ඤාතබ්යබො, දහයරොති න පරියභොතබ්යබො. උරයගො

යඛො, මහාරාජ, දහයරොති න උඤ්ඤාතබ්යබො, දහයරොති න

පරියභොතබ්යබො. අග්ගි යඛො, මහාරාජ, දහයරොති න උඤ්ඤාතබ්යබො, 

දහයරොති න පරියභොතබ්යබො. භික්ඛු, යඛො, මහාරාජ, දහයරොති න

උඤ්ඤාතබ්යබො, දහයරොති න පරියභොතබ්යබො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, 

චත්තායරොදහරාතිනඋඤ්ඤාතබ්බා, දහරාතින පරියභොතබ්බා’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා. ඉදං වත්වාන සුගයතො අථාපරං එතදයවොච
සත්ථා– 

‘‘ඛත්තියංජාතිසම්පන්නං, අභිජාතංයසස්සිනං; 

දහයරොතිනාවජායනයය, නනංපරිභයවනයරො. 
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‘‘ඨානඤ්හියසොමනුජින්යදො, රජ්ජංලද්ධානඛත්තියයො; 

යසොකුද්යධොරාජදණ්යඩන, තස්මිංපක්කමයතභුසං; 

තස්මාතංපරිවජ්යජයය, රක්ඛංජීවිතමත්තයනො. 

‘‘ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, යත්ථපස්යසභුජඞ්ගමං; 

දහයරොතිනාවජායනයය, නනංපරිභයවනයරො. 

‘‘උච්චාවයචහි වණ්යණහි, උරයගොචරතියතජසී [යතජසා(සී.ක. , 

යතජසි(.).ක.  ; 

යසොආසජ්ජඩංයසබාලං, නරංනාරිඤ්චඑකදා; 

තස්මාතංපරිවජ්යජයය, රක්ඛංජීවිතමත්තයනො. 

‘‘පහූතභක්ඛංජාලිනං, පාවකංකණ්හවත්තනිං; 

දහයරොතිනාවජායනයය, නනංපරිභයවනයරො. 

‘‘ලද්ධාහියසොඋපාදානං, මහාහුත්වානපාවයකො; 

යසොආසජ්ජඩයහ [දයහ  බාලං, නරංනාරිඤ්ච එකදා; 

තස්මාතංපරිවජ්යජයය, රක්ඛංජීවිතමත්තයනො. 

‘‘වනංයදග්ගිඩහති [දහති(ක.  , පාවයකො කණ්හවත්තනී; 

ජායන්තිතත්ථපායරොහා, අයහොරත්තානමච්චයය. 

‘‘යඤ්ච යඛොසීලසම්පන්යනො, භික්ඛුඩහති යතජසා; 

නතස්සපුත්තාපසයවො, දායාදාවින්දයරධනං; 

අනපච්චාඅදායාදා, තාලාවත්ථූභවන්තියත. 

‘‘තස්මා හිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සං අත්ථමත්තයනො; 

භුජඞ්ගමංපාවකඤ්ච, ඛත්තියඤ්චයසස්සිනං; 

භික්ඛුඤ්චසීලසම්පන්නං, සම්මයදවසමාචයර’’ති. 

එවං වුත්යත, රාජා පයසනදි යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත!යසයයථාපිභන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං [නිකුජ්ජිතං (?)] වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා

විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා

යතලපජ්යජොතං ධායරයය – ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තී’ති; 

එවයමවං භගවතා අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, 

භන්යත, භගවන්තං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යකොසලසංයුත්තං 

69 

පටුන 

උපාසකංමං, භන්යත, භගවාධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං
ගත’’න්ති. 

2. පුරිසසුත්තං 

113. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි

යකොසයලොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘කතිනුයඛො, භන්යත, පුරිසස්ස 
ධම්මා අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය 

අඵාසුවිහාරායා’’ති? 

‘‘තයයොයඛො, මහාරාජ, පුරිසස්සධම්මාඅජ්ඣත්තංඋප්පජ්ජමානා 

උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. කතයම තයයො? 

යලොයභොයඛො, මහාරාජ, පුරිසස්සධම්යමොඅජ්ඣත්තංඋප්පජ්ජමායනො

උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. යදොයසො යඛො, මහාරාජ, 
පුරිසස්ස ධම්යමො අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය

දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. යමොයහො යඛො, මහාරාජ, පුරිසස්ස ධම්යමො 
අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය

අඵාසුවිහාරාය. ඉයම යඛො, මහාරාජ, තයයො පුරිසස්ස ධම්මා
අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය
අඵාසුවිහාරායා’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘යලොයභො යදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 

හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම්ඵල’’න්ති [සප්ඵලන්ති(සයා.

කං.  . 

3. ජරාමරණසුත්තං 

114. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොරාජාපයසනදි

යකොසයලොභගවන්තංඑතදයවොච–‘‘අත්ථිනුයඛො, භන්යත, ජාතස්ස

අඤ්ඤත්ර ජරාමරණා’’ති? ‘‘නත්ථි යඛො, මහාරාජ, ජාතස්ස අඤ්ඤත්ර

ජරාමරණා. යයපි යත, මහාරාජ, ඛත්තියමහාසාලා අඩ්ඪා මහද්ධනා
මහායභොගා පහූතජාතරූපරජතා පහූතවිත්තූපකරණා

පහූතධනධඤ්ඤා, යතසම්පිජාතානංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර ජරාමරණා.යයපි

යත, මහාරාජ, බ්රාහ්මණමහාසාලා…යප.… ගහපතිමහාසාලා අඩ්ඪා
මහද්ධනා මහායභොගා පහූතජාතරූපරජතා පහූතවිත්තූපකරණා

පහූතධනධඤ්ඤා, යතසම්පිජාතානංනත්ථි අඤ්ඤත්රජරාමරණා.යයපි

යත, මහාරාජ, භික්ඛූ අරහන්යතො ඛීණාසවා වුසිතවන්යතො 
කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසංයයොජනා
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සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තා, යතසං පායං කායයො යභදනධම්යමො
නික්යඛපනධම්යමො’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, 

අයථොසරීරම්පිජරංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරංඋයපති, 

සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්තී’’ති. 

4. පි සුත්තං 

115. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොරාජාපයසනදි

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, 

රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –

‘යකසං නු යඛො පියයො අත්තා, යකසං අප්පියයො අත්තා’ති? තස්ස

මය්හං, භන්යත, එතදයහොසි – ‘යය ච යඛො යකචිකායයන දුච්චරිතං

චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, මනසා දුච්චරිතං චරන්ති; යතසං 
අප්පියයො අත්තා’. කඤ්චාපි යත එවං වයදයයං – ‘පියයො යනො

අත්තා’ති, අථයඛොයතසං අප්පියයොඅත්තා.තංකස්සයහතු? යඤ්හි

අප්පියයො අප්පියස්ස කයරයය, තං යත අත්තනාව අත්තයනො

කයරොන්ති; තස්මායතසංඅප්පියයො අත්තා.යයචයඛොයකචිකායයන

සුචරිතං චරන්ති, වාචාය සුචරිතං චරන්ති, මනසා සුචරිතං චරන්ති; 
යතසං පියයො අත්තා.කඤ්චාපි යත එවං වයදයයං – ‘අප්පියයො යනො

අත්තා’ති; අථ යඛො යතසං පියයො අත්තා. තං කස්ස යහතු? යඤ්හි

පියයො පියස්ස කයරයය, තං යත අත්තනාව අත්තයනො කයරොන්ති; 
තස්මායතසංපියයොඅත්තා’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ!යයහියකචි, මහාරාජ, 

කායයන දුච්චරිතංචරන්ති, වාචායදුච්චරිතංචරන්ති, මනසාදුච්චරිතං

චරන්ති; යතසං අප්පියයොඅත්තා.කඤ්චාපියතඑවංවයදයයං–‘පියයො

යනො අත්තා’ති, අථ යඛො යතසං අප්පියයො අත්තා. තං කස්ස යහතු? 

යඤ්හි, මහාරාජ, අප්පියයො අප්පියස්ස කයරයය, තං යත අත්තනාව

අත්තයනො කයරොන්ති; තස්මා යතසං අප්පියයො අත්තා. යය ච යඛො

යකචි, මහාරාජ, කායයන සුචරිතං චරන්ති, වාචාය සුචරිතං චරන්ති, 

මනසා සුචරිතං චරන්ති; යතසං පියයො අත්තා. කඤ්චාපි යත එවං 

වයදයයං– ‘අප්පියයොයනොඅත්තා’ති; අථයඛොයතසංපියයොඅත්තා.

තං කස්ස යහතු? යඤ්හි මහාරාජ, පියයො පියස්ස කයරයය, තං යත

අත්තනාව අත්තයනො කයරොන්ති; තස්මා යතසං පියයො අත්තා’’ති.
ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘අත්තානඤ්යචපියංජඤ්ඤා, නනංපායපනසංයුයජ; 
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නහිතංසුලභංයහොති, සුඛංදුක්කටකාරිනා. 

‘‘අන්තයකනාධිපන්නස්ස, ජහයතොමානුසංභවං; 

කඤ්හිතස්සසකංයහොති, කඤ්චආදායගච්ඡති; 

කඤ්චස්ස අනුගං යහොති, ඡායාව අනපායිනී [අනුපායිනී (සයා.කං.

ක.  . 

‘‘උයභො පුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, යංමච්යචොකුරුයත ඉධ; 

තඤ්හිතස්සසකංයහොති, තඤ්ච [තංව(?)] ආදායගච්ඡති; 

තඤ්චස්ස [තංවස්ස(?)] අනුගංයහොති, ඡායාවඅනපායිනී. 

‘‘තස්මාකයරයයකලයාණං, නිචයංසම්පරායිකං; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්ති පාණින’’න්ත්න්ත්ති. 

5. අත්තරක්ඛිතසුත්තං 

116. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොරාජාපයසනදි 

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, 
රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –

‘යකසංනුයඛොරක්ඛියතොඅත්තා, යකසං අරක්ඛියතොඅත්තා’ති? තස්ස

මය්හං, භන්යත, එතදයහොසි – ‘යය යඛො යකචි කායයන දුච්චරිතං

චරන්ති, වාචාය දුච්චරිතං චරන්ති, මනසා දුච්චරිතං චරන්ති; යතසං 

අරක්ඛියතො අත්තා. කඤ්චාපි යත හත්ථිකායයො වා රක්යඛයය, 

අස්සකායයොවා රක්යඛයය, රථකායයොවාරක්යඛයය, පත්තිකායයො වා

රක්යඛයය; අථ යඛො යතසං අරක්ඛියතො අත්තා. තං කස්ස යහතු? 

බාහිරා යහසා රක්ඛා, යනසා රක්ඛා අජ්ඣත්තිකා; තස්මා යතසං

අරක්ඛියතො අත්තා. යය ච යඛො යකචි කායයන සුචරිතං චරන්ති, 

වාචාය සුචරිතං චරන්ති, මනසා සුචරිතං චරන්ති; යතසං රක්ඛියතො

අත්තා.කඤ්චාපියත යනවහත්ථිකායයොරක්යඛයය, නඅස්සකායයො

රක්යඛයය, නරථකායයොරක්යඛයය, නපත්තිකායයොරක්යඛයය; අථ

යඛො යතසං රක්ඛියතො අත්තා.තං කස්සයහතු? අජ්ඣත්තිකායහසා

රක්ඛා, යනසාරක්ඛාබාහිරා; තස්මායතසංරක්ඛියතො අත්තා’’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ!යයහියකචි, මහාරාජ, 
කායයන දුච්චරිතං චරන්ති…යප.… යතසං අරක්ඛියතො අත්තා. තං

කස්ස යහතු? බාහිරා යහසා, මහාරාජ, රක්ඛා, යනසා රක්ඛා

අජ්ඣත්තිකා; තස්මා යතසං අරක්ඛියතො අත්තා. යය ච යඛො යකචි, 

මහාරාජ, කායයන සුචරිතං චරන්ති, වාචාය සුචරිතං චරන්ති, මනසා

සුචරිතං චරන්ති; යතසං රක්ඛියතො අත්තා. කඤ්චාපි යත යනව
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හත්ථිකායයො රක්යඛයය, න අස්සකායයො රක්යඛයය, න රථකායයො

රක්යඛයය, න පත්තිකායයො රක්යඛයය; අථ යඛො යතසං රක්ඛියතො

අත්තා.තංකස්සයහතු? අජ්ඣත්තිකා යහසා, මහාරාජ, රක්ඛා, යනසා

රක්ඛා බාහිරා; තස්මා යතසං රක්ඛියතො අත්තා’’ති.
ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘කායයනසංවයරොසාධු, සාධුවාචායසංවයරො; 

මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො; 

සබ්බත්ථසංවුයතොලජ්ජී, රක්ඛියතොතිපවුච්චතී’’ති. 

6. අප්පකසුත්තං 

117. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොරාජාපයසනදි 

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, 
රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –
‘අප්පකායතසත්තායලොකස්මිංයයඋළායරඋළායරයභොයගලභිත්වා

න යචවමජ්ජන්ති, නචපමජ්ජන්ති, නචකායමසුයගධංආපජ්ජන්ති, 
න ච සත්යතසු විප්පටිපජ්ජන්ති. අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා
යලොකස්මිං යය උළායර උළායර යභොයග ලභිත්වා මජ්ජන්ති යචව

පමජ්ජන්ති, ච කායමසු ච යගධං ආපජ්ජන්ති, සත්යතසු ච
විප්පටිපජ්ජන්තී’’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ!අප්පකායත, මහාරාජ, 

සත්තා යලොකස්මිං, යය උළායර උළායර යභොයග ලභිත්වා න යචව

මජ්ජන්ති, නචපමජ්ජන්ති, නච කායමසුයගධංආපජ්ජන්ති, න ච
සත්යතසු විප්පටිපජ්ජන්ති. අථ යඛො එයතව බහුතරා සත්තා

යලොකස්මිං, යය උළායර උළායර යභොයග ලභිත්වා මජ්ජන්ති යචව

පමජ්ජන්ති ච කායමසු ච යගධං ආපජ්ජන්ති, සත්යතසු ච
විප්පටිපජ්ජන්තී’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘සාරත්තාකාමයභොයගසු, ගිද්ධාකායමසුමුච්ඡිතා; 

අතිසාරංනබුජ්ඣන්ති, මිගාකූටංවඔඩ්ඩිතං; 

පච්ඡාසංකටුකංයහොති, විපායකොහිස්සපාපයකො’’ති. 

7. අඩ්ඩකරණසුත්තං 

118. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොරාජාපයසනදි

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, අඩ්ඩකරයණ 

[අත්ථකරයණ (සී. සයා. කං. .).   නිසින්යනො පස්සාමි 
ඛත්තියමහාසායලපි බ්රාහ්මණමහාසායලපි ගහපතිමහාසායලපි අඩ්යඪ
මහද්ධයන මහායභොයග පහූතජාතරූපරජයත පහූතවිත්තූපකරයණ
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පහූතධනධඤ්යඤ කාමයහතු කාමනිදානං කාමාධිකරණං 

සම්පජානමුසාභාසන්යත.තස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි– ‘අලං

දානි යම අඩ්ඩකරයණන, භරමුයඛො දානි අඩ්ඩකරයණන
පඤ්ඤායිස්සතී’’’ති. 

‘‘(එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං මහාරාජ!  [( ) සී. .).

යපොත්ථයකසු නත්ථි  යයපි යත, මහාරාජ, ඛත්තියමහාසාලා
බ්රාහ්මණමහාසාලා ගහපතිමහාසාලා අඩ්ඪා මහද්ධනා මහායභොගා
පහූතජාතරූපරජතා පහූතවිත්තූපකරණා පහූතධනධඤ්ඤා කාමයහතු

කාමනිදානං කාමාධිකරණං සම්පජානමුසා භාසන්ති; යතසං තං
භවිස්සතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘සාරත්තාකාමයභොයගසු, ගිද්ධාකායමසුමුච්ඡිතා; 

අතිසාරංනබුජ්ඣන්ති, මච්ඡාඛිප්පංවඔඩ්ඩිතං; 

පච්ඡාසංකටුකංයහොති, විපායකොහිස්සපාපයකො’’ති. 

8. මල්ලිකාසුත්තං 

119. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන රාජා පයසනදි
යකොසයලොමල්ලිකායයදවියාසද්ධිංඋපරිපාසාදවරගයතොයහොති.අථ
යඛොරාජා පයසනදියකොසයලොමල්ලිකංයදවිංඑතදයවොච–‘‘අත්ථිනු

යඛො යත, මල්ලියක, යකොචඤ්යඤො අත්තනා පියතයරො’’ති? ‘‘නත්ථි

යඛො යම, මහාරාජ, යකොචඤ්යඤො අත්තනා පියතයරො. තුය්හං පන, 

මහාරාජ, අත්ථඤ්යඤො යකොචි අත්තනා පියතයරො’’ති? ‘‘මය්හම්පි

යඛො, මල්ලියක, නත්ථඤ්යඤොයකොචිඅත්තනාපියතයරො’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො පාසාදා ඔයරොහිත්වා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි 

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, භන්යත, මල්ලිකාය
යදවියා සද්ධිං උපරිපාසාදවරගයතො මල්ලිකං යදවිං එතදයවොචං –

‘අත්ථි නුයඛොයත, මල්ලියක, යකොචඤ්යඤො අත්තනාපියතයරො’ති? 

එවං වුත්යත, භන්යත, මල්ලිකා යදවී මං එතදයවොච – ‘නත්ථි යඛො

යම, මහාරාජ, යකොචඤ්යඤොඅත්තනා පියතයරො.තුය්හංපන, මහාරාජ, 

අත්ථඤ්යඤො යකොචි අත්තනා පියතයරො’ති? එවං වුත්තාහං, භන්යත, 

මල්ලිකං යදවිං එතදයවොචං – ‘මය්හම්පි යඛො, මල්ලියක, 
නත්ථඤ්යඤොයකොචි අත්තනාපියතයරො’’ති. 

අථ යඛො භගවා එතමත්ථං විදිත්වා තායං යවලායං ඉමං ගාථං
අභාසි– 
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‘‘සබ්බාදිසාඅනුපරිගම්මයචතසා, 

යනවජ්ඣගාපියතරමත්තනාක්වචි; 

එවංපියයොපුථුඅත්තාපයරසං, 

තස්මානහිංයසපරමත්තකායමො’’ති. 

9.  ඤ්ඤසුත්තං 

120. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන රඤ්යඤො

පයසනදිස්ස යකොසලස්සමහායඤ්යඤොපච්චුපට්ඨියතොයහොති, පඤ්ච
චඋසභසතානිපඤ්චචවච්ඡතරසතානි පඤ්චචවච්ඡතරිසතානිපඤ්ච
ච අජසතානි පඤ්ච ච උරබ්භසතානි ථූණූපනීතානි යහොන්ති
යඤ්ඤත්ථාය. යයපිස්ස යත යහොන්ති දාසාති වා යපස්සාති වා 

කම්මකරාතිවා, යතපි දණ්ඩතජ්ජිතාභයතජ්ජිතාඅස්සුමුඛාරුදමානා
පරිකම්මානි කයරොන්ති. 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො යතභික්ඛූභගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස 

මහායඤ්යඤො පච්චුපට්ඨියතො යහොති, පඤ්ච ච උසභසතානි පඤ්ච ච 
වච්ඡතරසතානිපඤ්චචවච්ඡතරිසතානිපඤ්චචඅජසතානිපඤ්චච

උරබ්භසතානි ථූණූපනීතානි යහොන්ති යඤ්ඤත්ථාය. යයපිස්ස යත

යහොන්තිදාසාති වායපස්සාතිවාකම්මකරාතිවා, යතපිදණ්ඩතජ්ජිතා
භයතජ්ජිතාඅස්සුමුඛාරුදමානා පරිකම්මානිකයරොන්තී’’ති. 

අථයඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයො

අභාසි – 

‘‘අස්සයමධංපුරිසයමධං, සම්මාපාසංවාජයපයයංනිරග්ගළ්හං; 

මහායඤ්ඤා මහාරම්භා [වාජයපයයං; නිරග්ගළං මහාරම්භා (ක.  , 
නයතයහොන්තිමහප්ඵලා. 

‘‘අයජළකාචගායවොච, විවිධායත්ථහඤ්ඤයර; 

නතංසම්මග්ගතායඤ්ඤං, උපයන්තිමයහසියනො. 

‘‘යයචයඤ්ඤානිරාරම්භා, යජන්තිඅනුකුලංසදා; 

අයජළකාචගායවොච, විවිධායනත්ථහඤ්ඤයර; 
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එතං සම්මග්ගතායඤ්ඤං, උපයන්ති මයහසියනො. 

‘‘එතංයයජථයමධාවී, එයසොයඤ්යඤොමහප්ඵයලො; 

එතඤ්හියජමානස්ස, යසයයයොයහොතිනපාපියයො; 

යඤ්යඤොචවිපුයලොයහොති, පසීදන්තිචයදවතා’’ති. 

10. බන්ධනසුත්තං 

121. යතනයඛොපනසමයයනරඤ්ඤාපයසනදිනායකොසයලන

මහාජනකායයො බන්ධාපියතො යහොති, අප්යපකච්යච රජ්ජූහි
අප්යපකච්යචඅන්දූහිඅප්යපකච්යච සඞ්ඛලිකාහි. 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය 

චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො යතභික්ඛූභගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, රඤ්ඤා පයසනදිනා යකොසයලන

මහාජනකායයො බන්ධාපියතො, අප්යපකච්යච රජ්ජූහි අප්යපකච්යච
අන්දූහි අප්යපකච්යචසඞ්ඛලිකාහී’’ති. 

අථ යඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමාගාථායයො
අභාසි– 

‘‘න තංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, 

යදායසංදාරුජංපබ්බජඤ්ච; 

සාරත්තරත්තාමණිකුණ්ඩයලසු, 

පුත්යතසුදායරසුචයාඅයපක්ඛා. 

‘‘එතංදළ්හංබන්ධනමාහුධීරා, 

ඔහාරිනංසිථිලංදුප්පමුඤ්චං; 

එතම්පියඡත්වානපරිබ්බජන්ති, 

අනයපක්ඛියනොකාමසුඛංපහායා’’ති. 

පඨයමොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

දහයරොපුරියසොජරා, පියංඅත්තානරක්ඛියතො; 

අප්පකාඅඩ්ඩකරණං, මල්ලිකායඤ්ඤබන්ධනන්ති. 
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2. දුති වග්යගො 

1. සත්තජටිලසුත්තං 

122. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භගවා සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො බහිද්වාරයකොට්ඨයක නිසින්යනො යහොති. අථ 

යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි. 

යතන යඛොපනසමයයනසත්තචජටිලාසත්තච නිගණ්ඨාසත්ත
ච අයචලකා සත්ත ච එකසාටකා සත්ත ච පරිබ්බාජකා

පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමා ඛාරිවිවිධමාදාය [ඛාරිවිධංආදාය (.).  දී.නි.

1.280 තදට්ඨකථාපි ඔයලොයකතබ්බා  භගවයතො අවිදූයර
අතික්කමන්ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො උට්ඨායාසනා
එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලං පථවියං
නිහන්ත්වා යයන යත සත්ත ච ජටිලා සත්ත ච නිගණ්ඨා සත්ත ච
අයචලකා සත්ත ච එකසාටකා සත්ත ච පරිබ්බාජකා යතනඤ්ජලිං

පණායමත්වාතික්ඛත්තුං නාමංසායවසි–‘‘රාජාහං, භන්යත, පයසනදි

යකොසයලො…යප.…රාජාහං, භන්යත, පයසනදි යකොසයලො’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො අචිරපක්කන්යතසු යතසු 

සත්තසු ච ජටියලසු සත්තසු ච නිගණ්යඨසු සත්තසු ච අයචලයකසු 
සත්තසු ච එකසාටයකසු සත්තසු ච පරිබ්බාජයකසු යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො

භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘යයයත, භන්යත, යලොයකඅරහන්යතොවා
අරහත්තමග්ගං වාසමාපන්නාඑයතයතසංඅඤ්ඤතරා’’ති. 

‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං, මහාරාජ, තයා ගිහිනා කාමයභොගිනා 
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතන කාසිකචන්දනං
පච්චනුයභොන්යතන මාලාගන්ධවියලපනං ධාරයන්යතන

ජාතරූපරජතං සාදියන්යතන – ‘ඉයම වා අරහන්යතො, ඉයම වා
අරහත්තමග්ගං සමාපන්නා’’’ති. 

‘‘සංවායසනයඛො, මහාරාජ, සීලංයවදිතබ්බං.තඤ්චයඛොදීයඝන 

අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 

පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන. සංයවොහායරන යඛො, මහාරාජ, 

යසොයචයයං යවදිතබ්බං. තඤ්ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; 

මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො

දුප්පඤ්යඤන. ආපදාසු යඛො, මහාරාජ, ථායමො යවදිතබ්යබො. යසො ච

යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො
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අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන. සාකච්ඡාය, යඛො, 

මහාරාජ, පඤ්ඤා යවදිතබ්බා.සාචයඛොදීයඝනඅද්ධුනා, නඉත්තරං; 

මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො
දුප්පඤ්යඤනා’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතංභන්යත!යාව සුභාසිතමිදං, භන්යත, 

භගවතා – ‘දුජ්ජානංයඛොඑතං, මහාරාජ, තයාගිහිනාකාමයභොගිනා 
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතන කාසිකචන්දනං
පච්චනුයභොන්යතන මාලාගන්ධවියලපනං ධාරයන්යතන

ජාතරූපරජතං සාදියන්යතන – ඉයම වා අරහන්යතො, ඉයම වා

අරහත්තමග්ගං සමාපන්නා’ති. සංවායසන යඛො, මහාරාජ, සීලං

යවදිතබ්බං.තඤ්චයඛොදීයඝනඅද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, 

යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන.

සංයවොහායරන යඛො මහාරාජ, යසොයචයයං යවදිතබ්බං. තඤ්ච යඛො

දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 

පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන. ආපදාසු යඛො, මහාරාජ, ථායමො

යවදිතබ්යබො. යසො ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; 

මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො

දුප්පඤ්යඤන. සාකච්ඡාය යඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤා යවදිතබ්බා. සා ච

යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො

අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤනා’’ති. 

‘‘එයත, භන්යත, මම පුරිසා චරා ඔචරකා ජනපදං ඔචරිත්වා 
ආගච්ඡන්ති. යතහි පඨමං ඔචිණ්ණං අහං පච්ඡා ඔසාපයිස්සාමි 

[ඔයායිස්සාමි(සී. , ඔහයිස්සාමි(සයා.කං.  . ඉදානියත, භන්යත, තං
රයජොජල්ලං පවායහත්වා සුන්හාතා සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ 

ඔදාතවත්ථා [ඔදාතවත්ථවසනා(සී.   පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පිතා
සමඞ්ගීභූතාපරිචායරස්සන්තී’’ති. 

අථයඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයො

අභාසි – 

‘‘නවණ්ණරූයපනනයරොසුජායනො, 

නවිස්සයසඉත්තරදස්සයනන; 

සුසඤ්ඤතානඤ්හිවියඤ්ජයනන, 

අසඤ්ඤතායලොකමිමංචරන්ති. 

‘‘පතිරූපයකොමත්තිකාකුණ්ඩයලොව, 

යලොහඩ්ඪමායසොවසුවණ්ණඡන්යනො; 
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චරන්ති යලොයක [එයක(සී. .).   පරිවාරඡන්නා, 

අන්යතොඅසුද්ධාබහියසොභමානා’’ති. 

2. පඤ්ෙරාජසුත්තං 

123. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චන්නං
රාජූනං පයසනදිපමුඛානං පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතානං
සමඞ්ගීභූතානං පරිචාරයමානානංඅයමන්තරාකථාඋදපාදි – ‘‘කංනු

යඛො කාමානං අග්ග’’න්ති? තයත්රකච්යච [තයත්රයක (සී. .).   

එවමාහංසු – ‘‘රූපා කාමානං අග්ග’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු – 

‘‘සද්දාකාමානං අග්ග’’න්ති.එකච්යචඑවමාහංසු–‘‘ගන්ධාකාමානං

අග්ග’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘රසා කාමානං අග්ග’’න්ති.

එකච්යචඑවමාහංසු – ‘‘යඵොට්ඨබ්බාකාමානංඅග්ග’’න්ති.යයතොයඛො
යතරාජායනොනාසක්ඛිංසුඅඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤායපතුං. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යත රාජායනො එතදයවොච –

‘‘ආයාම, මාරිසා, යයන භගවායතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං එතමත්ථං පටිපුච්ඡිස්සාම. යථා යනොභගවාබයාකරිස්සති

තථානංධායරස්සාමා’’ති [ධායරයයාමාති (සී.සයා.කං..).  . ‘‘එවං, 
මාරිසා’’ති යඛො යත රාජායනො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
පච්චස්යසොසුං. 

අථ යඛො යත පඤ්ච රාජායනො පයසනදිපමුඛා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං 
පඤ්චන්නංරාජූනංපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පිතානංසමඞ්ගීභූතානං
පරිචාරයමානානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘කං නු යඛො කාමානං

අග්ග’න්ති? එකච්යච එවමාහංසු – ‘රූපා කාමානං අග්ග’න්ති.
එකච්යචඑවමාහංසු–‘සද්දාකාමානංඅග්ග’න්ති.එකච්යච එවමාහංසු
–‘ගන්ධාකාමානංඅග්ග’න්ති.එකච්යචඑවමාහංසු–‘රසාකාමානං 
අග්ග’න්ති.එකච්යචඑවමාහංසු – ‘යඵොට්ඨබ්බාකාමානංඅග්ග’න්ති.

කංනුයඛො, භන්යත, කාමානංඅග්ග’’න්ති? 

‘‘මනාපපරියන්තං ඛ්වාහං, මහාරාජ, පඤ්චසු කාමගුයණසු

අග්ගන්ති වදාමි. යතව [යත ච (සී. .). ක. , යය ච (සයා. කං.  , 

මහාරාජ, රූපාඑකච්චස්සමනාපායහොන්ති, යතව [යතච(සී..). ක.   
රූපාඑකච්චස්සඅමනාපායහොන්ති.යයහිචයයොරූයපහිඅත්තමයනො

යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො, යසො යතහි රූයපහි අඤ්ඤං රූපං
උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා න පත්යථති. යත තස්ස රූපා පරමා
යහොන්ති.යතතස්සරූපාඅනුත්තරායහොන්ති. 
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‘‘යතව, මහාරාජ, සද්දාඑකච්චස්සමනාපා යහොන්ති, යතවසද්දා
එකච්චස්ස අමනාපා යහොන්ති. යයහි ච යයො සද්යදහි අත්තමයනො

යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො, යසො යතහි සද්යදහි අඤ්ඤං සද්දං
උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා න පත්යථති. යත තස්ස සද්දා පරමා
යහොන්ති.යතතස්ස සද්දාඅනුත්තරායහොන්ති. 

‘‘යතව, මහාරාජ, ගන්ධා එකච්චස්ස මනාපා යහොන්ති, යතව
ගන්ධා එකච්චස්ස අමනාපා යහොන්ති. යයහි ච යයො ගන්යධහි

අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො, යසො යතහි ගන්යධහි
අඤ්ඤංගන්ධංඋත්තරිතරංවාපණීතතරංවානපත්යථති.යතතස්ස 
ගන්ධාපරමායහොන්ති.යතතස්සගන්ධාඅනුත්තරායහොන්ති. 

‘‘යතව, මහාරාජ, රසා එකච්චස්ස මනාපා යහොන්ති, යතව රසා 
එකච්චස්සඅමනාපායහොන්ති.යයහිචයයොරයසහිඅත්තමයනොයහොති

පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො, යසො යතහිරයසහිඅඤ්ඤංරසංඋත්තරිතරංවා
පණීතතරංවානපත්යථති.යතතස්සරසාපරමා යහොන්ති.යතතස්ස
රසාඅනුත්තරායහොන්ති. 

‘‘යතව, මහාරාජ, යඵොට්ඨබ්බාඑකච්චස්සමනාපායහොන්ති, යතව 

යඵොට්ඨබ්බා එකච්චස්ස අමනාපා යහොන්ති. යයහි ච යයො 

යඵොට්ඨබ්යබහි අත්තමයනො යහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො, යසො යතහි
යඵොට්ඨබ්යබහිඅඤ්ඤං යඵොට්ඨබ්බංඋත්තරිතරංවාපණීතතරංවාන
පත්යථති. යත තස්ස යඵොට්ඨබ්බා පරමා යහොන්ති. යත තස්ස
යඵොට්ඨබ්බාඅනුත්තරා යහොන්තී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන චන්දනඞ්ගලියකො උපාසයකො තස්සං
පරිසායං නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො චන්දනඞ්ගලියකො උපාසයකො
උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා
යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘පටිභාති මං

භගවා, පටිභාති මං සුගතා’’ති. ‘‘පටිභාතු තං චන්දනඞ්ගලිකා’’ති
භගවාඅයවොච. 

අථ යඛො චන්දනඞ්ගලියකො උපාසයකො භගවයතො සම්මුඛා
තදනුරූපායගාථාය අභිත්ථවි– 

‘‘පදුමං යථායකොකනදංසුගන්ධං, 

පායතොසියාඵුල්ලමවීතගන්ධං; 

අඞ්ගීරසංපස්සවියරොචමානං, 

තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්යඛ’’ති. 
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අථ යඛොයතපඤ්චරාජායනොචන්දනඞ්ගලිකං උපාසකංපඤ්චහි
උත්තරාසඞ්යගහි අච්ඡායදසුං. අථ යඛො චන්දනඞ්ගලියකො උපාසයකො
යතහි පඤ්චහිඋත්තරාසඞ්යගහිභගවන්තංඅච්ඡායදසීති. 

3. යෙොණපාකසුත්තං 

124. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන රාජා පයසනදි

යකොසයලො යදොණපාකකුරං [යදොණපාකසුදං (සී. , යදොණපාකං සුදං
(.).   භුඤ්ජති.අථයඛොරාජාපයසනදි යකොසයලොභුත්තාවීමහස්සාසී

යයන භගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. 

අථයඛොභගවාරාජානංපයසනදිංයකොසලංභුත්තාවිංමහස්සාසිං 
විදිත්වාතායංයවලායංඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘මනුජස්සසදාසතීමයතො, 

මත්තංජානයතොලද්ධයභොජයන; 

තනුකස්ස [තනුතස්ස(සී..).   භවන්ති යවදනා, 

සණිකංජීරතිආයුපාලය’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන සුදස්සයනො මාණයවො රඤ්යඤො 
පයසනදිස්ස යකොසලස්ස පිට්ඨියතො ඨියතො යහොති. අථ යඛො රාජා

පයසනදි යකොසයලො සුදස්සනං මාණවං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 

තාත සුදස්සන, භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං පරියාපුණිත්වා මම 

භත්තාභිහායර (භත්තාභිහායර  [( ) සී. සයා. කං. .). යපොත්ථයකසු 

නත්ථි  භාස.අහඤ්චයතයදවසිකංකහාපණසතං(කහාපණසතං  [( ) 
සී.සයා.කං.යපොත්ථයකසුනත්ථි  නිච්චංභික්ඛංපවත්තයිස්සාමී’’ති. 

‘‘එවං යදවා’’ති යඛො සුදස්සයනො මාණයවො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස
යකොසලස්ස පටිස්සුත්වා භගවයතො සන්තියක ඉමං ගාථං
පරියාපුණිත්වාරඤ්යඤොපයසනදිස්සයකොසලස්සභත්තාභිහායරසුදං 
භාසති– 

‘‘මනුජස්ස සදාසතීමයතො, 

මත්තංජානයතොලද්ධයභොජයන; 

තනුකස්ස භවන්තියවදනා, 

සණිකංජීරතිආයුපාලය’’න්ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො අනුපුබ්යබන 

නාළියකොදනපරමතාය [නාළියකොදනමත්තාය (ක.   සණ්ඨාසි. අථ
යඛො රාජාපයසනදියකොසයලොඅපයරනසමයයනසුසල්ලිඛිතගත්යතො
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පාණිනා ගත්තානි අනුමජ්ජන්යතො තායං යවලායං ඉමං උදානං
උදායනසි – ‘‘උභයයන වත මං යසො භගවා අත්යථන අනුකම්පි – 

දිට්ඨධම්මියකනයචවඅත්යථනසම්පරායියකනචා’’ති. 

4. පඨමසඞ්ගාමසුත්තං 

125. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු 
යවයදහිපුත්යතොචතුරඞ්ගිනිංයසනංසන්නය්හිත්වාරාජානංපයසනදිං
යකොසලං අබ්භුයයාසි යයන කාසි. අස්යසොසි යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො – ‘‘රාජා කර මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිංයසනංසන්නය්හිත්වාමමංඅබ්භුයයායතොයයන කාසී’’ති.
අථ යඛොරාජාපයසනදියකොසයලොචතුරඞ්ගිනිංයසනං සන්නය්හිත්වා
රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං පච්චුයයාසි යයනකාසි. 
අථ යඛො රාජා ච මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජා ච
පයසනදි යකොසයලො සඞ්ගායමසුං. තස්මිං යඛො පන සඞ්ගායම රාජා
මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජානං පයසනදිං යකොසලං 

පරායජසි.පරාජියතොචරාජාපයසනදියකොසයලොසකයමව [සඞ්ගාමා 

(ක.   රාජධානිංසාවත්ථිංපච්චුයයාසි [පායාසි(සී. .).  . 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය 
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො යතභික්ඛූභගවන්තං
එතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වා රාජානං පයසනදිං යකොසලං

අබ්භුයයාසි යයන කාසි. අස්යසොසි යඛො, භන්යත, රාජා පයසනදි
යකොසයලො – ‘රාජා කර මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිංයසනංසන්නය්හිත්වාමමංඅබ්භුයයායතොයයනකාසී’ති. 

අථ යඛො, භන්යත, රාජා පයසනදි යකොසයලො චතුරඞ්ගිනිං යසනං 
සන්නය්හිත්වා රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං

පච්චුයයාසි යයන කාසි. අථ යඛො, භන්යත, රාජා ච මාගයධො
අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජා ච පයසනදි යකොසයලො 

සඞ්ගායමසුං. තස්මිං යඛො පන, භන්යත, සඞ්ගායම රාජා මාගයධො
අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජානං පයසනදිං යකොසලං පරායජසි.

පරාජියතොච, භන්යත, රාජාපයසනදියකොසයලොසකයමව රාජධානිං
සාවත්ථිංපච්චුයයාසී’’ති. 
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‘‘රාජා, භික්ඛයව, මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො

පාපමිත්යතො පාපසහායයොපාපසම්පවඞ්යකො; රාජාචයඛො, භික්ඛයව, 

පයසනදි යකොසයලො කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො

කලයාණසම්පවඞ්යකො.අජ්යජව [අජ්ජතඤ්ච(සී..). , අජ්යජවං(සයා.

කං.  , භික්ඛයව, රාජාපයසනදියකොසයලො ඉමංරත්තිං දුක්ඛංයසති
පරාජියතො’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘ජයංයවරංපසවති, දුක්ඛංයසතිපරාජියතො; 

උපසන්යතොසුඛංයසති, හිත්වාජයපරාජය’’න්ති. 

5. දුති සඞ්ගාමසුත්තං 

126. [එත්ථ ‘‘අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො චතුරඞ්ගිනිං
යසනං සන්නය්හිත්වා රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං 
අබ්භුයයාසී’’ති ආදිනා පායඨන භවිතබ්බං. අට්ඨකථායං හි
‘‘අබ්භුයයාසීති පරාජයය ගරහප්පත්යතො…යප.… වුත්තජයකාරණං
සුත්වා අභිඋයයාසී’’ති වුත්තං  අථ යඛො රාජා මාගයධො අජාතසත්තු
යවයදහිපුත්යතොචතුරඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වාරාජානංපයසනදිං
යකොසලං අබ්භුයයාසි යයන කාසි. අස්යසොසි යඛො රාජා පයසනදි
යකොසයලො – ‘‘රාජා කර මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිංයසනං සන්නය්හිත්වාමමංඅබ්භුයයායතොයයනකාසී’’ති.
අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලො චතුරඞ්ගිනිංයසනංසන්නය්හිත්වා
රාජානංමාගධංඅජාතසත්තුංයවයදහිපුත්තං පච්චුය්යාසියයනකාසි.
අථ යඛො රාජා ච මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජා ච 
පයසනදි යකොසයලො සඞ්ගායමසුං. තස්මිං යඛො පන සඞ්ගායම රාජා
පයසනදි යකොසයලො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං

පරායජසි, ජීවග්ගාහඤ්ච නං අග්ගයහසි. අථ යඛො රඤ්යඤො 
පයසනදිස්ස යකොසලස්ස එතදයහොසි – ‘‘කඤ්චාපි යඛො මයායං රාජා 

මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො අදුබ්භන්තස්ස දුබ්භති, අථ ච
පන යම භාගියනයයයො යහොති. යංනූනාහං රඤ්යඤො මාගධස්ස
අජාතසත්තුයනො යවයදහිපුත්තස්ස සබ්බං හත්ථිකායං පරියාදියිත්වා
සබ්බං අස්සකායංපරියාදියිත්වාසබ්බංරථකායං පරියාදියිත්වාසබ්බං 
පත්තිකායං පරියාදියිත්වා ජීවන්තයමව නං ඔසජ්යජයය’’න්ති 

[ඔස්සජ්යජයයන්ති(සී.සයා.කං. .).  . 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො රඤ්යඤො මාගධස්ස
අජාතසත්තුයනො යවයදහිපුත්තස්ස සබ්බං හත්ථිකායං පරියාදියිත්වා
සබ්බංඅස්සකායං පරියාදියිත්වාසබ්බංරථකායංපරියාදියිත්වාසබ්බං

පත්තිකායං පරියාදියිත්වා ජීවන්තයමව නං ඔසජ්ජි [ඔස්සජි (සී. , 

ඔස්සජ්ජි(සයා.කං. .).  . 
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අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයතභික්ඛූ භගවන්තං
එතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිං යසනං සන්නය්හිත්වා රාජානං පයසනදිං යකොසලං 

අබ්භුයයාසි යයන කාසි. අස්යසොසි යඛො, භන්යත, රාජා පයසනදි
යකොසයලො – ‘රාජා කර මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
චතුරඞ්ගිනිංයසනංසන්නය්හිත්වාමමංඅබ්භුයයායතොයයන කාසී’ති.

අථ යඛො, භන්යත, රාජා පයසනදි යකොසයලො චතුරඞ්ගිනිං යසනං
සන්නය්හිත්වා රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං

පච්චුයයාසි යයන කාසි. අථ යඛො, භන්යත, රාජා ච මාගයධො
අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො රාජා ච පයසනදි යකොසයලො

සඞ්ගායමසුං. තස්මිං යඛො පන, භන්යත, සඞ්ගායම රාජා පයසනදි

යකොසයලො රාජානං මාගධං අජාතසත්තුං යවයදහිපුත්තං පරායජසි, 

ජීවග්ගාහඤ්ච නං අග්ගයහසි. අථ යඛො, භන්යත, රඤ්යඤො
පයසනදිස්ස යකොසලස්ස එතදයහොසි – ‘කඤ්චාපි යඛො මයායං රාජා

මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො අදුබ්භන්තස්ස දුබ්භති, අථ ච
පන යම භාගියනයයයො යහොති. යංනූනාහං රඤ්යඤො මාගධස්ස
අජාතසත්තුයනො යවයදහිපුත්තස්ස සබ්බං හත්ථිකායං පරියාදියිත්වා 
සබ්බං අස්සකායං සබ්බං රථකායං සබ්බං පත්තිකායං පරියාදියිත්වා
ජීවන්තයමවනං ඔසජ්යජයය’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, රාජාපයසනදියකොසයලොරඤ්යඤො මාගධස්ස
අජාතසත්තුයනො යවයදහිපුත්තස්ස සබ්බං හත්ථිකායං පරියාදියිත්වා
සබ්බං අස්සකායංපරියාදියිත්වාසබ්බංරථකායංපරියාදියිත්වා සබ්බං 
පත්තිකායංපරියාදියිත්වාජීවන්තයමවනංඔසජ්ජී’’ති.අථයඛොභගවා
එතමත්ථං විදිත්වාතායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘විලුම්පයතවපුරියසො, යාවස්සඋපකප්පති; 

යදාචඤ්යඤවිලුම්පන්ති, යසොවිලුත්යතොවිලුප්පති [විලුම්පති(සී..).

ක.  . 

‘‘ඨානඤ්හිමඤ්ඤතිබායලො, යාවපාපංනපච්චති; 

යදාචපච්චතිපාපං, අථදුක්ඛංනිගච්ඡති. 
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‘‘හන්තාලභති [ලභතිහන්තා (සී. සයා. කං.   හන්තාරං, යජතාරං

ලභයතජයං; 

අක්යකොසයකොචඅක්යකොසං, යරොයසතාරඤ්චයරොසයකො; 

අථකම්මවිවට්යටන, යසොවිලුත්යතොවිලුප්පතී’’ති. 

6. මල්ලිකාසුත්තං 

127. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.අථයඛොඅඤ්ඤතයරොපුරියසොයයනරාජාපයසනදි 

යකොසයලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස

යකොසලස්ස උපකණ්ණයක ආයරොයචසි – ‘‘මල්ලිකා, යදව, යදවී

ධීතරං විජාතා’’ති. එවං වුත්යත, රාජා පයසනදි යකොසයලො 
අනත්තමයනොඅයහොසි. 

අථ යඛො භගවා රාජානං පයසනදිං යකොසලං අනත්තමනතං
විදිත්වාතායං යවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘ඉත්ථීපිහිඑකච්චියා, යසයයායපොසජනාධිප; 

යමධාවිනීසීලවතී, සස්සුයදවාපතිබ්බතා. 

‘‘තස්සා යයොජායතියපොයසො, සූයරොයහොති දිසම්පති; 

තාදිසා සුභගියා [සුභරියාපුත්යතො (ක.   පුත්යතො, රජ්ජම්පි
අනුසාසතී’’ති. 

7. අප්පමාෙසුත්තං 

128. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො
යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නු

යඛො, භන්යත, එයකොධම්යමොයයොඋයභොඅත්යථසමධිග්ගය්හතිට්ඨති

–දිට්ඨධම්මිකඤ්යචව අත්ථංසම්පරායිකඤ්චා’’ති? 

‘‘අත්ථි යඛො, මහාරාජ, එයකො ධම්යමො යයො උයභො අත්යථ
සමධිග්ගය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකඤ්යචව අත්ථං
සම්පරායිකඤ්චා’’ති. 

‘‘කතයමො පන, භන්යත, එයකො ධම්යමො, යයො උයභො අත්යථ
සමධිග්ගය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකඤ්යචව අත්ථං 

සම්පරායිකඤ්චා’’ති? 
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‘‘අප්පමායදො යඛො, මහාරාජ, එයකොධම්යමො, යයොඋයභො අත්යථ
සමධිග්ගය්හ තිට්ඨති–දිට්ඨධම්මිකඤ්යචවඅත්ථංසම්පරායිකඤ්චාති.

යසයයථාපි, මහාරාජ, යානිකානිචි ජඞ්ගලානං [ජඞ්ගමානං (සී. .).   

පාණානං පදජාතානි, සබ්බානිතානිහත්ථිපයදසයමොධානංගච්ඡන්ති, 

හත්ථිපදං යතසං අග්ගමක්ඛායති – යදිදං මහන්තත්යතන; එවයමව

යඛො, මහාරාජ, අප්පමායදො එයකො ධම්යමො, යයො උයභො අත්යථ
සමධිග්ගය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකඤ්යචව අත්ථං
සම්පරායිකඤ්චා’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘ආයුංඅයරොගියංවණ්ණං, සග්ගංඋච්චාකුලීනතං; 

රතියයොපත්ථයන්යතන, උළාරාඅපරාපරා. 

‘‘අප්පමාදංපසංසන්ති, පුඤ්ඤකරියාසුපණ්ඩිතා; 

අප්පමත්යතොඋයභොඅත්යථ, අධිග්ගණ්හාතිපණ්ඩියතො. 

‘‘දිට්යඨ ධම්යමචයයොඅත්යථො, යයොචත්යථො සම්පරායියකො; 

අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති. 

8. කලයාණමිත්තසුත්තං 

129. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොරාජාපයසනදි 

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, 
රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –

‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො, යසො ච යඛො කලයාණමිත්තස්ස

කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස, යනො පාපමිත්තස්ස යනො 
පාපසහායස්සයනොපාපසම්පවඞ්කස්සා’’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ! ස්වාක්ඛායතො, 

මහාරාජ, මයා ධම්යමො. යසො ච යඛො කලයාණමිත්තස්ස

කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස, යනො පාපමිත්තස්ස යනො
පාපසහායස්සයනො පාපසම්පවඞ්කස්සාති. 

‘‘එකමිදාහං, මහාරාජ, සමයං සක්යකසු විහරාමි නගරකං නාම

සකයානං නිගයමො. අථ යඛො, මහාරාජ, ආනන්යදො භික්ඛු යයනාහං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.

එකමන්තංනිසින්යනොයඛො, මහාරාජ, ආනන්යදොභික්ඛුමං එතදයවොච

– ‘උපඩ්ඪමිදං, භන්යත, බ්රහ්මචරියස්ස – යදිදං කලයාණමිත්තතා 
කලයාණසහායතාකලයාණසම්පවඞ්කතා’’’ති. 

‘‘එවං වුත්තාහං, මහාරාජ, ආනන්දං භික්ඛුං එතදයවොචං – ‘මා

යහවං, ආනන්ද, මා යහවං, ආනන්ද! සකලයමව හිදං, ආනන්ද, 
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බ්රහ්මචරියං – යදිදං කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා

කලයාණසම්පවඞ්කතා. කලයාණමිත්තස්යසතං, ආනන්ද, භික්ඛුයනො
පාටිකඞ්ඛං කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස අරියං
අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවස්සති අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං
බහුලීකරිස්සති’’’. 

‘‘කථඤ්ච, ආනන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො 

කලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවති, අරියං 

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං බහුලීකයරොති? ඉධානන්ද, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨිං
භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං 

යවොස්සග්ගපරිණාමිං, සම්මාසඞ්කප්පං භායවති…යප.… සම්මාවාචං
භායවති…යප.… සම්මාකම්මන්තං භායවති…යප.… සම්මාආජීවං
භායවති…යප.… සම්මාවායාමං භායවති…යප.… සම්මාසතිං
භායවති…යප.… සම්මාසමාධිං භායවති වියවකනිස්සිතං

විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. එවං යඛො, 

ආනන්ද, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො

කලයාණසම්පවඞ්යකො අරියං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං භායවති, අරියං 

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං බහුලීකයරොති. තදමිනායපතං, ආනන්ද, 
පරියායයන යවදිතබ්බං යථා සකලයමවිදං බ්රහ්මචරියං – යදිදං
කලයාණමිත්තතාකලයාණසහායතා කලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති. 

‘‘මමඤ්හි, ආනන්ද, කලයාණමිත්තං ආගම්ම ජාතිධම්මා සත්තා 

ජාතියා පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, 

බයාධිධම්මා සත්තා බයාධියතො පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා සත්තා

මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා
සත්තා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති. ඉමිනා

යඛො එතං, ආනන්ද, පරියායයන යවදිතබ්බං යථා සකලයමවිදං 
බ්රහ්මචරියං – යදිදං කලයාණමිත්තතා කලයාණසහායතා 
කලයාණසම්පවඞ්කතා’’ති. 

‘‘තස්මාතිහයත, මහාරාජ, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘කලයාණමිත්යතො 

භවිස්සාමි කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො’ති. එවඤ්හි යත, 

මහාරාජ, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කලයාණමිත්තස්ස යත, මහාරාජ, කලයාණසහායස්ස 
කලයාණසම්පවඞ්කස්සඅයංඑයකො ධම්යමොඋපනිස්සායවිහාතබ්යබො
– අප්පමායදොකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘අප්පමත්තස්ස යත, මහාරාජ, විහරයතො අප්පමාදං උපනිස්සාය, 
ඉත්ථාගාරස්සඅනුයන්තස්සඑවංභවිස්සති–‘රාජායඛොඅප්පමත්යතො
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විහරති, අප්පමාදං උපනිස්සාය. හන්ද, මයම්පි අප්පමත්තා විහරාම, 
අප්පමාදං උපනිස්සායා’’’ති. 

‘‘අප්පමත්තස්ස යත, මහාරාජ, විහරයතො අප්පමාදං උපනිස්සාය, 
ඛත්තියානම්පිඅනුයන්තානංඑවංභවිස්සති–‘රාජායඛො අප්පමත්යතො

විහරති අප්පමාදං උපනිස්සාය. හන්ද, මයම්පි අප්පමත්තා විහරාම, 
අප්පමාදංඋපනිස්සායා’’’ති. 

‘‘අප්පමත්තස්ස යත, මහාරාජ, විහරයතො අප්පමාදං උපනිස්සාය, 
බලකායස්සපි එවං භවිස්සති – ‘රාජා යඛො අප්පමත්යතො විහරති

අප්පමාදංඋපනිස්සාය. හන්ද, මයම්පි අප්පමත්තා විහරාම, අප්පමාදං
උපනිස්සායා’’’ති. 

‘‘අප්පමත්තස්ස යත, මහාරාජ, විහරයතො අප්පමාදං උපනිස්සාය, 

යනගමජානපදස්සපිඑවංභවිස්සති–‘රාජායඛොඅප්පමත්යතොවිහරති, 

අප්පමාදං උපනිස්සාය.හන්ද, මයම්පි අප්පමත්තා විහරාම, අප්පමාදං

උපනිස්සායා’’’ති? 

‘‘අප්පමත්තස්ස යත, මහාරාජ, විහරයතො අප්පමාදං උපනිස්සාය, 
අත්තාපිගුත්යතොරක්ඛියතොභවිස්සති–ඉත්ථාගාරම්පිගුත්තංරක්ඛිතං

භවිස්සති, යකොසයකොට්ඨාගාරම්පි ගුත්තං රක්ඛිතං භවිස්සතී’’ති.
ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘යභොයග පත්ථයමායනන, උළායරඅපරාපයර; 

අප්පමාදංපසංසන්ති, පුඤ්ඤකරියාසුපණ්ඩිතා. 

‘‘අප්පමත්යතොඋයභොඅත්යථ, අධිග්ගණ්හාතිපණ්ඩියතො; 

දිට්යඨ ධම්යමචයයොඅත්යථො, යයොචත්යථො සම්පරායියකො; 

අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති. 

9. පඨමඅපුත්තකසුත්තං 

130. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො දිවා

දිවස්ස යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං

පයසනදිං යකොසලං භගවා එතදයවොච – ‘‘හන්ද, කුයතො නු ත්වං, 

මහාරාජ, ආගච්ඡසිදිවාදිවස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, සාවත්ථියං යසට්ඨි ගහපති කාලඞ්කයතො. තමහං 

අපුත්තකං සාපයතයයං රාජන්යතපුරං අතිහරිත්වා ආගච්ඡාමි. අසීති, 

භන්යත, සතසහස්සානි හිරඤ්ඤස්යසව, යකො පන වායදො රූපියස්ස! 
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තස්ස යඛො පන, භන්යත, යසට්ඨිස්ස ගහපතිස්ස එවරූයපො
භත්තයභොයගො අයහොසි–කණාජකංභුඤ්ජතිබිලඞ්ගදුතියං.එවරූයපො
වත්ථයභොයගො අයහොසි – සාණං ධායරති තිපක්ඛවසනං. එවරූයපො
යානයභොයගො අයහොසි – ජජ්ජරරථයකන යාති පණ්ණඡත්තයකන 
ධාරියමායනනා’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ! අසප්පුරියසො යඛො, 

මහාරාජ, උළායරයභොයගලභිත්වායනවත්තානංසුයඛති.)යණති, න

මාතාපිතයරො සුයඛති .)යණති, න පුත්තදාරං සුයඛති .)යණති, න

දාසකම්මකරයපොරියස සුයඛති .)යණති, න මිත්තාමච්යච සුයඛති

.)යණති, න සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං පතිට්ඨායපති
යසොවග්ගිකංසුඛවිපාකංසග්ගසංවත්තනිකං.තස්සයතයභොයගඑවං

සම්මා අපරිභුඤ්ජියමායන [අපරිභුඤ්ජමායනො (සබ්බත්ථ   රාජායනො
වා හරන්තියචොරාවාහරන්තිඅග්ගිවාඩහතිඋදකංවාවහතිඅප්පියා

වාදායාදාහරන්ති. එවංසයත [එවංසන්යත(සී..).  , මහාරාජ, යභොගා

සම්මා අපරිභුඤ්ජියමානාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යනොපරියභොගං. 

‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, අමනුස්සට්ඨායනයපොක්ඛරණීඅච්යඡොදකා 
සීයතොදකා සායතොදකා යසයතොදකා සුපතිත්ථා රමණීයා. තං ජයනො
යනවහයරයයනපියවයයන නහායයයයනයථාපච්චයංවාකයරයය.

එවඤ්හි තං, මහාරාජ, උදකං සම්මා අපරිභුඤ්ජියමානං 

[අපරිභුඤ්ජමානං (සයා.කං.   පරික්ඛයං ගච්යඡයය, යනොපරියභොගං.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, අසප්පුරියසො උළායර යභොයග ලභිත්වා

යනවත්තානං සුයඛති .)යණති, න මාතාපිතයරො සුයඛති .)යණති, න

පුත්තදාරං සුයඛති.)යණති, නදාසකම්මකරයපොරියසසුයඛති.)යණති, 

නමිත්තාමච්යචසුයඛති.)යණති, නසමණබ්රාහ්මයණසුඋද්ධග්ගිකං
දක්ඛිණං පතිට්ඨායපති යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකං සග්ගසංවත්තනිකං.
තස්ස යත යභොයග එවං සම්මා අපරිභුඤ්ජියමායන රාජායනො වා
හරන්ති යචොරාවාහරන්තිඅග්ගිවාඩහතිඋදකංවාවහතිඅප්පියාවා

දායාදාහරන්ති.එවංසයත [එවංසන්යත (සී..).  , මහාරාජ, යභොගා

සම්මා අපරිභුඤ්ජියමානාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, යනොපරියභොගං. 

‘‘සප්පුරියසොචයඛො, මහාරාජ, උළායරයභොයගලභිත්වාඅත්තානං

සුයඛති .)යණති, මාතාපිතයරො සුයඛති .)යණති, පුත්තදාරං සුයඛති

.)යණති, දාසකම්මකරයපොරියස සුයඛති.)යණති, මිත්තාමච්යචසුයඛති

.)යණති, සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං පතිට්ඨායපති
යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකංසග්ගසංවත්තනිකං. තස්සයතයභොයගඑවං

සම්මාපරිභුඤ්ජියමායනයනවරාජායනොහරන්ති, නයචොරාහරන්ති, 

නඅග්ගිඩහති, නඋදකං වහති, නඅප්පියාදායාදාහරන්ති.එවංසයත, 
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මහාරාජ, යභොගා සම්මා පරිභුඤ්ජියමානා පරියභොගං ගච්ඡන්ති, යනො
පරික්ඛයං. 

‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර
යපොක්ඛරණී අච්යඡොදකා සීයතොදකා සායතොදකා යසයතොදකා
සුපතිත්ථා රමණීයා. තඤ්ච උදකං ජයනො හයරයයපි පියවයයපි

නහායයයයපි යථාපච්චයම්පි කයරයය. එවඤ්හි තං, මහාරාජ, උදකං

සම්මා පරිභුඤ්ජියමානං පරියභොගං ගච්යඡයය, යනො පරික්ඛයං.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, සප්පුරියසො උළායර යභොයග ලභිත්වා

අත්තානං සුයඛති .)යණති, මාතාපිතයරො සුයඛති .)යණති, පුත්තදාරං 

සුයඛති.)යණති, දාසකම්මකරයපොරියසසුයඛති.)යණති, මිත්තාමච්යච

සුයඛති .)යණති, සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං
පතිට්ඨායපතියසොවග්ගිකංසුඛවිපාකං සග්ගසංවත්තනිකං.තස්සයත

යභොයග එවං සම්මා පරිභුඤ්ජියමායන යනව රාජායනො හරන්ති, න 

යචොරා හරන්ති, න අග්ගි ඩහති, න උදකං වහති, න අප්පියා දායාදා

හරන්ති. එවංස යත, මහාරාජ, යභොගා සම්මා පරිභුඤ්ජියමානා

පරියභොගංගච්ඡන්ති, යනොපරික්ඛය’’න්ති. 

‘‘අමනුස්සට්ඨායන උදකංවසීතං, 

තදයපයයමානංපරියසොසයමති; 

එවංධනංකාපුරියසොලභිත්වා, 

යනවත්තනාභුඤ්ජතියනොදදාති. 

ධීයරොචවිඤ්ඤූඅධිගම්මයභොයග, 

යසොභුඤ්ජතිකච්චකයරොචයහොති; 

යසොඤාතිසඞ්ඝංනිසයභොභරිත්වා, 

අනින්දියතොසග්ගමුයපතිඨාන’’න්ති. 

10. දුති අපුත්තකසුත්තං 

131. අථ යඛොරාජාපයසනදියකොසයලොදිවා දිවස්සයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං

පයසනදිං යකොසලං භගවා එතදයවොච – ‘‘හන්ද, කුයතො නු ත්වං, 

මහාරාජ, ආගච්ඡසිදිවාදිවස්සා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, සාවත්ථියං යසට්ඨි ගහපති කාලඞ්කයතො. තමහං 

අපුත්තකං සාපයතයයං රාජන්යතපුරං අතිහරිත්වා ආගච්ඡාමි. සතං, 

භන්යත, සතසහස්සානි හිරඤ්ඤස්යසව, යකො පන වායදො රූපියස්ස!

තස්ස යඛො පන, භන්යත, යසට්ඨිස්ස ගහපතිස්ස එවරූයපො
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භත්තයභොයගොඅයහොසි–කණාජකංභුඤ්ජතිබිලඞ්ගදුතියං. එවරූයපො

වත්ථයභොයගො අයහොසි – සාණං ධායරති තිපක්ඛවසනං. එවරූයපො 
යානයභොයගො අයහොසි – ජජ්ජරරථයකන යාති පණ්ණඡත්තයකන
ධාරියමායනනා’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ! භූතපුබ්බං යසො, 

මහාරාජ, යසට්ඨි ගහපති තග්ගරසිඛිං නාම පච්යචකසම්බුද්ධං
පිණ්ඩපායතන පටිපායදසි. ‘යදථ සමණස්ස පිණ්ඩ’න්ති වත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාමි. දත්වා ච පන පච්ඡා විප්පටිසාරී අයහොසි –
‘වරයමතංපිණ්ඩපාතංදාසාවාකම්මකරාවාභුඤ්යජයය’න්ති. භාතුච
පනඑකපුත්තකංසාපයතයයස්සකාරණාජීවිතායවොයරොයපසි. 

‘‘යං යඛො යසො, මහාරාජ, යසට්ඨි ගහපති තග්ගරසිඛිං 

පච්යචකසම්බුද්ධං පිණ්ඩපායතන පටිපායදසි, තස්ස කම්මස්ස
විපායකන සත්තක්ඛත්තුං සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජි. තස්යසව 

කම්මස්ස විපාකාවයසයසන ඉමිස්සායයව සාවත්ථියා සත්තක්ඛත්තුං

යසට්ඨිත්තං කායරසි. යං යඛො යසො, මහාරාජ, යසට්ඨි ගහපති දත්වා
පච්ඡාවිප්පටිසාරීඅයහොසි–‘වරයමතංපිණ්ඩපාතංදාසාවාකම්මකරා

වා භුඤ්යජයය’න්ති, තස්ස කම්මස්ස විපායකන නාස්සුළාරාය

භත්තයභොගාය චිත්තං නමති, නාස්සුළාරාය වත්ථයභොගාය චිත්තං

නමති, නාස්සුළාරාය යානයභොගාය චිත්තං නමති, නාස්සුළාරානං

පඤ්චන්නං කාමගුණානං යභොගාය චිත්තං නමති. යං යඛො යසො, 

මහාරාජ, යසට්ඨි ගහපති භාතු ච පන එකපුත්තකං සාපයතයයස්ස

කාරණා ජීවිතා යවොයරොයපසි, තස්ස කම්මස්ස විපායකන බහූනි
වස්සානි බහූනි වස්සසතානි බහූනි වස්සසහස්සානි බහූනි 
වස්සසතසහස්සානි නිරයය පච්චිත්ථ. තස්යසව කම්මස්ස
විපාකාවයසයසන ඉදං සත්තමං අපුත්තකං සාපයතයයං රාජයකොසං

පයවයසති. තස්ස යඛො, මහාරාජ, යසට්ඨිස්ස ගහපතිස්ස පුරාණඤ්ච

පුඤ්ඤංපරික්ඛීණං, නවඤ්චපුඤ්ඤංඅනුපචිතං.අජ්ජපන, මහාරාජ, 

යසට්ඨි ගහපති මහායරොරුයව නිරයය පච්චතී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත, 

යසට්ඨි ගහපතිමහායරොරුවංනිරයංඋපපන්යනො’’ති.‘‘එවං, මහාරාජ, 
යසට්ඨි ගහපති මහායරොරුවං නිරයං උපපන්යනො’’ති.
ඉදමයවොච…යප.…. 

‘‘ධඤ්ඤංධනංරජතංජාතරූපං, පරිග්ගහංවාපියදත්ථිකඤ්චි; 

දාසාකම්මකරායපස්සා, යයචස්සඅනුජීවියනො. 

‘‘සබ්බං නාදාය ගන්තබ්බං, සබ්බං නික්ඛිප්පගාමිනං 

[නික්ඛීපගාමිනං(සයා.කං.ක.  ; 

යඤ්චකයරොතිකායයන, වාචායඋදයචතසා. 
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‘‘තඤ්හිතස්සසකංයහොති, තඤ්චආදායගච්ඡති; 

තඤ්චස්සඅනුගංයහොති, ඡායාවඅනපායිනී. 

‘‘තස්මාකයරයයකලයාණං, නිචයංසම්පරායිකං; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්ති පාණින’’න්ත්න්ත්ති. 

දුතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

ජටිලාපඤ්චරාජායනො, යදොණපාකකුයරනච; 

සඞ්ගායමන ද්යව වුත්තානි, මල්ලිකා [ධීතරා (බහූසු   ද්යව

අප්පමායදනච; 

අපුත්තයකනද්යවවුත්තා, වග්යගොයතනපවුච්චතීති. 

3. තති වග්යගො 

1. පුග්ගලසුත්තං 

132. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං පයසනදිං

යකොසලං භගවා එතදයවොච – ‘‘චත්තායරොයම, මහාරාජ, පුග්ගලා 

සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? 

තයමොතමපරායයනො, තයමොයජොතිපරායයනො, යජොතිතමපරායයනො, 
යජොතියජොතිපරායයනො’’. 

‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ පුග්ගයලො තයමොතමපරායයනො යහොති? ඉධ, 

මහාරාජ, එකච්යචො පුග්ගයලො නීයච කුයල පච්චාජායතො යහොති, 

චණ්ඩාලකුයල වා යවනකුයල [යවණකුයල (සී. සයා. කං. .).   වා
යනසාදකුයල වා රථකාරකුයල වා පුක්කුසකුයල වා දලිද්යද

අප්පන්නපානයභොජයනකසිරවුත්තියක, යත්ථකසියරනඝාසච්ඡායදො
ලබ්භති. යසො ච යහොති දුබ්බණ්යණො දුද්දසියකො ඔයකොටිමයකො 

බව්හාබායධො [බහ්වාබායධො (ක.   කායණො වා කුණී වා ඛඤ්යජො වා 

පක්ඛහයතො වා, න ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස
මාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන

දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො
කායයනදුච්චරිතංචරිත්වාවාචායදුච්චරිතංචරිත්වාමනසා දුච්චරිතං

චරිත්වා, කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං 
උපපජ්ජති. 
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‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො අන්ධකාරා වා අන්ධකාරං

ගච්යඡයය, තමා වා තමං ගච්යඡයය, යලොහිතමලා වා යලොහිතමලං

ගච්යඡයය. තථූපමාහං, මහාරාජ, ඉමං පුග්ගලං වදාමි. එවං යඛො, 

මහාරාජ, පුග්ගයලොතයමොතමපරායයනො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, පුග්ගයලො තයමොයජොතිපරායයනො යහොති? 

ඉධ, මහාරාජ, එකච්යචොපුග්ගයලොනීයචකුයලපච්චාජායතොයහොති, 

චණ්ඩාලකුයලවා යවනකුයලවා යනසාදකුයල වා රථකාරකුයලවා

පුක්කුසකුයල වා දලිද්යද අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, 
යත්ථ කසියරනඝාසච්ඡායදොලබ්භති.යසොචයඛොයහොතිදුබ්බණ්යණො

දුද්දසියකො ඔයකොටිමයකොබව්හාබායධො, කායණොවා කුණීවාඛඤ්යජො 

වා පක්ඛහයතො වා, න ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස
මාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන

සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. යසො
කායයන සුචරිතං චරිත්වා වාචාය සුචරිතං චරිත්වා මනසා සුචරිතං

චරිත්වා, කායස්සයභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංයලොකංඋපපජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො පථවියා වා පල්ලඞ්කං

ආයරොයහයය, පල්ලඞ්කා වා අස්සපිට්ඨිං ආයරොයහයය, අස්සපිට්ඨියා

වා හත්ථික්ඛන්ධං ආයරොයහයය, හත්ථික්ඛන්ධා වා පාසාදං

ආයරොයහයය. තථූපමාහං, මහාරාජ, ඉමං පුග්ගලං වදාමි. එවං යඛො, 

මහාරාජ, පුග්ගයලොතයමොයජොතිපරායයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, පුග්ගයලොයජොතිතමපරායයනොයහොති? ඉධ, 

මහාරාජ, එකච්යචො පුග්ගයලො උච්යච කුයල පච්චාජායතො යහොති, 
ඛත්තියමහාසාලකුයල වා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල වා

ගහපතිමහාසාලකුයල වා, අඩ්යඪ මහද්ධයන මහායභොයග
පහූතජාතරූපරජයත පහූතවිත්තූපකරයණ පහූතධනධඤ්යඤ. යසො ච 

යහොති අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො, පරමාය

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස
වත්ථස්සයානස්සමාලාගන්ධවියලපනස්සයසයයාවසථපදීයපයයස්ස. 

යසොකායයනදුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසාදුච්චරිතං
චරති.යසොකායයන දුච්චරිතංචරිත්වාවාචායදුච්චරිතංචරිත්වාමනසා

දුච්චරිතං චරිත්වා, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො පාසාදා වා හත්ථික්ඛන්ධං 

ඔයරොයහයය, හත්ථික්ඛන්ධා වා අස්සපිට්ඨිං ඔයරොයහයය, 

අස්සපිට්ඨියා වා පල්ලඞ්කං ඔයරොයහයය, පල්ලඞ්කා වා පථවිං

ඔයරොයහයය, පථවියාවාඅන්ධකාරං පවියසයය.තථූපමාහං, මහාරාජ, 
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ඉමං පුග්ගලං වදාමි. එවං යඛො, මහාරාජ, පුග්ගයලො 
යජොතිතමපරායයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, මහාරාජ, පුග්ගයලො යජොතියජොතිපරායයනො යහොති? 

ඉධ, මහාරාජ, එකච්යචොපුග්ගයලොඋච්යචකුයලපච්චාජායතොයහොති, 
ඛත්තියමහාසාලකුයල වා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල වා

ගහපතිමහාසාලකුයල වා, අඩ්යඪ මහද්ධයන මහායභොයග
පහූතජාතරූපරජයත පහූතවිත්තූපකරයණ පහූතධනධඤ්යඤ. යසො ච 

යහොති අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො, පරමාය

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස
වත්ථස්සයානස්සමාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස.

යසො කායයන සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං 
චරති.යසොකායයනසුචරිතංචරිත්වාවාචායසුචරිතංචරිත්වාමනසා

සුචරිතං චරිත්වා, කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං
උපපජ්ජති. 

‘‘යසයයථාපි, මහාරාජ, පුරියසො පල්ලඞ්කා වා පල්ලඞ්කං 

සඞ්කයමයය, අස්සපිට්ඨියා වා අස්සපිට්ඨිං සඞ්කයමයය, 

හත්ථික්ඛන්ධා වා හත්ථික්ඛන්ධං සඞ්කයමයය, පාසාදා වා පාසාදං

සඞ්කයමයය. තථූපමාහං, මහාරාජ, ඉමං පුග්ගලං වදාමි. එවං යඛො, 

මහාරාජ, පුග්ගයලො යජොතියජොතිපරායයනො යහොති. ඉයම යඛො, 

මහාරාජ, චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘දලිද්යදොපුරියසොරාජ, අස්සද්යධොයහොතිමච්ඡරී; 

කදරියයොපාපසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාදිට්ඨිඅනාදයරො. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණවාපි, අඤ්යඤවාපිවනිබ්බයක; 

අක්යකොසතිපරිභාසති, නත්ථියකොයහොතියරොසයකො. 

‘‘දදමානංනිවායරති, යාචමානානයභොජනං; 

තාදියසොපුරියසොරාජ, මීයමායනොජනාධිප; 

උයපතිනිරයංයඝොරං, තයමොතමපරායයනො. 

‘‘දලිද්යදොපුරියසොරාජ, සද්යධොයහොතිඅමච්ඡරී; 

දදාති යසට්ඨසඞ්කප්යපො, අබයග්ගමනයසො නයරො. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණවාපි, අඤ්යඤවාපිවනිබ්බයක; 

උට්ඨායඅභිවායදති, සමචරියායසික්ඛති. 
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‘‘දදමානං නවායරති [න නිවායරති(සී.  , යාචමානානයභොජනං; 

තාදියසොපුරියසොරාජ, මීයමායනොජනාධිප; 

උයපතිතිදිවංඨානං, තයමොයජොතිපරායයනො. 

‘‘අඩ්යඪො යච [අඩ්යඪොයව(.). ක.   පුරියසොරාජ, අස්සද්යධොයහොති

මච්ඡරී; 

කදරියයොපාපසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාදිට්ඨිඅනාදයරො. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණවාපි, අඤ්යඤවාපිවනිබ්බයක; 

අක්යකොසතිපරිභාසති, නත්ථියකොයහොතියරොසයකො. 

‘‘දදමානංනිවායරති, යාචමානානයභොජනං; 

තාදියසොපුරියසොරාජ, මීයමායනොජනාධිප; 

උයපතිනිරයංයඝොරං, යජොතිතමපරායයනො. 

‘‘අඩ්යඪොයචපුරියසොරාජ, සද්යධොයහොතිඅමච්ඡරී; 

දදාතියසට්ඨසඞ්කප්යපො, අබයග්ගමනයසොනයරො. 

‘‘සමයණබ්රාහ්මයණවාපි, අඤ්යඤවාපිවනිබ්බයක; 

උට්ඨායඅභිවායදති, සමචරියායසික්ඛති. 

‘‘දදමානංනවායරති, යාචමානානයභොජනං; 

තාදියසොපුරියසොරාජ, මීයමායනොජනාධිප; 

උයපතිතිදිවංඨානං, යජොතියජොතිපරායයනො’’ති. 

2. අ යිකාසුත්තං 

133. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං

පයසනදිං යකොසලං භගවා එතදයවොච – ‘‘හන්ද, කුයතො නු ත්වං, 

මහාරාජ, ආගච්ඡසිදිවාදිවස්සා’’ති? 

‘‘අයයිකා යම, භන්යත, කාලඞ්කතා ජිණ්ණා වුඩ්ඪා මහල්ලිකා
අද්ධගතාවයයොඅනුප්පත්තාවීසවස්සසතිකාජාතියා.අයයිකායඛොපන 

යම, භන්යත, පියායහොතිමනාපා.හත්ථිරතයනනයචපාහං, භන්යත, 

ලයභයයං‘මායම අයයිකාකාලමකාසී’ති, හත්ථිරතනම්පාහංදයදයයං

– ‘මායමඅයයිකාකාලමකාසී’ති. අස්සරතයනනයචපාහං, භන්යත, 

ලයභයයං‘මායමඅයයිකාකාලමකාසී’ති, අස්සරතනම්පාහං දයදයයං

– ‘මා යම අයයිකා කාලමකාසී’ති. ගාමවයරන යචපාහං භන්යත, 
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ලයභයයං ‘මායම අයයිකාකාලමකාසී’ති, ගාමවරම්පාහං දයදයයං –

‘මා යම අයයිකා කාලමකාසී’ති. ජනපදපයදයසන [ජනපයදන (සී.

සයා. .).   යචපාහං, භන්යත, ලයභයයං ‘මා යම අයයිකා

කාලමකාසී’ති, ජනපදපයදසම්පාහං දයදයයං – ‘මා යම අයයිකා

කාලමකාසී’ති. ‘සබ්යබ සත්තා, මහාරාජ, මරණධම්මා 

මරණපරියයොසානාමරණංඅනතීතා’ති. ‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, 

භන්යත! යාවසුභාසිතමිදං, භන්යත, භගවතා – සබ්යබ සත්තා
මරණධම්මාමරණපරියයොසානාමරණං අනතීතා’’’ති. 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ! සබ්යබ සත්තා

මරණධම්මා මරණපරියයොසානා මරණං අනතීතා. යසයයථාපි, 

මහාරාජ, යානිකානිචි කුම්භකාරභාජනානිආමකානියචවපක්කානිච
සබ්බානි තානි යභදනධම්මානි යභදනපරියයොසානානි යභදනං

අනතීතානි; එවයමව යඛො, මහාරාජ, සබ්යබ සත්තා මරණධම්මා 
මරණපරියයොසානාමරණංඅනතීතා’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘සබ්යබසත්තාමරිස්සන්ති, මරණන්තඤ්හිජීවිතං; 

යථාකම්මංගමිස්සන්ති, පුඤ්ඤපාපඵලූපගා; 

නිරයංපාපකම්මන්තා, පුඤ්ඤකම්මාචසුග්ගතිං. 

‘‘තස්මාකයරයයකලයාණං, නිචයංසම්පරායිකං; 

පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. 

3. යලොකසුත්තං 

134. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තංනිසින්යනො යඛොරාජාපයසනදි

යකොසයලොභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘කතිනුයඛො, භන්යත, යලොකස්ස
ධම්මා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය

අඵාසුවිහාරායා’’ති? ‘‘තයයො යඛො, මහාරාජ, යලොකස්ස ධම්මා
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. කතයම

තයයො? යලොයභොයඛො, මහාරාජ, යලොකස්සධම්යමො, උප්පජ්ජමායනො 

උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. යදොයසො යඛො, මහාරාජ, 

යලොකස්ස ධම්යමො, උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය

අඵාසුවිහාරාය. යමොයහො යඛො, මහාරාජ, යලොකස්ස ධම්යමො, 
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති අහිතාය දුක්ඛාය අඵාසුවිහාරාය. ඉයම

යඛො, මහාරාජ, තයයො යලොකස්ස ධම්මා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති
අහිතායදුක්ඛාය අඵාසුවිහාරායා’’ති.ඉදමයවොච…යප.… 

‘‘යලොයභො යදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 

හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම්ඵල’’න්ති. 
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4. ඉස්සත්තසුත්තං 

135. සාවත්ථිනිදානං.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොරාජාපයසනදි 

යකොසයලො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කත්ථනු යඛො, භන්යත, දානං

දාතබ්බ’’න්ති? ‘‘යත්ථ යඛො, මහාරාජ, චිත්තං පසීදතී’’ති. ‘‘කත්ථ

පන, භන්යත, දින්නංමහප්ඵල’’න්ති? ‘‘අඤ්ඤං යඛොඑතං, මහාරාජ, 

කත්ථ දානං දාතබ්බං, අඤ්ඤංපයනතංකත්ථදින්නංමහප්ඵලන්ති? 

සීලවයතොයඛො, මහාරාජ, දින්නංමහප්ඵලං, යනොතථාදුස්සීයල.යතන

හි, මහාරාජ, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථා, යතඛයමයය, තථා

නං බයාකයරයයාසි. තං කං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ තයස්ස යුද්ධං

පච්චුපට්ඨිතං සඞ්ගායමො සමුපබූළ්යහො [සමූපබ්බූළ්යහො (සී. , 

සමුපබ්බුළ්යහො (.).  . අථ ආගච්යඡයය ඛත්තියකුමායරො අසික්ඛියතො
අකතහත්යථො අකතයයොග්යගො අකතූපාසයනො භීරු ඡම්භී උත්රාසී

පලායී.භයරයයාසිතංපුරිසං, අත්යථොචයත තාදියසනපුරියසනා’’ති? 

‘‘නාහං, භන්යත, භයරයයං තං පුරිසං, න ච යම අත්යථො තාදියසන 
පුරියසනා’’ති. ‘‘අථ ආගච්යඡයය බ්රාහ්මණකුමායරො
අසික්ඛියතො…යප.… අථ ආගච්යඡයය යවස්සකුමායරො
අසික්ඛියතො…යප.… අථ ආගච්යඡයය සුද්දකුමායරො
අසික්ඛියතො…යප.…නචයම අත්යථොතාදියසනපුරියසනා’’ති. 

‘‘තං කං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ තයස්ස යුද්ධං පච්චුපට්ඨිතං 
සඞ්ගායමො සමුපබූළ්යහො. අථ ආගච්යඡයය ඛත්තියකුමායරො 
සුසික්ඛියතොකතහත්යථොකතයයොග්යගොකතූපාසයනොඅභීරුඅච්ඡම්භී

අනුත්රාසී අපලායී. භයරයයාසි තං පුරිසං, අත්යථො ච යත තාදියසන

පුරියසනා’’ති? ‘‘භයරයයාහං, භන්යත, තං පුරිසං, අත්යථො ච යම
තාදියසන පුරියසනා’’ති. ‘‘අථ ආගච්යඡයය 
බ්රාහ්මණකුමායරො…යප.…අථආගච්යඡයයයවස්සකුමායරො…යප.…
අථ ආගච්යඡයය සුද්දකුමායරො සුසික්ඛියතො කතහත්යථො
කතයයොග්යගො කතූපාසයනො අභීරු අච්ඡම්භී අනුත්රාසී අපලායී.

භයරයයාසි තං පුරිසං, අත්යථො ච යත තාදියසන පුරියසනා’’ති? 

‘‘භයරයයාහං, භන්යත, තං පුරිසං, අත්යථො ච යම තාදියසන
පුරියසනා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යස්මා කස්මා යචපි [යස්මා යචපි (සී.

සයා.කං.ක.   කුලාඅගාරස්මාඅනගාරියං පබ්බජියතොයහොති, යසොච

යහොති පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයනො පඤ්චඞ්ගසමන්නාගයතො, තස්මිං දින්නං

මහප්ඵලං යහොති. කතමානි පඤ්චඞ්ගානි පහීනානි යහොන්ති? 

කාමච්ඡන්යදො පහීයනොයහොති, බයාපායදො පහීයනොයහොති, ථිනමිද්ධං

පහීනං යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීනං යහොති, විචිකච්ඡා පහීනා
යහොති. ඉමානි පඤ්චඞ්ගානි පහීනානි යහොන්ති. කතයමහි

පඤ්චහඞ්යගහි සමන්නාගයතො යහොති? අයසක්යඛන සීලක්ඛන්යධන
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සමන්නාගයතො යහොති, අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන

සමන්නාගයතො යහොති, අයසක්යඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන

සමන්නාගයතො යහොති, අයසක්යඛන විමුත්තික්ඛන්යධන

සමන්නාගයතො යහොති, අයසක්යඛනවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන 
සමන්නාගයතොයහොති.ඉයමහිපඤ්චහඞ්යගහිසමන්නාගයතොයහොති.
ඉති පඤ්චඞ්ගවිප්පහීයන පඤ්චඞ්ගසමන්නාගයත දින්නං
මහප්ඵල’’න්ති.ඉදමයවොචභගවා…යප.…සත්ථා– 

‘‘ඉස්සත්තං [ඉස්සත්ථං(සී.සයා. කං.   බලවීරියඤ්ච [බලවිරියඤ්ච

(සී.සයා.කං. .).  , යස්මිංවිජ්යජථමාණයව; 

තංයුද්ධත්යථොභයරරාජා, නාසූරංජාතිපච්චයා. 

‘‘තයථවඛන්තියසොරච්චං, ධම්මායස්මිංපතිට්ඨිතා; 

අරියවුත්තිංයමධාවිං, හීනජච්චම්පිපූජයය. 

‘‘කාරයයඅස්සයමරම්යම, වාසයයත්ථබහුස්සුයත; 

පපඤ්චවිවයනකයිරා, දුග්යගසඞ්කමනානිච. 

‘‘අන්නං පානංඛාදනීයං, වත්ථයසනාසනානිච; 

දයදයයඋජුභූයතසු, විප්පසන්යනනයචතසා. 

‘‘යථාහියමයඝොථනයං, විජ්ජුමාලීසතක්කකු; 

ථලංනින්නඤ්චපූයරති, අභිවස්සංවසුන්ධරං. 

‘‘තයථවසද්යධොසුතවා, අභිසඞ්ඛච්චයභොජනං; 

වනිබ්බයකතප්පයති, අන්නපායනනපණ්ඩියතො. 

‘‘ආයමොදමායනොපකයරති, යදථයදථාතිභාසති; 

තං හිස්සගජ්ජිතංයහොති, යදවස්යසව පවස්සයතො; 

සාපුඤ්ඤධාරාවිපුලා, දාතාරංඅභිවස්සතී’’ති. 

5. පබ්බතූපමසුත්තං 

136. සාවත්ථිනිදානං. එකමන්තං නිසින්නං යඛො රාජානං

පයසනදිං යකොසලං භගවා එතදයවොච – ‘‘හන්ද, කුයතො නු ත්වං, 

මහාරාජ, ආගච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති? ‘‘යානිතානි, භන්යත, රඤ්ඤං
ඛත්තියානං මුද්ධාවසිත්තානං ඉස්සරියමදමත්තානං
කාමයගධපරියුට්ඨිතානං ජනපදත්ථාවරියප්පත්තානං මහන්තං 
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පථවිමණ්ඩලං අභිවිජිය අජ්ඣාවසන්තානං රාජකරණීයානි භවන්ති, 

යතසුඛ්වාහං, එතරහි උස්සුක්කමාපන්යනො’’ති. 

‘‘තං කං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධ යත පුරියසො ආගච්යඡයය 
පුරත්ථිමාය දිසායසද්ධායියකොපච්චයියකො.යසොතංඋපසඞ්කමිත්වා 

එවං වයදයය – ‘යග්යඝ, මහාරාජ, ජායනයයාසි, අහං ආගච්ඡාමි
පුරත්ථිමාය දිසාය. තත්ථද්දසං මහන්තං පබ්බතං අබ්භසමං සබ්යබ

පායණනිප්යපොයථන්යතොආගච්ඡති.යංයත, මහාරාජ, කරණීයං, තං
කයරොහී’ති.අථදුතියයොපුරියසොආගච්යඡයයපච්ඡිමායදිසාය…යප.… 

අථ තතියයො පුරියසො ආගච්යඡයය උත්තරාය දිසාය…යප.… අථ
චතුත්යථො පුරියසො ආගච්යඡයය දක්ඛිණාය දිසාය සද්ධායියකො
පච්චයියකො. යසො තං උපසඞ්කමිත්වා එවං වයදයය – ‘යග්යඝ

මහාරාජ, ජායනයයාසි, අහංආගච්ඡාමි දක්ඛිණාය දිසාය.තත්ථද්දසං
මහන්තං පබ්බතං අබ්භසමං සබ්යබ පායණ නිප්යපොයථන්යතො

ආගච්ඡති.යංයත, මහාරාජ, කරණීයංතංකයරොහී’ති.එවරූයපයත, 

මහාරාජ, මහති මහබ්භයය සමුප්පන්යන දාරුයණ මනුස්සක්ඛයය 

[මනුස්සකායය(ක.   දුල්ලයභමනුස්සත්යතකමස්ස කරණීය’’න්ති? 

‘‘එවරූයපයම, භන්යත, මහතිමහබ්භයයසමුප්පන්යනදාරුයණ 
මනුස්සක්ඛයය දුල්ලයභ මනුස්සත්යත කමස්ස කරණීයං අඤ්ඤත්ර
ධම්මචරියාය අඤ්ඤත්ර සමචරියාය අඤ්ඤත්ර කුසලකරියාය අඤ්ඤත්ර

පුඤ්ඤකරියායා’’ති? 

‘‘ආයරොයචමියඛොයත, මහාරාජ, පටියවයදමියඛොයත, මහාරාජ, 

අධිවත්තති යඛො තං, මහාරාජ, ජරාමරණං. අධිවත්තමායන යච යත, 

මහාරාජ, ජරාමරයණ කමස්ස කරණීය’’න්ති? ‘‘අධිවත්තමායන ච

යම, භන්යත, ජරාමරයණ කමස්ස කරණීයං අඤ්ඤත්ර ධම්මචරියාය

සමචරියාය කුසලකරියාය පුඤ්ඤකරියාය? යානි තානි, භන්යත, 
රඤ්ඤං ඛත්තියානං මුද්ධාවසිත්තානං ඉස්සරියමදමත්තානං 
කාමයගධපරියුට්ඨිතානං ජනපදත්ථාවරියප්පත්තානං මහන්තං 

පථවිමණ්ඩලං අභිවිජිය අජ්ඣාවසන්තානං හත්ථියුද්ධානි භවන්ති; 

යතසම්පි, භන්යත, හත්ථියුද්ධානං නත්ථි ගති නත්ථි විසයයො

අධිවත්තමායන ජරාමරයණ. යානිපි තානි, භන්යත, රඤ්ඤං
ඛත්තියානං මුද්ධාවසිත්තානං…යප.… අජ්ඣාවසන්තානං

අස්සයුද්ධානි භවන්ති…යප.… රථයුද්ධානි භවන්ති …යප.…

පත්තියුද්ධානි භවන්ති; යතසම්පි, භන්යත, පත්තියුද්ධානංනත්ථිගති

නත්ථි විසයයොඅධිවත්තමායනජරාමරයණ.සන්තියඛොපන, භන්යත, 

ඉමස්මිං රාජකුයල මන්තියනො මහාමත්තා, යය පයහොන්ති [යයසං

යහොන්ති (ක.   ආගයත පච්චත්ථියක මන්යතහි යභදයිතුං. යතසම්පි, 

භන්යත, මන්තයුද්ධානං නත්ථි ගති නත්ථි විසයයො අධිවත්තමායන
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ජරාමරයණ.සංවිජ්ජතියඛො පන, භන්යත, ඉමස්මිං රාජකුයල පහූතං

හිරඤ්ඤසුවණ්ණං භූමිගතඤ්යචව යවහාසට්ඨඤ්ච, යයන මයං

පයහොම ආගයත පච්චත්ථියක ධයනන උපලායපතුං. යතසම්පි, 

භන්යත, ධනයුද්ධානං නත්ථි ගති නත්ථි විසයයො අධිවත්තමායන

ජරාමරයණ. අධිවත්තමායන ච යම, භන්යත, ජරාමරයණ කමස්ස
කරණීයං අඤ්ඤත්ර ධම්මචරියාය සමචරියාය කුසලකරියාය

පුඤ්ඤකරියායා’’ති? 

‘‘එවයමතං, මහාරාජ, එවයමතං, මහාරාජ! අධිවත්තමායන
ජරාමරයණ කමස්ස කරණීයං අඤ්ඤත්ර ධම්මචරියාය සමචරියාය

කුසලකරියායපුඤ්ඤකරියායා’’ති? ඉදමයවොච භගවා…යප.…සත්ථා
– 

‘‘යථාපි යසලාවිපුලා, නභංආහච්චපබ්බතා; 

සමන්තානුපරියායයයයං, නිප්යපොයථන්යතොචතුද්දිසා. 

‘‘එවංජරාචමච්චුච, අධිවත්තන්තිපාණියන [පාණියනො(සී.සයා.

කං..).  ; 

ඛත්තියයබ්රාහ්මයණයවස්යස, සුද්යදචණ්ඩාලපුක්කුයස; 

න කඤ්චි [නකඤ්චි (?)] පරිවජ්යජති, සබ්බයමවාභිමද්දති. 

‘‘න තත්ථහත්ථීනංභූමි, නරථානංනපත්තියා; 

නචාපිමන්තයුද්යධන, සක්කායජතුංධයනනවා. 

‘‘තස්මාහිපණ්ඩියතොයපොයසො, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො; 

බුද්යධධම්යමචසඞ්යඝච, ධීයරොසද්ධංනියවසයය. 

‘‘යයො ධම්මංචරි [ධම්මචාරී (සී.සයා.කං..).   කායයන, වාචායඋද

යචතසා; 

ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

තතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

පුග්ගයලොඅයයිකායලොයකො, ඉස්සත්තං [ඉස්සත්ථං (සී.සයා.කං.   

පබ්බතූපමා; 

යදසිතංබුද්ධයසට්යඨන, ඉමංයකොසලපඤ්චකන්ති. 

යකොසලසංයුත්තංසමත්තං. 
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4. මාරසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. තයපොකම්මසුත්තං 

137. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති 
නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොධමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො.
අථ යඛො භගවයතො රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකොඋදපාදි–‘‘මුත්යතොවතම්හිතාය දුක්කරකාරිකාය.සාධු
මුත්යතොවතම්හිතායඅනත්ථසංහිතායදුක්කරකාරිකාය.සාධු වතම්හි

මුත්යතො යබොධිං සමජ්ඣග’’න්ති [සාධු ඨියතො සයතො යබොධිං 

සමජ්යඣගන්ති (සී. .). , සාධු වතම්හි සත්යතො යබොධිසමජ්ඣගූති

(සයා. කං.  . 

අථ යඛො මායරො පාපිමා භගවයතො යචතසා

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘තයපොකම්මාඅපක්කම්ම, යයනනසුජ්ඣන්තිමාණවා; 

අසුද්යධො මඤ්ඤසි සුද්යධො, සුද්ධිමග්ගා අපරද්යධො’’ 

[සුද්ධිමග්ගමපරද්යධො(සී.සයා.කං..).   ති. 

අථ යඛො භගවා ‘‘මායරො අයං පාපිමා’’ ඉති විදිත්වා මාරං
පාපිමන්තං ගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අනත්ථසංහිතං ඤත්වා, යංකඤ්චිඅමරංතපං [අපරංතපං(ක.  ; 

සබ්බං නත්ථාවහං යහොති, ඵියාරිත්තංව ධම්මනි [වම්මනි (සී. , 

ධම්මනිං (.). , ජම්මනිං (ක.  එත්ථායං ධම්මසද්යදො සක්කයත

ධන්වනං-සද්යදන සදියසො මරුවාචයකොති යවදිතබ්යබො, යථා 

දළ්හධම්මාතිපදං . 

‘‘සීලංසමාධිපඤ්ඤඤ්ච, මග්ගංයබොධායභාවයං; 

පත්යතොස්මිපරමංසුද්ධිං, නිහයතොත්වමසිඅන්තකා’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං

සුගයතො’’ති, දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

2. හත්ථිරාජවණ්ණසුත්තං 

138. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති

නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොධමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. 
යතනයඛොපනසමයයනභගවාරත්තන්ධකාරතිමිසායංඅබ්යභොකායස 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො මාරසංයුත්තං 

101 

පටුන 

නිසින්යනො යහොති, යදයවො ච එකයමකං ඵුසායති. අථ යඛො මායරො
පාපිමා භගවයතො භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො
මහන්තං හත්ථිරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි.යසයයථාපිනාමමහාඅරිට්ඨයකොමණි, එවමස්සසීසං

යහොති. යසයයථාපි නාම සුද්ධං රූපියං, එවමස්ස දන්තා යහොන්ති.

යසයයථාපි නාම මහතී නඞ්ගලීසා [නඞ්ගලසීසා (.). ක.  , එවමස්ස
යසොණ්යඩොයහොති.අථයඛොභගවා‘‘මායරො අයංපාපිමා’’ඉතිවිදිත්වා
මාරංපාපිමන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සංසරංදීඝමද්ධානං, වණ්ණංකත්වාසුභාසුභං; 

අලංයතයතනපාපිම, නිහයතොත්වමසිඅන්තකා’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’තිදුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

3. සුභසුත්තං 

139. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති
නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොධමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො.
යතනයඛොපනසමයයනභගවා රත්තන්ධකාරතිමිසායංඅබ්යභොකායස

නිසින්යනො යහොති, යදයවො ච එකයමකං ඵුසායති. අථ යඛො මායරො

පාපිමා, භගවයතො භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො, 

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො අවිදූයර

උච්චාවචා වණ්ණනිභා උපදංයසති, සුභා යචව අසුභා ච. අථ යඛො
භගවා ‘‘මායරො අයං පාපිමා’’ ඉති විදිත්වා මාරං පාපිමන්තං ගාථාහි 

අජ්ඣභාසි– 

‘‘සංසරං දීඝමද්ධානං, වණ්ණංකත්වා සුභාසුභං; 

අලංයතයතනපාපිම, නිහයතොත්වමසිඅන්තක. 

‘‘යය චකායයනවාචාය, මනසාචසුසංවුතා; 

නයතමාරවසානුගා, නයතමාරස්සබද්ධගූ’’ [බද්ධභූ(ක. , පච්චගූ
(සී.සයා.කං..).   ති. 

අථයඛොමායරො…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

4. පඨමමාරපාසසුත්තං 

140. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා බාරාණසියං විහරති
ඉසිපතයන මිගදායය. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
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‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘මය්හං යඛො, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසිකාරා යයොනියසො

සම්මප්පධානා අනුත්තරා විමුත්ති අනුප්පත්තා, අනුත්තරා විමුත්ති

සච්ඡිකතා. තුම්යහපි, භික්ඛයව, යයොනියසො මනසිකාරා යයොනියසො

සම්මප්පධානා අනුත්තරං විමුත්තිං අනුපාපුණාථ, අනුත්තරං විමුත්තිං
සච්ඡිකයරොථා’’ති. අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘බද්යධොසිමාරපායසන, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

මාරබන්ධනබද්යධොසි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘මුත්තාහං [මුත්යතොහං(සී.සයා.කං. .).   මාරපායසන, යයදිබ්බා

යයචමානුසා; 

මාරබන්ධනමුත්යතොම්හි, නිහයතොත්වමසිඅන්තකා’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

5. දුති මාරපාසසුත්තං 

141. එකං සමයංභගවාබාරාණසියංවිහරති ඉසිපතයනමිගදායය.
තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති 

යතභික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘මුත්තාහං, භික්ඛයව, සබ්බපායසහි යය දිබ්බා යය ච මානුසා. 

තුම්යහපි, භික්ඛයව, මුත්තා සබ්බපායසහි යය දිබ්බා යය ච මානුසා.

චරථ, භික්ඛයව, චාරිකං බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය
යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතාය සුඛායයදවමනුස්සානං.මාඑයකන

ද්යව අගමිත්ථ. යදයසථ, භික්ඛයව, ධම්මං ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසථ. සන්ති සත්තා 

අප්පරජක්ඛජාතිකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති. භවිස්සන්ති

ධම්මස්ස අඤ්ඤාතායරො. අහම්පි, භික්ඛයව, යයන උරුයවලා
යසනානිගයමො යතනුපසඞ්කමිස්සාමි ධම්මයදසනායා’’ති. අථ යඛො

මායරො පාපිමා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘බද්යධොසිසබ්බපායසහි, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

මහාබන්ධනබද්යධොසි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති. 
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‘‘මුත්තාහංසබ්බපායසහි, යයදිබ්බායයචමානුසා; 

මහාබන්ධනමුත්යතොම්හි, නිහයතොත්වමසිඅන්තකා’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

6. සප්පසුත්තං 

142. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන භගවා

රත්තන්ධකාරතිමිසායං අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති, යදයවො ච
එකයමකංඵුසායති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා භගවයතො භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං
උප්පායදතුකායමො මහන්තං සප්පරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි. යසයයථාපි නාම මහතී එකරුක්ඛිකා නාවා, 
එවමස්ස කායයො යහොති. යසයයථාපි නාම මහන්තං

යසොණ්ඩිකාකළඤ්ජං, එවමස්සඵයණොයහොති. යසයයථාපිනාමමහතී

යකොසලිකා කංසපාති, එවමස්ස අක්ඛීනි භවන්ති. යසයයථාපි නාම 

යදයව ගළගළායන්යත විජ්ජුල්ලතා නිච්ඡරන්ති, එවමස්ස මුඛයතො
ජිව්හා නිච්ඡරති. යසයයථාපි නාම කම්මාරගග්ගරියා ධමමානාය

සද්යදොයහොති, එවමස්සඅස්සාසපස්සාසානං සද්යදොයහොති. 

අථ යඛො භගවා ‘‘මායරො අයං පාපිමා’’ ඉති විදිත්වා මාරං
පාපිමන්තං ගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යයොසුඤ්ඤයගහානියසවති, 

යසයයයොයසොමුනිඅත්තසඤ්ඤයතො; 

යවොස්සජ්ජචයරයයතත්ථයසො, 

පතිරූපඤ්හිතථාවිධස්සතං. 

‘‘චරකා බහූයභරවාබහූ, 

අයථොඩංසසරීසපා [ඩංසසිරිංසපා(සී.සයා.කං. .).   බහූ; 

යලොමම්පි නතත්ථඉඤ්ජයය, 

සුඤ්ඤාගාරගයතොමහාමුනි. 

‘‘නභං ඵයලයයපථවීචයලයය, 

සබ්යබපිපාණාඋදසන්තයසයයං; 

සල්ලම්පියචඋරසිපකප්පයයයයං, 

උපධීසුතාණංනකයරොන්තිබුද්ධා’’ති. 
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අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

7. සුපතිසුත්තං 

143. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො භගවා බහුයදවරත්තිං අබ්යභොකායස
චඞ්කමිත්වා රත්තියා පච්චූසසමයං පායද පක්ඛායලත්වා විහාරං
පවිසිත්වා දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි පායද පාදං
අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා. අථ

යඛො මායරො පාපිමා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කංයසොප්පසිකංනුයසොප්පසි, 

කමිදං යසොප්පසි දුබ්භයගො [දුබ්භයතො (සයා. කං. , දුබ්භයයො (.).   

විය; 

සුඤ්ඤමගාරන්තියසොප්පසි, 

කමිදංයසොප්පසිසූරියයඋග්ගයත’’ති. 

‘‘යස්ස ජාලිනීවිසත්තිකා, 

තණ්හානත්ථිකුහිඤ්චියනතයව; 

සබ්බූපධිපරික්ඛයාබුද්යධො, 

යසොප්පතිකංතයවත්ථමාරා’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

8. නන්ෙතිසුත්තං 

144. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොමායරොපාපිමායයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තියක ඉමං
ගාථංඅභාසි– 

‘‘නන්දතිපුත්යතහිපුත්තිමා, යගොමායගොභිතයථවනන්දති; 

උපධීහි නරස්සනන්දනා, නහියසොනන්දතියයො නිරූපධී’’ති. 

‘‘යසොචති පුත්යතහිපුත්තිමා, යගොමායගොභිතයථව යසොචති; 

උපධීහිනරස්සයසොචනා, නහියසොයසොචතියයොනිරූපධී’’ති. 
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අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

9. පඨමආයුසුත්තං 

145. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘අප්පමිදං, භික්ඛයව, මනුස්සානං ආයු. ගමනීයයො සම්පරායයො, 

කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං. නත්ථි ජාතස්ස අමරණං.

යයො, භික්ඛයව, චිරංජීවති, යසොවස්සසතංඅප්පංවාභියයයො’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘දීඝමායුමනුස්සානං, නනංහීයළසුයපොරියසො; 

චයරයයඛීරමත්යතොව, නත්ථිමච්චුස්සආගයමො’’ති. 

‘‘අප්පමායුමනුස්සානං, හීයළයයනංසුයපොරියසො; 

චයරයයාදිත්තසීයසොව, නත්ථිමච්චුස්සනාගයමො’’ති. 

අථයඛොමායරො…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

10. දුති ආයුසුත්තං 

146. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති

යවළුවයනකලන්දකනිවායප.තත්රයඛොභගවා…යප.…එතදයවොච – 

‘‘අප්පමිදං, භික්ඛයව, මනුස්සානං ආයු. ගමනීයයො සම්පරායයො, 

කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං. නත්ථි ජාතස්ස අමරණං.

යයො, භික්ඛයව, චිරංජීවති, යසොවස්සසතංඅප්පංවාභියයයො’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘නාච්චයන්ති අයහොරත්තා, ජීවිතං නූපරුජ්ඣති; 

ආයුඅනුපරියායති, මච්චානංයනමීවරථකුබ්බර’’න්ති. 

‘‘අච්චයන්තිඅයහොරත්තා, ජීවිතංඋපරුජ්ඣති; 

ආයුඛීයතිමච්චානං, කුන්නදීනංවඔදක’’න්ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො මාරසංයුත්තං 

106 

පටුන 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

පඨයමොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

තයපොකම්මඤ්චනායගොච, සුභංපායසනයතදුයව; 

සප්යපොසුපතිනන්දනං, ආයුනාඅපයරදුයවති. 

2. දුති වග්යගො 

1. පාසාණසුත්තං 

147. එකං සමයංභගවා රාජගයහවිහරතිගිජ්ඣකූයටපබ්බයත.
යතනයඛොපනසමයයනභගවාරත්තන්ධකාරතිමිසායං අබ්යභොකායස

නිසින්යනො යහොති, යදයවො ච එකයමකං ඵුසායති. අථ යඛො මායරො
පාපිමා භගවයතො භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො අවිදූයර
මහන්යතපාසායණපදායලසි. 

අථ යඛො භගවා ‘‘මායරො අයං පාපිමා’’ ඉති විදිත්වා මාරං
පාපිමන්තං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සයචපියකවලංසබ්බං, ගිජ්ඣකූටංචයලස්සසි [ගයළයයසි(සයා.

කං. , චයලයයාසි(ක.  ; 

යනවසම්මාවිමුත්තානං, බුද්ධානංඅත්ථි ඉඤ්ජිත’’න්ත්න්ත්ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

2. කන්නුසීහසුත්තං 

148. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම.යතනයඛොපනසමයයනභගවාමහතියා
පරිසාය පරිවුයතොධම්මංයදයසති. 

අථ යඛො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො
යගොතයමො මහතියා පරිසාය පරිවුයතො ධම්මං යදයසති. යංනූනාහං
යයනසමයණොයගොතයමො යතනුපසඞ්කයමයයංවිචක්ඛුකම්මායා’’ති.

අථයඛොමායරොපාපිමායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කන්නු සීයහොවනදසි, පරිසායංවිසාරයදො; 
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පටිමල්යලොහියතඅත්ථි, විජිතාවීනුමඤ්ඤසී’’ති. 

‘‘නදන්තියවමහාවීරා, පරිසාසුවිසාරදා; 

තථාගතාබලප්පත්තා, තිණ්ණායලොයකවිසත්තික’’න්ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

3. සකලිකසුත්තං 

149. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති 
මද්දකුච්ඡිස්මිං මිගදායය. යතනයඛො පනසමයයනභගවයතො පායදො

සකලිකාය ඛයතො යහොති, භුසා සුදං භගවයතො යවදනා වත්තන්ති
සාරීරිකා දුක්ඛා තිබ්බාඛරාකටුකා අසාතා අමනාපා.තාසුදංභගවා
සයතො සම්පජායනො අධිවායසති අවිහඤ්ඤමායනො. අථ යඛො භගවා
චතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිංපඤ්ඤයපත්වාදක්ඛියණනපස්යසන සීහයසයයං
කප්යපසි පායදපාදං අච්චාධායසයතොසම්පජායනො. අථයඛො මායරො

පාපිමා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘මන්දියානුයඛොයසසිඋදාහුකායවයයමත්යතො, 

අත්ථානුයතසම්පචුරානසන්ති; 

එයකොවිවිත්යතසයනාසනම්හි, 

නිද්දාමුයඛොකමිදංයසොප්පයසවා’’ති. 

‘‘නමන්දියාසයාමිනාපිකායවයයමත්යතො, 

අත්ථංසයමච්චාහමයපතයසොයකො; 

එයකොවිවිත්යතසයනාසනම්හි, 

සයාමහංසබ්බභූතානුකම්.). 

‘‘යයසම්පිසල්ලංඋරසිපවිට්ඨං, 

මුහුංමුහුංහදයංයවධමානං; 

යත.)ධ යසොප්පංලභයරසසල්ලා, 

තස්මා අහංනසුයපවීතසල්යලො. 

‘‘ජග්ගංනසඞ්යකනපියභමියසොත්තුං, 

රත්තින්දිවානානුතපන්තිමාමං; 

හානිංනපස්සාමිකුහිඤ්චියලොයක, 
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තස්මාසුයපසබ්බභූතානුකම්.)’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’තිදුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

4. පතිරූපසුත්තං 

150. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති එකසාලායං
බ්රාහ්මණගායම. යතනයඛොපනසමයයනභගවාමහතියාගිහිපරිසාය
පරිවුයතොධම්මංයදයසති. 

අථ යඛො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො
යගොතයමොමහතියාගිහිපරිසායපරිවුයතොධම්මංයදයසති.යංනූනාහං
යයනසමයණොයගොතයමො යතනුපසඞ්කයමයයංවිචක්ඛුකම්මායා’’ති.

අථයඛොමායරොපාපිමායයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යනතංතවපතිරූපං, යදඤ්ඤමනුසාසසි; 

අනුයරොධවියරොයධසු, මාසජ්ජිත්යථොතදාචර’’න්ති. 

‘‘හිතානුකම්.)සම්බුද්යධො, යදඤ්ඤමනුසාසති; 

අනුයරොධවියරොයධහි, විප්පමුත්යතොතථාගයතො’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’තිදුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

5. මානසසුත්තං 

151. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථ යඛොමායරොපාපිමායයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි
– 

‘‘අන්තලික්ඛචයරොපායසො, ය්වායංචරතිමානයසො; 

යතනතංබාධයිස්සාමි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා; 

එත්ථයමවිගයතොඡන්යදො, නිහයතොත්වමසිඅන්තකා’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 
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6. පත්තසුත්තං 

152. සාවත්ථිනිදානං. යතනයඛොපනසමයයන භගවාපඤ්චන්නං
උපාදානක්ඛන්ධානං උපාදාය භික්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති 

සමාදයපති [සමාදායපති (?)] සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. යත ච 

භික්ඛූ අට්ඨිං කත්වා [අට්ඨිකත්වා (සී. සයා. කං. .).   මනසි කත්වා

සබ්බයචතසා [සබ්බයචතයසො(සී.සයා.කං..). , සබ්බංයචතසා(ක.   
සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති. 

අථ යඛො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො
යගොතයමො පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං උපාදාය භික්ඛූනං
ධම්මියාකථායසන්දස්යසතිසමාදයපති සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.
යත ච භික්ඛූ අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බයචතසා 
සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොතා ධම්මං සුණන්ති. යංනූනාහං යයන
සමයණො යගොතයමොයතනුපසඞ්කයමයයංවිචක්ඛුකම්මායා’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා පත්තා අබ්යභොකායස
නික්ඛිත්තා යහොන්ති. අථ යඛො මායරො පාපිමා බලීබද්දවණ්ණං
අභිනිම්මිනිත්වා යයන යත පත්තා යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො

අඤ්ඤතයරොභික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘භික්ඛු, භික්ඛු, 
එයසො බලීබද්යදො පත්යත භින්යදයයා’’ති. එවං වුත්යත භගවා තං 

භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘න යසො, භික්ඛු, බලීබද්යදො. මායරො එයසො
පාපිමා තුම්හාකං විචක්ඛුකම්මාය ආගයතො’’ති. අථ යඛො භගවා
‘‘මායරො අයං පාපිමා’’ ඉති විදිත්වා මාරං පාපිමන්තං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘රූපංයවදයිතංසඤ්ඤා, විඤ්ඤාණංයඤ්චසඞ්ඛතං; 

යනයසොහමස්මියනතංයම, එවංතත්ථවිරජ්ජති. 

‘‘එවංවිරත්තංයඛමත්තං, සබ්බසංයයොජනාතිගං; 

අන්යවසංසබ්බට්ඨායනසු, මාරයසනාපිනාජ්ඣගා’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

7. ඡඵස්සා තනසුත්තං 

153. එකං සමයං භගවා යවසාලියං විහරති මහාවයන
කූටාගාරසාලායං. යතන යඛො පන සමයයන භගවා ඡන්නං
ඵස්සායතනානං උපාදාය භික්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති
සමාදයපතිසමුත්යතයජතිසම්පහංයසති. යත චභික්ඛූ අට්ඨිංකත්වා
මනසි කත්වා සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොතා ධම්මං 
සුණන්ති. 
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අථ යඛො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො
යගොතයමොඡන්නංඵස්සායතනානංඋපාදායභික්ඛූනංධම්මියාකථාය

සන්දස්යසති සමාදයපති සමුත්යතයජති සප්පහංයසති. යත ච භික්ඛූ
අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා
ඔහිතයසොතා ධම්මං සුණන්ති. යංනූනාහං යයන සමයණො යගොතයමො
යතනුපසඞ්කයමයයං විචක්ඛුකම්මායා’’ති. අථ යඛො මායරො පාපිමා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො අවිදූයර

මහන්තං භයයභරවං සද්දමකාසි, අපිස්සුදං පථවී මඤ්යඤ උන්ද්රීයති 

[උද්රීයති (සී. සයා. කං. .)  උ ද දර ද ය ද ති   උද්රීයති . අථ යඛො

අඤ්ඤතයරොභික්ඛු අඤ්ඤතරං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘භික්ඛු, භික්ඛු, 

එසා පථවී මඤ්යඤ උන්ද්රීයතී’’ති. එවං වුත්යත, භගවා තං භික්ඛුං

එතදයවොච – ‘‘යනසා භික්ඛු පථවී උන්ද්රීයති. මායරො එයසො පාපිමා
තුම්හාකංවිචක්ඛුකම්මාය ආගයතො’’ති.අථයඛොභගවා‘‘මායරොඅයං
පාපිමා’’ඉතිවිදිත්වාමාරංපාපිමන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, ඵස්සාධම්මාචයකවලා; 

එතංයලොකාමිසංයඝොරං, එත්ථයලොයකොවිමුච්ඡියතො. 

‘‘එතඤ්චසමතික්කම්ම, සයතොබුද්ධස්සසාවයකො; 

මාරයධයයංඅතික්කම්ම, ආදිච්යචොවවියරොචතී’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

8. පිණ්ඩසුත්තං 

154. එකං සමයං භගවා මගයධසු විහරති පඤ්චසාලායං 
බ්රාහ්මණගායම. යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චසාලායං
බ්රාහ්මණගායම කුමාරිකානං පාහුනකානි භවන්ති. අථ යඛො භගවා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය පඤ්චසාලං
බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි. යතන යඛො පන සමයයන
පඤ්චසායලයයකාබ්රාහ්මණගහපතිකාමායරනපාපිමතාඅන්වාවිට්ඨා
භවන්ති–මා සමයණොයගොතයමොපිණ්ඩමලත්ථාති. 

අථ යඛො භගවා යථායධොයතන පත්යතන පඤ්චසාලං

බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පාවිසි තථායධොයතන [යථායධොයතන (?)] 
පත්යතන පටික්කමි. අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අපි ත්වං, 

සමණ, පිණ්ඩමලත්ථා’’ති? ‘‘තථා නු ත්වං, පාපිම, අකාසි යථාහං

පිණ්ඩං න ලයභයය’’න්ති. ‘‘යතන හි, භන්යත, භගවා දුතියම්පි
පඤ්චසාලං බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පවිසතු. තථාහං කරිස්සාමි යථා
භගවා පිණ්ඩංලච්ඡතී’’ති. 
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‘‘අපුඤ්ඤංපසවිමායරො, ආසජ්ජනංතථාගතං; 

කංනුමඤ්ඤසිපාපිම, නයමපාපංවිපච්චති. 

‘‘සුසුඛංවතජීවාම, යයසංයනොනත්ථිකඤ්චනං; 

.)තිභක්ඛාභවිස්සාම, යදවාආභස්සරායථා’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’ති දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

9. කස්සකසුත්තං 

155. සාවත්ථිනිදානං. යතනයඛො පනසමයයනභගවා භික්ඛූනං 
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති

සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. යතචභික්ඛූඅට්ඨිංකත්වාමනසිකත්වා 
සබ්බයචතසාසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති. 

අථ යඛො මාරස්ස පාපිමයතො එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො
යගොතයමොභික්ඛූනංනිබ්බානපටිසංයුත්තායධම්මියාකථාය…යප.…
යංනූනාහං යයන සමයණො යගොතයමො යතනුපසඞ්කයමයයං
විචක්ඛුකම්මායා’’ති. අථ යඛො මායරො පාපිමා කස්සකවණ්ණං 
අභිනිම්මිනිත්වා මහන්තං නඞ්ගලං ඛන්යධ කරිත්වා දීඝපාචනයට්ඨිං
ගයහත්වා හටහටයකයසො සාණසාටිනිවත්යථො කද්දමමක්ඛියතහි

පායදහි යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අපි, සමණ, බලීබද්යදඅද්දසා’’ති? ‘‘කංපන, පාපිම, 

යත බලීබද්යදහී’’ති? ‘‘මයමව, සමණ, චක්ඛු, මම රූපා, මම 

චක්ඛුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං. කුහිං යම, සමණ, ගන්ත්වා

යමොක්ඛසි? මයමව, සමණ, යසොතං, මම සද්දා…යප.… මයමව, 

සමණ, ඝානං, මමගන්ධා; මයමව, සමණ, ජිව්හා, මමරසා; මයමව, 

සමණ, කායයො, මමයඵොට්ඨබ්බා; මයමව, සමණ, මයනො, මමධම්මා, 

මම මයනොසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං. කුහිං යම, සමණ, ගන්ත්වා

යමොක්ඛසී’’ති? 

‘‘තයවව, පාපිම, චක්ඛු, තව රූපා, තව

චක්ඛුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං.යත්ථචයඛො, පාපිම, නත්ථිචක්ඛු, 

නත්ථිරූපා, නත්ථිචක්ඛුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං, අගතිතවතත්ථ, 

පාපිම. තයවව, පාපිම, යසොතං, තව සද්දා, තව

යසොතසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං.යත්ථ චයඛො, පාපිම, නත්ථියසොතං, 

නත්ථි සද්දා, නත්ථි යසොතසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං, අගති තව

තත්ථ, පාපිම. තයවව, පාපිම, ඝානං, තව ගන්ධා, තව 

ඝානසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං. යත්ථ ච යඛො, පාපිම, නත්ථි ඝානං, 
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නත්ථි ගන්ධා, නත්ථි ඝානසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං, අගති තව

තත්ථ, පාපිම. තයවව, පාපිම, ජිව්හා, තව රසා, තව

ජිව්හාසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං…යප.…තයවව, පාපිම, කායයො, තව

යඵොට්ඨබ්බා, තව කායසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං…යප.… තයවව, 

පාපිම, මයනො, තව ධම්මා, තව මයනොසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං.

යත්ථ ච යඛො, පාපිම, නත්ථි මයනො, නත්ථි ධම්මා, නත්ථි 

මයනොසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණායතනං, අගතිතවතත්ථ, පාපිමා’’ති. 

‘‘යංවදන්තිමමයිදන්ති, යයවදන්තිමමන්තිච; 

එත්ථයචයතමයනොඅත්ථි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘යංවදන්තිනතංමය්හං, යයවදන්තිනයතඅහං; 

එවංපාපිමජානාහි, නයමමග්ගම්පිදක්ඛසී’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා…යප.…තත්යථවන්තරධායීති. 

10. රජ්ජසුත්තං 

156. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති හිමවන්තපයදයස 

[හිමවන්තපස්යස (සී.   අරඤ්ඤකුටිකායං. අථ යඛො භගවයතො
රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි –
‘‘සක්කා නු යඛො රජ්ජං කායරතුං අහනං අඝාතයං අජිනං අජාපයං

අයසොචංඅයසොචාපයංධම්යමනා’’ති? 

අථ යඛො මායරො පාපිමා භගවයතො යචතසා

යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කායරතු, භන්යත, භගවා

රජ්ජං, කායරතු, සුගයතො, රජ්ජං අහනං අඝාතයං අජිනං අජාපයං

අයසොචං අයසොචාපයං ධම්යමනා’’ති. ‘‘කං පන යම ත්වං, පාපිම, 

පස්සසි යං මංත්වං එවං වයදසි – ‘කායරතු, භන්යත, භගවා රජ්ජං, 

කායරතු සුගයතො, රජ්ජං අහනං අඝාතයං අජිනං අජාපයං අයසොචං 

අයසොචාපයං ධම්යමනා’’’ති? ‘‘භගවතා යඛො, භන්යත, චත්තායරො 
ඉද්ධිපාදාභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතා

සුසමාරද්ධා. ආකඞ්ඛමායනො ච, භන්යත, භගවා හිමවන්තං
පබ්බතරාජං සුවණ්ණං ත්යවව අධිමුච්යචයය සුවණ්ණඤ්ච

පනස්සා’’ති [සුවණ්ණපබ්බතස්සාති (සී. සයා. කං. , සුවණ්ණඤ්ච

පබ්බතස්සාති(.).  . 

‘‘පබ්බතස්ස සුවණ්ණස්ස, ජාතරූපස්ස යකවයලො; 

ද්විත්තාවනාලයමකස්ස, ඉතිවිද්වාසමඤ්චයර. 
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‘‘යයොදුක්ඛමද්දක්ඛියයතොනිදානං, 

කායමසුයසොජන්තුකථංනයමයය; 

උපධිංවිදිත්වාසඞ්යගොතියලොයක, 

තස්යසවජන්තුවිනයායසික්යඛ’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං භගවා, ජානාති මං
සුගයතො’’තිදුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

දුතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

පාසායණොසීයහොසකලිකං [සක්ඛලිකං(ක.  , පතිරූපඤ්චමානසං; 

පත්තංආයතනංපිණ්ඩං, කස්සකංරජ්යජනයතදසාති. 

3. තති වග්යගො 

1. සම්බහුලසුත්තං 

157. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
සිලාවතියං. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ භගවයතො 
අවිදූයරඅප්පමත්තාආතාපියනොපහිතත්තාවිහරන්ති.අථයඛොමායරො
පාපිමා බ්රාහ්මණවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා මහන්යතන ජටණ්ඩුයවන
අජිනක්ඛිපනිවත්යථො ජිණ්යණො යගොපානසිවඞ්යකො ඝුරුඝුරුපස්සාසී

උදුම්බරදණ්ඩං ගයහත්වා යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වායතභික්ඛූඑතදයවොච– ‘‘දහරාභවන්යතො පබ්බජිතා
සුසූකාළයකසාභයරනයයොබ්බයනනසමන්නාගතාපඨයමනවයසා 
අනික්කීළිතාවියනොකායමසු.භුඤ්ජන්තුභවන්යතොමානුසයකකායම.

මා සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවිත්ථා’’ති. ‘‘න යඛො මයං, 

බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවාම. කාලිකඤ්ච යඛො

මයං, බ්රාහ්මණ, හිත්වාසන්දිට්ඨිකංඅනුධාවාම. කාලිකාහි, බ්රාහ්මණ, 

කාමාවුත්තාභගවතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථ භියයයො.
සන්දිට්ඨියකොඅයංධම්යමොඅකාලියකොඑහිපස්සියකොඔපයනයයියකො

පච්චත්තං යවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති.එවං වුත්යත, මායරොපාපිමාසීසං 
ඔකම්යපත්වා ජිව්හං නිල්ලායලත්වා තිවිසාඛං නලායට නලාටිකං
වුට්ඨායපත්වා දණ්ඩයමොලුබ්භපක්කාමි. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
එකමන්තංනිසින්නායඛො යතභික්ඛූභගවන්තංඑතදයවොචුං – ‘‘ඉධ

මයං, භන්යත, භගවයතො අවිදූයර අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා

විහරාම. අථ යඛො, භන්යත, අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො මහන්යතන 
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ජටණ්ඩුයවන අජිනක්ඛිපනිවත්යථො ජිණ්යණො යගොපානසිවඞ්යකො

ඝුරුඝුරුපස්සාසී උදුම්බරදණ්ඩංගයහත්වායයනමයංයතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වාඅම්යහඑතදයවොච– ‘දහරාභවන්යතොපබ්බජිතාසුසූ
කාළයකසා භයරන යයොබ්බයනන සමන්නාගතා පඨයමන වයසා 
අනික්කීළිතාවියනොකායමසු.භුඤ්ජන්තුභවන්යතොමානුසයකකායම.

මා සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවිත්ථා’ති. එවං වුත්යත, මයං, 

භන්යත, තං බ්රාහ්මණං එතදයවොචුම්හ – ‘න යඛො මයං, බ්රාහ්මණ, 

සන්දිට්ඨිකං හිත්වා කාලිකං අනුධාවාම. කාලිකඤ්ච යඛො මයං, 

බ්රාහ්මණ, හිත්වාසන්දිට්ඨිකංඅනුධාවාම.කාලිකාහි, බ්රාහ්මණ, කාමා 

වුත්තා භගවතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො.
සන්දිට්ඨියකොඅයංධම්යමොඅකාලියකොඑහිපස්සියකොඔපයනයයියකො 

පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. එවං වුත්යත, භන්යත, යසො
බ්රාහ්මයණො සීසං ඔකම්යපත්වා ජිව්හං නිල්ලායලත්වා තිවිසාඛං
නලායටනලාටිකංවුට්ඨායපත්වා දණ්ඩයමොලුබ්භපක්කන්යතො’’ති. 

‘‘යනයසො, භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො.මායරොඑයසොපාපිමාතුම්හාකං 
විචක්ඛුකම්මායආගයතො’’ති.අථයඛොභගවාඑතමත්ථංවිදිත්වා තායං 
යවලායංඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘යයො දුක්ඛමද්දක්ඛියයතොනිදානං, 

කායමසුයසොජන්තුකථංනයමයය; 

උපධිංවිදිත්වාසඞ්යගොතියලොයක, 

තස්යසවජන්තුවිනයායසික්යඛ’’ති. 

2. සමිද්ධිසුත්තං 

158. එකං සමයංභගවාසක්යකසුවිහරති සිලාවතියං.යතනයඛො
පනසමයයනආයස්මාසමිද්ධිභගවයතොඅවිදූයරඅප්පමත්යතොආතා.) 
පහිතත්යතො විහරති. අථ යඛො ආයස්මයතො සමිද්ධිස්ස රයහොගතස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘ලාභා වත

යම, සුලද්ධංවතයම, යස්සයමසත්ථාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො.ලාභා

වත යම, සුලද්ධං වත යම, ය්වාහං එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය

පබ්බජියතො. ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම
සබ්රහ්මචාරියනො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා’’ති. අථ යඛො මායරො
පාපිමා ආයස්මයතො සමිද්ධිස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය

යයනායස්මා සමිද්ධි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මයතො 

සමිද්ධිස්ස අවිදූයර මහන්තං භයයභරවං සද්දමකාසි, අපිස්සුදං පථවී
මඤ්යඤ උන්ද්රීයති. 
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අථ යඛො ආයස්මා සමිද්ධි යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං

නිසින්යනො ආයස්මා සමිද්ධි භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉධාහං, 

භන්යත, භගවයතො අවිදූයරඅප්පමත්යතොආතා.)පහිතත්යතොවිහරාමි.

තස්ස මය්හං, භන්යත, රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො

පරිවිතක්යකොඋදපාදි – ‘ලාභාවතයම, සුලද්ධංවතයම, යස්සයම

සත්ථා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම, 

ය්වාහං එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය පබ්බජියතො. ලාභා වත යම, 

සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම සබ්රහ්මචාරියනො සීලවන්යතො

කලයාණධම්මා’ති. තස්ස මය්හං, භන්යත, අවිදූයර

මහාභයයභරවසද්යදොඅයහොසි, අපිස්සුදංපථවීමඤ්යඤඋන්ද්රීයතී’’ති. 

‘‘යනසා, සමිද්ධි, පථවී උන්ද්රීයති. මායරො එයසො පාපිමා තුය්හං 

විචක්ඛුකම්මායආගයතො.ගච්ඡත්වං, සමිද්ධි, තත්යථවඅප්පමත්යතො

ආතා.) පහිතත්යතො විහරාහී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
සමිද්ධිභගවයතො පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වාපක්කාමි. දුතියම්පියඛොආයස්මාසමිද්ධිතත්යථව
අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහාසි. දුතියම්පි යඛො ආයස්මයතො

සමිද්ධිස්සරයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස…යප.…දුතියම්පියඛොමායරො
පාපිමා ආයස්මයතො සමිද්ධිස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය…යප.… අපිස්සුදං පථවී මඤ්යඤ
උන්ද්රීයති. අථ යඛො ආයස්මා සමිද්ධි මාරං පාපිමන්තං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘සද්ධායාහංපබ්බජියතො, අගාරස්මාඅනගාරියං; 

සතිපඤ්ඤාචයමබුද්ධා, චිත්තඤ්චසුසමාහිතං; 

කාමංකරස්සුරූපානි, යනවමංබයාධයිස්සසී’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං සමිද්ධි භික්ඛූ’’ති දුක්ඛී 

දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

3. යගොධිකසුත්තං 

159. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
යගොධියකො ඉසිගිලිපස්යස විහරති කාළසිලායං. අථ යඛො ආයස්මා
යගොධියකො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො සාමයිකං
යචයතොවිමුත්තිං ඵුසි.අථයඛොආයස්මායගොධියකොතම්හාසාමයිකාය

යචයතොවිමුත්තියා පරිහායි. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා යගොධියකො
අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො සාමයිකං
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යචයතොවිමුත්තිං ඵුසි. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා යගොධියකො තම්හා 
සාමයිකාය යචයතොවිමුත්තියා පරිහායි. තතියම්පි යඛො ආයස්මා
යගොධියකො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො සාමයිකං
යචයතොවිමුත්තිං ඵුසි. තතියම්පි යඛො ආයස්මා යගොධියකො 
තම්හා…යප.… පරිහායි. චතුත්ථම්පි යඛො ආයස්මා යගොධියකො

අප්පමත්යතො…යප.… විමුත්තිං ඵුසි. චතුත්ථම්පි යඛො ආයස්මා
යගොධියකො තම්හා…යප.… පරිහායි. පඤ්චමම්පි යඛො ආයස්මා
යගොධියකො…යප.… යචයතොවිමුත්තිං ඵුසි. පඤ්චමම්පි යඛො
ආයස්මා…යප.… විමුත්තියා පරිහායි. ඡට්ඨම්පි යඛො ආයස්මා
යගොධියකො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො සාමයිකං
යචයතොවිමුත්තිං ඵුසි. ඡට්ඨම්පි යඛො ආයස්මා යගොධියකො තම්හා
සාමයිකාය යචයතොවිමුත්තියා පරිහායි. සත්තමම්පි යඛො ආයස්මා
යගොධියකො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො සාමයිකං 
යචයතොවිමුත්තිංඵුසි. 

අථ යඛො ආයස්මයතො යගොධිකස්ස එතදයහොසි – ‘‘යාව ඡට්ඨං
ඛ්වාහං සාමයිකාය යචයතොවිමුත්තියා පරිහීයනො. යංනූනාහං සත්ථං
ආහයරයය’’න්ති. අථ යඛො මායරො පාපිමා ආයස්මයතො යගොධිකස්ස

යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘මහාවීරමහාපඤ්ඤ, ඉද්ධියායසසාජල; 

සබ්බයවරභයාතීත, පායදවන්දාමිචක්ඛුම. 

‘‘සාවයකොයතමහාවීර, මරණංමරණාභිභූ; 

ආකඞ්ඛතියචතයති, තංනියසධජුතින්ධර. 

‘‘කථඤ්හිභගවාතුය්හං, සාවයකොසාසයනරයතො; 

අප්පත්තමානයසොයසක්යඛො, කාලංකයිරාජයනසුතා’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මයතො යගොධියකන සත්ථං
ආහරිතංයහොති. අථයඛො භගවා ‘‘මායරො අයංපාපිමා’’ ඉතිවිදිත්වා
මාරං පාපිමන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘එවඤ්හි ධීරාකුබ්බන්ති, නාවකඞ්ඛන්ති ජීවිතං; 

සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, යගොධියකොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආයාම, භික්ඛයව, යයන 
ඉසිගිලිපස්සං කාළසිලා යතනුපසඞ්කමිස්සාම යත්ථ යගොධියකන
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කුලපුත්යතන සත්ථං ආහරිත’’න්ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත
භික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං. 

අථ යඛො භගවා සම්බහුයලහිභික්ඛූහි සද්ධිං යයන ඉසිගිලිපස්සං 
කාළසිලායතනුපසඞ්කමි.අද්දසායඛොභගවාආයස්මන්තංයගොධිකං

දූරයතොව මඤ්චයක විවත්තක්ඛන්ධං යසමානං [යසයයමානං (සයා.

කං. , යසොප්පමානං (ක.  . යතන යඛො පන සමයයන ධූමායිතත්තං

තිමිරායිතත්තං ගච්ඡයතව පුරිමං දිසං, ගච්ඡති පච්ඡිමං දිසං, ගච්ඡති

උත්තරං දිසං, ගච්ඡති දක්ඛිණං දිසං, ගච්ඡති උද්ධං, ගච්ඡති අයධො, 
ගච්ඡතිඅනුදිසං. 

අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, 

භික්ඛයව, එතං ධූමායිතත්තං තිමිරායිතත්තං ගච්ඡයතව පුරිමං දිසං, 

ගච්ඡති පච්ඡිමං දිසං, ගච්ඡති උත්තරං දිසං, ගච්ඡති දක්ඛිණං දිසං, 

ගච්ඡතිඋද්ධං, ගච්ඡතිඅයධො, ගච්ඡතිඅනුදිස’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.

‘‘එයසො යඛො, භික්ඛයව, මායරො පාපිමා යගොධිකස්ස කුලපුත්තස්ස
විඤ්ඤාණං සමන්යවසති – ‘කත්ථ යගොධිකස්ස කුලපුත්තස්ස

විඤ්ඤාණං පතිට්ඨිත’න්ති? අප්පතිට්ඨියතන ච, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤායණන යගොධියකො කුලපුත්යතො පරිනිබ්බුයතො’’ති. අථ යඛො

මායරොපාපිමා යබලුවපණ්ඩුවීණංආදායයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘උද්ධංඅයධොචතිරියං, දිසාඅනුදිසාස්වහං; 

අන්යවසංනාධිගච්ඡාමි, යගොධියකොයසොකුහිංගයතො’’ති. 

‘‘යයො [යසො (සී. .).   ධීයරො ධිතිසම්පන්යනො, ඣායී ඣානරයතො

සදා; 

අයහොරත්තංඅනුයුඤ්ජං, ජීවිතංඅනිකාමයං. 

‘‘යජත්වාන මච්චුයනො [යභත්වා නමුචියනො (සී.   යසනං, 

අනාගන්ත්වාපුනබ්භවං; 

සමූලංතණ්හමබ්බුය්හ, යගොධියකොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

‘‘තස්සයසොකපයරතස්ස, වීණාකච්ඡාඅභස්සථ; 

තයතො යසො දුම්මයනො යක්යඛො, තත්යථවන්තරධායථා’’ති 

[තත්යථවන්තරධායිථාති(සයා.කං. , තත්යථවඅන්තරධායීති (ක.  . 
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4. සත්තවස්සානුබන්ධසුත්තං 

160. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති
නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොයධ. යතන යඛො පන
සමයයනමායරොපාපිමාසත්තවස්සානි භගවන්තංඅනුබන්යධොයහොති
ඔතාරායපක්යඛොඔතාරංඅලභමායනො. අථයඛොමායරොපාපිමායයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි
– 

‘‘යසොකාවතිණ්යණො නුවනම්හිඣායසි, 

විත්තංනුජීයනොඋදපත්ථයායනො; 

ආගුංනුගාමස්මිමකාසිකඤ්චි, 

කස්මා ජයනනනකයරොසිසක්ඛිං; 

සක්ඛීනසම්පජ්ජතියකනචියත’’ති. 

‘‘යසොකස්ස මූලංපලිඛායසබ්බං, 

අනාගුඣායාමිඅයසොචමායනො; 

යඡත්වානසබ්බංභවයලොභජප්පං, 

අනාසයවොඣායාමිපමත්තබන්ධූ’’ති. 

‘‘යංවදන්තිමමයිදන්ති, යයවදන්තිමමන්තිච; 

එත්ථයචයතමයනොඅත්ථි, නයමසමණයමොක්ඛසී’’ති. 

‘‘යං වදන්තිනතංමය්හං, යයවදන්තිනයත අහං; 

එවංපාපිමජානාහි, නයමමග්ගම්පිදක්ඛසී’’ති. 

‘‘සයචමග්ගංඅනුබුද්ධං, යඛමංඅමතගාමිනං; 

අයපහිගච්ඡත්වයමයවයකො, කමඤ්ඤමනුසාසසී’’ති. 

‘‘අමච්චුයධයයංපුච්ඡන්ති, යයජනාපාරගාමියනො; 

යතසාහංපුට්යඨොඅක්ඛාමි, යංසච්චංතංනිරූපධි’’න්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ගාමස්ස වා නිගමස්ස වා අවිදූයර 

යපොක්ඛරණී. තත්රස්ස කක්කටයකො. අථ යඛො, භන්යත, සම්බහුලා
කුමාරකාවාකුමාරිකායයොවා තම්හාගාමාවානිගමාවානික්ඛමිත්වා

යයන සා යපොක්ඛරණී යතනුපසඞ්කයමයයං; උපසඞ්කමිත්වා තං

කක්කටකංඋදකාඋද්ධරිත්වාථයලපතිට්ඨයපයයං.යංයයදවහියසො, 

භන්යත, කක්කටයකොඅළංඅභිනින්නායමයයතංතයදවයතකුමාරකා
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වා කුමාරිකායයො වා කට්යඨන වා කථලාය වා සඤ්ඡින්යදයයං 

සම්භඤ්යජයයං සම්පලිභඤ්යජයයං. එවඤ්හි යසො, භන්යත, 

කක්කටයකො සබ්යබහි අයළහි සඤ්ඡින්යනහි සම්භග්යගහි

සම්පලිභග්යගහි අභබ්යබො තං යපොක්ඛරණිං ඔතරිතුං. එවයමව යඛො, 

භන්යත, යානිකානිචිවිසූකායිකානි [යානිවිසුකායිකානි (සී..).ක.   

වියසවිතානිවිප්ඵන්දිතානි, සබ්බානිතානි [කානිචිකානිචිසබ්බානි(සී.
.).ක.   භගවතාසඤ්ඡින්නානි සම්භග්ගානි සම්පලිභග්ගානි.අභබ්යබො

දානාහං, භන්යත, පුන භගවන්තං උපසඞ්කමිතුං යදිදං
ඔතාරායපක්යඛො’’ති.අථයඛොමායරොපාපිමාභගවයතොසන්තියක ඉමා
නිබ්යබජනීයාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘යමදවණ්ණඤ්චපාසාණං, වායයසොඅනුපරියගා; 

අයපත්ථමුදුංවින්යදම, අපිඅස්සාදනාසියා. 

‘‘අලද්ධා තත්ථඅස්සාදං, වායයසත්යතො අපක්කයම; 

කායකොවයසලමාසජ්ජ, නිබ්බිජ්ජායපමයගොතමා’’ති. 

5. මාරධීතුසුත්තං 

161. අථ යඛො මායරො පාපිමා භගවයතො සන්තියක ඉමා
නිබ්යබජනීයා ගාථායයො අභාසිත්වා තම්හා ඨානා අපක්කම්ම
භගවයතො අවිදූයර පථවියං පල්ලඞ්යකන නිසීදි තුණ්හීභූයතො
මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො පජ්ඣායන්යතො 
අප්පටිභායනොකට්යඨනභූමිංවිලිඛන්යතො.අථයඛොතණ්හාචඅරතිච

රගා ච මාරධීතයරො යයන මායරො පාපිමා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වාමාරංපාපිමන්තංගාථාය අජ්ඣභාසිංසු– 

‘‘යකනාසිදුම්මයනොතාත, පුරිසංකංනුයසොචසි; 

මයංතංරාගපායසන, ආරඤ්ඤමිවකුඤ්ජරං; 

බන්ධිත්වාආනයිස්සාම, වසයගොයතභවිස්සතී’’ති. 

‘‘අරහංසුගයතොයලොයක, නරායගනසුවානයයො; 

මාරයධයයංඅතික්කන්යතො, තස්මායසොචාමහංභුස’’න්ති. 

අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච මාරධීතයරො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘පායද

යත, සමණ, පරිචායරමා’’ති.අථයඛොභගවාන මනසාකාසි, යථාතං
අනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයයවිමුත්යතො. 
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අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච මාරධීතයරො එකමන්තං
අපක්කම්ම එවං සමචින්යතසුං – ‘‘උච්චාවචා යඛො පුරිසානං
අධිප්පායා. යංනූන මයං එකසතං එකසතං කුමාරිවණ්ණසතං
අභිනිම්මියනයයාමා’’ති. අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච
මාරධීතයරො එකසතං එකසතං කුමාරිවණ්ණසතං අභිනිම්මිනිත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘පායද යත, සමණ, පරිචායරමා’’ති. තම්පි භගවා න

මනසාකාසි, යථාතංඅනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. 

අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච මාරධීතයරො එකමන්තං
අපක්කම්ම එවං සමචින්යතසුං – ‘‘උච්චාවචා යඛො පුරිසානං

අධිප්පායා. යංනූන මයං එකසතං එකසතං අවිජාතවණ්ණසතං
අභිනිම්මියනයයාමා’’ති. අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච 

මාරධීතයරො එකසතං එකසතං අවිජාතවණ්ණසතං අභිනිම්මිනිත්වා

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘පායද යත, සමණ, පරිචායරමා’’ති. තම්පි භගවා න

මනසාකාසි, යථා තංඅනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයයවිමුත්යතො. 

අථයඛොතණ්හාච…යප.…යංනූනමයංඑකසතංඑකසතංසකං
විජාතවණ්ණසතං අභිනිම්මියනයයාමාති.අථයඛොතණ්හාච…යප.…
සකං විජාතවණ්ණසතං අභිනිම්මිනිත්වා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොචුං – ‘‘පායද

යත, සමණ, පරිචායරමා’’ති. තම්පි භගවා න මනසාකාසි, යථා තං
අනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. 

අථ යඛො තණ්හා ච…යප.… යංනූන මයං එකසතං එකසතං
දුවිජාතවණ්ණසතං අභිනිම්මියනයයාමාති. අථ යඛො තණ්හා
ච…යප.…දුවිජාතවණ්ණසතංඅභිනිම්මිනිත්වායයන භගවා…යප.…
යථා තං අනුත්තයර උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. අථ යඛො තණ්හා
ච…යප.… මජ්ඣිමිත්ථිවණ්ණසතං අභිනිම්මියනයයාමාති. අථ යඛො
තණ්හාච…යප.… මජ්ඣිමිත්ථිවණ්ණසතංඅභිනිම්මිනිත්වා…යප.…
අනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. 

අථ යඛො තණ්හා ච…යප.… මහිත්ථිවණ්ණසතං

අභිනිම්මියනයයාමාති. අථ යඛො තණ්හා ච…යප.…
මහිත්ථිවණ්ණසතංඅභිනිම්මිනිත්වායයන භගවා…යප.…අනුත්තයර
උපධිසඞ්ඛයය විමුත්යතො. අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච
මාරධීතයරො එකමන්තං අපක්කම්ම එතදයවොචුං – සච්චං කර යනො
පිතාඅයවොච– 

‘‘අරහංසුගයතොයලොයක, නරායගනසුවානයයො; 
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මාරයධයයංඅතික්කන්යතො, තස්මායසොචාමහංභුස’’න්ති. 

‘‘යඤ්හි මයං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා අවීතරාගං ඉමිනා

උපක්කයමන උපක්කයමයයාම හදයං වාස්ස ඵයලයය, උණ්හං

යලොහිතං වා මුඛයතො උග්ගච්යඡයය, උම්මාදං වා පාපුයණයය
චිත්තක්යඛපං වා. යසයයථාවාපනනයළොහරියතොලුයතොඋස්සුස්සති

විසුස්සති මිලායති; එවයමව උස්සුස්යසයය විසුස්යසයය
මිලායයයයා’’ති. 

අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච මාරධීතයරො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං
ඨිතායඛොතණ්හා මාරධීතාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යසොකාවතිණ්යණොනුවනම්හිඣායසි, 

විත්තංනුජීයනොඋදපත්ථයායනො; 

ආගුංනුගාමස්මිමකාසිකඤ්චි, 

කස්මාජයනනනකයරොසිසක්ඛිං; 

සක්ඛීනසම්පජ්ජතියකනචියත’’ති. 

‘‘අත්ථස්ස පත්තිංහදයස්සසන්තිං, 

යජත්වානයසනංපියසාතරූපං; 

එයකොහං [එකාහං(සයා.කං..).ක.   ඣායං සුඛමනුයබොධිං, 

තස්මාජයනනනකයරොමිසක්ඛිං; 

සක්ඛීනසම්පජ්ජතියකනචියම’’ති. 

අථ යඛො අරති [අරති ච (ක.   මාරධීතා භගවන්තං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘කථංවිහාරීබහුයලොධභික්ඛු, 

පඤ්යචොඝතිණ්යණොඅතරීධඡට්ඨං; 

කථංඣායිං [කථංඣායං(සයා.කං..). , කථජ්ඣායං (ක.   බහුලං

කාමසඤ්ඤා, 

පරිබාහිරායහොන්තිඅලද්ධයයොත’’න්ති. 

‘‘පස්සද්ධකායයොසුවිමුත්තචිත්යතො, 

අසඞ්ඛරායනොසතිමාඅයනොයකො; 

අඤ්ඤාය ධම්මංඅවිතක්කඣායී, 
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නකුප්පතිනසරතිනථියනො [නකුප්පතී නස්සරතීනථීයනො(සී.  . 

‘‘එවංවිහාරීබහුයලොධභික්ඛු, 

පඤ්යචොඝතිණ්යණොඅතරීධඡට්ඨං; 

එවංඣායිංබහුලංකාමසඤ්ඤා, 

පරිබාහිරායහොන්තිඅලද්ධයයොත’’න්ති. 

අථ යඛොරගා [රගාච(ක.   මාරධීතාභගවයතොසන්තියකගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘අච්යඡජ්ජ තණ්හංගණසඞ්ඝචාරී, 

අද්ධාචරිස්සන්ති [තරිස්සන්ති(සී.   බහූචසද්ධා; 

බහුංවතායංජනතංඅයනොයකො, 

අච්යඡජ්ජයනස්සතිමච්චුරාජස්සපාර’’න්ති. 

‘‘නයන්තියවමහාවීරා, සද්ධම්යමනතථාගතා; 

ධම්යමනනයමානානං, කාඋසූයාවිජානත’’න්ති. 

අථ යඛො තණ්හා ච අරති ච රගා ච මාරධීතයරො යයන මායරො
පාපිමා යතනුපසඞ්කමිංසු. අද්දසා යඛො මායරො පාපිමා තණ්හඤ්ච
අරතිඤ්ච රගඤ්ච මාරධීතයරො දූරයතොව ආගච්ඡන්තියයො. දිස්වාන
ගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘බාලාකුමුදනායළහි, පබ්බතංඅභිමත්ථථ [අභිමන්ථථ(සී.  ; 

ගිරිංනයඛනඛනථ, අයයොදන්යතහිඛාදථ. 

‘‘යසලංවසිරසූහච්ච [සිරසිඌහච්ච(සී. , සිරසි ඔහච්ච(සයා.කං.  , 

පාතායලගාධයමසථ; 

ඛාණුංවඋරසාසජ්ජ, නිබ්බිජ්ජායපථයගොතමා’’ති. 

‘‘දද්දල්ලමානා ආගඤ්ඡං, තණ්හාචඅරතී රගා; 

තාතත්ථපනුදීසත්ථා, තූලංභට්ඨංවමාලුයතො’’ති. 

තතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

සම්බහුලා සමිද්ධිච, යගොධිකං සත්තවස්සානි; 

ධීතරංයදසිතංබුද්ධ, යසට්යඨනඉමංමාරපඤ්චකන්ති. 
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මාරසංයුත්තංසමත්තං. 
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5. භික්ඛුනීසංයුත්තං 

1. ආළවිකාසුත්තං 

162. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආළවිකා භික්ඛුනී
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
පාවිසි. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි
වියවකත්ථිනී. අථ යඛො මායරො පාපිමා ආළවිකාය භික්ඛුනියා භයං
ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො වියවකම්හා

චායවතුකායමො යයන ආළවිකා භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආළවිකං භික්ඛුනිංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘නත්ථිනිස්සරණංයලොයක, කංවියවයකනකාහසි; 

භුඤ්ජස්සුකාමරතියයො, මාහුපච්ඡානුතාපිනී’’ති. 

අථ යඛො ආළවිකාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු ඛ්වායං

මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො ආළවිකාය
භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා මම භයං
ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො වියවකම්හා
චායවතුකායමොගාථං භාසතී’’ති.අථයඛොආළවිකාභික්ඛුනී‘‘මායරො
අයංපාපිමා’’ඉතිවිදිත්වාමාරං පාපිමන්තං ගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘අත්ථි නිස්සරණං යලොයක, පඤ්ඤාය යම සුඵුස්සිතං [සුඵස්සිතං

(සී..).  ; 

පමත්තබන්ධුපාපිම, නත්වංජානාසිතංපදං. 

‘‘සත්තිසූලූපමා කාමා, ඛන්ධාසං අධිකුට්ටනා; 

යංත්වංකාමරතිංබූ්රසි, අරතිමය්හසාඅහූ’’ති. 

අථ යඛොමායරොපාපිමා ‘‘ජානාතිමංආළවිකා භික්ඛුනී’’තිදුක්ඛී
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

2. යසොමාසුත්තං 

163. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො යසොමා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන
අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය. අන්ධවනං
අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයල දිවාවිහාරංනිසීදි. අථ
යඛොමායරොපාපිමායසොමායභික්ඛුනියාභයංඡම්භිතත්තංයලොමහංසං 
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උප්පායදතුකායමො සමාධිම්හා චායවතුකායමො යයන යසොමා භික්ඛුනී

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායසොමංභික්ඛුනිංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යංතංඉසීහිපත්තබ්බං, ඨානංදුරභිසම්භවං; 

නතංද්වඞ්ගුලපඤ්ඤාය, සක්කාපප්යපොතුමිත්ථියා’’ති. 

අථ යඛො යසොමාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු ඛ්වායං

මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො යසොමාය

භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා මම භයං
ඡම්භිතත්තංයලොමහංසංඋප්පායදතුකායමොසමාධිම්හා චායවතුකායමො
ගාථංභාසතී’’ති.අථයඛොයසොමාභික්ඛුනී‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉති 
විදිත්වාමාරංපාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘ඉත්ථිභායවොකංකයිරා, චිත්තම්හිසුසමාහියත; 

ඤාණම්හිවත්තමානම්හි, සම්මාධම්මංවිපස්සයතො. 

‘‘යස්ස නූනසියාඑවං, ඉත්ථාහංපුරියසොති වා; 

කඤ්චි වා පන අඤ්ඤස්මි [අස්මීති (සයා. කං. .).  , තං මායරො
වත්තුමරහතී’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං යසොමා භික්ඛුනී’’ති දුක්ඛී 

දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

3. කසායගොතමීසුත්තං 

164. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො කසායගොතමී භික්ඛුනී 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
පාවිසි. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං

පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි, 
දිවාවිහාරාය. අන්ධවනං අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි.අථයඛොමායරොපාපිමාකසායගොතමියා 
භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො
සමාධිම්හා චායවතුකායමො යයන කසායගොතමී භික්ඛුනී

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා කසායගොතමිං භික්ඛුනිං ගාථාය 

අජ්ඣභාසි– 

‘‘කං නුත්වංමතපුත්තාව, එකමාසි රුදම්මුඛී; 

වනමජ්ඣගතාඑකා, පුරිසංනුගයවසසී’’ති. 

අථ යඛො කසායගොතමියා භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු

ඛ්වායං මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො
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කසායගොතමියා භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා
මම භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො සමාධිම්හා 
චායවතුකායමොගාථංභාසතී’’ති. 

අථයඛොකසායගොතමීභික්ඛුනී‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉතිවිදිත්වා 
මාරංපාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘අච්චන්තං මතපුත්තාම්හි, පුරිසා එතදන්තිකා; 

නයසොචාමිනයරොදාමි, නතංභායාමිආවුයසො. 

‘‘සබ්බත්ථවිහතානන්දී, තයමොක්ඛන්යධොපදාලියතො; 

යජත්වාන මච්චුයනො [යජත්වා නමුචියනො (සී.   යසනං, විහරාමි
අනාසවා’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං කසායගොතමී භික්ඛුනී’’ති
දුක්ඛී දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

4. විජ ාසුත්තං 

165. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො විජයා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා…යප.… අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි.
අථ යඛො මායරො පාපිමා විජයාය භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං
යලොමහංසංඋප්පායදතුකායමොසමාධිම්හාචායවතුකායමො යයනවිජයා

භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා විජයං භික්ඛුනිං ගාථාය 

අජ්ඣභාසි– 

‘‘දහරා ත්වංරූපවතී, අහඤ්චදහයරොසුසු; 

පඤ්චඞ්ගියකන තුරියයන, එහයයයභිරමාමයස’’ති [එහි අයයය

රමාමයසති(සී.  . 

අථ යඛො විජයාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු ඛ්වායං

මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො විජයාය
භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා මම භයං
ඡම්භිතත්තංයලොමහංසංඋප්පායදතුකායමොසමාධිම්හාචායවතුකායමො
ගාථං භාසතී’’ති.අථයඛොවිජයාභික්ඛුනී‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉති
විදිත්වාමාරං පාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘රූපාසද්දාරසාගන්ධා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා; 

නියයාතයාමිතුය්යහව, මාරනාහංයතනත්ථිකා. 

‘‘ඉමිනා පූතිකායයන, භින්දයනනපභඞ්ගුනා; 
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අට්ටීයාමිහරායාමි, කාමතණ්හාසමූහතා. 

‘‘යයචරූපූපගාසත්තා, යයචඅරූපට්ඨායියනො [ආරුප්පට්ඨායියනො

(සී..).  ; 

යාචසන්තාසමාපත්ති, සබ්බත්ථවිහයතොතයමො’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං විජයා භික්ඛුනී’’ති දුක්ඛී 
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

5. උප්පලවණ්ණාසුත්තං 

166. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො උප්පලවණ්ණා භික්ඛුනී 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා…යප.… අඤ්ඤතරස්මිං
සුපුප්ඵිතසාලරුක්ඛමූයල අට්ඨාසි. අථ යඛො මායරො පාපිමා
උප්පලවණ්ණාය භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං
උප්පායදතුකායමො සමාධිම්හා චායවතුකායමො යයන උප්පලවණ්ණා

භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා උප්පලවණ්ණං භික්ඛුනිං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සුපුප්ඵිතග්ගංඋපගම්මභික්ඛුනි, 

එකාතුවංතිට්ඨසිසාලමූයල; 

නචත්ථියතදුතියාවණ්ණධාතු, 

බායලනත්වංභායසිධුත්තකාන’’න්ති. 

අථ යඛො උප්පලවණ්ණාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු

ඛ්වායං මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො
උප්පලවණ්ණායභික්ඛුනියාඑතදයහොසි – ‘‘මායරොයඛො අයංපාපිමා
මම භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො සමාධිම්හා
චායවතුකායමො ගාථං භාසතී’’ති. අථ යඛො උප්පලවණ්ණා භික්ඛුනී
‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉතිවිදිත්වාමාරංපාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි 

– 

‘‘සතං සහස්සානිපිධුත්තකානං, 

ඉධාගතාතාදිසකාභයවයයං; 

යලොමංනඉඤ්ජාමිනසන්තසාමි, 

නමාරභායාමිතයමකකාපි. 

‘‘එසාඅන්තරධායාමි, කුච්ඡිංවාපවිසාමියත; 

පඛුමන්තරිකායම්පි, තිට්ඨන්තිංමංනදක්ඛසි. 
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‘‘චිත්තස්මිං වසීභූතාම්හි, ඉද්ධිපාදා සුභාවිතා; 

සබ්බබන්ධනමුත්තාම්හි, නතංභායාමිආවුයසො’’ති. 

අථයඛොමායරොපාපිමා ‘‘ජානාතිමංඋප්පලවණ්ණාභික්ඛුනී’’ති 

දුක්ඛීදුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

6. ොලාසුත්තං 

167. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො චාලා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා…යප.… අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි.

අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන චාලා භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වාචාලංභික්ඛුනිංඑතදයවොච– ‘‘කං නුත්වං, භික්ඛුනි, 

නයරොයචසී’’ති? ‘‘ජාතිංඛ්වාහං, ආවුයසො, නයරොයචමී’’ති. 

‘‘කංනුජාතිංනයරොයචසි, ජායතොකාමානිභුඤ්ජති; 

යකො නු තං ඉදමාදපයි, ජාතිං මා යරොච [මා යරොයචසි (සී. .).   
භික්ඛුනී’’ති. 

‘‘ජාතස්සමරණංයහොති, ජායතොදුක්ඛානිඵුස්සති [පස්සති(සී..).  ; 

බන්ධංවධංපරික්යලසං, තස්මාජාතිංනයරොචයය. 

‘‘බුද්යධො ධම්මමයදයසසි, ජාතියා සමතික්කමං; 

සබ්බදුක්ඛප්පහානාය, යසොමංසච්යචනියවසයි. 

‘‘යය චරූපූපගාසත්තා, යයචඅරූපට්ඨායියනො; 

නියරොධංඅප්පජානන්තා, ආගන්තායරොපුනබ්භව’’න්ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං චාලා භික්ඛුනී’’ති දුක්ඛී 
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

7. උපොලාසුත්තං 

168. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොඋපචාලා භික්ඛුනීපුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා…යප.… අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි.

අථ යඛො මායරො පාපිමා යයන උපචාලා භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා උපචාලං භික්ඛුනිං එතදයවොච – ‘‘කත්ථ නු ත්වං, 

භික්ඛුනි, උප්පජ්ජිතුකාමා’’ති? ‘‘න ඛ්වාහං, ආවුයසො, කත්ථචි
උප්පජ්ජිතුකාමා’’ති. 

‘‘තාවතිංසාචයාමාච, තුසිතාචාපියදවතා; 

නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 
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තත්ථචිත්තංපණියධහි, රතිංපච්චනුයභොස්සසී’’ති. 

‘‘තාවතිංසාචයාමාච, තුසිතාචාපියදවතා; 

නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 

කාමබන්ධනබද්ධායත, එන්තිමාරවසංපුන. 

‘‘සබ්යබො ආදීපියතො [සබ්යබොව ආදිත්යතො (සයා. කං.   යලොයකො, 

සබ්යබොයලොයකොපධූපියතො; 

සබ්යබො පජ්ජලියතො [පජ්ජලියතො (සබ්බත්ථ   යලොයකො, සබ්යබො
යලොයකොපකම්පියතො. 

‘‘අකම්පිතං අපජ්ජලිතං [අචලිතං (සී. සයා. කං. .).  , 

අපුථුජ්ජනයසවිතං; 

අගතියත්ථමාරස්ස, තත්ථයමනිරයතොමයනො’’ති. 

අථ යඛොමායරොපාපිමා ‘‘ජානාතිමංඋපචාලා භික්ඛුනී’’තිදුක්ඛී
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

8. සීසුපොලාසුත්තං 

169. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො සීසුපචාලා [සීසූපචාලා (සී.   

භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා …යප.… අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි.අථයඛොමායරො පාපිමායයනසීසුපචාලා

භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා සීසුපචාලං භික්ඛුනිං 

එතදයවොච–‘‘කස්සනුත්වං, භික්ඛුනි, පාසණ්ඩංයරොයචසී’’ති? ‘‘න

ඛ්වාහං, ආවුයසො, කස්සචිපාසණ්ඩංයරොයචමී’’ති. 

‘‘කංනුඋද්දිස්සමුණ්ඩාසි, සමණීවියදිස්සසි; 

නචයරොයචසිපාසණ්ඩං, කමිවචරසියමොමූහා’’ති. 

‘‘ඉයතොබහිද්ධාපාසණ්ඩා, දිට්ඨීසුපසීදන්තියත; 

නයතසංධම්මංයරොයචමි, යතධම්මස්සඅයකොවිදා. 

‘‘අත්ථ්ත්ථ්ථි සකයකුයලජායතො, බුද්යධො අප්පටිපුග්ගයලො; 

සබ්බාභිභූමාරනුයදො, සබ්බත්ථමපරාජියතො. 

‘‘සබ්බත්ථමුත්යතොඅසියතො, සබ්බංපස්සතිචක්ඛුමා; 

සබ්බකම්මක්ඛයංපත්යතො, විමුත්යතොඋපධිසඞ්ඛයය; 

යසොමය්හංභගවාසත්ථා, තස්සයරොයචමිසාසන’’න්ති. 
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අථයඛොමායරොපාපිමා‘‘ජානාතිමංසීසුපචාලාභික්ඛුනී’’තිදුක්ඛී 
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

9. යසලාසුත්තං 

170. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො යසලා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා…යප.… අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි.
අථ යඛො මායරො පාපිමා යසලාය භික්ඛුනියා භයං ඡම්භිතත්තං
යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො…යප.… යසලං භික්ඛුනිං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘යකනිදංපකතංබිම්බං, ක්වනු [ක්වන්නු(සී. .). , ක්වචි(සයා.කං.

ක.   බිම්බස්සකාරයකො; 

ක්වනුබිම්බංසමුප්පන්නං, ක්වනුබිම්බං නිරුජ්ඣතී’’ති. 

අථ යඛො යසලාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු ඛ්වායං

මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො යසලාය

භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා මම භයං
ඡම්භිතත්තංයලොමහංසංඋප්පායදතුකායමොසමාධිම්හා චායවතුකායමො
ගාථංභාසතී’’ති.අථයඛොයසලාභික්ඛුනී‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉති 

විදිත්වාමාරංපාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘නයිදං අත්තකතං [නයිදං පකතං (සයා. කං.   බිම්බං, නයිදං

පරකතං [නයිදංපකතං(සයා. කං.   අඝං; 

යහතුංපටිච්චසම්භූතං, යහතුභඞ්ගානිරුජ්ඣති. 

‘‘යථාඅඤ්ඤතරංබීජං, යඛත්යතවුත්තංවිරූහති; 

පථවීරසඤ්චාගම්ම, සියනහඤ්චතදූභයං. 

‘‘එවංඛන්ධාචධාතුයයො, ඡචආයතනාඉයම; 

යහතුංපටිච්චසම්භූතා, යහතුභඞ්ගානිරුජ්ඣයර’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං යසලා භික්ඛුනී’’ති දුක්ඛී 

දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

10. වජිරාසුත්තං 

171. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො වජිරා භික්ඛුනී පුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං
පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන
අන්ධවනං යතනුපසඞ්කමි දිවාවිහාරාය. අන්ධවනං
අජ්යඣොගායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලදිවාවිහාරංනිසීදි. අථ
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යඛොමායරො පාපිමාවජිරායභික්ඛුනියාභයංඡම්භිතත්තංයලොමහංසං
උප්පායදතුකායමො සමාධිම්හා චායවතුකායමො යයන වජිරා භික්ඛුනී

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාවජිරංභික්ඛුනිං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යකනායංපකයතොසත්යතො, කුවංසත්තස්සකාරයකො; 

කුවංසත්යතොසමුප්පන්යනො, කුවංසත්යතොනිරුජ්ඣතී’’ති. 

අථ යඛො වජිරාය භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘යකො නු ඛ්වායං

මනුස්යසො වා අමනුස්යසො වා ගාථං භාසතී’’ති? අථ යඛො වජිරාය
භික්ඛුනියා එතදයහොසි – ‘‘මායරො යඛො අයං පාපිමා මම භයං
ඡම්භිතත්තංයලොමහංසංඋප්පායදතුකායමොසමාධිම්හාචායවතුකායමො
ගාථං භාසතී’’ති.අථයඛො වජිරාභික්ඛුනී‘‘මායරොඅයංපාපිමා’’ඉති 

විදිත්වා, මාරංපාපිමන්තංගාථාහිපච්චභාසි– 

‘‘කංනුසත්යතොතිපච්යචසි, මාරදිට්ඨිගතංනුයත; 

සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්යජොයං, නයිධසත්තුපලබ්භති. 

‘‘යථාහිඅඞ්ගසම්භාරා, යහොතිසද්යදොරයථොඉති; 

එවංඛන්යධසුසන්යතසු, යහොතිසත්යතොතිසම්මුති [සම්මති (සයා.

කං.  . 

‘‘දුක්ඛයමව හිසම්යභොති, දුක්ඛංතිට්ඨති යවතිච; 

නාඤ්ඤත්රදුක්ඛාසම්යභොති, නාඤ්ඤංදුක්ඛා නිරුජ්ඣතී’’ති. 

අථ යඛො මායරො පාපිමා ‘‘ජානාති මං වජිරා භික්ඛුනී’’ති දුක්ඛී
දුම්මයනොතත්යථවන්තරධායීති. 

භික්ඛුනීසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

ආළවිකාචයසොමාච, යගොතමීවිජයාසහ; 

උප්පලවණ්ණාචචාලා, උපචාලාසීසුපචාලාච; 

යසලාවජිරායයතදසාති. 
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6. බ්රහ්මසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. බ්රහ්මා ාෙනසුත්තං 

172. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති 
නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොධමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො.
අථ යඛො භගවයතො රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘අධිගයතො යඛො මයායං ධම්යමො ගම්භීයරො
දුද්දයසො දුරනුයබොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො නිපුයණො 
පණ්ඩිතයවදනීයයො. ආලයරාමා යඛො පනායං පජා ආලයරතා
ආලයසම්මුදිතා. ආලයරාමාය යඛො පන පජාය ආලයරතාය
ආලයසම්මුදිතාය දුද්දසං ඉදං ඨානං යදිදං
ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පායදො. ඉදම්පි යඛො ඨානං දුද්දසං යදිදං
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හාක්ඛයයො

විරායගොනියරොයධොනිබ්බානං.අහඤ්යචවයඛොපනධම්මංයදයසයයං; 

පයර ච යම න ආජායනයයං; යසො මමස්ස කලමයථො, සා මමස්ස
වියහසා’’ති. අපිස්සු භගවන්තං ඉමා අනච්ඡරියා ගාථායයො පටිභංසු
පුබ්යබඅස්සුතපුබ්බා– 

‘‘කච්යඡනයමඅධිගතං, හලංදානිපකාසිතුං; 

රාගයදොසපයරයතහි, නායංධම්යමොසුසම්බුයධො. 

‘‘පටියසොතගාමිං නිපුණං, ගම්භීරංදුද්දසං අණුං; 

රාගරත්තා න දක්ඛන්ති, තයමොඛන්යධන ආවුටා’’ති 

[තයමොක්ඛන්යධනආවුතාති(සී.සයා.කං..).  . 

ඉතිහ භගවයතො පටිසඤ්චික්ඛයතො අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං

නමති, යනොධම්මයදසනාය. 

අථ යඛො බ්රහ්මුයනො සහම්පතිස්ස භගවයතො යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය එතදයහොසි – ‘‘නස්සති වත යභො

යලොයකො, විනස්සති වත යභො යලොයකො, යත්ර හි නාම තථාගතස්ස
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමති 

[නමිස්සති(?)], යනොධම්මයදසනායා’’ති.අථ යඛොබ්රහ්මාසහම්පති–

යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං [සම්මිඤ්ජිතං (සී. සයා.

කං. .).   වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය
එවයමව – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො භගවයතො පුරයතො 
පාතුරයහොසි.අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා 
දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලංපථවියංනිහන්ත්වායයනභගවායතනඤ්ජලිං

පණායමත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යදයසතු, භන්යත, භගවා
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ධම්මං, යදයසතු සුගයතො ධම්මං. සන්ති සත්තා අප්පරජක්ඛජාතිකා, 
අස්සවනතා ධම්මස්ස පරිහායන්ති. භවිස්සන්ති ධම්මස්ස 

අඤ්ඤාතායරො’’ති. ඉදමයවොච බ්රහ්මා සහම්පති, ඉදං වත්වා අථාපරං
එතදයවොච– 

‘‘පාතුරයහොසිමගයධසුපුබ්යබ, 

ධම්යමොඅසුද්යධොසමයලහිචින්තියතො; 

අපාපුයරතං [අවාපුයරතං(සී.   අමතස්ස ද්වාරං, 

සුණන්තු ධම්මංවිමයලනානුබුද්ධං. 

‘‘යසයලයථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, 

යථාපිපස්යසජනතංසමන්තයතො; 

තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, 

පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 

යසොකාවතිණ්ණං [යසොකාවකණ්ණං(සී.   ජනතමයපතයසොයකො, 

අයවක්ඛස්සුජාතිජරාභිභූතං. 

‘‘උට්යඨහිවීරවිජිතසඞ්ගාම, 

සත්ථවාහඅනණ [අණණ(රූපසිද්ධිටීකා   විචර යලොයක; 

යදසස්සු [යදයසතු(සයා.කං..).ක.   භගවාධම්මං, 

අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තී’’ති. 

අථ යඛො භගවා බ්රහ්මුයනො ච අජ්යඣසනං විදිත්වා සත්යතසු ච
කාරුඤ්ඤතං පටිච්ච බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකසි. අද්දසා
යඛො භගවා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො සත්යත
අප්පරජක්යඛ මහාරජක්යඛ තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර

ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය දුවිඤ්ඤාපයය, අප්යපකච්යච

පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන විහරන්යත, අප්යපකච්යච න 

පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන [දස්සාවියනො (සී. සයා. කං. .).   
විහරන්යත. යසයයථාපි නාම උප්පලිනියං වා පදුමිනියං වා 
පුණ්ඩරීකනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා
පුණ්ඩරීකානිවාඋදයක ජාතානිඋදයකසංවඩ්ඪානිඋදකානුග්ගතානි

අන්යතො නිමුග්ගයපොසීනි, අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා

පුණ්ඩරීකානිවාඋදයකජාතානිඋදයක සංවඩ්ඪානිසයමොදකංඨිතානි, 
අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා පුණ්ඩරීකානි වා උදයක

ජාතානිඋදයකසංවඩ්ඪානිඋදකාඅච්චුග්ගම්මඨිතානි [තිට්ඨන්ති(සී.

සයා.කං..).   අනුපලිත්තානිඋදයකන; එවයමව භගවාබුද්ධචක්ඛුනා
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යලොකංයවොයලොයකන්යතොඅද්දසසත්යතඅප්පරජක්යඛමහාරජක්යඛ 
තික්ඛින්ද්රියය මුදින්ද්රියය ස්වාකායර ද්වාකායර සුවිඤ්ඤාපයය

දුවිඤ්ඤාපයය, අප්යපකච්යච පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන

විහරන්යත, අප්යපකච්යච න පරයලොකවජ්ජභයදස්සාවියන

විහරන්යත.දිස්වානබ්රහ්මානංසහම්පතිංගාථායපච්චභාසි – 

‘‘අපාරුතායතසංඅමතස්සද්වාරා, 

යයයසොතවන්යතොපමුඤ්චන්තුසද්ධං; 

විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, 

ධම්මංපණීතංමනුයජසුබ්රහ්යම’’ති. 

අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති ‘‘කතාවකායසො යඛොම්හි භගවතා 
ධම්මයදසනායා’’ති භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායීති. 

2. ගාරවසුත්තං 

173. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා උරුයවලායං විහරති
නජ්ජා යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොධමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො.
අථ යඛො භගවයතො රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො

පරිවිතක්යකොඋදපාදි–‘‘දුක්ඛංයඛො අගාරයවොවිහරතිඅප්පතිස්යසො, 
කං නු ඛ්වාහං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා සක්කත්වා ගරුං කත්වා 

[ගරුකත්වා(සී.සයා.කං..).   උපනිස්සාය විහයරයය’’න්ති? 

අථ යඛො භගවයතො එතදයහොසි – ‘‘අපරිපුණ්ණස්ස යඛො 
සීලක්ඛන්ධස්සපාරිපූරියාඅඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණංවාසක්කත්වා

ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහයරයයං. න යඛො පනාහං පස්සාමි
සයදවයකයලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය
සයදවමනුස්සාය අත්තනා සීලසම්පන්නතරං අඤ්ඤං සමණං වා

බ්රාහ්මණංවා, යමහංසක්කත්වාගරුං කත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපුණ්ණස්ස යඛො සමාධික්ඛන්ධස්ස පාරිපූරියා අඤ්ඤං
සමණං වා බ්රාහ්මණං වා සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය
විහයරයයං. න යඛො පනාහං පස්සාමි සයදවයක යලොයක…යප.…

අත්තනාසමාධිසම්පන්නතරංඅඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණං වා, යමහං
සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපුණ්ණස්ස පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පාරිපූරියා අඤ්ඤං සමණං
වා බ්රාහ්මණංවාසක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං.න
යඛො පනාහං පස්සාමි සයදවයක…යප.… අත්තනා
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පඤ්ඤාසම්පන්නතරං අඤ්ඤං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා, යමහං 
සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපුණ්ණස්ස යඛො විමුත්තික්ඛන්ධස්ස පාරිපූරියා අඤ්ඤං 
සමණං වා බ්රාහ්මණං වා සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය
විහයරයයං. න යඛො පනාහං පස්සාමි සයදවයක…යප.… අත්තනා

විමුත්තිසම්පන්නතරං අඤ්ඤං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා, යමහං
සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපුණ්ණස්සයඛොවිමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්ධස්සපාරිපූරියා 
අඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණංවා සක්කත්වාගරුංකත්වා උපනිස්සාය
විහයරයයං. න යඛො පනාහං පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අත්තනා

විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නතරං අඤ්ඤං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා, 
යමහං සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහයරයයං. යංනූනාහං
ය්වායං ධම්යමො මයා අභිසම්බුද්යධො තයමව ධම්මං සක්කත්වා ගරුං
කත්වාඋපනිස්සායවිහයරයය’’න්ති. 

අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති භගවයතො යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො
සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය
එවයමව – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො භගවයතො පුරයතො 
පාතුරයහොසි.අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගංකරිත්වා
යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘එවයමතං, භගවා, එවයමතං, සුගත! යයපි යත, භන්යත, අයහසුං

අතීතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතපි භගවන්යතො

ධම්මඤ්යඤව සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහරිංසු; යයපි

යත, භන්යත, භවිස්සන්ති අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො
සම්මාසම්බුද්ධා යතපි භගවන්යතො ධම්මඤ්යඤව සක්කත්වා ගරුං

කත්වා උපනිස්සාය විහරිස්සන්ති. භගවාපි, භන්යත, එතරහි අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොධම්මඤ්යඤවසක්කත්වාගරුංකත්වා උපනිස්සාය

විහරතූ’’ති. ඉදමයවොච බ්රහ්මා සහම්පති, ඉදං වත්වා අථාපරං
එතදයවොච– 

‘‘යය චඅතීතාසම්බුද්ධා, යයචබුද්ධා අනාගතා; 

යයො යචතරහි සම්බුද්යධො, බහූනං [බහුන්නං (සී. සයා. කං. .).   
යසොකනාසයනො. 

‘‘සබ්යබ සද්ධම්මගරුයනො, විහංසු [විහරිංසු (සී. සයා. කං. .).   

විහරන්තිච; 
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තථාපිවිහරිස්සන්ති, එසාබුද්ධානධම්මතා. 

‘‘තස්මා හි අත්තකායමන [අත්ථකායමන (සී. .). ක.  , 

මහත්තමභිකඞ්ඛතා; 

සද්ධම්යමොගරුකාතබ්යබො, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

3. බ්රහ්මයෙවසුත්තං 

174. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන
අඤ්ඤතරිස්සා බ්රාහ්මණියා බ්රහ්මයදයවො නාම පුත්යතො භගවයතො
සන්තියකඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජියතොයහොති. 

අථ යඛො ආයස්මා බ්රහ්මයදයවො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතා.) පහිතත්යතොවිහරන්යතොනචිරස්යසව–යස්සත්ථායකුලපුත්තා

සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා
බ්රහ්මයදයවොඅරහතංඅයහොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා බ්රහ්මයදයවො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං සපදානං
පිණ්ඩායචරමායනොයයන සකමාතුනියවසනංයතනුපසඞ්කමි.යතන 

යඛො පන සමයයන ආයස්මයතො බ්රහ්මයදවස්ස මාතා බ්රාහ්මණී

බ්රහ්මුයනො ආහුතිං නිච්චං පග්ගණ්හාති. අථ යඛො බ්රහ්මුයනො
සහම්පතිස්ස එතදයහොසි–‘‘අයංයඛොආයස්මයතොබ්රහ්මයදවස්සමාතා
බ්රාහ්මණී බ්රහ්මුයනො ආහුතිං නිච්චං පග්ගණ්හාති. යංනූනාහං තං
උපසඞ්කමිත්වා සංයවයජයය’’න්ති. අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති –

යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, 
පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය එවයමව – බ්රහ්මයලොයක
අන්තරහියතො ආයස්මයතො බ්රහ්මයදවස්ස මාතු නියවසයන
පාතුරයහොසි. අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති යවහාසං ඨියතො ආයස්මයතො
බ්රහ්මයදවස්සමාතරංබ්රාහ්මණිංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘දූයරඉයතොබ්රාහ්මණිබ්රහ්මයලොයකො, 

යස්සාහුතිංපග්ගණ්හාසිනිච්චං; 

යනතාදියසොබ්රාහ්මණිබ්රහ්මභක්යඛො, 

කංජප්පසිබ්රහ්මපථංඅජානං [අජානන්තී (සී..).ක.  . 
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‘‘එයසොහියතබ්රාහ්මණිබ්රහ්මයදයවො, 

නිරූපධියකොඅතියදවපත්යතො; 

අකඤ්චයනොභික්ඛුඅනඤ්ඤයපොසී, 

යයො යත යසො [යත යසො (සී. .). , යයො යත ස (?)] පිණ්ඩාය ඝරං
පවිට්යඨො. 

‘‘ආහුයනයයයොයවදගුභාවිතත්යතො, 

නරානංයදවානඤ්චදක්ඛියණයයයො; 

බාහිත්වාපාපානිඅනූපලිත්යතො, 

ඝායසසනං ඉරියතිසීතිභූයතො. 

‘‘න තස්සපච්ඡානපුරත්ථමත්ථි, 

සන්යතොවිධූයමොඅනියඝොනිරායසො; 

නික්ඛිත්තදණ්යඩොතසථාවයරසු, 

යසොතයාහුතිංභුඤ්ජතුඅග්ගපිණ්ඩං. 

‘‘වියසනිභූයතොඋපසන්තචිත්යතො, 

නායගොවදන්යතොචරතිඅයනයජො; 

භික්ඛුසුසීයලොසුවිමුත්තචිත්යතො, 

යසොතයාහුතිංභුඤ්ජතුඅග්ගපිණ්ඩං. 

‘‘තස්මිං පසන්නාඅවිකම්පමානා, 

පතිට්ඨයපහි දක්ඛිණංදක්ඛියණයයය; 

කයරොහිපුඤ්ඤංසුඛමායතිකං, 

දිස්වාමුනිංබ්රාහ්මණිඔඝතිණ්ණ’’න්ති. 

‘‘තස්මිංපසන්නාඅවිකම්පමානා, 

පතිට්ඨයපසිදක්ඛිණංදක්ඛියණයයය; 

අකාසිපුඤ්ඤංසුඛමායතිකං, 

දිස්වාමුනිංබ්රාහ්මණීඔඝතිණ්ණ’’න්ති. 

4. බකබ්රහ්මසුත්තං 

175. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන
බකස්ස බ්රහ්මුයනො එවරූපං පාපකං දිට්ඨිගතං උප්පන්නං යහොති –
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‘‘ඉදංනිච්චං, ඉදංධුවං, ඉදං සස්සතං, ඉදංයකවලං, ඉදංඅචවනධම්මං, 

ඉදඤ්හිනජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතින උපපජ්ජති, ඉයතොච

පනඤ්ඤංඋත්තරිං [උත්තරිං(සී.සයා.කං. .).   නිස්සරණංනත්ථී’’ති. 

අථ යඛො භගවා බකස්ස බ්රහ්මුයනො යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය
එවයමව – යජතවයන අන්තරහියතො තස්මිං බ්රහ්මයලොයක 

පාතුරයහොසි. අද්දසා යඛො බයකො බ්රහ්මා භගවන්තං දූරයතොව

ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘එහි යඛො මාරිස, 

ස්වාගතංයත, මාරිස!චිරස්සංයඛොමාරිස!ඉමං පරියායමකාසියදිදං

ඉධාගමනාය. ඉදඤ්හි, මාරිස, නිච්චං, ඉදං ධුවං, ඉදං සස්සතං, ඉදං 

යකවලං, ඉදං අචවනධම්මං, ඉදඤ්හිනජායතිනජීයතිනමීයතින
චවතිනඋපපජ්ජති.ඉයතොච පනඤ්ඤංඋත්තරිනිස්සරණංනත්ථී’’ති. 

එවංවුත්යත, භගවාබකංබ්රහ්මානංඑතදයවොච– ‘‘අවිජ්ජාගයතො

වත, යභො, බයකොබ්රහ්මා; අවිජ්ජාගයතොවත, යභො, බයකොබ්රහ්මා.යත්ර 

හිනාමඅනිච්චංයයවසමානංනිච්චන්තිවක්ඛති, අධුවංයයවසමානං 

ධුවන්ති වක්ඛති, අසස්සතංයයව සමානං සස්සතන්ති වක්ඛති, 

අයකවලංයයව සමානංයකවලන්තිවක්ඛති, චවනධම්මංයයවසමානං
අචවනධම්මන්ති වක්ඛති. යත්ථ ච පන ජායති ච ජීයති ච මීයති ච

චවති ච උපපජ්ජති ච, තඤ්ච තථා වක්ඛති – ‘ඉදඤ්හි න ජායති න
ජීයතිනමීයතිනචවතින උපපජ්ජති’.සන්තඤ්චපනඤ්ඤංඋත්තරි

නිස්සරණං, ‘නත්ථඤ්ඤං උත්තරිනිස්සරණ’න්තිවක්ඛතී’’ති. 

‘‘ද්වාසත්තතියගොතමපුඤ්ඤකම්මා, 

වසවත්තියනොජාතිජරංඅතීතා; 

අයමන්තිමායවදගූබ්රහ්මුපපත්ති, 

අස්මාභිජප්පන්තිජනාඅයනකා’’ති. 

‘‘අප්පඤ්හිඑතංනහිදීඝමායු, 

යංත්වංබකමඤ්ඤසිදීඝමායුං; 

සතංසහස්සානං [සහස්සාන(සයා.කං.   නිරබ්බුදානං, 

ආයුංපජානාමිතවාහංබ්රහ්යම’’ති. 

‘‘අනන්තදස්සීභගවාහමස්මි, 

ජාතිජරංයසොකමුපාතිවත්යතො; 

කං යමපුරාණංවතසීලවත්තං, 
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ආචික්ඛයමතංයමහංවිජඤ්ඤා’’ති. 

‘‘යංත්වංඅපායයසිබහූමනුස්යස, 

පිපාසියතඝම්මනිසම්පයරයත; 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමි. 

‘‘යංඑණිකූලස්මිංජනංගහීතං, 

අයමොචයීගය්හකංනීයමානං; 

තං යතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමි. 

‘‘ගඞ්ගාය යසොතස්මිංගහීතනාවං, 

ලුද්යදනනායගනමනුස්සකමයා; 

පයමොචයිත්ථබලසාපසය්හ, 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමි. 

‘‘කප්යපො චයතබද්ධචයරොඅයහොසිං, 

සම්බුද්ධිමන්තං [සම්බුද්ධිවන්තං (බහූසු   වතිනංඅමඤ්ඤි; 

තංයතපුරාණංවතසීලවත්තං, 

සුත්තප්පබුද්යධොවඅනුස්සරාමී’’ති. 

‘‘අද්ධාපජානාසිමයමතමායුං, 

අඤ්යඤපි [අඤ්ඤම්පි(සී..).   ජානාසි තථාහිබුද්යධො; 

තථාහිතයායංජලිතානුභායවො, 

ඔභාසයංතිට්ඨතිබ්රහ්මයලොක’’න්ති. 

5. අඤ්ඤතරබ්රහ්මසුත්තං 

176. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
බ්රහ්මුයනොඑවරූපංපාපකංදිට්ඨිගතංඋප්පන්නංයහොති–‘‘නත්ථියසො 
සමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායයොඉධආගච්යඡයයා’’ති.අථ යඛොභගවා 
තස්ස බ්රහ්මුයනො යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපි
නාම බලවා පුරියසො…යප.… තස්මිං බ්රහ්මයලොයක පාතුරයහොසි. අථ
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යඛො භගවා තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි යවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි
යතයජොධාතුංසමාපජ්ජිත්වා. 

අථයඛොආයස්මයතොමහායමොග්ගල්ලානස්සඑතදයහොසි–‘‘කහං

නු යඛො භගවා එතරහි විහරතී’’ති? අද්දසා යඛො ආයස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො [මහායමොග්ගලායනො(ක.   භගවන්තංදිබ්යබන
චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි
යවහාසංපල්ලඞ්යකනනිසින්නං යතයජොධාතුංසමාපන්නං.දිස්වාන–

යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, 
පසාරිතං වා බාහංසමිඤ්යජයයඑවයමව –යජතවයනඅන්තරහියතො
තස්මිං බ්රහ්මයලොයක පාතුරයහොසි. අථ යඛො ආයස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො පුරත්ථිමං දිසං නිස්සාය [උපනිස්සාය (සී.   
තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි යවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි යතයජොධාතුං 
සමාපජ්ජිත්වානීචතරංභගවයතො. 

අථයඛොආයස්මයතොමහාකස්සපස්සඑතදයහොසි–‘‘කහංනුයඛො

භගවා එතරහි විහරතී’’ති? අද්දසා යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො
භගවන්තං දිබ්යබන චක්ඛුනා…යප.… දිස්වාන – යසයයථාපි නාම
බලවා පුරියසො…යප.… එවයමව – යජතවයන අන්තරහියතො තස්මිං
බ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි.අථයඛොආයස්මා මහාකස්සයපොදක්ඛිණං
දිසං නිස්සාය තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි යවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි
යතයජොධාතුංසමාපජ්ජිත්වානීචතරංභගවයතො. 

අථ යඛොආයස්මයතොමහාකප්පිනස්සඑතදයහොසි– ‘‘කහංනුයඛො

භගවා එතරහි විහරතී’’ති? අද්දසා යඛො ආයස්මා මහාකප්පියනො
භගවන්තං දිබ්යබන චක්ඛුනා…යප.… යතයජොධාතුං සමාපන්නං.
දිස්වාන – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො…යප.… එවයමව –
යජතවයනඅන්තරහියතොතස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතුරයහොසි.අථයඛො 
ආයස්මාමහාකප්පියනොපච්ඡිමංදිසංනිස්සායතස්සබ්රහ්මුයනොඋපරි
යවහාසං පල්ලඞ්යකන නිසීදි යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා නීචතරං
භගවයතො. 

අථ යඛොආයස්මයතො අනුරුද්ධස්සඑතදයහොසි – ‘‘කහංනුයඛො

භගවාඑතරහිවිහරතී’’ති? අද්දසායඛොආයස්මාඅනුරුද්යධො…යප.…
යතයජොධාතුං සමාපන්නං. දිස්වාන – යසයයථාපි නාම බලවා
පුරියසො…යප.…තස්මිංබ්රහ්මයලොයක පාතුරයහොසි.අථයඛොආයස්මා
අනුරුද්යධො උත්තරං දිසං නිස්සාය තස්ස බ්රහ්මුයනො උපරි යවහාසං
පල්ලඞ්යකනනිසීදියතයජොධාතුංසමාපජ්ජිත්වානීචතරං භගවයතො. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො තං බ්රහ්මානං ගාථාය

අජ්ඣභාසි – 
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‘‘අජ්ජාපියතආවුයසොසාදිට්ඨි, යායතදිට්ඨිපුයරඅහු; 

පස්සසිවීතිවත්තන්තං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සර’’න්ති. 

‘‘නයමමාරිසසාදිට්ඨි, යායමදිට්ඨිපුයරඅහු; 

පස්සාමිවීතිවත්තන්තං, බ්රහ්මයලොයකපභස්සරං; 

ස්වාහංඅජ්ජකථංවජ්ජං, අහංනිච්යචොම්හිසස්සයතො’’ති. 

අථ යඛො භගවා තං බ්රහ්මානං සංයවයජත්වා – යසයයථාපි නාම

බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං
සමිඤ්යජයය එවයමව – තස්මිං බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො 
යජතවයන පාතුරයහොසි. අථ යඛො යසො බ්රහ්මා අඤ්ඤතරං

බ්රහ්මපාරිසජ්ජං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, මාරිස, යයනායස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං

මහායමොග්ගල්ලානං එවං වයදහි – ‘අත්ථි නු යඛො, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, අඤ්යඤපි තස්ස භගවයතො සාවකා එවංමහිද්ධිකා

එවංමහානුභාවා; යසයයථාපි භවං යමොග්ගල්ලායනො කස්සයපො

කප්පියනො අනුරුද්යධො’’’ති? ‘‘එවං, මාරිසා’’ති යඛො යසො
බ්රහ්මපාරිසජ්යජො තස්ස බ්රහ්මුයනො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා 

මහායමොග්ගල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං

මහායමොග්ගල්ලානං එතදයවොච – ‘‘අත්ථි නු යඛො, මාරිස

යමොග්ගල්ලාන, අඤ්යඤපි තස්ස භගවයතො සාවකා එවංමහිද්ධිකා

එවංමහානුභාවා; යසයයථාපි භවං යමොග්ගල්ලායනො කස්සයපො

කප්පියනො අනුරුද්යධො’’ති? අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
තංබ්රහ්මපාරිසජ්ජංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘යතවිජ්ජා ඉද්ධිපත්තාච, යචයතොපරියායයකොවිදා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, බහූබුද්ධස්සසාවකා’’ති. 

අථ යඛො යසො බ්රහ්මපාරිසජ්යජො ආයස්මයතො 
මහායමොග්ගල්ලානස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා යයන

යසොබ්රහ්මා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංබ්රහ්මානංඑතදයවොච–

‘‘ආයස්මාමාරිස, මහායමොග්ගල්ලායනොඑවමාහ– 

‘‘යතවිජ්ජාඉද්ධිපත්තාච, යචයතොපරියායයකොවිදා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, බහූබුද්ධස්සසාවකා’’ති. 

ඉදමයවොචයසොබ්රහ්මපාරිසජ්යජො.අත්තමයනොචයසොබ්රහ්මාතස්ස 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජස්සභාසිතංඅභිනන්දීති. 
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6. බ්රහ්මයලොකසුත්තං 

177. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන භගවා
දිවාවිහාරගයතො යහොති පටිසල්ලීයනො. අථ යඛො සුබ්රහ්මා ච
පච්යචකබ්රහ්මා සුද්ධාවායසො ච පච්යචකබ්රහ්මා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පච්යචකං ද්වාරබාහං 

[පච්යචකද්වාරබාහං(.).ක.   උපනිස්සායඅට්ඨංසු.අථයඛොසුබ්රහ්මා
පච්යචකබ්රහ්මාසුද්ධාවාසං පච්යචකබ්රහ්මානංඑතදයවොච–‘‘අකායලො

යඛො තාව, මාරිස, භගවන්තං පයිරුපාසිතුං; දිවාවිහාරගයතො භගවා

පටිසල්ලීයනො ච. අසුයකො ච බ්රහ්මයලොයකො ඉද්යධො යචව ඵීයතො ච, 

බ්රහ්මා ච තත්ර පමාදවිහාරං විහරති. ආයාම, මාරිස, යයන යසො

බ්රහ්මයලොයකො යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වා තං බ්රහ්මානං

සංයවයජයයාමා’’ති. ‘‘එවං, මාරිසා’’ති යඛො සුද්ධාවායසො
පච්යචකබ්රහ්මාසුබ්රහ්මුයනො පච්යචකබ්රහ්මුයනොපච්චස්යසොසි. 

අථයඛොසුබ්රහ්මාචපච්යචකබ්රහ්මා සුද්ධාවායසොචපච්යචකබ්රහ්මා
– යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො…යප.… එවයමව – භගවයතො
පුරයතො අන්තරහිතා තස්මිං බ්රහ්මයලොයක පාතුරයහසුං. අද්දසා යඛො
යසො බ්රහ්මා යත බ්රහ්මායනො දූරයතොව ආගච්ඡන්යත. දිස්වාන යත 

බ්රහ්මායනො එතදයවොච – ‘‘හන්ද කුයතො නු තුම්යහ, මාරිසා, 

ආගච්ඡථා’’ති? ‘‘ආගතා යඛො මයං, මාරිස, අම්හ තස්ස භගවයතො 

සන්තිකාඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.ගච්යඡයයාසිපනත්වං, මාරිස, 

තස්සභගවයතොඋපට්ඨානංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති? 

එවංවුත්යතො [එවංවුත්යත (සී.සයා. කං.   යඛොයසොබ්රහ්මාතං
වචනං අනධිවායසන්යතො සහස්සක්ඛත්තුං අත්තානං අභිනිම්මිනිත්වා

සුබ්රහ්මානංපච්යචකබ්රහ්මානංඑතදයවොච – ‘‘පස්සසියමයනො ත්වං, 

මාරිස, එවරූපං ඉද්ධානුභාව’’න්ති? ‘‘පස්සාමි යඛො තයාහං, මාරිස, 

එවරූපං ඉද්ධානුභාව’’න්ති. ‘‘යසො ඛ්වාහං, මාරිස, එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභායවො කස්ස අඤ්ඤස්ස සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා

උපට්ඨානංගමිස්සාමී’’ති? 

අථ යඛො සුබ්රහ්මා පච්යචකබ්රහ්මා ද්විසහස්සක්ඛත්තුං අත්තානං

අභිනිම්මිනිත්වාතංබ්රහ්මානං එතදයවොච – ‘‘පස්සසියමයනොත්වං, 

මාරිස, එවරූපං ඉද්ධානුභාව’’න්ති? ‘‘පස්සාමි යඛො තයාහං, මාරිස, 

එවරූපං ඉද්ධානුභාව’’න්ති. ‘‘තයා ච යඛො, මාරිස, මයා ච ස්යවව

භගවා මහිද්ධිකතයරො යචව මහානුභාවතයරො ච. ගච්යඡයයාසි ත්වං, 

මාරිස, තස්සභගවයතොඋපට්ඨානංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති? 
අථ යඛොයසොබ්රහ්මාසුබ්රහ්මානං පච්යචකබ්රහ්මානංගාථායඅජ්ඣභාසි
– 
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‘‘තයයො සුපණ්ණාචතුයරොච හංසා, 

බයග්ඝීනිසාපඤ්චසතාචඣායියනො; 

තයිදංවිමානංජලයතච [ජලයතව(.).ක.   බ්රහ්යම, 

ඔභාසයංඋත්තරස්සංදිසාය’’න්ති. 

‘‘කඤ්චාපියතතංජලයතවිමානං, 

ඔභාසයංඋත්තරස්සංදිසායං; 

රූයපරණංදිස්වාසදාපයවධිතං, 

තස්මානරූයපරමතීසුයමයධො’’ති. 

අථයඛොසුබ්රහ්මාචපච්යචකබ්රහ්මාසුද්ධාවායසොච පච්යචකබ්රහ්මා

තං බ්රහ්මානං සංයවයජත්වා තත්යථවන්තරධායිංසු. අගමාසි ච යඛො
යසො බ්රහ්මා අපයරන සමයයන භගවයතො උපට්ඨානං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සාති. 

7. යකොකාලිකසුත්තං 

178. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන භගවා
දිවාවිහාරගයතො යහොති පටිසල්ලීයනො. අථ යඛො සුබ්රහ්මා ච
පච්යචකබ්රහ්මා සුද්ධාවායසො ච පච්යචකබ්රහ්මා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පච්යචකං ද්වාරබාහං නිස්සාය
අට්ඨංසු. අථයඛොසුබ්රහ්මාපච්යචකබ්රහ්මායකොකාලිකංභික්ඛුංආරබ්භ 

භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘අප්පයමයයංපමිනන්යතො, යකොධවිද්වාවිකප්පයය; 

අප්පයමයයංපමායිනං, නිවුතංතංමඤ්යඤපුථුජ්ජන’’න්ති. 

8. කතයමොෙකතිස්සසුත්තං 

179. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන භගවා
දිවාවිහාරගයතො යහොති පටිසල්ලීයනො. අථ යඛො සුබ්රහ්මා ච
පච්යචකබ්රහ්මා සුද්ධාවායසො ච පච්යචකබ්රහ්මා යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පච්යචකං ද්වාරබාහං නිස්සාය
අට්ඨංසු. අථ යඛො සුද්ධාවායසො පච්යචකබ්රහ්මා කතයමොදකතිස්සකං 

[කතයමොරකතිස්සකං (සී. සයා. කං.   භික්ඛුං ආරබ්භ භගවයතො 
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘අප්පයමයයං පමිනන්යතො, යකොධවිද්වාවිකප්පයය; 

අප්පයමයයංපමායිනං, නිවුතංතංමඤ්යඤඅකස්සව’’න්ති. 
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9. තුරූබ්රහ්මසුත්තං 

180. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන යකොකාලියකො

භික්ඛු ආබාධියකොයහොතිදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.අථයඛොතුරූ [තුදු
(සී. සයා. කං. .).   පච්යචකබ්රහ්මා අභික්කන්තාය රත්තියා 
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන

යකොකාලියකොභික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායවහාසං ඨියතො

යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං. යපසලා 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති.‘‘යකොසිත්වං, ආවුයසො’’ති? ‘‘අහංතුරූ 

පච්යචකබ්රහ්මා’’ති. ‘‘නනු ත්වං, ආවුයසො, භගවතා අනාගාමී 

බයාකයතො, අථ කඤ්චරහි ඉධාගයතො? පස්ස, යාවඤ්ච යත ඉදං
අපරද්ධ’’න්ති. 

‘‘පුරිසස්සහිජාතස්ස, කුඨාරී [දුධාරී(සයා. කං.ක.   ජායයතමුයඛ; 

යායඡින්දතිඅත්තානං, බායලොදුබ්භාසිතංභණං. 

‘‘යයොනින්දියංපසංසති, 

තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 

විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, 

කලිනායතනසුඛංනවින්දති. 

‘‘අප්පමත්තයකොඅයංකලි, 

යයොඅක්යඛසුධනපරාජයයො; 

සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තනා, 

අයයමවමහන්තතයරොකලි; 

යයොසුගයතසුමනංපයදොසයය. 

‘‘සතංසහස්සානංනිරබ්බුදානං, 

ඡත්තිංසතිපඤ්චචඅබ්බුදානි; 

යමරියගරහී [යමරියය ගරහී (සයා. කං. , යමරියං ගරහං (ක.   

නිරයංඋයපති, 

වාචංමනඤ්චපණිධායපාපක’’න්ති. 

10. යකොකාලිකසුත්තං 

181. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොයකොකාලියකො භික්ඛුයයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
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නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘පාපිච්ඡා, භන්යත, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා පාපිකානං

ඉච්ඡානං වසං ගතා’’ති. එවං වුත්යත, භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං

එතදයවොච– ‘‘මායහවං, යකොකාලික, අවච; මායහවං, යකොකාලික, 

අවච. පසායදහි, යකොකාලික, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං.
යපසලා සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති. දුතියම්පි යඛො යකොකාලියකො

භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කඤ්චාපි යම, භන්යත, භගවා 

සද්ධායියකො පච්චයියකො; අථ යඛො පාපිච්ඡාව භන්යත, 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාපාපිකානං ඉච්ඡානංවසංගතා’’ති.දුතියම්පි

යඛො භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘මා යහවං, 

යකොකාලික, අවච; මා යහවං, යකොකාලික, අවච. පසායදහි, 

යකොකාලික, සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං. යපසලා
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති. තතියම්පි යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු 

භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘කඤ්චාපි…යප.…ඉච්ඡානංවසංගතා’’ති.
තතියම්පි යඛො භගවා යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘මා
යහවං…යප.…යපසලාසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’’ති. 

අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු උට්ඨායාසනා භගවන්තං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. අචිරපක්කන්තස්ස ච

යකොකාලිකස්සභික්ඛුයනො සාසපමත්තීහි.)ළකාහි [පිළකාහි(සී..).   
සබ්යබො කායයො ඵුයටො අයහොසි. සාසපමත්තියයො හුත්වා

මුග්ගමත්තියයො අයහසුං, මුග්ගමත්තියයො හුත්වා කලායමත්තියයො

අයහසුං, කලායමත්තියයො හුත්වා යකොලට්ඨිමත්තියයො අයහසුං, 

යකොලට්ඨිමත්තියයො හුත්වා යකොලමත්තියයො අයහසුං, 

යකොලමත්තියයො හුත්වා ආමලකමත්තියයො අයහසුං, 

ආමලකමත්තියයො හුත්වා යබලුවසලාටුකමත්තියයො අයහසුං, 

යබලුවසලාටුකමත්තියයො හුත්වා බිල්ලමත්තියයො අයහසුං, 
බිල්ලමත්තියයො හුත්වා පභිජ්ජිංසු. පුබ්බඤ්ච යලොහිතඤ්ච පග්ඝරිංසු.

අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු යතයනව ආබායධන කාලමකාසි. 
කාලඞ්කයතො ච යකොකාලියකො භික්ඛු පදුමං නිරයං උපපජ්ජි
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසුචිත්තංආඝායතත්වා. 

අථ යඛො බ්රහ්මා සහම්පති අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛො බ්රහ්මාසහම්පතිභගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘යකොකාලියකො, භන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො. 

කාලඞ්කයතො ච, භන්යත, යකොකාලියකො භික්ඛු පදුමං නිරයං
උපපන්යනො සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං ආඝායතත්වා’’ති.
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ඉදමයවොච බ්රහ්මා සහම්පති, ඉදං වත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

අථ යඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන භික්ඛූආමන්යතසි –

‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිං බ්රහ්මා සහම්පති අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්යණොයකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයනාහං

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාමංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.

එකමන්තං ඨියතො යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති මං එතදයවොච –

‘යකොකාලියකො, භන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො. කාලඞ්කයතො ච, 

භන්යත, යකොකාලියකො භික්ඛු පදුමං නිරයං උපපන්යනො

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං ආඝායතත්වා’ති. ඉදමයවොච, 

භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති, ඉදං වත්වා මං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වාතත්යථවන්තරධායී’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘කීවදීඝංනු යඛො, භන්යත, පදුයමනිරයයආයුප්පමාණ’’න්ති? ‘‘දීඝං

යඛො, භික්ඛු, පදුයමනිරයය ආයුප්පමාණං.තංනසුකරංසඞ්ඛාතුං –

එත්තකානි වස්සානි ඉති වා, එත්තකානි වස්සසතානි ඉති වා, 

එත්තකානිවස්සසහස්සානිඉතිවා, එත්තකානිවස්සසතසහස්සානි ඉති

වා’’ති. ‘‘සක්කා පන, භන්යත, උපමං කාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, 
භික්ඛූ’’තිභගවාඅයවොච– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො තිලවායහො.
තයතොපුරියසො වස්සසතස්සවස්සසතස්සඅච්චයයනඑකයමකංතිලං

උද්ධයරයය; ඛිප්පතරංයඛොයසො, භික්ඛු, වීසතිඛාරියකොයකොසලයකො

තිලවායහොඉමිනාඋපක්කයමනපරික්ඛයං පරියාදානං ගච්යඡයය, න

ත්යවව එයකො අබ්බුයදො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබ්බුදා 

නිරයා, එවයමයකො නිරබ්බුදනිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති

නිරබ්බුදා නිරයා, එවයමයකො අබයබො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, 

වීසතිඅබබානිරයා, එවයමයකො අටයටොනිරයයො.යසයයථාපි, භික්ඛු, 

වීසතිඅටටානිරයා, එවයමයකොඅහයහො නිරයයො.යසයයථාපි, භික්ඛු, 

වීසතිඅහහානිරයා, එවයමයකොකුමුයදොනිරයයො.යසයයථාපි, භික්ඛු, 

වීසතිකුමුදානිරයා, එවයමයකොයසොගන්ධියකොනිරයයො.යසයයථාපි, 

භික්ඛු, වීසති යසොගන්ධිකා නිරයා, එවයමයකො උප්පලනිරයයො.

යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති උප්පලා නිරයා, එවයමයකො පුණ්ඩරියකො

නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති පුණ්ඩරිකා නිරයා, එවයමයකො

පදුයමො නිරයයො. පදුයම පන, භික්ඛු, නිරයය යකොකාලියකො භික්ඛු 
උපපන්යනො සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු චිත්තං ආඝායතත්වා’’ති.

ඉදමයවොචභගවා, ඉදං වත්වානසුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 
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‘‘පුරිසස්ස හිජාතස්ස, 

කුඨාරීජායයතමුයඛ; 

යායඡින්දතිඅත්තානං, 

බායලොදුබ්භාසිතංභණං. 

‘‘යයොනින්දියංපසංසති, 

තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 

විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, 

කලිනායතනසුඛංනවින්දති. 

‘‘අප්පමත්තයකොඅයංකලි, 

යයොඅක්යඛසුධනපරාජයයො; 

සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තනා, 

අයයමවමහන්තයරොකලි; 

යයොසුගයතසුමනංපයදොසයය. 

‘‘සතංසහස්සානංනිරබ්බුදානං, 

ඡත්තිංසතිපඤ්චචඅබ්බුදානි; 

යමරියගරහී නිරයංඋයපති, 

වාචංමනඤ්චපණිධායපාපක’’න්ති. 

පඨයමොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

ආයාචනං ගාරයවො බ්රහ්මයදයවො, 

බයකොචබ්රහ්මාඅපරාචදිට්ඨි; 

පමාදයකොකාලිකතිස්සයකොච, 

තුරූචබ්රහ්මාඅපයරොචයකොකාලියකොති. 

2. දුති වග්යගො 

1. සනඞ්කුමාරසුත්තං 

182. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
සප්පිනීතීයර. අථයඛොබ්රහ්මාසනඞ්කුමායරො අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං සප්පිනීතීරං ඔභායසත්වා යයන 

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
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එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො බ්රහ්මා සනඞ්කුමායරො
භගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘ඛත්තියයොයසට්යඨොජයනතස්මිං, යයයගොත්තපටිසාරියනො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොයසට්යඨොයදවමානුයස’’ති. 

ඉදමයවොච බ්රහ්මා සනඞ්කුමායරො. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි.
අථ යඛො බ්රහ්මා සනඞ්කුමායරො ‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති
භගවන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණං කත්වාතත්යථවන්තරධායීති. 

2. යෙවෙත්තසුත්තං 

183. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත අචිරපක්කන්යත යදවදත්යත. අථ යඛො බ්රහ්මා
සහම්පතිඅභික්කන්තාය රත්තියාඅභික්කන්තවණ්යණොයකවලකප්පං

ගිජ්ඣකූටං පබ්බතං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතොයඛොබ්රහ්මාසහම්පතියදවදත්තං ආරබ්භභගවයතො
සන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘ඵලං යවකදලිංහන්ති, ඵලංයවළුංඵලං නළං; 

සක්කායරොකාපුරිසංහන්ති, ගබ්යභොඅස්සතරිංයථා’’ති. 

3. අන්ධකවින්ෙසුත්තං 

184. එකං සමයංභගවාමාගයධසුවිහරති අන්ධකවින්යද.යතන
යඛො පන සමයයන භගවා රත්තන්ධකාරතිමිසායං අබ්යභොකායස

නිසින්යනො යහොති, යදයවො ච එකයමකං ඵුසායති. අථ යඛො බ්රහ්මා
සහම්පතිඅභික්කන්තායරත්තියා අභික්කන්තවණ්යණොයකවලකප්පං

අන්ධකවින්දං ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො බ්රහ්මා සහම්පති භගවයතො සන්තියක ඉමා
ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘යසයවථපන්තානියසනාසනානි, 

චයරයයසංයයොජනවිප්පයමොක්ඛා; 

සයචරතිංනාධිගච්යඡයයතත්ථ, 

සඞ්යඝවයසරක්ඛිතත්යතොසතීමා. 

‘‘කුලාකුලංපිණ්ඩිකායචරන්යතො, 

ඉන්ද්රියගුත්යතො නිපයකොසතීමා; 
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යසයවථපන්තානියසනාසනානි, 

භයාපමුත්යතොඅභයයවිමුත්යතො. 

‘‘යත්ථයභරවාසරීසපා [සිරිංසපා(සී.සයා.කං. .).  , 

විජ්ජුසඤ්චරතිථනයතියදයවො; 

අන්ධකාරතිමිසායරත්තියා, 

නිසීදිතත්ථභික්ඛුවිගතයලොමහංයසො. 

‘‘ඉදඤ්හිජාතුයමදිට්ඨං, නයිදංඉතිහීතිහං; 

එකස්මිංබ්රහ්මචරියස්මිං, සහස්සංමච්චුහායිනං. 

‘‘භියයයො [භීයයො (සී. සයා. කං. .).   පඤ්චසතා යසක්ඛා, දසා ච

දසධාදස; 

සබ්යබයසොතසමාපන්නා, අතිරච්ඡානගාමියනො. 

‘‘අථායං [අත්ථායං-ඉතිපිදී.නි. 2.290] ඉතරාපජා, පුඤ්ඤභාගාති

යම මයනො; 

සඞ්ඛාතුංයනොපිසක්යකොමි, මුසාවාදස්සඔත්තප’’න්ති [ඔත්තයපති

(සී.සයා.කං..). , ඔත්තප්යපති(ක.  . 

4. අරුණවතීසුත්තං 

185. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං
විහරති…යප.…තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති. 

‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, රාජා අයහොසි අරුණවා නාම. රඤ්යඤො

යඛො පන, භික්ඛයව, අරුණවයතො අරුණවතීනාම රාජධානීඅයහොසි.

අරුණවතිං යඛො පන, භික්ඛයව, රාජධානිං [අරුණවතියං යඛො පන
භික්ඛයව රාජධානියං (.). ක.   සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

උපනිස්සායවිහාසි.සිඛිස්සයඛො පන, භික්ඛයව, භගවයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අභිභූසම්භවං නාම සාවකයුගං අයහොසි අග්ගං

භද්දයුගං. අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

අභිභුං භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘ආයාම, බ්රාහ්මණ, යයන අඤ්ඤතයරො

බ්රහ්මයලොයකො යතනුපසඞ්කමිස්සාම, යාව භත්තස්ස කායලො

භවිස්සතී’ති. ‘එවං, භන්යත’ති යඛො භික්ඛයව, අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස

භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො, 

භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභූ ච භික්ඛු –

යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, 
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පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය එවයමව – අරුණවතියා රාජධානියා
අන්තරහිතාතස්මිංබ්රහ්මයලොයකපාතුරයහසුං. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං 

භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘පටිභාතු, බ්රාහ්මණ, තං බ්රහ්මුයනො ච

බ්රහ්මපරිසායච බ්රහ්මපාරිසජ්ජානඤ්චධම්මීකථා’ති.‘එවං, භන්යත’ති

යඛො, භික්ඛයව, අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස භගවයතො අරහයතො

සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුත්වා, බ්රහ්මානඤ්ච බ්රහ්මපරිසඤ්ච
බ්රහ්මපාරිසජ්යජ ච ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි සමාදයපසි 

සමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.තත්රසුදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මාචබ්රහ්මපරිසා

ච බ්රහ්මපාරිසජ්ජා චඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති [ඛීයන්ති (සී. සයා.කං.

.).   විපායචන්ති – ‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවතයභො, කථඤ්හි

නාමසත්ථරිසම්මුඛීභූයතසාවයකො ධම්මංයදයසස්සතී’’’ති! 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛී භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අභිභුං

භික්ඛුං ආමන්යතසි – ‘උජ්ඣායන්ති යඛො යත, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මා ච

බ්රහ්මපරිසාචබ්රහ්මපාරිසජ්ජාච –අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතං වත, 

යභො, කථඤ්හි නාම සත්ථරි සම්මුඛීභූයත සාවයකො ධම්මං

යදයසස්සතීති! යතන හි ත්වං බ්රාහ්මණ, භියයයොයසොමත්තාය

බ්රහ්මානඤ්චබ්රහ්මපරිසඤ්චබ්රහ්මපාරිසජ්යජ චසංයවයජහී’ති. ‘එවං, 

භන්යත’ති යඛො, භික්ඛයව, අභිභූ භික්ඛු සිඛිස්ස භගවයතො අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුත්වා දිස්සමායනනපි කායයන ධම්මං

යදයසසි, අදිස්සමායනනපි කායයන ධම්මං යදයසසි, දිස්සමායනනපි
යහට්ඨියමන උපඩ්ඪකායයන අදිස්සමායනන උපරියමන

උපඩ්ඪකායයන ධම්මං යදයසසි, දිස්සමායනනපි උපරියමන 
උපඩ්ඪකායයන අදිස්සමායනන යහට්ඨියමන උපඩ්ඪකායයන ධම්මං

යදයසසි.තත්රසුදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මාචබ්රහ්මපරිසාචබ්රහ්මපාරිසජ්ජාච 

අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතාඅයහසුං–‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, 

යභො, සමණස්ස මහිද්ධිකතාමහානුභාවතා’’’ති! 

‘‘අථයඛොඅභිභූභික්ඛුසිඛිංභගවන්තංඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං

එතදයවොච – ‘අභිජානාමි ඛ්වාහං, භන්යත, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ 

එවරූපිංවාචංභාසිතා–පයහොමිඛ්වාහංආවුයසො, බ්රහ්මයලොයකඨියතො

සහස්සියලොකධාතුං [සහස්සීයලොකධාතුං (සී. සයා. කං. .).   සයරන

විඤ්ඤායපතු’න්ති. ‘එතස්ස, බ්රාහ්මණ, කායලො, එතස්ස, බ්රාහ්මණ, 

කායලො; යං ත්වං, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මයලොයකඨියතොසහස්සියලොකධාතුං

සයරන විඤ්ඤායපයයාසී’ති. ‘එවං, භන්යත’ති යඛො, භික්ඛයව, අභිභූ
භික්ඛු සිඛිස්ස භගවයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පටිස්සුත්වා
බ්රහ්මයලොයකඨියතොඉමාගාථායයොඅභාසි– 
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‘‘ආරම්භථ [ආරබ්භථ (සබ්බත්ථ   නික්කමථ [නික්ඛමථ (සී. .).  , 

යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

‘‘යයො ඉමස්මිංධම්මවිනයය, අප්පමත්යතො විහස්සති; 

පහායජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සිඛීචභගවාඅරහං සම්මාසම්බුද්යධොඅභිභූ
චභික්ඛුබ්රහ්මානඤ්චබ්රහ්මපරිසඤ්ච බ්රහ්මපාරිසජ්යජචසංයවයජත්වා
– යසයයථාපි නාම…යප.… තස්මිං බ්රහ්මයලොයක අන්තරහිතා

අරුණවතියාරාජධානියාපාතුරයහසුං.අථයඛො, භික්ඛයව, සිඛීභගවා 

අරහංසම්මාසම්බුද්යධොභික්ඛූආමන්යතසි–‘අස්සුත්ථයනො, තුම්යහ, 

භික්ඛයව, අභිභුස්ස භික්ඛුයනො බ්රහ්මයලොයක ඨිතස්ස ගාථායයො 

භාසමානස්සා’ති? ‘අස්සුම්හයඛොමයං, භන්යත, අභිභුස්සභික්ඛුයනො
බ්රහ්මයලොයක ඨිතස්ස ගාථායයො භාසමානස්සා’ති. ‘යථා කථං පන

තුම්යහ, භික්ඛයව, අස්සුත්ථ අභිභුස්ස භික්ඛුයනො බ්රහ්මයලොයක

ඨිතස්ස ගාථායයො භාසමානස්සා’’’ති? එවං යඛො මයං, භන්යත, 
අස්සුම්හ අභිභුස්ස භික්ඛුයනො බ්රහ්මයලොයක ඨිතස්ස ගාථායයො

භාසමානස්ස – 

‘‘ආරම්භථනික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො. 

‘‘යයො ඉමස්මිංධම්මවිනයය, අප්පමත්යතො විහස්සති; 

පහායජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සතී’’ති. 

‘‘‘එවං යඛො මයං, භන්යත, අස්සුම්හ අභිභුස්ස භික්ඛුයනො 

බ්රහ්මයලොයක ඨිතස්ස ගාථායයො භාසමානස්සා’ති. ‘සාධු සාධු, 

භික්ඛයව; සාධුයඛො තුම්යහ, භික්ඛයව!අස්සුත්ථඅභිභුස්සභික්ඛුයනො
බ්රහ්මයලොයකඨිතස්සගාථායයො භාසමානස්සා’’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා, අත්තමනා යත භික්ඛූ භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දුන්ති. 

5. පරිනිබ්බානසුත්තං 

186. එකං සමයං භගවා කුසිනාරායං විහරති උපවත්තයන
මල්ලානං සාලවයන අන්තයරන යමකසාලානං පරිනිබ්බානසමයය.

අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘හන්ද දානි, භික්ඛයව, 
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ආමන්තයාමියවො–‘වයධම්මාසඞ්ඛාරා, අප්පමායදනසම්පායදථා’ති.
අයංතථාගතස්සපච්ඡිමාවාචා’’. 

අථ යඛො භගවා පඨමං ඣානං [පඨමජ්ඣානං (සයා. කං.  එවං

දුතියං ඣානං ඉච්චාදීසුපි  සමාපජ්ජි. පඨමා ඣානා [පඨමජ්ඣානා
(සයා.කං. එවංදුතියාඣානා ඉච්චාදීසුපි  වුට්ඨහිත්වාදුතියංඣානං
සමාපජ්ජි.දුතියාඣානා වුට්ඨහිත්වාතතියංඣානංසමාපජ්ජි.තතියා
ඣානා වුට්ඨහිත්වා චතුත්ථං ඣානං සමාපජ්ජි. චතුත්ථා ඣානා
වුට්ඨහිත්වා ආකාසානඤ්චායතනං සමාපජ්ජි. ආකාසානඤ්චායතනා
වුට්ඨහිත්වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපජ්ජි. විඤ්ඤාණඤ්චායතනා
වුට්ඨහිත්වා ආකඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි. ආකඤ්චඤ්ඤායතනා 
වුට්ඨහිත්වා යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනා වුට්ඨහිත්වා සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපජ්ජි. 

සඤ්ඤායවදයිතනියරොධා වුට්ඨහිත්වා
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජි.
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනා වුට්ඨහිත්වා ආකඤ්චඤ්ඤායතනං
සමාපජ්ජි. ආකඤ්චඤ්ඤායතනා වුට්ඨහිත්වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
සමාපජ්ජි. විඤ්ඤාණඤ්චායතනා වුට්ඨහිත්වා ආකාසානඤ්චායතනං
සමාපජ්ජි. ආකාසානඤ්චායතනා වුට්ඨහිත්වා චතුත්ථං ඣානං
සමාපජ්ජි. චතුත්ථා ඣානා වුට්ඨහිත්වා තතියං ඣානං සමාපජ්ජි.
තතියා ඣානා වුට්ඨහිත්වා දුතියං ඣානං සමාපජ්ජි. දුතියා ඣානා
වුට්ඨහිත්වාපඨමංඣානං සමාපජ්ජි.පඨමාඣානාවුට්ඨහිත්වාදුතියං
ඣානංසමාපජ්ජි.දුතියාඣානා වුට්ඨහිත්වාතතියංඣානංසමාපජ්ජි.
තතියාඣානාවුට්ඨහිත්වාචතුත්ථංඣානං සමාපජ්ජි.චතුත්ථාඣානා
වුට්ඨහිත්වාසමනන්තරංභගවාපරිනිබ්බායි.පරිනිබ්බුයත භගවතිසහ
පරිනිබ්බානාබ්රහ්මාසහම්පතිඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘සබ්යබවනික්ඛිපිස්සන්ති, භූතායලොයකසමුස්සයං; 

යත්ථඑතාදියසොසත්ථා, යලොයකඅප්පටිපුග්ගයලො; 

තථාගයතොබලප්පත්යතො, සම්බුද්යධොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

පරිනිබ්බුයත භගවති සහ පරිනිබ්බානා සක්යකො යදවානමින්යදො
ඉමං ගාථංඅභාසි– 

‘‘අනිච්චාවතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො’’ති. 
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පරිනිබ්බුයත භගවති සහ පරිනිබ්බානා ආයස්මා ආනන්යදො ඉමං
ගාථංඅභාසි– 

‘‘තදාසියංභිංසනකං, තදාසියලොමහංසනං; 

සබ්බාකාරවරූයපයත, සම්බුද්යධපරිනිබ්බුයත’’ති. 

පරිනිබ්බුයත භගවතිසහ පරිනිබ්බානාආයස්මාඅනුරුද්යධොඉමා
ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘නාහුඅස්සාසපස්සායසො, ඨිතචිත්තස්සතාදියනො; 

අයනයජොසන්තිමාරබ්භ, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුයතො [යංකාලමකරීමුනි

(මහාපරිනිබ්බානසුත්යත  . 

‘‘අසල්ලීයනනචිත්යතන, යවදනංඅජ්ඣවාසයි; 

පජ්යජොතස්යසවනිබ්බානං, වියමොක්යඛොයචතයසොඅහූ’’ති. 

දුතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

බ්රහ්මාසනංයදවදත්යතො, අන්ධකවින්යදොඅරුණවතී; 

පරිනිබ්බායනනචයදසිතං, ඉදංබ්රහ්මපඤ්චකන්ති. 

බ්රහ්මසංයුත්තංසමත්තං. [ඉයතොපරං මරම්මයපොත්ථයකසුඑවම්පි
දිස්සති–§බ්රහ්මායාචනංඅගාරවඤ්ච, බ්රහ්මයදයවොබයකොච 

බ්රහ්මා.§අඤ්ඤතයරොචබ්රහ්මායකොකාලිකඤ්ච, තිස්සකඤ්චතුරූ
ච.§බ්රහ්මා යකොකාලිකභික්ඛු, සනඞ්කුමායරන

යදවදත්තං.§අන්ධකවින්දංඅරුණවති, පරිනිබ්බායනන පන්නරසාති]. 
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7. බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

1. අරහන්තවග්යගො 

1. ධනඤ්ජානීසුත්තං 

187. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති 
යවළුවයනකලන්දකනිවායප.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතරස්ස

භාරද්වාජයගොත්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස ධනඤ්ජානී [ධානඤ්ජානී (.). සී.
අට්ඨ.   නාම බ්රාහ්මණී අභිප්පසන්නා යහොති බුද්යධ ච ධම්යම ච
සඞ්යඝ ච. අථ යඛො ධනඤ්ජානී බ්රාහ්මණී භාරද්වාජයගොත්තස්ස
බ්රාහ්මණස්ස භත්තං උපසංහරන්තී උපක්ඛලිත්වා තික්ඛත්තුං උදානං
උදායනසි– 

‘‘නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස; 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස; 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

එවං වුත්යත, භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො ධනඤ්ජානිං 
බ්රාහ්මණිංඑතදයවොච–‘‘එවයමවංපනායංවසලීයස්මිංවාතස්මිංවා

තස්ස මුණ්ඩකස්ස සමණස්ස වණ්ණං භාසති. ඉදානි ත්යාහං, වසලි, 

තස්සසත්ථුයනොවාදං ආයරොයපස්සාමී’’ති.‘‘නඛ්වාහංතං, බ්රාහ්මණ, 
පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක

සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය, යයො තස්ස භගවයතො

වාදං ආයරොයපයයඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස.අපිචත්වං, බ්රාහ්මණ, 

ගච්ඡ, ගන්ත්වා විජානිස්සසී’’ති [ගන්ත්වාපිජානිස්සසීති(සයා. කං.  . 

අථ යඛොභාරද්වාජයගොත්යතොබ්රාහ්මයණොකුපියතො අනත්තමයනො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො
භගවන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘කංසු යඡත්වාසුඛංයසති, කංසුයඡත්වාන යසොචති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, වධංයරොයචසියගොතමා’’ති. 

‘‘යකොධං යඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වාන යසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සබ්රාහ්මණ; 

වධංඅරියාපසංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති. 
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එවං වුත්යත, භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො

යගොතම! යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, 

පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි 

දක්ඛන්තීති; එවයමවංයභොතායගොතයමනඅයනකපරියායයනධම්යමො

පකාසියතො. එසාහං, භන්යත, භගවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං යභොයතො යගොතමස්ස

සන්තියකපබ්බජ්ජං, ලයභයයංඋපසම්පද’’න්ති. 

අලත්ථයඛොභාරද්වාජයගොත්යතොබ්රාහ්මයණොභගවයතොසන්තියක 

පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො පනායස්මා
භාරද්වායජො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො
විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 

බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා
භාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසීති. 

2. අක්යකොසසුත්තං 

188. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අස්යසොසි යඛො අක්යකොසකභාරද්වායජො
බ්රාහ්මයණො – ‘‘භාරද්වාජයගොත්යතො කර බ්රාහ්මයණො සමණස්ස
යගොතමස්සසන්තියකඅගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො’’තිකුපියතො

අනත්තමයනො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවන්තංඅසබ්භාහිඵරුසාහි වාචාහිඅක්යකොසතිපරිභාසති. 

එවං වුත්යත, භගවාඅක්යකොසකභාරද්වාජං බ්රාහ්මණංඑතදයවොච

– ‘‘තං කං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, අපි නු යඛො යත ආගච්ඡන්ති 

මිත්තාමච්චා ඤාතිසායලොහිතා අතිථියයො [අතිථයයො (?)]’’ති? 

‘‘අප්යපකදා යම, යභො යගොතම, ආගච්ඡන්ති මිත්තාමච්චා 

ඤාතිසායලොහිතාඅතිථියයො’’ති. ‘‘‘තංකංමඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, අපිනු 

යතසං අනුප්පයදසි ඛාදනීයං වා යභොජනීයං වා සායනීයං වා’’’ති? 

‘‘‘අප්යපකදා යනසාහං, යභො යගොතම, අනුප්පයදමි ඛාදනීයං වා

යභොජනීයං වා සායනීයං වා’’’ති. ‘‘‘සයච යඛො පන යත, බ්රාහ්මණ, 

නප්පටිග්ගණ්හන්ති, කස්ස තං යහොතී’’’ති? ‘‘‘සයච යත, යභො

යගොතම, නප්පටිග්ගණ්හන්ති, අම්හාකයමවතංයහොතී’’’ති.‘‘එවයමව

යඛො, බ්රාහ්මණ, යං ත්වං අම්යහ අනක්යකොසන්යත අක්යකොසසි, 

අයරොයසන්යත යරොයසසි, අභණ්ඩන්යත භණ්ඩසි, තං යත මයං
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නප්පටිග්ගණ්හාම. තයවයවතං, බ්රාහ්මණ, යහොති; තයවයවතං, 

බ්රාහ්මණ, යහොති’’. 

‘‘යයො යඛො, බ්රාහ්මණ, අක්යකොසන්තං පච්චක්යකොසති, 

යරොයසන්තං පටියරොයසති, භණ්ඩන්තං පටිභණ්ඩති, අයං වුච්චති, 

බ්රාහ්මණ, සම්භුඤ්ජති වීතිහරතීති.යතමයංතයායනවසම්භුඤ්ජාමන

වීතිහරාම. තයවයවතං, බ්රාහ්මණ, යහොති; තයවයවතං, බ්රාහ්මණ, 

යහොතී’’ති. ‘‘භවන්තං යඛො යගොතමං සරාජිකා පරිසා එවං ජානාති – 

‘අරහං සමයණො යගොතයමො’ති. අථ ච පන භවං යගොතයමො
කුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘අක්යකොධස්සකුයතොයකොයධො, දන්තස්සසමජීවියනො; 

සම්මදඤ්ඤාවිමුත්තස්ස, උපසන්තස්සතාදියනො. 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොකුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං. 

‘‘උභින්නමත්ථංචරති, අත්තයනොචපරස්සච; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති. 

‘‘උභින්නංතිකච්ඡන්තානං, අත්තයනොචපරස්සච; 

ජනාමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 

එවං වුත්යත, අක්යකොසකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම…යප.… එසාහං භවන්තං

යගොතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං, 

භන්යත, යභොයතො යගොතමස්ස සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයං
උපසම්පද’’න්ති. 

අලත්ථ යඛො අක්යකොසකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවයතො

සන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො
පනායස්මා අක්යකොසකභාරද්වායජො එයකොවූපකට්යඨො අප්පමත්යතො
ආතා.)පහිතත්යතොවිහරන්යතො නචිරස්යසව–යස්සත්ථායකුලපුත්තා
සම්මයදව අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා
භාරද්වායජොඅරහතං අයහොසීති. 
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3. අසුරින්ෙකසුත්තං 

189. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අස්යසොසි යඛො අසුරින්දකභාරද්වායජොබ්රාහ්මයණො
– ‘‘භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො කර සමණස්ස යගොතමස්ස
සන්තියක අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො’’ති කුපියතො

අනත්තමයනො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අසබ්භාහි ඵරුසාහි වාචාහි අක්යකොසති පරිභාසති. එවං

වුත්යත, භගවා තුණ්හී අයහොසි. අථ යඛො අසුරින්දකභාරද්වායජො 

බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ජියතොසි, සමණ, ජියතොසි, 
සමණා’’ති. 

‘‘ජයං යවමඤ්ඤතිබායලො, වාචායඵරුසංභණං; 

ජයඤ්යචවස්සතංයහොති, යාතිතික්ඛාවිජානයතො. 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොකුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං. 

‘‘උභින්නමත්ථංචරති, අත්තයනොචපරස්සච; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති. 

‘‘උභින්නං තිකච්ඡන්තානං, අත්තයනොචපරස්ස ච; 

ජනාමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 

එවං වුත්යත, අසුරින්දකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අබ්භඤ්ඤාසි. 
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාභාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසී’’ති. 

4. බිලඞ්ගිකසුත්තං 

190. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප.අස්යසොසියඛොබිලඞ්ගිකභාරද්වායජොබ්රාහ්මයණො– 

‘‘භාරද්වාජයගොත්යතො කර බ්රාහ්මයණො සමණස්ස යගොතමස්ස
සන්තියක අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො’’ති කුපියතො

අනත්තමයනො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
තුණ්හීභූයතො එකමන්තං අට්ඨාසි. අථ යඛො භගවා බිලඞ්ගිකස්ස
භාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය

බිලඞ්ගිකංභාරද්වාජංබ්රාහ්මණංගාථායඅජ්ඣභාසි – 

‘‘යයොඅප්පදුට්ඨස්සනරස්සදුස්සති, 

සුද්ධස්සයපොසස්සඅනඞ්ගණස්ස; 
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තයමවබාලංපච්යචතිපාපං, 

සුඛුයමොරයජොපටිවාතංවඛිත්යතො’’ති. 

එවං වුත්යත, විලඞ්ගිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාභාරද්වායජොඅරහතං අයහොසී’’ති. 

5. අහිංසකසුත්තං 

191. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො අහිංසකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අහිංසකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අහිංසකාහං, යභො යගොතම, අහිංසකාහං, 
යභොයගොතමා’’ති. 

‘‘යථා නාමංතථාචස්ස, සියායඛොත්වංඅහිංසයකො; 

යයොචකායයනවාචාය, මනසාචනහිංසති; 

සයවඅහිංසයකොයහොති, යයොපරංනවිහිංසතී’’ති. 

එවං වුත්යත, අහිංසකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාඅහිංසකභාරද්වායජො අරහතංඅයහොසී’’ති. 

6. ජටාසුත්තං 

192. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛො ජටාභාරද්වායජොබ්රාහ්මයණොයයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ජටාභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අන්යතොජටාබහිජටා, ජටායජටිතාපජා; 

තංතංයගොතමපුච්ඡාමි, යකොඉමංවිජටයයජට’’න්ති. 

‘‘සීයලපතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො, චිත්තංපඤ්ඤඤ්චභාවයං; 

ආතා.)නිපයකොභික්ඛු, යසොඉමංවිජටයයජටං. 

‘‘යයසංරායගොචයදොයසොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතසංවිජටිතාජටා. 
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‘‘යත්ථනාමඤ්චරූපඤ්ච, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 

පටිඝංරූපසඤ්ඤාච, එත්යථසාඡිජ්ජයතජටා’’ති. 

එවං වුත්යත, ජටාභාරද්වායජො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා
භාරද්වායජොඅරහතං අයහොසී’’ති. 

7. සුද්ධිකසුත්තං 

193. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො සුද්ධිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සුද්ධිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො
භගවයතො සන්තියකඉමංගාථංඅජ්ඣභාසි– 

‘‘න බ්රාහ්මයණො [නාබ්රාහ්මයණො (?)] සුජ්ඣති යකොචි, යලොයක

සීලවාපිතයපොකරං; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොසුජ්ඣතිනඅඤ්ඤාඉතරාපජා’’ති. 

‘‘බහුම්පිපලපංජප්පං, නජච්චායහොතිබ්රාහ්මයණො; 

අන්යතොකසම්බුසඞ්කලිට්යඨො, කුහනංඋපනිස්සියතො. 

‘‘ඛත්තියයො බ්රාහ්මයණොයවස්යසො, සුද්යදො චණ්ඩාලපුක්කුයසො; 

ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො, නිච්චංදළ්හපරක්කයමො; 

පප්යපොතිපරමංසුද්ධිං, එවංජානාහිබ්රාහ්මණා’’ති. 

එවං වුත්යත, සුද්ධිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අඤ්ඤතයරො ච
පනායස්මාභාරද්වායජොඅරහතං අයහොසී’’ති. 

8. අග්ගිකසුත්තං 

194. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන අග්ගිකභාරද්වාජස්ස
බ්රාහ්මණස්ස සප්පිනා පායයසො සන්නිහියතො යහොති – ‘‘අග්ගිං

ජුහිස්සාමි, අග්ගිහුත්තං පරිචරිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
රාජගහං පිණ්ඩාය පාවිසි. රාජගයහ සපදානං පිණ්ඩාය චරමායනො

යයන අග්ගිකභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාඑකමන්තං අට්ඨාසි.අද්දසායඛොඅග්ගිකභාරද්වායජො
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බ්රාහ්මයණො භගවන්තං පිණ්ඩාය ඨිතං. දිස්වාන භගවන්තං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘තීහිවිජ්ජාහිසම්පන්යනො, ජාතිමාසුතවාබහූ; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොමංභුඤ්යජයයපායස’’න්ති. 

‘‘බහුම්පිපලපංජප්පං, නජච්චායහොතිබ්රාහ්මයණො; 

අන්යතොකසම්බුසංකලිට්යඨො, කුහනාපරිවාරියතො. 

‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවදී, සග්ගාපායඤ්ච පස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතොමුනි. 

‘‘එතාහිතීහිවිජ්ජාහි, යතවිජ්යජොයහොතිබ්රාහ්මයණො; 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො, යසොමංභුඤ්යජයයපායස’’න්ති. 

‘‘භුඤ්ජතුභවංයගොතයමො.බ්රාහ්මයණොභව’’න්ති. 

‘‘ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනයයං, 

සම්පස්සතංබ්රාහ්මණයනසධම්යමො; 

ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, 

ධම්යමසතිබ්රාහ්මණවුත්තියරසා. 

‘‘අඤ්යඤනචයකවලිනංමයහසිං, 

ඛීණාසවංකුක්කුච්චවූපසන්තං; 

අන්යනනපායනනඋපට්ඨහස්සු, 

යඛත්තඤ්හිතංපුඤ්ඤයපක්ඛස්සයහොතී’’ති. 

එවං වුත්යත, අග්ගිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අඤ්ඤතයරො ච
පනායස්මා අග්ගිකභාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසී’’ති. 

9. සුන්ෙරිකසුත්තං 

195. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති සුන්දරිකාය නදියා
තීයර. යතන යඛො පන සමයයන සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො

සුන්දරිකායනදියාතීයරඅග්ගිං ජුහති, අග්ගිහුත්තංපරිචරති.අථයඛො
සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො අග්ගිං ජුහිත්වා අග්ගිහුත්තං

පරිචරිත්වාඋට්ඨායාසනාසමන්තාචතුද්දිසාඅනුවියලොයකසි– ‘‘යකො

නු යඛො ඉමං හබයයසසං භුඤ්යජයයා’’ති? අද්දසා යඛො



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

161 

පටුන 

සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයල සසීසං පාරුතං නිසින්නං. දිස්වාන වායමන හත්යථන 

හබයයසසං ගයහත්වා දක්ඛියණන හත්යථන කමණ්ඩලුං ගයහත්වා
යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො භගවා සුන්දරිකභාරද්වාජස්ස
බ්රාහ්මණස්ස පදසද්යදන සීසං විවරි. අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො

බ්රාහ්මයණො ‘මුණ්යඩො අයං භවං, මුණ්ඩයකො අයං භව’න්ති තයතොව
පුන නිවත්තිතුකායමො අයහොසි. අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වාජස්ස
බ්රාහ්මණස්ස එතදයහොසි – ‘මුණ්ඩාපි හි ඉයධකච්යච බ්රාහ්මණා

භවන්ති; යංනූනාහංතංඋපසඞ්කමිත්වාජාතිංපුච්යඡයය’න්ති. 

අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘කංජච්යචො

භව’න්ති? 

‘‘මා ජාතිංපුච්ඡචරණඤ්චපුච්ඡ, 

කට්ඨාහයවජායතිජාතයවයදො; 

නීචාකුලීයනොපිමුනිධිතිමා, 

ආජානීයයොයහොතිහිරීනියසයධො. 

‘‘සච්යචනදන්යතොදමසාඋයපයතො, 

යවදන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො; 

යඤ්යඤොපනීයතො තමුපව්හයයථ, 

කායලනයසොජුහතිදක්ඛියණයයය’’ති. 

‘‘අද්ධාසුයිට්ඨංසුහුතංමමයිදං, 

යංතාදිසංයවදගුමද්දසාමි; 

තුම්හාදිසානඤ්හි අදස්සයනන, 

අඤ්යඤොජයනොභුඤ්ජතිහබයයසස’’න්ති. 

‘‘භුඤ්ජතුභවංයගොතයමො.බ්රාහ්මයණොභව’’න්ති. 

‘‘ගාථාභිගීතංයමඅයභොජයනයයං, 

සම්පස්සතංබ්රාහ්මණයනසධම්යමො; 

ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, 

ධම්යමසතිබ්රාහ්මණවුත්තියරසා. 

‘‘අඤ්යඤනචයකවලිනංමයහසිං, 
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ඛීණාසවංකුක්කුච්චවූපසන්තං; 

අන්යනනපායනනඋපට්ඨහස්සු, 

යඛත්තඤ්හිතංපුඤ්ඤයපක්ඛස්සයහොතී’’ති. 

‘‘අථකස්සචාහං, යභොයගොතම, ඉමංහබයයසසංදම්මී’’ති? ‘‘න 

ඛ්වාහං, බ්රාහ්මණ, පස්සාමිසයදවයකයලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සායයස්යසයසොහබයයසයසො

භුත්යතොසම්මා පරිණාමංගච්යඡයය අඤ්ඤත්ර, බ්රාහ්මණ, තථාගතස්ස

වා තථාගතසාවකස්ස වා. යතන හි ත්වං, බ්රාහ්මණ, තං හබයයසසං
අප්පහරියතවාඡඩ්යඩහි අප්පාණයකවාඋදයකඔපිලායපහී’’ති. 

අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො තං හබයයසසං
අප්පාණයක උදයකඔපිලායපසි. අථ යඛො යසො හබයයසයසො උදයක

පක්ඛිත්යතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති සන්ධූපායති සම්පධූපායති. 

යසයයථාපි නාම ඵායලො [යලොයහො (ක.   දිවසංසන්තත්යතො 

[දිවසසන්තත්යතො(සී.සයා.කං..).   උදයකපක්ඛිත්යතොචිච්චිටායති

චිටිචිටායති සන්ධූපායති සම්පධූපායති; එවයමව යසො හබයයසයසො
උදයක පක්ඛිත්යතො චිච්චිටායති චිටිචිටායති සන්ධූපායති 
සම්පධූපායති. 

අථ යඛො සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො සංවිග්යගො

යලොමහට්ඨජායතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතං යඛො සුන්දරිකභාරද්වාජං
බ්රාහ්මණංභගවාගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘මාබ්රාහ්මණදාරුසමාදහායනො, 

සුද්ධිංඅමඤ්ඤිබහිද්ධාහිඑතං; 

නහියතනසුද්ධිංකුසලාවදන්ති, 

යයොබාහියරනපරිසුද්ධිමිච්යඡ. 

‘‘හිත්වාඅහංබ්රාහ්මණදාරුදාහං 

අජ්ඣත්තයමවුජ්ජලයාමි [අජ්ඣත්තයමව ජලයාමි (සී. සයා. කං.

.).   යජොතිං; 

නිච්චග්ගිනීනිච්චසමාහිතත්යතො, 

අරහංඅහංබ්රහ්මචරියංචරාමි. 

‘‘මායනොහියතබ්රාහ්මණඛාරිභායරො, 

යකොයධොධුයමොභස්මනියමොසවජ්ජං; 
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ජිව්හාසුජාහදයංයජොතිඨානං, 

අත්තාසුදන්යතොපුරිසස්සයජොති. 

‘‘ධම්යමො රහයදොබ්රාහ්මණසීලතිත්යථො, 

අනාවියලොසබ්භිසතංපසත්යථො; 

යත්ථහයවයවදගුයනොසිනාතා, 

අනල්ලගත්තාව [අනල්ලීනගත්තාව(සී..). ක.   තරන්තිපාරං. 

‘‘සච්චංධම්යමොසංයයමොබ්රහ්මචරියං, 

මජ්යඣසිතාබ්රාහ්මණබ්රහ්මපත්ති; 

ස තුජ්ජුභූයතසුනයමො කයරොහි, 

තමහංනරංධම්මසාරීතිබ්රූමී’’ති. 

එවං වුත්යත, සුන්දරිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අඤ්ඤතයරො ච
පනායස්මා භාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසී’’ති. 

10. බහුධීතරසුත්තං 

196. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති අඤ්ඤතරස්මිං
වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
භාරද්වාජයගොත්තස්සබ්රාහ්මණස්සචතුද්දස බලීබද්දානට්ඨායහොන්ති.
අථයඛොභාරද්වාජයගොත්යතොබ්රාහ්මයණොයතබලීබද්යද ගයවසන්යතො

යයන යසො වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා අද්දස
භගවන්තං තස්මිං වනසණ්යඩ නිසින්නං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං
කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. දිස්වාන යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තියක ඉමා ගාථායයො
අභාසි– 

‘‘න හි නූනිමස්ස [නහනූනිමස්ස (සී. සයා. කං.   සමණස්ස, 

බලීබද්දා චතුද්දස; 

අජ්ජසට්ඨිංනදිස්සන්ති, යතනායංසමයණොසුඛී. 

‘‘නහිනූනිමස්සසමණස්ස, තිලායඛත්තස්මිපාපකා; 

එකපණ්ණා දුපණ්ණා [ද්විපණ්ණා (සී. .).   ච, යතනායං සමයණො
සුඛී. 

‘‘නහිනූනිමස්සසමණස්ස, තුච්ඡයකොට්ඨස්මිමූසිකා; 
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උස්යසොළ්හිකායනච්චන්ති, යතනායංසමයණොසුඛී. 

‘‘නහිනූනිමස්සසමණස්ස, සන්ථායරොසත්තමාසියකො; 

උප්පාටයකහිසඤ්ඡන්යනො, යතනායංසමයණොසුඛී. 

‘‘න හිනූනිමස්සසමණස්ස, විධවාසත්ත ධීතයරො; 

එකපුත්තාදුපුත්තා [ද්විපුත්තා(සී. .).   ච, යතනායංසමයණොසුඛී. 

‘‘නහිනූනිමස්සසමණස්ස, පිඞ්ගලාතිලකාහතා; 

යසොත්තංපායදනයබොයධති, යතනායංසමයණොසුඛී. 

‘‘නහිනූනිමස්සසමණස්ස, පච්චූසම්හිඉණායිකා; 

යදථයදථාතියචොයදන්ති, යතනායංසමයණොසුඛී’’ති. 

‘‘න හිමය්හංබ්රාහ්මණ, බලීබද්දා චතුද්දස; 

අජ්ජසට්ඨිංනදිස්සන්ති, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘න හිමය්හංබ්රාහ්මණ, තිලායඛත්තස්මි පාපකා; 

එකපණ්ණාදුපණ්ණාච, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘නහිමය්හංබ්රාහ්මණ, තුච්ඡයකොට්ඨස්මිමූසිකා; 

උස්යසොළ්හිකායනච්චන්ති, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘න හිමය්හංබ්රාහ්මණ, සන්ථායරො සත්තමාසියකො; 

උප්පාටයකහිසඤ්ඡන්යනො, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘නහිමය්හංබ්රාහ්මණ, විධවාසත්තධීතයරො; 

එකපුත්තාදුපුත්තාච, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘නහිමය්හංබ්රාහ්මණ, පිඞ්ගලාතිලකාහතා; 

යසොත්තංපායදනයබොයධති, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී. 

‘‘න හිමය්හංබ්රාහ්මණ, පච්චූසම්හි ඉණායිකා; 

යදථයදථාතියචොයදන්ති, යතනාහංබ්රාහ්මණාසුඛී’’ති. 

එවං වුත්යත, භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො

යගොතම! යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, 
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පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි 

දක්ඛන්තීති; එවයමවයභොතායගොතයමනඅයනකපරියායයනධම්යමො
පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. ලයභයයාහං යභොයතො යගොතමස්ස සන්තියක 

පබ්බජ්ජං, ලයභයයංඋපසම්පද’’න්ති. 

අලත්ථයඛොභාරද්වාජයගොත්යතොබ්රාහ්මයණොභගවයතොසන්තියක 

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

අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – 
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජවිහාසි. ‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා 
භාරද්වායජොඅරහතංඅයහොසීති. 

අරහන්තවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ධනඤ්ජානීචඅක්යකොසං, අසුරින්දංබිලඞ්ගිකං; 

අහිංසකංජටායචව, සුද්ධිකඤ්යචවඅග්ගිකා; 

සුන්දරිකංබහුධීතයරනචයතදසාති. 

2. උපාසකවග්යගො 

1. කසිභාරද්වාජසුත්තං 

197. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා මගයධසු විහරති
දක්ඛිණාගිරිස්මිං එකනාළායං බ්රාහ්මණගායම. යතන යඛො පන

සමයයන කසිභාරද්වාජස්ස [කසිකභාරද්වාජස්ස (ක.   බ්රාහ්මණස්ස
පඤ්චමත්තානි නඞ්ගලසතානි පයුත්තානි යහොන්ති වප්පකායල. අථ
යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන
කසිභාරද්වාජස්සබ්රාහ්මණස්සකම්මන්යතොයතනුපසඞ්කමි. 

යතන යඛො පන සමයයන කසිභාරද්වාජස්ස බ්රාහ්මණස්ස

පරියවසනා වත්තති.අථයඛොභගවායයනපරියවසනායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. අද්දසා යඛො කසිභාරද්වායජො
බ්රාහ්මයණොභගවන්තංපිණ්ඩායඨිතං.දිස්වාභගවන්තං එතදයවොච–

‘‘අහං යඛො, සමණ, කසාමි ච වපාමි ච, කසිත්වා ච වපිත්වා ච

භුඤ්ජාමි. ත්වම්පි, සමණ, කසස්සුචවපස්සුච, කසිත්වාචවපිත්වාච
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භුඤ්ජස්සූ’’ති. ‘‘අහම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, කසාමිචවපාමිච, කසිත්වාච
වපිත්වා ච භුඤ්ජාමී’’ති. න යඛො මයං පස්සාම යභොයතො යගොතමස්ස

යුගංවානඞ්ගලංවාඵාලංවාපාචනංවාබලීබද්යදවා, අථචපන භවං

යගොතයමො එවමාහ – ‘‘අහම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, කසාමි ච වපාමි ච, 

කසිත්වා ච වපිත්වා ච භුඤ්ජාමී’’ති. අථ යඛො කසිභාරද්වායජො
බ්රාහ්මයණොභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කස්සයකොපටිජානාසි, නචපස්සාමියතකසිං; 

කස්සයකොපුච්ඡියතොබූ්රහි, කථංජායනමුතංකසි’’න්ති. 

‘‘සද්ධාබීජංතයපොවුට්ඨි, පඤ්ඤායමයුගනඞ්ගලං; 

හිරීඊසාමයනොයයොත්තං, සතියමඵාලපාචනං. 

‘‘කායගුත්යතො වචීගුත්යතො, ආහායරඋදයරයයතො; 

සච්චංකයරොමිනිද්දානං, යසොරච්චංයමපයමොචනං. 

‘‘වීරියං යමධුරයධොරය්හං, යයොගක්යඛමාධිවාහනං; 

ගච්ඡතිඅනිවත්තන්තං, යත්ථගන්ත්වානයසොචති. 

‘‘එවයමසාකසීකට්ඨා, සායහොතිඅමතප්ඵලා; 

එතංකසිංකසිත්වාන, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති. 

‘‘භුඤ්ජතුභවංයගොතයමො.කස්සයකොභවං.යඤ්හිභවංයගොතයමො 

අමතප්ඵලම්පිකසිංකසතී’’ති [භාසතීති(ක.  . 

‘‘ගාථාභිගීතංයමඅයභොජයනයයං, 

සම්පස්සතංබ්රාහ්මණයනසධම්යමො; 

ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, 

ධම්යමසතිබ්රාහ්මණවුත්තියරසා. 

‘‘අඤ්යඤන චයකවලිනංමයහසිං, 

ඛීණාසවංකුක්කුච්චවූපසන්තං; 

අන්යනනපායනනඋපට්ඨහස්සු, 

යඛත්තඤ්හිතංපුඤ්ඤයපක්ඛස්සයහොතී’’ති. 

එවංවුත්යත, කසිභාරද්වායජොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… අජ්ජතග්යග පාණුයපතං
සරණංගත’’න්ති. 
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2. උෙ සුත්තං 

198. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදායයයන උදයස්සබ්රාහ්මණස්සනියවසනං 
යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො උදයයො බ්රාහ්මයණො භගවයතො පත්තං
ඔදයනන පූයරසි. දුතියම්පි යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යයන උදයස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි…යප.…තතියම්පියඛොඋදයයොබ්රාහ්මයණොභගවයතො 
පත්තං ඔදයනන පූයරත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘පකට්ඨයකොයං
සමයණො යගොතයමොපුනප්පුනංආගච්ඡතී’’ති. 

‘‘පුනප්පුනඤ්යචව වපන්තිබීජං, පුනප්පුනං වස්සතියදවරාජා; 

පුනප්පුනං යඛත්තං කසන්ති කස්සකා, පුනප්පුනං ධඤ්ඤමුයපති 

රට්ඨං. 

‘‘පුනප්පුනංයාචකායාචයන්ති, පුනප්පුනංදානපතීදදන්ති; 

පුනප්පුනංදානපතීදදිත්වා, පුනප්පුනංසග්ගමුයපන්ති ඨානං. 

‘‘පුනප්පුනංඛීරනිකාදුහන්ති, පුනප්පුනංවච්යඡොඋයපති මාතරං; 

පුනප්පුනංකලමතිඵන්දතිච, පුනප්පුනංගබ්භමුයපති මන්යදො. 

‘‘පුනප්පුනංජායතිමීයතිච, පුනප්පුනංසිවථිකං [සීවථිකං(සී.සයා.

කං..).   හරන්ති; 

මග්ගඤ්ච ලද්ධා අපුනබ්භවාය, න පුනප්පුනං ජායති 

භූරිපඤ්යඤො’’ති [පුනප්පුනංජායතිභූරිපඤ්යඤොති(සයා.කං. ක.  . 

එවං වුත්යත, උදයයො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… උපාසකං මං භවං යගොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතං සරණංගත’’න්ති. 

3. යෙවහිතසුත්තං 

199. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන භගවා

වායතහාබාධියකො යහොති; ආයස්මා ච උපවායණො භගවයතො
උපට්ඨායකො යහොති. අථ යඛො භගවා ආයස්මන්තං උපවාණං

ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝයමත්වං, උපවාණ, උණ්යහොදකංජානාහී’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා උපවායණො භගවයතො පටිස්සුත්වා
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන යදවහිතස්ස බ්රාහ්මණස්ස

නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තුණ්හීභූයතො එකමන්තං
අට්ඨාසි. අද්දසා යඛො යදවහියතො බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං උපවාණං
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තුණ්හීභූතංඑකමන්තංඨිතං. දිස්වාන ආයස්මන්තංඋපවාණංගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘තුණ්හීභූයතො භවං තිට්ඨං, මුණ්යඩොසඞ්ඝාටිපාරුයතො; 

කංපත්ථයායනොකංඑසං, කංනුයාචිතුමාගයතො’’ති. 

‘‘අරහංසුගයතොයලොයක, වායතහාබාධියකොමුනි; 

සයචඋණ්යහොදකංඅත්ථි, මුනියනොයදහිබ්රාහ්මණ. 

‘‘පූජියතොපූජයනයයානං, සක්කයරයයානසක්කයතො; 

අපචියතො අපයචයයානං [අපචියනයයානං (සී. සයා. කං.  ටීකා

ඔයලොයකතබ්බා , තස්සඉච්ඡාමිහාතයව’’ති. 

අථයඛො යදවහියතො බ්රාහ්මයණොඋණ්යහොදකස්සකාජං පුරියසන 

ගාහායපත්වාඵාණිතස්සචපුටංආයස්මයතොඋපවාණස්සපාදාසි.අථ

යඛො ආයස්මා උපවායණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං උණ්යහොදයකන න්හායපත්වා 

[නහායපත්වා (සී. .).   උණ්යහොදයකන ඵාණිතං ආයලොයලත්වා
භගවයතොපාදාසි.අථයඛොභගවයතොආබායධොපටිප්පස්සම්භි. 

අථ යඛො යදවහියතො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං
සාරණීයංවීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
යදවහියතොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘කත්ථදජ්ජායදයයධම්මං, කත්ථදින්නංමහප්ඵලං; 

කථඤ්හියජමානස්ස, කථංඉජ්ඣතිදක්ඛිණා’’ති. 

‘‘පුබ්යබනිවාසංයයොයවදී, සග්ගාපායඤ්චපස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතොමුනි. 

‘‘එත්ථ දජ්ජායදයයධම්මං, එත්ථදින්නං මහප්ඵලං; 

එවඤ්හියජමානස්ස, එවංඉජ්ඣතිදක්ඛිණා’’ති. 

එවං වුත්යත, යදවහියතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං යභො යගොතම…යප.… උපාසකං මං භවං යගොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

169 

පටුන 

4. මහාසාලසුත්තං 

200. සාවත්ථිනිදානං. අථයඛොඅඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මණමහාසායලො

ලූයඛොලූඛපාවුරයණො [ලූඛපාපුරයණො(සී.සයා.කං..).   යයනභගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොතංබ්රාහ්මණමහාසාලංභගවා එතදයවොච–

‘‘කන්නුත්වං, බ්රාහ්මණ, ලූයඛො ලූඛපාවුරයණො’’ති? ‘‘ඉධ යම, යභො

යගොතම, චත්තායරො පුත්තා. යත මං දායරහි සංපුච්ඡ ඝරා

නික්ඛායමන්තී’’ති. ‘‘යතන හි ත්වං, බ්රාහ්මණ, ඉමා ගාථායයො
පරියාපුණිත්වා සභායං මහාජනකායය සන්නිපතියත පුත්යතසු ච
සන්නිසින්යනසුභාසස්සු– 

‘‘යයහිජායතහිනන්දිස්සං, යයසඤ්චභවමිච්ඡිසං; 

යතමංදායරහිසංපුච්ඡ, සාවවායරන්තිසූකරං. 

‘‘අසන්තාකරමංජම්මා, තාතතාතාතිභාසයර; 

රක්ඛසාපුත්තරූයපන, යතජහන්තිවයයොගතං. 

‘‘අස්යසොවජිණ්යණොනිබ්යභොයගො, ඛාදනාඅපනීයති; 

බාලකානංපිතායථයරො, පරාගායරසුභික්ඛති. 

‘‘දණ්යඩොවකරයමයසයයයො, යඤ්යචපුත්තාඅනස්සවා; 

චණ්ඩම්පියගොණංවායරති, අයථොචණ්ඩම්පිකුක්කුරං. 

‘‘අන්ධකායර පුයරයහොති, ගම්භීයර ගාධයමධති; 

දණ්ඩස්සආනුභායවන, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨතී’’ති. 

අථ යඛො යසො බ්රාහ්මණමහාසායලො භගවයතො සන්තියක ඉමා
ගාථායයො පරියාපුණිත්වා සභායං මහාජනකායය සන්නිපතියත

පුත්යතසුචසන්නිසින්යනසුඅභාසි – 

‘‘යයහිජායතහිනන්දිස්සං, යයසඤ්චභවමිච්ඡිසං; 

යත මංදායරහිසංපුච්ඡ, සාවවායරන්ති සූකරං. 

‘‘අසන්තාකරමංජම්මා, තාතතාතාතිභාසයර; 

රක්ඛසාපුත්තරූයපන, යතජහන්තිවයයොගතං. 

‘‘අස්යසොව ජිණ්යණොනිබ්යභොයගො, ඛාදනා අපනීයති; 
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බාලකානංපිතායථයරො, පරාගායරසුභික්ඛති. 

‘‘දණ්යඩොවකරයමයසයයයො, යඤ්යචපුත්තාඅනස්සවා; 

චණ්ඩම්පියගොණංවායරති, අයථොචණ්ඩම්පිකුක්කුරං. 

‘‘අන්ධකායරපුයරයහොති, ගම්භීයරගාධයමධති; 

දණ්ඩස්සආනුභායවන, ඛලිත්වාපතිතිට්ඨතී’’ති. 

අථ යඛොනංබ්රාහ්මණමහාසාලංපුත්තාඝරං යනත්වාන්හායපත්වා
පච්යචකංදුස්සයුයගනඅච්ඡායදසුං.අථයඛොයසො බ්රාහ්මණමහාසායලො

එකං දුස්සයුගං ආදාය යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භගවතාසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො බ්රාහ්මණමහාසායලො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘මයං, යභො යගොතම, බ්රාහ්මණා නාම
ආචරියස්සආචරියධනංපරියයසාම.පටිග්ගණ්හතුයමභවංයගොතයමො 
ආචරියධන’’න්ති. පටිග්ගයහසි භගවා අනුකම්පං උපාදාය. අථ යඛො

යසොබ්රාහ්මණමහාසායලො භගවන්තං එතදයවොච–‘‘අභික්කන්තං, යභො
යගොතම…යප.…උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග
පාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

5. මානත්ථද්ධසුත්තං 

201. සාවත්ථිනිදානං. යතන යඛො පන සමයයන මානත්ථද්යධො

නාමබ්රාහ්මයණොසාවත්ථියංපටිවසති.යසොයනවමාතරංඅභිවායදති, 

න පිතරං අභිවායදති, න ආචරියං අභිවායදති, න යජට්ඨභාතරං
අභිවායදති. යතන යඛො පන සමයයන භගවා මහතියා පරිසාය
පරිවුයතො ධම්මං යදයසති. අථ යඛො මානත්ථද්ධස්ස බ්රාහ්මණස්ස 

එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො සමයණො යගොතයමො මහතියා පරිසාය
පරිවුයතො ධම්මං යදයසති. යංනූනාහං යයන සමයණො යගොතයමො

යතනුපසඞ්කයමයයං. සයච මං සමයණො යගොතයමො ආලපිස්සති, 

අහම්පිතං ආලපිස්සාමි.යනොයචමංසමයණොයගොතයමොආලපිස්සති, 

අහම්පි නාලපිස්සාමී’’ති. අථ යඛො මානත්ථද්යධො බ්රාහ්මයණො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තුණ්හීභූයතො එකමන්තං
අට්ඨාසි. අථ යඛො භගවා තං නාලපි. අථ යඛො මානත්ථද්යධො
බ්රාහ්මයණො – ‘නායං සමයණො යගොතයමොකඤ්චිජානාතී’තිතයතොව
පුන නිවත්තිතුකායමො අයහොසි. අථ යඛො භගවා මානත්ථද්ධස්ස
බ්රාහ්මණස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය මානත්ථද්ධං
බ්රාහ්මණංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘නමානංබ්රාහ්මණසාධු, අත්ථිකස්සීධබ්රාහ්මණ; 
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යයනඅත්යථනආගච්ඡි, තයමවමනුබ්රූහයය’’ති. 

අථ යඛො මානත්ථද්යධො බ්රාහ්මයණො – ‘‘චිත්තං යම සමයණො
යගොතයමො ජානාතී’’ති තත්යථව භගවයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා

භගවයතො පාදානි මුයඛන ච පරිචුම්බති පාණීහි ච පරිසම්බාහති, 

නාමඤ්චසායවති– ‘‘මානත්ථද්ධාහං, යභොයගොතම, මානත්ථද්ධාහං, 
යභො යගොතමා’’ති. අථ යඛො සා පරිසා අබ්භුතචිත්තජාතා 

[අබ්භුතචිත්තජාතා (සී.සයා.කං..). , අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා (ක.   

අයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත යභො, අබ්භුතං වත යභො! අයඤ්හි

මානත්ථද්යධො බ්රාහ්මයණො යනව මාතරං අභිවායදති, න පිතරං

අභිවායදති, න ආචරියංඅභිවායදති, නයජට්ඨභාතරංඅභිවායදති; අථච
පන සමයණ යගොතයම එවරූපං පරමනිපච්චකාරං කයරොතී’ති. අථ

යඛො භගවා මානත්ථද්ධං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘‘අලං, බ්රාහ්මණ, 

උට්යඨහි, සයකආසයනනිසීද.යයතොයතමයිචිත්තං පසන්න’’න්ති.
අථ යඛො මානත්ථද්යධො බ්රාහ්මයණො සයක ආසයන නිසීදිත්වා
භගවන්තං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යකසුනමානංකයිරාථ, යකසුචස්සසගාරයවො; 

ක්යස්සඅපචිතාඅස්සු, කයස්සුසාධුසුපූජිතා’’ති. 

‘‘මාතරිපිතරිචාපි, අයථොයජට්ඨම්හිභාතරි; 

ආචරියයචතුත්ථම්හි, 

යතසුනමානංකයිරාථ; 

යතසුඅස්සසගාරයවො, 

තයස්සඅපචිතාඅස්සු; 

තයස්සුසාධුසුපූජිතා. 

‘‘අරහන්යතසීතීභූයත, කතකච්යචඅනාසයව; 

නිහච්චමානංඅථද්යධො, යතනමස්යසඅනුත්තයර’’ති. 

එවං වුත්යත, මානත්ථද්යධොබ්රාහ්මයණො භගවන්තංඑතදයවොච –

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.… උපාසකං මං භවං යගොතයමො
ධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

6. පච්ෙනීකසුත්තං 

202. සාවත්ථිනිදානං. යතනයඛොපනසමයයනපච්චනීකසායතො
නාම බ්රාහ්මයණො සාවත්ථියං පටිවසති. අථ යඛො පච්චනීකසාතස්ස
බ්රාහ්මණස්ස එතදයහොසි – ‘‘යංනූනාහං යයන සමයණො යගොතයමො
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යතනුපසඞ්කයමයයං. යං යයදව සමයණො යගොතයමො භාසිස්සති තං

තයදවස්සාහං [තයදව සාහං (ක.   පච්චනීකාස්ස’’න්ති 

[පච්චනීකස්සන්ති (.). , පච්චනීකසාතන්ති (ක.  . යතන යඛො පන 
සමයයන භගවා අබ්යභොකායස චඞ්කමති. අථ යඛො පච්චනීකසායතො

බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
චඞ්කමන්තංඑතදයවොච–‘භණ සමණධම්ම’න්ති. 

‘‘න පච්චනීකසායතන, සුවිජානංසුභාසිතං; 

උපක්කලිට්ඨචිත්යතන, සාරම්භබහුයලනච. 

‘‘යයොචවියනයයසාරම්භං, අප්පසාදඤ්චයචතයසො; 

ආඝාතං පටිනිස්සජ්ජ, ස යව [සයච (සයා. කං. ක.   ජඤ්ඤා
සුභාසිත’’න්ති. 

එවංවුත්යත, පච්චනීකසායතොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං
ගත’’න්ති. 

7. නවකම්මිකසුත්තං 

203. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති අඤ්ඤතරස්මිං

වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන නවකම්මිකභාරද්වායජො
බ්රාහ්මයණො තස්මිං වනසණ්යඩ කම්මන්තං කාරායපති. අද්දසා යඛො
නවකම්මිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං අඤ්ඤතරස්මිං
සාලරුක්ඛමූයලනිසින්නංපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘අහං යඛො
ඉමස්මිං වනසණ්යඩකම්මන්තංකාරායපන්යතොරමාමි.අයංසමයණො

යගොතයමො කං කාරායපන්යතො රමතී’’ති? අථ යඛො
නවකම්මිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි.
උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යකනුකම්මන්තාකරීයන්ති, භික්ඛුසාලවයනතව; 

යයදකයකොඅරඤ්ඤස්මිං, රතිංවින්දතියගොතයමො’’ති. 

‘‘නයමවනස්මිංකරණීයමත්ථි, 

උච්ඡින්නමූලංයමවනංවිසූකං; 

ස්වාහංවයනනිබ්බනයථොවිසල්යලො, 

එයකොරයමඅරතිංවිප්පහායා’’ති. 
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එවං වුත්යත, නවකම්මිකභාරද්වායජො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම…යප.…උපාසකංමංභවං
යගොතයමො ධායරතුඅජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

8. කට්ඨහාරසුත්තං 

204. එකං සමයං භගවා යකොසයලසු විහරති අඤ්ඤතරස්මිං
වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
භාරද්වාජයගොත්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස සම්බහුලා අන්යතවාසිකා

කට්ඨහාරකා මාණවකා යයන වනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා අද්දසංසු භගවන්තං තස්මිං වනසණ්යඩ නිසින්නං 
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. දිස්වාන යයන භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භාරද්වාජයගොත්තං බ්රාහ්මණං

එතදයවොචුං – ‘‘යග්යඝ, භවං ජායනයයාසි! අසුකස්මිං වනසණ්යඩ
සමයණො නිසින්යනො පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා’’. අථ යඛො භාරද්වාජයගොත්යතො
බ්රාහ්මයණො යතහි මාණවයකහි සද්ධිං යයන යසො වනසණ්යඩො 
යතනුපසඞ්කමි.අද්දසායඛොභගවන්තංතස්මිංවනසණ්යඩනිසින්නං
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං

උපට්ඨයපත්වා.දිස්වානයයනභගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ගම්භීරරූයපබහුයභරයවවයන, 

සුඤ්ඤංඅරඤ්ඤංවිජනංවිගාහිය; 

අනිඤ්ජමායනන ඨියතනවග්ගුනා, 

සුචාරුරූපංවතභික්ඛුඣායසි. 

‘‘න යත්ථගීතංනපියත්ථවාදිතං, 

එයකොඅරඤ්යඤවනවස්සියතොමුනි; 

අච්යඡරරූපංපටිභාතිමංඉදං, 

යයදකයකො.)තිමයනොවයනවයස. 

‘‘මඤ්ඤාමහං යලොකාධිපතිසහබයතං, 

ආකඞ්ඛමායනොතිදිවංඅනුත්තරං; 

කස්මා භවංවිජනමරඤ්ඤමස්සියතො, 

තයපොඉධකුබ්බසිබ්රහ්මපත්තියා’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො බ්රාහ්මණසංයුත්තං 

174 

පටුන 

‘‘යාකාචිකඞ්ඛාඅභිනන්දනාවා, 

අයනකධාතූසුපුථූසදාසිතා; 

අඤ්ඤාණමූලප්පභවාපජප්පිතා, 

සබ්බාමයාබයන්තිකතාසමූලිකා. 

‘‘ස්වාහංඅකඞ්යඛොඅසියතොඅනූපයයො, 

සබ්යබසුධම්යමසුවිසුද්ධදස්සයනො; 

පප්පුයයසම්යබොධිමනුත්තරංසිවං, 

ඣායාමහංබ්රහ්මරයහොවිසාරයදො’’ති. 

එවං වුත්යත, භාරද්වාජයගොත්යතො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම අභික්කන්තං, යභො
යගොතම…යප.…අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං ගත’’න්ති. 

9. මාතුයපොසකසුත්තං 

205. සාවත්ථිනිදානං.අථයඛොමාතුයපොසයකොබ්රාහ්මයණොයයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මාතුයපොසයකො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අහඤ්හි, යභො යගොතම, ධම්යමන භික්ඛං පරියයසාමි, 

ධම්යමනභික්ඛංපරියයසිත්වාමාතාපිතයරොයපොයසමි.කච්චාහං, යභො

යගොතම, එවංකාරී කච්චකාරී යහොමී’’ති? ‘‘තග්ඝ ත්වං, බ්රාහ්මණ, 

එවංකාරී කච්චකාරී යහොසි. යයො යඛො, බ්රාහ්මණ, ධම්යමන භික්ඛං

පරියයසති, ධම්යමන භික්ඛං පරියයසිත්වා මාතාපිතයරො යපොයසති, 
බහුංයසොපුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

‘‘යයො මාතරංපිතරංවා, මච්යචොධම්යමනයපොසති; 

තායනංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති. 

එවංවුත්යත, මාතුයපොසයකොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අභික්කන්තං යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං
ගත’’න්ති. 
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10. භික්ඛකසුත්තං 

206. සාවත්ථිනිදානං. අථ යඛො භික්ඛයකො බ්රාහ්මයණො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො භික්ඛයකො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, යභො යගොතම, භික්ඛයකො, භවම්පි

භික්ඛයකො, ඉධයනොකං නානාකරණ’’න්ති? 

‘‘නයතනභික්ඛයකොයහොති, යාවතාභික්ඛයතපයර; 

විස්සංධම්මංසමාදාය, භික්ඛුයහොතිනතාවතා. 

‘‘යයොධ පුඤ්ඤඤ්චපාපඤ්ච, බාහිත්වා බ්රහ්මචරියං; 

සඞ්ඛායයලොයකචරති, සයවභික්ඛූතිවුච්චතී’’ති. 

එවං වුත්යත, භික්ඛයකො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං
ගත’’න්ති. 

11. සඞ්ගාරවසුත්තං 

207. සාවත්ථිනිදානං.යතනයඛොපනසමයයනසඞ්ගාරයවොනාම 

බ්රාහ්මයණො සාවත්ථියං පටිවසති උදකසුද්ධියකො, උදයකන පරිසුද්ධිං

පච්යචති, සායං පාතං උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති.
අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘ඉධ, භන්යත, සඞ්ගාරයවොනාමබ්රාහ්මයණොසාවත්ථියං

පටිවසති උදකසුද්ධියකො, උදයකන සුද්ධිං පච්යචති, සායං පාතං

උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. සාධු, භන්යත, භගවා
යයන සඞ්ගාරවස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමතු
අනුකම්පං උපාදායා’’ති.අධිවායසසිභගවාතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය

යයන සඞ්ගාරවස්ස බ්රාහ්මණස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො සඞ්ගාරයවො

බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා
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එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො සඞ්ගාරවං බ්රාහ්මණං

භගවා එතදයවොච – ‘‘සච්චං කර ත්වං, බ්රාහ්මණ, උදකසුද්ධියකො, 

උදයකන සුද්ධිං පච්යචසි, සායං පාතං

උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරසී’’ති? ‘‘එවං, යභො

යගොතම’’. ‘‘කං පන ත්වං, බ්රාහ්මණ, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො

උදකසුද්ධියකො, උදකසුද්ධිං පච්යචසි, සායං පාතං 

උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරසී’’ති? ‘‘ඉධ යම, යභො

යගොතම [ඉධයමයභො යගොතමඅහං(.).ක.  , යංදිවාපාපකම්මංකතං

යහොති, තංසායංන්හායනන [නහායනන(සී.සයා.කං..).   පවායහමි, 
යං රත්තිං පාපකම්මං කතං යහොති තං පාතං න්හායනන පවායහමි.

ඉමංඛ්වාහං, යභොයගොතම, අත්ථවසංසම්පස්සමායනො උදකසුද්ධියකො, 

උදයකන සුද්ධිං පච්යචමි, සායං පාතං
උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරාමී’’ති. 

‘‘ධම්යමොරහයදොබ්රාහ්මණසීලතිත්යථො, 

අනාවියලොසබ්භිසතංපසත්යථො; 

යත්ථහයවයවදගුයනොසිනාතා, 

අනල්ලගත්තාව [අනල්ලීනගත්තාව(ක.   තරන්තිපාර’’න්ති. 

එවං වුත්යත, සඞ්ගාරයවො බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකංමංභවංයගොතයමොධායරතු අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණං
ගත’’න්ති. 

12. යඛොමදුස්සසුත්තං 

208. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති
යඛොමදුස්සංනාමං සකයානංනිගයමො.අථයඛොභගවාපුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යඛොමදුස්සං නිගමං පිණ්ඩාය පාවිසි.
යතන යඛො පන සමයයන යඛොමදුස්සකා බ්රාහ්මණගහපතිකා සභායං

සන්නිපතිතායහොන්තියකනචියදවකරණීයයන, යදයවොචඑකයමකං
ඵුසායති. අථ යඛො භගවා යයන සා සභා යතනුපසඞ්කමි. අද්දසංසු
යඛොමදුස්සකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං.

දිස්වානඑතදයවොචුං–‘‘යකච මුණ්ඩකාසමණකා, යකචසභාධම්මං

ජානිස්සන්තී’’ති? අථයඛොභගවායඛොමදුස්සයක බ්රාහ්මණගහපතියක
ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘යනසාසභායත්ථනසන්තිසන්යතො, 

සන්යතොනයතයයනවදන්තිධම්මං; 
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රාගඤ්චයදොසඤ්චපහායයමොහං, 

ධම්මංවදන්තාචභවන්තිසන්යතො’’ති. 

එවං වුත්යත, යඛොමදුස්සකා බ්රාහ්මණගහපතිකා භගවන්තං

එතදයවොචුං – ‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො

යගොතම; යසයයථාපි, යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, 

පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා මග්ගං ආචික්යඛයය, 
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි 

දක්ඛන්තීති, එවයමවංයභොතායගොතයමනඅයනකපරියායයන ධම්යමො 
පකාසියතො. එයතමයං භවන්තං යගොතමං සරණංගච්ඡාම ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසයක යනොභවංයගොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්යග
පාණුයපයතසරණංගයත’’ති. 

උපාසකවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

කසිඋදයයොයදවහියතො, අඤ්ඤතරමහාසාලං; 

මානථද්ධංපච්චනීකං, නවකම්මිකකට්ඨහාරං; 

මාතුයපොසකංභික්ඛයකො, සඞ්ගාරයවොචයඛොමදුස්යසනද්වාදසාති. 

බ්රාහ්මණසංයුත්තංසමත්තං. 
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8. වඞ්ගීසසංයුත්තං 

1. නික්ඛන්තසුත්තං 

209. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා වඞ්ගීයසො ආළවියං 
විහරති අග්ගාළයව යචතියය ආයස්මතා නියරොධකප්යපන
උපජ්ඣායයන සද්ධිං. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා වඞ්ගීයසො
නවයකො යහොති අචිරපබ්බජියතො ඔහියයයකො විහාරපායලො. අථ යඛො 
සම්බහුලා ඉත්ථියයො සමලඞ්කරිත්වා යයන අග්ගාළවයකො ආරායමො
යතනුපසඞ්කමිංසු විහාරයපක්ඛිකායයො. අථ යඛො ආයස්මයතො

වඞ්ගීසස්ස තා ඉත්ථියයො දිස්වා අනභිරති උප්පජ්ජති, රායගො චිත්තං

අනුද්ධංයසති.අථයඛොආයස්මයතොවඞ්ගීසස්සඑතදයහොසි– ‘‘අලාභා

වතයම, නවතයමලාභා; දුල්ලද්ධංවතයම, නවතයමසුලද්ධං; 

යස්ස යම අනභිරති උප්පන්නා, රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති, තං

කුයතත්ථ ලබ්භා, යං යම පයරො අනභිරතිං වියනොයදත්වා අභිරතිං
උප්පායදයය. යංනූනාහං අත්තනාව අත්තයනො අනභිරතිං 
වියනොයදත්වාඅභිරතිංඋප්පායදයය’’න්ති.අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසො
අත්තනාව අත්තයනො අනභිරතිං වියනොයදත්වා අභිරතිං උප්පායදත්වා
තායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘නික්ඛන්තංවතමංසන්තං, අගාරස්මානගාරියං; 

විතක්කාඋපධාවන්ති, පගබ්භාකණ්හයතොඉයම. 

‘‘උග්ගපුත්තා මහිස්සාසා, සික්ඛිතා දළ්හධම්මියනො; 

සමන්තාපරිකයරයයං, සහස්සංඅපලායිනං. 

‘‘සයචපි එතයතො [එත්තයතො (සී. .). ක. , එත්තකා (සයා. කං.   

භියයයො, ආගමිස්සන්තිඉත්ථියයො; 

යනව මං බයාධයිස්සන්ති [බයාථයිස්සන්ති (?)], ධම්යම සම්හි
පතිට්ඨිතං. 

‘‘සක්ඛී හියමසුතංඑතං, බුද්ධස්සාදිච්චබන්ධුයනො; 

නිබ්බානගමනංමග්ගං, තත්ථයමනිරයතොමයනො. 

‘‘එවඤ්යචමංවිහරන්තං, පාපිමඋපගච්ඡසි; 

තථාමච්චුකරිස්සාමි, නයමමග්ගම්පිදක්ඛසී’’ති. 

2. අරතිසුත්තං 

210. එකං සමයං…යප.… ආයස්මා වඞ්ගීයසො ආළවියං විහරති
අග්ගාළයව යචතියය ආයස්මතා නියරොධකප්යපන උපජ්ඣායයන
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සද්ධිං. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නියරොධකප්යපො

පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විහාරං පවිසති, සායං වා
නික්ඛමතිඅපරජ්ජුවාකායල.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මයතො

වඞ්ගීසස්ස අනභිරතිඋප්පන්නා යහොති, රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති.

අථයඛොආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස එතදයහොසි – ‘‘අලාභා වතයම, න

වත යම ලාභා; දුල්ලද්ධං වත යම, න වත යම සුලද්ධං; යස්ස යම

අනභිරති උප්පන්නා, රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති; තං කුයතත්ථ

ලබ්භා, යං යම පයරො අනභිරතිං වියනොයදත්වා අභිරතිං උප්පායදයය.
යංනූනාහං අත්තනාව අත්තයනො අනභිරතිං වියනොයදත්වා අභිරතිං
උප්පායදයය’’න්ති.අථ යඛො ආයස්මාවඞ්ගීයසොඅත්තනාවඅත්තයනො
අනභිරතිං වියනොයදත්වා අභිරතිං උප්පායදත්වා තායං යවලායං ඉමා
ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘අරතිඤ්චරතිඤ්චපහාය, සබ්බයසොයගහසිතඤ්චවිතක්කං; 

වනථං න කයරයය කුහිඤ්චි, නිබ්බනයථො අරයතො ස හි භික්ඛු [ස

භික්ඛු(ක.  . 

‘‘යමිධපථවිඤ්චයවහාසං, රූපගතඤ්චජගයතොගධං; 

කඤ්චිපරිජීයතිසබ්බමනිච්චං, එවංසයමච්චචරන්ති මුතත්තා. 

‘‘උපධීසු ජනා ගධිතායස [ගථිතායස (සී.  , දිට්ඨසුයත පටියඝ ච

මුයතච; 

එත්ථවියනොදයඡන්දමයනයජො, යයොඑත්ථනලිම්පතිතංමුනිමාහු. 

‘‘අථ සට්ඨිනිස්සිතා සවිතක්කා, පුථූජනතායඅධම්මානිවිට්ඨා; 

නචවග්ගගතස්සකුහිඤ්චි, යනොපනදුට්ඨුල්ලභාණීස භික්ඛු. 

‘‘දබ්යබොචිරරත්තසමාහියතො, අකුහයකොනිපයකොඅපිහාලු; 

සන්තං පදං අජ්ඣගමා මුනි පටිච්ච, පරිනිබ්බුයතො කඞ්ඛති
කාල’’න්ත්න්ත්ති. 

3. යපසලසුත්තං 

211. එකංසමයංආයස්මාවඞ්ගීයසොආළවියංවිහරතිඅග්ගාළයව 

යචතියය ආයස්මතා නියරොධකප්යපන උපජ්ඣායයන සද්ධිං. යතන
යඛො පන සමයයන ආයස්මා වඞ්ගීයසො අත්තයනො පටිභායනන
අඤ්යඤ යපසයල භික්ඛූ අතිමඤ්ඤති. අථ යඛො ආයස්මයතො

වඞ්ගීසස්ස එතදයහොසි – ‘‘අලාභා වත යම, න වත යම ලාභා; 

දුල්ලද්ධංවතයම, නවතයමසුලද්ධං; ය්වාහංඅත්තයනොපටිභායනන
අඤ්යඤ යපසයල භික්ඛූ අතිමඤ්ඤාමී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා
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වඞ්ගීයසො අත්තනාව අත්තයනො විප්පටිසාරං උප්පායදත්වා තායං
යවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘මානංපජහස්සුයගොතම, මානපථඤ්චපජහස්සු; 

අයසසංමානපථස්මිං, සමුච්ඡියතොවිප්පටිසාරීහුවාචිරරත්තං. 

‘‘මක්යඛනමක්ඛිතාපජා, මානහතානිරයංපපතන්ති; 

යසොචන්තිජනාචිරරත්තං, මානහතානිරයංඋපපන්නා. 

‘‘න හියසොචතිභික්ඛුකදාචි, මග්ගජියනො සම්මාපටිපන්යනො; 

කත්තිඤ්චසුඛඤ්චඅනුයභොති, ධම්මදයසොතිතමාහුපහිතත්තං. 

‘‘තස්මා අඛියලොධපධානවා, නීවරණානිපහාය විසුද්යධො; 

මානඤ්චපහායඅයසසං, විජ්ජායන්තකයරොසමිතාවී’’ති. 

4. ආනන්ෙසුත්තං 

212. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො සාවත්ථියං විහරති
යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොආයස්මාආනන්යදො 
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
පාවිසි ආයස්මතා වඞ්ගීයසන පච්ඡාසමයණන. යතන යඛො පන

සමයයනආයස්මයතොවඞ්ගීසස්සඅනභිරතිඋප්පන්නා යහොති, රායගො
චිත්තං අනුද්ධංයසති. අථ යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො ආයස්මන්තං
ආනන්දං ගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කාමරායගනඩය්හාමි, චිත්තංයමපරිඩය්හති; 

සාධුනිබ්බාපනංබ්රූහි, අනුකම්පායයගොතමා’’ති. 

‘‘සඤ්ඤාය විපරියයසා, චිත්තංයත පරිඩය්හති; 

නිමිත්තංපරිවජ්යජහි, සුභංරාගූපසංහිතං. 

‘‘සඞ්ඛායරපරයතොපස්ස, දුක්ඛයතොමාචඅත්තයතො; 

නිබ්බායපහිමහාරාගං, මාඩය්හිත්යථොපුනප්පුනං. 

‘‘අසුභාය චිත්තංභායවහි, එකග්ගං සුසමාහිතං; 

සතිකායගතාතයත්ථු, නිබ්බිදාබහුයලොභ. 

‘‘අනිමිත්තඤ්චභායවහි, මානානුසයමුජ්ජහ; 

තයතොමානාභිසමයා, උපසන්යතොචරිස්සසී’’ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො වඞ්ගීසසංයුත්තං 

181 

පටුන 

5. සුභාසිතසුත්තං 

213. සාවත්ථිනිදානං. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහිසමන්නාගතාවාචාසුභාසිතායහොති, 

යනො දුබ්භාසිතා; අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූනං. කතයමහි

චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සුභාසිතංයයව භාසති යනො දුබ්භාසිතං, 

ධම්මංයයව භාසති යනො අධම්මං, පියංයයව භාසති යනො අප්පියං, 

සච්චංයයවභාසතියනො අලිකං.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිඅඞ්යගහි

සමන්නාගතා වාචා සුභාසිතා යහොති, යනො දුබ්භාසිතා, අනවජ්ජා ච

අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූන’’න්ති. ඉදමයවොච භගවා, ඉදං වත්වාන 

සුගයතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘සුභාසිතං උත්තමමාහුසන්යතො, 

ධම්මංභයණනාධම්මංතංදුතියං; 

පියංභයණනාප්පියංතංතතියං, 

සච්චංභයණනාලිකංතංචතුත්ථ’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘පටිභාතිමං භගවා, පටිභාතිමං සුගතා’’ති. ‘‘පටිභාතු
තංවඞ්ගීසා’’තිභගවාඅයවොච.අථයඛොආයස්මා වඞ්ගීයසොභගවන්තං
සම්මුඛාසාරුප්පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘තයමවවාචංභායසයය, යායත්තානංනතාපයය; 

පයරචනවිහිංයසයය, සායවවාචාසුභාසිතා. 

‘‘පියවාචංවභායසයය, යාවාචාපටිනන්දිතා; 

යංඅනාදායපාපානි, පයරසංභාසයතපියං. 

‘‘සච්චං යවඅමතාවාචා, එසධම්යමො සනන්තයනො; 

සච්යචඅත්යථචධම්යමච, ආහුසන්යතොපතිට්ඨිතා. 

‘‘යංබුද්යධොභාසයතවාචං, යඛමංනිබ්බානපත්තියා; 

දුක්ඛස්සන්තකරියාය, සායවවාචානමුත්තමා’’ති. 
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6. සාරිපුත්තසුත්තං 

214. එකං සමයං ආයස්මා සාරිපුත්යතො සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන
ආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූධම්මියාකථායසන්දස්යසතිසමාදයපති 
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය

අයනලගලාය [අයනළගලාය (සී.ක. , අයනලගළාය (සයා.කං..).   
අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා. යත ච භික්ඛූ අට්ඨිං කත්වා මනසි කත්වා
සබ්බයචතසාසමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති.අථයඛො
ආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා 
සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති 
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය
අයනලගලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා. යත ච භික්ඛූ අට්ඨිං කත්වා
මනසි කත්වා සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොතා ධම්මං
සුණන්ති. යංනූනාහං ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං සම්මුඛා සාරුප්පාහි 
ගාථාහිඅභිත්ථයවයය’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වා යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා

ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – ‘‘පටිභාති මං, ආවුයසො

සාරිපුත්ත, පටිභාති මං, ආවුයසො සාරිපුත්තා’’ති. ‘‘පටිභාතු තං, 
ආවුයසො වඞ්ගීසා’’ති. අථ යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො ආයස්මන්තං
සාරිපුත්තං සම්මුඛාසාරුප්පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘ගම්භීරපඤ්යඤොයමධාවී, මග්ගාමග්ගස්සයකොවියදො; 

සාරිපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, ධම්මංයදයසතිභික්ඛුනං. 

‘‘සංඛිත්යතනපියදයසති, විත්ථායරනපිභාසති; 

සාළිකායිව නිග්යඝොයසො, පටිභානං උදීරයි [උදීරියි (සයා. කං. 

උදීරියති(සාමඤ්ඤඵලසුත්තටීකානුරූපං  . 

‘‘තස්ස තංයදසයන්තස්ස, සුණන්තිමධුරං ගිරං; 

සයරන රජනීයයන, සවනීයයනවග්ගුනා; 

උදග්ගචිත්තාමුදිතා, යසොතංඔයධන්තිභික්ඛයවො’’ති. 

7. පවාරණාසුත්තං 

215. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායද මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි 
භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව අරහන්යතහි. යතන යඛො පන සමයයන
භගවා තදහුයපොසයථ පන්නරයස පවාරණාය භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො
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අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූතං 

භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘හන්ද දානි, 

භික්ඛයව, පවායරමි යවො.නචයමකඤ්චිගරහථකායිකංවාවාචසිකං
වා’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො උට්ඨායාසනා එකංසං 
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘න යඛො මයං, භන්යත, භගවයතො කඤ්චි

ගරහාමකායිකංවාවාචසිකංවා.භගවාහි, භන්යත, අනුප්පන්නස්ස

මග්ගස්ස උප්පායදතා, අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා, 

අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා, මග්ගඤ්ඤූ මග්ගවිදූ 

මග්ගයකොවියදො. මග්ගානුගා ච, භන්යත, එතරහි සාවකා විහරන්ති

පච්ඡාසමන්නාගතා; අහඤ්චයඛො, භන්යත, භගවන්තංපවායරමි.නච
යමභගවාකඤ්චිගරහතිකායිකංවාවාචසිකං වා’’ති. 

‘‘නඛ්වාහංයත, සාරිපුත්ත, කඤ්චිගරහාමිකායිකංවාවාචසිකං 

වා. පණ්ඩියතො ත්වං, සාරිපුත්ත, මහාපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත, 

පුථුපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත, හාසපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත, 

ජවනපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත, තික්ඛපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත, 

නිබ්යබධිකපඤ්යඤො ත්වං, සාරිපුත්ත. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, 
රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස යජට්ඨපුත්යතො පිතරා පවත්තිතං චක්කං

සම්මයදව අනුප්පවත්යතති; එවයමව යඛො ත්වං, සාරිපුත්ත, මයා
අනුත්තරං ධම්මචක්කංපවත්තිතංසම්මයදවඅනුප්පවත්යතසී’’ති. 

‘‘යනො යච කර යම, භන්යත, භගවා කඤ්චි ගරහති කායිකං වා

වාචසිකං වා.ඉයමසංපන, භන්යත, භගවාපඤ්චන්නංභික්ඛුසතානං

නකඤ්චි ගරහතිකායිකං වා වාචසිකං වා’’ති. ‘‘ඉයමසම්පි ඛ්වාහං, 

සාරිපුත්ත, පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං න කඤ්චි ගරහාමි කායිකං වා

වාචසිකංවා.ඉයමසඤ්හි, සාරිපුත්ත, පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංසට්ඨි

භික්ඛූ යතවිජ්ජා, සට්ඨි භික්ඛූ ඡළභිඤ්ඤා, සට්ඨි භික්ඛූ

උභයතොභාගවිමුත්තා, අථඉතයරපඤ්ඤාවිමුත්තා’’ති. 

අථ යඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘පටිභාතිමං භගවා, පටිභාතිමං සුගතා’’ති. ‘‘පටිභාතු

තං, වඞ්ගීසා’’තිභගවාඅයවොච. අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොභගවන්තං
සම්මුඛාසාරුප්පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘අජ්ජපන්නරයසවිසුද්ධියා, භික්ඛූපඤ්චසතාසමාගතා; 

සංයයොජනබන්ධනච්ඡිදා, අනීඝාඛීණපුනබ්භවා ඉසී. 
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‘‘චක්කවත්තී යථාරාජා, අමච්චපරිවාරියතො; 

සමන්තාඅනුපරියයති, සාගරන්තංමහිංඉමං. 

‘‘එවංවිජිතසඞ්ගාමං, සත්ථවාහංඅනුත්තරං; 

සාවකාපයිරුපාසන්ති, යතවිජ්ජාමච්චුහායියනො. 

‘‘සබ්යබභගවයතොපුත්තා, පලායපත්ථනවිජ්ජති; 

තණ්හාසල්ලස්සහන්තාරං, වන්යදආදිච්චබන්ධුන’’න්ති. 

8. පයරොසහස්සසුත්තං 

216. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං
අඩ්ඪයතලයසහිභික්ඛුසයතහි. යතනයඛොපනසමයයනභගවාභික්ඛූ
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.යතචභික්ඛූඅට්ඨිංකත්වාමනසිකත්වා 
සබ්බයචතසාසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති.අථයඛො
ආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො භගවා භික්ඛූ
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.යතචභික්ඛූඅට්ඨිංකත්වාමනසිකත්වා 
සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොතා ධම්මං සුණන්ති.
යංනූනාහං භගවන්තං සම්මුඛා සාරුප්පාහි ගාථාහි
අභිත්ථයවයය’’න්ති. 

අථ යඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච – ‘‘පටිභාතිමං භගවා, පටිභාතිමං සුගතා’’ති. ‘‘පටිභාතු

තං, වඞ්ගීසා’’තිභගවාඅයවොච.අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොභගවන්තං 
සම්මුඛාසාරුප්පාහිගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘පයරොසහස්සංභික්ඛූනං, සුගතංපයිරුපාසති; 

යදයසන්තංවිරජංධම්මං, නිබ්බානංඅකුයතොභයං. 

‘‘සුණන්තිධම්මංවිමලං, සම්මාසම්බුද්ධයදසිතං; 

යසොභතිවතසම්බුද්යධො, භික්ඛුසඞ්ඝපුරක්ඛයතො. 

‘‘නාගනායමොසිභගවා, ඉසීනංඉසිසත්තයමො; 

මහායමයඝොවහුත්වාන, සාවයකඅභිවස්සති. 
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‘‘දිවාවිහාරා නික්ඛම්ම, සත්ථුදස්සනකමයතා [සත්ථුදස්සනකාමතා

(සී.සයා.කං.  ; 

සාවයකොයතමහාවීර, පායදවන්දතිවඞ්ගීයසො’’ති. 

‘‘කංනුයත, වඞ්ගීස, ඉමාගාථායයොපුබ්යබපරිවිතක්කතා, උදාහු 

ඨානයසොව තං පටිභන්තී’’ති? ‘න යඛො යම, භන්යත, ඉමා ගාථායයො

පුබ්යබපරිවිතක්කතා, අථ යඛොඨානයසොවමංපටිභන්තී’ති.‘යතනහි

තං, වඞ්ගීස, භියයයොයසොමත්තාය පුබ්යබ අපරිවිතක්කතා ගාථායයො

පටිභන්තූ’ති. ‘එවං, භන්යත’ති යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො භගවයතො 
පටිස්සුත්වා භියයයොයසොමත්තාය භගවන්තං පුබ්යබ අපරිවිතක්කතාහි
ගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘උම්මග්ගපථං [උම්මග්ගසතං (සයා. කං. ක.   මාරස්ස අභිභුයය, 

චරතිපභිජ්ජඛිලානි; 

තංපස්සථබන්ධපමුඤ්චකරං, අසිතංභාගයසොපවිභජං. 

‘‘ඔඝස්සනිත්ථරණත්ථං, අයනකවිහිතංමග්ගංඅක්ඛාසි; 

තස්මිඤ්යචඅමයතඅක්ඛායත, ධම්මද්දසාඨිතාඅසංහීරා. 

‘‘පජ්යජොතකයරො අතිවිජ්ඣ [අතිවිජ්ඣ ධම්මං (සී. සයා. කං.  , 

සබ්බට්ඨිතීනං අතික්කමමද්දස; 

ඤත්වාචසච්ඡිකත්වාච, අග්ගංයසොයදසයිදසද්ධානං. 

‘‘එවං සුයදසියතධම්යම, 

යකො පමායදො විජානතං ධම්මං [යකො පමායදො විජානතං (සී. සයා.

කං.  ; 

තස්මාහිතස්සභගවයතොසාසයන; 

අප්පමත්යතොසදානමස්සමනුසික්යඛ’’ති. 

9. යකොණ්ඩඤ්ඤසුත්තං 

217. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මා අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො 

[අඤ්ඤායකොණ්ඩඤ්යඤො (සී. සයා. කං.   සුචිරස්යසව යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො පායදසු සිරසා නිපතිත්වා 

භගවයතො පාදානි මුයඛන ච පරිචුම්බති, පාණීහි ච පරිසම්බාහති, 

නාමඤ්ච සායවති – ‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤොහං, භගවා, 

යකොණ්ඩඤ්යඤොහං, සුගතා’’ති. අථ යඛො ආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස
එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො
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සුචිරස්යසව යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො 

පායදසු සිරසා නිපතිත්වා භගවයතො පාදානි මුයඛන ච පරිචුම්බති, 

පාණීහි ච පරිසම්බාහති, නාමඤ්ච සායවති – ‘යකොණ්ඩඤ්යඤොහං, 

භගවා, යකොණ්ඩඤ්යඤොහං, සුගතා’ති. යංනූනාහං ආයස්මන්තං
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤං භගවයතො සම්මුඛා සාරුප්පාහි ගාථාහි 
අභිත්ථයවයය’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘පටිභාතිමං, භගවා, පටිභාතිමං, සුගතා’’ති.‘‘පටිභාතු

තං, වඞ්ගීසා’’ති භගවා අයවොච. අථ යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො
ආයස්මන්තං අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤං භගවයතො සම්මුඛා සාරුප්පාහි
ගාථාහි අභිත්ථවි– 

‘‘බුද්ධානුබුද්යධොයසොයථයරො, යකොණ්ඩඤ්යඤොතිබ්බනික්කයමො; 

ලාභීසුඛවිහාරානං, වියවකානංඅභිණ්හයසො. 

‘‘යං සාවයකනපත්තබ්බං, සත්ථුසාසනකාරිනා; 

සබ්බස්සතංඅනුප්පත්තං, අප්පමත්තස්සසික්ඛයතො. 

‘‘මහානුභායවො යතවිජ්යජො, යචයතොපරියායයකොවියදො; 

යකොණ්ඩඤ්යඤොබුද්ධදායායදො [බුද්ධසාවයකො (.).  , පායදවන්දති
සත්ථුයනො’’ති. 

10. යමොග්ගල්ලානසුත්තං 

218. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති ඉසිගිලිපස්යස
කාළසිලායං මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව අරහන්යතහි. යතසං සුදං ආයස්මා

මහායමොග්ගල්ලායනො යචතසා චිත්තං සමන්යනසති [සමන්යවසති
(සයා.අට්ඨ.   විප්පමුත්තං නිරුපධිං.අථයඛොආයස්මයතොවඞ්ගීසස්ස
එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො භගවා රාජගයහ විහරති ඉසිගිලිපස්යස
කාළසිලායං මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහි සබ්යබයහව අරහන්යතහි. යතසං සුදං ආයස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො යචතසා චිත්තං සමන්යනසති විප්පමුත්තං
නිරුපධිං. යංනූනාහං ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං භගවයතො 
සම්මුඛාසාරුප්පාහිගාථාහිඅභිත්ථයවයය’’න්ති. 

අථ යඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසං උත්තරාසඞ්ගං
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච– ‘‘පටිභාතිමං, භගවා, පටිභාතිමං, සුගතා’’ති.‘‘පටිභාතු
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තං, වඞ්ගීසා’’ති භගවා අයවොච. අථ යඛො ආයස්මා වඞ්ගීයසො
ආයස්මන්තං මහායමොග්ගල්ලානං භගවයතො සම්මුඛා සාරුප්පාහි 

ගාථාහිඅභිත්ථවි– 

‘‘නගස්සපස්යසආසීනං, මුනිංදුක්ඛස්සපාරගුං; 

සාවකාපයිරුපාසන්ති, යතවිජ්ජාමච්චුහායියනො. 

‘‘යත යචතසා අනුපරියයති [අනුපරියයසති (සී. සයා. කං.  , 

යමොග්ගල්ලායනොමහිද්ධියකො; 

චිත්තංයනසංසමන්යනසං [සමන්යවසං(සයා. අට්ඨ.  , විප්පමුත්තං
නිරූපධිං. 

‘‘එවං සබ්බඞ්ගසම්පන්නං, මුනිංදුක්ඛස්ස පාරගුං; 

අයනකාකාරසම්පන්නං, පයිරුපාසන්තියගොතම’’න්ති. 

11. ගග්ගරාසුත්තං 

219. එකංසමයංභගවාචම්පායංවිහරතිගග්ගරායයපොක්ඛරණියා 
තීයර මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි භික්ඛුසයතහි
සත්තහිචඋපාසකසයතහි සත්තහිචඋපාසිකාසයතහි අයනයකහිච

යදවතාසහස්යසහි. තයාස්සුදං භගවා අතියරොචති [අතිවියරොචති (ක.   
වණ්යණන යචව යසසා ච. අථ යඛො ආයස්මයතො වඞ්ගීසස්ස
එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො භගවා චම්පායං විහරති ගග්ගරාය 

යපොක්ඛරණියා තීයර මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පඤ්චමත්යතහි
භික්ඛුසයතහි සත්තහි ච උපාසකසයතහි සත්තහි ච උපාසිකාසයතහි
අයනයකහි ච යදවතාසහස්යසහි. තයාස්සුදං භගවා අතියරොචති
වණ්යණනයචවයසසාච.යංනූනාහංභගවන්තංසම්මුඛාසාරුප්පාය
ගාථාය අභිත්ථයවයය’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාවඞ්ගීයසොඋට්ඨායාසනාඑකංසංඋත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වා යයන භගවා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භගවන්තං

එතදයවොච–‘‘පටිභාතිමං, භගවා, පටිභාතිමං, සුගතා’’ති.‘‘පටිභාතු

තං, වඞ්ගීසා’’තිභගවාඅයවොච.අථයඛොආයස්මා වඞ්ගීයසොභගවන්තං
සම්මුඛාසාරුප්පායගාථායඅභිත්ථවි– 

‘‘චන්යදො යථාවිගතවලාහයක නයභ, 

වියරොචතිවිගතමයලොවභාණුමා; 

එවම්පිඅඞ්ගීරසත්වංමහාමුනි, 

අතියරොචසියසසාසබ්බයලොක’’න්ති. 
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12. වඞ්ගීසසුත්තං 

220. එකං සමයං ආයස්මා වඞ්ගීයසො සාවත්ථියං විහරති

යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන

ආයස්මා වඞ්ගීයසො අචිරඅරහත්තප්පත්යතො හුත්වා [යහොති (සී. සයා.

කං.   විමුත්තිසුඛං පටිසංයවදී [විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී (සී. .).   තායං
යවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘කායවයයමත්තාවිචරිම්හපුබ්යබ, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 

අථද්දසාමසම්බුද්ධං, සද්ධායනොඋපපජ්ජථ. 

‘‘යසො යම ධම්මමයදයසසි, ඛන්ධායතනධාතුයයො [ඛන්යධ 

ආයතනානිධාතුයයො(සයා.කං..).ක.  ; 

තස්සාහංධම්මංසුත්වාන, පබ්බජිංඅනගාරියං. 

‘‘බහුන්නංවතඅත්ථාය, යබොධිංඅජ්ඣගමාමුනි; 

භික්ඛූනංභික්ඛුනීනඤ්ච, යයනියාමගතද්දසා. 

‘‘ස්වාගතං වතයමආසි, මමබුද්ධස්ස සන්තියක; 

තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසනං. 

‘‘පුබ්යබනිවාසංජානාමි, දිබ්බචක්ඛුංවියසොධිතං; 

යතවිජ්යජොඉද්ධිපත්යතොම්හි, යචයතොපරියායයකොවියදො’’ති. 

වඞ්ගීසසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

නික්ඛන්තං අරතියචව, යපසලාඅතිමඤ්ඤනා; 

ආනන්යදනසුභාසිතා, සාරිපුත්තපවාරණා; 

පයරොසහස්සංයකොණ්ඩඤ්යඤො, යමොග්ගල්ලායනනගග්ගරා; 

වඞ්ගීයසනද්වාදසාති. 
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9. වනසංයුත්තං 

1. වියවකසුත්තං 

221. එවං යමසුතං–එකංසමයංඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයකොසයලසු 
විහරති අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන යසො
භික්ඛු දිවාවිහාරගයතො පාපයක අකුසයල විතක්යක විතක්යකති
යගහනිස්සියත. අථ යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා
තස්සභික්ඛුයනොඅනුකම්පිකාඅත්ථකාමාතංභික්ඛුංසංයවයජතුකාමා

යයනයසො භික්ඛුයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුංගාථාහි
අජ්ඣභාසි– 

‘‘වියවකකායමොසිවනංපවිට්යඨො, 

අථයතමයනොනිච්ඡරතීබහිද්ධා; 

ජයනොජනස්මිංවිනයස්සුඡන්දං, 

තයතොසුඛීයහොහිසිවීතරායගො. 

‘‘අරතිංපජහාසිසයතො, භවාසිසතංතංසාරයාමයස; 

පාතාලරයජොහිදුත්තයරො, මාතංකාමරයජොඅවාහරි. 

‘‘සකුයණො යථා පංසුකුන්ථියතො [පංසුකුණ්ඨියතො (ක. , 

පංසුකුණ්ඩියතො(සී.සයා.කං..).  , විධුනංපාතයතිසිතංරජං; 

එවං භික්ඛුපධානවාසතිමා, විධුනංපාතයති සිතංරජ’’න්ත්න්ත්ති. 

අථයඛොයසොභික්ඛුතායයදවතායසංයවජියතොසංයවගමාපාදීති. 

2. උපට්ඨානසුත්තං 

222. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන යසො භික්ඛු 
දිවාවිහාරගයතො සුපති. අථ යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා
යදවතා තස්ස භික්ඛුයනො අනුකම්පිකා අත්ථකාමා තං භික්ඛුං

සංයවයජතුකාමා යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
තංභික්ඛුංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘උට්යඨහිභික්ඛුකංයසසි, යකොඅත්යථොසුපියතන [සුපියනන(සී.   

යත; 

ආතුරස්සහිකානිද්දා, සල්ලවිද්ධස්සරුප්පයතො. 

‘‘යාය සද්ධායපබ්බජියතො [යායසද්ධාපබ්බජියතො(සී.සයා.කං.  , 

අගාරස්මානගාරියං; 
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තයමවසද්ධංබ්රයූහහි, මානිද්දායවසංගමී’’ති. 

‘‘අනිච්චාඅද්ධුවාකාමා, යයසුමන්යදොවමුච්ඡියතො; 

බද්යධසු [ඛන්යධසු(සී.   මුත්තං අසිතං, කස්මාපබ්බජිතංතයප. 

‘‘ඡන්දරාගස්සවිනයා, අවිජ්ජාසමතික්කමා; 

තංඤාණං පරයමොදානං [පරියයොදාතං (සී. .). , පරයමොදාතං (සයා.

කං. , පරමයවොදානං(සී.අට්ඨ.  , කස්මාපබ්බජිතංතයප. 

‘‘යඡත්වා [යභත්වා (සී. සයා.කං. .).   අවිජ්ජං විජ්ජාය, ආසවානං

පරික්ඛයා; 

අයසොකංඅනුපායාසං, කස්මාපබ්බජිතංතයප. 

‘‘ආරද්ධවීරියංපහිතත්තං, නිච්චංදළ්හපරක්කමං; 

නිබ්බානංඅභිකඞ්ඛන්තං, කස්මාපබ්බජිතංතයප’’ති. 

3. කස්සපයගොත්තසුත්තං 

223. එකංසමයංආයස්මාකස්සපයගොත්යතොයකොසයලසුවිහරති 
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා 
කස්සපයගොත්යතොදිවාවිහාරගයතොඅඤ්ඤතරංයඡතංඔවදති.අථයඛො
යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා ආයස්මන්තං
කස්සපයගොත්තං සංයවයජතුකාමා යයනායස්මා කස්සපයගොත්යතො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංකස්සපයගොත්තංගාථාහි
අජ්ඣභාසි– 

‘‘ගිරිදුග්ගචරංයඡතං, අප්පපඤ්ඤංඅයචතසං; 

අකායලඔවදංභික්ඛු, මන්යදොවපටිභාතිමං. 

‘‘සුණාතිනවිජානාති, ආයලොයකතිනපස්සති; 

ධම්මස්මිංභඤ්ඤමානස්මිං, අත්ථංබායලොනබුජ්ඣති. 

‘‘සයචපි දසපජ්යජොයත, ධාරයිස්සසිකස්සප; 

යනවදක්ඛතිරූපානි, චක්ඛුහිස්සනවිජ්ජතී’’ති. 

අථයඛොආයස්මාකස්සපයගොත්යතො තාය යදවතායසංයවජියතො 
සංයවගමාපාදීති. 
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4. සම්බහුලසුත්තං 

224. එකං සමයං සම්බහුලා භික්ඛූ යකොසයලසු විහරන්ති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. අථ යඛො යත භික්ඛූ වස්සංවුට්ඨා 

[වස්සංවුත්ථා(සී.සයා.කං..).   යතමාසච්චයයනචාරිකංපක්කමිංසු.
අථ යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා යත භික්ඛූ
අපස්සන්තීපරියදවමානාතායංයවලායංඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘අරතිවියයමජ්ජඛායති, 

බහුයකදිස්වානවිවිත්යතආසයන; 

යතචිත්තකථාබහුස්සුතා, 

යකොයමයගොතමසාවකාගතා’’ති. 

එවංවුත්යත, අඤ්ඤතරායදවතාතංයදවතංගාථායපච්චභාසි– 

‘‘මාගධං ගතායකොසලංගතා, එකච්චියාපන වජ්ජිභූමියා; 

මගාවියඅසඞ්ගචාරියනො, අනියකතාවිහරන්තිභික්ඛයවො’’ති. 

5. ආනන්ෙසුත්තං 

225. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
ආනන්යදො අතියවලං ගිහිසඤ්ඤත්තිබහුයලො විහරති. අථ යඛො යා
තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා ආයස්මයතො ආනන්දස්ස 
අනුකම්පිකා අත්ථකාමා ආයස්මන්තං ආනන්දං සංයවයජතුකාමා 

යයනායස්මාආනන්යදොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තං
ආනන්දංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘රුක්ඛමූලගහනංපසක්කය, නිබ්බානංහදයස්මිංඔපිය; 

ඣා යගොතමමාපමායදො [මාච පමායදො(සී..).  , කංයතබිළිබිළිකා
කරිස්සතී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො තාය යදවතාය සංයවජියතො
සංයවගමාපාදීති. 

6. අනුරුද්ධසුත්තං 

226. එකං සමයං ආයස්මා අනුරුද්යධො යකොසයලසු විහරති 
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. අථ යඛො අඤ්ඤතරා තාවතිංසකායිකා
යදවතා ජාලිනී නාම ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස පුරාණදුතියිකා

යයනායස්මා අනුරුද්යධො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංගාථායඅජ්ඣභාසි– 
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‘‘තත්ථචිත්තංපණියධහි, යත්ථයතවුසිතංපුයර; 

තාවතිංයසසුයදයවසු, සබ්බකාමසමිද්ධිසු; 

පුරක්ඛයතොපරිවුයතො, යදවකඤ්ඤාහියසොභසී’’ති. 

‘‘දුග්ගතා යදවකඤ්ඤායයො, සක්කායස්මිං පතිට්ඨිතා; 

යතචාපිදුග්ගතාසත්තා, යදවකඤ්ඤාහිපත්ථිතා’’ති. 

‘‘න යතසුඛංපජානන්ති, යයනපස්සන්ති නන්දනං; 

ආවාසංනරයදවානං, තිදසානංයසස්සින’’න්ති. 

‘‘නත්වංබායලවිජානාසි, යථාඅරහතංවයචො; 

අනිච්චාසබ්බසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, යතසංවූපසයමොසුයඛො. 

‘‘නත්ථිදානිපුනාවායසො, යදවකායස්මිජාලිනි; 

වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදානිපුනබ්භයවො’’ති. 

7. නාගෙත්තසුත්තං 

227. එකං සමයං ආයස්මා නාගදත්යතො යකොසයලසු විහරති 
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා

නාගදත්යතොඅතිකායලනගාමංපවිසති, අතිදිවාපටික්කමති.අථයඛො
යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා ආයස්මයතො නාගදත්තස්ස
අනුකම්පිකා අත්ථකාමා ආයස්මන්තං නාගදත්තං සංයවයජතුකාමා

යයනායස්මා නාගදත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
ආයස්මන්තංනාගදත්තං ගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කායලපවිසනාගදත්ත, දිවාචආගන්ත්වාඅතියවලචාරී; 

සංසට්යඨොගහට්යඨහි, සමානසුඛදුක්යඛො. 

‘‘භායාමිනාගදත්තංසුප්පගබ්භං, කුයලසුවිනිබද්ධං; 

මා යහව මච්චුරඤ්යඤො බලවයතො, අන්තකස්ස වසං උයපසී’’ති 

[වසයමයයාති(සී..). , වසයමසීති(සයා.කං.  . 

අථ යඛො ආයස්මා නාගදත්යතො තාය යදවතාය සංයවජියතො
සංයවගමාපාදීති. 
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8. කුලඝරණීසුත්තං 

228. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන යසො භික්ඛු
අඤ්ඤතරස්මිංකුයලඅතියවලංඅජ්යඣොගාළ්හප්පත්යතොවිහරති.අථ
යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා තස්ස භික්ඛුයනො
අනුකම්පිකාඅත්ථකාමාතං භික්ඛුංසංයවයජතුකාමායාතස්මිංකුයල

කුලඝරණී, තස්සා වණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා යයන යසො භික්ඛු

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘නදීතීයරසුසණ්ඨායන, සභාසුරථියාසුච; 

ජනා සඞ්ගම්ම මන්යතන්ති, මඤ්ච තඤ්ච [ත්වඤ්ච (ක.   
කමන්තර’’න්ති. 

‘‘බහූහිසද්දාපච්චූහා, ඛමිතබ්බාතපස්සිනා; 

නයතනමඞ්කුයහොතබ්බං, නහියතනකලිස්සති. 

‘‘යයොචසද්දපරිත්තාසී, වයනවාතමියගොයථා; 

ලහුචිත්යතොතිතංආහු, නාස්සසම්පජ්ජයතවත’’න්ති. 

9. වජ්ජිපුත්තසුත්තං 

229. එකංසමයං අඤ්ඤතයරොවජ්ජිපුත්තයකොභික්ඛුයවසාලියං 
විහරති අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන
යවසාලියං වජ්ජිපුත්තයකො සබ්බරත්තිචායරො යහොති. අථ යඛො යසො
භික්ඛු යවසාලියා තූරිය-තාළිත-වාදිත-නිග්යඝොසසද්දං සුත්වා
පරියදවමායනොතායං යවලායංඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘එකකාමයංඅරඤ්යඤවිහරාම, 

අපවිද්ධංව [අපවිට්ඨංව(සයා.කං.   වනස්මිංදාරුකං; 

එතාදිසිකායරත්තියා, 

යකොසුනාමම්යහහි [නාමඅම්යහහි(සී. .).   පාපියයො’’ති. 

අථ යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා තස්ස
භික්ඛුයනොඅනුකම්පිකාඅත්ථකාමාතංභික්ඛුංසංයවයජතුකාමායයන

යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘එකයකොව ත්වංඅරඤ්යඤවිහරසි, අපවිද්ධංව වනස්මිංදාරුකං; 

තස්සයතබහුකාපිහයන්ති, යනරයිකාවියසග්ගගාමින’’න්ති. 
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අථයඛොයසොභික්ඛුතායයදවතායසංයවජියතොසංයවගමාපාදීති. 

10. සජ්ඣා සුත්තං 

230. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ.යතනයඛොපනසමයයනයසොභික්ඛුයං
සුදං පුබ්යබ අතියවලං සජ්ඣායබහුයලො විහරති යසො අපයරන
සමයයන අප්යපොස්සුක්යකො තුණ්හීභූයතො සඞ්කසායති. අථ යඛො යා
තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා තස්ස භික්ඛුයනො ධම්මං

අසුණන්තී යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං 

භික්ඛුංගාථායඅජ්ඣභාසි – 

‘‘කස්මාතුවංධම්මපදානිභික්ඛු, නාධීයසිභික්ඛූහි සංවසන්යතො; 

සුත්වානධම්මංලභතිප්පසාදං, දිට්යඨවධම්යම ලභතිප්පසංස’’න්ති. 

‘‘අහුපුයරධම්මපයදසුඡන්යදො, යාවවිරායගනසමාගමිම්හ; 

යයතො විරායගනසමාගමිම්හ, යංකඤ්චිදිට්ඨංව සුතංමුතංවා; 

අඤ්ඤායනික්යඛපනමාහුසන්යතො’’ති. 

11. අකුසලවිතක්කසුත්තං 

231. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන යසො භික්ඛු

දිවාවිහාරගයතොපාපයකඅකුසයලවිතක්යක විතක්යකති, යසයයථිදං 

– කාමවිතක්කං, බයාපාදවිතක්කං, විහිංසාවිතක්කං. අථ යඛො යා
තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා යදවතා තස්ස භික්ඛුයනො අනුකම්පිකා
අත්ථකාමා තං භික්ඛුං සංයවයජතුකාමා යයන යසො භික්ඛු

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අයයොනියසො මනසිකාරා, යසොවිතක්යකහි ඛජ්ජසි; 

අයයොනියසො [අයයොනිං (.). ක.   පටිනිස්සජ්ජ, යයොනියසො
අනුචින්තය. 

‘‘සත්ථාරං ධම්මමාරබ්භ, සඞ්ඝංසීලානි අත්තයනො; 

අධිගච්ඡසිපායමොජ්ජං, .)තිසුඛමසංසයං; 

තයතොපායමොජ්ජබහුයලො, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සසී’’ති. 

අථයඛොයසොභික්ඛුතායයදවතායසංයවජියතොසංයවගමාපාදීති. 
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12. මජ්ඣන්හිකසුත්තං 

232. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. අථ යඛො තස්මිං වනසණ්යඩ අධිවත්ථා

යදවතා යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තස්ස
භික්ඛුයනොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘ඨියතමජ්ඣන්හියකකායල, සන්නිසීයවසු [සන්නිසින්යනසු(සයා.

කං..).   පක්ඛිසු; 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං, තංභයංපටිභාතිමං. 

‘‘ඨියතමජ්ඣන්හියකකායල, සන්නිසීයවසුපක්ඛිසු; 

සණයතවබ්රහාරඤ්ඤං, සාරතිපටිභාතිම’’න්ති. 

13. පාකතින්ද්රි සුත්තං 

233. එකං සමයං සම්බහුලා භික්ඛූ යකොසයලසු විහරන්ති 
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා
විකණ්ණවාචා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා
විබ්භන්තචිත්තා පාකතින්ද්රියා. අථ යඛො යා තස්මිං වනසණ්යඩ 

අධිවත්ථායදවතායතසංභික්ඛූනංඅනුකම්පිකාඅත්ථකාමායතභික්ඛූ

සංයවයජතුකාමා යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යතභික්ඛූගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සුඛජීවියනොපුයරආසුං, භික්ඛූයගොතමසාවකා; 

අනිච්ඡාපිණ්ඩයමසනා, අනිච්ඡාසයනාසනං; 

යලොයකඅනිච්චතංඤත්වා, දුක්ඛස්සන්තංඅකංසුයත. 

‘‘දුප්යපොසංකත්වාඅත්තානං, ගායමගාමණිකාවිය; 

භුත්වාභුත්වානිපජ්ජන්ති, පරාගායරසුමුච්ඡිතා. 

‘‘සඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිංකත්වා, ඉයධකච්යච වදාමහං; 

අපවිද්ධා [අපවිට්ඨා (සයා. කං.   අනාථා යත, යථා යපතා තයථව
යත. 

‘‘යයයඛොපමත්තාවිහරන්ති, යතයමසන්ධායභාසිතං; 

යයඅප්පමත්තාවිහරන්ති, නයමොයතසංකයරොමහ’’න්ති. 

අථයඛොයතභික්ඛූතායයදවතායසංයවජිතාසංයවගමාපාදුන්ති. 
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14. ගන්ධත්යථනසුත්තං 

234. එකං සමයං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යකොසයලසු විහරති
අඤ්ඤතරස්මිං වනසණ්යඩ. යතන යඛො පන සමයයන යසො භික්ඛු
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යපොක්ඛරණිං ඔගායහත්වා
පදුමංඋපසිඞ්ඝති.අථයඛොයාතස්මිංවනසණ්යඩඅධිවත්ථා යදවතා
තස්සභික්ඛුයනොඅනුකම්පිකාඅත්ථකාමාතංභික්ඛුංසංයවයජතුකාමා

යයන යසොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුංගාථාය 
අජ්ඣභාසි– 

‘‘යයමතංවාරිජංපුප්ඵං, අදින්නංඋපසිඞ්ඝසි; 

එකඞ්ගයමතංයථයයානං, ගන්ධත්යථයනොසිමාරිසා’’ති. 

‘‘න හරාමිනභඤ්ජාමි, ආරාසිඞ්ඝාමි වාරිජං; 

අථයකනනුවණ්යණන, ගන්ධත්යථයනොතිවුච්චති. 

‘‘ය්වායංභිසානිඛනති, පුණ්ඩරීකානිභඤ්ජති; 

එවංආකණ්ණකම්මන්යතො, කස්මාඑයසොනවුච්චතී’’ති. 

‘‘ආකණ්ණලුද්යදො පුරියසො, ධාතියචලංව මක්ඛියතො; 

තස්මිංයමවචනංනත්ථි, ත්වඤ්චාරහාමිවත්තයව. 

‘‘අනඞ්ගණස්සයපොසස්ස, නිච්චංසුචිගයවසියනො; 

වාලග්ගමත්තංපාපස්ස, අබ්භාමත්තංවඛායතී’’ති. 

‘‘අද්ධාමංයක්ඛජානාසි, අයථොයමඅනුකම්පසි; 

පුනපියක්ඛවජ්ජාසි, යදාපස්සසිඑදිස’’න්ති. 

‘‘යනව තංඋපජීවාම, නපියතභතකාම්හයස; 

ත්වයමවභික්ඛුජායනයය, යයනගච්යඡයයසුග්ගති’’න්ති. 

අථයඛොයසොභික්ඛුතායයදවතායසංයවජියතොසංයවගමාපාදීති. 

වනසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

වියවකං උපට්ඨානඤ්ච, කස්සපයගොත්යතන සම්බහුලා; 

ආනන්යදොඅනුරුද්යධොච, නාගදත්තඤ්චකුලඝරණී. 

වජ්ජිපුත්යතොචයවසාලී, සජ්ඣායයනඅයයොනියසො; 
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මජ්ඣන්හිකාලම්හිපාකතින්ද්රිය, පදුමපුප්යඵනචුද්දස භයවති. 
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10.  ක්ඛසංයුත්තං 

1. ඉන්ෙකසුත්තං 

235. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති 

ඉන්දකූයට පබ්බයත, ඉන්දකස්ස යක්ඛස්ස භවයන. අථ යඛො

ඉන්දයකො යක්යඛො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘රූපංනජීවන්තිවදන්තිබුද්ධා, කථංන්වයංවින්දතිමං සරීරං; 

කුතස්සඅට්ඨීයකපිණ්ඩයමති, කථංන්වයංසජ්ජති ගබ්භරස්මි’’න්ති. 

‘‘පඨමංකලලංයහොති, කලලායහොතිඅබ්බුදං; 

අබ්බුදාජායයතයපසි, යපසිනිබ්බත්තතීඝයනො; 

ඝනාපසාඛාජායන්ති, යකසායලොමානඛාපිච. 

‘‘යඤ්චස්සභුඤ්ජතීමාතා, අන්නංපානඤ්චයභොජනං; 

යතනයසොතත්ථයායපති, මාතුකුච්ඡිගයතොනයරො’’ති. 

2. සක්කනාමසුත්තං 

236. එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතිගිජ්ඣකූයටපබ්බයත.

අථ යඛො සක්කනාමයකො යක්යඛො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘සබ්බගන්ථප්පහීනස්ස, විප්පමුත්තස්සයත සයතො; 

සමණස්සනතංසාධු, යදඤ්ඤමනුසාසසී’’ති [යදඤ්ඤමනුසාසතීති

(සී.සයා.කං..).  . 

‘‘යයනයකනචිවණ්යණන, සංවායසොසක්කජායති; 

නතංඅරහතිසප්පඤ්යඤො, මනසාඅනුකම්පිතුං. 

‘‘මනසායචපසන්යනන, යදඤ්ඤමනුසාසති; 

න යතන යහොති සංයුත්යතො, යානුකම්පා [සානුකම්පා (සී. .).   
අනුද්දයා’’ති. 

3. සූචියලොමසුත්තං 

237. එකං සමයං භගවා ගයායං විහරති ටඞ්කතමඤ්යච
සූචියලොමස්ස යක්ඛස්ස භවයන. යතන යඛො පන සමයයන ඛයරො ච
යක්යඛොසූචියලොයමො චයක්යඛොභගවයතොඅවිදූයරඅතික්කමන්ති.අථ
යඛො ඛයරො යක්යඛො සූචියලොමං යක්ඛං එතදයවොච – ‘‘එයසො
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සමයණො’’ති!‘‘යනයසොසමයණො, සමණයකොඑයසො’’.‘‘යාවජානාමි 
යදිවායසොසමයණොයදිවාපනයසොසමණයකො’’ති. 

අථ යඛො සූචියලොයමො යක්යඛො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවයතොකායං උපනායමසි. අථ යඛො භගවාකායං
අපනායමසි. අථ යඛො සූචියලොයමො යක්යඛො භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘භායසිමංසමණා’’ති? ‘‘නඛ්වාහංතං, ආවුයසො, භායාමි; අපිචයත

සම්ඵස්යසො පාපයකො’’ති. ‘‘පඤ්හංතං, සමණපුච්ඡිස්සාමි.සයචයම

නබයාකරිස්සසි, චිත්තංවා යතඛිපිස්සාමි, හදයංවායතඵායලස්සාමි, 

පායදසු වාගයහත්වා පාරගඞ්ගාය [පාරංගඞ්ගාය(ක.   ඛිපිස්සාමී’’ති.

‘‘න ඛ්වාහං තං, ආවුයසො, පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක

සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය, යයො යම
චිත්තං වා ඛියපයය හදයං වා ඵායලයය පායදසු වා ගයහත්වා

පාරගඞ්ගායඛියපයය; අපිචත්වං, ආවුයසො, පුච්ඡයදාකඞ්ඛසී’’ති.අථ

යඛො සූචියලොයමොයක්යඛොභගවන්තංගාථාය අජ්ඣභාසි – (   [(අථ
යඛොසූචියලොයමො යක්යඛොභගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි. (සී.   

‘‘රායගො චයදොයසොචකුයතොනිදානා, 

අරතීරතීයලොමහංයසොකුයතොජා; 

කුයතොසමුට්ඨායමයනොවිතක්කා, 

කුමාරකාධඞ්කමියවොස්සජන්තී’’ති. 

‘‘රායගොචයදොයසොචඉයතොනිදානා, 

අරතීරතීයලොමහංයසොඉයතොජා; 

ඉයතොසමුට්ඨායමයනොවිතක්කා, 

කුමාරකාධඞ්කමියවොස්සජන්ති. 

‘‘ස්යනහජාඅත්තසම්භූතා, නියරොධස්යසවඛන්ධජා; 

පුථූවිසත්තාකායමසු, මාලුවාවවිතතා [විත්ථතා(සයා.කං.   වයන. 

‘‘යය නංපජානන්ති යයතොනිදානං, 

යතනංවියනොයදන්තිසුයණොහියක්ඛ; 

යතදුත්තරංඔඝමිමංතරන්ති, 

අතිණ්ණපුබ්බංඅපුනබ්භවායා’’ති. 
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4. මණිභද්ෙසුත්තං 

238. එකං සමයංභගවාමගයධසුවිහරති මණිමාලියකයචතියය
මණිභද්දස්ස යක්ඛස්සභවයන. අථ යඛො මණිභද්යදො යක්යඛො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවයතො සන්තියක ඉමං
ගාථංඅභාසි– 

‘‘සතීමයතො සදාභද්දං, සතිමාසුඛයමධති; 

සතීමයතොසුයවයසයයයො, යවරාචපරිමුච්චතී’’ති. 

‘‘සතීමයතොසදාභද්දං, සතිමාසුඛයමධති; 

සතීමයතොසුයවයසයයයො, යවරානපරිමුච්චති. 

‘‘යස්සසබ්බමයහොරත්තං [රත්තිං (සයා.කං. ක.  , අහිංසායරයතො

මයනො; 

යමත්තංයසොසබ්බභූයතසු, යවරංතස්සනයකනචී’’ති. 

5. සානුසුත්තං 

239. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතරිස්සා
උපාසිකායසානුනාමපුත්යතො යක්යඛනගහියතොයහොති.අථයඛොසා

උපාසිකාපරියදවමානාතායංයවලායංඉමාගාථායයොඅභාසි – 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං. 

‘‘උයපොසථංඋපවසන්ති, බ්රහ්මචරියංචරන්තියය; 

නයතහියක්ඛාකීළන්ති, ඉතියමඅරහතංසුතං; 

සාදානිඅජ්ජපස්සාමි, යක්ඛාකීළන්තිසානුනා’’ති. 

‘‘චාතුද්දසිං පඤ්චදසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ්ගසුසමාගතං; 

උයපොසථං උපවසන්ති, බ්රහ්මචරියංචරන්ති යය. 

‘‘නයතහියක්ඛාකීළන්ති, සාහුයතඅරහතංසුතං; 

සානුංපබුද්ධංවජ්ජාසි, යක්ඛානංවචනංඉදං; 

මාකාසිපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො. 
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‘‘සයච ච [සයචව(සයා.කං. .).ක. , යඤ්යචව(සී.   පාපකංකම්මං, 

කරිස්සසිකයරොසිවා; 

නයතදුක්ඛාපමුතයත්ථි, උප්පච්චාපිපලායයතො’’ති. 

‘‘මතංවාඅම්මයරොදන්ති, යයොවාජීවංනදිස්සති; 

ජීවන්තංඅම්මපස්සන්තී, කස්මාමංඅම්මයරොදසී’’ති. 

‘‘මතංවාපුත්තයරොදන්ති, යයොවාජීවංනදිස්සති; 

යයොචකායමචජිත්වාන, පුනරාගච්ඡයතඉධ; 

තංවාපිපුත්තයරොදන්ති, පුනජීවංමයතොහියසො. 

‘‘කුක්කුළා උබ්භයතො තාත, කුක්කුළං [කුක්කුයළ (සී.   

පතිතුමිච්ඡසි; 

නරකාඋබ්භයතොතාත, නරකංපතිතුමිච්ඡසි. 

‘‘අභිධාවථ භද්දන්යත, කස්ස උජ්ඣාපයාමයස; 

ආදිත්තානීහතං [නිබ්භතං(සයා.කං.ක. , නිභතං(.).ක.   භණ්ඩං, 
පුනඩය්හිතුමිච්ඡසී’’ති. 

6. පි ඞ්කරසුත්තං 

240. එකං සමයං ආයස්මා අනුරුද්යධො සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන
ආයස්මා අනුරුද්යධො රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය ධම්මපදානි

භාසති.අථයඛොපියඞ්කරමාතායක්ඛිනීපුත්තකංඑවංයතොයසසි – 

‘‘මාසද්දංකරිපියඞ්කර, භික්ඛුධම්මපදානිභාසති; 

අපි [අපි(සී.   චධම්මපදංවිජානිය, පටිපජ්යජමහිතායයනොසියා. 

‘‘පායණසුචසංයමාමයස, සම්පජානමුසානභණාමයස; 

සික්යඛමසුසීලයමත්තයනො [සුසීලමත්තයනො(සී. ක.  , අපිමුච්යචම
පිසාචයයොනියා’’ති. 

7. පුනබ්බසුසුත්තං 

241. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භගවා භික්ඛූ
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති 
සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.යතචභික්ඛූඅට්ඨිංකත්වාමනසිකත්වා
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සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති.අථයඛො
පුනබ්බසුමාතා යක්ඛිනීපුත්තයකඑවංයතොයසසි– 

‘‘තුණ්හීඋත්තරියකයහොහි, තුණ්හීයහොහිපුනබ්බසු; 

යාවාහංබුද්ධයසට්ඨස්ස, ධම්මංයසොස්සාමිසත්ථුයනො. 

‘‘නිබ්බානංභගවාආහ, සබ්බගන්ථප්පයමොචනං; 

අතියවලාචයමයහොති, අස්මිංධම්යමපියායනා. 

‘‘පියයොයලොයකසයකොපුත්යතො, පියයොයලොයකසයකොපති; 

තයතොපියතරාමය්හං, අස්සධම්මස්සමග්ගනා. 

‘‘නහිපුත්යතොපතිවාපි, පියයොදුක්ඛාපයමොචයය; 

යථාසද්ධම්මස්සවනං, දුක්ඛායමොයචතිපාණිනං. 

‘‘යලොයකදුක්ඛපයරතස්මිං, ජරාමරණසංයුයත; 

ජරාමරණයමොක්ඛාය, යංධම්මංඅභිසම්බුධං; 

තංධම්මංයසොතුමිච්ඡාමි, තුණ්හීයහොහිපුනබ්බසූ’’ති. 

‘‘අම්මානබයාහරිස්සාමි, තුණ්හීභූතායමුත්තරා; 

ධම්මයමවනිසායමහි, සද්ධම්මස්සවනංසුඛං; 

සද්ධම්මස්සඅනඤ්ඤාය, අම්මාදුක්ඛංචරාමයස. 

‘‘එස යදවමනුස්සානං, සම්මූළ්හානං පභඞ්කයරො; 

බුද්යධොඅන්තිමසාරීයරො, ධම්මංයදයසතිචක්ඛුමා’’ති. 

‘‘සාධුයඛොපණ්ඩියතොනාම, පුත්යතොජායතොඋයරසයයො; 

පුත්යතොයමබුද්ධයසට්ඨස්ස, ධම්මංසුද්ධංපියායති. 

‘‘පුනබ්බසු සුඛීයහොහි, අජ්ජාහම්හි සමුග්ගතා; 

දිට්ඨානිඅරියසච්චානි, උත්තරාපිසුණාතුයම’’ති. 

8. සුෙත්තසුත්තං 

242. එකං සමයංභගවා රාජගයහ විහරති සීතවයන. යතනයඛො
පනසමයයනඅනාථපිණ්ඩියකොගහපතිරාජගහංඅනුප්පත්යතොයහොති
යකනචියදව කරණීයයන.අස්යසොසියඛොඅනාථපිණ්ඩියකොගහපති –
‘‘බුද්යධොකර යලොයකඋප්පන්යනො’’ති. තාවයදව ච පනභගවන්තං
දස්සනාය උපසඞ්කමිතුකායමො යහොති. අථස්ස අනාථපිණ්ඩිකස්ස
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ගහපතිස්ස එතදයහොසි – ‘‘අකායලො යඛො අජ්ජ භගවන්තං දස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. ස්යව දානාහං කායලන භගවන්තං දස්සනාය
ගමිස්සාමී’’ති බුද්ධගතාය සතියා නිපජ්ජි. රත්තියා සුදං තික්ඛත්තුං
වුට්ඨාසිපභාතන්ති මඤ්ඤමායනො.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකොගහපති

යයන සිවථිකද්වාරං [සීවථිකද්වාරං (සී. ස්යා. කං. .).   
යතනුපසඞ්කමි.අමනුස්සා ද්වාරංවිවරිංසු.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්ස

ගහපතිස්ස නගරම්හා නික්ඛමන්තස්ස ආයලොයකො අන්තරධායි, 

අන්ධකායරො පාතුරයහොසි, භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංයසො උදපාදි, 

තයතොව පුන නිවත්තිතුකායමො අයහොසි. අථ යඛො සිවයකො [සීවයකො
(සී..).   යක්යඛොඅන්තරහියතොසද්දමනුස්සායවසි– 

‘‘සතංහත්ථීසතංඅස්සා, සතංඅස්සතරීරථා; 

සතංකඤ්ඤාසහස්සානි, ආමුක්කමණිකුණ්ඩලා; 

එකස්සපදවීතිහාරස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

‘‘අභික්කම ගහපති, අභික්කමගහපති; 

අභික්කමනංයතයසයයයො, යනොපටික්කමන’’න්ති. 

අථ යඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්සගහපතිස්සඅන්ධකායරො අන්තරධායි, 

ආයලොයකොපාතුරයහොසි, යංඅයහොසිභයංඡම්භිතත්තංයලොමහංයසො, 
යසො පටිප්පස්සම්භි. දුතියම්පි යඛො අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතිස්ස

ආයලොයකොඅන්තරධායි, අන්ධකායරොපාතුරයහොසි, භයංඡම්භිතත්තං

යලොමහංයසොඋදපාදි, තයතොවපුනනිවත්තිතුකායමො අයහොසි.දුතියම්පි
යඛොසිවයකොයක්යඛොඅන්තරහියතොසද්දමනුස්සායවසි– 

‘‘සතං හත්ථීසතංඅස්සා…යප.… 

කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

‘‘අභික්කමගහපති, අභික්කමගහපති; 

අභික්කමනංයතයසයයයො, යනොපටික්කමන’’න්ති. 

අථ යඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්සගහපතිස්සඅන්ධකායරො අන්තරධායි, 

ආයලොයකොපාතුරයහොසි, යංඅයහොසිභයංඡම්භිතත්තං යලොමහංයසො, 
යසො පටිප්පස්සම්භි. තතියම්පි යඛො අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතිස්ස

ආයලොයකො අන්තරධායි, අන්ධකායරොපාතුරයහොසි, භයංඡම්භිතත්තං

යලොමහංයසො උදපාදි, තයතොව පුන නිවත්තිතුකායමො අයහොසි.

තතියම්පියඛොසිවයකොයක්යඛොඅන්තරහියතොසද්දමනුස්සායවසි – 

‘‘සතංහත්ථීසතංඅස්සා…යප.… 
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කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

‘‘අභික්කමගහපති, අභික්කමගහපති; 

අභික්කමනංයතයසයයයො, යනොපටික්කමන’’න්ති. 

අථයඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්සගහපතිස්සඅන්ධකායරොඅන්තරධායි, 

ආයලොයකො පාතුරයහොසි, යං අයහොසිභයංඡම්භිතත්තංයලොමහංයසො, 
යසො පටිප්පස්සම්භි.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකොගහපතියයනසීතවනං
යයනභගවා යතනුපසඞ්කමි. 

යතනයඛොපනසමයයනභගවාරත්තියාපච්චූසසමයංපච්චුට්ඨාය 

අබ්යභොකායසචඞ්කමති.අද්දසායඛොභගවාඅනාථපිණ්ඩිකංගහපතිං
දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන චඞ්කමා ඔයරොහිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොභගවා අනාථපිණ්ඩිකංගහපතිංඑතදයවොච

– ‘‘එහිසුදත්තා’’ති.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකොගහපති, නායමනමං

භගවාආලපතීති, හට්යඨොඋදග්යගොතත්යථවභගවයතොපායදසුසිරසා

නිපතිත්වා භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කච්චි, භන්යත, භගවා

සුඛමසයිත්ථා’’ති? 

‘‘සබ්බදායවසුඛංයසති, බ්රාහ්මයණොපරිනිබ්බුයතො; 

යයොනලිම්පතිකායමසු, සීතිභූයතොනිරූපධි. 

‘‘සබ්බාආසත්තියයොයඡත්වා, වියනයයහදයයදරං; 

උපසන්යතො සුඛං යසති, සන්තිං පප්පුයය යචතසා’’ති [යචතයසොති

(සී.  . 

9. පඨමසුක්කාසුත්තං 

243. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප.යතනයඛොපනසමයයනසුක්කාභික්ඛුනීමහතියා
පරිසාය පරිවුතා ධම්මං යදයසති. අථ යඛො සුක්කාය භික්ඛුනියා
අභිප්පසන්යනො යක්යඛො රාජගයහ රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන
සිඞ්ඝාටකංඋපසඞ්කමිත්වාතායංයවලායංඉමා ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘කංයමකතාරාජගයහමනුස්සා, මධු.)තාවයසයයර; 

යයසුක්කංනපයිරුපාසන්ති, යදයසන්තිංඅමතංපදං. 

‘‘තඤ්චපනඅප්පටිවානීයං, අයසචනකයමොජවං; 

පිවන්ති මඤ්යඤ සප්පඤ්ඤා, වලාහකමිව පන්ථගූ’’ති 

[වලාහකමිවද්ධගූති(සී.  . 
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10. දුති සුක්කාසුත්තං 

244. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප.යතන යඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරොඋපාසයකො 
සුක්කාය භික්ඛුනියා යභොජනං අදාසි. අථ යඛො සුක්කාය භික්ඛුනියා
අභිප්පසන්යනො යක්යඛො රාජගයහ රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝාටයකන
සිඞ්ඝාටකංඋපසඞ්කමිත්වාතායංයවලායංඉමං ගාථංඅභාසි– 

‘‘පුඤ්ඤංවතපසවිබහුං, සප්පඤ්යඤොවතායංඋපාසයකො; 

යයො සුක්කාය අදාසි යභොජනං, සබ්බගන්යථහි විප්පමුත්තියා’’ති 

[විප්පමුත්තායාති(සයා.කං.  . 

11. චීරාසුත්තං 

245. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති
යවළුවයන කලන්දකනිවායප.යතනයඛොපනසමයයනඅඤ්ඤතයරො

උපාසයකොචීරාය [චිරාය (ක.   භික්ඛුනියාචීවරංඅදාසි.අථ යඛොචීරාය 
භික්ඛුනියා අභිප්පසන්යනො යක්යඛො රාජගයහ රථිකාය රථිකං
සිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකං උපසඞ්කමිත්වාතායංයවලායංඉමංගාථං
අභාසි– 

‘‘පුඤ්ඤං වතපසවිබහුං, සප්පඤ්යඤොවතායං උපාසයකො; 

යයො චීරාය අදාසි චීවරං, සබ්බයයොයගහි විප්පමුත්තියා’’ති 

[විප්පමුත්තායාති(සයා.කං.  . 

12. ආළවකසුත්තං 

246. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා ආළවියං විහරති
ආළවකස්ස යක්ඛස්ස භවයන. අථ යඛො ආළවයකො යක්යඛො යයන

භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං එතදයවොච –

‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුයසො’’ති භගවා නික්ඛමි. ‘‘පවිස, 
සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුයසො’’ති භගවා පාවිසි. දුතියම්පි යඛොආළවයකො

යක්යඛො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති.

‘‘සාධාවුයසො’’තිභගවානික්ඛමි.‘‘පවිස, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුයසො’’ති
භගවාපාවිසි.තතියම්පි යඛොආළවයකොයක්යඛො භගවන්තංඑතදයවොච 

– ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුයසො’’ති භගවා නික්ඛමි. ‘‘පවිස, 
සමණා’’ති.‘‘සාධාවුයසො’’තිභගවාපාවිසි.චතුත්ථම්පියඛොආළවයකො 

යක්යඛොභගවන්තංඑතදයවොච – ‘‘නික්ඛම, සමණා’’ති. ‘‘නඛ්වාහං

තං, ආවුයසො, නික්ඛමිස්සාමි. යං යත කරණීයං තං කයරොහී’’ති.

‘‘පඤ්හංතං, සමණ, පුච්ඡිස්සාමි. සයචයමනබයාකරිස්සසි, චිත්තං

වා යත ඛිපිස්සාමි, හදයං වා යත ඵායලස්සාමි, පායදසු වා ගයහත්වා

පාරගඞ්ගාය ඛිපිස්සාමී’’ති. ‘‘න ඛ්වාහං තං, ආවුයසො, පස්සාමි 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො යක්ඛසංයුත්තං 

206 

පටුන 

සයදවයකයලොයකසමාරයක සබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය 

සයදවමනුස්සාය, යය යම චිත්තං වා ඛියපයය හදයං වා ඵායලයය, 

පායදසුවාගයහත්වා පාරගඞ්ගායඛියපයය.අපිචත්වං, ආවුයසො, පුච්ඡ

යදා කඞ්ඛසී’’ති [(අථ යඛො ආළවයකො යක්යඛො භගවන්තං ගාථාය

අජ්ඣභාසි. (සී.  . 

‘‘කංසූධවිත්තංපුරිසස්සයසට්ඨං, කංසුසුචිණ්ණං සුඛමාවහාති; 

කංසුහයවසාදුතරංරසානං, කථංජීවිංජීවිතමාහු යසට්ඨ’’න්ති. 

‘‘සද්ධීධවිත්තංපුරිස්සයසට්ඨං, ධම්යමොසුචිණ්යණො සුඛමාවහාති; 

සච්චංහයවසාදුතරංරසානං, පඤ්ඤාජීවිංජීවිතමාහු යසට්ඨ’’න්ති. 

‘‘කථංසුතරතිඔඝං, කථංසුතරතිඅණ්ණවං; 

කථංසුදුක්ඛමච්යචති, කථංසුපරිසුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘සද්ධාය තරතිඔඝං, අප්පමායදනඅණ්ණවං; 

වීරියයනදුක්ඛමච්යචති, පඤ්ඤායපරිසුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘කථංසුලභයතපඤ්ඤං, කථංසුවින්දයතධනං; 

කථංසුකත්තිංපප්යපොති, කථංමිත්තානිගන්ථති; 

අස්මායලොකාපරංයලොකං, කථංයපච්චනයසොචතී’’ති. 

‘‘සද්දහායනොඅරහතං, ධම්මංනිබ්බානපත්තියා; 

සුස්සූසං [සුස්සූසා (සී. .).   ලභයත පඤ්ඤං, අප්පමත්යතො
විචක්ඛයණො. 

‘‘පතිරූපකාරී ධුරවා, උට්ඨාතාවින්දයත ධනං; 

සච්යචන කත්තිංපප්යපොති, දදංමිත්තානි ගන්ථති; 

අස්මායලොකාපරංයලොකං, එවංයපච්චනයසොචති. 

‘‘යස්යසයතචතුයරොධම්මා, සද්ධස්සඝරයමසියනො; 

සච්චංදම්යමොධිතිචායගො, සයවයපච්චනයසොචති. 

‘‘ඉඞ්ඝඅඤ්යඤපිපුච්ඡස්සු, පුථූසමණබ්රාහ්මයණ; 

යදිසච්චාදම්මාචාගා, ඛන්තයාභියයයොධවිජ්ජතී’’ති. 

‘‘කථංනුදානිපුච්යඡයයං, පුථූසමණබ්රාහ්මයණ; 
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යයොහං [යසොහං (සී. , ස්වාහං (ක.   අජ්ජ පජානාමි, යයො අත්යථො
සම්පරායියකො. 

‘‘අත්ථායවතයමබුද්යධො, වාසායාළවිමාගමා [මාගයතො (.).ක.  ; 

යයොහං [යසොහං(සී.   අජ්ජපජානාමි, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං. 

‘‘යසොඅහංවිචරිස්සාමි, ගාමාගාමංපුරාපුරං; 

නමස්සමායනොසම්බුද්ධං, ධම්මස්සචසුධම්මත’’න්ති. 

යක්ඛසංයුත්තංසමත්තං. 

තස්සුද්දානං– 

ඉන්දයකොසක්කසූචිච, මණිභද්යදොචසානුච; 

පියඞ්කරපුනබ්බසුසුදත්යතොච, ද්යවසුක්කාචීරආළවීති ද්වාදස. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො සක්කසංයුත්තං 

208 

පටුන 

11. සක්කසංයුත්තං 

1. පඨමවග්යගො 

1. සුවීරසුත්තං 

247. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති 
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ

ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අසුරායදයවඅභියංසු.අථයඛො, භික්ඛයව, 

සක්යකොයදවානමින්යදොසුවීරංයදවපුත්තංආමන්යතසි–‘එයත, තාත

සුවීර, අසුරායදයව අභියන්ති.ගච්ඡ, තාතසුවීර, අසුයරපච්චුයයාහී’ති.

‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, සුවීයරො යදවපුත්යතො සක්කස්ස

යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා පමාදං ආපායදසි [ආහයරසි (කත්ථචි 

නවඞ්ගුත්තයර සීහනාදසුත්යතපි . දුතියම්පි යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො

යදවානමින්යදො සුවීරං යදවපුත්තං ආමන්යතසි – ‘එයත, තාත සුවීර, 

අසුරායදයවඅභියන්ති.ගච්ඡ, තාතසුවීර, අසුයරපච්චුයයාහී’ති.‘එවං

භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, සුවීයරො යදවපුත්යතො සක්කස්ස
යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා දුතියම්පි පමාදං ආපායදසි. තතියම්පි

යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සුවීරං යදවපුත්තං

ආමන්යතසි–‘එයත, තාතසුවීර, අසුරායදයවඅභියන්ති.ගච්ඡ, තාත

සුවීර, අසුයර පච්චුයයාහී’ති. ‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, 
සුවීයරොයදවපුත්යතොසක්කස්ස යදවානමින්දස්සපටිස්සුත්වාතතියම්පි

පමාදංආපායදසි.අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකොයදවානමින්යදොසුවීරං
යදවපුත්තංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘අනුට්ඨහංඅවායාමං, සුඛංයත්රාධිගච්ඡති; 

සුවීරතත්ථගච්ඡාහි, මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘අලස්වස්ස [අලස’ස්ස(සී. .). , අලස්වායං(සයා.කං.   අනුට්ඨාතා, 

නචකච්චානිකාරයය; 

සබ්බකාමසමිද්ධස්ස, තංයමසක්කවරංදිසා’’ති. 

‘‘යත්ථාලයසො අනුට්ඨාතා, අච්චන්තං සුඛයමධති; 

සුවීරතත්ථගච්ඡාහි, මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘අකම්මුනා [අකම්මනා (සී. .).   යදවයසට්ඨ, සක්ක වින්යදමු යං

සුඛං; 

අයසොකංඅනුපායාසං, තංයමසක්කවරංදිසා’’ති. 
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‘‘සයචඅත්ථිඅකම්යමන, යකොචික්වචිනජීවති; 

නිබ්බානස්සහියසොමග්යගො, සුවීරතත්ථගච්ඡාහි; 

මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘යසො හි නාම, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සකං
පුඤ්ඤඵලං උපජීවමායනො යදවානං තාවතිංසානං ඉස්සරියාධිපච්චං
රජ්ජං කායරන්යතො උට්ඨානවීරියස්ස වණ්ණවාදී භවිස්සති. ඉධ යඛො

තං, භික්ඛයව, යසොයභථ, යංතුම්යහ එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය
පබ්බජිතා සමානා උට්ඨයහයයාථ ඝයටයයාථ වායයමයයාථ

අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය, අසච්ඡිකතස්ස 
සච්ඡිකරියායා’’ති. 

2. සුසීමසුත්තං 

248. සාවත්ථියං. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අසුරායදයවඅභියංසු.අථයඛො, භික්ඛයව, 

සක්යකො යදවානමින්යදො සුසීමං [සුසිමං (සයා. කං. ක.   යදවපුත්තං

ආමන්යතසි–‘එයත, තාතසුසීම, අසුරායදයවඅභියන්ති.ගච්ඡ, තාත

සුසීම, අසුයර පච්චුයයාහී’ති. ‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, 
සුසීයමො යදවපුත්යතො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා පමාදං

ආපායදසි. දුතියම්පි යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සුසීමං 
යදවපුත්තංආමන්යතසි…යප.…දුතියම්පිපමාදංආපායදසි.තතියම්පි

යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සුසීමං යදවපුත්තං

ආමන්යතසි…යප.…තතියම්පිපමාදංආපායදසි.අථ යඛො, භික්ඛයව, 
සක්යකොයදවානමින්යදොසුසීමංයදවපුත්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘අනුට්ඨහං අවායාමං, සුඛං යත්රාධිගච්ඡති; 

සුසීමතත්ථගච්ඡාහි, මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘අලස්වස්ස අනුට්ඨාතා, නචකච්චානි කාරයය; 

සබ්බකාමසමිද්ධස්ස, තංයමසක්කවරංදිසා’’ති. 

‘‘යත්ථාලයසොඅනුට්ඨාතා, අච්චන්තංසුඛයමධති; 

සුසීමතත්ථගච්ඡාහි, මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘අකම්මුනායදවයසට්ඨ, සක්කවින්යදමුයංසුඛං; 

අයසොකංඅනුපායාසං, තංයමසක්කවරංදිසා’’ති. 
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‘‘සයචඅත්ථිඅකම්යමන, යකොචික්වචිනජීවති; 

නිබ්බානස්සහියසොමග්යගො, සුසීමතත්ථගච්ඡාහි; 

මඤ්චතත්යථවපාපයා’’ති. 

‘‘යසො හි නාම, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සකං
පුඤ්ඤඵලං උපජීවමායනො යදවානං තාවතිංසානං ඉස්සරියාධිපච්චං
රජ්ජං කායරන්යතො උට්ඨානවීරියස්ස වණ්ණවාදී භවිස්සති. ඉධ යඛො

තං, භික්ඛයව, යසොයභථ, යංතුම්යහ එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය
පබ්බජිතා සමානා උට්ඨයහයයාථ ඝයටයයාථ වායයමයයාථ

අප්පත්තස්ස පත්තියා, අනධිගතස්ස අධිගමාය, අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකරියායා’’ති. 

3. ධජග්ගසුත්තං 

249. සාවත්ථියං. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ්ගායමො සමුපබූළ්යහො

අයහොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො යදයව
තාවතිංයසආමන්යතසි– 

‘සයච, මාරිසා, යදවානං සඞ්ගාමගතානං උප්පජ්යජයය භයං වා

ඡම්භිතත්තං වා යලොමහංයසො වා, මයමව තස්මිං සමයය ධජග්ගං 
උල්යලොයකයයාථ.මමඤ්හියවොධජග්ගංඋල්යලොකයතංයංභවිස්සති

භයංවාඡම්භිතත්තං වායලොමහංයසොවා, යසොපහීයිස්සති’. 

‘යනො යච යම ධජග්ගං උල්යලොයකයයාථ, අථ පජාපතිස්ස
යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොයකයයාථ. පජාපතිස්ස හි යවො
යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොකයතං යං භවිස්සති භයං වා

ඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවා, යසොපහීයිස්සති’. 

‘යනො යචපජාපතිස්සයදවරාජස්සධජග්ගං උල්යලොයකයයාථ, අථ
වරුණස්සයදවරාජස්සධජග්ගංඋල්යලොයකයයාථ.වරුණස්සහියවො 
යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොකයතං යං භවිස්සති භයං වා

ඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවා, යසො පහීයිස්සති’. 

‘යනොයචවරුණස්සයදවරාජස්සධජග්ගංඋල්යලොයකයයාථ, අථ
ඊසානස්ස යදවරාජස්සධජග්ගංඋල්යලොයකයයාථ.ඊසානස්සහියවො
යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොකයතං යං භවිස්සති භයං වා

ඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවා, යසොපහීයිස්සතී’’’ති. 
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‘‘තංයඛොපන, භික්ඛයව, සක්කස්සවායදවානමින්දස්සධජග්ගං 

උල්යලොකයතං, පජාපතිස්සවායදවරාජස්සධජග්ගංඋල්යලොකයතං, 

වරුණස්ස වා යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොකයතං, ඊසානස්ස වා
යදවරාජස්ස ධජග්ගං උල්යලොකයතං යං භවිස්සති භයං වා

ඡම්භිතත්තං වා යලොමහංයසො වා, යසො පහීයයථාපි යනොපි පහීයයථ 

[යනොපහීයයථ(ක.  . 

‘‘තං කස්ස යහතු? සක්යකො හි, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො
අවීතරායගොඅවීතයදොයසොඅවීතයමොයහොභීරුඡම්භීඋත්රාසීපලායීති. 

‘‘අහඤ්චයඛො, භික්ඛයව, එවංවදාමි–‘සයචතුම්හාකං, භික්ඛයව, 
අරඤ්ඤගතානං වා රුක්ඛමූලගතානං වා සුඤ්ඤාගාරගතානං වා

උප්පජ්යජයයභයංවා ඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවා, මයමවතස්මිං
සමයයඅනුස්සයරයයාථ –ඉතිපියසොභගවා අරහංසම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. මමඤ්හි

යවො, භික්ඛයව, අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයං වා ඡම්භිතත්තං වා

යලොමහංයසොවා, යසොපහීයිස්සති. 

‘‘යනො යච මං අනුස්සයරයයාථ, අථ ධම්මං අනුස්සයරයයාථ –
‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො
එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති.

ධම්මඤ්හි යවො, භික්ඛයව, අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයං වා

ඡම්භිතත්තංවායලොමහංයසොවා, යසොපහීයිස්සති. 

‘‘යනොයචධම්මංඅනුස්සයරයයාථ, අථසඞ්ඝංඅනුස්සයරයයාථ– 

‘සුප්පටිපන්යනොභගවයතොසාවකසඞ්යඝොඋජුප්පටිපන්යනොභගවයතො
සාවකසඞ්යඝො ඤායප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො

සාමීචිප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි

පුරිසයුගානි අට්ඨ පුරිසපුග්ගලා එස භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, 
ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො

අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති.සඞ්ඝඤ්හියවො, භික්ඛයව, 

අනුස්සරතං යං භවිස්සති භයං වා ඡම්භිතත්තං වා යලොමහංයසො වා, 
යසොපහීයිස්සති. 

‘‘තං කස්ස යහතු? තථාගයතො හි, භික්ඛයව, අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො වීතරායගො වීතයදොයසො වීතයමොයහො අභීරු අච්ඡම්භී
අනුත්රාසීඅපලායී’’ති.ඉදමයවොචභගවා.ඉදං වත්වානසුගයතොඅථාපරං
එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘අරඤ්යඤරුක්ඛමූයලවා, සුඤ්ඤාගායරවභික්ඛයවො; 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො සක්කසංයුත්තං 
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අනුස්සයරථ [අනුස්සයරයයාථ (ක.  පදසිද්ධි පන චින්යතතබ්බා  

සම්බුද්ධං, භයංතුම්හාකයනොසියා. 

‘‘යනො යචබුද්ධංසයරයයාථ, යලොකයජට්ඨං නරාසභං; 

අථධම්මංසයරයයාථ, නියයානිකංසුයදසිතං. 

‘‘යනොයචධම්මංසයරයයාථ, නියයානිකංසුයදසිතං; 

අථසඞ්ඝංසයරයයාථ, පුඤ්ඤක්යඛත්තංඅනුත්තරං. 

‘‘එවංබුද්ධංසරන්තානං, ධම්මංසඞ්ඝඤ්චභික්ඛයවො; 

භයංවාඡම්භිතත්තංවා, යලොමහංයසොනයහස්සතී’’ති. 

4. යවපචිත්තිසුත්තං 

250. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ්ගායමො

සමුපබූළ්යහො අයහොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො

අසුයර ආමන්යතසි – ‘සයච, මාරිසා, යදවානං අසුරසඞ්ගායම

සමුපබූළ්යහ අසුරා ජියනයයං යදවා පරාජියනයයං [පරායජයයං (සී.

.).  , යයනනං සක්කං යදවානමින්දං කණ්ඨපඤ්චයමහිබන්ධයනහි

බන්ධිත්වාමමසන්තියකආයනයයාථඅසුරපුර’න්ති. සක්යකොපියඛො, 

භික්ඛයව, යදවානමින්යදො යදයව තාවතිංයස ආමන්යතසි – ‘සයච, 

මාරිසා, යදවානංඅසුරසඞ්ගායමසමුපබූළ්යහයදවාජියනයයංඅසුරා

පරාජියනයයං, යයන නං යවපචිත්තිං අසුරින්දං කණ්ඨපඤ්චයමහි
බන්ධයනහිබන්ධිත්වාමමසන්තියක ආයනයයාථසුධම්මසභ’’’න්ති.

තස්මිංයඛොපන, භික්ඛයව, සඞ්ගායමයදවාජිනිංසු, අසුරාපරාජිනිංසු 

[පරාජිංසු (සී. .).  . අථයඛො, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා යවපචිත්තිං
අසුරින්දං කණ්ඨපඤ්චයමහි බන්ධයනහි බන්ධිත්වා සක්කස්ස

යදවානමින්දස්සසන්තියකආයනසුං සුධම්මසභං.තත්රසුදං, භික්ඛයව, 
යවපචිත්තිඅසුරින්යදොකණ්ඨපඤ්චයමහිබන්ධයනහි බද්යධොසක්කං
යදවානමින්දං සුධම්මසභං පවිසන්තඤ්ච නික්ඛමන්තඤ්ච අසබ්භාහි 

ඵරුසාහි වාචාහි අක්යකොසති පරිභාසති. අථ යඛො, භික්ඛයව, මාතලි
සඞ්ගාහයකොසක්කං යදවානමින්දංගාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘භයානුමඝවාසක්ක, දුබ්බලයායනොතිතික්ඛසි; 

සුණන්යතොඵරුසංවාචං, සම්මුඛායවපචිත්තියනො’’ති. 

‘‘නාහං භයානදුබ්බලයා, ඛමාමි යවපචිත්තියනො; 

කථඤ්හිමාදියසොවිඤ්ඤූ, බායලනපටිසංයුයජ’’ති. 

‘‘භියයයොබාලාපභිජ්යජයයං, යනොචස්සපටියසධයකො; 
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තස්මාභුයසනදණ්යඩන, ධීයරොබාලංනියසධයය’’ති. 

‘‘එතයදව අහංමඤ්යඤ, බාලස්සපටියසධනං; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මතී’’ති. 

‘‘එතයදවතිතික්ඛාය, වජ්ජංපස්සාමිවාසව; 

යදානංමඤ්ඤතිබායලො, භයාමයායංතිතික්ඛති; 

අජ්ඣාරුහතිදුම්යමයධො, යගොවභියයයොපලායින’’න්ති. 

‘‘කාමං මඤ්ඤතුවාමාවා, භයාමයායං තිතික්ඛති; 

සදත්ථපරමාඅත්ථා, ඛන්තයාභියයයොනවිජ්ජති. 

‘‘යයොහයවබලවාසන්යතො, දුබ්බලස්සතිතික්ඛති; 

තමාහුපරමංඛන්තිං, නිච්චංඛමතිදුබ්බයලො. 

‘‘අබලංතංබලංආහු, යස්සබාලබලංබලං; 

බලස්සධම්මගුත්තස්ස, පටිවත්තානවිජ්ජති. 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොකුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං. 

‘‘උභින්නමත්ථං චරති, අත්තයනොචපරස්ස ච; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති. 

‘‘උභින්නං තිකච්ඡන්තානං, අත්තයනොචපරස්ස ච; 

ජනාමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 

‘‘යසො හි නාම, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සකං
පුඤ්ඤඵලං උපජීවමායනො යදවානං තාවතිංසානං ඉස්සරියාධිපච්චං
රජ්ජංකායරන්යතොඛන්තියසොරච්චස්ස වණ්ණවාදීභවිස්සති.ඉධයඛො

තං, භික්ඛයව, යසොයභථ යං තුම්යහ එවං ස්වාක්ඛායත ධම්මවිනයය
පබ්බජිතාසමානාඛමාචභයවයයාථයසොරතාචා’’ති. 

5. සුභාසිතජ සුත්තං 

251. සාවත්ථිනිදානං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ්ගායමො

සමුපබූළ්යහො අයහොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො 

සක්කංයදවානමින්දංඑතදයවොච–‘යහොතු, යදවානමින්ද, සුභාසියතන

ජයයො’ති. ‘යහොතු, යවපචිත්ති, සුභාසියතන ජයයො’ති. අථ යඛො, 
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භික්ඛයව, යදවා ච අසුරා ච පාරිසජ්යජ ඨයපසුං – ‘ඉයම යනො

සුභාසිතදුබ්භාසිතංආජානිස්සන්තී’ති.අථයඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්තිං 

අසුරින්යදො සක්කං යදවානමින්දං එතදයවොච – ‘භණ, යදවානමින්ද, 

ගාථ’න්ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො

යවපචිත්ති අසුරින්දං එතදයවොච – ‘තුම්යහ ඛ්යවත්ථ, යවපචිත්ති, 

පුබ්බයදවා. භණ, යවපචිත්ති, ගාථ’න්ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, 
යවපචිත්තිඅසුරින්යදොඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘භියයයොබාලාපභිජ්යජයයං, යනොචස්සපටියසධයකො; 

තස්මාභුයසනදණ්යඩන, ධීයරොබාලංනියසධයය’’ති. 

‘‘භාසිතායයඛොපන, භික්ඛයව, යවපචිත්තිනාඅසුරින්යදනගාථාය 

අසුරා අනුයමොදිංසු, යදවා තුණ්හී අයහසුං. අථ යඛො, භික්ඛයව, 

යවපචිත්ති අසුරින්යදො සක්කං යදවානමින්දං එතදයවොච – ‘භණ, 

යදවානමින්ද, ගාථ’න්ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, සක්යකො
යදවානමින්යදොඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘එතයදව අහංමඤ්යඤ, බාලස්සපටියසධනං; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මතී’’ති. 

‘‘භාසිතාය යඛො පන, භික්ඛයව, සක්යකන යදවානමින්යදන

ගාථාය, යදවාඅනුයමොදිංසු, අසුරාතුණ්හීඅයහසුං.අථයඛො, භික්ඛයව, 

සක්යකො යදවානමින්යදො යවපචිත්තිං අසුරින්දං එතදයවොච – ‘භණ, 

යවපචිත්ති, ගාථ’න්ති. එවංවුත්යත, භික්ඛයව, යවපචිත්තිඅසුරින්යදො
ඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘එතයදවතිතික්ඛාය, වජ්ජංපස්සාමිවාසව; 

යදානංමඤ්ඤතිබායලො, භයාමයායංතිතික්ඛති; 

අජ්ඣාරුහතිදුම්යමයධො, යගොවභිය්යයොපලායින’’න්ති. 

‘‘භාසිතායයඛොපන, භික්ඛයව, යවපචිත්තිනාඅසුරින්යදනගාථාය 

අසුරා අනුයමොදිංසු, යදවා තුණ්හී අයහසුං. අථ යඛො, භික්ඛයව, 

යවපචිත්ති අසුරින්යදො සක්කං යදවානමින්දං එතදයවොච – ‘භණ, 

යදවානමින්ද, ගාථ’න්ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, සක්යකො
යදවානමින්යදොඉමාගාථායයොඅභාසි– 

‘‘කාමංමඤ්ඤතුවාමාවා, භයාමයායංතිතික්ඛති; 

සදත්ථපරමාඅත්ථා, ඛන්තයාභියයයොනවිජ්ජති. 
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‘‘යයොහයවබලවාසන්යතො, දුබ්බලස්සතිතික්ඛති; 

තමාහුපරමංඛන්තිං, නිච්චංඛමතිදුබ්බයලො. 

‘‘අබලං තංබලංආහු, යස්සබාලබලංබලං; 

බලස්සධම්මගුත්තස්ස, පටිවත්තානවිජ්ජති. 

‘‘තස්යසවයතනපාපියයො, යයොකුද්ධංපටිකුජ්ඣති; 

කුද්ධංඅප්පටිකුජ්ඣන්යතො, සඞ්ගාමංයජතිදුජ්ජයං. 

‘‘උභින්නමත්ථං චරති, අත්තයනොචපරස්ස ච; 

පරංසඞ්කුපිතංඤත්වා, යයොසයතොඋපසම්මති. 

‘‘උභින්නං තිකච්ඡන්තානං, අත්තයනොචපරස්ස ච; 

ජනාමඤ්ඤන්තිබායලොති, යයධම්මස්සඅයකොවිදා’’ති. 

‘‘භාසිතාසු යඛො පන, භික්ඛයව, සක්යකන යදවානමින්යදන

ගාථාසු, යදවා අනුයමොදිංසු, අසුරාතුණ්හීඅයහසුං.අථයඛො, භික්ඛයව, 
යදවානඤ්ච අසුරානඤ්ච පාරිසජ්ජා එතදයවොචුං – ‘භාසිතා යඛො
යවපචිත්තිනා අසුරින්යදන ගාථායයො. තා ච යඛො සදණ්ඩාවචරා

සසත්ථාවචරා, ඉතිභණ්ඩනංඉති විග්ගයහොඉතිකලයහො. භාසිතායඛො 

[භාසිතායඛොපන (සී.   සක්යකනයදවානමින්යදන ගාථායයො.තාච

යඛොඅදණ්ඩාවචරාඅසත්ථාවචරා, ඉතිඅභණ්ඩනංඉතිඅවිග්ගයහොඉති
අකලයහො. සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස සුභාසියතන ජයයො’ති. ඉති

යඛො, භික්ඛයව සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස සුභාසියතන ජයයො
අයහොසී’’ති. 

6. කුලාවකසුත්තං 

252. සාවත්ථියං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, යදවාසුරසඞ්ගායමො 

සමුපබූළ්යහො අයහොසි.තස්මිංයඛො පන, භික්ඛයව, සඞ්ගායමඅසුරා

ජිනිංසු, යදවා පරාජිනිංසු. පරාජිතා ච යඛො, භික්ඛයව, යදවා

අපායංස්යවව උත්තයරනමුඛා, අභියංස්යවව යන අසුරා. අථ යඛො, 

භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො මාතලි සඞ්ගාහකං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘කුලාවකාමාතලිසිම්බලිස්මිං, 

ඊසාමුයඛනපරිවජ්ජයස්සු; 

කාමංචජාමඅසුයරසුපාණං, 

මායියමදිජාවිකුලාවකා [විකුලාවා(සයා.කං. ක.   අයහසු’’න්ති. 



සංයුත්තනිකායයො සගාථාවග්යගො සක්කසංයුත්තං 

216 

පටුන 

‘‘‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, මාතලි සඞ්ගාහයකො
සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං

පච්චුදාවත්යතසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, අසුරානං එතදයහොසි – 

‘පච්චුදාවත්යතොයඛොදානි සක්කස්සයදවානමින්දස්සසහස්සයුත්යතො

ආජඤ්ඤරයථො. දුතියම්පියඛොයදවාඅසුයරහිසඞ්ගායමස්සන්තීතිභීතා

අසුරපුරයමව පාවිසිංසු. ඉති යඛො, භික්ඛයව, සක්කස්ස
යදවානමින්දස්සධම්යමනජයයොඅයහොසී’’’ති. 

7. නදුබ්භි සුත්තං 

253. සාවත්ථියං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සක්කස්ස 
යදවානමින්දස්ස රයහොගතස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකොඋදපාදි – ‘යයොපියම අස්සසුපච්චත්ථියකොතස්සපාහං

න දුබ්යභයය’න්ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො
සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය 

යයන සක්යකො යදවානමින්යදො යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො, 

භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො යවපචිත්තිං අසුරින්දං දූරයතොව 

ආගච්ඡන්තං. දිස්වාන යවපචිත්තිං අසුරින්දං එතදයවොච – ‘තිට්ඨ, 

යවපචිත්ති, ගහියතොසී’’’ති. 

‘‘යයදවයත, මාරිස, පුබ්යබචිත්තං, තයදවත්වංමා පජහාසී’’ති 

[තයදවත්වංමාරිසපහාසීති(සී.සයා.කං.  . 

‘‘සපස්සුචයම, යවපචිත්ති, අදුබ්භායා’’ති [අරබු්භාය(ක.  . 

‘‘යංමුසාභණයතොපාපං, යංපාපංඅරියූපවාදියනො; 

මිත්තද්දුයනොචයංපාපං, යංපාපංඅකතඤ්ඤුයනො; 

තයමවපාපංඵුසතු [ඵුසති(සී..).  , යයො යතදුබ්යභසුජම්පතී’’ති. 

8. යවයරොෙනඅසුරින්ෙසුත්තං 

254. සාවත්ථියං යජතවයන. යතන යඛො පන සමයයන භගවා
දිවාවිහාරගයතො යහොති පටිසල්ලීයනො. අථ යඛො සක්යකො ච
යදවානමින්යදො යවයරොචයනො ච අසුරින්යදො යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා පච්යචකං ද්වාරබාහං නිස්සාය
අට්ඨංසු.අථයඛො යවයරොචයනොඅසුරින්යදොභගවයතොසන්තියකඉමං
ගාථංඅභාසි– 

‘‘වායයමයථව පුරියසො, යාවඅත්ථස්ස නිප්ඵදා; 

නිප්ඵන්නයසොභයනො [යසොභියනො(සී. , යසොභයණො(.). ක.   අත්යථො 

[අත්ථා(සී.  , යවයරොචනවයචො ඉද’’න්ති. 
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‘‘වායයමයථව පුරියසො, යාවඅත්ථස්ස නිප්ඵදා; 

නිප්ඵන්නයසොභයනොඅත්යථො [නිප්ඵන්නයසොභියනො අත්ථා(සී.සයා.

කං.  , ඛන්තයාභියයයොනවිජ්ජතී’’ති. 

‘‘සබ්යබ සත්තාඅත්ථජාතා, තත්ථතත්ථ යථාරහං; 

සංයයොගපරමාත්යවව, සම්යභොගාසබ්බපාණිනං; 

නිප්ඵන්නයසොභයනොඅත්යථො, යවයරොචනවයචොඉද’’න්ති. 

‘‘සබ්යබසත්තාඅත්ථජාතා, තත්ථතත්ථයථාරහං; 

සංයයොගපරමාත්යවව, සම්යභොගාසබ්බපාණිනං; 

නිප්ඵන්නයසොභයනොඅත්යථො, ඛන්තයාභිය්යයොනවිජ්ජතී’’ති. 

9. අරඤ්ඤා තනඉසිසුත්තං 

255. සාවත්ථියං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සම්බහුලා ඉසයයො
සීලවන්යතොකලයාණධම්මාඅරඤ්ඤායතයනපණ්ණකුටීසු සම්මන්ති.

අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො ච යදවානමින්යදො යවපචිත්ති ච
අසුරින්යදො යයන යත ඉසයයො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා

යතනුපසඞ්කමිංසු. අථ යඛො, භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො

පටලියයො [අටලියයො(සී.සයා.කං..). , ආටලියයො(ක. ම. නි.2.410] 
උපාහනාආයරොහිත්වාඛග්ගංඔලග්යගත්වාඡත්යතනධාරියමායනන 

අග්ගද්වායරන අස්සමං පවිසිත්වා යත ඉසයයො සීලවන්යත

කලයාණධම්යමඅපබයාමයතො කරිත්වාඅතික්කමි.අථයඛො, භික්ඛයව, 
සක්යකො යදවානමින්යදො පටලියයො උපාහනා ඔයරොහිත්වා ඛග්ගං
අඤ්යඤසං දත්වා ඡත්තං අපනායමත්වා ද්වායරයනව අස්සමං 
පවිසිත්වා යත ඉසයයො සීලවන්යත කලයාණධම්යම අනුවාතං

පඤ්ජලියකො නමස්සමායනො අට්ඨාසි’’. අථ යඛො, භික්ඛයව, යත
ඉසයයො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා සක්කං යදවානමින්දං ගාථාය
අජ්ඣභාසිංසු– 

‘‘ගන්යධො ඉසීනංචිරදික්ඛිතානං, 

කායාචුයතොගච්ඡතිමාලුයතන; 

ඉයතො පටික්කම්මසහස්සයනත්ත, 

ගන්යධොඉසීනංඅසුචියදවරාජා’’ති. 

‘‘ගන්යධොඉසීනංචිරදික්ඛිතානං, 

කායාචුයතොගච්ඡතු [ගච්ඡති(සී.සයා. කං.   මාලුයතන, 

සුචිත්රපුප්ඵංසිරස්මිංවමාලං; 
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ගන්ධං එතංපටිකඞ්ඛාමභන්යත, 

නයහත්ථයදවාපටිකූලසඤ්ඤියනො’’ති. 

10. සමුද්ෙකසුත්තං 

256. සාවත්ථියං. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සම්බහුලා ඉසයයො 
සීලවන්යතො කලයාණධම්මා සමුද්දතීයර පණ්ණකුටීසු සම්මන්ති.
යතනයඛොපනසමයයන යදවාසුරසඞ්ගායමොසමුපබූළ්යහොඅයහොසි.

අථ යඛො, භික්ඛයව, යතසං ඉසීනං සීලවන්තානං කලයාණධම්මානං

එතදයහොසි – ‘ධම්මිකා යඛො යදවා, අධම්මිකා අසුරා. සියාපි යනො
අසුරයතො භයං. යංනූන මයං සම්බරං අසුරින්දං උපසඞ්කමිත්වා 

අභයදක්ඛිණං යායචයයාමා’’’ති. ‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, යත ඉසයයො
සීලවන්යතො කලයාණධම්මා – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය
එවයමව – සමුද්දතීයර පණ්ණකුටීසු අන්තරහිතා සම්බරස්ස

අසුරින්දස්ස සම්මුයඛ පාතුරයහසුං. අථ යඛො, භික්ඛයව, යත ඉසයයො
සීලවන්යතො කලයාණධම්මාසම්බරංඅසුරින්දංගාථායඅජ්ඣභාසිංසු– 

‘‘ඉසයයොසම්බරංපත්තා, යාචන්තිඅභයදක්ඛිණං; 

කාමංකයරොහියතදාතුං, භයස්සඅභයස්සවා’’ති. 

‘‘ඉසීනංඅභයංනත්ථි, දුට්ඨානංසක්කයසවිනං; 

අභයංයාචමානානං, භයයමවදදාමියවො’’ති. 

‘‘අභයං යාචමානානං, භයයමවදදාසියනො; 

පටිග්ගණ්හාමයතඑතං, අක්ඛයංයහොතුයතභයං. 

‘‘යාදිසංවපයතබීජං, තාදිසංහරයතඵලං; 

කලයාණකාරීකලයාණං, පාපකාරීචපාපකං; 

පවුත්තංතාතයතබීජං, ඵලංපච්චනුයභොස්සසී’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, යත ඉසයයො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා
සම්බරං අසුරින්දං අභිසපිත්වා – යසයයථාපි නාම බලවා පුරියසො

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය
එවයමව –සම්බරස්ස අසුරින්දස්ස සම්මුයඛඅන්තරහිතා සමුද්දතීයර

පණ්ණකුටීසු පාතුරයහසුං. අථ යඛො, භික්ඛයව, සම්බයරො අසුරින්යදො
යතහිඉසීහි සීලවන්යතහිකලයාණධම්යමහිඅභිසපියතොරත්තියාසුදං
තික්ඛත්තුං උබ්බිජ්ජී’’ති. 

පඨයමොවග්යගො. 
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තස්සුද්දානං– 

සුවීරංසුසීමඤ්යචව, ධජග්ගංයවපචිත්තියනො; 

සුභාසිතංජයඤ්යචව, කුලාවකංනදුබ්භියං; 

යවයරොචනඅසුරින්යදො, ඉසයයොඅරඤ්ඤකඤ්යචව; 

ඉසයයොචසමුද්දකාති. 

2. දුති වග්යගො 

1. වතපෙසුත්තං 

257. සාවත්ථියං. ‘‘සක්කස්ස, භික්ඛයව, යදවානමින්දස්සපුබ්යබ

මනුස්සභූතස්ස සත්ත වතපදානි [වත්තපදානි (ක.   සමත්තානි 

සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං සමාදින්නත්තා සක්යකො සක්කත්තං

අජ්ඣගා. කතමානි සත්ත වතපදානි? යාවජීවං මාතායපත්තිභයරො

අස්සං, යාවජීවං කුයල යජට්ඨාපචායී අස්සං, යාවජීවං සණ්හවායචො

අස්සං, යාවජීවංඅපිසුණවායචොඅස්සං, යාවජීවංවිගතමලමච්යඡයරන 
යචතසා අගාරං අජ්ඣාවයසයයං මුත්තචායගො පයතපාණි

යවොස්සග්ගරයතො යාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො, යාවජීවං

සච්චවායචො අස්සං, යාවජීවං අක්යකොධයනො අස්සං – සයචපි යම 

යකොයධො උප්පජ්යජයය, ඛිප්පයමව නං පටිවියනයය’’න්ති.

‘‘සක්කස්ස, භික්ඛයව, යදවානමින්දස්සපුබ්යබමනුස්සභූතස්සඉමානි

සත්ත වතපදානි සමත්තානි සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං
සමාදින්නත්තාසක්යකොසක්කත්තංඅජ්ඣගා’’ති. 

‘‘මාතායපත්තිභරං ජන්තුං, කුයල යජට්ඨාපචායිනං; 

සණ්හංසඛිලසම්භාසං, යපසුයණයයප්පහායිනං. 

‘‘මච්යඡරවිනයයයුත්තං, සච්චංයකොධාභිභුංනරං; 

තංයවයදවාතාවතිංසා, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති. 

2. සක්කනාමසුත්තං 

258. සාවත්ථියං යජතවයන.තත්රයඛොභගවා භික්ඛූඑතදයවොච–

‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදොපුබ්යබමනුස්සභූයතොසමායනො

මයඝො නාමමාණයවොඅයහොසි, තස්මාමඝවාතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනො පුයර [පුයරපුයර (සී..).   දානංඅදාසි, තස්මා පුරින්දයදොති
වුච්චති. 
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‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනො සක්කච්චංදානංඅදාසි, තස්මාසක්යකොතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනොආවසථංඅදාසි, තස්මාවාසයවොතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො සහස්සම්පි අත්ථානං 

මුහුත්යතනචින්යතති, තස්මාසහස්සක්යඛොතිවුච්චති. 

‘‘සක්කස්ස, භික්ඛයව, යදවානමින්දස්ස සුජා නාම අසුරකඤ්ඤා 

පජාපති, තස්මාසුජම්පතීතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, භික්ඛයව, යදවානමින්යදො යදවානං තාවතිංසානං 

ඉස්සරියාධිපච්චංරජ්ජංකායරති, තස්මායදවානමින්යදොතිවුච්චති. 

‘‘සක්කස්ස, භික්ඛයව යදවානමින්දස්ස පුබ්යබ මනුස්සභූතස්ස

සත්ත වතපදානි සමත්තානි සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං 
සමාදින්නත්තා සක්යකො සක්කත්තං අජ්ඣගා. කතමානි සත්ත

වතපදානි? යාවජීවං මාතායපත්තිභයරො අස්සං, යාවජීවං කුයල

යජට්ඨාපචායී අස්සං, යාවජීවං සණ්හවායචො අස්සං, යාවජීවං

අපිසුණවායචො අස්සං, යාවජීවං විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං 
අජ්ඣාවයසයයං මුත්තචායගො පයතපාණි යවොස්සග්ගරයතො

යාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො, යාවජීවං සච්චවායචො අස්සං, 

යාවජීවංඅක්යකොධයනොඅස්සං–සයචපියමයකොයධොඋප්පජ්යජයය, 

ඛිප්පයමව නං පටිවියනයය’’න්ති. ‘‘සක්කස්ස, භික්ඛයව, 
යදවානමින්දස්ස පුබ්යබ මනුස්සභූතස්ස ඉමානි සත්ත වතපදානි

සමත්තානි සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං සමාදින්නත්තා සක්යකො
සක්කත්තංඅජ්ඣගා’’ති. 

‘‘මාතායපත්තිභරං ජන්තුං, කුයල යජට්ඨාපචායිනං; 

සණ්හංසඛිලසම්භාසං, යපසුයණයයප්පහායිනං. 

‘‘මච්යඡරවිනයයයුත්තං, සච්චංයකොධාභිභුංනරං; 

තංයවයදවාතාවතිංසා, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති. 

3. මහාලිසුත්තං 

259. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා යවසාලියං විහරති
මහාවයන කූටාගාරසාලායං. අථ යඛො මහාලි ලිච්ඡවී යයන භගවා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
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නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මහාලි ලිච්ඡවී භගවන්තං
එතදයවොච– 

‘‘දිට්යඨොයඛො, භන්යත, භගවතාසක්යකො යදවානමින්යදො’’ති? 

‘‘දිට්යඨොයඛොයම, මහාලි, සක්යකොයදවානමින්යදො’’ති. 

‘‘යසොහිනූන, භන්යත, සක්කපතිරූපයකොභවිස්සති.දුද්දයසොහි, 

භන්යත, සක්යකොයදවානමින්යදො’’ති. 

‘‘සක්කඤ්ච ඛ්වාහං, මහාලි, පජානාමි සක්කකරයණ ච ධම්යම, 

යයසං ධම්මානංසමාදින්නත්තාසක්යකොසක්කත්තංඅජ්ඣගා, තඤ්ච
පජානාමි. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනොමයඝො නාමමාණයවොඅයහොසි, තස්මාමඝවාතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනො සක්කච්චංදානංඅදාසි, තස්මාසක්යකොතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනොපුයර දානංඅදාසි, තස්මාපුරින්දයදොතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො පුබ්යබ මනුස්සභූයතො

සමායනොආවසථං අදාසි, තස්මාවාසයවොතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො සහස්සම්පි අත්ථානං

මුහුත්යතන චින්යතති, තස්මාසහස්සක්යඛොතිවුච්චති. 

‘‘සක්කස්ස, මහාලි, යදවානමින්දස්ස සුජා නාම අසුරකඤ්ඤා

පජාපති, තස්මාසුජම්පතීතිවුච්චති. 

‘‘සක්යකො, මහාලි, යදවානමින්යදො යදවානං තාවතිංසානං 

ඉස්සරියාධිපච්චං රජ්ජංකායරති, තස්මායදවානමින්යදොති වුච්චති. 

‘‘සක්කස්ස, මහාලි, යදවානමින්දස්සපුබ්යබමනුස්සභූතස්ස සත්ත 

වතපදානි සමත්තානි සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං සමාදින්නත්තා

සක්යකො සක්කත්තං අජ්ඣගා. කතමානි සත්ත වතපදානි? යාවජීවං 

මාතායපත්තිභයරො අස්සං, යාවජීවං කුයල යජට්ඨාපචායී අස්සං, 

යාවජීවංසණ්හවායචො අස්සං, යාවජීවංඅපිසුණවායචොඅස්සං, යාවජීවං
විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවයසයයං මුත්තචායගො

පයතපාණි යවොස්සග්ගරයතො යාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො, 
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යාවජීවං සච්චවායචොඅස්සං, යාවජීවංඅක්යකොධයනොඅස්සං–සයචපි

යම යකොයධො උප්පයජයය, ඛිප්පයමව නං පටිවියනයය’’න්ති.

‘‘සක්කස්ස, මහාලි, යදවානමින්දස්ස පුබ්යබ මනුස්සභූතස්ස ඉමානි 

සත්ත වතපදානි සමත්තානි සමාදින්නානි අයහසුං, යයසං
සමාදින්නත්තාසක්යකොසක්කත්තංඅජ්ඣගා’’ති. 

‘‘මාතායපත්තිභරංජන්තුං, කුයලයජට්ඨාපචායිනං; 

සණ්හංසඛිලසම්භාසං, යපසුයණයයප්පහායිනං. 

‘‘මච්යඡරවිනයයයුත්තං, සච්චංයකොධාභිභුංනරං; 

තංයවයදවාතාවතිංසා, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති. 

4. ෙලිද්ෙසුත්තං 

260. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො පුරියසො ඉමස්මිංයයව 

රාජගයහ මනුස්සදලිද්යදො [මනුස්සදළිද්යදො (සී. සයා. කං.   අයහොසි
මනුස්සකපයණො මනුස්සවරායකො. යසො තථාගතප්පයවදියත

ධම්මවිනයය සද්ධං සමාදියි, සීලං සමාදියි, සුතං සමාදියි, චාගං 

සමාදියි, පඤ්ඤං සමාදියි. යසො තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය
සද්ධං සමාදියිත්වා සීලං සමාදියිත්වා සුතං සමාදියිත්වා චාගං
සමාදියිත්වා පඤ්ඤංසමාදියිත්වාකායස්ස යභදා පරං මරණාසුගතිං 
සග්ගං යලොකං උපපජ්ජි යදවානං තාවතිංසානං සහබයතං. යසො

අඤ්යඤ යදයව අතියරොචති වණ්යණන යචව යසසා ච. තත්ර සුදං, 

භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපායචන්ති –

‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතංවත යභො!අයඤ්හියදවපුත්යතොපුබ්යබ
මනුස්සභූයතො සමායනො මනුස්සදලිද්යදො අයහොසි මනුස්සකපයණො

මනුස්සවරායකො; යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං
යලොකංඋපපන්යනො යදවානංතාවතිංසානංසහබයතං. යසො අඤ්යඤ
යදයවඅතියරොචතිවණ්යණනයචවයසසා චා’’’ති. 

‘‘අථයඛො, භික්ඛයව, සක්යකොයදවානමින්යදොයදයවතාවතිංයස

ආමන්යතසි – ‘මා යඛො තුම්යහ, මාරිසා, එතස්ස යදවපුත්තස්ස

උජ්ඣායිත්ථ.එයසොයඛො, මාරිසා, යදවපුත්යතොපුබ්යබමනුස්සභූයතො

සමායනො තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයය සද්ධං සමාදියි, සීලං

සමාදියි, සුතං සමාදියි, චාගං සමාදියි, පඤ්ඤං සමාදියි. යසො
තථාගතප්පයවදියතධම්මවිනයයසද්ධංසමාදියිත්වාසීලං සමාදියිත්වා
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සුතං සමාදියිත්වා චාගං සමාදියිත්වා පඤ්ඤං සමාදියිත්වා කායස්ස 
යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපන්යනො යදවානං

තාවතිංසානංසහබයතං. යසො අඤ්යඤයදයවඅතියරොචතිවණ්යණන

යචව යසසා චා’’’ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො
යදයවතාවතිංයසඅනුනයමායනොතායංයවලායංඉමාගාථායයො අභාසි
– 

‘‘යස්සසද්ධාතථාගයත, අචලාසුප්පතිට්ඨිතා; 

සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංපසංසිතං. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනං; 

අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

‘‘තස්මා සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 

අනුයුඤ්යජථයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

5. රාමයණ යකසුත්තං 

261. සාවත්ථියං යජතවයන. අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො

යයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා 
එකමන්තං අට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛොසක්යකොයදවානමින්යදො

භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කං නු යඛො, භන්යත, 

භූමිරාමයණයයක’’න්ති? 

‘‘ආරාමයචතයා වනයචතයා, යපොක්ඛරඤ්යඤො සුනිම්මිතා; 

මනුස්සරාමයණයයස්ස, කලංනාග්ඝන්තියසොළසිං. 

‘‘ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථයල; 

යත්ථඅරහන්යතොවිහරන්ති, තංභූමිරාමයණයයක’’න්ති. 

6.  ජමානසුත්තං 

262. එකං සමයංභගවාරාජගයහවිහරති ගිජ්ඣකූයටපබ්බයත.

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. 
එකමන්තං ඨියතො යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො භගවන්තං ගාථාය
අජ්ඣභාසි– 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 

කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, කත්ථදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 
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‘‘චත්තායරොචපටිපන්නා, චත්තායරොචඵයලඨිතා; 

එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, පඤ්ඤාසීලසමාහියතො. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 

කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

7. බුද්ධවන්ෙනාසුත්තං 

263. සාවත්ථියං යජතවයන. යතන යඛො පන සමයයන භගවා
දිවාවිහාරගයතො යහොති පටිසල්ලීයනො. අථ යඛො සක්යකො ච

යදවානමින්යදො බ්රහ්මා ච සහම්පති යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා පච්යචකං ද්වාරබාහං නිස්සාය අට්ඨංසු. අථ යඛො
සක්යකොයදවානමින්යදොභගවයතොසන්තියකඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘උට්යඨහි වීරවිජිතසඞ්ගාම, 

පන්නභාරඅනණවිචරයලොයක; 

චිත්තඤ්චයතසුවිමුත්තං, 

චන්යදොයථාපන්නරසායරත්ති’’න්ති. 

‘‘න යඛො, යදවානමින්ද, තථාගතාඑවං වන්දිතබ්බා.එවඤ්චයඛො, 

යදවානමින්ද, තථාගතාවන්දිතබ්බා– 

‘‘උට්යඨහිවීරවිජිතසඞ්ගාම, 

සත්ථවාහඅනණවිචරයලොයක; 

යදසස්සුභගවාධම්මං, 

අඤ්ඤාතායරොභවිස්සන්තී’’ති. 

8. ගහට්ඨවන්ෙනාසුත්තං 

264. සාවත්ථියං. තත්ර…යප.… එතදයවොච – ‘‘භූතපුබ්බං, 

භික්ඛයව, සක්යකොයදවානමින්යදොමාතලිංසඞ්ගාහකංආමන්යතසි–

‘යයොයජහි, සම්ම මාතලි, සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං. උයයානභූමිං

ගච්ඡාම සුභූමිං දස්සනායා’ති. ‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, 
මාතලි සඞ්ගාහයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා
සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං යයොයජත්වා සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස

පටියවයදසි – ‘යුත්යතො යඛො යත, මාරිස, සහස්සයුත්යතො

ආජඤ්ඤරයථො. යස්ස දානිකාලංමඤ්ඤසී’’’ති.අථයඛො, භික්ඛයව, 
සක්යකො යදවානමින්යදො යවජයන්තපාසාදා ඔයරොහන්යතො අඤ්ජලිං

කත්වා [පඤ්ජලියකො (.). , පඤ්ජලිං කත්වා (ක.   සුදං පුථුද්දිසා 
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නමස්සති. අථ යඛො, භික්ඛයව, මාතලි සඞ්ගාහයකො සක්කං 
යදවානමින්දංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘තංනමස්සන්තියතවිජ්ජා, සබ්යබභුම්මාචඛත්තියා; 

චත්තායරොචමහාරාජා, තිදසාචයසස්සියනො; 

අථයකොනාමයසොයක්යඛො, යංත්වංසක්කනමස්සසී’’ති. 

‘‘මංනමස්සන්තියතවිජ්ජා, සබ්යබභුම්මාචඛත්තියා; 

චත්තායරොචමහාරාජා, තිදසාචයසස්සියනො. 

‘‘අහඤ්චසීලසම්පන්යන, චිරරත්තසමාහියත; 

සම්මාපබ්බජියතවන්යද, බ්රහ්මචරියපරායයන. 

‘‘යයගහට්ඨාපුඤ්ඤකරා, සීලවන්යතොඋපාසකා; 

ධම්යමනදාරංයපොයසන්ති, යතනමස්සාමිමාතලී’’ති. 

‘‘යසට්ඨාහිකරයලොකස්මිං, යයත්වංසක්කනමස්සසි; 

අහම්පියතනමස්සාමි, යයනමස්සසිවාසවා’’ති. 

‘‘ඉදංවත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

පුථුද්දිසානමස්සිත්වා, පමුයඛොරථමාරුහී’’ති. 

9. සත්ථාරවන්ෙනාසුත්තං 

265. සාවත්ථියං යජතවයන. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සක්යකො

යදවානමින්යදො මාතලිං සඞ්ගාහකං ආමන්යතසි – ‘යයොයජහි, සම්ම

මාතලි, සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං, උයයානභූමිං ගච්ඡාම සුභූමිං

දස්සනායා’ති. ‘එවං භද්දන්තවා’ති යඛො, භික්ඛයව, මාතලි
සඞ්ගාහයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පටිස්සුත්වා සහස්සයුත්තං

ආජඤ්ඤරථං යයොයජත්වා සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස පටියවයදසි – 

‘යුත්යතොයඛො යත, මාරිස, සහස්සයුත්යතොආජඤ්ඤරයථො.යස්සදානි

කාලං මඤ්ඤසී’’’ති. අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො
යවජයන්තපාසාදා ඔයරොහන්යතො අඤ්ජලිං කත්වා සුදං භගවන්තං

නමස්සති. අථ යඛො, භික්ඛයව, මාතලි සඞ්ගාහයකො සක්කං
යදවානමින්දංගාථාය අජ්ඣභාසි– 

‘‘යඤ්හියදවාමනුස්සාච, තංනමස්සන්තිවාසව; 

අථයකොනාමයසොයක්යඛො, යංත්වංසක්කනමස්සසී’’ති. 
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‘‘යයොඉධසම්මාසම්බුද්යධො, අස්මිංයලොයකසයදවයක; 

අයනොමනාමංසත්ථාරං, තංනමස්සාමිමාතලි. 

‘‘යයසංරායගොචයදොයසොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 

ඛීණාසවාඅරහන්යතො, යතනමස්සාමිමාතලි. 

‘‘යයරාගයදොසවිනයා, අවිජ්ජාසමතික්කමා; 

යසක්ඛාඅපචයාරාමා, අප්පමත්තානුසික්ඛයර; 

යතනමස්සාමිමාතලී’’ති. 

‘‘යසට්ඨාහිකරයලොකස්මිං, යයත්වංසක්කනමස්සසි; 

අහම්පියතනමස්සාමි, යයනමස්සසිවාසවා’’ති. 

‘‘ඉදංවත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

භගවන්තංනමස්සිත්වා, පමුයඛොරථමාරුහී’’ති. 

10. සඞ්ඝවන්ෙනාසුත්තං 

266. සාවත්ථියං යජතවයන. තත්ර යඛො…යප.… එතදයවොච –

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො මාතලිං සඞ්ගාහකං

ආමන්යතසි – ‘යයොයජහි, සම්මමාතලි, සහස්සයුත්තංආජඤ්ඤරථං, 

උයයානභූමිංගච්ඡාමසුභූමිංදස්සනායා’ති. ‘එවං භද්දන්තවා’තියඛො, 

භික්ඛයව, මාතලිසඞ්ගාහයකොසක්කස්ස යදවානමින්දස්සපටිස්සුත්වා, 
සහස්සයුත්තං ආජඤ්ඤරථං යයොයජත්වා සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස

පටියවයදසි – ‘යුත්යතො යඛො යත, මාරිස, සහස්සයුත්යතො

ආජඤ්ඤරයථො, යස්ස දානිකාලංමඤ්ඤසී’’’ති.අථයඛො, භික්ඛයව, 
සක්යකො යදවානමින්යදො යවජයන්තපාසාදා ඔයරොහන්යතො අඤ්ජලිං

කත්වා සුදං භික්ඛුසඞ්ඝං නමස්සති. අථ යඛො, භික්ඛයව, මාතලි

සඞ්ගාහයකොසක්කංයදවානමින්දංගාථායඅජ්ඣභාසි – 

‘‘තඤ්හිඑයතනමස්යසයයං, පූතියදහසයානරා; 

නිමුග්ගාකුණපම්යහයත, ඛුප්පිපාසසමප්පිතා. 

‘‘කංනුයතසංපිහයසි, අනාගාරානවාසව; 

ආචාරංඉසිනංබ්රූහි, තංසුයණොමවයචොතවා’’ති. 

‘‘එතංයතසංපිහයාමි, අනාගාරානමාතලි; 

යම්හාගාමාපක්කමන්ති, අනයපක්ඛාවජන්තියත. 
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‘‘නයතසංයකොට්යඨඔයපන්ති, නකුම්භි [නකුම්භා (සයා.කං..).

ක.   නකයළොපියං [ඛයළොපියං (සී.  ; 

පරනිට්ඨිතයමසානා [පරනිට්ඨිතයමසනා (සයා. කං. ක.  , යතන
යායපන්තිසුබ්බතා. 

‘‘සුමන්තමන්තියනො ධීරා, තුණ්හීභූතා සමඤ්චරා; 

යදවාවිරුද්ධාඅසුයරහි, පුථුමච්චාචමාතලි. 

‘‘අවිරුද්ධාවිරුද්යධසු, අත්තදණ්යඩසුනිබ්බුතා; 

සාදායනසුඅනාදානා, යතනමස්සාමිමාතලී’’ති. 

‘‘යසට්ඨාහිකරයලොකස්මිං, යයත්වංසක්කනමස්සසි; 

අහම්පියතනමස්සාමි, යයනමස්සසිවාසවා’’ති. 

‘‘ඉදං වත්වානමඝවා, යදවරාජාසුජම්පති; 

භික්ඛුසඞ්ඝංනමස්සිත්වා, පමුයඛොරථමාරුහී’’ති. 

දුතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං– 

යදවා පන [ව තපයදන (සී. සයා. කං.   තයයො වුත්තා, දලිද්දඤ්ච

රාමයණයයකං; 

යජමානඤ්චවන්දනා, තයයොසක්කනමස්සනාති. 

3. තති වග්යගො 

1. යඡත්වාසුත්තං 

267. සාවත්ථියං යජතවයන. අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො

යයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං අට්ඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛොසක්යකො යදවානමින්යදො
භගවන්තංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කංසුයඡත්වාසුඛංයසති, කංසුයඡත්වානයසොචති; 

කස්සස්සුඑකධම්මස්ස, වධංයරොයචසියගොතමා’’ති. 

‘‘යකොධංයඡත්වාසුඛංයසති, යකොධංයඡත්වානයසොචති; 

යකොධස්සවිසමූලස්ස, මධුරග්ගස්සවාසව; 

වධංඅරියාපසංසන්ති, තඤ්හියඡත්වානයසොචතී’’ති. 
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2. දුබ්බණ්ණි සුත්තං 

268. සාවත්ථියං යජතවයන. තත්ර යඛො…යප.… එතදයවොච –

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අඤ්ඤතයරො යක්යඛො දුබ්බණ්යණො
ඔයකොටිමයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස ආසයන නිසින්යනො

අයහොසි.තත්රසුදං, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා උජ්ඣායන්තිඛියයන්ති

විපායචන්ති– ‘අච්ඡරියංවතයභො, අබ්භුතංවත, යභො!අයං යක්යඛො
දුබ්බණ්යණො ඔයකොටිමයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස ආසයන

නිසින්යනො’’’ති! යථා යථා යඛො, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා

උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති විපායචන්ති, තථා තථා යසො යක්යඛො
අභිරූපතයරොයචවයහොතිදස්සනීයතයරොචපාසාදිකතයරො ච. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා යයන සක්යකො

යදවානමින්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා සක්කං

යදවානමින්දං එතදයවොචුං – ‘ඉධ යත, මාරිස, අඤ්ඤතයරො යක්යඛො
දුබ්බණ්යණො ඔයකොටිමයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස ආසයන

නිසින්යනො. තත්රසුදං, මාරිස, යදවාතාවතිංසාඋජ්ඣායන්තිඛියයන්ති

විපායචන්ති – අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතං වත, යභො! අයංයක්යඛො
දුබ්බණ්යණො ඔයකොටිමයකො සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස ආසයන

නිසින්යනොති. යථා යථා යඛො, මාරිස, යදවා උජ්ඣායන්ති ඛියයන්ති

විපායචන්ති, තථා තථා යසො යක්යඛො අභිරූපතයරො යචව යහොති 

දස්සනීයතයරො ච පාසාදිකතයරො චාති. යසො හි නූන, මාරිස, 
යකොධභක්යඛො යක්යඛොභවිස්සතී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො යයන යසො

යකොධභක්යඛො යක්යඛො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකංසං
උත්තරාසඞ්ගං කරිත්වා දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලං පථවියං නිහන්ත්වා
යයන යසො යකොධභක්යඛො යක්යඛො යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා

තික්ඛත්තුං නාමං සායවති – ‘සක්යකොහං මාරිස, යදවානමින්යදො, 

සක්යකොහං, මාරිස, යදවානමින්යදො’ති. යථා යථා යඛො, භික්ඛයව, 

සක්යකො යදවානමින්යදො නාමං සායවසි, තථා තථා යසො යක්යඛො 
දුබ්බණ්ණතයරොයචවඅයහොසිඔයකොටිමකතයරො ච. දුබ්බණ්ණතයරො

යචව හුත්වා ඔයකොටිමකතයරො ච තත්යථවන්තරධායී’’ති. අථ යඛො, 

භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සයක ආසයන නිසීදිත්වා යදයව
තාවතිංයසඅනුනයමායනොතායංයවලායංඉමා ගාථායයොඅභාසි– 

‘‘න සූපහතචිත්යතොම්හි, නාවත්යතන සුවානයයො; 

නයවොචිරාහංකුජ්ඣාමි, යකොයධොමයිනාවතිට්ඨති. 

‘‘කුද්ධාහංනඵරුසංබූ්රමි, නචධම්මානිකත්තයය; 
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සන්නිග්ගණ්හාමිඅත්තානං, සම්පස්සංඅත්ථමත්තයනො’’ති. 

3. සම්බරිමා ාසුත්තං 

269. සාවත්ථියං…යප.… භගවා එතදයවොච – ‘‘භූතපුබ්බං, 

භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො ආබාධියකො අයහොසි දුක්ඛියතො

බාළ්හගිලායනො. අථ යඛො භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො යයන

යවපචිත්තිඅසුරින්යදො යතනුපසඞ්කමිගිලානපුච්ඡයකො. අද්දසායඛො, 

භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො සක්කං යදවානමින්දං දූරයතොව 
ආගච්ඡන්තං.දිස්වානසක්කංයදවානමින්දංඑතදයවොච–‘තිකච්ඡමං

යදවානමින්දා’ති. ‘වායචහි මං, යවපචිත්ති, සම්බරිමාය’න්ති. ‘න

තාවාහංවායචමි, යාවාහං, මාරිස, අසුයරපටිපුච්ඡාමී’’’ති. ‘‘අථයඛො, 

භික්ඛයව, යවපචිත්ති අසුරින්යදො අසුයර පටිපුච්ඡි – ‘වායචමහං, 

මාරිසා, සක්කංයදවානමින්දංසම්බරිමාය’න්ති? ‘මා යඛොත්වං, මාරිස, 

වායචසිසක්කංයදවානමින්දංසම්බරිමාය’’’න්ති.අථයඛො, භික්ඛයව, 

යවපචිත්තිඅසුරින්යදොසක්කංයදවානමින්දංගාථාය අජ්ඣභාසි – 

‘‘මායාවී මඝවාසක්ක, යදවරාජසුජම්පති; 

උයපතිනිරයංයඝොරං, සම්බයරොවසතංසම’’න්ති. 

4. අච්ෙ සුත්තං 

270. සාවත්ථියං…යප.…ආරායම.යතනයඛොපනසමයයනද්යව
භික්ඛූ සම්පයයොයජසුං.තයත්රයකොභික්ඛුඅච්චසරා.අථයඛොයසොභික්ඛු

තස්සභික්ඛුයනො සන්තියකඅච්චයංඅච්චයයතොයදයසති; යසොභික්ඛු
නප්පටිග්ගණ්හාති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භගවා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයතභික්ඛූභගවන්තං

එතදයවොචුං–‘‘ඉධ, භන්යත, ද්යවභික්ඛූසම්පයයොයජසුං, තයත්රයකො

භික්ඛු අච්චසරා. අථ යඛො යසො, භන්යත, භික්ඛු තස්ස භික්ඛුයනො

සන්තියක අච්චයං අච්චයයතො යදයසති, යසො භික්ඛු 
නප්පටිග්ගණ්හාතී’’ති. 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, බාලා.යයොචඅච්චයංඅච්චයයතොනපස්සති, 

යයො චඅච්චයංයදයසන්තස්සයථාධම්මංනප්පටිග්ගණ්හා’’ති–ඉයම

යඛො, භික්ඛයව, ද්යව බාලා. ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, පණ්ඩිතා. යයො ච

අච්චයංඅච්චයයතොපස්සති, යයොචඅච්චයං යදයසන්තස්සයථාධම්මං

පටිග්ගණ්හා’’ති–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, ද්යවපණ්ඩිතා. 
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‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සක්යකො යදවානමින්යදො සුධම්මායං
සභායං යදයවතාවතිංයස අනුනයමායනො තායං යවලායං ඉමං ගාථං

අභාසි – 

‘‘යකොයධො යවොවසමායාතු, මාචමිත්යතහියවො ජරා; 

අගරහියංමාගරහිත්ථ, මාචභාසිත්ථයපසුණං; 

අථපාපජනංයකොයධො, පබ්බයතොවාභිමද්දතී’’ති. 

5. අක්යකොධසුත්තං 

271. එවං යම සුතං – එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා

භික්ඛූ…යප.… භගවා එතදයවොච – ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සක්යකො
යදවානමින්යදො සුධම්මායං සභායං යදයව තාවතිංයස අනුනයමායනො
තායං යවලායංඉමංගාථංඅභාසි– 

‘‘මා යවොයකොයධොඅජ්ඣභවි, මාචකුජ්ඣිත්ථ කුජ්ඣතං; 

අක්යකොයධො අවිහිංසා ච, අරියයසු ච පටිපදා [වසතීසදා (සී. සයා.

කං..).  ; 

අථපාපජනංයකොයධො, පබ්බයතොවාභිමද්දතී’’ති. 

තතියයොවග්යගො. 

තස්සුද්දානං – 

යඡත්වාදුබ්බණ්ණියමායා, අච්චයයනඅයකොධයනො; 

යදසිතංබුද්ධයසට්යඨන, ඉදඤ්හිසක්කපඤ්චකන්ති. 

සක්කසංයුත්තංසමත්තං. 

සගාථාවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යදවතා යදවපුත්යතොච, රාජාමායරොච භික්ඛුනී; 

බ්රහ්මාබ්රාහ්මණවඞ්ගීයසො, වනයක්යඛනවාසයවොති. 

සගාථාවග්ගසංයුත්තපාළිනිට්ඨිතා. 
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