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නයමොතස්සෙ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

දසකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ආනිසංසවග්ය ො 

1. කිමත්ථියසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං ෙ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන ෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාෙ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛො ආයස්මාආනන්යදොෙ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිමත්ථියානි, ෙන්යත, කුසලානි සීලානි කිමානිසංසානී’’ති? 
‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානි යඛො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි 
අවිප්පටිසාරානිසංසානී’’ති. 

‘‘අවිප්පටිසායරො පන, ෙන්යත, කිමත්ථියයො කිමානිසංයසො’’ති? 
‘‘අවිප්පටිසායරො යඛො, ආනන්ද, පායමොජ්ජත්යථො පායමොජ්ජානිසංයසො’’ති 
[පාමුජ්ජත්යථොපාමුජ්ජානිසංයසොති(සී.සයා..).අඅ.නි. 11.1]. 

‘‘පායමොජ්ජංපන, ෙන්යත, කිමත්ථියංකිමානිසංස’’න්ති? ‘‘පායමොජ්ජං
යඛො, ආනන්ද, .)තත්ථං.)තානිසංස’’න්ති. 

‘‘.)තිපන, ෙන්යත, කිමත්ථියාකිමානිසංසා’’ති? ‘‘.)තියඛො, ආනන්ද, 
පස්සද්ධත්ථාපස්සද්ධානිසංසා’’ති. 

‘‘පස්සද්ධි පන, ෙන්යත, කිමත්ථියා කිමානිසංසා’’ති? ‘‘පස්සද්ධියඛො, 
ආනන්ද, සුඛත්ථා සුඛානිසංසා’’ති. 

‘‘සුඛං පන, ෙන්යත, කිමත්ථියං කිමානිසංස’’න්ති? ‘‘සුඛං යඛො, 
ආනන්ද, සමාධත්ථංසමාධානිසංස’’න්ති. 

‘‘සමාධි පන, ෙන්යත, කිමත්ථියයො කිමානිසංයසො’’ති? ‘‘සමාධි යඛො, 
ආනන්ද, යථාභූතඤාණදස්සනත්යථොයථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො’’ති. 

‘‘යථාභූතඤාණදස්සනං පන, ෙන්යත, කිමත්ථියං කිමානිසංස’’න්ති? 
‘‘යථාභූතඤාණදස්සනං යඛො, ආනන්ද, නිබ්බිදාවිරා ත්ථං 
නිබ්බිදාවිරා ානිසංස’’න්ති. 
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‘‘නිබ්බිදාවිරාය ො පන, ෙන්යත කිමත්ථියයො කිමානිසංයසො’’ති? 
‘‘නිබ්බිදාවිරාය ො යඛො, ආනන්ද, විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථො
විමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො [… නිසංයසොති(සී.ක.අ]. 

‘‘ඉති යඛො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි අවිප්පටිසාරත්ථානි 
අවිප්පටිසාරානිසංසානි; අවිප්පටිසායරො පායමොජ්ජත්යථො 
පායමොජ්ජානිසංයසො; පායමොජ්ජං .)තත්ථං .)තානිසංසං; .)ති පස්සද්ධත්ථා 
පස්සද්ධානිසංසා; පස්සද්ධි සුඛත්ථා සුඛානිසංසා; සුඛං සමාධත්ථං
සමාධානිසංසං; සමාධි යථාභූතඤාණදස්සනත්යථො
යථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො; යථාභූතඤාණදස්සනං නිබ්බිදාවිරා ත්ථං
නිබ්බිදාවිරා ානිසංසං; නිබ්බිදාවිරාය ො විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථො
විමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො. ඉති යඛො, ආනන්ද, කුසලානි සීලානි
අනුපුබ්යබනඅග් ායපයරන්තී’’ති [අරහත්තායපූයරන්තීති (සයා.අ]. පඨමං. 

2. යචතනාකරණීයසුත්තං 

2. [අ.නි.11.2] ‘‘සීලවයතො, භික්ඛයව, සීලසම්පන්නස්සනයචතනාය
කරණීයං– ‘අවිප්පටිසායරොයමඋප්පජ්ජතූ’ති. ධම්මතාඑසා, භික්ඛයව, යං
සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස අවිප්පටිසායරො උප්පජ්ජති. අවිප්පටිසාරිස්ස, 
භික්ඛයව, නයචතනායකරණීයං–‘පායමොජ්ජංයමඋප්පජ්ජතූ’ති. ධම්මතා
එසා, භික්ඛයව, යංඅවිප්පටිසාරිස්සපායමොජ්ජංජායති.පමුදිතස්ස, භික්ඛයව, 
නයචතනාය කරණීයං – ‘.)තියමඋප්පජ්ජතූ’ති.ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, 
යංපමුදිතස්ස.)ති උප්පජ්ජති..)තිමනස්ස, භික්ඛයව, නයචතනායකරණීයං
– ‘කායයො යම පස්සම්ෙතූ’ති. ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යං .)තිමනස්ස 
කායයො පස්සම්ෙති. පස්සද්ධකායස්ස, භික්ඛයව, න යචතනායකරණීයං –
‘සුඛං යවදියාමී’ති. ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යං පස්සද්ධකායයො සුඛං 
යවදියති. සුඛියනො, භික්ඛයව, න යචතනාය කරණීයං – ‘චිත්තං යම
සමාධියතූ’ති. ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යං සුඛියනො චිත්තං සමාධියති.
සමාහිතස්ස, භික්ඛයව, න යචතනාය කරණීයං – ‘යථාභූතං ජානාමි
පස්සාමී’ති. ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යං සමාහියතො යථාභූතං ජානාති 
පස්සති.යථාභූතං, භික්ඛයව, ජානයතොපස්සයතොනයචතනායකරණීයං –
‘නිබ්බින්දාමි විරජ්ජාමී’ති. ධම්මතා එසා, භික්ඛයව, යං යථාභූතං ජානං
පස්සං නිබ්බින්දති විරජ්ජති. නිබ්බින්නස්ස [නිබ්බින්දස්ස (සී. ක.අ], 
භික්ඛයව, විරත්තස්ස න යචතනාය කරණීයං – ‘විමුත්තිඤාණදස්සනං
සච්ඡිකයරොමී’ති. ධම්මතාඑසා, භික්ඛයව, යංනිබ්බින්යනො [නිබ්බින්යදො(සී. 
ක.අ] විරත්යතොවිමුත්තිඤාණදස්සනංසච්ඡිකයරොති. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, නිබ්බිදාවිරාය ො විමුත්තිඤාණදස්සනත්යථො 
විමුත්තිඤාණදස්සනානිසංයසො; යථාභූතඤාණදස්සනං නිබ්බිදාවිරා ත්ථං 
නිබ්බිදාවිරා ානිසංසං; සමාධි යථාභූතඤාණදස්සනත්යථො
යථාභූතඤාණදස්සනානිසංයසො; සුඛං සමාධත්ථං සමාධානිසංසං; පස්සද්ධි
සුඛත්ථා සුඛානිසංසා; .)ති පස්සද්ධත්ථා පස්සද්ධානිසංසා; පායමොජ්ජං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

3 

පටුන 

.)තත්ථං.)තානිසංසං; අවිප්පටිසායරො පායමොජ්ජත්යථොපායමොජ්ජානිසංයසො; 
කුසලානි සීලානි අවිප්පටිසාරත්ථානි අවිප්පටිසාරානිසංසානි. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, ධම්මාධම්යම අභිසන්යදන්ති, ධම්මාධම්යමපරිපූයරන්තිඅපාරා
පාරං  මනායා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමඋපනිසසුත්තං 

3. [අ. නි. 5.24; 11.3] ‘‘දුස්සීලස්ස, භික්ඛයව, සීලවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර අසති
අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති පායමොජ්ජං; පායමොජ්යජ අසති
පායමොජ්ජවිපන්නස්ස හතූපනිසා යහොති .)ති; .)තියා අසති .)තිවිපන්නස්ස 
හතූපනිසායහොතිපස්සද්ධි; පස්සද්ධියාඅසතිපස්සද්ධිවිපන්නස්සහතූපනිසං
යහොති සුඛං; සුයඛ අසති සුඛවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; 
සම්මාසමාධිම්හි අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයන අසති 
යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; 
නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති 
විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, රුක්යඛො
සාඛාපලාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි…
යෙග්ගුපි… සායරොපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
දුස්සීලස්සසීලවිපන්නස්සහතූපනියසොයහොතිඅවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර
අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති…යප.… 
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, භික්ඛයව, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ජං; පායමොජ්යජ සති
පායමොජ්ජසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති .)ති; .)තියා සති
.)තිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පස්සද්ධි; පස්සද්ධියා සති 
පස්සද්ධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සුඛං; සුයඛ සති 
සුඛසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති 
යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයන සති
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
රුක්යඛො සාඛාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, 
තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපිපාරිපූරිං  ච්ඡති.එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති අවිප්පටිසායරො; 
අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං
යහොති…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.තතියං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

4 

පටුන 

4. දුතියඋපනිසසුත්තං 

4. [අ.නි. 11.4] තත්රයඛොආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූආමන්යතසි –
‘‘දුස්සීලස්ස, ආවුයසො, සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො; 
අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති…යප.…
විමුත්තිඤාණදස්සනං.යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්යඛොසාඛාපලාසවිපන්යනො. 
තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි… යෙග්ගුපි… සායරොපි න
පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ආවුයසො, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර අසති
අවිප්පටිසාරවිපන්නස්සහතූපනිසංයහොති…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, ආවුයසො, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්නං යහොති…යප. … විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, 
ආවුයසො, රුක්යඛො සාඛාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි පාරිපූරිං
 ච්ඡති, තයචොපි… යෙග්ගුපි… සායරොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, 
ආවුයසො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්නංයහොති…යප.…විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. තතියඋපනිසසුත්තං 

5. [අ. නි. 11.5] තත්ර යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘දුස්සීලස්ස, ආවුයසො, සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො; 
අවිප්පටිසායර අසති අවිප්පටිසාරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති පායමොජ්ජං; 
පායමොජ්යජඅසති පායමොජ්ජවිපන්නස්සහතූපනිසායහොති.)ති; .)තියාඅසති
.)තිවිපන්නස්ස හතූපනිසා යහොති පස්සද්ධි; පස්සද්ධියා අසති
පස්සද්ධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සුඛං; සුයඛ අසති සුඛවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති 
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්යඛො
සාඛාපලාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි…
යෙග්ගුපි… සායරොපිනපාරිපූරිං ච්ඡති.එවයමවංයඛො, ආවුයසො, දුස්සීලස්ස
සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර අසති
අවිප්පටිසාරවිපන්නස්සහතූපනිසං යහොති…යප.…විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, ආවුයසො, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
අවිප්පටිසායරො; අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති පායමොජ්ජං; පායමොජ්යජ සති
පායමොජ්ජසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති .)ති; .)තියා සති
.)තිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නා යහොති පස්සද්ධි; පස්සද්ධියා සති 
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පස්සද්ධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සුඛං; සුයඛ සති
සුඛසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයන සති 
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, ආවුයසො, 
රුක්යඛො සාඛාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, 
තයචොපි…යෙග්ගුපි…සායරොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ආවුයසො, 
සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති අවිප්පටිසායරො; 
අවිප්පටිසායර සති අවිප්පටිසාරසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං 
යහොති…යප.…විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. සමාධිසුත්තං 

6. [අ. නි. 11.18] අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන ෙ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො 
ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සියා නු යඛො, ෙන්යත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායෙො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී [පඨවිසඤ්ඤී (සී.අ, 
පඨවීසඤ්ඤී (සයා.අ] අස්ස, නආපස්මිංආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතජස්මිං
යතයජොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤී ච පන අස්සා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ද, භික්ඛුයනො තථාරූයපො 
සමාධිපටිලායෙො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං 
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතජස්මිං යතයජොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, න ආකාසානඤ්චායතයනආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති. 

‘‘යථාකථංපන, ෙන්යත, සියාභික්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායෙො
යථා යනවපථවියංපථවිසඤ්ඤීඅස්ස, නආපස්මිංආයපොසඤ්ඤීඅස්සන
යතජස්මිං යතයජොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං වායයොසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායත්තයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
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යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛුඑවංසඤ්ඤීයහොති–‘එතංසන්තංඑතංපණීතං යදිදං
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධො නිබ්බාන’න්ති. එවං යඛො, ආනන්ද, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායෙො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතජස්මිං යතයජොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං 
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, නආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සාරිපුත්තසුත්තං 

7. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘සියා නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛුයනො තථාරූයපො
සමාධිපටිලායෙො යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අස්ස, න ආපස්මිං
ආයපොසඤ්ඤී අස්ස, න යතජස්මිං යතයජොසඤ්ඤී අස්ස, න වායස්මිං
වායයොසඤ්ඤීඅස්ස, නආකාසානඤ්චායතයන ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී 
අස්ස, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අස්ස, න
ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අස්ස, න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයනයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤීඅස්ස, 
න ඉධයලොයක ඉධයලොකසඤ්ඤී අස්ස, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤීචපනඅස්සා’’ති? 

‘‘සියා, ආවුයසොආනන්ද, භික්ඛුයනොතථාරූයපො සමාධිපටිලායෙොයථා
යනවපථවියංපථවිසඤ්ඤීඅස්ස…යප.…නපරයලොයකපරයලොකසඤ්ඤී
අස්ස; සඤ්ඤී චපනඅස්සා’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, ආවුයසො සාරිපුත්ත, සියා භික්ඛුයනො තථාරූයපො 
සමාධිපටිලායෙොයථායනවපථවියංපථවිසඤ්ඤීඅස්ස…යප.…සඤ්ඤීච
පන අස්සා’’ති? ‘‘එකමිදාහං, ආවුයසො ආනන්ද, සමයං ඉයධව සාවත්ථියං
විහරාමිඅන්ධවනස්මිං.තත්ථාහං [අථාහං(ක.අ] තථාරූපංසමාධිංසමාපජ්ජිං 
[පටිලොමි (ක.අ] යථා යනව පථවියං පථවිසඤ්ඤී අයහොසිං, න ආපස්මිං 
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පටුන 

ආයපොසඤ්ඤීඅයහොසිං, නයතජස්මිංයතයජොසඤ්ඤීඅයහොසිං, නවායස්මිං
වායයොසඤ්ඤී අයහොසිං, න ආකාසානඤ්චායතයන
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤී අයහොසිං, න විඤ්ඤාණඤ්චායතයන 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤී අයහොසිං, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතයන
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අයහොසිං, න යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතයන
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤී අයහොසිං, න ඉධයලොයක
ඉධයලොකසඤ්ඤී අයහොසිං, න පරයලොයක පරයලොකසඤ්ඤී අයහොසිං; 
සඤ්ඤීචපනඅයහොසි’’න්ති. 

‘‘කිංසඤ්ඤීපනායස්මාසාරිපුත්යතො [කිංසඤ්ඤී පනාවුයසොසාරිපුත්ත
(ක.අ] තස්මිංසමයයඅයහොසී’’ති? ‘‘ෙවනියරොයධොනිබ්බානං ෙවනියරොයධො
නිබ්බාන’’න්ති යඛො යම, ආවුයසො, අඤ්ඤාවසඤ්ඤාඋප්පජ්ජති අඤ්ඤාව
සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. යසයයථාපි, ආවුයසො, සකලිකග්ගිස්ස ඣායමානස්ස
අඤ්ඤාව අච්චි උප්පජ්ජති අඤ්ඤාව අච්චි නිරුජ්ඣති; එවයමවං යඛො, 
ආවුයසො, ‘ෙවනියරොයධො නිබ්බානං ෙවනියරොයධො නිබ්බාන’න්ති අඤ්ඤාව
සඤ්ඤා උප්පජ්ජති අඤ්ඤාව සඤ්ඤා නිරුජ්ඣති. ‘ෙවනියරොයධො
නිබ්බාන’න්ති [නිබ්බානං (සී. ක.අ] සඤ්ඤී ච පනාහං, ආවුයසො, තස්මිං
සමයය අයහොසි’’න්ති.සත්තමං. 

8. ඣානසුත්තං 

8. ‘‘සද්යධො ච [ඉමස්මිං වායකය අයං ච කායරො නත්ථි
සයාමයපොත්ථයක], භික්ඛයව, භික්ඛුයහොති, යනොච [යනො (සයා.අඑවමුපරිපි.
අ. නි. 8.71] සීලවා; එවං යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතනතං
අඞ් ංපරිපූයරතබ්බං–‘කින්තාහංසද්යධො චඅස්සං, සීලවාචා’ති!යයතොච
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යධො චයහොතිසීලවා ච, එවං යසො යතනඞ්ය න
පරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති සීලවා ච, යනො ච
බහුස්සුයතො…යප.…බහුස්සුයතොච, යනොචධම්මකථියකො…ධම්මකථියකො
ච, යනොච පරිසාවචයරො…පරිසාවචයරොච, යනොචවිසාරයදොපරිසායධම්මං
යදයසති… විසාරයදො ච පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනො ච විනයධයරො…
විනයධයරො ච, යනො ච ආරඤ්ඤියකො [ආරඤ්ඤයකො (ක.අ] 
පන්තයසනාසයනො…ආරඤ්ඤියකොචපන්තයසනාසයනො, යනොච චතුන්නං
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී… චතුන්නඤ්ච ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභීයහොති අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, යනොච
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යසො යතනඞ්ය න 
අපරිපූයරොයහොති.යතනතංඅඞ් ංපරිපූයරතබ්බං – ‘කින්තාහංසද්යධොච
අස්සං, සීලවා ච, බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයදො
ච පරිසාය ධම්මං යදයසයයං, විනයධයරො ච, ආරඤ්ඤියකො ච
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පන්තයසනාසයනො, චතුන්නඤ්ච ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අස්සං අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, 
ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, සීලවා ච, 
බහුස්සුයතො ච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයදොචපරිසාය ධම්මං
යදයසති, විනයධයරො ච, ආරඤ්ඤියකො ච පන්තයසනාසයනො, චතුන්නඤ්ච
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති 
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති; එවං යසො යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සමන්තපාසාදියකො ච යහොති
සබ්බාකාරපරිපූයරොචා’’ති.අට්ඨමං. 

9. සන්තවියමොක්ඛසුත්තං 

9. ‘‘සද්යධොච, භික්ඛයව, භික්ඛුයහොති, යනොචසීලවා…යප.… සීලවා
ච, යනො ච බහුස්සුයතො… බහුස්සුයතො ච, යනො ච ධම්මකථියකො…
ධම්මකථියකොච, යනො චපරිසාවචයරො…පරිසාවචයරොච, යනොචවිසාරයදො
පරිසාය ධම්මං යදයසති… විසාරයදො ච පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනො ච
විනයධයරො… විනයධයරො ච, යනො චආරඤ්ඤියකො පන්තයසනාසයනො…
ආරඤ්ඤියකො ච පන්තයසනාසයනො, යනො ච යය යත සන්තා වියමොක්ඛා
අතික්කම්ම රූයපආරුප්පායතකායයනඵුසිත්වාවිහරති…යයයතසන්තා
වියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයප ආරුප්පා යතචකායයනඵුසිත්වාවිහරති, යනො
චආසවානංඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යසො යතනඞ්ය න
අපරිපූයරොයහොති.යතනතංඅඞ් ංපරිපූයරතබ්බං – ‘කින්තාහංසද්යධොච
අස්සං, සීලවාච, බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයදො
ච පරිසාය ධම්මං යදයසයයං, විනයධයරො ච, ආරඤ්ඤියකො ච
පන්තයසනාසයනො, යය යතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පා
යත ච කායයන ඵුසිත්වා විහයරයයං, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, සීලවා ච, 
බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයදොචපරිසායධම්මං
යදයසති, විනයධයරො ච, ආරඤ්ඤියකො ච පන්තයසනාසයනො, යය යත
සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා යත ච කායයන ඵුසිත්වා
විහරති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං 
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති; එවංයසො
යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
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සමන්නා යතො භික්ඛු සමන්තපාසාදියකො ච යහොති සබ්බාකාරපරිපූයරො
චා’’ති.නවමං. 

10. විජ්ජාසුත්තං 

10. ‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති, යනො ච සීලවා. එවං යසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං – 
‘කින්තාහංසද්යධොචඅස්සංසීලවාචා’ති.යයතො චයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සද්යධොචයහොති, සීලවාච, එවංයසොයතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති සීලවා ච, යනො ච බහුස්සුයතො 
බහුස්සුයතොච, යනොචධම්මකථියකොධම්මකථියකොච, යනොචපරිසාවචයරො
පරිසාවචයරො ච, යනො ච විසාරයදො පරිසාය ධම්මං යදයසති විසාරයදො ච
පරිසාය ධම්මං යදයසති, යනො ච විනයධයරො විනයධයරො ච, යනො ච
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. අයනකවිහිතඤ්ච…යප.… පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යනො ච
දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… 
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති දිබ්යබන ච චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති, යනොච
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යසො
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං –
‘කින්තාහං සද්යධො ච අස්සං, සීලවා ච, බහුස්සුයතො ච, ධම්මකථියකො ච, 
පරිසාවචයරො ච, විසාරයදො ච පරිසාය ධම්මං යදයසයයං, විනයධයරො ච, 
අයනකවිහිතඤ්ච පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයයං, යසයයථිදං, එකම්පි ජාතිං
ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයයං, දිබ්යබන ච චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත පජායනයයං, 
ආසවානඤ්චඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, සීලවා ච, 
බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයදොචපරිසායධම්මං
යදයසති, විනයධයරො ච, අයනකවිහිතඤ්ච පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 
යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං
සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, දිබ්යබන ච චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයසො
යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති. ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු සමන්තපාසාදියකො ච යහොති සබ්බාකාරපරිපූයරො
චා’’ති. දසමං. 
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පටුන 

ආනිසංසවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කිමත්ථියංයචතනාච, තයයොඋපනිසාපිච; 
සමාධිසාරිපුත්යතොච, ඣානංසන්යතනවිජ්ජයාති. 

2. නාථවග්ය ො 

1. යසනාසනසුත්තං 

11. ‘‘පඤ්චඞ් සමන්නා යතො, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්චඞ් සමන්නා තං 
යසනාසනං යසවමායනො ෙජමායනො නචිරස්යසවආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහයරයය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යධොයහොති; සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං–‘ඉතිපියසො
ෙ වා…යප.… ෙ වා’ති; අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො, 
සමයවපාකිනියා  හණියා සමන්නා යතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය
මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය; අසයඨො යහොති අමායාවී, යථාභූතං අත්තානං 
ආවිකත්තා සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා සබ්රහ්මචාරීසු; ආරද්ධවීරියයො විහරති, 
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය; ථාමවා
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා යහොති, 
උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා 
දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යසනාසනං පඤ්චඞ් සමන්නා තං යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, යසනාසනංනාතිදූරංයහොතිනාච්චාසන්නං මනා මනසම්පන්නං
දිවා අප්පාකිණ්ණං රත්තිං අප්පසද්දං අප්පනිග්යඝොසං 
අප්පඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ෙස්සං [අප්පඩංස…සිරිංසපසම්ෙස්සං (සී.
සයා. .).අ]; තස්මිං යඛො පන යසනාසයන විහරන්තස්ස අප්පකසියරන 
උප්පජ්ජන්ති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛාරා; 
තස්මිංයඛොපන යසනාසයනයථරාභික්ඛූවිහරන්තිබහුස්සුතාආ තා මා
ධම්මධරා විනයධරා මාතිකාධරා; යත කායලන කාලං උපසඞ්කමිත්වා
පරිපුච්ඡති පරිපඤ්හති–‘ඉදං, ෙන්යත, කථං, ඉමස්සයකොඅත්යථො’ති; තස්ස
යත ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව විවරන්ති අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානිං
කයරොන්ති අයනකවිහියතසු ච කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං
පටිවියනොයදන්ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, යසනාසනං පඤ්චඞ් සමන්නා තං
යහොති. පඤ්චඞ් සමන්නා යතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
පඤ්චඞ් සමන්නා තං යසනාසනං යසවමායනො ෙජමායනො නචිරස්යසව 
ආසවානංඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයයා’’ති. පඨමං. 
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2. පඤ්චඞ් සුත්තං 

12. ‘‘පඤ්චඞ් විප්පහීයනො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් සමන්නා යතො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය‘යකවලීවුසිතවා උත්තමපුරියසො’තිවුච්චති.කථඤ්ච, 
භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් විප්පහීයනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
කාමච්ඡන්යදො පහීයනො යහොති, බයාපායදො පහීයනො යහොති, ථිනමිද්ධං 
[ථීනමිද්ධං(සී.සයා..).අ] පහීනංයහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහීනංයහොති, 
විචිකිච්ඡා පහීනා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් විප්පහීයනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අයසයඛන සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, 
අයසයඛන සමාධික්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන
පඤ්ඤාක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන විමුත්තික්ඛන්යධන
සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන 
සමන්නා යතොයහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්චඞ් සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘පඤ්චඞ් විප්පහීයනො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් සමන්නා යතො
ඉමස්මිංධම්මවිනයය‘යකවලීවුසිතවාඋත්තමපුරියසො’ති වුච්චති. 

‘‘කාමච්ඡන්යදොචබයාපායදො, ථිනමිද්ධඤ්චභික්ඛුයනො; 
උද්ධච්චංවිචිකිච්ඡාච, සබ්බයසොවනවිජ්ජති. 

‘‘අයසයඛන චසීයලන, අයසයඛනසමාධිනා; 
විමුත්තියාචසම්පන්යනො, ඤායණනචතථාවියධො. 

‘‘සයවපඤ්චඞ් සම්පන්යනො, පඤ්චඅඞ්ය  [පඤ්චඞ් ානි(සයා.අ] 
විවජ්ජයං [විවජ්ජිය (ක.අ]; 
ඉමස්මිංධම්මවිනයය, යකවලීඉතිවුච්චතී’’ති.දුතියං; 

3. සංයයොජනසුත්තං 

13. ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, සංයයොජනානි. කතමානි දස? 
පඤ්යචොරම්ොගියානි සංයයොජනානි, පඤ්චුද්ධම්ොගියානි සංයයොජනානි.
කතමානි පඤ්යචොරම්ොගියානි සංයයොජනානි? සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 
සීලබ්බතපරාමායසො, කාමච්ඡන්යදො, බයාපායදො – ඉමානි
පඤ්යචොරම්ොගියානිසංයයොජනානි. 

‘‘කතමානිපඤ්චුද්ධම්ොගියානිසංයයොජනානි? රූපරාය ො, අරූපරාය ො, 
මායනො, උද්ධච්චං, අවිජ්ජා – ඉමානි පඤ්චුද්ධම්ොගියානි සංයයොජනානි.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දසසංයයොජනානී’’ති.තතියං. 
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4. යචයතොඛිලසුත්තං 

14. ‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා පඤ්ච
යචයතොඛිලාඅප්පහීනාපඤ්චයචතයසොවිනිබන්ධාඅසමුච්ඡින්නා, තස්සයා 
රත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡතිහානියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසුයනො
වුද්ධි. 

‘‘කතමස්ස පඤ්ච යචයතොඛිලා අප්පහීනා යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සත්ථරි කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති. යයො යසො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ථරි කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, 
තස්සචිත්තංන නමතිආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චායපධානාය.යස්ස
චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං
පඨයමොයචයතොඛියලොඅප්පහීයනො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යම කඞ්ඛති…යප.… සඞ්යඝ 
කඞ්ඛති…සික්ඛායකඞ්ඛති…සබ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොතිඅනත්තමයනො
ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො.යයොයසො, භික්ඛයව, භික්ඛුසබ්රහ්මචාරීසුකුපියතො
යහොති අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං පඤ්චයමො
යචයතොඛියලො අප්පහීයනො යහොති. ඉමස්ස පඤ්ච යචයතොඛිලා අප්පහීනා
යහොන්ති. 

‘‘කතමස්ස පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා අසමුච්ඡින්නා යහොන්ති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුකායමසුඅවීතරාය ොයහොතිඅවි තච්ඡන්යදොඅවි තයපයමො
අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො. යයො යසො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු කායමසු අවීතරාය ො යහොති අවි තච්ඡන්යදො අවි තයපයමො
අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො අවි තතණ්යහො, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං පඨයමො 
යචතයසොවිනිබන්යධොඅසමුච්ඡින්යනොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයඅවීතරාය ොයහොති…යප.…රූයප 
අවීතරාය ො යහොති…යප.… යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා
යසයයසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො විහරති… අඤ්ඤතරං
යදවනිකායංපණිධායබ්රහ්මචරියංචරති– ‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවා
තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා ෙවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති.
යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං
චරති – ‘ඉමිනාහං සීයලන වා වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා
යදයවො වා ෙවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං පඤ්චයමො
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යචතයසොවිනිබන්යධො අසමුච්ඡින්යනො යහොති. ඉමස්ස පඤ්ච
යචතයසොවිනිබන්ධාඅසමුච්ඡින්නායහොන්ති. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා ඉයම පඤ්ච
යචයතොඛිලා අප්පහීනා ඉයම පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා අසමුච්ඡින්නා, 
තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති හානියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු 
ධම්යමසුයනොවුද්ධි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කාළපක්යඛචන්දස්සයාරත්තිවා දිවයසො වා
ආ ච්ඡති, හායයතව වණ්යණන හායති මණ්ඩයලන හායතිආොය හායති
ආයරොහපරිණායහන; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යස්සකස්සචිභික්ඛුස්සවා
භික්ඛුනියා වා ඉයම පඤ්ච යචයතොඛිලා අප්පහීනා ඉයම පඤ්ච
යචතයසොවිනිබන්ධාඅසමුච්ඡින්නා, තස්සයා රත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති
හානියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු යනොවුද්ධි. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා පඤ්ච 
යචයතොඛිලා පහීනා පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා සුසමුච්ඡින්නා, තස්ස යා
රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු
යනොපරිහානි. 

‘‘කතමස්ස පඤ්චයචයතොඛිලාපහීනායහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සත්ථරි න කඞ්ඛති න විචිකිච්ඡති, අධිමුච්චති සම්පසීදති. යයො යසො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ථරි න කඞ්ඛති න විචිකිච්ඡති අධිමුච්චති සම්පසීදති, 
තස්ස චිත්තං නමති ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස
චිත්තං නමති ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, එවමස්සායං
පඨයමොයචයතොඛියලොපහීයනො යහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යම නකඞ්ඛති…යප.… සඞ්යඝ න 
කඞ්ඛති… සික්ඛාය න කඞ්ඛති … සබ්රහ්මචාරීසු න කුපියතො යහොති 
අත්තමයනො න ආහතචිත්යතො න ඛිලජායතො. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීසු න කුපියතො යහොති අත්තමයනො න ආහතචිත්යතො න
ඛිලජායතො, තස්සචිත්තං නමතිආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චායපධානාය.
යස්ස චිත්තං නමති ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, 
එවමස්සායං පඤ්චයමො යචයතොඛියලො පහීයනො යහොති. ඉමස්ස පඤ්ච
යචයතොඛිලා පහීනායහොන්ති. 

‘‘කතමස්ස පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා සුසමුච්ඡින්නා යහොන්ති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායමසු වීතරාය ො යහොති වි තච්ඡන්යදො වි තයපයමො
වි තපිපායසො වි තපරිළායහො වි තතණ්යහො. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු
කායමසු වීතරාය ො යහොති වි තච්ඡන්යදො වි තයපයමො වි තපිපායසො
වි තපරිළායහොවි තතණ්යහො, තස්සචිත්තංනමති ආතප්පායඅනුයයො ාය
සාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයො ාය සාතච්චාය
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පධානාය, එවමස්සායං පඨයමො යචතයසොවිනිබන්යධො සුසමුච්ඡින්යනො
යහොති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුකායයවීතරාය ොයහොති…යප.…රූයප 
වීතරාය ො යහොති …යප.… න යාවදත්ථං උදරාවයදහකං භුඤ්ජිත්වා 
යසයයසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො විහරති, න අඤ්ඤතරං
යදවනිකායංපණිධාය බ්රහ්මචරියංචරති–‘ඉමිනාහංසීයලනවාවයතනවා
තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා ෙවිස්සාමි යදවඤ්ඤතයරො වා’ති.
යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛුන අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය…යප.…
යදවඤ්ඤතයරොවාති, තස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චාය 
පධානාය.යස්සචිත්තංනමතිආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චායපධානාය, 
එවමස්සායං පඤ්චයමො යචතයසොවිනිබන්යධො සුසමුච්ඡින්යනො යහොති.
ඉමස්සපඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධාසුසමුච්ඡින්නායහොන්ති. 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා ඉයම පඤ්ච
යචයතොඛිලා පහීනා ඉයම පඤ්ච යචතයසොවිනිබන්ධා සුසමුච්ඡින්නා, තස්ස
යාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡතිවුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා කුසයලසුධම්යමසු
යනොපරිහානි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ජුණ්හපක්යඛචන්දස්සයාරත්තිවා දිවයසොවා
ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතවවණ්යණනවඩ්ඪතිමණ්ඩයලනවඩ්ඪතිආොයවඩ්ඪති 
ආයරොහපරිණායහන; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යස්සකස්සචිභික්ඛුස්සවා
භික්ඛුනියා වා ඉයම පඤ්ච යචයතොඛිලා පහීනා ඉයම පඤ්ච
යචතයසොවිනිබන්ධාසුසමුච්ඡින්නා, තස්සයා රත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසුයනො පරිහානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අප්පමාදසුත්තං 

15. ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා චතුප්පදා වා
බහුප්පදා වා රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා 
යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි කුසලා ධම්මා, 
සබ්යබයතඅප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා.අප්පමායදොයතසං [යතසං
ධම්මානං(සී.ක.අසං.නි. 5.139] අග් මක්ඛායති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානිකානිචි ජඞ් ලානං [ජඞ් මානං (සී. .).අ
සං.නි.5.139] පාණානංපදජාතානි, සබ්බානි තානිහත්ථිපයදසයමොධානං
 ච්ඡන්ති, හත්ථිපදං යතසං අග් මක්ඛායති, යදිදං මහන්තත්යතන; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත
අප්පමාදමූලකාඅප්පමාදසයමොසරණා.අප්පමායදොයතසංඅග් මක්ඛායති. 
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පටුන 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයො සබ්බාතා
කූටඞ් මා කූටනින්නා කූටසයමොසරණා, කූයටො තාසං අග් මක්ඛායති; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත 
අප්පමාදමූලකාඅප්පමාදසයමොසරණා.අප්පමායදොයතසංඅග් මක්ඛායති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි මූල න්ධා, කාළානුසාරියං යතසං
අග් මක්ඛායති; එවයමවංයඛො භික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයයකචිසාර න්ධා, යලොහිතචන්දනංයතසං 
අග් මක්ඛායති; එවයමවංයඛොභික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි පුප්ෙ න්ධා, වස්සිකං යතසං 
අග් මක්ඛායති; එවයමවංයඛොභික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යය යකචි ඛුද්දරාජායනො [කුඩ්ඩරාජායනො (සී.
සයා. .).අ, කුට්ටරාජායනො, කූටරාජායනො (ක.අ අ. නි. 6.53], සබ්යබ යත
රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස අනුයන්තා ෙවන්ති, රාජා යතසං චක්කවත්තී
අග් මක්ඛායති; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචි තාරකරූපානං පො, සබ්බා තා 
චන්දප්පොයකලංනාග්ඝන්තියසොළසිං, චන්දප්පොතාසංඅග් මක්ඛායති; 
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරදසමයය විද්යධ වි තවලාහයක යදයව 
ආදිච්යචො නෙං අබ්භුස්සක්කමායනො [අබ්භුස්සුක්කමායනො (සී.අ සං. නි.
5.146-148] සබ්බං ආකාස තං තම තං අභිවිහච්ච ොසයත ච තපයත ච
වියරොචතිච; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචි මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, 
යමුනා, අචිරවතී, සරභූ, මහී, සබ්බා තා සමුද්දඞ් මා සමුද්දනින්නා
සමුද්දයපොණා සමුද්දපබ්ොරා, මහාසමුද්යදො තාසං අග් මක්ඛායති; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යය යකචි කුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත
අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා. අප්පමායදො යතසං
අග් මක්ඛායතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. ආහුයනයයසුත්තං 

16. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා පාහුයනයයා
දක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයම දස? තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, පච්යචකබුද්යධො, 
උෙයතොො විමුත්යතො, පඤ්ඤාවිමුත්යතො, කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, 
සද්ධාවිමුත්යතො, සද්ධානුසාරී, ධම්මානුසාරී, ය ොත්රභූ–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
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දස පුග් ලා ආහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං
යලොකස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමනාථසුත්තං 

17. [දී.නි.3.345, 360] ‘‘සනාථා, භික්ඛයව, විහරථ, මාඅනාථා.දුක්ඛං, 
භික්ඛයව, අනායථොවිහරති. දසයියම, භික්ඛයව, නාථකරණාධම්මා.කතයම
දස? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.…
සමාදාය සික්ඛතිසික්ඛාපයදසු, අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං [සාත්ථා සබයඤ්ජනා (සී.අ] 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා
බහුස්සුතා [බහූසුතා(?)] යහොන්තිධාතාවචසාපරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතා 
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු බහුස්සුයතො යහොති…යප.… 
දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා, අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො, අයම්පි
ධම්යමො නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සුවයචො යහොති යසොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො, ඛයමො පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං. යම්පි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සුවයචො යහොති…යප.… අනුසාසනිං, අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි, තත්ථ දක්යඛො යහොති අනලයසො තත්රූපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතො, අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි
තානි සබ්රහ්මචාරීනං…යප.… අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං, අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො, 
අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො, අභිධම්යම අභිවිනයය
උළාරපායමොජ්යජො, අයම්පිධම්යමො නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා
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දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. යම්පි, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං
ධම්මානංඋපසම්පදාය, ථාමවාදළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු
ධම්යමසු, අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන.
යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන, 
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසතිමායහොති පරයමනසතියනපක්යකන
සමන්නා යතොචිරකතම්පිචිරොසිතම්පිසරිතා අනුස්සරිතා.යම්පි, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසතිමායහොතිපරයමන සතියනපක්යකනසමන්නා යතොචිරකතම්පි
චිරොසිතම්පිසරිතා අනුස්සරිතා, අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය
සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා, අයම්පි
ධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘සනාථා, භික්ඛයව, විහරථ, මා අනාථා. දුක්ඛං, භික්ඛයව, අනායථො 
විහරති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසනාථකරණාධම්මා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියනාථසුත්තං 

18. එවංයමසුතං –එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො ෙ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘ෙදන්යත’’ති යත භික්ඛූ ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං. ෙ වා
එතදයවොච– 

‘‘සනාථා, භික්ඛයව, විහරථ, මා අනාථා. දුක්ඛං, භික්ඛයව, අනායථො
විහරති.දසයියම, භික්ඛයව, නාථකරණාධම්මා.කතයමදස? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසීලවායහොති…යප.…සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු.‘සීලවාවතායං 
භික්ඛු පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො
අණුමත්යතසුවජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසූ’තියථරාපි
නංභික්ඛූවත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපිභික්ඛූ…නවාපි
භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස 
මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස නවානුකම්පිතස්ස වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු
ධම්යමසු, යනොපරිහානි.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

18 

පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා 
සුප්පටිවිද්ධා.‘බහුස්සුයතොවතායංභික්ඛුසුතධයරොසුතසන්නිචයයො, යයයත
ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා 
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා’ති යථරාපි නං භික්ඛූ වත්තබ්බං 
අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං 
අනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤන්ති.තස්සයථරානුකම්පිතස්සමජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස 
නවානුකම්පිතස්සවුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි.
අයම්පි ධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො. ‘කලයාණමිත්යතො වතායං භික්ඛු
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො’ති යථරාපි නං භික්ඛූ වත්තබ්බං
අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං
අනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤන්ති.තස්ස යථරානුකම්පිතස්සමජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස
නවානුකම්පිතස්සවුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා කුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි.
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සුවයචො යහොති යසොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො, ඛයමො පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං. ‘සුවයචො
වතායං භික්ඛු යසොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි සමන්නා යතො, ඛයමො
පදක්ඛිණග් ාහීඅනුසාසනි’න්තියථරාපිනං භික්ඛූවත්තබ්බංඅනුසාසිතබ්බං 
මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස 
නවානුකම්පිතස්ස වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි.
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි 
කිංකරණීයානි, තත්ථ දක්යඛො යහොති අනලයසො, තතූ්රපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතො, අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං. ‘යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං
උච්චාවචානි කිංකරණීයානි, තත්ථ දක්යඛො වතායං භික්ඛු අනලයසො, 
තතූ්රපායායවීමංසායසමන්නා යතො, අලංකාතුංඅලංසංවිධාතු’න්තියථරාපි
නංභික්ඛූ වත්තබ්බංඅනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපිභික්ඛූ…නවාපි
භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස 
මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස නවානුකම්පිතස්ස වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු
ධම්යමසු, යනොපරිහානි.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො, 
අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො. ‘ධම්මකායමො වතායං භික්ඛු 
පියසමුදාහායරො, අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො’ති යථරාපි නං
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භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි
භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස
මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස නවානුකම්පිතස්ස වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු
ධම්යමසු, යනොපරිහානි.අයම්පි ධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු ‘ආරද්ධවීරියයො
වතායංභික්ඛුවිහරතිඅකුසලානං ධම්මානංපහානාය, කුසලානං ධම්මානං
උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු
ධම්යමසූ’ති යථරාපි නං භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, 
මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. 
තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස නවානුකම්පිතස්ස
වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු, යනො පරිහානි. අයම්පි ධම්යමො
නාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන.
‘සන්තුට්යඨො වතායං භික්ඛු
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරනා’ති
යථරාපි නං භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි 
භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. තස්ස 
යථරානුකම්පිතස්ස මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස නවානුකම්පිතස්ස වුද්ධියයව
පාටිකඞ්ඛා කුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසතිමායහොතිපරයමනසතියනපක්යකන 
සමන්නා යතො, චිරකතම්පිචිරොසිතම්පිසරිතාඅනුස්සරිතා.‘සතිමාවතායං
භික්ඛු පරයමනසතියනපක්යකනසමන්නා යතො, චිරකතම්පිචිරොසිතම්පි
සරිතා අනුස්සරිතා’ති යථරාපි නං භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං
මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස මජ්ඣිමානුකම්පිතස්ස
නවානුකම්පිතස්සවුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු, යනොපරිහානි.
අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
‘පඤ්ඤවා වතායං භික්ඛු උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො 
අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා’ති යථරාපි නං භික්ඛූ
වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, මජ්ඣිමාපි භික්ඛූ… නවාපි භික්ඛූ 
වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. තස්ස යථරානුකම්පිතස්ස…යප.…
යනොපරිහානි.අයම්පිධම්යමොනාථකරයණො. 
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‘‘සනාථා, භික්ඛයව, විහරථ, මා අනාථා. දුක්ඛං, භික්ඛයව, අනායථො 
විහරති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසනාථකරණාධම්මා’’ති.ඉදමයවොචෙ වා.
අත්තමනායත භික්ඛූෙ වයතොොසිතංඅභිනන්දුන්ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමඅරියාවාසසුත්තං 

19. [දී. නි. 3.348, 360] ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, අරියාවාසා, යය අරියා
ආවසිංසු වා ආවසන්ති වා ආවසිස්සන්ති වා. කතයම දස? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු පඤ්චඞ් විප්පහීයනො යහොති, ඡළඞ් සමන්නා යතො, එකාරක්යඛො, 
චතුරාපස්යසයනො, පණුන්නපච්යචකසච්යචො [පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො 
(ක.අ], සමවයසට්යඨසයනො, අනාවිලසඞ්කප්යපො, පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො, 
සුවිමුත්තචිත්යතො, සුවිමුත්තපඤ්යඤො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසඅරියාවාසා, 
යයඅරියාආවසිංසුවාආවසන්තිවාආවසිස්සන්තිවා’’ති. නවමං. 

10. දුතියඅරියාවාසසුත්තං 

20. එකං සමයං ෙ වා කුරූසු විහරති කම්මාසධම්මං නාම කුරූනං
නි යමො.තත්රයඛොෙ වාභික්ඛූආමන්යතසි…යප.…. 

‘‘දසයියම, භික්ඛයව, අරියාවාසා, යයඅරියාආවසිංසුවාආවසන්තිවා 
ආවසිස්සන්තිවා.කතයම දස? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චඞ් විප්පහීයනො
යහොති, ඡළඞ් සමන්නා යතො, එකාරක්යඛො, චතුරාපස්යසයනො, 
පණුන්නපච්යචකසච්යචො, සමවයසට්යඨසයනො, අනාවිලසඞ්කප්යපො, 
පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො, සුවිමුත්තචිත්යතො, සුවිමුත්තපඤ්යඤො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්චඞ් විප්පහීයනොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො කාමච්ඡන්යදො පහීයනො යහොති, බයාපායදො පහීයනො යහොති, 
ථිනමිද්ධං පහීනං යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීනං යහොති, විචිකිච්ඡා
පහීනා යහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුපඤ්චඞ් විප්පහීයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඡළඞ් සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනාරූපං දිස්වා යනවසුමයනො යහොතින දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන සද්දං සුත්වා…
ඝායනන න්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායරසං සායිත්වා…කායයනයෙොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡළඞ් සමන්නා යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඑකාරක්යඛොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සතාරක්යඛන යචතසා සමන්නා යතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
එකාරක්යඛො යහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු චතුරාපස්යසයනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සඞ්ඛායයකං පටියසවති, සඞ්ඛායයකං අධිවායසති, සඞ්ඛායයකං
පරිවජ්යජති, සඞ්ඛායයකං වියනොයදති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
චතුරාපස්යසයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පණුන්නපච්යචකසච්යචො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යානි තානි පුථුසමණබ්රාහ්මණානං
පුථුපච්යචකසච්චානි, යසයයථිදං– ‘සස්සයතොයලොයකො’තිවා, ‘අසස්සයතො
යලොයකො’තිවා, ‘අන්තවායලොයකො’තිවා, ‘අනන්තවායලොයකො’තිවා, ‘තං
ජීවං තං සරීර’න්ති වා, ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති වා, ‘යහොති
තථා යතො පරං මරණා’ති වා, ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා, 
‘යහොති චන ච යහොතිතථා යතො පරං මරණා’ති වා, ‘යනව යහොති නන
යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති වා, සබ්බානි තානි නුන්නානි යහොන්ති
පණුන්නානි [නුණ්ණානි යහොන්ති පනුණ්ණානි (?)] චත්තානි වන්තානි
මුත්තානි පහීනානි පටිනිස්සට්ඨානි. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
පණුන්නපච්යචකසච්යචොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසමවයසට්යඨසයනොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො කායමසනා පහීනා යහොති, ෙයවසනා පහීනා යහොති, 
බ්රහ්මචරියයසනා පටිප්පස්සද්ධා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සමවයසට්යඨසයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅනාවිලසඞ්කප්යපොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො කාමසඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති, බයාපාදසඞ්කප්යපො පහීයනො
යහොති, විහිංසාසඞ්කප්යපො පහීයනො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අනාවිලසඞ්කප්යපො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව 
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුපස්සද්ධකායසඞ්ඛායරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සුවිමුත්තචිත්යතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො රා ා චිත්තං විමුත්තං යහොති, යදොසා චිත්තං විමුත්තං යහොති, 
යමොහාචිත්තංවිමුත්තංයහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසුවිමුත්තචිත්යතො 
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසුවිමුත්තපඤ්යඤොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ‘රාය ො යම පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො 
අනොවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො’ති පජානාති, යදොයසො යම
පහීයනො…යප.…‘යමොයහො යමපහීයනො උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතො 
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අනොවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො’තිපජානාති.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සුවිමුත්තපඤ්යඤොයහොති. 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, අතීතමද්ධානං අරියා අරියාවායස ආවසිංසු, 
සබ්යබ යත ඉයමව දස අරියාවායස ආවසිංසු; යය හි යකචි, භික්ඛයව, 
අනා තමද්ධානං අරියා අරියාවායසආවසිස්සන්ති, සබ්යබයතඉයමව දස
අරියාවායසආවසිස්සන්ති; යයහි [යයපි(?)] යකචි, භික්ඛයව, එතරහිඅරියා 
අරියාවායසආවසන්ති, සබ්යබයතඉයමවදසඅරියාවායසආවසන්ති.ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, දස අරියාවාසා, යය අරියා ආවසිංසු වා ආවසන්ති වා
ආවසිස්සන්තිවා’’ති.දසමං. 

නාථවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

යසනාසනඤ්චපඤ්චඞ් ං, සංයයොජනාඛියලනච; 
අප්පමායදොආහුයනයයයො, ද්යවනාථාද්යවඅරියාවාසාති. 

3. මහාවග්ය ො 

1. සීහනාදසුත්තං 

21. ‘‘සීයහො, භික්ඛයව, මි රාජා සායන්හසමයං ආසයා නික්ඛමති.
ආසයා නික්ඛමිත්වා විජම්ෙති. විජම්භිත්වා සමන්තා චතුද්දිසං [චතුද්දිසා
(සයා.ක.අඅ.නි.6.64] අනුවියලොයකති.සමන්තාචතුද්දිසං [චතුද්දිසා(සයා.
ක.අඅ.නි. 6.64] අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුංසීහනාදංනදති. තික්ඛත්තුං
සීහනාදං නදිත්වා ය ොචරාය පක්කමති. තං කිස්ස යහතු? ‘මාහං ඛුද්දයක 
පායණවිසම යතසඞ්ඝාතංආපායදසි’න්ති! 

‘‘‘සීයහො’ති, යඛො භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස.යංයඛො, භික්ඛයව, තථා යතො පරිසායධම්මං යදයසති, 
ඉදමස්සයහොතිසීහනාදස්මිං. 

[ම. නි. 1.148; විෙ. 760; පටි. ම. 2.44] ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, 
තථා තස්සතථා තබලානි, යයහිබයලහි සමන්නා යතොතථා යතොආසෙං
ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති.
කතමානි දස? ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච
අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො ඨානඤ්ච
ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, 
තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්ම තථා යතොආසෙංඨානං
පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං 
කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

23 

පටුන 

භික්ඛයව, තථා යතො අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං
ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, 
තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්මතථා යතොආසෙංඨානං 
පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො සබ්බත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං 
පජානාති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො සබ්බත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං
පජානාති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති, යං බලං
ආ ම්ම තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො අයනකධාතුං නානාධාතුං යලොකං 
[අයනකධාතුනානාධාතුයලොකං (සී. ක.අ] යථාභූතං පජානාති. යම්පි, 
භික්ඛයව, තථා යතොඅයනකධාතුංනානාධාතුංයලොකංයථාභූතං පජානාති, 
ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති…යප.… බ්රහ්මචක්කං
පවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං
යථාභූතං පජානාති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො සත්තානං
නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස
තථා තබලංයහොති…යප.…බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො පරසත්තානං පරපුග් ලානං 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො
පරසත්තානං පරපුග් ලානං ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති, 
ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති…යප.… බ්රහ්මචක්කං
පවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතොඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං 
සංකියලසංයවොදානංවුට්ඨානංයථාභූතංපජානාති.යම්පි…යප.…පජානාති, 
ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති…යප.… බ්රහ්මචක්කං
පවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සරති, යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයො
චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො
තිංසම්පිජාතියයො චත්තාලීසම්පිජාතියයො පඤ්ඤාසම්පිජාතියයොජාතිසතම්පි 
ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි
විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප, ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො 
එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී
එවමායුපරියන්යතො, යසොතයතො චුයතොඅමුත්රඋදපාදිං; තත්රාපාසිංඑවංනායමො
එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී
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එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො ඉධූපපන්යනො’ති, ඉති සාකාරං 
සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යම්පි භික්ඛයව, 
තථා යතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි
ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං
යහොති, යං බලං ආ ම්ම තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු
සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යෙොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයෙදාපරං 
මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා; ඉයමවාපනයෙොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන සමන්නා තා
මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත 
පජානාති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති, ඉදම්පි, 
භික්ඛයව, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති, යං බලං ආ ම්ම තථා යතො
ආසෙංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතොආසවානංඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉදම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස
තථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්මතථා යතොආසෙංඨානංපටිජානාති, 
පරිසාසු සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දසතථා තස්සතථා තබලානි, යයහිබයලහි 
සමන්නා යතො තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං
නදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති.පඨමං. 
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2. අධිවුත්තිපදසුත්තං 

22. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංආනන්දංෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘යය යත, ආනන්ද, ධම්මා යතසං යතසං අධිවුත්තිපදානං 
[අධිමුත්තිපදානං(ක.අ] අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියායසංවත්තන්ති, විසාරයදොඅහං, 
ආනන්ද, තත්ථපටිජානාමි. ‘යතසංයතසංතථාතථාධම්මංයදයසතුං යථා
යථාපටිපන්යනොසන්තංවාඅත්ථීතිඤස්සති, අසන්තංවා නත්ථීතිඤස්සති, 
හීනං වා හීනන්තිඤස්සති, පණීතං වා පණීතන්තිඤස්සති, සඋත්තරං වා
සඋත්තරන්තිඤස්සති, අනුත්තරංවාඅනුත්තරන්ති ඤස්සති; යථායථාවා
පනතංඤායතයයංවාදට්යඨයයං වා සච්ඡිකයරයයංවා, තථාතථාඤස්සති
වා දක්ඛති වා සච්ඡිකරිස්සති වා’ති ඨානයමතං විජ්ජති. එතදානුත්තරියං, 
ආනන්ද, ඤාණානං යදිදං තත්ථ තත්ථ යථාභූතඤාණං. එතස්මා චාහං, 
ආනන්ද, ඤාණා අඤ්ඤං ඤාණං උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා නත්ථීති
වදාමි. 

‘‘දසයිමානි, ආනන්ද, තථා තස්ස තථා තබලානි, යයහි බයලහි 
සමන්නා යතො තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං
නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. කතමානි දස? ඉධානන්ද, තථා යතො
ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති.
යම්පානන්ද, තථා යතො ඨානඤ්ච ඨානයතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානයතො
යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පානන්ද, තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යංබලං
ආ ම්ම තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො අතීතානා තපච්චුප්පන්නානං 
කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති.
යම්පානන්ද…යප.… ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො සබ්බත්ථ ාමිනිං පටිපදං යථාභූතං
පජානාති.යම්පානන්ද…යප.…ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො අයනකධාතුං නානාධාතුං යලොකං
යථාභූතං පජානාති.යම්පානන්ද …යප.…ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං
යථාභූතංපජානාති.යම්පානන්ද…යප.…ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො පරසත්තානං පරපුග් ලානං 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත්තං යථාභූතං පජානාති. යම්පානන්ද…යප.…
ඉදම්පානන්ද…යප.…. 
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‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං 
සංකියලසං යවොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති. යම්පානන්ද…යප.… 
ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති 
සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති.
යම්පානන්ද…යප.… ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති.
යම්පානන්ද…යප.… ඉදම්පානන්ද…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, තථා යතො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. යම්පානන්ද, තථා යතො ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති.
ඉදම්පානන්ද, තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්මතථා යතො 
ආසෙංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතති. 

‘‘ඉමානි යඛො, ආනන්ද, දස තථා තස්ස තථා තබලානි, යයහි බයලහි
සමන්නා යතො තථා යතො ආසෙං ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං
නදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති. දුතියං. 

3. කායසුත්තං 

23. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මාකායයන පහාතබ්බා, යනොවාචාය.අත්ථි, 
භික්ඛයව, ධම්මාවාචායපහාතබ්බා, යනොකායයන.අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මා
යනවකායයනපහාතබ්බායනොවාචාය, පඤ්ඤායදිස්වා [දිස්වා දිස්වා (සී.
සයා.අ] පහාතබ්බා. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයව, ධම්මාකායයනපහාතබ්බා, යනොවාචාය? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඅකුසලංආපන්යනොයහොතිකිඤ්චියදසං [කඤ්චියදව යදසං
(සී. සයා.අ] කායයන. තයමනං අනුවිච්ච විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී එවමාහංසු – 
‘ආයස්මායඛොඅකුසලංආපන්යනොකිඤ්චියදසංකායයන.සාධුවතායස්මා
කායදුච්චරිතං පහාය කායසුචරිතං ොයවතූ’ති. යසො අනුවිච්ච විඤ්ඤූහි
සබ්රහ්මචාරීහිවුච්චමායනො කායදුච්චරිතංපහායකායසුචරිතංොයවති.ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මාකායයන පහාතබ්බා, යනොවාචාය. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මාවාචාය පහාතබ්බා, යනොකායයන? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඅකුසලංආපන්යනොයහොතිකිඤ්චියදසං වාචාය.තයමනං
අනුවිච්ච විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී එවමාහංසු – ‘ආයස්මා යඛො අකුසලං 
ආපන්යනො කිඤ්චි යදසං වාචාය. සාධු වතායස්මා වචීදුච්චරිතං පහාය
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වචීසුචරිතං ොයවතූ’ති. යසො අනුවිච්ච විඤ්ඤූහි සබ්රහ්මචාරීහි වුච්චමායනො
වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං ොයවති. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මා
වාචායපහාතබ්බා, යනො කායයන. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයව, ධම්මායනවකායයනපහාතබ්බායනොවාචාය, 
පඤ්ඤාය දිස්වා පහාතබ්බා? යලොයෙො, භික්ඛයව, යනව කායයන
පහාතබ්යබො යනො වාචාය, පඤ්ඤාය දිස්වා පහාතබ්යබො. යදොයසො, 
භික්ඛයව…යප.… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො…
පළායසො … මච්ඡරියං, භික්ඛයව, යනවකායයනපහාතබ්බං යනො වාචාය, 
පඤ්ඤායදිස්වාපහාතබ්බං. 

‘‘පාපිකා, භික්ඛයව, ඉස්සා යනව කායයන පහාතබ්බා යනො වාචාය, 
පඤ්ඤාය දිස්වා පහාතබ්බා. කතමා ච, භික්ඛයව, පාපිකා ඉස්සා? ඉධ, 
භික්ඛයව, ඉජ්ඣති  හපතිස්ස වා  හපතිපුත්තස්ස වා ධයනන වා
ධඤ්යඤන වා රජයතන වා ජාතරූයපන වා. තත්රාඤ්ඤතරස්ස දාසස්ස වා
උපවාසස්ස වා එවං යහොති – ‘අයහො වතිමස්ස  හපතිස්ස වා
 හපතිපුත්තස්සවානඉජ්යඣයයධයනනවාධඤ්යඤනවාරජයතන වා
ජාතරූයපන වා’ති. සමයණො වා පන බ්රාහ්මයණො වා ලාභී යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛාරානං.
තත්රාඤ්ඤතරස්ස සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා එවං යහොති – ‘අයහො වත
අයමායස්මා න ලාභී අස්ස 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, පාපිකාඉස්සා. 

‘‘පාපිකා, භික්ඛයව, ඉච්ඡා යනව කායයන පහාතබ්බා යනො වාචාය, 
පඤ්ඤායදිස්වාපහාතබ්බා.කතමාච, භික්ඛයව, පාපිකාඉච්ඡා? [විෙ.851] 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඅස්සද්යධොසමායනො‘සද්යධොතිමං ජායනයු’න්ති
ඉච්ඡති; දුස්සීයලො සමායනො ‘සීලවාති මං ජායනයු’න්ති ඉච්ඡති; 
අප්පස්සුයතො සමායනො ‘බහුස්සුයතොති මං ජායනයු’න්ති ඉච්ඡති; 
සඞ් ණිකාරායමො සමායනො ‘පවිවිත්යතොති මං ජායනයු’න්ති ඉච්ඡති; 
කුසීයතොසමායනො ‘ආරද්ධවීරියයොතිමංජායනයු’න්තිඉච්ඡති; මුට්ඨස්සති
සමායනො‘උපට්ඨිතස්සතීති මංජායනයු’න්තිඉච්ඡති; අසමාහියතොසමායනො
‘සමාහියතොතිමං ජායනයු’න්තිඉච්ඡති; දුප්පඤ්යඤොසමායනො‘පඤ්ඤවාති
මං ජායනයු’න්ති ඉච්ඡති; අඛීණාසයවො සමායනො ‘ඛීණාසයවොති මං
ජායනයු’න්ති ඉච්ඡති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පාපිකා ඉච්ඡා. ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මා යනව කායයන පහාතබ්බා යනො වාචාය, 
පඤ්ඤායදිස්වාපහාතබ්බා. 

‘‘තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛුං යලොයෙො අභිභුයය ඉරියති, යදොයසො… 
යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං…
පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡා අභිභුයයඉරියති.යසොඑවමස්සයවදිතබ්යබො
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පටුන 

– ‘නායමායස්මා තථා පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න යහොති, 
තථාහිමං ආයස්මන්තං යලොයෙො අභිභුයය ඉරියති; නායමායස්මා තථා
පජානාති යථා පජානයතො යදොයසො න යහොති… යමොයහො… යකොයධො…
උපනායහො…මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකා ඉස්සා…පාපිකා
ඉච්ඡානයහොති, තථාහිමංආයස්මන්තංපාපිකාඉච්ඡාඅභිභුයය ඉරියතී’ති. 

‘‘තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛුං යලොයෙො නාභිභුයය ඉරියති, යදොයසො…
යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං…
පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා නාභිභුයය ඉරියති, යසො එවමස්ස
යවදිතබ්යබො – ‘තථා අයමායස්මා පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න
යහොති, තථාහිමංආයස්මන්තංයලොයෙොනාභිභුයයඉරියති; තථා අයමායස්මා
පජානාති යථා පජානයතො යදොයසො න යහොති… යමොයහො… යකොයධො … 
උපනායහො…මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකා
ඉච්ඡා න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං පාපිකා ඉච්ඡා නාභිභුයය
ඉරියතී’’’ති.තතියං. 

4. මහාචුන්දසුත්තං 

24. එකංසමයංආයස්මාමහාචුන්යදොයචතීසුවිහරතිසහජාතියං. තත්ර
යඛො ආයස්මා මහාචුන්යදො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. 
‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහාචුන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාමහාචුන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘ඤාණවාදං, ආවුයසො, භික්ඛුවදමායනො–‘ජානාමිමංධම්මං, පස්සාමිමං
ධම්ම’න්ති.තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුංයලොයෙොඅභිභුයයතිට්ඨති, යදොයසො… 
යමොයහො … යකොයධො…උපනායහො…මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…
පාපිකා ඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡාඅභිභුයයතිට්ඨති, යසොඑවමස්සයවදිතබ්යබො
– ‘නායමායස්මා තථා පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න යහොති, 
තථාහිමං ආයස්මන්තං යලොයෙො අභිභුයය තිට්ඨති; නායමායස්මා තථා
පජානාති යථා පජානයතො යදොයසො න යහොති… යමොයහො… යකොයධො…
උපනායහො…මක්යඛො… පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකා
ඉච්ඡානයහොති, තථාහිමංආයස්මන්තං පාපිකාඉච්ඡාඅභිභුයයතිට්ඨතී’ති. 

‘‘ොවනාවාදං, ආවුයසො, භික්ඛු වදමායනො – ‘ොවිතකායයොම්හි
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං
යලොයෙොඅභිභුයයතිට්ඨති, යදොයසො…යමොයහො…යකොයධො…උපනායහො…
මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡා අභිභුයය
තිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘නායමායස්මා තථා පජානාති යථා
පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං යලොයෙො අභිභුයය
තිට්ඨති; නායමායස්මාතථා පජානාතියථාපජානයතොයදොයසො නයහොති…
යමොයහො…යකොයධො…උපනායහො…මක්යඛො… පළායසො … මච්ඡරියං…
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පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං පාපිකා
ඉච්ඡාඅභිභුයයතිට්ඨතී’ති. 

‘‘ඤාණවාදඤ්ච, ආවුයසො, භික්ඛු වදමායනො ොවනාවාදඤ්ච –
‘ජානාමිමං ධම්මං, පස්සාමිමං ධම්මං, ොවිතකායයොම්හි ොවිතසීයලො
ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං යලොයෙො
අභිභුයය තිට්ඨති, යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… 
මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡාඅභිභුයය 
තිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘නායමායස්මා තථා පජානාති යථා 
පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං යලොයෙො අභිභුයය
තිට්ඨති; නායමායස්මාතථා පජානාතියථාපජානයතොයදොයසොනයහොති…
යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං… 
පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං පාපිකා
ඉච්ඡාඅභිභුයය තිට්ඨතී’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොදලිද්යදොව සමායනොඅඩ්ඪවාදංවයදයය, 
අධයනොවසමායනොධනවාවාදංවයදයය, අයෙොය ොවසමායනොයෙො වාවාදං 
වයදයය.යසොකිස්මිඤ්චියදවධනකරණීයයසමුප්පන්යනනසක්කුයණයය
උපනීහාතුං ධනං වා ධඤ්ඤං වා රජතං වා ජාතරූපං වා. තයමනං එවං
ජායනයුං–‘දලිද්යදොවඅයමායස්මා සමායනොඅඩ්ඪවාදංවයදති, අධයනොව
අයමායස්මාසමායනොධනවාවාදංවයදති, අයෙො වාවඅයමායස්මා සමායනො
යෙො වාවාදං වයදති.තං කිස්සයහතු? තථාහි අයමායස්මා කිස්මිඤ්චියදව
ධනකරණීයයසමුප්පන්යනනසක්යකොතිඋපනීහාතුංධනංවාධඤ්ඤංවා
රජතං වාජාතරූපංවා’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ආවුයසො, ඤාණවාදඤ්ච භික්ඛු වදමායනො
ොවනාවාදඤ්ච – ‘ජානාමිමං ධම්මං, පස්සාමිමං ධම්මං, ොවිතකායයොම්හි
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තං යච, ආවුයසො, භික්ඛුං
යලොයෙොඅභිභුයයතිට්ඨති, යදොයසො…යමොයහො… යකොයධො…උපනායහො…
මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡාඅභිභුයය 
තිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘නායමායස්මා තථා පජානාති යථා
පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං යලොයෙො අභිභුයය
තිට්ඨති; නායමායස්මාතථාපජානාතියථා පජානයතොයදොයසොනයහොති…
යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං…
පාපිකා ඉස්සා … පාපිකා ඉච්ඡානයහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං පාපිකා
ඉච්ඡාඅභිභුයයතිට්ඨතී’ති. 

‘‘ඤාණවාදං, ආවුයසො, භික්ඛුවදමායනො–‘ජානාමිමංධම්මං, පස්සාමිමං
ධම්ම’න්ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං යලොයෙො නාභිභුයය තිට්ඨති, 
යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො…
මච්ඡරියං… පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා නාභිභුයය තිට්ඨති, යසො
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එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘අයමායස්මා තථා පජානාති යථා පජානයතො 
යලොයෙොනයහොති, තථාහිමංආයස්මන්තංයලොයෙොනාභිභුයයතිට්ඨති; තථා
අයමායස්මා පජානාති යථා පජානයතො යදොයසො න යහොති… යමොයහො…
යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං… පාපිකා
ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං පාපිකා ඉච්ඡා
නාභිභුයයතිට්ඨතී’ති. 

‘‘ොවනාවාදං, ආවුයසො, භික්ඛු වදමායනො – ‘ොවිතකායයොම්හි
ොවිතසීයලො ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං 
යලොයෙො නාභිභුයය තිට්ඨති, යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො…
උපනායහො…මක්යඛො…පළායසො…මච්ඡරියං… පාපිකාඉස්සා…පාපිකා
ඉච්ඡානාභිභුයයතිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘තථා අයමායස්මා
පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං
යලොයෙො නාභිභුයය තිට්ඨති; තථා අයමායස්මා පජානාති යථා පජානයතො
යදොයසො න යහොති… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො…
පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡානයහොති, තථාහිමං 
ආයස්මන්තංපාපිකාඉච්ඡානාභිභුයයතිට්ඨතී’ති. 

‘‘ඤාණවාදඤ්ච, ආවුයසො, භික්ඛු වදමායනො ොවනාවාදඤ්ච –
‘ජානාමිමං ධම්මං, පස්සාමිමං ධම්මං, ොවිතකායයොම්හි ොවිතසීයලො
ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං යලොයෙො
නාභිභුයය තිට්ඨති, යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… 
මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං… පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා
නාභිභුයය තිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘තථා අයමායස්මා
පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං
යලොයෙො නාභිභුයය තිට්ඨති; තථා අයමායස්මා පජානාති යථා පජානයතො
යදොයසො යහොති… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො…
පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකා ඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡානයහොති, තථාහිමං
ආයස්මන්තංපාපිකාඉච්ඡානාභිභුයය තිට්ඨතී’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසො අඩ්යඪොවසමායනො අඩ්ඪවාදං වයදයය, 
ධනවාව සමායනො ධනවාවාදං වයදයය, යෙො වාව සමායනො යෙො වාවාදං
වයදයය. යසො කිස්මිඤ්චියදව ධනකරණීයය සමුප්පන්යන සක්කුයණයය 
උපනීහාතුං ධනං වා ධඤ්ඤං වා රජතං වා ජාතරූපං වා. තයමනං එවං
ජායනයුං – ‘අඩ්යඪොව අයමායස්මා සමායනො අඩ්ඪවාදං වයදති, ධනවාව
අයමායස්මාසමායනොධනවාවාදංවයදති, යෙො වාව අයමායස්මාසමායනො
යෙො වාවාදං වයදති.තංකිස්සයහතු? තථාහි අයමායස්මා කිස්මිඤ්චියදව
ධනකරණීයය සමුප්පන්යන සක්යකොති උපනීහාතුං ධනං වා ධඤ්ඤං වා
රජතං වාජාතරූපංවා’ති. 
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පටුන 

එවයමවං යඛො, ආවුයසො, ඤාණවාදඤ්චභික්ඛු වදමායනොොවනාවාදඤ්ච
– ‘ජානාමිමං ධම්මං, පස්සාමිමං ධම්මං, ොවිතකායයොම්හි ොවිතසීයලො
ොවිතචිත්යතො ොවිතපඤ්යඤො’ති. තඤ්යච, ආවුයසො, භික්ඛුං යලොයෙො
නාභිභුයය තිට්ඨති, යදොයසො… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො…
මක්යඛො… පළායසො… මච්ඡරියං… පාපිකා ඉස්සා… පාපිකා ඉච්ඡා
නාභිභුයය තිට්ඨති, යසො එවමස්ස යවදිතබ්යබො – ‘තථා අයමායස්මා 
පජානාති යථා පජානයතො යලොයෙො න යහොති, තථාහිමං ආයස්මන්තං
යලොයෙො නාභිභුයය තිට්ඨති; තථා අයමායස්මා පජානාති යථා පජානයතො
යදොයසො න යහොති… යමොයහො… යකොයධො… උපනායහො… මක්යඛො… 
පළායසො…මච්ඡරියං…පාපිකාඉස්සා…පාපිකාඉච්ඡානයහොති, තථාහිමං
ආයස්මන්තං පාපිකාඉච්ඡානාභිභුයයතිට්ඨතී’’’ති.චතුත්ථං. 

5. කසිණසුත්තං 

25. [දී. නි. 3.346, 360; අ. නි. 10.29] ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, 
කසිණායතනානි. කතමානි දස? පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධං
අයධො තිරියං අද්වයං අප්පමාණං; ආයපොකසිණයමයකො 
සඤ්ජානාති…යප.… යතයජොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති…
වායයොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… නීලකසිණයමයකො සඤ්ජානාති…
.)තකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… යලොහිතකසිණයමයකො සඤ්ජානාති…
ඔදාතකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… ආකාසකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… 
විඤ්ඤාණකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං අද්වයං
අප්පමාණං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දසකසිණායතනානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. කාළීසුත්තං 

26. එකං සමයංආයස්මා මහාකච්චායනො අවන්තීසු විහරතිකුරරඝයර 
[ගුලඝයර (ක.අකුරුරඝයරමහාව. 257] පවත්යතපබ්බයත.අථයඛොකාළී
උපාසිකා කුරරඝරිකා යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නා යඛො කාළී උපාසිකා කුරරඝරිකා ආයස්මන්තං
මහාකච්චානංඑතදයවොච–‘‘වුත්තමිදං, ෙන්යත, ෙ වතාකුමාරිපඤ්යහසු – 

‘අත්ථස්සපත්තිංහදයස්සසන්තිං, 
යජත්වානයසනංපියසාතරූපං; 
එයකොහං [එකාහං(ක.අ] ඣායංසුඛමනුයබොධිං, 
තස්මා ජයනන න කයරොමි සක්ඛිං [සඛිං (ක.අ සං. නි. 1.161
පස්සිතබ්බං]; 
සක්ඛී [සඛී(ක.අ] නසම්පජ්ජතියකනචි යම’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො, ෙන්යත, ෙ වතා සංඛිත්යතන ොසිතස්ස කථං
විත්ථායරනඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 
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‘‘පථවීකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි, එයක සමණබ්රාහ්මණා 
‘අත්යථො’ති අභිනිබ්බත්යතසුං [අත්ථාභිනිබ්බත්යතසුං (සී. සයා.අ]. යාවතා
යඛො, ෙගිනි, පථවීකසිණසමාපත්තිපරමතා, තදභිඤ්ඤාසි ෙ වා.
තදභිඤ්ඤාය ෙ වා අස්සාදමද්දස [ආදිමද්දස (සී. සයා.අ] ආදීනවමද්දස
නිස්සරණමද්දස මග් ාමග් ඤාණදස්සනමද්දස. තස්ස අස්සාදදස්සනයහතු
ආදීනවදස්සනයහතු නිස්සරණදස්සනයහතු මග් ාමග් ඤාණදස්සනයහතු 
අත්ථස්සපත්තිහදයස්සසන්තිවිදිතායහොති. 

‘‘ආයපොකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි…යප.…
යතයජොකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි… වායයොකසිණසමාපත්තිපරමා
යඛො, ෙගිනි… නීලකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි… 
.)තකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි… යලොහිතකසිණසමාපත්තිපරමා
යඛො, ෙගිනි… ඔදාතකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි…
ආකාසකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි… 
විඤ්ඤාණකසිණසමාපත්තිපරමා යඛො, ෙගිනි, එයක සමණබ්රාහ්මණා
‘අත්යථො’ති අභිනිබ්බත්යතසුං. යාවතා යඛො, ෙගිනි, 
විඤ්ඤාණකසිණසමාපත්තිපරමතා, තදභිඤ්ඤාසිෙ වා.තදභිඤ්ඤායෙ වා
අස්සාදමද්දස ආදීනවමද්දස නිස්සරණමද්දස
මග් ාමග් ඤාණදස්සනමද්දස. තස්ස අස්සාදදස්සනයහතු 
ආදීනවදස්සනයහතු නිස්සරණදස්සනයහතු මග් ාමග් ඤාණදස්සනයහතු
අත්ථස්සපත්ති හදයස්සසන්තිවිදිතායහොති.ඉතියඛො, ෙගිනි, යංතංවුත්තං
ෙ වතාකුමාරිපඤ්යහසු – 

‘අත්ථස්ස පත්තිංහදයස්සසන්තිං, 
යජත්වානයසනංපියසාතරූපං; 
එයකොහංඣායංසුඛමනුයබොධිං, 
තස්මා ජයනනනකයරොමිසක්ඛිං; 
සක්ඛීනසම්පජ්ජතියකනචියම’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො, ෙගිනි, ෙ වතාසංඛිත්යතන ොසිතස්සඑවංවිත්ථායරන
අත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමමහාපඤ්හාසුත්තං 

27. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පවිසිංසු. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං
එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිතුං; යංනූන
මයං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කයමයයාමා’’ති. 
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අථයඛොයතභික්ඛූයයනඅඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංආරායමො 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදිංසු.සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යන යඛො යත භික්ඛූ යත අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං– 

‘‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමොසාවකානංඑවංධම්මංයදයසති–‘එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, සබ්බං ධම්මං අභිජානාථ, සබ්බං ධම්මං අභිඤ්ඤාය
විහරථා’ති; මයම්පි යඛො, ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – ‘එථ
තුම්යහ, ආවුයසො, සබ්බං ධම්මං අභිජානාථ, සබ්බං ධම්මං අභිඤ්ඤාය
විහරථා’ති. ඉධ යනො, ආවුයසො, යකො වියසයසො යකො අධිප්පයායසො කිං
නානාකරණංසමණස්සවාය ොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදංධම්මයදසනාය 
වාධම්මයදසනංඅනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’’න්ති? 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ොසිතං 
යනව අභිනන්දිංසුනප්පටික්යකොසිංසු. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා 
උට්ඨායාසනා පක්කමිංසු–‘‘ෙ වයතො සන්තියකඑතස්සොසිතස්සඅත්ථං
ආජානිස්සාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාෙත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
ෙ වන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයත
භික්ඛූෙ වන්තං එතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ මයං, ෙන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
සාවත්ථිංපිණ්ඩායපවිසිම්හා.යතසංයනො, ෙන්යත, අම්හාකංඑතදයහොසි–
‘අතිප්පය ො යඛො තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිතුං; යංනූන මයං යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං ආරායමොයතනුපසඞ්කයමයයාමා’ති.අථ
යඛො මයං, ෙන්යත, යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කමිම්හා; උපසඞ්කමිත්වායතහිඅඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදිම්හා. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා 
එකමන්තංනිසීදිම්හා.එකමන්තංනිසින්යනයඛො, ෙන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා අම්යහඑතදයවොචුං– 

‘සමයණො, ආවුයසො, ය ොතයමො සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති – එථ
තුම්යහ, භික්ඛයව, සබ්බං ධම්මං අභිජානාථ, සබ්බං ධම්මං අභිඤ්ඤාය
විහරථාති; මයම්පි යඛො, ආවුයසො, සාවකානං එවං ධම්මං යදයසම – එථ
තුම්යහ, ආවුයසො, සබ්බං ධම්මං අභිජානාථ, සබ්බං ධම්මං අභිඤ්ඤාය
විහරථාති. ඉධ යනො, ආවුයසො, යකො වියසයසො යකො අධිප්පයායසො කිං 
නානාකරණංසමණස්සවාය ොතමස්සඅම්හාකංවා, යදිදංධම්මයදසනාය
වාධම්මයදසනං අනුසාසනියාවාඅනුසාසනි’න්ති? 
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‘‘අථ යඛො මයං, ෙන්යත, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
ොසිතං යනව අභිනන්දිම්හා නප්පටික්යකොසිම්හා. අනභිනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමිම්හා – ‘ෙ වයතො සන්තියක
එතස්සොසිතස්සඅත්ථං ආජානිස්සාමා’’’ති. 

‘‘එවංවාදියනො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාඑවමස්සු වචනීයා
– ‘එයකො, ආවුයසො, පඤ්යහොඑයකොඋද්යදයසොඑකංයවයයාකරණං, ද්යව
පඤ්හාද්යව උද්යදසාද්යවයවයයාකරණානි, තයයොපඤ්හාතයයොඋද්යදසා
තීණි යවයයාකරණානි, චත්තායරො පඤ්හා චත්තායරො උද්යදසා චත්තාරි
යවයයාකරණානි, පඤ්ච පඤ්හා පඤ්චුද්යදසා පඤ්ච යවයයාකරණානි, ඡ 
පඤ්හා ඡ උද්යදසා ඡ යවයයාකරණානි, සත්ත පඤ්හා සත්තුද්යදසා සත්ත
යවයයාකරණානි, අට්ඨ පඤ්හා අට්ඨුද්යදසා අට්ඨ යවයයාකරණානි, නව
පඤ්හා නවුද්යදසා නව යවයයාකරණානි, දස පඤ්හා දසුද්යදසා දස
යවයයාකරණානී’ති.එවංපුට්ඨා, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාන
යචවසම්පායිස්සන්ති, උත්තරිචවිඝාතංආපජ්ජිස්සන්ති.තං කිස්සයහතු? 
යථා තං, භික්ඛයව, අවිසයස්මිං. නාහං තං, භික්ඛයව, පස්සාමි සයදවයක 
යලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය
යයො ඉයමසං පඤ්හානං යවයයාකරයණන චිත්තං ආරායධයය, අඤ්ඤත්ර
තථා යතනවාතථා තසාවයකනවාඉයතො වාපනසුත්වා. 

‘‘‘එයකොපඤ්යහොඑයකොඋද්යදයසොඑකංයවයයාකරණ’න්ති, ඉතියඛො
පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? එකධම්යම, භික්ඛයව, භික්ඛු
සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතමස්මිං එකධම්යම? ‘සබ්යබ සත්තා
ආහාරට්ඨිතිකා’ – ඉමස්මිං යඛො, භික්ඛයව, එකධම්යම භික්ඛු සම්මා
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘එයකො පඤ්යහො එයකො උද්යදයසො එකං 
යවයයාකරණ’න්ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ද්යව පඤ්හා ද්යව උද්යදසා ද්යව යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො 
පයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ද්වීසු, භික්ඛයව, ධම්යමසුභික්ඛු 
සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා 
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතයමසු ද්වීසු? නායම ච රූයප ච – ඉයමසු
යඛො, භික්ඛයව, ද්වීසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්චදිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.‘ද්යවපඤ්හාද්යව
උද්යදසා ද්යව යවයයාකරණානී’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 
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‘‘‘තයයො පඤ්හා තයයො උද්යදසා තීණි යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො
පයනතං වුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? තීසු, භික්ඛයව, ධම්යමසුභික්ඛු
සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතයමසු තීසු? තීසු යවදනාසු – ඉයමසු යඛො, 
භික්ඛයව, තීසුධම්යමසුභික්ඛුසම්මානිබ්බින්දමායනොසම්මාවිරජ්ජමායනො
සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච
දිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.‘තයයොපඤ්හාතයයොඋද්යදසා
තීණියවයයාකරණානී’ති, ඉතියං තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘චත්තායරොපඤ්හාචත්තායරොඋද්යදසාචත්තාරි යවයයාකරණානී’ති, 
ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චතූසු, භික්ඛයව, 
ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා
විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව
ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතයමසු චතූසු? චතූසු ආහායරසු –
ඉයමසුයඛො, භික්ඛයව, චතූසුධම්යමසුභික්ඛුසම්මානිබ්බින්දමායනොසම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්චදිට්යඨව ධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.‘චත්තායරොපඤ්හා
චත්තායරො උද්යදසා චත්තාරි යවයයාකරණානී’ති, ඉති යං තං වුත්තං
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘පඤ්ච පඤ්හා පඤ්චුද්යදසා පඤ්ච යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො 
පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? පඤ්චසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො
සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති. කතයමසුපඤ්චසු? පඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්යධසු
– ඉයමසුයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චසුධම්යමසු භික්ඛුසම්මානිබ්බින්දමායනො
සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී
සම්මදත්ථංඅභිසයමච්චදිට්යඨවධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති. ‘පඤ්ච
පඤ්හාපඤ්චුද්යදසාපඤ්චයවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතං වුත්තංඉදයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ඡ පඤ්හා ඡ උද්යදසා ඡ යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො පයනතං
වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඡසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා 
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති. කතයමසුඡසු? ඡසුඅජ්ඣත්තියකසුආයතයනසු
–ඉයමසුයඛො, භික්ඛයව, ඡසුධම්යමසු භික්ඛුසම්මානිබ්බින්දමායනොසම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘ඡ පඤ්හා ඡ
උද්යදසාඡයවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තං ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 
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‘‘‘සත්ත පඤ්හා සත්තුද්යදසා සත්ත යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො
පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? සත්තසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො
සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම 
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුසත්තසු? සත්තසුවිඤ්ඤාණට්ඨිතීසු–
ඉයමසු යඛො, භික්ඛයව, සත්තසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො
සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී
සම්මදත්ථංඅභිසයමච්චදිට්යඨව ධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති. ‘සත්ත
පඤ්හාසත්තුද්යදසාසත්ත යවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘අට්ඨ පඤ්හා අට්ඨුද්යදසා අට්ඨ යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො 
පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? අට්ඨසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු
භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො 
සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතයමසු අට්ඨසු? අට්ඨසු යලොකධම්යමසු –
ඉයමසු යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා
නිබ්බින්දමායනො…යප.… දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘අට්ඨ පඤ්හා 
අට්ඨුද්යදසාඅට්ඨයවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්ච 
වුත්තං. 

‘‘‘නව පඤ්හා නවුද්යදසානව යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? නවසු, භික්ඛයව, ධම්යමසුභික්ඛුසම්මා 
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුනවසු? නවසු සත්තාවායසසු–ඉයමසු 
යඛො, භික්ඛයව, නවසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘නව පඤ්හා
නවුද්යදසා නව යවයයාකරණානී’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘දස පඤ්හා දසුද්යදසා දස යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? දසසු, භික්ඛයව, ධම්යමසුභික්ඛුසම්මා 
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුදසසු? දසසු අකුසයලසුකම්මපයථසු – 
ඉයමසුයඛො, භික්ඛයව, දසසුධම්යමසු භික්ඛුසම්මානිබ්බින්දමායනොසම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘දස පඤ්හා
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පටුන 

දසුද්යදසා දස යවයයාකරණානී’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්ත’’න්ති.සත්තමං. 

8. දුතියමහාපඤ්හාසුත්තං 

28. එකං සමයං ෙ වා කජඞ් ලායං විහරති යවළුවයන. අථ යඛො 
සම්බහුලා කජඞ් ලකා උපාසකා යයන කජඞ් ලිකා භික්ඛුනී
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා කජඞ් ලිකං භික්ඛුනිං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො කජඞ් ලකා උපාසකා
කජඞ් ලිකංභික්ඛුනිංඑතදයවොචුං– 

‘‘වුත්තමිදං, අයයය, ෙ වතා මහාපඤ්යහසු – ‘එයකො පඤ්යහො එයකො 
උද්යදයසො එකං යවයයාකරණං, ද්යව පඤ්හා ද්යව උද්යදසා ද්යව
යවයයාකරණානි, තයයො පඤ්හා තයයො උද්යදසා තීණි යවයයාකරණානි, 
චත්තායරො පඤ්හා චත්තායරො උද්යදසා චත්තාරි යවයයාකරණානි, පඤ්ච
පඤ්හා පඤ්චුද්යදසා පඤ්ච යවයයාකරණානි, ඡ පඤ්හා ඡ උද්යදසා ඡ
යවයයාකරණානි, සත්තපඤ්හාසත්තුද්යදසා සත්තයවයයාකරණානි, අට්ඨ
පඤ්හා අට්ඨුද්යදසා අට්ඨ යවයයාකරණානි, නව පඤ්හා නවුද්යදසා නව
යවයයාකරණානි, දසපඤ්හා දසුද්යදසාදසයවයයාකරණානී’ති.ඉමස්සනු 
යඛො, අයයය, ෙ වතා සංඛිත්යතන ොසිතස්ස කථං විත්ථායරන අත්යථො
දට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘න යඛො පයනතං, ආවුයසො, ෙ වයතො සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා
පටිග් හිතං, නපි මයනොොවනීයානං භික්ඛූනං සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා
පටිග් හිතං; අපි ච, යථායමත්ථ ඛායතිතං සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ, 
ොසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, අයයය’’ති, යඛොකජඞ් ලකාඋපාසකාකජඞ් ලිකාය
භික්ඛුනියා පච්චස්යසොසුං.කජඞ් ලිකාභික්ඛුනීඑතදයවොච– 

‘‘‘එයකොපඤ්යහොඑයකොඋද්යදයසොඑකංයවයයාකරණ’න්ති, ඉතියඛො
පයනතං වුත්තංෙ වතා.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? එකධම්යම, ආවුයසො, 
භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො
සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතමස්මිං එකධම්යම? සබ්යබ සත්තා
ආහාරට්ඨිතිකා – ඉමස්මිං යඛො, ආවුයසො, එකධම්යම භික්ඛු සම්මා
නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා 
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම 
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘එයකො පඤ්යහො එයකො උද්යදයසො එකං 
යවයයාකරණන්ති, ඉතියංතංවුත්තංෙ වතාඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ද්යව පඤ්හා ද්යව උද්යදසා ද්යව යවයයාකරණානී’ති ඉති, යඛො
පයනතං වුත්තං ෙ වතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ද්වීසු, ආවුයසො, 
ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා
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විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව 
ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. කතයමසු ද්වීසු? නායම ච රූයප
ච…යප.… කතයමසු තීසු? තීසු යවදනාසු – ඉයමසු යඛො, ආවුයසො, තීසු
ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා
විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව
ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘තයයො පඤ්හා තයයො උද්යදසා තීණි
යවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තංෙ වතාඉදයමතං පටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘චත්තායරොපඤ්හාචත්තායරොඋද්යදසාචත්තාරි යවයයාකරණානී’ති, 
ඉති යඛො පයනතං වුත්තං ෙ වතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? චතූසු, 
ආවුයසො, ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා සුොවිතචිත්යතො සම්මා පරියන්තදස්සාවී 
සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති.
කතයමසු චතූසු? චතූසු සතිපට්ඨායනසු – ඉයමසු යඛො, ආවුයසො, චතූසු
ධම්යමසුභික්ඛුසම්මා සුොවිතචිත්යතොසම්මාපරියන්තදස්සාවීසම්මදත්ථං
අභිසයමච්චදිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.‘චත්තායරොපඤ්හා
චත්තායරොඋද්යදසාචත්තාරි යවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තංෙ වතා
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘පඤ්ච පඤ්හා පඤ්චුද්යදසා පඤ්ච යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො
පයනතං වුත්තං ෙ වතා. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? පඤ්චසු, ආවුයසො, 
ධම්යමසුභික්ඛුසම්මාසුොවිතචිත්යතොසම්මාපරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්චදිට්යඨවධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුපඤ්චසු? 
පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු…යප.… කතයමසු ඡසු? ඡසු නිස්සරණීයාසු
ධාතූසු…යප.… කතයමසු සත්තසු? සත්තසු යබොජ්ඣඞ්ය සු…යප.…
කතයමසුඅට්ඨසු? අට්ඨසුඅරියඅට්ඨඞ්ගිකමග්ය සු–ඉයමසුයඛො, ආවුයසො, 
අට්ඨසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා සුොවිතචිත්යතො සම්මා පරියන්තදස්සාවී 
සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘අට්ඨ
පඤ්හා අට්ඨුද්යදසා අට්ඨ යවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතං වුත්තං ෙ වතා
ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘නව පඤ්හා නවුද්යදසානව යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො පයනතං
වුත්තංෙ වතා.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? නවසු, ආවුයසො, ධම්යමසුභික්ඛු
සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා
පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම 
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුනවසු? නවසුසත්තාවායසසු–ඉයමසු
යඛො, ආවුයසො, නවසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා නිබ්බින්දමායනො සම්මා
විරජ්ජමායනො සම්මා විමුච්චමායනො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං
අභිසයමච්ච දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘නව පඤ්හා
නවුද්යදසානව යවයයාකරණානී’ති, ඉතියං තං වුත්තං ෙ වතා ඉදයමතං 
පටිච්චවුත්තං. 
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‘‘‘දස පඤ්හා දසුද්යදසා දස යවයයාකරණානී’ති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තංෙ වතා.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? දසසු, ආවුයසො, ධම්යමසුභික්ඛු
සම්මා සුොවිතචිත්යතො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච
දිට්යඨවධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති.කතයමසුදසසු? දසසුකුසයලසු
කම්මපයථසු – ඉයමසු යඛො, ආවුයසො, දසසු ධම්යමසු භික්ඛු සම්මා
සුොවිතචිත්යතො සම්මා පරියන්තදස්සාවී සම්මදත්ථං අභිසයමච්ච දිට්යඨව
ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති. ‘දස පඤ්හා දසුද්යදසා දස
යවයයාකරණානී’ති, ඉතියංතංවුත්තං ෙ වතාඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘ඉති යඛො, ආවුයසො, යං තං වුත්තං ෙ වතා සංඛිත්යතන ොසිතාසු 
මහාපඤ්හාසු – ‘එයකො පඤ්යහො එයකො උද්යදයසො එකං
යවයයාකරණං…යප.… දස පඤ්හා දසුද්යදසා දස යවයයාකරණානී’ති, 
ඉමස්සයඛොඅහං, ආවුයසො, ෙ වතාසංඛිත්යතනොසිතස්සඑවං විත්ථායරන
අත්ථං ආජානාමි.ආකඞ්ඛමානාචපනතුම්යහ, ආවුයසො, ෙ වන්තඤ්යඤව
උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාථ.යථායවො [යථායඛො(ක.අ, යථා
යනො(බහූසුඅඅ.නි.10.115, 172 පනපාඨයෙයදො නත්ථි] ෙ වාබයාකයරොති
තථා නං ධායරයයාථා’’ති. ‘‘එවං, අයයය’’ති යඛො කජඞ් ලකා උපාසකා
කජඞ් ලිකාය යඛො භික්ඛුනියා ොසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා 
උට්ඨායාසනාකජඞ් ලිකංභික්ඛුනිංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වායයන
ෙ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො කජඞ් ලකා උපාසකා
යාවතයකො අයහොසි කජඞ් ලිකාය භික්ඛුනියා සද්ධිං කථාසල්ලායපො, තං
සබ්බංෙ වයතොආයරොයචසුං. 

‘‘සාධු සාධු,  හපතයයො! පණ්ඩිතා,  හපතයයො, කජඞ් ලිකාභික්ඛුනී.
මහාපඤ්ඤා,  හපතයයො, කජඞ් ලිකා භික්ඛුනී. මඤ්යචපි තුම්යහ, 
 හපතයයො, උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, අහම්පි යචතං
එවයමවං [එවයමව(ක.අම.නි.1.205පස්සිතබ්බං] බයාකයරයයංයථාතං
කජඞ් ලිකායභික්ඛුනියාබයාකතං.එයසොයචවතස්ස [එයසොයචයවතස්ස
(ම.නි.1.205)] අත්යථො.එවඤ්චනං ධායරයයාථා’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමයකොසලසුත්තං 

29. ‘‘යාවතා, භික්ඛයව, කාසියකොසලා, යාවතා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස 
යකොසලස්ස විජිතං [විජියත (සී. ක.අ], රාජා තත්ථ පයසනදි යකොසයලො
අග් මක්ඛායති. රඤ්යඤොපි යඛො, භික්ඛයව, පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
අත්යථව අඤ්ඤථත්තං අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා 
අරියසාවයකො තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. තස්මිං නිබ්බින්දන්යතො අග්ය 
විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, චන්දිමසූරියාපරිහරන්තිදිසාෙන්ති වියරොචමානා, 
තාව සහස්සධා යලොයකො. තස්මිං සහස්සධා යලොයක සහස්සං චන්දානං
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සහස්සං සූරියානං [සුරියානං (සී. සයා. කං. .).අ] සහස්සං 
සියනරුපබ්බතරාජානං සහස්සං ජම්බුදීපානං සහස්සං අපරය ොයානානං
සහස්සං උත්තරකුරූනං සහස්සං පුබ්බවියදහානං චත්තාරි
මහාසමුද්දසහස්සානි චත්තාරි මහාරාජසහස්සානි සහස්සං
චාතුමහාරාජිකානං සහස්සං තාවතිංසානං සහස්සං යාමානං සහස්සං
තුසිතානං සහස්සංනිම්මානරතීනංසහස්සංපරනිම්මිතවසවත්තීනංසහස්සං
බ්රහ්මයලොකානං. යාවතා, භික්ඛයව, සහස්සී යලොකධාතු, මහාබ්රහ්මා තත්ථ 
අග් මක්ඛායති. මහාබ්රහ්මුයනොපි යඛො, භික්ඛයව, අත්යථව අඤ්ඤථත්තං
අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.තස්මිංනිබ්බින්දන්යතොඅග්ය විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘යහොති යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං අයං යලොයකො සංවට්ටති.
සංවට්ටමායන, භික්ඛයව, යලොයක යයභුයයයන සත්තා
ආෙස්සරසංවත්තනිකා [ආෙස්සරවත්තනිකා(සී.සයා.අ] ෙවන්ති.යතතත්ථ
යහොන්ති මයනොමයා .)තිෙක්ඛා සයංපො අන්තලික්යඛචරා සුෙට්ඨායියනො
චිරං දීඝමද්ධානං තිට්ඨන්ති. සංවට්ටමායන, භික්ඛයව, යලොයකආෙස්සරා 
යදවා අග් මක්ඛායන්ති.ආෙස්සරානම්පියඛො, භික්ඛයව, යදවානංඅත්යථව
අඤ්ඤථත්තං අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. තස්මිං නිබ්බින්දන්යතො අග්ය 
විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

[අ.නි. 10.25] ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, කසිණායතනානි.කතමානි දස? 
පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං අද්වයං අප්පමාණං; 
ආයපොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති…යප.… යතයජොකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… වායයොකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… නීලකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… .)තකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… යලොහිතකසිණයමයකො 
සඤ්ජානාති… ඔදාතකසිණයමයකො සඤ්ජානාති… ආකාසකසිණයමයකො
සඤ්ජානාති… විඤ්ඤාණකසිණයමයකො සඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං
අද්වයංඅප්පමාණං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දස කසිණායතනානි. 

‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං දසන්නං කසිණායතනානං යදිදං 
විඤ්ඤාණකසිණං එයකො සඤ්ජානාති උද්ධං අයධො තිරියං අද්වයං
අප්පමාණං. එවංසඤ්ඤියනොපි යඛො, භික්ඛයව, සන්ති සත්තා.
එවංසඤ්ඤීනම්පි යඛො, භික්ඛයව, සත්තානං අත්යථව අඤ්ඤථත්තං අත්ථි
විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.තස්මිංනිබ්බින්දන්යතොඅග්ය විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

[දී.නි.3.338, 358; අ.නි.8.64] ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, අභිොයතනානි.
කතමානි අට්ඨ? අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති
පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි; ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, 
එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉදංපඨමංඅභිොයතනං. 
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‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි; ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී
යහොති.ඉදංදුතියංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි; ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී
යහොති.ඉදංතතියංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා රූපානිපස්සතිඅප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි; ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී
යහොති.ඉදංචතුත්ථංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති නීලානි 
නීලවණ්ණානිනීලනිදස්සනානිනීලනිොසානි. යසයයථාපිනාමඋමාපුප්ෙං
නීලංනීලවණ්ණං නීලනිදස්සනංනීලනිොසං, යසයයථාවාපනතංවත්ථං
බාරාණයසයයකං උෙයතොො විමට්ඨං නීලං නීලවණ්ණං නීලනිදස්සනං
නීලනිොසං; එවයමවං අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි
පස්සති නීලානි නීලවණ්ණානි නීලනිදස්සනානි නීලනිොසානි; ‘තානි
අභිභුයය ජානාමිපස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉදංපඤ්චමංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති .)තානි 
.)තවණ්ණානි .)තනිදස්සනානි .)තනිොසානි. යසයයථාපි නාම
කණිකාරපුප්ෙං .)තං .)තවණ්ණං .)තනිදස්සනං .)තනිොසං, යසයයථා වා
පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං උෙයතොො විමට්ඨං .)තං .)තවණ්ණං
.)තනිදස්සනං.)තනිොසං; එවයමවං අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධා
රූපානි පස්සති .)තානි .)තවණ්ණානි .)තනිදස්සනානි .)තනිොසානි; ‘තානි
අභිභුයයජානාමිපස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤීයහොති. ඉදංඡට්ඨංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සතියලොහිතකානි 
යලොහිතකවණ්ණානියලොහිතකනිදස්සනානියලොහිතකනිොසානි.යසයයථාපි
නාම බන්ධුජීවකපුප්ෙං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිදස්සනං 
යලොහිතකනිොසං, යසයයථා වා පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං
උෙයතොො විමට්ඨං යලොහිතකං යලොහිතකවණ්ණං යලොහිතකනිදස්සනං
යලොහිතකනිොසං; එවයමවංඅජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානි
පස්සති යලොහිතකානි යලොහිතකවණ්ණානි යලොහිතකනිදස්සනානි
යලොහිතකනිොසානි; ‘තානිඅභිභුයයජානාමිපස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී යහොති.
ඉදංසත්තමංඅභිොයතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔදාතානි 
ඔදාතවණ්ණානි ඔදාතනිදස්සනානි ඔදාතනිොසානි. යසයයථාපි නාම
ඔසධිතාරකාඔදාතා ඔදාතවණ්ණාඔදාතනිදස්සනාඔදාතනිොසා, යසයයථා 
වා පන තං වත්ථං බාරාණයසයයකං උෙයතොො විමට්ඨං ඔදාතං
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ඔදාතවණ්ණං ඔදාතනිදස්සනං ඔදාතනිොසං; එවයමවං අජ්ඣත්තං
අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔදාතානි ඔදාතවණ්ණානි 
ඔදාතනිදස්සනානි ඔදාතනිොසානි; ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, 
එවංසඤ්ඤී යහොති.ඉදංඅට්ඨමංඅභිොයතනං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ
අභිොයතනානි. 

‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං අට්ඨන්නං අභිොයතනානං යදිදං 
අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔදාතානි
ඔදාතවණ්ණානි ඔදාතනිදස්සනානිඔදාතනිොසානි; ‘තානිඅභිභුයයජානාමි
පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී යහොති. එවංසඤ්ඤියනොපි යඛො, භික්ඛයව, සන්ති
සත්තා.එවංසඤ්ඤීනම්පියඛො, භික්ඛයව, සත්තානංඅත්යථවඅඤ්ඤථත්තං 
අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති. තස්මිංනිබ්බින්දන්යතොඅග්ය විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛා පටිපදා 
දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, 
සුඛා පටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා–ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොපටිපදා. 

‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉමාසං චතුන්නං පටිපදානං යදිදං සුඛා පටිපදා
ඛිප්පාභිඤ්ඤා. එවංපටිපන්නාපි යඛො, භික්ඛයව, සන්ති සත්තා. 
එවංපටිපන්නානම්පියඛො, භික්ඛයව, සත්තානංඅත්යථවඅඤ්ඤථත්තංඅත්ථි
විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති.තස්මිං නිබ්බින්දන්යතොඅග්ය විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤා.කතමා චතස්යසො? පරිත්තයමයකො
සඤ්ජානාති, මහග් තයමයකොසඤ්ජානාති, අප්පමාණයමයකො සඤ්ජානාති, 
‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමයකො සඤ්ජානාති – ඉමා යඛො, 
භික්ඛයව, චතස්යසොසඤ්ඤා. 

‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉමාසං චතුන්නං සඤ්ඤානං යදිදං ‘නත්ථි 
කිඤ්චී’තිආකිඤ්චඤ්ඤායතනයමයකොසඤ්ජානාති.එවංසඤ්ඤියනොපියඛො, 
භික්ඛයව, සන්ති සත්තා. එවංසඤ්ඤීනම්පි යඛො, භික්ඛයව, සත්තානං
අත්යථව අඤ්ඤථත්තං අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
අරියසාවයකො තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. තස්මිං නිබ්බින්දන්යතො අග්ය 
විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘එතදග් ං, භික්ඛයව, බාහිරකානං දිට්ඨි තානං යදිදං ‘යනො චස්සං, 
යනොචයමසියා, නෙවිස්සාමි, නයමෙවිස්සතී’ති. එවංදිට්ඨියනො, භික්ඛයව, 
එතංපාටිකඞ්ඛං–‘යාචායංෙයව අප්පටිකුලයතා, සාචස්සන ෙවිස්සති; යා
චායං ෙවනියරොයධ පාටිකුලයතා, සා චස්සනෙවිස්සතී’ති. එවංදිට්ඨියනොපි
යඛො, භික්ඛයව, සන්ති සත්තා. එවංදිට්ඨීනම්පි යඛො, භික්ඛයව, සත්තානං
අත්යථව අඤ්ඤථත්තං අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා
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පටුන 

අරියසාවයකො තස්මිම්පි නිබ්බින්දති. තස්මිං නිබ්බින්දන්යතො අග්ය 
විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා පරමත්ථවිසුද්ධිං 
පඤ්ඤායපන්ති. එතදග් ං, භික්ඛයව, පරමත්ථවිසුද්ධිං පඤ්ඤායපන්තානං
යදිදං සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති. යතතදභිඤ්ඤායතස්ස
සච්ඡිකිරියාය ධම්මං යදයසන්ති. එවංවාදියනොපි යඛො, භික්ඛයව, සන්ති
සත්තා. එවංවාදීනම්පි යඛො, භික්ඛයව, සත්තානං අත්යථව අඤ්ඤථත්තං
අත්ථි විපරිණායමො. එවං පස්සං, භික්ඛයව, සුතවා අරියසාවයකො තස්මිම්පි
නිබ්බින්දති. තස්මිංනිබ්බින්දන්යතොඅග්ය විරජ්ජති, පය වහීනස්මිං. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං 
පඤ්ඤායපන්ති. එතදග් ං, භික්ඛයව, පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානං
පඤ්ඤායපන්තානංයදිදං ඡන්නංෙස්සායතනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ් මඤ්ච
අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං විදිත්වා අනුපාදා
වියමොක්යඛො. එවංවාදිං යඛො මං, භික්ඛයව, එවමක්ඛායිං එයක 
සමණබ්රාහ්මණා අසතා තුච්ඡා මුසා අභූයතන අබ්ොචික්ඛන්ති – ‘සමයණො 
ය ොතයමො න කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, න රූපානං පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤායපති, න යවදනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපතී’ති. කාමානඤ්චාහං, 
භික්ඛයව, පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපමි, රූපානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපමි, 
යවදනානඤ්ච පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපමි, දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො 
නිබ්බුයතොසීතිභූයතොඅනුපාදාපරිනිබ්බානංපඤ්ඤායපමී’’ති.නවමං. 

10. දුතියයකොසලසුත්තං 

30. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම.යතනයඛොපනසමයයනරාජාපයසනදියකොසයලොඋයයයොධිකා
නිවත්යතොයහොතිවිජිතසඞ් ායමො ලද්ධාධිප්පායයො.අථයඛොරාජාපයසනදි
යකොසයලොයයනආරායමොයතනපායාසි.යාවතිකායානස්ස භූමි, යායනන
 න්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව ආරාමං පාවිසි. යතන යඛො
පන සමයයනසම්බහුලා භික්ඛූ අබ්යෙොකායස චඞ්කමන්ති. අථ යඛො රාජා 
පයසනදියකොසයලොයයනයතභික්ඛූයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වායත
භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘කහංනු යඛො, ෙන්යත, ෙ වා එතරහි විහරති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො. දස්සනකාමා හි මයං, ෙන්යත, තංෙ වන්තං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. ‘‘එයසො, මහාරාජ, විහායරො සංවුතද්වායරො. යතන
අප්පසද්යදොඋපසඞ්කමිත්වා අතරමායනොආලින්දංපවිසිත්වා උක්කාසිත්වා
අග් ළංආයකොයටහි; විවරිස්සතියතෙ වාද්වාර’’න්ති. 

අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොයයනයසොවිහායරොසංවුතද්වායරො, 
යතන අප්පසද්යදො උපසඞ්කමිත්වා අතරමායනො ආලින්දං පවිසිත්වා
උක්කාසිත්වා අග් ළං ආයකොයටසි. විවරි ෙ වා ද්වාරං. අථ යඛො රාජා
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පයසනදි යකොසයලො විහාරං පවිසිත්වා ෙ වයතො පායදසු සිරසානිපතිත්වා
ෙ වයතො පාදානි මුයඛන ච පරිචුම්බති පාණීහි ච පරිසම්බාහති නාමඤ්ච
සායවති – ‘‘රාජාහං, ෙන්යත, පයසනදි යකොසයලො; රාජාහං, ෙන්යත, 
පයසනදියකොසයලො’’ති. 

‘‘කං පන ත්වං, මහාරාජ, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ඉමස්මිං සරීයර 
එවරූපං පරමනිපච්චකාරං කයරොසි, යමත්තූපහාරං උපදංයසසී’’ති? 
‘‘කතඤ්ඤුතං යඛො අහං, ෙන්යත, කතයවදිතං සම්පස්සමායනො ෙ වති
එවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරං උපදංයසමි. 

‘‘ෙ වා හි, ෙන්යත, බහුජනහිතායපටිපන්යනො බහුජනසුඛායබහුයනො
ජනස්ස අරියය ඤායය පතිට්ඨාපිතා යදිදං කලයාණධම්මතාය 
කුසලධම්මතාය. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා බහුජනහිතාය පටිපන්යනො
බහුජනසුඛාය බහුයනො ජනස්ස අරියය ඤායය පතිට්ඨාපිතා යදිදං
කලයාණධම්මතාය කුසලධම්මතාය, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං
සම්පස්සමායනොෙ වතිඑවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරං 
උපදංයසමි. 

‘‘පුනචපරං, ෙන්යත, ෙ වාසීලවාවුද්ධසීයලොඅරියසීයලොකුසලසීයලො 
කුසලසීයලන සමන්නා යතො. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා සීලවා වුද්ධසීයලො
අරියසීයලො කුසලසීයලො කුසලසීයලන සමන්නා යතො, ඉදම්පි යඛො අහං, 
ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති එවරූපං පරමනිපච්චකාරං
කයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා දීඝරත්තං ආරඤ්ඤියකො, 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති. යම්පි, ෙන්යත, 
ෙ වා දීඝරත්තංආරඤ්ඤියකො, අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානි 
පටියසවති, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති
එවරූපං පරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා සන්තුට්යඨො 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන.
යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා සන්තුට්යඨො
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන, 
ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති එවරූපං
පරමනිපච්චකාරං කයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි.‘‘පුනචපරං, ෙන්යත, 
ෙ වා ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.යම්පි, ෙන්යත, ෙ වාආහුයනයයයො
පාහුයනය්යයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං
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සම්පස්සමායනොෙ වති එවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරං
උපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා යායං කථා අභිසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්ෙකථා සීලකථා සමාධිකථා 
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපාය කථාය
නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා යායං කථා
අභිසල්යලඛිකා යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං –
අප්පිච්ඡකථා…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපාය කථාය
නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං
සම්පස්සමායනොෙ වති එවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරං
උපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභී අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. යම්පි, ෙන්යත, 
ෙ වා චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං 
නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං
සම්පස්සමායනොෙ වතිඑවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරං 
උපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, 
යසයයථිදං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපි ජාතියයොචතස්යසොපි
ජාතියයොපඤ්චපිජාතියයොදසපිජාතියයොවීසම්පිජාතියයොතිංසම්පි ජාතියයො
චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි 
ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප
අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො
එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, 
යසොතයතොචුයතොඉධූපපන්යනො’ති.ඉතිසාකාරංසඋද්යදසංඅයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති, ඉදම්පි යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති
එවරූපංපරමනිපච්චකාරංකයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යෙොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා 
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පටුන 

වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයෙදාපරං
මරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා; ඉයමවාපනයෙොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන සමන්නා තා
මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’ති, ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති, ඉදම්පි
යඛො අහං, ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති එවරූපං
පරමනිපච්චකාරං කයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ෙ වාආසවානංඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. යම්පි, ෙන්යත, ෙ වා ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං…යප.… සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති, ඉදම්පියඛොඅහං, 
ෙන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො ෙ වති එවරූපං පරමනිපච්චකාරං
කයරොමි, යමත්තූපහාරංඋපදංයසමි. 

‘‘හන්දචදානිමයං, ෙන්යත,  ච්ඡාම.බහුකිච්චාමයං බහුකරණීයා’’ති.
‘‘යස්ස දානි ත්වං, මහාරාජ, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො රාජා පයසනදි 
යකොසයලො උට්ඨායාසනා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
පක්කාමීති.දසමං. 

මහාවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සීහාධිවුත්ති කායයන, චුන්යදනකසියණනච; 
කාළීචද්යවමහාපඤ්හා, යකොසයලහිපයරදුයවති. 

4. උපාලිවග්ය ො 

1. උපාලිසුත්තං 

31. අථ යඛො ආයස්මා උපාලි යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උපාලි ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කති නු යඛො, 
ෙන්යත, අත්ථවයස පටිච්චතථා යතනසාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තං, 
පාතියමොක්ඛං උද්දිට්ඨ’’න්ති? 

‘‘දසයඛො, උපාලි, අත්ථවයසපටිච්චතථා යතනසාවකානංසික්ඛාපදං 
පඤ්ඤත්තං, පාතියමොක්ඛං උද්දිට්ඨං. කතයම දස? සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, 
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සඞ්ඝොසුතාය, දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, යපසලානං භික්ඛූනං
ොසුවිහාරාය, දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං
ආසවානංපටිඝාතාය, අප්පසන්නානං පසාදාය, පසන්නානංභියයයොොවාය, 
සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය – ඉයම යඛො, උපාලි, දස අත්ථවයස
පටිච්ච තථා යතන සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං, පාතියමොක්ඛං 
උද්දිට්ඨ’’න්ති.පඨමං. 

2. පාතියමොක්ඛට්ඨපනාසුත්තං 

32. ‘‘කති නු යඛො, ෙන්යත, පාතියමොක්ඛට්ඨපනා’’ති? ‘‘දස යඛො, 
උපාලි, පාතියමොක්ඛට්ඨපනා. කතයම දස? පාරාජියකො තස්සං පරිසායං
නිසින්යනොයහොති, පාරාජිකකථාවිප්පකතායහොති, අනුපසම්පන්යනොතස්සං
පරිසායං නිසින්යනො යහොති, අනුපසම්පන්නකථා විප්පකතා යහොති, සික්ඛං
පච්චක්ඛාතයකො තස්සං පරිසායං නිසින්යනො යහොති, සික්ඛං
පච්චක්ඛාතකකථාවිප්පකතායහොති, පණ්ඩයකොතස්සංපරිසායංනිසින්යනො 
යහොති, පණ්ඩකකථා විප්පකතා යහොති, භික්ඛුනිදූසයකො තස්සං පරිසායං
නිසින්යනොයහොති, භික්ඛුනිදූසකකථාවිප්පකතායහොති–ඉයමයඛො, උපාලි, 
දසපාතියමොක්ඛට්ඨපනා’’ති. දුතියං. 

3. උබ්බාහිකාසුත්තං 

33. [චූළව. 231] ‘‘කතිහි නු යඛො, ෙන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්යබො’’ති? ‘‘දසහි යඛො, උපාලි, ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු උබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්යබො. කතයමහි දසහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු සීලවා යහොති; පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය
යතධම්මාආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං [සත්ථා සබයඤ්ජනා (සී.අ එවමුපරිපි] යකවලපරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති
ධාතාවචසාපරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා; උෙයානියඛො
පනස්ස පාතියමොක්ඛානි විත්ථායරන ස්වා තානි යහොන්ති සුවිෙත්තානි
සුප්පවත්තීනිසුවිනිච්ඡිතානි සුත්තයසොඅනුබයඤ්ජනයසො; විනයයයඛොපන
ඨියතො යහොති අසංහීයරො; පටිබයලො යහොති උයෙො අත්ථපච්චත්ථියක
සඤ්ඤායපතුං පඤ්ඤායපතුං නිජ්ඣායපතුං යපක්යඛතුං පසායදතුං; 
අධිකරණසමුප්පාදවූපසමකුසයලො යහොති – අධිකරණං ජානාති; 
අධිකරණසමුදයං ජානාති; අධිකරණනියරොධං ජානාති; 
අධිකරණනියරොධ ාමිනිං පටිපදං ජානාති. ඉයමහි යඛො, උපාලි, දසහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඋබ්බාහිකාය සම්මන්නිතබ්යබො’’ති.තතියං. 
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4. උපසම්පදාසුත්තං 

34. ‘‘කතිහි නු යඛො, ෙන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා
උපසම්පායදතබ්බ’’න්ති? ‘‘දසහි යඛො, උපාලි, ධම්යමහි සමන්නා යතන
භික්ඛුනාඋපසම්පායදතබ්බං.කතයමහිදසහි? ඉධුපාලි, භික්ඛුසීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති
සුතධයරොසුතසන්නිචයයො, යයයතධම්මාආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්සධම්මා බහුස්සුතායහොන්තිධාතාවචසා
පරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා; පාතියමොක්ඛංයඛොපනස්ස
විත්ථායරනස්වා තංයහොතිසුවිෙත්තංසුප්පවත්තං සුවිනිච්ඡිතංසුත්තයසො
අනුබයඤ්ජනයසො; පටිබයලො යහොති ගිලානං උපට්ඨාතුං වා උපට්ඨායපතුං
වා; පටිබයලො යහොති අනභිරතිං වූපකායසතුං වා වූපකාසායපතුං වා; 
පටිබයලො යහොති උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මයතො වියනොයදතුං; පටිබයලො
යහොති උප්පන්නං දිට්ඨි තං ධම්මයතො වියවයචතුං; පටිබයලො යහොති 
අධිසීයල සමාදයපතුං; පටිබයලො යහොති අධිචිත්යත සමාදයපතුං; පටිබයලො
යහොති අධිපඤ්ඤාය සමාදයපතුං. ඉයමහි යඛො, උපාලි, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතනභික්ඛුනා උපසම්පායදතබ්බ’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. නිස්සයසුත්තං 

35. ‘‘කතිහි නු යඛො, ෙන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා
නිස්සයයො දාතබ්යබො’’ති? ‘‘දසහි යඛො, උපාලි, ධම්යමහි සමන්නා යතන
භික්ඛුනා නිස්සයයො දාතබ්යබො. කතයමහි දසහි? ඉධුපාලි, භික්ඛු සීලවා
යහොති…යප.…සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතොයහොති…යප.… 
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; පාතියමොක්ඛං යඛො පනස්ස විත්ථායරන ස්වා තං
යහොති සුවිෙත්තං සුප්පවත්තං සුවිනිච්ඡිතං සුත්තයසො අනුබයඤ්ජනයසො; 
පටිබයලොයහොති ගිලානංඋපට්ඨාතුංවාඋපට්ඨායපතුංවා; පටිබයලොයහොති
අනභිරතිංවූපකායසතුංවා වූපකාසායපතුංවා; පටිබයලොයහොතිඋප්පන්නං
කුක්කුච්චං ධම්මයතො වියනොයදතුං; පටිබයලො යහොති උප්පන්නං දිට්ඨි තං
ධම්මයතො වියවයචතුං; පටිබයලො යහොති අධිසීයල…යප.… අධිචිත්යත…
අධිපඤ්ඤාය සමාදයපතුං. ඉයමහි යඛො, උපාලි, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතන භික්ඛුනානිස්සයයොදාතබ්යබො’’ති.පඤ්චමං. 

6. සාමයණරසුත්තං 

36. ‘‘කතිහි නු යඛො, ෙන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා
සාමයණයරො උපට්ඨායපතබ්යබො’’ති? ‘‘දසහි යඛො, උපාලි, ධම්යමහි 
සමන්නා යතනභික්ඛුනාසාමයණයරොඋපට්ඨායපතබ්යබො.කතයමහිදසහි? 
ඉධුපාලි, භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; 
බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; පාතියමොක්ඛං යඛො
පනස්ස විත්ථායරන ස්වා තං යහොති සුවිෙත්තං සුප්පවත්තං සුවිනිච්ඡිතං
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සුත්තයසො අනුබයඤ්ජනයසො; පටිබයලො යහොති ගිලානං උපට්ඨාතුං වා
උපට්ඨායපතුං වා; පටිබයලො යහොති අනභිරතිං වූපකායසතුං වා
වූපකාසායපතුං වා; පටිබයලො යහොති උප්පන්නං කුක්කුච්චං ධම්මයතො
වියනොයදතුං; පටිබයලො යහොති උප්පන්නං දිට්ඨි තං ධම්මයතො වියවයචතුං; 
පටිබයලො යහොති අධිසීයල සමාදයපතුං; පටිබයලො යහොති අධිචිත්යත 
සමාදයපතුං; පටිබයලො යහොති අධිපඤ්ඤාය සමාදයපතුං. ඉයමහි යඛො, 
උපාලි, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා සාමයණයරො 
උපට්ඨායපතබ්යබො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඞ්ඝයෙදසුත්තං 

37. ‘‘‘සඞ්ඝයෙයදො සඞ්ඝයෙයදො’ති, ෙන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු
යඛො, ෙන්යත, සඞ්යඝො භින්යනො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, භික්ඛූ අධම්මං
ධම්යමොති දීයපන්ති, ධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං විනයයොති 
දීයපන්ති, විනයං අවිනයයොති දීයපන්ති, අොසිතං අලපිතං තථා යතන 
ොසිතං ලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, ොසිතං ලපිතං තථා යතන
අොසිතං අලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, අනාචිණ්ණං තථා යතන
ආචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති, ආචිණ්ණං තථා යතන අනාචිණ්ණං
තථා යතනාති දීයපන්ති, අපඤ්ඤත්තං තථා යතන පඤ්ඤත්තං 
තථා යතනාති දීයපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථා යතන අපඤ්ඤත්තං 
තථා යතනාති දීයපන්ති. යත ඉයමහි දසහි වත්ථූහි අවකස්සන්ති
අපකස්සන්ති ආයවනි [ආයවනිං (චූළව. 352) ආයවණි, ආයවණිකං
(තත්යථව අයධොලිපිඅ] කම්මානි කයරොන්ති ආයවනි පාතියමොක්ඛං
උද්දිසන්ති.එත්තාවතායඛො, උපාලි, සඞ්යඝො භින්යනොයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. සඞ්ඝසාමග්ගීසුත්තං 

38. [චූළව. 353] ‘‘‘සඞ්ඝසාමග්ගී සඞ්ඝසාමග්ගී’ති, ෙන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතා නු යඛො, ෙන්යත, සඞ්යඝො සමග්ය ො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, 
භික්ඛූ අධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති, ධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං
අවිනයයොති දීයපන්ති, විනයං විනයයොති දීයපන්ති, අොසිතං අලපිතං
තථා යතන අොසිතං අලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, ොසිතං ලපිතං
තථා යතන ොසිතං ලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, අනාචිණ්ණං
තථා යතනඅනාචිණ්ණංතථා යතනාතිදීයපන්ති, ආචිණ්ණංතථා යතන
ආචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති, අපඤ්ඤත්තං තථා යතන
අපඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථා යතන
පඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති. යත ඉයමහි දසහි වත්ථූහි න
අවකස්සන්තිනඅපකස්සන්තිනආයවනිකම්මානිකයරොන්තින ආයවනි
පාතියමොක්ඛං උද්දිසන්ති. එත්තාවතා යඛො, උපාලි, සඞ්යඝො සමග්ය ො
යහොතී’’ති. අට්ඨමං. 
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9. පඨමආනන්දසුත්තං 

39. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘‘සඞ්ඝයෙයදො 
සඞ්ඝයෙයදො’ති, ෙන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, ෙන්යත, සඞ්යඝො
භින්යනො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛූඅධම්මංධම්යමොතිදීයපන්ති, ධම්මං
අධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං විනයයොති දීයපන්ති…යප.… පඤ්ඤත්තං
තථා යතන අපඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති. යත ඉයමහි දසහි
වත්ථූහි අවකස්සන්ති අපකස්සන්ති ආයවනි කම්මානි කයරොන්ති ආයවනි
පාතියමොක්ඛං උද්දිසන්ති. එත්තාවතා යඛො, ආනන්ද, සඞ්යඝො භින්යනො
යහොතී’’ති. 

‘‘සමග් ං පන, ෙන්යත, සඞ්ඝං භින්දිත්වා කිං යසො පසවතී’’ති? 
‘‘කප්පට්ඨිකං, ආනන්ද, කිබ්බිසං පසවතී’’ති. ‘‘කිං පන, ෙන්යත, 
කප්පට්ඨිකං කිබ්බිස’’න්ති? ‘‘කප්පං, ආනන්ද, නිරයම්හිපච්චතීති– 

‘‘ආපායියකො යනරයියකො, කප්පට්යඨො සඞ්ඝයෙදයකො; 
වග් රයතොඅධම්මට්යඨො, යයො ක්යඛමාපධංසති; 
සඞ්ඝං සමග් ං භින්දිත්වා [යෙත්වාන (සී. සයා.අ, භිත්වාන (ක.අ
චූළව. 354; ඉතිවු. 18; කථාව. 657] කප්පං නිරයම්හි පච්චතී’’ති.
නවමං; 

10. දුතියආනන්දසුත්තං 

40. ‘‘‘සඞ්ඝසාමග්ගී සඞ්ඝසාමග්ගී’ති, ෙන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානු
යඛො, ෙන්යත, සඞ්යඝො සමග්ය ො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛූ අධම්මං
අධම්යමොති දීයපන්ති, ධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං අවිනයයොති 
දීයපන්ති, විනයං විනයයොති දීයපන්ති, අොසිතං අලපිතං තථා යතන 
අොසිතං අලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, ොසිතං ලපිතං තථා යතන
ොසිතං ලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, අනාචිණ්ණං තථා යතන
අනාචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති, ආචිණ්ණං තථා යතන ආචිණ්ණං
තථා යතනාති දීයපන්ති, අපඤ්ඤත්තං තථා යතන අපඤ්ඤත්තං 
තථා යතනාති දීයපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථා යතන පඤ්ඤත්තං
තථා යතනාති දීයපන්ති. යත ඉයමහි දසහි වත්ථූහි න අවකස්සන්ති න
අපකස්සන්ති න ආයවනි කම්මානි කයරොන්ති න ආයවනි පාතියමොක්ඛං
උද්දිසන්ති.එත්තාවතායඛො, ආනන්ද, සඞ්යඝො සමග්ය ොයහොතී’’ති. 

‘‘භින්නං පන, ෙන්යත, සඞ්ඝං සමග් ං කත්වා කිං යසො පසවතී’’ති? 
‘‘බ්රහ්මං, ආනන්ද, පුඤ්ඤං පසවතී’’ති. ‘‘කිං පන, ෙන්යත, බ්රහ්මං 
පුඤ්ඤ’’න්ති? ‘‘කප්පං, ආනන්ද, සග් ම්හියමොදතීති– 

‘‘සුඛා සඞ්ඝස්සසාමග්ගී, සමග් ානඤ්ච අනුග් යහො; 
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සමග් රයතොධම්මට්යඨො, යයො ක්යඛමානධංසති; 
සඞ්ඝංසමග් ංකත්වාන, කප්පංසග් ම්හියමොදතී’’ති. දසමං; 

උපාලිවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

උපාලිඨපනාඋබ්බායහො, උපසම්පදනිස්සයා; 
සාමයණයරොචද්යවයෙදා, ආනන්යදහිපයරදුයවති. 

5. අක්යකොසවග්ය ො 

1. විවාදසුත්තං 

41. අථ යඛො ආයස්මා උපාලි යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උපාලි ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, 
ෙන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන සඞ්යඝ ෙණ්ඩනකලහවිග් හවිවාදා 
උප්පජ්ජන්ති, භික්ඛූචනොසු [ොසුං (?)] විහරන්තී’’ති? ‘‘ඉධුපාලි, භික්ඛූ
අධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති, ධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං
විනයයොති දීයපන්ති, විනයං අවිනයයොති දීයපන්ති, අොසිතං අලපිතං 
තථා යතන ොසිතං ලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, ොසිතං ලපිතං
තථා යතන අොසිතං අලපිතං තථා යතනාති දීයපන්ති, අනාචිණ්ණං
තථා යතන ආචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති, ආචිණ්ණං තථා යතන
අනාචිණ්ණං තථා යතනාති දීයපන්ති, අපඤ්ඤත්තං තථා යතන
පඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථා යතන
අපඤ්ඤත්තං තථා යතනාති දීයපන්ති. අයං යඛො, උපාලි, යහතු අයං
පච්චයයො, යයනසඞ්යඝ ෙණ්ඩනකලහවිග් හවිවාදාඋප්පජ්ජන්ති, භික්ඛූච
නොසුවිහරන්තී’’ති.පඨමං. 

2. පඨමවිවාදමූලසුත්තං 

42. ‘‘කති නු යඛො, ෙන්යත, විවාදමූලානී’’ති? ‘‘දස යඛො, උපාලි, 
විවාදමූලානි. කතමානි දස? ඉධුපාලි, භික්ඛූ අධම්මං ධම්යමොති දීයපන්ති, 
ධම්මං අධම්යමොති දීයපන්ති, අවිනයං විනයයොති දීයපන්ති, විනයං
අවිනයයොති දීයපන්ති, අොසිතං අලපිතං තථා යතන ොසිතං ලපිතං
තථා යතනාති දීයපන්ති, ොසිතං ලපිතං තථා යතන අොසිතං අලපිතං
තථා යතනාති දීයපන්ති, අනාචිණ්ණං තථා යතන ආචිණ්ණං 
තථා යතනාති දීයපන්ති, ආචිණ්ණං තථා යතන අනාචිණ්ණං
තථා යතනාති දීයපන්ති, අපඤ්ඤත්තං තථා යතන පඤ්ඤත්තං
තථා යතනාති දීයපන්ති, පඤ්ඤත්තං තථා යතන අපඤ්ඤත්තං
තථා යතනාතිදීයපන්ති.ඉමානියඛො, උපාලි, දසවිවාදමූලානී’’ති. දුතියං. 
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3. දුතියවිවාදමූලසුත්තං 

43. ‘‘කති නු යඛො, ෙන්යත, විවාදමූලානී’’ති? ‘‘දස යඛො, උපාලි, 
විවාදමූලානි.කතමානිදස? ඉධුපාලි, භික්ඛූ අනාපත්තිංආපත්තීතිදීයපන්ති, 
ආපත්තිංඅනාපත්තීතිදීයපන්ති, ලහුකංආපත්තිං  රුකාපත්තීතිදීයපන්ති, 
 රුකං ආපත්තිං ලහුකාපත්තීති දීයපන්ති, දුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං
අදුට්ඨුල්ලාපත්තීති දීයපන්ති, අදුට්ඨුල්ලං ආපත්තිං දුට්ඨුල්ලාපත්තීති
දීයපන්ති, සාවයසසං ආපත්තිං අනවයසසාපත්තීති දීයපන්ති, අනවයසසං
ආපත්තිං සාවයසසාපත්තීති දීයපන්ති, සප්පටිකම්මං ආපත්තිං
අප්පටිකම්මාපත්තීතිදීයපන්ති, අප්පටිකම්මංආපත්තිං සප්පටිකම්මාපත්තීති
දීයපන්ති.ඉමානියඛො, උපාලි, දසවිවාදමූලානී’’ති.තතියං. 

4. කුසිනාරසුත්තං 

44. එකංසමයංෙ වාකුසිනාරායංවිහරතිබලිහරයණවනසණ්යඩ.තත්ර 
යඛොෙ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘ෙදන්යත’’තියතභික්ඛූ
ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

[චූළව. 399; පරි. 436] ‘‘යචොදයකන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා පරං
යචොයදතුකායමනපඤ්චධම්යමඅජ්ඣත්තංපච්චයවක්ඛිත්වා පඤ්චධම්යම
අජ්ඣත්තං උපට්ඨායපත්වා පයරො යචොයදතබ්යබො. කතයම පඤ්ච ධම්මා 
අජ්ඣත්තං පච්චයවක්ඛිතබ්බා? යචොදයකන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා පරං
යචොයදතුකායමන එවං පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘පරිසුද්ධකායසමාචායරො නු
යඛොම්හි, පරිසුද්යධනම්හි කායසමාචායරන සමන්නා යතො අච්ඡිද්යදන
අප්පටිමංයසන.සංවිජ්ජතිනු යඛොයමඑයසොධම්යමොඋදාහුයනො’ති? යනො
යච, භික්ඛයව, භික්ඛු පරිසුද්ධකායසමාචායරො යහොති පරිසුද්යධන
කායසමාචායරනසමන්නා යතොඅච්ඡිද්යදනඅප්පටිමංයසන, තස්සෙවන්ති 
වත්තායරො – ‘ඉඞ්ඝ තාව ආයස්මා කායිකං සික්ඛස්සූ’ති, ඉතිස්ස ෙවන්ති 
වත්තායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යචොදයකනභික්ඛුනාපරංයචොයදතුකායමනඑවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘පරිසුද්ධවචීසමාචායරො නු යඛොම්හි, පරිසුද්යධනම්හි 
වචීසමාචායරන සමන්නා යතො අච්ඡිද්යදන අප්පටිමංයසන. සංවිජ්ජති නු
යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො’ති? යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු 
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො යහොති පරිසුද්යධන වචීසමාචායරන සමන්නා යතො
අච්ඡිද්යදනඅප්පටිමංයසන, තස්සෙවන්ති වත්තායරො–‘ඉඞ්ඝතාවආයස්මා
වාචසිකංසික්ඛස්සූ’ති, ඉතිස්සෙවන්ති වත්තායරො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යචොදයකනභික්ඛුනාපරං යචොයදතුකායමනඑවං
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘යමත්තං නු යඛො යම චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං 
සබ්රහ්මචාරීසු අනාඝාතං. සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු
යනො’ති? යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යමත්තං චිත්තං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති සබ්රහ්මචාරීසු අනාඝාතං, තස්ස ෙවන්ති වත්තායරො – ‘ඉඞ්ඝ තාව
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ආයස්මා සබ්රහ්මචාරීසු යමත්තං චිත්තං උපට්ඨායපහී’ති, ඉතිස්ස ෙවන්ති
වත්තායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යචොදයකනභික්ඛුනා පරං යචොයදතුකායමනඑවං
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘බහුස්සුයතො නු යඛොම්හි සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, 
යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා
සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපා යම ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො
ධම්යමො උදාහු යනො’ති? යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු බහුස්සුයතො යහොති
සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යයයතධම්මාආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතාවචසා
පරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, තස්සෙවන්තිවත්තායරො
–‘ඉඞ්ඝතාවආයස්මාආ මං පරියාපුණස්සූ’ති, ඉතිස්සෙවන්තිවත්තායරො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යචොදයකනභික්ඛුනාපරංයචොයදතුකායමනඑවං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බං – ‘උෙයානි යඛො පන යම පාතියමොක්ඛානි විත්ථායරන
ස්වා තානි යහොන්ති සුවිෙත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තයසො
අනුබයඤ්ජනයසො. සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො’ති? 
යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උෙයානි පාතියමොක්ඛානි විත්ථායරන 
ස්වා තානි යහොන්ති සුවිෙත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තයසො
අනුබයඤ්ජනයසො, ‘ඉදංපනායස්මා, කත්ථ වුත්තංෙ වතා’ති, ඉතිපුට්යඨො
නසම්පායිස්සති.තස්ස ෙවන්ති වත්තායරො – ‘ඉඞ්ඝ තාවආයස්මා විනයං
සික්ඛස්සූ’ති, ඉතිස්ස ෙවන්ති වත්තායරො. ඉයම පඤ්ච ධම්මා අජ්ඣත්තං
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. 

‘‘කතයම පඤ්ච ධම්මා අජ්ඣත්තං උපට්ඨායපතබ්බා? ‘කායලන
වක්ඛාමි, යනො අකායලන; භූයතන වක්ඛාමි, යනො අභූයතන; සණ්යහන 
වක්ඛාමි, යනොෙරුයසන; අත්ථසංහියතනවක්ඛාමි, යනොඅනත්ථසංහියතන; 
යමත්තචිත්යතො වක්ඛාමි, යනො යදොසන්තයරො’ති – ඉයම පඤ්ච ධම්මා
අජ්ඣත්තං උපට්ඨායපතබ්බා. යචොදයකන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා පරං
යචොයදතුකායමන ඉයම පඤ්ච ධම්යම අජ්ඣත්තං පච්චයවක්ඛිත්වා ඉයම
පඤ්ච ධම්යම අජ්ඣත්තං උපට්ඨායපත්වා පයරො යචොයදතබ්යබො’’ති. 
චතුත්ථං. 

5. රාජන්යතපුරප්පයවසනසුත්තං 

45. [පාචි. 497] ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ආදීනවා
රාජන්යතපුරප්පයවසයන.කතයමදස? ඉධ, භික්ඛයව, රාජාමයහසියාසද්ධිං
නිසින්යනො යහොති. තත්ර භික්ඛු පවිසති. මයහසී වා භික්ඛුං දිස්වා සිතං
පාතුකයරොති, භික්ඛු වා මයහසිං දිස්වා සිතං පාතුකයරොති. තත්ථ රඤ්යඤො 
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එවංයහොති – ‘අද්ධාඉයමසංකතං වාකරිස්සන්තිවා’ති! අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමොආදීනයවො රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රාජා බහුකිච්යචො බහුකරණීයයො අඤ්ඤතරං 
ඉත්ථිං  න්ත්වාන සරති – ‘සා යතන  බ්ෙං  ණ්හාති’. තත්ථ රඤ්යඤො
එවංයහොති–‘න යඛොඉධඅඤ්යඤො යකොචිපවිසති, අඤ්ඤත්රපබ්බජියතන.
සියා නු යඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ආදීනයවො
රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො අන්යතපුයර අඤ්ඤතරං රතනං
නස්සති. තත්ථ රඤ්යඤො එවං යහොති – ‘න යඛො ඉධ අඤ්යඤො යකොචි
පවිසති, අඤ්ඤත්රපබ්බජියතන.සියා නුයඛොපබ්බජිතස්සකම්ම’න්ති.අයං, 
භික්ඛයව, තතියයොආදීනයවො රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤොඅන්යතපුයර අබ්ෙන්තරාගුය්හමන්තා
බහිද්ධා සම්යෙදං  ච්ඡන්ති. තත්ථ රඤ්යඤො එවං යහොති – ‘න යඛො ඉධ
අඤ්යඤොයකොචිපවිසති, අඤ්ඤත්රපබ්බජියතන. සියානු යඛොපබ්බජිතස්ස
කම්ම’න්ති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොආදීනයවො රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤොඅන්යතපුයරපිතාවාපුත්තං පත්යථති
පුත්යතො වා පිතරං පත්යථති. යතසං එවං යහොති – ‘න යඛො ඉධ අඤ්යඤො
යකොචිපවිසති, අඤ්ඤත්රපබ්බජියතන.සියානුයඛොපබ්බජිතස්සකම්ම’න්ති.
අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමොආදීනයවොරාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රාජානීචට්ඨානියංඋච්යචඨායනඨයපති. යයසං
තංඅමනාපංයතසංඑවංයහොති–‘රාජායඛොපබ්බජියතනසංසට්යඨො.සියා
නු යඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛයව, ඡට්යඨො ආදීනයවො
රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රාජාඋච්චට්ඨානියං නීයචඨායනඨයපති.යයසං
තංඅමනාපංයතසංඑවංයහොති–‘රාජායඛොපබ්බජියතනසංසට්යඨො. සියා
නු යඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛයව, සත්තයමො ආදීනයවො 
රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රාජා අකායල යසනංඋයයයොයජති. යයසංතං 
අමනාපංයතසංඑවංයහොති–‘රාජායඛොපබ්බජියතනසංසට්යඨො.සියානු
යඛො පබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති. අයං, භික්ඛයව, අට්ඨයමො ආදීනයවො
රාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රාජා කායල යසනං උයයයොයජත්වා 
අන්තරාමග් යතොනිවත්තායපති.යයසංතංඅමනාපංයතසංඑවං යහොති– 
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‘රාජායඛොපබ්බජියතනසංසට්යඨො.සියානු යඛොපබ්බජිතස්ස කම්ම’න්ති.
අයං, භික්ඛයව, නවයමොආදීනයවොරාජන්යතපුරප්පයවසයන. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො අන්යතපුරං හත්ථිසම්මද්දං 
අස්සසම්මද්දංරථසම්මද්දංරජනීයානිරූපසද්ද න්ධරසයෙොට්ඨබ්බානි, යානි
න පබ්බජිතස්ස සාරුප්පානි. අයං, භික්ඛයව, දසයමො ආදීනයවො
රාජන්යතපුරප්පයවසයන. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ආදීනවා
රාජන්යතපුරප්පයවසයන’’ති.පඤ්චමං. 

6. සක්කසුත්තං 

46. එකං සමයං ෙ වා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං
නියරොධාරායම. අථයඛො සම්බහුලා සක්කාඋපාසකාතදහුයපොසයථයයන
ෙ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තංනිසින්යන යඛො සක්යක උපාසයකෙ වා
එතදයවොච – ‘‘අපි නු තුම්යහ, සක්කා, අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසථා’’ති? ‘‘අප්යපකදාමයං, ෙන්යත, අට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථං
උපවසාම, අප්යපකදා න උපවසාමා’’ති. ‘‘යතසං යවො, සක්කා, අලාො
යතසං දුල්ලද්ධං, යය තුම්යහ එවං යසොකසෙයය ජීවියත මරණසෙයය
ජීවියතඅප්යපකදා අට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථංඋපවසථ, අප්යපකදාන
උපවසථ. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධපුරියසොයයනයකනචිකම්මට්ඨායනන 
අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං අඩ්ඪකහාපණං නිබ්බියසයය. දක්යඛො පුරියසො
උට්ඨානසම්පන්යනොතිඅලංවචනායා’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධපුරියසොයයන යකනචිකම්මට්ඨායනන
අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං කහාපණං නිබ්බියසයය. දක්යඛො පුරියසො 
උට්ඨානසම්පන්යනොතිඅලංවචනායා’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘තංකිං, මඤ්ඤථ, සක්කා, ඉධපුරියසොයයනයකනචිකම්මට්ඨායනන 
අනාපජ්ජ අකුසලං දිවසං ද්යව කහාපයණ නිබ්බියසයය … තයයො 
කහාපයණ නිබ්බියසයය… චත්තායරො කහාපයණ නිබ්බියසයය… පඤ්ච
කහාපයණනිබ්බියසයය… ඡකහාපයණනිබ්බියසයය…සත්තකහාපයණ
නිබ්බියසයය… අට්ඨ කහාපයණ නිබ්බියසයය… නව කහාපයණ
නිබ්බියසයය… දස කහාපයණ නිබ්බියසයය… වීස කහාපයණ
නිබ්බියසයය… තිංස කහාපයණ නිබ්බියසයය… චත්තාරීසං කහාපයණ
නිබ්බියසයය… පඤ්ඤාසං කහාපයණ නිබ්බියසයය… කහාපණසතං
නිබ්බියසයය. දක්යඛො පුරියසො උට්ඨානසම්පන්යනොති අලං වචනායා’’ති? 
‘‘එවං, ෙන්යත’’. 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු යසො පුරියසො දිවයස දිවයස
කහාපණසතං කහාපණසහස්සං නිබ්බිසමායනොලද්ධංලද්ධංනික්ඛිපන්යතො 
වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී මහන්තං යෙො ක්ඛන්ධං අධි ච්යඡයයා’’ති? 
‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, සක්කා, අපි නු යසො පුරියසො යෙො යහතු
යෙො නිදානං යෙො ාධිකරණං එකං වා රත්තිං එකං වා දිවසං උපඩ්ඪං වා
රත්තිං උපඩ්ඪං වා දිවසං එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී විහයරයයා’’ති? ‘‘යනො
යහතං, ෙන්යත’’. ‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘කාමාහි, ෙන්යත, අනිච්චාතුච්ඡා
මුසායමොසධම්මා’’ති. 

‘‘ඉධපනයවො, සක්කා, මමසාවයකොදසවස්සානිඅප්පමත්යතොආතා.) 
පහිතත්යතො විහරන්යතො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො සතම්පි
වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි
එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී විහයරයය.යසොච්වස්සසකදා ාමීවා අනා ාමී
වාඅපණ්ණකංවායසොතාපන්යනො. තිට්ඨන්තු, සක්කා, දසවස්සානි. 

ඉධමමසාවයකොනවවස්සානි…අට්ඨවස්සානි…සත්තවස්සානි…ඡ 
වස්සානි… පඤ්ච වස්සානි චත්තාරි වස්සානි… තීණි වස්සානි… ද්යව
වස්සානි…එකං වස්සංඅප්පමත්යතොආතා.) පහිතත්යතොවිහරන්යතොයථා 
මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි
සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී විහයරයය, යසො ච ්වස්ස
සකදා ාමී වාඅනා ාමීවාඅපණ්ණකංවායසොතාපන්යනො.තිට්ඨතු, සක්කා, 
එකං වස්සං. 

ඉධ මම සාවයකො දස මායස අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො
විහරන්යතොයථා මයානුසිට්ඨංතථාපටිපජ්ජමායනොසතම්පිවස්සානිසතම්පි
වස්සසතානිසතම්පි වස්සසහස්සානිඑකන්තසුඛප්පටිසංයවදීවිහයරයය, යසො
ච ්වස්ස සකදා ාමී වා අනා ාමී වා අපණ්ණකං වා යසොතාපන්යනො.
තිට්ඨන්තු, සක්කා, දසමාසා. 

ඉධ මම සාවයකො නව මායස… අට්ඨ මායස… සත්ත මායස… ඡ
මායස…පඤ්ච මායස…චත්තායරොමායස…තයයොමායස…ද්යවමායස…
එකංමාසං…අඩ්ඪමාසංඅප්පමත්යතොආතා.) පහිතත්යතොවිහරන්යතොයථා
මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි 
සතම්පි වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී විහයරයය, යසො ච ්වස්ස
සකදා ාමීවාඅනා ාමීවාඅපණ්ණකංවායසොතාපන්යනො. තිට්ඨතු, සක්කා, 
අඩ්ඪමායසො. 

ඉධ මම සාවයකො දස රත්තින්දියව [රත්තිදියව (ක.අ] අප්පමත්යතො
ආතා.) පහිතත්යතො විහරන්යතො යථා මයානුසිට්ඨං තථා පටිපජ්ජමායනො
සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි වස්සසහස්සානි 
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පටුන 

එකන්තසුඛප්පටිසංයවදීවිහයරයය, යසොච්වස්සසකදා ාමීවා අනා ාමී
වාඅපණ්ණකං වායසොතාපන්යනො.තිට්ඨන්තු, සක්කා, දසරත්තින්දිවා. 

ඉධ මම සාවයකො නව රත්තින්දියව… අට්ඨ රත්තින්දියව… සත්ත 
රත්තින්දියව… ඡ රත්තින්දියව… පඤ්ච රත්තින්දියව… චත්තායරො 
රත්තින්දියව… තයයො රත්තින්දියව… ද්යව රත්තින්දියව… එකං
රත්තින්දිවංඅප්පමත්යතොආතා.)පහිතත්යතොවිහරන්යතොයථා මයානුසිට්ඨං
තථා පටිපජ්ජමායනො සතම්පි වස්සානි සතම්පි වස්සසතානි සතම්පි 
වස්සසහස්සානි එකන්තසුඛප්පටිසංයවදී විහයරයය, යසො ච ්වස්ස
සකදා ාමී වා අනා ාමී වා අපණ්ණකං වා යසොතාපන්යනො. යතසං යවො, 
සක්කා, අලාො යතසං දුල්ලද්ධං, යය තුම්යහ එවං යසොකසෙයය ජීවියත
මරණසෙයයජීවියතඅප්යපකදාඅට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථං උපවසථ, 
අප්යපකදා න උපවසථා’’ති. ‘‘එයත මයං, ෙන්යත, අජ්ජතග්ය  
අට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථංඋපවසිස්සාමා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. මහාලිසුත්තං 

47. එකං සමයංෙ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො මහාලි ලිච්ඡවි යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
මහාලිලිච්ඡවි ෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යකොනුයඛො, ෙන්යතයහතු, යකො
පච්චයයො පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස කම්මස්ස පවත්තියා’’ති? 
‘‘යලොයෙො යඛො, මහාලි, යහතු, යලොයෙො පච්චයයො පාපස්ස කම්මස්ස
කිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා.යදොයසොයඛො, මහාලි, යහතු, යදොයසො 
පච්චයයොපාපස්සකම්මස්සකිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා.යමොයහො
යඛො, මහාලි, යහතු, යමොයහොපච්චයයොපාපස්සකම්මස්සකිරියායපාපස්ස
කම්මස්ස පවත්තියා. අයයොනියසො මනසිකායරො යඛො, මහාලි, යහතු, 
අයයොනියසො මනසිකායරො පච්චයයො පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස
කම්මස්ස පවත්තියා. මිච්ඡාපණිහිතං යඛො, මහාලි, චිත්තං යහතු, 
මිච්ඡාපණිහිතං චිත්තං පච්චයයො පාපස්ස කම්මස්ස කිරියාය පාපස්ස 
කම්මස්ස පවත්තියාති. අයං යඛො, මහාලි, යහතු, අයං පච්චයයො පාපස්ස
කම්මස්ස කිරියායපාපස්සකම්මස්සපවත්තියා’’ති. 

‘‘යකො පන, ෙන්යත, යහතු යකො පච්චයයො කලයාණස්ස කම්මස්ස
කිරියාය කලයාණස්ස කම්මස්ස පවත්තියා’’ති? ‘‘අයලොයෙො යඛො, මහාලි, 
යහතු, අයලොයෙො පච්චයයො කලයාණස්ස කම්මස්ස කිරියාය කලයාණස්ස
කම්මස්ස පවත්තියා. අයදොයසො යඛො, මහාලි, යහතු, අයදොයසො පච්චයයො
කලයාණස්ස කම්මස්ස කිරියාය කලයාණස්ස කම්මස්ස පවත්තියා.
අයමොයහොයඛො, මහාලි, යහතු, අයමොයහොපච්චයයොකලයාණස්සකම්මස්ස
කිරියාය කලයාණස්ස කම්මස්ස පවත්තියා. යයොනියසො මනසිකායරො යඛො, 
මහාලි, යහතු, යයොනියසො මනසිකායරො පච්චයයො කලයාණස්ස කම්මස්ස
කිරියාය කලයාණස්ස කම්මස්ස පවත්තියා. සම්මාපණිහිතං යඛො, මහාලි, 
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චිත්තං යහතු, සම්මාපණිහිතං චිත්තං පච්චයයො කලයාණස්ස කම්මස්ස
කිරියාය කලයාණස්ස කම්මස්ස පවත්තියා. අයං යඛො, මහාලි, යහතු, අයං 
පච්චයයොකලයාණස්සකම්මස්සකිරියායකලයාණස්සකම්මස්සපවත්තියා.
ඉයමච, මහාලි, දසධම්මා යලොයකනසංවිජ්යජයුං, නයිධපඤ්ඤායයථ
අධම්මචරියාවිසමචරියාති වා ධම්මචරියාසමචරියාති වා. යස්මා ච යඛො, 
මහාලි, ඉයම දස ධම්මා යලොයක සංවිජ්ජන්ති, තස්මා පඤ්ඤායති
අධම්මචරියාවිසමචරියාතිවා ධම්මචරියාසමචරියාතිවා’’ති.සත්තමං. 

8. පබ්බජිතඅභිණ්හසුත්තං 

48. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා පබ්බජියතන අභිණ්හං 
පච්චයවක්ඛිතබ්බා. කතයම දස? ‘යවවණ්ණියම්හි අජ්ඣුප යතො’ති 
පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘පරපටිබද්ධා යම ජීවිකා’ති
පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘අඤ්යඤො යම ආකප්යපො
කරණීයයො’ති පබ්බජියතනඅභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘කච්චිනුයඛොයම
අත්තා සීලයතො න උපවදතී’ති පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; 
‘කච්චි නු යඛො මං අනුවිච්ච විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී සීලයතො න උපවදන්තී’ති
පබ්බජියතනඅභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘සබ්යබහියමපියයහිමනායපහි
නානාොයවො විනාොයවො’ති පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; 
‘කම්මස්සයකොම්හි කම්මදායායදො කම්මයයොනි කම්මබන්ධු 
කම්මපටිසරයණො, යං කම්මං කරිස්සාමි කලයාණං වා පාපකං වා තස්ස
දායායදො ෙවිස්සාමී’ති පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; 
‘කථංභූතස්ස යම රත්තින්දිවා වීතිවත්තන්තී’ති පබ්බජියතන අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘කච්චි නු යඛො අහං සුඤ්ඤා ායර අභිරමාමී’ති 
පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං; ‘අත්ථි නු යඛො යම උත්තරි
මනුස්සධම්යමො අලමරියඤාණදස්සනවියසයසොඅධි යතො, යයනාහං [යයොහං
(සී..).ක.අ, යසොහං (සයා.අ] පච්ඡියමකායලසබ්රහ්මචාරීහිපුට්යඨොනමඞ්කු
ෙවිස්සාමී’ති පබ්බජියතන අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, දසධම්මාපබ්බජියතන අභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බා’’ති.අට්ඨමං. 

9. සරීරට්ඨධම්මසුත්තං 

49. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මාසරීරට්ඨා.කතයමදස? සීතං, උණ්හං, 
ජිඝච්ඡා, පිපාසා, උච්චායරො, පස්සායවො, කායසංවයරො, වචීසංවයරො, 
ආජීවසංවයරො, යපොයනොෙවියකො [යපොයනොබ්ෙවියකො (ක.අ] ෙවසඞ්ඛායරො –
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දසධම්මාසරීරට්ඨා’’ති.නවමං. 

10. ෙණ්ඩනසුත්තං 

50. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ පච්ඡාෙත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
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ෙණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි
විතුදන්තා විහරන්ති. 

අථ යඛො ෙ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන
උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො ෙ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 
එතරහි කථාය සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා
විප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ මයං, ෙන්යත, පච්ඡාෙත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා 
උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා ෙණ්ඩනජාතා කලහජාතා
විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරාමා’’ති. ‘‘න යඛො
පයනතං, භික්ඛයව, තුම්හාකං පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධාය අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජිතානං, යංතුම්යහෙණ්ඩනජාතාකලහජාතාවිවාදාපන්නා 
අඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහිවිතුදන්තාවිහයරයයාථ. 

‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා සාරණීයා පියකරණා  රුකරණා 
[පියකරාණා  රුකරාණා (?)] සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා එකීොවාය 
සංවත්තන්ති. කතයම දස? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු
වජ්යජසුෙයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛති සික්ඛාපයදසු.යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු, අයම්පි ධම්යමො
සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා
එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතාවචසා
පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, අයම්පි ධම්යමො
සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා
එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති
කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු 
කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො කලයාණසම්පවඞ්යකො, අයම්පි
ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවාදාය
සාමග්ගියාඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සුවයචො යහොති යසොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො ඛයමො පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං. යම්පි, 
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භික්ඛයව, භික්ඛු සුවයචො යහොති යසොවචස්සකරයණහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ඛයමො පදක්ඛිණග් ාහී අනුසාසනිං, අයම්පි ධම්යමො
සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා
එකීොවාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි
කිංකරණීයානි – තත්ථ දක්යඛො යහොති අනලයසො, තතූ්රපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතො අලං කාතුං අලං සංවිධාතුං. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු යානි
තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිංකරණීයානි – තත්ථ දක්යඛො යහොති
අනලයසොතත්රූපායායවීමංසායසමන්නා යතොඅලංකාතුංඅලංසංවිධාතුං, 
අයම්පි ධම්යමො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවාදාය සාමග්ගියා
එකීොවාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො, 
අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
ධම්මකායමො යහොති පියසමුදාහායරො, අභිධම්යම අභිවිනයය
උළාරපායමොජ්යජො, අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො
සඞ් හායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. යම්පි, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං
ධම්මානංඋපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු
ධම්යමසු, අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය
අවිවාදායසාමග්ගියාඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන.
යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන, 
අයම්පිධම්යමොසාරණීයයො…යප.…සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසතිමායහොති, පරයමනසතියනපක්යකන 
සමන්නා යතො, චිරකතම්පි චිරොසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා. යම්පි, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසතිමායහොති, පරයමනසතියනපක්යකනසමන්නා යතො, 
චිරකතම්පි චිරොසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා, අයම්පි ධම්යමො
සාරණීයයො…යප.… සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති, උදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති, උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය 
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සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා, අයම්පි
ධම්යමො සාරණීයයො…යප.… සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා
සාරණීයාපියකරණා රුකරණා සඞ් හායඅවිවාදායසාමග්ගියාඑකීොවාය
සංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 

අක්යකොසවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

විවාදා ද්යවචමූලානි, කුසිනාරපයවසයන; 
සක්යකොමහාලිඅභිණ්හං, සරීරට්ඨාචෙණ්ඩනාති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. සචිත්තවග්ය ො 

1. සචිත්තසුත්තං 

51. එකං සමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. තත්ර යඛො ෙ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘ෙදන්යත’’තියතභික්ඛූෙ වයතො පච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු පරචිත්තපරියායකුසයලො යහොති, අථ 
‘සචිත්තපරියායකුසයලොෙවිස්සාමී’ති [ෙවිස්සාමාති (සයා.අ] – එවඤ්හියවො, 
භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසචිත්තපරියායකුසයලොයහොති? යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ඉත්ථීවාපුරියසොවාදහයරොයුවාමණ්ඩනකජාතියකොආදායසවා 
පරිසුද්යධ පරියයොදායත අච්යඡ වා උදකපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො සයච තත්ථ පස්සති රජං වා අඞ් ණං වා, තස්යසව
රජස්සවාඅඞ් ණස්සවාපහානායවායමති. යනොයචතත්ථපස්සතිරජංවා
අඞ් ණංවා, යතයනවත්තමයනොයහොතිපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො– ‘ලාොවත
යම, පරිසුද්ධං වත යම’ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පච්චයවක්ඛණා බහුකාරා [භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො බහුකායරො (ක.අ] 
යහොති කුසයලසු ධම්යමසු – ‘අභිජ්ඣාලු නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
අනභිජ්ඣාලු නු යඛො බහුලං විහරාමි, බයාපන්නචිත්යතො නු යඛො බහුලං
විහරාමි, අබයාපන්නචිත්යතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතො
නුයඛොබහුලං විහරාමි, වි තථිනමිද්යධොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, උද්ධයතො
නුයඛො බහුලංවිහරාමි, අනුද්ධයතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, විචිකිච්යඡොනු
යඛොබහුලංවිහරාමි, තිණ්ණවිචිකිච්යඡොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, යකොධයනො
නු යඛො බහුලං විහරාමි, අක්යකොධයනො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
සංකිලිට්ඨචිත්යතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, අසංකිලිට්ඨචිත්යතො නු යඛො
බහුලංවිහරාමි, සාරද්ධකායයොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, අසාරද්ධකායයොනු



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

62 

පටුන 

යඛොබහුලංවිහරාමි, කුසීයතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, ආරද්ධවීරියයොනුයඛො 
බහුලං විහරාමි, අසමාහියතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, සමාහියතො නු යඛො
බහුලංවිහරාමී’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනො එවංජානාති–‘අභිජ්ඣාලු
බහුලං විහරාමි, බයාපන්නචිත්යතො බහුලං විහරාමි, ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතො
බහුලං විහරාමි, උද්ධයතො බහුලං විහරාමි, විචිකිච්යඡො බහුලං විහරාමි, 
යකොධයනො බහුලං විහරාමි, සංකිලිට්ඨචිත්යතො බහුලං විහරාමි, 
සාරද්ධකායයොබහුලං විහරාමි, කුසීයතොබහුලංවිහරාමි, අසමාහියතොබහුලං
විහරාමී’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං
ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ආදිත්තයචයලො වා ආදිත්තසීයසො වා. තස්යසව යචලස්ස වා
සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච උස්සාහඤ්ච
උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කයරයය.
එවයමවංයඛො යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනායතසංයයවපාපකානංඅකුසලානං
ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිච සම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති –
‘අනභිජ්ඣාලු බහුලං විහරාමි, අබයාපන්නචිත්යතො බහුලං විහරාමි, 
වි තථිනමිද්යධො බහුලං විහරාමි, අනුද්ධයතො බහුලං විහරාමි, 
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො බහුලං විහරාමි, අක්යකොධයනො බහුලං විහරාමි, 
අසංකිලිට්ඨචිත්යතො බහුලං විහරාමි, අසාරද්ධකායයො බහුලං විහරාමි, 
ආරද්ධවීරියයො බහුලං විහරාමි, සමාහියතො බහුලං විහරාමී’ති, යතන, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසුයයව කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය උත්තරි
ආසවානංඛයායයයොය ොකරණීයයො’’ති.පඨමං. 

2. සාරිපුත්තසුත්තං 

52. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො
භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස 
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘යනො යච, ආවුයසො, භික්ඛු පරචිත්තපරියායකුසයලො යහොති, අථ
‘සචිත්තපරියායකුසයලොෙවිස්සාමී’ති–එවඤ්හියවො, ආවුයසො, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු සචිත්තපරියායකුසයලො යහොති? යසයයථාපි, 
ආවුයසො, ඉත්ථීවාපුරියසොවාදහයරොයුවාමණ්ඩනකජාතියකොආදායසවා 
පරිසුද්යධ පරියයොදායත අච්යඡ වා උදපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො සයච තත්ථ පස්සති රජං වා අඞ් ණං වා, තස්යසව
රජස්සවාඅඞ් ණස්සවාපහානායවායමති. යනොයචතත්ථපස්සතිරජං වා
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පටුන 

අඞ් ණංවා, යතයනවත්තමයනොයහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො–‘ලාොවත
යම, පරිසුද්ධංවතයම’ති. 

එවයමවං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො පච්චයවක්ඛණා බහුකාරා යහොති
කුසයලසු ධම්යමසු– ‘අභිජ්ඣාලුනුයඛොබහුලං විහරාමි, අනභිජ්ඣාලුනු 
යඛො බහුලං විහරාමි, බයාපන්නචිත්යතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
අබයාපන්නචිත්යතොනු යඛොබහුලංවිහරාමි, ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතොනුයඛො
බහුලංවිහරාමි, වි තථිනමිද්යධොනු යඛොබහුලංවිහරාමි, උද්ධයතොනුයඛො
බහුලං විහරාමි, අනුද්ධයතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, විචිකිච්යඡො නු යඛො
බහුලං විහරාමි, තිණ්ණවිචිකිච්යඡොනු යඛො බහුලං විහරාමි, යකොධයනොනු 
යඛො බහුලං විහරාමි, අක්යකොධයනො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
සංකිලිට්ඨචිත්යතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, අසංකිලිට්ඨචිත්යතො නු යඛො
බහුලංවිහරාමි, සාරද්ධකායයොනුයඛොබහුලං විහරාමි, අසාරද්ධකායයොනු
යඛොබහුලංවිහරාමි, කුසීයතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, ආරද්ධවීරියයොනුයඛො
බහුලං විහරාමි, සමාහියතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, අසමාහියතො නු යඛො 
බහුලංවිහරාමී’ති. 

‘‘සයච, ආවුයසො, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘අභිජ්ඣාලු 
බහුලං විහරාමි…යප.… අසමාහියතො බහුලං විහරාමී’ති, යතනාවුයසො, 
භික්ඛුනායතසංයයව පාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානායඅධිමත්යතො
ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. යසයයථාපි, ආවුයසො, ආදිත්තයචයලො වා
ආදිත්තසීයසොවා.තස්යසවයචලස්සවාසීසස්සවානිබ්බාපනාය අධිමත්තං
ඡන්දඤ්චවායාමඤ්චඋස්සාහඤ්චඋස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්චසතිඤ්ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච කයරයය. එවයමවං යඛො, ආවුයසො, යතන භික්ඛුනා 
යතසංයයවපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංපහානායඅධිමත්යතොඡන්යදො 
ච වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘සයච පනාවුයසො, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති –
‘අනභිජ්ඣාලු බහුලං විහරාමි…යප.… සමාහියතො බහුලං විහරාමී’ති, 
යතනාවුයසො, භික්ඛුනා යතසුයයව කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය උත්තරි
ආසවානංඛයායයයොය ො කරණීයයො’’ති.දුතියං. 

3. ඨිතිසුත්තං 

53. ‘‘ඨිතිම්පාහං, භික්ඛයව, න වණ්ණයාමිකුසයලසුධම්යමසු, පය ව
පරිහානිං. වුඩ්ඪිඤ්ච යඛො අහං, භික්ඛයව, වණ්ණයාමි කුසයලසු ධම්යමසු, 
යනොඨිතිංයනොහානිං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, හානි යහොතිකුසයලසු ධම්යමසු, යනො ඨිති යනො 
වුඩ්ඪි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යත්තයකො යහොති සද්ධාය සීයලන සුයතන
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චාය න පඤ්ඤාය පටිොයනන, තස්ස යත ධම්මා යනව තිට්ඨන්ති යනො
වඩ්ඪන්ති.හානියමතං, භික්ඛයව, වදාමිකුසයලසුධම්යමසු, යනොඨිතිංයනො
වුඩ්ඪිං.එවංයඛො, භික්ඛයව, හානියහොති කුසයලසුධම්යමසු, යනොඨිතියනො
වුඩ්ඪි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව ඨිති යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, යනො හානි යනො 
වුඩ්ඪි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යත්තයකො යහොති සද්ධාය සීයලන සුයතන
චාය න පඤ්ඤාය පටිොයනන, තස්ස යත ධම්මා යනව හායන්ති යනො
වඩ්ඪන්ති. ඨිතියමතං, භික්ඛයව, වදාමිකුසයලසුධම්යමසු, යනොහානිංයනො
වුඩ්ඪිං.එවංයඛො, භික්ඛයව, ඨිතියහොතිකුසයලසුධම්යමසු, යනොවුඩ්ඪියනො
හානි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, වුඩ්ඪි යහොතිකුසයලසුධම්යමසු, යනොඨිති යනො 
හානි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යත්තයකො යහොති සද්ධාය සීයලන සුයතන
චාය න පඤ්ඤාය පටිොයනන, තස්ස යත ධම්මා යනව තිට්ඨන්ති යනො
හායන්ති.වුඩ්ඪියමතං, භික්ඛයව, වදාමිකුසයලසුධම්යමසු, යනොඨිතිංයනො
හානිං.එවංයඛො, භික්ඛයව, වුඩ්ඪියහොති කුසයලසුධම්යමසු, යනොඨිතියනො
හානි. 

‘‘යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු පරචිත්තපරියායකුසයලො යහොති, අථ
‘සචිත්තපරියායකුසයලො ෙවිස්සාමී’ති – එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසචිත්තපරියායකුසයලොයහොති? යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ඉත්ථීවාපුරියසොවාදහයරොයුවා මණ්ඩනකජාතියකොආදායසවා 
පරිසුද්යධ පරියයොදායත අච්යඡ වා උදපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො සයච තත්ථ පස්සති රජං වා අඞ් ණං වා, තස්යසව
රජස්සවාඅඞ් ණස්සවාපහානායවායමති.යනොයචතත්ථපස්සතිරජංවා 
අඞ් ණංවා, යතයනවත්තමයනොයහොතිපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො–‘ලාොවත
යම, පරිසුද්ධං වත යම’ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පච්චයවක්ඛණාබහුකාරායහොතිකුසයලසු ධම්යමසු– ‘අභිජ්ඣාලුනුයඛො
බහුලංවිහරාමි, අනභිජ්ඣාලුනුයඛොබහුලංවිහරාමි, බයාපන්නචිත්යතොනු 
යඛො බහුලං විහරාමි, අබයාපන්නචිත්යතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, වි තථිනමිද්යධො නු යඛො
බහුලංවිහරාමි, උද්ධයතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, අනුද්ධයතොනුයඛොබහුලං
විහරාමි, විචිකිච්යඡො නු යඛො බහුලං විහරාමි, තිණ්ණවිචිකිච්යඡො නු යඛො
බහුලංවිහරාමි, යකොධයනොනු යඛොබහුලංවිහරාමි, අක්යකොධයනොනුයඛො
බහුලං විහරාමි, සංකිලිට්ඨචිත්යතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
අසංකිලිට්ඨචිත්යතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, සාරද්ධකායයොනුයඛොබහුලං 
විහරාමි, අසාරද්ධකායයොනු යඛො බහුලං විහරාමි, කුසීයතොනුයඛො බහුලං
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විහරාමි, ආරද්ධවීරියයොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, සමාහියතොනුයඛොබහුලං
විහරාමි, අසමාහියතොනුයඛො බහුලංවිහරාමී’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති– ‘අභිජ්ඣාලු
බහුලං විහරාමි, බයාපන්නචිත්යතො බහුලං විහරාමි, ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතො
බහුලං විහරාමි, උද්ධයතො බහුලං විහරාමි, විචිකිච්යඡො බහුලං විහරාමි, 
යකොධයනො බහුලං විහරාමි, සංකිලිට්ඨචිත්යතො බහුලං විහරාමි, 
සාරද්ධකායයොබහුලං විහරාමි, කුසීයතොබහුලංවිහරාමි, අසමාහියතොබහුලං
විහරාමී’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං අකුසලානං
ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ආදිත්තයචයලො වා ආදිත්තසීයසො වා. තස්යසව යචලස්ස වා 
සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච උස්සාහඤ්ච
උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කයරයය; 
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යතනභික්ඛුනායතසංයයව පාපකානංඅකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානී චසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති –
‘අනභිජ්ඣාලු බහුලං විහරාමි, අබයාපන්නචිත්යතො බහුලං විහරාමි, 
වි තථිනමිද්යධො බහුලං විහරාමි, අනුද්ධයතො බහුලං විහරාමි, 
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො බහුලං විහරාමි, අක්යකොධයනො බහුලං විහරාමි, 
අසංකිලිට්ඨචිත්යතො බහුලං විහරාමි, අසාරද්ධකායයො බහුලං විහරාමි, 
ආරද්ධවීරියයො බහුලං විහරාමි, සමාහියතො බහුලං විහරාමී’ති, යතන, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසුයයව කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය උත්තරි
ආසවානංඛයායයයොය ොකරණීයයො’’ති.තතියං. 

4. සමථසුත්තං 

54. ‘‘යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු පරචිත්තපරියායකුසයලො යහොති, අථ 
‘සචිත්තපරියායකුසයලො ෙවිස්සාමී’ති – එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසචිත්තපරියායකුසයලොයහොති? යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, ඉත්ථීවාපුරියසොවාදහයරොයුවාමණ්ඩනකජාතියකොආදායසවා 
පරිසුද්යධ පරියයොදායත අච්යඡ වා උදපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො සයච තත්ථ පස්සති රජං වා අඞ් ණං වා, තස්යසව
රජස්සවාඅඞ් ණස්සවාපහානායවායමති. යනොයචතත්ථපස්සතිරජංවා
අඞ් ණංවා, යතයනවත්තමයනොයහොති පරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො–‘ලාොවත
යම, පරිසුද්ධං වත යම’ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
පච්චයවක්ඛණා බහුකාරා යහොති කුසයලසු ධම්යමසු – ‘ලාභී නු යඛොම්හි
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, න නු යඛොම්හි ලාභී අජ්ඣත්තං 
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යචයතොසමථස්ස, ලාභී නු යඛොම්හි අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, න නු
යඛොම්හිලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘ලාභීම්හි
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’ති, 
යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා අජ්ඣත්තං යචයතොසමයථ පතිට්ඨාය
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය යයොය ො කරණීයයො. යසො අපයරන සමයයන
ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස ලාභී ච 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති –
‘ලාභීම්හි අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, න ලාභී අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථස්සා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය පතිට්ඨාය අජ්ඣත්තං යචයතොසමයථ යයොය ො
කරණීයයො. යසො අපයරන සමයයන ලාභී යචව යහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායලාභීචඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්ස. 

‘‘සයච, පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – ‘න 
ලාභීඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්ස, නලාභීඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’ති, 
යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසංයයව කුසලානං ධම්මානං පටිලාොය
අධිමත්යතොඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහො චඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානී
චසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං.යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආදිත්තයචයලො
වා ආදිත්තසීයසො වා. තස්යසව යචලස්ස වා සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය 
අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච උස්සාහඤ්ච උස්යසොළ්හිඤ්ච
අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කයරයය. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, යතන භික්ඛුනා යතසංයයව කුසලානං ධම්මානං පටිලාොය
අධිමත්යතොඡන්යදොච වායායමො චඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානී
ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. යසො අපයරන සමයයන ලාභී යචව
යහොතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභී චඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො එවං ජානාති – 
‘ලාභීම්හි අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, ලාභී
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසුයයව
කුසයලසුධම්යමසුපතිට්ඨායඋත්තරිආසවානංඛයායයයොය ො කරණීයයො. 

‘‘චීවරම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්පි. පිණ්ඩපාතම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි –
යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි.යසනාසනම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධනවදාමි
– යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි.  ාමනි මම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන
වදාමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි. ජනපදපයදසම්පාහං, භික්ඛයව, 
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දුවියධනවදාමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි. පුග් ලම්පාහං, භික්ඛයව, 
දුවියධනවදාමි–යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්පි. 

‘‘‘චීවරම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථයංජඤ්ඤාචීවරං – ‘ඉදංයඛොයමචීවරංයසවයතොඅකුසලාධම්මා 
අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලාධම්මාපරිහායන්තී’ති, එවරූපංචීවරංනයසවිතබ්බං.
තත්ථයං ජඤ්ඤාචීවරං – ‘ඉදංයඛොයම චීවරංයසවයතොඅකුසලාධම්මා 
පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූපං චීවරං යසවිතබ්බං. 
‘චීවරම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධනවදාමි–යසවිතබ්බම්පිඅයසවිතබ්බම්.)’ති, 
ඉති යං තංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘පිණ්ඩපාතම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා පිණ්ඩපාතං – ‘ඉමං යඛො යම පිණ්ඩපාතං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
පිණ්ඩපායතොනයසවිතබ්යබො. තත්ථයංජඤ්ඤාපිණ්ඩපාතං – ‘ඉමංයඛො
යම පිණ්ඩපාතං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපො පිණ්ඩපායතො යසවිතබ්යබො. ‘පිණ්ඩපාතම්පාහං, 
භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යං තං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘යසනාසනම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා යසනාසනං – ‘ඉදං යඛො යම යසනාසනං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූපං
යසනාසනංනයසවිතබ්බං.තත්ථයංජඤ්ඤායසනාසනං– ‘ඉදංයඛොයම
යසනාසනං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා 
අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූපං යසනාසනං යසවිතබ්බං. ‘යසනාසනම්පාහං, 
භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යං තං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘ ාමනි මම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා  ාමනි මං – ‘ඉමං යඛො යම  ාමනි මං යසවයතො
අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
 ාමනි යමොනයසවිතබ්යබො. තත්ථ යං ජඤ්ඤා  ාමනි මං – ‘ඉමං යඛො
යම  ාමනි මං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපො  ාමනි යමො යසවිතබ්යබො. ‘ ාමනි මම්පාහං, 
භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යං තං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 
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‘‘‘ජනපදපයදසම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථයං ජඤ්ඤාජනපදපයදසං – ‘ඉමංයඛොයමජනපදපයදසංයසවයතො
අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්තී’ති, එවරූයපො
ජනපදපයදයසො නයසවිතබ්යබො.තත්ථයං ජඤ්ඤා ජනපදපයදසං – ‘ඉමං
යඛොයමජනපදපයදසංයසවයතොඅකුසලා ධම්මාපරිහායන්ති, කුසලාධම්මා
අභිවඩ්ඪන්තී’ති, එවරූයපො ජනපදපයදයසො යසවිතබ්යබො. 
‘ජනපදපයදසම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉතියංතංවුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘පුග් ලම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධන වදාමි – යසවිතබ්බම්පි 
අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
තත්ථ යං ජඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං යසවයතො අකුසලා
ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මාපරිහායන්තී’ති, එවරූයපොපුග් යලොන
යසවිතබ්යබො. තත්ථ යං ජඤ්ඤා පුග් ලං – ‘ඉමං යඛො යම පුග් ලං
යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්තී’ති, 
එවරූයපොපුග් යලොයසවිතබ්යබො. ‘පුග් ලම්පාහං, භික්ඛයව, දුවියධනවදාමි
– යසවිතබ්බම්පි අයසවිතබ්බම්.)’ති, ඉති යං තං වුත්තං, ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්ත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පරිහානසුත්තං 

55. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො
භික්ඛයව’’ති [භික්ඛයවොති (සී. සයා.අ]. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මා සාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘‘පරිහානධම්යමො පුග් යලො, පරිහානධම්යමො පුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
වුච්චති. ‘අපරිහානධම්යමො පුග් යලො, අපරිහානධම්යමො පුග් යලො’ති, 
ආවුයසො, වුච්චති. කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසො, පරිහානධම්යමොපුග් යලො
වුත්යතො ෙ වතා, කිත්තාවතා ච පන අපරිහානධම්යමො පුග් යලො වුත්යතො 
ෙ වතා’’ති? ‘‘දූරයතොපි යඛො මයං, ආවුයසො, ආ ච්ඡාම ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස සන්තියක එතස්ස ොසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. සාධු
වතායස්මන්තංයයව සාරිපුත්තං පටිොතු එතස්ස ොසිතස්ස අත්යථො. 
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සසුත්වාභික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, ආවුයසො, පරිහානධම්යමො පුග් යලො වුත්යතො 
ෙ වතා? ඉධාවුයසො, භික්ඛු අස්සුතඤ්යචව ධම්මං න සුණාති, සුතා චස්ස
ධම්මා සම්යමොසං  ච්ඡන්ති, යය චස්ස ධම්මා පුබ්යබ යචතයසො
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පටුන 

අසම්ඵුට්ඨපුබ්බායතචස්සන සමුදාචරන්ති, අවිඤ්ඤාතඤ්යචවනවිජානාති.
එත්තාවතායඛො, ආවුයසො, පරිහානධම්යමො පුග් යලොවුත්යතොෙ වතා. 

‘‘කිත්තාවතා ච පනාවුයසො, අපරිහානධම්යමො පුග් යලො වුත්යතො
ෙ වතා? ඉධාවුයසො, භික්ඛුඅස්සුතඤ්යචවධම්මංසුණාති, සුතාචස්සධම්මා 
නසම්යමොසං ච්ඡන්ති, යයචස්සධම්මාපුබ්යබයචතයසො අසම්ඵුට්ඨපුබ්බා
යත චස්ස සමුදාචරන්ති, අවිඤ්ඤාතඤ්යචව විජානාති. එත්තාවතා යඛො, 
ආවුයසො, අපරිහානධම්යමොපුග් යලොවුත්යතොෙ වතා. 

‘‘යනො යච, ආවුයසො, භික්ඛු පරචිත්තපරියායකුසයලො යහොති, අථ 
‘සචිත්තපරියායකුසයලොෙවිස්සාමී’ති–එවඤ්හියවො, ආවුයසො, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘කථඤ්චාවුයසො, භික්ඛු සචිත්තපරියායකුසයලො යහොති? යසයයථාපි, 
ආවුයසො, ඉත්ථීවාපුරියසොවාදහයරොයුවාමණ්ඩනකජාතියකොආදායසවා
පරිසුද්යධ පරියයොදායත අච්යඡ වා උදපත්යත සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො සයච තත්ථ පස්සති රජං වා අඞ් ණං වා, තස්යසව
රජස්සවාඅඞ් ණස්සවාපහානායවායමති.යනොයචතත්ථපස්සති රජංවා
අඞ් ණංවා, යතයනවත්තමයනොයහොතිපරිපුණ්ණසඞ්කප්යපො – ‘ලාොවත
යම, පරිසුද්ධං වත යම’ති. එවයමව යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුයනො
පච්චයවක්ඛණා බහුකාරායහොතිකුසයලසුධම්යමසු–‘අනභිජ්ඣාලුනුයඛො
බහුලං විහරාමි, සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො, 
අබයාපන්නචිත්යතොනු යඛො බහුලං විහරාමි, සංවිජ්ජතිනු යඛො යම එයසො
ධම්යමොඋදාහුයනො, වි තථිනමිද්යධොනුයඛොබහුලං විහරාමි, සංවිජ්ජතිනු
යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො, අනුද්ධයතො නු යඛො බහුලං විහරාමි, 
සංවිජ්ජතිනුයඛොයමඑයසොධම්යමොඋදාහුයනො, තිණ්ණවිචිකිච්යඡොනු යඛො
බහුලං විහරාමි, සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො, 
අක්යකොධයනොනුයඛොබහුලං විහරාමි, සංවිජ්ජති නුයඛොයමඑයසොධම්යමො
උදාහු යනො, අසංකිලිට්ඨචිත්යතොනුයඛොබහුලංවිහරාමි, සංවිජ්ජතිනුයඛො
යම එයසො ධම්යමො උදාහු යනො, ලාභී නු යඛොම්හි අජ්ඣත්තං
ධම්මපායමොජ්ජස්ස, සංවිජ්ජතිනු යඛොයමඑයසොධම්යමොඋදාහුයනො, ලාභී
නු යඛොම්හි අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, සංවිජ්ජති නු යඛො යම එයසො
ධම්යමොඋදාහුයනො, ලාභීනුයඛොම්හිඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, සංවිජ්ජති 
නුයඛොයමඑයසොධම්යමොඋදාහුයනො’ති. 

‘‘සයච පන, ආවුයසො, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො සබ්යබපියම කුසයල 
ධම්යම අත්තනි න සමනුපස්සති, යතනාවුයසො, භික්ඛුනා සබ්යබසංයයව
ඉයමසංකුසලානං ධම්මානංපටිලාොයඅධිමත්යතොඡන්යදොචවායායමොච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීච අප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං.
යසයයථාපි, ආවුයසො, ආදිත්තයචයලො වා ආදිත්තසීයසො වා. තස්යසව
යචලස්ස වා සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච
උස්සාහඤ්ච උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච 
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කයරයය.එවයමවංයඛො, ආවුයසො, යතනභික්ඛුනාසබ්යබසංයයවකුසලානං
ධම්මානං පටිලාොය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිච සම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘සයචපනාවුයසො, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑකච්යචකුසයලධම්යම 
අත්තනි සමනුපස්සති, එකච්යච කුසයල ධම්යම අත්තනි න සමනුපස්සති, 
යතනාවුයසො, භික්ඛුනා යය කුසයල ධම්යම අත්තනි සමනුපස්සති යතසු 
කුසයලසුධම්යමසුපතිට්ඨාය, යයකුසයලධම්යමඅත්තනිනසමනුපස්සති
යතසංකුසලානං ධම්මානං පටිලාොය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වායායමො ච
උස්සායහො ච උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං.
යසයයථාපි, ආවුයසො, ආදිත්තයචයලො වා ආදිත්තසීයසො වා. තස්යසව
යචලස්ස වා සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච
උස්සාහඤ්ච උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච
කයරයය. එවයමවං යඛො, ආවුයසො, යතන භික්ඛුනා යය කුසයල ධම්යම 
අත්තනි සමනුපස්සති යතසු කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය, යය කුසයල
ධම්යම අත්තනි න සමනුපස්සති යතසං කුසලානං ධම්මානං පටිලාොය 
අධිමත්යතොඡන්යදො චවායායමොචඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානී
චසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. 

‘‘සයච පනාවුයසො, භික්ඛු පච්චයවක්ඛමායනො සබ්යබපියම කුසයල
ධම්යම අත්තනිසමනුපස්සති, යතනාවුයසො, භික්ඛුනාසබ්යබස්යවවඉයමසු
කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය උත්තරි ආසවානං ඛයාය යයොය ො
කරණීයයො’’ති. පඤ්චමං. 

6. පඨමසඤ්ඤාසුත්තං 

56. ‘‘දසයිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාොවිතාබහුලීකතාමහප්ෙලා යහොන්ති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. කතමා දස? අසුෙසඤ්ඤා, 
මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, 
අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, 
පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, දස
සඤ්ඤා ොවිතා බහුලීකතා මහප්ෙලා යහොන්ති මහානිසංසා අමයතො ධා
අමතපරියයොසානා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. දුතියසඤ්ඤාසුත්තං 

57. ‘‘දසයිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාොවිතා බහුලීකතාමහප්ෙලායහොන්ති 
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. කතමා දස? අනිච්චසඤ්ඤා, 
අනත්තසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක 
අනභිරතසඤ්ඤා, අට්ඨිකසඤ්ඤා, පුළවකසඤ්ඤා [පුලවකසඤ්ඤා(සී. .).අ, 
පුළුවකසඤ්ඤා (ක.අ, අ. නි. 1.463-472], විනීලකසඤ්ඤා, 
විච්ඡිද්දකසඤ්ඤා, උද්ධුමාතකසඤ්ඤා –ඉමායඛො, භික්ඛයව, දසසඤ්ඤා
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ොවිතා බහුලීකතා මහප්ෙලා යහොන්ති මහානිසංසා අමයතො ධා
අමතපරියයොසානා’’ති.සත්තමං. 

8. මූලකසුත්තං 

58. [අ.නි.8.83] ‘‘සයච, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාඑවං
පුච්යඡයුං–‘කිංමූලකා, ආවුයසො, සබ්යබධම්මා, කිංසම්ෙවාසබ්යබධම්මා, 
කිංසමුදයාසබ්යබධම්මා, කිංසයමොසරණාසබ්යබධම්මා, කිංපමුඛාසබ්යබ
ධම්මා, කිංඅධිපයතයයාසබ්යබධම්මා, කිංඋත්තරාසබ්යබධම්මා, කිංසාරා
සබ්යබධම්මා, කිංඔ ධාසබ්යබධම්මා, කිංපරියයොසානාසබ්යබධම්මා’ති, 
එවං පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
කින්ති බයාකයරයයාථා’’ති? ‘‘ෙ වංමූලකා යනො, ෙන්යත, ධම්මා 
ෙ වංයනත්තිකා ෙ වංපටිසරණා. සාධු වත, ෙන්යත, ෙ වන්තංයයව
පටිොතු එතස්ස ොසිතස්ස අත්යථො. ෙ වයතො සුත්වා භික්ඛූ
ධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, ෙන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං. ෙ වා 
එතදයවොච– 

‘‘සයච, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයුං – 
‘කිංමූලකා, ආවුයසො, සබ්යබධම්මා, කිංසම්ෙවාසබ්යබධම්මා, කිංසමුදයා 
සබ්යබධම්මා, කිංසයමොසරණාසබ්යබ ධම්මා කිංපමුඛාසබ්යබධම්මා, කිං
අධිපයතයයා සබ්යබ ධම්මා, කිංඋත්තරා සබ්යබ ධම්මා, කිංසාරා සබ්යබ
ධම්මා, කිංඔ ධා සබ්යබ ධම්මා, කිංපරියයොසානා සබ්යබ ධම්මා’ති, එවං 
පුට්ඨා තුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං 
බයාකයරයයාථ–‘ඡන්දමූලකා, ආවුයසො, සබ්යබධම්මා, මනසිකාරසම්ෙවා
සබ්යබ ධම්මා, ෙස්සසමුදයා සබ්යබ ධම්මා, යවදනාසයමොසරණා සබ්යබ
ධම්මා, සමාධිප්පමුඛා සබ්යබ ධම්මා, සතාධිපයතයයා සබ්යබ ධම්මා, 
පඤ්ඤුත්තරා සබ්යබ ධම්මා, විමුත්තිසාරා සබ්යබ ධම්මා, අමයතො ධා
සබ්යබධම්මා, නිබ්බානපරියයොසානාසබ්යබ ධම්මා’ති.එවංපුට්ඨාතුම්යහ, 
භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං
බයාකයරයයාථා’’ති.අට්ඨමං. 

9. පබ්බජ්ජාසුත්තං 

59. ‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – 
‘යථාපබ්බජ්ජාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සති, න චුප්පන්නා පාපකා
අකුසලාධම්මා චිත්තංපරියාදායඨස්සන්ති; අනිච්චසඤ්ඤාපරිචිතඤ්චයනො
චිත්තං ෙවිස්සති, අනත්තසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සති, 
අසුෙසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සති, ආදීනවසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච
යනො චිත්තං ෙවිස්සති, යලොකස්ස සමඤ්ච විසමඤ්ච ඤත්වා
තංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සති, යලොකස්ස ෙවඤ්ච 
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[සම්ෙවඤ්ච(සී.සයා.අ] විෙවඤ්චඤත්වාතංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනොචිත්තං
ෙවිස්සති, යලොකස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච ඤත්වා
තංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනොචිත්තංෙවිස්සති, පහානසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො
චිත්තං ෙවිස්සති, විරා සඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සති, 
නියරොධසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච යනො චිත්තං ෙවිස්සතී’ති – එවඤ්හි යවො, 
භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යථාපබ්බජ්ජාපරිචිතඤ්ච චිත්තං
යහොති න චුප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨන්ති, 
අනිච්චසඤ්ඤාපරිචිතඤ්චචිත්තංයහොති, අනත්තසඤ්ඤාපරිචිතඤ්චචිත්තං
යහොති, අසුෙසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච චිත්තං යහොති, ආදීනවසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච
චිත්තං යහොති, යලොකස්ස සමඤ්ච විසමඤ්චඤත්වා තංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච
චිත්තං යහොති, යලොකස්ස ෙවඤ්ච විෙවඤ්චඤත්වා තංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච
චිත්තං යහොති, යලොකස්ස සමුදයඤ්ච අත්ථඞ් මඤ්ච ඤත්වා 
තංසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච චිත්තං යහොති, පහානසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච චිත්තං
යහොති, විරා සඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච චිත්තං යහොති, නියරොධසඤ්ඤාපරිචිතඤ්ච
චිත්තං යහොති, තස්ස ද්වින්නං ෙලානං අඤ්ඤතරං ෙලං පාටිකඞ්ඛං –
දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවා උපාදියසයසඅනා ාමිතා’’ති.නවමං. 

10. ගිරිමානන්දසුත්තං 

60. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ගිරිමානන්යදො ආබාධියකො
යහොතිදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො. අථයඛොආයස්මාආනන්යදොයයනෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාෙ වන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොෙ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘ආයස්මා, ෙන්යත, ගිරිමානන්යදො ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො 
බාළ්හගිලායනො. සාධු, ෙන්යත, ෙ වා යයනායස්මා ගිරිමානන්යදො 
යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති. ‘‘සයච යඛො ත්වං, ආනන්ද, 
ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුයනො දස සඤ්ඤා ොයසයයාසි, ඨානං යඛො පයනතං
විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුයනො දස සඤ්ඤා සුත්වා යසො ආබායධො
ඨානයසොපටිප්පස්සම්යෙයය. 

‘‘කතමා දස? අනිච්චසඤ්ඤා, අනත්තසඤ්ඤා, අසුෙසඤ්ඤා, 
ආදීනවසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤා, 
සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා [අනභිරතිසඤ්ඤා (ක.අ], සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්ඡාසඤ්ඤා, ආනාපානස්සති. 

‘‘කතමාචානන්ද, අනිච්චසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා 
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘රූපං
අනිච්චං, යවදනා අනිච්චා, සඤ්ඤාඅනිච්චා, සඞ්ඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං
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අනිච්ච’න්ති. ඉති ඉයමසු පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු අනිච්චානුපස්සී
විහරති.අයංවුච්චතානන්ද, අනිච්චසඤ්ඤා. 

‘‘කතමාචානන්ද, අනත්තසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා 
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘චක්ඛු
අනත්තා, රූපා අනත්තා, යසොතංඅනත්තා, සද්දාඅනත්තා, ඝානංඅනත්තා, 
 න්ධා අනත්තා, ජිව්හා අනත්තා, රසා අනත්තා, කායා අනත්තා, 
යෙොට්ඨබ්බාඅනත්තා, මයනොඅනත්තා, ධම්මා අනත්තා’ති.ඉතිඉයමසුඡසු
අජ්ඣත්තිකබාහියරසු ආයතයනසු අනත්තානුපස්සී විහරති. අයං
වුච්චතානන්ද, අනත්තසඤ්ඤා. 

‘‘කතමා චානන්ද, අසුෙසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛු ඉමයමව කායං
උද්ධං පාදතලා අයධො යකසමත්ථකා තචපරියන්තං පූරං නානාප්පකාරස්ස 
අසුචියනොපච්චයවක්ඛති–‘අත්ථිඉමස්මිංකායයයකසායලොමානඛාදන්තා
තයචො මංසං න්හාරු අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං වක්කං හදයං යකනං කියලොමකං
පිහකංපප්ොසංඅන්තං අන්තගුණංඋදරියංකරීසංපිත්තංයසම්හංපුබ්යබො
යලොහිතංයසයදොයමයදොඅස්සුවසායඛයළො සිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්ත’න්ති.
ඉතිඉමස්මිංකායයඅසුොනුපස්සීවිහරති.අයං වුච්චතානන්ද, අසුෙසඤ්ඤා. 

‘‘කතමාචානන්ද, ආදීනවසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා 
රුක්ඛමූල යතොවාසුඤ්ඤා ාර යතොවාඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘බහුදුක්යඛො
යඛො අයං කායයො බහුආදීනයවො? ඉති ඉමස්මිං කායය විවිධා ආබාධා
උප්පජ්ජන්ති, යසයයථිදං – චක්ඛුයරොය ො යසොතයරොය ො ඝානයරොය ො
ජිව්හායරොය ො කායයරොය ො සීසයරොය ො කණ්ණයරොය ො මුඛයරොය ො
දන්තයරොය ො ඔට්ඨයරොය ො කායසො සායසො පිනායසො ඩායහො [ඩයහො (සී. 
සයා.අ] ජයරො කුච්ඡියරොය ො මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා සූලා විසූචිකා කුට්ඨං 
 ණ්යඩොකිලායසොයසොයසොඅපමායරොදද්දුකණ්ඩුකච්ඡුනඛසාවිතච්ඡිකා
යලොහිතං පිත්තං [යලොහිතපිත්තං (සී.අ] මධුයමයහො අංසා පිළකාෙ න්දලා 
පිත්තසමුට්ඨානාආබාධායසම්හසමුට්ඨානාආබාධාවාතසමුට්ඨානාආබාධා
සන්නිපාතිකා ආබාධා උතුපරිණාමජා ආබාධා විසමපරිහාරජා ආබාධා
ඔපක්කමිකාආබාධා කම්මවිපාකජා ආබාධා සීතං උණ්හං ජිඝච්ඡා පිපාසා
උච්චායරො පස්සායවො’ති. ඉති ඉමස්මිංකායයආදීනවානුපස්සී විහරති. අයං
වුච්චතානන්ද, ආදීනවසඤ්ඤා. 

‘‘කතමා චානන්ද, පහානසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛු උප්පන්නං
කාමවිතක්කංනාධිවායසති, පජහති, වියනොයදති, බයන්තීකයරොති, අනොවං
 යමති. උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං නාධිවායසති, පජහති, වියනොයදති, 
බයන්තීකයරොති, අනොවං යමති.උප්පන්නංවිහිංසාවිතක්කංනාධිවායසති, 
පජහති, වියනොයදති, බයන්තීකයරොති, අනොවං යමති.උප්පන්නුප්පන්යන
පාපයක අකුසයල ධම්යම නාධිවායසති, පජහති, වියනොයදති, 
බයන්තීකයරොති, අනොවං යමති.අයං වුච්චතානන්ද, පහානසඤ්ඤා. 
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‘‘කතමා චානන්ද, විරා සඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා 
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘එතං
සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිප්පටිනිස්සග්ය ො
තණ්හාක්ඛයයොවිරාය ො නිබ්බාන’න්ති.අයංවුච්චතානන්ද, විරා සඤ්ඤා. 

‘‘කතමාචානන්ද, නියරොධසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා 
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘එතං
සන්තං එතං පණීතං යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිප්පටිනිස්සග්ය ො 
තණ්හාක්ඛයයො නියරොයධො නිබ්බාන’න්ති. අයං වුච්චතානන්ද, 
නියරොධසඤ්ඤා. 

‘‘කතමා චානන්ද, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛු
යය යලොයක උපාදානා යචතයසො අධිට්ඨානාභිනියවසානුසයා, යත
පජහන්යතො විහරති අනුපාදියන්යතො. අයං වුච්චතානන්ද, සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤා. 

‘‘කතමාචානන්ද, සබ්බසඞ්ඛායරසුඅනිච්ඡාසඤ්ඤා? ඉධානන්ද, භික්ඛු
සබ්බසඞ්ඛායරසු අට්ටීයති හරායති ජිගුච්ඡති. අයං වුච්චතානන්ද, 
සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්ඡාසඤ්ඤා. 

‘‘කතමාචානන්ද, ආනාපානස්සති? ඉධානන්ද, භික්ඛුඅරඤ්ඤ යතොවා 
රුක්ඛමූල යතොවාසුඤ්ඤා ාර යතොවානිසීදතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායංපණිධාය පරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොසයතොවඅස්සසතිසයතොව
පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්යතො ‘දීඝං අස්සසාමී’ති පජානාති. දීඝං වා
පස්සසන්යතො ‘දීඝංපස්සසාමී’තිපජානාති. රස්සංවාඅස්සසන්යතො ‘රස්සං
අස්සසාමී’ති පජානාති. රස්සං වා පස්සසන්යතො ‘රස්සං පස්සසාමී’ති
පජානාති. ‘සබ්බකායපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.
‘සබ්බකායපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘පස්සම්ෙයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘පස්සම්ෙයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති. ‘.)තිපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘.)තිපටිසංයවදී
පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.
‘සුඛපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී
අස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති.‘චිත්තසඞ්ඛාරපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති.
‘පස්සම්ෙයං චිත්තසඞ්ඛාරං අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘පස්සම්ෙයං
චිත්තසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘චිත්තපටිසංයවදී අස්සසිස්සාමී’ති
සික්ඛති. ‘චිත්තපටිසංයවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. අභිප්පයමොදයං
චිත්තං…යප.… සමාදහං චිත්තං…යප.… වියමොචයං චිත්තං…යප.…
අනිච්චානුපස්සී…යප.… විරා ානුපස්සී…යප.… නියරොධානුපස්සී…යප.…
‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘පටිනිස්සග් ානුපස්සී
පස්සසිස්සාමී’තිසික්ඛති.අයංවුච්චතානන්ද, ආනාපානස්සති. 
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‘‘සයචයඛොත්වං, ආනන්ද, ගිරිමානන්දස්සභික්ඛුයනොඉමා දසසඤ්ඤා
ොයසයයාසි, ඨානංයඛොපයනතංවිජ්ජතියං ගිරිමානන්දස්සභික්ඛුයනොඉමා
දසසඤ්ඤාසුත්වායසොආබායධොඨානයසො පටිප්පස්සම්යෙයයා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ෙ වයතො සන්තියක ඉමා දස සඤ්ඤා 
උග් යහත්වා යයනායස්මා ගිරිමානන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මයතො ගිරිමානන්දස්සඉමා දසසඤ්ඤාඅොසි.අථයඛොආයස්මයතො
ගිරිමානන්දස්ස දසසඤ්ඤා සුත්වායසොආබායධොඨානයසොපටිප්පස්සම්භි.
වුට්ඨහි චායස්මා ගිරිමානන්යදො තම්හා ආබාධා. තථා පහීයනො ච
පනායස්මයතොගිරිමානන්දස්සයසොආබායධොඅයහොසී’’ති.දසමං. 

සචිත්තවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සචිත්තඤ්චසාරිපුත්ත, ඨිතිචසමයථනච; 
පරිහායනොචද්යවසඤ්ඤා, මූලාපබ්බජිතංගිරීති. 

(7) 2.  මකවග්ය ො 

1. අවිජ්ජාසුත්තං 

61. ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටිනපඤ්ඤායතිඅවිජ්ජාය–‘ඉයතොපුබ්යබ
අවිජ්ජා නායහොසි, අථපච්ඡාසමෙවී’ති.එවඤ්යචතං, භික්ඛයව, වුච්චති, අථ
චපනපඤ්ඤායති– ‘ඉදප්පච්චයාඅවිජ්ජා’ති. 

‘‘අවිජ්ජම්පාහං [අවිජ්ජම්පහං(සී. සයා.අ], භික්ඛයව, සාහාරංවදාමි, යනො
අනාහාරං. යකො චාහායරො අවිජ්ජාය? ‘පඤ්ච නීවරණා’තිස්ස වචනීයං.
පඤ්චපාහං, භික්ඛයව, නීවරයණ සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර. යකො
චාහායරො පඤ්චන්නං නීවරණානං? ‘තීණි දුච්චරිතානී’තිස්ස වචනීයං.
තීණිපාහං, භික්ඛයව, දුච්චරිතානි සාහාරානි වදාමි, යනො අනාහාරානි. යකො
චාහායරො තිණ්ණං දුච්චරිතානං? ‘ඉන්ද්රියඅසංවයරො’තිස්ස වචනීයං. 
ඉන්ද්රියඅසංවරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො ඉන්ද්රියඅසංවරස්ස? ‘අසතාසම්පජඤ්ඤ’න්තිස්ස වචනීයං.
අසතාසම්පජඤ්ඤම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො අසතාසම්පජඤ්ඤස්ස? ‘අයයොනියසොමනසිකායරො’තිස්ස වචනීයං.
අයයොනියසොමනසිකාරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං.
යකො චාහායරො අයයොනියසොමනසිකාරස්ස? ‘අස්සද්ධිය’න්තිස්ස වචනීයං. 
අස්සද්ධියම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරංවදාමි, යනොඅනාහාරං.යකොචාහායරො 
අස්සද්ධියස්ස? ‘අසද්ධම්මස්සවන’න්තිස්ස වචනීයං.
අසද්ධම්මස්සවනම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරොඅසද්ධම්මස්සවනස්ස? ‘අසප්පුරිසසංයසයවො’තිස්සවචනීයං. 
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‘‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, අසප්පුරිසසංයසයවොපරිපූයරොඅසද්ධම්මස්සවනං 
පරිපූයරති, අසද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං අස්සද්ධියං පරිපූයරති, අස්සද්ධියං 
පරිපූරං අයයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, අයයොනියසොමනසිකායරො
පරිපූයරො අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං
ඉන්ද්රියඅසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියඅසංවයරො පරිපූයරො තීණි දුච්චරිතානි 
පරිපූයරති, තීණි දුච්චරිතානිපරිපූරානිපඤ්චනීවරයණ පරිපූයරන්ති, පඤ්ච
නීවරණා පරිපූරා අවිජ්ජං පරිපූයරන්ති. එවයමතිස්සා අවිජ්ජාය ආහායරො
යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව
වස්සන්යත(අ [( ල ලායන්යතඅ(සී.අ, ( ළ ළායන්යතඅ(සයා.අ] තංඋදකං 
යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූයරති, 
පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූරා කුයසොබ්යෙ [කුස්සුබ්යෙ (සී.අ, කුසුබ්යෙ
(සයා.අ, කුයසොම්යෙ (ක.අ අ. නි. 3.96] පරිපූයරන්ති. කුයසොබ්ො පරිපූරා
මහායසොබ්යෙ [මහායසොම්යෙ (ක.අ] පරිපූයරන්ති, මහායසොබ්ො පරිපූරා
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති, කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති, 
මහානදියයො පරිපූරා මහාසමුද්දං සා රං පරිපූයරන්ති; එවයමතස්ස
මහාසමුද්දස්සසා රස්සආහායරොයහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අසප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො 
අසද්ධම්මස්සවනං පරිපූයරති, අසද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං අස්සද්ධියං
පරිපූයරති, අස්සද්ධියං පරිපූරං අයයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, 
අයයොනියසොමනසිකායරො පරිපූයරො අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, 
අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියඅසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියඅසංවයරො
පරිපූයරො තීණි දුච්චරිතානි පරිපූයරති, තීණි දුච්චරිතානි පරිපූරානි පඤ්ච
නීවරයණ පරිපූයරන්ති, පඤ්ච නීවරණා පරිපූරා අවිජ්ජං පරිපූයරන්ති; 
එවයමතිස්සාඅවිජ්ජායආහායරොයහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘විජ්ජාවිමුත්තිම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරොවිජ්ජාවිමුත්තියා? ‘සත්තයබොජ්ඣඞ් ා’තිස්සවචනීයං.සත්තපාහං, 
භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ්ය  සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර. යකො චාහායරො
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං? ‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’තිස්ස වචනීයං.
චත්තායරොපාහං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨායන සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර.
යකොචාහායරොචතුන්නංසතිපට්ඨානානං? ‘තීණි සුචරිතානී’තිස්ස වචනීයං.
තීණිපාහං, භික්ඛයව, සුචරිතානි සාහාරානි වදාමි, යනො අනාහාරානි. යකො
චාහායරො තිණ්ණං සුචරිතානං? ‘ඉන්ද්රියසංවයරො’තිස්ස වචනීයං.
ඉන්ද්රියසංවරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො ඉන්ද්රියසංවරස්ස? ‘සතිසම්පජඤ්ඤ’න්තිස්ස වචනීයං.
සතිසම්පජඤ්ඤම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො සතිසම්පජඤ්ඤස්ස? ‘යයොනියසොමනසිකායරො’තිස්ස වචනීයං. 
යයොනියසොමනසිකාරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරංවදාමි, යනොඅනාහාරං.යකො
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චාහායරො යයොනියසොමනසිකාරස්ස? ‘සද්ධා’තිස්ස වචනීයං. සද්ධම්පාහං, 
භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො සද්ධාය? 
‘සද්ධම්මස්සවන’න්තිස්ස වචනීයං. සද්ධම්මස්සවනම්පාහං, භික්ඛයව, 
සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො සද්ධම්මස්සවනස්ස? 
‘සප්පුරිසසංයසයවො’තිස්සවචනීයං. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, සප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො සද්ධම්මස්සවනං 
පරිපූයරති, සද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං සද්ධං පරිපූයරති, සද්ධා පරිපූරා 
යයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, යයොනියසොමනසිකායරො පරිපූයරො
සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියසංවරං
පරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංවයරො පරිපූයරො තීණි සුචරිතානි පරිපූයරති, තීණි
සුචරිතානි පරිපූරානි චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරන්ති, චත්තායරො
සතිපට්ඨානාපරිපූරාසත්තයබොජ්ඣඞ්ය පරිපූයරන්ති, සත්තයබොජ්ඣඞ් ා 
පරිපූරාවිජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්ති; එවයමතිස්සාවිජ්ජාවිමුත්තියාආහායරො 
යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව 
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා
පරිපූයරති, පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූරා කුයසොබ්යෙ පරිපූයරන්ති, 
කුයසොබ්ො පරිපූරා මහායසොබ්යෙ පරිපූයරන්ති, මහායසොබ්ො පරිපූරා
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති, කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති, 
මහානදියයො පරිපූරා මහාසමුද්දං සා රං පරිපූයරන්ති; එවයමතස්ස
මහාසමුද්දස්සසා රස්සආහායරො යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, සප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො 
සද්ධම්මස්සවනං පරිපූයරති, සද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං සද්ධං පරිපූයරති, 
සද්ධා පරිපූරා යයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, යයොනියසොමනසිකායරො
පරිපූයරො සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං
ඉන්ද්රියසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංවයරො පරිපූයරො තීණි සුචරිතානි
පරිපූයරති, තීණිසුචරිතානිපරිපූරානිචත්තායරොසතිපට්ඨායන පරිපූයරන්ති, 
චත්තායරො සතිපට්ඨානා පරිපූරා සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  පරිපූයරන්ති, සත්ත 
යබොජ්ඣඞ් ා පරිපූරා විජ්ජාවිමුත්තිං පරිපූයරන්ති; එවයමතිස්සා 
විජ්ජාවිමුත්තියාආහායරොයහොති, එවඤ්චපාරිපූරී’’ති.පඨමං. 

2. ඩ්තණ්හාසුත්තං 

62. ‘‘පුරිමා, භික්ඛයව, යකොටි න පඤ්ඤායති ෙවතණ්හාය – ‘ඉයතො 
පුබ්යබෙවතණ්හානායහොසි, අථපච්ඡාසමෙවී’ති.එවඤ්යචතං, භික්ඛයව, 
වුච්චති, අථචපනපඤ්ඤායති–‘ඉදප්පච්චයාෙවතණ්හා’ති. 

‘‘ෙවතණ්හාම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො ෙවතණ්හාය? ‘අවිජ්ජා’තිස්ස වචනීයං. අවිජ්ජම්පාහං, භික්ඛයව, 
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සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො අවිජ්ජාය? ‘පඤ්ච
නීවරණා’තිස්ස වචනීයං. පඤ්චනීවරයණපාහං, භික්ඛයව, සාහායර වදාමි, 
යනො අනාහායර. යකො චාහායරො පඤ්චන්නං නීවරණානං? ‘තීණි
දුච්චරිතානී’තිස්ස වචනීයං. තීණිපාහං, භික්ඛයව, දුච්චරිතානි සාහාරානි
වදාමි, යනො අනාහාරානි. යකො චාහායරො තිණ්ණන්නං දුච්චරිතානං? 
‘ඉන්ද්රියඅසංවයරො’තිස්සවචනීයං. ඉන්ද්රියඅසංවරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං
වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො ඉන්ද්රියඅසංවරස්ස? 
‘අසතාසම්පජඤ්ඤ’න්තිස්ස වචනීයං. අසතාසම්පජඤ්ඤම්පාහං, භික්ඛයව, 
සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො අසතා සම්පජඤ්ඤස්ස? 
‘අයයොනියසොමනසිකායරො’තිස්ස වචනීයං. අයයොනියසොමනසිකාරම්පාහං, 
භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො
අයයොනියසොමනසිකාරස්ස? ‘අස්සද්ධිය’න්තිස්ස වචනීයං.අස්සද්ධියම්පාහං, 
භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො අස්සද්ධියස්ස? 
‘අස්සද්ධම්මස්සවන’න්තිස්සවචනීයං. අස්සද්ධම්මස්සවනම්පාහං, භික්ඛයව, 
සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො අස්සද්ධම්මස්සවනස්ස? 
‘අසප්පුරිසසංයසයවො’තිස්සවචනීයං. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, අසප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො 
අස්සද්ධම්මස්සවනං පරිපූයරති, අස්සද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං අස්සද්ධියං 
පරිපූයරති, අස්සද්ධියං පරිපූරං අයයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, 
අයයොනියසොමනසිකායරො පරිපූයරො අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, 
අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියඅසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියඅසංවයරො
පරිපූයරො තීණි දුච්චරිතානි පරිපූයරති, තීණි දුච්චරිතානි පරිපූරානි පඤ්ච
නීවරයණ පරිපූයරන්ති, පඤ්ච නීවරණා පරිපූරා අවිජ්ජං පරිපූයරන්ති, 
අවිජ්ජා පරිපූරාෙවතණ්හං පරිපූයරති; එවයමතිස්සා ෙවතණ්හායආහායරො 
යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව 
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා 
පරිපූයරති, පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූරා කුයසොබ්යෙ පරිපූයරන්ති, 
කුයසොබ්ො පරිපූරා මහායසොබ්යෙ පරිපූයරන්ති, මහායසොබ්ො පරිපූරා 
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති, කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති, 
මහානදියයො පරිපූරා මහාසමුද්දං සා රං පරිපූයරන්ති; එවයමතස්ස 
මහාසමුද්දස්සසා රස්සආහායරොයහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අසප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො 
අස්සද්ධම්මස්සවනං පරිපූයරති, අස්සද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං අස්සද්ධියං 
පරිපූයරති, අස්සද්ධියං පරිපූරං අයයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, 
අයයොනියසොමනසිකායරො පරිපූයරො අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, 
අසතාසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියඅසංවරං පරිපූයරති, ඉන්ද්රියඅසංවයරො
පරිපූයරො තීණි දුච්චරිතානි පරිපූයරති, තීණි දුච්චරිතානි පරිපූරානි පඤ්ච
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නීවරයණ පරිපූයරන්ති, පඤ්ච නීවරණා පරිපූරා අවිජ්ජං පරිපූයරන්ති, 
අවිජ්ජා පරිපූරාෙවතණ්හං පරිපූයරති; එවයමතිස්සා ෙවතණ්හායආහායරො
යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘විජ්ජාවිමුත්තිම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරොවිජ්ජාවිමුත්තියා? ‘සත්තයබොජ්ඣඞ් ා’තිස්සවචනීයං.සත්තපාහං, 
භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ්ය  සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර. යකො චාහායරො
සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං? ‘චත්තායරො සතිපට්ඨානා’තිස්ස වචනීයං.
චත්තායරොපාහං, භික්ඛයව, සතිපට්ඨායන සාහායර වදාමි, යනො අනාහායර.
යකොචාහායරොචතුන්නංසතිපට්ඨානානං? ‘තීණි සුචරිතානී’තිස්සවචනීයං.
තීණිපාහං, භික්ඛයව, සුචරිතානි සාහාරානි වදාමි, යනො අනාහාරානි. යකො
චාහායරො තිණ්ණන්නං සුචරිතානං? ‘ඉන්ද්රියසංවයරො’තිස්ස වචනීයං.
ඉන්ද්රියසංවරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො ඉන්ද්රියසංවරස්ස? ‘සතිසම්පජඤ්ඤ’න්තිස්ස වචනීයං. 
සතිසම්පජඤ්ඤම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො
චාහායරො සතිසම්පජඤ්ඤස්ස? ‘යයොනියසොමනසිකායරො’තිස්ස වචනීයං.
යයොනියසොමනසිකාරම්පාහං, භික්ඛයව, සාහාරංවදාමි, යනොඅනාහාරං.යකො
චාහායරො යයොනියසොමනසිකාරස්ස? ‘සද්ධා’තිස්ස වචනීයං. සද්ධම්පාහං, 
භික්ඛයව, සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො සද්ධාය? 
‘සද්ධම්මස්සවන’න්තිස්ස වචනීයං. සද්ධම්මස්සවනම්පාහං, භික්ඛයව, 
සාහාරං වදාමි, යනො අනාහාරං. යකො චාහායරො සද්ධම්මස්සවනස්ස? 
‘සප්පුරිසසංයසයවො’තිස්ස වචනීයං. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, සප්පුරිසසංයසයවො පරිපූයරො සද්ධම්මස්සවනං 
පරිපූයරති, සද්ධම්මස්සවනං පරිපූරං සද්ධං පරිපූයරති, සද්ධා පරිපූරා
යයොනියසොමනසිකාරං පරිපූයරති, යයොනියසොමනසිකායරො පරිපූයරො
සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූයරති, සතිසම්පජඤ්ඤං පරිපූරං ඉන්ද්රියසංවරං
පරිපූයරති, ඉන්ද්රියසංවයරො පරිපූයරො තීණි සුචරිතානි පරිපූයරති, තීණි
සුචරිතානි පරිපූරානි චත්තායරො සතිපට්ඨායන පරිපූයරන්ති, චත්තායරො
සතිපට්ඨානාපරිපූරාසත්ත යබොජ්ඣඞ්ය පරිපූයරන්ති, සත්තයබොජ්ඣඞ් ා
පරිපූරා විජ්ජාවිමුත්තිංපරිපූයරන්ති; එවයමතිස්සාවිජ්ජාවිමුත්තියාආහායරො
යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව 
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං…යප.… එවයමතස්ස
මහාසමුද්දස්සසා රස්ස ආහායරො යහොති, එවඤ්චපාරිපූරි. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, සප්පුරිසසංයසයවොපරිපූයරො සද්ධම්මස්සවනංපරිපූයරති…යප.… 
එවයමතිස්සා විජ්ජාවිමුත්තියාආහායරොයහොති, එවඤ්චපාරිපූරී’’ති.දුතියං. 
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3. නිට්ඨඞ් තසුත්තං 

63. ‘‘යයයකචි, භික්ඛයව, මයිනිට්ඨං තාසබ්යබයත දිට්ඨිසම්පන්නා.
යතසං දිට්ඨිසම්පන්නානං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා, පඤ්චන්නං ඉධ විහාය
නිට්ඨා. කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා? සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස, 
යකොලංයකොලස්ස, එකබීජිස්ස, සකදා ාමිස්ස, යයොචදිට්යඨවධම්යම අරහා
–ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධනිට්ඨා.කතයමසංපඤ්චන්නංඉධවිහායනිට්ඨා? 
අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, උද්ධංයසොතස්ස අකනිට්ඨ ාමියනො – ඉයමසං
පඤ්චන්නංඉධ විහායනිට්ඨා.යයයකචි, භික්ඛයව, මයිනිට්ඨං තා, සබ්යබ
යත දිට්ඨිසම්පන්නා. යතසං දිට්ඨිසම්පන්නානං ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ
නිට්ඨා, ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධවිහාය නිට්ඨා’’ති.තතියං. 

4. අයවච්චප්පසන්නසුත්තං 

64. ‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, මයි අයවච්චප්පසන්නා, සබ්යබ යත 
යසොතාපන්නා.යතසංයසොතාපන්නානංපඤ්චන්නංඉධනිට්ඨා, පඤ්චන්නං
ඉධ විහාය නිට්ඨා. කතයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා? 
සත්තක්ඛත්තුපරමස්ස, යකොලංයකොලස්ස, එකබීජිස්ස, සකදා ාමිස්ස, යයො
ච දිට්යඨව ධම්යම අරහා – ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා. කතයමසං
පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨා? අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස, 
උපහච්චපරිනිබ්බායිස්ස, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිස්ස, 
උද්ධංයසොතස්සඅකනිට්ඨ ාමියනො–ඉයමසංපඤ්චන්නංඉධ විහායනිට්ඨා.
යය යකචි, භික්ඛයව, මයි අයවච්චප්පසන්නා සබ්යබ යත යසොතාපන්නා.
යතසං යසොතාපන්නානං ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා, ඉයමසං
පඤ්චන්නංඉධවිහායනිට්ඨා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමසුඛසුත්තං 

65. එකංසමයංආයස්මාසාරිපුත්යතොම යධසුවිහරතිනාලක ාමයක. 
අථ යඛො සාමණ්ඩකානි පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො සාමණ්ඩකානි පරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච– 

‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, සුඛං, කිංදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘අභිනිබ්බත්ති
යඛො, ආවුයසො, දුක්ඛා, අනභිනිබ්බත්තිසුඛා. අභිනිබ්බත්තියා, ආවුයසො, සති
ඉදංදුක්ඛංපාටිකඞ්ඛං–සීතංඋණ්හංජිඝච්ඡා පිපාසාඋච්චායරොපස්සායවො
අග්ගිසම්ෙස්යසො දණ්ඩසම්ෙස්යසො සත්ථසම්ෙස්යසො ඤාතීපි මිත්තාපි
සඞ් ම්මසමා ම්මයරොයසන්ති.අභිනිබ්බත්තියා, ආවුයසො, සතිඉදං දුක්ඛං 
පාටිකඞ්ඛං.අනභිනිබ්බත්තියා, ආවුයසො, සතිඉදංසුඛංපාටිකඞ්ඛං–නසීතං
න උණ්හං න ජිඝච්ඡා න පිපාසා න උච්චායරො න පස්සායවො න
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පටුන 

අග්ගිසම්ෙස්යසොන දණ්ඩසම්ෙස්යසොන සත්ථසම්ෙස්යසොඤාතීපි මිත්තාපි
සඞ් ම්ම සමා ම්ම න යරොයසන්ති. අනභිනිබ්බත්තියා, ආවුයසො, සති ඉදං
සුඛංපාටිකඞ්ඛ’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසුඛසුත්තං 

66. එකංසමයංආයස්මාසාරිපුත්යතොම යධසුවිහරතිනාලක ාමයක. 
අථ යඛො සාමණ්ඩකානි පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො සාමණ්ඩකානි පරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, සාරිපුත්ත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය සුඛං, කිං
දුක්ඛ’’න්ති? ‘‘අනභිරතියඛො, ආවුයසො, ඉමස්මිංධම්මවිනයය දුක්ඛා, අභිරති
සුඛා.අනභිරතියා, ආවුයසො, සතිඉදංදුක්ඛංපාටිකඞ්ඛං–  ච්ඡන්යතොපිසුඛං
සාතං නාධි ච්ඡති, ඨියතොපි…නිසින්යනොපි… සයායනොපි… ාම යතොපි…
අරඤ්ඤ යතොපි… රුක්ඛමූල යතොපි… සුඤ්ඤා ාර යතොපි…
අබ්යෙොකාස යතොපි… භික්ඛුමජ්ඣ යතොපි සුඛං සාතං නාධි ච්ඡති.
අනභිරතියා, ආවුයසො, සති ඉදංදුක්ඛංපාටිකඞ්ඛං. 

‘‘අභිරතියා, ආවුයසො, සති ඉදං සුඛං පාටිකඞ්ඛං –  ච්ඡන්යතොපි සුඛං 
සාතං අධි ච්ඡති, ඨියතොපි…නිසින්යනොපි… සයායනොපි…  ාම යතොපි…
අරඤ්ඤ යතොපි… රුක්ඛමූල යතොපි… සුඤ්ඤා ාර යතොපි…
අබ්යෙොකාස යතොපි… භික්ඛුමජ්ඣ යතොපි සුඛං සාතං අධි ච්ඡති.
අභිරතියා, ආවුයසො, සතිඉදංසුඛංපාටිකඞ්ඛ’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමනළකපානසුත්තං 

67. එකං සමයං ෙ වා යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන නළකපානං නාම යකොසලානං නි යමො
තදවසරි.තත්රසුදංෙ වානළකපායනවිහරති පලාසවයන.යතනයඛොපන
සමයයනෙ වාතදහුයපොසයථභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනිසින්යනොයහොති.අථ 
යඛො ෙ වා බහුයදව රත්තිං භික්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසත්වා
සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං
භික්ඛුසඞ්ඝං අනුවියලොයකත්වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තංආමන්යතසි– 

‘‘වි තථිනමිද්යධො [වි තථීනමිද්යධො (සී. සයා. කං. .).අ] යඛො, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛුසඞ්යඝො. පටිොතු තං, සාරිපුත්ත, භික්ඛූනං ධම්මී කථා.
පිට්ඨි යම ආගිලායති; තමහං ආයමිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, ෙන්යත’’ති යඛො
ආයස්මාසාරිපුත්යතොෙ වයතො පච්චස්යසොසි. 
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අථ යඛො ෙ වා චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා දක්ඛියණන 
පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි පායද පාදං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො
උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘යස්ස කස්සචි, ආවුයසො, සද්ධානත්ථි කුසයලසුධම්යමසු, හිරී [හිරි(සී.
සයා.කං. .).අ] නත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි … වීරියං [විරියං (සී. සයා.කං.
.).අ] නත්ථි…පඤ්ඤානත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා රත්තිවාදිවයසො
වා ආ ච්ඡති, හානියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු යනො වුද්ධි. 
යසයයථාපි, ආවුයසො, කාළපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා
ආ ච්ඡති, හායයතව වණ්යණන හායති මණ්ඩයලන හායතිආොය හායති
ආයරොහපරිණායහන; එවයමවං යඛො, ආවුයසො, යස්ස කස්සචිසද්ධානත්ථි
කුසයලසු ධම්යමසු, හිරී නත්ථි… ඔත්තප්පං නත්ථි… වීරියං නත්ථි…
පඤ්ඤානත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති, 
හානියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසුයනොවුද්ධි. 

‘‘අස්සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘අහිරියකො 
පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘අයනොත්තප්.)
පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘කුසීයතො පුරිසපුග් යලො’ති, 
ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘දුප්පඤ්යඤො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
පරිහානයමතං; ‘යකොධයනො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; 
‘උපනාහී පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘පාපිච්යඡො
පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘පාපමිත්යතොපුරිසපුග් යලො’ති, 
ආවුයසො, පරිහානයමතං; ‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
පරිහානයමතං. 

‘‘යස්සකස්සචි, ආවුයසො, සද්ධාඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, හිරී අත්ථි…
ඔත්තප්පං අත්ථි… පඤ්ඤා අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා
දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු යනො 
පරිහානි.යසයයථාපි, ආවුයසො, ජුණ්හපක්යඛචන්දස්සයාරත්තිවාදිවයසො
වා ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතව වණ්යණන වඩ්ඪති මණ්ඩයලන වඩ්ඪති ආොය 
වඩ්ඪතිආයරොහපරිණායහන; එවයමවංයඛො, ආවුයසො, යස්සකස්සචිසද්ධා
අත්ථිකුසයලසු ධම්යමසු, හිරී අත්ථි…ඔත්තප්පං අත්ථි… වීරියං අත්ථි…
පඤ්ඤාඅත්ථිකුසයලසු ධම්යමසු, තස්සයාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති, 
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛාකුසයලසු ධම්යමසුයනොපරිහානි. 

‘‘‘සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘හිරීමා
පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘ඔත්තප්.) පුරිසපුග් යලො’ති, 
ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘ආරද්ධවීරියයො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
අපරිහානයමතං; ‘පඤ්ඤවා පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, අපරිහානයමතං; 
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‘අක්යකොධයනො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘අනුපනාහී 
පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘අප්පිච්යඡොපුරිසපුග් යලො’ති, 
ආවුයසො, අපරිහානයමතං; ‘කලයාණමිත්යතො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
අපරිහානයමතං; ‘සම්මාදිට්ඨියකො පුරිසපුග් යලො’ති, ආවුයසො, 
අපරිහානයමත’’න්ති. 

අථ යඛො ෙ වා පච්චුට්ඨාය ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – 
‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යස්ස කස්සචි, සාරිපුත්ත, සද්ධා නත්ථි කුසයලසු 
ධම්යමසු, හිරීනත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි…වීරියංනත්ථි…පඤ්ඤානත්ථි
කුසයලසු ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, හානියයව
පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු යනො වුද්ධි. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, 
කාළපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, හායයතව
වණ්යණනහායතිමණ්ඩයලනහායතිආොය හායතිආයරොහපරිණායහන; 
එවයමවං යඛො, සාරිපුත්ත, යස්ස කස්සචි සද්ධා නත්ථි කුසයලසු 
ධම්යමසු…යප.… පඤ්ඤා නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා
දිවයසොවා …යප.…යනොවුද්ධි. 

‘‘‘අස්සද්යධොපුරිසපුග් යලො’ති, සාරිපුත්ත, පරිහානයමතං; අහිරියකො…
අයනොත්තප්.)… කුසීයතො… දුප්පඤ්යඤො… යකොධයනො… උපනාහී…
පාපිච්යඡො… පාපමිත්යතො… ‘මිච්ඡාදිට්ඨියකොපුරිසපුග් යලො’ති, සාරිපුත්ත, 
පරිහානයමතං. 

‘‘යස්ස කස්සචි, සාරිපුත්ත, සද්ධා අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, හිරී
අත්ථි… ඔත්තප්පං අත්ථි… වීරියං අත්ථි… පඤ්ඤා අත්ථි කුසයලසු
ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා
කුසයලසු ධම්යමසු යනො පරිහානි. යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ජුණ්හපක්යඛ
චන්දස්සයාරත්තිවා දිවයසොවා ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතවවණ්යණනවඩ්ඪති
මණ්ඩයලන වඩ්ඪති ආොය වඩ්ඪති ආයරොහපරිණායහන; එවයමවං යඛො, 
සාරිපුත්ත, යස්ස කස්සචි සද්ධා අත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, හිරී අත්ථි…
ඔත්තප්පංඅත්ථි…වීරියංඅත්ථි…පඤ්ඤාඅත්ථිකුසයලසු ධම්යමසු, තස්ස
යාරත්තිවාදිවයසොවාආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසු
යනොපරිහානි. 

‘‘‘සද්යධො පුරිසපුග් යලො’ති, සාරිපුත්ත, අපරිහානයමතං; හිරීමා…
ඔත්තප්.)… ආරද්ධවීරියයො… පඤ්ඤවා… අක්යකොධයනො… අනුපනාහී… 
අප්පිච්යඡො… කලයාණමිත්යතො… ‘සම්මාදිට්ඨියකො පුරිසපුග් යලො’ති, 
සාරිපුත්ත, අපරිහානයමත’’න්ති.සත්තමං. 

8. දුතියනළකපානසුත්තං 

68. එකංසමයංෙ වානළකපායනවිහරතිපලාසවයන.යතනයඛොපන
සමයයන ෙ වාතදහුයපොසයථභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනිසින්යනොයහොති.අථ
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පටුන 

යඛො ෙ වා බහුයදව රත්තිං භික්ඛූනං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසත්වා
සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා තුණ්හීභූතං තුණ්හීභූතං 
භික්ඛුසඞ්ඝංඅනුවියලොයකත්වාආයස්මන්තංසාරිපුත්තංආමන්යතසි– 

‘‘වි තථිනමිද්යධො යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුසඞ්යඝො. පටිොතු තං, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛූනං ධම්මී කථා. පිට්ඨි යම ආගිලායති; තමහං 
ආයමිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, ෙන්යත’’ති යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ෙ වයතො 
පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො ෙ වා චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා දක්ඛියණන 
පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි පායද පාදං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො
උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, භික්ඛයව’’ති! ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සපච්චස්යසොසුං. ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘යස්සකස්සචි, ආවුයසො, සද්ධානත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, හිරී නත්ථි…
ඔත්තප්පං නත්ථි… වීරියං නත්ථි… පඤ්ඤා නත්ථි… යසොතාවධානං
නත්ථි… ධම්මධාරණා නත්ථි… අත්ථූපපරික්ඛා නත්ථි…
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති නත්ථි… අප්පමායදො නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, 
තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, හානියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු
ධම්යමසුයනොවුද්ධි.යසයයථාපි, ආවුයසො, කාළපක්යඛචන්දස්ස යාරත්ති
වා දිවයසො වාආ ච්ඡති, හායයතව වණ්යණන හායති මණ්ඩයලනහායති
ආොයහායතිආයරොහපරිණායහන; එවයමවංයඛො, ආවුයසො, යස්සකස්සචි
සද්ධා නත්ථිකුසයලසු ධම්යමසු, හිරීනත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි… වීරියං
නත්ථි…පඤ්ඤා නත්ථි…යසොතාවධානංනත්ථි…ධම්මධාරණානත්ථි…
අත්ථූපපරික්ඛා නත්ථි… ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති නත්ථි… අප්පමායදො
නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, 
හානියයව පාටිකඞ්ඛාකුසයලසුධම්යමසුයනොවුද්ධි. 

‘‘යස්සකස්සචි, ආවුයසො, සද්ධාඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, හිරී අත්ථි…
ඔත්තප්පංඅත්ථි…වීරියංඅත්ථි…පඤ්ඤාඅත්ථි…යසොතාවධානංඅත්ථි… 
ධම්මධාරණා අත්ථි… අත්ථූපපරික්ඛා අත්ථි… ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති
අත්ථි… අප්පමායදොඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයාරත්තිවාදිවයසොවා
ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු යනො පරිහානි.
යසයයථාපි, ආවුයසො, ජුණ්හපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා
ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතවවණ්යණනවඩ්ඪතිමණ්ඩයලනවඩ්ඪතිආොයවඩ්ඪති
ආයරොහපරිණායහන; එවයමවං යඛො, ආවුයසො, යස්ස කස්සචි සද්ධා අත්ථි
කුසයලසුධම්යමසු…යප.…අප්පමායදොඅත්ථි කුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා
රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු
යනොපරිහානී’’ති. 
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අථ යඛො ෙ වා පච්චුට්ඨාය ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආමන්යතසි – 
‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යස්ස කස්සචි, සාරිපුත්ත, සද්ධා නත්ථි කුසයලසු 
ධම්යමසුහිරීනත්ථි…ඔත්තප්පංනත්ථි…පඤ්ඤානත්ථි…වීරියංනත්ථි…
යසොතාවධානං නත්ථි… ධම්මධාරණා නත්ථි… අත්ථූපපරික්ඛා නත්ථි…
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති නත්ථි… අප්පමායදො නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු
තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, හානියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු
ධම්යමසුයනොවුද්ධි.යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, කාළපක්යඛචන්දස්සයාරත්ති
වා දිවයසො වාආ ච්ඡති, හායයතව වණ්යණන හායති මණ්ඩයලනහායති
ආොයහායතිආයරොහපරිණායහන; එවයමවංයඛො, සාරිපුත්ත, යස්සකස්සචි 
සද්ධා නත්ථි කුසයලසු ධම්යමසු…යප.… අප්පමායදො නත්ථි කුසයලසු 
ධම්යමසු, තස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, හානියයව පාටිකඞ්ඛා
කුසයලසු ධම්යමසුයනොවුද්ධි. 

‘‘යස්සකස්සචි, සාරිපුත්ත, සද්ධාඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු හිරීඅත්ථි…
ඔත්තප්පංඅත්ථි…වීරියංඅත්ථි…පඤ්ඤාඅත්ථි…යසොතාවධානංඅත්ථි… 
ධම්මධාරණා අත්ථි… අත්ථූපපරික්ඛා අත්ථි… ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති
අත්ථි…අප්පමායදොඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා රත්තිවාදිවයසොවා
ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු යනො පරිහානි. 
යසයයථාපි, සාරිපුත්ත, ජුණ්හපක්යඛ චන්දස්ස යා රත්ති වා දිවයසො වා
ආ ච්ඡති, වඩ්ඪයතවවණ්යණන වඩ්ඪතිමණ්ඩයලනවඩ්ඪතිආොයවඩ්ඪති 
ආයරොහපරිණායහන; එවයමවංයඛො, සාරිපුත්ත, යස්සකස්සචිසද්ධා අත්ථි
කුසයලසුධම්යමසු…යප.…අප්පමායදොඅත්ථිකුසයලසුධම්යමසු, තස්සයා
රත්ති වා දිවයසො වා ආ ච්ඡති, වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා කුසයලසු ධම්යමසු
යනොපරිහානී’’ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමකථාවත්ථුසුත්තං 

69. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ පච්ඡාෙත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං අනුයුත්තා විහරන්ති, යසයයථිදං – [දී. නි.
1.17; ම. නි. 2.223; සං. නි. 5.1080; පාචි. 508] රාජකථං යචොරකථං
මහාමත්තකථං යසනාකථං ෙයකථං යුද්ධකථං අන්නකථං පානකථං
වත්ථකථංසයනකථංමාලාකථං න්ධකථංඤාතිකථං යානකථං ාමකථං
නි මකථංන රකථංජනපදකථංඉත්ථිකථං [ඉත්ථිකථං පුරිසකථං(ක.අම.
නි. අට්ඨ. 2.223 පස්සිතබ්බං] සූරකථං විසිඛාකථං කුම්ෙට්ඨානකථං
පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං යලොකක්ඛායිකං සමුද්දක්ඛායිකං 
ඉතිෙවාෙවකථංඉතිවාති. 

අථ යඛො ෙ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන
උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො ෙ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 
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එතරහි කථාය සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා
විප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ මයං, ෙන්යත, පච්ඡාෙත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා 
උපට්ඨානසාලායංසන්නිසින්නාසන්නිපතිතාඅයනකවිහිතංතිරච්ඡානකථං
අනුයුත්තා විහරාම, යසයයථිදං – රාජකථං යචොරකථං…යප.…
ඉතිෙවාෙවකථං ඉති වා’’ති. ‘‘න යඛො පයනතං, භික්ඛයව, තුම්හාකං
පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධාය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතානං, යං
තුම්යහඅයනකවිහිතංතිරච්ඡානකථංඅනුයුත්තාවිහයරයයාථ, යසයයථිදං–
රාජකථං යචොරකථං මහාමත්තකථං යසනාකථං ෙයකථං යුද්ධකථං
අන්නකථං පානකථං වත්ථකථං සයනකථං මාලාකථං  න්ධකථං
ඤාතිකථංයානකථං ාමකථං නි මකථංන රකථංජනපදකථංඉත්ථිකථං
සූරකථං විසිඛාකථං කුම්ෙට්ඨානකථං පුබ්බයපතකථං නානත්තකථං
යලොකක්ඛායිකංසමුද්දක්ඛායිකං ඉතිෙවාෙවකථංඉතිවාති. 

‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, කථාවත්ථූනි. කතමානි දස? අප්පිච්ඡකථා, 
සන්තුට්ඨිකථා, පවියවකකථා, අසංසග් කථා, වීරියාරම්ෙකථා, සීලකථා, 
සමාධිකථා, පඤ්ඤාකථා, විමුත්තිකථා, විමුත්තිඤාණදස්සනකථාති–ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, දසකථාවත්ථූනි. 

‘‘ඉයමසංයචතුම්යහ, භික්ඛයව, දසන්නංකථාවත්ථූනංඋපාදායුපාදාය 
කථං කයථයයාථ, ඉයමසම්පි චන්දිමසූරියානං එවංමහිද්ධිකානං
එවංමහානුොවානං යතජසා යතජං පරියාදියයයයාථ, යකො පන වායදො
අඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකාන’’න්ති!නවමං. 

10. දුතියකථාවත්ථුසුත්තං 

70. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා භික්ඛූ පච්ඡාෙත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා උපට්ඨානසාලායං සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං අනුයුත්තා විහරන්ති, යසයයථිදං – රාජකථං
යචොරකථංමහාමත්තකථං…යප.…ඉතිෙවාෙවකථං ඉතිවාති. 

‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, පාසංසානිඨානානි.කතමානිදස? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අත්තනා ච අප්පිච්යඡො යහොති, අප්පිච්ඡකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා
යහොති.‘අප්පිච්යඡොභික්ඛුඅප්පිච්ඡකථඤ්ච භික්ඛූනංකත්තා’තිපාසංසයමතං
ඨානං. 

‘‘අත්තනා ච සන්තුට්යඨො යහොති, සන්තුට්ඨිකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා
යහොති. ‘සන්තුට්යඨො භික්ඛු සන්තුට්ඨිකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’ති 
පාසංසයමතංඨානං. 
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‘‘අත්තනා ච පවිවිත්යතො යහොති, පවියවකකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා 
යහොති. ‘පවිවිත්යතො භික්ඛු පවියවකකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’ති
පාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනා ච අසංසට්යඨො යහොති, අසංසට්ඨකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා
යහොති. ‘අසංසට්යඨො භික්ඛු අසංසට්ඨකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’ති 
පාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනාචආරද්ධවීරියයොයහොති, වීරියාරම්ෙකථඤ්චභික්ඛූනං කත්තා
යහොති. ‘ආරද්ධවීරියයො භික්ඛු වීරියාරම්ෙකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’ති 
පාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො යහොති, සීලසම්පදාකථඤ්ච භික්ඛූනං
කත්තා යහොති. ‘සීලසම්පන්යනො භික්ඛු සීලසම්පදාකථඤ්ච භික්ඛූනං
කත්තා’තිපාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනාචසමාධිසම්පන්යනොයහොති, සමාධිසම්පදාකථඤ්චභික්ඛූනං 
කත්තා යහොති. ‘සමාධිසම්පන්යනො භික්ඛු සමාධිසම්පදාකථඤ්ච භික්ඛූනං
කත්තා’ති පාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, පඤ්ඤාසම්පදාකථඤ්ච 
භික්ඛූනංකත්තායහොති.‘පඤ්ඤාසම්පන්යනොභික්ඛුපඤ්ඤාසම්පදාකථඤ්ච
භික්ඛූනං කත්තා’තිපාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනා ච විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පදාකථඤ්ච 
භික්ඛූනංකත්තායහොති.‘විමුත්තිසම්පන්යනොභික්ඛුවිමුත්තිසම්පදාකථඤ්ච 
භික්ඛූනංකත්තා’තිපාසංසයමතංඨානං. 

‘‘අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා යහොති. 
‘විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො භික්ඛු
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථඤ්ච භික්ඛූනං කත්තා’ති පාසංසයමතං
ඨානං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දසපාසංසානිඨානානී’’ති.දසමං. 

යමකවග්ය ො දුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

අවිජ්ජා තණ්හානිට්ඨාච, අයවච්චද්යව සුඛානිච; 
නළකපායනද්යවවුත්තා, කථාවත්ථූපයරදුයවති. 
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(8) 3. ආකඞ්ඛවග්ය ො 

1. ආකඞ්ඛසුත්තං 

71. [අ. නි. 4.12; ඉතිවු. 111] එකං සමයං ෙ වා සාවත්ථියං විහරති
යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. තත්රයඛොෙ වාභික්ඛූආමන්යතසි–
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘ෙදන්යත’’ති යත භික්ඛූ ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං. ෙ වා
එතදයවොච– 

‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, විහරථ සම්පන්නපාතියමොක්ඛා, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා විහරථ ආචාරය ොචරසම්පන්නා අණුමත්යතසු 
වජ්යජසුෙයදස්සාවියනො, සමාදායසික්ඛථසික්ඛාපයදසු. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘සබ්රහ්මචාරීනං පියයො චස්සං
මනායපොච රුචොවනීයයොචා’ති, සීයලස්යවවස්සපරිපූරකාරීඅජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය සමන්නා යතො 
බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ලාභී අස්සං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො
අනිරාකතජ්ඣායනොවිපස්සනායසමන්නා යතො බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘යයසාහං පරිභුඤ්ජාමි 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛාරානං යතසං යත
කාරා මහප්ෙලා අස්සු මහානිසංසා’ති, සීයලස්යවවස්ස…යප.… බූ්රයහතා
සුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයයයච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘යයයම [යයමං (ම.නි. 1.65)] 
යපතා ඤාතී සායලොහිතා කාලඞ්කතා [කාලකතා (සී. සයා. කං. .).අ] 
පසන්නචිත්තා අනුස්සරන්ති යතසං තං මහප්ෙලං අස්ස මහානිසංස’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘සන්තුට්යඨො අස්සං
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරනා’ති, 
සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඛයමො අස්සං සීතස්ස උණ්හස්ස
ජිඝච්ඡාය පිපාසාය ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ෙස්සානං, දුරුත්තානං
දුරා තානං වචනපථානං උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවදනානං දුක්ඛානං
තිබ්බානං [තිප්පානං (සී. සයා. කං. .).අ] ඛරානං කටුකානං අසාතානං 
අමනාපානං පාණහරානං අධිවාසකජාතියකො අස්ස’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරානං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

89 

පටුන 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘අරතිරතිසයහො අස්සං, න ච මං 
අරතිරතිසයහයය, උප්පන්නං අරතිරතිං අභිභුයය අභිභුයය විහයරයය’න්ති, 
සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ෙයයෙරවසයහොඅස්සං, නචමං
ෙයයෙරයවො සයහයය, උප්පන්නං ෙයයෙරවං අභිභුයය අභිභුයය
විහයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘චතුන්නං ඣානානං 
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අස්සං අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී’ති, සීයලස්යවවස්ස…යප.…බූ්රයහතාසුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයුත්යතො අනිරාකතජ්ඣායනො විපස්සනාය
සමන්නා යතොබ්රූයහතා සුඤ්ඤා ාරානං. 

‘‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, විහරථ සම්පන්නපාතියමොක්ඛා, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා විහරථ ආචාරය ොචරසම්පන්නා අණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවියනො, සමාදාය සික්ඛථ සික්ඛාපයදසූ’ති, ඉති යං තං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති. පඨමං. 

2. කණ්ටකසුත්තං 

72. එකං සමයං ෙ වා යවසාලියං විහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං
සම්බහුයලහි අභිඤ්ඤායතහි අභිඤ්ඤායතහි යථයරහි සාවයකහි සද්ධිං –
ආයස්මතා ච චායලන [පායලන (සයා.අ], ආයස්මතා ච උපචායලන 
[උප්පායලන (සයා.අ], ආයස්මතා චකුක්කුයටන [කක්කයටන (සී. සයා.අ], 
ආයස්මතා ච කළිම්යෙන [කවිම්යෙන (සී.අ], ආයස්මතා ච නිකයටන 
[කයටන (සී.අ], ආයස්මතා ච කටිස්සයහන; අඤ්යඤහි ච අභිඤ්ඤායතහි
අභිඤ්ඤායතහි යථයරහිසාවයකහිසද්ධිං. 

යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී 
ෙයද්රහි ෙයද්රහි යායනහි පරපුරාය [පරංපුරාය (සයා. අට්ඨ.අ] උච්චාසද්දා
මහාසද්දාමහාවනංඅජ්යඣො ාහන්තිෙ වන්තං දස්සනාය.අථයඛොයතසං
ආයස්මන්තානං එතදයහොසි – ‘‘ඉයම යඛො සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා 
අභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවීෙයද්රහිෙයද්රහියායනහිපරපුරායඋච්චාසද්දාමහාසද්දා 
මහාවනං අජ්යඣො ාහන්ති ෙ වන්තං දස්සනාය. ‘සද්දකණ්ටකායඛොපන 
ඣානා’ වුත්තා ෙ වතා. යංනූන මයං යයන ය ොසිඞ් සාලවනදායයො
යතනුපසඞ්කයමයයාම. තත්ථ මයං අප්පසද්දා අප්පාකිණ්ණා ොසුං [ොසු
(සයා. ක.අ] විහයරයයාමා’’ති. අථ යඛො යත ආයස්මන්යතො යයන 
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ය ොසිඞ් සාලවනදායයො යතනුපසඞ්කමිංසු; තත්ථ යත ආයස්මන්යතො
අප්පසද්දා අප්පාකිණ්ණාොසුංවිහරන්ති. 

අථයඛොෙ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘කහංනුයඛො, භික්ඛයව, චායලො, 
කහං උපචායලො, කහං කුක්කුයටො, කහං කළිම්යෙො, කහං නිකයටො, කහං
කටිස්සයහො; කහංනුයඛොයත, භික්ඛයව, යථරාසාවකා තා’’ති? 

‘‘ඉධ, ෙන්යත, යතසං ආයස්මන්තානං එතදයහොසි – ‘ඉයම යඛො
සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවීෙයද්රහිෙයද්රහියායනහිපරපුරාය
උච්චාසද්දා මහාසද්දා මහාවනං අජ්යඣො ාහන්ති ෙ වන්තං දස්සනාය
‘සද්දකණ්ටකා යඛො පන ඣානාවුත්තා ෙ වතා යංනූන මයං යයන
ය ොසිඞ් සාලවනදායයො යතනුපසඞ්කයමයයාම තත්ථ මයං අප්පසද්දා
අප්පාකිණ්ණාොසුංවිහයරයයාමා’ති.අථයඛොයත, ෙන්යත, ආයස්මන්යතො 
යයනය ොසිඞ් සාලවනදායයොයතනුපසඞ්කමිංසු.තත්ථයතආයස්මන්යතො
අප්පසද්දා අප්පාකිණ්ණාොසුංවිහරන්තී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛයව, යථා යත මහාසාවකා සම්මා බයාකරමානා
බයාකයරයුං, ‘සද්දකණ්ටකාහි, භික්ඛයව, ඣානා’වුත්තා මයා. 

‘‘දසයියම, භික්ඛයව, කණ්ටකා. කතයම දස? පවියවකාරාමස්ස 
සඞ් ණිකාරාමතා කණ්ටයකො, අසුෙනිමිත්තානුයයො ං අනුයුත්තස්ස
සුෙනිමිත්තානුයයොය ො කණ්ටයකො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරස්ස
විසූකදස්සනං කණ්ටයකො, බ්රහ්මචරියස්ස මාතු ාමූපචායරො 
[මාතු ායමොපවිචායරො (සී.අ, මාතු ාමූපවිචයරො (ක.අ] කණ්ටයකො, [කථා.
333] පඨමස්ස ඣානස්ස සද්යදො කණ්ටයකො, දුතියස්ස ඣානස්ස
විතක්කවිචාරා කණ්ටකා, තතියස්සඣානස්ස .)තිකණ්ටයකො, චතුත්ථස්ස
ඣානස්ස අස්සාසපස්සායසො කණ්ටයකො, 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධසමාපත්තියා සඤ්ඤා ච යවදනා ච කණ්ටයකො
රාය ොකණ්ටයකොයදොයසො කණ්ටයකොයමොයහොකණ්ටයකො. 

‘‘අකණ්ටකා, භික්ඛයව, විහරථ. නික්කණ්ටකා, භික්ඛයව, විහරථ.
අකණ්ටකනික්කණ්ටකා, භික්ඛයව, විහරථ. අකණ්ටකා, භික්ඛයව, 
අරහන්යතො; නික්කණ්ටකා, භික්ඛයව, අරහන්යතො; 
අකණ්ටකනික්කණ්ටකා, භික්ඛයව, අරහන්යතො’’ති.දුතියං. 

3. ඉට්ඨධම්මසුත්තං 

73. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා දුල්ලො 
යලොකස්මිං.කතයමදස? යෙො ාඉට්ඨාකන්තාමනාපාදුල්ලොයලොකස්මිං; 
වණ්යණො ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො දුල්ලයෙො යලොකස්මිං; ආයරො යං
ඉට්ඨං කන්තං මනාපං දුල්ලෙං යලොකස්මිං; සීලං ඉට්ඨං කන්තං මනාපං
දුල්ලෙංයලොකස්මිං; බ්රහ්මචරියංඉට්ඨං කන්තංමනාපංදුල්ලෙංයලොකස්මිං; 
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මිත්තාඉට්ඨාකන්තාමනාපාදුල්ලොයලොකස්මිං; බාහුසච්චංඉට්ඨංකන්තං
මනාපං දුල්ලෙං යලොකස්මිං; පඤ්ඤා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා දුල්ලො
යලොකස්මිං; ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාදුල්ලොයලොකස්මිං; සග් ාඉට්ඨා
කන්තාමනාපාදුල්ලොයලොකස්මිං. 

‘‘ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, දසන්නං ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං
මනාපානංදුල්ලොනංයලොකස්මිංදසධම්මාපරිපන්ථා [පරිබන්ධා (ක.අ] – 
ආලසයං අනුට්ඨානං යෙො ානං පරිපන්යථො, අමණ්ඩනා අවිභූසනා
වණ්ණස්ස පරිපන්යථො, අසප්පායකිරියා ආයරො යස්ස පරිපන්යථො, 
පාපමිත්තතා සීලානං පරිපන්යථො, ඉන්ද්රියඅසංවයරො බ්රහ්මචරියස්ස
පරිපන්යථො, විසංවාදනා මිත්තානං පරිපන්යථො, අසජ්ඣායකිරියා
බාහුසච්චස්ස පරිපන්යථො, අසුස්සූසා අපරිපුච්ඡා පඤ්ඤාය පරිපන්යථො, 
අනනුයයොය ො අපච්චයවක්ඛණා ධම්මානං පරිපන්යථො, මිච්ඡාපටිපත්ති
සග් ානංපරිපන්යථො.ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, දසන්නංඉට්ඨානංකන්තානං
මනාපානංදුල්ලොනංයලොකස්මිංඉයමදස ධම්මාපරිපන්ථා. 

‘‘ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, දසන්නං ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං 
මනාපානංදුල්ලොනංයලොකස්මිංදසධම්මාආහාරා–උට්ඨානංඅනාලසයං
යෙො ානංආහායරො, මණ්ඩනාවිභූසනාවණ්ණස්සආහායරො, සප්පායකිරියා
ආයරො යස්සආහායරො, කලයාණමිත්තතාසීලානංආහායරො, ඉන්ද්රියසංවයරො
බ්රහ්මචරියස්ස ආහායරො, අවිසංවාදනා මිත්තානං ආහායරො, සජ්ඣායකිරියා
බාහුසච්චස්සආහායරො, සුස්සූසාපරිපුච්ඡාපඤ්ඤාය ආහායරො, අනුයයොය ො
පච්චයවක්ඛණා ධම්මානං ආහායරො, සම්මාපටිපත්ති සග් ානං ආහායරො. 
ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, දසන්නංධම්මානංඉට්ඨානංකන්තානං මනාපානං
දුල්ලොනංයලොකස්මිංඉයමදසධම්මාආහාරා’’ති.තතියං. 

4. වඩ්ඪිසුත්තං 

74. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමායනො අරියසාවයකො අරියාය
වඩ්ඪියා වඩ්ඪති, සාරාදායී ච යහොති වරාදායී කායස්ස. කතයමහි දසහි? 
යඛත්තවත්ථූහි වඩ්ඪති, ධනධඤ්යඤන වඩ්ඪති, පුත්තදායරහි වඩ්ඪති, 
දාසකම්මකරයපොරියසහි වඩ්ඪති, චතුප්පයදහි වඩ්ඪති, සද්ධාය වඩ්ඪති, 
සීයලන වඩ්ඪති, සුයතන වඩ්ඪති, චාය න වඩ්ඪති, පඤ්ඤාය වඩ්ඪති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමායනො අරියසාවයකො අරියාය
වඩ්ඪියාවඩ්ඪති, සාරාදායීචයහොතිවරාදායීකායස්සාති. 

‘‘ධයනනධඤ්යඤනචයයොධවඩ්ඪති, 
පුත්යතහිදායරහිචතුප්පයදහිච; 
සයෙො වායහොතියසස්සිපූජියතො, 
ඤාතීහිමිත්යතහිඅයථොපිරාජුභි. 

‘‘සද්ධායසීයලනචයයොධවඩ්ඪති, 
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පඤ්ඤායචාය නසුයතනචූෙයං; 
යසො තාදියසොසප්පුරියසොවිචක්ඛයණො, 
දිට්යඨවධම්යමඋෙයයනවඩ්ඪතී’’ති.චතුත්ථං; 

5. මි සාලාසුත්තං 

75. එකංසමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යයන මි සාලාය උපාසිකාය නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො මි සාලා උපාසිකා
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
ආනන්දං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නා යඛො
මි සාලාඋපාසිකාආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– 

‘‘කථං කථං නාමායං, ෙන්යත ආනන්ද, ෙ වතා ධම්යමො යදසියතො
අඤ්යඤයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීච උයෙොසමසම තිකා
ෙවිස්සන්ති අභිසම්පරායං. පිතා යම, ෙන්යත, පුරායණො බ්රහ්මචාරී යහොති 
ආරාචාරී [අනාචාරී (ක.අ] විරයතො යමථුනා  ාමධම්මා. යසො කාලඞ්කයතො
ෙ වතා බයාකයතො – ‘සකදා ාමී සත්යතො [සකදා ාමිසත්යතො (සී. සයා.
.).අ] තුසිතංකායංඋපපන්යනො’ති. පිතාමයහොයම [යපත්තාපියයොයම(සී.අ, 
පිතපියයොයම(සයා.අඅ.නි. 6.44], ෙන්යත, ඉසිදත්යතොඅබ්රහ්මචාරීඅයහොසි
සදාරසන්තුට්යඨො. යසොපි කාලඞ්කයතො ෙ වතා බයාකයතො – ‘සකදා ාමී
සත්යතොතුසිතංකායංඋපපන්යනො’ති. 

‘‘කථං කථං නාමායං, ෙන්යත ආනන්ද, ෙ වතා ධම්යමො යදසියතො 
අඤ්යඤයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීචඋයෙොසමසම තිකා 
ෙවිස්සන්ති අභිසම්පරාය’’න්ති? ‘‘එවං යඛො පයනතං, ෙගිනි, ෙ වතා 
බයාකත’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො මි සාලාය උපාසිකාය නියවසයන
පිණ්ඩපාතං  යහත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි.අථයඛොආයස්මාආනන්යදො
පච්ඡාෙත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොෙ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, ෙන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායයයන
මි සාලාය උපාසිකාය නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදිං. අථ යඛො, ෙන්යත, මි සාලා උපාසිකා
යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නා යඛො, ෙන්යත, මි සාලාඋපාසිකාමංඑතදයවොච 
– 
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‘කථං කථං නාමායං, ෙන්යත ආනන්ද, ෙ වතා ධම්යමො යදසියතො 
අඤ්යඤයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීචඋයෙො සමසම තිකා
ෙවිස්සන්ති අභිසම්පරායං. පිතා යම, ෙන්යත, පුරායණො බ්රහ්මචාරී අයහොසි 
ආරාචාරී විරයතො යමථුනා  ාමධම්මා. යසො කාලඞ්කයතො ෙ වතා
බයාකයතොසකදා ාමීසත්යතො තුසිතංකායංඋපපන්යනොති.පිතාමයහොයම, 
ෙන්යත, ඉසිදත්යතො අබ්රහ්මචාරී අයහොසි සදාරසන්තුට්යඨො. යසොපි
කාලඞ්කයතො ෙ වතා බයාකයතො – සකදා ාමී සත්යතො තුසිතං කායං 
උපපන්යනොති. 

කථං කථං නාමායං, ෙන්යත ආනන්ද, ෙ වතා ධම්යමො යදසියතො
අඤ්යඤයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීචඋයෙො සමසම තිකා
ෙවිස්සන්ති අභිසම්පරාය’න්ති? එවං වුත්යත අහං, ෙන්යත, මි සාලං 
උපාසිකංඑතදයවොචං–‘එවංයඛොපයනතං, ෙගිනි, ෙ වතාබයාකත’’’න්ති. 

‘‘කා චානන්ද, මි සාලා උපාසිකා බාලා අබයත්තා අම්මකා 
අම්මකපඤ්ඤා [අම්බකාඅම්බකපඤ්ඤා (සී..).අ, අන්ධකා අන්ධකපඤ්ඤා
(සයා.අ], යකචපුරිසපුග් ලපයරොපරියයඤායණ? 

‘‘දසයියම, ආනන්ද, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.
කතයම දස? ඉධානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො දුස්සීයලො යහොති. තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථස්ස තං
දුස්සීලයං අපරියසසං නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි අකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි අකතං යහොති, දිට්ඨියාපි අප්පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිංන ලෙති. යසොකායස්ස යෙදා පරං මරණා හානාය පයරති, යනො
වියසසාය; හාන ාමීයයවයහොති, යනොවියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො දුස්සීයලො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතං පජානාතියත්ථස්ස තංදුස්සීලයං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති.තස්සසවයනනපිකතංයහොති, බාහුසච්යචනපිකතං
යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං [සුප්පටිවිද්ධං (සයා.අ] යහොති, සාමායිකම්පි 
විමුත්තිං ලෙති. යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා වියසසාය පයරති, යනො
හානාය; වියසස ාමීයයව යහොති, යනොහාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකාපමිණන්ති–‘ඉමස්සපියතවධම්මා, අපරස්සපි
යතවධම්මා.කස්මායනසංඑයකොහීයනොඑයකොපණීයතො’ති? තඤ්හියතසං, 
ආනන්ද, යහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය. 

‘‘තත්රානන්ද, ය්වායංපුග් යලොදුස්සීයලොයහොති.තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති යත්ථස්ස තං දුස්සීලයං අපරියසසං
නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි කතං යහොති, බාහුසච්යචනපි කතං යහොති, 
දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි විමුත්තිං ලෙති. අයං, ආනන්ද, 
පුග් යලොඅමුනා පුරියමනපුග් යලනඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොච.
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තංකිස්සයහතු? ඉමංහානන්ද, පුග් ලංධම්මයසොයතොනිබ්බහති.තදන්තරං
යකො ජායනයය, අඤ්ඤත්ර තථා යතන! තස්මාතිහානන්ද, මා පුග් යලසු
පමාණිකාඅහුවත්ථ, මා පුග් යලසුපමාණං ණ්හිත්ථ.ඛඤ්ඤතිහානන්ද, 
පුග් යලසුපමාණං ණ්හන්යතො.අහං වා, ආනන්ද [අහඤ්චානන්ද(සී.සයා.
ක.අ අ. නි. 6.44 පස්සිතබ්බං], පුග් යලසු පමාණං  ණ්යහයයං යයො වා
පනස්සමාදියසො. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො සීලවා යහොති. තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංනප්පජානාතියත්ථස්සතං සීලං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි අකතං යහොති, බාහුසච්යචනපි
අකතංයහොති, දිට්ඨියාපිඅප්පටිවිද්ධංයහොති, සාමායිකම්පිවිමුත්තිං න ලෙති.
යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා හානාය පයරති, යනො වියසසාය; 
හාන ාමීයයවයහොති, යනො වියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො සීලවා යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති යත්ථස්ස තං සීලං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති.තස්සසවයනනපිකතංයහොති, බාහුසච්යචනපිකතං
යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි විමුත්තිං ලෙති. යසො
කායස්ස යෙදාපරංමරණාවියසසායපයරති, යනොහානාය; වියසස ාමීයයව
යහොති, යනො හාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකා පමිණන්ති…යප.… අහං වා, ආනන්ද, 
පුග් යලසුපමාණං ණ්යහයයංයයොවාපනස්සමාදියසො. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො තිබ්බරාය ො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යසො
රාය ො අපරියසයසො නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි අකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි අකතං යහොති, දිට්ඨියාපි අප්පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිංන ලෙති. යසොකායස්ස යෙදා පරං මරණා හානාය පයරති, යනො
වියසසාය; හාන ාමීයයවයහොති, යනොවියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො තිබ්බරාය ො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංපජානාතියත්ථස්සයසො රාය ො
අපරියසයසො නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි කතං යහොති, බාහුසච්යචනපි
කතංයහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධංයහොති, සාමායිකම්පිවිමුත්තිංලෙති.යසො
කායස්ස යෙදාපරංමරණාවියසසායපයරති, යනොහානාය; වියසස ාමීයයව
යහොති, යනො හාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකා පමිණන්ති…යප.… අහං වා, ආනන්ද, 
පුග් යලසුපමාණං ණ්යහයයංයයොවා පනස්ස මාදියසො. 
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‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො යකොධයනො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යසො
යකොයධො අපරියසයසො නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි අකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි අකතං යහොති, දිට්ඨියාපි අප්පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිංන ලෙති. යසොකායස්ස යෙදා පරං මරණා හානාය පයරති, යනො
වියසසාය; හාන ාමීයයවයහොති, යනොවියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො යකොධයනො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතං පජානාතියත්ථස්සයසො යකොයධො
අපරියසයසො නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි කතං යහොති, බාහුසච්යචනපි
කතංයහොති, දිට්ඨියාපිපටිවිද්ධංයහොති, සාමායිකම්පිවිමුත්තිංලෙති.යසො
කායස්සයෙදාපරං මරණාවියසසායපයරති, යනොහානාය; වියසස ාමීයයව
යහොති, යනොහාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකා පමිණන්ති…යප.… අහං වා, ආනන්ද, 
පුග් යලසුපමාණං ණ්යහයයංයයොවාපනස්සමාදියසො. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො උද්ධයතො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස තං
උද්ධච්චං අපරියසසං නිරුජ්ඣති. තස්ස සවයනනපි අකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි අකතං යහොති, දිට්ඨියාපි අප්පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිංන ලෙති. යසොකායස්ස යෙදා පරං මරණා හානාය පයරති, යනො
වියසසාය; හාන ාමීයයවයහොති, යනොවියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පුග් යලො උද්ධයතො යහොති. තඤ්ච 
යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංපජානාතියත්ථස්සතංඋද්ධච්චං
අපරියසසං නිරුජ්ඣති.තස්සසවයනනපි කතංයහොති, බාහුසච්යචනපිකතං
යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි විමුත්තිං ලෙති. යසො
කායස්සයෙදාපරංමරණාවියසසායපයරති, යනොහානාය; වියසස ාමීයයව
යහොති, යනො හාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකාපමිණන්ති– ‘ඉමස්සපියතවධම්මා, අපරස්සපි
යතවධම්මා.කස්මායනසංඑයකොහීයනොඑයකොපණීයතො’ති? තඤ්හියතසං, 
ආනන්ද, යහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය. 

‘‘තත්රානන්ද, ය්වායංපුග් යලොඋද්ධයතොයහොතිතඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං පජානාති යත්ථස්ස තං උද්ධච්චං අපරියසසං 
නිරුජ්ඣති, තස්ස සවයනනපි කතං යහොති, බාහුසච්යචනපි කතං යහොති, 
දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි විමුත්තිං ලෙති. අයං, ආනන්ද, 
පුග් යලොඅමුනා පුරියමනපුග් යලනඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොච.
තංකිස්සයහතු? ඉමංහානන්ද, පුග් ලංධම්මයසොයතොනිබ්බහති.තදන්තරං
යකො ජායනයය අඤ්ඤත්ර තථා යතන! තස්මාතිහානන්ද, මා පුග් යලසු
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පමාණිකාඅහුවත්ථ; මා පුග් යලසුපමාණං ණ්හිත්ථ.ඛඤ්ඤතිහානන්ද, 
පුග් යලසු පමාණං  ණ්හන්යතො. අහං වා, ආනන්ද, පුග් යලසු පමාණං
 ණ්යහයයංයයොවාපනස්සමාදියසො. 

‘‘කා චානන්ද, මි සාලා උපාසිකා බාලා අබයත්තා අම්මකා 
අම්මකපඤ්ඤා, යක ච පුරිසපුග් ලපයරොපරියය ඤායණ! ඉයම යඛො, 
ආනන්ද, දසපුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘යථාරූයපන, ආනන්ද, සීයලන පුරායණො සමන්නා යතො අයහොසි
තථාරූයපන සීයලනඉසිදත්යතො සමන්නා යතො අෙවිස්ස, නයිධපුරායණො
ඉසිදත්තස්ස  තිම්පිඅඤ්ඤස්ස.යථාරූපාය චානන්ද, පඤ්ඤායඉසිදත්යතො
සමන්නා යතො අයහොසි තථාරූපාය පඤ්ඤාය පුරායණො සමන්නා යතො
අෙවිස්ස, නයිධ ඉසිදත්යතො පුරාණස්ස  තිම්පි අඤ්ඤස්ස. ඉති යඛො, 
ආනන්ද, ඉයමපුග් ලාඋයෙො එකඞ් හීනා’’ති.පඤ්චමං. 

6. තයයොධම්මසුත්තං 

76. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්මා යලොයක න සංවිජ්යජයුං, න 
තථා යතො යලොයක උප්පජ්යජයය අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, න
තථා තප්පයවදියතොධම්මවිනයයො යලොයකදිබ්යබයය.කතයමතයයො? ජාති
ච, ජරා ච, මරණඤ්ච – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්මා යලොයක න
සංවිජ්යජයුං, නතථා යතොයලොයකඋප්පජ්යජයයඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො, 
න තථා තප්පයවදියතො ධම්මවිනයයො යලොයක දිබ්යබයය. යස්මා ච යඛො, 
භික්ඛයව, ඉයම තයයො ධම්මා යලොයක සංවිජ්ජන්ති තස්මා තථා යතො
යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, තස්මා තථා තප්පයවදියතො
ධම්මවිනයයොයලොයකදිබ්බති. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො ජාතිං පහාතුං ජරං
පහාතුං මරණං පහාතුං.කතයමතයයො? රා ං අප්පහාය, යදොසං අප්පහාය, 
යමොහංඅප්පහාය–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොධම්යමඅප්පහායඅෙබ්යබො
ජාතිංපහාතුංජරං පහාතුංමරණංපහාතුං. 

‘‘තයයොයමභික්ඛයව, ධම්යමඅප්පහායඅෙබ්යබො රා ං පහාතුං යදොසං 
පහාතුංයමොහංපහාතුං.කතයම තයයො? සක්කායදිට්ඨිංඅප්පහාය, විචිකිච්ඡං
අප්පහාය, සීලබ්බතපරාමාසං අප්පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
ධම්යම අප්පහායඅෙබ්යබොරා ංපහාතුංයදොසංපහාතුංයමොහංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො සක්කායදිට්ඨිං 
පහාතුං විචිකිච්ඡං පහාතුං සීලබ්බතපරාමාසං පහාතුං. කතයම තයයො? 
අයයොනියසොමනසිකාරං අප්පහාය, කුම්මග් යසවනං අප්පහාය, යචතයසො 
ලීනත්තං අප්පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම අප්පහාය
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අෙබ්යබො සක්කායදිට්ඨිං පහාතුං විචිකිච්ඡං පහාතුං සීලබ්බතපරාමාසං
පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අයයොනියසො
මනසිකාරං පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං යචතයසො ලීනත්තං පහාතුං.
කතයමතයයො? මුට්ඨසච්චං අප්පහාය, අසම්පජඤ්ඤං අප්පහාය, යචතයසො
වික්යඛපං අප්පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම අප්පහාය
අෙබ්යබො අයයොනියසොමනසිකාරං පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං
යචතයසො ලීනත්තංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො මුට්ඨසච්චං පහාතුං 
අසම්පජඤ්ඤං පහාතුං යචතයසො වික්යඛපං පහාතුං. කතයම තයයො? 
අරියානං අදස්සනකමයතං අප්පහාය, අරියධම්මස්ස [අරියධම්මං (සයා.අ] 
අයසොතුකමයතං අප්පහාය, උපාරම්ෙචිත්තතං අප්පහාය – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, තයයො ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො මුට්ඨසච්චං පහාතුං
අසම්පජඤ්ඤංපහාතුංයචතයසොවික්යඛපං පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අරියානං 
අදස්සනකමයතං පහාතුං අරියධම්මස්ස අයසොතුකමයතං පහාතුං
උපාරම්ෙචිත්තතං පහාතුං. කතයම තයයො? උද්ධච්චං අප්පහාය, අසංවරං
අප්පහාය, දුස්සීලයං අප්පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම
අප්පහාය අෙබ්යබො අරියානං අදස්සනකමයතං පහාතුං අරියධම්මස්ස
අයසොතුකමයතංපහාතුංඋපාරම්ෙචිත්තතං පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො උද්ධච්චං පහාතුං
අසංවරං පහාතුං දුස්සීලයං පහාතුං. කතයම තයයො? අස්සද්ධියං අප්පහාය, 
අවදඤ්ඤුතංඅප්පහාය, යකොසජ්ජංඅප්පහාය – ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයො
ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො උද්ධච්චං පහාතුං අසංවරං පහාතුං දුස්සීලයං
පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අස්සද්ධියං පහාතුං
අවදඤ්ඤුතං පහාතුං යකොසජ්ජං පහාතුං. කතයම තයයො? අනාදරියං 
අප්පහාය, යදොවචස්සතං අප්පහාය, පාපමිත්තතං අප්පහාය – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, තයයො ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අස්සද්ධියං පහාතුං
අවදඤ්ඤුතංපහාතුංයකොසජ්ජං පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අනාදරියං පහාතුං 
යදොවචස්සතං පහාතුං පාපමිත්තතං පහාතුං. කතයම තයයො? අහිරිකං
අප්පහාය, අයනොත්තප්පං අප්පහාය, පමාදංඅප්පහාය–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
තයයො ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අනාදරියං පහාතුං යදොවචස්සතං පහාතුං
පාපමිත්තතංපහාතුං. 
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‘‘අහිරියකොයං, භික්ඛයව, අයනොත්තා.)පමත්යතොයහොති.යසොපමත්යතො 
සමායනො අෙබ්යබො අනාදරියං පහාතුං යදොවචස්සතං පහාතුං පාපමිත්තතං
පහාතුං. යසො පාපමිත්යතො සමායනො අෙබ්යබො අස්සද්ධියං පහාතුං
අවදඤ්ඤුතං පහාතුං යකොසජ්ජං පහාතුං. යසොකුසීයතොසමායනො අෙබ්යබො
උද්ධච්චංපහාතුංඅසංවරංපහාතුංදුස්සීලයංපහාතුං.යසො දුස්සීයලොසමායනො
අෙබ්යබොඅරියානංඅදස්සනකමයතංපහාතුංඅරියධම්මස්සඅයසොතුකමයතං 
පහාතුං උපාරම්ෙචිත්තතං පහාතුං. යසො උපාරම්ෙචිත්යතො සමායනො
අෙබ්යබො මුට්ඨසච්චං පහාතුං අසම්පජඤ්ඤං පහාතුං යචතයසො වික්යඛපං
පහාතුං.යසොවික්ඛිත්තචිත්යතො සමායනොඅෙබ්යබොඅයයොනියසොමනසිකාරං
පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං යචතයසො ලීනත්තං පහාතුං. යසො
ලීනචිත්යතො සමායනො අෙබ්යබො සක්කායදිට්ඨිං පහාතුං විචිකිච්ඡං පහාතුං
සීලබ්බතපරාමාසං පහාතුං. යසො විචිකිච්යඡො සමායනො අෙබ්යබො රා ං
පහාතුංයදොසං පහාතුංයමොහංපහාතුං.යසොරා ං අප්පහායයදොසංඅප්පහාය
යමොහංඅප්පහායඅෙබ්යබොජාතිංපහාතුංජරංපහාතුංමරණං පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යමපහායෙබ්යබොජාතිංපහාතුංජරංපහාතුං 
මරණංපහාතුං.කතයමතයයො? රා ංපහාය, යදොසංපහාය, යමොහංපහාය–
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම පහාය ෙබ්යබො ජාතිං පහාතුං ජරං
පහාතුංමරණංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො රා ං පහාතුං යදොසං
පහාතුං යමොහං පහාතුං. කතයම තයයො? සක්කායදිට්ඨිං පහාය, විචිකිච්ඡං 
පහාය, සීලබ්බතපරාමාසං පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම
පහායෙබ්යබොරා ං පහාතුංයදොසංපහාතුංයමොහංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො සක්කායදිට්ඨිං පහාතුං 
විචිකිච්ඡං පහාතුං සීලබ්බතපරාමාසං පහාතුං. කතයම තයයො? 
අයයොනියසොමනසිකාරංපහාය, කුම්මග් යසවනංපහාය, යචතයසොලීනත්තං
පහාය–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොධම්යමපහාය ෙබ්යබොසක්කායදිට්ඨිං
පහාතුංවිචිකිච්ඡංපහාතුංසීලබ්බතපරාමාසංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො අයයොනියසොමනසිකාරං
පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං යචතයසො ලීනත්තං පහාතුං. කතයම
තයයො? මුට්ඨසච්චං පහාය, අසම්පජඤ්ඤං පහාය, යචතයසො වික්යඛපං
පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම පහාය ෙබ්යබො
අයයොනියසොමනසිකාරං පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං යචතයසො 
ලීනත්තංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො මුට්ඨසච්චං පහාතුං
අසම්පජඤ්ඤං පහාතුං යචතයසො වික්යඛපං පහාතුං. කතයම තයයො? 
අරියානං අදස්සනකමයතං පහාය, අරියධම්මස්ස අයසොතුකමයතං පහාය, 
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උපාරම්ෙචිත්තතං පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම පහාය
ෙබ්යබො මුට්ඨස්සච්චං පහාතුං අසම්පජඤ්ඤං පහාතුං යචතයසො වික්යඛපං
පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යමපහායෙබ්යබොඅරියානංඅදස්සනකමයතං 
පහාතුං අරියධම්මස්ස අයසොතුකමයතං පහාතුං උපාරම්ෙචිත්තතං පහාතුං.
කතයමතයයො? උද්ධච්චංපහාය, අසංවරංපහාය, දුස්සීලයංපහාය–ඉයම 
යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම පහාය ෙබ්යබො අරියානං අදස්සනකමයතං
පහාතුංඅරියධම්මස්ස අයසොතුකමයතංපහාතුංඋපාරම්ෙචිත්තතංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යමපහායෙබ්යබොඋද්ධච්චංපහාතුංඅසංවරං 
පහාතුං දුස්සීලයං පහාතුං.කතයමතයයො? අස්සද්ධියං පහාය, අවදඤ්ඤුතං
පහාය, යකොසජ්ජං පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්යම පහාය
ෙබ්යබොඋද්ධච්චංපහාතුං අසංවරංපහාතුංදුස්සීලයංපහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො අස්සද්ධියං පහාතුං 
අවදඤ්ඤුතංපහාතුංයකොසජ්ජං පහාතුං.කතයමතයයො? අනාදරියංපහාය, 
යදොවචස්සතං පහාය, පාපමිත්තතං පහාය – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
ධම්යම පහායෙබ්යබො අස්සද්ධියංපහාතුං අවදඤ්ඤුතංපහාතුංයකොසජ්ජං 
පහාතුං. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො අනාදරියං පහාතුං 
යදොවචස්සතංපහාතුංපාපමිත්තතංපහාතුං.කතයමතයයො? අහිරිකංපහාය, 
අයනොත්තප්පංපහාය, පමාදංපහාය–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොධම්යම
පහායෙබ්යබොඅනාදරියංපහාතුංයදොවචස්සතං පහාතුංපාපමිත්තතංපහාතුං. 

‘‘හිරීමායං, භික්ඛයව, ඔත්තා.)අප්පමත්යතොයහොති.යසො අප්පමත්යතො
සමායනො ෙබ්යබො අනාදරියං පහාතුං යදොවචස්සතං පහාතුං පාපමිත්තතං
පහාතුං. යසො කලයාණමිත්යතො සමායනො ෙබ්යබො අස්සද්ධියං පහාතුං 
අවදඤ්ඤුතං පහාතුං යකොසජ්ජං පහාතුං. යසො ආරද්ධවීරියයො සමායනො
ෙබ්යබො උද්ධච්චං පහාතුං අසංවරං පහාතුං දුස්සීලයං පහාතුං. යසො සීලවා
සමායනො ෙබ්යබො අරියානං අදස්සනකමයතං පහාතුං අරියධම්මස්ස
අයසොතුකමයතංපහාතුංඋපාරම්ෙචිත්තතංපහාතුං. යසොඅනුපාරම්ෙචිත්යතො
සමායනො ෙබ්යබො මුට්ඨස්සච්චං පහාතුං අසම්පජඤ්ඤං පහාතුං යචතයසො
වික්යඛපං පහාතුං. යසො අවික්ඛිත්තචිත්යතො සමායනො ෙබ්යබො
අයයොනියසොමනසිකාරං පහාතුං කුම්මග් යසවනං පහාතුං යචතයසො
ලීනත්තං පහාතුං. යසො අලීනචිත්යතො සමායනො ෙබ්යබො සක්කායදිට්ඨිං
පහාතුං විචිකිච්ඡං පහාතුං සීලබ්බතපරාමාසං පහාතුං. යසො අවිචිකිච්යඡො
සමායනො ෙබ්යබො රා ං පහාතුං යදොසං පහාතුං යමොහං පහාතුං. යසො රා ං
පහාය යදොසංපහායයමොහංපහායෙබ්යබොජාතිංපහාතුංජරංපහාතුංමරණං 
පහාතු’’න්ති.ඡට්ඨං. 
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7. කාකසුත්තං 

77. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමහිසමන්නා යතොකායකො.කතයමහි 
දසහි? ධංසී ච, ප බ්යෙො ච, තින්තියණො [නිල්ලජ්යජො (ක.අ තින්තියණොති
තින්තිණං වුච්චති තණ්හා… (සී. සයා. අට්ඨ.අ අභිධම්යම 
ඛුද්දකවත්ථුවිෙඞ්ය තින්තිණපදනිද්යදයසපස්සිතබ්බං] ච, මහග්ඝයසො ච, 
ලුද්යදො ච, අකාරුණියකො ච, දුබ්බයලො ච, ඔරවිතා ච, මුට්ඨස්සති ච, 
යනචයියකො [යනරසියකො (සී.අ තදට්ඨකථායං පන ‘‘යනචයියකො’’ ත්යවව
දිස්සති] ච – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි අසද්ධම්යමහි සමන්නා යතො
කායකො. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, දසහි අසද්ධම්යමහි සමන්නා යතො
පාපභික්ඛු.කතයමහි දසහි? ධංසීච, ප බ්යෙොච, තින්තියණොච, මහග්ඝයසො
ච, ලුද්යදො ච, අකාරුණියකො ච, දුබ්බයලො ච, ඔරවිතා ච, මුට්ඨස්සති ච, 
යනචයියකොච–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, දසහිඅසද්ධම්යමහිසමන්නා යතො
පාපභික්ඛූ’’ති.සත්තමං. 

8. නි ණ්ඨසුත්තං 

78. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමහි සමන්නා තානි ණ්ඨා.කතයමහි
දසහි? අස්සද්ධා, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; දුස්සීලා, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; 
අහිරිකා, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; අයනොත්තප්පියනො, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; 
අසප්පුරිසසම්ෙත්තියනො, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; අත්තුක්කංසකපරවම්ෙකා, 
භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; සන්දිට්ඨිපරාමාසාආධානග් ාහී දුප්පටිනිස්සග්ගියනො, 
භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; කුහකා, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා; පාපිච්ඡා, භික්ඛයව, 
නි ණ්ඨා; පාපමිත්තා, භික්ඛයව, නි ණ්ඨා –ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, දසහි
අසද්ධම්යමහි සමන්නා තානි ණ්ඨා’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආඝාතවත්ථුසුත්තං 

79. [අ.නි.9.29] ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, ආඝාතවත්ථූනි.කතමානිදස? 
‘අනත්ථං යම අචරී’ති ආඝාතං බන්ධති; ‘අනත්ථං යම චරතී’ති ආඝාතං
බන්ධති; ‘අනත්ථංයමචරිස්සතී’තිආඝාතංබන්ධති; ‘පියස්සයම මනාපස්ස
අනත්ථංඅචරී’ති…යප.…‘අනත්ථංචරතී’ති…යප.…‘අනත්ථංචරිස්සතී’ති
ආඝාතං බන්ධති, ‘අප්පියස්ස යම අමනාපස්ස අත්ථං අචරී’ති…යප.…
‘අත්ථංචරතී’ති…යප.… ‘අත්ථංචරිස්සතී’ති ආඝාතංබන්ධති; අට්ඨායනච
කුප්පති– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, දසආඝාතවත්ථූනී’’ති.නවමං. 

10. ආඝාතපටිවිනයසුත්තං 

80. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ආඝාතපටිවිනයා. කතයමදස? ‘අනත්ථංයම
අචරි, තංකුයතත්ථලබ්ො’තිආඝාතංපටිවියනති, ‘අනත්ථංයමචරති, තං
කුයතත්ථ ලබ්ො’ති ආඝාතං පටිවියනති, ‘අනත්ථං යම චරිස්සති, තං
කුයතත්ථ ලබ්ො’ති ආඝාතං පටිවියනති, පියස්ස යම මනාපස්ස අනත්ථං
අචරි…යප.… චරති…යප.… චරිස්සති, තං කුයතත්ථ ලබ්ොති ආඝාතං 
පටිවියනති, අප්පියස්ස යම අමනාපස්ස අත්ථං අචරි…යප.… අත්ථං 
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චරති…යප.…අත්ථංචරිස්සති, තංකුයතත්ථලබ්ොතිආඝාතංපටිවියනති, 
අට්ඨායන චන කුප්පති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දසආඝාතපටිවිනයා’’ති.
දසමං. 

ආකඞ්ඛවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ආකඞ්යඛොකණ්ටයකොඉට්ඨා, වඩ්ඪිචමි සාලාය; 
තයයොධම්මාචකායකොච, නි ණ්ඨාද්යවචආඝාතාති. 

(9) 4. යථරවග්ය ො 

1. වාහනසුත්තං 

81. එකං සමයංෙ වාචම්පායංවිහරති  ග් රායයපොක්ඛරණියාතීයර.
අථ යඛො ආයස්මා වාහයනො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
ආයස්මා වාහයනො ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කතිහි නු යඛො, ෙන්යත, 
ධම්යමහිතථා යතොනිස්සයටො විසංයුත්යතොවිප්පමුත්යතොවිමරියාදීකයතන
යචතසා විහරතී’’ති? 

‘‘දසහි යඛො, වාහන, ධම්යමහි තථා යතො නිස්සයටො විසංයුත්යතො
විප්පමුත්යතො විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. කතයමහි දසහි? රූයපන
යඛො, වාහන, තථා යතො නිස්සයටො විසංයුත්යතො විප්පමුත්යතො
විමරියාදීකයතනයචතසා විහරති, යවදනායයඛො, වාහන…යප.…සඤ්ඤාය
යඛො, වාහන… සඞ්ඛායරහි යඛො, වාහන… විඤ්ඤායණන යඛො, වාහන…
ජාතියා යඛො, වාහන… ජරාය යඛො, වාහන… මරයණන යඛො, වාහන… 
දුක්යඛහි යඛො, වාහන… කියලයසහි යඛො, වාහන, තථා යතො නිස්සයටො
විසංයුත්යතො විප්පමුත්යතො විමරියාදීකයතන යචතසා විහරති. යසයයථාපි, 
වාහන, උප්පලංවාපදුමංවාපුණ්ඩරීකංවා උදයකජාතංඋදයකසංවඩ්ඪං
උදකා පච්චුග් ම්ම ඨිතං අනුපලිත්තං උදයකන; එවයමවං යඛො, වාහන, 
ඉයමහි දසහි ධම්යමහි තථා යතො නිස්සයටො විසංයුත්යතො විප්පමුත්යතො 
විමරියාදීකයතනයචතසාවිහරතී’’ති.පඨමං. 

2. ආනන්දසුත්තං 

82. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංආනන්දංෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘අස්සද්යධො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානං විජ්ජති. 
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‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘දුස්සීයලො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘අප්පස්සුයතො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘දුබ්බයචොසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය වුද්ධිං 
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’ති යනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘පාපමිත්යතො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘කුසීයතොසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘මුට්ඨස්සති සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘අසන්තුට්යඨොසමායනො ඉමස්මිංධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානං විජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘පාපිච්යඡො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො සමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තියනතං ඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘ඉයමහිදසහිධම්යමහිසමන්නා යතො ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති යනතං ඨානං 
විජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘සද්යධොසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘සීලවාසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘බහුස්සුයතො සුතධයරො සමායනො ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘සුවයචොසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 
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‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘කලයාණමිත්යතො සමායනො ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයය වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘ආරද්ධවීරියයොසමායනොඉමස්මිංධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘උපට්ඨිතස්සතිසමායනොඉමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘සන්තුට්යඨො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතං විජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘අප්පිච්යඡො සමායනො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය 
වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වතානන්ද, භික්ඛු ‘සම්මාදිට්ඨියකො සමායනො ඉමස්මිං
ධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිස්සතී’තිඨානයමතං විජ්ජති. 

‘‘යසොවතානන්ද, භික්ඛු‘ඉයමහිදසහිධම්යමහිසමන්නා යතො ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතං 
විජ්ජතී’’ති.දුතියං. 

3. පුණ්ණියසුත්තං 

83. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්ණියයො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා පුණ්ණියයො ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු
යඛො, ෙන්යත, යහතුයකොපච්චයයොයයන අප්යපකදාතථා තංධම්මයදසනා
පටිොතිඅප්යපකදානප්පටිොතී’’ති? 

‘‘සද්යධොච, පුණ්ණිය, භික්ඛුයහොති, යනොචඋපසඞ්කමිතා; යනවතාව 
තථා තංධම්මයදසනාපටිොති.යයතොචයඛො, පුණ්ණිය, භික්ඛුසද්යධොච
යහොතිඋපසඞ්කමිතා ච, එවංතථා තං ධම්මයදසනාපටිොති. 

‘‘සද්යධො ච, පුණ්ණිය, භික්ඛු යහොති උපසඞ්කමිතා ච, යනො ච 
පයිරුපාසිතා…යප.…පයිරුපාසිතාච, යනොචපරිපුච්ඡිතා…පරිපුච්ඡිතාච, 
යනො ච ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති… ඔහිතයසොයතො ච ධම්මං සුණාති, 
යනොචසුත්වාධම්මංධායරති…සුත්වාච ධම්මංධායරති, යනොචධාතානං
ධම්මානංඅත්ථංඋපපරික්ඛති…ධාතානඤ්චධම්මානං අත්ථංඋපපරික්ඛති
යනොචඅත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොති…
අත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො චයහොති, යනොච
කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයනල ළාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා…
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කලයාණවායචො ච යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයනල ළායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා, යනොච
සන්දස්සයකො යහොති සමාදපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො
සබ්රහ්මචාරීනං, යනවතාවතථා තංධම්මයදසනාපටිොති. 

‘‘යයතො ච යඛො, පුණ්ණිය, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, උපසඞ්කමිතා ච, 
පයිරුපාසිතා ච, පරිපුච්ඡිතා ච, ඔහිතයසොයතො ච ධම්මං සුණාති, සුත්වා ච
ධම්මං ධායරති, ධාතානඤ්චධම්මානංඅත්ථංඋපපරික්ඛති, අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති, කලයාණවායචො ච
යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය
අයනල ළායඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා, සන්දස්සයකොචයහොතිසමාදපයකො
සමුත්යතජයකොසම්පහංසයකොසබ්රහ්මචාරීනං – එවංතථා තංධම්මයදසනා
පටිොති. ඉයමහි යඛො, පුණ්ණිය, දසහි ධම්යමහි සමන්නා තා 
[සමන්නා යතො(ක.අ] [එකන්තංතථා තංධම්මයදසනාපටිොතීති(සයා.අ] 
එකන්තපටිොනා [එකන්තපටිොනං(සී.අ] තථා තංධම්මයදසනායහොතී’’ති 
[එකන්තංතථා තංධම්මයදසනාපටිොතීති(සයා.අ]. තතියං. 

4. බයාකරණසුත්තං 

84. තත්ර යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
මහායමොග් ල්ලානස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො
එතදයවොච– 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති. තයමනං
තථා යතො වා තථා තසාවයකො වා ඣායී සමාපත්තිකුසයලො
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො සමනුයුඤ්ජති සමනුග් ාහති
සමනුොසති. යසො තථා යතන වා තථා තසාවයකන වා ඣායිනා
සමාපත්තිකුසයලන පරචිත්තකුසයලන පරචිත්තපරියායකුසයලන 
සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනුග් ාහියමායනො සමනුොසියමායනො ඉරීණං
ආපජ්ජති විචිනං [විසිනං (සී. අට්ඨ.අ] ආපජ්ජති අනයං ආපජ්ජති බයසනං
ආපජ්ජති අනයබයසනංආපජ්ජති. 

‘‘තයමනං තථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායී සමාපත්තිකුසයලො
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
මනසි කයරොති – ‘කිං නු යඛො අයමායස්මා අඤ්ඤං බයාකයරොති – ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාමී’ති? 
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‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානාති– 

‘යකොධයනො යඛො අයමායස්මා; යකොධපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං
විහරති. යකොධපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය 
පරිහානයමතං. 

‘උපනාහීයඛොපනඅයමායස්මා; උපනාහපරියුට්ඨියතනයචතසාබහුලං 
විහරති. උපනාහපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘මක්ඛී යඛො පන අයමායස්මා; මක්ඛපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං 
විහරති. මක්ඛපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘පළාසී යඛො පන අයමායස්මා; පළාසපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං
විහරති. පළාසපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘ඉස්සුකී යඛො පන අයමායස්මා; ඉස්සාපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං 
විහරති. ඉස්සාපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘මච්ඡරී යඛො පන අයමායස්මා; මච්යඡරපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං 
විහරති. මච්යඡරපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය 
පරිහානයමතං. 

‘සයඨො යඛො පන අයමායස්මා; සායඨයයපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං 
විහරති. සායඨයයපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘මායාවී යඛො පන අයමායස්මා; මායාපරියුට්ඨියතන යචතසා බහුලං
විහරති. මායාපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘පාපිච්යඡො යඛො පන අයමායස්මා; ඉච්ඡාපරියුට්ඨියතනයචතසා බහුලං 
විහරති. ඉච්ඡාපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘සති [මුට්ඨස්සති (සී. සයා.අ] යඛො පන අයමායස්මා උත්තරිකරණීයය
ඔරමත්තයකන වියසසාධි යමන අන්තරා යවොසානං ආපන්යනො. අන්තරා
යවොසාන මනංයඛොපනතථා තප්පයවදියතධම්මවිනයය පරිහානයමතං’. 
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‘‘යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම අප්පහාය ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති යනතං ඨානං
විජ්ජති. යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම පහාය ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතං 
විජ්ජතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. කත්ථීසුත්තං 

85. එකංසමයංආයස්මාමහාචුන්යදොයචතීසුවිහරතිසහජාතියං. තත්ර
යඛො ආයස්මා මහාචුන්යදො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. 
‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහාචුන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
ආයස්මා මහාචුන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු කත්ථී යහොති විකත්ථී අධි යමසු – ‘අහං පඨමං 
ඣානං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං දුතියං ඣානං සමාපජ්ජාමිපි
වුට්ඨහාමිපි, අහං තතියං ඣානං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං චතුත්ථං
ඣානංසමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහංආකාසානඤ්චායතනං සමාපජ්ජාමිපි 
වුට්ඨහාමිපි, අහං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධංසමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමි.)’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො සමනුයුඤ්ජති සමනුග් ාහති 
සමනුොසති. යසො තථා යතන වා තථා තසාවයකන වා ඣායිනා
සමාපත්තිකුසයලන පරචිත්තකුසයලන පරචිත්තපරියායකුසයලන
සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනුග් ාහියමායනො සමනුොසියමායනො ඉරීණං 
ආපජ්ජතිවිචිනංආපජ්ජතිඅනයංආපජ්ජතිබයසනංආපජ්ජතිඅනයබයසනං
ආපජ්ජති. 

‘‘තයමනං තථා යතොවා තථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
මනසිකයරොති–‘කිංනුයඛොඅයමායස්මාකත්ථීයහොතිවිකත්ථීඅධි යමසු
– අහං පඨමං ඣානං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි…යප.… අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජාමිපිවුට්ඨහාමි.)’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානාති– 

‘දීඝරත්තං යඛො අයමායස්මා ඛණ්ඩකාරී ඡිද්දකාරී සබලකාරී 
කම්මාසකාරී න සන්තතකාරී න සන්තතවුත්ති සීයලසු. දුස්සීයලො යඛො
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අයමායස්මා. දුස්සිලයං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘අස්සද්යධො යඛො පන අයමායස්මා; අස්සද්ධියං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘අප්පස්සුයතො යඛො පන අයමායස්මා අනාචායරො; අප්පසච්චං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘දුබ්බයචො යඛො පන අයමායස්මා; යදොවචස්සතා යඛො පන
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘පාපමිත්යතො යඛො පන අයමායස්මා; පාපමිත්තතා යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘කුසීයතො යඛො පන අයමායස්මා; යකොසජ්ජං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘මුට්ඨස්සති යඛො පන අයමායස්මා; මුට්ඨස්සච්චං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘කුහයකො යඛො පන අයමායස්මා; යකොහඤ්ඤං යඛො පන
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘දුබ්ෙයරොයඛොපනඅයමායස්මා; දුබ්ෙරතායඛො පනතථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘දුප්පඤ්යඤො යඛො පන අයමායස්මා; දුප්පඤ්ඤතා යඛො පන
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං’. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, සහායයකොසහායකංඑවංවයදයය– ‘යදායත, 
සම්ම, ධයනන [බන්යධො (ක.අ] ධනකරණීයං අස්ස, යායචයයාසි මං 
[යාචිස්සසිමං(සී.අ, පයවයදයයාසිමං(සයා.අ, පරායජයයාපිමං (ක.අ] ධනං.
දස්සාමි යත ධන’න්ති. යසො කිඤ්චියදව ධනකරණීයය සමුප්පන්යන 
සහායයකොසහායකංඑවංවයදයය–‘අත්යථොයම, සම්ම, ධයනන.යදහියම
ධන’න්ති. යසො එවං වයදයය – ‘යතනහි, සම්ම, ඉධඛනාහී’ති. යසොතත්ර
ඛනන්යතොනාධි ච්යඡයය. යසො එවං වයදයය – ‘අලිකං මං, සම්ම, අවච; 
තුච්ඡකංමං, සම්ම, අවච–ඉධඛනාහී’ති.යසොඑවං වයදයය– ‘නාහංතං, 
සම්ම, අලිකං අවචං, තුච්ඡකං අවචං. යතනහි, සම්ම, ඉධ ඛනාහී’ති. යසො
තත්රපි ඛනන්යතො නාධි ච්යඡයය. යසො එවං වයදයය – ‘අලිකං මං, සම්ම, 
අවච, තුච්ඡකංමං, සම්ම, අවච–ඉධඛනාහී’ති.යසොඑවංවයදයය–‘නාහං
තං, සම්ම, අලිකං අවචං, තුච්ඡකං අවචං. යතන හි, සම්ම, ඉධ ඛනාහී’ති.
යසො තත්රපි ඛනන්යතො නාධි ච්යඡයය. යසො එවං වයදයය – ‘අලිකං මං, 
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සම්ම, අවච, තුච්ඡකං මං, සම්ම, අවච–ඉධඛනාහී’ති.යසොඑවංවයදයය–
‘නාහං තං, සම්ම, අලිකං අවචං, තුච්ඡකං අවචං. අපි ච අහයමව උම්මාදං
පාපුණිංයචතයසොවිපරියාය’න්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු කත්ථී යහොති විකත්ථී අධි යමසු –
‘අහං පඨමං ඣානං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං දුතියං ඣානං 
සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං තතියං ඣානං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, 
අහං චතුත්ථංඣානංසමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං ආකාසානඤ්චායතනං
සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපජ්ජාමිපි 
වුට්ඨහාමිපි, අහං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ජාමිපි වුට්ඨහාමිපි, අහං
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්ජාමිපිවුට්ඨහාමි.)’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො සමනුයුඤ්ජති සමනුග් ාහති
සමනුොසති. යසො තථා යතන වා තථා තසාවයකන වා ඣායිනා
සමාපත්තිකුසයලන පරචිත්තකුසයලන පරචිත්තපරියායකුසයලන
සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනුග් ාහියමායනො සමනුොසියමායනො ඉරීණං 
ආපජ්ජතිවිචිනංආපජ්ජතිඅනයංආපජ්ජතිබයසනංආපජ්ජති අනයබයසනං
ආපජ්ජති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
මනසිකයරොති–‘කිංනුයඛො අයමායස්මාකත්ථීයහොතිවිකත්ථීඅධි යමසු
–අහංපඨමංඣානංසමාපජ්ජාමිපි…යප.…අහං සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපජ්ජාමිපිවුට්ඨහාමි.)’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තපරියායකුසයලොයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති– 

‘දීඝරත්තං යඛො අයමායස්මා ඛණ්ඩකාරී ඡිද්දකාරී සබලකාරී
කම්මාසකාරී, න සන්තතකාරී න සන්තතවුත්ති සීයලසු. දුස්සීයලො යඛො
අයමායස්මා; දුස්සිලයං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘අස්සද්යධො යඛො පන අයමායස්මා; අස්සද්ධියං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘අප්පස්සුයතො යඛො පන අයමායස්මා අනාචායරො; අප්පසච්චං යඛො පන
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 
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‘දුබ්බයචො යඛො පන අයමායස්මා; යදොවචස්සතා යඛො පන
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘පාපමිත්යතො යඛො පන අයමායස්මා; පාපමිත්තතා යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘කුසීයතො යඛො පන අයමායස්මා; යකොසජ්ජං යඛො පන
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘මුට්ඨස්සති යඛො පන අයමායස්මා; මුට්ඨස්සච්චං යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘කුහයකො යඛො පන අයමායස්මා; යකොහඤ්ඤං යඛො පන
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘දුබ්ෙයරො යඛොපනඅයමායස්මා; දුබ්ෙරතායඛො පනතථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘දුප්පඤ්යඤො යඛො පන අයමායස්මා; දුප්පඤ්ඤතා යඛො පන 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං’. 

‘‘යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම අප්පහාය ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති යනතං ඨානං
විජ්ජති. යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම පහාය ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතං
විජ්ජතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අධිමානසුත්තං 

86. එකං සමයං ආයස්මා මහාකස්සයපො රාජ යහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. තත්ර යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො භික්ඛූආමන්යතසි –
‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
මහාකස්සපස්සපච්චස්යසොසුං.ආයස්මාමහාකස්සයපොඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු අඤ්ඤං බයාකයරොති – ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති පජානාමී’ති. තයමනං
තථා යතො වා තථා තසාවයකො වා ඣායී සමාපත්තිකුසයලො
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො සමනුයුඤ්ජති සමනුග් ාහති
සමනුොසති. යසො තථා යතන වා තථා තසාවයකන වා ඣායිනා
සමාපත්තිකුසයලන පරචිත්තකුසයලන පරචිත්තපරියායකුසයලන 
සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනුග් ාහියමායනො සමනුොසියමායනො ඉරීණං
ආපජ්ජතිවිචිනංආපජ්ජති අනයංආපජ්ජතිබයසනංආපජ්ජතිඅනයබයසනං
ආපජ්ජති. 
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‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
මනසි කයරොති – ‘කිං නු යඛො අයමායස්මා අඤ්ඤං බයාකයරොති – ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායාති
පජානාමී’ති. 

‘‘තයමනං තථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායී සමාපත්තිකුසයලො
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානාති – 

‘අධිමානියකො යඛො අයමායස්මා අධිමානසච්යචො, අප්පත්යත
පත්තසඤ්ඤී, අකයත කතසඤ්ඤී, අනධි යත අධි තසඤ්ඤී. අධිමායනන
අඤ්ඤං බයාකයරොති – ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, 
නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච 
මනසි කයරොති – ‘කිං නු යඛො අයමායස්මා නිස්සාය අධිමානියකො
අධිමානසච්යචො, අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤී, අකයත කතසඤ්ඤී, අනධි යත
අධි තසඤ්ඤී. අධිමායනන අඤ්ඤං බයාකයරොති – ඛීණා ජාති, වුසිතං 
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානාති– 

‘බහුස්සුයතොයඛොපනඅයමායස්මාසුතධයරොසුතසන්නිචයයො, යයයත
ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. තස්මා අයමායස්මා අධිමානියකො
අධිමානසච්යචො, අප්පත්යත පත්තසඤ්ඤී, අකයත කතසඤ්ඤී, අනධි යත 
අධි තසඤ්ඤී. අධිමායනන අඤ්ඤං බයාකයරොති – ඛීණා ජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායාතිපජානාමී’ති. 

‘‘තයමනංතථා යතොවාතථා තසාවයකොවාඣායීසමාපත්තිකුසයලො 
පරචිත්තකුසයලො පරචිත්තපරියායකුසයලො එවං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානාති– 

‘අභිජ්ඣාලු යඛො පන අයමායස්මා; අභිජ්ඣාපරියුට්ඨියතන යචතසා 
බහුලං විහරති. අභිජ්ඣාපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයය පරිහානයමතං. 
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‘බයාපන්යනො යඛො පන අයමායස්මා; බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
බහුලං විහරති. බයාපාදපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘ථිනමිද්යධො යඛො පන අයමායස්මා; ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා 
බහුලං විහරති. ථිනමිද්ධපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයය පරිහානයමතං. 

‘උද්ධයතො යඛොපනඅයමායස්මා; උද්ධච්චපරියුට්ඨියතන යචතසාබහුලං
විහරති. උද්ධච්චපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘විචිකිච්යඡො යඛො පන අයමායස්මා; විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා 
බහුලං විහරති. විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨානං යඛො පන තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයය පරිහානයමතං. 

‘කම්මාරායමො යඛො පන අයමායස්මා කම්මරයතො කම්මාරාමතං
අනුයුත්යතො. කම්මාරාමතා යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘ෙස්සාරායමො යඛො පන අයමායස්මා ෙස්සරයතො ෙස්සාරාමතං
අනුයුත්යතො. ෙස්සාරාමතා යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘නිද්දාරායමො යඛො පන අයමායස්මා නිද්දාරයතො නිද්දාරාමතං 
අනුයුත්යතො. නිද්දාරාමතා යඛො පන තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
පරිහානයමතං. 

‘සඞ් ණිකාරායමො යඛො පන අයමායස්මා සඞ් ණිකරයතො
සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො. සඞ් ණිකාරාමතා යඛො පන
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයපරිහානයමතං. 

‘සති යඛො පන අයමායස්මා උත්තරි කරණීයය ඔරමත්තයකන
වියසසාධි යමන අන්තරා යවොසානං ආපන්යනො. අන්තරා යවොසාන මනං
යඛොපනතථා තප්පයවදියතධම්මවිනයය පරිහානයමතං’. 

‘‘යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම අප්පහාය ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති යනතං ඨානං
විජ්ජති. යසො වතාවුයසො, භික්ඛු ‘ඉයම දස ධම්යම පහාය ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිස්සතී’ති ඨානයමතං
විජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. නප්පියසුත්තං 

87. තත්ර යඛො ෙ වා කාලඞ්කතං භික්ඛුං [කලන්දකං භික්ඛුං (සී.අ, 
කාළකභික්ඛුං (සයා.අ] ආරබ්ෙ භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘ෙදන්යත’’තියත භික්ඛූෙ වයතොපච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අධිකරණියකො යහොති, අධිකරණසමථස්ස න 
වණ්ණවාදී.යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛුඅධිකරණියකොයහොතිඅධිකරණසමථස්ස
න වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු න සික්ඛාකායමො යහොති, 
සික්ඛාසමාදානස්ස [සික්ඛාකාමස්ස (ක.අ] න වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, 
භික්ඛු න සික්ඛාකායමො යහොති සික්ඛාසමාදානස්ස න වණ්ණවාදී, අයම්පි
ධම්යමොනපියතායන රුතායනොවනායන සාමඤ්ඤායනඑකීොවාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු පාපිච්යඡො යහොති, ඉච්ඡාවිනයස්ස න 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු පාපිච්යඡො යහොති ඉච්ඡාවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු යකොධයනො යහොති, යකොධවිනයස්ස න 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු යකොධයනො යහොති යකොධවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු මක්ඛී යහොති, මක්ඛවිනයස්ස න 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු මක්ඛී යහොති මක්ඛවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සයඨො යහොති, සායඨයයවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු සයඨො යහොති සායඨයයවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු මායාවී යහොති, මායාවිනයස්ස න 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු මායාවී යහොති මායාවිනයස්ස න
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මානං න නිසාමකජාතියකො යහොති, 
ධම්මනිසන්තියා න වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මානං න
නිසාමකජාතියකොයහොතිධම්මනිසන්තියානවණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමොන 
පියතායන රුතායනොවනායනසාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනපටිසල්ලීයනොයහොති, පටිසල්ලානස්ස
න වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු න පටිසල්ලීයනො යහොති 
පටිසල්ලානස්සනවණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමොනපියතායන රුතායන
ොවනායන සාමඤ්ඤායනඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං න පටිසන්ථාරයකො 
[පටිසන්ධාරයකො (ක.අ] යහොති, පටිසන්ථාරකස්ස න වණ්ණවාදී. යම්පි, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංනපටිසන්ථාරයකොයහොතිපටිසන්ථාරකස්ස
න වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො න පියතාය න  රුතාය න ොවනාය න
සාමඤ්ඤායනඑකීොවාය සංවත්තති. 

‘‘එවරූපස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොකිඤ්චාපිඑවංඉච්ඡා උප්පජ්යජයය–
‘අයහොවත මංසබ්රහ්මචාරීසක්කයරයුං රුං කයරයුං [ රුකයරයුං(සී.
සයා.අ] මායනයුං පූයජයු’න්ති, අථ යඛො නං සබ්රහ්මචාරී න යචව
සක්කයරොන්තින රුංකයරොන්ති [ රුකයරොන්ති(සී.සයා.අ] නමායනන්ති
නපූයජන්ති.තංකිස්ස යහතු? තථාහිස්ස, භික්ඛයව, විඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරීයත
පාපයකඅකුසයලධම්යම අප්පහීයනසමනුපස්සන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්කස්ස කිඤ්චාපි එවං ඉච්ඡා 
උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මං මනුස්සා ආජානීයට්ඨායන ඨයපයුං, 
ආජානීයයෙොජනඤ්ච යෙොයජයුං, ආජානීයපරිමජ්ජනඤ්ච
පරිමජ්යජයු’න්ති, අථ යඛො නං මනුස්සා න යචව ආජානීයට්ඨායන
ඨයපන්ති න ච ආජානීයයෙොජනං යෙොයජන්ති න ච ආජානීයපරිමජ්ජනං
පරිමජ්ජන්ති.තං කිස්සයහතු? තථාහිස්ස, භික්ඛයව, විඤ්ඤූමනුස්සාතානි 
සායඨයයානි කූයටයයානි ජිම්යහයයානි වඞ්යකයයානි අප්පහීනානි
සමනුපස්සන්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, එවරූපස්ස භික්ඛුයනොකිඤ්චාපි
එවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– ‘අයහොවතමංසබ්රහ්මචාරීසක්කයරයුං රුං
කයරයුං මායනයුං පූයජයු’න්ති, අථ යඛො නං සබ්රහ්මචාරී න යචව
සක්කයරොන්ති න  රුං කයරොන්ති න මායනන්ති න පූයජන්ති. තං කිස්ස
යහතු? තථාහිස්ස, භික්ඛයව, විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී යත පාපයක අකුසයල
ධම්යමඅප්පහීයනසමනුපස්සන්ති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛුනඅධිකරණියකොයහොති, අධිකරණසමථස්ස 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු න අධිකරණියකො යහොති
අධිකරණසමථස්සවණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමොපියතාය රුතායොවනාය
සාමඤ්ඤායඑකීොවායසංවත්තති. 
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‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසික්ඛාකායමොයහොති, සික්ඛාසමාදානස්ස
වණ්ණවාදී.යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛුසික්ඛාකායමොයහොති සික්ඛාසමාදානස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො පියතාය  රුතාය ොවනාය සාමඤ්ඤාය
එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පිච්යඡො යහොති, ඉච්ඡාවිනයස්ස 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පිච්යඡො යහොති ඉච්ඡාවිනයස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්යකොධයනො යහොති, යකොධවිනයස්ස 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්යකොධයනො යහොති යකොධවිනයස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අමක්ඛී යහොති, මක්ඛවිනයස්ස 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු අමක්ඛී යහොති මක්ඛවිනයස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අසයඨො යහොති, සායඨයයවිනයස්ස
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු අසයඨො යහොති සායඨයයවිනයස්ස 
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අමායාවී යහොති, මායාවිනයස්ස
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු අමායාවී යහොති මායාවිනයස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මානං නිසාමකජාතියකො යහොති, 
ධම්මනිසන්තියා වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මානං
නිසාමකජාතියකො යහොති ධම්මනිසන්තියා වණ්ණවාදී, අයම්පි
ධම්යමො…යප.…එකීොවායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිසල්ලීයනො යහොති, පටිසල්ලානස්ස 
වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිසල්ලීයනො යහොති පටිසල්ලානස්ස
වණ්ණවාදී, අයම්පිධම්යමො…යප.…එකීොවාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පටිසන්ථාරයකො යහොති, 
පටිසන්ථාරකස්ස වණ්ණවාදී. යම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං 
පටිසන්ථාරයකො යහොති පටිසන්ථාරකස්ස වණ්ණවාදී, අයම්පි ධම්යමො
පියතාය රුතායොවනාය සාමඤ්ඤායඑකීොවායසංවත්තති. 

‘‘එවරූපස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො කිඤ්චාපි න එවං ඉච්ඡා 
උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මං සබ්රහ්මචාරී සක්කයරයුං  රුං කයරයුං 
මායනයුං පූයජයු’න්ති, අථ යඛො නං සබ්රහ්මචාරී සක්කයරොන්ති  රුං
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කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති. තං කිස්ස යහතු? තථාහිස්ස, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරී යතපාපයකඅකුසයලධම්යමපහීයනසමනුපස්සන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ෙද්දස්ස අස්සාජානීයස්ස කිඤ්චාපි න එවං
ඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය– ‘අයහොවතමංමනුස්සා ආජානීයට්ඨායනඨයපයුං, 
ආජානීයයෙොජනඤ්ච යෙොයජයුං, ආජානීයපරිමජ්ජනඤ්ච 
පරිමජ්යජයු’න්ති, අථ යඛො නං මනුස්සා ආජානීයට්ඨායන ච ඨයපන්ති
ආජානීයයෙොජනඤ්ච යෙොයජන්ති ආජානීයපරිමජ්ජනඤ්චපරිමජ්ජන්ති.තං
කිස්ස යහතු? තථාහිස්ස, භික්ඛයව, විඤ්ඤූ මනුස්සා තානි සායඨයයානි
කූයටයයානි ජිම්යහයයානිවඞ්යකයයානිපහීනානිසමනුපස්සන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, එවරූපස්ස භික්ඛුයනො කිඤ්චාපි න එවං 
ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත මං සබ්රහ්මචාරී සක්කයරයුං  රුං
කයරයුං මායනයුංපූයජයු’න්ති, අථයඛොනංසබ්රහ්මචාරීසක්කයරොන්ති
 රුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති. තං කිස්ස යහතු? තථාහිස්ස, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරී යත පාපයක අකුසයල ධම්යම පහීයන
සමනුපස්සන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. අක්යකොසකසුත්තං 

88. ‘‘යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්යකොසකපරිොසයකො අරියූපවාදී
සබ්රහ්මචාරීනංඨානයමතංඅවකායසො [අට්ඨානයමතංඅනවකායසො(සී.සයා.
.).අ] යං යසො දසන්නං බයසනානං අඤ්ඤතරං බයසනං නි ච්යඡයය [න
නි ච්යඡයය (සී. සයා. .).අ]. කතයමසං දසන්නං? අනධි තං නාධි ච්ඡති, 
අධි තා පරිහායති, සද්ධම්මස්ස න යවොදායන්ති, සද්ධම්යමසු වා
අධිමානියකො යහොති අනභිරයතො වා බ්රහ්මචරියං චරති, අඤ්ඤතරං වා
සංකිලිට්ඨංආපත්තිංආපජ්ජති,  ාළ්හංවා යරො ාතඞ්කංඵුසති, උම්මාදංවා
පාපුණාති චිත්තක්යඛපං, සම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යෙදා පරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. යයො යසො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අක්යකොසකපරිොසයකො අරියූපවාදී සබ්රහ්මචාරීනං, ඨානයමතං
අවකායසො යං යසො ඉයමසං දසන්නං බයසනානං අඤ්ඤතරං බයසනං
නි ච්යඡයයා’’ති.අට්ඨමං. 

9. යකොකාලිකසුත්තං 

89. [සං.නි.1.181; සු.නි. යකොකාලිකසුත්ත] අථ යඛොයකොකාලියකො
භික්ඛුයයනෙ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාෙ වන්තංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු
ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘පාපිච්ඡා, ෙන්යත, සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා, 
පාපිකානං ඉච්ඡානං වසං  තා’’ති. ‘‘මා යහවං, යකොකාලික, මා යහවං, 
යකොකාලික! පසායදහි, යකොකාලික, සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු චිත්තං.
යපසලාසාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’’ති. 
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දුතියම්පියඛොයකොකාලියකොභික්ඛුෙ වන්තංඑතදයවොච– ‘‘කිඤ්චාපි 
යම, ෙන්යත, ෙ වා සද්ධායියකො පච්චයියකො, අථ යඛො පාපිච්ඡාව
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා, පාපිකානං ඉච්ඡානං වසං  තා’’ති. ‘‘මා යහවං, 
යකොකාලික, මා යහවං, යකොකාලික! පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු චිත්තං.යපසලා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’’ති. 

තතියම්පියඛොයකොකාලියකොභික්ඛුෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කිඤ්චාපි 
යම, ෙන්යත, ෙ වා සද්ධායියකො පච්චයියකො, අථ යඛො පාපිච්ඡාව
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා, පාපිකානං ඉච්ඡානං වසං  තා’’ති. ‘‘මා යහවං, 
යකොකාලික, මා යහවං, යකොකාලික! පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසුචිත්තං.යපසලා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’’ති. 

අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු උට්ඨායාසනා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අචිරපක්කන්තස්සචයකොකාලිකස්සභික්ඛුයනො 
සාසපමත්තීහි .)ළකාහි සබ්යබො කායයො ඵුයටො අයහොසි. සාසපමත්තියයො
හුත්වා මුග් මත්තියයො අයහසුං, මුග් මත්තියයො හුත්වා කලායමත්තියයො
අයහසුං, කලායමත්තියයො හුත්වා යකොලට්ඨිමත්තියයො අයහසුං, 
යකොලට්ඨිමත්තියයො හුත්වා යකොලමත්තියයො අයහසුං, යකොලමත්තියයො
හුත්වා ආමලකමත්තියයො අයහසුං, ආමලකමත්තියයො හුත්වා
(තිණ්ඩුකමත්තියයො අයහසුං, තිණ්ඩුකමත්තියයොහුත්වා,) [සං.නි.1.181; සු.
නි. යකොකාලිකසුත්ත නත්ථි] යබළුවසලාටුකමත්තියයො අයහසුං, 
යබළුවසලාටුකමත්තියයො හුත්වා බිල්ලමත්තියයො අයහසුං, බිල්ලමත්තියයො
හුත්වාපභිජ්ජිංසු, පුබ්බඤ්ච යලොහිතඤ්චපග්ඝරිංසු.යසොසුදංකදලිපත්යතසු
යසතිමච්යඡොව විසගිලියතො. 

අථ යඛො තුරූ පච්යචකබ්රහ්මා [තුදුප්පච්යචකබ්රහ්මා (සී. .).අ, තුදි
පච්යචකබ්රහ්මා (සයා.අ, තුරි පච්යචකබ්රහ්මා (ක.අ සං. නි. 1.180] යයන
යකොකාලියකො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යවහායස ඨත්වා
යකොකාලිකං භික්ඛුං එතදයවොච – ‘‘පසායදහි, යකොකාලික, 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු චිත්තං. යපසලා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’’ති. 
‘‘යකොසි ත්වං, ආවුයසො’’ති? ‘‘අහං තුරූ පච්යචකබ්රහ්මා’’ති. ‘‘නනු ත්වං, 
ආවුයසො, ෙ වතා අනා ාමී බයාකයතො, අථ කිඤ්චරහි ඉධා යතො? පස්ස
යාවඤ්චයතඉදං අපරද්ධ’’න්ති. 

අථ යඛොතුරූ පච්යචකබ්රහ්මායකොකාලිකංභික්ඛුං ාථාහිඅජ්ඣොසි– 

‘‘පුරිසස්සහිජාතස්ස, කුඨාරීජායයතමුයඛ; 
යායඡින්දතිඅත්තානං, බායලොදුබ්ොසිතංෙණං. 

‘‘යයොනින්දියංපසංසති, තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, කලිනායතනසුඛංනවින්දති. 
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‘‘අප්පමත්තයකොඅයංකලි, යයොඅක්යඛසුධනපරාජයයො; 
සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තනා, අයයමවමහත්තයරොකලි; 
යයොසු යතසුමනංපදූසයය. 

‘‘සතං සහස්සානංනිරබ්බුදානං, ඡත්තිංසති පඤ්චචඅබ්බුදානි; 
යමරිය රහීනිරයංඋයපති, වාචංමනඤ්චපණිධායපාපක’’න්ති. 

අථ යඛො යකොකාලියකො භික්ඛු යතයනව ආබායධන කාලමකාසි.
කාලඞ්කයතො ච යකොකාලියකො භික්ඛු පදුමං නිරයං උපපජ්ජති 
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසුචිත්තංආඝායතත්වා. 

අථයඛොබ්රහ්මාසහම්පතිඅභික්කන්තායරත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො
යකවලකප්පං යජතවනං ඔොයසත්වා යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං
ඨියතො යඛො බ්රහ්මා සහම්පති ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකොකාලියකො, 
ෙන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො. කාලඞ්කයතො ච, ෙන්යත, යකොකාලියකො
භික්ඛු පදුමං නිරයං උපපන්යනො සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු චිත්තං
ආඝායතත්වා’’ති. ඉදමයවොච බ්රහ්මා සහම්පති. ඉදං වත්වා ෙ වන්තං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායි. 

අථයඛොෙ වාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයව, රත්තිං බ්රහ්මා සහම්පති අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔොයසත්වා යයනාහං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨියතො යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති මං එතදයවොච –
‘යකොකාලියකො, ෙන්යත, භික්ඛු කාලඞ්කයතො; කාලඞ්කයතො ච, ෙන්යත, 
යකොකාලියකොභික්ඛුපදුමංනිරයංඋපපන්යනොසාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසු
චිත්තං ආඝායතත්වා’ති.ඉදමයවොච, භික්ඛයව, බ්රහ්මාසහම්පති.ඉදංවත්වා
මංඅභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායී’’ති. 

එවංවුත්යතඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කීවදීඝංනු 
යඛො, ෙන්යත, පදුයමනිරයයආයුප්පමාණ’’න්ති? ‘‘දීඝංයඛො, භික්ඛු, පදුයම
නිරයය ආයුප්පමාණං.නතංසුකරංසඞ්ඛාතුං– ‘එත්තකානිවස්සානීති වා 
එත්තකානි වස්සසතානීති වා එත්තකානි වස්සසහස්සානීති වා එත්තකානි 
වස්සසතසහස්සානීතිවා’’’ති. 

‘‘සක්කාපන, ෙන්යත, උපමංකාතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, භික්ඛූ,’’ති ෙ වා
අයවොච – ‘‘යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො තිලවායහො
තයතො පුරියසො වස්සසතස්ස වස්සසතස්ස අච්චයයන එකයමකං තිලං
උද්ධයරයය. ඛිප්පතරං යඛො යසො, භික්ඛු, වීසතිඛාරියකො යකොසලයකො
තිලවායහොඉමිනා උපක්කයමනපරික්ඛයංපරියාදානං ච්යඡයය, නත්යවව
එයකො අබ්බුයදො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබ්බුදා නිරයා, 
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එවයමයකොනිරබ්බුයදොනිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතිනිරබ්බුදානිරයා, 
එවයමයකො අබයබො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අබබා නිරයා, 
එවයමයකො අටයටො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අටටා නිරයා, 
එවයමයකො අහයහො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති අහහා නිරයා, 
එවයමයකො කුමුයදො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති කුමුදා නිරයා, 
එවයමයකොයසො න්ධියකොනිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසතියසො න්ධිකා
නිරයා, එවයමයකො උප්පලයකො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, වීසති
උප්පලකා නිරයා, එවයමයකො පුණ්ඩරීයකො නිරයයො. යසයයථාපි, භික්ඛු, 
වීසති පුණ්ඩරීකා නිරයා, එවයමයකො පදුයමො නිරයයො. පදුමං යඛො පන, 
භික්ඛු, නිරයං යකොකාලියකො භික්ඛු උපපන්යනො
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලායනසුචිත්තංආඝායතත්වා’’ති.ඉදමයවොචෙ වා. ඉදං
වත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘පුරිසස්ස හිජාතස්ස, කුඨාරීජායයත මුයඛ; 
යායඡින්දතිඅත්තානං, බායලොදුබ්ොසිතංෙණං. 

‘‘යයො නින්දියංපසංසති, තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, කලිනායතනසුඛංනවින්දති. 

‘‘අප්පමත්තයකොඅයංකලි, යයොඅක්යඛසුධනපරාජයයො; 
සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තනා, අයයමවමහත්තයරොකලි; 
යයොසු යතසුමනංපදූසයය. 

‘‘සතංසහස්සානංනිරබ්බුදානං, ඡත්තිංසතිපඤ්චචඅබ්බුදානි; 
යමරිය රහී නිරයං උයපති, වාචං මනඤ්ච පණිධාය පාපක’’න්ති. 
නවමං; 

10. ඛීණාසවබලසුත්තං 

90. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංෙ වාඑතදයවොච–‘‘කතිනුයඛො, 
සාරිපුත්ත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලානි, යයහි බයලහි සමන්නා යතො
ඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානං ඛයංපටිජානාති–‘ඛීණායමආසවා’’’ති? 

‘‘දස, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලානි, යයහි බයලහි 
සමන්නා යතොඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානංඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණායම
ආසවා’ති. කතමානි දස? [අ. නි. 8.28; පටි. ම. 2.44] ඉධ, ෙන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨා යහොන්ති. යම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනො
අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති, 
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ඉදම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආ ම්ම
ඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානංඛයංපටිජානාති–‘ඛීණා යමආසවා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අඞ් ාරකාසූපමා කාමා 
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති. යම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස
භික්ඛුයනො අඞ් ාරකාසූපමා කාමා යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා 
යහොන්ති, ඉදම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං 
ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම
ආසවා’ති. 

‘‘පුන චපරං, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං
යහොති වියවකයපොණං වියවකපබ්ොරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං 
බයන්තීභූතං සබ්බයසො ආසවට්ඨානියයහි ධම්යමහි. යම්පි, ෙන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං යහොති වියවකයපොණං
වියවකපබ්ොරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං බයන්තීභූතං සබ්බයසො
ආසවට්ඨානියයහි ධම්යමහි, ඉදම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං
යහොති, යං බලං ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති –
‘ඛීණායමආසවා’ති. 

‘‘පුනචපරං, ෙන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොචත්තායරොසතිපට්ඨානා 
ොවිතා යහොන්ති සුොවිතා. යම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො
චත්තායරො සතිපට්ඨානා ොවිතා යහොන්ති සුොවිතා, ඉදම්පි, ෙන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බලං යහොති, යං බලං ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු
ආසවානංඛයංපටිජානාති–‘ඛීණායමආසවා’ති. 

‘‘පුනචපරං, ෙන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොචත්තායරො සම්මප්පධානා
ොවිතා යහොන්ති සුොවිතා…යප.… චත්තායරො ඉද්ධිපාදා ොවිතා යහොන්ති 
සුොවිතා …යප.… පඤ්චින්ද්රියානි… පඤ්ච බලානි ොවිතානි යහොන්ති
සුොවිතානි… සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ොවිතා යහොන්ති සුොවිතා… අරියයො
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො ොවියතො යහොති සුොවියතො. යම්පි, ෙන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො ොවියතො යහොති
සුොවියතො, ඉදම්පි, ෙන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොබලං යහොති, යංබලං
ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම
ආසවා’ති. 

‘‘ඉමානියඛො, ෙන්යත, දසඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොබලානි, යයහිබයලහි 
සමන්නා යතොඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානංඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණායම
ආසවා’’’ති.දසමං. 

යථරවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 
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වාහනානන්යදොපුණ්ණියයො, බයාකරංකත්ථිමානියකො; 
නපියක්යකොසයකොකාලි, ඛීණාසවබයලනචාති. 

(10) 5. උපාලිවග්ය ො 

1. කාමයෙොගීසුත්තං 

91. එකං සමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො අනාථපිණ්ඩිකං හපතිංෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘දසයියම,  හපති, කාමයෙොගී සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.
කතයම දස? ඉධ,  හපති, එකච්යචො කාමයෙොගී අධම්යමන යෙොය  
පරියයසති සාහයසන; අධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා සාහයසන න
අත්තානං සුයඛතින.)යණති [නඅත්තානංසුයඛති.)යණති (සී. සයා. .).අ
එවමුපරිපි] න සංවිෙජතිනපුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීඅධම්යමන යෙොය පරියයසති
සාහයසන; අධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
.)යණති, නසංවිෙජතිනපුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධපන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීඅධම්යමන යෙොය පරියයසති
සාහයසන; අධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
.)යණති සංවිෙජතිපුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  හපති, එකච්යචො කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය 
පරියයසති සාහයසනපිඅසාහයසනපි; ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා
සාහයසනපිඅසාහයසනපින අත්තානංසුයඛතින.)යණතිනසංවිෙජතින
පුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  හපති, එකච්යචො කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය 
පරියයසති සාහයසනපිඅසාහයසනපි; ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා
සාහයසනපි අසාහයසනපි අත්තානං සුයඛති .)යණති, න සංවිෙජති න
පුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධ පන,  හපති, එකච්යචො කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය 
පරියයසති සාහයසනපිඅසාහයසනපි; ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා
සාහයසනපි අසාහයසනපි අත්තානං සුයඛති .)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි
කයරොති. 
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‘‘ඉධපන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීධම්යමනයෙොය පරියයසති
අසාහයසන; ධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා අසාහයසන න අත්තානං
සුයඛතින.)යණතිනසංවිෙජතින පුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධපන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීධම්යමනයෙොය පරියයසති
අසාහයසන; ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසන අත්තානංසුයඛති
.)යණති, න සංවිෙජතිනපුඤ්ඤානිකයරොති. 

‘‘ඉධපන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීධම්යමනයෙොය පරියයසති
අසාහයසන; ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
.)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොති. යත ච යෙොය   ථියතො [ ධියතො
(ක.අ අ. නි. 3.124 පස්සිතබ්බං] මුච්ඡියතො අජ්යඣොසන්යනො 
[අජ්ඣාපන්යනො (සබ්බත්ථඅ අ. නි. 3.124 සුත්තවණ්ණනා ටීකා 
ඔයලොයකතබ්බා] අනාදීනවදස්සාවීඅනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. 

‘‘ඉධපන,  හපති, එකච්යචොකාමයෙොගීධම්යමනයෙොය පරියයසති
අසාහයසන; ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
.)යණතිසංවිෙජතිපුඤ්ඤානි කයරොති.යතචයෙොය අ ථියතොඅමුච්ඡියතො
අනජ්යඣොසන්යනොආදීනවදස්සාවීනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී අධම්යමන යෙොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වාසාහයසනනඅත්තානංසුයඛති
න .)යණතිනසංවිෙජතින පුඤ්ඤානිකයරොති, අයං,  හපති, කාමයෙොගී
තීහි ඨායනහි  ාරය්යහො. ‘අධම්යමන යෙොය  පරියයසති සාහයසනා’ති, 
ඉමිනාපඨයමනඨායනන ාරය්යහො. ‘නඅත්තානංසුයඛතින.)යණතී’ති, 
ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. ‘න සංවිෙජති න පුඤ්ඤානි 
කයරොතී’ති, ඉමිනාතතියයනඨායනන ාරය්යහො.අයං,  හපති, කාමයෙොගී
ඉයමහිතීහිඨායනහි  ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී අධම්යමන යෙොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
.)යණතිනසංවිෙජතිනපුඤ්ඤානි කයරොති, අයං,  හපති, කාමයෙොගීද්වීහි
ඨායනහි  ාරය්යහො එයකන ඨායනන පාසංයසො. ‘අධම්යමන යෙොය 
පරියයසතිසාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමනඨායනන ාරය්යහො. ‘අත්තානං
සුයඛති .)යණතී’ති, ඉමිනා එයකන ඨායනන පාසංයසො. ‘න සංවිෙජති න
පුඤ්ඤානිකයරොතී’ති ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  හපති, 
කාමයෙොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි  ාරය්යහො ඉමිනා එයකන ඨායනන
පාසංයසො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී අධම්යමන යෙොය  පරියයසති
සාහයසන, අධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා සාහයසන අත්තානං සුයඛති
.)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොති, අයං,  හපති, කාමයෙොගී එයකන
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ඨායනන  ාරය්යහොද්වීහිඨායනහිපාසංයසො.‘අධම්යමනයෙොය පරියයසති
සාහයසනා’ති, ඉමිනා එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. ‘අත්තානං සුයඛති 
.)යණතී’ති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. ‘සංවිෙජති පුඤ්ඤානි
කයරොතී’ති, ඉමිනා දුතියයනඨායනනපාසංයසො. අයං,  හපති, කාමයෙොගී
ඉමිනාඑයකනඨායනන ාරය්යහො, ඉයමහිද්වීහිඨායනහිපාසංයසො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය  පරියයසති 
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වාසාහයසනපි
අසාහයසනපින අත්තානං සුයඛතින .)යණතින සංවිෙජතින පුඤ්ඤානි
කයරොති, අයං,  හපති, කාමයෙොගීඑයකන ඨායනනපාසංයසොතීහිඨායනහි
 ාරය්යහො. ‘ධම්යමන යෙොය  පරියයසති අසාහයසනා’ති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන පාසංයසො. ‘අධම්යමන යෙොය  පරියයසති සාහයසනා’ති, ඉමිනා
පඨයමනඨායනන  ාරය්යහො. ‘නඅත්තානංසුයඛතින.)යණතී’ති, ඉමිනා
දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. ‘න සංවිෙජති න පුඤ්ඤානි කයරොතී’ති, 
ඉමිනා තතියයන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  හපති, කාමයෙොගී ඉමිනා
එයකනඨායනනපාසංයසොඉයමහිතීහිඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය  පරියයසති
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා සාහයසනපි
අසාහයසනපිඅත්තානංසුයඛති.)යණතිනසංවිෙජතිනපුඤ්ඤානිකයරොති, 
අයං,  හපති, කාමයෙොගීද්වීහිඨායනහිපාසංයසොද්වීහිඨායනහි ාරය්යහො. 
‘ධම්යමන යෙොය  පරියයසති අසාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන
පාසංයසො. ‘අධම්යමන යෙොය  පරියයසති සාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමන
ඨායනන  ාරය්යහො. ‘අත්තානං සුයඛති .)යණතී’ති, ඉමිනා දුතියයන
ඨායනනපාසංයසො.‘නසංවිෙජතිනපුඤ්ඤානිකයරොතී’ති, ඉමිනා දුතියයන
ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  හපති, කාමයෙොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි
පාසංයසොඉයමහිද්වීහිඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්මාධම්යමන යෙොය  පරියයසති 
සාහයසනපිඅසාහයසනපි, ධම්මාධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වාසාහයසනපි
අසාහයසනපිඅත්තානං සුයඛති.)යණතිසංවිෙජතිපුඤ්ඤානිකයරොති, අයං, 
 හපති, කාමයෙොගී තීහි ඨායනහි පාසංයසො එයකන ඨායනන  ාරය්යහො.
‘ධම්යමන යෙොය  පරියයසති අසාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන
පාසංයසො. ‘අධම්යමන යෙොය  පරියයසති සාහයසනා’ති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන  ාරය්යහො. ‘අත්තානං සුයඛති .)යණතී’ති, ඉමිනා දුතියයන
ඨායනන පාසංයසො. ‘සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොතී’ති, ඉමිනා තතියයන
ඨායනනපාසංයසො.අයං,  හපති, කාමයෙොගීඉයමහිතීහි ඨායනහිපාසංයසො
ඉමිනාඑයකනඨායනන ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්යමන යෙොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමන යෙොය  පරියයසිත්වා අසාහයසන න අත්තානං
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සුයඛති න .)යණති න සංවිෙජති න පුඤ්ඤානි කයරොති, අයං,  හපති, 
කාමයෙොගීඑයකනඨායනනපාසංයසොද්වීහිඨායනහි ාරය්යහො. ධම්යමන
යෙොය පරියයසතිඅසාහයසනා’ති, ඉමිනාඑයකනඨායනනපාසංයසො. ‘න
අත්තානංසුයඛතින .)යණතී’ති, ඉමිනාපඨයමනඨායනන ාරය්යහො. ‘න
සංවිෙජති න පුඤ්ඤානි කයරොතී’ති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන  ාරය්යහො.
අයං,  හපති, කාමයෙොගී ඉමිනා එයකන ඨායනන පාසංයසො ඉයමහි ද්වීහි
ඨායනහි ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්යමන යෙොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
.)යණතිනසංවිෙජතිනපුඤ්ඤානි කයරොති, අයං,  හපති, කාමයෙොගීද්වීහි
ඨායනහි පාසංයසො එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. ‘ධම්යමන යෙොය 
පරියයසතිඅසාහයසනා’ති, ඉමිනාපඨයමනඨායනනපාසංයසො. ‘අත්තානං
සුයඛති .)යණතී’ති, ඉමිනා දුතියයනඨායනන පාසංයසො. ‘න සංවිෙජතින
පුඤ්ඤානි කයරොතී’ති ඉමිනා එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  හපති, 
කාමයෙොගී ඉයමහි ද්වීහි ඨායනහි පාසංයසො ඉමිනා එයකන ඨායනන
 ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති ය්වායං කාමයෙොගී ධම්යමන යෙොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
.)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොති, යත ච යෙොය   ථියතො මුච්ඡියතො
අජ්යඣොසන්යනො අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති, අයං, 
 හපති, කාමයෙොගී තීහි ඨායනහි පාසංයසො එයකන ඨායනන  ාරය්යහො. 
‘ධම්යමන යෙොය  පරියයසති අසාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන 
පාසංයසො. ‘අත්තානං සුයඛති .)යණතී’ති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන
පාසංයසො. ‘සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොතී’ති, ඉමිනා තතියයන ඨායනන
පාසංයසො. ‘යත ච යෙොය   ථියතො මුච්ඡියතො අජ්යඣොසන්යනො
අනාදීනවදස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජතී’ති, ඉමිනා එයකන
ඨායනන  ාරය්යහො. අයං,  හපති, කාමයෙොගී ඉයමහි තීහි ඨායනහි
පාසංයසොඉමිනා එයකනඨායනන ාරය්යහො. 

‘‘තත්ර,  හපති, ය්වායං කාමයෙොගී ධම්යමන යෙොය  පරියයසති
අසාහයසන, ධම්යමනයෙොය පරියයසිත්වා අසාහයසනඅත්තානංසුයඛති
.)යණතිසංවිෙජතිපුඤ්ඤානි කයරොති, යතචයෙොය අ ථියතොඅමුච්ඡියතො
අනජ්යඣොසන්යනො ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති, අයං, 
 හපති, කාමයෙොගීචතූහිඨායනහිපාසංයසො.‘ධම්යමනයෙොය පරියයසති 
අසාහයසනා’ති, ඉමිනා පඨයමන ඨායනන පාසංයසො. ‘අත්තානං සුයඛති
.)යණතී’ති, ඉමිනා දුතියයන ඨායනන පාසංයසො. ‘සංවිෙජති පුඤ්ඤානි
කයරොතී’ති, ඉමිනාතතියයනඨායනනපාසංයසො.‘යතච යෙොය අ ථියතො
අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො 
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පරිභුඤ්ජතී’ති, ඉමිනා චතුත්යථන ඨායනන පාසංයසො. අයං,  හපති, 
කාමයෙොගීඉයමහිචතූහි ඨායනහිපාසංයසො. 

‘‘ඉයමයඛො,  හපති, දසකාමයෙොගීසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 
ඉයමසංයඛො,  හපති, දසන්නංකාමයෙොගීනංය්වායංකාමයෙොගීධම්යමන
යෙොය පරියයසති අසාහයසන, ධම්යමන යෙොය පරියයසිත්වාඅසාහයසන
අත්තානං සුයඛති .)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි කයරොති, යත ච යෙොය  
අ ථියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො ආදීනවදස්සාවී
නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති, අයං ඉයමසං දසන්නං කාමයෙොගීනං
අග්ය ො ච යසට්යඨො ච පායමොක්යඛො [යමොක්යඛො (ක. සී.අ අ. නි. 4.95; 
5.181; සං.නි.3.662] චඋත්තයමොචපවයරොච.යසයයථාපි,  හපති,  වා 
ඛීරං, ඛීරම්හා දධි, දධිම්හා නවනීතං, නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා 
සප්පිමණ්යඩො.සප්පිමණ්යඩොතත්ථඅග් මක්ඛායති. 

එවයමවං යඛො,  හපති, ඉයමසං දසන්නං කාමයෙොගීනං ය්වායං
කාමයෙොගී ධම්යමන යෙොය  පරියයසති අසාහයසන, ධම්යමන යෙොය 
පරියයසිත්වා අසාහයසන අත්තානං සුයඛති .)යණති සංවිෙජති පුඤ්ඤානි
කයරොති, යත ච යෙොය  අ ථියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති, අයං ඉයමසං දසන්නං
කාමයෙොගීනංඅග්ය ොචයසට්යඨොචපායමොක්යඛො [යමොක්යඛො (ක.සී.අඅ.
නි.5.181] චඋත්තයමොචපවයරොචා’’ති.පඨමං. 

2. ෙයසුත්තං 

92. [අ.නි. 9.27; සං.නි. 5.1024] අථයඛො අනාථපිණ්ඩියකො හපති
යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංෙ වා 
එතදයවොච– 

‘‘යයතො, යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස පඤ්ච ෙයානි යවරානි
වූපසන්තානි යහොන්ති, චතූහිචයසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතොයහොති, 
අරියයො චස්ස ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති සුප්පටිවිද්යධො, යසො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො. 
යසොතාපන්යනොහමස්මිඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’ති. 

‘‘කතමානි පඤ්ච ෙයානි යවරානි වූපසන්තානි යහොන්ති? යං,  හපති, 
පාණාතිපාතී පාණාතිපාතපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි ෙයං යවරං පසවති
සම්පරායිකම්පි ෙයං යවරං පසවති යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යනව දිට්ඨධම්මිකම්පි [යනව 
දිට්ඨධම්මිකං] ෙයංයවරංපසවතිනසම්පරායිකම්පි [න සම්පරායිකං] ෙයං
යවරං පසවති න යචතසිකම්පි [න යචතසිකං (සී. සයා. .).අ] දුක්ඛං
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යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පාණාතිපාතා පටිවිරතස්ස එවංතංෙයං යවරං
වූපසන්තංයහොති. 

‘‘යං,  හපති, අදින්නාදායී…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරී… මුසාවාදී…
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානපච්චයා
දිට්ඨධම්මිකම්පි ෙයං යවරං පසවති සම්පරායිකම්පි ෙයං යවරං පසවති
යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යනව දිට්ඨධම්මිකම්පි ෙයං යවරං
පසවති න සම්පරායිකම්පි ෙයං යවරං පසවති න යචතසිකම්පි දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතස්ස එවං 
තංෙයංයවරං වූපසන්තංයහොති.ඉමානිපඤ්චෙයානියවරානිවූපසන්තානි
යහොන්ති. 

‘‘කතයමහි චතූහි යසොතාපත්තියඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? ඉධ, 
 හපති, අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතො යහොති –
‘ඉතිපි යසො ෙ වා…යප.… බුද්යධො ෙ වා’ති; ධම්යම අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො ෙ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො 
විඤ්ඤූහී’ති; සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන සමන්නා යතො යහොති –
‘සුප්පටිපන්යනො ෙ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො ෙ වයතො
සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො ෙ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 
සාමීචිප්පටිපන්යනො ෙ වයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි පුරිසයු ානි
අට්ඨ පුරිසපුග් ලා, එස ෙ වයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති; අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා යතො
යහොති ‘අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අසබයලහි අකම්මායසහි භුජිස්යසහි
විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි’. ඉයමහි චතූහි
යසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතො යහොති. 

‘‘කතයමො චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති 
සුප්පටිවිද්යධො? ඉධ,  හපති, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ඉති
ඉමස්මිංසති ඉදංයහොති; ඉමස්සුප්පාදාඉදංඋප්පජ්ජති; ඉමස්මිංඅසතිඉදංන
යහොති; ඉමස්ස නියරොධාඉදංනිරුජ්ඣති, යදිදං –අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරා, 
සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා
සළායතනං, සළායතනපච්චයා ෙස්යසො, ෙස්සපච්චයා යවදනා, 
යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා ෙයවො, 
ෙවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්ෙවන්ති, එවයමතස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති; අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා
සඞ්ඛාරනියරොයධො…යප.… එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස 
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නියරොයධොයහොතී’ති.අයඤ්චස්සඅරියයොඤායයොපඤ්ඤායසුදිට්යඨොයහොති 
සුප්පටිවිද්යධො. 

‘‘යයතො යඛො,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉමානි පඤ්ච ෙයානි යවරානි 
වූපසන්තානියහොන්ති, ඉයමහිචචතූහියසොතාපත්තියඞ්ය හිසමන්නා යතො
යහොති, අයඤ්චස්ස අරියයො ඤායයො පඤ්ඤාය සුදිට්යඨො යහොති 
සුප්පටිවිද්යධො, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය –
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො 
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො; යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතො සම්යබොධිපරායයණො’’ති.දුතියං. 

3. කිංදිට්ඨිකසුත්තං 

93. එකං සමයංෙ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපතිදිවාදිවස්සසාවත්ථියා නික්ඛමි
ෙ වන්තං දස්සනාය. අථයඛොඅනාථපිණ්ඩිකස්ස හපතිස්සඑතදයහොසි –
‘‘අකායලො යඛො තාව ෙ වන්තං දස්සනාය. පටිසල්ලීයනො ෙ වා.
මයනොොවනීයානම්පි භික්ඛූනං අකායලො දස්සනාය. පටිසල්ලීනා
මයනොොවනීයාභික්ඛූ.යංනූනාහංයයනඅඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
ආරායමොයතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා සඞ් ම්ම සමා ම්ම උන්නාදියනො
උච්චාසද්දමහාසද්දා අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං කයථන්තා නිසින්නා
යහොන්ති. අද්දසංසු යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා අනාථපිණ්ඩිකං 
 හපතිං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන අඤ්ඤමඤ්ඤං සණ්ඨායපසුං –
‘‘අප්පසද්දා යෙොන්යතො යහොන්තු, මා යෙොන්යතො සද්දමකත්ථ. අයං
අනාථපිණ්ඩියකො හපතිආරාමංආ ච්ඡති සමණස්සය ොතමස්සසාවයකො.
යාවතායඛොපනසමණස්සය ොතමස්සසාවකාගිහීඔදාතවසනා සාවත්ථියං
පටිවසන්ති, අයං යතසං අඤ්ඤතයරො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති.
අප්පසද්දකාමා යඛො පන යතආයස්මන්යතො අප්පසද්දවිනීතා අප්පසද්දස්ස 
වණ්ණවාදියනො. අප්යපවනාම අප්පසද්දං පරිසංවිදිත්වාඋපසඞ්කමිතබ්බං 
මඤ්යඤයයා’’ති. 

අථ යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා තුණ්හී අයහසුං. අථ යඛො
අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං 
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං යත
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එතදයවොචුං – ‘‘වයදහි,  හපති, කිංදිට්ඨියකො
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සමයණො ය ොතයමො’’ති? ‘‘න යඛො අහං, ෙන්යත, ෙ වයතො සබ්බං දිට්ඨිං
ජානාමී’’ති. 

‘‘ඉතිකිරත්වං,  හපති, නසමණස්සය ොතමස්සසබ්බංදිට්ඨිං ජානාසි; 
වයදහි,  හපති, කිංදිට්ඨිකාභික්ඛූ’’ති? ‘‘භික්ඛූනම්පියඛොඅහං, ෙන්යත, න
සබ්බංදිට්ඨිංජානාමී’’ති. 

‘‘ඉතිකිරත්වං,  හපති, නසමණස්සය ොතමස්සසබ්බංදිට්ඨිං ජානාසි
නපි භික්ඛූනං සබ්බං දිට්ඨිං ජානාසි; වයදහි,  හපති, කිංදිට්ඨියකොසි 
තුව’’න්ති? ‘‘එතංයඛො, ෙන්යත, අම්යහහිනදුක්කරංබයාකාතුංයංදිට්ඨිකා
මයං. ඉඞ්ඝ තාව ආයස්මන්යතො යථාසකානි දිට්ඨි තානි බයාකයරොන්තු, 
පච්ඡායපතංඅම්යහහින දුක්කරංෙවිස්සතිබයාකාතුංයංදිට්ඨිකාමය’’න්ති. 

එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො පරිබ්බාජයකො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං
එතදයවොච – ‘‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති –
එවංදිට්ඨියකොඅහං,  හපතී’’ති. 

අඤ්ඤතයරොපියඛො පරිබ්බාජයකොඅනාථපිණ්ඩිකං  හපතිංඑතදයවොච–
‘‘අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨියකො
අහං,  හපතී’’ති. 

අඤ්ඤතයරොපියඛොපරිබ්බාජයකොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංඑතදයවොච– 
‘‘අන්තවා යලොයකො…යප.…අනන්තවා යලොයකො…තං ජීවංතංසරීරං…
අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤංසරීරං… යහොතිතථා යතො පරං මරණා…නයහොති
තථා යතොපරංමරණා…යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා… 
යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨියකො අහං,  හපතී’’ති. 

එවං වුත්යත අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යත පරිබ්බාජයක එතදයවොච –
‘‘ය්වායං, ෙන්යත, ආයස්මාඑවමාහ–‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨියකොඅහං,  හපතී’ති, ඉමස්ස අයමායස්මයතො
දිට්ඨි අත්තයනො වා අයයොනියසොමනසිකාරයහතු උප්පන්නා
පරයතොයඝොසපච්චයා වා. සා යඛො පයනසා දිට්ඨි භූතා සඞ්ඛතා යචතයිතා
පටිච්චසමුප්පන්නා. යං යඛො පන කිඤ්චි භූතං සඞ්ඛතං යචතයිතං
පටිච්චසමුප්පන්නංතදනිච්චං. යදනිච්චංතං දුක්ඛං. යං දුක්ඛංතයදයවයසො
ආයස්මාඅල්ලීයනො, තයදයවයසොආයස්මාඅජ්ඣුප යතො. 

‘‘යයොපායං, ෙන්යත, ආයස්මාඑවමාහ– ‘අසස්සයතොයලොයකො, ඉදයමව
සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨියකො අහං,  හපතී’ති, ඉමස්සාපි
අයමායස්මයතොදිට්ඨිඅත්තයනොවාඅයයොනියසොමනසිකාරයහතුඋප්පන්නා 
පරයතොයඝොසපච්චයා වා. සා යඛො පයනසා දිට්ඨි භූතා සඞ්ඛතා යචතයිතා
පටිච්චසමුප්පන්නා. යං යඛො පන කිඤ්චි භූතං සඞ්ඛතං යචතයිතං
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පටිච්චසමුප්පන්නංතදනිච්චං. යදනිච්චං තං දුක්ඛං. යං දුක්ඛංතයදයවයසො
ආයස්මාඅල්ලීයනො, තයදයවයසොආයස්මාඅජ්ඣුප යතො. 

‘‘යයොපායං, ෙන්යත, ආයස්මාඑවමාහ– ‘අන්තවායලොයකො …යප.…
අනන්තවායලොයකො…තංජීවංතංසරීරං…අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤං සරීරං…
යහොතිතථා යතොපරංමරණා…නයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යහොති
ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා… යනව යහොති න න යහොති
තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨියකො
අහං,  හපතී’ති, ඉමස්සාපි අයමායස්මයතො දිට්ඨි අත්තයනො වා 
අයයොනියසොමනසිකාරයහතු උප්පන්නා පරයතොයඝොසපච්චයා වා. සා යඛො
පයනසා දිට්ඨි භූතා සඞ්ඛතා යචතයිතා පටිච්චසමුප්පන්නා. යං යඛො පන
කිඤ්චිභූතංසඞ්ඛතංයචතයිතං පටිච්චසමුප්පන්නංතදනිච්චං.යදනිච්චංතං
දුක්ඛං. යං දුක්ඛං තයදයවයසො ආයස්මා අල්ලීයනො, තයදයවයසො ආයස්මා
අජ්ඣුප යතො’’ති. 

එවං වුත්යත යත පරිබ්බාජකා අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං එතදයවොචුං –
‘‘බයාකතානියඛො,  හපති, අම්යහහිසබ්යබයහවයථාසකානි දිට්ඨි තානි.
වයදහි,  හපති, කිංදිට්ඨියකොසිතුව’’න්ති? ‘‘යංයඛො, ෙන්යත, කිඤ්චි භූතං
සඞ්ඛතංයචතයිතංපටිච්චසමුප්පන්නංතදනිච්චං.යදනිච්චංතං දුක්ඛං. ‘යං 
දුක්ඛංතංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති–එවංදිට්ඨියකො
අහං, ෙන්යත’’ති. 

‘‘යං යඛො,  හපති, කිඤ්චිභූතංසඞ්ඛතං යචතයිතංපටිච්චසමුප්පන්නං
තදනිච්චං.යදනිච්චංතංදුක්ඛං.යංදුක්ඛංතයදව ත්වං,  හපති, අල්ලීයනො, 
තයදවත්වං,  හපති, අජ්ඣුප යතො’’ති. 

‘‘යංයඛො, ෙන්යත, කිඤ්චිභූතංසඞ්ඛතංයචතයිතං පටිච්චසමුප්පන්නං
තදනිච්චං.යදනිච්චංතංදුක්ඛං. ‘යංදුක්ඛංතංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, 
නයමයසොඅත්තා’ති–එවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨං. තස්සච
උත්තරිනිස්සරණංයථාභූතංපජානාමී’’ති. 

එවං වුත්යත යත පරිබ්බාජකා තුණ්හීභූතා මඞ්කුභූතා පත්තක්ඛන්ධා
අයධොමුඛා පජ්ඣායන්තා අප්පටිොනානිසීදිංසු. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො
 හපති යත පරිබ්බාජයක තුණ්හීභූයත මඞ්කුභූයත පත්තක්ඛන්යධ
අයධොමුයඛ පජ්ඣායන්යතඅප්පටිොයනවිදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාෙ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යාවතයකො අයහොසි
යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං
ෙ වයතො ආයරොයචසි. ‘‘සාධු සාධු,  හපති! එවං යඛො යත,  හපති, 
යමොඝපුරිසාකායලනකාලංසහධම්යමනසුනිග් හිතංනිග් යහතබ්බා’’ති. 
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අථ යඛො ෙ වා අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි 
සමාදයපසිසමුත්යතයජසිසම්පහංයසසි.අථයඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපති
ෙ වතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො සමුත්යතජියතො
සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. 

අථ යඛො ෙ වා අචිරපක්කන්යත අනාථපිණ්ඩියක  හපතිම්හි භික්ඛූ 
ආමන්යතසි–‘‘යයොපියසො, භික්ඛයව, භික්ඛුවස්සසතුපසම්පන්යනො [භික්ඛු
දීඝරත්තං අයවධි ධම්යමො (සයා.අ] ඉමස්මිං ධම්මවිනයය, යසොපි එවයමවං
අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් ණ්යහයය 
යථාතංඅනාථපිණ්ඩියකන හපතිනානිග් හිතා’’ති.තතියං. 

4. වජ්ජියමාහිතසුත්තං 

94. එකං සමයංෙ වාචම්පායංවිහරති  ග් රායයපොක්ඛරණියාතීයර.
අථ යඛො වජ්ජියමාහියතො  හපති දිවා දිවස්ස චම්පාය නික්ඛමි ෙ වන්තං 
දස්සනාය. අථ යඛො වජ්ජියමාහිතස්ස  හපතිස්ස එතදයහොසි – ‘‘අකායලො
යඛොතාවෙ වන්තංදස්සනාය.පටිසල්ලීයනොෙ වා.මයනොොවනීයානම්පි 
භික්ඛූනං අකායලො දස්සනාය. පටිසල්ලීනා මයනොොවනීයාපි භික්ඛූ.
යංනූනාහං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

අථ යඛො වජ්ජියමාහියතො  හපති යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන යත 
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා සඞ් ම්ම සමා ම්ම උන්නාදියනො
උච්චාසද්දමහාසද්දා අයනකවිහිතං තිරච්ඡානකථං කයථන්තා නිසින්නා
යහොන්ති. 

අද්දසංසු යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා වජ්ජියමාහිතං  හපතිං
දූරයතොවආ ච්ඡන්තං.දිස්වානඅඤ්ඤමඤ්ඤංසණ්ඨායපසුං–‘‘අප්පසද්දා 
යෙොන්යතො යහොන්තු. මා යෙොන්යතො සද්දමකත්ථ. අයං වජ්ජියමාහියතො
 හපති ආ ච්ඡති සමණස්ස ය ොතමස්ස සාවයකො. යාවතා යඛො පන 
සමණස්ස ය ොතමස්ස සාවකා ගිහීඔදාතවසනා චම්පායං පටිවසන්ති, අයං
යතසං අඤ්ඤතයරො වජ්ජියමාහියතො  හපති. අප්පසද්දකාමා යඛො පනයත
ආයස්මන්යතොඅප්පසද්දවිනීතාඅප්පසද්දස්සවණ්ණවාදියනො. අප්යපවනාම
අප්පසද්දංපරිසංවිදිත්වාඋපසඞ්කමිතබ්බංමඤ්යඤයයා’’ති. 

අථ යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා තුණ්හී අයහසුං. අථ යඛො 
වජ්ජියමාහියතො  හපති යයන යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොවජ්ජියමාහිතං  හපතිංයතඅඤ්ඤතිත්ථියා
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පරිබ්බාජකාඑතදයවොචුං–‘‘සච්චං කිර,  හපති, සමයණොය ොතයමොසබ්බං
තපං  රහති, සබ්බං තපස්සිං ලූඛාජීවිං එකංයසන උපක්යකොසති
උපවදතී’’ති? ‘‘න යඛො, ෙන්යත, ෙ වා සබ්බං තපං  රහති නපි සබ්බං
තපස්සිං ලූඛාජීවිං එකංයසන උපක්යකොසති උපවදති.  ාරය්හං යඛො, 
ෙන්යත, ෙ වා රහති, පසංසිතබ්බංපසංසති. ාරය්හංයඛොපන, ෙන්යත, 
ෙ වා  රහන්යතො පසංසිතබ්බංපසංසන්යතොවිෙජ්ජවායදොෙ වා.නයසො
ෙ වාඑත්ථ එකංසවායදො’’ති. 

එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො පරිබ්බාජයකො වජ්ජියමාහිතං  හපතිං
එතදයවොච – ‘‘ආ යමහිත්වං,  හපති, යස්සත්වං සමණස්ස ය ොතමස්ස
වණ්ණං ොසති, සමයණො ය ොතයමො යවනයියකො අප්පඤ්ඤත්තියකො’’ති? 
‘‘එත්ථපාහං, ෙන්යත, ආයස්මන්යත වක්ඛාමි සහධම්යමන – ‘ඉදං
කුසල’න්ති, ෙන්යත, ෙ වතා පඤ්ඤත්තං; ‘ඉදං අකුසල’න්ති, ෙන්යත, 
ෙ වතා පඤ්ඤත්තං. ඉති කුසලාකුසලං ෙ වා පඤ්ඤාපයමායනො
සපඤ්ඤත්තියකොෙ වා; නයසොෙ වා යවනයියකොඅප්පඤ්ඤත්තියකො’’ති. 

එවං වුත්යත යත පරිබ්බාජකා තුණ්හීභූතා මඞ්කුභූතා පත්තක්ඛන්ධා
අයධොමුඛා පජ්ඣායන්තා අප්පටිොනා නිසීදිංසු. අථ යඛො වජ්ජියමාහියතො
 හපති යත පරිබ්බාජයක තුණ්හීභූයත මඞ්කුභූයත පත්තක්ඛන්යධ
අයධොමුයඛපජ්ඣායන්යතඅප්පටිොයනවිදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනෙ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාෙ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො වජ්ජියමාහියතො  හපති යාවතයකො අයහොසි
යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං සබ්බං
ෙ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘සාධුසාධු,  හපති!එවං යඛොයත,  හපති, යමොඝපුරිසාකායලනකාලං
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහතබ්බා. නාහං,  හපති, සබ්බං තපං
තපිතබ්බන්ති වදාමි; න ච පනාහං,  හපති, සබ්බං තපං න තපිතබ්බන්ති
වදාමි; නාහං,  හපති, සබ්බං සමාදානංසමාදිතබ්බන්තිවදාමි; නපනාහං, 
 හපති, සබ්බං සමාදානංන සමාදිතබ්බන්ති වදාමි; නාහං,  හපති, සබ්බං
පධානං පදහිතබ්බන්ති වදාමි; න පනාහං,  හපති, සබ්බං පධානං න
පදහිතබ්බන්ති වදාමි; නාහං,  හපති, සබ්යබො පටිනිස්සග්ය ො
පටිනිස්සජ්ජිතබ්යබොතිවදාමි.නපනාහං,  හපති, සබ්යබො පටිනිස්සග්ය ොන
පටිනිස්සජ්ජිතබ්යබොතිවදාමි; නාහං,  හපති, සබ්බාවිමුත්ති විමුච්චිතබ්බාති
වදාමි; නපනාහං,  හපති, සබ්බාවිමුත්තිනවිමුච්චිතබ්බාති වදාමි. 

‘‘යඤ්හි,  හපති, තපං තපයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා 
ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං තපං න තපිතබ්බන්ති වදාමි. යඤ්ච ්වස්ස
 හපති, තපං තපයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා 
අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංතපංතපිතබ්බන්තිවදාමි. 
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‘‘යඤ්හි,  හපති, සමාදානං සමාදියයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 
කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං සමාදානං න සමාදිතබ්බන්ති වදාමි.
යඤ්ච ්වස්ස,  හපති, සමාදානංසමාදියයතොඅකුසලාධම්මාපරිහායන්ති, 
කුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංසමාදානංසමාදිතබ්බන්තිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි,  හපති, පධානංපදහයතොඅකුසලාධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මාපරිහායන්ති, එවරූපංපධානංනපදහිතබ්බන්තිවදාමි.යඤ්ච්වස්ස, 
 හපති, පධානං පදහයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති කුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංපධානංපදහිතබ්බන්තිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි,  හපති, පටිනිස්සග් ං පටිනිස්සජ්ජයතො අකුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූයපො පටිනිස්සග්ය ො න
පටිනිස්සජ්ජිතබ්යබොති වදාමි. යඤ්ච ්වස්ස,  හපති, පටිනිස්සග් ං
පටිනිස්සජ්ජයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 
එවරූයපොපටිනිස්සග්ය ොපටිනිස්සජ්ජිතබ්යබොතිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි,  හපති, විමුත්තිං විමුච්චයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 
කුසලාධම්මාපරිහායන්ති, එවරූපාවිමුත්තිනවිමුච්චිතබ්බාති වදාමි.යඤ්ච
්වස්ස,  හපති, විමුත්තිං විමුච්චයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා
ධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපාවිමුත්තිවිමුච්චිතබ්බාතිවදාමී’’ති. 

අථයඛොවජ්ජියමාහියතො හපතිෙ වතාධම්මියාකථායසන්දස්සියතො 
සමාදපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා ෙ වන්තං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණං කත්වාපක්කාමි. 

අථ යඛො ෙ වා අචිරපක්කන්යත වජ්ජියමාහියත  හපතිම්හි භික්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘යයොපි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු දීඝරත්තං අප්පරජක්යඛො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය, යසොපි එවයමවං අඤ්ඤතිත්ථියය පරිබ්බාජයක
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් ණ්යහයය යථා තං වජ්ජියමාහියතන
 හපතිනානිග් හිතා’’ති. චතුත්ථං. 

5. උත්තියසුත්තං 

95. අථ යඛො උත්තියයො පරිබ්බාජයකො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උත්තියයො
පරිබ්බාජයකො ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, යෙො ය ොතම, 
සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති? ‘‘අබයාකතංයඛො
එතං, උත්තිය, මයා – ‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 
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‘‘කිං පන, යෙො ය ොතම, අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති? ‘‘එතම්පියඛො, උත්තිය, අබයාකතංමයා–‘අසස්සයතො
යලොයකො, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යෙො ය ොතම, අන්තවා යලොයකො…යප.… අනන්තවා
යලොයකො… තං ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං… යහොති
තථා යතොපරංමරණා … න යහොතිතථා යතොපරංමරණා…යහොතිචන
චයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරං
මරණා, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති? ‘‘එතම්පි යඛො, උත්තිය, 
අබයාකතං මයා – ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං මරණා, 
ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘‘කිං නු යඛො, යෙො ය ොතම, සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘අබයාකතං යඛො එතං, උත්තිය, 
මයා–සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 

‘‘‘කිං පන, යෙො ය ොතම, අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘එතම්පි යඛො, උත්තිය, 
අබයාකතං මයා අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති
වයදසි. 

‘‘‘කිං නු යඛො, යෙො ය ොතම, අන්තවා යලොයකො…යප.… අනන්තවා
යලොයකො… තං ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං… යහොති
තථා යතොපරංමරණා… නයහොතිතථා යතොපරංමරණා…යහොතිචනච
යහොතිතථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොති තථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති, ඉතිපුට්යඨො සමායනො – ‘එතම්පි
යඛො, උත්තිය, අබයාකතංමයා–‘යනවයහොතිනන යහොතිතථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති වයදසි. අථ කිඤ්චරහි යෙොතා 
ය ොතයමනබයාකත’’න්ති? 

‘‘අභිඤ්ඤාය යඛො අහං, උත්තිය, සාවකානංධම්මං යදයසමිසත්තානං 
විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මායඤායස්ස අධි මායනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

‘‘යං පයනතං ෙවං ය ොතයමො අභිඤ්ඤාය සාවකානං ධම්මං යදයසසි
සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මාය ඤායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, සබ්යබො වා 
[සබ්යබො ච (ක.අ] යතන යලොයකො නීයති [නීයිස්සති (සී.අ, නියයාස්සති 
(සයා.අ, නියයංස්සති (.).අ] උපඩ්යඪො වා තිොය ො වා’’ති [තිොය ො වාති
පයදහි(ක.අ]? එවංවුත්යතෙ වාතුණ්හීඅයහොසි. 
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අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘මා යහවං යඛො
උත්තියයො පරිබ්බාජයකො පාපකං දිට්ඨි තං පටිලභි – ‘සබ්බසාමුක්කංසිකං
වතයම සමයණොය ොතයමොපඤ්හංපුට්යඨොසංසායදති, යනොවිස්සජ්යජති, 
න නූන විසහතී’ති. තදස්ස උත්තියස්ස පරිබ්බාජකස්ස දීඝරත්තං අහිතාය
දුක්ඛායා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො උත්තියං පරිබ්බාජකං එතදයවොච – 
‘‘යතනහාවුයසො උත්තිය, උපමං යත කරිස්සාමි. උපමාය මියධකච්යච
විඤ්ඤූපුරිසා ොසිතස්ස අත්ථංආජානන්ති. යසයයථාපි, ආවුයසොඋත්තිය, 
රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං දළ්හුද්ධාපං [දළ්හුද්දාපං (සී. .).අ] 
දළ්හපාකාරයතොරණං එකද්වාරං.තත්රස්සයදොවාරියකොපණ්ඩියතොබයත්යතො
යමධාවීඅඤ්ඤාතානංනිවායරතා ඤාතානං පයවයසතා.යසොතස්සන රස්ස
සමන්තාඅනුපරියායපථං අනුක්කමති.අනුපරියායපථංඅනුක්කමමායනොන
පස්යසයය පාකාරසන්ධිං වා පාකාරවිවරං වා, අන්තමයසො
බිළාරනික්ඛමනමත්තම්පි. යනො ච ්වස්ස එවංඤාණං යහොති – ‘එත්තකා
පාණාඉමංන රංපවිසන්තිවානික්ඛමන්තිවා’ති.අථ ්වස්සඑවයමත්ථ
යහොති – ‘යය යඛො යකචි ඔළාරිකා පාණා ඉමං න රං පවිසන්ති වා
නික්ඛමන්ති වා, සබ්යබ යත ඉමිනා ද්වායරන පවිසන්ති වා නික්ඛමන්ති 
වා’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ආවුයසො උත්තිය, න තථා තස්ස එවං උස්සුක්කං
යහොති– ‘සබ්යබොවායතනයලොයකොනීයති, උපඩ්යඪොවා, තිොය ොවා’ති.
අථයඛොඑවයමත්ථතථා තස්ස යහොති–‘යයයඛොයකචියලොකම්හානීයිංසු
වා නීයන්ති වා නීයිස්සන්ති වා, සබ්යබ යත පඤ්ච නීවරයණ පහාය
යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ, චතූසු සතිපට්ඨායනසු 
සුප්පතිට්ඨිතචිත්තා, සත්ත යබොජ්ඣඞ්ය  යථාභූතං ොයවත්වා. එවයමයත 
[එවයමයතන (ක.අ] යලොකම්හානීයිංසු වානීයන්ති වානීයිස්සන්ති වා’ති.
යයදව යඛො ත්වං [යයදව ්යවත්ථ (ක.අ], ආවුයසො උත්තිය, ෙ වන්තං
පඤ්හං [ඉමං පඤ්හං (සයා. ක.අ] අපුච්ඡි තයදයවතං පඤ්හං ෙ වන්තං
අඤ්යඤන පරියායයන අපුච්ඡි. තස්මා යත තං ෙ වා න බයාකාසී’’ති.
පඤ්චමං. 

6. යකොකනුදසුත්තං 

96. ‘‘එකං සමයං ආයස්මාආනන්යදොරාජ යහවිහරතිතයපොදාරායම.
අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය යයන
තයපොදා යතනුපසඞ්කමි  ත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. තයපොදාය [තයපොයද (ක.අ] 
 ත්තානි පරිසිඤ්චිත්වා පච්චුත්තරිත්වා එකචීවයරො අට්ඨාසි  ත්තානි
පුබ්බාපයමායනො. යකොකනුයදොපි යඛො පරිබ්බාජයකො රත්තියා පච්චූසසමයං
පච්චුට්ඨායයයනතයපොදායතනුපසඞ්කමි ත්තානි පරිසිඤ්චිතුං. 
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අද්දසායඛොයකොකනුයදොපරිබ්බාජයකොආයස්මන්තංආනන්දංදූරයතොව 
ආ ච්ඡන්තං.දිස්වානආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච–‘‘ක්යවත්ථ [යකො
යතත්ථ(සී.අ, ක්වත්ථ(.).ක.අ], ආවුයසො’’ති? ‘‘අහමාවුයසො, භික්ඛූ’’ති. 

‘‘කතයමසං, ආවුයසො, භික්ඛූන’’න්ති? ‘‘සමණානං, ආවුයසො, 
සකයපුත්තියාන’’න්ති. 

‘‘පුච්යඡයයාම මයං ආයස්මන්තං කිඤ්චියදව යදසං, සයච ආයස්මා 
ඔකාසං කයරොති පඤ්හස්ස යවයයාකරණායා’’ති. ‘‘පුච්ඡාවුයසො, සුත්වා 
යවදිස්සාමා’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, යෙො, ‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති– එවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨියකො (සයා.අ] ෙව’’න්ති? ‘‘නයඛො
අහං, ආවුයසො, එවංදිට්ඨි – ‘සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිං පන, යෙො, ‘අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්ති– එවංදිට්ඨිෙව’’න්ති? ‘‘නයඛොඅහං, ආවුයසො, එවංදිට්ඨි
–‘අසස්සයතොයලොයකො, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘කිංනුයඛො, යෙො, අන්තවායලොයකො…යප.…අනන්තවායලොයකො…
තංජීවංතං සරීරං…අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරං…යහොතිතථා යතොපරං
මරණා… න යහොති තථා යතො පරං මරණා… යහොති ච න ච යහොති 
තථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරංමරණා, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨි ෙව’’න්ති? ‘‘න යඛො අහං, 
ආවුයසො, එවංදිට්ඨි – ‘යනව යහොති නන යහොති තථා යතො පරං මරණා, 
ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’’න්ති. 

‘‘යතන හිෙවංනජානාති, නපස්සතී’’ති? ‘‘න යඛොඅහං, ආවුයසො, න
ජානාමිනපස්සාමි.ජානාමහං, ආවුයසො, පස්සාමී’’ති. 

‘‘‘කිං නු යඛො, යෙො, සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤන්ති – එවංදිට්ඨි ෙව’න්ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘න යඛො
අහං, ආවුයසො, එවංදිට්ඨි – සස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 

‘‘‘කිංපන, යෙො, අසස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤන්ති
– එවංදිට්ඨි ෙව’න්ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘න යඛො අහං, ආවුයසො, 
එවංදිට්ඨි–අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 

‘‘කිංනුයඛො, යෙො, අන්තවායලොයකො…යප.…අනන්තවායලොයකො…
තංජීවංතං සරීරං…අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරං…යහොතිතථා යතොපරං
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මරණා… න යහොති තථා යතො පරං මරණා… යහොති ච න ච යහොති
තථා යතොපරංමරණා…යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරංමරණා, 
ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤන්ති–එවංදිට්ඨිෙවන්ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො
–‘නයඛොඅහං, ආවුයසො, එවංදිට්ඨි–යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො
පරංමරණා, ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්තිවයදසි. 

‘‘‘යතනහිෙවංනජානාතිනපස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො– ‘න
යඛො අහං, ආවුයසො, නජානාමිනපස්සාමි.ජානාමහං, ආවුයසො, පස්සාමී’ති
වයදසි.යථාකථං පනාවුයසො, ඉමස්සොසිතස්සඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘‘සස්සයතොයලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්තියඛො, ආවුයසො, 
දිට්ඨි තයමතං. ‘අසස්සයතො යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති
යඛො, ආවුයසො, දිට්ඨි තයමතං. අන්තවා යලොයකො…යප.… අනන්තවා
යලොයකො… තං ජීවං තං සරීරං… අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං… යහොති
තථා යතොපරංමරණා…නයහොති තථා යතොපරංමරණා… යහොතිචනච
යහොතිතථා යතොපරංමරණා…‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතොපරං
මරණා, ඉදයමව සච්චංයමොඝමඤ්ඤ’න්ති යඛො, ආවුයසො, දිට්ඨි තයමතං. 

‘‘යාවතා, ආවුයසො, දිට්ඨි [දිට්ඨි තා (සබ්බත්ථඅ] යාවතා දිට්ඨිට්ඨානං 
දිට්ඨිඅධිට්ඨානංදිට්ඨිපරියුට්ඨානංදිට්ඨිසමුට්ඨානංදිට්ඨිසමුග්ඝායතො [යාවතා
දිට්ඨිට්ඨානඅධිට්ඨානපරියුට්ඨානසමුට්ඨානසමුග්ඝායතො (සී. .).අ], තමහං
ජානාමි තමහං පස්සාමි. තමහං ජානන්යතො තමහං පස්සන්යතො කයාහං 
වක්ඛාමි–‘නජානාමිනපස්සාමී’ති? ජානාමහං, ආවුයසො, පස්සාමී’’ති. 

‘‘යකො නායමො ආයස්මා, කථඤ්ච පනායස්මන්තං සබ්රහ්මචාරී 
ජානන්තී’’ති? ‘‘‘ආනන්යදො’තියඛොයම, ආවුයසො, නාමං. ‘ආනන්යදො’තිච
පන මං සබ්රහ්මචාරී ජානන්තී’’ති. ‘‘මහාචරියයන වත කිර, යෙො, සද්ධිං
මන්තයමානා න ජානිම්හ – ‘ආයස්මා ආනන්යදො’ති. සයච හි මයං
ජායනයයාම – ‘අයං ආයස්මා ආනන්යදො’ති, එත්තකම්පි යනො
නප්පටිොයයයය [නප්පටිොයසයයාම (ක.අ නප්පටිොයසයය (බහූසුඅම.නි.
3.216පස්සිතබ්බං]. ඛමතුචයමආයස්මා ආනන්යදො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ආහුයනයයසුත්තං 

97. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘කතයමහි දසහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු
වජ්යජසු ෙයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු. 
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‘‘බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා 
ආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණාපරියයොසානකලයාණාසාත්ථංසබයඤ්ජනං 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා
බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා 
සුප්පටිවිද්ධා. 

‘‘කලයාණමිත්යතොයහොතිකලයාණසහායයොකලයාණසම්පවඞ්යකො. 

‘‘සම්මාදිට්ඨියකොයහොතිසම්මාදස්සයනනසමන්නා යතො. 

‘‘අයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයෙොති–එයකොපිහුත්වාබහුධා යහොති; 
බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිොවං, තියරොොවං; තියරොකුට්ටං
තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; 
පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, යසයයථාපි උදයක; උදයකපි
අභිජ්ජමායන ච්ඡති, යසයයථාපිපථවියං; ආකායසපිපල්ලඞ්යකනකමති, 
යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුොයව පාණිනා පරාමසති [පරිමසති (සී.අ] පරිමජ්ජති, යාව
බ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසං වත්යතති. 

‘‘දිබ්බායයසොතධාතුයාවිසුද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයෙො සද්යද
සුණාතිදිබ්යබචමානුයසචයයදූයරසන්තියකච. 

‘‘පරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති.සරා ං
වා චිත්තං ‘සරා ං චිත්ත’න්ති පජානාති; වීතරා ං වා චිත්තං ‘වීතරා ං
චිත්ත’න්ති පජානාති; සයදොසංවාචිත්තං…වීතයදොසංවාචිත්තං…සයමොහං
වාචිත්තං…වීතයමොහංවා චිත්තං…සංඛිත්තංවාචිත්තං…වික්ඛිත්තංවා
චිත්තං… මහග් තං වා චිත්තං… අමහග් තං වා චිත්තං… සඋත්තරං වා
චිත්තං… අනුත්තරං වා චිත්තං… සමාහිතං වා චිත්තං… අසමාහිතං වා
චිත්තං…විමුත්තංවාචිත්තං…අවිමුත්තංවාචිත්තං ‘අවිමුත්තංචිත්ත’න්ති
පජානාති. 

‘‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං
ද්යවපිජාතියයොතිස්යසොපිජාතියයොචතස්යසොපිජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො
දසපි ජාතියයො වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො
පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි
අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි
සංවට්ටවිවට්ටකප්යප–‘අමුත්රාසිංඑවංනායමො එවංය ොත්යතොඑවංවණ්යණො
එවමාහායරොඑවංසුඛදුක්ඛපටිසංයවදීඑවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො 
අමුත්ර උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො
එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛපටිසංයවදීඑවමායුපරියන්යතො, යසොතයතොචුයතො
ඉධූපපන්යනොති, ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. 
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පටුන 

‘‘දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසත්යත පස්සති
චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත
දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යඛො යෙොන්යතො
සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා; ඉයම වා පන යෙොන්යතො සත්තා 
කායසුචරියතනසමන්නා තාවචීසුචරියතනසමන්නා තාමයනොසුචරියතන
සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති. 

‘‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.සත්තමං. 

8. යථරසුත්තං 

98. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු යස්සං
යස්සං දිසායං විහරති, ොසුයයව විහරති. කතයමහි දසහි? යථයරො යහොති
රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො, සීලවා යහොති …යප.… සමාදාය සික්ඛති
සික්ඛාපයදසු, බහුස්සුයතොයහොති…යප.…දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්යධො, උෙයානි
යඛොපනස්සපාතියමොක්ඛානි විත්ථායරනස්වා තානියහොන්තිසුවිෙත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තයසො අනුබයඤ්ජනයසො, 
අධිකරණසමුප්පාදවූපසමකුසයලො යහොති, ධම්මකායමො යහොති 
පියසමුදාහායරො අභිධම්යම අභිවිනයය උළාරපායමොජ්යජො, සන්තුට්යඨො
යහොති 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයෙසජ්ජපරික්ඛායරන, 
පාසාදියකො යහොති අභික්කන්තපටික්කන්යත [අභික්කන්තපටික්කන්යතො
(ක.අ] සුසංවුයතො අන්තරඝයර නිසජ්ජාය, චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි 
යඛො, භික්ඛයව, දසහිධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරොභික්ඛුයස්සංයස්සං
දිසායංවිහරති, ොසුයයව විහරතී’’ති.අට්ඨමං. 
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9. උපාලිසුත්තං 

99. අථ යඛො ආයස්මා උපාලි යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා උපාලි ෙ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, 
ෙන්යත, අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවිතු’’න්ති. 

‘‘දුරභිසම්ෙවානි හි යඛො [දුරභිසම්ෙවානි යඛො (සී. .).අ], උපාලි, 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි. දුක්කරං පවියවකං දුරභිරමං.
එකත්යතහරන්තිමඤ්යඤමයනොවනානිසමාධිංඅලෙමානස්සභික්ඛුයනො.
යයො යඛො, උපාලි, එවං වයදයය – ‘අහං සමාධිං අලෙමායනො
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිස්සාමී’ති, තස්යසතං
පාටිකඞ්ඛං–‘සංසීදිස්සතිවාඋප්ලවිස්සතිවා’ති [උප්පිලවිස්සතිවා(සී.සයා.
.).අ]. 

‘‘යසයයථාපි, උපාලි, මහාඋදකරහයදො. අථ ආ ච්යඡයය හත්ථිනාය ො 
සත්තරතයනො වා අඩ්ඪට්ඨරතයනො [අට්ඨරතයනො (සී. .).අ] වා. තස්ස
එවමස්ස– ‘යංනූනාහංඉමංඋදකරහදංඔ ායහත්වාකණ්ණසංයධොවිකම්පි
ඛිඩ්ඩං කීයළයයං පිට්ඨිසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩං කීයළයයං.
කණ්ණසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩං කීළිත්වා පිට්ඨිසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩංකීළිත්වා
න්හත්වා [නහාත්වා(සී..).අ, න්හාත්වා(සයා.අ] චපිවිත්වාච පච්චුත්තරිත්වා
යයන කාමං පක්කයමයය’න්ති. යසො තං උදකරහදං ඔ ායහත්වා 
කණ්ණසංයධොවිකම්පිඛිඩ්ඩංකීයළයයපිට්ඨිසංයධොවිකම්පිඛිඩ්ඩංකීයළයය; 
කණ්ණසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩංකීළිත්වා පිට්ඨිසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩංකීළිත්වා 
න්හත්වාචපිවිත්වාචපච්චුත්තරිත්වායයනකාමංපක්කයමයය. තංකිස්ස
යහතු? මහා, උපාලි [මහා හුපාලි (සී. .).අ], අත්තොයවො  ම්භීයර  ාධං
වින්දති. 

‘‘අථආ ච්යඡයයසයසොවාබිළායරොවා.තස්සඑවමස්ස–‘යකො චාහං, 
යකො ච හත්ථිනාය ො! යංනූනාහං ඉමං උදකරහදං ඔ ායහත්වා 
කණ්ණසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩං කීයළයයං පිට්ඨිසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩං
කීයළයයං; කණ්ණසංයධොවිකම්පිඛිඩ්ඩංකීළිත්වාපිට්ඨිසංයධොවිකම්පි ඛිඩ්ඩං
කීළිත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච පච්චුත්තරිත්වා යයන කාමං 
පක්කයමයය’න්ති. යසොතං උදකරහදං සහසා අප්පටිසඞ්ඛා පක්ඛන්යදයය.
තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං–‘සංසීදිස්සතිවාඋප්ලවිස්සතිවා’ති. තංකිස්ස යහතු? 
පරිත්යතො, උපාලි, අත්තොයවො  ම්භීයර  ාධං න වින්දති. එවයමවං යඛො, 
උපාලි, යයො එවංවයදයය–‘අහංසමාධිංඅලෙමායනොඅරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිස්සාමී’ති, තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං –
‘සංසීදිස්සතිවාඋප්ලවිස්සති වා’ති. 
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‘‘යසයයථාපි, උපාලි, දහයරො කුමායරො මන්යදො උත්තානයසයයයකො
සයකන මුත්තකරීයසනකීළති.තංකිංමඤ්ඤසි, උපාලි, නන්වායංයකවලා
පරිපූරා බාලඛිඩ්ඩා’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ස යඛො යසො, උපාලි, කුමායරො අපයරන සමයයන වුද්ධිමන්වාය 
ඉන්ද්රියානං පරිපාකමන්වාය යානි කානිචි කුමාරකානං කීළාපනකානි
ෙවන්ති, යසයයථිදං – වඞ්කකං [වඞ්කං (සී. .).අ] ඝටිකං යමොක්ඛචිකං
චිඞ්ගුලකං [පිඞ්ගුලිකං (සයා.අ, චිඞ්කුලකං (ක.අ] පත්තාළ්හකං රථකං
ධනුකං, යතහි කීළති. තං කිං මඤ්ඤසි, උපාලි, නන්වායං ඛිඩ්ඩා පුරිමාය
ඛිඩ්ඩාය අභික්කන්තතරාචපණීතතරාචා’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ස යඛො යසො, උපාලි, කුමායරො අපයරන සමයයන වුද්ධිමන්වාය 
ඉන්ද්රියානංපරිපාකමන්වායපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පියතොසමඞ්ගිභූයතො
පරිචායරති චක්ඛුවිඤ්යඤයයයහි රූයපහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි
පියරූයපහි කාමූපසංහියතහි රජනීයයහි, යසොතවිඤ්යඤයයයහි සද්යදහි…
ඝානවිඤ්යඤයයයහි  න්යධහි… ජිව්හාවිඤ්යඤයයයහි රයසහි…
කායවිඤ්යඤයයයහි යෙොට්ඨබ්යබහි ඉට්යඨහි කන්යතහි මනායපහි
පියරූයපහිකාමූපසංහියතහිරජනීයයහි.තං කිංමඤ්ඤසි, උපාලි, නන්වායං
ඛිඩ්ඩා පුරිමාහි ඛිඩ්ඩාහි අභික්කන්තතරා ච පණීතතරා චා’’ති? ‘‘එවං, 
ෙන්යත’’. 

[දී.නි.1.190; ම.නි.2.233] ‘‘ඉධ යඛොපනයවො [යවොතිනිපාතමත්තං
(අට්ඨ.අ], උපාලි, තථා යතො යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි
සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොෙ වා.යසොඉමංයලොකං සයදවකංසමාරකං
සබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසති. 

‘‘තං ධම්මං සුණාති  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා අඤ්ඤතරස්මිං වා 
කුයලපච්චාජායතො.යසොතංධම්මංසුත්වාතථා යතසද්ධංපටිලෙති.යසො 
යතනසද්ධාපටිලායෙනසමන්නා යතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො 
ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යෙොකායසො පබ්බජ්ජා. නයිදං සුකරං අ ාරං
අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණංඑකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායදත්වාඅ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බයජයය’න්ති. 

‘‘යසොඅපයරනසමයයනඅප්පංවායෙො ක්ඛන්ධංපහායමහන්තංවා 
යෙො ක්ඛන්ධං පහාය අප්පං වා ඤාතිපරිවට්ටං පහාය මහන්තං වා
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ඤාතිපරිවට්ටං පහාය යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි 
අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජති. 

‘‘යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො 
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො
නිහිතසත්යථොලජ්ජී දයාපන්යනොසබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති දින්නාදායී 
දින්නපාටිකඞ්ඛී; අයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනාවිහරති. 

‘‘අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී යහොති ආරාචාරී විරයතො යමථුනා
 ාමධම්මා. 

‘‘මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො 
යථයතොපච්චයියකොඅවිසංවාදයකොයලොකස්ස. 

‘‘පිසුණං වාචංපහායපිසුණායවාචායපටිවිරයතො යහොති, ඉයතොසුත්වා
න අමුත්ර අක්ඛාතා ඉයමසං යෙදාය, අමුත්ර වා සුත්වාන ඉයමසං අක්ඛාතා
අමූසං යෙදාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා, 
සමග් ාරායමො සමග් රයතො සමග් නන්දී; සමග් කරණිං වාචං ොසිතා
යහොති. 

‘‘ෙරුසං වාචං පහාය ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති. යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා, තථාරූපිංවාචංොසිතා යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලාපං පහාය සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී 
භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති
කායලනසාපයදසං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 

‘‘යසො බීජ ාමභූත ාමසමාරම්ො පටිවිරයතො යහොති. එකෙත්තියකො
යහොති රත්තූපරයතො, විරයතො විකාලයෙොජනා. නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා
පටිවිරයතො යහොති, මාලා න්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා
පටිවිරයතො යහොති, උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති, 
ජාතරූපරජතපටිග් හණා පටිවිරයතො යහොති, ආමකධඤ්ඤපටිග් හණා
පටිවිරයතො යහොති, ආමකමංසපටිග් හණා පටිවිරයතො යහොති, 
ඉත්ථිකුමාරිකපටිග් හණා පටිවිරයතො යහොති, දාසිදාසපටිග් හණා
පටිවිරයතො යහොති, අයජළකපටිග් හණා පටිවිරයතො යහොති, 
කුක්කුටසූකරපටිග් හණාපටිවිරයතොයහොති, හත්ථි වස්සවළවපටිග් හණා
පටිවිරයතො යහොති, යඛත්තවත්ථුපටිග් හණා පටිවිරයතො යහොති, 
දූයතයයපහිණ මනානුයයො ා පටිවිරයතො යහොති, කයවික්කයා පටිවිරයතො
යහොති, තුලාකූටකංසකූටමානකූටා පටිවිරයතො යහොති, 
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උක්යකොටනවඤ්චනනිකතිසාචියයො ා පටිවිරයතො යහොති, 
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරා පටිවිරයතොයහොති. 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන
කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යයන යයයනව පක්කමති සමාදායයව
පක්කමති, යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව යඩති
සපත්තොයරොව යඩති. එවයමවං භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යයන
යයයනව පක්කමති සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමිනා අරියයන
සීලක්ඛන්යධනසමන්නා යතොඅජ්ඣත්තං අනවජ්ජසුඛංපටිසංයවයදති. 

‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග් ාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයුං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන යෙොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග් ාහීයහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
අන්වාස්සයවයුං, තස්සසංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය
සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නා යතො
අජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛංපටිසංයවයදති. 

‘‘යසො අභික්කන්යතපටික්කන්යත සම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත
වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී
යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත .)යත
ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම
සම්පජානකාරී යහොති,  යත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජා රියත ොසියත
තුණ්හීොයවසම්පජානකාරීයහොති. 

‘‘යසො ඉමිනා ච අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො, ඉමිනා ච
අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නා යතො, ඉමිනා ච අරියයන
සතිසම්පජඤ්යඤ සමන්නා යතො විවිත්තං යසනාසනං ෙජති අරඤ්ඤං
රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යෙොකාසං
පලාලපුඤ්ජං.යසොඅරඤ්ඤ යතොවාරුක්ඛමූල යතොවා සුඤ්ඤා ාර යතො
වා නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං 
උපට්ඨයපත්වා. 

‘‘යසො අභිජ්ඣං යලොයක පහාය වි තාභිජ්යඣන යචතසා විහරති, 
අභිජ්ඣාය චිත්තංපරියසොයධති.බයාපාදපයදොසංපහායඅබයාපන්නචිත්යතො
විහරති සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.), බයාපාදපයදොසා චිත්තං පරියසොයධති.
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ථිනමිද්ධං පහාය වි තථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො 
සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය
අනුද්ධයතො විහරති අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා
චිත්තංපරියසොයධති. විචිකිච්ඡංපහායතිණ්ණවිචිකිච්යඡොවිහරතිඅකථංකථී
කුසයලසුධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය චිත්තංපරියසොයධති. 

‘‘යසොඉයමපඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයසපඤ්ඤාය 
දුබ්බලීකරයණ, විවිච්යචවකායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. තං කිං
මඤ්ඤසි, උපාලි, ‘නන්වායං විහායරොපුරියමහිවිහායරහිඅභික්කන්තතයරො
චපණීතතයරොචා’’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, යනොචයඛොතාව
අනුප්පත්තසදත්ථා විහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති.තංකිං මඤ්ඤසි, උපාලි, ‘නන්වායං විහායරො
පුරියමහි විහායරහි අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’’ති? ‘‘එවං, 
ෙන්යත’’. 

‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, යනොචයඛොතාව 
අනුප්පත්තසදත්ථාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු .)තියා ච විරා ා…යප.… තතියං ඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති.තංකිංමඤ්ඤසි, උපාලි, ‘නන්වායංවිහායරොපුරියමහි
විහායරහි අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, යනොචයඛොතාව
අනුප්පත්තසදත්ථා විහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා…යප.… චතුත්ථං
ඣානං…යප.…. 

පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. තං කිං මඤ්ඤසි, 
උපාලි, ‘නන්වායං විහායරො පුරියමහි විහායරහි අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරොචා’’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 
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‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, යනොචයඛො තාව
අනුප්පත්තසදත්ථාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ 
විහරති…යප.…. 

‘‘සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති…යප.…. 

‘‘සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම ‘සන්තයමතං 
පණීතයමත’න්ති යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. තං 
කිං මඤ්ඤසි, උපාලි, ‘නන්වායං විහායරො පුරියමහි විහායරහි
අභික්කන්තතයරොචපණීතතයරො චා’’’ති? ‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවන්ති, යනොචයඛොතාව
අනුප්පත්තසදත්ථාවිහරන්ති. 

‘‘පුන චපරං, උපාලි, භික්ඛු සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමතික්කම්මසඤ්ඤායවදයිතනියරොධංඋපසම්පජ්ජවිහරති; පඤ්ඤායචස්ස
දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා යහොන්ති. තං කිං මඤ්ඤසි, උපාලි, ‘නන්වායං
විහායරො පුරියමහි විහායරහි අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො චා’’’ති? 
‘‘එවං, ෙන්යත’’. 

‘‘ඉමම්පි යඛො, උපාලි, මම සාවකා අත්තනි ධම්මං සම්පස්සමානා 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවන්ති, 
අනුප්පත්තසදත්ථාචවිහරන්ති. ඉඞ්ඝත්වං, උපාලි, සඞ්යඝවිහරාහි.සඞ්යඝ
යතවිහරයතොොසුෙවිස්සතී’’ති. නවමං. 

10. අෙබ්බසුත්තං 

100. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අෙබ්යබො අරහත්තං 
සච්ඡිකාතුං.කතයමදස? රා ං, යදොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, මක්ඛං, 
පළාසං, ඉස්සං, මච්ඡරියං, මානං–ඉයමයඛොභික්ඛයව, දසධම්යමඅප්පහාය
අෙබ්යබොඅරහත්තං සච්ඡිකාතුං. 

‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය ෙබ්යබො අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. 
කතයම දස? රා ං, යදොසං, යමොහං, යකොධං, උපනාහං, මක්ඛං, පළාසං, 
ඉස්සං, මච්ඡරියං, මානං – ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසධම්යමපහායෙබ්යබො
අරහත්තංසච්ඡිකාතු’’න්ති.දසමං. 
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උපාලිවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කාමයෙොගී ෙයංදිට්ඨි, වජ්ජියමාහිතුත්තියා; 
යකොකනුයදොආහුයනයයයො, යථයරොඋපාලිඅෙබ්යබොති. 

දුතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

3. තති පණ්ණාසකං 

(11) 1. සමණසඤ්ඤාවග්ය ො 

1. සමණසඤ්ඤාසුත්තං 

101. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, සමණසඤ්ඤාොවිතාබහුලීකතාසත්ත
ධම්යම පරිපූයරන්ති. කතමා තිස්යසො? යවවණ්ණියම්හි අජ්ඣුප යතො, 
පරපටිබද්ධායමජීවිකා, අඤ්යඤොයමආකප්යපොකරණීයයොති–ඉමායඛො, 
භික්ඛයව, තිස්යසො සමණසඤ්ඤා ොවිතා බහුලීකතා සත්ත ධම්යම
පරිපූයරන්ති. 

‘‘කතයම සත්ත? සන්තතකාරී [සතතකාරී (සයා. .). ක.අ] යහොති
සන්තතවුත්ති [සතතවුත්ති (සයා. .).අ] සීයලසු, අනභිජ්ඣාලු යහොති, 
අබයාපජ්යජො යහොති, අනතිමානී යහොති, සික්ඛාකායමො යහොති, 
ඉදමත්ථංතිස්සයහොතිජීවිතපරික්ඛායරසු, ආරද්ධවීරියයොච [ආරද්ධවිරියයො
ච (සී. .).අ, ආරද්ධවිරියයො (සයා.අ] විහරති. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො
සමණසඤ්ඤා ොවිතා බහුලීකතා ඉයම සත්ත ධම්යම පරිපූයරන්තී’’ති.
පඨමං. 

2. යබොජ්ඣඞ් සුත්තං 

102. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, යබොජ්ඣඞ් ා ොවිතා බහුලීකතා තිස්යසො
විජ්ජා පරිපූයරන්ති. කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, 
.)තිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ොවිතා බහුලීකතා තිස්යසො විජ්ජා
පරිපූයරන්ති. කතමා තිස්යසො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති. දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති. 
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා ොවිතා බහුලීකතා ඉමා තිස්යසො විජ්ජා 
පරිපූයරන්තී’’ති.දුතියං. 
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3. මිච්ඡත්තසුත්තං 

103. ‘‘මිච්ඡත්තං, භික්ඛයව, ආ ම්ම විරාධනායහොති, යනොආරාධනා.
කථඤ්ච, භික්ඛයව, මිච්ඡත්තං ආ ම්ම විරාධනා යහොති, යනො ආරාධනා? 
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො පයහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස
මිච්ඡාවාචා පයහොති, මිච්ඡාවාචස්ස මිච්ඡාකම්මන්යතො පයහොති, 
මිච්ඡාකම්මන්තස්සමිච්ඡාආජීයවො පයහොති, මිච්ඡාආජීවස්ස මිච්ඡාවායායමො
පයහොති, මිච්ඡාවායාමස්ස මිච්ඡාසති පයහොති, මිච්ඡාසතිස්ස මිච්ඡාසමාධි
පයහොති, මිච්ඡාසමාධිස්ස මිච්ඡාඤාණං පයහොති, මිච්ඡාඤාණිස්ස 
[මිච්ඡාඤාණස්ස (.). ක.අ] මිච්ඡාවිමුත්ති පයහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
මිච්ඡත්තංආ ම්මවිරාධනායහොති, යනොආරාධනා. 

‘‘සම්මත්තං, භික්ඛයව, ආ ම්ම ආරාධනා යහොති, යනො විරාධනා. 
කථඤ්ච, භික්ඛයව, සම්මත්තං ආ ම්ම ආරාධනා යහොති, යනො විරාධනා? 
සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති, සම්මාසඞ්කප්පස්ස
සම්මාවාචා පයහොති, සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්යතො පයහොති, 
සම්මාකම්මන්තස්සසම්මාආජීයවොපයහොති, සම්මාආජීවස්සසම්මාවායායමො
පයහොති, සම්මාවායාමස්ස සම්මාසති පයහොති, සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි
පයහොති, සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණං පයහොති, සම්මාඤාණිස්ස 
[සම්මාඤාණස්ස (.). ක.අ] සම්මාවිමුත්ති පයහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
සම්මත්තංආ ම්මආරාධනායහොති, යනො විරාධනා’’ති.තතියං. 

4. බීජසුත්තං 

104. [අ. නි. 1.306; කථා. 708] ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, 
පුරිසපුග් ලස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස මිච්ඡාවාචස්ස මිච්ඡාකම්මන්තස්ස
මිච්ඡාආජීවස්ස මිච්ඡාවායාමස්ස මිච්ඡාසතිස්ස මිච්ඡාසමාධිස්ස
මිච්ඡාඤාණිස්ස මිච්ඡාවිමුත්තිස්ස යඤ්ච කායකම්මං යථාදිට්ඨි සමත්තං
සමාදින්නං [සමාදිණ්ණං(.). ක.අ] යඤ්චවචීකම්මං…යඤ්චමයනොකම්මං
යථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයාච යචතනායාචපත්ථනායයොච පණිධි
යයචසඞ්ඛාරා, සබ්යබයත ධම්මාඅනිට්ඨායඅකන්තායඅමනාපායඅහිතාය
දුක්ඛායසංවත්තන්ති.තංකිස්සයහතු? දිට්ඨිහිස්ස [දිට්ඨිහි(සී.සයා..).අ], 
භික්ඛයව, පාපිකා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, නිම්බබීජං වා යකොසාතකිබීජං වා 
තිත්තකාලාබුබීජං වා අල්ලාය පථවියා නික්ඛිත්තං යඤ්යචව පථවිරසං
උපාදියති යඤ්ච ආයපොරසං උපාදියති, සබ්බං තං තිත්තකත්තාය
කටුකත්තායඅසාතත්තායසංවත්තති.තංකිස්සයහතු? බීජඤ්හි, භික්ඛයව, 
පාපකං. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස පුරිසපුග් ලස්ස
මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස මිච්ඡාවාචස්ස මිච්ඡාකම්මන්තස්ස මිච්ඡාආජීවස්ස
මිච්ඡාවායාමස්ස මිච්ඡාසතිස්ස මිච්ඡාසමාධිස්ස මිච්ඡාඤාණිස්ස 
මිච්ඡාවිමුත්තිස්සයඤ්යචවකායකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයඤ්ච 
වචීකම්මං… යඤ්ච මයනොකම්මං යථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නං යා ච
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යචතනායාචපත්ථනා යයොචපණිධියයචසඞ්ඛාරා, සබ්යබයතධම්මා
අනිට්ඨාය අකන්තාය අමනාපාය අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස
යහතු? දිට්ඨිහිස්ස, භික්ඛයව, පාපිකා. 

‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, පුරිසපුග් ලස්ස සම්මාසඞ්කප්පස්ස
සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්තස්ස සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායාමස්ස
සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණිස්ස සම්මාවිමුත්තිස්ස යඤ්යචව
කායකම්මං යථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නං යඤ්ච වචීකම්මං යථාදිට්ඨි 
සමත්තංසමාදින්නංයඤ්චමයනොකම්මංයථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයා
චයචතනායාච පත්ථනායයොචපණිධියයචසඞ්ඛාරා, සබ්යබයතධම්මා
ඉට්ඨාය කන්තාය මනාපාය හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස යහතු? 
දිට්ඨිහිස්ස, භික්ඛයව, ෙද්දිකා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උච්ඡුබීජං වා සාලිබීජං වා මුද්දිකාබීජං වා
අල්ලාය පථවියා නික්ඛිත්තං යඤ්ච පථවිරසං උපාදියති යඤ්චආයපොරසං 
උපාදියති සබ්බං තං සාතත්තාය මධුරත්තාය අයසචනකත්තාය සංවත්තති.
තං කිස්ස යහතු? බීජඤ්හි භික්ඛයව, ෙද්දකං. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
සම්මාදිට්ඨිකස්ස…යප. … සම්මාවිමුත්තිස්ස යඤ්යචව කායකම්මං
යථාදිට්ඨි සමත්තං සමාදින්නං යඤ්ච වචීකම්මං… යඤ්ච මයනොකම්මං
යථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නංයාච යචතනායාචපත්ථනායයොචපණිධි
යයචසඞ්ඛාරා, සබ්යබයතධම්මාඉට්ඨායකන්තාය මනාපායහිතායසුඛාය
සංවත්තන්ති.තංකිස්සයහතු? දිට්ඨිහිස්ස, භික්ඛයව, ෙද්දිකා’’ති.චතුත්ථං. 

5. විජ්ජාසුත්තං 

105. ‘‘අවිජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා අකුසලානං ධම්මානං
සමාපත්තියා, අන්වයදව අහිරිකං අයනොත්තප්පං. අවිජ්ජා තස්ස, භික්ඛයව, 
අවිද්දසුයනො මිච්ඡාදිට්ඨි පයහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස මිච්ඡාසඞ්කප්යපො
පයහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස මිච්ඡාවාචා පයහොති, මිච්ඡාවාචස්ස
මිච්ඡාකම්මන්යතො පයහොති, මිච්ඡාකම්මන්තස්ස මිච්ඡාආජීයවො පයහොති, 
මිච්ඡාආජීවස්සමිච්ඡාවායායමොපයහොති, මිච්ඡාවායාමස්සමිච්ඡාසතිපයහොති, 
මිච්ඡාසතිස්ස මිච්ඡාසමාධි පයහොති, මිච්ඡාසමාධිස්ස මිච්ඡාඤාණං පයහොති, 
මිච්ඡාඤාණිස්සමිච්ඡාවිමුත්තිපයහොති. 

‘‘විජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා කුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා, 
අන්වයදව හියරොත්තප්පං. විජ්ජා තස්ස, භික්ඛයව, විද්දසුයනො සම්මාදිට්ඨි
පයහොති, සම්මාදිට්ඨිකස්ස සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති, සම්මාසඞ්කප්පස්ස
සම්මාවාචා පයහොති, සම්මාවාචස්ස සම්මාකම්මන්යතො පයහොති, 
සම්මාකම්මන්තස්සසම්මාආජීයවොපයහොති, සම්මාආජීවස්සසම්මාවායායමො
පයහොති, සම්මාවායාමස්ස සම්මාසති පයහොති, සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි
පයහොති, සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණං පයහොති, සම්මාඤාණිස්ස
සම්මාවිමුත්තිපයහොතී’’ති. පඤ්චමං. 
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6. නිජ්ජරසුත්තං 

106. [දී. නි. 3.360] ‘‘දසයිමානි, භික්ඛයව, නිජ්ජරවත්ථූනි. කතමානි
දස? සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිජ්ජිණ්ණා යහොති; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො නිජ්ජිණ්යණොයහොති; 
යයචමිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මා සම්ෙවන්ති
යතචස්සනිජ්ජිණ්ණායහොන්ති; සම්මාසඞ්කප්පපච්චයාචඅයනයකකුසලා
ධම්මාොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාවාචස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවාචා නිජ්ජිණ්ණා යහොති; යය ච 
මිච්ඡාවාචාපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලාධම්මාසම්ෙවන්තියත චස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාවාචාපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාකම්මන්තස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො නිජ්ජිණ්යණො
යහොති; යය ච මිච්ඡාකම්මන්තපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා 
සම්ෙවන්ති යත චස්ස නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාකම්මන්තපච්චයා ච
අයනයකකුසලා ධම්මාොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාආජීවස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො නිජ්ජිණ්යණොයහොති; යයච
මිච්ඡාආජීවපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්ති යතචස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාආජීවපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාවායාමස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවායායමොනිජ්ජිණ්යණොයහොති; යය
ච මිච්ඡාවායාමපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති යත
චස්ස නිජ්ජිණ්ණායහොන්ති; සම්මාවායාමපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසතිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසති නිජ්ජිණ්ණා යහොති; යය ච 
මිච්ඡාසතිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති යත චස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාසතිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසමාධිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසමාධිනිජ්ජිණ්යණො යහොති; යය ච
මිච්ඡාසමාධිපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්ති යතචස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාසමාධිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 
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පටුන 

‘‘සම්මාඤාණිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාඤාණං නිජ්ජිණ්ණං යහොති; යය ච
මිච්ඡාඤාණපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්තියතචස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාඤාණපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාවිමුත්තිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවිමුත්තිනිජ්ජිණ්ණා යහොති; යයච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස
නිජ්ජිණ්ණා යහොන්ති; සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, දස නිජ්ජරවත්ථූනී’’ති. 
ඡට්ඨං. 

7. යධොවනසුත්තං 

107. ‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, දක්ඛියණසු ජනපයදසු යධොවනං නාම. තත්ථ
යහොති අන්නම්පි පානම්පි ඛජ්ජම්පි යෙොජ්ජම්පි යලයයම්පි යපයයම්පි 
නච්චම්පි ගීතම්පි වාදිතම්පි. අත්යථතං, භික්ඛයව, යධොවනං; ‘යනතං
නත්ථී’ති වදාමි. තඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, යධොවනං හීනං  ම්මං
යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං න නිබ්බිදාය න විරා ාය න
නියරොධාය න උපසමාය න අභිඤ්ඤාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය
සංවත්තති. 

‘‘අහඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අරියං යධොවනං යදයසස්සාමි, යං යධොවනං 
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානාය සංවත්තති, යං යධොවනං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා
පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා සත්තා
මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති. තං සුණාථ, සාධුකං
මනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, ෙන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූෙ වයතො
පච්චස්යසොසුං.ෙ වා එතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්චතං, භික්ඛයව, අරියංයධොවනං, (යංයධොවනංඅ [( ) නත්ථි
සයාමයපොත්ථයක] එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය
අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තති, යං යධොවනං ආ ම්ම
ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය 
පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා සත්තා මරයණන පරිමුච්චන්ති, 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති? 

‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිද්යධොතා යහොති; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස
නිද්යධොතා යහොන්ති; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

149 

පටුන 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො නිද්යධොයතො 
යහොති…යප.… සම්මාවාචස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවාචා නිද්යධොතා යහොති… 
සම්මාකම්මන්තස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො නිද්යධොයතො යහොති…
සම්මාආජීවස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො නිද්යධොයතො යහොති…
සම්මාවායාමස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවායායමො නිද්යධොයතො යහොති…
සම්මාසතිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසති නිද්යධොතා යහොති… සම්මාසමාධිස්ස, 
භික්ඛයව, මිච්ඡාසමාධි නිද්යධොයතො යහොති… සම්මාඤාණිස්ස, භික්ඛයව, 
මිච්ඡාඤාණංනිද්යධොතංයහොති…යප.…. 

‘‘සම්මාවිමුත්තිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවිමුත්තිනිද්යධොතා යහොති; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලා ධම්මාසම්ෙවන්තියතචස්ස
නිද්යධොතා යහොන්ති; සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. ඉදං යඛො තං, භික්ඛයව, අරියං යධොවනං
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානාය සංවත්තති, යං යධොවනං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා 
පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා සත්තා
මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. තිකිච්ඡකසුත්තං 

108. ‘‘තිකිච්ඡකා, භික්ඛයව, වියරචනං යදන්ති පිත්තසමුට්ඨානානම්පි
ආබාධානං පටිඝාතාය, යසම්හසමුට්ඨානානම්පි ආබාධානං පටිඝාතාය, 
වාතසමුට්ඨානානම්පි ආබාධානං පටිඝාතාය. අත්යථතං, භික්ඛයව, 
වියරචනං; ‘යනතංනත්ථී’ති වදාමි. තඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, වියරචනං
සම්පජ්ජතිපි විපජ්ජතිපි. 

‘‘අහඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අරියං වියරචනං යදයසස්සාමි, යං වියරචනං 
සම්පජ්ජතියයව යනො විපජ්ජති, යං වියරචනං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා
ජාතියා පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා
සත්තා මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා 
සත්තා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චන්ති. තං සුණාථ, 
සාධුකංමනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, ෙන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
ෙ වයතොපච්චස්යසොසුං.ෙ වා එතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්ච තං, භික්ඛයව, අරියං වියරචනං, යං වියරචනං 
සම්පජ්ජතියයව යනො විපජ්ජති, යං වියරචනං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා
ජාතියා පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා
සත්තා මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා
සත්තා යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්ති? 
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‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි විරිත්තා යහොති; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයකපාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස 
විරිත්තා යහොන්ති; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො විරිත්යතො
යහොති…යප.… සම්මාවාචස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවාචා විරිත්තා යහොති…
සම්මාකම්මන්තස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො විරිත්යතො යහොති… 
සම්මාආජීවස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො විරිත්යතො යහොති…
සම්මාවායාමස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවායායමො විරිත්යතො යහොති…
සම්මාසතිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසති විරිත්තා යහොති… සම්මාසමාධිස්ස, 
භික්ඛයව, මිච්ඡාසමාධි විරිත්යතො යහොති… සම්මාඤාණිස්ස, භික්ඛයව, 
මිච්ඡාඤාණංවිරිත්තංයහොති…යප.…. 

‘‘සම්මාවිමුත්තිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවිමුත්ති විරිත්තා යහොති; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්තියත චස්ස
විරිත්තා යහොන්ති; සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති. ඉදං යඛො තං, භික්ඛයව, අරියං වියරචනං යං
වියරචනං සම්පජ්ජතියයවයනොවිපජ්ජති, යංවියරචනංආ ම්මජාතිධම්මා
සත්තා ජාතියා පරිමුච්චන්ති…යප.…
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්තී’’ති. අට්ඨමං. 

9. වමනසුත්තං 

109. ‘‘තිකිච්ඡකා, භික්ඛයව, වමනං යදන්ති පිත්තසමුට්ඨානානම්පි
ආබාධානං පටිඝාතාය, යසම්හසමුට්ඨානානම්පි ආබාධානං පටිඝාතාය, 
වාතසමුට්ඨානානම්පි ආබාධානං පටිඝාතාය. අත්යථතං, භික්ඛයව, වමනං; 
‘යනතං නත්ථී’ති වදාමි. තඤ්ච යඛො එතං, භික්ඛයව, වමනං සම්පජ්ජතිපි
විපජ්ජතිපි. 

‘‘අහඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අරියං වමනං යදයසස්සාමි, යං වමනං 
සම්පජ්ජතියයවයනොවිපජ්ජති, යංවමනංආ ම්මජාතිධම්මාසත්තාජාතියා 
පරිමුච්චන්ති, ජරාධම්මා සත්තා ජරාය පරිමුච්චන්ති, මරණධම්මා සත්තා
මරයණන පරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්ති.තංසුණාථ…යප.…. 

‘‘කතමඤ්ච තං, භික්ඛයව, අරියං වමනං, යං වමනං සම්පජ්ජතියයව
යනො විපජ්ජති, යං වමනං ආ ම්ම ජාතිධම්මා සත්තා ජාතියා
පරිමුච්චන්ති…යප.… යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසධම්මා සත්තා 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහිපරිමුච්චන්ති? 
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‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි වන්තා යහොති; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයකපාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස
වන්තා යහොන්ති; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො වන්යතො 
යහොති…යප.… සම්මාවාචස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවාචා වන්තා යහොති…
සම්මාකම්මන්තස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො වන්යතො යහොති…
සම්මාආජීවස්ස භික්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො වන්යතො යහොති…
සම්මාවායාමස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවායායමො වන්යතො යහොති… 
සම්මාසතිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසති වන්තා යහොති… සම්මාසමාධිස්ස, 
භික්ඛයව, මිච්ඡාසමාධි වන්යතො යහොති… සම්මාඤාණිස්ස, භික්ඛයව, 
මිච්ඡාඤාණංවන්තංයහොති …යප.…. 

‘‘සම්මාවිමුත්තිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවිමුත්ති වන්තා යහොති; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලා ධම්මාසම්ෙවන්තියතචස්ස
වන්තා යහොන්ති; සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති.ඉදංයඛොතං, භික්ඛයව, අරියංවමනංයංවමනං 
සම්පජ්ජතියයවයනොවිපජ්ජති, යංවමනංආ ම්මජාතිධම්මාසත්තාජාතියා 
පරිමුච්චන්ති…යප.… යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි
පරිමුච්චන්තී’’ති. නවමං. 

10. නිද්ධමනීයසුත්තං 

110. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, නිද්ධමනීයා ධම්මා. කතයම දස? 
සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාදිට්ඨි නිද්ධන්තා යහොති; යය ච 
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයකපාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්තියතචස්ස
නිද්ධන්තා යහොන්ති; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති. 

‘‘සම්මාසඞ්කප්පස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො නිද්ධන්යතො 
යහොති…යප.… සම්මාවාචස්ස භික්ඛයව, මිච්ඡාවාචා නිද්ධන්තා යහොති… 
සම්මාකම්මන්තස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාකම්මන්යතො නිද්ධන්යතො යහොති… 
සම්මාආජීවස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාආජීයවො නිද්ධන්යතො යහොති…
සම්මාවායාමස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවායායමො නිද්ධන්යතො යහොති…
සම්මාසතිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාසති නිද්ධන්තා යහොති… සම්මාසමාධිස්ස, 
භික්ඛයව, මිච්ඡාසමාධි නිද්ධන්යතො යහොති… සම්මාඤාණිස්ස, භික්ඛයව, 
මිච්ඡාඤාණංනිද්ධන්තංයහොති…. 

‘‘සම්මාවිමුත්තිස්ස, භික්ඛයව, මිච්ඡාවිමුත්ති නිද්ධන්තා යහොති; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයාඅයනයකපාපකා අකුසලා ධම්මාසම්ෙවන්තියතචස්ස
නිද්ධන්තා යහොන්ති; සම්මාවිමුත්තිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
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ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසනිද්ධමනීයාධම්මා’’ති.
දසමං. 

11. පඨමඅයසඛසුත්තං 

111. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසො භික්ඛුෙ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘‘අයසයඛො අයසයඛො’ති, ෙන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතාෙන්යත, භික්ඛු
අයසයඛො යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛු අයසඛාය සම්මාදිට්ඨියා
සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන සම්මාසඞ්කප්යපන සමන්නා යතො
යහොති, අයසඛාය සම්මාවාචාය සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන
සම්මාකම්මන්යතන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන සම්මාආජීයවන
සමන්නා යතොයහොති, අයසයඛනසම්මාවායායමනසමන්නා යතොයහොති, 
අයසඛාය සම්මාසතියා සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන සම්මාසමාධිනා
සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන සම්මාඤායණන සමන්නා යතො යහොති, 
අයසඛායසම්මාවිමුත්තියා සමන්නා යතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛු, භික්ඛු
අයසයඛොයහොතී’’ති.එකාදසමං. 

12. දුතියඅයසඛසුත්තං 

112. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, අයසඛියා ධම්මා. කතයම දස? අයසඛා
සම්මාදිට්ඨි, අයසයඛො සම්මාසඞ්කප්යපො, අයසඛා සම්මාවාචා, අයසයඛො
සම්මාකම්මන්යතො, අයසයඛො සම්මාආජීයවො, අයසයඛො සම්මාවායායමො, 
අයසඛා සම්මාසති, අයසයඛො සම්මාසමාධි, අයසඛං සම්මාඤාණං, අයසඛා
සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසඅයසඛියාධම්මා’’ති.ද්වාදසමං. 

සමණසඤ්ඤාවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සඤ්ඤා යබොජ්ඣඞ් ාමිච්ඡත්තං, බීජං විජ්ජායනිජ්ජරං; 
යධොවනංතිකිච්ඡාවමනංනිද්ධමනංද්යවඅයසඛාති. 

(12) 2. පච්ය ොයරොහණිවග්ය ො 

1. පඨමඅධම්මසුත්තං 

113. [අ.නි.10.171] ‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබොඅනත්යථො
ච; ධම්යමො ච යවදිතබ්යබො අත්යථො ච. අධම්මඤ්ච විදිත්වා අනත්ථඤ්ච, 
ධම්මඤ්චවිදිත්වා අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො ච අනත්යථො ච? මිච්ඡාදිට්ඨි, 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

153 

පටුන 

මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡාසති, මිච්ඡාසමාධි, මිච්ඡාඤාණං, මිච්ඡාවිමුත්ති–අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අධම්යමොචඅනත්යථොච. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ධම්යමො ච අත්යථො ච? සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 
සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, සම්මාවිමුත්ති –
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ධම්යමොචඅත්යථොච. 

‘‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො අනත්යථො ච; ධම්යමො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාඅනත්ථඤ්ච, ධම්මඤ්චවිදිත්වා 
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, ඉතියංතං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියඅධම්මසුත්තං 

114. ‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා 
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො, කතයමො ච ධම්යමො, කතයමො ච
අනත්යථො, කතයමොචඅත්යථො? 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො; 
යයචමිච්ඡාසඞ්කප්පපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මා සම්ෙවන්ති, 
අයං අනත්යථො; සම්මාසඞ්කප්පපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාවාචා, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාවාචා ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාවාචාපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාවාචාපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාකම්මන්යතො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාකම්මන්යතො ධම්යමො; 
යයචමිච්ඡාකම්මන්තපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්ති, 
අයං අනත්යථො; සම්මාකම්මන්තපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 
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‘‘මිච්ඡාආජීයවො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාආජීයවො ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාආජීවපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාආජීවපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාවායායමො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාවායායමොධම්යමො; යයච 
මිච්ඡාවායාමපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාවායාමපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාසති, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාසති ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාසතිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං 
අනත්යථො; සම්මාසතිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාසමාධි, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාසමාධි ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාසමාධිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාසමාධිපච්චයා ච අයනයකකුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාඤාණං, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාඤාණං ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාඤාණපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාඤාණපච්චයා ච අයනයකකුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං 
 ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාවිමුත්ති, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාවිමුත්ති ධම්යමො; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාවිමුත්තිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා 
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, ඉතියංතං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.දුතියං. 

3. තතියඅධම්මසුත්තං 

115. ‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.ඉදමයවොච
ෙ වා.ඉදංවත්වානසු යතො උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 
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අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො එතදයහොසි –
‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා
විත්ථායරනඅත්ථං අවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමොච; අනත්යථොචයවදිතබ්යබොඅත්යථොච. 
අධම්මඤ්ච විදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වාඅත්ථඤ්චයථාධම්යමො
යථා අත්යථො තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. යකො නු යඛො ඉමස්ස ෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරනඅත්ථං විෙයජයයා’’ති? 

අථයඛොයතසංභික්ඛූනංඑතදයහොසි–‘‘අයංයඛොආයස්මාආනන්යදො
සත්ථු යචවසංවණ්ණියතොසම්ොවියතොචවිඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං.පයහොති
චායස්මාආනන්යදො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං විෙජිතුං. යංනූනමයං
යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම [පුච්යඡයයාම (සී. සයා.
.).අම.නි.1.202 පස්සිතබ්බං]. යථායනොආයස්මාආනන්යදොබයාකරිස්සති
තථානං ධායරස්සාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා 
යඛොයතභික්ඛූආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො ආනන්ද, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 
‘අධම්යමොච…යප.…තථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. 

‘‘යතසං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො
එතදයහොසි – ‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසං
උද්දිසිත්වා විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–
අධම්යමොච…යප.…තථා පටිපජ්ජිතබ්බන්ති.යකොනුයඛොඉමස්සෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංවිෙයජයයා’ති? 

‘‘යතසං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො සම්ොවියතො ච විඤ්ඤූනං
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතන
උද්යදසස්සඋද්දිට්ඨස්සවිත්ථායරනඅත්ථං අවිෙත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථං
විෙජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම. යථා
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යනො ආයස්මා ආනන්යදො බයාකරිස්සති තථා නං ධායරස්සාමා’ති. විෙජතු
ආයස්මාආනන්යදො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසොසාරත්ථියකො සාර යවසීසාරපරියයසනං
චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො අතික්කම්යමව මූලං 
අතික්කම්ම ඛන්ධං සාඛාපලායස සාරං පරියයසිතබ්බං මඤ්යඤයය; 
එවංසම්පදමිදං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත තං ෙ වන්තං
අතිසිත්වාඅම්යහඑතමත්ථං පටිපුච්ඡිතබ්බංමඤ්ඤථ.යසොහාවුයසො, ෙ වා
ජානං ජානාති පස්සං පස්සති, චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො
බ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්සනින්යනතාඅමතස්සදාතා ධම්මස්සාමී
තථා යතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං තුම්යහ
ෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ. යථායවොෙ වා
බයාකයරයයතථානංධායරයයාථා’’ති. 

‘‘අද්ධාවුයසොආනන්ද, ෙ වාජානංජානාතිපස්සංපස්සති චක්ඛුභූයතො
ඤාණභූයතොධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො වත්තා පවත්තා අත්ථස්සනින්යනතා 
අමතස්ස දාතා ධම්මස්සාමී තථා යතො. යසො යචව පයනතස්ස කායලො
අයහොසියංමයංෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වාඑතමත්ථංපටිපුච්යඡයයාම, 
යථායනොෙ වාබයාකයරයයතථානං ධායරයයාම.අපිචායස්මාආනන්යදො
සත්ථුයචවසංවණ්ණියතොසම්ොවියතොචවිඤ්ඤූනං සබ්රහ්මචාරීනං.පයහොති
චායස්මාආනන්යදො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථංවිෙජිතුං. විෙජතායස්මා
ආනන්යදොඅ රුංකත්වා’’ති. 

‘‘යතනහාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.
අථායස්මාආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබොධම්යමොච; අනත්යථොචයවදිතබ්යබොඅත්යථොච.
අධම්මඤ්ච විදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වාඅත්ථඤ්චයථාධම්යමො
යථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. 

කතයමොචාවුයසො, අධම්යමො, කතයමොචධම්යමො, කතයමොචඅනත්යථො, 
කතයමොච අත්යථො? 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං 
 ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 
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‘‘මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො… 
මිච්ඡාවාචා, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාවාචාධම්යමො … මිච්ඡාකම්මන්යතො, 
ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාකම්මන්යතොධම්යමො…මිච්ඡාආජීයවො, ආවුයසො, 
අධම්යමො; සම්මාආජීයවො ධම්යමො… මිච්ඡාවායායමො, ආවුයසො, අධම්යමො; 
සම්මාවායායමො ධම්යමො… මිච්ඡාසති, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාසති
ධම්යමො… මිච්ඡාසමාධි, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාසමාධි ධම්යමො…
මිච්ඡාඤාණං, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාඤාණං ධම්යමො…. 

මිච්ඡාවිමුත්ති, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාවිමුත්ති ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාවිමුත්තිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘අයං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරන අත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච…යප.… තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, 
ඉමස්ස යඛො අහං, ආවුයසො, ෙ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි.
ආකඞ්ඛමානා ච පන තුම්යහ, ආවුයසො, ෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ. යථා යවො ෙ වා බයාකයරොති [බයාකයරයය
(සයා.අ] තථානංධායරයයාථා’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො ආනන්දස්ස ොසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනෙ වායතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ ෙ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘යං යඛො යනො ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා විත්ථායරන 
අත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘අධම්යමොච, භික්ඛයව, 
යවදිතබ්යබො…යප.…තථාපටිජ්ජිතබ්බ’න්ති. 

‘‘යතසං යනො, ෙන්යත, අම්හාකං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො
එතදයහොසි – ‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරන අත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනා විහාරංපවිට්යඨො–
අධම්යමොච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො…යප.… තථා පටිපජ්ජිතබ්බන්ති.යකො
නු යඛො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතනඋද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන
අත්ථංඅවිෙත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථංවිෙයජයයා’ති? 

‘‘යතසං යනො, ෙන්යත, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො සම්ොවියතො ච විඤ්ඤූනං
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා ආනන්යදො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතන
උද්යදසස්සඋද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථං
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පටුන 

විෙජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කයමයයාම; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම. යථා
යනොආයස්මාආනන්යදොබයාකරිස්සතිතථානං ධායරස්සාමා’ති. 

‘‘අථයඛොමයං, ෙන්යත, යයනායස්මාආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිම්හා; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංආනන්දංඑතමත්ථංඅපුච්ඡිම්හා.යතසංයනො, 
ෙන්යත, ආයස්මතා ආනන්යදන ඉයමහි ආකායරහි ඉයමහි පයදහි ඉයමහි
බයඤ්ජයනහි අත්යථො සුවිෙත්යතො’’ති [විෙත්යතොති (?) එවයමව හි
අඤ්යඤසුඊදිසසුත්යතසු දිස්සති]. 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛයව!පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, ආනන්යදො.මහාපඤ්යඤො, 
භික්ඛයව, ආනන්යදො. මං යචපි තුම්යහ, භික්ඛයව, උපසඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, අහම්පි යචතං එවයමවං [අහම්පි තං එවයමවං
(ම. නි.1.205)] බයාකයරයයංයථාතංආනන්යදනබයාකතං.එයසොයචව
තස්ස [එයසො යචයවතස්ස (ම. නි. 1.205)] අත්යථො එවඤ්ච නං 
ධායරයයාථා’’ති.තතියං. 

4. අජිතසුත්තං 

116. අථ යඛො අජියතො පරිබ්බාජයකො යයන ෙ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො අජියතො
පරිබ්බාජයකොෙ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අම්හාකං, යෙො ය ොතම, පණ්ඩියතො නාම සබ්රහ්මචාරී. යතන
පඤ්චමත්තානි චිත්තට්ඨානසතානි චින්තිතානි, යයහි අඤ්ඤතිත්ථියා
උපාරද්ධාව ජානන්ති [උපාරද්ධා පජානන්ති (සී.අ] උපාරද්ධස්මා’’ති 
[උපාරද්ධම්හාති(සී. .).අ]. 

අථ යඛොෙ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ධායරථයනො තුම්යහ, භික්ඛයව, 
පණ්ඩිතවත්ථූනී’’ති? ‘‘එතස්ස, ෙ වා, කායලො එතස්ස, සු ත, කායලො යං
ෙ වාොයසයය, ෙ වයතොසුත්වාභික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. 
‘‘එවං, ෙන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං. ෙ වා
එතදයවොච– 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො අධම්මියකන වායදන අධම්මිකං වාදං 
අභිනිග් ණ්හාතිඅභිනිප්.)යළති, යතනචඅධම්මිකංපරිසංරඤ්යජති.යතන
සා අධම්මිකා පරිසා උච්චාසද්දමහාසද්දා යහොති – ‘පණ්ඩියතො වත, යෙො, 
පණ්ඩියතොවත, යෙො’ති. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො අධම්මියකන වායදන ධම්මිකං වාදං 
අභිනිග් ණ්හාතිඅභිනිප්.)යළති, යතනචඅධම්මිකංපරිසංරඤ්යජති.යතන
සා අධම්මිකා පරිසා උච්චාසද්දමහාසද්දා යහොති – ‘පණ්ඩියතො වත, යෙො, 
පණ්ඩියතොවත, යෙො’ති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඅධම්මියකනවායදනධම්මිකඤ්චවාදං 
අධම්මිකඤ්ච වාදං අභිනිග් ණ්හාති අභිනිප්.)යළති, යතන ච අධම්මිකං
පරිසං රඤ්යජති. යතනසා අධම්මිකා පරිසා උච්චාසද්දමහාසද්දා යහොති –
‘පණ්ඩියතොවත, යෙො, පණ්ඩියතොවත, යෙො’ති. 

‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වා ධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො, කතයමො ච ධම්යමො, කතයමො ච
අනත්යථො, කතයමො ච අත්යථො? මිච්ඡාදිට්ඨි, භික්ඛයව, අධම්යමො; 
සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො; යය ච මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා
ධම්මාසම්ෙවන්ති, අයංඅනත්යථො; සම්මාදිට්ඨිපච්චයාචඅයනයකකුසලා
ධම්මාොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාසඞ්කප්යපො ධම්යමො…
මිච්ඡාවාචා, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාවාචාධම්යමො…මිච්ඡාකම්මන්යතො, 
භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාකම්මන්යතො ධම්යමො… මිච්ඡාආජීයවො, 
භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාආජීයවොධම්යමො … මිච්ඡාවායායමො, භික්ඛයව, 
අධම්යමො; සම්මාවායායමො ධම්යමො… මිච්ඡාසති, භික්ඛයව, අධම්යමො; 
සම්මාසති ධම්යමො… මිච්ඡාසමාධි, භික්ඛයව අධම්යමො; සම්මාසමාධි
ධම්යමො…මිච්ඡාඤාණං, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාඤාණංධම්යමො. 

‘‘මිච්ඡාවිමුත්ති, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාවිමුත්ති ධම්යමො; යය ච
මිච්ඡාවිමුත්තිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාවිමුත්තිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, ඉතියංතං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. සඞ් ාරවසුත්තං 

117. [අ. නි. 10.169] අථ යඛො සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො යයන ෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛො
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සඞ් ාරයවොබ්රාහ්මයණොෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කිංනුයඛො, යෙොය ොතම, 
ඔරිමං තීරං, කිංපාරිමංතීර’’න්ති? ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියඛො, බ්රාහ්මණ, ඔරිමංතීරං, 
සම්මාදිට්ඨි පාරිමං තීරං; මිච්ඡාසඞ්කප්යපො ඔරිමං තීරං, සම්මාසඞ්කප්යපො
පාරිමං තීරං; මිච්ඡාවාචා ඔරිමං තීරං, සම්මාවාචා පාරිමං තීරං; 
මිච්ඡාකම්මන්යතො ඔරිමං තීරං, සම්මාකම්මන්යතො පාරිමං තීරං; 
මිච්ඡාආජීයවො ඔරිමං තීරං, සම්මාආජීයවො පාරිමං තීරං; මිච්ඡාවායායමො
ඔරිමංතීරං, සම්මාවායායමොපාරිමංතීරං; මිච්ඡාසතිඔරිමංතීරං, සම්මාසති
පාරිමං තීරං; මිච්ඡාසමාධි ඔරිමං තීරං, සම්මාසමාධි පාරිමං තීරං; 
මිච්ඡාඤාණං ඔරිමං තීරං, සම්මාඤාණං පාරිමං තීරං; මිච්ඡාවිමුත්ති ඔරිමං
තීරං, සම්මාවිමුත්ති පාරිමං තීරන්ති. ඉදං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඔරිමං තීරං, ඉදං 
පාරිමංතීරන්ති. 

‘‘අප්පකායතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

‘‘යයචයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යමධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හං ධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංොයවථ පණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසං සම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තං සුොවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවා ජුතිමන්යතො [ජුතීමන්යතො (සී.අ], යත යලොයක
පරිනිබ්බුතා’’ති.පඤ්චමං; 

6. ඔරිමතීරසුත්තං 

118. ‘‘ඔරිමඤ්ච, භික්ඛයව, තීරං යදයසස්සාමි පාරිමඤ්ච තීරං. තං
සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, ෙන්යත’’තියඛොයත
භික්ඛූ ෙ වයතොපච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඔරිමංතීරං, කතමඤ්චපාරිමංතීරං? මිච්ඡාදිට්ඨි
ඔරිමං තීරං, සම්මාදිට්ඨි පාරිමං තීරං…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති ඔරිමං තීරං, 
සම්මාවිමුත්ති පාරිමං තීරං. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, ඔරිමං තීරං, ඉදං පාරිමං
තීරන්ති. 

‘‘අප්පකායතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

161 

පටුන 

‘‘යය චයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යම ධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හංධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංොයවථපණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසංසම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තංසුොවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජුතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමපච්යචොයරොහණීසුත්තං 

119. යතන යඛො පනසමයයන ජාණුස්යසොණි [ජානුස්යසොනි (ක. සී.අ, 
ජානුස්යසොණි (ක. සී.අ, ජාණුයසොණි (ක.අ] බ්රාහ්මයණො තදහුයපොසයථ
සීසංන්හායතො [සීසංනහායතො(සී..).අ, සීසන්හායතො(සයා.අ] නවංයඛොමයු ං
නිවත්යථො අල්ලකුසමුට්ඨිං ආදාය ෙ වයතො අවිදූයර එකමන්තං ඨියතො
යහොති. 

අද්දසායඛොෙ වාජාණුස්යසොණිංබ්රාහ්මණංතදහුයපොසයථසීසංන්හාතං 
නවංයඛොමයු ංනිවත්ථංඅල්ලකුසමුට්ඨිංආදායඑකමන්තංඨිතං.දිස්වාන
ජාණුස්යසොණිං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘‘කිං නු ත්වං, බ්රාහ්මණ, 
තදහුයපොසයථ සීසංන්හායතො නවං යඛොමයු ං නිවත්යථො අල්ලකුසමුට්ඨිං
ආදායඑකමන්තංඨියතො? කිං න්වජ්ජ [කිංනුඅජ්ජ(සයා.අ, කිංනුයඛොඅජ්ජ
(.).අ, කිංනු ්වජ්ජ(ක.අ] බ්රාහ්මණකුලස්සා’’ති [බ්රාහ්මණ බ්රහ්මකුසලස්සාති
(ක.අ]? ‘‘පච්යචොයරොහණී, යෙො ය ොතම, අජ්ජ බ්රාහ්මණකුලස්සා’’ති 
[බ්රහ්මකුසලස්සාති(ක.අ]. 

‘‘යථා කථං පන, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී යහොතී’’ති? 
‘‘ඉධ, යෙොය ොතම, බ්රාහ්මණාතදහුයපොසයථසීසංන්හාතානවංයඛොමයු ං
නිවත්ථා අල්යලන ය ොමයයන පථවිං ඔපුඤ්ජිත්වා හරියතහි කුයසහි
පත්ථරිත්වා [පවිත්ථායරත්වා(ක.අ] අන්තරාචයවලං අන්තරාචඅ යා ාරං
යසයයං කප්යපන්ති. යත තං රත්තිං තික්ඛත්තුං පච්චුට්ඨාය පඤ්ජලිකා
අග්ගිං නමස්සන්ති – ‘පච්යචොයරොහාම ෙවන්තං, පච්යචොයරොහාම
ෙවන්ත’න්ති. බහුයකන ච සප්පියතලනවනීයතන අග්ගිං සන්තප්යපන්ති. 
තස්සා ච රත්තියා අච්චයයන පණීයතන ඛාදනීයයන යෙොජනීයයන
බ්රාහ්මයණ සන්තප්යපන්ති. එවං, යෙො ය ොතම, බ්රාහ්මණානං
පච්යචොයරොහණීයහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී යහොති, 
අඤ්ඤථාචපනඅරියස්සවිනයයපච්යචොයරොහණීයහොතී’’ති. ‘‘යථාකථං
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පන, යෙොය ොතම, අරියස්සවිනයයපච්යචොයරොහණීයහොති? සාධුයමෙවං
ය ොතයමො තථා ධම්මං යදයසතු යථා අරියස්ස විනයය පච්යචොයරොහණී
යහොතී’’ති. 

‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, යෙො’’ති යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො ෙ වයතො පච්චස්යසොසි.
ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘මිච්ඡාදිට්ඨියා
යඛොපාපයකොවිපායකොදිට්යඨයචවධම්යම අභිසම්පරායඤ්චා’ති.යසොඉති
පටිසඞ්ඛායමිච්ඡාදිට්ඨිංපජහති; මිච්ඡාදිට්ඨියා පච්යචොයරොහති. 

… මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාසඞ්කප්පං පජහති; 
මිච්ඡාසඞ්කප්පා පච්යචොයරොහති. 

… මිච්ඡාවාචාය යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති.යසොඉතිපටිසඞ්ඛායමිච්ඡාවාචංපජහති; මිච්ඡාවාචාය 
පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාකම්මන්තස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාකම්මන්තං පජහති; 
මිච්ඡාකම්මන්තා පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාආජීවස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති.යසොඉතිපටිසඞ්ඛායමිච්ඡාආජීවංපජහති; මිච්ඡාආජීවා 
පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාවායාමස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාවායාමං පජහති; 
මිච්ඡාවායාමා පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාසතියා යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාසතිං පජහති; මිච්ඡාසතියා 
පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාසමාධිස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාසමාධිං පජහති; 
මිච්ඡාසමාධිම්හා පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාඤාණස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාඤාණං පජහති; 
මිච්ඡාඤාණම්හාපච්යචොයරොහති. 
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පටුන 

‘මිච්ඡාවිමුත්තියා යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාවිමුත්තිං පජහති; 
මිච්ඡාවිමුත්තියා පච්යචොයරොහති. එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, අරියස්ස විනයය
පච්යචොයරොහණී යහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා, යෙො ය ොතම, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී, අඤ්ඤථා ච
පන අරියස්ස විනයය පච්යචොයරොහණී යහොති. ඉමිස්සා ච, යෙො ය ොතම, 
අරියස්ස විනයය පච්යචොයරොහණියා බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී කලං
නාග්ඝතියසොළසිං.අභික්කන්තං, යෙොය ොතම…යප.…උපාසකංමංෙවං
ය ොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතං සරණං ත’’න්ති.සත්තමං. 

8. දුතියපච්යචොයරොහණීසුත්තං 

120. ‘‘අරියං යවො, භික්ඛයව, පච්යචොයරොහණිං යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ… කතමා ච, භික්ඛයව, අරියා පච්යචොයරොහණී? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකොඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘මිච්ඡාදිට්ඨියායඛොපාපයකො විපායකො
– දිට්යඨ යචව ධම්යම අභිසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය 
මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති; මිච්ඡාදිට්ඨියා පච්යචොයරොහති. මිච්ඡාසඞ්කප්පස්ස යඛො 
පාපයකො විපායකො… මිච්ඡාවාචාය යඛො… මිච්ඡාකම්මන්තස්ස යඛො…
මිච්ඡාආජීවස්ස යඛො… මිච්ඡාවායාමස්ස යඛො… මිච්ඡාසතියා යඛො…
මිච්ඡාසමාධිස්ස යඛො… මිච්ඡාඤාණස්ස යඛො… මිච්ඡාවිමුත්තියා යඛො
පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති
පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාවිමුත්තිං පජහති; මිච්ඡාවිමුත්තියා පච්යචොයරොහති. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අරියාපච්යචොයරොහණී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පුබ්බඞ් මසුත්තං 

121. ‘‘සූරියස්ස, භික්ඛයව, උදයයතො එතං පුබ්බඞ් මං එතං 
පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – අරුණුග් ං. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, කුසලානං
ධම්මානං එතං පුබ්බඞ් මං එතං පුබ්බනිමිත්තං, යදිදං – සම්මාදිට්ඨි.
සම්මාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කප්යපො පයහොති, සම්මාසඞ්කප්පස්ස
සම්මාවාචා පයහොති, සම්මාකම්මන්යතො පයහොති, සම්මාකම්මන්තස්ස
සම්මාආජීයවො පයහොති, සම්මාආජීවස්ස සම්මාවායායමො පයහොති, 
සම්මාවායාමස්ස සම්මාසති පයහොති, සම්මාසතිස්ස සම්මාසමාධි පයහොති, 
සම්මාසමාධිස්ස සම්මාඤාණං පයහොති, සම්මාඤාණිස්ස සම්මාවිමුත්ති
පයහොතී’’ති.නවමං. 

10. ආසවක්ඛයසුත්තං 

122. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා ොවිතා බහුලීකතාආසවානං ඛයාය 
සංවත්තන්ති. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසධම්මා
ොවිතාබහුලීකතාආසවානංඛයායසංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 
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පච්යචොයරොහණිවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

තයයොඅධම්මාඅජියතො, සඞ් ාරයවොචඔරිමං; 
ද්යවයචවපච්යචොයරොහණී, පුබ්බඞ් මංආසවක්ඛයයොති. 

(13) 3. පරිසුද්ධවග්ය ො 

1. පඨමසුත්තං 

123. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා, නාඤ්ඤත්ර
සු තවිනයා. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, 
සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා
පරිසුද්ධාපරියයොදාතා, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසුත්තං 

124. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මාඅනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර
සු තවිනයා.කතයමදස? සම්මාදිට්ඨි …යප.…සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, දසධම්මා අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.
දුතියං. 

3. තතියසුත්තං 

125. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා මහප්ෙලා මහානිසංසා, නාඤ්ඤත්ර
සු තවිනයා.කතයමදස? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, දස ධම්මා මහප්ෙලා මහානිසංසා, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා’’ති.
තතියං. 

4. චතුත්ථසුත්තං 

126. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා රා විනයපරියයොසානා යහොන්ති 
යදොසවිනයපරියයොසානා යහොන්ති යමොහවිනයපරියයොසානා යහොන්ති, 
නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා.කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති –
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා රා විනයපරියයොසානා යහොන්ති
යදොසවිනයපරියයොසානා යහොන්ති යමොහවිනයපරියයොසානා යහොන්ති, 
නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්චමසුත්තං 

127. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මාඑකන්තනිබ්බිදායවිරා ාය නියරොධාය
උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති, නාඤ්ඤත්ර 
සු තවිනයා.කතයමදස? සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, දස ධම්මා එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය
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අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති, නාඤ්ඤත්ර
සු තවිනයා’’ති.පඤ්චමං. 

6. ඡට්ඨසුත්තං 

128. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා ොවිතා බහුලීකතා අනුප්පන්නා
උප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි …යප.…
සම්මාවිමුත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා ොවිතා බහුලීකතා
අනුප්පන්නාඋප්පජ්ජන්ති, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සත්තමසුත්තං 

129. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මාොවිතාබහුලීකතාමහප්ෙලා යහොන්ති
මහානිසංසා, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාවිමුත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා ොවිතා බහුලීකතා
මහප්ෙලායහොන්ති මහානිසංසා, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති.සත්තමං. 

8. අට්ඨමසුත්තං 

130. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මා ොවිතා බහුලීකතා
රා විනයපරියයොසානා යහොන්ති යදොසවිනයපරියයොසානා යහොන්ති
යමොහවිනයපරියයොසානා යහොන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතයම දස? 
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසධම්මාොවිතා
බහුලීකතා රා විනයපරියයොසානා යහොන්ති යදොසවිනයපරියයොසානා
යහොන්ති යමොහවිනයපරියයොසානා යහොන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. නවමසුත්තං 

131. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, ධම්මාොවිතාබහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය 
සංවත්තන්ති, නාඤ්ඤත්ර සු තවිනයා. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාවිමුත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, දස ධම්මා ොවිතා බහුලීකතා
එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය
නිබ්බානායසංවත්තන්ති, නාඤ්ඤත්රසු තවිනයා’’ති. නවමං. 

10. දසමසුත්තං 

132. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, මිච්ඡත්තා. කතයම දස? මිච්ඡාදිට්ඨි, 
මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, 
මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡාසති, මිච්ඡාසමාධි, මිච්ඡාඤාණං, මිච්ඡාවිමුත්ති–ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, දසමිච්ඡත්තා’’ති.දසමං. 

11. එකාදසමසුත්තං 

133. ‘‘දසයියම, භික්ඛයව, සම්මත්තා. කතයම දස? සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 
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සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, සම්මාවිමුත්ති –
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, දසසම්මත්තා’’ති.එකාදසමං. 

පරිසුද්ධවග්ය ොතතියයො. 

(14) 4. සාධුවග්ය ො 

1. සාධුසුත්තං 

134. [අ. නි. 10.178] ‘‘සාධුඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අසාධුඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
ෙන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූෙ වයතො පච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසාධු? මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො, 
මිච්ඡාවාචා, මිච්ඡාකම්මන්යතො, මිච්ඡාආජීයවො, මිච්ඡාවායායමො, මිච්ඡාසති, 
මිච්ඡාසමාධි, මිච්ඡාඤාණං, මිච්ඡාවිමුත්ති – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අසාධු. 
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සාධු? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා
සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 
සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, සම්මාවිමුත්ති–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සාධූ’’ති.
පඨමං. 

2. අරියධම්මසුත්තං 

135. ‘‘අරියධම්මඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනරියධම්මඤ්ච.තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අනරියයො ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනරියයො
ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාවිමුත්ති–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියයොධම්යමො’’ති.දුතියං. 

3. අකුසලසුත්තං 

136. ‘‘අකුසලඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිකුසලඤ්ච.තං සුණාථ 
…යප.…කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අකුසලං? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති
– ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අකුසලං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කුසලං? 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කුසල’’න්ති.
තතියං. 

4. අත්ථසුත්තං 

137. ‘‘අත්ථඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනත්ථඤ්ච. තං 
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අනත්යථො? මිච්ඡාදිට්ඨි …යප.… 
මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනත්යථො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අත්යථො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අත්යථො’’ති. චතුත්ථං. 
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5. ධම්මසුත්තං 

138. ‘‘ධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අධම්මඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…
මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ධම්යමො’’ති.පඤ්චමං. 

6. සාසවසුත්තං 

139. ‘‘සාසවඤ්චයවො, භික්ඛයව, ධම්මංයදයසස්සාමිඅනාසවඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, සාසයවො ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සාසයවො
ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අනාසයවො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාවිමුත්ති–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනාසයවොධම්යමො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සාවජ්ජසුත්තං 

140. ‘‘සාවජ්ජඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි අනවජ්ජඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, සාවජ්යජො ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සාවජ්යජො
ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අනවජ්යජො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… 
සම්මාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අනවජ්යජොධම්යමො’’ති.සත්තමං. 

8. තපනීයසුත්තං 

141. ‘‘තපනීයඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි අතපනීයඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, තපනීයයො ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, තපනීයයො
ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අතපනීයයො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාවිමුත්ති–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අතපනීයයොධම්යමො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආචය ාමිසුත්තං 

142. ‘‘ආචය ාමිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි 
අපචය ාමිඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, ආචය ාමී 
ධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ආචය ාමී ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අපචය ාමී ධම්යමො? 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අපචය ාමී 
ධම්යමො’’ති.නවමං. 

10. දුක්ඛුද්රයසුත්තං 

143. ‘‘දුක්ඛුද්රයඤ්චයවො, භික්ඛයව, ධම්මංයදයසස්සාමි සුඛුද්රයඤ්ච.තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, දුක්ඛුද්රයයො ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛුද්රයයො 
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ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, සුඛුද්රයයො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…
සම්මාවිමුත්ති – අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සුඛුද්රයයොධම්යමො’’ති.දසමං. 

11. දුක්ඛවිපාකසුත්තං 

144. ‘‘දුක්ඛවිපාකඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි
සුඛවිපාකඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, දුක්ඛවිපායකො
ධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දුක්ඛවිපායකො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, සුඛවිපායකො ධම්යමො? 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛවිපායකො 
ධම්යමො’’ති.එකාදසමං. 

සාධුවග්ය ොචතුත්යථො. 

(15) 5. අරි වග්ය ො 

1. අරියමග් සුත්තං 

145. ‘‘අරියමග් ඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි
අනරියමග් ඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අනරියයො
මග්ය ො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අනරියයො මග්ය ො. කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො මග්ය ො? 
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියයො
මග්ය ො’’ති. පඨමං. 

2. කණ්හමග් සුත්තං 

146. ‘‘කණ්හමග් ඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි 
සුක්කමග් ඤ්ච.තංසුණාථ…යප.…කතයමො ච, භික්ඛයව, කණ්හමග්ය ො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කණ්හමග්ය ො.
කතයමොච, භික්ඛයව, සුක්කමග්ය ො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති–
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සුක්කමග්ය ො’’ති.දුතියං. 

3. සද්ධම්මසුත්තං 

147. ‘‘සද්ධම්මඤ්චයවො, භික්ඛයව, ධම්මංයදයසස්සාමි අසද්ධම්මඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමො? 
මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමො.
කතයමො ච, භික්ඛයව, සද්ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති –
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධම්යමො’’ති.තතියං. 

4. සප්පුරිසධම්මසුත්තං 

148. ‘‘සප්පුරිසධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි 
අසප්පුරිසධම්මඤ්ච. තං සුණාථ …යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසප්පුරිසධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො? 
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සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො’’ති.චතුත්ථං. 

5. උප්පායදතබ්බසුත්තං 

149. ‘‘උප්පායදතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න 
උප්පායදතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න
උප්පායදතබ්යබොධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, න උප්පායදතබ්යබො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
උප්පායදතබ්යබො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, උප්පායදතබ්යබො ධම්යමො’’ති.පඤ්චමං. 

6. ආයසවිතබ්බසුත්තං 

150. ‘‘ආයසවිතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න 
ආයසවිතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න
ආයසවිතබ්යබොධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, නආයසවිතබ්යබො ධම්යමො.කතයමොච, භික්ඛයව, ආයසවිතබ්යබො
ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ආයසවිතබ්යබොධම්යමො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ොයවතබ්බසුත්තං 

151. ‘‘ොයවතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
ොයවතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න
ොයවතබ්යබො ධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.… මිච්ඡාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, නොයවතබ්යබො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, ොයවතබ්යබො
ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ොයවතබ්යබො ධම්යමො’’ති.සත්තමං. 

8. බහුලීකාතබ්බසුත්තං 

152. ‘‘බහුලීකාතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
බහුලීකාතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න 
බහුලීකාතබ්යබොධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, න බහුලීකාතබ්යබො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
බහුලීකාතබ්යබොධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, බහුලීකාතබ්යබො ධම්යමො’’ති.අට්ඨමං. 

9. අනුස්සරිතබ්බසුත්තං 

153. ‘‘අනුස්සරිතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
අනුස්සරිතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න 
අනුස්සරිතබ්යබොධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, න අනුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
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අනුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාවිමුත්ති – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අනුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො’’ති.නවමං. 

10. සච්ඡිකාතබ්බසුත්තං 

154. ‘‘සච්ඡිකාතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
සච්ඡිකාතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න 
සච්ඡිකාතබ්යබොධම්යමො? මිච්ඡාදිට්ඨි…යප.…මිච්ඡාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, න සච්ඡිකාතබ්යබො ධම්යමො. කතයමො ච, භික්ඛයව, 
සච්ඡිකාතබ්යබොධම්යමො? සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාවිමුත්ති–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්යබො ධම්යමො’’ති.දසමං. 

අරියවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

4.  තුත්ථපණ්ණාසකං 

(16) 1. පුග් ලවග්ය ො 

1. යසවිතබ්බසුත්තං 

155. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො න
යසවිතබ්යබො. කතයමහි දසහි? මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො
යහොති, මිච්ඡාවායචොයහොති, මිච්ඡාකම්මන්යතොයහොති, මිච්ඡාආජීයවොයහොති, 
මිච්ඡාවායායමො යහොති, මිච්ඡාසති යහොති, මිච්ඡාසමාධි යහොති, මිච්ඡාඤාණී
යහොති, මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොපුග් යලොනයසවිතබ්යබො. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො යසවිතබ්යබො. 
කතයමහි දසහි? සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, 
සම්මාවායචො යහොති, සම්මාකම්මන්යතො යහොති, සම්මාආජීයවො යහොති, 
සම්මාවායායමොයහොති, සම්මාසතියහොති, සම්මාසමාධියහොති, සම්මාඤාණී
යහොති, සම්මාවිමුත්ති යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොපුග් යලොයසවිතබ්යබො’’ති. 

2-12. ෙජිතබ්බාදිසුත්තානි 

156-166. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො න 
ෙජිතබ්යබො…යප.… ෙජිතබ්යබො…යප.… න පයිරුපාසිතබ්යබො…
පයිරුපාසිතබ්යබො…යප.…නපුජ්යජො යහොති…පුජ්යජොයහොති…යප.…න
පාසංයසොයහොති…පාසංයසොයහොති…යප.…අ ාරයවොයහොති…ස ාරයවො 
යහොති…යප.… අප්පතිස්යසො යහොති… සප්පතිස්යසො යහොති…යප.… න
ආරාධයකො යහොති … ආරාධයකො යහොති…යප.… න විසුජ්ඣති…
විසුජ්ඣති…යප.… මානං නාධියෙොති… මානං අධියෙොති…යප. … 
පඤ්ඤායනවඩ්ඪති…පඤ්ඤාය වඩ්ඪති…යප.…. 
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‘‘බහුං අපුඤ්ඤං පසවති… බහුං පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි දසහි? 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, සම්මාවායචො යහොති, 
සම්මාකම්මන්යතො යහොති, සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාවායායමො යහොති, 
සම්මාසති යහොති, සම්මාසමාධි යහොති, සම්මාඤාණී යහොති, සම්මාවිමුත්ති
යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො
බහුංපුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

පුග් ලවග්ය ොපඨයමො. 

(17) 2. ජාණුස්යසොණිවග්ය ො 

1. බ්රාහ්මණපච්යචොයරොහණීසුත්තං 

167. යතන යඛොපනසමයයනජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණොතදහුයපොසයථ
සීසංන්හායතොනවංයඛොමයු ංනිවත්යථොඅල්ලකුසමුට්ඨිංආදාය ෙ වයතො
අවිදූයරඑකමන්තංඨියතොයහොති. 

අද්දසායඛොෙ වාජාණුස්යසොණිංබ්රාහ්මණංතදහුයපොසයථසීසංන්හාතං 
නවංයඛොමයු ංනිවත්ථංඅල්ලකුසමුට්ඨිංආදායඑකමන්තංඨිතං.දිස්වාන
ජාණුස්යසොණිං බ්රාහ්මණං එතදයවොච – ‘‘කිං නු ත්වං, බ්රාහ්මණ, 
තදහුයපොසයථ සීසංන්හායතො නවං යඛොමයු ං නිවත්යථො අල්ලකුසමුට්ඨිං
ආදාය එකමන්තං ඨියතො? කිං න්වජ්ජ බ්රාහ්මණකුලස්සා’’ති? 
‘‘පච්යචොයරොහණී, යෙොය ොතම, අජ්ජබ්රාහ්මණකුලස්සා’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී යහොතී’’ති? 
‘‘ඉධ, යෙොය ොතම, බ්රාහ්මණාතදහුයපොසයථසීසංන්හාතානවංයඛොමයු ං
නිවත්ථා අල්යලන ය ොමයයන පථවිං ඔපුඤ්ජිත්වා හරියතහි කුයසහි
පත්ථරිත්වා අන්තරා ච යවලං අන්තරා ච අ යා ාරං යසයයංකප්යපන්ති.
යත තං රත්තිං තික්ඛත්තුං පච්චුට්ඨාය පඤ්ජලිකා අග්ගිං නමස්සන්ති –
‘පච්යචොයරොහාම ෙවන්තං, පච්යචොයරොහාම ෙවන්ත’න්ති. බහුයකන ච
සප්පියතලනවනීයතනඅග්ගිං සන්තප්යපන්ති.තස්සාචරත්තියාඅච්චයයන
පණීයතනඛාදනීයයනයෙොජනීයයනබ්රාහ්මයණ සන්තප්යපන්ති.එවං, යෙො
ය ොතම, බ්රාහ්මණානංපච්යචොයරොහණීයහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී යහොති, 
අඤ්ඤථාචපනඅරියස්සවිනයයපච්යචොයරොහණීයහොතී’’ති. ‘‘යථාකථං 
පන, යෙොය ොතම, අරියස්සවිනයයපච්යචොයරොහණීයහොති? සාධුයමෙවං
ය ොතයමො තථා ධම්මං යදයසතු යථා අරියස්ස විනයය පච්යචොයරොහණී
යහොතී’’ති. 

‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, යෙො’’ති යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො ෙ වයතො පච්චස්යසොසි.
ෙ වාඑතදයවොච– 
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‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති – ‘පාණාතිපාතස්ස
යඛොපාපයකොවිපායකොදිට්යඨයචවධම්යමඅභිසම්පරායඤ්චා’ති.යසොඉති 
පටිසඞ්ඛායපාණාතිපාතංපජහති; පාණාතිපාතාපච්යචොයරොහති. 

…අදින්නාදානස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අදින්නාදානං පජහති; 
අදින්නාදානා පච්යචොයරොහති. 

…කායමසුමිච්ඡාචාරස්සයඛොපාපයකොවිපායකො–දිට්යඨයචවධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය කායමසුමිච්ඡාචාරං පජහති; 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පච්යචොයරොහති. 

…මුසාවාදස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මුසාවාදං පජහති; මුසාවාදා
පච්යචොයරොහති. 

…පිසුණාය වාචාය යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය පිසුණං වාචං පජහති; පිසුණාය
වාචායපච්යචොයරොහති. 

…ෙරුසාය වාචාය යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය ෙරුසං වාචං පජහති; ෙරුසාය
වාචාය පච්යචොයරොහති. 

…සම්ෙප්පලාපස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය සම්ෙප්පලාපං පජහති; 
සම්ෙප්පලාපා පච්යචොයරොහති. 

…අභිජ්ඣාය යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අභිජ්ඣං පජහති; අභිජ්ඣාය 
පච්යචොයරොහති. 

…බයාපාදස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම
අභිසම්පරායඤ්චාති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය බයාපාදං පජහති; බයාපාදා 
පච්යචොයරොහති. 

…මිච්ඡාදිට්ඨියා යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති; 
මිච්ඡාදිට්ඨියා පච්යචොයරොහති. එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, අරියස්ස විනයය
පච්යචොයරොහණීයහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, යෙො ය ොතම, බ්රාහ්මණානං පච්යචොයරොහණී යහොති, 
අඤ්ඤථා ච පන අරියස්ස විනයය පච්යචොයරොහණී යහොති. ඉමිස්සා, යෙො
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ය ොතම, අරියස්සවිනයය පච්යචොයරොහණියාබ්රාහ්මණානංපච්යචොයරොහණී
කලංනාග්ඝතියසොළසිං.අභික්කන්තං, යෙො ය ොතම…යප.…උපාසකංමං
ෙවංය ොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. පඨමං. 

2. අරියපච්යචොයරොහණීසුත්තං 

168. ‘‘අරියංයවො, භික්ඛයව, පච්යචොයරොහණිංයදයසස්සාමි.තං සුණාථ, 
සාධුකංමනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, ෙන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
ෙ වයතො පච්චස්යසොසුං. ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අරියා පච්යචොයරොහණී? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘පාණාතිපාතස්ස යඛො පාපයකො
විපායකො– දිට්යඨයචවධම්යමඅභිසම්පරායඤ්චා’ති.යසොඉතිපටිසඞ්ඛාය
පාණාතිපාතංපජහති; පාණාතිපාතාපච්යචොයරොහති. 

… ‘අදින්නාදානස්ස යඛො පාපයකො විපායකො – දිට්යඨ යචව ධම්යම 
අභිසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය අදින්නාදානං පජහති; 
අදින්නාදානා පච්යචොයරොහති. 

… ‘කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස යඛො පාපයකො විපායකො…යප.…
කායමසුමිච්ඡාචාරාපච්යචොයරොහති. 

… ‘මුසාවාදස්ස යඛො පාපයකො විපායකො…යප.… මුසාවාදා
පච්යචොයරොහති. 

… ‘පිසුණායවාචායයඛොපාපයකොවිපායකො…යප.…පිසුණායවාචාය 
පච්යචොයරොහති. 

… ‘ෙරුසාය වාචාය යඛො පාපයකො විපායකො…යප.…ෙරුසාය වාචාය 
පච්යචොයරොහති. 

… ‘සම්ෙප්පලාපස්ස යඛො පාපයකො විපායකො…යප.… සම්ෙප්පලාපා 
පච්යචොයරොහති. 

… ‘අභිජ්ඣාය යඛො පාපයකො විපායකො…යප.… අභිජ්ඣාය
පච්යචොයරොහති. 

… ‘බයාපාදස්ස යඛො පාපයකො විපායකො…යප.… බයාපාදා
පච්යචොයරොහති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අරියා පච්යචොයරොහණී? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘මිච්ඡාදිට්ඨියායඛොපාපයකොවිපායකො
දිට්යඨයචවධම්යම අභිසම්පරායඤ්චා’ති.යසොඉතිපටිසඞ්ඛායමිච්ඡාදිට්ඨිං
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පජහති; මිච්ඡාදිට්ඨියා පච්යචොයරොහති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියා
පච්යචොයරොහණී’’ති.දුතියං. 

3. සඞ් ාරවසුත්තං 

169. [අ. නි. 10.117] අථ යඛො සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො යයන ෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
සඞ් ාරයවොබ්රාහ්මයණොෙ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිං නු යඛො, යෙො ය ොතම, ඔරිමං තීරං, කිං පාරිමං තීර’’න්ති? 
‘‘පාණාතිපායතොයඛො, බ්රාහ්මණ, ඔරිමංතීරං, පාණාතිපාතායවරමණීපාරිමං
තීරං. අදින්නාදානං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඔරිමං තීරං, අදින්නාදානා යවරමණී
පාරිමංතීරං. කායමසුමිච්ඡාචායරොඔරිමංතීරං, කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණී
පාරිමංතීරං.මුසාවායදො ඔරිමංතීරං, මුසාවාදායවරමණීපාරිමංතීරං.පිසුණා
වාචාඔරිමංතීරං, පිසුණායවාචාය යවරමණීපාරිමංතීරං.ෙරුසාවාචාඔරිමං
තීරං, ෙරුසාය වාචාය යවරමණී පාරිමං තීරං. සම්ෙප්පලායපො ඔරිමං තීරං, 
සම්ෙප්පලාපා යවරමණී පාරිමං තීරං. අභිජ්ඣා ඔරිමං තීරං, අනභිජ්ඣා
පාරිමං තීරං. බයාපායදො ඔරිමං තීරං, අබයාපායදො පාරිමං තීරං. මිච්ඡාදිට්ඨි
ඔරිමංතීරං, සම්මාදිට්ඨිපාරිමංතීරං.ඉදංයඛො, බ්රාහ්මණ, ඔරිමං තීරං, ඉදං
පාරිමංතීරන්ති. 

‘‘අප්පකා යතමනුස්යසසු, යයජනාපාර ාමියනො; 
අථායං ඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

‘‘යයචයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යමධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හංධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංොයවථපණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසං සම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තං සුොවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජුතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා’’ති.තතියං; 

4. ඔරිමසුත්තං 

170. ‘‘ඔරිමඤ්ච, භික්ඛයව, තීරං යදයසස්සාමි පාරිමඤ්ච තීරං. තං
සුණාථ…යප.…කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඔරිමංතීරං, කතමඤ්චපාරිමංතීරං? 
පාණාතිපායතො, භික්ඛයව, ඔරිමංතීරං, පාණාතිපාතායවරමණීපාරිමංතීරං.
අදින්නාදානං ඔරිමං තීරං, අදින්නාදානා යවරමණී පාරිමං තීරං.
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කායමසුමිච්ඡාචායරොඔරිමංතීරං, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණීපාරිමංතීරං.
මුසාවායදොඔරිමංතීරං, මුසාවාදායවරමණීපාරිමංතීරං.පිසුණා වාචාඔරිමං
තීරං, පිසුණාය වාචාය යවරමණී පාරිමං තීරං. ෙරුසා වාචා ඔරිමං තීරං, 
ෙරුසාය වාචාය යවරමණී පාරිමං තීරං. සම්ෙප්පලායපො ඔරිමං තීරං, 
සම්ෙප්පලාපා යවරමණී පාරිමං තීරං. අභිජ්ඣා ඔරිමං තීරං, අනභිජ්ඣා
පාරිමං තීරං. බයාපායදො ඔරිමං තීරං, අබයාපායදො පාරිමං තීරං. මිච්ඡාදිට්ඨි
ඔරිමංතීරං, සම්මාදිට්ඨිපාරිමංතීරං.ඉදංයඛො, භික්ඛයව, ඔරිමංතීරං, ඉදං
පාරිමං තීරන්ති. 

‘‘අප්පකා යතමනුස්යසසු, යයජනා පාර ාමියනො; 
අථායංඉතරාපජා, තීරයමවානුධාවති. 

‘‘යයචයඛොසම්මදක්ඛායත, ධම්යමධම්මානුවත්තියනො; 
යතජනාපාරයමස්සන්ති, මච්චුයධයයංසුදුත්තරං. 

‘‘කණ්හං ධම්මංවිප්පහාය, සුක්කංොයවථ පණ්ඩියතො; 
ඔකාඅයනොකමා ම්ම, වියවයකයත්ථදූරමං. 

‘‘තත්රාභිරතිමිච්යඡයය, හිත්වාකායමඅකිඤ්චයනො; 
පරියයොදයපයයඅත්තානං, චිත්තක්යලයසහිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයසං සම්යබොධියඞ්ය සු, සම්මාචිත්තං සුොවිතං; 
ආදානපටිනිස්සග්ය , අනුපාදායයයරතා; 
ඛීණාසවාජුතිමන්යතො, යතයලොයකපරිනිබ්බුතා’’ති.චතුත්ථං; 

5. පඨමඅධම්මසුත්තං 

171. [අ.නි.10.113] ‘‘අධම්යමොච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබොඅනත්යථො
ච; ධම්යමො ච යවදිතබ්යබො අත්යථො ච. අධම්මඤ්ච විදිත්වා අනත්ථඤ්ච, 
ධම්මඤ්චවිදිත්වාඅත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො ච අනත්යථො ච? පාණාතිපායතො, 
අදින්නාදානං, කායමසුමිච්ඡාචායරො, මුසාවායදො, පිසුණාවාචා, ෙරුසාවාචා, 
සම්ෙප්පලායපො, අභිජ්ඣා, බයාපායදො, මිච්ඡාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අධම්යමො චඅනත්යථොච. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, ධම්යමොචඅත්යථොච? පාණාතිපාතායවරමණී, 
අදින්නාදානා යවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, මුසාවාදා යවරමණී, 
පිසුණාය වාචාය යවරමණී, ෙරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ෙප්පලාපා
යවරමණී, අනභිජ්ඣා, අබයාපායදො, සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ධම්යමොචඅත්යථොච. 
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‘‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො අනත්යථො ච; ධම්යමො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාඅනත්ථඤ්ච, ධම්මඤ්චවිදිත්වා 
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, ඉතියංතං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියඅධම්මසුත්තං 

172. ‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා
අත්ථඤ්චයථාධම්යමො යථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බ’’න්ති.ඉදමයවොච
ෙ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඋට්ඨායාසනාවිහාරං පාවිසි. 

අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො එතදයහොසි –
‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබොධම්යමොච; අනත්යථොචයවදිතබ්යබොඅත්යථොච.
අධම්මඤ්ච විදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වාඅත්ථඤ්චයථාධම්යමො
යථා අත්යථො තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. යකො නු යඛො ඉමස්ස ෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරනඅත්ථං විෙයජයයා’’ති? 

අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්ොවියතො ච විඤ්ඤූනං 
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස ෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විෙජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො
යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථං පුච්යඡයයාම. යථා යනො ආයස්මා මහාකච්චායනො බයාකරිස්සති 
තථානංධායරස්සාමා’’ති. 

අථ යඛො යත භික්ඛූ යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනන සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ ආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො කච්චාන, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං 
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– 
‘අධම්යමොච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබොධම්යමොච; අනත්යථොචයවදිතබ්යබො
අත්යථො ච. අධම්මඤ්ච විදිත්වා ධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්ච විදිත්වා අත්ථඤ්ච
යථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. 
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‘‘යතසං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො
එතදයහොසි – ‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථං අවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–
අධම්යමො ච, භික්ඛයව…යප.… තථා පටිපජ්ජිතබ්බන්ති. යකො නු යඛො
ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං
අවිෙත්තස්ස විත්ථායරනඅත්ථංවිෙයජයයා’ති? 

‘‘යතසං යනො, ආවුයසො, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්ොවියතො ච විඤ්ඤූනං 
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස ෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විෙජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො
යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම. යථා යනො ආයස්මා මහාකච්චායනො
බයාකරිස්සති තථානංධායරස්සාමා’ති.විෙජතුආයස්මාමහාකච්චායනො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසො සාරත්ථියකො සාරං  යවසී
සාරපරියයසනං චරමායනො මහයතො රුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො සාරවයතො
අතික්කම්යමවමූලංඅතික්කම්මඛන්ධං සාඛාපලායසසාරංපරියයසිතබ්බං
මඤ්යඤයය. එවංසම්පදමිදං ආයස්මන්තානං සත්ථරි සම්මුඛීභූයත තං
ෙ වන්තංඅතිසිත්වාඅම්යහඑතමත්ථංපටිපුච්ඡිතබ්බංමඤ්ඤථ [මඤ්යඤථ
(සී.අ, මඤ්යඤයයාථ (ක.අ]. යසො හාවුයසො, ෙ වා ජානං ජානාති පස්සං
පස්සති චක්ඛුභූයතො ඤාණභූයතො ධම්මභූයතො බ්රහ්මභූයතො වත්තා පවත්තා 
අත්ථස්ස නින්යනතා අමතස්ස දාතා ධම්මස්සාමී තථා යතො. යසො යචව
පයනතස්ස කායලො අයහොසි යං තුම්යහ ෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ. යථා යවො ෙ වා බයාකයරයය තථා නං
ධායරයයාථා’’ති. 

‘‘අද්ධා, ආවුයසො කච්චාන, ෙ වා ජානං ජානාති පස්සං පස්සති 
චක්ඛුභූයතොඤාණභූයතොධම්මභූයතොබ්රහ්මභූයතොවත්තාපවත්තාඅත්ථස්ස
නින්යනතා අමතස්ස දාතා ධම්මස්සාමී තථා යතො. යසො යචව පයනතස්ස
කායලො අයහොසි යං මයං ෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං
පටිපුච්යඡයයාම. යථා යනො ෙ වා බයාකයරයය තථානං ධායරයයාම. අපි
චායස්මා මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්ොවියතො ච
විඤ්ඤූනංසබ්රහ්මචාරීනං.පයහොතිචායස්මාමහාකච්චායනොඉමස්සෙ වතා 
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විෙජිතුං. විෙජතායස්මා මහාකච්චායනො අ රුං
කරිත්වා’’ති. 
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‘‘යතන හාවුයසො, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස 
පච්චස්යසොසුං.අථායස්මාමහාකච්චායනොඑතදයවොච– 

‘‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වා උට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– ‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො…යප.…තථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. 

‘‘කතයමො, චාවුයසො, අධම්යමො; කතයමො ච ධම්යමො? කතයමො ච
අනත්යථො, කතයමො ච අත්යථො? ‘‘පාණාතිපායතො, ආවුයසො, අධම්යමො; 
පාණාතිපාතා යවරමණී ධම්යමො; යය ච පාණාතිපාතපච්චයා අයනයක
පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං අනත්යථො; පාණාතිපාතා 
යවරමණිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයං
අත්යථො. 

‘‘අදින්නාදානං, ආවුයසො, අධම්යමො; අදින්නාදානා යවරමණී ධම්යමො; 
යය ච අදින්නාදානපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, 
අයං අනත්යථො; අදින්නාදානා යවරමණිපච්චයා ච අයනයකකුසලාධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචායරො, ආවුයසො, අධම්යමො; කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණී ධම්යමො; යය ච කායමසුමිච්ඡාචාරපච්චයා අයනයක පාපකා
අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං අනත්යථො; කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, අයං
අත්යථො. 

‘‘මුසාවායදො, ආවුයසො, අධම්යමො; මුසාවාදා යවරමණී ධම්යමො; යය ච 
මුසාවාදපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; මුසාවාදා යවරමණිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘පිසුණාවාචා, ආවුයසො, අධම්යමො; පිසුණායවාචායයවරමණීධම්යමො; 
යය ච පිසුණාවාචාපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, 
අයංඅනත්යථො; පිසුණාය වාචායයවරමණිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘ෙරුසා වාචා, ආවුයසො, අධම්යමො; ෙරුසායවාචාය යවරමණීධම්යමො; 
යයචෙරුසාවාචාපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්ෙවන්ති, අයං 
අනත්යථො; ෙරුසාය වාචාය යවරමණිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා
ොවනාපාරිපූරිං  ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 
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‘‘සම්ෙප්පලායපො, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්ෙප්පලාපායවරමණීධම්යමො; 
යය ච සම්ෙප්පලාපපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, 
අයං අනත්යථො; සම්ෙප්පලාපායවරමණිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මා 
ොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘අභිජ්ඣා, ආවුයසො, අධම්යමො; අනභිජ්ඣා ධම්යමො; යය ච 
අභිජ්ඣාපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; අනභිජ්ඣාපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘බයාපායදො, ආවුයසො, අධම්යමො; අබයාපායදො ධම්යමො; යය ච 
බයාපාදපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; අබයාපාදපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයංඅත්යථො. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි, ආවුයසො, අධම්යමො; සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො; යය ච 
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘‘යං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථං අවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො– අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො…යප.… තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. ඉමස්ස යඛො
අහං, ආවුයසො, ෙ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන
අත්ථං අවිෙත්තස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි.ආකඞ්ඛමානාචපන
තුම්යහ, ආවුයසො, ෙ වන්තංයයව උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං
පටිපුච්යඡයයාථ.යථායනොෙ වාබයාකයරොතිතථා නංධායරයයාථා’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයතභික්ඛූආයස්මයතොමහාකච්චානස්සොසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනායයනෙ වායතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූෙ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘යං යඛො යනො, ෙන්යත, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං උද්දිසිත්වා 
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනා විහාරංපවිට්යඨො– ‘අධම්යමො
ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො…යප.…තථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති. 

‘‘යතසං යනො, ෙන්යත, අම්හාකං අචිරපක්කන්තස්ස ෙ වයතො
එතදයහොසි – ‘ඉදං යඛො යනො, ආවුයසො, ෙ වා සංඛිත්යතන උද්යදසං
උද්දිසිත්වාවිත්ථායරනඅත්ථං අවිෙජිත්වාඋට්ඨායාසනාවිහාරංපවිට්යඨො–
‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො…යප.… තථා පටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති.
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යකො නු යඛො ඉමස්ස ෙ වතා සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස
විත්ථායරනඅත්ථංඅවිෙත්තස්සවිත්ථායරනඅත්ථං විෙයජයයා’ති? 

‘‘යතසං යනො, ෙන්යත, අම්හාකං එතදයහොසි – ‘අයං යඛො ආයස්මා 
මහාකච්චායනො සත්ථු යචව සංවණ්ණියතො, සම්ොවියතො ච විඤ්ඤූනං
සබ්රහ්මචාරීනං. පයහොති චායස්මා මහාකච්චායනො ඉමස්ස ෙ වතා
සංඛිත්යතන උද්යදසස්ස උද්දිට්ඨස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිෙත්තස්ස
විත්ථායරන අත්ථං විෙජිතුං. යංනූන මයං යයනායස්මා මහාකච්චායනො
යතනුපසඞ්කයමයයාම; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං
එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාම. යථා යනො ආයස්මා මහාකච්චායනො
බයාකරිස්සති තථානංධායරස්සාමා’ති. 

‘‘අථ යඛො මයං, ෙන්යත, යයනායස්මා මහාකච්චායනො 
යතනුපසඞ්කමිම්හා; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානං එතමත්ථං
අපුච්ඡිම්හා. යතසං යනො, ෙන්යත, ආයස්මතා මහාකච්චායනන ඉයමහි
අක්ඛයරහි ඉයමහිපයදහිඉයමහිබයඤ්ජයනහිඅත්යථොසුවිෙත්යතො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛයව! පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, මහාකච්චායනො. 
මහාපඤ්යඤො, භික්ඛයව, මහාකච්චායනො. මං යචපි තුම්යහ, භික්ඛයව, 
උපසඞ්කමිත්වා එතමත්ථං පටිපුච්යඡයයාථ, අහම්පි යචතං එවයමවං
බයාකයරයයං යථා තං මහාකච්චායනන බයාකතං. එයසො යචව තස්ස
අත්යථො.එවඤ්චනංධායරයයාථා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියඅධම්මසුත්තං 

173. ‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච. අධම්මඤ්ච විදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථා පටිපජ්ජිතබ්බං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අධම්යමො, කතයමො ච ධම්යමො; කතයමො ච
අනත්යථො, කතයමො ච අත්යථො? පාණාතිපායතො, භික්ඛයව, අධම්යමො; 
පාණාතිපාතා යවරමණී ධම්යමො; යය ච පාණාතිපාතපච්චයා අයනයක
පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං අනත්යථො; පාණාතිපාතා 
යවරමණිපච්චයාචඅයනයකකුසලාධම්මාොවනාපාරිපූරිං ච්ඡන්ති, අයං
අත්යථො. 

‘‘අදින්නාදානං, භික්ඛයව, අධම්යමො; අදින්නාදානායවරමණීධම්යමො… 
කායමසුමිච්ඡාචායරො, භික්ඛයව, අධම්යමො; කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී
ධම්යමො…මුසාවායදො, භික්ඛයව, අධම්යමො; මුසාවාදා යවරමණීධම්යමො…
පිසුණා වාචා, භික්ඛයව, අධම්යමො; පිසුණාය වාචාය යවරමණී ධම්යමො…
ෙරුසා වාචා, භික්ඛයව, අධම්යමො; ෙරුසාය වාචාය යවරමණී ධම්යමො…
සම්ෙප්පලායපො, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්ෙප්පලාපා යවරමණී ධම්යමො…
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අභිජ්ඣා, භික්ඛයව, අධම්යමො; අනභිජ්ඣා ධම්යමො…බයාපායදො, භික්ඛයව, 
අධම්යමො; අබයාපායදොධම්යමො…. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි, භික්ඛයව, අධම්යමො; සම්මාදිට්ඨි ධම්යමො; යය ච
මිච්ඡාදිට්ඨිපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්ෙවන්ති, අයං
අනත්යථො; සම්මාදිට්ඨිපච්චයා ච අයනයක කුසලා ධම්මා ොවනාපාරිපූරිං
 ච්ඡන්ති, අයං අත්යථො. 

‘‘‘අධම්යමො ච, භික්ඛයව, යවදිතබ්යබො ධම්යමො ච; අනත්යථො ච 
යවදිතබ්යබොඅත්යථොච.අධම්මඤ්චවිදිත්වාධම්මඤ්ච, අනත්ථඤ්චවිදිත්වා 
අත්ථඤ්චයථාධම්යමොයථාඅත්යථොතථාපටිපජ්ජිතබ්බ’න්ති, ඉතියංතං
වුත්තං, ඉදයමතංපටිච්චවුත්ත’’න්ති.සත්තමං. 

8. කම්මනිදානසුත්තං 

174. ‘‘පාණාතිපාතම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධංවදාමි– යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘අදින්නාදානම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධංවදාමි– යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘මුසාවාදම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘පිසුණවාචම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘ෙරුසවාචම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘සම්ෙප්පලාපම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘අභිජ්ඣම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘බයාපාදම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිම්පාහං, භික්ඛයව, තිවිධං වදාමි – යලොෙයහතුකම්පි, 
යදොසයහතුකම්පි, යමොහයහතුකම්පි. ඉති යඛො, භික්ඛයව, යලොයෙො 
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කම්මනිදානසම්ෙයවො, යදොයසො කම්මනිදානසම්ෙයවො, යමොයහො
කම්මනිදානසම්ෙයවො. යලොෙක්ඛයා කම්මනිදානසඞ්ඛයයො, යදොසක්ඛයා
කම්මනිදානසඞ්ඛයයො, යමොහක්ඛයාකම්මනිදානසඞ්ඛයයො’’ති. අට්ඨමං. 

9. පරික්කමනසුත්තං 

175. ‘‘සපරික්කමයනො අයං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො
අපරික්කමයනො. කථඤ්ච, භික්ඛයව, සපරික්කමයනො අයං ධම්යමො, නායං 
ධම්යමො අපරික්කමයනො? පාණාතිපාතිස්ස, භික්ඛයව, පාණාතිපාතා
යවරමණී පරික්කමනං යහොති. අදින්නාදායිස්ස, භික්ඛයව, අදින්නාදානා
යවරමණී පරික්කමනං යහොති. කායමසුමිච්ඡාචාරිස්ස, භික්ඛයව, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී පරික්කමනං යහොති. මුසාවාදිස්ස, භික්ඛයව, 
මුසාවාදායවරමණීපරික්කමනංයහොති.පිසුණවාචස්ස, භික්ඛයව, පිසුණාය
වාචාය යවරමණී පරික්කමනං යහොති. ෙරුසවාචස්ස, භික්ඛයව, ෙරුසාය
වාචාය යවරමණී පරික්කමනං යහොති. සම්ෙප්පලාපිස්ස, භික්ඛයව, 
සම්ෙප්පලාපා යවරමණී පරික්කමනං යහොති. අභිජ්ඣාලුස්ස, භික්ඛයව, 
අනභිජ්ඣා පරික්කමනං යහොති. බයාපන්නචිත්තස්ස [බයාපාදස්ස (සී. .). 
ක.අ, බයාපන්නස්ස (සයා.අ], භික්ඛයව, අබයාපායදො පරික්කමනං යහොති. 
මිච්ඡාදිට්ඨිස්ස, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි පරික්කමනං යහොති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, සපරික්කමයනොඅයංධම්යමො, නායංධම්යමොඅපරික්කමයනො’’ති.
නවමං. 

10. චුන්දසුත්තං 

176. එවංයමසුතං–එකං සමයංෙ වාපාවායං [චම්පායං(ක.සී.අදී.
නි. 2.189 පස්සිතබ්බං] විහරති චුන්දස්සකම්මාරපුත්තස්ස අම්බවයන. අථ
යඛොචුන්යදොකම්මාරපුත්යතොයයනෙ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ෙ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්නංයඛොචුන්දං
කම්මාරපුත්තංෙ වාඑතදයවොච–‘‘කස්සයනො ත්වං, චුන්ද, යසොයචයයානි
යරොයචසී’’ති? ‘‘බ්රාහ්මණා, ෙන්යත, පච්ඡාභූමකා කමණ්ඩලුකා
යසවාලමාලිකා [යසවාලමාලකා (සී. සයා. .).අ] අග්ගිපරිචාරිකා
උදයකොයරොහකා යසොයචයයානි පඤ්ඤයපන්ති; යතසාහං යසොයචයයානි 
යරොයචමී’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, චුන්ද, බ්රාහ්මණා පච්ඡාභූමකා කමණ්ඩලුකා 
යසවාලමාලිකා අග්ගිපරිචාරිකා උදයකොයරොහකා යසොයචයයානි
පඤ්ඤයපන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, ෙන්යත, බ්රාහ්මණා පච්ඡාභූමකා කමණ්ඩලුකා
යසවාලමාලිකා අග්ගිපරිචාරිකා උදයකොයරොහකා. යත සාවකං [සාවයක
(සයා. ක.අ] එවං සමාදයපන්ති – ‘එහි ත්වං, අම්යෙො පුරිස, කාලස්යසව 
[සකාලස්යසව (සයා.අ] උට්ඨහන්යතොව [උට්ඨහන්යතො (සයා.අ, 
වුට්ඨහන්යතොව (.). ක.අ] සයනම්හා පථවිංආමයසයයාසි; යනො යච පථවිං 
ආමයසයයාසි, අල්ලානි ය ොමයානි ආමයසයයාසි; යනො යච අල්ලානි 
ය ොමයානිආමයසයයාසි, හරිතානිතිණානිආමයසයයාසි; යනොයචහරිතානි 
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තිණානිආමයසයයාසි, අග්ගිංපරිචයරයයාසි; යනොයචඅග්ගිංපරිචයරයයාසි, 
පඤ්ජලියකො ආදිච්චං නමස්යසයයාසි; යනො යච පඤ්ජලියකො ආදිච්චං
නමස්යසයයාසි, සායතතියකංඋදකංඔයරොයහයයාසී’ති.එවංයඛො, ෙන්යත, 
බ්රාහ්මණා පච්ඡාභූමකා කමණ්ඩලුකා යසවාලමාලිකා අග්ගිපරිචාරිකා
උදයකොයරොහකා යසොයචයයානි පඤ්ඤයපන්ති; යතසාහං යසොයචයයානි
යරොයචමී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, චුන්ද, බ්රාහ්මණා පච්ඡාභූමකා කමණ්ඩලුකා 
යසවාලමාලිකා අග්ගිපරිචාරිකා උදයකොයරොහකා යසොයචයයානි
පඤ්ඤයපන්ති, අඤ්ඤථා ච පන අරියස්ස විනයය යසොයචයයං යහොතී’’ති.
‘‘යථාකථංපන, ෙන්යත, අරියස්සවිනයයයසොයචයයංයහොති? සාධුයම, 
ෙන්යත, ෙ වා තථා ධම්මං යදයසතු යථා අරියස්ස විනයය යසොයචයයං
යහොතී’’ති. 

‘‘යතන හි, චුන්ද, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; ොසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, ෙන්යත’’ති යඛො චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො ෙ වයතො පච්චස්යසොසි.
ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘තිවිධං යඛො, චුන්ද, කායයන අයසොයචයයං යහොති; චතුබ්බිධං වාචාය 
අයසොයචයයංයහොති; තිවිධංමනසාඅයසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, චුන්ද, තිවිධං කායයන අයසොයචයයං යහොති? ‘‘ඉධ, චුන්ද, 
එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති ලුද්යදො යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො
අදයාපන්යනො සබ්බපාණභූයතසු [පාණභූයතසු(ක.අ]. 

‘‘අදින්නාදායී යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා 
අරඤ්ඤ තංවාතංඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතංආදාතායහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති. යා තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා 
මාතාපිතුරක්ඛිතා [නත්ථි සී. සයා. .). යපොත්ථයකසු] ොතුරක්ඛිතා
ෙගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා ය ොත්තරක්ඛිතා [නත්ථි සී. සයා. .).
යපොත්ථයකසු] ධම්මරක්ඛිතා සසාමිකා සපරිදණ්ඩා අන්තමයසො 
මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති. එවං යඛො, 
චුන්ද, තිවිධංකායයනඅයසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, චුන්ද, චතුබ්බිධං වාචාය අයසොයචයයං යහොති? ඉධ, චුන්ද, 
එකච්යචො මුසාවාදී යහොති. සෙග් යතො වා පරිසග් යතො වා 
ඤාතිමජ්ඣ යතොවාපූ මජ්ඣ යතොවාරාජකුලමජ්ඣ යතොවාඅභිනීයතො
සක්ඛිපුට්යඨො– ‘එහම්යෙො පුරිස, යංජානාසිතංවයදහී’ති [යසො අජානංවා
අහං ජානාමීති, ජානං වා අහං න ජානාමීති, අපස්සං වා අහං පස්සාමීති, 
පස්සං වා අහං න පස්සාමීති (.). ක.අ එවමුපරිපි], යසො අජානං වා ආහ
‘ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ ‘න ජානාමී’ති; අපස්සං වා ආහ ‘පස්සාමී’ති, 
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පස්සංවාආහ‘නපස්සාමී’ති [යසොඅජානංවාඅහංජානාමීති, ජානංවාඅහං
නජානාමීති, අපස්සං වා අහං පස්සාමීති, පස්සං වා අහංනපස්සාමීති (.).
ක.අ එවමුපරිපි]. ඉති අත්තයහතු වා පරයහතු වාආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා
සම්පජානමුසා ොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණවායචො යහොති. ඉයතො සුත්වා අමුත්ර අක්ඛාතා ඉයමසං යෙදාය, 
අමුත්ර වා සුත්වා ඉයමසං අක්ඛාතා අමූසං යෙදාය. ඉති සමග් ානං වා
යෙත්තා [යෙදාතා (ක.අ], භින්නානං වා අනුප්පදාතා, වග් ාරායමො
වග් රයතොවග් නන්දීවග් කරණිංවාචංොසිතායහොති. 

‘‘ෙරුසවායචො යහොති. යා සා වාචා අණ්ඩකා කක්කසා පරකටුකා 
පරාභිසජ්ජනීයකොධසාමන්තාඅසමාධිසංවත්තනිකා, තථාරූපිංවාචංොසිතා
යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලා.) යහොති අකාලවාදී අභූතවාදී අනත්ථවාදී අධම්මවාදී 
අවිනයවාදී; අනිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති අකායලන අනපයදසං
අපරියන්තවතිං අනත්ථසංහිතං. එවං යඛො, චුන්ද, චතුබ්බිධං වාචාය
අයසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, චුන්ද, තිවිධං මනසා අයසොයචයයං යහොති? ඉධ, චුන්ද, 
එකච්යචො අභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං
අභිජ්ඣාතා [අභිජ්ඣිතා(ක.අම.නි.1.440පස්සිතබ්බං] යහොති–‘අයහොවත
යං පරස්සතංමමස්සා’ති. 

‘‘බයාපන්නචිත්යතො යහොති පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා 
හඤ්ඤන්තු වා බජ්ඣන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා
අයහසු’න්ති [මාවාඅයහසුංඉතිවාති(සී..).ක.අ]. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතදස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි
යිට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි සුකටදුක්කටානං [නත්යථත්ථ පාඨයෙයදො] 
කම්මානං ෙලං විපායකො, නත්ථි අයං යලොයකො, නත්ථි පයරො යලොයකො, 
නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක
සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තාසම්මාපටිපන්නායය ඉමඤ්චයලොකංපරඤ්ච
යලොකංසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවයදන්තී’ති.එවංයඛො, චුන්ද, මනසා
තිවිධංඅයසොයචයයං යහොති. 

‘‘ඉයම යඛො, චුන්ද, දස අකුසලකම්මපථා [අකුසලා කම්මපථා (?)]. 
ඉයමහි යඛො, චුන්ද, දසහි අකුසයලහි කම්මපයථහි සමන්නා යතො
කාලස්යසව උට්ඨහන්යතොව සයනම්හා පථවිං යචපි ආමසති, අසුචියයව
යහොති; යනොයචපිපථවිංආමසති, අසුචියයවයහොති. 
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‘‘අල්ලානි යචපි ය ොමයානි ආමසති, අසුචියයව යහොති; යනො යචපි
අල්ලානි ය ොමයානිආමසති, අසුචියයවයහොති. 

‘‘හරිතානියචපිතිණානිආමසති, අසුචියයවයහොති; යනොයචපිහරිතානි 
තිණානිආමසති, අසුචියයවයහොති. 

‘‘අග්ගිං යචපි පරිචරති, අසුචියයව යහොති, යනො යචපි අග්ගිං පරිචරති, 
අසුචියයවයහොති. 

‘‘පඤ්ජලියකො යචපි ආදිච්චං නමස්සති, අසුචියයව යහොති; යනො යචපි 
පඤ්ජලියකොආදිච්චංනමස්සති, අසුචියයවයහොති. 

‘‘සායතතියකං යචපි උදකං ඔයරොහති, අසුචියයව යහොති; යනො යචපි
සායතතියකං උදකං ඔයරොහති, අසුචියයව යහොති. තං කිස්ස යහතු? ඉයම, 
චුන්ද, දස අකුසලකම්මපථා අසුචීයයව [අසුචිච්යචව (සයා.අ] යහොන්ති
අසුචිකරණාච. 

‘‘ඉයමසං පන, චුන්ද, දසන්නං අකුසලානං කම්මපථානං
සමන්නා මනයහතු නිරයයො පඤ්ඤායති, තිරච්ඡානයයොනි පඤ්ඤායති, 
යපත්තිවිසයයොපඤ්ඤායති, යාවා [යාච(ක.අ] පනඤ්ඤාපිකාචිදුග් තියයො 
[දුග් තියහොති(සයා.ක.අ]. 

‘‘තිවිධං යඛො, චුන්ද, කායයන යසොයචයයං යහොති; චතුබ්බිධං වාචාය 
යසොයචයයංයහොති; තිවිධංමනසායසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථං, චුන්ද, තිවිධංකායයනයසොයචයයං යහොති? ඉධ, චුන්ද, එකච්යචො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො 
නිහිතසත්යථො, ලජ්ජීදයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති. යංතං පරස්ස
පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා අරඤ්ඤ තං වා, න තං අදින්නං [තං
නාදින්නං(ක.සී., ම.නි.1.441)] යථයයසඞ්ඛාතංආදාතා යහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති යා
තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතාමාතාපිතුරක්ඛිතා ොතුරක්ඛිතා ෙගිනිරක්ඛිතා
ඤාතිරක්ඛිතා ය ොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සසාමිකා සපරිදණ්ඩා
අන්තමයසො මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු න චාරිත්තං ආපජ්ජිතා
යහොති.එවංයඛො, චුන්ද, තිවිධංකායයනයසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, චුන්ද, චතුබ්බිධං වාචාය යසොයචයයං යහොති? ඉධ, චුන්ද, 
එකච්යචො මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති. සෙග් යතො වා
පරිසග් යතො වා ඤාතිමජ්ඣ යතො වා පූ මජ්ඣ යතො වා
රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අභිනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො – ‘එහම්යෙො පුරිස, යං
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ජානාසි තං වයදහී’ති, යසො අජානං වාආහ ‘න ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ 
‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ‘නපස්සාමී’ති, පස්සංවාආහ‘පස්සාමී’ති.ඉති 
අත්තයහතු වා පරයහතු වා ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා න සම්පජානමුසා
ොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණං වාචං පහාය, පිසුණායවාචාය පටිවිරයතො යහොති –න ඉයතො 
සුත්වාඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයෙදාය, නඅමුත්රවාසුත්වාඉයමසංඅක්ඛාතා
අමූසං යෙදාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා
සමග් ාරායමො සමග් රයතො සමග් නන්දී සමග් කරණිං වාචං ොසිතා
යහොති. 

‘‘ෙරුසංවාචං පහාය, ෙරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති.යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා, තථාරූපිංවාචංොසිතා යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලාපං පහාය, සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී
භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී; නිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති
කායලනසාපයදසංපරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං.එවංයඛො, චුන්ද, චතුබ්බිධං
වාචායයසොයචයයංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, චුන්ද, තිවිධං මනසා යසොයචයයං යහොති? ඉධ, චුන්ද, 
එකච්යචො අනභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං 
අනභිජ්ඣිතායහොති–‘අයහොවතයංපරස්සතංමමස්සා’ති. 

‘‘අබයාපන්නචිත්යතො යහොති අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා
අයවරා යහොන්තු [ඉදං පදං සී. සයා. .). යපොත්ථයකසුනත්ථි, තථා ම. නි.
1.441] අබයාපජ්ජා, අනීඝාසුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’ති. 

‘‘සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි
යිට්ඨං, අත්ථිහුතං, අත්ථිසුකටදුක්කටානංකම්මානංෙලං විපායකො, අත්ථි
අයංයලොයකො, අත්ථිපයරොයලොයකො, අත්ථිමාතා, අත්ථිපිතා, අත්ථි සත්තා
ඔපපාතිකා, අත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදන්තී’ති.එවංයඛො, චුන්ද, තිවිධංමනසායසොයචයයංයහොති. 

‘‘ඉයම යඛො, චුන්ද, දස කුසලකම්මපථා. ඉයමහි යඛො, චුන්ද, දසහි 
කුසයලහි කම්මපයථහි සමන්නා යතො කාලස්යසව උට්ඨහන්යතොව
සයනම්හාපථවිංයචපිආමසති, සුචියයවයහොති; යනොයචපිපථවිංආමසති, 
සුචියයවයහොති. 

‘‘අල්ලානි යචපි ය ොමයානි ආමසති, සුචියයව යහොති; යනො යචපි
අල්ලානි ය ොමයානිආමසති, සුචියයවයහොති. 
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‘‘හරිතානියචපිතිණානිආමසති, සුචියයවයහොති; යනොයචපිහරිතානි 
තිණානිආමසති, සුචියයවයහොති. 

‘‘අග්ගිං යචපි පරිචරති, සුචියයව යහොති; යනො යචපි අග්ගිං පරිචරති, 
සුචියයවයහොති. 

‘‘පඤ්ජලියකො යචපි ආදිච්චං නමස්සති, සුචියයව යහොති; යනො යචපි 
පඤ්ජලියකොආදිච්චංනමස්සති, සුචියයවයහොති. 

‘‘සායතතියකං යචපි උදකං ඔයරොහති, සුචියයව යහොති; යනො යචපි
සායතතියකං උදකං ඔයරොහති, සුචියයව යහොති. තං කිස්ස යහතු? ඉයම, 
චුන්ද, දසකුසලකම්මපථාසුචීයයව යහොන්තිසුචිකරණාච. 

‘‘ඉයමසං පන, චුන්ද, දසන්නං කුසලානං කම්මපථානං
සමන්නා මනයහතු යදවා පඤ්ඤායන්ති, මනුස්සා පඤ්ඤායන්ති, යා වා 
පනඤ්ඤාපිකාචිසු තියයො’’ති [සු තියහොතීති(සයා.අ, සු තියහොති (ක.අ]. 

එවං වුත්යත චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො ෙ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, ෙන්යත…යප.… උපාසකං මං, ෙන්යත, ෙ වා ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතං සරණං ත’’න්ති.දසමං. 

11. ජාණුස්යසොණිසුත්තං 

177. අථ යඛොජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොයයන ෙ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොජාණුස්යසොණි 
බ්රාහ්මයණොෙ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘මයමස්සු, යෙො ය ොතම, බ්රාහ්මණා නාම. දානානි යදම, සද්ධානි 
කයරොම– ‘ඉදං දානංයපතානංඤාතිසායලොහිතානංඋපකප්පතු, ඉදං දානං
යපතා ඤාතිසායලොහිතා පරිභුඤ්ජන්තූ’ති. කච්චි තං, යෙො ය ොතම, දානං
යපතානං ඤාතිසායලොහිතානං උපකප්පති; කච්චි යත යපතා
ඤාතිසායලොහිතා තං දානං පරිභුඤ්ජන්තී’’ති? ‘‘ඨායන යඛො, බ්රාහ්මණ, 
උපකප්පති, යනොඅට්ඨායන’’ති. 

‘‘කතමං පන, යෙො [කතමඤ්ච පන යෙො (සී. .).අ කතමං (සයා.අ] 
ය ොතම, ඨානං, කතමං අට්ඨාන’’න්ති? ‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො
පාණාතිපාතීයහොති, අදින්නාදායීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදී
යහොති, පිසුණවායචො යහොති, ෙරුසවායචො යහොති, සම්ෙප්පලා.) යහොති, 
අභිජ්ඣාලු යහොති, බයාපන්නචිත්යතො යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති. යසො 
කායස්සයෙදාපරංමරණානිරයංඋපපජ්ජති.යයොයනරයිකානංසත්තානං
ආහායරො, යතනයසොතත්ථ යායපති, යතනයසොතත්ථතිට්ඨති.ඉදම්පි [ඉදං
(සයා.අ] යඛො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානංයත්ථඨිතස්සතංදානංනඋපකප්පති. 
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‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතී…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨියකො 
යහොති.යසොකායස්සයෙදා පරංමරණාතිරච්ඡානයයොනිංඋපපජ්ජති.යයො
තිරච්ඡානයයොනිකානං සත්තානංආහායරො, යතනයසොතත්ථයායපති, යතන 
යසොතත්ථතිට්ඨති. ඉදම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානංයත්ථඨිතස්සතංදානං
නඋපකප්පති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 
මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ෙරුසාය
වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු
යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. යසො කායස්ස
යෙදා පරං මරණා මනුස්සානං සහබයතං උපපජ්ජති. යයො මනුස්සානං
ආහායරො, යතනයසොතත්ථයායපති, යතනයසොතත්ථතිට්ඨති.ඉදම්පියඛො, 
බ්රාහ්මණ, අට්ඨානංයත්ථඨිතස්සතංදානංනඋපකප්පති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යයො යදවානං ආහායරො, යතන යසො තත්ථ
යායපති, යතන යසො තත්ථ තිට්ඨති. ඉදම්පි, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං යත්ථ
ඨිතස්ස තංදානංඋපකප්පති. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති…යප.… 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති. යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා යපත්තිවිසයං
උපපජ්ජති.යයො යපත්තියවසයිකානංසත්තානංආහායරො, යතනයසොතත්ථ
යායපති, යතනයසොතත්ථතිට්ඨති, යං වාපනස්සඉයතොඅනුප්පයවච්ඡන්ති
මිත්තාමච්චා වා ඤාතිසායලොහිතා වා [මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතී වා
සායලොහිතා වා (සී. .).අ], යතන යසො තත්ථ යායපති, යතන යසො තත්ථ
තිට්ඨති.ඉදංයඛො, බ්රාහ්මණ, ඨානංයත්ථඨිතස්සතංදානංඋපකප්පතී’’ති. 

‘‘සයච පන, යෙො ය ොතම, යසො යපයතොඤාතිසායලොහියතො තං ඨානං
අනුපපන්යනො යහොති, යකො තං දානං පරිභුඤ්ජතී’’ති? ‘‘අඤ්යඤපිස්ස, 
බ්රාහ්මණ, යපතාඤාතිසායලොහිතා තං ඨානං උපපන්නා යහොන්ති, යත තං
දානංපරිභුඤ්ජන්තී’’ති. 

‘‘සයච පන, යෙො ය ොතම, යසො යචව යපයතො ඤාතිසායලොහියතො තං
ඨානංඅනුපපන්යනො යහොතිඅඤ්යඤපිස්සඤාතිසායලොහිතායපතාතං ඨානං
අනුපපන්නා යහොන්ති, යකොතංදානංපරිභුඤ්ජතී’’ති? ‘‘අට්ඨානංයඛොඑතං, 
බ්රාහ්මණ, අනවකායසොයං තංඨානංවිවිත්තංඅස්සඉමිනාදීයඝනඅද්ධුනා
යදිදං යපයතහි ඤාතිසායලොහියතහි. අපි ච, බ්රාහ්මණ, දායයකොපි
අනිප්ෙයලො’’ති. 
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‘‘අට්ඨායනපි ෙවං ය ොතයමො පරිකප්පං වදතී’’ති? ‘‘අට්ඨායනපි යඛො 
අහං, බ්රාහ්මණ, පරිකප්පං වදාමි. ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතී
යහොති, අදින්නාදායී යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, 
පිසුණවායචො යහොති, ෙරුසවායචො යහොති, සම්ෙප්පලා.) යහොති, අභිජ්ඣාලු
යහොති, බයාපන්නචිත්යතොයහොති, මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති; යසො දාතායහොති
සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං
මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. යසො කායස්ස යෙදා පරං
මරණා හත්ථීනං සහබයතං උපපජ්ජති. යසො තත්ථ ලාභී යහොති අන්නස්ස 
පානස්සමාලානානාලඞ්කාරස්ස [මාලා න්ධවියලපනස්ස නානාලඞ්කාරස්ස
(ක.අ]. 

‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඉධ පාණාතිපාතී අදින්නාදායී කායමසුමිච්ඡාචාරී
මුසාවාදී පිසුණවායචො ෙරුසවායචො සම්ෙප්පලා.) අභිජ්ඣාලු 
බයාපන්නචිත්යතොමිච්ඡාදිට්ඨියකො, යතනයසොකායස්සයෙදා පරංමරණා
හත්ථීනං සහබයතංඋපපජ්ජති.යඤ්චයඛොයසො දාතායහොතිසමණස්සවා
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං, යතන යසො තත්ථ ලාභී යහොති අන්නස්ස පානස්ස
මාලානානාලඞ්කාරස්ස. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති…යප.… 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති. යසො දාතා යහොති සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා
අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. 
යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා අස්සානං සහබයතං උපපජ්ජති…යප.…
ගුන්නං සහබයතං උපපජ්ජති…යප.… කුක්කුරානං සහබයතං උපපජ්ජති 
[‘‘කුක්කුරානං සහබයතං උපපජ්ජතී’’ති අයං වායරො යකසුචි
සීහළයපොත්ථයකසු න දිස්සතීති ඉඞ් ලිසයපොත්ථයක අයධොලිපි. තං
දසවාර ණනාය සයමති]. යසො තත්ථ ලාභී යහොති අන්නස්ස පානස්ස
මාලානානාලඞ්කාරස්ස. 

‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඉධපාණාතිපාතී…යප. … මිච්ඡාදිට්ඨියකො, යතන
යසොකායස්ස යෙදා පරං මරණාකුක්කුරානං සහබයතංඋපපජ්ජති. යඤ්ච
යඛො යසො දාතා යහොතිසමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං
යානංමාලා න්ධවියලපනංයසයයාවසථපදීයපයයං, යතනයසොතත්ථලාභී
යහොතිඅන්නස්සපානස්සමාලානානාලඞ්කාරස්ස. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. යසො දාතා යහොති සමණස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං. යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා මනුස්සානං
සහබයතං උපපජ්ජති. යසො තත්ථ ලාභී යහොති මානුසකානං පඤ්චන්නං 
කාමගුණානං. 
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‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… 
සම්මාදිට්ඨියකො, යතන යසො කායස්ස යෙදා පරං මරණා මනුස්සානං
සහබයතං උපපජ්ජති. යඤ්ච යඛො යසො දාතා යහොති සමණස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං, යතන යසො තත්ථ ලාභී යහොති මානුසකානං 
පඤ්චන්නංකාමගුණානං. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. යසො දාතා යහොති සමණස්ස වා
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං.යසොකායස්ස යෙදාපරංමරණායදවානංසහබයතං
උපපජ්ජති.යසොතත්ථලාභී යහොති දිබ්බානංපඤ්චන්නංකාමගුණානං. 

‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, ඉධ පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… 
සම්මාදිට්ඨියකො, යතනයසොකායස්සයෙදාපරංමරණායදවානංසහබයතං
උපපජ්ජති. යඤ්ච යඛො යසො දාතා යහොති සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා
අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං, 
යතන යසො තත්ථ ලාභී යහොති දිබ්බානං පඤ්චන්නං කාමගුණානං. අපි ච, 
බ්රාහ්මණ, දායයකොපි අනිප්ෙයලො’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යෙො ය ොතම, අබ්භුතං, යෙො ය ොතම! යාවඤ්චිදං, යෙො
ය ොතම, අලයමවදානානිදාතුං, අලංසද්ධානිකාතුං, යත්රහිනාමදායයකොපි 
අනිප්ෙයලො’’ති. ‘‘එවයමතං, බ්රාහ්මණ [එවයමතං බ්රාහ්මණ එවයමතං
බ්රාහ්මණ(සී.සයා.අ], දායයකොපිහි, බ්රාහ්මණ, අනිප්ෙයලො’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යෙො ය ොතම, අභික්කන්තං, යෙො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං ෙවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.එකාදසමං. 

ජාණුස්යසොණිවග්ය ො [යමකවග්ය ො අක](.  දුතියයො. 

(18) 3. සාධුවග්ය ො 

1. සාධුසුත්තං 

178. [අ. නි. 10.134] ‘‘සාධුඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අසාධුඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
ෙන්යත’’ති යඛොයතභික්ඛූෙ වයතොපච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අසාධු? පාණාතිපායතො, අදින්නාදානං, 
කායමසුමිච්ඡාචායරො, මුසාවායදො, පිසුණා වාචා, ෙරුසා වාචා, 
සම්ෙප්පලායපො, අභිජ්ඣා, බයාපායදො, මිච්ඡාදිට්ඨි –ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
අසාධු. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සාධු? පාණාතිපාතා යවරමණී, අදින්නාදානා 
යවරමණී, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, මුසාවාදා යවරමණී, පිසුණාය
වාචාය යවරමණී, ෙරුසාය වාචාය යවරමණී, සම්ෙප්පලාපා යවරමණී, 
අනභිජ්ඣා, අබයාපායදො, සම්මාදිට්ඨි – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, සාධූ’’ති.
පඨමං. 

2. අරියධම්මසුත්තං 

179. ‘‘අරියධම්මඤ්චයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනරියධම්මඤ්ච.තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අනරියයො ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනරියයො
ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියයො
ධම්යමො’’ති.දුතියං. 

3. කුසලසුත්තං 

180. ‘‘කුසලඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අකුසලඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.… කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අකුසලං? පාණාතිපායතො…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨි–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, අකුසලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කුසලං? පාණාතිපාතා යවරමණී…යප.…
සම්මාදිට්ඨි–ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, කුසල’’න්ති.තතියං. 

4. අත්ථසුත්තං 

181. ‘‘අත්ථඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනත්ථඤ්ච. තං 
සුණාථ…යප.…කතයමොච, භික්ඛයව, අනත්යථො? පාණාතිපායතො…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨි–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනත්යථො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අත්යථො? පාණාතිපාතා යවරමණී…යප.… 
සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අත්යථො’’ති.චතුත්ථං. 

5. ධම්මසුත්තං 

182. ‘‘ධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අධම්මඤ්ච. තං 
සුණාථ…යප.…කතයමොච, භික්ඛයව, අධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨි–අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ධම්යමො? පාණාතිපාතා යවරමණී…යප.… 
සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ධම්යමො’’ති.පඤ්චමං. 
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6. ආසවසුත්තං 

183. ‘‘සාසවඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමිඅනාසවඤ්ච.තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, සාසයවො ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සාසයවො
ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අනාසයවො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනාසයවො 
ධම්යමො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. වජ්ජසුත්තං 

184. ‘‘සාවජ්ජඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි අනවජ්ජඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, සාවජ්යජො ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සාවජ්යජො
ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අනවජ්යජො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනවජ්යජො
ධම්යමො’’ති.සත්තමං. 

8. තපනීයසුත්තං 

185. ‘‘තපනීයඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි අතපනීයඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, තපනීයයො ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, තපනීයයො
ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අතපනීයයො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අතපනීයයො
ධම්යමො’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආචය ාමිසුත්තං 

186. ‘‘ආචය ාමිඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි
අපචය ාමිඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, ආචය ාමී
ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ආචය ාමීධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අපචය ාමී ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අපචය ාමී 
ධම්යමො’’ති.නවමං. 
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10. දුක්ඛුද්රයසුත්තං 

187. ‘‘දුක්ඛුද්රයඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මංයදයසස්සාමිසුඛුද්රයඤ්ච.තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, දුක්ඛුද්රයයො ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛුද්රයයො 
ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සුඛුද්රයයො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛුද්රයයො
ධම්යමො’’ති.දසමං. 

11. විපාකසුත්තං 

188. ‘‘දුක්ඛවිපාකඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි
සුඛවිපාකඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, දුක්ඛවිපායකො 
ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දුක්ඛවිපායකො ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සුඛවිපායකො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛවිපායකො
ධම්යමො’’ති.එකාදසමං. 

සාධුවග්ය ොතතියයො. 

(19) 4. අරි මග් වග්ය ො 

1. අරියමග් සුත්තං 

189. ‘‘අරියමග් ඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අනරියමග් ඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අනරියයො මග්ය ො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනරියයො
මග්ය ො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අරියයො මග්ය ො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියයො
මග්ය ො’’ති. පඨමං. 

2. කණ්හමග් සුත්තං 

190. ‘‘කණ්හමග් ඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි සුක්කමග් ඤ්ච.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, කණ්යහො මග්ය ො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කණ්යහො
මග්ය ො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සුක්යකො මග්ය ො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුක්යකො
මග්ය ො’’ති.දුතියං. 
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3. සද්ධම්මසුත්තං 

191. ‘‘සද්ධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි අසද්ධම්මඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමො? 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සද්ධම්යමො? පාණාතිපාතා යවරමණී…යප.…
සම්මාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධම්යමො’’ති.තතියං. 

4. සප්පුරිසධම්මසුත්තං 

192. ‘‘සප්පුරිසධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි
අසප්පුරිසධම්මඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
අසප්පුරිසධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අසප්පුරිසධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරිසධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සප්පුරිසධම්යමො’’ති.චතුත්ථං. 

5. උප්පායදතබ්බධම්මසුත්තං 

193. ‘‘උප්පායදතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න 
උප්පායදතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න
උප්පායදතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, නඋප්පායදතබ්යබොධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, උප්පායදතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා 
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, උප්පායදතබ්යබො
ධම්යමො’’ති. පඤ්චමං. 

6. ආයසවිතබ්බධම්මසුත්තං 

194. ‘‘ආයසවිතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි 
නායසවිතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
නායසවිතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, නායසවිතබ්යබො ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ආයසවිතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ආයසවිතබ්යබො 
ධම්යමො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ොයවතබ්බධම්මසුත්තං 

195. ‘‘ොයවතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
ොයවතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

195 

පටුන 

ොයවතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො …යප.…මිච්ඡාදිට්ඨි–අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, නොයවතබ්යබොධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, ොයවතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ොයවතබ්යබො
ධම්යමො’’ති.සත්තමං. 

8. බහුලීකාතබ්බසුත්තං 

196. ‘‘බහුලීකාතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න 
බහුලීකාතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න
බහුලීකාතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, නබහුලීකාතබ්යබො ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, බහුලීකාතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා 
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, බහුලීකාතබ්යබො
ධම්යමො’’ති.අට්ඨමං. 

9. අනුස්සරිතබ්බසුත්තං 

197. ‘‘අනුස්සරිතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි 
නානුස්සරිතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, 
නානුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, නානුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අනුස්සරිතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනුස්සරිතබ්යබො
ධම්යමො’’ති.නවමං. 

10. සච්ඡිකාතබ්බසුත්තං 

198. ‘‘සච්ඡිකාතබ්බඤ්ච යවො, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසස්සාමි න
සච්ඡිකාතබ්බඤ්ච. තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච, භික්ඛයව, න 
සච්ඡිකාතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨි – අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, නසච්ඡිකාතබ්යබොධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්යබො ධම්යමො? පාණාතිපාතා
යවරමණී…යප.… සම්මාදිට්ඨි – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සච්ඡිකාතබ්යබො 
ධම්යමො’’ති.දසමං. 

අරියමග් වග්ය ොචතුත්යථො. 
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(20) 5. අපරපුග් ලවග්ය ො 

නයසවිතබ්බාදිසුත්තානි 

199. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො න
යසවිතබ්යබො. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති, පිසුණවායචොයහොති, ෙරුසවායචො 
යහොති, සම්ෙප්පලා.) යහොති, අභිජ්ඣාලු යහොති, බයාපන්නචිත්යතො යහොති, 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො පුග් යලොනයසවිතබ්යබො. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො යසවිතබ්යබො. 
කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතොයහොති, අදින්නාදානාපටිවිරයතො
යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, 
පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, 
සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලුයහොති, අබයාපන්නචිත්යතො
යහොති, සම්මාදිට්ඨියකො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොපුග් යලොයසවිතබ්යබො’’. 

200-209. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො න 
ෙජිතබ්යබො…යප.… ෙජිතබ්යබො… න පයිරුපාසිතබ්යබො…
පයිරුපාසිතබ්යබො… න පුජ්යජො යහොති… පුජ්යජො යහොති… න පාසංයසො
යහොති… පාසංයසො යහොති… අ ාරයවො යහොති…  ාරයවො යහොති…
අප්පතිස්යසො යහොති… සප්පතිස්යසො යහොති… න ආරාධයකො යහොති…
ආරාධයකො යහොති… න විසුජ්ඣති… විසුජ්ඣති… මානං නාධියෙොති 
[නාභියෙොති (සී.අ අ.නි. 10.156-166] … මානං අධියෙොති…පඤ්ඤායන
වඩ්ඪති…පඤ්ඤායවඩ්ඪති…යප.…. 

210. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො බහුං
අපුඤ්ඤං පසවති… බහුං පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා
පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරයතොයහොති, මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති, පිසුණායවාචායපටිවිරයතො 
යහොති, ෙරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, සම්ෙප්පලාපාපටිවිරයතොයහොති, 
අනභිජ්ඣාලු යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, සම්මාදිට්ඨියකො යහොති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් යලො බහුං
පුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

අපරපුග් ලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

චතුත්ථපණ්ණාසකංසමත්තං. 
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(21) 1. කරජකා වග්ය ො 

1. පඨමනිරයසග් සුත්තං 

211. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතං නික්ඛිත්යතො
එවංනිරයය.කතයමහිදසහි? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතීයහොති 
ලුද්යදොයලොහිතපාණිහතපහයතනිවිට්යඨොඅදයාපන්යනොසබ්බපාණභූයතසු 
[නත්යථත්ථපාඨයෙයදො]. 

‘‘අදින්නාදායී යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා 
අරඤ්ඤ තංවා, තංඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතංආදාතායහොති. 

‘‘කායමසු මිච්ඡාචාරී යහොති. යා තා මාතුරක්ඛිතා පිතුරක්ඛිතා 
මාතාපිතුරක්ඛිතා ොතුරක්ඛිතා ෙගිනිරක්ඛිතා ඤාතිරක්ඛිතා
ය ොත්තරක්ඛිතා ධම්මරක්ඛිතා සසාමිකා සපරිදණ්ඩා අන්තමයසො
මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු චාරිත්තංආපජ්ජිතායහොති. 

‘‘මුසාවාදීයහොති.සෙග් යතොවාපරිසග් යතොවාඤාතිමජ්ඣ යතොවා 
පූ මජ්ඣ යතො වා රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අභිනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො –
‘එහම්යෙොපුරිස, යං ජානාසිතංවයදහී’ති, යසොඅජානංවාආහ‘ජානාමී’ති, 
ජානංවාආහ‘නජානාමී’ති, අපස්සං වාආහ‘පස්සාමී’ති, පස්සංවාආහ‘න
පස්සාමී’ති. ඉති අත්තයහතු වා පරයහතු වා ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා
සම්පජානමුසාොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණවායචොයහොති –ඉයතොසුත්වාඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයෙදාය, 
අමුත්ර වා සුත්වා ඉයමසං අක්ඛාතා අමූසං යෙදාය. ඉති සමග් ානං වා
යෙත්තා භින්නානං වා අනුප්පදාතා වග් ාරායමො වග් රයතො වග් නන්දී, 
වග් කරණිංවාචංොසිතායහොති. 

‘‘ෙරුසවායචො යහොති – යා සා වාචා අණ්ඩකා කක්කසා පරකටුකා
පරාභිසජ්ජනීයකොධසාමන්තාඅසමාධිසංවත්තනිකා, තථාරූපිංවාචංොසිතා 
යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලා.) යහොති අකාලවාදී අභූතවාදී අනත්ථවාදී අධම්මවාදී
අවිනයවාදී, අනිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති අකායලන අනපයදසං 
අපරියන්තවතිංඅනත්ථසංහිතං. 

‘‘අභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං අභිජ්ඣාතා
යහොති–‘අයහොවතයංපරස්සතංමමඅස්සා’ති. 

‘‘බයාපන්නචිත්යතො යහොති පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා 
හඤ්ඤන්තු වා බජ්ඣන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා 
අයහසු’න්ති. 
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‘‘මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතදස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි
යිට්ඨං, නත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානංකම්මානංෙලංවිපායකො, නත්ථි 
අයං යලොයකො, නත්ථි පයරො යලොයකො, නත්ථි මාතා, නත්ථි පිතා, නත්ථි
සත්තා ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා
සම්මාපටිපන්නා යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්ය . කතයමහි දසහි? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතං පහාය
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී
දයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති. යං තං පරස්ස 
පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා අරඤ්ඤ තං වා, න තං අදින්නං 
යථයයසඞ්ඛාතංආදාතායහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති. යා 
තා මාතුරක්ඛිතා…යප.… අන්තමයසො මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු
නචාරිත්තං ආපජ්ජිතායහොති. 

‘‘මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති. සෙග් යතො වා
පරිසග් යතො වා ඤාතිමජ්ඣ යතො වා පූ මජ්ඣ යතො වා
රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අභිනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො – ‘එහම්යෙො පුරිස, යං
ජානාසි තං වයදහී’ති, යසො අජානං වාආහ ‘න ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ
‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ‘නපස්සාමී’ති, පස්සංවාආහ ‘පස්සාමී’ති.ඉති
අත්තයහතු වා පරයහතු වා ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා න සම්පජානමුසා 
ොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණවාචං පහාය පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති – න ඉයතො
සුත්වා අමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවාසුත්වාඉයමසං අක්ඛාතා
අමූසං යෙදාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා 
සමග් ාරායමො සමග් රයතො සමග් නන්දී, සමග් කරණිං වාචං ොසිතා
යහොති. 

‘‘ෙරුසවාචං පහාය ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති. යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා, තථාරූපිංවාචංොසිතා යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලාපං පහාය සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී 
භූතවාදී, අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති
කායලනසාපයදසං පරියන්තවතිංඅත්ථසංහිතං. 
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‘‘අනභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං
අනභිජ්ඣාතායහොති–‘අයහොවතයංපරස්සතංමමඅස්සා’ති. 

‘‘අබයාපන්නචිත්යතො යහොති අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා
අයවරායහොන්තුඅබයාපජ්ජාඅනීඝා, සුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’ති. 

‘‘සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි
යිට්ඨං, අත්ථිහුතං, අත්ථිසුකටදුක්කටානංකම්මානංෙලංවිපායකො, අත්ථි 
අයංයලොයකො, අත්ථිපයරොයලොයකො, අත්ථිමාතා, අත්ථිපිතා, අත්ථිසත්තා
ඔපපාතිකා, අත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා 
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයදන්තී’ති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
යථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.පඨමං. 

2. දුතියනිරයසග් සුත්තං 

212. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතං නික්ඛිත්යතො
එවංනිරයය.කතයමහිදසහි? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතීයහොති 
ලුද්යදොයලොහිතපාණිහතපහයතනිවිට්යඨොඅදයාපන්යනොසබ්බපාණභූයතසු. 

‘‘අදින්නාදායී යහොති…කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති… මුසාවාදී යහොති… 
පිසුණවායචො යහොති… ෙරුසවායචො යහොති … සම්ෙප්පලා.) යහොති… 
අභිජ්ඣාලු යහොති… බයාපන්නචිත්යතො යහොති… මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති
විපරීතදස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං…යප.… සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
පයවයදන්තී’ති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
යථාෙතංනික්ඛිත්යතො එවංනිරයය. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්ය . කතයමහි දසහි? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතං පහාය
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී
දයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරති. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති… 
කායමසුමිච්ඡාචාරංපහායකායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතොයහොති…මුසාවාදං
පහායමුසාවාදා පටිවිරයතොයහොති…පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචාය
පටිවිරයතො යහොති… ෙරුසං වාචං පහාය ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො
යහොති… සම්ෙප්පලාපං පහාය සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති… 
අනභිජ්ඣාලුයහොති…අබයාපන්නචිත්යතොයහොති…සම්මාදිට්ඨියකොයහොති
අවිපරීතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච
යලොකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
දසහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය ’’ති.
දුතියං. 
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3. මාතු ාමසුත්තං 

213. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොමාතු ායමොයථාෙතං
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතී යහොති…යප.…
අදින්නාදායී යහොති… කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති… මුසාවාදී යහොති…
පිසුණවායචො යහොති… ෙරුසවායචො යහොති… සම්ෙප්පලා.) යහොති…
අභිජ්ඣාලුයහොති… බයාපන්නචිත්යතොයහොති…මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති….
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමොයථාෙතං
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො යථාෙතං 
නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති… කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරයතො යහොති… මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති… පිසුණාය වාචාය
පටිවිරයතො යහොති… ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති… සම්ෙප්පලාපා
පටිවිරයතො යහොති… අනභිජ්ඣාලු යහොති… අබයාපන්නචිත්යතො යහොති… 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති… ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොමාතු ායමො යථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.තතියං. 

4. උපාසිකාසුත්තං 

214. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා යථාෙතං 
නික්ඛිත්තා එවං නිරයය. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතිනී යහොති…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨිකා යහොති….ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, දසහිධම්යමහිසමන්නා තා
උපාසිකා යථාෙතංනික්ඛිත්තාඑවංනිරයය. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා තාඋපාසිකායථාෙතං නික්ඛිත්තා
එවං සග්ය . කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා පටිවිරතා යහොති…යප.… 
සම්මාදිට්ඨිකා යහොති…. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා තාඋපාසිකා යථාෙතංනික්ඛිත්තාඑවංසග්ය ’’.චතුත්ථං. 

5. විසාරදසුත්තං 

215. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා අවිසාරදා
අ ාරංඅජ්ඣාවසති.කතයමහිදසහි? පාණාතිපාතිනීයහොති…අදින්නාදායිනී
යහොති… කායමසුමිච්ඡාචාරිනී යහොති… මුසාවාදිනී යහොති… පිසුණාවාචා
යහොති… ෙරුසවාචා යහොති… සම්ෙප්පලාපිනී යහොති… අභිජ්ඣාලුනී
යහොති… බයාපන්නචිත්තා යහොති… මිච්ඡාදිට්ඨිකා යහොති…. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා අවිසාරදා අ ාරං
අජ්ඣාවසති. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා විසාරදා අ ාරං 
අජ්ඣාවසති. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා පටිවිරතා යහොති…
අදින්නාදානා පටිවිරතා යහොති… කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා යහොති…
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මුසාවාදා පටිවිරතා යහොති… පිසුණාය වාචාය පටිවිරතා යහොති…ෙරුසාය
වාචායපටිවිරතායහොති…සම්ෙප්පලාපාපටිවිරතායහොති…අනභිජ්ඣාලුනී 
යහොති…අබයාපන්නචිත්තායහොති…සම්මාදිට්ඨිකායහොති….ඉයමහියඛො, 
භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා විසාරදා අ ාරං
අජ්ඣාවසතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සංසප්පනීයසුත්තං 

216. ‘‘සංසප්පනීයපරියායං යවො, භික්ඛයව, ධම්මපරියායංයදයසස්සාමි.
තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; ොසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, ෙන්යත’’තියඛො
යතභික්ඛූෙ වයතොපච්චස්යසොසුං.ෙ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සංසප්පනීයපරියායයො ධම්මපරියායයො? 
කම්මස්සකා, භික්ඛයව, සත්තා කම්මදායාදා කම්මයයොනී කම්මබන්ධූ
කම්මපටිසරණා, යං කම්මංකයරොන්ති–කලයාණංවාපාපකංවා –තස්ස
දායාදාෙවන්ති. 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති ලුද්යදො යලොහිතපාණි
හතපහයත නිවිට්යඨො, අදයාපන්යනො සබ්බපාණභූයතසු. යසො සංසප්පති
කායයන, සංසප්පති වාචාය, සංසප්පති මනසා. තස්ස ජිම්හං කායකම්මං
යහොති, ජිම්හංවචීකම්මං, ජිම්හංමයනොකම්මං, ජිම්හා ති, ජිම්හුපපත්ති. 

‘‘ජිම්හ තිකස්ස යඛො පනාහං, භික්ඛයව, ජිම්හුපපත්තිකස්ස ද්වින්නං
 තීනං අඤ්ඤතරං  තිං වදාමි – යය වා එකන්තදුක්ඛා නිරයා යා වා 
සංසප්පජාතිකා තිරච්ඡානයයොනි. කතමා ච සා, භික්ඛයව, සංසප්පජාතිකා
තිරච්ඡානයයොනි? අහිවිච්ඡිකාසතපදීනකුලාබිළාරාමූසිකාඋලූකා, යයවා
පනඤ්යඤපියකචි තිරච්ඡානයයොනිකාසත්තාමනුස්යසදිස්වාසංසප්පන්ති.
ඉති යඛො, භික්ඛයව, භූතා භූතස්ස උපපත්ති යහොති. යං කයරොති යතන
උපපජ්ජති. උපපන්නයමනං ෙස්සා ඵුසන්ති. එවමහං, භික්ඛයව, 
‘කම්මදායාදාසත්තා’තිවදාමි. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො අදින්නාදායී යහොති…යප.… 
කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති… මුසාවාදී යහොති… පිසුණවායචො යහොති…
ෙරුසවායචො යහොති… සම්ෙප්පලා.) යහොති… අභිජ්ඣාලු යහොති…
බයාපන්නචිත්යතො යහොති… මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතදස්සයනො –
‘නත්ථි දින්නං…යප.… සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. යසො
සංසප්පති කායයන, සංසප්පති වාචාය, සංසප්පති මනසා. තස්ස ජිම්හං
කායකම්මං යහොති, ජිම්හං වචීකම්මං, ජිම්හං මයනොකම්මං, ජිම්හා  ති, 
ජිම්හුපපත්ති. 

‘‘ජිම්හ තිකස්ස යඛො පනාහං, භික්ඛයව, ජිම්හුපපත්තිකස්ස ද්වින්නං
 තීනං අඤ්ඤතරං  තිං වදාමි – යය වා එකන්තදුක්ඛා නිරයා යා වා 
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සංසප්පජාතිකා තිරච්ඡානයයොනි. කතමා ච සා, භික්ඛයව, සංසප්පජාතිකා
තිරච්ඡානයයොනි? අහිවිච්ඡිකාසතපදීනකුලාබිළාරාමූසිකාඋලූකා, යයවා 
පනඤ්යඤපියකචිතිරච්ඡානයයොනිකාසත්තාමනුස්යසදිස්වාසංසප්පන්ති.
ඉති යඛො, භික්ඛයව, භූතා භූතස්ස උපපත්ති යහොති, යං කයරොති යතන
උපපජ්ජති. උපපන්නයමනං ෙස්සා ඵුසන්ති. එවමහං, භික්ඛයව, 
‘කම්මදායාදාසත්තා’තිවදාමි.කම්මස්සකා, භික්ඛයව, සත්තාකම්මදායාදා
කම්මයයොනීකම්මබන්ධූකම්මපටිසරණා, යංකම්මංකයරොන්ති– කලයාණං
වාපාපකංවා–තස්සදායාදාෙවන්ති. 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතාපටිවිරයතො 
යහොති නිහිතදණ්යඩො නිහිතසත්යථො, ලජ්ජී දයාපන්යනො 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.)විහරති.යසොනසංසප්පතිකායයන, නසංසප්පති
වාචාය, න සංසප්පතිමනසා.තස්සඋජුකායකම්මංයහොති, උජුවචීකම්මං, 
උජුමයනොකම්මං, උජු ති, උජුපපත්ති. 

‘‘උජු තිකස්ස යඛො පනාහං, භික්ඛයව, උජුපපත්තිකස්ස ද්වින්නං 
 තීනංඅඤ්ඤතරං තිංවදාමි –යයවාඑකන්තසුඛාසග් ායානිවාපන
තානිඋච්චාකුලානි ඛත්තියමහාසාලකුලානිවාබ්රාහ්මණමහාසාලකුලානිවා
 හපතිමහාසාලකුලානි වා අඩ්ඪානි මහද්ධනානි මහායෙො ානි
පහූතජාතරූපරජතානිපහූතවිත්තූපකරණානිපහූතධනධඤ්ඤානි. ඉතියඛො, 
භික්ඛයව, භූතා භූතස්ස උපපත්ති යහොති. යං කයරොති යතන උපපජ්ජති.
උපපන්නයමනංෙස්සාඵුසන්ති.එවමහං, භික්ඛයව, ‘කම්මදායාදාසත්තා’ති 
වදාමි. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා 
පටිවිරයතො යහොති…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති…
මුසාවාදං පහායමුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති…පිසුණංවාචංපහායපිසුණාය
වාචාය පටිවිරයතොයහොති…ෙරුසංවාචංපහායෙරුසායවාචායපටිවිරයතො
යහොති… සම්ෙප්පලාපං පහාය සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති…
අනභිජ්ඣාලුයහොති…අබයාපන්නචිත්යතොයහොති… සම්මාදිට්ඨියකොයහොති
අවිපරීතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච 
යලොකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. යසො න සංසප්පති
කායයන, නසංසප්පති වාචාය, නසංසප්පතිමනසා.තස්සඋජුකායකම්මං
යහොති, උජුවචීකම්මං, උජුමයනොකම්මං, උජු ති, උජුපපත්ති. 

‘‘උජු තිකස්ස යඛො පන අහං, භික්ඛයව, උජුපපත්තිකස්ස ද්වින්නං
 තීනංඅඤ්ඤතරං තිංවදාමි –යයවාඑකන්තසුඛාසග් ා යානිවාපන
තානිඋච්චාකුලානිඛත්තියමහාසාලකුලානිවාබ්රාහ්මණමහාසාලකුලානිවා 
 හපතිමහාසාලකුලානි වා අඩ්ඪානි මහද්ධනානි මහායෙො ානි
පහූතජාතරූපරජතානි පහූතවිත්තූපකරණානිපහූතධනධඤ්ඤානි. ඉතියඛො, 
භික්ඛයව, භූතා භූතස්ස උපපත්ති යහොති. යං කයරොති යතන උපපජ්ජති.
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උපපන්නයමනංෙස්සා ඵුසන්ති.එවමහං, භික්ඛයව, ‘කම්මදායාදාසත්තා’ති
වදාමි. 

‘‘කම්මස්සකා, භික්ඛයව, සත්තා කම්මදායාදාකම්මයයොනීකම්මබන්ධූ
කම්මපටිසරණා, යංකම්මංකයරොන්ති–කලයාණංවා පාපකංවා–තස්ස
දායාදා ෙවන්ති. අයං යඛො යසො, භික්ඛයව, සංසප්පනීයපරියායයො 
ධම්මපරියායයො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමසඤ්යචතනිකසුත්තං 

217. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං
උපචිතානංඅප්පටිසංයවදිත්වා [අප්පටිසංවිදිත්වා (සී.සයා..).අ] බයන්තීොවං
වදාමි.තඤ්චයඛොදිට්යඨවධම්යමඋපපජ්යජ වා [උපපජ්ජංවා(ක.අඅ.නි.
6.63 පස්සිතබ්බං, උපපජ්ජ වා (ම. නි. 3.303)] අපයර වා පරියායය. න
ත්යවවාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං
අප්පටිසංයවදිත්වාදුක්ඛස්සන්තකිරියංවදාමි. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා [අකුසලං සඤ්යචතනිකං 
දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකං (ක.අ] යහොති; චතුබ්බිධා 
වචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා
දුක්ඛවිපාකා යහොති; තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකාදුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති ලුද්යදො යලොහිතපාණි හතපහයත නිවිට්යඨො
අදයාපන්යනො සබ්බපාණභූයතසු. 

‘‘අදින්නාදායී යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා
අරඤ්ඤ තංවා, තංඅදින්නංයථයයසඞ්ඛාතංආදාතා යහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති. යා තා මාතුරක්ඛිතා…යප.… අන්තමයසො 
මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා 
දුක්ඛුද්රයාදුක්ඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො මුසාවාදී යහොති. සෙග් යතො වා පරිසග් යතො වා 
ඤාතිමජ්ඣ යතොවාපූ මජ්ඣ යතොවාරාජකුලමජ්ඣ යතොවාඅභිනීයතො
සක්ඛිපුට්යඨො‘එහම්යෙො පුරිස, යංජානාසිතංවයදහී’ති, යසොඅජානංවාආහ
‘ජානාමී’ති, ජානං වා ආහ ‘න ජානාමී’ති, අපස්සං වා ආහ ‘පස්සාමී’ති, 
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පස්සං වා ආහ ‘න පස්සාමී’ති, ඉති අත්තයහතු වා පරයහතු වා
ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතුවාසම්පජානමුසාොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණවායචො යහොති. ඉයතො සුත්වා අමුත්ර අක්ඛාතා ඉයමසං යෙදාය, 
අමුත්ර වා සුත්වා ඉයමසං අක්ඛාතා අමූසං යෙදාය. ඉති සමග් ානං වා
යෙත්තා භින්නානං වා අනුප්පදාතා වග් ාරායමො වග් රයතො වග් නන්දී, 
වග් කරණිංවාචංොසිතා යහොති. 

‘‘ෙරුසවායචො යහොති. යා සා වාචා අණ්ඩකා කක්කසා පරකටුකා 
පරාභිසජ්ජනීයකොධසාමන්තා.අසමාධිසංවත්තනිකා, තථාරූපිංවාචංොසිතා
යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලා.) යහොති අකාලවාදී අභූතවාදී අනත්ථවාදී අධම්මවාදී 
අවිනයවාදී, අනිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති අකායලන අනපයදසං
අපරියන්තවතිං අනත්ථසංහිතං. එවං යඛො, භික්ඛයව, චතුබ්බිධා
වචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා
දුක්ඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං, තං 
අභිජ්ඣාතායහොති–‘අයහොවත, යංපරස්සතංමමඅස්සා’ති. 

‘‘බයාපන්නචිත්යතො යහොති පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා
හඤ්ඤන්තු වා බජ්ඣන්තු වා උච්ඡිජ්ජන්තු වා විනස්සන්තු වා මා වා
අයහසු’න්ති. 

මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොතිවිපරීතදස්සයනො– ‘නත්ථිදින්නං…යප. … යය
ඉමඤ්චයලොකංපරඤ්චයලොකං සයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාපයවයදන්තී’ති.
එවං යඛො, භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකාදුක්ඛුද්රයාදුක්ඛවිපාකා යහොති. 

‘‘තිවිධ කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු 
[… සඤ්යචතනිකයහතු (ක.අ] වා, භික්ඛයව, සත්තා කායස්ස යෙදා පරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති; 
චතුබ්බිධවචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, 
භික්ඛයව, සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජන්ති; තිවිධමයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකායහතුවා, භික්ඛයව, සත්තා කායස්සයෙදාපරංමරණා
අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජන්ති. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අපණ්ණයකො මණි උද්ධංඛිත්යතො යයන
යයයනව පතිට්ඨාතිසුප්පතිට්ඨිතංයයවපතිට්ඨාති; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
තිවිධකායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්ති; චතුබ්බිධවචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං
දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති; 
තිවිධමයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්තීති. 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං 
අප්පටිසංයවදිත්වා බයන්තීොවං වදාමි, තඤ්ච යඛො දිට්යඨව ධම්යම
උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය. න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා
දුක්ඛස්සන්තකිරියංවදාමි. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා
සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති; චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති; තිවිධා
මයනොකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකාසුඛුද්රයාසුඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසම්පත්ති
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො
නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) 
විහරති…යප.…. 

‘‘අදින්නාදානං පහාය, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති. යංතං පරස්ස 
පරවිත්තූපකරණං  ාම තං වා අරඤ්ඤ තං වා, න තං අදින්නං
යථයයසඞ්ඛාතංආදාතා යහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති. යා 
තා මාතුරක්ඛිතා …යප.… අන්තමයසො මාලාගුළපරික්ඛිත්තාපි, තථාරූපාසු
න චාරිත්තං ආපජ්ජිතා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, තිවිධා 
කායකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකාසුඛුද්රයාසුඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
මුසාවාදංපහාය මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති.සෙග් යතොවාපරිසග් යතොවා
ඤාතිමජ්ඣ යතොවාපූ මජ්ඣ යතොවා රාජකුලමජ්ඣ යතොවාඅභිනීයතො
සක්ඛිපුට්යඨො‘එහම්යෙොපුරිස, යංජානාසිතංවයදහී’ති, යසොඅජානංවාආහ



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  දසකනිපාතපාළි 

206 

පටුන 

‘නජානාමී’ති, ජානංවාආහ ‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ ‘න පස්සාමී’ති, 
පස්සං වා ආහ ‘පස්සාමී’ති, ඉති අත්තයහතු වා පරයහතු වා 
ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතුවානසම්පජානමුසාොසිතායහොති. 

‘‘පිසුණං වාචං පහාය, පිසුණායවාචාය පටිවිරයතො යහොති –න ඉයතො 
සුත්වාඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයෙදාය, අමුත්රවාසුත්වානඉයමසංඅක්ඛාතා
අමූසං යෙදාය. ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා සහිතානං වා අනුප්පදාතා 
සමග් ාරායමො සමග් රයතො සමග් නන්දිං, සමග් කරණිං වාචං ොසිතා
යහොති. 

‘‘ෙරුසංවාචං පහාය, ෙරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති.යා සා වාචා
යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා
බහුජනමනාපා, තථාරූපිංවාචංොසිතා යහොති. 

‘‘සම්ෙප්පලාපං පහාය, සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී
භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී, නිධානවතිං වාචං ොසිතා යහොති
කායලන සාපයදසං පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
අනභිජ්ඣාලු යහොති. යං තං පරස්ස පරවිත්තූපකරණං තං අනභිජ්ඣාතා
යහොති–‘අයහොවත, යංපරස්සතං මමස්සා’ති. 

‘‘අබයාපන්නචිත්යතො යහොති අප්පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො – ‘ඉයම සත්තා
අයවරායහොන්තුඅබයාපජ්ජාඅනීඝා, සුඛීඅත්තානංපරිහරන්තූ’ති. 

‘‘සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතදස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවයදන්තී’ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, තිවිධා
මයනොකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයාසුඛවිපාකායහොති. 

‘‘තිවිධකායකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, භික්ඛයව, 
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති; 
චතුබ්බිධවචීකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, භික්ඛයව, 
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති; 
තිවිධමයනොකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, භික්ඛයව, 
සත්තාකායස්සයෙදා පරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අපණ්ණයකො මණි උද්ධංඛිත්යතො යයන
යයයනව පතිට්ඨාතිසුප්පතිට්ඨිතංයයවපතිට්ඨාති; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
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පටුන 

තිවිධකායකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා සත්තා කායස්ස
යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති; 
චතුබ්බිධවචීකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා සත්තා
කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති; 
තිවිධමයනොකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා සත්තා
කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. නාහං, 
භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං
අප්පටිසංයවදිත්වා බයන්තීොවං වදාමි. තඤ්ච යඛො දිට්යඨව ධම්යම
උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය. න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා
දුක්ඛස්සන්තකිරියං වදාමී’’ති.සත්තමං. [අට්ඨකථායංපනඅට්ඨමසුත්තම්පි
එත්යථව පරියාපන්නංවියසංවණ්ණනාදිස්සති] 

8. දුතියසඤ්යචතනිකසුත්තං 

218. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං
උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා බයන්තීොවං වදාමි, තඤ්ච යඛො දිට්යඨව
ධම්යම උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය. න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා
දුක්ඛස්සන්තකිරියං වදාමි. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති; චතුබ්බිධා 
වචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා
දුක්ඛවිපාකා යහොති; තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති
අකුසලසඤ්යචතනිකාදුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා
දුක්ඛුද්රයාදුක්ඛවිපාකා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, චතුබ්බිධාවචීකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකා
දුක්ඛුද්රයාදුක්ඛවිපාකා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති 
අකුසලසඤ්යචතනිකා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්තිඅකුසලසඤ්යචතනිකා
දුක්ඛුද්රයාදුක්ඛවිපාකා යහොති. 
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‘‘තිවිධ කායකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු
වා, භික්ඛයව, සත්තාකායස්සයෙදාපරංමරණාඅපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජන්ති, චතුබ්බිධවචීකම්මන්ත…යප.… 
තිවිධමයනොකම්මන්තසන්යදොසබයාපත්ති අකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, 
භික්ඛයව, සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයංඋපපජ්ජන්ති. 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං 
අප්පටිසංයවදිත්වා බයන්තීොවං වදාමි, තඤ්ච යඛො දිට්යඨව ධම්යම
උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය. න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා
දුක්ඛස්සන්තකිරියංවදාමි. 

‘‘තත්ර යඛො, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති; චතුබ්බිධා
වචීකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති; 
තිවිධා මයනොකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, තිවිධා කායකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා
සුඛවිපාකායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසම්පත්ති
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, චතුබ්බිධා වචීකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා
සුඛවිපාකා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසම්පත්ති 
කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා සුඛවිපාකා යහොති…යප.… එවං යඛො, 
භික්ඛයව, තිවිධා මයනොකම්මන්තසම්පත්ති කුසලසඤ්යචතනිකා සුඛුද්රයා
සුඛවිපාකායහොති. 

‘‘තිවිධකායකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, භික්ඛයව, 
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති; 
චතුබ්බිධවචීකම්මන්තසම්පත්ති…යප.… 
තිවිධමයනොකම්මන්තසම්පත්තිකුසලසඤ්යචතනිකායහතු වා, භික්ඛයව, 
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජන්ති…යප.…. [උපපජ්ජන්ති.(සයා.ක.අතථාසති‘‘නාහංභික්ඛයව
සඤ්යචතනිකාන’’ මිච්චාදිනා වුච්චමානවචයනන සහ එකසුත්තන්ති
 යහතබ්බං.යපයයායලනපන පුරිමසුත්යතවියනි මනංදස්සිතං] අට්ඨමං. 
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9. කරජකායසුත්තං 

219. ‘‘නාහං, භික්ඛයව, සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං 
උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා බයන්තීොවං වදාමි, තඤ්ච යඛො දිට්යඨව
ධම්යම උපපජ්යජ වා අපයර වා පරියායය. න ත්යවවාහං, භික්ඛයව, 
සඤ්යචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අප්පටිසංයවදිත්වා
දුක්ඛස්සන්තකිරියංවදාමි. 

‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො එවං වි තාභිජ්යඣො
වි තබයාපායදො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පටිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසා එකං දිසං ෙරිත්වා විහරතිතථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං 
[චතුත්ථිං (?)]. ඉතිඋද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං
යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වාවිහරති. 

‘‘යසොඑවංපජානාති – ‘පුබ්යබයඛො යමඉදංචිත්තංපරිත්තං අයහොසි 
අොවිතං, එතරහි පන යම ඉදං චිත්තං අප්පමාණං සුොවිතං. යං යඛො පන
කිඤ්චිපමාණකතං කම්මං, නතංතත්රාවසිස්සතිනතංතත්රාවතිට්ඨතී’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, දහරතග්ය  යච යසො අයං [යච අයං
(සයා.අ] කුමායරො යමත්තං යචයතොවිමුත්තිං ොයවයය, අපි නුයඛො [අපිනු
යසො(?)] පාපකම්මංකයරයයා’’ති? ‘‘යනොයහතං, ෙන්යත’’. 

‘‘අකයරොන්තං යඛො පන පාපකම්මං අපිනු යඛො දුක්ඛං ඵුයසයයා’’ති? 
‘‘යනොයහතං, ෙන්යත.අකයරොන්තඤ්හි, ෙන්යත, පාපකම්මංකුයතොදුක්ඛං 
ඵුසිස්සතී’’ති! 

‘‘ොයවතබ්බායඛොපනායං, භික්ඛයව, යමත්තායචයතොවිමුත්තිඉත්ථියා 
වා පුරියසන වා. ඉත්ථියා වා, භික්ඛයව, පුරිසස්ස වානායංකායයොආදාය
 මනීයයො. චිත්තන්තයරොඅයං, භික්ඛයව, මච්යචො.යසොඑවංපජානාති–‘යං
යඛො යමඉදංකිඤ්චිපුබ්යබඉමිනාකරජකායයනපාපකම්මංකතං, සබ්බං
තංඉධයවදනීයං; නතං අනු ංෙවිස්සතී’ති.එවංොවිතායඛො, භික්ඛයව, 
යමත්තායචයතොවිමුත්තිඅනා ාමිතාය සංවත්තති, ඉධපඤ්ඤස්සභික්ඛුයනො
උත්තරි [උත්තරිං(සී.සයා. .).අ] විමුත්තිංඅප්පටිවිජ්ඣයතො. 

‘‘කරුණාසහ යතන යචතසා… මුදිතාසහ යතන යචතසා…
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා එකං දිසං ෙරිත්වා විහරති තථා දුතියං තථා
තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛාසහ යතනයචතසාවිපුයලනමහග් යතන 
අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනෙරිත්වාවිහරති. 
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‘‘යසොඑවංපජානාති – ‘පුබ්යබයඛො යමඉදංචිත්තංපරිත්තං අයහොසි 
අොවිතං, එතරහි පන යම ඉදං චිත්තං අප්පමාණං සුොවිතං. යං යඛො පන
කිඤ්චිපමාණකතංකම්මං, නතංතත්රාවසිස්සතිනතං තත්රාවතිට්ඨතී’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, දහරතග්ය  යච යසො අයං කුමායරො
උයපක්ඛංයචයතොවිමුත්තිංොයවයය, අපිනුයඛොපාපකම්මංකයරයයා’’ති? 
‘‘යනොයහතං, ෙන්යත’’. 

‘‘අකයරොන්තං යඛො පන පාපකම්මං අපිනු යඛො දුක්ඛං ඵුයසයයා’’ති? 
‘‘යනොයහතං, ෙන්යත.අකයරොන්තඤ්හි, ෙන්යත, පාපකම්මංකුයතොදුක්ඛං 
ඵුසිස්සතී’’ති! 

‘‘ොයවතබ්බා යඛො පනායං, භික්ඛයව, උයපක්ඛා යචයතොවිමුත්ති 
ඉත්ථියාවාපුරියසනවා.ඉත්ථියාවා, භික්ඛයව, පුරිසස්සවානායංකායයො
ආදාය  මනීයයො.චිත්තන්තයරොඅයං, භික්ඛයව, මච්යචො.යසොඑවංපජානාති
– ‘යංයඛොයමඉදං කිඤ්චිපුබ්යබඉමිනාකරජකායයනපාපකම්මංකතං, 
සබ්බං තං ඉධ යවදනීයං; න තං අනු ං ෙවිස්සතී’ති. එවං ොවිතා යඛො, 
භික්ඛයව, උයපක්ඛා යචයතොවිමුත්ති අනා ාමිතාය සංවත්තති, ඉධ
පඤ්ඤස්සභික්ඛුයනොඋත්තරිවිමුත්තිංඅප්පටිවිජ්ඣයතො’’ති. නවමං. 

10. අධම්මචරියාසුත්තං 

220. [අ. නි. 2.16] අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො යයන ෙ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ෙ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
යසොබ්රාහ්මයණොෙ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යකොනුයඛො, යෙොය ොතම, යහතු 
යකොපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාකායස්සයෙදාපරංමරණාඅපායං
දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්තී’’ති? ‘‘අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු
යඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යච සත්තාකායස්සයෙදා පරංමරණාඅපායං
දුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘යකො පන, යෙො ය ොතම, යහතු යකො පච්චයයො යයනමියධකච්යච
සත්තාකායස්සයෙදා පරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති? 
‘‘ධම්මචරියාසමචරියායහතුයඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්ස
යෙදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘න යඛො අහං ඉමස්ස යෙොයතො ය ොතමස්ස සංඛිත්යතන ොසිතස්ස 
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමි.සාධුයමෙවංය ොතයමොතථාධම්මංයදයසතු
යථාහං ඉමස්ස යෙොයතො ය ොතමස්ස සංඛිත්යතන ොසිතස්ස විත්ථායරන
අත්ථං ආජායනයය’’න්ති. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි
කයරොහි; ොසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යෙො’’ති යඛො යසො බ්රාහ්මයණො ෙ වයතො
පච්චස්යසොසි.ෙ වාඑතදයවොච– 
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‘‘තිවිධා යඛො, බ්රාහ්මණ, කායයන අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති; 
චතුබ්බිධා වාචාය අධම්මචරියාවිසමචරියා යහොති; තිවිධා මනසා
අධම්මචරියාවිසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, තිවිධා කායයන අධම්මචරියාවිසමචරියා 
යහොති…යප.… එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, තිවිධා කායයන අධම්මචරියා
විසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, චතුබ්බිධා වාචාය අධම්මචරියාවිසමචරියා 
යහොති…යප.… එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, චතුබ්බිධා වාචාය අධම්මචරියා
විසමචරියායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, තිවිධා මනසා අධම්මචරියාවිසමචරියා
යහොති…යප.…එවංයඛො, බ්රාහ්මණ, තිවිධාමනසා අධම්මචරියාවිසමචරියා
යහොති. එවං අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු යඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජන්ති. 

‘‘තිවිධා බ්රාහ්මණ, කායයන ධම්මචරියාසමචරියා යහොති; චතුබ්බිධා 
වාචාය ධම්මචරියාසමචරියා යහොති; තිවිධා මනසා ධම්මචරියාසමචරියා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, තිවිධා කායයන ධම්මචරියාසමචරියා
යහොති…යප.… එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, තිවිධා කායයන ධම්මචරියාසමචරියා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, චතුබ්බිධා වාචාය ධම්මචරියාසමචරියා 
යහොති…යප.…එවංයඛො, බ්රාහ්මණ, චතුබ්බිධාවාචායධම්මචරියාසමචරියා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, බ්රාහ්මණ, තිවිධාමනසාධම්මචරියාසමචරියායහොති…යප.… 
එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, තිවිධා මනසා ධම්මචරියාසමචරියා යහොති. එවං 
ධම්මචරියාසමචරියායහතු යඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යච සත්තාකායස්ස
යෙදාපරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යෙො ය ොතම, අභික්කන්තං, යෙො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං ෙවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.දසමං. 

කරජකායවග්ය ොපඨයමො. 
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(22) 2. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

221. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති, පිසුණවායචොයහොති, ෙරුසවායචො
යහොති, සම්ෙප්පලා.) යහොති, අභිජ්ඣාලු යහොති, බයාපන්නචිත්යතො යහොති, 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, දසහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො යථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො යථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං
සග්ය . කතයමහි දසහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා
පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, ෙරුසාය වාචාය
පටිවිරයතො යහොති, සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු යහොති, 
අබයාපන්නචිත්යතොයහොති, සම්මාදිට්ඨියකොයහොති– ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
දසහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං සග්ය ’’ති. 

222. ‘‘වීසතියා, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං 
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි වීසතියා? අත්තනා ච පාණාතිපාතී
යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායතසමාදයපති; අත්තනා ච අදින්නාදායී යහොති, 
පරඤ්ච අදින්නාදායන සමාදයපති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, 
පරඤ්චකායමසුමිච්ඡාචායරසමාදයපති; අත්තනාච මුසාවාදීයහොති, පරඤ්ච
මුසාවායද සමාදයපති; අත්තනා ච පිසුණවායචො යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය
වාචායසමාදයපති; අත්තනාචෙරුසවායචොයහොති, පරඤ්චෙරුසායවාචාය
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්ෙප්පලා.) යහොති, පරඤ්ච සම්ෙප්පලායප
සමාදයපති; අත්තනා ච අභිජ්ඣාලුයහොති, පරඤ්ච අභිජ්ඣායසමාදයපති; 
අත්තනා ච බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායද සමාදයපති; 
අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදයපති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, වීසතියා ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘වීසතියා, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං නික්ඛිත්යතො
එවං සග්ය . කතයමහි වීසතියා? අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 
යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච 
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච අදින්නාදානා යවරමණියා
සමාදයපති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියාසමාදයපති; අත්තනාචමුසාවාදාපටිවිරයතො
යහොති, පරඤ්ච මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච පිසුණාය
වාචායපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චපිසුණායවාචායයවරමණියාසමාදයපති; 
අත්තනා ච ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච ෙරුසාය වාචාය
යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්ච සම්ෙප්පලාපා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච අනභිජ්ඣාලු
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යහොති, පරඤ්ච අනභිජ්ඣාය සමාදයපති; අත්තනා ච අබයාපන්නචිත්යතො
යහොති, පරඤ්චඅබයාපායදසමාදයපති; අත්තනාචසම්මාදිට්ඨියකො යහොති, 
පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, වීසතියා
ධම්යමහි සමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. 

223. ‘‘තිංසාය, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං 
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි තිංසාය? අත්තනා ච පාණාතිපාතී
යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත සමාදයපති, පාණාතිපායත ච සමනුඤ්යඤො
යහොති; අත්තනා ච අදින්නාදායී යහොති, පරඤ්ච අදින්නාදායනසමාදයපති, 
අදින්නාදායනචසමනුඤ්යඤොයහොති; අත්තනාචකායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, 
පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචායර සමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචායර ච
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච මුසාවාදී යහොති, පරඤ්ච මුසාවායද 
සමාදයපති, මුසාවායද ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච පිසුණවායචො
යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය වාචාය සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය ච
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච ෙරුසවායචො යහොති, පරඤ්ච ෙරුසාය
වාචාය සමාදයපති, ෙරුසාය වාචාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච
සම්ෙප්පලා.) යහොති, පරඤ්ච සම්ෙප්පලායප සමාදයපති, සම්ෙප්පලායප ච
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච අභිජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච අභිජ්ඣාය
සමාදයපති, අභිජ්ඣාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච
බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායද සමාදයපති, බයාපායද ච
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච
මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදයපති, මිච්ඡාදිට්ඨියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති – ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, තිංසායධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං
නිරයය. 

‘‘තිංසාය, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං නික්ඛිත්යතො
එවංසග්ය .කතයමහිතිංසාය? අත්තනා ච පාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, 
පරඤ්චපාණාතිපාතායවරමණියාසමාදයපති, පාණාතිපාතා යවරමණියාච
සමනුඤ්යඤොයහොති; අත්තනා ච අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 
අදින්නාදානා යවරමණියා සමාදයපති, අදින්නාදානා යවරමණියා ච 
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා සමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණියාචසමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනාචමුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති, 
පරඤ්ච මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති, මුසාවාදා යවරමණියා ච
සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්ච පිසුණාය වාචාය යවරමණියා සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය
යවරමණියාචසමනුඤ්යඤොයහොති; අත්තනාචෙරුසායවාචායපටිවිරයතො
යහොති, පරඤ්ච ෙරුසාය වාචාය යවරමණියා සමාදයපති, ෙරුසාය වාචාය
යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො
යහොති, පරඤ්ච සම්ෙප්පලාපා යවරමණියා සමාදයපති, සම්ෙප්පලාපා
යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච අනභිජ්ඣාලු යහොති, 
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පරඤ්ච අනභිජ්ඣාය සමාදයපති, අනභිජ්ඣාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති; 
අත්තනා ච අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච අබයාපායද සමාදයපති, 
අබයාපායද ච සමනුඤ්යඤො යහොති; අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, 
පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති, සම්මාදිට්ඨියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, තිංසාය ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. 

224. ‘‘චත්තාරීසාය, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය.කතයමහිචත්තාරීසාය? අත්තනාචපාණාතිපාතී
යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත සමාදයපති, පාණාතිපායත ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, පාණාතිපාතස්සචවණ්ණංොසති; අත්තනාචඅදින්නාදායීයහොති, 
පරඤ්ච අදින්නාදායන සමාදයපති, අදින්නාදායන ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
අදින්නාදානස්ස ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, 
පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචායර සමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචායර ච
සමනුඤ්යඤොයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස ච වණ්ණංොසති; අත්තනා ච
මුසාවාදී යහොති, පරඤ්ච මුසාවායද සමාදයපති, මුසාවායද ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, මුසාවාදස්ස ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච පිසුණවායචො යහොති, 
පරඤ්ච පිසුණාය වාචාය සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, පිසුණායවාචායචවණ්ණං ොසති; අත්තනාචෙරුසවායචොයහොති, 
පරඤ්චෙරුසායවාචායසමාදයපති, ෙරුසාය වාචායචසමනුඤ්යඤොයහොති, 
ෙරුසායවාචායචවණ්ණංොසති; අත්තනාච සම්ෙප්පලා.)යහොති, පරඤ්ච
සම්ෙප්පලායප සමාදයපති, සම්ෙප්පලායප ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
සම්ෙප්පලාපස්සචවණ්ණංොසති; අත්තනාචඅභිජ්ඣාලුයහොති, පරඤ්ච 
අභිජ්ඣාය සමාදයපති, අභිජ්ඣාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති, අභිජ්ඣාය ච
වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායද
සමාදයපති, බයාපායදච සමනුඤ්යඤොයහොති, බයාපාදස්සචවණ්ණංොසති; 
අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදයපති, 
මිච්ඡාදිට්ඨියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨියා ච වණ්ණං ොසති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරීසාය ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චත්තාරීසාය, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාෙතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය .කතයමහිචත්තාරීසාය? අත්තනාචපාණාතිපාතා
පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා යවරමණියා සමාදයපති, 
පාණාතිපාතායවරමණියාචසමනුඤ්යඤොයහොති, පාණාතිපාතායවරමණියා
ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 
අදින්නාදානා යවරමණියා සමාදයපති, අදින්නාදානා යවරමණියා ච
සමනුඤ්යඤොයහොති, අදින්නාදානායවරමණියාචවණ්ණංොසති; අත්තනා
ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණියා සමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච
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මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති, 
මුසාවාදා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, මුසාවාදා යවරමණියා ච
වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
පිසුණාය වාචාය යවරමණියා සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය යවරමණියා ච
සමනුඤ්යඤො යහොති, පිසුණාය වාචාය යවරමණියා ච වණ්ණං ොසති; 
අත්තනා ච ෙරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච ෙරුසාය වාචාය
යවරමණියා ච සමාදයපති, ෙරුසාය වාචාය යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, ෙරුසාය වාචාය යවරමණියා ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච
සම්ෙප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච සම්ෙප්පලාපා යවරමණියා 
සමාදයපති, සම්ෙප්පලාපා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
සම්ෙප්පලාපා යවරමණියා ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච අනභිජ්ඣාලු 
යහොති, පරඤ්ච අනභිජ්ඣාය සමාදයපති, අනභිජ්ඣාය ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, අනභිජ්ඣාය ච වණ්ණං ොසති; අත්තනා ච අබයාපන්නචිත්යතො
යහොති, පරඤ්චඅබයාපායදසමාදයපති, අබයාපායදචසමනුඤ්යඤොයහොති, 
අබයාපාදස්සචවණ්ණංොසති; අත්තනාච සම්මාදිට්ඨියකොයහොති, පරඤ්ච
සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති, සම්මාදිට්ඨියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
සම්මාදිට්ඨියා ච වණ්ණං ොසති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරීසාය
ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාෙතංනික්ඛිත්යතොඑවං සග්ය ’’ති. 

225-228. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ඛතං උපහතං 
අත්තානංපරිහරති…යප.…අක්ඛතංඅනුපහතංඅත්තානංපරිහරති…යප.…
වීසතියා, භික්ඛයව…යප.… තිංසාය, භික්ඛයව…යප.… චත්තාරීසාය, 
භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ඛතං උපහතං අත්තානං
පරිහරති…යප.…. 

229-232. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ඉයධකච්යචො
කායස්ස යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජති…යප.…ඉයධකච්යචොකායස්සයෙදාපරංමරණාසු තිංසග් ං 
යලොකංඋපපජ්ජති.වීසතියා, භික්ඛයව…යප.…තිංසාය, භික්ඛයව,…යප.…
චත්තාරීසාය, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ඉයධකච්යචො කායස්ස
යෙදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති…යප.…
ඉයධකච්යචොකායස්සයෙදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජති’’. 

233-236. ‘‘දසහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො 
යවදිතබ්යබො…යප.… පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො…යප.… වීසතියා, 
භික්ඛයව…යප.… තිංසාය, භික්ඛයව…යප.… චත්තාරීසාය, භික්ඛයව, 
ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො…යප.… පණ්ඩියතො
යවදිතබ්යබො …යප.… ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරීසාය ධම්යමහි
සමන්නා යතොපණ්ඩියතොයවදිතබ්යබො’’ති. 

සාමඤ්ඤවග්ය ොදුතියයො. 
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23. රා යප යාලං 

237. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායදස ධම්මාොයවතබ්බා.කතයම
දස? අසුෙසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක 
අනභිරතසඤ්ඤා, අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ
අනත්තසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤා – රා ස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමදස ධම්මාොයවතබ්බා’’ති. 

238. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායදස ධම්මාොයවතබ්බා.කතයම
දස? අනිච්චසඤ්ඤා, අනත්තසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, 
සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, අට්ඨිකසඤ්ඤා, පුළවකසඤ්ඤා 
[පුලවකසඤ්ඤා (සී.අ පුළුවකසඤ්ඤා (ක.අ], විනීලකසඤ්ඤා, 
විපුබ්බකසඤ්ඤා, විච්ඡිද්දකසඤ්ඤා, උද්ධුමාතකසඤ්ඤා – රා ස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමදස ධම්මාොයවතබ්බා’’ති. 

239. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායදසධම්මාොයවතබ්බා. කතයම
දස? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, 
සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි, සම්මාඤාණං, 
සම්මාවිමුත්ති – රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය ඉයම දස ධම්මා
ොයවතබ්බා’’ති. 

240-266. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය… 
පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… ( අ [(උපසමායඅ
(සී.සයා. .).අඅඤ්යඤසංපනනිපාතානංපරියයොසායනඉදංපදංනදිස්සති] 
චා ාය… පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමදසධම්මාොයවතබ්බා. 

267-746. ‘‘යදොසස්ස …යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්ෙස්ස… සාරම්ෙස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය…
පහානාය … ඛයාය…වයාය…විරා ාය… නියරොධාය… ( අ [(උපසමායඅ
(සී.සයා..).අඅඤ්යඤසංපනනිපාතානං පරියයොසායනඉදංපදංනදිස්සති] 
චා ාය…පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමදසධම්මා ොයවතබ්බා’’ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

දසකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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