
 

  

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 
දුකනිපාතපාළි 

ධම්මවිචය 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො   දුකනිපාතපාළි 

i 

පටුන 

පටුන 
1. පඨමපණ්ණාසකං ................................................................................ 1 

1. කම්මකරණවග්ය ො ......................................................................... 1 

1. වජ්ජසුත්තං .................................................................................. 1 

2. පධානසුත්තං ................................................................................ 2 

3. තපනීයසුත්තං .............................................................................. 3 

4. අතපනීයසුත්තං ............................................................................ 3 

5. උපඤ්ඤාතසුත්තං ........................................................................ 3 

6. සංයයොජනසුත්තං ......................................................................... 4 

7. කණ්හසුත්තං ............................................................................... 4 

8. සුක්කසුත්තං ................................................................................ 4 

9. චරියසුත්තං .................................................................................. 4 

10. වස්සූපනායිකසුත්තං ................................................................... 4 

2. අධිකරණවග්ය ො ............................................................................. 5 

3. බාලවග්ය ො ................................................................................... 10 

4. සමචිත්තවග්ය ො ............................................................................ 12 

5. පරිසවග්ය ො .................................................................................. 19 

2. දුතියපණ්ණාසකං ............................................................................... 23 

(6) 1. පුග් ලවග්ය ො ......................................................................... 23 

(7) 2. සුඛවග්ය ො ............................................................................... 26 

(8) 3. සනිමිත්තවග්ය ො ..................................................................... 27 

(9) 4. ධම්මවග්ය ො ............................................................................ 28 

(10) 5. බාලවග්ය ො ........................................................................... 29 

3. තතියපණ්ණාසකං .............................................................................. 31 

(11) 1. ආසාදුප්පජහවග්ය ො ............................................................... 31 

(12) 2. ආයාචනවග්ය ො ..................................................................... 32 

(13) 3. දානවග්ය ො ............................................................................ 35 

(14) 4. සන්ථාරවග්ය ො ...................................................................... 36 

(15) 5. සමාපත්තිවග්ය ො ................................................................... 37 

1. යකොධයපයයාලං ................................................................................ 39 

2. අකුසලයපයයාලං ............................................................................... 40 

3. විනයයපයයාලං .................................................................................. 40 

4. රා යපයයාලං .................................................................................... 42 

 
  



අඞ්ගුත්තරනිකායයො   දුකනිපාතපාළි 

ii 

පටුන 

 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො   දුකනිපාතපාළි 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

දුකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. කම්මකරණවග්ය ො 

1. වජ්ජසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, වජ්ජානි.කතමානිද්යව? දිට්ඨධම්මිකඤ්චවජ්ජං

සම්පරායිකඤ්ච වජ්ජං. කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨධම්මිකං වජ්ජං? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, එකච්යචො පස්සති යචොරං ආගුචාරිං රාජායනො  යහත්වා විවිධා

කම්මකාරණා [විවිධානි කම්මකරණානි (ක.)] කායරන්යත; කසාහිපි

තායෙන්යත, යවත්යතහිපි තායෙන්යත, අද්ධදණ්ඩයකහිපි තායෙන්යත, 

හත්ථම්පි ඡින්දන්යත, පාදම්පි ඡින්දන්යත, හත්ථපාදම්පි ඡින්දන්යත, 

කණ්ණම්පි ඡින්දන්යත, නාසම්පි ඡින්දන්යත, කණ්ණනාසම්පි ඡින්දන්යත, 

බිලඞ් ථාලිකම්පි කයරොන්යත, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්යත, රාහුමුඛම්පි

කයරොන්යත, යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්යත, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි 

කයරොන්යත, එරකවත්තිකම්පි කයරොන්යත, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්යත, 

එයණයයකම්පි කයරොන්යත, බළිසමංසිකම්පි කයරොන්යත, කහාපණිකම්පි

කයරොන්යත, ඛාරාපතච්ඡිකම්පි [ඛාරාපටිච්ඡකම්පි (සයා. කං. ක.)] 

කයරොන්යත, පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්යත, පලාලපීඨකම්පි 

[පලාලපිට්ඨිකම්පි (සී.)] කයරොන්යත, තත්යතනපියතයලන ඔසිඤ්චන්යත, 

සුනයඛහිපිඛාදායපන්යත, ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසන්යත, අසිනාපි සීසං
ඡින්දන්යත. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යථාරූපානං යඛො පාපකානං කම්මානං යහතු

යචොරං ආගුචාරිං රාජායනො  යහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති; 

කසාහිපි තායෙන්ති, යවත්යතහිපිතායෙන්ති, අද්ධදණ්ඩයකහිපිතායෙන්ති, 

හත්ථම්පි ඡින්දන්ති, පාදම්පිඡින්දන්ති, හත්ථපාදම්පිඡින්දන්ති, කණ්ණම්පි 

ඡින්දන්ති, නාසම්පිඡින්දන්ති, කණ්ණනාසම්පිඡින්දන්ති, බිලඞ් ථාලිකම්පි 

කයරොන්ති, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි කයරොන්ති, රාහුමුඛම්පි කයරොන්ති, 

යජොතිමාලිකම්පි කයරොන්ති, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි කයරොන්ති, 

එරකවත්තිකම්පි කයරොන්ති, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්ති, එයණයයකම්පි
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කයරොන්ති, බළිසමංසිකම්පි කයරොන්ති, කහාපණිකම්පි කයරොන්ති, 

ඛාරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්ති, පලිඝපරිවත්තිකම්පි කයරොන්ති, 

පලාලපීඨකම්පිකයරොන්ති, තත්යතනපි යතයලනඔසිඤ්චන්ති, සුනයඛහිපි

ඛාදායපන්ති, ජීවන්තම්පි සූයල උත්තායසන්ති, අසිනාපි සීසං ඡින්දන්ති.

අහඤ්යචව [අහඤ්යච (?)] යඛො පන එවරූපං පාපකම්මං කයරයයං, මම්පි

රාජායනො  යහත්වා එවරූපා විවිධා කම්මකාරණා කායරයයං; කසාහිපි
තායෙයයං…යප.… අසිනාපි සීසං ඡින්යදයය’න්ති. යසො දිට්ඨධම්මිකස්ස

වජ්ජස්ස භීයතො න පයරසං පාභතං විලුම්පන්යතො චරති. ඉදං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, දිට්ඨධම්මිකංවජ්ජං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, සම්පරායිකං වජ්ජං? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 
ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘කායදුච්චරිතස්සයඛොපනපාපයකොදුක්යඛොවිපායකො

අිකසම්පරායං, වචීදුච්චරිතස්ස පාපයකො දුක්යඛො විපායකො අිකසම්පරායං, 
මයනොදුච්චරිතස්සපාපයකො දුක්යඛොවිපායකොඅිකසම්පරායං.අහඤ්යචවයඛො

පන කායයන දුච්චරිතං චයරයයං, වාචාය දුච්චරිතං චයරයයං, මනසා
දුච්චරිතංචයරයයං.ඤඤ්චතං යාහංනකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං
දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයය’න්ති. යසො සම්පරායිකස්ස වජ්ජස්ස

භීයතො කායදුච්චරිතං පහාය කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය

වචීසුචරිතං භායවති, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං

අත්තානං පරිහරති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ඛයව, සම්පරායිකං වජ්ජං. ‘‘ඉමානි

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව වජ්ජානි. තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –

‘දිට්ඨධම්මිකස්සවජ්ජස්සභායිස්සාම, සම්පරායිකස්ස වජ්ජස්සභායිස්සාම, 

වජ්ජභීරුයනො භවිස්සාම වජ්ජභයදස්සාවියනො’ති. එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, 

සික්ඛිතබ්බං. වජ්ජභීරුයනො, ිකක්ඛයව, වජ්ජභයදස්සාවියනොඑතංපාටිකඞ්ඛං
යංපරිමුච්චිස්සති සබ්බවජ්යජහී’’ති.පඨමං. 

2. පධානසුත්තං 

2. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, පධානානි දුරිකසම්භවානි යලොකස්මිං. 

කතමානි ද්යව? යඤ්ච ගිහීනං අ ාරං අජ්ඣාවසතං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පදානත්ථං

පධානං, යඤ්ච අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිතානං

සබ්බූපධිපටිනිස්සග් ත්ථං පධානං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පධානානි
දුරිකසම්භවානියලොකස්මිං. 

‘‘එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං පධානානං යදිදං 

සබ්බූපධිපටිනිස්සග් ත්ථංපධානං.තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං– 

‘සබ්බූපධිපටිනිස්සග් ත්ථංපධානංපදහිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දුතියං. 
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පටුන 

3. තපනීයසුත්තං 

3. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාතපනීයා.කතයමද්යව? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්චස්ස කායදුච්චරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති කායසුචරිතං; 

වචීදුච්චරිතං කතං යහොති; අකතං යහොති වචීසුචරිතං; මයනොදුච්චරිතංකතං

යහොති, අකතං යහොති මයනොසුචරිතං. යසො ‘කායදුච්චරිතං යම කත’න්ති

තප්පති, ‘අකතංයමකායසුචරිත’න්තිතප්පති; ‘වචීදුච්චරිතං යමකත’න්ති

තප්පති, ‘අකතංයමවචීසුචරිත’න්තිතප්පති; ‘මයනොදුච්චරිතංයමකත’න්ති

තප්පති, ‘අකතංයමමයනොසුචරිත’න්ති තප්පති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මාතපනීයා’’ති.තතියං. 

4. අතපනීයසුත්තං 

4. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාඅතපනීයා.කතයම ද්යව? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්චස්ස කායසුචරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති කායදුච්චරිතං; 

වචීසුචරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති වචීදුච්චරිතං; මයනොසුචරිතං කතං 

යහොති, අකතංයහොතිමයනොදුච්චරිතං. යසො ‘කායසුචරිතංයමකත’න්තින

තප්පති, ‘අකතං යම කායදුච්චරිත’න්ති න තප්පති; ‘වචීසුචරිතං යම

කත’න්ති න තප්පති, ‘අකතං යම වචීදුච්චරිත’න්ති න තප්පති; 

‘මයනොසුචරිතංයමකත’න්තින තප්පති, ‘අකතංයමමයනොදුච්චරිත’න්තින

තප්පති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා අතපනීයා’’ති.චතුත්ථං. 

5. උපඤ්ඤාතසුත්තං 

5. ‘‘ද්වින්නාහං, ිකක්ඛයව, ධම්මානං උපඤ්ඤාසිං–යාචඅසන්තුට්ඨිතා

කුසයලසු ධම්යමසු, යා ච අප්පටිවානිතා පධානස්මිං. අප්පටිවානී සුදාහං, 

ිකක්ඛයව, පදහාමි–‘කාමංතයචොචන්හාරු [නහාරු(සී.සයා.කං.පී.)] ච

අට්ඨි ච අවසිස්සතු, සරීයර උපසුස්සතුමංසයලොහිතං, යංතං පුරිසථායමන
පුරිසවීරියයන පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස

සණ්ඨානංභවිස්සතී’ති.තස්සමය්හං, ිකක්ඛයව, අප්පමාදාධි තාසම්යබොධි, 

අප්පමාදාධි යතො අනුත්තයරො යයො ක්යඛයමො. තුම්යහ යචපි, ිකක්ඛයව, 

අප්පටිවානංපදයහයයාථ– ‘කාමංතයචොචන්හාරුචඅට්ඨිචඅවසිස්සතු, 

සරීයර උපසුස්සතු මංසයලොහිතං, යං තං පුරිසථායමන පුරිසවීරියයන 
පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං 

භවිස්සතී’ති, තුම්යහපි, ිකක්ඛයව, නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – 

බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථ. තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –

‘අප්පටිවානං පදහිස්සාම. කාමං තයචො ච න්හාරු ච අට්ඨි ච අවසිස්සතු, 

සරීයර උපසුස්සතු මංසයලොහිතං, යං තං පුරිසථායමන පුරිසවීරියයන
පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං

භවිස්සතී’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඤ්චමං. 
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6. සංයයොජනසුත්තං 

6. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? යා ච සංයයොජනියයසු

ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සිතා, යා ච සංයයොජනියයසු ධම්යමසු 

නිබ්බිදානුපස්සිතා. සංයයොජනියයසු, ිකක්ඛයව, ධම්යමසු අස්සාදානුපස්සී

විහරන්යතො රා ං න පජහති, යදොසං න පජහති, යමොහං න පජහති. රා ං

අප්පහාය, යදොසං අප්පහාය, යමොහං අප්පහායන පරිමුච්චති ජාතියා ජරාය
මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි. න
පරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘සංයයොජනියයසු, ිකක්ඛයව, ධම්යමසුනිබ්බිදානුපස්සීවිහරන්යතො රා ං

පජහති, යදොසංපජහති, යමොහංපජහති.රා ංපහාය, යදොසංපහාය, යමොහං 

පහාය, පරිමුච්චතිජාතියා ජරායමරයණනයසොයකහිපරියදයවහි දුක්යඛහි 

යදොමනස්යසහි උපායායසහි. පරිමුච්චති දුක්ඛස්මාති වදාමි. ඉයම යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කණ්හසුත්තං 

7. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා කණ්හා. කතයම ද්යව? අහිරිකඤ්ච

අයනොත්තප්පඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මාකණ්හා’’ති. සත්තමං. 

8. සුක්කසුත්තං 

8. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාසුක්කා.කතයමද්යව? හිරී [හිරි(සී.සයා.

කං. පී.)] ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා සුක්කා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. චරියසුත්තං 

9. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා සුක්කා යලොකං පායලන්ති. කතයම

ද්යව? හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුක්කා ධම්මා

යලොකං න පායලයයං, නයිධ පඤ්ඤායයථ මාතාති වා මාතුච්ඡාති වා
මාතුලානීති වා ආචරියභරියාති වා  රූනං දාරාති වා. සම්යභදං යලොයකො 

අ මිස්ස, යථාඅයජෙකාකුක්කුටසූකරායසොණසිඞ් ාලා [යසොණසි ාලා(සී. 

සයා.කං.පී.)]. යස්මාචයඛො, ිකක්ඛයව, ඉයමද්යවසුක්කාධම්මායලොකං 

පායලන්තිතස්මාපඤ්ඤායති [පඤ්ඤායන්ති(සී.)] මාතාති වාමාතුච්ඡාතිවා
මාතුලානීතිවාආචරියභරියාතිවා රූනංදාරාතිවා’’ති.නවමං. 

10. වස්සූපනායිකසුත්තං 

10. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, වස්සූපනායිකා. කතමා ද්යව? පුරිමිකා ච

පච්ඡිමිකාච.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවවස්සූපනායිකා’’ති.දසමං. 

කම්මකරණවග්ය ොපඨයමො. 
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තස්සුද්දානං– 

වජ්ජා පධානාද්යවතපනීයා, උපඤ්ඤායතන පඤ්චමං; 

සංයයොජනඤ්ච කණ්හඤ්ච, සුක්කං චරියා වස්සූපනායියකන 
වග්ය ො. 

2. අධිකරණවග්ය ො 

11. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, බලානි.කතමානිද්යව? පටිසඞ්ඛානබලඤ්ච

භාවනාබලඤ්ච. කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කායදුච්චරිතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො

දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්ච, වචීදුච්චරිතස්ස පාපයකො විපායකො 

දිට්යඨයචවධම්යමඅිකසම්පරායඤ්ච, මයනොදුච්චරිතස්සපාපයකොවිපායකො
දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය

කායදුච්චරිතං පහායකායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං

භායවති, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං අත්තානං

පරිහරති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, භාවනාබලං.තත්ර, ිකක්ඛයව, යමිදං [යදිදං(සී.)] 

භාවනාබලං යසඛානයමතං [යසඛයමතං (සී. සයා. කං.)] බලං. යසඛඤ්හි

යසො, ිකක්ඛයව, බලංආ ම්මරා ංපජහති, යදොසං පජහති, යමොහංපජහති.

රා ංපහාය, යදොසංපහාය, යමොහංපහායයං අකුසලංනතංකයරොති, යං

පාපං න තං යසවති. ඉදං වුච්චති, ිකක්ඛයව, භාවනාබලං. ඉමානි යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවබලානී’’ති. 

12. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, බලානි.කතමානිද්යව? පටිසඞ්ඛානබලඤ්ච

භාවනාබලඤ්ච. කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කායදුච්චරිතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො

දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්ච, වචීදුච්චරිතස්ස පාපයකො විපායකො

දිට්යඨයචවධම්යම අිකසම්පරායඤ්ච, මයනොදුච්චරිතස්සපාපයකොවිපායකො
දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති පටිසඞ්ඛාය

කායදුච්චරිතං පහායකායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං

භායවති, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං අත්තානං

පරිහරති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, භාවනාබලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං

නියරොධනිස්සිතංයවොසග් පරිණාමිං, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති…
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…
පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති…
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති වියවකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං
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නියරොධනිස්සිතං යවොසග් පරිණාමිං. ඉදං වුච්චති, ිකක්ඛයව, භාවනාබලං.

ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවබලානී’’ති. 

13. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, බලානි.කතමානිද්යව? පටිසඞ්ඛානබලඤ්ච

භාවනාබලඤ්ච. කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කායදුච්චරිතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො

දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්ච, වචීදුච්චරිතස්ස යඛො පාපයකො

විපායකො දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්ච, මයනොදුච්චරිතස්ස යඛො
පාපයකො විපායකො දිට්යඨ යචව ධම්යම අිකසම්පරායඤ්චා’ති. යසො ඉති

පටිසඞ්ඛායකායදුච්චරිතං පහායකායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය

වචීසුචරිතං භායවති, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං

අත්තානංපරිහරති.ඉදංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පටිසඞ්ඛානබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, භාවනාබලං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු විවිච්යචව

කායමහි, විවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛං 
පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං
දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. පීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරති

සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයදති, යං තං අරියා
ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව
යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, භාවනාබලං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව බලානී’’ති. 

14. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, තථා තස්ස ධම්මයදසනා. කතමා ද්යව? 

සංඛිත්යතන ච විත්ථායරන ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව තථා තස්ස
ධම්මයදසනා’’ති. 

15. ‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණආපන්යනො [ආපත්තාපන්යනො(ක.)] 
චිකක්ඛු යචොදයකොචිකක්ඛුනසාධුකංඅත්තනාවඅත්තානංපච්චයවක්ඛති

තස්යමතං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං දීඝත්තාය ඛරත්තාය

වාෙත්තාය සංවත්තිස්සති, ිකක්ඛූ චනඵාසුං [නඵාසු (ක.)] විහරිස්සන්තීති 

[විහරිස්සන්ති (සී. සයා. කං. ක.)]. යස්මිඤ්ච යඛො, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ
ආපන්යනො ච ිකක්ඛු යචොදයකො ච ිකක්ඛු සාධුකං අත්තනාව අත්තානං

පච්චයවක්ඛති තස්යමතං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං න දීඝත්තාය

ඛරත්තායවාෙත්තායසංවත්තිස්සති, ිකක්ඛූචඵාසුං විහරිස්සන්තීති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ආපන්යනො ිකක්ඛු සාධුකං අත්තනාව අත්තානං 

පච්චයවක්ඛති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ආපන්යනො ිකක්ඛු ඉති පටිසඤ්චික්ඛති –
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‘අහං යඛො අකුසලං ආපන්යනො කඤ්චියදව [ඤඤ්චියදව (ක.)] යදසං

කායයන. මං යසො [තස්මා මං යසො (සී. සයා.)] ිකක්ඛු අද්දස අකුසලං 
ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන. යනො යච අහං අකුසලං

ආපජ්යජයයං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන, න මං යසො ිකක්ඛු පස්යසයය

අකුසලං ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන. යස්මා ච යඛො, අහං

අකුසලංආපන්යනොඤඤ්චියදවයදසංකායයන, තස්මාමංයසොිකක්ඛු අද්දස
අකුසලං ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන. දිස්වා ච පන මං යසො
ිකක්ඛු අකුසලං ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන අනත්තමයනො

අයහොසි.අනත්තමයනොසමායනො අනත්තමනවචනං [අනත්තමනවාචං(ක.)] 

මං යසො ිකක්ඛු අවච. අනත්තමනවචනාහං [අනත්තමනවාචං නාහං (ක.)] 

යතන ිකක්ඛුනා වුත්යතො සමායනො අනත්තමයනො [අත්තමයනො (ක.)] 
අයහොසිං. අනත්තමයනොසමායනොපයරසංආයරොයචසිං. ඉතිමයමවතත්ථ

අච්චයයො අච්ච මා සුඞ්කදායකංව භණ්ඩස්මින්ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
ආපන්යනොිකක්ඛු සාධුකංඅත්තනාවඅත්තානංපච්චයවක්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, යචොදයකො ිකක්ඛු සාධුකං අත්තනාව අත්තානං 

පච්චයවක්ඛති? ඉධ, ිකක්ඛයව, යචොදයකොිකක්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අයං
යඛොිකක්ඛු අකුසලංආපන්යනොඤඤ්චියදවයදසංකායයන.අහංඉමංිකක්ඛුං
අද්දසං අකුසලං ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන. යනො යච අයං

ිකක්ඛුඅකුසලංආපජ්යජයයඤඤ්චියදවයදසං කායයන, නාහංඉමංිකක්ඛුං

පස්යසයයංඅකුසලංආපජ්ජමානංඤඤ්චියදවයදසං කායයන.යස්මාචයඛො, 

අයංිකක්ඛුඅකුසලංආපන්යනොඤඤ්චියදවයදසං කායයන, තස්මාඅහංඉමං
ිකක්ඛුං අද්දසං අකුසලංආපජ්ජමානංඤඤ්චියදවයදසංකායයන. දිස්වා ච
පනාහං ඉමං ිකක්ඛුං අකුසලං ආපජ්ජමානං ඤඤ්චියදව යදසං කායයන
අනත්තමයනො අයහොසිං.අනත්තමයනො සමායනොඅනත්තමනවචනාහංඉමං
ිකක්ඛුං අවචං. අනත්තමනවචනායං ිකක්ඛු මයා වුත්යතො සමායනො
අනත්තමයනො අයහොසි. අනත්තමයනො සමායනො පයරසං ආයරොයචසි. ඉති

මයමවතත්ථ අච්චයයො අච්ච මා සුඞ්කදායකංවභණ්ඩස්මින්ති. එවංයඛො, 

ිකක්ඛයව, යචොදයකොිකක්ඛුසාධුකංඅත්තනාව අත්තානංපච්චයවක්ඛති. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණආපන්යනොචිකක්ඛුයචොදයකොචිකක්ඛු 

න සාධුකං අත්තනාව අත්තානං පච්චයවක්ඛති තස්යමතං, ිකක්ඛයව, 

අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං දීඝත්තාය ඛරත්තාය වාෙත්තාය සංවත්තිස්සති, 

ිකක්ඛූ ච න ඵාසුං විහරිස්සන්තීති. යස්මිඤ්ච යඛො, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ
ආපන්යනො ච ිකක්ඛු යචොදයකො ච ිකක්ඛු සාධුකං අත්තනාව අත්තානං

පච්චයවක්ඛති තස්යමතං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං න දීඝත්තාය

ඛරත්තායවාෙත්තායසංවත්තිස්සති, ිකක්ඛූචඵාසු විහරිස්සන්තී’’ති. 

16. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
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පටුන 

වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො

බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු
යකොපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං 

දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්තී’’ති? ‘‘අධම්මචරියාවිසමචරියායහතු

යඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදා පරංමරණාඅපායං
දුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතුයකොපච්චයයොයයනමියධකච්යච

සත්තා කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති? 

‘‘ධම්මචරියාසමචරියායහතුයඛො, බ්රාහ්මණ, එවමියධකච්යචසත්තා කායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභොය ොතම!අිකක්කන්තං, යභොය ොතම!යසයයථාපි, 

යභො ය ොතම, නික්කුජ්ජිතං [නිකුජ්ජිතං (ක.)] වා උක්කුජ්යජයය, 

පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූේහස්සවාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවා

යතලපජ්යජොතංධායරයය – ‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි දක්ඛන්තී’ති, එවයමවං 
යභොතා ය ොතයමන අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං

භවන්තංය ොතමංසරණං ච්ඡාමි ධම්මඤ්චිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං 
භවංය ොතයමොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

17. අථයඛොජාණුස්යසොණි [ජාණුයසොණි (ක.)] බ්රාහ්මයණොයයනභ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තං නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො

ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, යභො

ය ොතම, යහතුයකොපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදාපරං

මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්තී’’ති? ‘‘කතත්තා ච, 

බ්රාහ්මණ, අකතත්තාච. එවමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදාපරංමරණා

අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජන්තී’’ති.‘‘යකොපන, යභොය ොතම, 
යහතුයකොපච්චයයොයයනමියධකච්යචසත්තා කායස්සයභදාපරංමරණා

සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති? ‘‘කතත්තාච, බ්රාහ්මණ, අකතත්තා
ච.එවමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ං යලොකං
උපපජ්ජන්තී’’ති. ‘‘නයඛො අහං ඉමස්සයභොයතොය ොතමස්සසංඛිත්යතන
භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස විත්ථායරන අත්ථං ආජානාමි.
සාධු යමභවං ය ොතයමොතථා ධම්මං යදයසතුයථා අහං ඉමස්ස යභොයතො
ය ොතමස්ස සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං අවිභත්තස්ස

විත්ථායරනඅත්ථංආජායනයය’’න්ති.‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං

මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං යභො’’ති යඛො ජාණුස්යසොණි
බ්රාහ්මයණොභ වයතොපච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 
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‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්චස්සකායදුච්චරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති 

කායසුචරිතං; වචීදුච්චරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති වචීසුචරිතං; 

මයනොදුච්චරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති මයනොසුචරිතං. එවං යඛො, 

බ්රාහ්මණ, කතත්තාචඅකතත්තාච එවමියධකච්යචසත්තාකායස්සයභදා

පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජන්ති. ඉධ පන, 

බ්රාහ්මණ, එකච්චස්සකායසුචරිතංකතංයහොති, අකතංයහොති කායදුච්චරිතං; 

වචීසුචරිතං කතං යහොති, අකතං යහොති වචීදුච්චරිතං; මයනොසුචරිතං කතං

යහොති, අකතං යහොති මයනොදුච්චරිතං. එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, කතත්තා ච 
අකතත්තා ච එවමියධකච්යච සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
සග් ංයලොකං උපපජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

18. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංආනන්දංභ වාඑතදයවොච – ‘‘එකංයසනාහං, 

ආනන්ද, අකරණීයංවදාමිකායදුච්චරිතංවචීදුච්චරිතංමයනොදුච්චරිත’’න්ති.

‘‘යමිදං, භන්යත, භ වතා එකංයසන අකරණීයං අක්ඛාතං කායදුච්චරිතං
වචීදුච්චරිතංමයනොදුච්චරිතංතස්මිං අකරණීයයකයිරමායනයකොආදීනයවො

පාටිකඞ්යඛො’’ති? ‘‘යමිදං, ආනන්ද, මයා එකංයසන අකරණීයං අක්ඛාතං
කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං තස්මිං අකරණීයය කයිරමායන

අයං ආදීනයවොපාටිකඞ්යඛො– අත්තාපිඅත්තානංඋපවදති, අනුවිච්චවිඤ්ඤූ

 රහන්ති, පාපයකො ඤත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති, සම්මූේයහො කාලං

කයරොති, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං

උපපජ්ජති. යමිදං, ආනන්ද, මයා එකංයසන අකරණීයං අක්ඛාතං
කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං තස්මිං අකරණීයය කයිරමායන
අයංආදීනයවොපාටිකඞ්යඛො’’ති. 

‘‘එකංයසනාහං, ආනන්ද, කරණීයං වදාමි කායසුචරිතං වචීසුචරිතං

මයනොසුචරිත’’න්ති. ‘‘යමිදං, භන්යත, භ වතා එකංයසන කරණීයං 
අක්ඛාතං කායසුචරිතං වචීසුචරිතං මයනොසුචරිතං තස්මිං කරණීයය

කයිරමායන යකො ආනිසංයසො පාටිකඞ්යඛො’’ති? ‘‘යමිදං, ආනන්ද, මයා
එකංයසන කරණීයං අක්ඛාතං කායසුචරිතං වචීසුචරිතං මයනොසුචරිතං
තස්මිං කරණීයය කයිරමායන අයං ආනිසංයසො පාටිකඞ්යඛො – අත්තාපි 

අත්තානං න උපවදති, අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති, කලයායණො

ඤත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති, අසම්මූේයහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා

පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. යමිදං, ආනන්ද, මයා
එකංයසන කරණීයං අක්ඛාතං කායසුචරිතං වචීසුචරිතං මයනොසුචරිතං
තස්මිංකරණීයයකයිරමායනඅයංආනිසංයසොපාටිකඞ්යඛො’’ති. 
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19. ‘‘අකුසලං, ිකක්ඛයව, පජහථ.සක්කා, ිකක්ඛයව, අකුසලං පජහිතුං.

යනො යචදං [යනො යචතං (සයා. කං. පී. ක.) සං. නි. 3.28 පස්සිතබ්බං], 

ිකක්ඛයව, සක්කා අභවිස්ස අකුසලං පජහිතුං, නාහං එවං වයදයයං –

‘අකුසලං, ිකක්ඛයව, පජහථා’ති.යස්මාචයඛො, ිකක්ඛයව, සක්කා අකුසලං

පජහිතුංතස්මාහංඑවංවදාමි–‘අකුසලං, ිකක්ඛයව, පජහථා’ති.අකුසලඤ්ච

හිදං, ිකක්ඛයව [අකුසලං ිකක්ඛයව (ක.)], පහීනං අහිතාය දුක්ඛාය

සංවත්යතයයනාහංඑවංවයදයයං–‘අකුසලං, ිකක්ඛයව, පජහථා’ති.යස්මා

චයඛො, ිකක්ඛයව, අකුසලංපහීනංහිතායසුඛායසංවත්තති තස්මාහංඑවං

වදාමි–‘අකුසලං, ිකක්ඛයව, පජහථා’’’ති. 

‘‘කුසලං, ිකක්ඛයව, භායවථ.සක්කා, ිකක්ඛයව, කුසලංභායවතුං.යනො

යචදං, ිකක්ඛයව, සක්කාඅභවිස්සකුසලංභායවතුං, නාහං එවංවයදයයං –

‘කුසලං, ිකක්ඛයව, භායවථා’ති. යස්මා ච යඛො, ිකක්ඛයව, සක්කා කුසලං 

භායවතුංතස්මාහංඑවංවදාමි–‘කුසලං, ිකක්ඛයව, භායවථා’ති.කුසලඤ්ච

හිදං, ිකක්ඛයව, භාවිතංඅහිතායදුක්ඛායසංවත්යතයය, නාහංඑවංවයදයයං

– ‘කුසලං, ිකක්ඛයව, භායවථා’ති.යස්මාචයඛො, ිකක්ඛයව, කුසලංභාවිතං

හිතාය සුඛාය සංවත්තති තස්මාහං එවං වදාමි – ‘කුසලං, ිකක්ඛයව, 
භායවථා’’’ති. 

20. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය 

අන්තරධානායසංවත්තන්ති.කතයමද්යව? දුන්නික්ඛිත්තඤ්චපදබයඤ්ජනං

අත්යථො ච දුන්නීයතො. දුන්නික්ඛිත්තස්ස, ිකක්ඛයව, පදබයඤ්ජනස්ස 

අත්යථොපිදුන්නයයොයහොති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මාසද්ධම්මස්ස
සම්යමොසාය අන්තරධානායසංවත්තන්තී’’ති. 

21. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය

අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම ද්යව? සුනික්ඛිත්තඤ්ච

පදබයඤ්ජනං අත්යථො ච සුනීයතො. සුනික්ඛිත්තස්ස, ිකක්ඛයව, 

පදබයඤ්ජනස්ස අත්යථොපි සුනයයො යහොති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මාසද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසාය අනන්තරධානායසංවත්තන්තී’’ති. 

අධිකරණවග්ය ොදුතියයො. 

3. බාලවග්ය ො 

22. ‘‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා. කතයම ද්යව? යයො ච අච්චයං

අච්චයයතො න පස්සති, යයො ච අච්චයං යදයසන්තස්ස යථාධම්මං 

නප්පටිග් ණ්හාති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව බාලා’ති. ‘ද්යවයම, 

ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා.කතයමද්යව? යයොචඅච්චයං අච්චයයතොපස්සති, යයො

ච අච්චයං යදයසන්තස්ස යථාධම්මං පටිග් ණ්හාති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 

ද්යවපණ්ඩිතා’’’ති. 
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23. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, තථා තං අබ්භාචික්ඛන්ති. කතයම ද්යව? 

දුට්යඨොවායදොසන්තයරො, සද්යධොවාදුග් හියතන [දුග් හීයතන (සී.)]. ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවතථා තංඅබ්භාචික්ඛන්තී’’ති. 

24. ‘‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, තථා තං අබ්භාචික්ඛන්ති. කතයම ද්යව? 

යයො චඅභාසිතංඅලපිතංතථා යතනභාසිතංලපිතංතථා යතනාති දීයපති, 
යයොචභාසිතංලපිතංතථා යතනඅභාසිතංඅලපිතංතථා යතනාතිදීයපති.

ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව තථා තං අබ්භාචික්ඛන්තී’ති. ‘ද්යවයම, 

ිකක්ඛයව, තථා තං නාබ්භාචික්ඛන්ති. කතයම ද්යව? යයො ච අභාසිතං

අලපිතං තථා යතන අභාසිතං අලපිතං තථා යතනාති දීයපති, යයො ච
භාසිතං ලපිතං තථා යතන භාසිතං ලපිතං තථා යතනාති දීයපති. ඉයම 

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවතථා තංනාබ්භාචික්ඛන්තී’’’ති. 

25. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, තථා තංඅබ්භාචික්ඛන්ති.කතයම ද්යව? යයො

ච යනයයත්ථං සුත්තන්තං නීතත්යථො සුත්තන්යතොති දීයපති, යයො ච

නීතත්ථං සුත්තන්තං යනයයත්යථො සුත්තන්යතොති දීයපති. ඉයම යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවතථා තං අබ්භාචික්ඛන්තී’’ති. 

26. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, තථා තං නාබ්භාචික්ඛන්ති. කතයම ද්යව? 

යයොචයනයයත්ථංසුත්තන්තංයනයයත්යථොසුත්තන්යතොතිදීයපති, යයොච

නීතත්ථංසුත්තන්තංනීතත්යථොසුත්තන්යතොතිදීයපති.ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්යවතථා තංනාබ්භාචික්ඛන්තී’’ති. 

27. ‘‘පටිච්ඡන්නකම්මන්තස්ස, ිකක්ඛයව, ද්වින්නං  තීනං අඤ්ඤතරා
 ති පාටිකඞ්ඛා – නිරයයො වා තිරච්ඡානයයොනි වාති.

අප්පටිච්ඡන්නකම්මන්තස්ස, ිකක්ඛයව, ද්වින්නං  තීනං අඤ්ඤතරා  ති 
පාටිකඞ්ඛා–යදවාවාමනුස්සාවා’’ති. 

28. ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, ිකක්ඛයව, ද්වින්නං  තීනං අඤ්ඤතරා  ති
පාටිකඞ්ඛා–නිරයයොවාතිරච්ඡානයයොනිවා’’ති. 

29. ‘‘සම්මාදිට්ඨිකස්ස, ිකක්ඛයව, ද්වින්නං  තීනං අඤ්ඤතරා  ති
පාටිකඞ්ඛා–යදවාවාමනුස්සාවා’’ති. 

30. ‘‘දුස්සීලස්ස, ිකක්ඛයව, ද්යව පටිග් ාහා – නිරයයො වා 

තිරච්ඡානයයොනි වා. සීලවයතො, ිකක්ඛයව, ද්යව පටිග් ාහා – යදවා වා

මනුස්සාවා’’ති [යදයවොවාමනුස්යසොවාති(ක.)]. 

31. ‘‘ද්වාහං, ිකක්ඛයව, අත්ථවයස සම්පස්සමායනො 

අරඤ්ඤවනපත්ථානි [අරඤ්යඤ පවනපත්ථානි (සී. පී.)] පන්තානි

යසනාසනානිපටියසවාමි.කතයමද්යව? අත්තයනොචදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරං 
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සම්පස්සමායනො, පච්ඡිමඤ්ච ජනතං අනුකම්පමායනො. ඉයම යඛො අහං, 

ිකක්ඛයව, ද්යව අත්ථවයස සම්පස්සමායනො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
යසනාසනානි පටියසවාමී’’ති. 

32. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාවිජ්ජාභාගියා.කතයමද්යව? සමයථො

චවිපස්සනාච.සමයථො, ිකක්ඛයව, භාවියතොකමත්ථ [ඤමත්ථ (සයා.කං.), 

කතමත්ථ (ක.)] මනුයභොති? චිත්තං භාවීයති. චිත්තං භාවිතං

කමත්ථමනුයභොති? යයොරාය ොයසොපහීයති.විපස්සනා, ිකක්ඛයව, භාවිතා 

කමත්ථමනුයභොති? පඤ්ඤාභාවීයති.පඤ්ඤාභාවිතාකමත්ථමනුයභොති? යා

අවිජ්ජා සා පහීයති. රාගුපක්ඤලිට්ඨං වා, ිකක්ඛයව, චිත්තං න විමුච්චති, 

අවිජ්ජුපක්ඤලිට්ඨා වා පඤ්ඤා භාවීයති. ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, රා විරා ා 

යචයතොවිමුත්ති, අවිජ්ජාවිරා ාපඤ්ඤාවිමුත්තී’’ති. 

බාලවග්ය ොතතියයො. 

4. සමචිත්තවග්ය ො 

33. ‘‘අසප්පුරිසභූමිඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, යදයසස්සාමි සප්පුරිසභූමිඤ්ච.

තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ.භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො
යතිකක්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසභූමි? අසප්පුරියසො, ිකක්ඛයව, 

අකතඤ්ඤූයහොතිඅකතයවදී. අසබ්ිකයහතං, ිකක්ඛයව, උපඤ්ඤාතං යදිදං

අකතඤ්ඤුතා අකතයවදිතා. යකවලා එසා, ිකක්ඛයව, අසප්පුරිසභූමි යදිදං

අකතඤ්ඤුතා අකතයවදිතා.සප්පුරියසොචයඛො, ිකක්ඛයව, කතඤ්ඤූයහොති

කතයවදී. සබ්ික යහතං, ිකක්ඛයව, උපඤ්ඤාතං යදිදං කතඤ්ඤුතා

කතයවදිතා. යකවලා එසා, ිකක්ඛයව, සප්පුරිසභූමි යදිදං කතඤ්ඤුතා
කතයවදිතා’’ති. 

34. ‘‘ද්වින්නාහං, ිකක්ඛයව, නසුප්පතිකාරංවදාමි.කතයමසං ද්වින්නං? 

මාතු ච පිතු ච. එයකන, ිකක්ඛයව, අංයසන මාතරං පරිහයරයය, එයකන
අංයසන පිතරං පරිහයරයය වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී යසො ච යනසං
උච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහයනන. යත ච තත්යථව මුත්තකරීසං

චයජයයං.නත්යවව, ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනංකතං වා යහොති පටිකතං වා.

ඉමිස්සා ච, ිකක්ඛයව, මහාපථවියාපහූතරත්තරතනාය [පහූතසත්තරතනාය
(සී.සයා.කං.පී.)තිකනිපායතමහාවග්ය  දසමසුත්තටීකායංදස්සිතපාළියා

සයමති] මාතාපිතයරො ඉස්සරාධිපච්යච රජ්යජ පතිට්ඨායපයය, න ත්යවව, 

ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනං කතං වා යහොති පටිකතං වා. තං ඤස්ස යහතු? 

බහුකාරා [බහූපකාරා (ක.)], ිකක්ඛයව, මාතාපිතයරො පුත්තානං ආපාදකා

යපොසකා ඉමස්ස යලොකස්ස දස්යසතායරො. යයො ච යඛො, ිකක්ඛයව, 

මාතාපිතයරො අස්සද්යධසද්ධාසම්පදායසමාදයපතිනියවයසතිපතිට්ඨායපති, 
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දුස්සීයල සීලසම්පදාය සමාදයපති නියවයසති පතිට්ඨායපති, මච්ඡරී

චා සම්පදාය සමාදයපති නියවයසති පතිට්ඨායපති, දුප්පඤ්යඤ

පඤ්ඤාසම්පදාය සමාදයපති නියවයසති පතිට්ඨායපති, එත්තාවතා යඛො, 

ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනං කතඤ්ච යහොති පටිකතඤ්චා’’ති [පටිකතඤ්ච

අතිකතඤ්චාති(සී.පී.)]. 

35. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං…යප.…

එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 

‘‘ඤංවාදී භවං ය ොතයමො ඤමක්ඛායී’’ති? ‘‘ඤරියවාදී චාහං, බ්රාහ්මණ, 
අඤරියවාදීචා’’ති. ‘‘යථාකථංපනභවං ය ොතයමොඤරියවාදීචඅඤරියවාදී

චා’’ති? 

‘‘අඤරියං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, වදාමි කායදුච්චරිතස්ස වචීදුච්චරිතස්ස

මයනොදුච්චරිතස්ස, අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං 

අඤරියං වදාමි. ඤරියඤ්ච යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, වදාමි කායසුචරිතස්ස

වචීසුචරිතස්ස මයනොසුචරිතස්ස, අයනකවිහිතානං කුසලානං ධම්මානං

ඤරියං වදාමි.එවංයඛොඅහං, බ්රාහ්මණ, ඤරියවාදී චඅඤරියවාදී චා’’ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො
ධායරතු අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

36. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපතිභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කතිනු

යඛො, භන්යත, යලොයකදක්ඛියණයයා, කත්ථචදානංදාතබ්බ’’න්ති? ‘‘ද්යව

යඛො,  හපති, යලොයක දක්ඛියණයයා–යසයඛොචඅයසයඛොච.ඉයමයඛො, 

 හපති, ද්යවයලොයකදක්ඛියණයයා, එත්ථච දානංදාතබ්බ’’න්ති. 

ඉදමයවොච භ වා. ඉදං වත්වාන [වත්වා (සී. පී.) එවමීදියසසුඨායනසු] 
සු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යසයඛොඅයසයඛොචඉමස්මිංයලොයක, 

ආහුයනයයායජමානානංයහොන්ති; 

යත උජ්ජුභූතා [උජුභූතා (සයා. කං. ක.)] කායයන, වාචාය උද

යචතසා; 

යඛත්තංතංයජමානානං, එත්ථදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

37. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතො
සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායද. තත්ර යඛො ආයස්මා
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පටුන 

සාරිපුත්යතො ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො ිකක්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති
යඛො යත ිකක්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං. ආයස්මා

සාරිපුත්යතො එතදයවොච – ‘‘අජ්ඣත්තසංයයොජනඤ්ච, ආවුයසො, පුග් ලං

යදයසස්සාමි බහිද්ධාසංයයොජනඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛොයත ිකක්ඛූආයස්මයතොසාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච– 

‘‘කතයමො චාවුයසො, අජ්ඣත්තසංයයොජයනො පුග් යලො? ඉධාවුයසො, 

ිකක්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති

ආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා අඤ්ඤතරං

යදවනිකායං උපපජ්ජති. යසො තයතො චුයතො ආ ාමී යහොති, ආ න්තා 

ඉත්ථත්තං.අයංවුච්චති, ආවුයසො, අජ්ඣත්තසංයයොජයනොපුග් යලොආ ාමී

යහොති, ආ න්තා ඉත්ථත්තං. 

‘‘කතයමො චාවුයසො, බහිද්ධාසංයයොජයනොපුග් යලො? ඉධාවුයසො, ිකක්ඛු

සීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො, 

අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. යසො
අඤ්ඤතරං සන්තංයචයතොවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොකායස්සයභදා
පරංමරණාඅඤ්ඤතරං යදවනිකායංඋපපජ්ජති.යසොතයතොචුයතොඅනා ාමී

යහොති, අනා න්තා ඉත්ථත්තං. අයං වුච්චතාවුයසො, බහිද්ධාසංයයොජයනො

පුග් යලොඅනා ාමීයහොති, අනා න්තාඉත්ථත්තං. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, ිකක්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති 

සික්ඛාපයදසු.යසොකාමානංයයවනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනො
යහොති.යසො භවානංයයවනිබ්බිදායවිරා ායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති.
යසො තණ්හාක්ඛයාය පටිපන්යනො යහොති. යසො යලොභක්ඛයාය පටිපන්යනො
යහොති.යසොකායස්සයභදා පරංමරණා අඤ්ඤතරංයදවනිකායංඋපපජ්ජති.

යසො තයතො චුයතො අනා ාමී යහොති, අනා න්තා ඉත්ථත්තං. අයං

වුච්චතාවුයසො, බහිද්ධාසංයයොජයනොපුග් යලොඅනා ාමීයහොති, අනා න්තා 
ඉත්ථත්ත’’න්ති. 

අථයඛො සම්බහුලා සමචිත්තා යදවතා යයනභ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං

ඨිතායඛොතා යදවතාභ වන්තංඑතදයවොචුං – ‘‘එයසො, භන්යත, ආයස්මා
සාරිපුත්යතො පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායද ිකක්ඛූනං

අජ්ඣත්තසංයයොජනඤ්ච පුග් ලං යදයසති බහිද්ධාසංයයොජනඤ්ච. හට්ඨා, 

භන්යත, පරිසා. සාධු, භන්යත, භ වා යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පංඋපාදායා’’ති.අධිවායසසිභ වාතුණ්හීභායවන.

අථ යඛොභ වා–යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතං [සම්මිඤ්ජිතං 
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(සී. සයා. කං. පී.)] වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, 
එවයමවං – යජතවයන අන්තරහියතො පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායද 
ආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සසම්මුයඛපාතුරයහොසි.නිසීදිභ වාපඤ්ඤත්යත
ආසයන. ආයස්මාපි යඛො සාරිපුත්යතො භ වන්තං අිකවායදත්වා එකමන්තං 
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංභ වාඑතදයවොච
– 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, සම්බහුලා සමචිත්තා යදවතා යයනාහං 

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා මං අිකවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු.

එකමන්තං ඨිතා යඛො, සාරිපුත්ත, තා යදවතා මං එතදයවොචුං – ‘එයසො, 

භන්යත, ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායද ිකක්ඛූනං

අජ්ඣත්තසංයයොජනඤ්ච පුග් ලං යදයසති බහිද්ධාසංයයොජනඤ්ච. හට්ඨා, 

භන්යත, පරිසා. සාධු, භන්යත, භ වා යයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො

යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’ති. තා යඛො පන, සාරිපුත්ත, යදවතා
දසපි හුත්වා වීසම්පි හුත්වා තිංසම්පි හුත්වා චත්තාලීසම්පි හුත්වා
පඤ්ඤාසම්පි හුත්වා සට්ඨිපි හුත්වා ආරග් යකොටිනිතුදනමත්යතපි 

තිට්ඨන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්ති [බයාබායධන්තීති 

(සබ්බත්ථ)]. සියා යඛො පන [පන යත (සී. සයා. කං. පී.)], සාරිපුත්ත, 
එවමස්ස – ‘තත්ථ නූන තාසං යදවතානං තථා චිත්තං භාවිතං යයන තා
යදවතා දසපි හුත්වා වීසම්පි හුත්වා තිංසම්පි හුත්වා චත්තාලීසම්පි හුත්වා
පඤ්ඤාසම්පිහුත්වාසට්ඨිපිහුත්වාආරග් යකොටිනිතුදනමත්යතපි තිට්ඨන්ති

න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාබායධන්තී’ති. න යඛො පයනතං, සාරිපුත්ත, එවං 

දට්ඨබ්බං. ඉයධව යඛො, සාරිපුත්ත, තාසං යදවතානං තථා චිත්තං භාවිතං, 
යයනතායදවතා දසපිහුත්වා…යප.…නචඅඤ්ඤමඤ්ඤංබයාබායධන්ති.

තස්මාතිහ, සාරිපුත්ත, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘සන්තින්ද්රියා භවිස්සාම

සන්තමානසා’ති.එවඤ්හියවො, සාරිපුත්ත, සික්ඛිතබ්බං.‘සන්තින්ද්රියානඤ්හි

යවො, සාරිපුත්ත, සන්තමානසානං සන්තංයයවකායකම්මංභවිස්සතිසන්තං
වචීකම්මං සන්තං මයනොකම්මං. සන්තංයයව උපහාරං උපහරිස්සාම

සබ්රහ්මචාරීසූ’ති. ‘එවඤ්හි යවො, සාරිපුත්ත, සික්ඛිතබ්බං. අනස්සුං යඛො, 

සාරිපුත්ත, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා යය ඉමං ධම්මපරියායං 
නාස්යසොසු’’’න්ති. 

38. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා මහාකච්චායනො වරණායං

විහරති භද්දසාරිතීයර [කද්දමදහතීයර (සී. සයා. කං. පී.)]. අථ යඛො 

ආරාමදණ්යඩො බ්රාහ්මයණො යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහාකච්චායනනසද්ධිංසම්යමොදි.සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
ආරාමදණ්යඩො බ්රාහ්මයණොආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතදයවොච–‘‘යකො

නු යඛො, යභොකච්චාන, යහතු යකො පච්චයයො යයනඛත්තියාපි ඛත්තියයහි

විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති,  හපතිකාපි  හපතියකහි
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විවදන්තී’’ති? ‘‘කාමරා ාිකනියවසවිනිබන්ධ [කාමරා විනියවසවිනිබද්ධ

(සී. සයා. කං. පී.)] පලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානයහතු යඛො, බ්රාහ්මණ, 

ඛත්තියාපි ඛත්තියයහි විවදන්ති, බ්රාහ්මණාපි බ්රාහ්මයණහි විවදන්ති, 
 හපතිකාපි හපතියකහිවිවදන්තී’’ති. 

‘‘යකො පන, යභො කච්චාන, යහතු යකො පච්චයයො යයන සමණාපි

සමයණහි විවදන්තී’’ති? 

‘‘දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානයහතු යඛො, 

බ්රාහ්මණ, සමණාපිසමයණහිවිවදන්තී’’ති. 

‘‘අත්ථි පන, යභො කච්චාන, යකොචි යලොකස්මිං යයො ඉමඤ්යචව 
කාමරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං

සමතික්කන්යතො, ඉමඤ්ච 
දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං

සමතික්කන්යතො’’ති? ‘‘අත්ථි, බ්රාහ්මණ, යලොකස්මිං යයො ඉමඤ්යචව 
කාමරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං

සමතික්කන්යතො, ඉමඤ්ච 
දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං
සමතික්කන්යතො’’ති. 

‘‘යකො පන යසො, යභො කච්චාන, යලොකස්මිං යයො ඉමඤ්යචව 
කා රා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං 

සමතික්කන්යතො, ඉමඤ්ච 

දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං

සමතික්කන්යතො’’ති? ‘‘අත්ථි, බ්රාහ්මණ, පුරත්ථියමසු ජනපයදසු සාවත්ථී
නාමන රං.තත්ථයසොභ වා එතරහිවිහරතිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො.යසො

හි, බ්රාහ්මණ, භ වා ඉමඤ්යචව 
කාමරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං

සමතික්කන්යතො, ඉමඤ්ච
දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං 
සමතික්කන්යතො’’ති. 

එවං වුත්යත ආරාමදණ්යඩො බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං 
උත්තරාසඞ් ංකරිත්වා දක්ඛිණං ජාණුමණ්ඩලං පථවියංනිහන්ත්වා යයන
භ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාතික්ඛත්තුංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘නයමො තස්ස භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, නයමො තස්ස

භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස, නයමො තස්ස භ වයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. යයො හි යසො භ වා ඉමඤ්යචව 

කාමරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො   දුකනිපාතපාළි 

17 

පටුන 

සමතික්කන්යතො, ඉමඤ්ච 
දිට්ඨිරා ාිකනියවසවිනිබන්ධපලිය ධපරියුට්ඨානජ්යඣොසානං
සමතික්කන්යතො’’ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභොකච්චාන, අිකක්කන්තං, යභොකච්චාන! යසයයථාපි, 

යභොකච්චාන, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූේහස්සවාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය 

– ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තී’ති, එවයමවං යභොතා කච්චායනන

අයනකපරියායයනධම්යමො පකාසියතො.එසාහං, යභොකච්චාන, තංභවන්තං
ය ොතමං සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං
කච්චායනොධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං  ත’’න්ති. 

39. එකං සමයංආයස්මාමහාකච්චායනො මධුරායංවිහරතිගුන්දාවයන.

අථ යඛො කන්දරායයනො [කණ්ඩරායයනො (සී. සයා. කං. පී.)] බ්රාහ්මයණො

යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා
මහාකච්චායනනසද්ධිං…යප.…එකමන්තංනිසින්යනොයඛො කන්දරායයනො

බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං මහාකච්චානං එතදයවොච – ‘‘සුතං යමතං, යභො

කච්චාන, ‘නසමයණොකච්චායනොබ්රාහ්මයණජිණ්යණවුද්යධමහල්ලයක
අද්ධ යත වයයොඅනුප්පත්යත අිකවායදති වා පච්චුට්යඨතිවාආසයනනවා

නිමන්යතතී’ති. තයිදං, යභො කච්චාන, තයථව? න හි භවං කච්චායනො
බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ වුද්යධ මහල්ලයක අද්ධ යත වයයොඅනුප්පත්යත 

අිකවායදති වා පච්චුට්යඨති වා ආසයනන වා නිමන්යතති. තයිදං, යභො

කච්චාන, න සම්පන්නයමවා’’ති. 

‘‘අත්ථි, බ්රාහ්මණ, යතන භ වතා ජානතා පස්සතා අරහතා 

සම්මාසම්බුද්යධන වුද්ධභූමිචඅක්ඛාතාදහරභූමිච.වුද්යධො යචපි, බ්රාහ්මණ, 

යහොතිආසීතියකොවානාවුතියකොවාවස්සසතියකොවාජාතියා, යසොචකායම 
පරිභුඤ්ජති කාමමජ්ඣාවසති කාමපරිොයහන පරිඩය්හති කාමවිතක්යකහි
ඛජ්ජති කාමපරියයසනාය උස්සුයකො. අථ යඛො යසො බායලො න

යථයරොත්යවව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. දහයරො යචපි, බ්රාහ්මණ, යහොති යුවා

සුසුකාෙයකයසො භයෙන යයොබ්බයනන සමන්නා යතො පඨයමන වයසා. 

යසො ච න කායම පරිභුඤ්ජති න කාමමජ්ඣාවසති, න කාමපරිොයහන 

පරිඩය්හති, නකාමවිතක්යකහිඛජ්ජති, නකාමපරියයසනායඋස්සුයකො. අථ
යඛොයසොපණ්ඩියතොයථයරොත්යවවසඞ්ඛයං ච්ඡතී’’ති. 

එවං වුත්යත කන්දරායයනො බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං 

උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා දහරානං සතං [සුදං (සී. සයා. කං. පී.)] ිකක්ඛූනං

පායද සිරසා වන්දති – ‘‘වුද්ධා භවන්යතො, වුද්ධභූමියං ඨිතා. දහරා මයං, 
දහරභූමියංඨිතා’’ති. 
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‘‘අිකක්කන්තං, යභො කච්චාන…යප.… උපාසකං මං භවං කච්චායනො
ධායරතු අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

40. ‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයයචොරාබලවන්යතොයහොන්ති, රාජායනො 

තස්මිංසමයයදුබ්බලායහොන්ති.තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයයරඤ්යඤොනඵාසු
යහොති අතියාතුං වානියයාතුං වා පච්චන්තියම වා ජනපයද අනුසඤ්ඤාතුං. 
බ්රාහ්මණ හපතිකානම්පිතස්මිංසමයයනඵාසුයහොතිඅතියාතුංවානියයාතුං

වා බාහිරානිවාකම්මන්තානිපටියවක්ඛිතුං.එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, යස්මිං

සමයය පාපිකක්ඛූ බලවන්යතො යහොන්ති, යපසලා ිකක්ඛූ තස්මිං සමයය

දුබ්බලා යහොන්ති. තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය යපසලා ිකක්ඛූ තුණ්හීභූතා

තුණ්හීභූතාව සඞ්ඝමජ්යඣ සඞ්කසායන්ති [සඞ්කම්ම ඣායන්ති (ක.), 

සඤ්චායන්ති (සී. අට්ඨ.)] පච්චන්තියමවාජනපයදඅච්ඡන්ති [භජන්ති (සී. 

සයා. කං. පී.)]. තයිදං, ිකක්ඛයව, යහොති බහුජනාහිතාය බහුජනාසුඛාය, 
බහුයනො ජනස්සඅනත්ථායඅහිතායදුක්ඛායයදවමනුස්සානං. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය රාජායනො බලවන්යතො යහොන්ති, යචොරා

තස්මිං සමයය දුබ්බලා යහොන්ති. තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය රඤ්යඤො ඵාසු 
යහොති අතියාතුං වානියයාතුං වා පච්චන්තියම වා ජනපයද අනුසඤ්ඤාතුං. 
බ්රාහ්මණ හපතිකානම්පිතස්මිං සමයයඵාසු යහොති අතියාතුං වානියයාතුං

වා බාහිරානිවාකම්මන්තානිපටියවක්ඛිතුං.එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, යස්මිං

සමයය යපසලා ිකක්ඛූ බලවන්යතො යහොන්ති, පාපිකක්ඛූ තස්මිං සමයය

දුබ්බලා යහොන්ති. තස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය පාපිකක්ඛූ තුණ්හීභූතා

තුණ්හීභූතාව සඞ්ඝමජ්යඣසඞ්කසායන්ති, යයනවාපනයතනපක්කමන්ති 

[පපතන්ති (සී. සයා. කං. පී.)]. තයිදං, ිකක්ඛයව, යහොති බහුජනහිතාය

බහුජනසුඛාය, බහුයනො ජනස්සඅත්ථායහිතායසුඛායයදවමනුස්සාන’’න්ති. 

41. ‘‘ද්වින්නාහං, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාපටිපත්තිංනවණ්යණමි, ගිහිස්සවා

පබ්බජිතස්ස වා. ගිහී වා, ිකක්ඛයව, පබ්බජියතො වා මිච්ඡාපටිපන්යනො
මිච්ඡාපටිපත්තාධිකරණයහතුනආරාධයකොයහොති ඤායංධම්මංකුසලං. 

‘‘ද්වින්නාහං, ිකක්ඛයව, සම්මාපටිපත්තිං වණ්යණමි, ගිහිස්ස වා

පබ්බජිතස්ස වා. ගිහී වා, ිකක්ඛයව, පබ්බජියතො වා සම්මාපටිපන්යනො 
සම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතුආරාධයකොයහොතිඤායංධම්මංකුසල’’න්ති. 

42. ‘‘යය යත, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ දුග් හියතහි සුත්තන්යතහි 

බයඤ්ජනප්පතිරූපයකහි අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච පටිවාහන්ති යත, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛූ බහුජනාහිතායපටිපන්නාබහුජනාසුඛාය, බහුයනොජනස්සඅනත්ථාය

අහිතාය දුක්ඛාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්චයත, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූඅපුඤ්ඤං

පසවන්ති, යතචිමං සද්ධම්මංඅන්තරධායපන්ති. 
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‘‘යය යත, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ සුග් හියතහි සුත්තන්යතහි 

බයඤ්ජනප්පතිරූපයකහි අත්ථඤ්ච ධම්මඤ්ච අනුයලොයමන්ති යත, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ බහුජනහිතාය පටිපන්නා බහුජනසුඛාය, බහුයනො ජනස්ස

අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සානං. බහුඤ්ච යත, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූ

පුඤ්ඤංපසවන්ති, යතචිමංසද්ධම්මං ඨයපන්තී’’ති. 

සමචිත්තවග්ය ොචතුත්යථො. 

5. පරිසවග්ය ො 

43. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? උත්තානා ච පරිසා 

 ම්භීරා ච පරිසා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, උත්තානා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
යස්සං පරිසායං ිකක්ඛූ උද්ධතා යහොන්ති උන්නො චපලා මුඛරා
විඤණ්ණවාචා මුට්ඨස්සතී අසම්පජානා අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා

පාකතින්ද්රියා.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, උත්තානාපරිසා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව,  ම්භීරා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං
ිකක්ඛූ අනුද්ධතා යහොන්ති අනුන්නො අචපලා අමුඛරා අවිඤණ්ණවාචා 
උපට්ඨිතස්සතී සම්පජානා සමාහිතා එකග් චිත්තා සංවුතින්ද්රියා. අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව,  ම්භීරා පරිසා. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. 

එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරිසානංයදිදං ම්භීරාපරිසා’’ති. 

44. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා.කතමාද්යව? වග් ාචපරිසා සමග් ාච

පරිසා.කතමා ච, ිකක්ඛයව, වග් ා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං 
ිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි

විතුදන්තා විහරන්ති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, වග් ාපරිසා. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, සමග් ාපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං
ිකක්ඛූ සමග් ා සම්යමොදමානා අවිවදමානා ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං 

පියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරන්ති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, සමග් ාපරිසා.

ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසං ද්වින්නං
පරිසානංයදිදං සමග් ාපරිසා’’ති. 

45. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? අනග් වතී ච පරිසා

අග් වතීචපරිසා.කතමා ච, ිකක්ඛයව, අනග් වතීපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

යස්සං පරිසායං යථරා ිකක්ඛූ බාහුලිකා [බාහුල්ලිකා (සයා. කං. ක.) ටීකා

ඔයලොයකතබ්බා] යහොන්ති සාථලිකා, ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා, පවියවයක

නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං ආරභන්ති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස
අධි මාය අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිඤරියාය.යතසංපච්ඡිමාජනතා දිට්ඨානු තිං

ආපජ්ජති. සාපි යහොති බාහුලිකා සාථලිකා, ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා, 

පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා
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අනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිඤරියාය.අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
අනග් වතීපරිසා. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, අග් වතීපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං

යථරාිකක්ඛූනබාහුලිකායහොන්තිනසාථලිකා, ඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා, 

පවියවයකපුබ්බඞ් මා, වීරියංආරභන්තිඅප්පත්තස්සපත්තියාඅනධි තස්ස
අධි මාය අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිඤරියාය.යතසංපච්ඡිමාජනතා දිට්ඨානු තිං

ආපජ්ජති.සාපි යහොතිනබාහුලිකානසාථලිකා, ඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා, 

පවියවයක පුබ්බඞ් මා, වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස

අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිඤරියාය. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, අග් වතී

පරිසා. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසං
ද්වින්නංපරිසානංයදිදං අග් වතීපරිසා’’ති. 

46. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා.කතමාද්යව? අනරියාචපරිසා අරියාච

පරිසා.කතමාච, ිකක්ඛයව, අනරියාපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සංපරිසායං 

ිකක්ඛූ ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති

යථාභූතං නප්පජානන්ති, ‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංනප්පජානන්ති, 

‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’තියථාභූතංනප්පජානන්ති.අයංවුච්චති, 

ිකක්ඛයව, අනරියාපරිසා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අරියා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං 

ිකක්ඛූ ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති

යථාභූතං පජානන්ති, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානන්ත්න්ත්ති, 

‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානන්ති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, අරියා පරිසා. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නං පරිසානංයදිදංඅරියාපරිසා’’ති. 

47. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? පරිසාකසයටො ච 

පරිසාමණ්යඩො ච. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පරිසාකසයටො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

යස්සං පරිසායං ිකක්ඛූ ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ති, යදොසා තිං  ච්ඡන්ති, 

යමොහා තිං  ච්ඡන්ති, භයා තිං  ච්ඡන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
පරිසාකසයටො. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පරිසාමණ්යඩො? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සංපරිසායං 

ිකක්ඛූ න ඡන්දා තිං  ච්ඡන්ති, න යදොසා තිං  ච්ඡන්ති, න යමොහා තිං

 ච්ඡන්ති, න භයා තිං  ච්ඡන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, පරිසාමණ්යඩො.

ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසං ද්වින්නං
පරිසානංයදිදංපරිසාමණ්යඩො’’ති. 
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48. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා.කතමා ද්යව? ඔක්කාචිතවිනීතා පරිසා

යනොපටිපුච්ඡාවිනීතා, පටිපුච්ඡාවිනීතා පරිසා යනොඔක්කාචිතවිනීතා. කතමා

ච, ිකක්ඛයව, ඔක්කාචිතවිනීතාපරිසායනොපටිපුච්ඡාවිනීතා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
යස්සං පරිසායං ිකක්ඛූ යය යත සුත්තන්තා තථා තභාසිතා  ම්භීරා 
 ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තා යතසු භඤ්ඤමායනසු න 
සුස්සූසන්තිනයසොතංඔදහන්තිනඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපන්තිනචයත
ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. යය පන යත

සුත්තන්තාකවිතා [කවිකතා(සබ්බත්ථ)ටීකාඔයලොයකතබ්බා] කායවයයා
චිත්තක්ඛරා චිත්තබයඤ්ජනාබාහිරකාසාවකභාසිතායතසුභඤ්ඤමායනසු

සුස්සූසන්ති යසොතං ඔදහන්ති අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, යත ධම්යම

උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤන්ති, යත ච තං ධම්මං

පරියාපුණිත්වා න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිපුච්ඡන්ති න ච පටිවිචරන්ති – 

‘ඉදං කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? යත අවිවටඤ්යචව න විවරන්ති, 

අනුත්තානීකතඤ්ච න උත්තානීකයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච

කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං න පටිවියනොයදන්ති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, ඔක්කාචිතවිනීතාපරිසා යනොපටිපුච්ඡාවිනීතා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, පටිපුච්ඡාවිනීතා පරිසා යනොඔක්කාචිතවිනීතා? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සංපරිසායංිකක්ඛූයයයතසුත්තන්තාකවිතාකායවයයා 
චිත්තක්ඛරාචිත්තබයඤ්ජනාබාහිරකාසාවකභාසිතායතසුභඤ්ඤමායනසු

න සුස්සූසන්තිනයසොතංඔදහන්තිනඅඤ්ඤාචිත්තංඋපට්ඨයපන්ති, නච
යත ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. යය පන යත
සුත්තන්තා තථා තභාසිතා  ම්භීරා  ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා
සුඤ්ඤතාපටිසංයුත්තා යතසු භඤ්ඤමායනසු සුස්සූසන්ති යසොතං ඔදහන්ති

අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපන්ති, යත ච ධම්යම උග් යහතබ්බං
පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤන්ති.යතතංධම්මං පරියාපුණිත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤං

පටිපුච්ඡන්ති පටිවිචරන්ති – ‘ඉදං කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? යත

අවිවටඤ්යචව විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානීකයරොන්ති, 
අයනකවිහියතසුචකඞ්ඛාඨානියයසුධම්යමසුකඞ්ඛංපටිවියනොයදන්ති. අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, පටිපුච්ඡාවිනීතාපරිසායනොඔක්කාචිතවිනීතා. ඉමායඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවපරිසා.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරිසානංයදිදං 
පටිපුච්ඡාවිනීතාපරිසායනොඔක්කාචිතවිනීතා’’ති. 

49. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? ආමිස රු පරිසා යනො

සද්ධම්ම රු, සද්ධම්ම රු පරිසා යනො ආමිස රු. කතමා ච, ිකක්ඛයව, 

ආමිස රුපරිසා යනොසද්ධම්ම රු? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සංපරිසායංිකක්ඛූ
ගිහීනං ඔදාතවසනානං සම්මුඛා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වණ්ණං භාසන්ති –

‘අසුයකොිකක්ඛුඋභයතොභා විමුත්යතො, අසුයකො පඤ්ඤාවිමුත්යතො, අසුයකො

කායසක්ඛී, අසුයකො දිට්ඨිප්පත්යතො, අසුයකො සද්ධාවිමුත්යතො, අසුයකො

ධම්මානුසාරී, අසුයකො සද්ධානුසාරී, අසුයකො සීලවා කලයාණධම්යමො, 
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පටුන 

අසුයකොදුස්සීයලොපාපධම්යමො’ති.යතයතනලාභංලභන්ති.යත තංලාභං

ලිකත්වා ථිතා [ ධිතා(ක.)] මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා [අජ්යඣොසානා(ක.), 
අනජ්යඣොපන්නා (සී. සයා. ක.) තිකනිපායත කුසිනාරවග්ය 
පඨමසුත්තටීකාඔයලොයකතබ්බා] අනාදීනවදස්සාවියනො අනිස්සරණපඤ්ඤා

පරිභුඤ්ජන්ති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, ආමිස රුපරිසායනො සද්ධම්ම රු. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, සද්ධම්ම රු පරිසා යනොආමිස රු? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං ිකක්ඛූ ගිහීනං ඔදාතවසනානං සම්මුඛා
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස වණ්ණං න භාසන්ති – ‘අසුයකො ිකක්ඛු

උභයතොභා විමුත්යතො, අසුයකො පඤ්ඤාවිමුත්යතො, අසුයකො කායසක්ඛී, 

අසුයකො දිට්ඨිප්පත්යතො, අසුයකො සද්ධාවිමුත්යතො, අසුයකො ධම්මානුස්සාරී, 

අසුයකො සද්ධානුසාරී, අසුයකො සීලවාකලයාණධම්යමො, අසුයකො දුස්සීයලො 
පාපධම්යමො’ති. යත යතනලාභංලභන්ති. යතතංලාභංලිකත්වා අ ථිතා
අමුච්ඡිතා අනජ්යඣොසන්නා ආදීනවදස්සාවියනො නිස්සරණපඤ්ඤා

පරිභුඤ්ජන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, සද්ධම්ම රු පරිසා යනොආමිස රු.

ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසං ද්වින්නං
පරිසානංයදිදංසද්ධම්ම රුපරිසා යනොආමිස රූ’’ති. 

50. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා.කතමා ද්යව? විසමා ච පරිසා සමා ච

පරිසා.කතමා ච, ිකක්ඛයව, විසමා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං

අධම්මකම්මානිපවත්තන්තිධම්මකම්මානිනප්පවත්තන්ති, අවිනයකම්මානි

පවත්තන්ති විනයකම්මානි නප්පවත්තන්ති, අධම්මකම්මානි දිප්පන්ති

ධම්මකම්මානි න දිප්පන්ති, අවිනයකම්මානි දිප්පන්ති විනයකම්මානි න

දිප්පන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, විසමා පරිසා. ( ) [(විසමත්තා ිකක්ඛයව
පරිසාය අධම්මකම්මානි පවත්තන්ති… විනයකම්මානි න දිප්පන්ති.) (සී.
පී.)] 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, සමා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං 

ධම්මකම්මානි පවත්තන්ති අධම්මකම්මානිනප්පවත්තන්ති, විනයකම්මානි 

පවත්තන්ති අවිනයකම්මානි නප්පවත්තන්ති, ධම්මකම්මානි දිප්පන්ති

අධම්මකම්මානි න දිප්පන්ති, විනයකම්මානි දිප්පන්ති අවිනයකම්මානි න

දිප්පන්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, සමා පරිසා. ( ) [(සමත්තා ිකක්ඛයව
පරිසාය ධම්මකම්මානි පවත්තන්ති… අවිනයකම්මානි න දිප්පන්ති.) (සී.

පී.)] ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවපරිසා.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නං
පරිසානංයදිදංසමාපරිසා’’ති. 

51. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? අධම්මිකා ච පරිසා

ධම්මිකා ච පරිසා…යප.… ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිසා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරිසානංයදිදංධම්මිකාපරිසා’’ති. 
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52. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා ද්යව? අධම්මවාදිනී ච පරිසා

ධම්මවාදිනී ච පරිසා. කතමා ච, ිකක්ඛයව, අධම්මවාදිනී පරිසා? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං ිකක්ඛූ අධිකරණං ආදියන්ති ධම්මිකං වා
අධම්මිකං වා. යත තං අධිකරණං ආදියිත්වා න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං

සඤ්ඤායපන්තිනචසඤ්ඤත්තිංඋප ච්ඡන්ති, නච නිජ්ඣායපන්තිනච
නිජ්ඣත්තිං උප ච්ඡන්ති. යත අසඤ්ඤත්තිබලා අනිජ්ඣත්තිබලා 

අප්පටිනිස්සග් මන්තියනො තයමව අධිකරණං ථාමසා පරාමාසා [පරාමස්ස
(සී.පී.)] අිකනිවිස්සයවොහරන්ති–‘ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති.අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, අධම්මවාදිනීපරිසා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, ධම්මවාදිනී පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං 
පරිසායං ිකක්ඛූ අධිකරණං ආදියන්ති ධම්මිකං වා අධම්මිකං වා. යත තං
අධිකරණං ආදියිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ඤායපන්තියචවසඤ්ඤත්තිඤ්ච 

උප ච්ඡන්ති, නිජ්ඣායපන්ති යචව නිජ්ඣත්තිඤ්ච උප ච්ඡන්ති. යත

සඤ්ඤත්තිබලා නිජ්ඣත්තිබලා පටිනිස්සග් මන්තියනො, න තයමව
අධිකරණං ථාමසා පරාමාසා අිකනිවිස්ස යවොහරන්ති – ‘ඉදයමව සච්චං

යමොඝමඤ්ඤ’න්ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, ධම්මවාදිනී පරිසා. ඉමා යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවපරිසා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරිසානංයදිදං
ධම්මවාදිනීපරිසා’’ති. 

පරිසවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

උත්තානාවග් ාඅග් වතී, අරියාකසයටොචපඤ්චයමො; 

ඔක්කාචිතආමිසඤ්යචව, විසමාඅධම්මාධම්මියයනචාති. 

පඨයමොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. පුග් ලවග්ය ො 

53. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලායලොයකඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජන්ති

බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය, බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යදවමනුස්සානං.කතයමද්යව? තථා යතොචඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො, රාජා

චචක්කවත්තී.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවපුග් ලායලොයක උප්පජ්ජමානා

උප්පජ්ජන්තිබහුජනහිතායබහුජනසුඛාය, බහුයනොජනස්සඅත්ථායහිතාය 
සුඛායයදවමනුස්සාන’’න්ති. 

54. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලායලොයකඋප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති

අච්ඡරියමනුස්සා.කතයම ද්යව? තථා යතොචඅරහං සම්මාසම්බුද්යධො, රාජා
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චචක්කවත්තී.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවපුග් ලායලොයක උප්පජ්ජමානා 
උප්පජ්ජන්තිඅච්ඡරියමනුස්සා’’ති. 

55. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, පුග් ලානං කාලඤරියා බහුයනො ජනස්ස

අනුතප්පා යහොති. කතයමසං ද්වින්නං? තථා තස්ස ච අරහයතො 

සම්මාසම්බුද්ධස්ස, රඤ්යඤො ච චක්කවත්තිස්ස. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්වින්නං පුග් ලානංකාලඤරියාබහුයනොජනස්සඅනුතප්පායහොතී’’ති. 

56. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ථූපාරහා.කතයමද්යව? තථා යතොචඅරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො, රාජා ච චක්කවත්තී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ථූපාරහා’’ති. 

57. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බුද්ධා. කතයම ද්යව? තථා යතො ච අරහං 

සම්මාසම්බුද්යධො, පච්යචකබුද්යධොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවබුද්ධා’’ති. 

58. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අසනියා ඵලන්තියානසන්තසන්ති.කතයම

ද්යව? ිකක්ඛුචඛීණාසයවො, හත්ථාජානීයයොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
අසනියාඵලන්තියානසන්තසන්තී’’ති. 

59. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අසනියා ඵලන්තියානසන්තසන්ති. කතයම

ද්යව? ිකක්ඛුචඛීණාසයවො, අස්සාජානීයයොච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
අසනියා ඵලන්තියානසන්තසන්තී’’ති. 

60. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අසනියා ඵලන්තියානසන්තසන්ති.කතයම

ද්යව? ිකක්ඛුචඛීණාසයවො, සීයහොචමි රාජා.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව 
අසනියාඵලන්තියානසන්තසන්තී’’ති. 

61. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අත්ථවයස සම්පස්සමානා ඤංපුරිසා මානුසිං

වාචංනභාසන්ති.කතයමද්යව? මාචමුසාභණිම්හා, මාචපරංඅභූයතන 

අබ්භාචික්ඛිම්හාති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව අත්ථවයස සම්පස්සමානා
ඤංපුරිසා මානුසිංවාචංනභාසන්තී’’ති. 

62. ‘‘ද්වින්නං ධම්මානං, ිකක්ඛයව, අතිත්යතො අප්පටිවායනො

මාතු ායමො කාලං කයරොති. කතයමසං ද්වින්නං? යමථුනසමාපත්තියා ච 

විජායනස්ස ච. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නං ධම්මානං අතිත්යතො
අප්පටිවායනො මාතු ායමොකාලංකයරොතී’’ති. 

63. ‘‘අසන්තසන්නිවාසඤ්ච යවො, ිකක්ඛයව, යදයසස්සාමි 

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

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 
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‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අසන්තසන්නිවායසො යහොති, කථඤ්ච අසන්යතො 

සන්නිවසන්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, යථරස්සිකක්ඛුයනොඑවංයහොති–‘යථයරොපි

මං න වයදයය, මජ්ඣියමොපි මං න වයදයය, නයවොපි මං න වයදයය; 

යථරම්පාහං න වයදයයං, මජ්ඣිමම්පාහං න වයදයයං, නවම්පාහං න
වයදයයං. යථයරො යචපි මං වයදයය අහිතානුකම්පී මං වයදයය යනො

හිතානුකම්පී, යනොතිනංවයදයයංවියහයඨයයං [වියහයසයයං(සී.සයා.කං.
පී.)] පස්සම්පිස්ස නප්පටිකයරයයං. මජ්ඣියමො යචපි මං වයදයය…යප.…

නයවොයචපිමංවයදයයඅහිතානුකම්පී මංවයදයයයනොහිතානුකම්පී, යනොති

නං වයදයයං වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස නප්පටිකයරයයං’. මජ්ඣිමස්සපි
ිකක්ඛුයනො එවං යහොති…යප.… නවස්සපි ිකක්ඛුයනො එවං යහොති –

‘යථයරොපි මං න වයදයය, මජ්ඣියමොපි මං න වයදයය, නයවොපි මං න

වයදයය; යථරම්පාහංනවයදයයං, මජ්ඣිමම්පාහංනවයදයයං, නවම්පාහං
න වයදයයං. යථයරො යචපි මං වයදයය අහිතානුකම්පී මං වයදයය යනො 
හිතානුකම්පී යනොති නං වයදයයං වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස 

නප්පටිකයරයයං. මජ්ඣියමො යචපි මං වයදයය…යප.… නයවො යචපි මං 

වයදයයඅහිතානුකම්පීමංවයදයයයනොහිතානුකම්පී, යනොතිනං වයදයයං

වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස නප්පටිකයරයයං’. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 

අසන්තසන්නිවායසොයහොති, එවඤ්චඅසන්යතොසන්නිවසන්ති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, සන්තසන්නිවායසො යහොති, කථඤ්ච සන්යතො 

සන්නිවසන්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, යථරස්සිකක්ඛුයනොඑවංයහොති–‘යථයරොපි

මං වයදයය, මජ්ඣියමොපි මං වයදයය, නයවොපි මං වයදයය; යථරම්පාහං

වයදයයං, මජ්ඣිමම්පාහං වයදයයං, නවම්පාහං වයදයයං. යථයරො යචපිමං

වයදයයහිතානුකම්පීමංවයදයයයනො අහිතානුකම්පී, සාධූතිනංවයදයයංන
වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස පටිකයරයයං. මජ්ඣියමො යචපි මං
වයදයය…යප.… නයවො යචපි මං වයදයය හිතානුකම්පී මං වයදයය යනො 

අහිතානුකම්පී, සාධූති නං වයදයයං න නං වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස
පටිකයරයයං’. මජ්ඣිමස්සපි ිකක්ඛුයනො එවං යහොති…යප.… නවස්සපි

ිකක්ඛුයනො එවං යහොති – ‘යථයරොපි මං වයදයය, මජ්ඣියමොපිමං වයදයය, 

නයවොපි මං වයදයය; යථරම්පාහං වයදයයං, මජ්ඣිමම්පාහං වයදයයං, 
නවම්පාහංවයදයයං.යථයරොයචපිමංවයදයය හිතානුකම්පීමංවයදයයයනො

අහිතානුකම්පී, සාධූති නං වයදයයං න නං වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස
පටිකයරයයං.මජ්ඣියමොයචපිමංවයදයය…යප.…නයවො යචපිමංවයදයය

හිතානුකම්පී මං වයදයය යනො අහිතානුකම්පී, සාධූති නං වයදයයං න නං

වියහයඨයයං පස්සම්පිස්ස පටිකයරයයං’. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 

සන්තසන්නිවායසො යහොති, එවඤ්චසන්යතොසන්නිවසන්තී’’ති. 

64. ‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණඋභයතොවචීසංසායරො දිට්ඨිපොයසො

යචතයසොආඝායතොඅප්පච්චයයොඅනිකරද්ධිඅජ්ඣත්තං අවූපසන්තංයහොති, 

තස්යමතං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං – ‘දීඝත්තාය ඛරත්තාය
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වාෙත්තාය සංවත්තිස්සති, ිකක්ඛූ ච න ඵාසුං [ඵාසු (ක.)] විහරිස්සන්ති’.

යස්මිඤ්ච යඛො, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ උභයතො වචීසංසායරො දිට්ඨිපොයසො

යචතයසොආඝායතොඅප්පච්චයයොඅනිකරද්ධිඅජ්ඣත්තං සුවූපසන්තංයහොති, 

තස්යමතං, ිකක්ඛයව, අධිකරයණ පාටිකඞ්ඛං – ‘න දීඝත්තාය ඛරත්තාය

වාෙත්තායසංවත්තිස්සති, ිකක්ඛූචඵාසුං විහරිස්සන්තී’’’ති. 

පුග් ලවග්ය ොපඨයමො. 

(7) 2. සුඛවග්ය ො 

65. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? ගිහිසුඛඤ්ච

පබ්බජිතසුඛඤ්ච.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදං පබ්බජිතසුඛ’’න්ති. 

66. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? කාමසුඛඤ්ච 

යනක්ඛම්මසුඛඤ්ච. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුඛානි. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නංසුඛානංයදිදංයනක්ඛම්මසුඛ’’න්ති. 

67. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? උපධිසුඛඤ්ච

නිරුපධිසුඛඤ්ච.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංනිරුපධිසුඛ’’න්ති. 

68. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? සාසවසුඛඤ්ච 

අනාසවසුඛඤ්ච.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 

ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංඅනාසවසුඛ’’න්ති. 

69. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? සාමිසඤ්ච සුඛං

නිරාමිසඤ්චසුඛං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංනිරාමිසංසුඛ’’න්ති. 

70. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? අරියසුඛඤ්ච

අනරියසුඛඤ්ච. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුඛානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංඅරියසුඛ’’න්ති. 

71. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? කායිකඤ්ච සුඛං

යචතසිකඤ්ච සුඛං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුඛානි. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංයචතසිකංසුඛ’’න්ති. 

72. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි.කතමානිද්යව? සප්පීතිකඤ්චසුඛං

නිප්පීතිකඤ්ච සුඛං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුඛානි. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංනිප්පීතිකංසුඛ’’න්ති. 
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73. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? සාතසුඛඤ්ච 

උයපක්ඛාසුඛඤ්ච. ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 

ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංඋයපක්ඛාසුඛ’’න්ති. 

74. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? සමාධිසුඛඤ්ච

අසමාධිසුඛඤ්ච. ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංසමාධිසුඛ’’න්ති. 

75. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? 

සප්පීතිකාරම්මණඤ්ච සුඛං නිප්පීතිකාරම්මණඤ්ච සුඛං. ඉමානි යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නංසුඛානංයදිදං
නිප්පීතිකාරම්මණංසුඛ’’න්ති. 

76. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? සාතාරම්මණඤ්ච

සුඛං උයපක්ඛාරම්මණඤ්ච සුඛං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සුඛානි. 

එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං සුඛානං යදිදං උයපක්ඛාරම්මණං 
සුඛ’’න්ති. 

77. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, සුඛානි. කතමානි ද්යව? රූපාරම්මණඤ්ච

සුඛංඅරූපාරම්මණඤ්චසුඛං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසුඛානි. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසුඛානංයදිදංඅරූපාරම්මණංසුඛ’’න්ති. 

සුඛවග්ය ොදුතියයො. 

(8) 3. සනිමිත්තවග්ය ො 

78. ‘‘සනිමිත්තා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මා, යනො
අනිමිත්තා.තස්යසවනිමිත්තස්සපහානා එවංයතපාපකාඅකුසලාධම්මා න
යහොන්තී’’ති. 

79. ‘‘සනිදානා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, යනො
අනිදානා.තස්යසවනිදානස්ස පහානා එවංයතපාපකා අකුසලාධම්මාන 
යහොන්තී’’ති. 

80. ‘‘සයහතුකා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලා ධම්මා, යනො
අයහතුකා.තස්යසවයහතුස්ස පහානා එවං යතපාපකාඅකුසලාධම්මාන 
යහොන්තී’’ති. 

81. ‘‘සසඞ්ඛාරා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලා ධම්මා, යනො
අසඞ්ඛාරා.යතසංයයවසඞ්ඛාරානංපහානාඑවංයතපාපකාඅකුසලාධම්මා
න යහොන්තී’’ති. 
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82. ‘‘සප්පච්චයා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලාධම්මා, යනො
අප්පච්චයා.තස්යසවපච්චයස්සපහානාඑවං යතපාපකාඅකුසලාධම්මාන
යහොන්තී’’ති. 

83. ‘‘සරූපා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, යනො
අරූපා. තස්යසව රූපස්ස පහානා එවං යත පාපකා අකුසලා ධම්මා න
යහොන්තී’’ති. 

84. ‘‘සයවදනා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, යනො
අයවදනා.තස්සායයවයවදනායපහානාඑවංයතපාපකාඅකුසලාධම්මාන
යහොන්තී’’ති. 

85. ‘‘සසඤ්ඤා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකා අකුසලා ධම්මා, යනො 
අසඤ්ඤා.තස්සායයවසඤ්ඤායපහානාඑවංයතපාපකා අකුසලාධම්මාන
යහොන්තී’’ති. 

86. ‘‘සවිඤ්ඤාණා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා, 
යනො අවිඤ්ඤාණා. තස්යසව විඤ්ඤාණස්ස පහානා එවං යත පාපකා
අකුසලාධම්මානයහොන්තී’’ති. 

87. ‘‘සඞ්ඛතාරම්මණා, ිකක්ඛයව, උප්පජ්ජන්තිපාපකාඅකුසලා ධම්මා, 
යනො අසඞ්ඛතාරම්මණා. තස්යසව සඞ්ඛතස්ස පහානා එවං යත පාපකා
අකුසලාධම්මා නයහොන්තී’’ති. 

සනිමිත්තවග්ය ොතතියයො. 

(9) 4. ධම්මවග්ය ො 

88. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? යචයතොවිමුත්ති ච

පඤ්ඤාවිමුත්තිච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’ති. 

89. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? පග් ායහො ච 

අවික්යඛයපොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

90. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? නාමඤ්ච රූපඤ්ච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

91. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? විජ්ජා ච විමුත්ති ච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

92. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයමද්යව? භවදිට්ඨිච විභවදිට්ඨිච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 
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93. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? අහිරිකඤ්ච 

අයනොත්තප්පඤ්ච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

94. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

95. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? යදොවචස්සතා ච 

පාපමිත්තතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

96. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? යසොවචස්සතා ච 

කලයාණමිත්තතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

97. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? ධාතුකුසලතා ච

මනසිකාරකුසලතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

98. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? ආපත්තිකුසලතා ච

ආපත්තිවුට්ඨානකුසලතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’ති. 

ධම්මවග්ය ොචතුත්යථො. 

(10) 5. බාලවග්ය ො 

99. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා.කතයම ද්යව? යයොචඅනා තංභාරං

වහති, යයොචආ තංභාරංනවහති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව බාලා’’ති. 

100. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා. කතයම ද්යව? යයො ච අනා තං

භාරං න වහති, යයො ච ආ තං භාරං වහති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
පණ්ඩිතා’’ති. 

101. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා. කතයම ද්යව? යයො ච අකප්පියය 

කප්පියසඤ්ඤී, යයොචකප්පියයඅකප්පියසඤ්ඤී.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
බාලා’’ති. 

102. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා.කතයමද්යව? යයොච අකප්පියය

අකප්පියසඤ්ඤී, යයොචකප්පියයකප්පියසඤ්ඤී.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව 

පණ්ඩිතා’’ති. 

103. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා. කතයම ද්යව? යයො ච අනාපත්තියා

ආපත්තිසඤ්ඤී, යයොචආපත්තියාඅනාපත්තිසඤ්ඤී.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්යවබාලා’’ති. 
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104. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා. කතයම ද්යව? යයො ච 

අනාපත්තියා අනාපත්තිසඤ්ඤී, යයො ච ආපත්තියා ආපත්තිසඤ්ඤී. ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවපණ්ඩිතා’’ති. 

105. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා. කතයම ද්යව? යයො ච අධම්යම

ධම්මසඤ්ඤී, යයො ච ධම්යම අධම්මසඤ්ඤී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
බාලා’’ති. 

106. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා. කතයම ද්යව? යයො ච ධම්යම 

ධම්මසඤ්ඤී, යයො ච අධම්යම අධම්මසඤ්ඤී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව 
පණ්ඩිතා’’ති. 

107. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, බාලා. කතයම ද්යව? යයො ච අවිනයය

විනයසඤ්ඤී, යයො ච විනයය අවිනයසඤ්ඤී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව 

බාලා’’ති. 

108. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතා. කතයම ද්යව? යයො ච අවිනයය 

අවිනයසඤ්ඤී, යයො ච විනයය විනයසඤ්ඤී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව 
පණ්ඩිතා’’ති. 

109. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවා වඩ්ඪන්ති.කතයමසංද්වින්නං? යයො

ච න කුක්කුච්චායිතබ්බං කුක්කුච්චායති, යයො ච කුක්කුච්චායිතබ්බං න

කුක්කුච්චායති.ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවා වඩ්ඪන්තී’’ති. 

110. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාන වඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? 

යයොචනකුක්කුච්චායිතබ්බංනකුක්කුච්චායති, යයොච කුක්කුච්චායිතබ්බං

කුක්කුච්චායති.ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාන වඩ්ඪන්තී’’ති. 

111. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාවඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? යයො

ච අකප්පියය කප්පියසඤ්ඤී, යයො ච කප්පියය අකප්පියසඤ්ඤී. ඉයමසං 

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාවඩ්ඪන්තී’’ති. 

112. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාන වඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? 

යයොචඅකප්පියයඅකප්පියසඤ්ඤී, යයොචකප්පියයකප්පියසඤ්ඤී.ඉයමසං 

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවානවඩ්ඪන්තී’’ති. 

113. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාවඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? යයො 

ච ආපත්තියා අනාපත්තිසඤ්ඤී, යයො ච අනාපත්තියා ආපත්තිසඤ්ඤී.

ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාවඩ්ඪන්තී’’ති. 
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114. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාන වඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? 

යයො චආපත්තියාආපත්තිසඤ්ඤී, යයො ච අනාපත්තියා අනාපත්තිසඤ්ඤී. 

ඉයමසංයඛො, ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාන වඩ්ඪන්තී’’ති. 

115. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාවඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? යයො

ච අධම්යම ධම්මසඤ්ඤී, යයො ච ධම්යම අධම්මසඤ්ඤී. ඉයමසං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාවඩ්ඪන්තී’’ති. 

116. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාන වඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? 

යයොචධම්යමධම්මසඤ්ඤී, යයොචඅධම්යමඅධම්මසඤ්ඤී.ඉයමසංයඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවානවඩ්ඪන්තී’’ති. 

117. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවා වඩ්ඪන්ති.කතයමසංද්වින්නං? යයො

ච අවිනයය විනයසඤ්ඤී, යයො ච විනයය අවිනයසඤ්ඤී. ඉයමසං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවාවඩ්ඪන්තී’’ති. 

118. ‘‘ද්වින්නං, ිකක්ඛයව, ආසවාන වඩ්ඪන්ති.කතයමසං ද්වින්නං? 

යයොචඅවිනයයඅවිනයසඤ්ඤී, යයොචවිනයයවිනයසඤ්ඤී.ඉයමසංයඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්වින්නංආසවානවඩ්ඪන්තී’’ති. 

බාලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතියයොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

3. තති පණ්ණාසකං 

(11) 1. ආසාදුප්පජහවග්ය ො 

119. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, ආසා දුප්පජහා. කතමා ද්යව? ලාභාසා ච

ජීවිතාසාච.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවආසාදුප්පජහා’’ති. 

120. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා දුල්ලභායලොකස්මිං.කතයමද්යව? 

යයො ච පුබ්බකාරී, යයො ච කතඤ්ඤූකතයවදී. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
පුග් ලාදුල්ලභායලොකස්මි’’න්ති. 

121. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාදුල්ලභායලොකස්මිං.කතයම ද්යව? 

තිත්යතො ච තප්යපතා ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පුග් ලා දුල්ලභා 
යලොකස්මි’’න්ති. 

122. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා දුත්තප්පයා.කතයම ද්යව? යයොච

ලද්ධං ලද්ධං නික්ඛිපති, යයො ච ලද්ධං ලද්ධං විස්සජ්යජති. ඉයම යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවපුග් ලාදුත්තප්පයා’’ති. 
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123. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා සුතප්පයා. කතයම ද්යව? යයො ච

ලද්ධංලද්ධංනනික්ඛිපති, යයොචලද්ධංලද්ධංනවිස්සජ්යජති.ඉයමයඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යවපුග් ලාසුතප්පයා’’ති. 

124. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පච්චයා රා ස්ස උප්පාදාය. කතයම ද්යව? 

සුභනිමිත්තඤ්ච අයයොනියසො ච මනසිකායරො. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
පච්චයා රා ස්සඋප්පාදායා’’ති. 

125. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පච්චයා යදොසස්සඋප්පාදාය.කතයමද්යව? 

පටිඝනිමිත්තඤ්චඅයයොනියසොචමනසිකායරො. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
පච්චයායදොසස්සඋප්පාදායා’’ති. 

126. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පච්චයා මිච්ඡාදිට්ඨියා උප්පාදාය. කතයම

ද්යව? පරයතො ච යඝොයසො අයයොනියසො ච මනසිකායරො. ඉයම යඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යව පච්චයාමිච්ඡාදිට්ඨියාඋප්පාදායා’’ති. 

127. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පච්චයා සම්මාදිට්ඨියා උප්පාදාය. කතයම

ද්යව? පරයතොචයඝොයසො, යයොනියසොච මනසිකායරො.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්යවපච්චයාසම්මාදිට්ඨියාඋප්පාදායා’’ති. 

128. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, ආපත්තියයො. කතමා ද්යව? ලහුකා ච

ආපත්ති,  රුකාචආපත්ති.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ආපත්තියයො’’ති. 

129. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, ආපත්තියයො. කතමා ද්යව? දුට්ඨුල්ලා ච

ආපත්ති, අදුට්ඨුල්ලාචආපත්ති.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ආපත්තියයො’’ති. 

130. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, ආපත්තියයො. කතමා ද්යව? සාවයසසා ච 

ආපත්ති, අනවයසසාචආපත්ති.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවආපත්තියයො’’ති. 

ආසාදුප්පජහවග්ය ොපඨයමො. 

(12) 2. ආ ාචනවග්ය ො 

131. ‘‘සද්යධො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඑවං සම්මාආයාචමායනොආයායචයය

–‘තාදියසොයහොමියාදිසාසාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’ති.එසා, ිකක්ඛයව, තුලා
එතංපමාණංමමසාවකානංිකක්ඛූනංයදිදං සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානා’’ති. 

132. ‘‘සද්ධා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනීඑවංසම්මාආයාචමානා ආයායචයය–

‘තාදිසීයහොමියාදිසීයඛමාචිකක්ඛුනීඋප්පලවණ්ණාචා’ති.එසා, ිකක්ඛයව, 
තුලා එතං පමාණං මම සාවිකානං ිකක්ඛුනීනං යදිදං යඛමා ච ිකක්ඛුනී 

උප්පලවණ්ණාචා’’ති. 
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133. ‘‘සද්යධො, ිකක්ඛයව, උපාසයකො එවං සම්මා ආයාචමායනො 

ආයායචයය – ‘තාදියසො යහොමි යාදියසො චිත්යතො ච  හපති හත්ථයකො ච 

ආෙවයකො’ති. එසා, ිකක්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවකානං
උපාසකානංයදිදංචිත්යතොච  හපතිහත්ථයකොචආෙවයකො’’ති. 

134. ‘‘සද්ධා, ිකක්ඛයව, උපාසිකාඑවං සම්මාආයාචමානාආයායචයය
– ‘තාදිසී යහොමි යාදිසී ඛුජ්ජුත්තරා ච උපාසිකා යවළුකණ්ඩඤයා 

[යවළුකණ්ඩකී(අ.නි.6.37; අ.නි.4.176 ආ තං] චනන්දමාතා’ති.එසා, 

ිකක්ඛයව, තුලාඑතංපමාණං මමසාවිකානංඋපාසිකානංයදිදංඛුජ්ජුත්තරා
චඋපාසිකායවළුකණ්ඩඤයාච නන්දමාතා’’ති. 

135. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි ද්වීහි? 

අනනුවිච්චඅපරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්සවණ්ණංභාසති, අනනුවිච්ච

අපරියයො ායහත්වාවණ්ණාරහස්සඅවණ්ණං භාසති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං

උපහතංඅත්තානංපරිහරති, සාවජ්යජොචයහොතිසානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, 
බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවතීති. 

‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති 

අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි ද්වීහි? 

අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච

පරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, 
ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං

අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති අනනුවජ්යජො ච

විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤං පසවතී’’ති. 

136. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි ද්වීහි? 

අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති, 

අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං උපදංයසති.

ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජොච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවතීති. 

‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති
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අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි ද්වීහි? 

අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං උපදංයසති, 

අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති. ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති

අනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤං පසවතී’’ති. 

137. ‘‘ද්වීසු, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාපටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජොච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවති.කතයමසුද්වීසු? මාතරි

ච පිතරි ච. ඉයමසු යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීසු මිච්ඡාපටිපජ්ජමායනො බායලො

අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච

යහොතිසානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවතීති. 

‘‘ද්වීසු, ිකක්ඛයව, සම්මාපටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො වියත්යතො 

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති 

අනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤංපසවති.කතයමසුද්වීසු? මාතරි

ච පිතරි ච. ඉයමසු යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීසුසම්මාපටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො

වියත්යතොසප්පුරියසො අක්ඛතංඅනුපහතංඅත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොච

යහොතිඅනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

138. ‘‘ද්වීසු, ිකක්ඛයව, මිච්ඡාපටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමසු ද්වීසු? 

තථා යත ච තථා තසාවයක ච. ඉයමසු යඛො, ිකක්ඛයව, 

මිච්ඡාපටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං

අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජොචයහොතිසානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
අපුඤ්ඤංපසවතීති. 

‘‘ද්වීසු, ිකක්ඛයව, සම්මාපටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති 

අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමසු ද්වීසු? 

තථා යත ච තථා තසාවයක ච. ඉයමසු යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීසු 

සම්මාපටිපජ්ජමායනොපණ්ඩියතොවියත්යතොසප්පුරියසො අක්ඛතංඅනුපහතං

අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
පුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

139. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සචිත්තයවොදානඤ්ච

නචඤඤ්චියලොයකඋපාදියති.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’ති. 
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140. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයමද්යව? යකොයධොචඋපනායහො 

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

141. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? යකොධවිනයයො ච 

උපනාහවිනයයොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

ආයාචනවග්ය ොදුතියයො. 

(13) 3. දානවග්ය ො 

142. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, දානානි. කතමානි ද්යව? ආමිසදානඤ්ච

ධම්මදානඤ්ච. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව දානානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංදානානංයදිදංධම්මදාන’’න්ති. 

143. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, යා ා. කතයම ද්යව? ආමිසයාය ො ච 

ධම්මයාය ො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව යා ා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නං යා ානංයදිදංධම්මයාය ො’’ති. 

144. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, චා ා. කතයම ද්යව? ආමිසචාය ො ච

ධම්මචාය ො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව චා ා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසං ද්වින්නංචා ානංයදිදංධම්මචාය ො’’ති. 

145. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පරිච්චා ා.කතයමද්යව? ආමිසපරිච්චාය ො

ච ධම්මපරිච්චාය ො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරිච්චා ා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංපරිච්චා ානංයදිදංධම්මපරිච්චාය ො’’ති. 

146. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, යභො ා. කතයම ද්යව? ආමිසයභොය ො ච

ධම්මයභොය ො ච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවයභො ා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංයභො ානංයදිදංධම්මයභොය ො’’ති. 

147. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, සම්යභො ා.කතයමද්යව? ආමිසසම්යභොය ො

ච ධම්මසම්යභොය ො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සම්යභො ා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසම්යභො ානංයදිදංධම්මසම්යභොය ො’’ති. 

148. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, සංවිභා ා.කතයමද්යව? ආමිසසංවිභාය ොච

ධම්මසංවිභාය ො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සංවිභා ා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසංවිභා ානංයදිදංධම්මසංවිභාය ො’’ති. 

149. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, සඞ් හා. කතයම ද්යව? ආමිසසඞ් යහො ච

ධම්මසඞ් යහොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසඞ් හා.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංසඞ් හානංයදිදංධම්මසඞ් යහො’’ති. 
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150. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අනුග් හා.කතයමද්යව? ආමිසානුග් යහො

ච ධම්මානුග් යහො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව අනුග් හා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංඅනුග් හානංයදිදංධම්මානුග් යහො’’ති. 

151. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, අනුකම්පා.කතමා ද්යව? ආමිසානුකම්පා ච

ධම්මානුකම්පා ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව අනුකම්පා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංඅනුකම්පානංයදිදං ධම්මානුකම්පා’’ති. 

දානවග්ය ොතතියයො. 

(14) 4. සන්ථාරවග්ය ො 

152. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, සන්ථාරා [සන්ධාරා (ක.)]. කතයම ද්යව? 

ආමිසසන්ථායරොචධම්මසන්ථායරොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවසන්ථාරා. 

එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං සන්ථාරානං යදිදං
ධම්මසන්ථායරො’’ති. 

153. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, පටිසන්ථාරා [පටිසන්ධාරා (ක.)]. කතයම

ද්යව? ආමිසපටිසන්ථායරො ච ධම්මපටිසන්ථායරො ච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 

ද්යව පටිසන්ථාරා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං පටිසන්ථාරානං
යදිදංධම්මපටිසන්ථායරො’’ති. 

154. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, එසනා. කතමා ද්යව? ආමියසසනා ච 

ධම්යමසනා ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව එසනා. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 

ඉමාසංද්වින්නං එසනානංයදිදංධම්යමසනා’’ති. 

155. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරියයසනා.කතමාද්යව? ආමිසපරියයසනා

ච ධම්මපරියයසනා ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව පරියයසනා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරියයසනානංයදිදංධම්මපරියයසනා’’ති. 

156. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පරියයට්ඨියයො.කතමාද්යව? ආමිසපරියයට්ඨි

චධම්මපරියයට්ඨිච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවපරියයට්ඨියයො. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපරියයට්ඨීනංයදිදංධම්මපරියයට්ඨී’’ති. 

157. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, පූජා.කතමා ද්යව? ආමිසපූජාචධම්මපූජාච.

ඉමායඛොිකක්ඛයව, ද්යවපූජා.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසංද්වින්නංපූජානං
යදිදංධම්මපූජා’’ති. 

158. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, ආතියථයයානි. කතමානි ද්යව? 

ආමිසාතියථයයඤ්ච ධම්මාතියථයයඤ්ච. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව

ආතියථයයානි.එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංආතියථයයානංයදිදං 
ධම්මාතියථයය’’න්ති. 
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159. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, ඉද්ධියයො.කතමාද්යව? ආමිසිද්ධි චධම්මිද්ධි

ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ඉද්ධියයො. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉමාසං 
ද්වින්නංඉද්ධීනංයදිදංධම්මිද්ධී’’ති. 

160. ‘‘ද්යවමා, ිකක්ඛයව, වුද්ධියයො. කතමා ද්යව? ආමිසවුද්ධි ච

ධම්මවුද්ධි ච. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව වුද්ධියයො. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉමාසංද්වින්නංවුද්ධීනංයදිදංධම්මවුද්ධී’’ති. 

161. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, රතනානි. කතමානිද්යව? ආමිසරතනඤ්ච

ධම්මරතනඤ්ච.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවරතනානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, 
ඉයමසංද්වින්නංරතනානංයදිදංධම්මරතන’’න්ති. 

162. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, සන්නිචයා.කතයමද්යව? ආමිසසන්නිචයයො

ච ධම්මසන්නිචයයො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව සන්නිචයා. එතදග් ං, 

ිකක්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංසන්නිචයානංයදිදංධම්මසන්නිචයයො’’ති. 

163. ‘‘ද්යවමානි, ිකක්ඛයව, යවපුල්ලානි. කතමානි ද්යව? 

ආමිසයවපුල්ලඤ්ච ධම්මයවපුල්ලඤ්ච. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව

යවපුල්ලානි. එතදග් ං, ිකක්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං යවපුල්ලානං යදිදං 
ධම්මයවපුල්ල’’න්ති. 

සන්ථාරවග්ය ොචතුත්යථො. 

(15) 5. සමාපත්තිවග්ය ො 

164. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයම ද්යව? සමාපත්තිකුසලතාච

සමාපත්තිවුට්ඨානකුසලතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’ති. 

165. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයමද්යව? අජ්ජවඤ්ච මද්දවඤ්ච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

166. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? ඛන්ති ච 

යසොරච්චඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

167. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සාඛලයඤ්ච 

පටිසන්ථායරොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

168. ‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? අවිහිංසා ච 

යසොයචයයඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 
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169. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? ඉන්ද්රියයසු 

අගුත්තද්වාරතාචයභොජයනඅමත්තඤ්ඤුතාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මා’’. 

170. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? ඉන්ද්රියයසු

ගුත්තද්වාරතා ච යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මා’’. 

171. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? පටිසඞ්ඛානබලඤ්ච

භාවනාබලඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

172. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සතිබලඤ්ච 

සමාධිබලඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

173. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයම ද්යව? සමයථො චවිපස්සනා

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා’’. 

174. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සීලවිපත්ති ච 

දිට්ඨිවිපත්තිච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

175. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සීලසම්පදා ච 

දිට්ඨිසම්පදාච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

176. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සීලවිසුද්ධි ච

දිට්ඨිවිසුද්ධිච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

177. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? දිට්ඨිවිසුද්ධි ච

යථාදිට්ඨිස්සචපධානං.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

178. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? අසන්තුට්ඨිතා ච

කුසයලසුධම්යමසු, අප්පටිවානිතාචපධානස්මිං.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මා’’. 

179. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? මුට්ඨස්සච්චඤ්ච

අසම්පජඤ්ඤඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

180. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? සති ච 

සම්පජඤ්ඤඤ්ච. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’ති. 

සමාපත්තිවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තතියයොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 
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1. යකොධයප යාලං 

181. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා.කතයමද්යව? යකොයධොචඋපනායහො

ච…යප.… මක්යඛො ච පොයසො [පලායසො (ක.)] ච… ඉස්සා ච
මච්ඡරියඤ්ච… මායා ච සායඨයයඤ්ච… අහිරිකඤ්ච අයනොත්තප්පඤ්ච.

ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා’’. 

182. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා. කතයම ද්යව? අක්යකොයධො ච 
අනුපනායහොච…අමක්යඛොචඅපොයසොච…අනිස්සාචඅමච්ඡරියඤ්ච…

අමායාචඅසායඨයයඤ්ච… හිරීචඔත්තප්පඤ්ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව
ධම්මා’’. 

183. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො දුක්ඛං විහරති.

කතයමහිද්වීහි? යකොයධනචඋපනායහනච…මක්යඛනචපොයසනච…
ඉස්සාය ච මච්ඡරියයන ච… මායාය ච සායඨයයයන ච… අහිරියකන ච

අයනොත්තප්යපනච.ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහිසමන්නා යතො
දුක්ඛංවිහරති’’. 

184. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොසුඛංවිහරති. කතයමහි

ද්වීහි? අක්යකොයධනචඅනුපනායහනච…අමක්යඛනචඅපොයසනච…

අනිස්සායච අමච්ඡරියයනච…අමායායචඅසායඨයයයනච … හිරියාච

ඔත්තප්යපන ච.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහිසමන්නා යතොසුඛං
විහරති’’. 

185. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස ිකක්ඛුයනො පරිහානාය 

සංවත්තන්ති. කතයම ද්යව? යකොයධො ච උපනායහො ච… මක්යඛො ච
පොයසොච…ඉස්සාච මච්ඡරියඤ්ච…මායාචසායඨයයඤ්ච…අහිරිකඤ්ච

අයනොත්තප්පඤ්ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා යසඛස්ස ිකක්ඛුයනො
පරිහානායසංවත්තන්ති’’. 

186. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස ිකක්ඛුයනො අපරිහානාය

සංවත්තන්ති.කතයමද්යව? අක්යකොයධොචඅනුපනායහොච… අමක්යඛොච
අපොයසොච…අනිස්සාචඅමච්ඡරියඤ්ච…අමායාචඅසායඨයයඤ්ච…හිරී

ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව ධම්මා යසඛස්ස ිකක්ඛුයනො
අපරිහානාය සංවත්තන්ති’’. 

187. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො

එවංනිරයය.කතයමහිද්වීහි? යකොයධනචඋපනායහනච…මක්යඛනච
පොයසන ච… ඉස්සාය ච මච්ඡරියයන ච…මායාය ච සායඨයයයන ච…

අහිරියකන ච අයනොත්තප්යපන ච. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය’’. 
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188. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං සග්ය . කතයමහි ද්වීහි? අක්යකොයධන ච අනුපනායහන ච…
අමක්යඛනචඅපොයසනච…අනිස්සායචඅමච්ඡරියයනච…අමායාය ච 

අසායඨයයයනච…හිරියාචඔත්තප්යපනච.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’. 

189. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොඉයධකච්යචො කායස්ස
යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි

ද්වීහි? යකොයධනචඋපනායහනච…මක්යඛනචපොයසනච…ඉස්සායච
මච්ඡරියයන ච… මායාය ච සායඨයයයන ච… අහිරියකන ච

අයනොත්තප්යපනච.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහි සමන්නා යතො
ඉයධකච්යචොකායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතංනිරයං 
උපපජ්ජති’’. 

190. ‘‘ද්වීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොඉයධකච්යචො කායස්ස

යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. කතයමහි ද්වීහි? 
අක්යකොයධන ච අනුපනායහන ච… අමක්යඛන ච අපොයසන ච…
අනිස්සාය ච අමච්ඡරියයන ච… අමායාය ච අසායඨයයයන ච…හිරියා ච

ඔත්තප්යපන ච. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
ඉයධකච්යචොකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජති’’. 

යකොධයපයයාලංනිට්ඨිතං. 

2. අකුසලයප යාලං 

191-200. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා අකුසලා…ද්යවයම, ිකක්ඛයව, 

ධම්මාකුසලා…ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මාසාවජ්ජා… ද්යවයම, ිකක්ඛයව, 

ධම්මා අනවජ්ජා… ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා දුක්ඛුෙයා… ද්යවයම, 

ිකක්ඛයව, ධම්මා සුඛුෙයා… ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා දුක්ඛවිපාකා… 

ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා සුඛවිපාකා… ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා

සබයාබජ්ඣා… ද්යවයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා අබයාබජ්ඣා. කතයම ද්යව? 
අක්යකොයධො චඅනුපනායහො ච…අමක්යඛො ච අපොයසොච…අනිස්සා ච
අමච්ඡරියඤ්ච… අමායා ච අසායඨයයඤ්ච… හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යවධම්මා අබයාබජ්ඣා’’ති. 

අකුසලයපයයාලංනිට්ඨිතං. 

3. වින යප යාලං 

201. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අත්ථවයස පටිච්ච තථා යතන සාවකානං

සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තං. කතයම ද්යව? සඞ්ඝසුට්ඨුතාය සඞ්ඝඵාසුතාය…

දුම්මඞ්කූනං පුග් ලානං නිග් හාය, යපසලානං ිකක්ඛූනං ඵාසුවිහාරාය…
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දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං ආසවානං 

පටිඝාතාය…දිට්ඨධම්මිකානංයවරානංසංවරාය, සම්පරායිකානංයවරානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානංවජ්ජානංසංවරාය, සම්පරායිකානංවජ්ජානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානං භයානං සංවරාය, සම්පරායිකානං භයානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානං අකුසලානං ධම්මානං සංවරාය, 

සම්පරායිකානං අකුසලානං ධම්මානං පටිඝාතාය… ගිහීනං අනුකම්පාය, 

පාපිච්ඡානං ිකක්ඛූනං පක්ඛුපච්යඡදාය… අප්පසන්නානං පසාදාය, 

පසන්නානංිකයයයොභාවාය…සද්ධම්මට්ඨිතියාවිනයානුග් හාය.ඉයමයඛො, 

ිකක්ඛයව, ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච තථා යතන සාවකානං සික්ඛාපදං
පඤ්ඤත්ත’’න්ති. 

202-230. ‘‘ද්යවයම, ිකක්ඛයව, අත්ථවයස පටිච්ච තථා යතන 

සාවකානං පාතියමොක්ඛං පඤ්ඤත්තං…යප.… පාතියමොක්ඛුද්යදයසො
පඤ්ඤත්යතො… පාතියමොක්ඛට්ඨපනං පඤ්ඤත්තං… පවාරණා
පඤ්ඤත්තා… පවාරණට්ඨපනං පඤ්ඤත්තං… තජ්ජනීයකම්මං
පඤ්ඤත්තං… නියස්සකම්මං පඤ්ඤත්තං… පබ්බාජනීයකම්මං
පඤ්ඤත්තං… පටිසාරණීයකම්මං පඤ්ඤත්තං… උක්යඛපනීයකම්මං
පඤ්ඤත්තං… පරිවාසදානං පඤ්ඤත්තං… මූලාය පටිකස්සනං 
පඤ්ඤත්තං… මානත්තදානං පඤ්ඤත්තං… අබ්භානං පඤ්ඤත්තං…
ඔසාරණීයං පඤ්ඤත්තං… නිස්සාරණීයං පඤ්ඤත්තං… උපසම්පදා
පඤ්ඤත්තා… ඤත්තිකම්මං පඤ්ඤත්තං… ඤත්තිදුතියකම්මං
පඤ්ඤත්තං… ඤත්තිචතුත්ථකම්මං පඤ්ඤත්තං… අපඤ්ඤත්යත 

පඤ්ඤත්තං… පඤ්ඤත්යත අනුපඤ්ඤත්තං… සම්මුඛාවිනයයො
පඤ්ඤත්යතො… සතිවිනයයො පඤ්ඤත්යතො… අමූේහවිනයයො
පඤ්ඤත්යතො… පටිඤ්ඤාතකරණං පඤ්ඤත්තං… යයභුයයසිකා 
පඤ්ඤත්තා… තස්සපාපියසිකා පඤ්ඤත්තා… තිණවත්ථාරයකො

පඤ්ඤත්යතො.කතයමද්යව? සඞ්ඝසුට්ඨුතාය, සඞ්ඝඵාසුතාය…දුම්මඞ්කූනං

පුග් ලානං නිග් හාය, යපසලානං ිකක්ඛූනං ඵාසුවිහාරාය…

දිට්ඨධම්මිකානං ආසවානං සංවරාය, සම්පරායිකානං ආසවානං 

පටිඝාතාය…දිට්ඨධම්මිකානංයවරානංසංවරාය, සම්පරායිකානංයවරානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානංවජ්ජානංසංවරාය, සම්පරායිකානංවජ්ජානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානං භයානං සංවරාය, සම්පරායිකානං භයානං

පටිඝාතාය… දිට්ඨධම්මිකානං අකුසලානං ධම්මානං සංවරාය, 

සම්පරායිකානං අකුසලානං ධම්මානං පටිඝාතාය… ගිහීනං අනුකම්පාය, 

පාපිච්ඡානං ිකක්ඛූනං පක්ඛුපච්යඡදාය… අප්පසන්නානං පසාදාය, 

පසන්නානං ිකයයයොභාවාය… සද්ධම්මට්ඨිතියා, විනයානුග් හාය. ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච තථා යතන සාවකානං
තිණවත්ථාරයකොපඤ්ඤත්යතො’’ති. 

විනයයපයයාලංනිට්ඨිතං. 
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4. රා යප යාලං 

231. ‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයම

ද්යව? සමයථො චවිපස්සනා ච. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤාය ඉයමද්යව
ධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පරිඤ්ඤාය ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. කතයම 

ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පරිඤ්ඤා ඉයම ද්යව

ධම්මා භායවතබ්බා. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පරික්ඛයාය ද්යව ධම්මා

භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, 

පරික්ඛයාඉයමද්යවධම්මාභායවතබ්බා. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පහානායද්යව

ධම්මා භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. රා ස්ස, 

ිකක්ඛයව, පහානාඉයමද්යවධම්මාභායවතබ්බා.රා ස්ස, ිකක්ඛයව, ඛයාය 

ද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.රා ස්ස, 

ිකක්ඛයව, ඛයා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, වයාය

ද්යවධම්මාභායවතබ්බා. කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.රා ස්ස, 

ිකක්ඛයව, වයාඉයමද්යවධම්මා භායවතබ්බා.රා ස්ස, ිකක්ඛයව, විරා ාය

ද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයමද්යව? සමයථො චවිපස්සනාච.රා ස්ස, 

ිකක්ඛයව, විරා ා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, 

නියරොධායද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච. 

රා ස්ස, ිකක්ඛයව, නියරොධා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. රා ස්ස, 

ිකක්ඛයව, චා ාය ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච

විපස්සනා ච. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, චා ා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා.

රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පටිනිස්සග් ායද්යවධම්මා භායවතබ්බා.කතයමද්යව? 

සමයථො ච විපස්සනා ච. රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පටිනිස්සග් ාය ඉයම ද්යව
ධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

232-246. ‘‘යදොසස්ස…යප.…යමොහස්ස…යකොධස්ස…උපනාහස්ස… 
මක්ඛස්ස… පොසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය…
සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස… අතිමානස්ස…

මදස්ස…පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායද්යව ධම්මාභායවතබ්බා.කතයම

ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤා ඉයම ද්යව

ධම්මා භායවතබ්බා. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, පරිඤ්ඤාය ද්යව ධම්මා 

භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, 

පරිඤ්ඤා ඉයම ද්යවධම්මාභායවතබ්බා. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, පරික්ඛයාය

ද්යවධම්මාභායවතබ්බා. කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.පමාදස්ස, 

ිකක්ඛයව, පරික්ඛයායඉයමද්යවධම්මාභායවතබ්බා.පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, 

පහානායද්යවධම්මා භායවතබ්බා.කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.

පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, පහානා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. පමාදස්ස, 

ිකක්ඛයව, ඛයාය ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච
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විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, ඛයා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. 

පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, වයායද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයමද්යව? සමයථො

ච විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, වයා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා.

පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, විරා ාය ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? 

සමයථො ච විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, විරා ා ඉයම ද්යව ධම්මා

භායවතබ්බා. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, නියරොධාය ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා.

කතයමද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, නියරොධා ඉයම

ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, චා ාය ද්යව ධම්මා

භායවතබ්බා. කතයම ද්යව? සමයථො ච විපස්සනා ච. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, 

චා ා ඉයම ද්යව ධම්මා භායවතබ්බා. පමාදස්ස, ිකක්ඛයව, පටිනිස්සග් ාය

ද්යවධම්මාභායවතබ්බා.කතයම ද්යව? සමයථොචවිපස්සනාච.පමාදස්ස, 

ිකක්ඛයව, පටිනිස්සග් ායඉයමද්යවධම්මා භායවතබ්බා’’ති. 

(ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ භ වයතො භාසිතං 

අිකනන්දුන්ති.) [( ) එත්ථන්තයර පායඨො සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු
නත්ථි] 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

දුකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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