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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

තිකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. බාලවග්ය ො 

1. භයසුත්තං 

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

‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත [භද්ෙන්යත (ක.)]’’ති යත ිකක්ඛූ භ වයතො 
පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘යානිකානිචි, ිකක්ඛයව, භයානිඋප්පජ්ජන්තිසබ්බානිතානි බාලයතො

උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො. යය යකචිඋපද්ෙවා උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ

යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො. යය යකචි උපසග් ා 

උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො පණ්ඩිතයතො.

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, නළා ාරාවාතිණා ාරාවා [නළා ාරංවාතිණා ාරං

වා (සී.)] අග්ගිමුත්යතො [අග්ගිමුක්යකො(සී.), අග්ගි මුක්යකො(සයා.කං..).)] 
කූටා ාරානිපි ඩහති උල්ලිත්තාවලිත්තානි නිවාතානි ඵුසිතග් ළානි

පිහිතවාතපානානි; එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යානි කානිචි භයානි 

උප්පජ්ජන්තිසබ්බානිතානිබාලයතොඋප්පජ්ජන්ති, යනොපණ්ඩිතයතො.යය

යකචි උපද්ෙවා උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ යත බාලයතො උප්පජ්ජන්ති, යනො
පණ්ඩිතයතො. යය යකචි උපසග් ා උප්පජ්ජන්ති සබ්යබ යත බාලයතො

උප්පජ්ජන්ති, යනොපණ්ඩිතයතො. 

‘‘ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, සප්පටිභයයො බායලො, අප්පටිභයයො පණ්ඩියතො.

සඋපද්ෙයවො බායලො, අනුපද්ෙයවො පණ්ඩියතො. සඋපසග්ය ො බායලො, 

අනුපසග්ය ො පණ්ඩියතො. නත්ථි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතයතො භයං, නත්ථි 

පණ්ඩිතයතොඋපද්ෙයවො, නත්ථිපණ්ඩිතයතොඋපසග්ය ො. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යයහි තීහි ධම්යමහි 

සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො යත තයයො ධම්යම අිකනිවජ්යජත්වා, 
යයහි තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො යත තයයො

ධම්යමසමාොයවත්තිස්සාමා’ති.එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
පඨමං. 
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2. ලක්ඛණසුත්තං 

2. ‘‘කම්මලක්ඛයණො, ිකක්ඛයව, බායලො, කම්මලක්ඛයණො පණ්ඩියතො, 

අපොනයසොභනී [අපොයන යසොභති (සයා. කං. .).)] පඤ්ඤාති [පඤ්ඤත්ති

(?)]. තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො.

කතයමහිතීහි? කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, මයනොදුච්චරියතන.ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතො බායලොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? කායසුචරියතන, වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන. ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහිසමන්නා යතොපණ්ඩියතොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යයහි තීහි ධම්යමහි 

සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො යත තයයො ධම්යම අිකනිවජ්යජත්වා, 
යයහි තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො යත තයයො

ධම්යමසමාොය වත්තිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
දුතියං. 

3. චින්තීසුත්තං 

3. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, බාලස්ස බාලලක්ඛණානි බාලනිමිත්තානි

බාලාපොනානි. කතමානිතීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, බායලො දුච්චින්තිතචින්තී ච

යහොතිදුබ්භාසිතභාසීචදුක්කටකම්මකාරීච.යනොයචෙං [යනොයචතං(සයා.

කං.ක.)], ිකක්ඛයව, බායලො දුච්චින්තිතචින්තී චඅභවිස්ස දුබ්භාසිතභාසීච

දුක්කටකම්මකාරීච, යකනනංපණ්ඩිතාජායනයයං [යතනනංපණ්ඩිතාන

ජායනයයං (ක.), න නං පණ්ඩිතා ජායනයයං (?)] – ‘බායලො අයං භවං

අසප්පුරියසො’ති? යස්මා චයඛො, ිකක්ඛයව, බායලොදුච්චින්තිතචින්තීචයහොති
දුබ්භාසිතභාසී ච දුක්කටකම්මකාරී ච තස්මා නං පණ්ඩිතා ජානන්ති –

‘බායලො අයං භවං අසප්පුරියසො’ති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි බාලස්ස
බාලලක්ඛණානිබාලනිමිත්තානිබාලාපොනානි. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ඛණානි 

පණ්ඩිතනිමිත්තානි පණ්ඩිතාපොනානි. කතමානි තීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
පණ්ඩියතො සුචින්තිතචින්තී ච යහොති සුභාසිතභාසී ච සුකතකම්මකාරී ච.

යනොයචෙං, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතොසුචින්තිතචින්තීචඅභවිස්සසුභාසිතභාසීච

සුකතකම්මකාරීච, යකනනං පණ්ඩිතාජායනයයං–‘පණ්ඩියතොඅයංභවං

සප්පුරියසො’ති? යස්මා ච යඛො, ිකක්ඛයව, පණ්ඩියතො සුචින්තිතචින්තී ච
යහොතිසුභාසිතභාසී ච සුකතකම්මකාරී චතස්මානං පණ්ඩිතා ජානන්ති –

‘පණ්ඩියතො අයං භවං සප්පුරියසො’ති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි
පණ්ඩිතස්ස පණ්ඩිතලක්ඛණානි පණ්ඩිතනිමිත්තානි පණ්ඩිතාපොනානි.
තස්මාතිහ….තතියං. 
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4. අච්චයසුත්තං 

4. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො.

කතයමහි තීහි? අච්චයං අච්චයයතො න පස්සති, අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා

යථාධම්මං නප්පටිකයරොති, පරස්ස යඛො පන අච්චයං යෙයසන්තස්ස

යථාධම්මං නප්පටිග් ණ්හාති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොබායලොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? අච්චයං අච්චයයතො පස්සති, අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා

යථාධම්මං පටිකයරොති, පරස්සයඛොපනඅච්චයංයෙයසන්තස්සයථාධම්මං

පටිග් ණ්හාති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
පණ්ඩියතොයවදිතබ්යබො.තස්මාතිහ…. චතුත්ථං. 

5. අයයොනියසොසුත්තං 

5. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? අයයොනියසො පඤ්හං කත්තා යහොති, අයයොනියසො පඤ්හං

විස්සජ්යජතා යහොති, පරස්ස යඛො පන යයොනියසො පඤ්හං විස්සජ්ජිතං
පරිමණ්ඩයලහි පෙබයඤ්ජයනහි සිලිට්යඨහි උප යතහි නාබ්භනුයමොදිතා

යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? යයොනියසො පඤ්හං කත්තා යහොති, යයොනියසො පඤ්හං

විස්සජ්යජතා යහොති, පරස්ස යඛො පන යයොනියසො පඤ්හං විස්සජ්ජිතං
පරිමණ්ඩයලහි පෙබයඤ්ජයනහි සිලිට්යඨහි උප යතහි අබ්භනුයමොදිතා

යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො
යවදිතබ්යබො.තස්මාතිහ….පඤ්චමං. 

6. අකුසලසුත්තං 

6. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? අකුසයලන කායකම්යමන, අකුසයලන වචීකම්යමන, 

අකුසයලන මයනොකම්යමන. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො බායලොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහිතීහි? කුසයලනකායකම්යමන, කුසයලනවචීකම්යමන, කුසයලන 

මයනොකම්යමන. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
පණ්ඩියතොයවදිතබ්යබො. තස්මාතිහ….ඡට්ඨං. 
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7. සාවජ්ජසුත්තං 

7. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? සාවජ්යජන කායකම්යමන, සාවජ්යජන වචීකම්යමන, 

සාවජ්යජන මයනොකම්යමන…යප.… අනවජ්යජන කායකම්යමන, 

අනවජ්යජන වචීකම්යමන, අනවජ්යජන මයනොකම්යමන…යප.….
සත්තමං. 

8. සබයාබජ්ඣසුත්තං 

8. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො. 

කතයමහි තීහි? සබයාබජ්යඣන කායකම්යමන, සබයාබජ්යඣන

වචීකම්යමන, සබයාබජ්යඣන මයනොකම්යමන…යප.… අබයාබජ්යඣන

කායකම්යමන, අබයාබජ්යඣන වචීකම්යමන, අබයාබජ්යඣන

මයනොකම්යමන. ඉයමහි, යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
පණ්ඩියතොයවදිතබ්යබො. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යයහි තීහි ධම්යමහි

සමන්නා යතො බායලො යවදිතබ්යබො යත තයයො ධම්යම අිකනිවජ්යජත්වා, 
යයහි තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො යත තයයො

ධම්යමසමාොය වත්තිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
අට්ඨමං. 

9. ඛතසුත්තං 

9. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි තීහි? 

කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, මයනොදුච්චරියතන. ඉයමහි යඛො, 

ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො

ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො ච

විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවති. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති 

අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි තීහි? 

කායසුචරියතන, වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, 
තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං

අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති අනනුවජ්යජො ච

විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤංපසවතී’’ති.නවමං. 
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10. මලසුත්තං 

10. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො තයයො මයල අප්පහාය 

යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි තීහි? දුස්සීයලො ච යහොති, 

දුස්සීලයමලඤ්චස්ස අප්පහීනං යහොති; ඉස්සුකී ච යහොති, ඉස්සාමලඤ්චස්ස

අප්පහීනං යහොති; මච්ඡරී ච යහොති, මච්යඡරමලඤ්චස්ස අප්පහීනං යහොති.

ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ඉයම තයයො මයල
අප්පහායයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොතයයො මයලපහායයථාභතං

නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි තීහි? සීලවා ච යහොති, 

දුස්සීලයමලඤ්චස්ස පහීනං යහොති; අනිස්සුකී ච යහොති, ඉස්සාමලඤ්චස්ස

පහීනං යහොති; අමච්ඡරීචයහොති, මච්යඡරමලඤ්චස්සපහීනංයහොති.ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ඉයම තයයො මයල පහාය
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. ෙසමං. 

බාලවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

භයංලක්ඛණචින්තීච, අච්චයඤ්චඅයයොනියසො; 

අකුසලඤ්චසාවජ්ජං, සබයාබජ්ඣඛතංමලන්ති. 

2. රථකාරවග්ය ො 

1. ඤාතසුත්තං 

11. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ඤායතො ිකක්ඛු

බහුජනඅහිතාය පටිපන්යනො යහොති බහුජනදුක්ඛාය, බහුයනො ජනස්ස

අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය යෙවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? 

අනනුයලොමියක කායකම්යම සමාෙයපති, අනනුයලොමියක වචීකම්යම

සමාෙයපති, අනනුයලොමියකසු ධම්යමසුසමාෙයපති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, 

තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ඤායතො ිකක්ඛු බහුජනඅහිතාය පටිපන්යනො

යහොති බහුජනදුක්ඛාය, බහුයනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය
යෙවමනුස්සානං. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොඤායතොිකක්ඛුබහුජනහිතාය 

පටිපන්යනො යහොති බහුජනසුඛාය, බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය

යෙවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? අනුයලොමියක කායකම්යම සමාෙයපති, 

අනුයලොමියකවචීකම්යමසමාෙයපති, අනුයලොමියකසුධම්යමසුසමාෙයපති.

ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ඤායතො ිකක්ඛු

බහුජනහිතාය පටිපන්යනො යහොති බහුජනසුඛාය, බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය
හිතායසුඛාය යෙවමනුස්සාන’’න්ති.පඨමං. 
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2. සාරණීයසුත්තං 

12. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස

යාවජීවං සාරණීයානි [සරණීයානි (සී. සයා. කං. .).)] භවන්ති. කතමානි

තීණි? යස්මිං, ිකක්ඛයව, පයෙයස රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො ජායතො

යහොති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, පඨමං රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
යාවජීවංසාරණීයංයහොති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, යස්මිංපයෙයසරාජා ඛත්තියයොමුද්ධාවසිත්යතො

යහොති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, දුතියං රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස
යාවජීවංසාරණීයංයහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, යස්මිංපයෙයසරාජාඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො
සඞ් ාමං අිකවිජිනිත්වා විජිතසඞ් ායමො තයමව සඞ් ාමසීසං අජ්ඣාවසති.

ඉෙං, ිකක්ඛයව, තතියං රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස යාවජීවං 

සාරණීයං යහොති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස
මුද්ධාවසිත්තස්ස යාවජීවංසාරණීයානිභවන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීණිමානි ිකක්ඛුස්ස යාවජීවං සාරණීයානි

භවන්ති. කතමානි තීණි? යස්මිං, ිකක්ඛයව, පයෙයස ිකක්ඛු යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායෙත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං 

පබ්බජියතො යහොති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, පඨමං ිකක්ඛුස්ස යාවජීවං සාරණීයං
යහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, යස්මිංපයෙයසිකක්ඛු‘ඉෙංදුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

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

දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපො’ති

යථාභූතං පජානාති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, දුතියං ිකක්ඛුස්ස යාවජීවං සාරණීයං
යහොති. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, යස්මිංපයෙයසිකක්ඛුආසවානංඛයාඅනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරති.ඉෙං, ිකක්ඛයව, තතියංිකක්ඛුස්සයාවජීවං

සාරණීයං යහොති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි ිකක්ඛුස්ස යාවජීවං
සාරණීයානිභවන්තී’’ති.දුතියං. 

3. ආසංසසුත්තං 

13. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.

කතයම තයයො? නිරායසො, ආසංයසො, වි තායසො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව 

පුග් යලො නිරායසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො නීයච කුයල

පච්චාජායතොයහොති, චණ්ඩාලකුයලවායවනකුයල [යවණකුයල(සයා.කං.
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පටුන 

.).)] වා යනසාෙකුයල වා රථකාරකුයල වා පුක්කුසකුයල වා ෙලිද්යෙ 

අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, යත්ථ කසියරන ඝාසච්ඡායෙො
ලබ්භති.යසොචයහොති දුබ්බණ්යණොදුද්ෙසියකොඔයකොටිමයකොබව්හාබායධො 

[බහ්වාබායධො (සයා. කං. .). ක.)] කායණො වා කුණී වා ඛඤ්යජො වා

පක්ඛහයතො වා, න ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස

මාලා න්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපපෙයපයයස්ස. යසො සුණාති – 

‘ඉත්ථන්නායමො කිර ඛත්තියයො ඛත්තියයහි ඛත්තියාිකයසයකන
අිකසිත්යතො’ති. තස්ස න එවං යහොති – ‘කුොස්සු නාම මම්පි ඛත්තියා

ඛත්තියාිකයසයකන අිකසිඤ්චිස්සන්තී’ති!අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලො
නිරායසො. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොආසංයසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො
ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨො පුත්යතො යහොති ආිකයසයකො 

අනිකසිත්යතො අචලප්පත්යතො [මචලප්පත්යතො (සී. .).)]. යසො සුණාති –
‘ඉත්ථන්නායමො කිර ඛත්තියයො ඛත්තියයහි ඛත්තියාිකයසයකන
අිකසිත්යතො’ති. තස්ස එවං යහොති – ‘කුොස්සු නාම මම්පි ඛත්තියා

ඛත්තියාිකයසයකන අිකසිඤ්චිස්සන්තී’ති!අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලො
ආසංයසො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො වි තායසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, රාජා
යහොති ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො. යසො සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො කිර
ඛත්තියයො ඛත්තියයහි ඛත්තියාිකයසයකන අිකසිත්යතො’ති. තස්ස න එවං
යහොති – ‘කුොස්සු නාම මම්පි ඛත්තියා ඛත්තියාිකයසයකන

අිකසිඤ්චිස්සන්තී’ති! තං කිස්ස යහතු? යා හිස්ස, ිකක්ඛයව, පුබ්යබ

අනිකසිත්තස්ස අිකයසකාසා සා [සාස්ස (සී. සයා.කං. .).)] පටිප්පස්සද්ධා.

අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලොවි තායසො. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයො
පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

ිකක්ඛූසු. කතයම තයයො? නිරායසො, ආසංයසො, වි තායසො. කතයමො ච, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලොනිරායසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොදුස්සීයලො
යහොති පාපධම්යමො අසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො
අස්සමයණොසමණපටිඤ්යඤොඅබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොඅන්යතොපූති
අවස්සුයතො කසම්බුජායතො. යසො සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො කිර ිකක්ඛු
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’ති.තස්සනඑවංයහොති–
‘කුොස්සු නාම අහම්පි ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරිස්සාමී’ති!අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලො නිරායසො. 
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‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො ආසංයසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
සීලවා යහොති කලයාණධම්යමො. යසො සුණාති ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’ති. තස්ස එවං යහොති – ‘කුොස්සු නාම
අහම්පිආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරිස්සාමී’ති!අයංවුච්චති, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලොආසංයසො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො වි තායසො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
අරහං යහොති ඛීණාසයවො. යසො සුණාති – ‘ඉත්ථන්නායමො කිර ිකක්ඛු
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරතී’ති.තස්සනඑවංයහොති–
‘කුොස්සු නාම අහම්පි ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරිස්සාමී’ති!තංකිස්ස යහතු? යා හිස්ස, ිකක්ඛයව, පුබ්යබ අවිමුත්තස්ස

විමුත්තාසාසාපටිප්පස්සද්ධා.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලොවි තායසො.

ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා ිකක්ඛූසූ’’ති.
තතියං. 

4. චක්කවත්තිසුත්තං 

14. ‘‘යයොපි යසො, ිකක්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා
යසොපින අරාජකං චක්කං වත්යතතී’’ති. එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු

භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො පන, භන්යත, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස

ධම්මිකස්සධම්මරඤ්යඤොරාජා’’ති [චක්කන්ති (ක.)]? ‘‘ධම්යමො, ිකක්ඛූ’’ති

භ වා අයවොච – ‘‘ඉධ, ිකක්ඛු, රාජා චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා

ධම්මංයයව නිස්සාය [ රුකයරොන්යතො (සී. සයා. කං. .).)] ධම්මං
සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො 
ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං
සංවිෙහති අන්යතොජනස්මිං’’. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛු, රාජාචක්කවත්තීධම්මියකොධම්මරාජා ධම්මංයයව
නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො ධම්මං
අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං 

රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහති ඛත්තියයසු, අනුයන්යතසු [අනුයුත්යතසු (සී.

සයා. කං. .).)], බලකායස්මිං, බ්රාහ්මණ හපතියකසු, යන මජානපයෙසු, 

සමණබ්රාහ්මයණසු, මි පක්ඛීසු. ස යඛො යසො ිකක්ඛු රාජා චක්කවත්තී
ධම්මියකො ධම්මරාජා ධම්මංයයව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං
 රුං කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහිත්වා 

අන්යතොජනස්මිං, ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහිත්වා ඛත්තියයසු, 

අනුයන්යතසු, බලකායස්මිං, බ්රාහ්මණ හපතියකසු, යන මජානපයෙසු, 
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සමණබ්රාහ්මයණසු, මි පක්ඛීසු, ධම්යමයනව චක්කං වත්යතති. තං යහොති
චක්කංඅප්පටිවත්තියංයකනචිමනුස්සභූයතන පච්චත්ථියකනපාණිනා. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛු [ිකක්ඛයව (ක.)], තථා යතො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියකො ධම්මරාජා ධම්මංයයව නිස්සාය ධම්මං 
සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො
ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං

සංවිෙහති කායකම්මස්මිං – ‘එවරූපං කායකම්මං යසවිතබ්බං, එවරූපං
කායකම්මංන යසවිතබ්බ’’’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛු, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියකො 
ධම්මරාජා ධම්මංයයව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං
කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහති වචීකම්මස්මිං –

‘එවරූපං වචීකම්මං යසවිතබ්බං, එවරූපං වචීකම්මං න 
යසවිතබ්බ’න්ති…යප.… මයනොකම්මස්මිං – ‘එවරූපං මයනොකම්මං

යසවිතබ්බං, එවරූපං මයනොකම්මංනයසවිතබ්බ’’’න්ති. 

‘‘ස යඛො යසො, ිකක්ඛු, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියකො
ධම්මරාජා ධම්මංයයව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං
කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු

ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකංරක්ඛාවරණගුත්තිංසංවිෙහිත්වාකායකම්මස්මිං, 

ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහිත්වා වචීකම්මස්මිං, ධම්මිකං

රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිෙහිත්වා මයනොකම්මස්මිං, ධම්යමයනව අනුත්තරං
ධම්මචක්කං පවත්යතති. තං යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා
බ්රාහ්මයණන වා යෙයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා
යලොකස්මි’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. සයචතනසුත්තං 

15. එකං සමයංභ වාබාරාණසියංවිහරති ඉසිපතයනමි ොයය.තත්ර
යඛොභ වාිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.‘‘භෙන්යත’’ති යත ිකක්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතෙයවොච– 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, රාජාඅයහොසිසයචතයනො [පයචතයනො(සී.සයා.

කං..).)] නාම.අථයඛො, ිකක්ඛයව, රාජා සයචතයනොරථකාරංආමන්යතසි–

‘ඉයතොයම, සම්මරථකාර, ඡන්නංමාසානංඅච්චයයනසඞ් ායමො භවිස්සති.

සක්ඛිස්සසි [සක්ඛසි (සයා. කං. .).)] යම, සම්ම රථකාර, නවං චක්කයු ං

කාතු’න්ති? ‘සක්යකොමි යෙවා’ති යඛො, ිකක්ඛයව, රථකායරො රඤ්යඤො

සයචතනස්ස පච්චස්යසොසි. අථ යඛො, ිකක්ඛයව, රථකායරො ඡහි මායසහි

ඡාරත්තූයනහි එකං චක්කං නිට්ඨායපසි. අථ යඛො, ිකක්ඛයව, රාජා
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සයචතයනො රථකාරං ආමන්යතසි – ‘ඉයතො යම, සම්ම රථකාර, ඡන්නං

දිවසානං අච්චයයන සඞ් ායමො භවිස්සති, නිට්ඨිතං නවං චක්කයු ’න්ති? 

‘ඉයමහියඛො, යෙව, ඡහිමායසහිඡාරත්තූයනහිඑකං චක්කං නිට්ඨිත’න්ති.

‘සක්ඛිස්සසි පන යම, සම්ම රථකාර, ඉයමහි ඡහි දිවයසහි දුතියං චක්කං

නිට්ඨායපතු’න්ති? ‘සක්යකොමි යෙවා’ති යඛො, ිකක්ඛයව, රථකායරො ඡහි
දිවයසහි දුතියං චක්කං නිට්ඨායපත්වා නවං චක්කයු ං ආොය යයන රාජා

සයචතයනොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාරාජානංසයචතනංඑතෙයවොච

– ‘ඉෙං යත, යෙව, නවං චක්කයු ං නිට්ඨිත’න්ති. ‘යඤ්ච යත ඉෙං, සම්ම

රථකාර, චක්කංඡහිමායසහිනිට්ඨිතං ඡාරත්තූයනහියඤ්චයතඉෙංචක්කං

ඡහි දිවයසහි නිට්ඨිතං, ඉයමසං කිං නානාකරණං? යනසාහං කිඤ්චි

නානාකරණං පස්සාමී’ති. ‘අත්යථසං, යෙව, නානාකරණං. පස්සතු යෙයවො 
නානාකරණ’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, ිකක්ඛයව, රථකායරොයංතංචක්කංඡහි දිවයසහිනිට්ඨිතංතං
පවත්යතසි. තං පවත්තිතං සමානං යාවතිකා අිකසඞ්ඛාරස්ස  ති තාවතිකං
 න්ත්වා චිඞ්ගුලායිත්වා භූමියං පපති. යං පන තං චක්කං ඡහි මායසහි
නිට්ඨිතං ඡාරත්තූයනහි තං පවත්යතසි. තං පවත්තිතං සමානං යාවතිකා
අිකසඞ්ඛාරස්ස තිතාවතිකං න්ත්වාඅක්ඛාහතංමඤ්යඤ අට්ඨාසි. 

‘‘‘යකොනුයඛො, සම්මරථකාර, යහතුයකොපච්චයයොයමිෙං [යදිෙං(ක.)] 
චක්කංඡහිදිවයසහිනිට්ඨිතංතංපවත්තිතංසමානං යාවතිකාඅිකසඞ්ඛාරස්ස

 ති තාවතිකං  න්ත්වා චිඞ්ගුලායිත්වා භූමියං පපති? යකො පන, සම්ම

රථකාර, යහතු යකො පච්චයයො යමිෙං චක්කං ඡහි මායසහි නිට්ඨිතං
ඡාරත්තූයනහිතංපවත්තිතංසමානංයාවතිකාඅිකසඞ්ඛාරස්ස ති තාවතිකං

 න්ත්වාඅක්ඛාහතංමඤ්යඤඅට්ඨාසී’ති? ‘යමිෙං, යෙව, චක්කංඡහිදිවයසහි 

නිට්ඨිතංතස්සයනමිපිසවඞ්කාසයෙොසාසකසාවා, අරාපිසවඞ්කාසයෙොසා

සකසාවා, නාිකපි සවඞ්කා සයෙොසා සකසාවා. තං යනමියාපි සවඞ්කත්තා

සයෙොසත්තා සකසාවත්තා, අරානම්පි සවඞ්කත්තා සයෙොසත්තා

සකසාවත්තා, නාිකයාපි සවඞ්කත්තා සයෙොසත්තා සකසාවත්තා පවත්තිතං
සමානං යාවතිකා අිකසඞ්ඛාරස්ස  ති තාවතිකං  න්ත්වා චිඞ්ගුලායිත්වා 

භූමියංපපති.යංපනතං, යෙව, චක්කංඡහිමායසහිනිට්ඨිතංඡාරත්තූයනහි

තස්ස යනමිපිඅවඞ්කාඅයෙොසාඅකසාවා, අරාපිඅවඞ්කාඅයෙොසාඅකසාවා, 
නාිකපි අවඞ්කා අයෙොසා අකසාවා. තං යනමියාපි අවඞ්කත්තා අයෙොසත්තා

අකසාවත්තා, අරානම්පි අවඞ්කත්තා අයෙොසත්තා අකසාවත්තා, නාිකයාපි
අවඞ්කත්තා අයෙොසත්තා අකසාවත්තා පවත්තිතං සමානං යාවතිකා
අිකසඞ්ඛාරස්ස තිතාවතිකං න්ත්වාඅක්ඛාහතංමඤ්යඤඅට්ඨාසී’’’ති. 

‘‘සියායඛොපන, ිකක්ඛයව, තුම්හාකංඑවමස්ස–‘අඤ්යඤොනූනයතන 

සමයයන යසො රථකායරො අයහොසී’ති! න යඛො පයනතං, ිකක්ඛයව, එවං 

ෙට්ඨබ්බං.අහංයතනසමයයනයසොරථකායරොඅයහොසිං.තොහං, ිකක්ඛයව, 
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පටුන 

කුසයලො ොරුවඞ්කානං ොරුයෙොසානං ොරුකසාවානං. එතරහියඛොපනාහං, 

ිකක්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො කුසයලො කායවඞ්කානං කායයෙොසානං 

කායකසාවානං, කුසයලොවචීවඞ්කානං වචීයෙොසානංවචීකසාවානං, කුසයලො

මයනොවඞ්කානංමයනොයෙොසානංමයනොකසාවානං.යස්සකස්සචි, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුස්ස වා ිකක්ඛුනියා වා කායවඞ්යකො අප්පහීයනො කායයෙොයසො

කායකසායවො, වචීවඞ්යකො අප්පහීයනො වචීයෙොයසො වචීකසායවො, 

මයනොවඞ්යකො අප්පහීයනො මයනොයෙොයසො මයනොකසායවො, එවං පපතිතා

යත, ිකක්ඛයව, ඉමස්මා ධම්මවිනයා, යසයයථාපි තං චක්කං ඡහි දිවයසහි 
නිට්ඨිතං. 

‘‘යස්ස කස්සචි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුස්ස වා ිකක්ඛුනියා වා කායවඞ්යකො

පහීයනො කායයෙොයසො කායකසායවො, වචීවඞ්යකො පහීයනො වචීයෙොයසො

වචීකසායවො, මයනොවඞ්යකො පහීයනො මයනොයෙොයසො මයනොකසායවො, එවං

පතිට්ඨිතායත, ිකක්ඛයව, ඉමස්මිංධම්මවිනයය, යසයයථාපිතංචක්කංඡහි
මායසහිනිට්ඨිතංඡාරත්තූයනහි. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කායවඞ්කං පජහිස්සාම

කායයෙොසං කායකසාවං, වචීවඞ්කං පජහිස්සාම වචීයෙොසං වචීකසාවං, 

මයනොවඞ්කං පජහිස්සාම මයනොයෙොසං මයනොකසාව’න්ති. එවඤ්හි යවො, 

ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. අපණ්ණකසුත්තං 

16. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛු අපණ්ණකපටිපෙං 

[අපණ්ණකතං පටිපෙං (සී. .).) ටීකාය පන සයමති] පටිපන්යනො යහොති, 

යයොනිචස්සආරද්ධායහොතිආසවානංඛයාය.කතයමහිතීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති, 
ජා රියංඅනුයුත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති

නානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනං [යත්වාධිකරණයමතං (සී.)] 
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුසලා

ධම්මා අන්වාස්සයවයයං තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 
චක්ඛුන්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.යසොයතන සද්ෙංසුත්වා…ඝායනන න්ධං
ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන ය ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී.
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අිකජ්ඣායෙොමනස්සා

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයංතස්සසංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති

මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වායරොයහොති. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොආහාරංආහායරති–‘යනව ෙවායන

මොය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය, යාවයෙව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා

යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග් හාය, ඉති පුරාණඤ්ච යවෙනං

පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවෙනං න උප්පායෙස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති

අනවජ්ජතා ච  ාසුවිහායරො චා’ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යභොජයන
මත්තඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ජා රියං අනුයුත්යතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුදිවසංචඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහිධම්යමහිචිත්තං

පරියසොයධති, රත්තියා පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි

ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති, රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං ෙක්ඛියණන
පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති පායෙ පාෙං අච්චාධාය සයතො සම්පජායනො

උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා, රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය
චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති. එවං

යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුජා රියංඅනුයුත්යතොයහොති. ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, 

තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛු අපණ්ණකපටිපෙං පටිපන්යනො යහොති, 
යයොනිචස්සආරද්ධායහොතිආසවානංඛයායා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අත්තබයාබාධසුත්තං 

17. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා අත්තබයාබාධායපි සංවත්තන්ති, 

පරබයාබාධායපි සංවත්තන්ති, උභයබයාබාධායපි සංවත්තන්ති. කතයම 

තයයො? කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං. ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 

තයයොධම්මා අත්තබයාබාධායපිසංවත්තන්ති, පරබයාබාධායපිසංවත්තන්ති, 
උභයබයාබාධායපි සංවත්තන්ති. 

‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, ධම්මා යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තන්ති, න 

පරබයාබාධායපි සංවත්තන්ති, න උභයබයාබාධායපි සංවත්තන්ති. කතයම

තයයො? කායසුචරිතං, වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 

තයයො ධම්මා යනවත්තබයාබාධායපි සංවත්තන්ති, න පරබයාබාධායපි 

සංවත්තන්ති, නඋභයබයාබාධායපිසංවත්තන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. යෙවයලොකසුත්තං 

18. ‘‘සයච යවො, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකාඑවංපුච්යඡයයං

– ‘යෙවයලොකූපපත්තියා, ආවුයසො, සමයණ ය ොතයම බ්රහ්මචරියං

වුස්සථා’ති? නනුතුම්යහ, ිකක්ඛයව, එවංපුට්ඨාඅට්ටීයයයයාථ හරායයයයාථ

ජිගුච්යඡයයාථා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘ඉති කිර තුම්යහ, ිකක්ඛයව, 

දිබ්යබනආයුනාඅට්ටීයථහරායථජිගුච්ඡථ, දිබ්යබනවණ්යණනදිබ්යබන
සුයඛන දිබ්යබන යයසන දිබ්යබනාධිපයතයයයන අට්ටීයථ හරායථ

ජිගුච්ඡථ; පය ව යඛො පන, ිකක්ඛයව, තුම්යහහි කායදුච්චරියතන
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පටුන 

අට්ටීයිතබ්බං හරායිතබ්බං ජිගුච්ඡිතබ්බං, වචීදුච්චරියතන…
මයනොදුච්චරියතනඅට්ටීයිතබ්බංහරායිතබ්බං ජිගුච්ඡිතබ්බ’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමපාපණිකසුත්තං 

19. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො පාපණියකො අභබ්යබො

අනධි තංවායභො ංඅධි න්තුං, අධි තංවායභො ං ාතිං කාතුං.කතයමහි

තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, පාපණියකො පුබ්බණ්හසමයං [මජ්ඣන්තිකසමයං (සී.

සයා.කං. .).)] නසක්කච්චංකම්මන්තං අධිට්ඨාති, මජ්ඣන්හිකසමයංන

සක්කච්චං කම්මන්තං අධිට්ඨාති, සායන්හසමයංන සක්කච්චංකම්මන්තං

අධිට්ඨාති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතො පාපණියකො

අභබ්යබොඅනධි තංවායභො ංඅධි න්තුං, අධි තංවායභො ං ාතිංකාතුං 

[ ාතිකත්තුං(සී.),  ාතිකාතුං(සයා.කං..).)]. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු 

අභබ්යබොඅනධි තංවාකුසලංධම්මංඅධි න්තුං, අධි තංවාකුසලංධම්මං

 ාතිං කාතුං. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු පුබ්බණ්හසමයං න

සක්කච්චං සමාධිනිමිත්තං අධිට්ඨාති, මජ්ඣන්හිකසමයං න සක්කච්චං

සමාධිනිමිත්තං අධිට්ඨාති, සායන්හසමයං න සක්කච්චං සමාධිනිමිත්තං

අධිට්ඨාති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු

අභබ්යබොඅනධි තංවාකුසලංධම්මංඅධි න්තුං, අධි තංවාකුසලං ධම්මං
 ාතිංකාතුං. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො පාපණියකො භබ්යබො

අනධි තංවායභො ංඅධි න්තුං, අධි තංවායභො ං  ාතිංකාතුං.කතයමහි

තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, පාපණියකො පුබ්බණ්හසමයං සක්කච්චං කම්මන්තං

අධිට්ඨාති, මජ්ඣන්හිකසමයං…යප.… සායන්හසමයං සක්කච්චං

කම්මන්තංඅධිට්ඨාති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහිඅඞ්ය හි සමන්නා යතො

පාපණියකො භබ්යබො අනධි තං වා යභො ං අධි න්තුං, අධි තං වා යභො ං
 ාතිං කාතුං. 

‘‘එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛුභබ්යබො 

අනධි තං වා කුසලං ධම්මං අධි න්තුං, අධි තං වා කුසලං ධම්මං  ාතිං

කාතුං. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු පුබ්බණ්හසමයං සක්කච්චං

සමාධිනිමිත්තං අධිට්ඨාති, මජ්ඣන්හිකසමයං…යප.… සායන්හසමයං

සක්කච්චංසමාධිනිමිත්තංඅධිට්ඨාති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහි

සමන්නා යතො ිකක්ඛු භබ්යබො අනධි තං වා කුසලං ධම්මං අධි න්තුං, 
අධි තංවාකුසලංධම්මං ාතිංකාතු’’න්ති.නවමං. 
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10. දුතියපාපණිකසුත්තං 

20. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතොපාපණියකොනචිරස්යසව

මහත්තං යවපුල්ලත්තං [මහන්තත්තං වා යවපුල්ලත්තං වා (.). ක.)] 

පාපුණාතියභොය සු. කතයමහිතීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, පාපණියකොචක්ඛුමාච

යහොති විධුයරො ච නිස්සයසම්පන්යනො ච. කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපණියකො

චක්ඛුමායහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, පාපණියකොපණියංජානාති– ‘ඉෙංපණියං

එවංකීතං, එවංවික්කයමානං [වික්කීයමානං(?)], එත්තකංමූලංභවිස්සති, 

එත්තයකො උෙයයො’ති [උද්ෙයයොති (සී.)]. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පාපණියකො
චක්ඛුමායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපණියකො විධුයරො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

පාපණියකො කුසයලො යහොති පණියං යකතුඤ්ච වික්යකතුඤ්ච. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, පාපණියකොවිධුයරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපණියකො නිස්සයසම්පන්යනො යහොති? ඉධ 

ිකක්ඛයව, පාපණිකංයයයත හපතීවා  හපතිපුත්තාවාඅඩ්ඪාමහද්ධනා
මහායභො ා යත එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො භවං පාපණියකො චක්ඛුමා

විධුයරො චපටිබයලොපුත්තොරඤ්චයපොයසතුං, අම්හාකඤ්ච කායලනකාලං

අනුප්පොතු’න්ති. යත නං යභොය හි නිපතන්ති – ‘ඉයතො, සම්ම පාපණික, 

යභොය  කරිත්වා [හරිත්වා (සී. සයා. කං.)] පුත්තොරඤ්ච යපොයසහි, 

අම්හාකඤ්ච කායලන කාලං අනුප්පයෙහී’ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 

පාපණියකො නිස්සයසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
අඞ්ය හි සමන්නා යතො පාපණියකො නචිරස්යසව මහත්තං යවපුල්ලත්තං
පාපුණාතියභොය සු. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු 
නචිරස්යසවමහත්තංයවපුල්ලත්තංපාපුණාතිකුසයලසුධම්යමසු.කතයමහි

තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුචක්ඛුමාචයහොතිවිධුයරොචනිස්සයසම්පන්යනො

ච.කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු චක්ඛුමා යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ‘ඉෙං

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

‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී

පටිපො’තියථාභූතංපජානාති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුචක්ඛුමායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු විධුයරො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 

ආරද්ධවීරියයොවිහරති අකුසලානංධම්මානංපහානාය, කුසලානං ධම්මානං

උපසම්පොය, ථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු.

එවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවිධුයරොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනිස්සයසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුයයයතිකක්ඛූබහුස්සුතාආ තා මාධම්මධරාවිනයධරාමාතිකාධරා
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යත කායලනකාලංඋපසඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡතිපරිපඤ්හති – ‘ඉෙං, භන්යත, 

කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව

විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානීකයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච

කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං පටිවියනොයෙන්ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු නිස්සයසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු නචිරස්යසව මහත්තං යවපුල්ලත්තං පාපුණාති
කුසයලසුධම්යමසූ’’ති.ෙසමං. 

රථකාරවග්ය ොදුතියයො. 

පඨමභාණවායරොනිට්ඨියතො. 

තස්සුද්ොනං– 

ඤායතො [ඤාතයකො (සයා. කං.)] සාරණීයයො ිකක්ඛු, චක්කවත්තී

සයචතයනො; 

අපණ්ණකත්තායෙයවොච, දුයවපාපණියකනචාති. 

3. පුග් ලවග්ය ො 

1. සමිද්ධසුත්තං 

21. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන

අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථ යඛොආයස්මා ච සමිද්යධො [සවිට්යඨො (සී.

සයා.කං..).)] ආයස්මාචමහායකොට්ඨියකො [මහායකොට්ඨියතො(සී.සයා.කං.

.).)] යයනායස්මා සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මතාසාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදිංසු. සම්යමොෙනීයංකථංසාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නංයඛො ආයස්මන්තං
සමිද්ධංආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතෙයවොච– 

‘‘තයයොයම, ආවුයසො සමිද්ධ, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො [දිට්ඨප්පත්යතො

(ක.)], සද්ධාවිමුත්යතො. ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො 

සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණංපුග් ලානංකතයමො

යතපුග් යලොඛමතිඅිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති? 

‘‘තයයොයම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො.

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං පුග් ලානං ය්වායං [යයොයං (ක.)] පුග් යලො

සද්ධාවිමුත්යතො, අයං යම පුග් යලො ඛමති ඉයමසං තිණ්ණං පුග් ලානං
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අිකක්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? ඉමස්ස, ආවුයසො, 
පුග් ලස්සසද්ධින්ද්රියංඅධිමත්ත’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොආයස්මන්තංමහායකොට්ඨිකංඑතෙයවොච

– ‘‘තයයොයම, ආවුයසො යකොට්ඨික, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො.

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං පුග් ලානං කතයමො යත පුග් යලො ඛමති 

අිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති? 

‘‘තයයොයම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො. 

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං පුග් ලානංය්වායං පුග් යලොකායසක්ඛී, අයං
යම පුග් යලො ඛමති ඉයමසං තිණ්ණං පුග් ලානං අිකක්කන්තතයරො ච

පණීතතයරොච.තංකිස්සයහතු? ඉමස්ස, ආවුයසො, පුග් ලස්සසමාධින්ද්රියං
අධිමත්ත’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාමහායකොට්ඨියකොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතෙයවොච

– ‘‘තයයොයම, ආවුයසො සාරිපුත්ත, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො.

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං පුග් ලානං කතයමො යත පුග් යලො ඛමති

අිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති? 

‘‘තයයොයම, ආවුයසො යකොට්ඨික, පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මිං. කතයම තයයො? කායසක්ඛී, දිට්ඨිප්පත්යතො, සද්ධාවිමුත්යතො.

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං පුග් ලානං ය්වායං පුග් යලො දිට්ඨිප්පත්යතො, 
අයංයමපුග් යලොඛමතිඉයමසංතිණ්ණං පුග් ලානංඅිකක්කන්තතයරොච

පණීතතයරොච.තංකිස්සයහතු? ඉමස්ස, ආවුයසො, පුග් ලස්සපඤ්ඤින්ද්රියං
අධිමත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තඤ්ච සමිද්ධං 

ආයස්මන්තඤ්ච මහායකොට්ඨිකං එතෙයවොච – ‘‘බයාකතං යඛො, ආවුයසො, 

අම්යහහි සබ්යබයහව යථාසකං පටිභානං. ආයාමාවුයසො, යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වාභ වයතො එතමත්ථංආයරොයචස්සාම.

යථායනොභ වාබයාකරිස්සතිතථානංධායරස්සාමා’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති
යඛො ආයස්මා ච සමිද්යධො ආයස්මා ච මහායකොට්ඨියකො ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තස්ස පච්චස්යසොසුං. අථ යඛොආයස්මා ච සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච
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සමිද්යධො ආයස්මා ච මහායකොට්ඨියකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යාවතයකො අයහොසි ආයස්මතා ච 
සමිද්යධන ආයස්මතා ච මහායකොට්ඨියකන සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං
සබ්බං භ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘න ඛ්යවත්ථ, සාරිපුත්ත, සුකරංඑකංයසන බයාකාතුං–‘අයංඉයමසං

තිණ්ණංපුග් ලානංඅිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’ති. ඨානඤ්යහතං, 

සාරිපුත්ත, විජ්ජතිය්වායංපුග් යලොසද්ධාවිමුත්යතොස්වාස්ස [ස්වායං(සයා.

කං. .).), යසොයං (ක.)] අරහත්තාය පටිපන්යනො, ය්වායං පුග් යලො

කායසක්ඛී ස්වාස්ස සකො ාමී වා අනා ාමී වා, යයො චායං පුග් යලො

දිට්ඨිප්පත්යතොයසොපස්ස [යසොයං(ක.)] සකො ාමී වාඅනා ාමීවා. 

‘‘නඛ්යවත්ථ, සාරිපුත්ත, සුකරංඑකංයසනබයාකාතුං–‘අයං ඉයමසං

තිණ්ණංපුග් ලානංඅිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’ති.ඨානඤ්යහතං, 

සාරිපුත්ත, විජ්ජති ය්වායං පුග් යලො කායසක්ඛී ස්වාස්ස අරහත්තාය

පටිපන්යනො, ය්වායං පුග් යලො සද්ධාවිමුත්යතො ස්වාස්ස සකො ාමී වා

අනා ාමීවා, යයො චායං පුග් යලො දිට්ඨිප්පත්යතො යසොපස්සසකො ාමීවා
අනා ාමීවා. 

‘‘නඛ්යවත්ථ, සාරිපුත්ත, සුකරංඑකංයසනබයාකාතුං–‘අයං ඉයමසං

තිණ්ණංපුග් ලානංඅිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’ති.ඨානඤ්යහතං, 

සාරිපුත්ත, විජ්ජති ය්වායං පුග් යලො දිට්ඨිප්පත්යතො ස්වාස්ස අරහත්තාය

පටිපන්යනො, ය්වායං පුග් යලො සද්ධාවිමුත්යතො ස්වාස්ස සකො ාමී වා

අනා ාමී වා, යයො චායං පුග් යලො කායසක්ඛී යසොපස්ස සකො ාමී වා
අනා ාමීවා. 

‘‘නඛ්යවත්ථ, සාරිපුත්ත, සුකරංඑකංයසනබයාකාතුං–‘අයං ඉයමසං
තිණ්ණංපුග් ලානංඅිකක්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’’ති.පඨමං. 

2. ගිලානසුත්තං 

22. [පු. ප. 94] ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, ගිලානා සන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මිං.කතයමතයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොගිලායනො ලභන්යතො

වාසප්පායානියභොජනානිඅලභන්යතොවාසප්පායානියභොජනානි, ලභන්යතො

වා සප්පායානි යභසජ්ජානි අලභන්යතො වා සප්පායානි යභසජ්ජානි, 
ලභන්යතො වා පතිරූපං උපට්ඨාකං අලභන්යතො වා පතිරූපං උපට්ඨාකං
යනවවුට්ඨාතිතම්හාආබාධා. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො ගිලායනො ලභන්යතො වා සප්පායානි 

යභොජනානිඅලභන්යතොවාසප්පායානියභොජනානි, ලභන්යතොවාසප්පායානි
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පටුන 

යභසජ්ජානි අලභන්යතොවාසප්පායානියභසජ්ජානි, ලභන්යතොවාපතිරූපං 
උපට්ඨාකංඅලභන්යතොවාපතිරූපංඋපට්ඨාකංවුට්ඨාතිතම්හාආබාධා. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො ගිලායනො ලභන්යතොව සප්පායානි

යභොජනානි යනො අලභන්යතො, ලභන්යතොව සප්පායානි යභසජ්ජානි යනො

අලභන්යතො, ලභන්යතොව පතිරූපං උපට්ඨාකං යනො අලභන්යතො වුට්ඨාති
තම්හාආබාධා. 

‘‘තත්ර, ිකක්ඛයව, ය්වායංගිලායනොලභන්යතොවසප්පායානියභොජනානි 

යනො අලභන්යතො, ලභන්යතොව සප්පායානි යභසජ්ජානි යනො අලභන්යතො, 

ලභන්යතොවපතිරූපං උපට්ඨාකංයනොඅලභන්යතොවුට්ඨාතිතම්හාආබාධා, 

ඉමං යඛො, ිකක්ඛයව, ගිලානං පටිච්ච ගිලානභත්තං අනුඤ්ඤාතං
ගිලානයභසජ්ජං අනුඤ්ඤාතං ගිලානුපට්ඨායකො අනුඤ්ඤායතො. ඉමඤ්ච

පන, ිකක්ඛයව, ගිලානංපටිච්චඅඤ්යඤපිගිලානාඋපට්ඨාතබ්බා.ඉයමයඛො, 

ිකක්ඛයව, තයයොගිලානාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තයයොයම ගිලානූපමා පුග් ලා සන්යතො 

සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම තයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො
පුග් යලො ලභන්යතො වා තථා තං ෙස්සනාය අලභන්යතො වා තථා තං

ෙස්සනාය, ලභන්යතො වා තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සවනාය
අලභන්යතො වා තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සවනාය යනව ඔක්කමති
නියාමංකුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘ඉධ, පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො ලභන්යතො වා තථා තං 

ෙස්සනාය අලභන්යතො වා තථා තං ෙස්සනාය, ලභන්යතො වා
තථා තප්පයවදිතංධම්මවිනයං සවනායඅලභන්යතොවාතථා තප්පයවදිතං
ධම්මවිනයංසවනායඔක්කමතිනියාමංකුසයලසු ධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො ලභන්යතොව තථා තං

ෙස්සනාය යනො අලභන්යතො, ලභන්යතොව තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං
සවනායයනොඅලභන්යතොඔක්කමති නියාමංකුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘තත්ර, ිකක්ඛයව, ය්වායං පුග් යලො ලභන්යතොව තථා තං ෙස්සනාය

යනො අලභන්යතො, ලභන්යතොව තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං සවනාය

යනො අලභන්යතො ඔක්කමති නියාමං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං, ඉමං

යඛො ිකක්ඛයව, පුග් ලං පටිච්ච ධම්මයෙසනා අනුඤ්ඤාතා. ඉමඤ්ච පන, 

ිකක්ඛයව, පුග් ලං පටිච්ච අඤ්යඤසම්පි ධම්යමො යෙයසතබ්යබො. ‘‘ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො ගිලානූපමා පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මි’’න්ති.දුතියං. 
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3. සඞ්ඛාරසුත්තං 

23. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

කතයම තයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සබයාබජ්ඣං 

[සබයාපජ්ඣං (සබ්බත්ථ) එවමුපරිපි] කායසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති, 

සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං

අිකසඞ්ඛයරොති. යසො සබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා, 

සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං
අිකසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣං යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං සබයාබජ්ඣං
යලොකං උපපන්නං සමානං සබයාබජ්ඣා  ස්සා ඵුසන්ති. යසො
සබයාබජ්යඣහි ස්යසහිඵුට්යඨොසමායනො සබයාබජ්ඣං යවෙනං යවෙයති

එකන්තදුක්ඛං, යසයයථාපිසත්තායනරයිකා. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො අබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං 

අිකසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං
මයනොසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති. යසො අබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං

අිකසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං
මයනොසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා අබයාබජ්ඣං යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං
අබයාබජ්ඣංයලොකංඋපපන්නංසමානංඅබයාබජ්ඣා  ස්සාඵුසන්ති.යසො
අබයාබජ්යඣහි  ස්යසහි ඵුට්යඨො සමායනො අබයාබජ්ඣං යවෙනං යවෙයති

එකන්තසුඛං, යසයයථාපියෙවාසුභකිණ්හා. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සබයාබජ්ඣම්පි 

අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣම්පි

අබයාබජ්ඣම්පි වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣම්පි
අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛයරොති. යසො සබයාබජ්ඣම්පි

අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣම්පි

අබයාබජ්ඣම්පි වචීසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣම්පි 
අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අිකසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣම්පි
අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං සබයාබජ්ඣම්පි 
අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපන්නං සමානං සබයාබජ්ඣාපි අබයාබජ්ඣාපි
 ස්සා ඵුසන්ති. යසො සබයාබජ්යඣහිපි අබයාබජ්යඣහිපි  ස්යසහි ඵුට්යඨො
සමායනො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි යවෙනං යවෙයති

යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං, යසයයථාපි මනුස්සා එකච්යච ච යෙවා එකච්යච ච 

විනිපාතිකා. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මි’’න්ති. තතියං. 

4. බහුකාරසුත්තං 

24. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලා පුග් ලස්ස බහුකාරා. කතයම

තයයො? යං, ිකක්ඛයව, පුග් ලං ආ ම්ම පුග් යලො බුද්ධං සරණං  යතො
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යහොති, ධම්මං සරණං  යතො යහොති, සඞ්ඝං සරණං  යතො යහොති; අයං, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලොඉමස්සපුග් ලස්සබහුකායරො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, යංපුග් ලංආ ම්මපුග් යලො‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති

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

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපො’ති

යථාභූතං පජානාති; අයං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො ඉමස්ස පුග් ලස්ස
බහුකායරො. 

‘‘පුනචපරං, ිකක්ඛයව, යංපුග් ලංආ ම්මපුග් යලොආසවානංඛයා 
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති; අයං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො ඉමස්ස

පුග් ලස්ස බහුකායරො. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා පුග් ලස්ස
බහුකාරා. 

‘‘ඉයමහි ච පන, ිකක්ඛයව, තීහි පුග් යලහි ඉමස්ස පුග් ලස්ස 

නත්ථඤ්යඤො පුග් යලො බහුකායරොති වොමි. ඉයමසං පන, ිකක්ඛයව, 

තිණ්ණං පුග් ලානං ඉමිනා පුග් යලන න සුප්පතිකාරං වොමි, යදිෙං 
අිකවාෙනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසන-
ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානුප්පොයනනා’’ති. චතුත්ථං. 

5. වජිරූපමසුත්තං 

25. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

කතයම තයයො? අරුකූපමචිත්යතො පුග් යලො, විජ්ජූපමචිත්යතො පුග් යලො, 

වජිරූපමචිත්යතො පුග් යලො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, අරුකූපමචිත්යතො

පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො යකොධයනො යහොති
උපායාසබහුයලො අප්පම්පි වුත්යතො සමායනොඅිකසජ්ජති කුප්පතිබයාපජ්ජති

පතිත්ථීයති යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, දුට්ඨාරුයකො [දුට්ඨාරුකා (සී.)] කට්යඨනවාකඨලාය [කථලාය

(සයා. කං. ක.), කඨයලන-කථයලන (අට්ඨකථා)] වා ඝට්ටියතො [ඝට්ටිතා

(සී.)] ිකයයයොයසොමත්තායආසවංයෙති [අස්සවයනොති(සී.)]; එවයමවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො යකොධයනො යහොති උපායාසබහුයලො
අප්පම්පි වුත්යතො සමායනො අිකසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති

යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
අරුකූපමචිත්යතොපුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, විජ්ජූපමචිත්යතො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්යචො පුග් යලො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

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

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති.
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පටුන 

යසයයථාපි ිකක්ඛයව, චක්ඛුමා පුරියසො රත්තන්ධකාරතිමිසායං 

විජ්ජන්තරිකායරූපානිපස්යසයය; එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො
පුග් යලො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං

දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
විජ්ජූපමචිත්යතොපුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, වජිරූපමචිත්යතො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ

විහරති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, වජිරස්ස නත්ථි කිඤ්චි අයභජ්ජං මණි වා

පාසායණොවා; එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලොආසවානං

ඛයා…යප.…උපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, වජිරූපමචිත්යතො

පුග් යලො. ‘ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 

යලොකස්මි’’’න්ති [පු.ප.102]. පඤ්චමං. 

6. යසවිතබ්බසුත්තං 

26. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.

කතයමතයයො? අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලොනයසවිතබ්යබොන භජිතබ්යබො

නපයිරුපාසිතබ්යබො.අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයසවිතබ්යබොභජිතබ්යබො 

පයිරුපාසිතබ්යබො. අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලො සක්කත්වා  රුං කත්වා

යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

පුග් යලො න යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න පයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො හීයනො යහොති සීයලනසමාධිනා පඤ්ඤාය.

එවරූයපො, ිකක්ඛයව, පුග් යලො න යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න
පයිරුපාසිතබ්යබොඅඤ්ඤත්රඅනුද්ෙයාඅඤ්ඤත්ර අනුකම්පා. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො 

පයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සදියසො යහොති

සීයලනසමාධිනා පඤ්ඤාය. එවරූයපො, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යසවිතබ්යබො

භජිතබ්යබොපයිරුපාසිතබ්යබො.තං කිස්සයහතු? සීලසාමඤ්ඤ තානංසතං

සීලකථාචයනොභවිස්සති, සාචයනොපවත්තිනී [පවත්තනී(සී.සයා.කං..).)

පු. ප. 122 පස්සිතබ්බං] භවිස්සති, සා ච යනො  ාසු භවිස්සති.

සමාධිසාමඤ්ඤ තානං සතං සමාධිකථා ච යනො භවිස්සති, සා ච යනො

පවත්තිනී භවිස්සති, සා ච යනො  ාසු භවිස්සති. පඤ්ඤාසාමඤ්ඤ තානං

සතංපඤ්ඤාකථාචයනොභවිස්සති, සාචයනොපවත්තිනීභවිස්සති, සා ච
යනො ාසුභවිස්සතීති.තස්මාඑවරූයපොපුග් යලොයසවිතබ්යබොභජිතබ්යබො 
පයිරුපාසිතබ්යබො. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොසක්කත්වා රුංකත්වායසවිතබ්යබො 

භජිතබ්යබොපයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලො අධියකො
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පටුන 

යහොති සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාය. එවරූයපො, ිකක්ඛයව, පුග් යලො
සක්කත්වා  රුං කත්වා යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො. තං

කිස්ස යහතු? ඉති අපරිපූරං වා සීලක්ඛන්ධං පරිපූයරස්සාමි, පරිපූරං වා

සීලක්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග් යහස්සාමි; අපරිපූරං වා

සමාධික්ඛන්ධං පරිපූයරස්සාමි, පරිපූරං වා සමාධික්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ

පඤ්ඤාය අනුග් යහස්සාමි; අපරිපූරං වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූයරස්සාමි, 
පරිපූරං වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග් යහස්සාමීති.
තස්මා එවරූයපො පුග් යලො සක්කත්වා  රුං කත්වා යසවිතබ්යබො 

භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘නිහීයති පුරියසො නිහීනයසවී, 

නචහායයථකොචිතුලයයසවී; 

යසට්ඨමුපනමංඋයෙතිඛිප්පං, 

තස්මාඅත්තයනොඋත්තරිංභයජථා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. ජිගුච්ඡිතබ්බසුත්තං 

27. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.

කතයමතයයො? අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලොජිගුච්ඡිතබ්යබොන යසවිතබ්යබො

න භජිතබ්යබො න පයිරුපාසිතබ්යබො. අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලො 
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබොනයසවිතබ්යබොනභජිතබ්යබොනපයිරුපාසිතබ්යබො.

අත්ථි, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො.

කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො ජිගුච්ඡිතබ්යබො න යසවිතබ්යබො න

භජිතබ්යබො න පයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො අසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො

පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො, අස්සමයණො සමණපටිඤ්යඤො, අබ්රහ්මචාරී 

බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො, අන්යතොපූති අවස්සුයතො කසම්බුජායතො. එවරූයපො, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලො ජිගුච්ඡිතබ්යබො න යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න

පයිරුපාසිතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? කිඤ්චාපි, ිකක්ඛයව, එවරූපස්ස

පුග් ලස්සන දිට්ඨානු තිංආපජ්ජති, අථයඛො නංපාපයකොකිත්තිසද්යෙො
අබ්භුග් ච්ඡති – ‘පාපමිත්යතො පුරිසපුග් යලො පාපසහායයො 

පාපසම්පවඞ්යකො’ති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, අහි ගූථ යතො කිඤ්චාපි න

ෙංසති [ඩංසති (සී. සයා.), ඩස්සති (.).)], අථයඛොනං මක්යඛති; එවයමවං 

යඛො, ිකක්ඛයව, කිඤ්චාපිඑවරූපස්සපුග් ලස්සනදිට්ඨානු තිංආපජ්ජති, 

අථ යඛො නං පාපයකො කිත්තිසද්යෙො අබ්භුග් ච්ඡති – ‘පාපමිත්යතො
පුරිසපුග් යලො පාපසහායයො පාපසම්පවඞ්යකො’ති. තස්මා එවරූයපො
පුග් යලො ජිගුච්ඡිතබ්යබො න යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න
පයිරුපාසිතබ්යබො. 
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පටුන 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබො න

යසවිතබ්යබො නභජිතබ්යබොනපයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

පුග් යලො යකොධයනො යහොති උපායාසබහුයලො, අප්පම්පි වුත්යතො සමායනො

අිකසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති, යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, දුට්ඨාරුයකො කට්යඨන

වාකඨලායවාඝට්ටියතොිකයයයොයසොමත්තායආසවංයෙති; එවයමවංයඛො, 

ිකක්ඛයව…යප.… යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, තින්දුකාලාතං කට්යඨන වා

කඨලායවාඝට්ටිතං ිකයයයොයසොමත්තායචිච්චිටායතිචිටිචිටායති; එවයමවං

යඛො ිකක්ඛයව…යප.… යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, ගූථකූයපො කට්යඨන වා

කඨලාය වා ඝට්ටියතො ිකයයයොයසොමත්තාය දුග් න්යධො යහොති; එවයමවං

යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලො යකොධයනොයහොති උපායාසබහුයලො, 

අප්පම්පි වුත්යතො සමායනො අිකසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති, 

යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. එවරූයපො, ිකක්ඛයව, 
පුග් යලො අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබො න යසවිතබ්යබො න භජිතබ්යබො න

පයිරුපාසිතබ්යබො.තං කිස්සයහතු? අක්යකොයසයයපිමංපරිභායසයයපිමං
අනත්ථම්පි මං කයරයයාති. තස්මා එවරූයපො පුග් යලො
අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබොනයසවිතබ්යබොනභජිතබ්යබොන පයිරුපාසිතබ්යබො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො 

පයිරුපාසිතබ්යබො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සීලවා යහොති

කලයාණධම්යමො. එවරූයපො, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයසවිතබ්යබොභජිතබ්යබො

පයිරුපාසිතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? කිඤ්චාපි, ිකක්ඛයව, එවරූපස්ස

පුග් ලස්සනදිට්ඨානු තිංආපජ්ජති, අථයඛොනං කලයායණොකිත්තිසද්යෙො
අබ්භුග් ච්ඡති – ‘කලයාණමිත්යතො පුරිසපුග් යලො කලයාණසහායයො
කලයාණසම්පවඞ්යකො’ති. තස්මා එවරූයපො පුග් යලො යසවිතබ්යබො

භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො. ‘ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’’න්ති. 

‘‘නිහීයති පුරියසොනිහීනයසවී, 

නචහායයථකොචිතුලයයසවී; 

යසට්ඨමුපනමංඋයෙතිඛිප්පං, 

තස්මාඅත්තයනොඋත්තරිංභයජථා’’ති.සත්තමං; 

8. ගූථභාණීසුත්තං 

28. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 

කතයම තයයො? ගූථභාණී, පුප් භාණී, මධුභාණී. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

පුග් යලො ගූථභාණී? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සභග් යතො වා 

පරිසග් යතො වා [සභා යතො වා පරිසා යතො වා (සයා. කං.)] 
ඤාතිමජ්ඣ යතොවාපූ මජ්ඣ යතොවාරාජකුලමජ්ඣ යතොවාඅිකනීයතො
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සක්ඛිපුට්යඨො– ‘එහම්යභොපුරිස, යංජානාසිතංවයෙහී’ති.යසො අජානංවා

ආහ ‘ජානාමී’ති, ජානංවාආහ‘නජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ‘පස්සාමී’ති, 

පස්සංවාආහ‘න පස්සාමී’ති [ම.නි.1.440; පු.ප. 91]; ඉතිඅත්තයහතුවා
පරයහතු වා ආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු වා සම්පජානමුසා භාසිතා යහොති. අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලොගූථභාණී. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොපුප් භාණී? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 
පුග් යලො සභග් යතො වා පරිසග් යතො වා ඤාතිමජ්ඣ යතො වා
පූ මජ්ඣ යතො වා රාජකුලමජ්ඣ යතො වා අිකනීයතො සක්ඛිපුට්යඨො –

‘එහම්යභො පුරිස, යං පජානාසි තං වයෙහී’ති, යසො අජානං වා ආහ ‘න

ජානාමී’ති, ජානංවාආහ‘ජානාමී’ති, අපස්සංවාආහ‘නපස්සාමී’ති, පස්සං

වා ආහ‘පස්සාමී’ති; ඉතිඅත්තයහතුවාපරයහතුවාආමිසකිඤ්චික්ඛයහතු

වා න සම්පජානමුසා භාසිතා යහොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලො 
පුප් භාණී. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොමධුභාණී? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

පුග් යලො  රුසං වාචං පහාය  රුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති; යා සා
වාචා යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හෙයඞ් මා යපොරී බහුජනකන්තා

බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා යහොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

පුග් යලො මධුභාණී. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. අන්ධසුත්තං 

29. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

කතයම තයයො? අන්යධො, එකචක්ඛු, ද්විචක්ඛු. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, 

පුග් යලො අන්යධො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්චස්සපුග් ලස්සතථාරූපංචක්ඛු
න යහොතියථාරූයපනචක්ඛුනාඅනධි තංවායභො ංඅධි ච්යඡයයඅධි තං

වා යභො ං  ාතිං කයරයය [ ාතිකයරයය (සී.)]; තථාරූපම්පිස්ස චක්ඛු න

යහොති යථාරූයපන චක්ඛුනා කුසලාකුසයල ධම්යම ජායනයය, 

සාවජ්ජානවජ්යජ ධම්යම ජායනයය, හීනප්පණීයත ධම්යම ජායනයය, 

කණ්හසුක්කසප්පටිභාය  ධම්යම ජායනයය. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
පුග් යලොඅන්යධො. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොඑකචක්ඛු? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස
පුග් ලස්ස තථාරූපං චක්ඛු යහොති යථාරූයපන චක්ඛුනා අනධි තං වා

යභො ං අධි ච්යඡයයඅධි තංවායභො ං ාතිංකයරයය; තථාරූපංපනස්ස 

[තථාරූපම්පිස්ස (සයා.කං..).ක.)] චක්ඛුනයහොතියථාරූයපනචක්ඛුනා

කුසලාකුසයල ධම්යම ජායනයය, සාවජ්ජානවජ්යජ ධම්යම ජායනයය, 

හීනප්පණීයත ධම්යම ජායනයය, කණ්හසුක්කසප්පටිභාය  ධම්යම

ජායනයය.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලොඑකචක්ඛු. 
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‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොද්විචක්ඛු? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස
පුග් ලස්ස තථාරූපං චක්ඛු යහොති යථාරූයපන චක්ඛුනා අනධි තං වා

යභො ං අධි ච්යඡයය, අධි තං වා යභො ං  ාතිං කයරයය; තථාරූපම්පිස්ස

චක්ඛු යහොති යථාරූයපන චක්ඛුනා කුසලාකුසයල ධම්යම ජායනයය; 

සාවජ්ජානවජ්යජ ධම්යම ජායනයය, හීනප්පණීයත ධම්යම ජායනයය, 

කණ්හසුක්කසප්පටිභාය  ධම්යම ජායනයය. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

පුග් යලො ද්විචක්ඛු. ‘ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’’න්ති. 

‘‘නයචවයභො ාතථාරූපා, නචපුඤ්ඤානිකුබ්බති; 

උභයත්ථකලිග් ායහො, අන්ධස්සහතචක්ඛුයනො. 

‘‘අථාපරායංඅක්ඛායතො, එකචක්ඛුචපුග් යලො; 

ධම්මාධම්යමනසයඨොයසො [සංසට්යඨො (සී. සයා. කං. .).), සයඨොති

(ක.)], යභො ානිපරියයසති. 

‘‘යථයයයනකූටකම්යමන, මුසාවායෙනචූභයං; 

කුසයලොයහොතිසඞ්ඝාතුං [සංහාතුං(සයා.)], කාමයභොගීචමානයවො; 

ඉයතොයසොනිරයං න්ත්වා, එකචක්ඛුවිහඤ්ඤති. 

‘‘ද්විචක්ඛුපනඅක්ඛායතො, යසට්යඨොපුරිසපුග් යලො; 

ධම්මලද්යධහියභොය හි, උට්ඨානාධි තංධනං. 

‘‘ෙොති යසට්ඨසඞ්කප්යපො, අබයග් මානයසො නයරො; 

උයපතිභද්ෙකංඨානං, යත්ථ න්ත්වානයසොචති. 

‘‘අන්ධඤ්ච එකචක්ඛුඤ්ච, ආරකා පරිවජ්ජයය; 

ද්විචක්ඛුං පනයසයවථ, යසට්ඨං පුරිසපුග් ල’’න්ති.නවමං; 

10. අවකුජ්ජසුත්තං 

30. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව [පු. ප. 107-108], පුග් ලා සන්යතො

සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම තයයො? අවකුජ්ජපඤ්යඤො පුග් යලො, 

උච්ඡඞ් පඤ්යඤොපුග් යලො, පුථුපඤ්යඤොපුග් යලො. කතයමොච, ිකක්ඛයව, 

අවකුජ්ජපඤ්යඤො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො ආරාමං 
 න්තායහොතිඅිකක්ඛණංිකක්ඛූනංසන්තියකධම්මස්සවනාය.තස්සිකක්ඛූ
ධම්මං යෙයසන්ති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං

සාත්ථංසබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසන්ති.

යසොතස්මිංආසයනනිසින්යනො තස්සාකථායයනවආදිංමනසිකයරොති, න

මජ්ඣංමනසිකයරොති, නපරියයොසානංමනසිකයරොති; වුට්ඨියතොපිතම්හා

ආසනාතස්සාකථායයනවආදිංමනසිකයරොති, නමජ්ඣංමනසිකයරොති, 
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න පරියයොසානංමනසිකයරොති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, කුම්යභොනික්කුජ්යජො 

[නික්කුජ්යජො (සී. .).)] තත්ර උෙකං ආසිත්තං විවට්ටති, යනො සණ්ඨාති; 

එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො ආරාමං  න්තා යහොති
අිකක්ඛණං ිකක්ඛූනං සන්තියක ධම්මස්සවනාය. තස්ස ිකක්ඛූ ධම්මං
යෙයසන්තිආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං

සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසන්ති. යසො

තස්මිං ආසයන නිසින්යනො තස්සා කථාය යනව ආදිං මනසි කයරොති, න

මජ්ඣංමනසිකයරොති, නපරියයොසානංමනසිකයරොති; වුට්ඨියතොපිතම්හා

ආසනා තස්සාකථායයනවාදිංමනසිකයරොති, නමජ්ඣංමනසිකයරොති, න

පරියයොසානං මනසි කයරොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, අවකුජ්ජපඤ්යඤො 
පුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, උච්ඡඞ් පඤ්යඤො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචොපුග් යලොආරාමං න්තායහොතිඅිකක්ඛණංිකක්ඛූනංසන්තියක
ධම්මස්සවනාය. තස්ස ිකක්ඛූ ධම්මං යෙයසන්ති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසන්ති.යසො තස්මිංආසයන

නිසින්යනොතස්සාකථායආදිම්පිමනසිකයරොති, මජ්ඣම්පිමනසිකයරොති, 

පරියයොසානම්පි මනසි කයරොති; වුට්ඨියතො ච යඛො තම්හා ආසනා තස්සා

කථායයනවාදිංමනසි කයරොති, නමජ්ඣංමනසිකයරොති, නපරියයොසානං

මනසිකයරොති.යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරිසස්සඋච්ඡඞ්ය නානාඛජ්ජකානි
ආකිණ්ණානි – තිලා තණ්ඩුලා යමොෙකා බෙරා. යසො තම්හා ආසනා

වුට්ඨහන්යතො සතිසම්යමොසා පකියරයය. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො පුග් යලො ආරාමං  න්තා යහොති අිකක්ඛණං ිකක්ඛූනං
සන්තියක ධම්මස්සවනාය. තස්ස ිකක්ඛූ ධම්මං යෙයසන්ති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසන්ති.යසො තස්මිංආසයන

නිසින්යනොතස්සාකථායආදිම්පිමනසිකයරොති, මජ්ඣම්පිමනසිකයරොති, 

පරියයොසානම්පි මනසි කයරොති; වුට්ඨියතො ච යඛො තම්හා ආසනා තස්සා

කථාය යනව ආදිං මනසි කයරොති, න මජ්ඣං මනසි කයරොති, න

පරියයොසානං මනසි කයරොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, උච්ඡඞ් පඤ්යඤො
පුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුථුපඤ්යඤො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලොආරාමං න්තායහොතිඅිකක්ඛණංිකක්ඛූනං සන්තියක 
ධම්මස්සවනාය. තස්ස ිකක්ඛූ ධම්මං යෙයසන්ති ආදිකලයාණං

මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසන්ති.යසොතස්මිංආසයන

නිසින්යනොතස්සාකථායආදිම්පිමනසිකයරොති, මජ්ඣම්පිමනසිකයරොති, 

පරියයොසානම්පි මනසි කයරොති; වුට්ඨියතොපි තම්හා ආසනා තස්සා කථාය
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ආදිම්පි මනසි කයරොති, මජ්ඣම්පි මනසි කයරොති, පරියයොසානම්පි මනසි

කයරොති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, කුම්යභොඋක්කුජ්යජොතත්රඋෙකංආසිත්තං

සණ්ඨාතියනො විවට්ටති; එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලො
ආරාමං න්තායහොතිඅිකක්ඛණං ිකක්ඛූනංසන්තියකධම්මස්සවනාය.තස්ස
ිකක්ඛූ ධම්මං යෙයසන්ති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියං පකායසන්ති. යසො තස්මිං ආසයන නිසින්යනො තස්සා කථාය

ආදිම්පි මනසි කයරොති, මජ්ඣම්පි මනසි කයරොති, පරියයොසානම්පි මනසි

කයරොති; වුට්ඨියතොපිතම්හාආසනා තස්සාකථායආදිම්පිමනසිකයරොති, 

මජ්ඣම්පි මනසි කයරොති, පරියයොසානම්පි මනසි කයරොති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, පුථුපඤ්යඤො පුග් යලො. ‘ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’’න්ති. 

‘‘අවකුජ්ජපඤ්යඤොපුරියසො, දුම්යමයධොඅවිචක්ඛයණො; 

අිකක්ඛණම්පියචයහොති,  න්තාිකක්ඛූනසන්තියක. 

‘‘ආදිං කථායමජ්ඣඤ්ච, පරියයොසානඤ්ච තාදියසො; 

උග් යහතුංනසක්යකොති, පඤ්ඤාහිස්ස නවිජ්ජති. 

‘‘උච්ඡඞ් පඤ්යඤො පුරියසො, යසයයයොඑයතනවුච්චති; 

අිකක්ඛණම්පියචයහොති,  න්තාිකක්ඛූනසන්තියක. 

‘‘ආදිංකථායමජ්ඣඤ්ච, පරියයොසානඤ්චතාදියසො; 

නිසින්යනොආසයනතස්මිං, උග් යහත්වානබයඤ්ජනං; 

වුට්ඨියතොනප්පජානාති,  හිතංහිස්ස [ හිතම්පිස්ස(ක.)] මුස්සති. 

‘‘පුථුපඤ්යඤොචපුරියසො, යසයයයොඑයතහි [එයතන (ක.)] වුච්චති; 

අිකක්ඛණම්පියචයහොති,  න්තාිකක්ඛූනසන්තියක. 

‘‘ආදිංකථායමජ්ඣඤ්ච, පරියයොසානඤ්චතාදියසො; 

නිසින්යනොආසයනතස්මිං, උග් යහත්වානබයඤ්ජනං. 

‘‘ධායරතියසට්ඨසඞ්කප්යපො, අබයග් මානයසොනයරො; 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො, දුක්ඛස්සන්තකයරොසියා’’ති. ෙසමං; 

පුග් ලවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

සමිද්ධ [කායසක්ඛි(සී.), සවිට්ඨ(සයා.කං.), යසට්ඨ(ක.)] -ගිලාන-

සඞ්ඛාරා, බහුකාරාවජියරනච; 
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යසවි-ජිගුච්ඡ-ගූථභාණී, අන්යධොචඅවකුජ්ජතාති. 

4. යෙවදූතවග්ය ො 

1.සබ්රහ්මකසුත්තං 

31. ‘‘සබ්රහ්මකානි, ිකක්ඛයව, තානි කුලානි යයසං පුත්තානං

මාතාපිතයරො අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති. සපුබ්බාචරියකානි, ිකක්ඛයව, 
තානිකුලානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති.

සාහුයනයයානි, ිකක්ඛයව, තානි කුලානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො

අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති. ‘බ්රහ්මා’ති, ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං

අධිවචනං. ‘පුබ්බාචරියා’ති, ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං.

‘ආහුයනයයා’ති, ිකක්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං. තං කිස්ස යහතු? 

බහුකාරා, ිකක්ඛයව, මාතාපිතයරො පුත්තානං, ආපාෙකා යපොසකා, ඉමස්ස 

යලොකස්සෙස්යසතායරොති. 

‘‘බ්රහ්මාතිමාතාපිතයරො, පුබ්බාචරියාතිවුච්චයර; 

ආහුයනයයාචපුත්තානං, පජායඅනුකම්පකා. 

‘‘තස්මාහියනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 

අන්යනනඅථපායනන, වත්යථනසයයනනච; 

උච්ඡාෙයනනන්හාපයනන [නහාපයනන(සී.)], පාොනංයධොවයනන
ච. 

‘‘තායනංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධව [ඉධයචව(සී.)] නංපසංසන්ති, යපච්චසග්ය පයමොෙතී’’ති 

[සග්ය චයමොෙතීති(සී.)ඉතිවු.106 ඉතිවුත්තයක]. පඨමං; 

2. ආනන්ෙසුත්තං 

32. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යෙොභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘සියා නු යඛො, භන්යත, ිකක්ඛුයනො තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා 

ඉමස්මිඤ්චසවිඤ්ඤාණයකකායයඅහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානාස්සු, 

බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානාස්සු; යඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං

පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ෙ, ිකක්ඛුයනො 
තථාරූයපො සමාධිපටිලායභො යථා ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය

අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නාස්සු, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු 

අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නාස්සු; යඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
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පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න
යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ
විහයරයයා’’ති. 

‘‘යථාකථංපන, භන්යත, සියාිකක්ඛුයනොතථාරූයපොසමාධිපටිලායභො
යථා ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා

නාස්සු, බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතසුඅහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නාස්සු; 
යඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං

පඤ්ඤාවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජවිහයරයයා’’ති? 

‘‘ඉධානන්ෙ, ිකක්ඛුයනොඑවංයහොති– ‘එතං සන්තංඑතංපණීතංයදිෙං
සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො

නියරොයධොනිබ්බාන’න්ති. එවං යඛො, ආනන්ෙ, සියා ිකක්ඛුයනො තථාරූයපො 
සමාධිපටිලායභො යථා ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය

අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නාස්සු, බහිද්ධා ච සබ්බනිමිත්යතසු

අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා නාස්සු; යඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න 

යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ
විහයරයයා’’ති. 

‘‘ඉෙඤ්ච පන යමතං, ආනන්ෙ, සන්ධාය භාසිතං පාරායයන

පුණ්ණකපඤ්යහ – 

‘‘සඞ්ඛාය යලොකස්මිං පයරොපරානි [පයරොවරානි (සී. .).) සු. නි.

1054; චූළනි.පුණ්ණකමාණවපුච්ඡා73], 

යස්සිඤ්ජිතංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 

සන්යතො විධූයමොඅනීයඝො [අනියඝො(සී.සයා.කං..).), අනයඝො(?)] 

නිරායසො, 

අතාරියසොජාතිජරන්තිබ්රූමී’’ති.දුතියං; 

3. සාරිපුත්තසුත්තං 

33. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංභ වාඑතෙයවොච–‘‘සංඛිත්යතනපි

යඛොඅහං, සාරිපුත්ත, ධම්මං යෙයසයයං; විත්ථායරනපියඛොඅහං, සාරිපුත්ත, 

ධම්මං යෙයසයයං; සංඛිත්තවිත්ථායරනපි යඛො අහං, සාරිපුත්ත, ධම්මං

යෙයසයයං; අඤ්ඤාතායරොච දුල්ලභා’’ති.‘‘එතස්ස, භ වා, කායලො, එතස්ස, 

සු ත, කායලො යං භ වා සංඛිත්යතනපි ධම්මං යෙයසයය, විත්ථායරනපි



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 

30 

පටුන 

ධම්මං යෙයසයය, සංඛිත්තවිත්ථායරනපි ධම්මං යෙයසයය. භවිස්සන්ති
ධම්මස්සඅඤ්ඤාතායරො’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, සාරිපුත්ත, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘ඉමස්මිඤ්ච 

සවිඤ්ඤාණයක කායය අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න භවිස්සන්ති, 

බහිද්ධාච සබ්බනිමිත්යතසුඅහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයානභවිස්සන්ති, 
යඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං

පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යඛො, සාරිපුත්ත, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘යයතො ච යඛො, සාරිපුත්ත, ිකක්ඛුයනො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක 

කායය අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති, බහිද්ධා ච 

සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති, යඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරයතො 
අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානානුසයා න යහොන්ති තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං

පඤ්ඤාවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ විහරති; අයං වුච්චති, සාරිපුත්ත – ‘ිකක්ඛු

අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි(සයා.කං.ක.)] තණ්හං, විවත්තයි [වාවත්තයි(සී..).)] 

සංයයොජනං, සම්මා මානාිකසමයා අන්තමකාසි දුක්ඛස්ස’. ඉෙඤ්ච පන

යමතං, සාරිපුත්ත, සන්ධාය භාසිතං පාරායයන [පාරායයණ (සී.)] 
උෙයපඤ්යහ– 

‘‘පහානංකාමසඤ්ඤානං, යෙොමනස්සානචූභයං; 

ථිනස්සචපනූෙනං, කුක්කුච්චානංනිවාරණං. 

‘‘උයපක්ඛාසතිසංසුද්ධං, ධම්මතක්කපුයරජවං; 

අඤ්ඤාවියමොක්ඛං පබූ්රමි, අවිජ්ජාය පයභෙන’’න්ති [සු. නි. 1112; 

චූළනි.උෙයමාණවපුච්ඡා131]. තතියං; 

4. නිොනසුත්තං 

34. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානි කම්මානං සමුෙයාය. කතමානි 

තීණි? යලොයභො නිොනං කම්මානං සමුෙයාය, යෙොයසො නිොනං කම්මානං

සමුෙයාය, යමොයහොනිොනං කම්මානංසමුෙයාය. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, යලොභපකතං කම්මං යලොභජං යලොභනිොනං

යලොභසමුෙයං, යත්ථස්සඅත්තභායවොනිබ්බත්තතිතත්ථතංකම්මංවිපච්චති.

යත්ථ තං කම්මං විපච්චති තත්ථ තස්ස කම්මස්ස විපාකං පටිසංයවයෙති, 

දිට්යඨවාධම්යමඋපපජ්ජවා [උපපජ්යජවා(සී.සයා.කං.)උපපජ්ජිත්වාති

ම. නි. 3.303 පාළියා සංවණ්ණනා] අපයර වා [අපරාපයර වා (ක.)] 
පරියායය. 
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‘‘යං, ිකක්ඛයව, යෙොසපකතංකම්මංයෙොසජං යෙොසනිොනංයෙොසසමුෙයං, 
යත්ථස්ස අත්තභායවො නිබ්බත්තති තත්ථ තං කම්මං විපච්චති. යත්ථ තං

කම්මං විපච්චති තත්ථ තස්ස කම්මස්ස විපාකං පටිසංයවයෙති, දිට්යඨ වා 
ධම්යමඋපපජ්ජවාඅපයරවාපරියායය. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, යමොහපකතං කම්මං යමොහජං යමොහනිොනං

යමොහසමුෙයං, යත්ථස්සඅත්තභායවොනිබ්බත්තතිතත්ථතංකම්මංවිපච්චති.

යත්ථ තං කම්මං විපච්චති තත්ථ තස්ස කම්මස්ස විපාකං පටිසංයවයෙති, 
දිට්යඨ වාධම්යමඋපපජ්ජ වාඅපයරවාපරියායය. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, බීජානි අඛණ්ඩානි අපූතීනි අවාතාතපහතානි 
සාරාොනි සුඛසයිතානි සුයඛත්යත සුපරිකම්මකතාය භූමියා නික්ඛිත්තානි.

යෙයවො ච සම්මාධාරං අනුප්පයවච්යඡයය. එවස්සු තානි, ිකක්ඛයව, බීජානි

වුද්ධිං විරුළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්යජයයං. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යං

යලොභපකතං කම්මං යලොභජං යලොභනිොනං යලොභසමුෙයං, යත්ථස්ස
අත්තභායවො නිබ්බත්තති තත්ථ තං කම්මං විපච්චති. යත්ථ තං කම්මං

විපච්චති තත්ථ තස්ස කම්මස්ස විපාකං පටිසංයවයෙති, දිට්යඨ වා ධම්යම
උපපජ්ජවාඅපයරවාපරියායය. 

‘‘යං යෙොසපකතං කම්මං…යප.… යං යමොහපකතං කම්මං යමොහජං

යමොහනිොනං යමොහසමුෙයං, යත්ථස්ස අත්තභායවො නිබ්බත්තති තත්ථ තං
කම්මං විපච්චති.යත්ථතංකම්මංවිපච්චතිතත්ථතස්සකම්මස්සවිපාකං

පටිසංයවයෙති, දිට්යඨ වා ධම්යමඋපපජ්ජ වා අපයර වා පරියායය. ඉමානි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීණිනිොනානි කම්මානංසමුෙයාය. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානිකම්මානං සමුෙයාය. කතමානි තීණි? 

අයලොයභො නිොනං කම්මානං සමුෙයාය, අයෙොයසො නිොනං කම්මානං

සමුෙයාය, අයමොයහොනිොනං කම්මානංසමුෙයාය. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, අයලොභපකතං කම්මං අයලොභජං අයලොභනිොනං

අයලොභසමුෙයං, යලොයභ වි යත එවං තං කම්මං පහීනං යහොති
උච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතංඅනභාවඞ්කතං ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මං. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, අයෙොසපකතං කම්මං අයෙොසජං අයෙොසනිොනං

අයෙොසසමුෙයං, යෙොයසවි යතඑවංතංකම්මංපහීනංයහොතිඋච්ඡින්නමූලං
තාලාවත්ථුකතංඅනභාවඞ්කතං ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මං. 

‘‘යං, ිකක්ඛයව, අයමොහපකතං කම්මං අයමොහජං අයමොහනිොනං

අයමොහසමුෙයං, යමොයහවි යතඑවංතංකම්මංපහීනංයහොතිඋච්ඡින්නමූලං 
තාලාවත්ථුකතංඅනභාවඞ්කතංආයතිංඅනුප්පාෙධම්මං. 
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පටුන 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, බීජානි අඛණ්ඩානි අපූතීනි අවාතාතපහතානි 
සාරාොනි සුඛසයිතානි. තානි පුරියසො අග්ගිනා ඩයහයය. අග්ගිනා ඩහිත්වා

මසිංකයරයය.මසිංකරිත්වාමහාවායතවා ඔඵුයණයය [ඔපුයනයය(සී..).)] 

නදියා වා සීඝයසොතාය පවායහයය. එවස්සු තානි, ිකක්ඛයව, බීජානි

උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි අනභාවඞ්කතානි [අනභාවකතානි (සී.

.).)] ආයතිං අනුප්පාෙධම්මානි.එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, යංඅයලොභපකතං

කම්මංඅයලොභජංඅයලොභනිොනං අයලොභසමුෙයං, යලොයභවි යතඑවංතං
කම්මංපහීනංයහොතිඋච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතංආයතිං
අනුප්පාෙධම්මං. 

‘‘යං අයෙොසපකතංකම්මං…යප.…යංඅයමොහපකතං කම්මංඅයමොහජං

අයමොහනිොනං අයමොහසමුෙයං, යමොයහ වි යත එවං තං කම්මං පහීනං

යහොති…යප.… ආයතිං අනුප්පාෙධම්මං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි
නිොනානිකම්මානං සමුෙයායා’’ති. 

‘‘යලොභජං යෙොසජඤ්යචව [යෙොසජං කම්මං (ක.)], 

යමොහජඤ්චාපවිද්ෙසු; 

යංයතනපකතංකම්මං, අප්පංවායදිවාබහුං; 

ඉයධවතංයවෙනියං, වත්ථුඅඤ්ඤංනවිජ්ජති. 

‘‘තස්මායලොභඤ්චයෙොසඤ්ච, යමොහජඤ්චාපිවිද්ෙසු; 

විජ්ජංඋප්පාෙයංිකක්ඛු, සබ්බාදුග් තියයොජයහ’’ති. චතුත්ථං; 

5. හත්ථකසුත්තං 

35. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා ආළවියං විහරති ය ොමග්ය  
සිංසපාවයනපණ්ණසන්ථයර.අථයඛොහත්ථයකොආළවයකොජඞ්ඝාවිහාරං
අනුචඞ්කමමායනො අනුවිචරමායනො අද්ෙස භ වන්තං ය ොමග්ය 

සිංසපාවයනපණ්ණසන්ථයරනිසින්නං.දිස්වා යයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො හත්ථයකො ආළවයකො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කච්චි, 

භන්යත, භ වාසුඛමසයිත්ථා’’ති? ‘‘එවං, කුමාර, සුඛමසයිත්ථං. යයචපන

යලොයකසුඛංයසන්ති, අහංයතසංඅඤ්ඤතයරො’’ති. 

‘‘සීතා, භන්යත, යහමන්තිකා රත්ති, අන්තරට්ඨයකො හිමපාතසමයයො, 

ඛරාය ොකණ්ටකහතාභූමි, තනුයකොපණ්ණසන්ථයරො, විරළානිරුක්ඛස්ස 

පත්තානි, සීතානිකාසායානිවත්ථානි, සීයතොචයවරම්යභොවායතොවායති. 

අථචපනභ වාඑවමාහ–‘එවං, කුමාර, සුඛමසයිත්ථං.යයචපනයලොයක

සුඛංයසන්ති, අහං යතසංඅඤ්ඤතයරො’’’ති. 
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පටුන 

‘‘යතනහි, කුමාර, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථායත ඛයමයය

තථානං බයාකයරයයාසි. තංකිං මඤ්ඤසි, කුමාර, ඉධස්ස  හපතිස්ස වා 
 හපතිපුත්තස්ස වා කූටා ාරං උල්ලිත්තාවලිත්තං නිවාතං ඵුසිතග් ළං
පිහිතවාතපානං. තත්රස්ස පල්ලඞ්යකො ය ොනකත්ථයතො පටිකත්ථයතො
පටලිකත්ථයතො කෙලිමි පවරපච්චත්ථරයණො 

[කාෙලිමි පවරපච්චත්ථරයණො (සී.)] සඋත්තරච්ඡයෙො උභයතො 

යලොහිතකූපධායනො; යතලප්පපෙයපො යචත්ථ ඣායයයය [ජායලයය (ක.)]; 

චතස්යසො ච [තස්යසව (ක.)] පජාපතියයො මනාපාමනායපන පච්චුපට්ඨිතා

අස්සු.තංකිංමඤ්ඤසි, කුමාර, සුඛංවායසොසයයයයයනො වා? කථංවායත

එත්ථයහොතී’’ති? ‘‘සුඛංයසො, භන්යත, සයයයය.යයචපනයලොයකසුඛං 

යසන්ති, යසොයතසංඅඤ්ඤතයරො’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, කුමාර, අපිනුතස්ස හපතිස්සවා  හපතිපුත්තස්ස
වා උප්පජ්යජයයං රා ජා පරිළාහා කායිකා වා යචතසිකා වා යයහි යසො 

රා යජහි පරිළායහහි පරිඩය්හමායනො දුක්ඛං සයයයයා’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති. 

‘‘යයහි යඛො යසො, කුමාර,  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා රා යජහි

පරිළායහහි පරිඩය්හමායනො දුක්ඛං සයයයය, යසො රාය ො තථා තස්ස
පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං
අනුප්පාෙධම්යමො.තස්මාහං සුඛමසයිත්ථං. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, කුමාර, අපිනුතස්ස හපතිස්සවා  හපතිපුත්තස්ස
වාඋප්පජ්යජයයංයෙොසජාපරිළාහා…යප.…යමොහජාපරිළාහාකායිකාවා 
යචතසිකා වා යයහි යසො යමොහයජහි පරිළායහහි පරිඩය්හමායනො දුක්ඛං

සයයයයා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. 

‘‘යය හි යඛො යසො, කුමාර,  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා යමොහයජහි

පරිළායහහි පරිඩය්හමායනො දුක්ඛං සයයයය, යසො යමොයහො තථා තස්ස
පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං
අනුප්පාෙධම්යමො.තස්මාහංසුඛමසයිත්ථ’’න්ති. 

[චූළව.305; සං.නි.1.242] ‘‘සබ්බොයව සුඛංයසති, බ්රාහ්මයණො

පරිනිබ්බුයතො; 

යයො න ලිම්පති [ලිප්පති (සී. සයා. කං. ක.)] කායමසු, සීතිභූයතො
නිරූපධි. 

‘‘සබ්බාආසත්තියයොයඡත්වා, වියනයයහෙයයෙරං; 

උපසන්යතොසුඛංයසති, සන්තිංපප්පුයයයචතයසො’’ති. පඤ්චමං; 
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6. යෙවදූතසුත්තං 

36. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, යෙවදූතානි. කතමානිතීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්යචොකායයනදුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසාදුච්චරිතං

චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා, මනසා
දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජති. තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලානානාබාහාසු  යහත්වා

යමස්ස රඤ්යඤො ෙස්යසන්ති – ‘අයං, යෙව, පුරියසො අමත්යතයයයො 

අයපත්යතයයයො අසාමඤ්යඤො අබ්රහ්මඤ්යඤො, න කුයල යජට්ඨාපචායී.
ඉමස්සයෙයවොෙණ්ඩං පයණතූ’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා පඨමං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජති 

සමනු ාහතිසමනුභාසති–‘අම්යභො, පුරිස, නත්වංඅද්ෙසමනුස්යසසුපඨමං

යෙවදූතං පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘නාද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙස මනුස්යසසු ඉත්ථිං වා පුරිසං වා ආසීතිකං වා නාවුතිකං වා

වස්සසතිකං වා [පස්ස ම. නි. 3.263] ජාතියා ජිණ්ණං ය ොපානසිවඞ්කං 

යභොග් ං ෙණ්ඩපරායණං [ෙණ්ඩපරායනං (සයා. කං. .).)] පයවධමානං
 ච්ඡන්තං ආතුරං  තයයොබ්බනං ඛණ්ඩෙන්තං පලිතයකසං විලූනං

ඛල්ලිතසිරං [ඛලිතං සියරො (සී. .).), ඛලිතසිරං (සයා. කං.) ම. නි. 3.263] 

වලිතංතිලකාහත ත්ත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘අද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභො, පුරිස, තස්සයත
විඤ්ඤුස්සසයතොමහල්ලකස්සනඑතෙයහොසි–අහම්පියඛොම්හි ජරාධම්යමො

ජරං අනතීයතො, හන්ොහං කලයාණං කයරොමි, කායයන වාචාය මනසා’ති? 

යසො එවමාහ–‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත.පමාෙස්සං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභො, පුරිස, පමාෙතාය 

[පමාෙවතාය (සී.සයා.කං..).)ම.නි.3.262] න කලයාණමකාසිකායයන

වාචායමනසා.තග්ඝත්වං [තං(ක.)], අම්යභොපුරිස, තථාකරිස්සන්තියථා

තං [යත(ක.)] පමත්තං. තංයඛොපනයතඑතං [තංයඛොපයනතං(සී.සයා.

කං..).)] පාපකම්මං [පාපංකම්මං(සී.)] යනවමාතරාකතං, නපිතරා කතං, 

න භාතරා කතං, න භගිනියා කතං, න මිත්තාමච්යචහි කතං, න

ඤාතිසායලොහියතහිකතං, න යෙවතාහිකතං, නසමණබ්රාහ්මයණහිකතං; 

අථ යඛො තයායවතං පාපකම්මං කතං, ත්වඤ්යඤයවතස්ස විපාකං
පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා පඨමං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා

සමනු ාහිත්වා සමනුභාසිත්වා, දුතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජති සමනු ාහති

සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං අද්ෙස මනුස්යසසු දුතියං යෙවදූතං
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පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ– ‘නාද්ෙසං, භන්යත’ති. ‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, 

යයමොරාජාඑවමාහ–‘අම්යභොපුරිස, නත්වංඅද්ෙසමනුස්යසසුඉත්ථිංවා 

පුරිසංවාආබාධිකංදුක්ඛිතංබාළ්හගිලානං, සයකමුත්තකරීයසපලිපන්නං

යසමානං, අඤ්යඤහිවුට්ඨාපියමානං, අඤ්යඤහිසංයවසියමාන’න්ති? යසො

එවමාහ–‘අද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත 
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි

බයාධිධම්යමො බයාධිං අනතීයතො, හන්ොහං කලයාණං කයරොමි කායයන

වාචාය මනසා’ති? යසො එවමාහ – ‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත. පමාෙස්සං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, පමාෙතාය

නකලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභො පුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව

මාතරා කතං, න පිතරා කතං, න භාතරා කතං, න භගිනියා කතං, න

මිත්තාමච්යචහි කතං, නඤාතිසායලොහියතහිකතං, න යෙවතාහිකතං, න

සමණබ්රාහ්මයණහි කතං; අථ යඛො තයායවතං පාපකම්මං කතං.
ත්වඤ්යඤයවතස්සවිපාකං පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා දුතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා 

සමනු ාහිත්වා සමනුභාසිත්වා, තතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජති සමනු ාහති

සමනුභාසති – ‘අම්යභො පුරිස, නත්වං අද්ෙස මනුස්යසසු තතියං යෙවදූතං 

පාතුභූත’න්ති? යසොඑවමාහ–‘නාද්ෙසං, භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා එවමාහ – ‘අම්යභො පුරිස, න ත්වං 
අද්ෙසමනුස්යසසුඉත්ථිං වාපුරිසංවාඑකාහමතංවාද්වීහමතං වාතීහමතං

වා උද්ධුමාතකං විනීලකං විපුබ්බකජාත’න්ති? යසො එවමාහ – ‘අද්ෙසං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, තස්සයත 
විඤ්ඤුස්ස සයතො මහල්ලකස්ස න එතෙයහොසි – අහම්පි යඛොම්හි

මරණධම්යමො මරණං අනතීයතො, හන්ොහං කලයාණං කයරොමි කායයන

වාචාය මනසා’ති? යසො එවමාහ – ‘නාසක්ඛිස්සං, භන්යත. පමාෙස්සං, 
භන්යත’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමොරාජාඑවමාහ– ‘අම්යභොපුරිස, පමාෙතාය

න කලයාණමකාසිකායයනවාචායමනසා.තග්ඝත්වං, අම්යභොපුරිස, තථා
කරිස්සන්ති යථා තං පමත්තං. තං යඛො පන යත එතං පාපකම්මං යනව

මාතරා කතං, න පිතරා කතං, න භාතරා කතං, න භගිනියා කතං, න
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මිත්තාමච්යචහිකතං, නඤාතිසායලොහියතහිකතං, න යෙවතාහිකතං, න 

සමණබ්රාහ්මයණහි කතං; අථ යඛො තයායවතං පාපකම්මං කතං.
ත්වඤ්යඤයවතස්සවිපාකං පටිසංයවදිස්සසී’’’ති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, යයමො රාජා තතියං යෙවදූතං සමනුයුඤ්ජිත්වා 

සමනු ාහිත්වාසමනුභාසිත්වාතුණ්හීයහොති.තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා
පඤ්චවිධබන්ධනං නාම කාරණං කයරොන්ති. තත්තං අයයොඛිලං හත්යථ
 යමන්ති. තත්තංඅයයොඛිලංදුතියස්මිංහත්යථ යමන්ති.තත්තංඅයයොඛිලං
පායෙ  යමන්ති. තත්තං අයයොඛිලං දුතියස්මිං පායෙ  යමන්ති. තත්තං

අයයොඛිලං මජ්යඣ උරස්මිං  යමන්ති. යසො තත්ථ දුක්ඛා තිබ්බා [තිප්පා 

(සී.)] ඛරාකටුකායවෙනායවදියති, නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවනතං
පාපකම්මං බයන්තීයහොති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා සංයවයසත්වා [සංකඩ්ඪිත්වා (ක.)] 

කුධාරීහිතච්ඡන්ති.යසොතත්ථ දුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවදියති, 
නචතාවකාලඞ්කයරොතියාවනතංපාපකම්මං බයන්තීයහොති. 

‘‘තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලාඋද්ධංපාෙංඅයධොසිරං යහත්වාවාසීහි 

තච්ඡන්ති…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා රයථ යයොයජත්වා

ආදිත්තාය භූමියා සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය [සඤ්යජොතිභූතාය (සයා.

කං.)] සායරන්තිපි පච්චාසායරන්තිපි…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, 
නිරයපාලා මහන්තං අඞ් ාරපබ්බතං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං

ආයරොයපන්තිපි ඔයරොයපන්තිපි…යප.… තයමනං, ිකක්ඛයව, නිරයපාලා

උද්ධංපාෙං අයධොසිරං  යහත්වා තත්තාය යලොහකුම්ිකයා පක්ඛිපන්ති, 

ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය. යසො තත්ථ ය ණුද්යෙහකං

පච්චමායනො සකිම්පිඋද්ධං  ච්ඡති, සකිම්පි අයධො  ච්ඡති, සකිම්පි තිරියං

 ච්ඡති.යසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බාඛරාකටුකායවෙනායවදියති, නචතාව

කාලං කයරොති යාවන තං පාපකම්මං බයන්තීයහොති. තයමනං, ිකක්ඛයව, 

නිරයපාලාමහානිරයය පක්ඛිපන්ති.යසොයඛොපන, ිකක්ඛයව, මහානිරයයො– 

‘‘චතුක්කණ්යණොචතුද්වායරො, විභත්යතොභා යසොමියතො; 

අයයොපාකාරපරියන්යතො, අයසාපටිකුජ්ජියතො. 

‘‘තස්ස අයයොමයාභූමි, ජලිතායතජසායුතා; 

සමන්තා යයොජනසතං,  රිත්වාතිට්ඨති සබ්බො’’ති [යප.ව.70-71, 

240-241]. 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, යමස්සරඤ්යඤොඑතෙයහොසි – ‘යයකිර, යභො, 
යලොයක පාපකානි කම්මානි කයරොන්ති යත එවරූපා විවිධා කම්මකාරණා

කරීයන්ති. අයහො වතාහං මනුස්සත්තං ලයභයයං, තථා යතො ච යලොයක
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උප්පජ්යජයය අරහං සම්මාසම්බුද්යධො, තඤ්චාහං භ වන්තං

පයිරුපායසයයං.යසොචයමභ වාධම්මංයෙයසයය, තස්සචාහංභ වයතො 

ධම්මං ආජායනයය’න්ති. තං යඛො පනාහං, ිකක්ඛයව, න අඤ්ඤස්ස

සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා සුත්වා එවං වොමි, අපි ච යඛො, ිකක්ඛයව, 
යයෙවයමසාමංඤාතංසාමං දිට්ඨංසාමංවිදිතංතයෙවාහංවොමී’’ති. 

‘‘යචොදිතා යෙවදූයතහි, යයපමජ්ජන්ති මාණවා; 

යතපෙඝරත්තංයසොචන්ති, හීනකායූප ානරා. 

‘‘යයචයඛොයෙවදූයතහි, සන්යතොසප්පුරිසාඉධ; 

යචොදිතානප්පමජ්ජන්ති, අරියධම්යමකුොචනං. 

‘‘උපාොයන භයංදිස්වා, ජාතිමරණසම්භයව; 

අනුපාොවිමුච්චන්ති, ජාතිමරණසඞ්ඛයය. 

‘‘යතඅප්පමත්තා [යතයඛොප්පමත්තා(සී.), යත යඛමප්පත්තා(සයා.

කං. .).) ම. නි. 3.271] සුඛියනො [සුඛිතා (සී. සයා.)], 

දිට්ඨධම්මාිකනිබ්බුතා; 

සබ්බයවරභයාතීතා, සබ්බදුක්ඛංඋපච්චගු’’න්ති.ඡට්ඨං; 

7. චතුමහාරාජසුත්තං 

37. ‘‘අට්ඨමියං, ිකක්ඛයව, පක්ඛස්ස චතුන්නං මහාරාජානං අමච්චා
පාරිසජ්ජා ඉමං යලොකං අනුවිචරන්ති – ‘කච්චි බහූ මනුස්සා මනුස්යසසු 

මත්යතයයා යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල යජට්ඨාපචායියනො

උයපොසථං උපවසන්තිපටිජා යරොන්තිපුඤ්ඤානිකයරොන්තී’ති.චාතුද්ෙසිං, 

ිකක්ඛයව, පක්ඛස්සචතුන්නංමහාරාජානංපුත්තාඉමංයලොකංඅනුවිචරන්ති
– ‘කච්චි බහූ මනුස්සා මනුස්යසසු මත්යතයයා යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා
බ්රහ්මඤ්ඤාකුයල යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථංඋපවසන්තිපටිජා යරොන්ති

පුඤ්ඤානි කයරොන්තී’ති.තෙහු, ිකක්ඛයව, උයපොසයථපන්නරයසචත්තායරො
මහාරාජායනොසාමඤ්යඤවඉමං යලොකංඅනුවිචරන්ති–‘කච්චිබහූමනුස්සා
මනුස්යසසු මත්යතයයා යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල
යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථං උපවසන්ති පටිජා යරොන්ති පුඤ්ඤානි
කයරොන්තී’’’ති. 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, අප්පකා යහොන්ති මනුස්සා මනුස්යසසු මත්යතයයා
යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථං 

උපවසන්ති පටිජා යරොන්ති පුඤ්ඤානි කයරොන්ති. තයමනං, ිකක්ඛයව, 
චත්තායරො මහාරාජායනො යෙවානං තාවතිංසානං සුධම්මාය සභාය

සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං ආයරොයචන්ති – ‘අප්පකා යඛො, මාරිසා, 
මනුස්සාමනුස්යසසුමත්යතයයායපත්යතයයාසාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤාකුයල
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පටුන 

යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථං උපවසන්ති පටිජා යරොන්ති පුඤ්ඤානි 

කයරොන්තී’ති.යතනයඛො, ිකක්ඛයව, යෙවාතාවතිංසාඅනත්තමනා යහොන්ති

–‘දිබ්බාවත, යභො, කායාපරිහායිස්සන්ති, පරිපූරිස්සන්ති අසුරකායා’’’ති. 

‘‘සයචපන, ිකක්ඛයව, බහූයහොන්ති මනුස්සාමනුස්යසසු මත්යතයයා
යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථං 

උපවසන්ති පටිජා යරොන්ති පුඤ්ඤානි කයරොන්ති. තයමනං, ිකක්ඛයව, 
චත්තායරො මහාරාජායනො යෙවානං තාවතිංසානං සුධම්මාය සභාය

සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං ආයරොයචන්ති – ‘බහූ යඛො, මාරිසා, 
මනුස්සා මනුස්යසසුමත්යතයයායපත්යතය්යාසාමඤ්ඤාබ්රහ්මඤ්ඤාකුයල
යජට්ඨාපචායියනො උයපොසථං උපවසන්ති පටිජා යරොන්ති පුඤ්ඤානි

කයරොන්තී’ති. යතන, ිකක්ඛයව, යෙවා තාවතිංසා අත්තමනා යහොන්ති –

‘දිබ්බාවත, යභො, කායාපරිපූරිස්සන්ති, පරිහායිස්සන්තිඅසුරකායා’’’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, සක්යකො යෙවානමින්යෙො යෙයව තාවතිංයස 
අනුනයමායනොතායංයවලායංඉමං ාථංඅභාසි– 

‘‘චාතුද්ෙසිං පඤ්චෙසිං, යාචපක්ඛස්ස අට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං; 

උයපොසථං උපවයසයය, යයොපිස්ස [යයොපස්ස (සී. සයා. කං. .).)] 
මාදියසොනයරො’’ති. 

‘‘සායඛොපයනසා, ිකක්ඛයව, සක්යකනයෙවානමින්යෙන ාථාදුග්ගීතා 

නසුගීතා දුබ්භාසිතානසුභාසිතා.තංකිස්සයහතු? සක්යකොහි, ිකක්ඛයව, 
යෙවානමින්යෙොඅවීතරාය ොඅවීතයෙොයසොඅවීතයමොයහො. 

‘‘යයො ච යඛො යසො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා 
බ්රහ්මචරියයො කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසෙත්යථො

පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මෙඤ්ඤා විමුත්යතො, තස්ස යඛො එතං, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො [තස්ස යඛොඑතංිකක්ඛුයනො(සී.සයා.), තස්සයඛොඑවං
ිකක්ඛයවිකක්ඛුයනො(ක.)] කල්ලංවචනාය– 

‘‘චාතුද්ෙසිංපඤ්චෙසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං; 

උයපොසථංඋපවයසයය, යයොපිස්සමාදියසොනයරො’’ති. 

‘‘තං කිස්ස යහතු? යසො හි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු වීතරාය ො වීතයෙොයසො
වීතයමොයහො’’ති.සත්තමං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 

39 

පටුන 

8. දුතියචතුමහාරාජසුත්තං 

38. ‘‘භූතපුබ්බං, ිකක්ඛයව, සක්යකො යෙවානමින්යෙොයෙයවතාවතිංයස
අනුනයමායනොතායං යවලායංඉමං ාථං අභාසි– 

‘‘චාතුද්ෙසිංපඤ්චෙසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං; 

උයපොසථංඋපවයසයය, යයොපිස්සමාදියසොනයරො’’ති. 

‘‘සායඛොපයනසා, ිකක්ඛයව, සක්යකනයෙවානමින්යෙන ාථාදුග්ගීතා 

නසුගීතා දුබ්භාසිතානසුභාසිතා.තංකිස්සයහතු? සක්යකොහි, ිකක්ඛයව, 
යෙවානමින්යෙොඅපරිමුත්යතොජාතියාජරායමරයණනයසොයකහිපරියෙයවහි

දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහිඋපායායසහි, අපරිමුත්යතොදුක්ඛස්මාතිවොමි. 

‘‘යයො ච යඛො යසො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අරහං ඛීණාසයවො වුසිතවා
කතකරණීයයො ඔහිතභායරොඅනුප්පත්තසෙත්යථොපරික්ඛීණභවසංයයොජයනො

සම්මෙඤ්ඤා විමුත්යතො, තස්ස යඛො එතං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො කල්ලං
වචනාය– 

‘‘චාතුද්ෙසිංපඤ්චෙසිං, යාචපක්ඛස්සඅට්ඨමී; 

පාටිහාරියපක්ඛඤ්ච, අට්ඨඞ් සුසමා තං; 

උයපොසථංඋපවයසයය, යයොපිස්සමාදියසොනයරො’’ති. 

‘‘තං කිස්සයහතු? යසොහි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු පරිමුත්යතොජාතියාජරාය

මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, 
පරිමුත්යතොදුක්ඛස්මාතිවොමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සුඛුමාලසුත්තං 

39. ‘‘සුඛුමායලො අහං, ිකක්ඛයව, පරමසුඛුමායලො අච්චන්තසුඛුමායලො.

මම සුෙං, ිකක්ඛයව, පිතු නියවසයන යපොක්ඛරණියයො කාරිතා යහොන්ති.

එකත්ථසුෙං, ිකක්ඛයව, උප්පලං වප්පති [පුප් ති (සී. .).)], එකත්ථ පදුමං, 

එකත්ථ පුණ්ඩරීකං, යාවයෙව මමත්ථාය. න යඛො පනස්සාහං, ිකක්ඛයව, 

අකාසිකං චන්ෙනං ධායරමි [කාසිකං චන්ෙනං ධායරමි (සයා. කං. ක.), 

අකාසිකං ධායරමි (?)]. කාසිකං, ිකක්ඛයව, සු යම තං යවඨනං යහොති, 

කාසිකා කඤ්චුකා, කාසිකං නිවාසනං, කාසියකො උත්තරාසඞ්ය ො.

රත්තින්දිවං [රත්තිදිවං (ක.)] යඛොපනයමසුතං, ිකක්ඛයව, යසතච්ඡත්තං 
ධාරීයති – ‘මානං ඵුසිසීතං වා උණ්හං වා තිණංවා රයජො වා උස්සායවො
වා’’’ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ඛයව, තයයො පාසාො අයහසුං – එයකො

යහමන්තියකො, එයකො ගිම්හියකො, එයකො වස්සියකො. යසො යඛො අහං, 
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ිකක්ඛයව, වස්සියක පාසායෙ වස්සියක චත්තායරො මායස නිප්පුරියසහි

තූරියයහි පරිචාරයමායනො [පරිචාරියමායනො (සයා. කං. .). ක.)] න

යහට්ඨාපාසාෙංඔයරොහාමි.යථායඛොපන, ිකක්ඛයව, අඤ්යඤසංනියවසයන

ොසකම්මකරයපොරිසස්ස කණාජකං යභොජනං පෙයති බිලඞ් දුතියං, 

එවයමවස්සු යම, ිකක්ඛයව, පිතු නියවසයන ොසකම්මකරයපොරිසස්ස
සාලිමංයසොෙයනොපෙයති. 

‘‘තස්ස මය්හං, ිකක්ඛයව, එවරූපාය ඉද්ධියා සමන්නා තස්ස 
එවරූයපන ච සුඛුමායලන එතෙයහොසි – ‘අස්සුතවා යඛො පුථුජ්ජයනො
අත්තනාජරාධම්යමොසමායනො ජරංඅනතීයතොපරංජිණ්ණංදිස්වාඅට්ටීයති

හරායතිජිගුච්ඡතිඅත්තානංයයව අතිසිත්වා, අහම්පියඛොම්හිජරාධම්යමොජරං

අනතීයතො.අහඤ්යචව [අහඤ්යච (?)] යඛොපනජරාධම්යමොසමායනොජරං
අනතීයතො පරං ජිණ්ණං දිස්වා අට්ටීයයයයං හරායයයයං ජිගුච්යඡයයං න

යමතං අස්ස පතිරූප’න්ති. තස්ස මය්හං, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛයතො
යයොයයොබ්බයනයයොබ්බනමයෙො යසොසබ්බයසොපහීයි. 

‘‘අස්සුතවා යඛො පුථුජ්ජයනො අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිං 
අනතීයතො පරං බයාධිතං දිස්වා අට්ටීයති හරායති ජිගුච්ඡති අත්තානංයයව

අතිසිත්වා – ‘අහම්පි යඛොම්හි බයාධිධම්යමො බයාධිං අනතීයතො, අහඤ්යචව
යඛො පන බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිං අනතීයතො පරං බයාධිකං දිස්වා 

අට්ටීයයයයංහරායයයයංජිගුච්යඡයයං, නයමතංඅස්සපතිරූප’න්ති.තස්ස 

මය්හං, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛයතො යයො ආයරොය ය ආයරො යමයෙො
යසොසබ්බයසො පහීයි. 

‘‘අස්සුතවා යඛො පුථුජ්ජයනො අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො මරණං
අනතීයතො පරං මතං දිස්වා අට්ටීයති හරායති ජිගුච්ඡති අත්තානංයයව

අතිසිත්වා – ‘අහම්පි යඛොම්හිමරණධම්යමො, මරණං අනතීයතො, අහං යචව
යඛො පන මරණධම්යමො සමායනො මරණං අනතීයතො පරං මතං දිස්වා

අට්ටීයයයයං හරායයයයංජිගුච්යඡයයං, නයමතංඅස්සපතිරූප’න්ති.තස්ස

මය්හං, ිකක්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛයතො යයො ජීවියත ජීවිතමයෙො යසො
සබ්බයසොපහීයී’’ති. 

‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, මො. කතයම තයයො? යයොබ්බනමයෙො, 

ආයරො යමයෙො, ජීවිතමයෙො. යයොබ්බනමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොකායයනදුච්චරිතං චරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසාදුච්චරිතං

චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා, මනසා
දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජති. ආයරො යමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, අස්සුතවා 

පුථුජ්ජයනො…යප.…ජීවිතමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො

කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසාදුච්චරිතං චරති.යසො
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කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා, මනසා දුච්චරිතං
චරිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති. 

‘‘යයොබ්බනමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සික්ඛං පච්චක්ඛාය 

හීනායාවත්තති. ආයරො යමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු…යප.…

ජීවිතමෙමත්යතො වා, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තතී’’ති. 

‘‘බයාධිධම්මාජරාධම්මා, අයථොමරණධම්මියනො; 

යථාධම්මා [බයාධිධම්යමොජරාධම්යමො, අයථො මරණධම්මියකො; යථා

ධම්යමො(ක.)] තථාසන්තා, ජිගුච්ඡන්තිපුථුජ්ජනා. 

‘‘අහඤ්යචතංජිගුච්යඡයයං, එවංධම්යමසුපාණිසු; 

නයමතංපතිරූපස්ස, මමඑවංවිහාරියනො. 

‘‘යසොහංඑවංවිහරන්යතො, ඤත්වාධම්මංනිරූපධිං; 

ආයරොය යයයොබ්බනස්මිඤ්ච, ජීවිතස්මිඤ්චයයමො. 

‘‘සබ්යබ මයෙ අිකයභොස්මි [අතීයතොස්මි (ක.)], යනක්ඛම්යම ෙට්ඨු

යඛමතං; 

තස්සයමඅහුඋස්සායහො, නිබ්බානංඅිකපස්සයතො. 

‘‘නාහංභබ්යබොඑතරහි, කාමානිපටියසවිතුං; 

අනිවත්තිභවිස්සාමි, බ්රහ්මචරියපරායයණො’’ති.නවමං; 

10. ආධිපයතයයසුත්තං 

40. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, ආධිපයතයයානි. කතමානි තීණි? 

අත්තාධිපයතයයං, යලොකාධිපයතයයං, ධම්මාධිපයතයයං. කතමඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, අත්තාධිපයතයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අරඤ්ඤ යතො වා 
රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො

පනාහංචීවරයහතු අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතො.නපිණ්ඩපාතයහතු, න

යසනාසනයහතු, න ඉතිභවාභවයහතුඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතො.අපි
ච යඛොම්හි ඔතිණ්යණො ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි

දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, දුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො.
අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා

පඤ්ඤායයථාති.අහඤ්යචවයඛොපනයාදිසයක [යාදිසයකවා(සී..).ක.)] 

කායම ඔහාය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො තාදිසයක වා [ච (ක.)] 

කායම පරියයයසයයං තයතො වා [ච (ක.)] පාපිට්ඨතයර, න යමතං
පතිරූප’න්ති. යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ආරද්ධං යඛො පන යම වීරියං
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භවිස්සති අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො කායයො

අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ’න්ති. යසො අත්තානංයයව අධිපතිං

කරිත්වා අකුසලං පජහති, කුසලං භායවති, සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං

භායවති, සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉෙං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
අත්තාධිපයතයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, යලොකාධිපයතයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො පනාහං චීවරයහතු අ ාරස්මා අන ාරියං

පබ්බජියතො. න පිණ්ඩපාතයහතු, න යසනාසනයහතු, න ඉතිභවාභවයහතු
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතො.අපිචයඛොම්හිඔතිණ්යණොජාතියාජරාය 

මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, 

දුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො. අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති. අහඤ්යචව යඛො පන එවං

පබ්බජියතො සමායනො කාමවිතක්කං වා විතක්යකයයං, බයාපාෙවිතක්කං වා

විතක්යකයයං, විහිංසාවිතක්කං වා විතක්යකයයං, මහා යඛො පනායං 
යලොකසන්නිවායසො. මහන්තස්මිං යඛො පන යලොකසන්නිවායස සන්ති
සමණබ්රාහ්මණාඉද්ධිමන්යතොදිබ්බචක්ඛුකා පරචිත්තවිදුයනො.යතදූරයතොපි

පස්සන්ති, ආසන්නාපිනදිස්සන්ති, යචතසාපිචිත්තං පජානන්ති [ජානන්ති

(ක.)]. යතපි මං එවං ජායනයයං – ‘පස්සථ, යභො, ඉමං කුලපුත්තං සද්ධා
අ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බජියතොසමායනොයවොකිණ්යණොවිහරතිපාපයකහි
අකුසයලහි ධම්යමහී’ති. යෙවතාපි යඛො සන්ති ඉද්ධිමන්තිනියයො

දිබ්බචක්ඛුකා පරචිත්තවිදුනියයො. තා දූරයතොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න

දිස්සන්ති, යචතසාපිචිත්තං ජානන්ති.තාපිමංඑවං ජායනයයං– ‘පස්සථ, 

යභො, ඉමං කුලපුත්තං සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො සමායනො
යවොකිණ්යණො විහරති පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහී’ති. යසො ඉති

පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ආරද්ධං යඛො පන යම වීරියං භවිස්සති අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතාසතිඅසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං

එකග් ’න්ති. යසො යලොකංයයවඅධිපතිං කරිත්වා අකුසලං පජහති, කුසලං

භායවති, සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජංභායවති, සුද්ධං අත්තානංපරිහරති.ඉෙං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, යලොකාධිපයතයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, ධම්මාධිපයතයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 

අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො පනාහං චීවරයහතු අ ාරස්මා අන ාරියං

පබ්බජියතො. න පිණ්ඩපාතයහතු, න යසනාසනයහතු, න ඉතිභවාභවයහතු
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතො.අපිචයඛොම්හිඔතිණ්යණොජාතියාජරාය 

මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි උපායායසහි, 
දුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො. අප්යපව නාම ඉමස්ස යකවලස්ස
දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථාති. ස්වාක්ඛායතො භ වතා
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ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං
යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහීති. සන්ති යඛො පන යම සබ්රහ්මචාරී ජානං පස්සං
විහරන්ති.අහඤ්යචවයඛොපනඑවංස්වාක්ඛායතධම්මවිනයය පබ්බජියතො

සමායනොකුසීයතොවිහයරයයංපමත්යතො, නයමතංඅස්සපතිරූප’න්ති.යසො

ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘ආරද්ධං යඛො පනයම වීරියං භවිස්සති අසල්ලීනං, 

උපට්ඨිතාසති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං

එකග් ’න්ති. යසො ධම්මංයයව අධිපතිං කරිත්වා අකුසලං පජහති, කුසලං

භායවති, සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජං භායවති, සුද්ධංඅත්තානංපරිහරති.ඉෙං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, ධම්මාධිපයතයයං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි
ආධිපයතයයානී’’ති. 

‘‘නත්ථි යලොයකරයහොනාම, පාපකම්මං පකුබ්බයතො; 

අත්තායතපුරිසජානාති, සච්චංවායදිවාමුසා. 

‘‘කලයාණං වතයභොසක්ඛි, අත්තානං අතිමඤ්ඤසි; 

යයොසන්තංඅත්තනිපාපං, අත්තානංපරිගූහසි. 

‘‘පස්සන්ති යෙවාචතථා තාච, 

යලොකස්මිංබාලංවිසමංචරන්තං; 

තස්මාහි අත්තාධිපයතයයයකොච [අත්තාධිපයකොසයකො චයර (සී.

සයා.කං..).)], 
යලොකාධියපොචනිපයකොචඣායී. 

‘‘ධම්මාධියපොචඅනුධම්මචාරී, 

න හීයතිසච්චපරක්කයමොමුනි; 

පසය්හමාරංඅිකභුයයඅන්තකං, 

යයොචඵුසීජාතික්ඛයංපධානවා; 

යසොතාදියසොයලොකවිදූසුයමයධො, 

සබ්යබසුධම්යමසුඅතම්මයයොමුනී’’ති.ෙසමං; 

යෙවදූතවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

බ්රහ්මආනන්ෙසාරිපුත්යතො, නිොනංහත්ථයකනච; 

දූතාදුයවචරාජායනො, සුඛුමාලාධිපයතයයයනචාති. 
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5. චූළවග්ය ො 

1. සම්මුඛීභාවසුත්තං 

41. ‘‘තිණ්ණං, ිකක්ඛයව, සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං

පුඤ්ඤං පසවති. කතයමසං තිණ්ණං? සද්ධාය, ිකක්ඛයව, සම්මුඛීභාවා

සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති. යෙයයධම්මස්ස, ිකක්ඛයව, 

සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං පසවති. ෙක්ඛියණයයානං, 

ිකක්ඛයව, සම්මුඛීභාවාසද්යධොකුලපුත්යතොබහුංපුඤ්ඤංපසවති.ඉයමසං

යඛො, ිකක්ඛයව, තිණ්ණං සම්මුඛීභාවා සද්යධො කුලපුත්යතො බහුං පුඤ්ඤං
පසවතී’’ති.පඨමං. 

2. තිඨානසුත්තං 

42. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහි සද්යධො පසන්යනො යවදිතබ්යබො.

කතයමහිතීහි? සීලවන්තානංෙස්සනකායමොයහොති, සද්ධම්මං යසොතුකායමො

යහොති, වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො

පයතපාණියවොස්සග් රයතොයාචයයොය ොොනසංවිභා රයතො.ඉයමහියඛො, 

ිකක්ඛයව, තීහි ඨායනහිසද්යධොපසන්යනොයවදිතබ්යබො’’. 

‘‘ෙස්සනකායමොසීලවතං, සද්ධම්මංයසොතුමිච්ඡති; 

විනයයමච්යඡරමලං, සයවසද්යධොතිවුච්චතී’’ති.දුතියං; 

3. අත්ථවසසුත්තං 

43. ‘‘තයයො, ිකක්ඛයව, අත්ථවයස සම්පස්සමායනන අලයමව පයරසං

ධම්මං යෙයසතුං. කතයම තයයො? යයො ධම්මං යෙයසති යසො 
අත්ථප්පටිසංයවපෙ ච යහොති ධම්මප්පටිසංයවපෙ ච. යයො ධම්මං සුණාති යසො 
අත්ථප්පටිසංයවපෙචයහොතිධම්මප්පටිසංයවපෙච.යයොයචවධම්මංයෙයසති
යයො ච ධම්මං සුණාති උයභො අත්ථප්පටිසංයවදියනො ච යහොන්ති

ධම්මප්පටිසංයවදියනො ච. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො අත්ථවයස
සම්පස්සමායනනඅලයමවපයරසංධම්මං යෙයසතු’’න්ති.තතියං. 

4. කථාපවත්තිසුත්තං 

44. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහිකථා පවත්තිනී යහොති. කතයමහි තීහි? 
යයොධම්මංයෙයසතියසොඅත්ථප්පටිසංයවපෙචයහොතිධම්මප්පටිසංයවපෙච.
යයො ධම්මං සුණාති යසො අත්ථප්පටිසංයවපෙ ච යහොති ධම්මප්පටිසංයවපෙ ච.
යයො යචව ධම්මං යෙයසති යයො ච ධම්මං සුණාති උයභො

අත්ථප්පටිසංයවදියනො ච යහොන්ති ධම්මප්පටිසංයවදියනො ච. ඉයමහි යඛො, 

ිකක්ඛයව, තීහිඨායනහිකථාපවත්තිනීයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. පණ්ඩිතසුත්තං 

45. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තානි 

සප්පුරිසපඤ්ඤත්තානි. කතමානි තීණි? ොනං, ිකක්ඛයව, 

පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තං සප්පුරිසපඤ්ඤත්තං. පබ්බජ්ජා, ිකක්ඛයව, 

පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තා සප්පුරිසපඤ්ඤත්තා. මාතාපිතූනං, ිකක්ඛයව, 

උපට්ඨානංපණ්ඩිතපඤ්ඤත්තංසප්පුරිසපඤ්ඤත්තං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, 
තීණි පණ්ඩිතපඤ්ඤත්තානිසප්පුරිසපඤ්ඤත්තානී’’ති. 

‘‘සබ්ිකොනංඋපඤ්ඤත්තං, අහිංසාසංයයමොෙයමො; 

මාතාපිතුඋපට්ඨානං, සන්තානංබ්රහ්මචාරිනං. 

‘‘සතංඑතානිඨානානි, යානියසයවථපණ්ඩියතො; 

අරියයොෙස්සනසම්පන්යනො, සයලොකංභජයතසිව’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. සීලවන්තසුත්තං 

46. ‘‘යං, ිකක්ඛයව, සීලවන්යතො පබ්බජිතා  ාමං වා නි මං වා 
උපනිස්සායවිහරන්ති.තත්ථමනුස්සාතීහිඨායනහිබහුංපුඤ්ඤංපසවන්ති.

කතයමහි තීහි? කායයන, වාචාය, මනසා. යං, ිකක්ඛයව, සීලවන්යතො
පබ්බජිතා ාමංවානි මංවාඋපනිස්සායවිහරන්ති.තත්ථමනුස්සාඉයමහි 
තීහිඨායනහිබහුංපුඤ්ඤංපසවන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තං 

47. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, සඞ්ඛතස්ස සඞ්ඛතලක්ඛණානි. කතමානි

තීණි? උප්පායෙො පඤ්ඤායති, වයයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං

පඤ්ඤායති. ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිසඞ්ඛතස්සසඞ්ඛතලක්ඛණානී’’ති.
සත්තමං. 

8. අසඞ්ඛතලක්ඛණසුත්තං 

48. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, අසඞ්ඛතස්සඅසඞ්ඛතලක්ඛණානි. කතමානි

තීණි? න උප්පායෙො පඤ්ඤායති, න වයයො පඤ්ඤායති, න ඨිතස්ස

අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි අසඞ්ඛතස්ස
අසඞ්ඛතලක්ඛණානී’’ති. අට්ඨමං. 

9. පබ්බතරාජසුත්තං 

49. ‘‘හිමවන්තං, ිකක්ඛයව, පබ්බතරාජංනිස්සායමහාසාලාතීහි වඩ්ඪීහි

වඩ්ඪන්ති. කතමාහි තීහි? සාඛාපත්තපලායසන වඩ්ඪන්ති, තචපපටිකාය

වඩ්ඪන්ති, ය ග්ගුසායරන වඩ්ඪන්ති. හිමවන්තං, ිකක්ඛයව, පබ්බතරාජං
නිස්සායමහාසාලාඉමාහිතීහිවඩ්ඪීහි වඩ්ඪන්ති. 
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‘‘එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, සද්ධංකුලපතිංනිස්සායඅන්යතොජයනොතීහි 

වඩ්ඪීහිවඩ්ඪති.කතමාහිතීහි? සද්ධායවඩ්ඪති, සීයලනවඩ්ඪති, පඤ්ඤාය

වඩ්ඪති. සද්ධං, ිකක්ඛයව, කුලපතිං නිස්සාය අන්යතො ජයනො ඉමාහි තීහි
වඩ්ඪීහි වඩ්ඪතී’’ති. 

‘‘යථාපිපබ්බයතොයසයලො, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 

තංරුක්ඛාඋපනිස්සාය, වඩ්ඪන්යතයතවනප්පතී. 

‘‘තයථව සීලසම්පන්නං, සද්ධංකුලපතිංඉධ; 

උපනිස්සායවඩ්ඪන්ති, පුත්තොරාචබන්ධවා; 

අමච්චාඤාතිසඞ්ඝාච, යයචස්සඅනුජීවියනො. 

‘‘තයාස්ස සීලවයතොසීලං, චා ංසුචරිතානි ච; 

පස්සමානානුකුබ්බන්ති, අත්තමත්ථං [යය භවන්ති (සී. සයා. කං.
.).)] විචක්ඛණා. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, මග් ංසු ති ාමිනං; 

නන්දියනොයෙවයලොකස්මිං, යමොෙන්තිකාමකාමියනො’’ති.නවමං; 

10. ආතප්පකරණීයසුත්තං 

50. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහි ආතප්පං කරණීයං. කතයමහි තීහි? 
අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාොය ආතප්පං

කරණීයං, අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාොයආතප්පංකරණීයං, 
උප්පන්නානංසාරීරිකානංයවෙනානංදුක්ඛානංතිබ්බානංඛරානංකටුකානං
අසාතානං අමනාපානංපාණහරානංඅධිවාසනායආතප්පංකරණීයං.ඉයමහි

තීහි, ිකක්ඛයව, ඨායනහිආතප්පං කරණීයං. 

‘‘යයතො යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං 

ධම්මානං අනුප්පාොය ආතප්පං කයරොති, අනුප්පන්නානං කුසලානං

ධම්මානංඋප්පාොය ආතප්පංකයරොති, උප්පන්නානංසාරීරිකානංයවෙනානං
දුක්ඛානංතිබ්බානං ඛරානංකටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං

අධිවාසනාය ආතප්පං කයරොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ආතා.)
නිපයකොසයතොසම්මාදුක්ඛස්සඅන්තකිරියායා’’ති. ෙසමං. 

11. මහායචොරසුත්තං 

51. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මහායචොයරො සන්ධිම්පි

ඡින්ෙති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පිකයරොති, පරිපන්යථපි තිට්ඨති.

කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, මහායචොයරො විසමනිස්සියතො ච යහොති, 

 හනනිස්සියතො ච යහොති, බලවනිස්සියතො ච යහොති. කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

මහායචොයරො විසමනිස්සියතොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, මහායචොයරොනපෙවිදුග් ං
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පටුන 

වා නිස්සියතො යහොති පබ්බතවිසමං වා. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, මහායචොයරො
විසමනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, මහායචොයරො  හනනිස්සියතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, මහායචොයරො තිණ හනං වා නිස්සියතො යහොති, රුක්ඛ හනං වා

යරොධං [ය ධං (සී. .).)] වා මහාවනසණ්ඩං වා. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
මහායචොයරො  හනනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, මහායචොයරො බලවනිස්සියතො යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, මහායචොයරොරාජානංවාරාජමහාමත්තානංවානිස්සියතොයහොති. 

තස්සඑවංයහොති–‘සයචමංයකොචිකිඤ්චිවක්ඛති, ඉයමයමරාජායනොවා
රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං භණිස්සන්තී’ති. සයච නං යකොචි

කිඤ්චි ආහ, තයාස්ස රාජායනො වා රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං

භණන්ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, මහායචොයරො බලවනිස්සියතො යහොති. ඉයම

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොමහායචොයරොසන්ධිම්පිඡින්ෙති, 

නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පිකයරොති, පරිපන්යථපිතිට්ඨති. 

‘‘එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, තීහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොපාපිකක්ඛුඛතං 

උපහතංඅත්තානංපරිහරති, සාවජ්යජොචයහොතිසානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, 

බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛු
විසමනිස්සියතොචයහොති හනනිස්සියතොච බලවනිස්සියතොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛුවිසමනිස්සියතොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

පාපිකක්ඛු විසයමන කායකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, විසයමන

වචීකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, විසයමන මයනොකම්යමන

සමන්නා යතො යහොති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛු විසමනිස්සියතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛු හනනිස්සියතොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

පාපිකක්ඛුමිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, අන්තග් ාහිකාය දිට්ඨියාසමන්නා යතො

යහොති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛු හනනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛුබලවනිස්සියතොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

පාපිකක්ඛු රාජානං වා රාජමහාමත්තානං වානිස්සියතො යහොති. තස්ස එවං

යහොති – ‘සයච මං යකොචි කිඤ්චි වක්ඛති, ඉයම යම රාජායනො වා 
රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං භණිස්සන්තී’ති. සයච නං යකොචි

කිඤ්චි ආහ, තයාස්ස රාජායනො වා රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං

භණන්ති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පාපිකක්ඛු බලවනිස්සියතො යහොති. ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පාපිකක්ඛු ඛතං උපහතං
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අත්තානංපරිහරති, සාවජ්යජොචයහොති සානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
අපුඤ්ඤංපසවතී’’ති.එකාෙසමං. 

චූළවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

සම්මුඛීඨානත්ථවසං, පවත්තිපණ්ඩිතසීලවං; 

සඞ්ඛතංපබ්බතාතප්පං, මහායචොයරයනකාෙසාති [මහායචොයරනයත

ෙසාති(ක.)]. 

පඨයමොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

1. පඨමද්යවබ්රාහ්මණසුත්තං 

52. අථ යඛො ද්යව බ්රාහ්මණා ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධ තා 

වයයොඅනුප්පත්තා වීසවස්සසතිකා ජාතියා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතාසද්ධිංසම්යමොදිංසු.සම්යමොෙනීයංකථංසාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තං නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයතබ්රාහ්මණා

භ වන්තංඑතෙයවොචුං–‘‘මයමස්සු, යභොය ොතම, බ්රාහ්මණාජිණ්ණාවුද්ධා

මහල්ලකාඅද්ධ තාවයයොඅනුප්පත්තා වීසවස්සසතිකාජාතියා; යතචම්හා
අකතකලයාණා අකතකුසලා අකතභීරුත්තාණා. ඔවෙතු යනො භවං

ය ොතයමො, අනුසාසතු යනො භවං ය ොතයමො යං අම්හාකං අස්ස පෙඝරත්තං
හිතාය සුඛායා’’ති. 

‘‘තග්ඝ තුම්යහ, බ්රාහ්මණා, ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධ තා

වයයොඅනුප්පත්තා වීසවස්සසතිකා ජාතියා; යත චත්ථ අකතකලයාණා

අකතකුසලා අකතභීරුත්තාණා. උපනීයති යඛො අයං, බ්රාහ්මණා, යලොයකො

ජරාය බයාධිනා මරයණන. එවං උපනීයමායන යඛො, බ්රාහ්මණා, යලොයක

ජරාය බයාධිනා මරයණන, යයො ඉධ කායයන සංයයමො වාචාය සංයයමො

මනසාසංයයමො, තංතස්සයපතස්සතාණඤ්චයලණඤ්චපෙපඤ්චසරණඤ්ච 
පරායණඤ්චා’’ති. 

‘‘උපනීයති ජීවිතමප්පමායු, 

ජරූපනීතස්සනසන්තිතාණා; 

එතංභයංමරයණයපක්ඛමායනො, 
පුඤ්ඤානිකයිරාථසුඛාවහානි. 

‘‘යයොධ කායයනසංයයමො, වාචායඋෙයචතසා; 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 

49 

පටුන 

තංතස්සයපතස්සසුඛායයහොති, 

යංජීවමායනොපකයරොතිපුඤ්ඤ’’න්ති. [සං.නි. 1.100] පඨමං; 

2. දුතියද්යවබ්රාහ්මණසුත්තං 

53. අථ යඛො ද්යව බ්රාහ්මණා ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධ තා

වයයොඅනුප්පත්තා වීසවස්සසතිකා ජාතියා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං

නිසින්නා යඛො යත බ්රාහ්මණා භ වන්තං එතෙයවොචුං – ‘‘මයමස්සු, යභො

ය ොතම, බ්රාහ්මණා ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධ තා වයයොඅනුප්පත්තා 

වීසවස්සසතිකා ජාතියා; යත චම්හා අකතකලයාණා අකතකුසලා

අකතභීරුත්තාණා. ඔවෙතු යනො භවං ය ොතයමො, අනුසාසතු යනො භවං
ය ොතයමොයංඅම්හාකංඅස්සපෙඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 

‘‘තග්ඝ තුම්යහ, බ්රාහ්මණා, ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධ තා

වයයොඅනුප්පත්තා වීසවස්සසතිකා ජාතියා; යත චත්ථ අකතකලයාණා

අකතකුසලා අකතභීරුත්තාණා.ආදිත්යතො යඛො අයං, බ්රාහ්මණා, යලොයකො

ජරායබයාධිනාමරයණන. එවං ආදිත්යතයඛො, බ්රාහ්මණා, යලොයකජරාය

බයාධිනා මරයණන, යයො ඉධ කායයන සංයයමො වාචාය සංයයමො මනසා

සංයයමො, තං තස්ස යපතස්ස තාණඤ්ච යලණඤ්ච පෙපඤ්ච සරණඤ්ච
පරායණඤ්චා’’ති. 

‘‘ආදිත්තස්මිංඅ ාරස්මිං, යංනීහරතිභාජනං; 

තංතස්සයහොතිඅත්ථාය, යනොචයංතත්ථඩය්හති. 

‘‘එවං ආදිත්යතො යඛො [එවං ආපෙවියතො (සී. .).), එවං ආදිත්තයකො

(සයා.කං.)සං.නි.1.41] යලොයකො, ජරායමරයණනච; 

නීහයරයථවොයනන, දින්නංයහොතිසුනීහතං [සුනිබ්භතං(ක.)]. 

‘‘යයොධකායයනසංයයමො, වාචායඋෙයචතසා; 

තංතස්සයපතස්සසුඛායයහොති, 

යංජීවමායනොපකයරොතිපුඤ්ඤ’’න්ති.දුතියං; 

3. අඤ්ඤතරබ්රාහ්මණසුත්තං 

54. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො
යඛො යසො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො 

සන්දිට්ඨියකොධම්යමො’ති, යභොය ොතම, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, යභො

ය ොතම, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති අකාලියකො එහිපස්සියකො

ඔපයනයයියකො [ඔපනයියකො (සී. සයා. කං. .).) පඤ්චමසුත්තස්ස ටීකා 

ඔයලොයකතබ්බා] පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති? 
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‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. රාය  පහීයන 

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකං දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. (රත්යතො යඛො…යප.… කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය

දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. රාය  පහීනා යනව කායයන

දුච්චරිතං චරති, නවාචායදුච්චරිතංචරති, නමනසාදුච්චරිතංචරති.රත්යතො

යඛො…යප.… අත්තත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං

නප්පජානාති, උභයත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති. රාය  පහීයන

අත්තත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති, 

උභයත්ථම්පියථාභූතංපජානාති.) [( ) එත්ථන්තයරපායඨොසී.සයා.කං..).

යපොත්ථයකසු න දිස්සති, ඉධපි දුට්ඨමූළ්හවායරසු] එවම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
සන්දිට්ඨියකොධම්යමො යහොති…යප.…. 

‘‘දුට්යඨො යඛො, බ්රාහ්මණ, යෙොයසන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. යෙොයස පහීයන 

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපියචයතති, න යචතසිකම්පි [නයචතසිකං (සී.සයා.ක.)] 

දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. එවම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකො
ධම්යමො යහොති…යප.…. 

‘‘මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. යමොයහ පහීයන

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකං දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො 
විඤ්ඤූහී’’ති. 

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

යභො ය ොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්ස වාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

– ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යභොතා ය ොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං ය ොතමං සරණං
 ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු 

අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.තතියං. 
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4. පරිබ්බාජකසුත්තං 

55. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මණපරිබ්බාජයකො යයන භ වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.…එකමන්තංනිසින්යනො යඛො යසො
බ්රාහ්මණපරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘‘සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො

සන්දිට්ඨියකොධම්යමො’ති, යභොය ොතම, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, යභො

ය ොතම, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති අකාලියකො එහිපස්සියකො

ඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති? 

‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. රාය  පහීයන

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං
පටිසංයවයෙති. 

‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති.

රාය පහීයනයනවකායයනදුච්චරිතංචරති, නවාචායදුච්චරිතංචරති, න
මනසා දුච්චරිතංචරති. 

‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

අත්තත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, 

උභයත්ථම්පියථාභූතංනප්පජානාති. රාය පහීයනඅත්තත්ථම්පියථාභූතං 

පජානාති, පරත්ථම්පියථාභූතංපජානාති, උභයත්ථම්පියථාභූතං පජානාති.

එවම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකොධම්යමොයහොති…යප.…. 

‘‘දුට්යඨො යඛො, බ්රාහ්මණ, යෙොයසන…යප.… මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, 

යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො අත්තබයාබාධායපි යචයතති, 

පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපියචයතති, යචතසිකම්පිදුක්ඛං
යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. යමොයහ පහීයන යනවත්තබයාබාධායපි

යචයතති, නපරබයාබාධායපියචයතති, නඋභයබයාබාධායපි යචයතති, න
යචතසිකංදුක්ඛංයෙොමනස්සංපටිසංයවයෙති. 

‘‘මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො, 

කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති.

යමොයහපහීයන යනවකායයනදුච්චරිතංචරති, නවාචායදුච්චරිතංචරති, න
මනසාදුච්චරිතංචරති. 

‘‘මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 

අත්තත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, 
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උභයත්ථම්පියථාභූතංනප්පජානාති.යමොයහපහීයනඅත්තත්ථම්පි යථාභූතං

පජානාති, පරත්ථම්පියථාභූතංපජානාති, උභයත්ථම්පියථාභූතංපජානාති.

එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකොධම්යමොයහොතිඅකාලියකොඑහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකො පච්චත්තංයවදිතබ්යබොවිඤ්ඤූහී’’ති. 

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

5. නිබ්බුතසුත්තං 

56. අථ යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතෙයවොච –

‘‘‘සන්දිට්ඨිකංනිබ්බානං සන්දිට්ඨිකංනිබ්බාන’න්ති, යභොය ොතම, වුච්චති.

කිත්තාවතා නුයඛො, යභොය ොතම, සන්දිට්ඨිකංනිබ්බානංයහොතිඅකාලිකං 

එහිපස්සිකංඔපයනයයිකංපච්චත්තංයවදිතබ්බංවිඤ්ඤූහී’’ති? 

‘‘රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. රාය  පහීයන

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න 

උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති.එවම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨිකංනිබ්බානංයහොති. 

‘‘දුට්යඨො යඛො, බ්රාහ්මණ…යප.… මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන 

අිකභූයතොපරියාදින්නචිත්යතොඅත්තබයාබාධායපියචයතති, පරබයාබාධායපි

යචයතති, උභයබයාබාධායපි යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. යමොයහ පහීයන යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න

පරබයාබාධායපි යචයතති, න උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකං

දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. එවම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨිකං
නිබ්බානංයහොති. 

‘‘යයතොයඛොඅයං, බ්රාහ්මණ [යයතොචයඛොඅයං බ්රාහ්මණ(සී.), යයතො
යඛො බ්රාහ්මණ අකාලිකං එහිපස්සිකං ඔපයනයයිකං පච්චත්තං යවදිතබ්බං

(ක.)], අනවයසසං රා ක්ඛයං පටිසංයවයෙති, අනවයසසං යෙොසක්ඛයං 

පටිසංයවයෙති, අනවයසසංයමොහක්ඛයංපටිසංයවයෙති; එවංයඛො, බ්රාහ්මණ, 
සන්දිට්ඨිකං නිබ්බානං යහොති අකාලිකං එහිපස්සිකං ඔපයනයයිකං

පච්චත්තං යවදිතබ්බං විඤ්ඤූහී’’ති. ‘‘අිකක්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.පඤ්චමං. 
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6. පයලොකසුත්තං 

57. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො බ්රාහ්මණමහාසායලො යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො

බ්රාහ්මණමහාසායලො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සුතං යමතං, යභො ය ොතම, 
පුබ්බකානං බ්රාහ්මණානං වුද්ධානං මහල්ලකානං ආචරියපාචරියානං

භාසමානානං– ‘පුබ්යබසුෙං [පුබ්බස්සුෙං(සී. සයා.කං..).)] අයංයලොයකො

අවීචි මඤ්යඤ ඵුයටො අයහොසි මනුස්යසහි, කුක්කුටසංපාතිකා

 ාමනි මරාජධානියයො’ති.යකොනුයඛො, යභොය ොතම, යහතුයකොපච්චයයො 

යයයනතරහිමනුස්සානංඛයයොයහොති, තනුත්තංපඤ්ඤායති,  ාමාපි අ ාමා

යහොන්ති, නි මාපි අනි මා යහොන්ති, න රාපි අන රා යහොන්ති, ජනපොපි

අජනපොයහොන්තී’’ති? 

‘‘එතරහි, බ්රාහ්මණ, මනුස්සා අධම්මරා රත්තා විසමයලොභාිකභූතා 
මිච්ඡාධම්මපයරතා. යත අධම්මරා රත්තා විසමයලොභාිකභූතා
මිච්ඡාධම්මපයරතා තිණ්හානි සත්ථානි  යහත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං 

[අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස (සබ්බත්ථ)] ජීවිතායවොයරොයපන්ති, යතනබහූමනුස්සා

කාලංකයරොන්ති.අයම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතුඅයංපච්චයයොයයයනතරහි

මනුස්සානං ඛයයො යහොති, තනුත්තං පඤ්ඤායති,  ාමාපි අ ාමා යහොන්ති, 

නි මාපි අනි මා යහොන්ති, න රාපි අන රා යහොන්ති, ජනපොපි අජනපො
යහොන්ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, එතරහි මනුස්සා අධම්මරා රත්තා 
විසමයලොභාිකභූතා මිච්ඡාධම්මපයරතා. යතසං අධම්මරා රත්තානං
විසමයලොභාිකභූතානං මිච්ඡාධම්මපයරතානං යෙයවො න සම්මාධාරං
අනුප්පයවච්ඡති. යතන දුබ්ිකක්ඛං යහොති දුස්සස්සං යසතට්ඨිකං

සලාකාවුත්තං.යතනබහූමනුස්සාකාලංකයරොන්ති.අයම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, 

යහතු අයං පච්චයයො යයයනතරහි මනුස්සානං ඛයයො යහොති, තනුත්තං

පඤ්ඤායති,  ාමාපි අ ාමා යහොන්ති, නි මාපි අනි මා යහොන්ති, න රාපි

අන රායහොන්ති, ජනපොපි අජනපොයහොන්ති. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, එතරහි මනුස්සා අධම්මරා රත්තා 
විසමයලොභාිකභූතා මිච්ඡාධම්මපයරතා. යතසං අධම්මරා රත්තානං
විසමයලොභාිකභූතානං මිච්ඡාධම්මපයරතානං යක්ඛා වායළ අමනුස්යස

ඔස්සජ්ජන්ති [ඔස්සජන්ති (සී.)], යතන බහූ මනුස්සා කාලං කයරොන්ති.

අයම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතුඅයංපච්චයයොයයයනතරහිමනුස්සානංඛයයො

යහොති, තනුත්තං පඤ්ඤායති,  ාමාපි අ ාමා යහොන්ති, නි මාපි අනි මා

යහොන්ති, න රාපිඅන රායහොන්ති, ජනපොපිඅජනපොයහොන්තී’’ති. 

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

58. අථ යඛොවච්ඡය ොත්යතො [වච්ඡපුත්යතො (ක.)] පරිබ්බාජයකොයයන

භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. 
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො වච්ඡය ොත්යතො පරිබ්බාජයකො භ වන්තං එතෙයවොච –

‘‘සුතං යමතං, යභො ය ොතම, සමයණො ය ොතයමො එවමාහ – ‘මය්හයමව

ොනං ොතබ්බං, නාඤ්යඤසං ොනං ොතබ්බං; මය්හයමව සාවකානං ොනං

ොතබ්බං, නාඤ්යඤසං සාවකානං ොනං ොතබ්බං; මය්හයමව දින්නං

මහප් ලං, නාඤ්යඤසං දින්නං මහප් ලං; මය්හයමව සාවකානං දින්නං

මහප් ලං, නාඤ්යඤසං සාවකානං දින්නං මහප් ල’න්ති. යය යත, යභො

ය ොතම, එවමාහංසු‘සමයණොය ොතයමො එවමාහමය්හයමවොනංොතබ්බං, 

නාඤ්යඤසං ොනං ොතබ්බං. මය්හයමව සාවකානං ොනං ොතබ්බං, 

නාඤ්යඤසං සාවකානං ොනං ොතබ්බං. මය්හයමව දින්නං මහප් ලං, 

නාඤ්යඤසං දින්නං මහප් ලං. මය්හයමව සාවකානං දින්නං මහප් ලං, 
නාඤ්යඤසං සාවකානං දින්නං මහප් ල’න්ති. කච්චි යත යභොයතො

ය ොතමස්සවුත්තවාදියනොචභවන්තංය ොතමංඅභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති, 

ධම්මස්ස චානුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි සහධම්මියකො 

වාොනුපායතො [වාොනුවායෙො (ක.)]  ාරය්හං ඨානං ආ ච්ඡති? 
අනබ්භක්ඛාතුකාමාහිමයංභවන්තංය ොතම’’න්ති. 

‘‘යයයත, වච්ඡ, එවමාහංසු–‘සමයණොය ොතයමොඑවමාහ–මය්හයමව
ොනං ොතබ්බං…යප.… නාඤ්යඤසං සාවකානං දින්නං මහප් ල’න්ති න

යමයතවුත්තවාදියනො. අබ්භාචික්ඛන්තිචපනමං [චපනමංයත(සී.සයා.

කං. .).)] අසතාඅභූයතන.යයොයඛො, වච්ඡ, පරංොනංෙෙන්තංවායරතියසො

තිණ්ණං අන්තරායකයරො යහොති, තිණ්ණං පාරිපන්ථියකො. කතයමසං

තිණ්ණං? ොයකස්ස පුඤ්ඤන්තරායකයරො යහොති, පටිග් ාහකානං

ලාභන්තරායකයරො යහොති, පුබ්යබව යඛො පනස්ස අත්තා ඛයතො ච යහොති

උපහයතො ච. යයො යඛො, වච්ඡ, පරං ොනං ෙෙන්තං වායරති යසො ඉයමසං

තිණ්ණංඅන්තරායකයරොයහොති, තිණ්ණංපාරිපන්ථියකො. 

‘‘අහං යඛො පන, වච්ඡ, එවං වොමි – යය හි යත චන්ෙනිකාය වා 

ඔලි ල්යලවාපාණා, තත්රපියයොථාලියධොවනං [ථාලකයධොවනං (ක.)] වා

සරාවයධොවනං වා ඡඩ්යඩති – යය තත්ථ පාණා යත යතන යායපන්තූති, 

තයතො නිොනම්පාහං, වච්ඡ, පුඤ්ඤස්ස ආ මං වොමි. යකො පන වායෙො

මනුස්සභූයත!අපි චාහං, වච්ඡ, සීලවයතොදින්නංමහප් ලංවොමි, යනොතථා

දුස්සීලස්ස, යසොචයහොති පඤ්චඞ් විප්පහීයනොපඤ්චඞ් සමන්නා යතො. 

‘‘කතමානි පඤ්චඞ් ානි පහීනානි යහොන්ති? කාමච්ඡන්යෙො පහීයනො 

යහොති, බයාපායෙො පහීයනො යහොති, ථිනමිද්ධං පහීනං යහොති, 
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උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහීනං යහොති, විචිකිච්ඡා පහීනා යහොති. ඉමානි
පඤ්චඞ් ානිවිප්පහීනානියහොන්ති. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති? අයසක්යඛන 

සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන

සමන්නා යතො යහොති, අයසක්යඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන සමන්නා යතො

යහොති, අයසක්යඛන විමුත්තික්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, 

අයසක්යඛන විමුත්තිඤාණෙස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති; 
ඉයමහි පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො යහොති. ඉති පඤ්චඞ් විප්පහීයන
පඤ්චඞ් සමන්නා යත දින්නංමහප් ලන්තිවොමී’’ති. 

‘‘ඉතිකණ්හාසුයසතාසු, යරොහිණීසුහරීසුවා; 

කම්මාසාසුසරූපාසු, ය ොසුපායරවතාසුවා. 

‘‘යාසු කාසුචිඑතාසු, ෙන්යතොජායති පුඞ් යවො; 

යධොරය්යහොබලසම්පන්යනො, කලයාණජවනික්කයමො; 

තයමවභායරයුඤ්ජන්ති, නාස්සවණ්ණංපරික්ඛයර. 

‘‘එවයමවංමනුස්යසසු, යස්මිංකස්මිඤ්චිජාතියය; 

ඛත්තියයබ්රාහ්මයණයවස්යස, සුද්යෙචණ්ඩාලපුක්කුයස. 

‘‘යාසුකාසුචිඑතාසු, ෙන්යතොජායතිසුබ්බයතො; 

ධම්මට්යඨොසීලසම්පන්යනො, සච්චවාපෙහිරීමයනො. 

‘‘පහීනජාතිමරයණො, බ්රහ්මචරියස්සයකවලී; 

පන්නභායරොවිසංයුත්යතො, කතකිච්යචොඅනාසයවො. 

‘‘පාරගූසබ්බධම්මානං, අනුපාොයනිබ්බුයතො; 

තස්මිංයයව [තස්මිංයව(සයා.කං.)] විරයජයඛත්යත, විපුලායහොති
ෙක්ඛිණා. 

‘‘බාලා චඅවිජානන්තා, දුම්යමධාඅස්සුතාවියනො; 

බහිද්ධායෙන්තිොනානි, නහිසන්යතඋපාසයර. 

‘‘යයචසන්යතඋපාසන්ති, සප්පඤ්යඤධීරසම්මයත; 

සද්ධාචයනසංසු යත, මූලජාතාපතිට්ඨිතා. 

‘‘යෙවයලොකඤ්චයතයන්ති, කුයලවාඉධජායයර; 

අනුපුබ්යබනනිබ්බානං, අධි ච්ඡන්තිපණ්ඩිතා’’ති. සත්තමං; 
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8. තිකණ්ණසුත්තං 

59. අථ යඛො තිකණ්යණො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
තිකණ්යණො බ්රාහ්මයණොභ වයතො සම්මුඛා යතවිජ්ජානං සුෙං බ්රාහ්මණානං 

වණ්ණං භාසති – ‘‘එවම්පි යතවිජ්ජා බ්රාහ්මණා, ඉතිපි යතවිජ්ජා 
බ්රාහ්මණා’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං යතවිජ්ජං 

පඤ්ඤායපන්තී’’ති? ‘‘ඉධ, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො

යහොති මාතියතො ච පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො යාව සත්තමා

පිතාමහයු ා, අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායෙන, අජ්ඣායයකො, 

මන්තධයරො, තිණ්ණං යවොනං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං

සාක්ඛරප්පයභොනං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පෙයකො, යවයයාකරයණො, 

යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයොති. එවං යඛො, යභො ය ොතම, 
බ්රාහ්මණායතවිජ්ජංපඤ්ඤායපන්තී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං යතවිජ්ජං 

පඤ්ඤයපන්ති, අඤ්ඤථා ච පන අරියස්ස විනයය යතවිජ්යජො යහොතී’’ති.

‘‘යථාකථං පන, යභො ය ොතම, අරියස්සවිනයයයතවිජ්යජො යහොති? සාධු
යමභවංය ොතයමොතථාධම්මංයෙයසතුයථා අරියස්සවිනයයයතවිජ්යජො

යහොතී’’ති. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො තිකණ්යණො බ්රාහ්මයණො භ වයතො 
පච්චස්යසොසි.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛුවිවිච්යචව කායමහිවිවිච්චඅකුසයලහිධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජං.)තිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං 
අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.

.)තියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො, සුඛඤ්ච
කායයන පටිසංයවයෙතියංතංඅරියා ආචික්ඛන්ති– ‘උයපක්ඛයකොසතිමා 
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස

ච පහානා, පුබ්යබව යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො ෙසපි ජාතියයො
වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාරීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි
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පටුන 

ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි, අයනයකපි
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප
– ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවපෙ එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උෙපාදිං. තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො

එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවපෙ එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති. අයමස්ස පඨමා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනොයථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 

වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං 
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන

උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා…යප.… මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා

අරියානං උපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යතකායස්ස
යභොපරංමරණා අපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපන

යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා, වචීසුචරියතන

සමන්නා තා, මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාෙකා

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යත කායස්ස යභො 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. අයමස්ස දුතියා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනොයථාතං අප්පමත්තස්ස
ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

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

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති

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

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

පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස

එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං

විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
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යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං

ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. අයමස්ස තතියා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා

විහතා, විජ්ජාඋප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනොයථා තං
අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො’’ති. 

‘‘අනුච්චාවචසීලස්ස, නිපකස්සචඣායියනො; 

චිත්තංයස්සවසීභූතං, එකග් ංසුසමාහිතං. 

‘‘තංයවතයමොනුෙංධීරං, යතවිජ්ජංමච්චුහායිනං; 

හිතංයෙවමනුස්සානං, ආහුසබ්බප්පහායිනං. 

‘‘තීහිවිජ්ජාහිසම්පන්නං, අසම්මූළ්හවිහාරිනං; 

බුද්ධං අන්තිමයෙහිනං [අන්තිමසාරීරං (සී. සයා. කං. .).)], තං
නමස්සන්තිය ොතමං. 

[ධ.ප.423; ඉතිවු.99] ‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවපෙ, සග් ාපායඤ්ච

පස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අිකඤ්ඤායවොසියතොමුනි. 

‘‘එතාහිතීහිවිජ්ජාහි, යතවිජ්යජොයහොතිබ්රාහ්මයණො; 

තමහංවොමියතවිජ්ජං, නාඤ්ඤංලපිතලාපන’’න්ති. 

‘‘එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, අරියස්ස විනයය යතවිජ්යජො යහොතී’’ති.

‘‘අඤ්ඤථා, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මණානං යතවිජ්යජො, අඤ්ඤථා ච පන

අරියස්සවිනයයයතවිජ්යජොයහොති.ඉමස්සචපන, යභොය ොතම, අරියස්ස
විනයය යතවිජ්ජස්සබ්රාහ්මණානංයතවිජ්යජොකලංනාග්ඝතියසොළසිං’’. 

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

9. ජාණුස්යසොණිසුත්තං 

60. අථ යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං…යප.… එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණො භ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘යස්සස්සු, යභොය ොතම, 

යඤ්යඤො වා සද්ධං වා ථාලිපායකො වා යෙයයධම්මං වා, යතවිජ්යජසු

බ්රාහ්මයණසු ොනං ෙයෙයයා’’ති. ‘‘යථා කථං පන, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණා

යතවිජ්ජංපඤ්ඤයපන්තී’’ති? ‘‘ඉධයඛො, යභොය ොතම, බ්රාහ්මයණොඋභයතො
සුජායතො යහොති මාතියතො ච පිතියතො ච සංසුද්ධ හණියකො යාව සත්තමා 

පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායෙන, අජ්ඣායයකො

මන්තධයරො, තිණ්ණං යවොනං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං

සාක්ඛරප්පයභොනං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පෙයකො, යවයයාකරයණො, 
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යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයොති. එවං යඛො, යභො ය ොතම, 
බ්රාහ්මණා යතවිජ්ජංපඤ්ඤයපන්තී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා යඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණං යතවිජ්ජං 

පඤ්ඤයපන්ති, අඤ්ඤථා ච පන අරියස්ස විනයය යතවිජ්යජො යහොතී’’ති.

‘‘යථාකථං පන, යභො ය ොතම, අරියස්සවිනයයයතවිජ්යජො යහොති? සාධු
යමභවංය ොතයමොතථාධම්මංයෙයසතුයථා අරියස්සවිනයයයතවිජ්යජො

යහොතී’’ති. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, යභො’’ති යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භ වයතො
පච්චස්යසොසි. භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, ිකක්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං 
ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිෙං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං

අනුස්සරති. අයමස්ස පඨමා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනොයථාතංඅප්පමත්තස්ස 
ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය  සත්යත

පජානාති. අයමස්ස දුතියා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා

උප්පන්නා; තයමොවිහයතො, ආයලොයකොඋප්පන්යනොයථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අිකනින්නායමති. යසො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං

පජානාති…යප.… ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපො’තියථාභූතංපජානාති; 

‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී
පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතො

කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි

චිත්තංවිමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිතිඤාණංයහොති.‘ඛීණාජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. අයමස්ස
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තතියා විජ්ජා අධි තා යහොති; අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො

විහයතො, ආයලොයකො උප්පන්යනො යථා තං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො
පහිතත්තස්සවිහරයතො’’ති. 

‘‘යයොසීලබ්බතසම්පන්යනො, පහිතත්යතොසමාහියතො; 

චිත්තංයස්සවසීභූතං, එකග් ංසුසමාහිතං. 

[ධ.ප.423; ඉතිවු.99] ‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවපෙ, සග් ාපායඤ්ච

පස්සති; 

අයථොජාතික්ඛයංපත්යතො, අිකඤ්ඤායවොසියතොමුනි. 

‘‘එතාහි තීහිවිජ්ජාහි, යතවිජ්යජොයහොති බ්රාහ්මයණො; 

තමහංවොමියතවිජ්ජං, නාඤ්ඤංලපිතලාපන’’න්ති. 

‘‘එවං යඛො, බ්රාහ්මණ, අරියස්ස විනයය යතවිජ්යජො යහොතී’’ති. 

‘‘අඤ්ඤථා, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මණානං යතවිජ්යජො, අඤ්ඤථා ච පන

අරියස්ස විනයය යතවිජ්යජො යහොති. ඉමස්ස ච, යභො ය ොතම, අරියස්ස
විනයයයතවිජ්ජස්සබ්රාහ්මණානං යතවිජ්යජොකලංනාග්ඝතියසොළසිං’’. 

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

10. සඞ් ාරවසුත්තං 

61. අථ යඛො සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සඞ් ාරයවො

බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘මයමස්සු, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මණා

නාම. යඤ්ඤං යජාමපි යජායපමපි. තත්ර, යභො ය ොතම, යයො යචව යජති 

[යයො යචව යඤ්ඤං යජති (සයා. කං.)] යයො ච යජායපති සබ්යබ යත

අයනකසාරීරිකං පුඤ්ඤප්පටිපෙං පටිපන්නා යහොන්ති, යදිෙං

යඤ්ඤාධිකරණං. යයො පනායං, යභො ය ොතම, යස්ස වා තස්ස වා කුලා

අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජියතො එකමත්තානං ෙයමති, එකමත්තානං 

සයමති, එකමත්තානං පරිනිබ්බායපති, එවමස්සායං එකසාරීරිකං

පුඤ්ඤප්පටිපෙං පටිපන්යනොයහොති, යදිෙංපබ්බජ්ජාධිකරණ’’න්ති. 

‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථායත ඛයමයය

තථා නං බයාකයරයයාසි. තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, ඉධ තථා යතො
යලොයක උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො
සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං

බුද්යධො භ වා. යසො එවමාහ – ‘එථායං මග්ය ො අයං පටිපො
යථාපටිපන්යනො අහං අනුත්තරං බ්රහ්මචරියයො ධං සයං අිකඤ්ඤා
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සච්ඡිකත්වා පයවයෙමි; එථ [එතං (ක.)], තුම්යහපි තථා පටිපජ්ජථ, 
යථාපටිපන්නා තුම්යහපි අනුත්තරං බ්රහ්මචරියයො ධං සයං අිකඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සථා’ති. ඉති අයඤ්යචව [සයං යචව (ක.)] 

සත්ථා ධම්මං යෙයසති, පයර ච තථත්ථාය පටිපජ්ජන්ති, තානි යඛො පන
යහොන්ති අයනකානිපි සතානි අයනකානිපි සහස්සානි අයනකානිපි
සතසහස්සානි. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, බ්රාහ්මණ, ඉච්චායං එවං සන්යත එකසාරීරිකා වා

පුඤ්ඤප්පටිපො යහොති අයනකසාරීරිකා වා, යදිෙං පබ්බජ්ජාධිකරණ’’න්ති? 

‘‘ඉච්චායම්පි [ඉච්චායන්යත (ක.)], යභො ය ොතම, එවං සන්යත

අයනකසාරීරිකාපුඤ්ඤප්පටිපොයහොති, යදිෙං පබ්බජ්ජාධිකරණ’’න්ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො සඞ් ාරවං බ්රාහ්මණං එතෙයවොච – 

‘‘ඉමාසං යත, බ්රාහ්මණ, ද්වින්නං පටිපොනං කතමා පටිපො ඛමති
අප්පත්ථතරා ච අප්පසමාරම්භතරා ච මහප් ලතරා ච මහානිසංසතරා

චා’’ති? එවං වුත්යත සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං ආනන්ෙං

එතෙයවොච–‘‘යසයයථාපිභවං ය ොතයමොභවංචානන්යෙො.එයතයමපුජ්ජා, 
එයතයමපාසංසා’’ති. 

දුතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො සඞ් ාරවං බ්රාහ්මණං එතෙයවොච – 

‘‘නයඛොතයාහං, බ්රාහ්මණ, එවංපුච්ඡාමි–‘යකවායතපුජ්ජායකවායත 

පාසංසා’ති? එවංයඛොතයාහං, බ්රාහ්මණ, පුච්ඡාමි– ‘ඉමාසංයත, බ්රාහ්මණ, 
ද්වින්නංපටිපොනංකතමාපටිපොඛමතිඅප්පත්ථතරාචඅප්පසමාරම්භතරා

ච මහප් ලතරා ච මහානිසංසතරා චා’’’ති? දුතියම්පි යඛො සඞ් ාරයවො
බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘යසයයථාපි භවං

ය ොතයමොභවංචානන්යෙො.එයතයම පුජ්ජා, එයතයමපාසංසා’’ති. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො සඞ් ාරවං බ්රාහ්මණං එතෙයවොච – 

‘‘නයඛොතයාහං, බ්රාහ්මණ, එවංපුච්ඡාමි–‘යකවායතපුජ්ජායකවායත 

පාසංසා’ති? එවංයඛොතයාහං, බ්රාහ්මණ, පුච්ඡාමි– ‘ඉමාසංයත, බ්රාහ්මණ, 
ද්වින්නංපටිපොනංකතමාපටිපොඛමතිඅප්පත්ථතරාචඅප්පසමාරම්භතරා

ච මහප් ලතරා ච මහානිසංසතරා චා’’’ති? තතියම්පි යඛො සඞ් ාරයවො 
බ්රාහ්මයණො ආයස්මන්තං ආනන්ෙං එතෙයවොච – ‘‘යසයයථාපි භවං

ය ොතයමොභවංචානන්යෙො. එයතයමපුජ්ජා, එයතයම පාසංසා’’ති. 

අථ යඛො භ වයතො එතෙයහොසි – ‘‘යාව තතියම්පි යඛො සඞ් ාරයවො

බ්රාහ්මයණො ආනන්යෙන සහධම්මිකං පඤ්හං පුට්යඨො සංසායෙති [ම. නි.

1.337] යනොවිස්සජ්යජති.යංනූනාහංපරියමොයචයය’’න්ති. අථයඛොභ වා

සඞ් ාරවං බ්රාහ්මණං එතෙයවොච – ‘‘කාන්වජ්ජ, බ්රාහ්මණ, රාජන්යතපුයර

රාජපුරිසානං [රාජපරිසායං (සී. සයා. කං. .).)] සන්නිසින්නානං
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සන්නිපතිතානං අන්තරාකථා උෙපාපෙ’’ති? ‘‘අයං ඛ්වජ්ජ, යභො ය ොතම, 
රාජන්යතපුයරරාජපුරිසානංසන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානං අන්තරාකථා
උෙපාදි – ‘පුබ්යබ සුෙං අප්පතරා යචව ිකක්ඛූ අයහසුං බහුතරා ච උත්තරි 

මනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං ෙස්යසසුං; එතරහි පන බහුතරා යචව ිකක්ඛූ
අප්පතරා ච උත්තරි මනුස්සධම්මා ඉද්ධිපාටිහාරියං ෙස්යසන්තී’ති. අයං

ඛ්වජ්ජ, යභො ය ොතම, රාජන්යතපුයර රාජපුරිසානං සන්නිසින්නානං
සන්නිපතිතානංඅන්තරාකථා උෙපාපෙ’’ති. 

[පටි. ම. 3.30; පෙ. නි. 1.483] ‘‘තීණි යඛො ඉමානි, බ්රාහ්මණ, 

පාටිහාරියානි. කතමානි තීණි? ඉද්ධිපාටිහාරියං, ආයෙසනාපාටිහාරියං, 

අනුසාසනීපාටිහාරියං.කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, ඉද්ධිපාටිහාරියං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, 

එකච්යචො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති – ‘එයකොපි හුත්වා බහුධා

යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොති; ආවිභාවං, තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං

තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො  ච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; 

පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, යසයයථාපි උෙයක; උෙයකපි

අිකජ්ජමායන ච්ඡති, යසයයථාපිපථවියං; ආකායසපිපල්ලඞ්යකනකමති, 

යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක

එවංමහානුභායවපාණිනාපරිමසති [පරාමසති(පෙ.නි.1.484; පටි.ම.1.102] 

පරිමජ්ජති, යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති’. ඉෙං වුච්චති, 

බ්රාහ්මණ, ඉද්ධිපාටිහාරියං. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, ආයෙසනාපාටිහාරියං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො

නිමිත්යතනආදිසති–‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියත 

චිත්ත’න්ති.යසොබහුංයචපිආදිසතිතයථවතංයහොති, යනොඅඤ්ඤථා. 

‘‘ඉධ පන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොනයහවයඛො නිමිත්යතනආදිසති, අපිච
යඛොමනුස්සානංවාඅමනුස්සානංවා යෙවතානංවාසද්ෙංසුත්වාආදිසති–

‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියත චිත්ත’න්ති.යසොබහුං

යචපිආදිසතිතයථවතංයහොති, යනොඅඤ්ඤථා. 

‘‘ඉධපන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොනයහවයඛොනිමිත්යතනආදිසතිනපි 

මනුස්සානංවාඅමනුස්සානංවායෙවතානංවාසද්ෙංසුත්වාආදිසති, අපිච
යඛො විතක්කයයතො විචාරයයතො විතක්කවිප් ාරසද්ෙං සුත්වා ආදිසති –

‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති.යසොබහුං

යචපිආදිසතිතයථවතංයහොති, යනො අඤ්ඤථා. 

‘‘ඉධපන, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොනයහවයඛොනිමිත්යතනආදිසති, නපි 

මනුස්සානං වා අමනුස්සානං වා යෙවතානං වා සද්ෙං සුත්වා ආදිසති, නපි

විතක්කයයතො විචාරයයතොවිතක්කවිප් ාරසද්ෙංසුත්වාආදිසති, අපිචයඛො
අවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිං සමාපන්නස්සයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති
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– ‘යථා ඉමස්ස යභොයතො මයනොසඞ්ඛාරා පණිහිතා ඉමස්ස චිත්තස්ස
අනන්තරා අමුංනාම විතක්කං විතක්යකස්සතී’ති. යසො බහුං යචපිආදිසති

තයථව තං යහොති, යනො අඤ්ඤථා. ඉෙං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, 
ආයෙසනාපාටිහාරියං. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, අනුසාසනීපාටිහාරියං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො

එවමනුසාසති – ‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ; එවං මනසි

කයරොථ, මා එවං මනසාකත්ථ; ඉෙං පජහථ, ඉෙං උපසම්පජ්ජ විහරථා’ති.

ඉෙං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, අනුසාසනීපාටිහාරියං. ඉමානි යඛො, බ්රාහ්මණ, තීණි 

පාටිහාරියානි. ඉයමසං යත, බ්රාහ්මණ, තිණ්ණං පාටිහාරියානං කතමං

පාටිහාරියංඛමති අිකක්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්චා’’ති? 

‘‘තත්ර, යභො ය ොතම, යදිෙං [යමිෙං (සයා. කං. .).)] පාටිහාරියං
ඉයධකච්යචො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුයභොති…යප.… යාව 

බ්රාහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතති, ඉෙං, යභො ය ොතම, පාටිහාරියං

යයොව [යයොච(සයා.කං..).ක.)] නංකයරොතියසොව [යසොච ච(සයා.කං.).

ක.)] නං පටිසංයවයෙති, යයොව [යයො ච (සයා. කං. .). ක.)] නං කයරොති

තස්යසව [තස්සයමව (සී.ක.), තස්ස යචව (සයා.කං..).)] තංයහොති.ඉෙං

යම, යභොය ොතම, පාටිහාරියං මායාසහධම්මරූපංවියඛායති. 

‘‘යම්පිෙං, යභොය ොතම, පාටිහාරියංඉයධකච්යචො නිමිත්යතනආදිසති–

‘එවම්පියතමයනො, ඉත්ථම්පියතමයනො, ඉතිපියතචිත්ත’න්ති, යසොබහුං

යචපි ආදිසති තයථව තං යහොති, යනො අඤ්ඤථා. ඉධ පන, යභො ය ොතම, 

එකච්යචො න යහව යඛො නිමිත්යතන ආදිසති, අපි ච යඛො මනුස්සානං වා
අමනුස්සානං වා යෙවතානං වා සද්ෙං සුත්වා ආදිසති…යප.… නපි

මනුස්සානංවාඅමනුස්සානංවායෙවතානංවාසද්ෙංසුත්වා ආදිසති, අපිච
යඛො විතක්කයයතො විචාරයයතො විතක්කවිප් ාරසද්ෙං සුත්වා
ආදිසති…යප.… නපි විතක්කයයතො විචාරයයතො විතක්කවිප් ාරසද්ෙං

සුත්වා ආදිසති, අපි ච යඛො අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිං සමාපන්නස්ස
යචතසායචයතොපරිච්චපජානාති – ‘යථා ඉමස්සයභොයතොමයනොසඞ්ඛාරා
පණිහිතා ඉමස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අම්හං නාම විතක්කං 

විතක්යකස්සතී’ති, යසො බහුං යචපි ආදිසති තයථව තං යහොති, යනො

අඤ්ඤථා. ඉෙම්පි, යභො ය ොතම, පාටිහාරියංයයොවනංකයරොතියසොවනං 

පටිසංයවයෙති, යයොව නං කයරොති තස්යසව තං යහොති. ඉෙම්පි යම, යභො

ය ොතම, පාටිහාරියං මායාසහධම්මරූපංවියඛායති. 

‘‘යඤ්ච යඛො ඉෙං, යභො ය ොතම, පාටිහාරියං ඉයධකච්යචො එවං

අනුසාසති– ‘එවංවිතක්යකථ, මාඑවංවිතක්කයිත්ථ; එවංමනසිකයරොථ, 

මා එවං මනසාකත්ථ; ඉෙං පජහථ, ඉෙං උපසම්පජ්ජ විහරථා’ති. ඉෙයමව, 
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යභො ය ොතම, පාටිහාරියං ඛමති ඉයමසං තිණ්ණං පාටිහාරියානං
අිකක්කන්තතරඤ්චපණීතතරඤ්ච. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ය ොතම, අබ්භුතං, යභො ය ොතම! යාවසුභාසිතමිෙං
යභොතා ය ොතයමනඉයමහිචමයංතීහිපාටිහාරියයහිසමන්නා තංභවන්තං
ය ොතමං ධායරම. භවඤ්හි ය ොතයමො අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොති…යප.…යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසං වත්යතති, භවඤ්හි
ය ොතයමො අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිං සමාපන්නස්ස යචතසා යචයතො
පරිච්ච පජානාති– ‘යථාඉමස්සයභොයතොමයනොසඞ්ඛාරාපණිහිතාඉමස්ස
චිත්තස්ස අනන්තරා අමුං නාම විතක්කං විතක්යකස්සතී’ති. භවඤ්හි

ය ොතයමො එවමනුසාසති – ‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ; එවං

මනසි කයරොථ, මා එවං මනසාකත්ථ; ඉෙං පජහථ, ඉෙං උපසම්පජ්ජ 

විහරථා’’’ති. 

‘‘අද්ධා යඛො තයාහං, බ්රාහ්මණ, ආසජ්ජ උපනීය වාචා භාසිතා; අපි ච

තයාහං බයාකරිස්සාමි. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං

පච්චනුයභොමි…යප.…යාවබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවසංවත්යතමි. අහඤ්හි, 

බ්රාහ්මණ, අවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිංසමාපන්නස්ස යචතසායචයතොපරිච්ච

පජානාමි – ‘යථා ඉමස්ස යභොයතො මයනොසඞ්ඛාරා පණිහිතා, ඉමස්ස 

චිත්තස්ස අනන්තරා අමුං නාම විතක්කං විතක්යකස්සතී’ති. අහඤ්හි, 

බ්රාහ්මණ, එවමනුසාසාමි – ‘එවං විතක්යකථ, මා එවං විතක්කයිත්ථ; එවං

මනසි කයරොථ, මා එවං මනසාකත්ථ; ඉෙං පජහථ, ඉෙං උපසම්පජ්ජ
විහරථා’’’ති. 

‘‘අත්ථි පන, යභො ය ොතම, අඤ්යඤො එකිකක්ඛුපි යයො ඉයමහි තීහි 

පාටිහාරියයහිසමන්නා යතො, අඤ්ඤත්රයභොතාය ොතයමනා’’ති? ‘‘නයඛො, 

බ්රාහ්මණ, එකංයයව සතංනද්යවසතානිනතීණිසතානිනචත්තාරිසතානි

න පඤ්ච සතානි, අථ යඛො ිකයයයොව, යය [යත (ක.) පස්ස ම. නි. 2.195] 

ිකක්ඛූ ඉයමහි තීහි පාටිහාරියයහි සමන්නා තා’’ති. ‘‘කහං පන, යභො

ය ොතම, එතරහි යත ිකක්ඛූ විහරන්තී’’ති? ‘‘ඉමස්මිංයයව යඛො, බ්රාහ්මණ, 
ිකක්ඛුසඞ්යඝ’’ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, යභො ය ොතම, අිකක්කන්තං, යභො ය ොතම! යසයයථාපි

යභො ය ොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරය්ය, 

මූළ්හස්ස වාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායර වායතලපජ්යජොතංධායරයය

– ‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ති, එවයමවං යභොතා ය ොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං ය ොතමං සරණං

 ච්ඡාමි, ධම්මඤ්ච ිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.ෙසමං. 
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පටුන 

බ්රාහ්මණවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

ද්යව බ්රාහ්මණාචඤ්ඤතයරො, පරිබ්බාජයකන නිබ්බුතං; 

පයලොකවච්යඡොතිකණ්යණො, යසොණිසඞ් ාරයවනචාති. 

(7) 2. මහාවග්ය ො 

1. තිත්ථායතනාදිසුත්තං 

62. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, තිත්ථායතනානි යානි පණ්ඩියතහි

සමනුයුඤ්ජියමානානි [සමනුග් ාහියමානානි (සයා. කං. ක.)] 
සමනු ාහියමානානි සමනුභාසියමානානි පරම්පි  න්ත්වා අකිරියාය

සණ්ඨහන්ති. කතමානි තීණි? සන්ති, ිකක්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘යංකිඤ්චායං පුරිසපුග් යලො පටිසංයවයෙති

සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා සබ්බං තං පුබ්යබකතයහතූ’ති. සන්ති, 

ිකක්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘යං
කිඤ්චායංපුරිසපුග් යලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා 

සබ්බංතංඉස්සරනිම්මානයහතූ’ති.සන්ති, ිකක්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – ‘යංකිඤ්චායං පුරිසපුග් යලො පටිසංයවයෙති
සුඛංවාදුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවාසබ්බංතංඅයහතුඅප්පච්චයා’’’ති. 

‘‘තත්ර, ිකක්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො – 

‘යංකිඤ්චායංපුරිසපුග් යලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං

වා සබ්බං තං පුබ්යබකතයහතූ’ති, තයාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං වොමි –
‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – යං
කිඤ්චායංපුරිසපුග් යලො පටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා

සබ්බංතංපුබ්යබකතයහතූ’ති? යතචයම [යතයචයම(සී.සයා.කං. .).)] 

එවං පුට්ඨා ‘ආමා’ති [ආයමොති (සී.)] පටිජානන්ති. තයාහං එවං වොමි –

‘යතනහායස්මන්යතො පාණාතිපාතියනො භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු, 

අදින්නාොයියනො භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු, අබ්රහ්මචාරියනො භවිස්සන්ති

පුබ්යබකතයහතු, මුසාවාදියනො භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු, පිසුණවාචා

භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු,  රුසවාචා භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු, 

සම් ප්පලාපියනොභවිස්සන්තිපුබ්යබකතයහතු, අිකජ්ඣාලුයනොභවිස්සන්ති

පුබ්යබකතයහතු, බයාපන්නචිත්තා භවිස්සන්ති පුබ්යබකතයහතු, 
මිච්ඡාදිට්ඨිකාභවිස්සන්තිපුබ්යබකතයහතු’’’. 

‘‘පුබ්යබකතං යඛො පන, ිකක්ඛයව, සාරයතො පච්චා ච්ඡතං න යහොති 
ඡන්යෙො වා වායායමො වා ඉෙං වා කරණීයං ඉෙං වා අකරණීයන්ති. ඉති
කරණීයාකරණීයය යඛො පන සච්චයතො යථතයතො අනුපලබ්ිකයමායන
මුට්ඨස්සතීනං අනාරක්ඛානං විහරතං න යහොති පච්චත්තං සහධම්මියකො
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සමණවායෙො. අයං යඛො යම, ිකක්ඛයව, යතසුසමණබ්රාහ්මයණසුඑවංවාපෙසු
එවංදිට්ඨීසුපඨයමොසහධම්මියකොනිග් යහො යහොති. 

‘‘තත්ර, ිකක්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො – 

‘යංකිඤ්චායංපුරිසපුග් යලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛං

වා සබ්බංතංඉස්සරනිම්මානයහතූ’ති, තයාහංඋපසඞ්කමිත්වාඑවංවොමි–
‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවංවාදියනො එවදිට්ඨියනො – යං
කිඤ්චායංපුරිසපුග් යලො පටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා

සබ්බං තං ඉස්සරනිම්මානයහතූ’ති? යත ච යම එවං පුට්ඨා ‘ආමා’ති
පටිජානන්ති. තයාහං එවං වොමි – ‘යතනහායස්මන්යතො පාණාතිපාතියනො

භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, අදින්නාොයියනො භවිස්සන්ති

ඉස්සරනිම්මානයහතු, අබ්රහ්මචාරියනො භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, 

මුසාවාදියනො භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, පිසුණවාචා භවිස්සන්ති

ඉස්සරනිම්මානයහතු,  රුසවාචා භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, 

සම් ප්පලාපියනො භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, අිකජ්ඣාලුයනො

භවිස්සන්ති ඉස්සරනිම්මානයහතු, බයාපන්නචිත්තා භවිස්සන්ති

ඉස්සරනිම්මානයහතු, මිච්ඡාදිට්ඨිකාභවිස්සන්තිඉස්සරනිම්මානයහතු’’’. 

‘‘ඉස්සරනිම්මානංයඛොපන, ිකක්ඛයව, සාරයතොපච්චා ච්ඡතංනයහොති 
ඡන්යෙො වා වායායමො වා ඉෙං වා කරණීයං ඉෙං වා අකරණීයන්ති. ඉති
කරණීයාකරණීයය යඛො පන සච්චයතො යථතයතො අනුපලබ්ිකයමායන
මුට්ඨස්සතීනං අනාරක්ඛානං විහරතං න යහොති පච්චත්තං සහධම්මියකො

සමණවායෙො. අයං යඛො යම, ිකක්ඛයව, යතසුසමණබ්රාහ්මයණසු එවංවාපෙසු
එවංදිට්ඨීසුදුතියයොසහධම්මියකොනිග් යහොයහොති. 

‘‘තත්ර, ිකක්ඛයව, යයයතසමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනොඑවංදිට්ඨියනො–
‘යංකිංචායංපුරිසපුග් යලොපටිසංයවයෙතිසුඛංවාදුක්ඛං වාඅදුක්ඛමසුඛං

වා සබ්බං තං අයහතුඅප්පච්චයා’ති, තයාහං උපසඞ්කමිත්වා එවං වොමි –
‘සච්චං කිර තුම්යහ ආයස්මන්යතො එවංවාදියනො එවංදිට්ඨියනො – යං කිං
චායං පුරිසපුග් යලො පටිසංයවයෙති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා

සබ්බං තං අයහතුඅප්පච්චයා’ති? යත ච යම එවං පුට්ඨා ‘ආමා’ති

පටිජානන්ති. තයාහං එවං වොමි – ‘යතනහායස්මන්යතො පාණාතිපාතියනො 
භවිස්සන්ති අයහතුඅප්පච්චයා…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිකා භවිස්සන්ති 

අයහතුඅප්පච්චයා’’’. 

‘‘අයහතුඅප්පච්චයං [අයහතුං (සී.), අයහතු (සයා. කං.), 

අයහතුඅප්පච්චයා (.).), අයහතුං අප්පච්චයං (ක.)] යඛො පන, ිකක්ඛයව, 
සාරයතොපච්චා ච්ඡතංනයහොතිඡන්යෙොවා වායායමොවාඉෙංවාකරණීයං
ඉෙංවාඅකරණීයන්ති.ඉතිකරණීයාකරණීයයයඛොපනසච්චයතොයථතයතො 
අනුපලබ්ිකයමායන මුට්ඨස්සතීනං අනාරක්ඛානං විහරතං න යහොති
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පච්චත්තං සහධම්මියකො සමණවායෙො. අයං යඛො යම, ිකක්ඛයව, යතසු
සමණබ්රාහ්මයණසු එවංවාපෙසු එවංදිට්ඨීසුතතියයො සහධම්මියකොනිග් යහො
යහොති. 

‘‘ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි තිත්ථායතනානි යානි පණ්ඩියතහි 
සමනුයුඤ්ජියමානානි සමනු ාහියමානානි සමනුභාසියමානානි පරම්පි
 න්ත්වාඅකිරියාය සණ්ඨහන්ති. 

‘‘අයං යඛො පන, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතො 
අසංකිලිට්යඨොඅනුපවජ්යජොඅප්පටිකුට්යඨොසමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි.

කතයමොච, ිකක්ඛයව, මයාධම්යමොයෙසියතොඅනිග් හියතොඅසංකිලිට්යඨො

අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි? ඉමා ඡ

ධාතුයයොති, ිකක්ඛයව, මයාධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතොඅසංකිලිට්යඨො
අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. ඉමානි ඡ

 ස්සායතනානීති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතො 
අසංකිලිට්යඨොඅනුපවජ්යජොඅප්පටිකුට්යඨොසමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි.

ඉයම අට්ඨාරස මයනොපවිචාරාති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො
අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි

බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. ඉමානි චත්තාරි අරියසච්චානීති, ිකක්ඛයව, මයා
ධම්යමොයෙසියතොඅනිග් හියතොඅසංකිලිට්යඨොඅනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො
සමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘ඉමා ඡ ධාතුයයොති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතො 
අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි

විඤ්ඤූහීති. ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඡයිමා, 

ිකක්ඛයව, ධාතුයයො – පථවීධාතු, ආයපොධාතු, යතයජොධාතු, වායයොධාතු, 

ආකාසධාතු, විඤ්ඤාණධාතු. ඉමා ඡ ධාතුයයොති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො
යෙසියතො අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො

සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යං තං වුත්තං, ඉෙයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘ඉමානි ඡ  ස්සායතනානීති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො
අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි 

බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච

වුත්තං? ඡයිමානි, ිකක්ඛයව,  ස්සායතනානි – චක්ඛු  ස්සායතනං, යසොතං

 ස්සායතනං, ඝානං  ස්සායතනං, ජිව්හා  ස්සායතනං, කායයො

 ස්සායතනං, මයනො  ස්සායතනං. ඉමානි ඡ  ස්සායතනානීති, ිකක්ඛයව, 
මයා ධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො 

අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යං තං වුත්තං, 
ඉෙයමතං පටිච්චවුත්තං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 
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පටුන 

‘‘ඉයම අට්ඨාරස මයනොපවිචාරාති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො 
අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි
බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච

වුත්තං? චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යසොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති

යෙොමනස්සට්ඨානියං රූපං උපවිචරති උයපක්ඛාට්ඨානියං රූපං උපවිචරති, 
යසොයතන සද්ෙං සුත්වා… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන ය ොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය 
යසොමනස්සට්ඨානියං ධම්මං උපවිචරති යෙොමනස්සට්ඨානියං ධම්මං
උපවිචරති උයපක්ඛාට්ඨානියං ධම්මං උපවිචරති. ඉයම අට්ඨාරස

මයනොපවිචාරාති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො අනිග් හියතො
අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි

විඤ්ඤූහීති.ඉති යංතංවුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘ඉමානි චත්තාරි අරියසච්චානීති, ිකක්ඛයව, මයා ධම්යමො යෙසියතො 
අනිග් හියතො අසංකිලිට්යඨො අනුපවජ්යජො අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි
බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච

වුත්තං? ඡන්නං, ිකක්ඛයව, ධාතූනං උපාොය  බ්භස්සාවක්කන්ති යහොති; 

ඔක්කන්තියාසතිනාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා

 ස්යසො,  ස්සපච්චයායවෙනා.යවදියමානස්සයඛොපනාහං, ිකක්ඛයව, ඉෙං

දුක්ඛන්ති පඤ්ඤයපමි, අයං දුක්ඛසමුෙයයොති පඤ්ඤයපමි, අයං 

දුක්ඛනියරොයධොති පඤ්ඤයපමි, අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපොති
පඤ්ඤයපමි. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, දුක්ඛංඅරියසච්චං? ජාතිපිදුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ( 

) [(බයාධිපිදුක්යඛො)(සී..). ක.)අට්ඨකථායසංසන්යෙතබ්බංවිසුද්ධි.2.537] 

මරණම්පිදුක්ඛං, යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසාපිදුක්ඛා, (අප්පියයහි 

සම්පයයොය ො දුක්යඛො, පියයහි විප්පයයොය ො දුක්යඛො,) [(නත්ථි කත්ථචි)] 
යම්පිච්ඡංනලභතිතම්පිදුක්ඛං. සංඛිත්යතනපඤ්චුපාොනක්ඛන්ධාදුක්ඛා.

ඉෙංවුච්චති, ිකක්ඛයව, දුක්ඛං අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, දුක්ඛසමුෙයං [දුක්ඛසමුෙයයො (සයා. කං.)] 

අරියසච්චං? අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, 

විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, 

සළායතනපච්චයා  ස්යසො,  ස්සපච්චයා යවෙනා, යවෙනාපච්චයා තණ්හා, 

තණ්හාපච්චයා උපාොනං, උපාොනපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, 
ජාතිපච්චයා ජරාමරණං යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.

එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුෙයයො යහොති. ඉෙං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, දුක්ඛසමුෙයං අරියසච්චං. 
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‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං [දුක්ඛනියරොයධො (සයා. කං.)] 

අරියසච්චං? අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, 

සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා

නාමරූපනියරොයධො, නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො, 

සළායතනනියරොධා  ස්සනියරොයධො,  ස්සනියරොධා යවෙනානියරොයධො, 

යවෙනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, තණ්හානියරොධා උපාොනනියරොයධො, 

උපාොනනියරොධාභවනියරොයධො, භවනියරොධාජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා
ජරාමරණං යසොකපරියෙවදුක්ඛයෙොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති.

එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති. ඉෙං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, දුක්ඛනියරොධං අරියසච්චං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො අරියසච්චං? 

අයයමව අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි, 

සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 

සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. ඉෙං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො අරියසච්චං. ‘ඉමානි චත්තාරි අරියසච්චානී’ති, 

ිකක්ඛයව, මයාධම්යමොයෙසියතොඅනිග් හියතොඅසංකිලිට්යඨොඅනුපවජ්යජො 
අප්පටිකුට්යඨො සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහීති. ඉති යං තං වුත්තං
ඉෙයමතං පටිච්චවුත්ත’’න්ති.පඨමං. 

63. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, අමාතාපුත්තිකානි භයානීති අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනො භාසති. කතමානි තීණි? යහොති යසො, ිකක්ඛයව, සමයයො යං 

මහාඅග්ගිඩායහො වුට්ඨාති. මහාඅග්ගිඩායහ යඛො පන, ිකක්ඛයව, වුට්ඨියත
යතන  ාමාපි ඩය්හන්ති නි මාපි ඩය්හන්ති න රාපි ඩය්හන්ති.  ායමසුපි
ඩය්හමායනසු නි යමසුපි ඩය්හමායනසු න යරසුපි ඩය්හමායනසු තත්ථ

මාතාපිපුත්තංනප්පටිලභති, පුත්යතොපිමාතරං නප්පටිලභති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, 
පඨමංඅමාතාපුත්තිකංභයන්ති අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොභාසති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යං මහායමයඝො වුට්ඨාති. 

මහායමයඝ යඛො පන, ිකක්ඛයව, වුට්ඨියත මහාඋෙකවාහයකො සඤ්ජායති.

මහාඋෙකවාහයක යඛො පන, ිකක්ඛයව, සඤ්ජායන්යත යතන  ාමාපි
වුය්හන්ති නි මාපි වුය්හන්ති න රාපි වුය්හන්ති.  ායමසුපි වුය්හමායනසු
නි යමසුපි වුය්හමායනසු න යරසුපි වුය්හමායනසු තත්ථ මාතාපි පුත්තං

නප්පටිලභති, පුත්යතොපි මාතරං නප්පටිලභති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, දුතියං
අමාතාපුත්තිකංභයන්තිඅස්සුතවාපුථුජ්ජයනොභාසති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යං භයං යහොති

අටවිසඞ්යකොයපො, චක්කසමාරුළ්හා ජානපො පරියායන්ති. භයය යඛො පන, 

ිකක්ඛයව, සති අටවිසඞ්යකොයප චක්කසමාරුළ්යහසු ජානපයෙසු

පරියායන්යතසු තත්ථ මාතාපි පුත්තං නප්පටිලභති, පුත්යතොපි මාතරං
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නප්පටිලභති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, තතියං අමාතාපුත්තිකං භයන්ති අස්සුතවා

පුථුජ්ජයනොභාසති.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිඅමාතාපුත්තිකානිභයානීති 

අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොභාසති. 

‘‘තානි යඛො පනිමානි [ඉමානි යඛො (සී.), ඉමානි යඛො පන (ක.)], 

ිකක්ඛයව, තීණි සමාතාපුත්තිකානියයව භයානි අමාතාපුත්තිකානි භයානීති

අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො භාසති. කතමානි තීණි? යහොති යසො, ිකක්ඛයව, 

සමයයොයං මහාඅග්ගිඩායහොවුට්ඨාති.මහාඅග්ගිඩායහයඛොපන, ිකක්ඛයව, 
වුට්ඨියත යතන  ාමාපි ඩය්හන්ති නි මාපි ඩය්හන්ති න රාපි ඩය්හන්ති.
 ායමසුපිඩය්හමායනසුනි යමසුපි ඩය්හමායනසුන යරසුපිඩය්හමායනසු

යහොතියසො සමයයොයංකොචිකරහචිමාතාපි පුත්තං පටිලභති, පුත්යතොපි

මාතරං පටිලභති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, පඨමං සමාතාපුත්තිකංයයව භයං
අමාතාපුත්තිකංභයන්තිඅස්සුතවාපුථුජ්ජයනො භාසති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යං මහායමයඝො වුට්ඨාති.

මහායමයඝ යඛො පන, ිකක්ඛයව, වුට්ඨියත මහාඋෙකවාහයකො සඤ්ජායති. 

මහාඋෙකවාහයකයඛො පන, ිකක්ඛයව, සඤ්ජායත යතන ාමාපි වුය්හන්ති 
නි මාපි වුය්හන්තින රාපි වුය්හන්ති.  ායමසුපි වුය්හමායනසුනි යමසුපි 
වුය්හමායනසු න යරසුපි වුය්හමායනසු යහොති යසො සමයයො යං කොචි

කරහචිමාතාපිපුත්තං පටිලභති, පුත්යතොපිමාතරංපටිලභති.ඉෙං, ිකක්ඛයව, 
දුතියං සමාතාපුත්තිකංයයව භයං අමාතාපුත්තිකං භයන්ති අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනොභාසති. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යං භයං යහොති

අටවිසඞ්යකොයපො, චක්කසමාරුළ්හා ජානපො පරියායන්ති. භයය යඛො පන, 

ිකක්ඛයව, සති අටවිසඞ්යකොයප චක්කසමාරුළ්යහසු ජානපයෙසු
පරියායන්යතසු යහොති යසො සමයයො යං කොචි කරහචි මාතාපි පුත්තං

පටිලභති, පුත්යතොපි මාතරං පටිලභති. ඉෙං, ිකක්ඛයව, තතියං
සමාතාපුත්තිකංයයව භයං අමාතාපුත්තිකං භයන්ති අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො

භාසති. ‘‘ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි සමාතාපුත්තිකානියයව භයානි
අමාතාපුත්තිකානිභයානීතිඅස්සුතවාපුථුජ්ජයනො භාසති’’. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, අමාතාපුත්තිකානි භයානි. කතමානි තීණි? 

ජරාභයං, බයාධිභයං, මරණභයන්ති. න, ිකක්ඛයව, මාතා පුත්තං ජීරමානං

එවංලභති– ‘අහංජීරාමි, මායමපුත්යතොජීරී’ති; පුත්යතොවාපනමාතරං

ජීරමානංනඑවංලභති– ‘අහංජීරාමි, මායම මාතාජීරී’’’ති. 

‘‘න, ිකක්ඛයව, මාතා පුත්තං බයාධියමානං එවං ලභති – ‘අහං 

බයාධියාමි, මා යම පුත්යතො බයාධියී’ති; පුත්යතො වා පන මාතරං

බයාධියමානංනඑවං ලභති–‘අහංබයාධියාමි, මායමමාතාබයාධියී’’’ති. 
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පටුන 

‘‘න, ිකක්ඛයව, මාතාපුත්තංමීයමානංඑවංලභති–‘අහංමීයාමි, මා යම

පුත්යතො මීයී’ති; පුත්යතො වා පනමාතරං මීයමානංන එවංලභති – ‘අහං

මීයාමි, මායම මාතාමීයී’ති.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිඅමාතාපුත්තිකානි
භයානී’’ති. 

‘‘අත්ථි, ිකක්ඛයව, මග්ය ො අත්ථි පටිපො ඉයමසඤ්ච තිණ්ණං
සමාතාපුත්තිකානංභයානංඉයමසඤ්චතිණ්ණංඅමාතාපුත්තිකානංභයානං 

පහානායසමතික්කමායසංවත්තති.කතයමොච, ිකක්ඛයව, මග්ය ොකතමාච
පටිපො ඉයමසඤ්චතිණ්ණංසමාතාපුත්තිකානංභයානංඉයමසඤ්චතිණ්ණං 

අමාතාපුත්තිකානං භයානං පහානාය සමතික්කමාය සංවත්තති? අයයමව 

අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො, යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කයපො, 

සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, 

සම්මාසමාධි. අයංයඛො, ිකක්ඛයව, මග්ය ොඅයංපටිපොඉයමසඤ්චතිණ්ණං
සමාතාපුත්තිකානංභයානං ඉයමසඤ්චතිණ්ණංඅමාතාපුත්තිකානංභයානං
පහානායසමතික්කමායසංවත්තතී’’ති. දුතියං. 

3. යවනා පුරසුත්තං 

64. එකං සමයං භ වා යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා
ිකක්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිංයයනයවනා පුරංනාමයකොසලානංබ්රාහ්මණ ායමො
තෙවසරි. අස්යසොසුං යඛො යවනා පුරිකා බ්රාහ්මණ හපතිකා – ‘‘සමයණො

ඛලු, යභො, ය ොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො යවනා පුරං
අනුප්පත්යතො. තං යඛො පන භවන්තං ය ොතමං එවං කලයායණො
කිත්තිසද්යෙො අබ්භුග් යතො – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි

සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති [භ වා (සී. සයා කං. .).) ඉෙං 

සුත්තවණ්ණනාය අට්ඨකථාය සංසන්යෙතබ්බං පාරා. 1; පෙ. නි. 1.255 

පස්සිතබ්බං]. යසො ඉමං යලොකං සයෙවකං සමාරකං සබ්රහ්මකං
සස්සමණබ්රාහ්මණිං පජං සයෙවමනුස්සං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවයෙති. යසො ධම්මං යෙයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං

පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං ෙස්සනං
යහොතී’’ති. 

අථ යඛො යවනා පුරිකා බ්රාහ්මණ හපතිකා යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා අප්යපකච්යච භ වන්තං අිකවායෙත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච භ වතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, 

සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, 

අප්යපකච්යචයයනභ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු, 

අප්යපකච්යචනාමය ොත්තං සායවත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු, අප්යපකච්යච
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තුණ්හීභූතාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොයවනා පුරියකො
වච්ඡය ොත්යතොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, යභොය ොතම, අබ්භුතං, යභොය ොතම! යාවඤ්චිෙංයභොයතො

ය ොතමස්ස විප්පසන්නානි ඉන්ද්රියානි, පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො 

පරියයොොයතො.යසයයථාපි, යභොය ොතම, සාරෙංබෙරපණ්ඩුං [මණ්ඩං (ක.)] 

පරිසුද්ධංයහොතිපරියයොොතං; එවයමවංයභොයතොය ොතමස්සවිප්පසන්නානි 

ඉන්ද්රියානි පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. යසයයථාපි, යභො

ය ොතම, තාලපක්කං සම්පති බන්ධනා පමුත්තං [මුත්තං (සී. .). ක.)] 

පරිසුද්ධංයහොතිපරියයොොතං; එවයමවංයභොයතො ය ොතමස්සවිප්පසන්නානි

ඉන්ද්රියානි පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො පරියයොොයතො. යසයයථාපි, යභො

ය ොතම, යනක්ඛං [නික්ඛං-ඉතිපි (ම. නි. 3.168)] ජම්යබොනෙං
ෙක්ඛකම්මාරපුත්තසුපරිකම්මකතං උක්කාමුයඛ සුකුසලසම්පහට්ඨං

පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්තං භාසයත ච තපයත ච වියරොචති ච; එවයමවං 
යභොයතො ය ොතමස්ස විප්පසන්නානි ඉන්ද්රියානි පරිසුද්යධො ඡවිවණ්යණො

පරියයොොයතො. යානි තානි, යභො ය ොතම, උච්චාසයනමහාසයනානි, 
යසයයථිෙං – ආසන්දි පල්ලඞ්යකො ය ොනයකො චිත්තයකො පටිකා පටලිකා
තූලිකාවිකතිකාඋද්ෙයලොමීඑකන්තයලොමීකට්ටිස්සංයකොයසයයං කුත්තකං
හත්ථත්ථරං අස්සත්ථරං රථත්ථරං අජිනප්පයවණී

කෙලිමි පවරපච්චත්ථරණං [කාෙලිමි පවරපච්චත්ථරණං (සී.)] 

සඋත්තරච්ඡෙං උභයතොයලොහිතකූපධානං, එවරූපානංනූනභවං ය ොතයමො
උච්චාසයනමහාසයනානංනිකාමලාභී අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’ති. 

‘‘යානියඛොපනතානි, බ්රාහ්මණ, උච්චාසයනමහාසයනානි, යසයයථිෙං – 
ආසන්දිපල්ලඞ්යකොය ොනයකොචිත්තයකොපටිකාපටලිකාතූලිකාවිකතිකා
උද්ෙයලොමී එකන්තයලොමී කට්ටිස්සං යකොයසයයං කුත්තකං හත්ථත්ථරං
අස්සත්ථරං රථත්ථරං අජිනප්පයවණී කෙලිමි පවරපච්චත්ථරණං
සඋත්තරච්ඡෙං උභයතොයලොහිතකූපධානං. දුල්ලභානි තානි පබ්බජිතානං

ලද්ධාචපන [ලද්ධානිච(සී.සයා.කං.), ලද්ධාච(.).)] නකප්පන්ති. 

‘‘තීණි යඛො, ඉමානි, බ්රාහ්මණ, උච්චාසයනමහාසයනානි, යයසාහං

එතරහි නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. කතමානි තීණි? දිබ්බං 

උච්චාසයනමහාසයනං, බ්රහ්මං උච්චාසයනමහාසයනං, අරියං 

උච්චාසයනමහාසයනං. ඉමානි යඛො, බ්රාහ්මණ, තීණි

උච්චාසයනමහාසයනානි, යයසාහං එතරහි නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී’’ති. 

‘‘කතමං පන තං, යභො ය ොතම, දිබ්බං උච්චාසයනමහාසයනං, යස්ස

භවංය ොතයමොඑතරහිනිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී’’ති? ‘‘ඉධාහං, 

බ්රාහ්මණ, යං ාමංවානි මංවාඋපනිස්සායවිහරාමි, යසො පුබ්බණ්හසමයං
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නිවායසත්වාපත්තචීවරමාොයතයමව ාමංවානි මංවාපිණ්ඩාය පවිසාමි.
යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො වනන්තඤ්යඤව පවිසාමි 

[පචාරයාමි (සී. සයා. කං.)]. යසො යයෙව තත්ථ යහොන්ති තිණානි වා 
පණ්ණානි වා තානි එකජ්ඣං සඞ්ඝරිත්වා නිසීොමි පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා
උජංකායං පණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා.යසොවිවිච්යචවකායමහි 
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං

ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි; විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං

දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරාමි; .)තියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරාමි

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

උපසම්පජ්ජ විහරාමි; සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව 

යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං

උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.යසොයචඅහං, 

බ්රාහ්මණ, එවංභූයතොචඞ්කමාමි, දිබ්යබොයම එයසොතස්මිංසමයයචඞ්කයමො

යහොති.යසොයචඅහං, බ්රාහ්මණ, එවංභූයතොතිට්ඨාමි, දිබ්බං යමඑතංතස්මිං

සමයයඨානංයහොති.යසොයචඅහං, බ්රාහ්මණ, එවංභූයතොනිසීොමි, දිබ්බං යම

එතං තස්මිං සමයය ආසනං යහොති. යසො යච අහං, බ්රාහ්මණ, එවංභූයතො

යසයයං කප්යපමි, දිබ්බං යම එතං තස්මිං සමයය උච්චාසයනමහාසයනං

යහොති.ඉෙං යඛො, බ්රාහ්මණ, දිබ්බං උච්චාසයනමහාසයනං, යස්සාහංඑතරහි 
නිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ය ොතම, අබ්භුතං, යභො ය ොතම! යකො චඤ්යඤො
එවරූපස්ස දිබ්බස්ස උච්චාසයනමහාසයනස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති

අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, අඤ්ඤත්රයභොතාය ොතයමන! 

‘‘කතමංපනතං, යභොය ොතම, බ්රහ්මංඋච්චාසයනමහාසයනං, යස්ස

භවං ය ොතයමොඑතරහිනිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’ති? ‘‘ඉධාහං, 

බ්රාහ්මණ, යං ාමංවා නි මංවාඋපනිස්සායවිහරාමි, යසොපුබ්බණ්හසමයං 
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොයතයමව ාමංවානි මංවාපිණ්ඩායපවිසාමි.
යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො වනන්තඤ්යඤවපවිසාමි. යසො
යයෙවතත්ථයහොන්තිතිණානිවා පණ්ණානිවාතානිඑකජ්ඣංසඞ්ඝරිත්වා
නිසීොමි පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං

උපට්ඨයපත්වා.යසොයමත්තාසහ යතනයචතසාඑකංදිසං රිත්වා විහරාමි, 

තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං, ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි 
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන

මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යඣන [අබයාපජ්යඣන
(සබ්බත්ථ)]  රිත්වා විහරාමි. කරුණාසහ යතන යචතසා…යප.…
මුදිතාසහ යතනයචතසා…යප.…උයපක්ඛාසහ යතන යචතසාඑකංදිසං

 රිත්වා විහරාමි, තථා දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං [චතුත්ථිං (සී.)], 
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පටුන 

ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන

අයවයරන අබයාපජ්යඣන  රිත්වා විහරාමි. යසො යච අහං, බ්රාහ්මණ, 

එවංභූයතො චඞ්කමාමි, බ්රහ්මා යම එයසො තස්මිං සමයය චඞ්කයමො යහොති.

යසො යච අහං, බ්රාහ්මණ, එවංභූයතො තිට්ඨාමි…යප.… නිසීොමි…යප.…

යසයයං කප්යපමි, බ්රහ්මං යම එතං තස්මිං සමයය උච්චාසයනමහාසයනං

යහොති.ඉෙංයඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මංඋච්චාසයනමහාසයනං, යස්සාහංඑතරහි
නිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ය ොතම, අබ්භුතං, යභො ය ොතම! යකො චඤ්යඤො
එවරූපස්ස බ්රහ්මස්ස උච්චාසයනමහාසයනස්ස නිකාමලාභී භවිස්සති 

අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, අඤ්ඤත්රයභොතාය ොතයමන! 

‘‘කතමං පන තං, යභො ය ොතම, අරියං උච්චාසයනමහාසයනං, යස්ස

භවංය ොතයමො එතරහිනිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’ති? ‘‘ඉධාහං, 

බ්රාහ්මණ, යං ාමංවානි මං වාඋපනිස්සායවිහරාමි, යසොපුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වාපත්තචීවරමාොයතයමව ාමංවා නි මංවාපිණ්ඩායපවිසාමි.
යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො වනන්තඤ්යඤව පවිසාමි. යසො
යයෙවතත්ථයහොන්තිතිණානිවාපණ්ණානිවාතානිඑකජ්ඣංසඞ්ඝරිත්වා 
නිසීොමි පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො එවං ජානාමි – ‘රාය ො යම පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො

තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො; යෙොයසො යම
පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං

අනුප්පාෙධම්යමො; යමොයහො යමපහීයනොඋච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතො 

අනභාවඞ්කයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො’. යසො යච අහං, බ්රාහ්මණ, 

එවංභූයතො චඞ්කමාමි, අරියයො යම එයසොතස්මිං සමයය චඞ්කයමො යහොති.

යසො යච අහං, බ්රාහ්මණ, එවංභූයතො තිට්ඨාමි…යප.… නිසීොමි…යප.…

යසයයං කප්යපමි, අරියං යම එතං තස්මිං සමයය උච්චාසයනමහාසයනං

යහොති.ඉෙංයඛො, බ්රාහ්මණ, අරියංඋච්චාසයනමහාසයනං, යස්සාහංඑතරහි
නිකාමලාභීඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ය ොතම, අබ්භුතං, යභො ය ොතම! යකො චඤ්යඤො
එවරූපස්ස අරියස්ස උච්චාසයනමහාසයනස්ස නිකාමලාමී භවිස්සති

අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, අඤ්ඤත්රයභොතාය ොතයමන! 

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

යභො ය ොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 

මූළ්හස්ස වාමග් ංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය

– ‘චක්ඛුමන්යතොරූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං යඛො යභොතා ය ොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එයත මයං භවන්තං ය ොතමං
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සරණං  ච්ඡාමධම්මඤ්චිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසයකයනොභවංය ොතයමො
ධායරතුඅජ්ජතග්ය පාණුයපයතසරණං යත’’ති.තතියං. 

4. සරභසුත්තං 

65. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයට 
පබ්බයත. යතන යඛො පන සමයයන සරයභො නාම පරිබ්බාජයකො
අචිරපක්කන්යතො යහොති ඉමස්මා ධම්මවිනයා. යසො රාජ යහ පරිසති 

[පරිසතිං (සී. .).)] එවං වාචං භාසති – ‘‘අඤ්ඤායතො මයා සමණානං
සකයපුත්තිකානංධම්යමො.අඤ්ඤායචපනාහං සමණානංසකයපුත්තිකානං
ධම්මං එවාහං තස්මා ධම්මවිනයා අපක්කන්යතො’’ති. අථ යඛො සම්බහුලා
ිකක්ඛූ පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය රාජ හං පිණ්ඩාය
පවිසිංසු. අස්යසොසුං යඛො යත ිකක්ඛූ සරභස්ස පරිබ්බාජකස්ස රාජ යහ

පරිසති එවං වාචං භාසමානස්ස – ‘‘අඤ්ඤායතො මයා සමණානං
සකයපුත්තිකානංධම්යමො.අඤ්ඤායචපනාහංසමණානං සකයපුත්තිකානං
ධම්මංඑවාහංතස්මාධම්මවිනයාඅපක්කන්යතො’’ති. 

අථ යඛො යත ිකක්ඛූ රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 

පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයත

ිකක්ඛූ භ වන්තං එතෙයවොචුං – ‘‘සරයභො නාම, භන්යත, පරිබ්බාජයකො
අචිරපක්කන්යතො ඉමස්මා ධම්මවිනයා. යසො රාජ යහ පරිසති එවං වාචං
භාසති–‘අඤ්ඤායතොමයාසමණානංසකයපුත්තිකානංධම්යමො. අඤ්ඤාය
ච පනාහං සමණානං සකයපුත්තිකානං ධම්මං එවාහං තස්මා ධම්මවිනයා 

අපක්කන්යතො’ති.සාධුභන්යත, භ වායයනසිප්පිනිකාතීරං [සප්පිනිකාතීරං

(සී. .).), සප්පිනියා තීරං (සයා. කං.)] පරිබ්බාජකාරායමො යයන සරයභො
පරිබ්බාජයකොයතනුපසඞ්කමතුඅනුකම්පං උපාොයා’’ති.අධිවායසසිභ වා
තුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන 
සිප්පිනිකාතීරං පරිබ්බාජකාරායමො යයන සරයභො පරිබ්බාජයකො

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො

භ වාසරභං පරිබ්බාජකංඑතෙයවොච–‘‘සච්චංකිරත්වං, සරභ, එවංවයෙසි
– ‘අඤ්ඤායතො මයා සමණානං සකයපුත්තිකානං ධම්යමො. අඤ්ඤාය ච
පනාහං සමණානං සකයපුත්තිකානං ධම්මං එවාහං තස්මා ධම්මවිනයා

අපක්කන්යතො’’’ති? එවංවුත්යතසරයභොපරිබ්බාජයකොතුණ්හී අයහොසි. 

දුතියම්පියඛො, භ වාසරභං පරිබ්බාජකං එතෙයවොච – ‘‘වයෙහි, සරභ, 

කින්ති යත අඤ්ඤායතො සමණානං සකයපුත්තිකානං ධම්යමො? සයච යත

අපරිපූරං භවිස්සති, අහං පරිපූයරස්සාමි. සයච පන යත පරිපූරං භවිස්සති, 
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අහං අනුයමොදිස්සාමී’’ති. දුතියම්පි යඛො සරයභො පරිබ්බාජයකො තුණ්හී
අයහොසි. 

තතියම්පි යඛො භ වා සරභං පරිබ්බාජකං එතෙයවොච – (‘‘යයො [මයා
(සයා.කං..).)] යඛොසරභපඤ්ඤායතිසමණානං සකයපුත්තිකානංධම්යමො) 

[( ) සී. යපොත්ථයක නත්ථි] ‘‘වයෙහි, සරභ, කින්ති යත අඤ්ඤායතො

සමණානං සකයපුත්තිකානං ධම්යමො? සයච යත අපරිපූරං භවිස්සති, අහං

පරිපූයරස්සාමි. සයච පන යත පරිපූරං භවිස්සති, අහං අනුයමොදිස්සාමී’’ති.
තතියම්පියඛොසරයභොපරිබ්බාජයකොතුණ්හී අයහොසි. 

අථ යඛො යත පරිබ්බාජකා සරභං පරිබ්බාජකං එතෙයවොචුං – ‘‘යයෙව

යඛො ත්වං, ආවුයසොසරභ, සමණංය ොතමංයායචයයාසිතයෙවයතසමයණො

ය ොතයමොපවායරති.වයෙහාවුයසො සරභ, කින්තියතඅඤ්ඤායතොසමණානං

සකයපුත්තිකානං ධම්යමො? සයච යත අපරිපූරං භවිස්සති, සමයණො

ය ොතයමො පරිපූයරස්සති. සයච පන යත පරිපූරං භවිස්සති, සමයණො
ය ොතයමො අනුයමොදිස්සතී’’ති. එවං වුත්යත සරයභො පරිබ්බාජයකො
තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො පජ්ඣායන්යතො
අප්පටිභායනොනිසීදි. 

අථ යඛො භ වා සරභං පරිබ්බාජකං තුණ්හීභූතං මඞ්කුභූතං
පත්තක්ඛන්ධං අයධොමුඛං පජ්ඣායන්තං අප්පටිභානං විදිත්වා යත 
පරිබ්බාජයකඑතෙයවොච– 

‘‘යයො යඛො මං, පරිබ්බාජකා [පරිබ්බාජයකො (.). ක.)], එවං වයෙයය –

‘සම්මාසම්බුද්ධස්සයතපටිජානයතොඉයමධම්මා අනිකසම්බුද්ධා’ති, තමහං 
තත්ථ සාධුකං සමනුයුඤ්යජයයංසමනු ායහයයංසමනුභායසයයං.යසොවත
මයා සාධුකං සමනුයුඤ්ජියමායනො සමනු ාහියමායනො සමනුභාසියමායනො
අට්ඨානයමතං අනවකායසො යං යසො තිණ්ණං ඨානානං නාඤ්ඤතරං 

[අඤ්ඤතරං (ක.)] ඨානංනි ච්යඡයය, අඤ්යඤනවාඅඤ්ඤං පටිචරිස්සති, 

බහිද්ධා කථං අපනායමස්සති, යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච 

පාතුකරිස්සති, තුණ්හීභූයතොමඞ්කුභූයතො [තුණ්හීභූයතොවා මඞ්කුභූයතො (සී.

සයා. කං.), තුණ්හීභූයතො වා මඞ්කුභූයතො වා (.).)] පත්තක්ඛන්යධො

අයධොමුයඛොපජ්ඣායන්යතො අප්පටිභායනොනිසීදිස්සති, යසයයථාපිසරයභො 
පරිබ්බාජයකො. 

‘‘යයො යඛො මං, පරිබ්බාජකා, එවං වයෙයය – ‘ඛීණාසවස්ස යත

පටිජානයතො ඉයම ආසවා අපරික්ඛීණා’ති, තමහං තත්ථ සාධුකං
සමනුයුඤ්යජයයං සමනු ායහයයං සමනුභායසයයං. යසො වතමයා සාධුකං
සමනුයුඤ්ජියමායනොසමනු ාහියමායනොසමනුභාසියමායනො අට්ඨානයමතං

අනවකායසො යං යසො තිණ්ණං ඨානානං නාඤ්ඤතරං ඨානං නි ච්යඡයය, 
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පටුන 

අඤ්යඤන වා අඤ්ඤං පටිචරිස්සති, බහිද්ධා කථං අපනායමස්සති, 

යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකරිස්සති, තුණ්හීභූයතො
මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛො පජ්ඣායන්යතො අප්පටිභායනො

නිසීදිස්සති, යසයයථාපිසරයභොපරිබ්බාජයකො. 

‘‘යයො යඛො මං, පරිබ්බාජකා, එවං වයෙයය – ‘යස්ස යඛො පන යත

අත්ථාය ධම්යමො යෙසියතො, යසො න නියයාති තක්කරස්ස සම්මා

දුක්ඛක්ඛයායා’ති, තමහංතත්ථ සාධුකංසමනුයුඤ්යජයයංසමනු ායහයයං
සමනුභායසයයං. යසො වත මයා සාධුකං සමනුයුඤ්ජියමායනො
සමනු ාහියමායනොසමනුභාසියමායනොඅට්ඨානයමතංඅනවකායසොයංයසො

තිණ්ණං ඨානානංනාඤ්ඤතරංඨානංනි ච්යඡයය, අඤ්යඤනවා අඤ්ඤං

පටිචරිස්සති, බහිද්ධා කථං අපනායමස්සති, යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්ච පාතුකරිස්සති, තුණ්හීභූයතො මඞ්කුභූයතො පත්තක්ඛන්යධො

අයධොමුයඛොපජ්ඣායන්යතො අප්පටිභායනො නිසීදිස්සති, යසයයථාපිසරයභො
පරිබ්බාජයකො’’ති. අථ යඛො භ වා සිප්පිනිකාතීයර පරිබ්බාජකාරායම
තික්ඛත්තුංසීහනාෙංනදිත්වායවහාසංපක්කාමි. 

අථ යඛො යත පරිබ්බාජකා අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො සරභං

පරිබ්බාජකං සමන්තයතො වාචායසන්නියතොෙයකන [වාචාසත්තියතොෙයකන

(සී.)] සඤ්ජම්භරිමකංසු [සඤ්චුම්භරිමකංසු(.)., පෙ.නි.1.421) සං.නි.2.243

උපරිපායඨො විය] – ‘‘යසයයථාපි, ආවුයසොසරභ, බ්රහාරඤ්යඤජරසිඞ් ායලො

‘සීහනාෙං නදිස්සාමී’තිසිඞ් ාලකංයයව [යස ාලකංයයව(සී.සයා.කං. .).)] 

නෙති, යභරණ්ඩකංයයව නෙති [යභෙණ්ඩකං (ක.)]; එවයමවං යඛො ත්වං, 

ආවුයසොසරභ, අඤ්ඤයත්රවසමයණනය ොතයමන ‘සීහනාෙංනදිස්සාමී’ති 

සිඞ් ාලකංයයවනෙසියභරණ්ඩකංයයවනෙසි.යසයයථාපි, ආවුයසොසරභ, 

අම්බුකසඤ්චරී [අම්බකමද්ෙරී (සී.)] ‘පුරිසකරවිතං [ඵුස්සකරවිතං (සී.), 

පුස්සකරවිතං(සයා.කං..).)] රවිස්සාමී’තිඅම්බුකසඤ්චරිරවිතංයයවරවති; 

එවයමවං යඛො ත්වං, ආවුයසො සරභ, අඤ්ඤයත්රව සමයණන ය ොතයමන

‘පුරිසකරවිතං රවිස්සාමී’ති, අම්බුකසඤ්චරිරවිතංයයව රවසි. යසයයථාපි, 

ආවුයසොසරභ, උසයභොසුඤ්ඤායය ොසාලාය ම්භීරංනදිතබ්බංමඤ්ඤති; 

එවයමවං යඛො ත්වං, ආවුයසො සරභ, අඤ්ඤයත්රව සමයණන ය ොතයමන
 ම්භීරං නදිතබ්බං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො යත පරිබ්බාජකා සරභං
පරිබ්බාජකං සමන්තයතො වාචායසන්නියතොෙයකන සඤ්ජම්භරිමකංසූති.
චතුත්ථං. 

5. යකසමුත්තිසුත්තං 

66. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වායකොසයලසුචාරිකංචරමායනො

මහතා ිකක්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනයකසමුත්තං [යකසපුත්තං(සී.සයා. කං.
.).)] නාම කාලාමානං නි යමො තෙවසරි. අස්යසොසුං යඛො යකසමුත්තියා

කාලාමා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, ය ොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා 
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පබ්බජියතො යකසමුත්තංඅනුප්පත්යතො.තංයඛොපනභවන්තංය ොතමංඑවං
කලයායණොකිත්තිසද්යෙො අබ්භුග් යතො – ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.…සාධු
යඛොපනතථාරූපානංඅරහතංෙස්සනං යහොතී’’’ති. 

අථ යඛො යකසමුත්තියා කාලාමා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 

උපසඞ්කමිත්වාඅප්යපකච්යචභ වන්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදිංසු, 

අප්යපකච්යච භ වතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු, සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං

වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු, අප්යපකච්යචයයනභ වායතනඤ්ජලිං

පණායමත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච නාමය ොත්තං සායවත්වා

එකමන්තං නිසීදිංසු, අප්යපකච්යච තුණ්හීභූතා එකමන්තං නිසීදිංසු.
එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත යකසමුත්තියා කාලාමා භ වන්තං
එතෙයවොචුං– 

‘‘සන්ති, භන්යත, එයකසමණබ්රාහ්මණායකසමුත්තංආ ච්ඡන්ති. යත

සකංයයව වාෙං පෙයපන්ති යජොයතන්ති, පරප්පවාෙං පන ඛුංයසන්ති

වම්යභන්ති පරිභවන්තිඔමක්ඛිං [ඔපපක්ඛිං (සී. සයා.කං. .).), ඔමක්ඛිකං 

(ක.)] කයරොන්ති. අපයරපි, භන්යත, එයක සමණබ්රාහ්මණා යකසමුත්තං

ආ ච්ඡන්ති. යතපි සකංයයව වාෙං පෙයපන්ති යජොයතන්ති, පරප්පවාෙං පන

ඛුංයසන්ති වම්යභන්ති පරිභවන්ති ඔමක්ඛිං කයරොන්ති. යතසං යනො, 

භන්යත, අම්හාකං යහොයතව කඞ්ඛා යහොති විචිකිච්ඡා – ‘යකො සු නාම

ඉයමසං භවතං සමණබ්රාහ්මණානං සච්චං ආහ, යකො මුසා’’’ති? ‘‘අලඤ්හි

යවො, කාලාමා, කඞ්ඛිතුංඅලංවිචිකිච්ඡිතුං.කඞ්ඛනීයයවපන [කඞ්ඛනීයයව 

චපන(සංයුත්තනිකායය)] යවොඨායනවිචිකිච්ඡාඋප්පන්නා’’. 

‘‘එථතුම්යහ, කාලාමා, මාඅනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, 

මා පිටකසම්පොයනන, මා තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා

ආකාරපරිවිතක්යකන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා

සමයණොයනො  රූති.යොතුම්යහ, කාලාමා, අත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයම

ධම්මා අකුසලා, ඉයම ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤු රහිතා, ඉයම

ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා [සමාදිණ්ණා (ක.)] අහිතාය දුක්ඛාය

සංවත්තන්තී’’’ති, අථ තුම්යහ, කාලාමා, පජයහයයාථ. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, යලොයභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං 

උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිහිතායවාඅහිතායවා’’ති? 

‘‘අහිතාය, භන්යත’’. 

‘‘ලුද්යධො පනායං, කාලාමා, පුරිසපුග් යලො යලොයභන අිකභූයතො 

පරියාදින්නචිත්යතොපාණම්පිහනති, අදින්නම්පිආදියති, පරොරම්පි ච්ඡති, 

මුසාපි භණති, පරම්පි තථත්තාය [තෙත්ථාය (ක.)] සමාෙයපති, යං ස [යං
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තස්ස (ක.) අනන්තරසුත්යත පන ‘‘යං’ ස’’ ඉත්යවව සබ්බත්ථපි දිස්සති] 
යහොතිපෙඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, යෙොයසො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං 

උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිහිතායවාඅහිතායවා’’ති? 

‘‘අහිතාය, භන්යත’’. 

‘‘දුට්යඨො පනායං, කාලාමා, පුරිසපුග් යලො යෙොයසන අිකභූයතො 

පරියාදින්නචිත්යතො පාණම්පි හනති [හන්ති (සී. .).)], අදින්නම්පි ආදියති, 

පරොරම්පි ච්ඡති, මුසාපිභණති, පරම්පි තථත්තායසමාෙයපති, යංසයහොති
පෙඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, යමොයහො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං

උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිහිතායවාඅහිතායවා’’ති? 

‘‘අහිතාය, භන්යත’’. 

‘‘මූළ්යහො පනායං, කාලාමා, පුරිසපුග් යලො යමොයහන අිකභූයතො

පරියාදින්නචිත්යතොපාණම්පිහනති, අදින්නම්පිආදියති, පරොරම්පි  ච්ඡති, 

මුසාපිභණති, පරම්පිතථත්තායසමාෙයපති, යංසයහොතිපෙඝරත්තංඅහිතාය 
දුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, කාලාමා, ඉයමධම්මාකුසලාවාඅකුසලා වා’’ති? 

‘‘අකුසලා, භන්යත’’. 

‘‘සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජාවා’’ති? 

‘‘සාවජ්ජා, භන්යත’’. 

‘‘විඤ්ඤු රහිතාවාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාවා’’ති? 

‘‘විඤ්ඤු රහිතා, භන්යත’’. 

‘‘සමත්තාසමාදින්නාඅහිතායදුක්ඛායසංවත්තන්ති, යනොවා? කථං වා 

[කථංවායවො(?)] එත්ථයහොතී’’ති? 
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‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති. එවං
යනොඑත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉතියඛො, කාලාමා, යංතංඅයවොචුම්හා [අයවොචුම්හ (සී.සයා.කං..).)

අ.නි.4.193] – ‘එථතුම්යහ, කාලාමා!මාඅනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා

ඉතිකිරාය, මා පිටකසම්පොයනන, මා තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා

ආකාරපරිවිතක්යකන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා
සමයණොයනො රූති.යොතුම්යහකාලාමාඅත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයම

ධම්මා අකුසලා, ඉයම ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤු රහිතා, ඉයම

ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්යහ, 

කාලාමා, පජයහයයාථා’ති, ඉතියංතං වුත්තං, ඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘එථතුම්යහ, කාලාමා, මාඅනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, 

මා පිටකසම්පොයනන, මා තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා

ආකාරපරිවිතක්යකන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා

සමයණොයනො  රූති.යොතුම්යහ, කාලාමා, අත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයම

ධම්මාකුසලා, ඉයමධම්මා අනවජ්ජා, ඉයමධම්මාවිඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයම

ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තී’ති, අථ තුම්යහ, 

කාලාමා, උපසම්පජ්ජවිහයරයයාථ. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, අයලොයභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං 

උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිහිතායවාඅහිතායවා’’ති? 

‘‘හිතාය, භන්යත’’. 

‘‘අලුද්යධො පනායං, කාලාමා, පුරිසපුග් යලො යලොයභන අනිකභූයතො 

අපරියාදින්නචිත්යතො යනව පාණංහනති, නඅදින්නංආදියති, නපරොරං

 ච්ඡති, න මුසා භණති, න පරම්පි තථත්තාය සමාෙයපති, යං ස යහොති
පෙඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, කාලාමා, අයෙොයසො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං 
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති…යප.… අයමොයහො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති…යප.…හිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘එවංභන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, කාලාමා, ඉයමධම්මාකුසලාවාඅකුසලා වා’’ති? 

‘‘කුසලා, භන්යත’’. 
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‘‘සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජාවා’’ති? 

‘‘අනවජ්ජා, භන්යත’’. 

‘‘විඤ්ඤු රහිතාවාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාවා’’ති? 

‘‘විඤ්ඤුප්පසත්ථා, භන්යත’’. 

‘‘සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති යනො වා? කථං වා

එත්ථයහොතී’’ති? 

‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා හිතායසුඛායසංවත්තන්ති. එවං යනො 
එත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉතියඛො, කාලාමා, යංතං අයවොචුම්හා – ‘එථතුම්යහ, කාලාමා! මා 

අනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පිටකසම්පොයනන, මා

තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා ආකාරපරිවිතක්යකන, මා

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා සමයණොයනො රූති.යො

තුම්යහ, කාලාමා, අත්තනාව ජායනයයාථ – ඉයම ධම්මා කුසලා, ඉයම 

ධම්මා අනවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයම ධම්මා සමත්තා

සමාදින්නා හිතායසුඛායසංවත්තන්තීති, අථතුම්යහ, කාලාමා, උපසම්පජ්ජ 

විහයරයයාථා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘ස යඛො යසො [යයො යඛො (ක.)], කාලාමා, අරියසාවයකො එවං
වි තාිකජ්යඣො වි තබයාපායෙො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පතිස්සයතො 

[සයතො (ක.)] යමත්තාසහ යතනයචතසාඑකංදිසං රිත්වාවිහරති, තථා 

දුතියං, තථා තතියං, තථා චතුත්ථං, ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන
මහග් යතන අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යඣන  රිත්වා විහරති.
කරුණාසහ යතන යචතසා…යප.… මුදිතාසහ යතන යචතසා…යප.… 

උයපක්ඛාසහ යතනයචතසාඑකංදිසං රිත්වාවිහරති, තථා දුතියං, තථා

තතියං, තථා චතුත්ථං, ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකංඋයපක්ඛාසහ යතනයචතසාවිපුයලනමහග් යතන
අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යඣන  රිත්වාවිහරති. 

‘‘ස [සයච(ක.)] යඛො යසො, කාලාමා, අරියසාවයකොඑවංඅයවරචිත්යතො
එවං අබයාපජ්ඣචිත්යතො එවං අසංකිලිට්ඨචිත්යතො එවං විසුද්ධචිත්යතො.
තස්ස දිට්යඨව ධම්යම චත්තායරො අස්සාසා අධි තා යහොන්ති. ‘සයච යඛො

පන අත්ථි පයරො යලොයකො, අත්ථි සුකතදුක්කටානං [සුකටදුක්කටානං (සී.

සයා. කං. .).)] කම්මානං  ලං විපායකො, අථාහං [ඨානමහං (සී. .).), 
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ඨානයමතංයයනාහං(සයා.කං.)] කායස්සයභොපරංමරණාසු තිංසග් ං

යලොකංඋපපජ්ජිස්සාමී’ති, අයමස්සපඨයමො අස්සායසොඅධි යතොයහොති. 

‘‘‘සයච යඛො පන නත්ථි පයරො යලොයකො, නත්ථි සුකතදුක්කටානං

කම්මානං ලංවිපායකො, අථාහං [ඉධාහං(සී.සයා. කං..).)] දිට්යඨවධම්යම

අයවරං අබයාපජ්ඣං අනීඝං සුඛිං [සුඛං (සී.), සුඛී (සයා. කං.)] අත්තානං

පරිහරාමී’ති, අයමස්ස දුතියයොඅස්සායසොඅධි යතොයහොති. 

‘‘‘සයච යඛො පන කයරොයතො කරීයති පාපං, න යඛො පනාහං කස්සචි
පාපං යචයතමි. අකයරොන්තං යඛො පන මං පාපකම්මං කුයතො දුක්ඛං

ඵුසිස්සතී’ති, අයමස්සතතියයො අස්සායසොඅධි යතොයහොති. 

‘‘‘සයච යඛො පන කයරොයතො න කරීයති පාපං, අථාහං උභයයයනව

විසුද්ධං අත්තානංසමනුපස්සාමී’ති, අයමස්සචතුත්යථොඅස්සායසොඅධි යතො
යහොති. 

‘‘ස යඛො යසො, කාලාමා, අරියසාවයකො එවං අයවරචිත්යතො එවං 
අබයාපජ්ඣචිත්යතො එවං අසංකිලිට්ඨචිත්යතො එවං විසුද්ධචිත්යතො. තස්ස
දිට්යඨව ධම්යමඉයමචත්තායරොඅස්සාසාඅධි තායහොන්තී’’ති. 

‘‘එවයමතං, භ වා, එවයමතං, සු ත! ස යඛො යසො, භන්යත, 
අරියසාවයකො එවං අයවරචිත්යතො එවං අබයාපජ්ඣචිත්යතො එවං
අසංකිලිට්ඨචිත්යතො එවංවිසුද්ධචිත්යතො.තස්සදිට්යඨවධම්යම චත්තායරො

අස්සාසා අධි තා යහොන්ති. ‘සයච යඛො පන අත්ථි පයරො යලොයකො, අත්ථි

සුකතදුක්කටානං කම්මානං  ලං විපායකො, අථාහං කායස්ස යභො පරං

මරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජිස්සාමී’ති, අයමස්සපඨයමොඅස්සායසො
අධි යතොයහොති. 

‘‘‘සයච යඛො පන නත්ථි පයරො යලොයකො, නත්ථි සුකතදුක්කටානං

කම්මානං  ලං විපායකො, අථාහං දිට්යඨව ධම්යම අයවරං අබයාපජ්ඣං

අනීඝං සුඛිං අත්තානං පරිහරාමී’ති, අයමස්ස දුතියයො අස්සායසො අධි යතො
යහොති. 

‘‘සයච යඛො පනකයරොයතොකරීයති පාපං, නයඛො පනාහං –කස්සචි

පාපං යචයතමි, අකයරොන්තං යඛො පන මං පාපකම්මං කුයතො දුක්ඛං

ඵුසිස්සතී’ති, අයමස්සතතියයො අස්සායසොඅධි යතොයහොති. 

‘‘‘සයච යඛො පන කයරොයතො න කරීයති පාපං, අථාහං උභයයයනව

විසුද්ධංඅත්තානංසමනුපස්සාමී’ති, අයමස්සචතුත්යථොඅස්සායසොඅධි යතො 
යහොති. 
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‘‘ස යඛො යසො, භන්යත, අරියසාවයකො එවං අයවරචිත්යතො එවං 
අබයාපජ්ඣචිත්යතො එවං අසංකිලිට්ඨචිත්යතො එවං විසුද්ධචිත්යතො. තස්ස
දිට්යඨව ධම්යමඉයමචත්තායරොඅස්සාසාඅධි තායහොන්ති. 

‘‘අිකක්කන්තං, භන්යත…යප.… එයත මයං, භන්යත, භ වන්තං

සරණං  ච්ඡාමධම්මඤ්චිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසයකයනො, භන්යත, භ වා
ධායරතුඅජ්ජතග්ය  පාණුයපයතසරණං යත’’ති.පඤ්චමං. 

6. සාළ්හසුත්තං 

67. එවංයමසුතං–එකංසමයංආයස්මානන්ෙයකොසාවත්ථියං විහරති
පුබ්බාරායමමි ාරමාතුපාසායෙ.අථයඛොසාළ්යහොචමි ාරනත්තාසායණොච 

යසඛුනියනත්තා [යරොහයණො ච යපඛුණියනත්තා (සී. සයා. කං. .).)] 

යයනායස්මා නන්ෙයකො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
නන්ෙකං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නං යඛො 
සාළ්හංමි ාරනත්තාරංආයස්මානන්ෙයකොඑතෙයවොච– 

‘‘එථතුම්යහ, සාළ්හා, මා අනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, 

මා පිටකසම්පොයනන, මා තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා

ආකාරපරිවිතක්යකන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා

සමයණො යනො  රූති. යො තුම්යහ, සාළ්හා, අත්තනාව ජායනයයාථ ‘ඉයම

ධම්මා අකුසලා, ඉයම ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤු රහිතා, ඉයම

ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’ති, අථ තුම්යහ
සාළ්හාපජයහයයාථ. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථියලොයභො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අිකජ්ඣාති යඛො අහං, සාළ්හා, එතමත්ථං වොමි. ලුද්යධො යඛො අයං, 

සාළ්හා, අිකජ්ඣාලුපාණම්පිහනති, අදින්නම්පිආදියති, පරොරම්පි ච්ඡති, 

මුසාපිභණති, පරම්පිතථත්තායසමාෙයපති, යංසයහොතිපෙඝරත්තංඅහිතාය 
දුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථි යෙොයසො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘බයාපායෙොති යඛො අහං, සාළ්හා, එතමත්ථං වොමි. දුට්යඨො යඛො අයං, 

සාළ්හා, බයාපන්නචිත්යතොපාණම්පිහනති, අදින්නම්පිආදියති, පරොරම්පි 
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 ච්ඡති, මුසාපිභණති, පරම්පිතථත්තායසමාෙයපති, යංසයහොතිපෙඝරත්තං
අහිතාය දුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථියමොයහො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අවිජ්ජාති යඛො අහං, සාළ්හා, එතමත්ථං වොමි. මූළ්යහො යඛො අයං, 

සාළ්හා, අවිජ්ජා යතො පාණම්පි හනති, අදින්නම්පි ආදියති, පරොරම්පි

 ච්ඡති, මුසාපිභණති, පරම්පිතථත්තායසමාෙයපති, යංසයහොතිපෙඝරත්තං 
අහිතායදුක්ඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, ඉයමධම්මාකුසලාවාඅකුසලා වා’’ති? 

‘‘අකුසලා, භන්යත’’. 

‘‘සාවජ්ජා වාඅනවජ්ජාවා’’ති? 

‘‘සාවජ්ජා, භන්යත’’. 

‘‘විඤ්ඤු රහිතාවාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාවා’’ති? 

‘‘විඤ්ඤු රහිතා, භන්යත’’. 

‘‘සමත්තාසමාදින්නාඅහිතායදුක්ඛායසංවත්තන්ති, යනොවා? කථං වා

එත්ථයහොතී’’ති? 

‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති. එවං
යනොඑත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉති යඛො, සාළ්හා, යං තං අයවොචුම්හා – ‘එථ තුම්යහ, සාළ්හා, මා 

අනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පිටකසම්පොයනන, මා

තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා ආකාරපරිවිතක්යකන, මා

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා සමයණොයනො රූති.යො

තුම්යහ, සාළ්හා, අත්තනාව ජායනයයාථ – ඉයම ධම්මා අකුසලා, ඉයම

ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤු රහිතා, ඉයම ධම්මා සමත්තා

සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්යහ, සාළ්හා, 

පජයහයයාථා’ති, ඉතියංතං වුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 
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‘‘එථතුම්යහ, සාළ්හා, මා අනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, 

මා පිටකසම්පොයනන, මා තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා

ආකාරපරිවිතක්යකන, මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා

සමයණොයනො රූති.යොතුම්යහ, සාළ්හා, අත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයම

ධම්මාකුසලා, ඉයමධම්මාඅනවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයම

ධම්මා සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තී’ති, අථ තුම්යහ, 

සාළ්හා, උපසම්පජ්ජවිහයරයයාථ. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථිඅයලොයභො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අනිකජ්ඣාති යඛොඅහං, සාළ්හා, එතමත්ථං වොමි.අලුද්යධොයඛොඅයං, 

සාළ්හා, අනිකජ්ඣාලුයනවපාණංහනති, නඅදින්නංආදියති, න පරොරං

 ච්ඡති, න මුසා භණති, පරම්පි න තථත්තාය සමාෙයපති, යං ස යහොති
පෙඝරත්තං හිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථිඅයෙොයසො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘අබයාපායෙොතියඛොඅහං, සාළ්හා, එතමත්ථංවොමි.අදුට්යඨොයඛො අයං, 

සාළ්හා, අබයාපන්නචිත්යතො යනව පාණං හනති, න අදින්නං ආදියති, න

පරොරං  ච්ඡති, න මුසා භණති, පරම්පි න තථත්තාය සමාෙයපති, යං ස
යහොතිපෙඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, අත්ථිඅයමොයහො’’ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘විජ්ජාති යඛො අහං, සාළ්හා, එතමත්ථං වොමි. අමූළ්යහො යඛො අයං, 

සාළ්හා, විජ්ජා යතො යනව පාණං හනති, න අදින්නංආදියති, න පරොරං

 ච්ඡති, න මුසා භණති, පරම්පි න තථත්තාය සමාෙයපති, යං ස යහොති
පෙඝරත්තං හිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, සාළ්හා, ඉයමධම්මාකුසලාවාඅකුසලා වා’’ති? 
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‘‘කුසලා, භන්යත’’. 

‘‘සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජාවා’’ති? 

‘‘අනවජ්ජා, භන්යත’’. 

‘‘විඤ්ඤු රහිතාවාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාවා’’ති? 

‘‘විඤ්ඤුප්පසත්ථා, භන්යත’’. 

‘‘සමත්තා සමාදින්නා හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති, යනො වා? කථං වා 

එත්ථයහොතී’’ති? 

‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා හිතායසුඛාය සංවත්තන්තීති.එවංයනො
එත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉති යඛො, සාළ්හා, යං තං අයවොචුම්හා – ‘එථ තුම්යහ, සාළ්හා, මා 

අනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පිටකසම්පොයනන, මා

තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා ආකාරපරිවිතක්යකන, මා

දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා සමයණොයනො රූති.යො

තුම්යහ, සාළ්හා, අත්තනාවජායනයයාථ–ඉයමධම්මාකුසලා, ඉයම ධම්මා

අනවජ්ජා, ඉයමධම්මාවිඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයමධම්මාසමත්තාසමාදින්නා 

පෙඝරත්තං හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්යහ, සාළ්හා, උපසම්පජ්ජ

විහයරයයාථා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘ස යඛො යසො, සාළ්හා, අරියසාවයකො එවං වි තාිකජ්යඣො
වි තබයාපායෙො අසම්මූළ්යහො සම්පජායනො පතිස්සයතො යමත්තාසහ යතන
යචතසා…යප.… කරුණා…යප.… මුදිතා…යප.… උයපක්ඛාසහ යතන

යචතසාඑකංදිසං රිත්වාවිහරති, තථාදුතියං, තථාතතියං, තථා චතුත්ථං, 
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං 
උයපක්ඛාසහ යතන යචතසා විපුයලන මහග් යතන අප්පමායණන
අයවයරන අබයාපජ්යඣන  රිත්වා විහරති. යසො එවං පජානාති – ‘අත්ථි

ඉෙං, අත්ථි හීනං, අත්ථි පණීතං, අත්ථි ඉමස්ස සඤ්ඤා තස්ස උත්තරි 

[උත්තරිං (සී. සයා. කං. .).)] නිස්සරණ’න්ති. තස්ස එවං ජානයතො එවං

පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 

අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති; විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං යහොති.

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

‘‘යසො එවං පජානාති – ‘අහු පුබ්යබ යලොයභො, තෙහු අකුසලං, යසො

එතරහි නත්ථි, ඉච්යචතංකුසලං; අහුපුබ්යබයෙොයසො…යප.…අහුපුබ්යබ
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යමොයහො, තෙහු අකුසලං, යසො එතරහි නත්ථි, ඉච්යචතං කුසල’න්ති. යසො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතිභූයතො සුඛප්පටිසංයවපෙ
බ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කථාවත්ථුසුත්තං 

68. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, කථාවත්ථූනි. කතමානි තීණි? අතීතං වා, 

ිකක්ඛයව, අද්ධානං ආරබ්භ කථං කයථයය – ‘එවං අයහොසි

අතීතමද්ධාන’න්ති.අනා තං වා, ිකක්ඛයව, අද්ධානංආරබ්භකථංකයථයය

–‘එවංභවිස්සතිඅනා තමද්ධාන’න්ති. එතරහිවා, ිකක්ඛයව, පච්චුප්පන්නං
අද්ධානං ආරබ්භ කථං කයථයය – ‘එවං යහොති එතරහි

පච්චුප්පන්නමද්ධාන’’’න්ති [එවංඑතරහි පච්චුප්පන්නන්ති(සී..).ක.), එවං

යහොතිඑතරහිපච්චුප්පන්නන්ති(සයා. කං.)]. 

‘‘කථාසම්පයයොය න, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයවදිතබ්යබොයදිවාකච්යඡො 

යදිවාඅකච්යඡොති.සචායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොපඤ්හංපුට්යඨොසමායනො

එකංසබයාකරණීයං පඤ්හංනඑකංයසනබයාකයරොති, විභජ්ජබයාකරණීයං

පඤ්හංන විභජ්ජබයාකයරොති, පටිපුච්ඡාබයාකරණීයංපඤ්හංනපටිපුච්ඡා

බයාකයරොති, ඨපනීයං පඤ්හංනඨයපති [ථපනීයංපඤ්හංනථයපති(ක.)], 

එවං සන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො අකච්යඡො යහොති. සයච පනායං, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලො පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො එකංසබයාකරණීයං පඤ්හං

එකංයසන බයාකයරොති, විභජ්ජබයාකරණීයං පඤ්හං විභජ්ජ බයාකයරොති, 

පටිපුච්ඡාබයාකරණීයං පඤ්හං පටිපුච්ඡා බයාකයරොති, ඨපනීයං පඤ්හං

ඨයපති, එවංසන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොකච්යඡො යහොති. 

‘‘කථාසම්පයයොය න, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයවදිතබ්යබොයදිවාකච්යඡො 

යදිවාඅකච්යඡොති.සචායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොපඤ්හංපුට්යඨොසමායනො
ඨානාඨායන න සණ්ඨාති පරිකප්යප න සණ්ඨාති අඤ්ඤාතවායෙ 

[අඤ්ඤවායෙ(සී. සයා.කං..).), අඤ්ඤාතවායර(ක.)] නසණ්ඨාති පටිපොය 

නසණ්ඨාති, එවං සන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො අකච්යඡො යහොති. සයච

පනායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො ඨානාඨායන

සණ්ඨාතිපරිකප්යප සණ්ඨාතිඅඤ්ඤාතවායෙසණ්ඨාතිපටිපොයසණ්ඨාති, 

එවංසන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො කච්යඡොයහොති. 

‘‘කථාසම්පයයොය න, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයවදිතබ්යබොයදිවාකච්යඡො 

යදිවාඅකච්යඡොති.සචායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොපඤ්හංපුට්යඨොසමායනො

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති, බහිද්ධාකථංඅපනායමති, යකොපඤ්චයෙොසඤ්ච

අප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති, එවං සන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොඅකච්යඡො

යහොති. සයච පනායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො පඤ්හං පුට්යඨො සමායනො න

අඤ්යඤනඤ්ඤං පටිචරති න බහිද්ධා කථං අපනායමති, න යකොපඤ්ච
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යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති, එවංසන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො
කච්යඡොයහොති. 

‘‘කථාසම්පයයොය න, ිකක්ඛයව, පුග් යලොයවදිතබ්යබොයදිවාකච්යඡො 

යදිවාඅකච්යඡොති.සචායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොපඤ්හංපුට්යඨොසමායනො

අිකහරති අිකමද්ෙතිඅනුපජග්ඝති [අනුසංජග්ඝති(ක.)] ඛලිතං  ණ්හාති, එවං

සන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො අකච්යඡො යහොති. සයච පනායං, ිකක්ඛයව, 
පුග් යලොපඤ්හංපුට්යඨොසමායනොනාිකහරතිනාිකමද්ෙති න අනුපජග්ඝති

නඛලිතං ණ්හාති, එවංසන්තායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලොකච්යඡොයහොති. 

‘‘කථාසම්පයයොය න, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යවදිතබ්යබො යදි වා

සඋපනියසො යදි වා අනුපනියසොති. අයනොහිතයසොයතො, ිකක්ඛයව, 

අනුපනියසො යහොති, ඔහිතයසොයතො සඋපනියසො යහොති. යසො සඋපනියසො

සමායනො අිකජානාති එකං ධම්මං, පරිජානාති එකං ධම්මං, පජහති එකං

ධම්මං, සච්ඡිකයරොති එකං ධම්මං. යසො අිකජානන්යතො එකං ධම්මං, 

පරිජානන්යතො එකං ධම්මං, පජහන්යතො එකං ධම්මං, සච්ඡිකයරොන්යතො

එකං ධම්මං සම්මාවිමුත්තිං ඵුසති. එතෙත්ථා, ිකක්ඛයව, කථා; එතෙත්ථා

මන්තනා; එතෙත්ථා උපනිසා; එතෙත්ථං යසොතාවධානං, යදිෙං අනුපාො
චිත්තස්සවියමොක්යඛොති. 

‘‘යය විරුද්ධාසල්ලපන්ති, විනිවිට්ඨා සමුස්සිතා; 

අනරියගුණමාසජ්ජ, අඤ්යඤොඤ්ඤවිවයරසියනො. 

‘‘දුබ්භාසිතං වික්ඛලිතං, සම්පයමොහං [සසම්යමොහං(ක.)] පරාජයං; 

අඤ්යඤොඤ්ඤස්සාිකනන්ෙන්ති, තෙරියයොකථනාචයර [තෙරියයොන

කථංවයෙ(ක.)]. 

‘‘සයචචස්සකථාකායමො, කාලමඤ්ඤායපණ්ඩියතො; 

ධම්මට්ඨපටිසංයුත්තා, යාඅරියචරිතා [අරියඤ්චරිතා(සී.), අරියාදිකා
(ක.)] කථා. 

‘‘තංකථංකථයයධීයරො, අවිරුද්යධොඅනුස්සියතො; 

අනුන්නයතනමනසා, අපළායසොඅසාහයසො. 

‘‘අනුසූයායමායනොයසො, සම්මෙඤ්ඤායභාසති; 

සුභාසිතං අනුයමොයෙයය, දුබ්භට්යඨ නාපසාෙයය [නාවසාෙයය (සී.

.).)]. 

‘‘උපාරම්භංනසික්යඛයය, ඛලිතඤ්චන ාහයය [න භාසයය(ක.)]; 

නාිකහයර නාිකමද්යෙ, නවාචංපයුතංභයණ. 
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‘‘අඤ්ඤාතත්ථංපසාෙත්ථං, සතංයවයහොතිමන්තනා; 

එවංයඛොඅරියාමන්යතන්ති, එසාඅරියානමන්තනා; 

එතෙඤ්ඤායයමධාවී, නසමුස්යසයයමන්තයය’’ති.සත්තමං; 

8. අඤ්ඤතිත්ථියසුත්තං 

69. ‘‘සයච, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං –

‘තයයොයම, ආවුයසො, ධම්මා.කතයමතයයො? රාය ො, යෙොයසො, යමොයහො – 

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො ධම්මා. ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං ධම්මානං

යකො වියසයසො යකො අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො (සී.) අධිප්පායායසො (සයා. 

කං..).)අධි+ප+යසු+ණ=අධිප්පයායසො] කිංනානාකරණ’න්ති? එවං

පුට්ඨා තුම්යහ, ිකක්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානංකින්ති 

බයාකයරයයාථා’’ති? ‘‘භ වංමූලකායනො, භන්යත, ධම්මාභ වංයනත්තිකා

භ වංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස

භාසිතස්ස අත්යථො. භ වයතො සුත්වා ිකක්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, 

ිකක්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතිකක්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතෙයවොච– 

‘‘සයච, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං –

‘තයයොයම, ආවුයසො, ධම්මා.කතයමතයයො? රාය ො, යෙොයසො, යමොයහො –

ඉයම යඛො, ආවුයසො, තයයො ධම්මා; ඉයමසං, ආවුයසො, තිණ්ණං ධම්මානං

යකො වියසයසො යකො අධිප්පයායසො කිං නානාකරණ’න්ති? එවං පුට්ඨා

තුම්යහ, ිකක්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං එවං 

බයාකයරයයාථ – ‘රාය ො යඛො, ආවුයසො, අප්පසාවජ්යජො ෙන්ධවිරාගී, 

යෙොයසො මහාසාවජ්යජො ඛිප්පවිරාගී, යමොයහො මහාසාවජ්යජො ෙන්ධවිරාගී’’’
ති. 

‘‘‘යකොපනාවුයසො, යහතුයකොපච්චයයොයයනඅනුප්පන්යනොවාරාය ො 

උප්පජ්ජතිඋප්පන්යනොවාරාය ොිකයයයොභාවායයවපුල්ලායසංවත්තතී’ති? 

‘සුභනිමිත්තන්තිස්ස වචනීයං. තස්ස සුභනිමිත්තං අයයොනියසො මනසි
කයරොයතො අනුප්පන්යනො වා රාය ො උප්පජ්ජති උප්පන්යනො වා රාය ො

ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති. අයං යඛො, ආවුයසො, යහතු අයං
පච්චයයොයයනඅනුප්පන්යනොවාරාය ොඋප්පජ්ජතිඋප්පන්යනොවා රාය ො
ිකයයයොභාවායයවපුල්ලායසංවත්තතී’’’ති. 

‘‘‘යකො පනාවුයසො, යහතු යකො පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො වා
යෙොයසො උප්පජ්ජති උප්පන්යනො වා යෙොයසො ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය 

සංවත්තතී’ති? ‘පටිඝනිමිත්තං තිස්ස වචනීයං. තස්ස පටිඝනිමිත්තං
අයයොනියසො මනසි කයරොයතො අනුප්පන්යනො වා යෙොයසො උප්පජ්ජති

උප්පන්යනො වා යෙොයසො ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති. අයං යඛො, 
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ආවුයසො, යහතුඅයංපච්චයයොයයනඅනුප්පන්යනොවා යෙොයසො උප්පජ්ජති
උප්පන්යනොවායෙොයසොිකයයයොභාවායයවපුල්ලායසංවත්තතී’’’ති. 

‘‘‘යකො පනාවුයසො, යහතු යකො පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො වා
යමොයහො උප්පජ්ජති උප්පන්යනො වා යමොයහො ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය

සංවත්තතී’ති? ‘අයයොනියසො මනසිකායරොතිස්සවචනීයං.තස්සඅයයොනියසො
මනසි කයරොයතො අනුප්පන්යනො වා යමොයහො උප්පජ්ජති උප්පන්යනො වා

යමොයහො ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය සංවත්තති. අයං යඛො, ආවුයසො, යහතු
අයංපච්චයයොයයනඅනුප්පන්යනොවායමොයහොඋප්පජ්ජති උප්පන්යනොවා
යමොයහොිකයයයොභාවායයවපුල්ලායසංවත්තතී’’’ති. 

‘‘‘යකො පනාවුයසො, යහතු යකො පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො යචව

රාය ො නුප්පජ්ජතිඋප්පන්යනොචරාය ොපහීයතී’ති? ‘අසුභනිමිත්තන්තිස්ස
වචනීයං. තස්ස අසුභනිමිත්තං යයොනියසො මනසි කයරොයතො අනුප්පන්යනො

යචවරාය ොනුප්පජ්ජතිඋප්පන්යනො චරාය ොපහීයති.අයංයඛො, ආවුයසො, 
යහතු අයං පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො යචව රාය ො නුප්පජ්ජති
උප්පන්යනොචරාය ො පහීයතී’’’ති. 

‘‘‘යකො පනාවුයසො, යහතු යකො පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො යචව

යෙොයසො නුප්පජ්ජති උප්පන්යනො ච යෙොයසො පහීයතී’ති? ‘යමත්තා
යචයතොවිමුත්තීතිස්ස වචනීයං. තස්ස යමත්තං යචයතොවිමුත්තිං යයොනියසො
මනසි කයරොයතො අනුප්පන්යනො යචව යෙොයසො නුප්පජ්ජති උප්පන්යනො ච

යෙොයසො පහීයති. අයං යඛො, ආවුයසො, යහතු අයං පච්චයයො යයන 

අනුප්පන්යනොයචවයෙොයසොනුප්පජ්ජතිඋප්පන්යනොචයෙොයසොපහීයතී’’’ති. 

‘‘‘යකො පනාවුයසො, යහතු යකො පච්චයයො යයන අනුප්පන්යනො යචව

යමොයහො නුප්පජ්ජති උප්පන්යනො ච යමොයහො පහීයතී’ති? 

‘යයොනියසොමනසිකායරොතිස්සවචනීයං.තස්ස යයොනියසොමනසිකයරොයතො
අනුප්පන්යනො යචව යමොයහො නුප්පජ්ජති උප්පන්යනො ච යමොයහො පහීයති. 

අයංයඛො, ආවුයසො, යහතුඅයංපච්චයයොයයනඅනුප්පන්යනොවායමොයහො
නුප්පජ්ජතිඋප්පන්යනො චයමොයහොපහීයතී’’’ති.අට්ඨමං. 

9. අකුසලමූලසුත්තං 

70. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, අකුසලමූලානි. කතමානි තීණි? යලොයභො

අකුසලමූලං, යෙොයසොඅකුසලමූලං, යමොයහොඅකුසලමූලං. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, යලොයභො තෙපි අකුසලමූලං [අකුසලං (සී. සයා. කං.

.).)]; යෙපි ලුද්යධො අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි අකුසලං 

[අකුසලමූලං (ක.)]; යෙපිලුද්යධොයලොයභනඅිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

පරස්ස අසතා දුක්ඛං උප්පාෙයති [උපෙහති (සී. සයා. කං. .).)] වයධන වා



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 

91 

පටුන 

බන්ධයනනවාජානියාවා රහාය වාපබ්බාජනායවාබලවම්හිබලත්යථො

ඉතිපි තෙපි අකුසලං [ඉෙං පන සබ්බත්ථපි එවයමව දිස්සති]. ඉතිස්සයම
යලොභජා යලොභනිොනා යලොභසමුෙයා යලොභපච්චයා අයනයක පාපකා
අකුසලාධම්මාසම්භවන්ති. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, යෙොයසො තෙපි අකුසලමූලං; යෙපි දුට්යඨො 

අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි අකුසලං; යෙපි දුට්යඨො
යෙොයසන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො පරස්ස අසතා දුක්ඛං උප්පාෙයති
වයධනවාබන්ධයනනවාජානියාවා  රහායවාපබ්බාජනායවාබලවම්හි 

බලත්යථො ඉතිපි තෙපි අකුසලං. ඉතිස්සයම යෙොසජා යෙොසනිොනා
යෙොසසමුෙයා යෙොසපච්චයාඅයනයකපාපකාඅකුසලාධම්මාසම්භවන්ති. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, යමොයහො තෙපි අකුසලමූලං; යෙපි මූළ්යහො 

අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි අකුසලං; යෙපි මූළ්යහො
යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො පරස්ස අසතා දුක්ඛං උප්පාෙයති
වයධනවාබන්ධයනනවාජානියාවා  රහායවාපබ්බාජනායවාබලවම්හි
බලත්යථො ඉතිපි තෙපි අකුසලං. ඉතිස්සයම යමොහජා යමොහනිොනා
යමොහසමුෙයා යමොහපච්චයා අයනයක පාපකා අකුසලා ධම්මා සම්භවන්ති.

එවරූයපො චායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො වුච්චති අකාලවාපෙතිපි, අභූතවාපෙතිපි, 

අනත්ථවාපෙතිපි, අධම්මවාපෙතිපි, අවිනයවාපෙතිපි. 

‘‘කස්මා චායං, ිකක්ඛයව, එවරූයපො පුග් යලො වුච්චති අකාලවාපෙතිපි, 

අභූතවාපෙතිපි, අනත්ථවාපෙතිපි, අධම්මවාපෙතිපි, අවිනයවාපෙතිපි? තථාහායං, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලොපරස්සඅසතාදුක්ඛංඋප්පාෙයතිවයධන වාබන්ධයනන
වාජානියාවා රහායවාපබ්බාජනායවාබලවම්හිබලත්යථොඉතිපි.භූයතන

යඛො පනවුච්චමායනො අවජානාති, යනොපටිජානාති; අභූයතනවුච්චමායනො 

න ආතප්පං කයරොති, තස්ස නිබ්යබඨනාය ඉතියපතං අතච්ඡං ඉතියපතං

අභූතන්ති.තස්මා එවරූයපොපුග් යලොවුච්චතිඅකාලවාපෙතිපි, අභූතවාපෙතිපි, 

අනත්ථවාපෙතිපි, අධම්මවාපෙතිපි, අවිනයවාපෙතිපි. 

‘‘එවරූයපො, ිකක්ඛයව, පුග් යලො යලොභයජහි පාපයකහි අකුසයලහි

ධම්යමහි අිකභූයතොපරියාදින්නචිත්යතොදිට්යඨයචවධම්යමදුක්ඛංවිහරති, 
සවිඝාතං සඋපායාසං සපරිළාහං. කායස්ස ච යභො පරං මරණා දුග් ති
පාටිකඞ්ඛා. 

‘‘යෙොසයජහි…යප.… යමොහයජහි පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි

අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතොදිට්යඨයචවධම්යමදුක්ඛංවිහරති, සවිඝාතං
සඋපායාසං සපරිළාහං. කායස්ස ච යභො පරං මරණා දුග් ති පාටිකඞ්ඛා.

යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, සායලොවාධයවො වා න්ෙයනොවාතීහිමාලුවාලතාහි

උද්ධස්යතො පරියයොනද්යධො අනයං ආපජ්ජති, බයසනං ආපජ්ජති, 
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අනයබයසනං ආපජ්ජති; එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, එවරූයපො පුග් යලො
යලොභයජහි පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

දිට්යඨ යචව ධම්යම දුක්ඛං විහරති, සවිඝාතං සඋපායාසං සපරිළාහං. 
කායස්සචයභොපරංමරණාදුග් තිපාටිකඞ්ඛා. 

‘‘යෙොසයජහි…යප.… යමොහයජහි පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි
අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො දිට්යඨයචවධම්යම දුක්ඛංවිහරතිසවිඝාතං
සඋපායාසං සපරිළාහං. කායස්ස ච යභො පරං මරණා දුග් ති පාටිකඞ්ඛා.

ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණි අකුසලමූලානීති. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, කුසලමූලානි. කතමානි තීණි? අයලොයභො

කුසලමූලං, අයෙොයසොකුසලමූලං, අයමොයහොකුසලමූලං. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, අයලොයභො තෙපි කුසලමූලං [කුසලං (සී. සයා. කං.

.).)]; යෙපි අලුද්යධො අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි කුසලං 

[කුසලමූලං (ක.)]; යෙපි අලුද්යධො යලොයභන අනිකභූයතො
අපරියාදින්නචිත්යතො න පරස්ස අසතා දුක්ඛං උප්පාෙයති වයධන වා
බන්ධයනනවාජානියාවා රහායවාපබ්බාජනායවාබලවම්හි බලත්යථො
ඉතිපි තෙපි කුසලං. ඉතිස්සයම අයලොභජා අයලොභනිොනා අයලොභසමුෙයා
අයලොභපච්චයා අයනයකකුසලාධම්මාසම්භවන්ති. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, අයෙොයසො තෙපි කුසලමූලං; යෙපි අදුට්යඨො 

අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි කුසලං; යෙපි අදුට්යඨො
යෙොයසන අනිකභූයතො අපරියාදින්නචිත්යතො න පරස්ස අසතා දුක්ඛං
උප්පාෙයතිවයධනවාබන්ධයනනවාජානියා වා රහායවාපබ්බාජනාය
වා බලවම්හි බලත්යථො ඉතිපි තෙපි කුසලං. ඉතිස්සයම අයෙොසජා 
අයෙොසනිොනා අයෙොසසමුෙයා අයෙොසපච්චයා අයනයක කුසලා ධම්මා
සම්භවන්ති. 

‘‘යෙපි, ිකක්ඛයව, අයමොයහො තෙපි කුසලමූලං; යෙපි අමූළ්යහො 

අිකසඞ්ඛයරොති කායයන වාචාය මනසා තෙපි කුසලං; යෙපි අමූළ්යහො
යමොයහන අනිකභූයතො අපරියාදින්නචිත්යතො න පරස්ස අසතා දුක්ඛං
උප්පාෙයතිවයධනවාබන්ධයනනවාජානියා වා රහායවාපබ්බාජනාය
වා බලවම්හි බලත්යථො ඉතිපි තෙපි කුසලං. ඉතිස්සයම අයමොහජා 
අයමොහනිොනා අයමොහසමුෙයා අයමොහපච්චයා අයනයක කුසලා ධම්මා 

සම්භවන්ති. එවරූයපො චායං, ිකක්ඛයව, පුග් යලො වුච්චති කාලවාපෙතිපි, 

භූතවාපෙතිපි, අත්ථවාපෙතිපි, ධම්මවාපෙතිපි, විනයවාපෙතිපි. 

‘‘කස්මා චායං, ිකක්ඛයව, එවරූයපො පුග් යලො වුච්චති කාලවාපෙතිපි, 

භූතවාපෙතිපි, අත්ථවාපෙතිපි, ධම්මවාපෙතිපි, විනයවාපෙතිපි? තථාහායං, ිකක්ඛයව, 
පුග් යලො න පරස්ස අසතා දුක්ඛං උප්පාෙයති වයධන වා බන්ධයනන වා
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ජානියා වා රහායවා පබ්බාජනායවාබලවම්හිබලත්යථොඉතිපි.භූයතන

යඛො පන වුච්චමායනො පටිජානාති යනො අවජානාති; අභූයතන වුච්චමායනො

ආතප්පං කයරොති තස්ස නිබ්යබඨනාය – ‘ඉතියපතං අතච්ඡං, ඉතියපතං

අභූත’න්ති. තස්මා එවරූයපො පුග් යලො වුච්චතිකාලවාපෙතිපි, අත්ථවාපෙතිපි, 

ධම්මවාපෙතිපි, විනයවාපෙතිපි. 

‘‘එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස යලොභජා පාපකා අකුසලා ධම්මා 
පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාෙධම්මා. දිට්යඨව ධම්යම සුඛං විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං
අපරිළාහං.දිට්යඨවධම්යම පරිනිබ්බායති. 

‘‘යෙොසජා…යප.… පරිනිබ්බායති. යමොහජා…යප.… පරිනිබ්බායති. 

යසයයථාපිිකක්ඛයව, සායලොවාධයවොවා න්ෙයනොවාතීහිමාලුවාලතාහි
උද්ධස්යතො පරියයොනද්යධො. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය කුද්ොල-පිටකං 

[කුද්ොලපිටකං (සී. සයා. කං. .).)] ආොය. යසො තං මාලුවාලතං මූයල

ඡින්යෙයය, මූයල යඡත්වා පලිඛයණයය, පලිඛණිත්වා මූලානි උද්ධයරයය, 

අන්තමයසොඋසීරනාළිමත්තානිපි [උසීරනාළමත්තානිපි (සී.සයා.කං. .).)]. 

යසොතංමාලුවාලතංඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංඡින්යෙයය, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංයඡත්වා 

 ායලයය,  ායලත්වා සකලිකං සකලිකං කයරයය, සකලිකං සකලිකං

කරිත්වා වාතාතයප වියසොයසයය, වාතාතයප වියසොයසත්වා අග්ගිනා

ඩයහයය, අග්ගිනා ඩහිත්වා මසිං කයරයය, මසිං කරිත්වා මහාවායත වා

ඔඵුයණයය නදියා වා සීඝයසොතාය පවායහයය. එවමස්ස [එවමස්සු (සී.), 

එවස්සු (ක.)] තා, ිකක්ඛයව, මාලුවාලතා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා 

අනභාවංකතා ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා.එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, එවරූපස්ස
පුග් ලස්ස යලොභජා පාපකා අකුසලා ධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිං අනුප්පාෙධම්මා.දිට්යඨවධම්යමසුඛං
විහරතිඅවිඝාතංඅනුපායාසංඅපරිළාහං. දිට්යඨවධම්යමපරිනිබ්බායති. 

‘‘යෙොසජා …යප.… යමොහජා පාපකා අකුසලා ධම්මා පහීනා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා.
දිට්යඨව ධම්යම සුඛං විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං. දිට්යඨව

ධම්යමපරිනිබ්බායති. ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිකුසලමූලානී’’ති.නවමං. 

10. උයපොසථසුත්තං 

71. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතිපුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායෙ.අථයඛොවිසාඛාමි ාරමාතාතෙහුයපොසයථ යයනභ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 
එකමන්තංනිසින්නංයඛොවිසාඛංමි ාරමාතරංභ වාඑතෙයවොච–‘‘හන්ෙ

කුයතො නු ත්වං, විසායඛ, ආ ච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති? ‘‘උයපොසථාහං, 

භන්යත, අජ්ජඋපවසාමී’’ති. 
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‘‘තයයො යඛොයම, විසායඛ, උයපොසථා. කතයම තයයො? 

ය ොපාලකුයපොසයථො, නි ණ්ඨුයපොසයථො, අරියුයපොසයථො. කථඤ්ච, 

විසායඛ, ය ොපාලකුයපොසයථො යහොති? යසයයථාපි, විසායඛ, ය ොපාලයකො
සායන්හසමයය සාමිකානං  ායවො නියයායතත්වා ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – 

‘අජ්ජයඛො ායවොඅමුකස්මිඤ්චඅමුකස්මිඤ්චපයෙයසචරිංසු, අමුකස්මිඤ්ච 

අමුකස්මිඤ්ච පයෙයස පානීයානි පිවිංසු; ස්යව ොනි  ායවො අමුකස්මිඤ්ච 

අමුකස්මිඤ්ච පයෙයස චරිස්සන්ති, අමුකස්මිඤ්ච අමුකස්මිඤ්ච පයෙයස

පානීයානි පිවිස්සන්තී’ති; එවයමවං යඛො, විසායඛ, ඉයධකච්යචො
උයපොසථියකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං ඛ්වජ්ජ ඉෙඤ්චිෙඤ්ච ඛාෙනීයං

ඛාදිං, ඉෙඤ්චිෙඤ්චයභොජනීයං භුඤ්ජිං; ස්යවොනාහංඉෙඤ්චිෙඤ්චඛාෙනීයං

ඛාදිස්සාමි, ඉෙං චිෙඤ්ච යභොජනීයං භුඤ්ජිස්සාමී’ති. යසො යතන

අිකජ්ඣාසහ යතන යචතසා දිවසං අතිනායමති. එවං යඛො විසායඛ, 

ය ොපාලකුයපොසයථො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, විසායඛ, 
ය ොපාලකුයපොසයථොන මහප් යලොයහොතිනමහානිසංයසොනමහාජතියකො
නමහාවිප් ායරො. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, නි ණ්ඨුයපොසයථො යහොති? අත්ථි, විසායඛ, 

නි ණ්ඨා නාමසමණජාතිකා.යතසාවකංඑවංසමාෙයපන්ති– ‘එහිත්වං, 

අම්යභොපුරිස, යය පුරත්ථිමායදිසායපාණාපරංයයොජනසතංයතසුෙණ්ඩං

නික්ඛිපාහි; යය පච්ඡිමාය දිසාය පාණා පරං යයොජනසතං යතසු ෙණ්ඩං

නික්ඛිපාහි; යය උත්තරාය දිසාය පාණා පරං යයොජනසතං යතසු ෙණ්ඩං

නික්ඛිපාහි; යය ෙක්ඛිණාය දිසාය පාණා පරං යයොජනසතං යතසු ෙණ්ඩං
නික්ඛිපාහී’ති. ඉති එකච්චානං පාණානං අනුද්ෙයාය අනුකම්පාය 

සමාෙයපන්ති, එකච්චානං පාණානං නානුද්ෙයාය නානුකම්පාය

සමාෙයපන්ති. යත තෙහුයපොසයථ සාවකං එවං සමාෙයපන්ති – ‘එහි ත්වං, 

අම්යභොපුරිස, සබ්බයචලානි [සබ්බයවරානි(ක.)] නික්ඛිපිත්වාඑවං වයෙහි–

නාහං ක්වචනි කස්සචි කිඤ්චනතස්මිං [කිඤ්චනතස්මි (?) කිරියාපෙයමතං

යථා කිඤ්චනතත්ථීති], න ච මම ක්වචනි කත්ථචි කිඤ්චනතත්ථී’ති.

ජානන්ති යඛො පනස්ස මාතාපිතයරො – ‘අයං අම්හාකං පුත්යතො’ති; යසොපි 

ජානාති–‘ඉයමමය්හංමාතාපිතයරො’ති.ජානාතියඛොපනස්සපුත්තොයරො – 

‘අයං මය්හං භත්තා’ති; යසොපි ජානාති – ‘අයං මය්හං පුත්තොයරො’ති.

ජානන්ති යඛො පනස්ස ොසකම්මකරයපොරිසා – ‘අයං අම්හාකං අයයයො’ති; 

යසොපිජානාති– ‘ඉයමමය්හංොසකම්මකරයපොරිසා’ති.ඉතියස්මිංසමයය
සච්යච සමාෙයපතබ්බා මුසාවායෙ තස්මිං සමයය සමාෙයපන්ති. ඉෙං තස්ස
මුසාවාෙස්මිං වොමි. යසො තස්සා රත්තියා අච්චයයන යභොය  අදින්නංයයව

පරිභුඤ්ජති. ඉෙං තස්ස අදින්නාොනස්මිං වොමි. එවං යඛො, විසායඛ, 

නි ණ්ඨුයපොසයථො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, විසායඛ, 
නි ණ්ඨුයපොසයථොනමහප් යලොයහොතිනමහානිසංයසොනමහාජතියකොන 
මහාවිප් ායරො. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, අරියුයපොසයථොයහොති? උපක්කිලිට්ඨස්ස, විසායඛ, 

චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා යහොති. කථඤ්ච, විසායඛ, 

උපක්කිලිට්ඨස්සචිත්තස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනා [පරියයොොපනා (?)] 

යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො තථා තං අනුස්සරති – ‘ඉතිපි යසො
භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරොපුරිසෙම්මසාරථි සත්ථායෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.තස්ස

තථා තංඅනුස්සරයතොචිත්තංපසීෙති, පායමොජ්ජංඋප්පජ්ජති.යයචිත්තස්ස

උපක්කියලසායතපහීයන්ති, යසයයථාපි, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්සසීසස්ස
උපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස සීසස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? කක්කඤ්ච පටිච්ච මත්තිකඤ්ච පටිච්ච උෙකඤ්ච

පටිච්ච පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච, එවං යඛො, විසායඛ, 

උපක්කිලිට්ඨස්සසීසස්සඋපක්කයමන පරියයොෙපනායහොති.එවයමවංයඛො, 

විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො තථා තං අනුස්සරති – 

‘ඉතිපියසො භ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොවිජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො

භ වා’ති. තස්ස තථා තං අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං

උප්පජ්ජති, යයචිත්තස්ස උපක්කියලසායතපහීයන්ති.අයංවුච්චති, විසායඛ

– ‘අරියසාවයකො බ්රහ්මුයපොසථං උපවසති, බ්රහ්මුනා සද්ධිං සංවසති, 

බ්රහ්මඤ්චස්ස [බ්රහ්මඤ්ච (ක.)] ආරබ්භ චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං 

උප්පජ්ජති, යයචිත්තස්සඋපක්කියලසායතපහීයන්ති’.එවංයඛො, විසායඛ, 
උපක්කිලිට්ඨස්සචිත්තස්ස උපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘උපක්කිලිට්ඨස්ස, විසායඛ, චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා 

යහොති. කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො ධම්මං අනුස්සරති –
‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. තස්ස ධම්මං 

අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස

උපක්කියලසා යත පහීයන්ති, යසයයථාපි, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස
කායස්ස උපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස කායස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? යසොත්තිඤ්ච පටිච්ච, චුණ්ණඤ්ච පටිච්ච, උෙකඤ්ච

පටිච්ච, පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච. එවං යඛො, විසායඛ, 
උපක්කිලිට්ඨස්ස කායස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා යහොති. එවයමවං
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යඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො ධම්මං අනුස්සරති –
‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති. තස්ස ධම්මං

අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස

උපක්කියලසා යත පහීයන්ති. අයං වුච්චති, විසායඛ, ‘අරියසාවයකො 

ධම්මුයපොසථං උපවසති, ධම්යමන සද්ධිං සංවසති, ධම්මඤ්චස්ස ආරබ්භ

චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත

පහීයන්ති’. එවං යඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන
පරියයොෙපනායහොති. 

‘‘උපක්කිලිට්ඨස්ස, විසායඛ, චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා

යහොති. කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො සඞ්ඝං අනුස්සරති – 

‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, උජප්පටිපන්යනො භ වයතො

සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, 

සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිෙං චත්තාරි පුරිසයු ානි
අට්ඨ පුරිසපුග් ලා එස භ වයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො 
පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’ති. තස්සසඞ්ඝංඅනුස්සරයතොචිත්තංපසීෙති, 

පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත පහීයන්ති, 

යසයයථාපි, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්සවත්ථස්ස උපක්කයමනපරියයොෙපනා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස වත්ථස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? උස්මඤ්ච [ඌසඤ්ච (සයා. කං. අට්ඨකථායම්පි

පාඨන්තරං, සං. නි. 3.89 යඛමකසුත්තපාළියාපි සයමති.) උසුමඤ්ච (සී.)] 

පටිච්ච, ඛාරඤ්චපටිච්ච, ය ොමයඤ්ච පටිච්ච, උෙකඤ්චපටිච්ච, පුරිසස්සච

තජ්ජං වායාමං පටිච්ච. එවං යඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස වත්ථස්ස

උපක්කයමන පරියයොෙපනා යහොති. එවයමවං යඛො, විසායඛ, 

උපක්කිලිට්ඨස්සචිත්තස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො සඞ්ඝං අනුස්සරති –
‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’ති.තස්සසඞ්ඝංඅනුස්සරයතො චිත්තංපසීෙති, 

පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත පහීයන්ති. අයං
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වුච්චති, විසායඛ, ‘අරියසාවයකො සඞ්ඝුයපොසථං උපවසති, සඞ්යඝන සද්ධිං

සංවසති, සඞ්ඝඤ්චස්සආරබ්භ චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය

චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත පහීයන්ති’. එවං යඛො, විසායඛ, 
උපක්කිලිට්ඨස්සචිත්තස්ස උපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘උපක්කිලිට්ඨස්ස, විසායඛ, චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා 

යහොති. කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො අත්තයනො සීලානි
අනුස්සරති අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්ොනි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි 

විඤ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි. තස්ස සීලං

අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස

උපක්කියලසා යත පහීයන්ති, යසයයථාපි, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස
ආොසස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස ආොසස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? යතලඤ්ච පටිච්ච, ඡාරිකඤ්ච පටිච්ච, 

වාලණ්ඩුපකඤ්ච පටිච්ච, පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච. එවං යඛො, 

විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස ආොසස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා යහොති.

එවයමවං යඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන
පරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන 

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො අත්තයනො සීලානි 

අනුස්සරති අඛණ්ඩානි…යප.… සමාධිසංවත්තනිකානි. තස්ස සීලං

අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස

උපක්කියලසා යත පහීයන්ති. අයං වුච්චති, විසායඛ, ‘අරියසාවයකො

සීලුයපොසථංඋපවසති, සීයලනසද්ධිංසංවසති, සීලඤ්චස්ස ආරබ්භචිත්තං

පසීෙති, පායමොජ්ජංඋප්පජ්ජති, යයචිත්තස්සඋපක්කියලසායත පහීයන්ති’.

එවංයඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්සචිත්තස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනා 
යහොති. 

‘‘උපක්කිලිට්ඨස්ස, විසායඛ, චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා 

යහොති. කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ විසායඛ, අරියසාවයකො යෙවතා අනුස්සරති –

‘සන්තියෙවාචාතුමහාරාජිකා [චාතුම්මහාරාජිකා(සී.සයා.කං..).)], සන්ති

යෙවා තාවතිංසා, සන්ති යෙවා යාමා, සන්ති යෙවා තුසිතා, සන්ති යෙවා

නිම්මානරතියනො, සන්ති යෙවා පරනිම්මිතවසවත්තියනො, සන්ති යෙවා

බ්රහ්මකායිකා, සන්ති යෙවා තතුත්තරි [තතුත්තරිං (සී. .).)]. යථාරූපාය

සද්ධායසමන්නා තාතායෙවතා ඉයතොචුතාතත්ථුපපන්නා [තත්ථුප්පන්නා

(සී. .).)], මය්හම්පි තථාරූපා සද්ධා සංවිජ්ජති. යථාරූයපන සීයලන
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පටුන 

සමන්නා තා තා යෙවතා ඉයතො චුතා තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපං
සීලං සංවිජ්ජති. යථාරූයපනසුයතනසමන්නා තාතායෙවතාඉයතොචුතා

තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපං සුතං සංවිජ්ජති. යථාරූයපන චාය න

සමන්නා තා තා යෙවතා ඉයතො චුතා තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූයපො
චාය ොසංවිජ්ජති.යථාරූපායපඤ්ඤාය සමන්නා තාතායෙවතාඉයතොචුතා

තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පිතථාරූපා පඤ්ඤාසංවිජ්ජතී’ති.තස්සඅත්තයනොච
තාසඤ්ච යෙවතානං සද්ධඤ්ච සීලඤ්ච සුතඤ්ච චා ඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච

අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස

උපක්කියලසා යත පහීයන්ති, යසයයථාපි, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස 
ජාතරූපස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස ජාතරූපස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? උක්කඤ්ච පටිච්ච, යලොණඤ්ච පටිච්ච, ය රුකඤ්ච

පටිච්ච, නාළිකසණ්ඩාසඤ්ච [නාළිකඤ්ච පටිච්ච සණ්ඩාසඤ්ච (.). ක.)] 

පටිච්ච, පුරිසස්ස ච තජ්ජං වායාමං පටිච්ච. එවං යඛො, විසායඛ, 
උපක්කිලිට්ඨස්සජාතරූපස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති.එවයමවං

යඛො, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන පරියයොෙපනා
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්ස උපක්කයමන

පරියයොෙපනා යහොති? ඉධ, විසායඛ, අරියසාවයකො යෙවතා අනුස්සරති – 

‘සන්තියෙවාචාතුමහාරාජිකා, සන්තියෙවාතාවතිංසා…යප.…සන්තියෙවා
තතුත්තරි. යථාරූපාය සද්ධාය සමන්නා තා තා යෙවතා ඉයතො චුතා

තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපා සද්ධා සංවිජ්ජති. යථාරූයපන
සීයලන…යප.… සුයතන…යප.… චාය න…යප.… පඤ්ඤාය

සමන්නා තා තා යෙවතා ඉයතො චුතා තත්ථුපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපා
පඤ්ඤා සංවිජ්ජතී’ති. තස්ස අත්තයනො ච තාසඤ්ච යෙවතානං සද්ධඤ්ච

සීලඤ්ච සුතඤ්ච චා ඤ්ච පඤ්ඤඤ්ච අනුස්සරයතො චිත්තං පසීෙති, 

පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත පහීයන්ති. අයං

වුච්චති, විසායඛ, ‘අරියසාවයකො යෙවතුයපොසථං උපවසති, යෙවතාහි සද්ධිං

සංවසති, යෙවතා ආරබ්භ චිත්තං පසීෙති, පායමොජ්ජං උප්පජ්ජති, යය 

චිත්තස්ස උපක්කියලසා යත පහීයන්ති’. එවං යඛො, විසායඛ, 

උපක්කිලිට්ඨස්ස චිත්තස්සඋපක්කයමනපරියයොෙපනායහොති. 

‘‘සයඛොයසො, විසායඛ, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘යාවජීවං 
අරහන්යතො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරතා නිහිතෙණ්ඩා

නිහිතසත්ථා ලජ්ජී ෙයාපන්නා සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරන්ති; 
අහම්පජ්ජඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්ච දිවසංපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතා
පටිවිරයතො නිහිතෙණ්යඩො නිහිතසත්යථො ලජ්ජී ෙයාපන්යනො
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සබ්බපාණභූතහිතානුකම්.) විහරාමි.ඉමිනාපි [ඉමිනාපහං (සී.)අ.නි.8.41] 

අඞ්ය නඅරහතංඅනුකයරොමි, උයපොසයථොච යමඋපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවං අරහන්යතො අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවිරතා 

දින්නාොයී දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා විහරන්ති; 
අහම්පජ්ජ ඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්චදිවසංඅදින්නාොනංපහායඅදින්නාොනා

පටිවිරයතො දින්නාොයී දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා 

විහරාමි. ඉමිනාපි අඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවංඅරහන්යතොඅබ්රහ්මචරියංපහායබ්රහ්මචාරීආරාචාරී [අනාචාරී

(.).)] විරතා යමථුනා ාමධම්මා; අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
අබ්රහ්මචරියංපහායබ්රහ්මචාරී ආරාචාරීවිරයතොයමථුනා ාමධම්මා.ඉමිනාපි

අඞ්ය නඅරහතංඅනුකයරොමි, උයපොසයථොචයම උපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවං අරහන්යතො මුසාවාෙං පහාය මුසාවාො පටිවිරතා සච්චවාපෙ

සච්චසන්ධා යථතා පච්චයිකා අවිසංවාෙකා යලොකස්ස; අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච
රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං මුසාවාෙං පහාය මුසාවාො පටිවිරයතො සච්චවාපෙ 
සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයියකො අවිසංවාෙයකො යලොකස්ස. ඉමිනාපි

අඞ්ය නඅරහතංඅනුකයරොමි, උයපොසයථොචයමඋපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවං අරහන්යතො සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානං පහාය 

සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරතා; අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච
දිවසං සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානං පහාය සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා

පටිවිරයතො. ඉමිනාපි අඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවංඅරහන්යතොඑකභත්තිකාරත්තූපරතාවිරතාවිකාලයභොජනා; 
අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං එකභත්තියකො රත්තූපරයතො

විරයතො විකාලයභොජනා. ඉමිනාපි අඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, 
උයපොසයථොචයමඋපවුත්යථොභවිස්සති. 

‘‘යාවජීවං අරහන්යතො 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමාලා න්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා

නා පටිවිරතා; අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමාලා න්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා

නාපටිවිරයතො. ඉමිනාපිඅඞ්ය නඅරහතංඅනුකයරොමි, උයපොසයථොචයම
උපවුත්යථො භවිස්සති. 

‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති මඤ්චයක වා
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තිණසන්ථාරයක වා; අහම්පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයංකප්යපමිමඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා. ඉමිනාපිඅඞ්ය න

අරහතංඅනුකයරොමි, උයපොසයථොචයමඋපවුත්යථොභවිස්සතී’’ති. 

‘‘එවං යඛො, විසායඛ, අරියුයපොසයථො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, 

විසායඛ, අරියුයපොසයථො මහප් යලො යහොති මහානිසංයසො මහාජතියකො
මහාවිප් ායරො’’. 

‘‘කීවමහප් යලො යහොති කීවමහානිසංයසො කීවමහාජතියකො 

කීවමහාවිප් ායරො’’? ‘‘යසයයථාපි, විසායඛ, යයො ඉයමසං යසොළසන්නං

මහාජනපොනං පහූතරත්තරතනානං [පහූතසත්තරතනානං(ක.සී.සයා.කං.

.).)ටීකායං ෙස්සිතපාළියයව.අ.නි.8.42] ඉස්සරියාධිපච්චංරජ්ජංකායරයය, 

යසයයථිෙං – අඞ් ානං, ම ධානං, කාසීනං, යකොසලානං, වජ්ජීනං, 

මල්ලානං, යචතීනං, වඞ් ානං, කුරූනං, පඤ්චාලානං, මච්ඡානං [මච්චානං

(ක.)], සූරයසනානං, අස්සකානං, අවන්තීනං,  න්ධාරානං, කම්යබොජානං, 

අට්ඨඞ් සමන්නා තස්ස උයපොසථස්ස එතං [එකං (ක.)] කලං නාග්ඝති

යසොළසිං.තංකිස්ස යහතු? කපණං, විසායඛ, මානුසකං රජ්ජං දිබ්බංසුඛං
උපනිධාය’’. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානි පඤ්ඤාස වස්සානි, චාතුමහාරාජිකානං 

යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො [රත්තිදියවො (ක.)]. තාය රත්තියා
තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන
සංවච්ඡයරන දිබ්බානි පඤ්ච වස්සසතානි චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං

ආයුප්පමාණං.ඨානංයඛොපයනතං, විසායඛ, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොඉත්ථී
වාපුරියසොවාඅට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථං උපවසිත්වාකායස්සයභො
පරංමරණාචාතුමහාරාජිකානංයෙවානං සහබයතංඋපපජ්යජයය.ඉෙංයඛො

පයනතං, විසායඛ, සන්ධායභාසිතං– ‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං
උපනිධාය’’’. 

‘‘යං, විසායඛ, මානුසකංවස්සසතං, තාවතිංසානං යෙවානංඑයසොඑයකො
රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන 
ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බං වස්සසහස්සං

තාවතිංසානංයෙවානං ආයුප්පමාණං.ඨානංයඛොපයනතං, විසායඛ, විජ්ජති
යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා තාවතිංසානං යෙවානං සහබයතං

උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං
මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 
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‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානිද්යවවස්සසතානි, යාමානංයෙවානංඑයසො 
එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතනමායසන
ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි ද්යව

වස්සසහස්සානි යාමානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, 

විසායඛ, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොඉත්ථීවාපුරියසොවා අට්ඨඞ් සමන්නා තං
උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා යාමානං යෙවානං 

සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – 

‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානිචත්තාරි වස්සසතානි, තුසිතානං යෙවානං 
එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන
මායසනද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො.යතනසංවච්ඡයරනදිබ්බානිචත්තාරි

වස්සසහස්සානි තුසිතානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, 

විසායඛ, විජ්ජතියංඉයධකච්යචො ඉත්ථීවාපුරියසොවාඅට්ඨඞ් සමන්නා තං
උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා තුසිතානං යෙවානං

සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – 

‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානි අට්ඨ වස්සසතානි, නිම්මානරතීනං 
යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියාතිංසරත්තියයොමායසො.
යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි
අට්ඨ වස්සසහස්සානි නිම්මානරතීනං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො

පයනතං, විසායඛ, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා 

නිම්මානරතීනං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, 

විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං මානුසකං රජ්ජං දිබ්බං සුඛං
උපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානි යසොළස වස්සසතානි, 
පරනිම්මිතවසවත්තීනංයෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො.තායරත්තියා
තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන
සංවච්ඡයරන දිබ්බානි යසොළස වස්සසහස්සානි පරනිම්මිතවසවත්තීනං

යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, විසායඛ, විජ්ජති යං
ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං

සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං –
‘කපණං මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධායා’’’ති. 

‘‘පාණං න හඤ්යඤ [න හායන (සී. .).), න හයන (ක.)] න

චදින්නමාදියය, 
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මුසානභායසනචමජ්ජයපොසියා; 

අබ්රහ්මචරියා විරයමයයයමථුනා, 
රත්තිංනභුඤ්යජයයවිකාලයභොජනං. 

‘‘මාලංනධායරනච න්ධමාචයර, 

මඤ්යචඡමායංවසයයථසන්ථයත; 

එතඤ්හිඅට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං, 
බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිතං. 

‘‘චන්යෙොචසූරියයොචඋයභොසුෙස්සනා, 

ඔභාසයංඅනුපරියන්තියාවතා; 

තයමොනුොයතපනඅන්තලික්ඛ ා, 
නයභපභාසන්තිදිසාවියරොචනා. 

‘‘එතස්මිංයංවිජ්ජතිඅන්තයරධනං, 

මුත්තාමණියවළුරියඤ්චභද්ෙකං; 

සිඞ්ගීසුවණ්ණංඅථවාපිකඤ්චනං, 
යංජාතරූපංහටකන්තිවුච්චති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුයපතස්ස උයපොසථස්ස, 

කලම්පියතනානුභවන්තියසොළසිං; 
චන්ෙප්පභාතාර ණාචසබ්යබ. 

‘‘තස්මා හිනාරීචනයරොචසීලවා, 

අට්ඨඞ්ගුයපතං උපවස්සුයපොසථං; 

පුඤ්ඤානිකත්වානසුඛුද්රයානි, 

අනින්දිතාසග් මුයපන්තිඨාන’’න්ති.ෙසමං; 

මහාවග්ය ොසත්තයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

තිත්ථභයඤ්චයවනාය ො, සරයභොයකසමුත්තියා; 

සාළ්යහොචාපිකථාවත්ථු, තිත්ථියමූලුයපොසයථොති. 

(8) 3. ආනන්ෙවග්ය ො 

1. ඡන්නසුත්තං 

72. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො ඡන්යනො පරිබ්බාජයකො යයනායස්මා ආනන්යෙො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යෙන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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නිසින්යනොයඛොඡන්යනොපරිබ්බාජයකො ආයස්මන්තංආනන්ෙංඑතෙයවොච–

‘‘තුම්යහපි, ආවුයසො ආනන්ෙ, රා ස්ස පහානං පඤ්ඤායපථ, යෙොසස්ස

පහානං පඤ්ඤායපථ, යමොහස්ස පහානං පඤ්ඤායපථාති. මයං යඛො, 

ආවුයසො, රා ස්ස පහානං පඤ්ඤායපම, යෙොසස්ස පහානං පඤ්ඤායපම, 
යමොහස්සපහානං පඤ්ඤයපමා’’ති. 

‘‘කිං පන තුම්යහ, ආවුයසො, රාය  ආපෙනවං දිස්වා රා ස්ස පහානං 

පඤ්ඤායපථ, කිංයෙොයසආපෙනවංදිස්වායෙොසස්සපහානංපඤ්ඤායපථ, කිං

යමොයහආපෙනවං දිස්වායමොහස්සපහානං පඤ්ඤායපථා’’ති? 

‘‘රත්යතො යඛො, ආවුයසො, රාය න අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො

අත්තබයාබාධායපි යචයතති, පරබයාබාධායපි යචයතති, උභයබයාබාධායපි

යචයතති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති; රාය  පහීයන 

යනවත්තබයාබාධායපි යචයතති, න පරබයාබාධායපි යචයතති, න

උභයබයාබාධායපි යචයතති, න යචතසිකං දුක්ඛං යෙොමනස්සං

පටිසංයවයෙති. රත්යතො යඛො, ආවුයසො, රාය න අිකභූයතො 

පරියාදින්නචිත්යතොකායයනදුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසා

දුච්චරිතං චරති; රාය  පහීයන යනව කායයන දුච්චරිතං චරති, න වාචාය

දුච්චරිතංචරති, නමනසා දුච්චරිතංචරති.රත්යතොයඛො, ආවුයසො, රාය න

අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො අත්තත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, 

පරත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, උභයත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති; 

රාය  පහීයන අත්තත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං

පජානාති, උභයත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති. රාය ො යඛො, ආවුයසො, 
අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අඤ්ඤාණකරයණො පඤ්ඤානියරොධියකො
විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො. 

‘‘දුට්යඨො යඛො, ආවුයසො, යෙොයසන…යප.… මූළ්යහො යඛො, ආවුයසො, 

යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො අත්තබයාබාධායපි යචයතති, 

පරබයාබාධායපියචයතති, උභයබයාබාධායපියචයතති, යචතසිකම්පිදුක්ඛං

යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති; යමොයහ පහීයන යනවත්තබයාබාධායපි

යචයතති, නපරබයාබාධායපියචයතති, නඋභයබයාබාධායපියචයතති, න 

යචතසිකං දුක්ඛං යෙොමනස්සං පටිසංයවයෙති. මූළ්යහො යඛො, ආවුයසො, 

යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය

දුච්චරිතං චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති; යමොයහ පහීයන යනව කායයන

දුච්චරිතං චරති, නවාචායදුච්චරිතංචරති, නමනසාදුච්චරිතංචරති.මූළ්යහො

යඛො, ආවුයසො, යමොයහන අිකභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො අත්තත්ථම්පි

යථාභූතං නප්පජානාති, පරත්ථම්පි යථාභූතං නප්පජානාති, උභයත්ථම්පි

යථාභූතං නප්පජානාති; යමොයහ පහීයන අත්තත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති, 

පරත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති, උභයත්ථම්පි යථාභූතං පජානාති. යමොයහො

යඛො, ආවුයසො, අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අඤ්ඤාණකරයණො 
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පටුන 

පඤ්ඤානියරොධියකො විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො. ඉෙං යඛො

මයං, ආවුයසො, රාය  ආපෙනවං දිස්වා රා ස්ස පහානං පඤ්ඤායපම. ඉෙං
යෙොයසආපෙනවං දිස්වායෙොසස්සපහානංපඤ්ඤායපම.ඉෙංයමොයහආපෙනවං
දිස්වායමොහස්සපහානං පඤ්ඤායපමා’’ති. 

‘‘අත්ථි පනාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපො එතස්ස රා ස්ස යෙොසස්ස 

යමොහස්ස පහානායා’’ති? ‘‘අත්ථාවුයසො, මග්ය ො අත්ථි පටිපො එතස්ස

රා ස්ස යෙොසස්ස යමොහස්ස පහානායා’’ති. ‘‘කතයමො පනාවුයසො, මග්ය ො

කතමා පටිපො එතස්ස රා ස්ස යෙොසස්ස යමොහස්ස පහානායා’’ති? 

‘‘අයයමවඅරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො, යසයයථිෙං– සම්මාදිට්ඨි…යප.…

සම්මාසමාධි. අයං යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො අයං පටිපො එතස්ස රා ස්ස 

යෙොසස්ස යමොහස්ස පහානායා’’ති. ‘‘භද්ෙයකො යඛො, ආවුයසො, මග්ය ො
භද්දිකා පටිපො එතස්ස රා ස්ස යෙොසස්ස යමොහස්ස පහානාය. අලඤ්ච

පනාවුයසොආනන්ෙ, අප්පමාොයා’’ති. පඨමං. 

2. ආජීවකසුත්තං 

73. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යෙො යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම.අථයඛොඅඤ්ඤතයරොආජීවකසාවයකො හපති යයනායස්මා

ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං
අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො
ආජීවකසාවයකො හපතිආයස්මන්තංආනන්ෙං එතෙයවොච– 

‘‘යකසං යනො, භන්යතආනන්ෙ, ධම්යමො ස්වාක්ඛායතො? යකයලොයක 

සුප්පටිපන්නා? යක යලොයක සුකතා’’ති [සු තාති (සී. සයා. කං. .).)]? 

‘‘යතනහි,  හපති, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි, යථායතඛයමයය තථා

නංබයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි,  හපති, යයරා ස්සපහානායධම්මං 

යෙයසන්ති, යෙොසස්සපහානායධම්මංයෙයසන්ති, යමොහස්සපහානායධම්මං

යෙයසන්ති, යතසං ධම්යමො ස්වාක්ඛායතො යනො වා? කථං වා යත එත්ථ

යහොතී’’ති? ‘‘යය, භන්යත, රා ස්ස පහානාය ධම්මං යෙයසන්ති, යෙොසස්ස

පහානාය ධම්මං යෙයසන්ති, යමොහස්ස පහානායධම්මං යෙයසන්ති, යතසං
ධම්යමොස්වාක්ඛායතො.එවං යමඑත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි,  හපති, යයරා ස්සපහානායපටිපන්නා, යෙොසස්ස 

පහානාය පටිපන්නා, යමොහස්ස පහානාය පටිපන්නා, යත යලොයක

සුප්පටිපන්නා යනො වා? කථං වා යත එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘යය, භන්යත, 

රා ස්ස පහානාය පටිපන්නා, යෙොසස්ස පහානාය පටිපන්නා, යමොහස්ස

පහානායපටිපන්නා, යතයලොයක සුප්පටිපන්නා.එවංයමඑත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි,  හපති, යයසං රාය ො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො 

තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාෙධම්යමො, යයසංයෙොයසො
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පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං

අනුප්පාෙධම්යමො, යයසං යමොයහො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො 

තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො, යත යලොයක

සුකතායනොවා? කථංවායත එත්ථයහොතී’’ති? ‘‘යයසං, භන්යත, රාය ො
පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං

අනුප්පාෙධම්යමො, යයසංයෙොයසොපහීයනො…යප.…යයසංයමොයහොපහීයනො 

උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාෙධම්යමො, 
යතයලොයකසුකතා.එවංයමඑත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉති යඛො,  හපති, තයායවතං [තයා යචතං (සී. .). ක.)] බයාකතං –

‘යය, භන්යත, රා ස්ස පහානාය ධම්මං යෙයසන්ති, යෙොසස්ස පහානාය

ධම්මං යෙයසන්ති, යමොහස්ස පහානාය ධම්මං යෙයසන්ති, යතසං ධම්යමො

ස්වාක්ඛායතො’ති. තයායවතං බයාකතං – ‘යය, භන්යත, රා ස්ස පහානාය

පටිපන්නා, යෙොසස්ස පහානාය පටිපන්නා, යමොහස්ස පහානාය පටිපන්නා, 

යත යලොයක සුප්පටිපන්නා’ති. තයායවතං බයාකතං – ‘යයසං, භන්යත, 
රාය ොපහීයනොඋච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවඞ්කයතොආයතිං

අනුප්පාෙධම්යමො, යයසංයෙොයසොපහීයනො…යප.…යයසංයමොයහො පහීයනො
උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං

අනුප්පාෙධම්යමො, යතයලොයක සුකතා’’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!නයචවනාම සධම්මුක්කංසනා

භවිස්සති, න ච පරධම්මාපසාෙනා [න පරධම්මාපසාෙනා (සී. .).), න

පරධම්මවම්භනා(ම.නි.2.236)]. ආයතයනව [ආයතයනච(ම.නි.2.236)] 

ධම්මයෙසනා, අත්යථොචවුත්යතො, අත්තා චඅනුපනීයතො.තුම්යහ, භන්යත

ආනන්ෙ, රා ස්ස පහානාය ධම්මං යෙයසථ, යෙොසස්ස…යප.… යමොහස්ස

පහනායධම්මං යෙයසථ.තුම්හාකං, භන්යතආනන්ෙ, ධම්යමො ස්වාක්ඛායතො.

තුම්යහ, භන්යතආනන්ෙ, රා ස්සපහානාය පටිපන්නා, යෙොසස්ස…යප.…

යමොහස්ස පහානාය පටිපන්නා. තුම්යහ, භන්යත, යලොයක සුප්පටිපන්නා.

තුම්හාකං, භන්යත ආනන්ෙ, රාය ො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො

තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො, තුම්හාකං 
යෙොයසො පහීයනො…යප.… තුම්හාකං යමොයහො පහීයනො උච්ඡින්නමූයලො
තාලාවත්ථුකයතො අනභාවඞ්කයතො ආයතිං අනුප්පාෙධම්යමො. තුම්යහ
යලොයකසුකතා. 

‘‘අිකක්කන්තං, භන්යත, අිකක්කන්තං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 

නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා

මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය –

‘චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තී’ති; එවයමවං අයයයන ආනන්යෙන

අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං, භන්යත ආනන්ෙ, තං
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භ වන්තංසරණං ච්ඡාමිධම්මඤ්චිකක්ඛුසඞ්ඝඤ්ච.උපාසකංමං අයයයො

ආනන්යෙොධායරතු, අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.දුතියං. 

3. මහානාමසක්කසුත්තං 

74. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති 
කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා

ගිලානාවුට්ඨියතො [ගිලානවුට්ඨියතො (සද්ෙනීති)] යහොති අචිරවුට්ඨියතො

ය ලඤ්ඤා. අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො මහානායමො සක්යකො භ වන්තං එතෙයවොච –

‘‘පෙඝරත්තාහං, භන්යත, භ වතා එවං ධම්මං යෙසිතං ආජානාමි – 

‘සමාහිතස්ස ඤාණං, යනො අසමාහිතස්සා’ති. සමාධි නු යඛො, භන්යත, 

පුබ්යබ, පච්ඡාඤාණං; උොහුඤාණං පුබ්යබ, පච්ඡා සමාධී’’ති? අථ යඛො
ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස එතෙයහොසි – ‘‘භ වා යඛො ගිලානවුට්ඨියතො

අචිරවුට්ඨියතො ය ලඤ්ඤා. අයඤ්ච මහානායමො සක්යකො භ වන්තං
අති ම්භීරං පඤ්හං පුච්ඡති. යංනූනාහං මහානාමං සක්කං එකමන්තං 
අපයනත්වාධම්මංයෙයසයය’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො මහානාමං සක්කං බාහායං  යහත්වා

එකමන්තං අපයනත්වා මහානාමං සක්කං එතෙයවොච – ‘‘යසඛම්පි යඛො, 

මහානාම, සීලංවුත්තංභ වතා, අයසඛම්පිසීලංවුත්තංභ වතා; යසයඛොපි

සමාධි වුත්යතො භ වතා, අයසයඛොපි සමාධි වුත්යතො භ වතා; යසඛාපි

පඤ්ඤා වුත්තා භ වතා, අයසඛාපි පඤ්ඤා වුත්තා භ වතා. කතමඤ්ච, 

මහානාම, යසඛං සීලං? ඉධ, මහානාම, ිකක්ඛු සීලවා යහොති
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරති…යප.…සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු.

ඉෙං වුච්චති, මහානාම, යසඛංසීලං’’. 

‘‘කතයමොච, මහානාම, යසයඛොසමාධි? ඉධ, මහානාම, ිකක්ඛුවිවිච්යචව 

කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 

මහානාම, යසයඛො සමාධි. 

‘‘කතමා ච, මහානාම, යසඛා පඤ්ඤා? ඉධ, මහානාම, ිකක්ඛු ඉෙං 
දුක්ඛන්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපොති

යථාභූතංපජානාති.අයංවුච්චති, මහානාම, යසඛාපඤ්ඤා. 

‘‘ස යඛො යසො, මහානාම, අරියසාවයකො එවං සීලසම්පන්යනො එවං 
සමාධිසම්පන්යනො එවං පඤ්ඤාසම්පන්යනො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. එවංයඛො, මහානාම, යසඛම්පිසීලංවුත්තං

භ වතා, අයසඛම්පිසීලංවුත්තංභ වතා; යසයඛොපිසමාධිවුත්යතොභ වතා, 
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අයසයඛොපි සමාධි වුත්යතො භ වතා; යසඛාපි පඤ්ඤා වුත්තා භ වතා, 
අයසඛාපිපඤ්ඤාවුත්තාභ වතා’’ති.තතියං. 

4. නි ණ්ඨසුත්තං 

75. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යෙො යවසාලියං විහරති මහාවයන
කූටා ාරසාලායං.අථයඛොඅභයයොචලිච්ඡවිපණ්ඩිතකුමාරයකොචලිච්ඡවි 

යයනායස්මා ආනන්යෙො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
ආනන්ෙං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

අභයයොලිච්ඡවිආයස්මන්තං ආනන්ෙංඑතෙයවොච–‘‘නි ණ්යඨො, භන්යත, 

නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො (සී. .).)] සබ්බඤ්ඤූ සබ්බෙස්සාවී අපරියසසං
ඤාණෙස්සනං පටිජානාති – ‘චරයතො ච යම තිට්ඨයතො ච සුත්තස්ස ච
ජා රස්සචසතතංසමිතංඤාණෙස්සනං පච්චුපට්ඨිත’න්ති.යසොපුරාණානං
කම්මානං තපසා බයන්තීභාවං පඤ්ඤයපති නවානං කම්මානං අකරණා

යසතුඝාතං. ඉති කම්මක්ඛයා දුක්ඛක්ඛයයො, දුක්ඛක්ඛයා යවෙනාක්ඛයයො, 
යවෙනාක්ඛයා සබ්බං දුක්ඛං නිජ්ජිණ්ණං භවිස්සති – එවයමතිස්සා

සන්දිට්ඨිකාය නිජ්ජරාය විසුද්ධියා සමතික්කයමො යහොති. ඉධ, භන්යත, 

භ වාකිමාහා’’ති? 

‘‘තිස්යසොයඛොඉමා, අභය, නිජ්ජරාවිසුද්ධියයොයතනභ වතාජානතා 
පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතා සත්තානං විසුද්ධියා
යසොකපරියෙවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය

ඤායස්සඅධි මායනිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය.කතමාතිස්යසො? ඉධ, අභය, 

ිකක්ඛුසීලවායහොති…යප.…සමාොයසික්ඛති සික්ඛාපයෙසු.යසොනවඤ්ච

කම්මං න කයරොති, පුරාණඤ්ච කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකයරොති.
සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං
යවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහීති. 

‘‘ස යඛො යසො, අභය, ිකක්ඛු එවං සීලසම්පන්යනො විවිච්යචව කායමහි
විවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරං වියවකජං .)තිසුඛං පඨමං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං
සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං .)තිසුඛං
දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. .)තියාචවිරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරති

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

උපසම්පජ්ජ විහරති. සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා, පුබ්යබව
යසොමනස්සයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරති.යසොනවඤ්ච

කම්මං න කයරොති, පුරාණඤ්ච කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකයරොති.
සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං
යවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහීති. 
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‘‘ස යඛො යසො, අභය, ිකක්ඛු එවං සමාධිසම්පන්යනො [එවං
සීලසම්පන්යනො එවං සමාධිසම්පන්යනො (සී. සයා. කං.)] ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අිකඤ්ඤා 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො නවඤ්ච කම්මං න කයරොති, 
පුරාණඤ්ච කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකයරොති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා
අකාලිකාඑහිපස්සිකා ඔපයනයයිකාපච්චත්තංයවදිතබ්බාවිඤ්ඤූහීති.ඉමා

යඛො, අභය, තිස්යසො නිජ්ජරා විසුද්ධියයො යතන භ වතා ජානතා පස්සතා
අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්මෙක්ඛාතා සත්තානං විසුද්ධියා
යසොකපරියෙවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයෙොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය 

ඤායස්සඅධි මායනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායා’’ති. 

එවං වුත්යත පණ්ඩිතකුමාරයකො ලිච්ඡවි අභයං ලිච්ඡවිං එතෙයවොච – 

‘‘කිංපනත්වං, සම්මඅභය, ආයස්මයතොආනන්ෙස්සසුභාසිතංසුභාසිතයතො 

නාබ්භනුයමොෙසී’’ති? ‘‘කයාහං, සම්ම පණ්ඩිතකුමාරක, ආයස්මයතො
ආනන්ෙස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො නාබ්භනුයමොදිස්සාමි! මුද්ධාපි තස්ස
විපයතයය යයො ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස සුභාසිතං සුභාසිතයතො
නාබ්භනුයමොයෙයයා’’ති.චතුත්ථං. 

5. නියවසකසුත්තං 

76. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංආනන්ෙංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘යය, ආනන්ෙ, අනුකම්යපයයාථයයචයසොතබ්බංමඤ්යඤයයං මිත්තා

වා අමච්චා වාඤාතී වා සායලොහිතා වා යත යවො, ආනන්ෙ, තීසු ඨායනසු

සමාෙයපතබ්බා [සමාොයපතබ්බා (?)] නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා.

කතයමසු තීසු? බුද්යධ අයවච්චප්පසායෙ සමාෙයපතබ්බා නියවයසතබ්බා
පතිට්ඨායපතබ්බා – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 

විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසෙම්මසාරථි; 

සත්ථා යෙවමනුස්සානං, බුද්යධො භ වා’ති, ධම්යම අයවච්චප්පසායෙ
සමාෙයපතබ්බානියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා – ‘ස්වාක්ඛායතොභ වතා
ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං

යවදිතබ්යබො විඤ්ඤූහී’ති, සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායෙ සමාෙයපතබ්බා
නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො උජප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො
ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වයතො

සාවකසඞ්යඝො, යදිෙංචත්තාරිපුරිසයු ානිඅට්ඨ පුරිසපුග් ලාඑසභ වයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො 
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’’ති. 
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‘‘සියා, ආනන්ෙ, චතුන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤථත්තං – පථවීධාතුයා 

ආයපොධාතුයා යතයජොධාතුයා වායයොධාතුයා, න ත්යවව බුද්යධ
අයවච්චප්පසායෙන සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස සියා අඤ්ඤථත්තං

තත්රිෙං අඤ්ඤථත්තං. යසො වතානන්ෙ, බුද්යධ අයවච්චප්පසායෙන
සමන්නා යතොඅරියසාවයකොනිරයංවාතිරච්ඡානයයොනිංවායපත්තිවිසයං
වා උපපජ්ජිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘සියා, ආනන්ෙ, චතුන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤථත්තං – පථවීධාතුයා

ආයපොධාතුයායතයජොධාතුයාවායයොධාතුයා, නත්යවවධම්යම…යප.…න 
ත්යවව සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායෙන සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස සියා

අඤ්ඤථත්තං තත්රිෙං අඤ්ඤථත්තං. යසො වතානන්ෙ, සඞ්යඝ
අයවච්චප්පසායෙන සමන්නා යතො අරියසාවයකො නිරයං වා
තිරච්ඡානයයොනිංවායපත්තිවිසයං වාඋපපජ්ජිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යය, ආනන්ෙ, අනුකම්යපයයාථයයචයසොතබ්බංමඤ්යඤයයං මිත්තා

වා අමච්චා වා ඤාතී වා සායලොහිතා වා යත යවො, ආනන්ෙ, ඉයමසු තීසු
ඨායනසුසමාෙයපතබ්බානියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමභවසුත්තං 

77. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘භයවො, 

භයවොති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානු යඛො, භන්යත, භයවොයහොතී’’ති? 

‘‘කාමධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො 

කාමභයවො පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, 

ආනන්ෙ, කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණංබීජං, තණ්හා ස්යනයහො [සියනයහො

(සී. සයා. කං. .).)]. අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං

හීනාය ධාතුයා විඤ්ඤාණං පතිට්ඨිතං එවං ආයතිං [ආයති (සී.)] 

පුනබ්භවාිකනිබ්බත්ති යහොති. ( ) [(එවංයඛොආනන්ෙභයවොයහොතීති) (ක.)
දුතියසුත්යතපනඉෙං පාඨනානත්තංනත්ථි] 

‘‘රූපධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො 

රූපභයවොපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘ඉතියඛොආනන්ෙ, 

කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණං බීජං, තණ්හා ස්යනයහො. අවිජ්ජානීවරණානං
සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං මජ්ඣිමාය ධාතුයා විඤ්ඤාණං පතිට්ඨිතං

එවං ආයතිං පුනබ්භවාිකනිබ්බත්ති යහොති. ( ) [(එවං යඛො ආනන්ෙ භයවො
යහොතීති)(ක.)දුතියසුත්යතපනඉෙං පාඨනානත්තංනත්ථි] 
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‘‘අරූපධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො

අරූපභයවො පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, 

ආනන්ෙ, කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණං බීජං, තණ්හා ස්යනයහො. 
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං පණීතාය ධාතුයා

විඤ්ඤාණංපතිට්ඨිතංඑවං ආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්තියහොති.එවංයඛො, 

ආනන්ෙ, භයවොයහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියභවසුත්තං 

78. අථ යඛොආයස්මා ආනන්යෙොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.…

ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘භයවො, භයවොති, භන්යත, 

වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, භයවොයහොතී’’ති? 

‘‘කාමධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො 

කාමභයවොපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතංභන්යත’’.‘‘ඉතියඛො, ආනන්ෙ, 

කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණං බීජං, තණ්හා ස්යනයහො. අවිජ්ජානීවරණානං
සත්තානංතණ්හාසංයයොජනානංහීනාය ධාතුයායචතනාපතිට්ඨිතාපත්ථනා
පතිට්ඨිතාඑවංආයතිංපුනබ්භවාිකනිබ්බත්ති යහොති’’. 

‘‘රූපධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො 

රූපභයවොපඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘ඉතියඛො, ආනන්ෙ, 

කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණං බීජං, තණ්හා ස්යනයහො. අවිජ්ජානීවරණානං
සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං මජ්ඣිමාය ධාතුයා යචතනා පතිට්ඨිතා
පත්ථනාපතිට්ඨිතාඑවංආයතිං පුනබ්භවාිකනිබ්බත්තියහොති’’. 

‘‘අරූපධාතුයවපක්කඤ්ච, ආනන්ෙ, කම්මං නාභවිස්ස, අපි නු යඛො 

අරූපභයවො පඤ්ඤායයථා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘ඉති යඛො, 

ආනන්ෙ, කම්මං යඛත්තං, විඤ්ඤාණං බීජං, තණ්හා ස්යනයහො.
අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංයයොජනානං පණීතාය ධාතුයා
යචතනා පතිට්ඨිතා පත්ථනා පතිට්ඨිතා එවං ආයතිං පුනබ්භවාිකනිබ්බත්ති

යහොති.එවංයඛො, ආනන්ෙ, භයවොයහොතී’’ති.සත්තමං. 

8. සීලබ්බතසුත්තං 

79. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 

නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංආනන්ෙංභ වාඑතෙයවොච–‘‘සබ්බංනුයඛො, 

ආනන්ෙ, සීලබ්බතං ජීවිතං බ්රහ්මචරියං උපට්ඨානසාරං ස ල’’න්ති? ‘‘න

ඛ්යවත්ථ, භන්යත, එකංයසනා’’ති.‘‘යතනහානන්ෙ, විභජස්සූ’’ති. 

‘‘යඤ්හිස්ස [යථාරූපං හිස්ස (?) යසවිතබ්බායසවිතබ්බසුත්තානුරූපං], 

භන්යත, සීලබ්බතං ජීවිතං බ්රහ්මචරියං උපට්ඨානසාරං යසවයතො අකුසලා
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ධම්මා අිකවඩ්ඪන්තිකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං සීලබ්බතං ජීවිතං 

බ්රහ්මචරියං උපට්ඨානසාරං අ ලං. යඤ්ච ඛ්වාස්ස [යඤ්හිස්ස (ක.), 

යථාරූපඤ්ච ඛ්වාස්ස (?)], භන්යත, සීලබ්බතං ජීවිතං බ්රහ්මචරියං

උපට්ඨානසාරං යසවයතො අකුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, කුසලා ධම්මා

අිකවඩ්ඪන්ති, එවරූපං සීලබ්බතං ජීවිතං බ්රහ්මචරියං උපට්ඨානසාරං

ස ල’’න්ති.ඉෙමයවොචආයස්මාආනන්යෙො; සමනුඤ්යඤොසත්ථා අයහොසි. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො ‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති, 
උට්ඨායාසනා භ වන්තංඅිකවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
භ වා අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත ආනන්යෙ ිකක්ඛූ ආමන්යතසි –

‘‘යසයඛො, ිකක්ඛයව, ආනන්යෙො; න ච පනස්ස සුලභරූයපො සමසයමො
පඤ්ඤායා’’ති.අට්ඨමං. 

9.  න්ධජාතසුත්තං 

80. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යෙොභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘තීණිමානි, භන්යත,  න්ධජාතානි, යයසං අනුවාතංයයව  න්යධො 

 ච්ඡති, යනො පටිවාතං. කතමානි තීණි? මූල න්යධො, සාර න්යධො, 

පුප්  න්යධො – ඉමානි යඛො, භන්යත, තීණි  න්ධජාතානි, යයසං

අනුවාතංයයව  න්යධො  ච්ඡති, යනො පටිවාතං. අත්ථි නු යඛො, භන්යත, 

කිඤ්චි න්ධජාතංයස්සඅනුවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, පටිවාතම්පි  න්යධො

 ච්ඡති, අනුවාතපටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡතී’’ති? 

‘‘අත්ථානන්ෙ, කිඤ්චි  න්ධජාතං [අත්ථානන්ෙ  න්ධජාතං (සී. සයා.

කං. .).)] යස්ස අනුවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, පටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, 

අනුවාතපටිවාතම්පි  න්යධො  ච්ඡතී’’ති. ‘‘කතමඤ්ච පන, භන්යත, 

 න්ධජාතංයස්සඅනුවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, පටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, 

අනුවාතපටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡතී’’ති? 

‘‘ඉධානන්ෙ, යස්මිං  ායම වා නි යම වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා බුද්ධං

සරණං  යතො යහොති, ධම්මං සරණං  යතො යහොති, සඞ්ඝං සරණං  යතො 

යහොති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, 

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, 

සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති, සීලවා යහොති

කලයාණධම්යමො, වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති
මුත්තචාය ොපයතපාණියවොස්සග් රයතොයාචයයොය ොොනසංවිභා රයතො. 
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‘‘තස්ස දිසාසු සමණබ්රාහ්මණා වණ්ණං භාසන්ති – ‘අමුකස්මිං 

[අසුකස්මිං(සී.සයා.කං..).)] නාම ායමවානි යමවා ඉත්ථීවාපුරියසො

වාබුද්ධංසරණං යතොයහොති, ධම්මං සරණං යතො යහොති, සඞ්ඝංසරණං

 යතො යහොති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො 

යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, 

සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති, සීලවා යහොති

කලයාණධම්යමො, වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති
මුත්තචාය ො පයතපාණි යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො 
ොනසංවිභා රයතො’’’ති. 

‘‘යෙවතාපිස්ස [යෙවතාපිස්ස අමනුස්සා (සී. .).), යෙවතාපිස්ස

අමනුස්සාපි (ක.), යෙවතාපිස්ස…යප.… මනුස්සාපිස්ස (?)] වණ්ණං
භාසන්ති–‘අමුකස්මිංනාම ායමවානි යමවාඉත්ථීවාපුරියසොවාබුද්ධං 

සරණං  යතො යහොති, ධම්මං සරණං  යතො යහොති, සඞ්ඝං සරණං  යතො

යහොති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.…

සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති, සීලවා යහොති

කලයාණධම්යමො, වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති
මුත්තචාය ො පයතපාණි යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො 

ොනසංවිභා රයතො’ති.ඉෙංයඛොතං, ආනන්ෙ,  න්ධජාතංයස්සඅනුවාතම්පි

 න්යධො ච්ඡති, පටිවාතම්පි න්යධො ච්ඡති, අනුවාතපටිවාතම්පි න්යධො
 ච්ඡතී’’ති. 

‘‘නපුප්  න්යධොපටිවාතයමති, 

නචන්ෙනංත රමල්ලිකා [තග් රමල්ලිකා (.).)] වා; 

සතඤ්ච න්යධොපටිවාතයමති, 

සබ්බාදිසාසප්පුරියසොපවායතී’’ති.නවමං; 

10. චූළනිකාසුත්තං 

81. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – 

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භ වයතො සුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං– ‘භ වයතො, 

ආනන්ෙ, සිඛිස්ස අිකභූ නාම සාවයකො බ්රහ්මයලොයක ඨියතො

සහස්සියලොකධාතුං [සහස්සීයලොකධාතුං (.).) සං. නි. 1.185 විත්ථායරො] 

සයරන විඤ්ඤායපසී’ති. භ වා පන, භන්යත, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

කීවතකං පයහොති සයරන විඤ්ඤායපතු’’න්ති? ‘‘සාවයකො යසො, ආනන්ෙ, 
අප්පයමයයා තථා තා’’ති. 

දුතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සම්මුඛා 

යමතං, භන්යත, භ වයතොසුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං–‘භ වයතො, ආනන්ෙ, 
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සිඛිස්ස අිකභූ නාම සාවයකො බ්රහ්මයලොයක ඨියතො සහස්සියලොකධාතුං

සයරන විඤ්ඤායපසී’ති. භ වා පන, භන්යත, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

කීවතකං පයහොති සයරන විඤ්ඤායපතු’’න්ති? ‘‘සාවයකො යසො, ආනන්ෙ, 
අප්පයමයයාතථා තා’’ති. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච –

‘‘සම්මුඛායමතං, භන්යත, භ වයතොසුතංසම්මුඛාපටිග් හිතං–‘භ වයතො, 

ආනන්ෙ, සිඛිස්ස අිකභූ නාම සාවයකො බ්රහ්මයලොයක ඨියතො

සහස්සියලොකධාතුං සයරන විඤ්ඤායපසී’ති. භ වා පන, භන්යත, අරහං

සම්මාසම්බුද්යධොකීවතකංපයහොතිසයරනවිඤ්ඤායපතු’’න්ති? ‘‘සුතායත, 

ආනන්ෙ, සහස්සී චූළනිකා යලොකධාතූ’’ති? ‘‘එතස්ස, භ වා, කායලො; 

එතස්ස, සු ත, කායලො! යං භ වා භායසයය. භ වයතො සුත්වා ිකක්ඛූ

ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතනහානන්ෙ, සුණාහි සාධුකං මනසි කයරොහි, 

භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වයතො 
පච්චස්යසොසි.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘යාවතා, ආනන්ෙ, චන්දිමසූරියා [චන්දිමසුරියා (සී. සයා. කං. .).)] 

පරිහරන්ති, දිසා භන්ති වියරොචනා, තාව සහස්සධා යලොයකො. තස්මිං

සහස්සධා යලොයක සහස්සං [තස්මිං සහස්සං (සයා. කං. .).)] චන්ොනං, 

සහස්සං සූරියානං, සහස්සං සියනරුපබ්බතරාජානං, සහස්සං ජම්බුපෙපානං, 

සහස්සං අපරය ොයානානං, සහස්සං උත්තරකුරූනං, සහස්සං

පුබ්බවියෙහානං, චත්තාරිමහාසමුද්ෙසහස්සානි, චත්තාරිමහාරාජසහස්සානි, 

සහස්සං චාතුමහාරාජිකානං, සහස්සං තාවතිංසානං, සහස්සං යාමානං, 

සහස්සං තුසිතානං, සහස්සං නිම්මානරතීනං, සහස්සං

පරනිම්මිතවසවත්තීනං, සහස්සං බ්රහ්මයලොකානං – අයං වුච්චතානන්ෙ, 
සහස්සීචූළනිකායලොකධාතු. 

‘‘යාවතානන්ෙ, සහස්සී චූළනිකායලොකධාතුතාවසහස්සධා යලොයකො.

අයංවුච්චතානන්ෙ, ද්විසහස්සීමජ්ඣිමිකා යලොකධාතු. 

‘‘යාවතානන්ෙ, ද්විසහස්සී මජ්ඣිමිකා යලොකධාතු තාව සහස්සධා 

යලොයකො.අයංවුච්චතානන්ෙ, තිසහස්සීමහාසහස්සීයලොකධාතු. 

‘‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථා යතොතිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං 

[තිසහස්සි මහාසහස්සිං යලොකධාතුං (සයා. කං.), 

තිසහස්සීමහාසහස්සීයලොකධාතුං (.).)] සයරන විඤ්ඤායපයය, යාවතා පන 
ආකඞ්යඛයයා’’ති. 

‘‘යථා කථං පන, භන්යත, භ වා තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං

සයරන විඤ්ඤායපයය, යාවතා පන ආකඞ්යඛයයා’’ති? ‘‘ඉධානන්ෙ, 
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තථා යතො තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං ඔභායසන  යරයය. යො යත

සත්තා තං ආයලොකං සඤ්ජායනයයං, අථ තථා යතො යඝොසං කයරයය

සද්ෙමනුස්සායවයය. එවං යඛො, ආනන්ෙ, තථා යතො

තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාතුං සයරන විඤ්ඤායපයය, යාවතා පන 
ආකඞ්යඛයයා’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා ආනන්යෙො (ආයස්මන්තං උොයිං) [(භ වන්තං)

(සී.), ( ) නත්ථිසයා.කං.යපොත්ථයකසු.අට්ඨකථාය සයමති] එතෙයවොච–

‘‘ලාභා වත යම, සුලද්ධං වත යම, යස්ස යම සත්ථා එවංමහිද්ධියකො
එවංමහානුභායවො’’ති. එවං වුත්යත ආයස්මා උොයී ආයස්මන්තං ආනන්ෙං 

එතෙයවොච – ‘‘කිං තුය්යහත්ථ, ආවුයසො ආනන්ෙ, යදි යත සත්ථා

එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවො’’ති? එවං වුත්යත භ වා ආයස්මන්තං

උොයිං එතෙයවොච – ‘‘මා යහවං, උොයි, මා යහවං, උොයි. සයච, උොයි, 

ආනන්යෙො අවීතරාය ො කාලං කයරයය, යතන චිත්තප්පසායෙන 

සත්තක්ඛත්තුං යෙයවසු යෙවරජ්ජං කායරයය, සත්තක්ඛත්තුං ඉමස්මිංයයව

ජම්බුපෙයප මහාරජ්ජංකායරයය. අපි ච, උොයි, ආනන්යෙො දිට්යඨව ධම්යම
පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති.ෙසමං. 

ආනන්ෙවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

ඡන්යනොආජීවයකොසක්යකො, නි ණ්යඨොචනියවසයකො; 

දුයවභවාසීලබ්බතං,  න්ධජාතඤ්චචූළනීති. 

(9) 4. සමණවග්ය ො 

1. සමණසුත්තං 

82. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, සමණස්ස සමණියානි සමණකරණීයානි.

කතමානි තීණි? අධිසීලසික්ඛාසමාොනං, අධිචිත්තසික්ඛාසමාොනං, 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොනං – ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි සමණස්ස
සමණියානිසමණකරණීයානි. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො 

භවිස්සති අධිසීලසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති 

අධිචිත්තසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොයන’ති. එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
පඨමං. 
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2.  ද්රභසුත්තං 

83. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව,  ද්රයභො ය ො ණං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

අනුබන්යධොයහොති–‘අහම්පිෙම්යමො, අහම්පිෙම්යමො’ති [අහම්පිය ොඅම්හා

අහම්පි ය ො අම්හාති (සී.), අහම්පි අම්හා අහම්පි අම්හාති (සයා. කං. .).), 

අහම්පි ය ො අහම්පි ය ොති (?)]. තස්ස න තාදියසො වණ්යණො යහොති

යසයයථාපිගුන්නං, නතාදියසොසයරොයහොතියසයයථාපිගුන්නං, නතාදිසං 
පෙං යහොති යසයයථාපි ගුන්නං. යසො ය ො ණංයයව පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො

අනුබන්යධොයහොති– ‘අහම්පිෙම්යමො, අහම්පිෙම්යමො’’’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචොිකක්ඛු ිකක්ඛුසඞ්ඝං පිට්ඨියතො

පිට්ඨියතො අනුබන්යධො යහොති – ‘අහම්පිිකක්ඛු, අහම්පි ිකක්ඛූ’ති.තස්සන
තාදියසො ඡන්යෙො යහොති අධිසීලසික්ඛාසමාොයන යසයයථාපි අඤ්යඤසං 

ිකක්ඛූනං, නතාදියසොඡන්යෙොයහොතිඅධිචිත්තසික්ඛාසමාොයනයසයයථාපි

අඤ්යඤසං ිකක්ඛූනං, න තාදියසො ඡන්යෙො යහොති
අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොයන යසයයථාපි අඤ්යඤසං ිකක්ඛූනං. යසො

ිකක්ඛුසඞ්ඝංයයවපිට්ඨියතොපිට්ඨියතොඅනුබන්යධොයහොති– ‘අහම්පි ිකක්ඛු, 
අහම්පිිකක්ඛූ’’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො

භවිස්සති අධිසීලසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති

අධිචිත්තසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොයන’ති. එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 
දුතියං. 

3. යඛත්තසුත්තං 

84. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, කස්සකස්ස හපතිස්ස පුබ්යබ කරණීයානි.

කතමානිතීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, කස්සයකො හපතිපටිකච්යචව [පටි ච්යචව

(සී. .).)] යඛත්තං සුකට්ඨං කයරොති සුමතිකතං [සුමත්තිකතං (ක.), එත්ථ
මතිසද්යෙො කට්ඨයඛත්තස්ස සමීකරණසාධයන ොරුභණ්යඩ වත්තතීති
සක්කතඅිකධායනසු ආ තං. තං ‘‘මතියා සුට්ඨු සමීකත’’න්ති අට්ඨකථාය

සයමති]. පටිකච්යචවයඛත්තංසුකට්ඨංකරිත්වාසුමතිකතංකායලන බීජානි
පතිට්ඨායපති.කායලනබීජානිපතිට්ඨායපත්වාසමයයනඋෙකංඅිකයනතිපි

අපයනතිපි. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි කස්සකස්ස  හපතිස්ස පුබ්යබ 
කරණීයානි. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීණිමානි ිකක්ඛුස්ස පුබ්යබ කරණීයානි. 

කතමානි තීණි? අධිසීලසික්ඛාසමාොනං, අධිචිත්තසික්ඛාසමාොනං, 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොනං–ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිිකක්ඛුස්සපුබ්යබ 
කරණීයානි. 
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‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො 

භවිස්සති අධිසීලසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති 

අධිචිත්තසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො භවිස්සති

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොයන’ති. එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
තතියං. 

4. වජ්ජිපුත්තසුත්තං 

85. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො වජ්ජිපුත්තයකො ිකක්ඛු යයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො වජ්ජිපුත්තයකො ිකක්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච –

‘‘සාධිකමිෙං, භන්යත, දියඩ්ඪසික්ඛාපෙසතං [දියඩ්ඪං සික්ඛාපෙසතං (සී.)] 

අන්වද්ධමාසං උද්යෙසං ආ ච්ඡති. නාහං, භන්යත, එත්ථ සක්යකොමි 

සික්ඛිතු’’න්ති. ‘‘සක්ඛිස්සසි පන ත්වං, ිකක්ඛු, තීසු සික්ඛාසු සික්ඛිතුං – 

අධිසීලසික්ඛාය, අධිචිත්තසික්ඛායඅධිපඤ්ඤාසික්ඛායා’’ති? ‘‘සක්යකොමහං, 

භන්යත, තීසු සික්ඛාසු සික්ඛිතුං – අධිසීලසික්ඛාය, අධිචිත්තසික්ඛාය, 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛායා’’ති.‘‘තස්මාතිහත්වං, ිකක්ඛු, තීසුසික්ඛාසුසික්ඛස්සු– 

අධිසීලසික්ඛාය, අධිචිත්තසික්ඛාය, අධිපඤ්ඤාසික්ඛාය’’. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, ිකක්ඛු, අධිසීලම්පි සික්ඛිස්සසි, අධිචිත්තම්පි

සික්ඛිස්සසි, අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛිස්සසි, තස්ස තුය්හං ිකක්ඛු අධිසීලම්පි
සික්ඛයතො අධිචිත්තම්පි සික්ඛයතො අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛයතො රාය ො 

පහීයිස්සති, යෙොයසො පහීයිස්සති, යමොයහො පහීයිස්සති. යසො ත්වං රා ස්ස

පහානායෙොසස්ස පහානායමොහස්සපහානායංඅකුසලංනතංකරිස්සසි, යං
පාපංනතංයසවිස්සසී’’ති. 

අථයඛොයසොිකක්ඛුඅපයරනසමයයනඅධිසීලම්පිසික්ඛි, අධිචිත්තම්පි

සික්ඛි, අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛි. තස්ස අධිසීලම්පි සික්ඛයතො අධිචිත්තම්පි

සික්ඛයතො අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛයතො රාය ො පහීයි, යෙොයසො පහීයි, යමොයහො
පහීයි.යසොරා ස්සපහානා යෙොසස්සපහානායමොහස්සපහානායංඅකුසලං

තංනාකාසි, යංපාපංතංනයසවීති. චතුත්ථං. 

5. යසක්ඛසුත්තං 

86. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොයසො ිකක්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘‘යසයඛො, යසයඛො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, 

යසයඛො යහොතී’’ති? ‘‘සික්ඛතීති යඛො, ිකක්ඛු, තස්මා යසයඛොති වුච්චති.
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කිඤ්ච සික්ඛති? අධිසීලම්පි සික්ඛති, අධිචිත්තම්පි සික්ඛති, අධිපඤ්ඤම්පි

සික්ඛති. සික්ඛතීතියඛො, ිකක්ඛු, තස්මායසයඛොතිවුච්චතී’’ති. 

‘‘යසඛස්ස සික්ඛමානස්ස, උජමග් ානුසාරියනො; 

ඛයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා. 

‘‘තයතො අඤ්ඤාවිමුත්තස්ස [අඤ්ඤාවිමුත්තියා (ක.)], ඤාණං යව 

[ඤාණඤ්ච(ක.)] යහොතිතාදියනො; 

අකුප්පා යම විමුත්තීති, භවසංයයොජනක්ඛයය’’ති. පඤ්චමං; ( ) 

[(අට්ඨමංභාණවාරංනිට්ඨිතං)(ක.)] 

6. පඨමසික්ඛාසුත්තං 

87. ‘‘සාධිකමිෙං, ිකක්ඛයව, දියඩ්ඪසික්ඛාපෙසතං අන්වද්ධමාසං

උද්යෙසංආ ච්ඡති, යත්ථඅත්තකාමාකුලපුත්තා සික්ඛන්ති.තිස්යසොඉමා, 

ිකක්ඛයව, සික්ඛා යත්යථතං සබ්බං සයමොධානං  ච්ඡති. කතමා තිස්යසො? 

අධිසීලසික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා අධිපඤ්ඤාසික්ඛා – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, 

තිස්යසොසික්ඛා, යත්යථතංසබ්බංසයමොධානං ච්ඡති. 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසීයලසුපරිපූරකාරීයහොතිසමාධිස්මිං මත්තයසො
කාරී පඤ්ඤාය මත්තයසො කාරී. යසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි 

ආදිබ්රහ්මචරියකානිබ්රහ්මචරියසාරුප්පානි, තත්ථධුවසීයලො [ධුවසීලී(සී.)පු.

ප. 127-129 (යථොකං විසදිසං)] ච යහොති ඨිතසීයලො [ඨිතසීලී (සී.)] ච, 
සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා 
යසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමො නියයතොසම්යබොධිපරායයණො. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති සමාධිස්මිං 
මත්තයසොකාරීපඤ්ඤායමත්තයසොකාරී.යසොයානිතානිඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි
ආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලො ච, සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු. යසොතිණ්ණං සංයයොජනානං

පරික්ඛයා රා යෙොසයමොහානං තනුත්තා සකො ාමී යහොති, සකියෙව ඉමං
යලොකං ආ න්ත්වාදුක්ඛස්සන්තංකයරොති. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති සමාධිස්මිං 
පරිපූරකාරී පඤ්ඤාය මත්තයසො කාරී. යසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි 
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ආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලො ච, සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යසො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති තත්ථ
පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති සමාධිස්මිං 
පරිපූරකාරී පඤ්ඤාය පරිපූරකාරී. යසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි
ආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලොච, සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු.යසොආසවානංඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘ඉතියඛො, ිකක්ඛයව, පයෙසංපයෙසකාරීආරායධතිපරිපූරංපරිපූරකාරී. 

අවඤ්ඣානි ත්යවවාහං [අවඤ්චුවයනවාහං (ක.)], ිකක්ඛයව, සික්ඛාපොනි
වොමී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියසික්ඛාසුත්තං 

88. ‘‘සාධිකමිෙං, ිකක්ඛයව, දියඩ්ඪසික්ඛාපෙසතං අන්වද්ධමාසං

උද්යෙසංආ ච්ඡතියත්ථඅත්තකාමාකුලපුත්තා සික්ඛන්ති.තිස්යසොඉමා, 

ිකක්ඛයව, සික්ඛා යත්යථතං සබ්බං සයමොධානං  ච්ඡති. කතමා තිස්යසො? 

අධිසීලසික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, 

තිස්යසොසික්ඛායත්යථතංසබ්බංසයමොධානං ච්ඡති. 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසීයලසුපරිපූරකාරීයහොතිසමාධිස්මිං මත්තයසො
කාරී පඤ්ඤාය මත්තයසො කාරී. යසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි
ආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලො ච, සමාොයසික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යසොතිණ්ණංසංයයොජනානං

පරික්ඛයා සත්තක්ඛත්තුපරයමො යහොති. සත්තක්ඛත්තුපරමං යෙයව ච
මනුස්යසචසන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තංකයරොති.යසොතිණ්ණං

සංයයොජනානංපරික්ඛයායකොලංයකොයලොයහොති, ද්යවවාතීණිවාකුලානි
සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. යසො තිණ්ණං 

සංයයොජනානං පරික්ඛයා එකබීජී යහොති, එකංයයව මානුසකං භවං 
නිබ්බත්යතත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං

පරික්ඛයා රා යෙොසයමොහානං තනුත්තා සකො ාමී යහොති, සකියෙව ඉමං
යලොකංආ න්ත්වාදුක්ඛස්සන්තං කයරොති. 
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‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති සමාධිස්මිං 
පරිපූරකාරී පඤ්ඤාය මත්තයසො කාරී. යසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි

සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස යහතු? න හි යමත්ථ, 

ිකක්ඛයව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි
ආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලො ච, සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යසො පඤ්චන්නං 
ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයාඋද්ධංයසොයතොඅකනිට්ඨ ාමී.යසො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති.යසොපඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානං
පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානංපරික්ඛයාඅන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘ඉධ පන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති සමාධිස්මිං 
පරිපූරකාරී පඤ්ඤාය පරිපූරකාරී. යසො යානි තානි ධුවසීයලො ච යහොති

ඨිතසීයලොච, සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු.යසො ආසවානංඛයාඅනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘ඉතියඛො, ිකක්ඛයව, පයෙසංපයෙසකාරීආරායධති, පරිපූරං පරිපූරකාරී, 

අවඤ්ඣානිත්යවවාහං, ිකක්ඛයව, සික්ඛාපොනිවොමී’’ති.සත්තමං. 

8. තතියසික්ඛාසුත්තං 

89. ‘‘සාධිකමිෙං, ිකක්ඛයව, දියඩ්ඪසික්ඛාපෙසතං අන්වද්ධමාසං

උද්යෙසංආ ච්ඡතියත්ථඅත්තකාමාකුලපුත්තා සික්ඛන්ති.තිස්යසොඉමා, 

ිකක්ඛයව, සික්ඛා යත්යථතං සබ්බං සයමොධානං  ච්ඡති. කතමා තිස්යසො? 

අධිසීලසික්ඛා, අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, 
තිස්යසොසික්ඛායත්යථතංසබ්බංසයමොධානං ච්ඡති. 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසීයලසුපරිපූරකාරීයහොතිසමාධිස්මිං පරිපූරකාරී
පඤ්ඤායපරිපූරකාරී.යසොයානිතානිඛුද්ොනුඛුද්ෙකානිසික්ඛාපොනි තානි

ආපජ්ජතිපිවුට්ඨාතිපි.තංකිස්සයහතු? නහියමත්ථ, ිකක්ඛයව, අභබ්බතා 
වුත්තා. යානි ච යඛො තානි සික්ඛාපොනි ආදිබ්රහ්මචරියකානි

බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි තත්ථ ධුවසීයලො ච යහොති ඨිතසීයලො ච, සමාොය
සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යසො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති.තංවාපනඅනිකසම්භවංඅප්පටිවිජ්ඣං පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති. තං වා පන 
අනිකසම්භවං අප්පටිවිජ්ඣං පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති. තං වා පන අනිකසම්භවං
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අප්පටිවිජ්ඣං පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. තං වා පන අනිකසම්භවං අප්පටිවිජ්ඣං
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති.තංවාපනඅනිකසම්භවංඅප්පටිවිජ්ඣංපඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයා උද්ධංයසොයතො යහොති අකනිට්ඨ ාමී තං වා පන 

අනිකසම්භවං අප්පටිවිජ්ඣං තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා, 

රා යෙොසයමොහානං තනුත්තා සකො ාමී යහොති, සකියෙව ඉමං යලොකං 
ආ න්ත්වාදුක්ඛස්සන්තං කයරොති.තංවාපනඅනිකසම්භවංඅප්පටිවිජ්ඣං

තිණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයාඑකබීජී යහොති, එකංයයවමානුසකංභවං
නිබ්බත්යතත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. තං වා පන අනිකසම්භවං

අප්පටිවිජ්ඣං තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යකොලංයකොයලො යහොති, 
ද්යවවා තීණිවාකුලානිසන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තංකයරොති.තං
වා පන අනිකසම්භවං අප්පටිවිජ්ඣං තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා

සත්තක්ඛත්තුපරයමො යහොති, සත්තක්ඛත්තුපරමං යෙයව ච මනුස්යස ච
සන්ධාවිත්වාසංසරිත්වාදුක්ඛස්සන්තං කයරොති. 

‘‘ඉති යඛො, ිකක්ඛයව, පරිපූරංපරිපූරකාරී ආරායධතිපයෙසංපයෙසකාරී.

අවඤ්ඣානිත්යවවාහං, ිකක්ඛයව, සික්ඛාපොනිවොමී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමසික්ඛත්තයසුත්තං 

90. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සික්ඛා. කතමාතිස්යසො? අධිසීලසික්ඛා, 

අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අධිසීලසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීලවා 

යහොති…යප.… සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
අධිසීලසික්ඛා. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු විවිච්යචව

කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, අධිචිත්තසික්ඛා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ‘ඉෙං
දුක්ඛ’න්තියථාභූතංපජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපො’ති

යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. ඉමා යඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසො සික්ඛා’’ති.නවමං. 

10. දුතියසික්ඛත්තයසුත්තං 

91. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සික්ඛා. කතමාතිස්යසො? අධිසීලසික්ඛා, 

අධිචිත්තසික්ඛා, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා. 
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‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අධිසීලසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීලවා 

යහොති…යප.… සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

අධිසීලසික්ඛා. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු විවිච්යචව

කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, අධිචිත්තසික්ඛා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අධිපඤ්ඤාසික්ඛා? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම

සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛා.ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසොසික්ඛා’’ති. 

‘‘අධිසීලං අධිචිත්තං, අධිපඤ්ඤඤ්ච වීරියවා; 

ථාමවාධිතිමාඣායී, සයතොගුත්තින්ද්රියයො [උප්පත්තින්ද්රියයො(ක.)] 
චයර. 

‘‘යථාපුයරතථාපච්ඡා, යථාපච්ඡාතථාපුයර; 

යථාඅයධොතථාඋද්ධං, යථාඋද්ධංතථාඅයධො. 

‘‘යථා දිවාතථාරත්තිං, යථාරත්තිංතථා දිවා; 

අිකභුයයදිසාසබ්බා, අප්පමාණසමාධිනා. 

‘‘තමාහුයසඛංපටිපෙං [පාටිපෙං(?) ම.නි.2.27 පස්සිතබ්බං], අයථො

සංසුද්ධචාරියං [සංසුද්ධචාරණං (සී. .).), සංසුද්ධචාරිනං (සයා.

කං.)]; 

තමාහුයලොයකසම්බුද්ධං, ධීරංපටිපෙන්තගුං. 

‘‘විඤ්ඤාණස්සනියරොයධන, තණ්හාක්ඛයවිමුත්තියනො; 

පජ්යජොතස්යසව නිබ්බානං, වියමොක්යඛො යහොති යචතයසො’’ති.

ෙසමං; 

11. සඞ්කවාසුත්තං 

92. එකං සමයං භ වා යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො මහතා

ිකක්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන සඞ්කවා [පඞ්කධා (සී. සයා. කං. .).)] නාම 
යකොසලානං නි යමො තෙවසරි. තත්ර සුෙං භ වා සඞ්කවායං විහරති. යතන
යඛො පන සමයයන කස්සපය ොත්යතො නාම ිකක්ඛු සඞ්කවායං ආවාසියකො
යහොති. තත්ර සුෙං භ වා සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය ිකක්ඛූ
සන්ෙස්යසති සමාෙයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. අථ යඛො
කස්සපය ොත්තස්ස ිකක්ඛුයනො භ වති සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා
කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසන්යත සමාෙයපන්යත සමුත්යතයජන්යත
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සම්පහංයසන්යත අහුයෙව අක්ඛන්ති අහු අප්පච්චයයො –

‘‘අධිසල්ලිඛයතවායං [අධිසල්යලඛයතවායං (සයා. කං.ක.)] සමයණො’’ති.
අථ යඛො භ වා සඞ්කවායං යථාිකරන්තං විහරිත්වා යයන රාජ හං යතන
චාරිකං පක්කාමි.අනුපුබ්යබනචාරිකංචරමායනොයයනරාජ හංතෙවසරි.
තත්ර සුෙංභ වාරාජ යහවිහරති. 

අථ යඛො කස්සපය ොත්තස්ස ිකක්ඛුයනො අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො 

අහුයෙවකුක්කුච්චංඅහුවිප්පටිසායරො–‘‘අලාභාවතයම, නවතයමලාභා; 

දුල්ලද්ධං වත යම, න වත යම සුලද්ධං; යස්ස යම භ වති 
සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසන්යත
සමාෙයපන්යත සමුත්යතයජන්යතසම්පහංයසන්යතඅහුයෙවඅක්ඛන්තිඅහු

අප්පච්චයයො – ‘අධිසල්ලිඛයතවායං සමයණො’ති. යංනූනාහං යයන භ වා

යතනුපසඞ්කයමයයං; උපසඞ්කමිත්වා භ වයතො සන්තියක අච්චයං
අච්චයයතොයෙයසයය’’න්ති. අථ යඛොකස්සපය ොත්යතො ිකක්ඛු යසනාසනං
සංසායමත්වාපත්තචීවරමාොයයයනරාජ හංයතනපක්කාමි.අනුපුබ්යබන

යයන රාජ හංයයනගිජ්ඣකූයටොපබ්බයතොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො කස්සපය ොත්යතොිකක්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘එකමිෙං, භන්යත, සමයං භ වා සඞ්කවායං විහරති, සඞ්කවා නාම 

යකොසලානංනි යමො.තත්ර, භන්යත, භ වාසික්ඛාපෙපටිසංයුත්තායධම්මියා
කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසසි සමාෙයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. තස්ස
මය්හං භ වති සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය ිකක්ඛූ
සන්ෙස්යසන්යත සමාෙයපන්යත සමුත්යතයජන්යත සම්පහංයසන්යත

අහුයෙවඅක්ඛන්තිඅහුඅප්පච්චයයො – ‘අධිසල්ලිඛයතවායංසමයණො’ති.අථ
යඛොභ වාසඞ්කවායංයථාිකරන්තං විහරිත්වායයනරාජ හංයතනචාරිකං

පක්කාමි.() [(අනුපුබ්යබන චාරිකංචරමායනොයයනරාජ හංතෙවසරි.තත්ර

සුෙං භ වා රාජ යහ විහරති. අථ යඛො (ක.)] තස්ස මය්හං, භන්යත, 
අචිරපක්කන්තස්සභ වයතොඅහුයෙවකුක්කුච්චං අහුවිප්පටිසායරො–අලාභා

වතයම, නවතයමලාභා; දුල්ලද්ධංවතයම, නවතයම සුලද්ධං; යස්සයම
භ වති සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසන්යත
සමාෙයපන්යතසමුත්යතයජන්යතසම්පහංයසන්යතඅහුයෙවඅක්ඛන්තිඅහු 
අප්පච්චයයො – ‘අධිසල්ලිඛයතවායං සමයණො’ති. යංනූනාහං යයන භ වා

යතනුපසඞ්කයමයයං; උපසඞ්කමිත්වා භ වයතො සන්තියක අච්චයං

අච්චයයතො යෙයසයයන්ති. අච්චයයො මං, භන්යත, අච්ච මා යථාබාලං
යථාමූළ්හංයථාඅකුසලංයස්සයමභ වති සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තායධම්මියා
කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසන්යත සමාෙයපන්යත සමුත්යතයජන්යත

සම්පහංයසන්යතඅහුයෙවඅක්ඛන්තිඅහුඅප්පච්චයයො– ‘අධිසල්ලිඛයතවායං

සමයණො’ති.තස්ස යම, භන්යත, භ වාඅච්චයං අච්චයයතොපටිග් ණ්හාතු, 
ආයතිංසංවරායා’’ති. 
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‘‘තග්ඝතං [තග්ඝත්වං(සී..).)], කස්සප, අච්චයයොඅච්ච මායථාබාලං

යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යස්ස යත මයි සික්ඛාපෙපටිසංයුත්තාය ධම්මියා
කථාය ිකක්ඛූ සන්ෙස්යසන්යත සමාෙයපන්යත සමුත්යතයජන්යත

සම්පහංයසන්යතඅහුයෙවඅක්ඛන්තිඅහුඅප්පච්චයයො– ‘අධිසල්ලිඛයතවායං

සමයණො’ති. යයතො ච යඛො ත්වං, කස්සප, අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා 

යථාධම්මං පටිකයරොසි, තං යත මයං පටිග් ණ්හාම. වුද්ධියහසා, කස්සප, 

අරියස්ස විනයය යයො අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති, 
ආයතිංසංවරංආපජ්ජති. 

‘‘යථයරො යචපි, කස්සප, ිකක්ඛු යහොති න සික්ඛාකායමො න

සික්ඛාසමාොනස්සවණ්ණවාපෙ, යයචඤ්යඤිකක්ඛූනසික්ඛාකාමායතච න

සික්ඛායසමාෙයපති, යයචඤ්යඤිකක්ඛූ සික්ඛාකාමායතසඤ්චන වණ්ණං

භණතිභූතංතච්ඡංකායලන, එවරූපස්සාහං, කස්සප, යථරස්සිකක්ඛුයනොන

වණ්ණං භණාමි.තංකිස්සයහතු? සත්ථාහිස්සවණ්ණංභණතීතිඅඤ්යඤ

නං [තං (සී. .).)] ිකක්ඛූභයජයයං, යයනංභයජයයංතයාස්ස දිට්ඨානු තිං

ආපජ්යජයයං, යයාස්සදිට්ඨානු තිංආපජ්යජයයංයතසංතංඅස්ස පෙඝරත්තං

අහිතාය දුක්ඛායාති. තස්මාහං, කස්සප, එවරූපස්ස යථරස්ස ිකක්ඛුයනොන 
වණ්ණංභණාමි. 

‘‘මජ්ඣියමොයචපි, කස්සප, ිකක්ඛුයහොති…යප.…නයවොයචපි, කස්සප, 

ිකක්ඛු යහොති න සික්ඛාකායමො න සික්ඛාසමාොනස්ස වණ්ණවාපෙ, යය

චඤ්යඤිකක්ඛූන සික්ඛාකාමායතචනසික්ඛායසමාෙයපති, යයචඤ්යඤ

ිකක්ඛූ සික්ඛාකාමා යතසඤ්ච න වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං කායලන, 

එවරූපස්සාහං, කස්සප, නවස්ස ිකක්ඛුයනොන වණ්ණං භණාමි. තංකිස්ස

යහතු? සත්ථාහිස්සවණ්ණංභණතීතිඅඤ්යඤනංිකක්ඛූභයජයයං, යයනං

භයජයයං තයාස්ස දිට්ඨානු තිං ආපජ්යජයයං, යයාස්ස දිට්ඨානු තිං

ආපජ්යජයයං යතසං තං අස්ස පෙඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායාති. තස්මාහං, 

කස්සප, එවරූපස්සනවස්සිකක්ඛුයනොනවණ්ණංභණාමි. 

‘‘යථයරො යචපි, කස්සප, ිකක්ඛුයහොති සික්ඛාකායමොසික්ඛාසමාොනස්ස

වණ්ණවාපෙ, යයචඤ්යඤිකක්ඛූනසික්ඛාකාමායතච සික්ඛායසමාෙයපති, 
යය චඤ්යඤ ිකක්ඛූ සික්ඛාකාමා යතසඤ්ච වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං

කායලන, එවරූපස්සාහං, කස්සප, යථරස්සිකක්ඛුයනො වණ්ණංභණාමි.තං

කිස්සයහතු? සත්ථාහිස්සවණ්ණංභණතීතිඅඤ්යඤනංිකක්ඛූ භයජයයං, 

යයනංභයජයයංතයාස්සදිට්ඨානු තිංආපජ්යජයයං, යයාස්ස දිට්ඨානු තිං

ආපජ්යජයයංයතසංතංඅස්සපෙඝරත්තංහිතායසුඛායාති.තස්මාහං, කස්සප, 
එවරූපස්සයථරස්සිකක්ඛුයනොවණ්ණංභණාමි. 

‘‘මජ්ඣියමොයචපි, කස්සප, ිකක්ඛුයහොතිසික්ඛාකායමො…යප.…නයවො 

යචපි, කස්සප, ිකක්ඛු යහොති සික්ඛාකායමො සික්ඛාසමාොනස්ස වණ්ණවාපෙ, 
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යයචඤ්යඤ ිකක්ඛූනසික්ඛාකාමායතචසික්ඛායසමාෙයපති, යයචඤ්යඤ

ිකක්ඛූ සික්ඛාකාමා යතසඤ්ච වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං කායලන, 

එවරූපස්සාහං, කස්සප, නවස්ස ිකක්ඛුයනො වණ්ණං භණාමි. තං කිස්ස

යහතු? සත්ථාහිස්සවණ්ණංභණතීතිඅඤ්යඤනංිකක්ඛූ භයජයයං, යයනං

භයජයයං තයාස්ස දිට්ඨානු තිං ආපජ්යජයයං, යයාස්ස දිට්ඨානු තිං

ආපජ්යජයයංයතසංතංඅස්සපෙඝරත්තං හිතායසුඛායාති.තස්මාහං, කස්සප, 
එවරූපස්සනවස්සිකක්ඛුයනොවණ්ණංභණාමී’’ති. එකාෙසමං. 

සමණවග්ය ොනවයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

සමයණො ද්රයභොයඛත්තං, වජ්ජිපුත්යතොචයසක්ඛකං; 

තයයොචසික්ඛනාවුත්තා, ද්යවසික්ඛාසඞ්කවායචාති. 

(10) 5. යලොණකපල්ලවග්ය ො 

1. අච්චායිකසුත්තං 

93. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, කස්සකස්ස  හපතිස්ස අච්චායිකානි

කරණීයානි. කතමානි තීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, කස්සයකො  හපති සීඝං සීඝං
යඛත්තංසුකට්ඨංකයරොතිසුමතිකතං.සීඝංසීඝංයඛත්තං සුකට්ඨංකරිත්වා 
සුමතිකතංසීඝංසීඝංබීජානිපතිට්ඨායපති. සීඝංසීඝංබීජානිපතිට්ඨායපත්වා

සීඝං සීඝං උෙකං අිකයනතිපි අපයනතිපි. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි

කස්සකස්ස හපතිස්ස අච්චායිකානිකරණීයානි.තස්සයඛොතං, ිකක්ඛයව, 
කස්සකස්ස හපතිස්සනත්ථිසා ඉද්ධිවාආනුභායවො වා – ‘අජ්යජව යම

ධඤ්ඤානි ජායන්තු, ස්යවව  බ්භීනි යහොන්තු, උත්තරස්යවව පච්චන්තූ’ති.

අථ යඛො, ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යංතස්සකස්සකස්ස  හපතිස්ස
තානිධඤ්ඤානිඋතුපරිණාමීනිජායන්තිපි බ්භීනිපියහොන්ති පච්චන්තිපි. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීණිමානි ිකක්ඛුස්ස අච්චායිකානි 

කරණීයානි. කතමානි තීණි? අධිසීලසික්ඛාසමාොනං, 

අධිචිත්තසික්ඛාසමාොනං, අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොනං – ඉමානි යඛො, 

ිකක්ඛයව, තීණි ිකක්ඛුස්ස අච්චායිකානි කරණීයානි. තස්ස යඛො තං, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො නත්ථි සා ඉද්ධි වා අනුභායවො වා – ‘අජ්යජව යම

අනුපාොයආසයවහිචිත්තංවිමුච්චතුස්යවවාඋත්තරස්යවවා’ති.අථ යඛො, 

ිකක්ඛයව, යහොති යසො සමයයො යං තස්ස ිකක්ඛුයනො අධිසීලම්පි සික්ඛයතො 
අධිචිත්තම්පිසික්ඛයතොඅධිපඤ්ඤම්පිසික්ඛයතොඅනුපාොයආසයවහිචිත්තං 
විමුච්චති. 

‘‘තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘තිබ්යබො යනො ඡන්යෙො 

භවිස්සති අධිසීලසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො ඡන්යෙො භවිස්සති 
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අධිචිත්තසික්ඛාසමාොයන, තිබ්යබො ඡන්යෙො භවිස්සති 

අධිපඤ්ඤාසික්ඛාසමාොයන’ති. එවඤ්හි යවො, ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
පඨමං. 

2. පවියවකසුත්තං 

94. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා පවියවකානි

පඤ්ඤායපන්ති. කතමානි තීණි? චීවරපවියවකං, පිණ්ඩපාතපවියවකං, 
යසනාසනපවියවකං. 

‘‘තත්රිෙං, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා චීවරපවියවකස්මිං

පඤ්ඤායපන්ති, සාණානිපිධායරන්ති, මසාණානිපිධායරන්ති, ඡවදුස්සානිපි

ධායරන්ති, පංසුකූලානිපි ධායරන්ති, තිරීටානිපි ධායරන්ති, අජිනම්පි 

ධායරන්ති, අජිනක්ඛිපම්පි ධායරන්ති, කුසචීරම්පි ධායරන්ති, වාකචීරම්පි 

ධායරන්ති,  ලකචීරම්පි ධායරන්ති, යකසකම්බලම්පි ධායරන්ති, 

වාලකම්බලම්පි ධායරන්ති, උලූකපක්ඛිකම්පි ධායරන්ති. ඉෙං යඛො, 

ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාචීවරපවියවකස්මිංපඤ්ඤායපන්ති. 

‘‘තත්රිෙං, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකා පිණ්ඩපාතපවියවකස්මිං

පඤ්ඤායපන්ති. සාකභක්ඛාපි යහොන්ති, සාමාකභක්ඛාපි යහොන්ති, 

නීවාරභක්ඛාපි යහොන්ති, ෙද්දුලභක්ඛාපි යහොන්ති, හටභක්ඛාපි යහොන්ති, 

කණභක්ඛාපි යහොන්ති, ආචාමභක්ඛාපි යහොන්ති, පිඤ්ඤාකභක්ඛාපි

යහොන්ති, තිණභක්ඛාපි යහොන්ති, ය ොමයභක්ඛාපි යහොන්ති, 

වනමූල ලාහාරා යායපන්ති පවත්ත ලයභොජී. ඉෙං යඛො, ිකක්ඛයව, 
අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකාපිණ්ඩපාතපවියවකස්මිංපඤ්ඤායපන්ති. 

‘‘තත්රිෙං, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියාපරිබ්බාජකා යසනාසනපවියවකස්මිං

පඤ්ඤායපන්තිඅරඤ්ඤංරුක්ඛමූලංසුසානං [රුක්ඛමූලංභුසා ාරංසුසානං

(ක.)] වනපත්ථංඅබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජංභුසා ාරං [සුඤ්ඤා ාරං(ක.)]. 

ඉෙං යඛො, ිකක්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා යසනාසනපවියවකස්මිං

පඤ්ඤායපන්ති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා
පවියවකානි පඤ්ඤායපන්ති. 

‘‘තීණි යඛො පනිමානි, ිකක්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ිකක්ඛුයනො 

පවියවකානි. කතමානි තීණි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සීලවා ච යහොති, 

දුස්සීලයඤ්චස්ස පහීනංයහොති, යතනචවිවිත්යතොයහොති; සම්මාදිට්ඨියකොච

යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිචස්ස පහීනායහොති, තායචවිවිත්යතොයහොති; ඛීණාසයවො

චයහොති, ආසවා චස්ස පහීනා යහොන්ති, යතහි චවිවිත්යතො යහොති. යයතො

යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුසීලවායහොති, දුස්සීලයඤ්චස්සපහීනංයහොති, යතනච

විවිත්යතොයහොති; සම්මාදිට්ඨියකොචයහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිචස්සපහීනායහොති, 

තාය ච විවිත්යතො යහොති; ඛීණාසයවො ච යහොති, ආසවා චස්ස පහීනා
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යහොන්ති, යතහි ච විවිත්යතො යහොති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, ‘ිකක්ඛු 
අග් ප්පත්යතොසාරප්පත්යතොසුද්යධොසායරපතිට්ඨියතො’’’. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, කස්සකස්ස  හපතිස්ස සම්පන්නං 

සාලික්යඛත්තං. තයමනංකස්සයකො  හපතිසීඝං සීඝං [සීඝසීඝං (සී. සයා.
කං..).)] ලවායපයය.සීඝංසීඝංලවායපත්වාසීඝංසීඝංසඞ්ඝරායපයය. සීඝං

සීඝංසඞ්ඝරායපත්වාසීඝංසීඝං උබ්බහායපයය [උබ්බාහායපයය(සයා.කං.)]. 
සීඝං සීඝංඋබ්බහායපත්වාසීඝංසීඝංපුඤ්ජංකාරායපයය.සීඝංසීඝංපුඤ්ජං
කාරායපත්වා සීඝං සීඝං මද්ොයපයය. සීඝං සීඝං මද්ොයපත්වා සීඝං සීඝං
පලාලානි උද්ධරායපයය. සීඝං සීඝං පලාලානි උද්ධරායපත්වා සීඝං සීඝං
භුසිකං උද්ධරායපයය. සීඝං සීඝං භුසිකං උද්ධරායපත්වා සීඝං සීඝං
ඔපුනායපයය.සීඝංසීඝංඔපුනායපත්වාසීඝංසීඝං අතිහරායපයය.සීඝංසීඝං
අතිහරායපත්වාසීඝං සීඝං යකොට්ටායපයය.සීඝංසීඝංයකොට්ටායපත්වාසීඝං

සීඝං ථුසානි උද්ධරායපයය. එවමස්සු [එවස්සු (ක.)] තානි, ිකක්ඛයව, 
කස්සකස්ස  හපතිස්ස ධඤ්ඤානි අග් ප්පත්තානි සාරප්පත්තානි සුද්ධානි
සායරපතිට්ඨිතානි. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යයතො ිකක්ඛු සීලවා ච යහොති, 

දුස්සීලයඤ්චස්සපහීනංයහොති, යතනචවිවිත්යතොයහොති; සම්මාදිට්ඨියකොච

යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨිචස්සපහීනායහොති, තායචවිවිත්යතොයහොති; ඛීණාසයවො

ච යහොති, ආසවා චස්ස පහීනා යහොන්ති, යතහි ච විවිත්යතො යහොති. අයං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, ‘ිකක්ඛු අග් ප්පත්යතො සාරප්පත්යතො සුද්යධො සායර
පතිට්ඨියතො’’’ති.දුතියං. 

3. සරෙසුත්තං 

95. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, සරෙසමයයවිද්යධවි තවලාහයකයෙයව 

ආදිච්යචො නභං අබ්භුස්සක්කමායනො [අබ්භුස්සුක්කමායනො (සී. .).)] සබ්බං
ආකාස තංතම තංඅිකවිහච්චභාසයතචතපයතචවියරොචතිච. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යයතො අරියසාවකස්ස විරජං වීතමලං 

ධම්මචක්ඛුං උප්පජ්ජති [උෙපාදි (සබ්බත්ථ)], සහ ෙස්සනුප්පාො, ිකක්ඛයව, 

අරියසාවකස්ස තීණි සංයයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 
සීලබ්බතපරාමායසො. 

‘‘අථාපරං ද්වීහි ධම්යමහි නියයාති අිකජ්ඣාය ච බයාපායෙන ච. යසො
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං

වියවකජං .)තිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.තස්මිංයච, ිකක්ඛයව, 

සමයයඅරියසාවයකොකාලං කයරයය, නත්ථිතං [තස්ස (ක.)] සංයයොජනං

යයන සංයයොජයනන සංයුත්යතො අරියසාවයකො පුන ඉමං [පුනයිමං (සයා.
කං.ක.)] යලොකංආ ච්යඡයයා’’ති.තතියං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  තිකනිපාතපාළි 

127 

පටුන 

4. පරිසාසුත්තං 

96. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමාතිස්යසො? අග් වතීපරිසා, 

වග් ාපරිසා, සමග් ාපරිසා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, අග් වතීපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සංපරිසායං

යථරාිකක්ඛූනබාහුලිකායහොන්තිනසාථලිකා, ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා

පවියවයකපුබ්බඞ් මා, වීරියංආරභන්තිඅප්පත්තස්සපත්තියා අනධි තස්ස

අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය, යතසංපච්ඡිමාජනතා දිට්ඨානු තිං 
ආපජ්ජති.සාපියහොතිනබාහුලිකානසාථලිකාඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරා

පවියවයක පුබ්බඞ් මා, වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස

අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, අග් වතී
පරිසා. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, වග් ා පරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං 
ිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි

විතුෙන්තා විහරන්ති, අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, වග් ාපරිසා. 

‘‘කතමාච, ිකක්ඛයව, සමග් ාපරිසා? ඉධ, ිකක්ඛයව, යස්සං පරිසායං
ිකක්ඛූ සමග් ා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා ඛීයරොෙකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං 

පියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරන්ති, අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, සමග් ාපරිසා. 

‘‘යස්මිං, ිකක්ඛයව, සමයය ිකක්ඛූ සමග් ා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා

ඛීයරොෙකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරන්ති, බහුං, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූතස්මිංසමයයපුඤ්ඤංපසවන්ති.බ්රහ්මං, ිකක්ඛයව, විහාරං

තස්මිංසමයයිකක්ඛූවිහරන්ති, යදිෙංමුදිතායයචයතොවිමුත්තියා. පමුදිතස්ස

.)තිජායති, .)තිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුඛංයවදියති, 
සුඛියනොචිත්තං සමාධියති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යෙයව 
වස්සන්යත තං උෙකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්ෙරපෙරසාඛා

පරිපූයරති, පබ්බතකන්ෙරපෙරසාඛාපරිපූරාකුයසොබ්යභ [කුස්සුම්යභ(සී..).), 

කුසුම්යභ (සයා. කං. ක.)] පරිපූයරන්ති, කුයසොබ්භා පරිපූරා මහායසොබ්යභ 

පරිපූයරන්ති, මහායසොබ්භා පරිපූරා කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති, කුන්නදියයො

පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති, මහානදියයො පරිපූරා සමුද්ෙං 

[සමුද්ෙසා යර(ක.)] පරිපූයරන්ති. 

‘‘එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, යස්මිංසමයයිකක්ඛූසමග් ා සම්යමොෙමානා
අවිවෙමානා ඛීයරොෙකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා

විහරන්ති, බහුං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛූතස්මිංසමයය පුඤ්ඤංපසවන්ති.බ්රහ්මං, 

ිකක්ඛයව, විහාරං තස්මිං සමයය ිකක්ඛූ විහරන්ති, යදිෙං මුදිතාය
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යචයතොවිමුත්තියා. පමුදිතස්ස .)ති ජායති, .)තිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයො සුඛං යවදියති, සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉමා යඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසොපරිසා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමආජානීයසුත්තං 

97. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හිසමන්නා යතොරඤ්යඤොභයද්රො [භද්යෙො

(ක.)] අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො

අඞ් න්යතවසඞ්ඛයං [සඞ්ඛං(සී.සයා.කං. .).)]  ච්ඡති.කතයමහිතීහි? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො භයද්රො අස්සාජානීයයො වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති

බලසම්පන්යනොචජවසම්පන්යනොච.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි
සමන්නා යතො රඤ්යඤො භයද්රො අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති

රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් න්යතව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති
පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 

පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
වණ්ණසම්පන්යනොචයහොතිබලසම්පන්යනොචජවසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති

ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය

සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු වණ්ණසම්පන්යනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු බලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං
ධම්මානං උපසම්පොයථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු 

ධම්යමසු.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුබලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු‘ඉෙංදුක්ඛ’න්තියථාභූතංපජානාති; ‘අයංදුක්ඛසමුෙයයො’තියථාභූතං

පජානාති; ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති; ‘අයං

දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති. පඤ්චමං. 

6. දුතියආජානීයසුත්තං 

98. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො භයද්රො 

අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් න්යතව

සඞ්ඛයං  ච්ඡති. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො භයද්රො
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අස්සාජානීයයො වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති බලසම්පන්යනො ච

ජවසම්පන්යනො ච. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො 

රඤ්යඤොභයද්රොඅස්සාජානීයයොරාජාරයහො යහොතිරාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො 

අඞ් න්යතව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
වණ්ණසම්පන්යනොචයහොතිබලසම්පන්යනොචජවසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු වණ්ණසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු බලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං
ධම්මානංඋපසම්පොය ථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු

ධම්යමසු.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු බලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො

යහොති තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. එවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියආජානීයසුත්තං 

99. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො භයද්රො 

අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් න්යතව

සඞ්ඛයං  ච්ඡති. කතයමහි තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, රඤ්යඤො භයද්රො
අස්සාජානීයයො වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති බලසම්පන්යනො ච

ජවසම්පන්යනො ච. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො

රඤ්යඤොභයද්රොඅස්සාජානීයයොරාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො

අඞ් න්යතව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො 

අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.කතයමහිතීහි? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති බලසම්පන්යනො ච
ජවසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති 

ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය
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සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු වණ්ණසම්පන්යනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු බලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං
ධම්මානංඋපසම්පොය ථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු

ධම්යමසු.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු බලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව

ධම්යමසයං අිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.සත්තමං. 

8. යපොත්ථකසුත්තං 

100. ‘‘නයවොපි, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකො දුබ්බණ්යණො ච යහොති

දුක්ඛසම් ස්යසො ච අප්පග්යඝො ච; මජ්ඣියමොපි, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකො

දුබ්බණ්යණො ච යහොති දුක්ඛසම් ස්යසො ච අප්පග්යඝො ච; ජිණ්යණොපි, 

ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකො දුබ්බණ්යණො ච යහොති දුක්ඛසම් ස්යසො ච

අප්පග්යඝො ච. ජිණ්ණම්පි, ිකක්ඛයව, යපොත්ථකං උක්ඛලිපරිමජ්ජනං වා

කයරොන්තිසඞ්කාරකූයට වානං [තං(සී.), ඨායන(ක.)] ඡඩ්යඩන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, නයවො යචපි ිකක්ඛු යහොති දුස්සීයලො 

පාපධම්යමො. ඉෙමස්ස දුබ්බණ්ණතාය වොමි. යසයයථාපි යසො, ිකක්ඛයව, 

යපොත්ථයකො දුබ්බණ්යණො තථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වොමි. යය

යඛො පනස්ස යසවන්ති භජන්ති පයිරුපාසන්ති දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, 
යතසං තං යහොති පෙඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. ඉෙමස්ස දුක්ඛසම් ස්සතාය

වොමි.යසයයථාපියසො, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකොදුක්ඛසම් ස්යසොතථූපමාහං, 

ිකක්ඛයව, ඉමංපුග් ලංවොමි.යයසං යඛොපනයසො [යයසංයඛොපන (සී.

සයා. කං. .).), යයසං යසො (ක.) පු. ප. 116 පස්සිතබ්බං] පටිග් ණ්හාති 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං, යතසං තං න

මහප් ලං යහොතින මහානිසංසං. ඉෙමස්ස අප්පග්ඝතාය වොමි. යසයයථාපි

යසො, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකොඅප්පග්යඝොතථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමංපුග් ලං

වොමි. මජ්ඣියමො යචපි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යහොති…යප.… යථයරො යචපි, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යහොති දුස්සීයලො පාපධම්යමො, ඉෙමස්ස දුබ්බණ්ණතාය

වොමි. යසයයථාපි යසො, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකො දුබ්බණ්යණො තථූපමාහං, 

ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වොමි. යය යඛො පනස්ස යසවන්ති භජන්ති

පයිරුපාසන්තිදිට්ඨානු තිංආපජ්ජන්ති, යතසංතංයහොතිපෙඝරත්තංඅහිතාය 

දුක්ඛාය. ඉෙමස්ස දුක්ඛසම් ස්සතාය වොමි. යසයයථාපි යසො, ිකක්ඛයව, 
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යපොත්ථයකො දුක්ඛසම් ස්යසො තථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වොමි.
යයසං යඛො පන යසො පටිග් ණ්හාති

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං, යතසං තං න 
මහප් ලං යහොතිනමහානිසංසං. ඉෙමස්ස අප්පග්ඝතාය වොමි. යසයයථාපි

යසො, ිකක්ඛයව, යපොත්ථයකොඅප්පග්යඝො තථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමංපුග් ලං 
වොමි. 

‘‘එවරූයපො චායං, ිකක්ඛයව, යථයරො ිකක්ඛු සඞ්ඝමජ්යඣ භණති.
තයමනං ිකක්ඛූ එවමාහංසු – ‘කිං නු යඛො තුය්හං බාලස්ස අබයත්තස්ස

භණියතන, ත්වම්පි නාම භණිතබ්බං මඤ්ඤසී’ති! යසො කුපියතො
අනත්තමයනො තථාරූපිං වාචං නිච්ඡායරති යථාරූපාය වාචාය සඞ්යඝො තං

උක්ඛිපති, සඞ්කාරකූයටවනං යපොත්ථකං. 

‘‘නවම්පි, ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං වණ්ණවන්තඤ්යචව යහොති 

සුඛසම් ස්සඤ්ච මහග්ඝඤ්ච; මජ්ඣිමම්පි, ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං

වණ්ණවන්තඤ්යචව යහොති සුඛසම් ස්සඤ්ච මහග්ඝඤ්ච; ජිණ්ණම්පි, 

ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං වණ්ණවන්තඤ්යචව යහොති සුඛසම් ස්සඤ්ච

මහග්ඝඤ්ච. ජිණ්ණම්පි, ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං රතනපලියවඨනං වා
කයරොති න්ධකරණ්ඩයකවානං පක්ඛිපන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, නයවො යචපි ිකක්ඛු යහොති සීලවා 

කලයාණධම්යමො, ඉෙමස්ස සුවණ්ණතාය වොමි. යසයයථාපි තං, ිකක්ඛයව, 

කාසිකං වත්ථං වණ්ණවන්තං තථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වොමි.

යයයඛොපනස්සයසවන්ති භජන්තිපයිරුපාසන්තිදිට්ඨානු තිංආපජ්ජන්ති, 
යතසංතංයහොතිපෙඝරත්තංහිතාය සුඛාය.ඉෙමස්සසුඛසම් ස්සතායවොමි.

යසයයථාපි තං, ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං සුඛසම් ස්සං තථූපමාහං, 

ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වොමි. යයසං යඛො පන යසො පටිග් ණ්හාති

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං, යතසං තං

මහප් ලං යහොතිමහානිසංසං. ඉෙමස්සමහග්ඝතාය වොමි. යසයයථාපිතං, 

ිකක්ඛයව, කාසිකං වත්ථං මහග්ඝං තථූපමාහං, ිකක්ඛයව, ඉමං පුග් ලං 

වොමි. මජ්ඣියමො යචපි, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු යහොති…යප.… යථයරො යචපි, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයහොති…යප.…පුග් ලංවොමි. 

‘‘එවරූයපො චායං, ිකක්ඛයව, යථයරො ිකක්ඛු සඞ්ඝමජ්යඣ භණති. 

තයමනං ිකක්ඛූ එවමාහංසු – ‘අප්පසද්ො ආයස්මන්යතො යහොථ, යථයරො 

ිකක්ඛු ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච භණතී’ති. තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, එවං

සික්ඛිතබ්බං – ‘කාසිකවත්ථූපමා භවිස්සාම, නයපොත්ථකූපමා’ති [කාසිකං

වත්ථං තථූපමාහං භවිස්සාමි, නයපොත්ථකූපමාහන්ති (ක.)]. එවඤ්හි යවො, 

ිකක්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.අට්ඨමං. 
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9. යලොණකපල්ලසුත්තං 

101. ‘‘යයො [යයොයඛො (සයා.කං.), යයොචයඛො (ක.)], ිකක්ඛයව, එවං
වයෙයය – ‘යථා යථායං පුරියසො කම්මං කයරොති තථා තථා තං 

පටිසංයවදියතී’ති, එවං සන්තං, ිකක්ඛයව, බ්රහ්මචරියවායසො න යහොති, 

ඔකායසො න පඤ්ඤායති සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය. යයො ච යඛො, 

ිකක්ඛයව, එවංවයෙයය–‘යථායථායවෙනීයංඅයංපුරියසොකම්මංකයරොති

තථා තථාස්ස විපාකං පටිසංයවදියතී’ති, එවං සන්තං, ිකක්ඛයව, 

බ්රහ්මචරියවායසො යහොති, ඔකායසො පඤ්ඤායති සම්මා දුක්ඛස්ස 

අන්තකිරියාය. ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස පුග් ලස්ස අප්පමත්තකම්පි

පාපකම්මං [පාපංකම්මං(සී. .).)] කතංතයමනංනිරයංඋපයනති.ඉධපන, 

ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං

කතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නා’ණුපිඛායති, කිං බහුයෙව. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්සඅප්පමත්තකම්පිපාපකම්මං කතං

තයමනං නිරයං උපයනති? ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
අභාවිතකායයො යහොති අභාවිතසීයලො අභාවිතචිත්යතො අභාවිතපඤ්යඤො

පරිත්යතො අප්පාතුයමො අප්පදුක්ඛවිහාරී. එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස
අප්පමත්තකම්පිපාපකම්මංකතංතයමනංනිරයං උපයනති. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං 

පාපකම්මංකතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නා’ණුපිඛායති, කිංබහුයෙව? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො භාවිතකායයො යහොති භාවිතසීයලො

භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො අපරිත්යතො මහත්යතො [මහත්තා (සී. සයා.

කං. .).)] අප්පමාණවිහාරී. එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව 

අප්පමත්තකංපාපකම්මංකතං දිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, 
කිං බහුයෙව. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරියසොයලොණකපල්ලං [යලොණ ලං(සී.සයා.

කං..).)] පරිත්යතඋෙකමල්ලයක [උෙකකපල්ලයක(ක.)] පක්ඛියපයය.තං

කිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපි නුතං පරිත්තංඋෙකං [උෙකමල්ලයකඋෙකං

(සී.සයා.කං. .).)] අමුනායලොණකපල්යලනයලොණංඅස්සඅයපයය’’න්ති? 

‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අදුඤ්හි, භන්යත, පරිත්තං

උෙකකපල්ලයක උෙකං, තං අමුනා යලොණකපල්යලන යලොණං අස්ස

අයපයය’’න්ති. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පුරියසො යලොණකපල්ලකං ඞ් ාය

නදියාපක්ඛියපයය.තංකිංමඤ්ඤථ, ිකක්ඛයව, අපිනුසා ඞ් ානපෙඅමුනා

යලොණකපල්යලන යලොණං අස්ස අයපයයා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’.

‘‘තංකිස්සයහතු’’? ‘‘අසුහි, භන්යත,  ඞ් ායනදියාමහා උෙකක්ඛන්යධො

යසොඅමුනායලොණකපල්යලනයලොයණොනඅස්සඅයපයයයො’’ති [යලොණං

යනවස්සඅයපයයන්ති(සී.), නයලොයණොඅස්සඅයපයයයොති (.).)]. 
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‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග් ලස්ස අප්පමත්තකම්පි

පාපකම්මං කතං තයමනං නිරයං උපයනති. ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස
පුග් ලස්සතාදිසංයයවඅප්පමත්තකංපාපකම්මංකතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයං 

යහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්සඅප්පමත්තකම්පිපාපකම්මං කතං

තයමනං නිරයං උපයනති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
අභාවිතකායයො යහොති අභාවිතසීයලො අභාවිතචිත්යතො අභාවිතපඤ්යඤො

පරිත්යතො අප්පාතුයමො අප්පදුක්ඛවිහාරී. එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස
අප්පමත්තකම්පිපාපකම්මංකතංතයමනංනිරයං උපයනති. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං 

පාපකම්මංකතං දිට්ඨධම්මයවෙනීයං යහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො භාවිතකායයො යහොති භාවිතසීයලො
භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො අපරිත්යතො මහත්යතො අප්පමාණවිහාරී.

එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං

කතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව. 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අඩ්ඪකහාපයණනපි බන්ධනං නි ච්ඡති, 

කහාපයණනපි බන්ධනං නි ච්ඡති, කහාපණසයතනපි බන්ධනං නි ච්ඡති.

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අඩ්ඪකහාපයණනපි න බන්ධනං නි ච්ඡති, 

කහාපයණනපි න බන්ධනං නි ච්ඡති, කහාපණසයතනපි න බන්ධනං
නි ච්ඡති. 

‘‘කථංරූයපො, ිකක්ඛයව, අඩ්ඪකහාපයණනපි බන්ධනං නි ච්ඡති, 

කහාපයණනපිබන්ධනංනි ච්ඡති, කහාපණසයතනපිබන්ධනංනි ච්ඡති? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො ෙලිද්යෙො යහොති අප්පස්සයකො අප්පයභොය ො.

එවරූයපො, ිකක්ඛයව, අඩ්ඪකහාපයණනපි බන්ධනං නි ච්ඡති, 

කහාපයණනපිබන්ධනංනි ච්ඡති, කහාපණසයතනපිබන්ධනං නි ච්ඡති. 

‘‘කථංරූයපො, ිකක්ඛයව, අඩ්ඪකහාපයණනපි න බන්ධනං නි ච්ඡති, 

කහාපයණනපි න බන්ධනං නි ච්ඡති, කහාපණසයතනපි න බන්ධනං

නි ච්ඡති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අඩ්යඪො යහොති මහද්ධයනො

මහායභොය ො. එවරූයපො, ිකක්ඛයව, අඩ්ඪකහාපයණනපි න බන්ධනං 

නි ච්ඡති, කහාපයණනපි න බන්ධනං නි ච්ඡති, කහාපණසයතනපි න

බන්ධනං නි ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග් ලස්ස

අප්පමත්තකං පාපකම්මංකතං. තයමනං නිරයංඋපයනති. ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්චස්ස පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං කතං

දිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිං බහුයෙව. 
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‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස අප්පමත්තකං පාපකම්මං කතං, 

තයමනං නිරයං උපයනති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
අභාවිතකායයො යහොති අභාවිතසීයලො අභාවිතචිත්යතො අභාවිතපඤ්යඤො

පරිත්යතො අප්පාතුයමො අප්පදුක්ඛවිහාරී. එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස
තාදිසංයයවඅප්පමත්තකංපාපකම්මංකතංතයමනං නිරයංඋපයනති. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං 

පාපකම්මංකතං දිට්ඨධම්මයවෙනීයං යහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො භාවිතකායයො යහොති භාවිතසීයලො
භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො අපරිත්යතො මහත්යතො අප්පමාණවිහාරී.

එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං

කතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව. 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොභාවිතකායයො යහොතිභාවිතසීයලො
භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො අපරිත්යතො මහත්යතො අප්පමාණවිහාරී. 

එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං

කතං දිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිංබහුයෙව.යසයයථාපි, 

ිකක්ඛයව, ඔරබ්ිකයකොවාඋරබ්භඝාතයකොවා අප්යපකච්චංඋරබ්භංඅදින්නං 
ආදියමානං පයහොති හන්තුං වා බන්ධිතුං වා ජායපතුං වා යථාපච්චයං වා

කාතුං, අප්යපකච්චං උරබ්භං අදින්නං ආදියමානං නප්පයහොති හන්තුං වා
බන්ධිතුංවාජායපතුං වායථාපච්චයංවාකාතුං. 

‘‘කථංරූපං, ිකක්ඛයව, ඔරබ්ිකයකො වා උරබ්භඝාතයකො වා උරබ්භං 
අදින්නං ආදියමානං පයහොති හන්තුං වා බන්ධිතුං වා ජායපතුං වා

යථාපච්චයං වා කාතුං? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො ෙලිද්යෙො යහොති

අප්පස්සයකො අප්පයභොය ො. එවරූපං, ිකක්ඛයව, ඔරබ්ිකයකො වා
උරබ්භඝාතයකො වා උරබ්භං අදින්නං ආදියමානං පයහොති හන්තුං වා
බන්ධිතුංවාජායපතුංවායථාපච්චයංවාකාතුං. 

‘‘කථංරූපං, ිකක්ඛයව, ඔරබ්ිකයකො වා උරබ්භඝාතයකො වා උරබ්භං 
අදින්නං ආදියමානං නප්පයහොති හන්තුං වා බන්ධිතුං වා ජායපතුං වා

යථාපච්චයංවා කාතුං. ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොඅඩ්යඪොයහොතිමහද්ධයනො

මහායභොය ො රාජාවාරාජමහාමත්යතොවා.එවරූපං, ිකක්ඛයව, ඔරබ්ිකයකො
වාඋරබ්භඝාතයකොවාඋරබ්භං අදින්නංආදියමානංනප්පයහොතිහන්තුංවා
බන්ධිතුංවාජායපතුංවායථාපච්චයංවා කාතුං.අඤ්ඤෙත්ථුපඤ්ජලියකොව 

[පඤ්ජලියකො(ක.)] නං [පරං(ක.)] යාචති–‘යෙහියම, මාරිස, උරබ්භංවා

උරබ්භධනං වා’ති. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග් ලස්ස
තාදිසංයයව අප්පමත්තකම්පි පාපකම්මං කතං තයමනං නිරයං උපයනති.

ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්චස්ස පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං

පාපකම්මංකතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිං බහුයෙව. 
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පටුන 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්සඅප්පමත්තකම්පිපාපකම්මං කතං

තයමනං නිරයං උපයනති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
අභාවිතකායයො යහොති අභාවිතසීයලො අභාවිතචිත්යතො අභාවිතපඤ්යඤො

පරිත්යතො අප්පාතුයමො අප්පදුක්ඛවිහාරී. එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස 
අප්පමත්තකම්පිපාපකම්මං කතංතයමනංනිරයංඋපයනති. 

‘‘කථංරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං

පාපකම්මංකතං දිට්ඨධම්මයවෙනීයං යහොති, නාණුපිඛායති, කිං බහුයෙව? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො භාවිතකායයො යහොති භාවිතසීයලො
භාවිතචිත්යතො භාවිතපඤ්යඤො අපරිත්යතො මහත්යතො අප්පමාණවිහාරී.

එවරූපස්ස, ිකක්ඛයව, පුග් ලස්ස තාදිසංයයව අප්පමත්තකං පාපකම්මං

කතංදිට්ඨධම්මයවෙනීයංයහොති, නාණුපිඛායති, කිං බහුයෙව. 

‘‘යයො, ිකක්ඛයව, එවංවයෙයය–‘යථායථායංපුරියසොකම්මංකයරොති 

තථාතථාතංපටිසංයවයෙතී’ති, එවංසන්තං, ිකක්ඛයව, බ්රහ්මචරියවායසොන

යහොති, ඔකායසො නපඤ්ඤායතිසම්මාදුක්ඛස්සඅන්තකිරියාය.යයොචයඛො, 

ිකක්ඛයව, එවංවයෙයය– ‘යථායථායවෙනීයංඅයංපුරියසොකම්මංකයරොති

තථා තථා තස්ස විපාකං පටිසංයවයෙතී’ති, එවං සන්තං, ිකක්ඛයව, 

බ්රහ්මචරියවායසො යහොති, ඔකායසො පඤ්ඤායති සම්මා දුක්ඛස්ස 
අන්තකිරියායා’’ති.නවමං. 

10. පංසුයධොවකසුත්තං 

102. ‘‘සන්ති, ිකක්ඛයව, ජාතරූපස්ස ඔළාරිකා උපක්කියලසා

පංසුවාලුකා [පංසුවාලිකා (සී. සයා. කං. .).)] සක්ඛරකඨලා. තයමනං
පංසුයධොවයකො වා පංසුයධොවකන්යතවාසී වා යෙොණියංආකිරිත්වා යධොවති
සන්යධොවති නිද්යධොවති. තස්මිං පහීයන තස්මිං බයන්තීකයත සන්ති
ජාතරූපස්ස මජ්ඣිමසහ තා උපක්කියලසා සුඛුමසක්ඛරා ථූලවාලුකා 

[ථූලවාලිකා(සී..).), ථුල්ලවාලිකා(සයා.කං.)]. තයමනං පංසුයධොවයකොවා
පංසුයධොවකන්යතවාසීවායධොවතිසන්යධොවතිනිද්යධොවති.තස්මිංපහීයන 
තස්මිං බයන්තීකයත සන්ති ජාතරූපස්ස සුඛුමසහ තා උපක්කියලසා
සුඛුමවාලුකා කාළජල්ලිකා. තයමනං පංසුයධොවයකො වා
පංසුයධොවකන්යතවාසීවායධොවතිසන්යධොවතිනිද්යධොවති. තස්මිංපහීයන
තස්මිං බයන්තීකයත අථාපරං සුවණ්ණසිකතාවසිස්සන්ති 

[සුවණ්ණජාතරූපකාවසිස්සන්ති (ක.)]. තයමනං සුවණ්ණකායරො වා 
සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා ජාතරූපං මූසායං පක්ඛිපිත්වා ධමති සන්ධමති

නිද්ධමති. තං යහොති ජාතරූපං ධන්තං සන්ධන්තං [අධන්තං අසන්ධන්තං

(සයා. කං.)] නිද්ධන්තං අනිද්ධන්තකසාවං [අනිද්ධන්තං අනිහිතං

අනින්නීතකසාවං(සී.සයා.කං..).)], න යචවමුදුයහොතිනචකම්මනියං, න

චපභස්සරංපභඞ්ගුච, නචසම්මාඋයපතිකම්මාය. යහොතියසො, ිකක්ඛයව, 
සමයයො යං සුවණ්ණකායරො වා සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා තං ජාතරූපං
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ධමති සන්ධමති නිද්ධමති. තං යහොති ජාතරූපං ධන්තං සන්ධන්තං

නිද්ධන්තං නිද්ධන්තකසාවං [නිහිතං නින්නීතකසාවං (සී. සයා. කං. .).)], 

මුදු ච යහොති කම්මනියඤ්ච පභස්සරඤ්ච, න ච පභඞ්ගු, සම්මා උයපති
කම්මාය. යස්සා යස්සා ච පිලන්ධනවිකතියා ආකඞ්ඛති – යදි පට්ටිකාය 

[මුද්දිකාය (අ.නි.5.23], යදිකුණ්ඩලාය, යදි ගීයවයයයක [ගීයවයයයකන

(ක.), ගීයවයයකාය(?)], යදි සුවණ්ණමාලාය–තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුයභොති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, සන්ති අධිචිත්තමනුයුත්තස්ස ිකක්ඛුයනො 

ඔළාරිකාඋපක්කියලසාකායදුච්චරිතංවචීදුච්චරිතංමයනොදුච්චරිතං, තයමනං
සයචතයසො ිකක්ඛු ෙබ්බජාතියකො පජහති වියනොයෙති බයන්තීකයරොති
අනභාවං  යමති. තස්මිං පහීයන තස්මිං බයන්තීකයත සන්ති
අධිචිත්තමනුයුත්තස්ස ිකක්ඛුයනො මජ්ඣිමසහ තා උපක්කියලසා

කාමවිතක්යකො බයාපාෙවිතක්යකො විහිංසාවිතක්යකො, තයමනං සයචතයසො
ිකක්ඛු ෙබ්බජාතියකො පජහතිවියනොයෙතිබයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති. 
තස්මිං පහීයනතස්මිංබයන්තීකයතසන්ති අධිචිත්තමනුයුත්තස්සිකක්ඛුයනො
සුඛුමසහ තා උපක්කියලසා ඤාතිවිතක්යකො ජනපෙවිතක්යකො

අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්යතො විතක්යකො, තයමනං සයචතයසො ිකක්ඛු
ෙබ්බජාතියකො පජහතිවියනොයෙතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති.තස්මිං
පහීයන තස්මිං බයන්තීකයත අථාපරං ධම්මවිතක්කාවසිස්සති 

[ධම්මවිතක්යකොවසිස්සති (ක.)]. යසොයහොතිසමාධිනයචවසන්යතොනච
පණීයතො නප්පටිප්පස්සද්ධලද්යධො න එයකොදිභාවාධි යතො

සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො [සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිතවයතො (සී. සයා.

කං. .).), සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිවාවයතො (ක.), 

සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරියාධි යතො (?) අ. නි. 9.37; පෙ. නි. 3.355] යහොති.

යසො, ිකක්ඛයව, සමයයො යං තං චිත්තං අජ්ඣත්තංයයව සන්තිට්ඨති

සන්නිසීෙතිඑයකොදියහොති [එයකොදිභාවං ච්ඡති(සී.), එයකොදිභායවොයහොති

(සයා.කං.ක.), එයකොදියහොති(.).)] සමාධියති.යසොයහොතිසමාධි සන්යතො
පණීයතො පටිප්පස්සද්ධිලද්යධො එයකොදිභාවාධි යතො න
සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො. යස්ස යස්ස ච අිකඤ්ඤා සච්ඡිකරණීයස්ස
ධම්මස්ස චිත්තං අිකනින්නායමති අිකඤ්ඤා සච්ඡිකිරියාය තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසති සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයචආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභයවයයං – 

එයකොපි හුත්වා බහුධා අස්සං, බහුධාපි හුත්වා එයකො අස්සං; ආවිභාවං, 

තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො

 ච්යඡයයං, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරයයං, 

යසයයථාපි උෙයක; උෙයකපි අිකජ්ජමායන [අිකජ්ජමායනො (සී. .). ක.)] 

 ච්යඡයයං, යසයයථාපි පථවියං; ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කයමයයං, 

යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක

එවංමහානුභායව පාණිනා පරිමයසයයං පරිමජ්යජයයං; යාව බ්රහ්මයලොකාපි
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කායයන වසං වත්යතයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති
සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය 
අතික්කන්තමානුසිකාය උයභො සද්යෙ සුයණයයං දිබ්යබ ච මානුයස ච යය

දූයර සන්තියක චා’ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති
සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයචආකඞ්ඛති–‘පරසත්තානං පරපුග් ලානංයචතසායචයතො

පරිච්ච පජායනයයං – සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජායනයයං, 

වීතරා ං වා චිත්තං වීතරා ං චිත්තන්ති පජායනයයං; සයෙොසං වා චිත්තං 

සයෙොසංචිත්තන්තිපජායනයයං, වීතයෙොසංවාචිත්තංවීතයෙොසංචිත්තන්ති

පජායනයයං; සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති පජායනයයං, 

වීතයමොහංවාචිත්තංවීතයමොහං චිත්තන්තිපජායනයයං; සංඛිත්තංවාචිත්තං

සංඛිත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං

චිත්තන්ති පජායනයයං; මහග් තං වා චිත්තං මහග් තං චිත්තන්ති

පජායනයයං, අමහග් තං වා චිත්තං අමහග් තං චිත්තන්ති පජායනයයං; 

සඋත්තරංවාචිත්තංසඋත්තරංචිත්තන්තිපජායනයයං, අනුත්තරංවා චිත්තං

අනුත්තරංචිත්තන්තිපජායනයයං; සමාහිතංවාචිත්තංසමාහිතංචිත්තන්ති 

පජායනයයං, අසමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතං චිත්තන්ති පජායනයයං; 

විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං, අවිමුත්තං වා චිත්තං

අවිමුත්තං චිත්තන්තිපජායනයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණාති
සති සතිආයතයන. 

‘‘යසොසයචආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සයරයයං, 
යසයයථිෙං–එකම්පිජාතිංද්යවපිජාතියයො තිස්යසොපිජාතියයොචතස්යසොපි
ජාතියයොපඤ්චපිජාතියයොෙසපිජාතියයොවීසම්පිජාතියයො තිංසම්පිජාතියයො
චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි
ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප 
අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප – අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවපෙ එවමායුපරියන්යතො, 

යසො තයතො චුයතො අමුත්ර උෙපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො 

එවංවණ්යණො එවමාහායරො එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවපෙ එවමායුපරියන්යතො, 

යසොතයතොචුයතො ඉධූපපන්යනොති, ඉතිසාකාරංසඋද්යෙසං අයනකවිහිතං

පුබ්යබනිවාසංඅනුස්සයරයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසති
සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන

හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය 
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පටුන 

සත්යත පජායනයයං – ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන
සමන්නා තාවචීදුච්චරියතනසමන්නා තා මයනොදුච්චරියතනසමන්නා තා

අරියානංඋපවාෙකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යතකායස්ස

යභොපරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා; ඉයමවාපන
යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන
සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාෙකා 

සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා, යත කායස්ස යභො පරං මරණා

සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්නාති, ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන

හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය 

සත්යත පජායනයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති
සතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 

විහයරයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන’’ති. 
ෙසමං. 

11. නිමිත්තසුත්තං 

103. ‘‘අධිචිත්තමනුයුත්යතන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුනා තීණි නිමිත්තානි
කායලනකාලංමනසිකාතබ්බානි–කායලනකාලංසමාධිනිමිත්තංමනසි 

කාතබ්බං, කායලනකාලංපග් හනිමිත්තංමනසිකාතබ්බං, කායලනකාලං

උයපක්ඛානිමිත්තං මනසිකාතබ්බං.සයච, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො

ිකක්ඛු එකන්තං සමාධිනිමිත්තංයයව මනසි කයරයය, ඨානං තං චිත්තං

යකොසජ්ජාය සංවත්යතයය. සයච, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො ිකක්ඛු

එකන්තංපග් හනිමිත්තංයයවමනසිකයරයය, ඨානංතංචිත්තංඋද්ධච්චාය

සංවත්යතයය. සයච, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො ිකක්ඛු එකන්තං

උයපක්ඛානිමිත්තංයයව මනසි කයරයය, ඨානං තං චිත්තං න සම්මා

සමාධියයයය ආසවානං ඛයාය. යයතො ච යඛො, ිකක්ඛයව, 

අධිචිත්තමනුයුත්යතොිකක්ඛුකායලනකාලංසමාධිනිමිත්තංමනසිකයරොති, 

කායලන කාලං පග් හනිමිත්තං මනසි කයරොති, කායලන කාලං

උයපක්ඛානිමිත්තංමනසිකයරොති, තංයහොති චිත්තංමුදුඤ්චකම්මනියඤ්ච

පභස්සරඤ්ච, නච පභඞ්ගු, සම්මාසමාධියතිආසවානංඛයාය. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, සුවණ්ණකායරොවාසුවණ්ණකාරන්යතවාසීවා 

උක්කංබන්යධයය [බන්ධති…ආලිම්පති(විසුද්ධි.1.181 තංටීකායංච)ම.

නි. අට්ඨ. 1.76; ම.නි. 3.360 තංඅට්ඨකථාටීකාසු ච පස්සිතබ්බං], උක්කං 

බන්ධිත්වා උක්කාමුඛං ආලිම්යපයය, උක්කාමුඛං ආලිම්යපත්වා

සණ්ඩායසන ජාතරූපං  යහත්වා උක්කාමුයඛ පක්ඛියපයය [පක්ඛිපති

(විසුද්ධි. 1.181)], උක්කාමුයඛ පක්ඛිපිත්වා කායලන කාලං අිකධමති, 
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කායලනකාලං උෙයකන පරිප්ය ොයසති, කායලනකාලං අජ්ඣුයපක්ඛති.

සයච, ිකක්ඛයව, සුවණ්ණකායරො වා සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා තං

ජාතරූපං එකන්තං අිකධයමයය, ඨානං තං ජාතරූපං ඩයහයය. සයච, 

ිකක්ඛයව, සුවණ්ණකායරො වා සුවණ්ණකාරන්යතවාසී වා තං ජාතරූපං

එකන්තං උෙයකන පරිප්ය ොයසයය, ඨානං තං ජාතරූපං නිබ්බායපයය 

[නිබ්බායයයය (සී.)]. සයච, ිකක්ඛයව, සුවණ්ණකායරො වා

සුවණ්ණකාරන්යතවාසීවාතංජාතරූපං එකන්තංඅජ්ඣුයපක්යඛයය, ඨානං

තං ජාතරූපං න සම්මා පරිපාකං  ච්යඡයය. යයතො ච යඛො, ිකක්ඛයව, 
සුවණ්ණකායරොවාසුවණ්ණකාරන්යතවාසීවාතංජාතරූපංකායලනකාලං 

අිකධමති, කායලන කාලං උෙයකන පරිප්ය ොයසති, කායලන කාලං

අජ්ඣුයපක්ඛති, තංයහොති ජාතරූපංමුදුඤ්චකම්මනියඤ්චපභස්සරඤ්ච, න

ච පභඞ්ගු, සම්මා උයපති කම්මාය. යස්සා යස්සා ච පිලන්ධනවිකතියා

ආකඞ්ඛති – යදි පට්ටිකාය, යදි කුණ්ඩලාය, යදි ගීයවයයයක, යදි
සුවණ්ණමාලාය–තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුයභොති. 

‘‘එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතන ිකක්ඛුනා තීණි 
නිමිත්තානි කායලන කාලං මනසි කාතබ්බානි – කායලන කාලං

සමාධිනිමිත්තං මනසි කාතබ්බං, කායලන කාලං පග් හනිමිත්තං මනසි

කාතබ්බං, කායලන කාලං උයපක්ඛානිමිත්තං මනසි කාතබ්බං. සයච, 

ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො ිකක්ඛු එකන්තංසමාධිනිමිත්තංයයවමනසි

කයරයය, ඨානං තං චිත්තං යකොසජ්ජාය සංවත්යතයය. සයච, ිකක්ඛයව, 

අධිචිත්තමනුයුත්යතොිකක්ඛුඑකන්තං පග් හනිමිත්තංයයවමනසිකයරයය, 

ඨානං තං චිත්තං උද්ධච්චාය සංවත්යතයය. සයච, ිකක්ඛයව, 

අධිචිත්තමනුයුත්යතො ිකක්ඛු එකන්තං උයපක්ඛානිමිත්තංයයව මනසි

කයරයය, ඨානංතංචිත්තංනසම්මාසමාධියයයයආසවානංඛයාය.යයතො

ච යඛො, ිකක්ඛයව, අධිචිත්තමනුයුත්යතො ිකක්ඛු කායලන කාලං

සමාධිනිමිත්තං මනසි කයරොති, කායලන කාලං පග් හනිමිත්තං මනසි

කයරොති, කායලන කාලං උයපක්ඛානිමිත්තං මනසි කයරොති, තං යහොති 

චිත්තංමුදුඤ්චකම්මනියඤ්චපභස්සරඤ්ච, නචපභඞ්ගු, සම්මාසමාධියති
ආසවානං ඛයාය.යස්සයස්සචඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්සධම්මස්සචිත්තං

අිකනින්නායමති අිකඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං
පාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 
පච්චනුභයවයයං…යප.… (ඡ අිකඤ්ඤා විත්ථායරතබ්බා) ආසවානං 

ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාතිසතිසතිආයතයන’’ති.එකාෙසමං. 

යලොණකපල්ලවග්ය ො [යලොණ ලවග්ය ො(සී.සයා.කං. .).)] පඤ්චයමො. 
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තස්සුද්ොනං– 

අච්චායිකංපවියවකං, සරයෙොපරිසාතයයො; 

ආජානීයායපොත්ථයකොච, යලොණංයධොවතිනිමිත්තානීති. 

දුතියයොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 

3. තති පණ්ණාසකං 

(11) 1. සම්යබොධවග්ය ො 

1. පුබ්යබවසම්යබොධසුත්තං 

104. ‘‘පුබ්යබව යම, ිකක්ඛයව, සම්යබොධා අනිකසම්බුද්ධස්ස

යබොධිසත්තස්යසව සයතො එතෙයහොසි – ‘යකොනු යඛො යලොයක අස්සායෙො, 

යකොආපෙනයවො, කිංනිස්සරණ’න්ති? තස්සමය්හං, ිකක්ඛයව, එතෙයහොසි–

‘යං යඛො යලොකං [යලොයක (සී. සයා. කං. .).)] පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං

යසොමනස්සං, අයං යලොයක අස්සායෙො. යං යලොයකො [යලොයක (.). ක.)] 

අනිච්යචොදුක්යඛොවිපරිණාමධම්යමො, අයං යලොයකආපෙනයවො.යයොයලොයක

ඡන්ෙරා විනයයො ඡන්ෙරා ප්පහානං, ඉෙං යලොයක නිස්සරණ’න්ති 

[යලොකනිස්සරණං (අට්ඨ.) ‘‘යලොයක නිස්සරණ’’න්ති පයෙන 

සංසන්දිතබ්බං]. යාවකීවඤ්චාහං, ිකක්ඛයව, එවං යලොකස්ස අස්සාෙඤ්ච 
අස්සාෙයතො ආපෙනවඤ්චආපෙනවයතොනිස්සරණඤ්චනිස්සරණයතොයථාභූතං 

නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, ිකක්ඛයව, සයෙවයක යලොයක සමාරයක
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අිකසම්බුද්යධො’ති [අිකසම්බුද්යධො (සී. සයා. කං. ක.)] 

පච්චඤ්ඤාසිං.යයතොචඛ්වාහං [යඛොඅහං(සී..).), යඛොහං(සයා. කං.ක.)], 

ිකක්ඛයව, එවංයලොකස්සඅස්සාෙඤ්චඅස්සාෙයතොආපෙනවඤ්චආපෙනවයතො 

නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, ිකක්ඛයව, 
සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයෙවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අිකසම්බුද්යධො’ති

පච්චඤ්ඤාසිං.ඤාණඤ්චපනයමෙස්සනංඋෙපාදි– ‘අකුප්පායමවිමුත්ති 

[යචයතොවිමුත්ති (සී. .). ක.)], අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි ොනි
පුනබ්භයවො’’’ති.පඨමං. 

2. පඨමඅස්සාෙසුත්තං 

105. ‘‘යලොකස්සාහං, ිකක්ඛයව, අස්සාෙපරියයසනංඅචරිං.යයොයලොයක

අස්සායෙොතෙජ්ඣ මං. යාවතයකො යලොයකඅස්සායෙො, පඤ්ඤාය යමයසො

සුදිට්යඨො.යලොකස්සාහං, ිකක්ඛයව, ආපෙනවපරියයසනංඅචරිං. යයොයලොයක

ආපෙනයවොතෙජ්ඣ මං.යාවතයකොයලොයකආපෙනයවො, පඤ්ඤාය යමයසො 

සුදිට්යඨො.යලොකස්සාහං, ිකක්ඛයව, නිස්සරණපරියයසනංඅචරිං.යංයලොයක

නිස්සරණං තෙජ්ඣ මං. යාවතකං යලොයකනිස්සරණං, පඤ්ඤාය යමතං
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සුදිට්ඨං. යාවකීවඤ්චාහං, ිකක්ඛයව, යලොකස්ස අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො
ආපෙනවඤ්ච ආපෙනවයතො නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං

නාබ්භඤ්ඤාසිං, යනව තාවාහං, ිකක්ඛයව, සයෙවයක යලොයක සමාරයක 
සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අිකසම්බුද්යධො’ති පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච ඛ්වාහං, 

ිකක්ඛයව, යලොකස්ස අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආපෙනවඤ්ච ආපෙනවයතො

නිස්සරණඤ්ච නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, අථාහං, ිකක්ඛයව, 
සයෙවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය 

සයෙවමනුස්සාය ‘අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අිකසම්බුද්යධො’ති

පච්චඤ්ඤාසිං. ඤාණඤ්චපනයමෙස්සනංඋෙපාදි–‘අකුප්පායමවිමුත්ති, 

අයමන්තිමාජාති, නත්ථි ොනිපුනබ්භයවො’’’ති.දුතියං. 

3. දුතියඅස්සාෙසුත්තං 

106. ‘‘යනො යචෙං [යනො යචතං (සයා. කං. .). ක.) සං. නි. 3.28

පස්සිතබ්බං], ිකක්ඛයව, යලොයක අස්සායෙොඅභවිස්ස, නයිෙංසත්තායලොයක

සාරජ්යජයයං. යස්මා ච යඛො, ිකක්ඛයව, අත්ථි යලොයක අස්සායෙො, තස්මා

සත්තා යලොයක සාරජ්ජන්ති. යනො යචෙං, ිකක්ඛයව, යලොයක ආපෙනයවො 

අභවිස්ස, නයිෙංසත්තායලොයකනිබ්බින්යෙයයං. යස්මාචයඛො, ිකක්ඛයව, 

අත්ථියලොයකආපෙනයවො, තස්මාසත්තායලොයකනිබ්බින්ෙන්ති. යනොයචෙං, 

ිකක්ඛයව, යලොයකනිස්සරණංඅභවිස්ස, නයිෙංසත්තායලොකම්හා [යලොයක

(ක.)] නිස්සයරයයං. යස්මා ච යඛො, ිකක්ඛයව, අත්ථි යලොයක නිස්සරණං, 

තස්මා සත්තා යලොකම්හා නිස්සරන්ති. යාවකීවඤ්ච, ිකක්ඛයව, සත්තා 
යලොකස්ස අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතොආපෙනවඤ්චආපෙනවයතොනිස්සරණඤ්ච

නිස්සරණයතො යථාභූතං නාබ්භඤ්ඤාසුං [නාබ්භඤ්ඤංසු (සං. නි. 3.28], 

යනව තාව, ිකක්ඛයව, සත්තා සයෙවකා යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය නිස්සටා විසංයුත්තා

විප්පමුත්තා [විප්පයුත්තා (ක.)] විමරියාපෙකයතන [විමරියාදිකයතන (සී. .).

ක.)] යචතසා විහරිංසු. යයතො ච යඛො, ිකක්ඛයව, සත්තා යලොකස්ස 
අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආපෙනවඤ්ච ආපෙනවයතො නිස්සරණඤ්ච

නිස්සරණයතො යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසුං, අථ, ිකක්ඛයව, සත්තා සයෙවකා
යලොකා සමාරකා සබ්රහ්මකා සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය
නිස්සටා විසංයුත්තා විප්පමුත්තා විමරියාපෙකයතන යචතසා විහරන්තී’’ති.
තතියං. 

4. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

107. ‘‘යය යකචි, ිකක්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා යලොකස්ස
අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආපෙනවඤ්ච ආපෙනවයතො නිස්සරණඤ්ච 

නිස්සරණයතොයථාභූතංනප්පජානන්ති, නයමයත [නයත(ක.)], ිකක්ඛයව, 
සමණා වා බ්රාහ්මණා වා සමයණසු වා සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු වා 
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බ්රාහ්මණසම්මතා, න ච පන යත ආයස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථං වා
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවා දිට්යඨවධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ

විහරන්ති.යයචයඛොයකචි, ිකක්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවායලොකස්ස
අස්සාෙඤ්ච අස්සාෙයතො ආපෙනවඤ්ච ආපෙනවයතො නිස්සරණඤ්ච

නිස්සරණයතො යථාභූතං පජානන්ති, යත යඛො, ිකක්ඛයව, සමණා වා

බ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවා බ්රාහ්මණසම්මතා, 
යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්ච දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්තී’’ති [විහරිස්සන්ති

(සී..).)]. චතුත්ථං. 

5. රුණ්ණසුත්තං 

108. ‘‘රුණ්ණමිෙං, ිකක්ඛයව, අරියස්ස විනයය යදිෙං ගීතං.

උම්මත්තකමිෙං, ිකක්ඛයව, අරියස්ස විනයය යදිෙං නච්චං. යකොමාරකමිෙං, 

ිකක්ඛයව, අරියස්ස විනයය යදිෙං අතියවලං ෙන්තවිෙංසකහසිතං 

[ෙන්තවිෙංසකං හසිතං (සී. .).)]. තස්මාතිහ, ිකක්ඛයව, යසතුඝායතො ගීයත, 

යසතුඝායතො නච්යච, අලං යවො ධම්මප්පයමොදිතානං සතං සිතං
සිතමත්තායා’’ති. පඤ්චමං. 

6. අතිත්තිසුත්තං 

109. ‘‘තිණ්ණං, ිකක්ඛයව, පටියසවනාය නත්ථි තිත්ති. කතයමසං 

තිණ්ණං? යසොප්පස්ස, ිකක්ඛයව, පටියසවනාය නත්ථි තිත්ති.

සුරායමරයපානස්ස, ිකක්ඛයව, පටියසවනාය නත්ථි තිත්ති.

යමථුනධම්මසමාපත්තියා, ිකක්ඛයව, පටියසවනාය නත්ථි තිත්ති. ඉයමසං, 

ිකක්ඛයව, තිණ්ණංපටියසවනායනත්ථි තිත්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අරක්ඛිතසුත්තං 

110. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 

නිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං භ වා එතෙයවොච – ‘‘චිත්යත, 

 හපති, අරක්ඛියත කායකම්මම්පිඅරක්ඛිතංයහොති, වචීකම්මම්පිඅරක්ඛිතං

යහොති, මයනොකම්මම්පිඅරක්ඛිතංයහොති.තස්සඅරක්ඛිතකායකම්මන්තස්ස 
අරක්ඛිතවචීකම්මන්තස්ස අරක්ඛිතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පි

අවස්සුතංයහොති, වචීකම්මම්පිඅවස්සුතංයහොති, මයනොකම්මම්පිඅවස්සුතං
යහොති. තස්ස අවස්සුතකායකම්මන්තස්ස අවස්සුතවචීකම්මන්තස්ස

අවස්සුතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පි පූතිකං යහොති, වචීකම්මම්පි

පූතිකං යහොති, මයනොකම්මම්පිපූතිකංයහොති. තස්සපූතිකායකම්මන්තස්ස

පූතිවචීකම්මන්තස්ස පූතිමයනොකම්මන්තස්සන භද්ෙකං මරණං යහොති, න
භද්දිකාකාලඞ්කිරියා. 
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‘‘යසයයථාපි,  හපති, කූටා ායර දුච්ඡන්යනකූටම්පිඅරක්ඛිතං යහොති, 

ය ොපානසියයොපි අරක්ඛිතා යහොන්ති, ිකත්තිපි අරක්ඛිතා යහොති; කූටම්පි 

අවස්සුතං යහොති, ය ොපානසියයොපි අවස්සුතා යහොන්ති, ිකත්තිපි අවස්සුතා

යහොති; කූටම්පි පූතිකං යහොති, ය ොපානසියයොපි පූතිකා යහොන්ති, ිකත්තිපි
පූතිකායහොති. 

‘‘එවයමවං යඛො,  හපති, චිත්යත අරක්ඛියත කායකම්මම්පි අරක්ඛිතං

යහොති, වචීකම්මම්පි අරක්ඛිතං යහොති, මයනොකම්මම්පි අරක්ඛිතං යහොති.
තස්ස අරක්ඛිතකායකම්මන්තස්ස අරක්ඛිතවචීකම්මන්තස්ස 

අරක්ඛිතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පි අවස්සුතං යහොති, වචීකම්මම්පි

අවස්සුතං යහොති, මයනොකම්මම්පි අවස්සුතං යහොති. තස්ස
අවස්සුතකායකම්මන්තස්ස අවස්සුතවචීකම්මන්තස්ස

අවස්සුතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පි පූතිකං යහොති, වචීකම්මම්පි

පූතිකං යහොති, මයනොකම්මම්පිපූතිකංයහොති.තස්සපූතිකායකම්මන්තස්ස 

පූතිවචීකම්මන්තස්ස පූතිමයනොකම්මන්තස්සන භද්ෙකං මරණං යහොති, න
භද්දිකා කාලඞ්කිරියා. 

‘‘චිත්යත,  හපති, රක්ඛියතකායකම්මම්පි රක්ඛිතංයහොති, වචීකම්මම්පි

රක්ඛිතං යහොති, මයනොකම්මම්පි රක්ඛිතං යහොති. තස්ස 
රක්ඛිතකායකම්මන්තස්ස රක්ඛිතවචීකම්මන්තස්ස

රක්ඛිතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පිඅනවස්සුතංයහොති, වචීකම්මම්පි

අනවස්සුතං යහොති, මයනොකම්මම්පි අනවස්සුතං යහොති. තස්ස
අනවස්සුතකායකම්මන්තස්ස අනවස්සුතවචීකම්මන්තස්ස

අනවස්සුතමයනොකම්මන්තස්සකායකම්මම්පිඅපූතිකංයහොති, වචීකම්මම්පි

අපූතිකං යහොති, මයනොකම්මම්පි අපූතිකං යහොති. තස්ස 
අපූතිකායකම්මන්තස්ස අපූතිවචීකම්මන්තස්ස අපූතිමයනොකම්මන්තස්ස

භද්ෙකංමරණං යහොති, භද්දිකාකාලඞ්කිරියා. 

‘‘යසයයථාපි,  හපති, කූටා ායර සුච්ඡන්යන කූටම්පි රක්ඛිතං යහොති, 

ය ොපානසියයොපි රක්ඛිතා යහොන්ති, ිකත්තිපි රක්ඛිතා යහොති; කූටම්පි

අනවස්සුතං යහොති, ය ොපානසියයොපි අනවස්සුතා යහොන්ති, ිකත්තිපි

අනවස්සුතා යහොති; කූටම්පි අපූතිකං යහොති, ය ොපානසියයොපි අපූතිකා

යහොන්ති, ිකත්තිපිඅපූතිකා යහොති. 

එවයමවංයඛො,  හපති, චිත්යතරක්ඛියතකායකම්මම්පිරක්ඛිතං යහොති, 

වචීකම්මම්පි රක්ඛිතං යහොති, මයනොකම්මම්පි රක්ඛිතං යහොති. තස්ස 
රක්ඛිතකායකම්මන්තස්ස රක්ඛිතවචීකම්මන්තස්ස

රක්ඛිතමයනොකම්මන්තස්ස කායකම්මම්පිඅනවස්සුතංයහොති, වචීකම්මම්පි

අනවස්සුතං යහොති, මයනොකම්මම්පි අනවස්සුතං යහොති. තස්ස
අනවස්සුතකායකම්මන්තස්ස අනවස්සුතවචීකම්මන්තස්ස 
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පටුන 

අනවස්සුතමයනොකම්මන්තස්සකායකම්මම්පිඅපූතිකංයහොති, වචීකම්මම්පි

අපූතිකං යහොති, මයනොකම්මම්පි අපූතිකං යහොති. තස්ස
අපූතිකායකම්මන්තස්ස අපූතිවචීකම්මන්තස්ස අපූතිමයනොකම්මන්තස්ස

භද්ෙකංමරණංයහොති, භද්දිකා කාලඞ්කිරියා’’ති.සත්තමං. 

8. බයාපන්නසුත්තං 

111. එකමන්තං නිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං භ වා

එතෙයවොච – ‘‘චිත්යත,  හපති, බයාපන්යන කායකම්මම්පි බයාපන්නං

යහොති, වචීකම්මම්පි බයාපන්නංයහොති, මයනොකම්මම්පිබයාපන්නංයහොති.
තස්ස බයාපන්නකායකම්මන්තස්ස බයාපන්නවචීකම්මන්තස්ස

බයාපන්නමයනොකම්මන්තස්ස න භද්ෙකං මරණං යහොති, න භද්දිකා

කාලඞ්කිරියා. යසයයථාපි,  හපති, කූටා ායර දුච්ඡන්යන කූටම්පි

බයාපන්නං යහොති, ය ොපානසියයොපි බයාපන්නා යහොන්ති, ිකත්තිපි

බයාපන්නා යහොති; එවයමවං යඛො,  හපති, චිත්යත බයාපන්යන

කායකම්මම්පි බයාපන්නං යහොති, වචීකම්මම්පි බයාපන්නං යහොති, 
මයනොකම්මම්පි බයාපන්නං යහොති. තස්ස බයාපන්නකායකම්මන්තස්ස 
බයාපන්නවචීකම්මන්තස්ස බයාපන්නමයනොකම්මන්තස්ස න භද්ෙකං

මරණංයහොති, න භද්දිකාකාලඞ්කිරියා. 

‘‘චිත්යත,  හපති, අබයාපන්යන කායකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති, 

වචීකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති, මයනොකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති.
තස්ස අබයාපන්නකායකම්මන්තස්ස අබයාපන්නවචීකම්මන්තස්ස 

අබයාපන්නමයනොකම්මන්තස්ස භද්ෙකං මරණං යහොති, භද්දිකා

කාලඞ්කිරියා. යසයයථාපි,  හපති, කූටා ායර සුච්ඡන්යන කූටම්පි

අබයාපන්නං යහොති, ය ොපානසියයොපි අබයාපන්නා යහොන්ති, ිකත්තිපි

අබයාපන්නා යහොති; එවයමවං යඛො,  හපති, චිත්යත අබයාපන්යන

කායකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති, වචීකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති, 
මයනොකම්මම්පි අබයාපන්නං යහොති. තස්ස 
අබයාපන්නකායකම්මන්තස්ස…යප.… අබයාපන්නමයනොකම්මන්තස්ස

භද්ෙකංමරණංයහොති, භද්දිකා කාලඞ්කිරියා’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමනිොනසුත්තං 

112. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානි කම්මානං සමුෙයාය. කතමානි

තීණි? යලොයභො නිොනං කම්මානං සමුෙයාය, යෙොයසො නිොනං කම්මානං

සමුෙයාය, යමොයහො නිොනංකම්මානංසමුෙයාය.යං, ිකක්ඛයව, යලොභපකතං

කම්මංයලොභජංයලොභනිොනංයලොභසමුෙයං, තංකම්මංඅකුසලංතංකම්මං

සාවජ්ජංතංකම්මං දුක්ඛවිපාකං, තංකම්මං කම්මසමුෙයායසංවත්තති, න

තංකම්මං කම්මනියරොධාය සංවත්තති. යං, ිකක්ඛයව, යෙොසපකතංකම්මං

යෙොසජංයෙොසනිොනංයෙොසසමුෙයං, තංකම්මංඅකුසලංතංකම්මංසාවජ්ජං
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තං කම්මංදුක්ඛවිපාකං, තංකම්මංකම්මසමුෙයායසංවත්තති, නතංකම්මං

කම්මනියරොධාය සංවත්තති. යං, ිකක්ඛයව, යමොහපකතං කම්මං යමොහජං

යමොහනිොනං යමොහසමුෙයං, තං කම්මං අකුසලං තං කම්මං සාවජ්ජං තං

කම්මං දුක්ඛවිපාකං, තං කම්මං කම්මසමුෙයාය සංවත්තති, න තං කම්මං

කම්මනියරොධාය සංවත්තති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි නිොනානි 
කම්මානංසමුෙයාය. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානිකම්මානං සමුෙයාය. කතමානි තීණි? 

අයලොයභො නිොනං කම්මානං සමුෙයාය, අයෙොයසො නිොනං කම්මානං

සමුෙයාය, අයමොයහො නිොනං කම්මානං සමුෙයාය. යං, ිකක්ඛයව, 

අයලොභපකතංකම්මංඅයලොභජංඅයලොභනිොනංඅයලොභසමුෙයං, තං කම්මං

කුසලං තං කම්මං අනවජ්ජං තං කම්මං සුඛවිපාකං, තං කම්මං

කම්මනියරොධාය සංවත්තති, න තං කම්මං කම්මසමුෙයාය සංවත්තති. යං, 

ිකක්ඛයව, අයෙොසපකතංකම්මංඅයෙොසජංඅයෙොසනිොනංඅයෙොසසමුෙයං, තං

කම්මං කුසලං තං කම්මං අනවජ්ජං තං කම්මං සුඛවිපාකං, තං කම්මං 

කම්මනියරොධාය සංවත්තති, න තං කම්මං කම්මසමුෙයාය සංවත්තති. යං, 

ිකක්ඛයව, අයමොහපකතංකම්මං අයමොහජං අයමොහනිොනං අයමොහසමුෙයං, 

තංකම්මංකුසලංතංකම්මං අනවජ්ජං තංකම්මංසුඛවිපාකං, තංකම්මං

කම්මනියරොධායසංවත්තති, නතංකම්මංකම්මසමුෙයාය සංවත්තති.ඉමානි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීණිනිොනානිකම්මානංසමුෙයායා’’ති.නවමං. 

10. දුතියනිොනසුත්තං 

113. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානි කම්මානං සමුෙයාය. කතමානි

තීණි? අතීයත, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භ ඡන්යෙොජායති; 

අනා යත, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ ඡන්යෙො ජායති; 

පච්චුප්පන්යන, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ ඡන්යෙො

ජායති. කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අතීයත ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො ජායති? අතීයත, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ
යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති. තස්ස අතීයත ඡන්ෙරා ට්ඨානියය
ධම්යමආරබ්භයචතසා අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො ඡන්යෙො ජායති. 

ඡන්ෙජායතො යතහි ධම්යමහි සංයුත්යතො යහොති. එතමහං, ිකක්ඛයව, 

සංයයොජනං වොමි යයො යචතයසො සාරාය ො. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අතීයත
ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භඡන්යෙො ජායති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අනා යත ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො ජායති? අනා යත, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ
යචතසා අනුවිතක්යකතිඅනුවිචායරති.තස්ස අනා යතඡන්ෙරා ට්ඨානියය 
ධම්යමආරබ්භයචතසා අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො ඡන්යෙො ජායති.

ඡන්ෙජායතො යතහි ධම්යමහි සංයුත්යතො යහොති. එතමහං, ිකක්ඛයව, 
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සංයයොජනංවොමියයොයචතයසොසාරාය ො.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, අනා යත
ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භඡන්යෙොජායති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පච්චුප්පන්යනඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො ජායති? පච්චුප්පන්යන, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම
ආරබ්භ යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති. තස්ස පච්චුප්පන්යන 

ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ යචතසා අනුවිතක්කයයතො
අනුවිචාරයයතො ඡන්යෙො ජායති. ඡන්ෙජායතො යතහි ධම්යමහි සංයුත්යතො

යහොති.එතමහං, ිකක්ඛයව, සංයයොජනංවොමියයොයචතයසො සාරාය ො.එවං

යඛො, ිකක්ඛයව, පච්චුප්පන්යනඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යමආරබ්භ ඡන්යෙො

ජායති.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිනිොනානිකම්මානං සමුෙයාය. 

‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, නිොනානිකම්මානං සමුෙයාය. කතමානි තීණි? 

අතීයත, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ ඡන්යෙො න ජායති; 

අනා යතිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භඡන්යෙොනජායති; 

පච්චුප්පන්යන, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ ඡන්යෙො න

ජායති. කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අතීයත ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො න ජායති? අතීතානං, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියානං ධම්මානං
ආයතිං විපාකං පජානාති. ආයතිං විපාකං විදිත්වා තෙිකනිවත්යතති.

තෙිකනිවත්යතත්වා [තෙිකනිවජ්යජති, තෙිකනිවජ්යජත්වා (සී. සයා. කං.)] 

යචතසා අිකනිවිජ්ඣිත්වා [අිකවිරායජත්වා (සී. සයා. කං. .).)] පඤ්ඤාය

අතිවිජ්ඣ [අිකනිවිජ්ඣ (ක.)] පස්සති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, අතීයත 

ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භඡන්යෙොනජායති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, අනා යත ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ 

ඡන්යෙොනජායති? අනා තානං, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියානංධම්මානං
ආයතිං විපාකං පජානාති. ආයතිං විපාකං විදිත්වා තෙිකනිවත්යතති.
තෙිකනිවත්යතත්වා යචතසා අිකනිවිජ්ඣිත්වා පඤ්ඤාය අතිවිජ්ඣ පස්සති.

එවංයඛො, ිකක්ඛයව, අනා යත ඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යමආරබ්භඡන්යෙො
නජායති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පච්චුප්පන්යනඡන්ෙරා ට්ඨානියයධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො න ජායති? පච්චුප්පන්නානං, ිකක්ඛයව, ඡන්ෙරා ට්ඨානියානං

ධම්මානං ආයතිංවිපාකංපජානාති, ආයතිංවිපාකං විදිත්වාතෙිකනිවත්යතති, 
තෙිකනිවත්යතත්වා යචතසා අිකනිවිජ්ඣිත්වා පඤ්ඤාය අතිවිජ්ඣ පස්සති.

එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පච්චුප්පන්යන ඡන්ෙරා ට්ඨානියය ධම්යම ආරබ්භ

ඡන්යෙො න ජායති. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි නිොනානි කම්මානං
සමුෙයායා’’ති.ෙසමං. 

සම්යබොධවග්ය ොපඨයමො. 
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තස්සුද්ොනං– 

පුබ්යබව දුයවඅස්සාො, සමයණො රුණ්ණපඤ්චමං; 

අතිත්තිද්යවචවුත්තානි, නිොනානිඅපයරදුයවති. 

(12) 2. ආපායිකවග්ය ො 

1. ආපායිකසුත්තං 

114. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, ආපායිකායනරයිකාඉෙමප්පහාය.කතයම

තයයො? යයො ච අබ්රහ්මචාරීබ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො, යයොචසුද්ධංබ්රහ්මචරියං

චරන්තං අමූලයකන [අභූයතන (ක.)] අබ්රහ්මචරියයන අනුද්ධංයසති, යයො

චායං එවංවාපෙඑවංදිට්ඨි – ‘නත්ථිකායමසුයෙොයසො’ති, යසොතායකායමසු

පාතබයතං ආපජ්ජති. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො ආපායිකා යනරයිකා
ඉෙමප්පහායා’’ති.පඨමං. 

2. දුල්ලභසුත්තං 

115. ‘‘තිණ්ණං, ිකක්ඛයව, පාතුභායවොදුල්ලයභොයලොකස්මිං. කතයමසං

තිණ්ණං? තථා තස්ස, ිකක්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභායවො 

දුල්ලයභො යලොකස්මිං, තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස යෙයසතා

පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, කතඤ්ඤූ කතයවපෙ පුග් යලො දුල්ලයභො

යලොකස්මිං. ඉයමසං යඛො, ිකක්ඛයව, තිණ්ණං පාතුභායවො දුල්ලයභො
යලොකස්මි’’න්ති.දුතියං. 

3. අප්පයමයයසුත්තං 

116. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

කතයම තයයො? සුප්පයමයයයො, දුප්පයමයයයො, අප්පයමයයයො. කතයමො ච, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලො සුප්පයමයයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
උද්ධයතො යහොති උන්නයළො චපයලො මුඛයරො විකිණ්ණවායචො මුට්ඨස්සති

අසම්පජායනො අසමාහියතො විබ්භන්තචිත්යතො පාකතින්ද්රියයො. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, පුග් යලො සුප්පයමයයයො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පුග් යලො දුප්පයමයයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො අනුද්ධයතො යහොති අනුන්නයළො අචපයලො අමුඛයරො
අවිකිණ්ණවායචො උපට්ඨිතස්සති සම්පජායනො සමාහියතො එකග් චිත්යතො 

සංවුතින්ද්රියයො.අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලො දුප්පයමයයයො. 

‘‘කතයමොච, ිකක්ඛයව, පුග් යලොඅප්පයමයයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු

අරහංයහොතිඛීණාසයවො.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පුග් යලොඅප්පයමයයයො.

ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයො පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මි’’න්ති.තතියං. 
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4. ආයනඤ්ජසුත්තං 

117. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.

කතයම තයයො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සබ්බයසො 
රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා

නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොතෙස්සායෙතිතංනිකායමති 

යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති, තත්ර ඨියතො තෙධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී
අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො ආකාසානඤ්චායතනූප ානං යෙවානං

සහබයතං උපපජ්ජති. ආකාසානඤ්චායතනූප ානං, ිකක්ඛයව, යෙවානං
වීසතිකප්පසහස්සානිආයුප්පමාණං.තත්ථපුථුජ්ජයනොයාවතායුකං ඨත්වා
යාවතකං යතසං යෙවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි
 ච්ඡති තිරච්ඡානයයොනිම්පි ච්ඡතියපත්තිවිසයම්පි ච්ඡති.භ වයතොපන
සාවයකොතත්ථ යාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසංයෙවානංආයුප්පමාණං

තංසබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයව භයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, ිකක්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉෙං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස

අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිෙං තියාඋපපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සබ්බයසො 
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොතෙස්සායෙතිතං නිකායමති

යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති, තත්ර ඨියතො තෙධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී
අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ානං යෙවානං

සහබයතං උපපජ්ජති. විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ානං, ිකක්ඛයව, යෙවානං
චත්තාරීසං කප්පසහස්සානි ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං
ඨත්වා යාවතකං යතසං යෙවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා
නිරයම්පි  ච්ඡති තිරච්ඡානයයොනිම්පි  ච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි  ච්ඡති.
භ වයතොපනසාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකං යතසංයෙවානං
ආයුප්පමාණංතං සබ්බං යඛයපත්වාතස්මිංයයවභයව පරිනිබ්බායති. අයං 

යඛො, ිකක්ඛයව, වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉෙං නානාකරණං සුතවයතො 

අරියසාවකස්සඅස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිෙං තියාඋපපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සබ්බයසො 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.යසොතෙස්සායෙතිතංනිකායමති

යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති, තත්ර ඨියතො තෙධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී
අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ානං යෙවානං 

සහබයතංඋපපජ්ජති.ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ානං, ිකක්ඛයව, යෙවානංසට්ඨි 
කප්පසහස්සානි ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං ඨත්වා
යාවතකං යතසං යෙවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි
 ච්ඡතිතිරච්ඡානයයොනිම්පි ච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ච්ඡති.භ වයතොපන
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පටුන 

සාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසං යෙවානංආයුප්පමාණං

තංසබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, ිකක්ඛයව, 

වියසයසො, අයං අධිප්පයායසො ඉෙං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස

අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිෙං තියාඋපපත්තියා. ‘ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
තයයොපුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. විපත්තිසම්පොසුත්තං 

118. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, විපත්තියයො. කතමා තිස්යසො? 

සීලවිපත්ති, චිත්තවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති. කතමා ච, ිකක්ඛයව, සීලවිපත්ති? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාොයී යහොති, 

කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාපෙයහොති, පිසුණවායචොයහොති,  රුසවායචො

යහොති, සම් ප්පලා.)යහොති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, සීලවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, චිත්තවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අිකජ්ඣාලුයහොතිබයාපන්නචිත්යතො.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, චිත්තවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතෙස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, 

නත්ථිහුතං, නත්ථිසුකතදුක්කටානං, කම්මානං ලංවිපායකො, නත්ථිඅයං

යලොයකො, නත්ථිපයරොයලොයකො, නත්ථි මාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථිසත්තා

ඔපපාතිකා, නත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 

පයවයෙන්තී’ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති. සීලවිපත්තියහතු වා, 

ිකක්ඛයව, සත්තා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජන්ති; චිත්තවිපත්තියහතුවා, ිකක්ඛයව, සත්තාකායස්සයභො

පරංමරණා අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජන්ති; දිට්ඨිවිපත්තියහතු

වා, ිකක්ඛයව, සත්තා කායස්සයභොපරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතං

නිරයං උපපජ්ජන්ති.ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසොවිපත්තියයොති. 

‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සම්පො. කතමා තිස්යසො? සීලසම්පො, 

චිත්තසම්පො, දිට්ඨිසම්පො.කතමාච, ිකක්ඛයව, සීලසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, අදින්නාොනාපටිවිරයතොයහොති, 

කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතොයහොති, මුසාවාොපටිවිරයතොයහොති, පිසුණාය

වාචායපටිවිරයතොයහොති,  රුසායවාචාය පටිවිරයතොයහොති, සම් ප්පලාපා

පටිවිරයතොයහොති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, සීලසම්පො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, චිත්තසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අනිකජ්ඣාලු යහොති අබයාපන්නචිත්යතො. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
චිත්තසම්පො. 
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‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතෙස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි යිට්ඨං, 

අත්ථි හුතං, අත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං  ලං විපායකො, අත්ථි අයං

යලොයකො, අත්ථි පයරො යලොයකො, අත්ථි මාතා, අත්ථි පිතා, අත්ථි සත්තා

ඔපපාතිකා, අත්ථි යලොයක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග් තා සම්මාපටිපන්නා
යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා

පයවයෙන්තී’ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො. සීලසම්පොයහතු වා, 

ිකක්ඛයව, සත්තා කායස්ස යභො පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං

උපපජ්ජන්ති; චිත්තසම්පොයහතුවා, ිකක්ඛයව, සත්තාකායස්ස යභො පරං

මරණාසු තිංසග් ං යලොකංඋපපජ්ජන්ති; දිට්ඨිසම්පොයහතුවා, ිකක්ඛයව, 
සත්තාකායස්සයභොපරංමරණා සු තිංසග් ං යලොකංඋපපජ්ජන්ති.ඉමා

යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසො සම්පො’’ති.පඤ්චමං. 

6. අපණ්ණකසුත්තං 

119. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, විපත්තියයො. කතමා තිස්යසො? 

සීලවිපත්ති, චිත්තවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති. කතමා ච, ිකක්ඛයව, සීලවිපත්ති? 

ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතීයහොති…යප.…සම් ප්පලා.)යහොති.

අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, සීලවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, චිත්තවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අිකජ්ඣාලුයහොතිබයාපන්නචිත්යතො.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, චිත්තවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතෙස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති.

සීලවිපත්තියහතු වා, ිකක්ඛයව…යප.… දිට්ඨිවිපත්තියහතු වා, ිකක්ඛයව, 
සත්තා කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං 

උපපජ්ජන්ති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, අපණ්ණයකො මණි උද්ධං ඛිත්යතො

යයන යයයනව පතිට්ඨාති සුප්පතිට්ඨිතංයයව පතිට්ඨාති; එවයමවං යඛො, 

ිකක්ඛයව, සීලවිපත්තියහතු වා සත්තා…යප.… උපපජ්ජන්ති. ඉමා යඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසොවිපත්තියයොති. 

‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සම්පො. කතමා තිස්යසො? සීලසම්පො, 

චිත්තසම්පො, දිට්ඨිසම්පො. කතමාච, ිකක්ඛයව, සීලසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති…යප.…අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, 
සීලසම්පො. 
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‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, චිත්තසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අනිකජ්ඣාලු යහොති අබයාපන්නචිත්යතො. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

චිත්තසම්පො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතෙස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො.

සීලසම්පොයහතු වා, ිකක්ඛයව, සත්තා කායස්ස යභො පරං මරණා සු තිං
සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. චිත්තසම්පොයහතු වා…යප.…

දිට්ඨිසම්පොයහතු වා, ිකක්ඛයව, සත්තාකායස්ස යභො පරං මරණා සු තිං

සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, අපණ්ණයකො මණි 

උද්ධං ඛිත්යතො යයන යයයනව පතිට්ඨාති සුප්පතිට්ඨිතංයයව පතිට්ඨාති; 

එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, සීලසම්පොයහතු වා සත්තා කායස්ස යභො පරං

මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති, චිත්තසම්පොයහතු වා
සත්තා…යප.… දිට්ඨිසම්පොයහතු වා සත්තා කායස්ස යභො පරං මරණා

සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසො 
සම්පො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කම්මන්තසුත්තං 

120. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, විපත්තියයො. කතමා තිස්යසො? 

කම්මන්තවිපත්ති, ආජීවවිපත්ති, දිට්ඨිවිපත්ති. කතමා ච, ිකක්ඛයව, 

කම්මන්තවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති…යප.…

සම් ප්පලා.) යහොති. අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, කම්මන්තවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, ආජීවවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

මිච්ඡාආජීයවො යහොති, මිච්ඡාආජීයවන ජීවිකං [ජීවිතං (සයා. කං. ක.)] 

කප්යපති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, ආජීවවිපත්ති. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතෙස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි 
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වාපයවයෙන්තී’ති. අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිවිපත්ති.ඉමායඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසො විපත්තියයොති. 

‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සම්පො.කතමාතිස්යසො? කම්මන්තසම්පො, 

ආජීවසම්පො, දිට්ඨිසම්පො. කතමා ච, ිකක්ඛයව, කම්මන්තසම්පො? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති…යප.… සම් ප්පලාපා

පටිවිරයතොයහොති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, කම්මන්තසම්පො. 
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පටුන 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, ආජීවසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාආජීයවන ජීවිකං කප්යපති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, ආජීවසම්පො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතෙස්සයනො – ‘අත්ථි දින්නං, අත්ථි
යිට්ඨං…යප.… යය ඉමඤ්ච යලොකං පරඤ්ච යලොකං සයං අිකඤ්ඤා

සච්ඡිකත්වා පයවයෙන්තී’ති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, දිට්ඨිසම්පො.ඉමායඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසො සම්පො’’ති.සත්තමං. 

8. පඨමයසොයචයයසුත්තං 

121. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, යසොයචයයානි. කතමානි තීණි? 

කායයසොයචයයං, වචීයසොයචයයං, මයනොයසොයචයයං.කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

කායයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, 

අදින්නාොනාපටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතොයහොති.ඉෙං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, කායයසොයචයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, වචීයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

මුසාවාො පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති,  රුසාය

වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම් ප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති. ඉෙං වුච්චති

ිකක්ඛයව, වචීයසොයචයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, මයනොයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අනිකජ්ඣාලු යහොති අබයාපන්නචිත්යතො සම්මාදිට්ඨියකො. ඉෙං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, මයනොයසොයචයයං. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි 
යසොයචයයානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියයසොයචයයසුත්තං 

122. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, යසොයචයයානි. කතමානි තීණි? 

කායයසොයචයයං, වචීයසොයචයයං, මයනොයසොයචයයං.කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, 

කායයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 

අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, අබ්රහ්මචරියා පටිවිරයතො යහොති. ඉෙං

වුච්චති, ිකක්ඛයව, කායයසොයචයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, වචීයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු මුසාවාො

පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති,  රුසාය වාචාය

පටිවිරයතොයහොති, සම් ප්පලාපාපටිවිරයතොයහොති.ඉෙංවුච්චති, ිකක්ඛයව, 
වචීයසොයචයයං. 
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‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, මයනොයසොයචයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු සන්තං
වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙං – ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්යෙො’ති 

පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙං – ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 

කාමච්ඡන්යෙො’ති පජානාති; යථා ච අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්ෙස්ස 

උප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති; යථා ච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්ෙස්ස

පහානං යහොති, තඤ්ච පජානාති; යථා ච පහීනස්ස කාමච්ඡන්ෙස්සආයතිං

අනුප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති; සන්තං වා අජ්ඣත්තං බයාපාෙං –

‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං බයාපායෙො’ති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 

බයාපාෙං – ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං බයාපායෙො’ති පජානාති; යථා ච

අනුප්පන්නස්ස බයාපාෙස්ස උප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති; යථා ච

උප්පන්නස්සබයාපාෙස්ස පහානංයහොති, තඤ්චපජානාති; යථාචපහීනස්ස

බයාපාෙස්ස ආයතිං අනුප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති; සන්තං වා

අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධං – ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධ’න්ති පජානාති; 
අසන්තංවාඅජ්ඣත්තංථිනමිද්ධං–‘නත්ථියම අජ්ඣත්තංථිනමිද්ධ’න්ති

පජානාති; යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස උප්පායෙො යහොති, තඤ්ච

පජානාති; යථා ච උප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස පහානං යහොති, තඤ්ච 

පජානාති; යථාචපහීනස්සථිනමිද්ධස්සආයතිංඅනුප්පායෙොයහොති, තඤ්ච

පජානාති; සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්චං – ‘අත්ථි යම

අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං – ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං උද්ධච්චකුක්කුච්ච’න්ති

පජානාති; යථා ච අනුප්පන්නස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස උප්පායෙො යහොති, 

තඤ්චපජානාති; යථාචඋප්පන්නස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානංයහොති, 

තඤ්චපජානාති; යථාචපහීනස්ස උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සආයතිංඅනුප්පායෙො

යහොති, තඤ්ච පජානාති; සන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං – ‘අත්ථි යම

අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡා’ති පජානාති; අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං –

‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡා’ති පජානාති; යථා ච අනුප්පන්නාය

විචිකිච්ඡාය උප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති; යථා ච උප්පන්නාය

විචිකිච්ඡාය පහානං යහොති, තඤ්ච පජානාති; යථා ච පහීනාය විචිකිච්ඡාය

ආයතිං අනුප්පායෙො යහොති, තඤ්ච පජානාති. ඉෙං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

මයනොයසොයචයයං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණි යසොයචයයානීති. 

[ඉතිවු.66] ‘‘කායසුචිංවචීසුචිං, යචයතොසුචිංඅනාසවං; 

සුචිංයසොයචයයසම්පන්නං, ආහුනින්හාතපාපක’’න්ති.නවමං; 

10. යමොයනයයසුත්තං 

123. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, යමොයනයයානි. කතමානි තීණි? 

කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, මයනොයමොයනයයං. කතමඤ්ච, 

ිකක්ඛයව, කායයමොයනයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුපාණාතිපාතාපටිවිරයතො
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යහොති, අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, අබ්රහ්මචරියා පටිවිරයතො යහොති.

ඉෙංවුච්චති, ිකක්ඛයව, කායයමොයනයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, වචීයමොයනයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු මුසාවාො

පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති,  රුසාය වාචාය

පටිවිරයතොයහොති, සම් ප්පලාපාපටිවිරයතොයහොති.ඉෙංවුච්චති, ිකක්ඛයව, 
වචීයමොයනයයං. 

‘‘කතමඤ්ච, ිකක්ඛයව, මයනොයමොයනයයං? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු 
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම

සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉෙං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 

මයනොයමොයනයයං.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණියමොයනයයානී’’ති. 

‘‘කායමුනිංවචීමුනිං, යචයතොමුනිංඅනාසවං; 

මුනිංයමොයනයයසම්පන්නං, ආහුසබ්බප්පහායින’’න්ති. ෙසමං; 

ආපායිකවග්ය ොද්වාෙසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

ආපායියකො දුල්ලයභොඅප්පයමයයං, ආයනඤ්ජවිපත්තිසම්පො; 

අපණ්ණයකොචකම්මන්යතො, ද්යවයසොයචයයානියමොයනයයන්ති. 

(13) 3. කුසිනාරවග්ය ො 

1. කුසිනාරසුත්තං 

124. එකං සමයං භ වා කුසිනාරායං විහරති බලිහරයණ වනසණ්යඩ.

තත්ර යඛො භ වා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත
ිකක්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අඤ්ඤතරං  ාමං වා නි මං වා උපනිස්සාය 
විහරති.තයමනං හපතිවා හපතිපුත්යතොවාඋපසඞ්කමිත්වාස්වාතනාය

භත්යතන නිමන්යතති. ආකඞ්ඛමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අධිවායසති. යසො 
තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය

යයනතස්ස  හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවානියවසනංයතනුපසඞ්කමති; 

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීෙති. තයමනං යසො  හපති වා
 හපතිපුත්යතො වා පණීයතන ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා 
සන්තප්යපතිසම්පවායරති. 

‘‘තස්සඑවංයහොති – ‘සාධුවතමයායං හපතිවා හපතිපුත්යතොවා 
පණීයතනඛාෙනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථාසන්තප්යපතිසම්පවායරතී’ති.

එවම්පිස්ස යහොති – ‘අයහො වත මායං  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා
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ආයතිම්පි එවරූයපන පණීයතන ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා

සන්තප්යපයය සම්පවායරයයා’ති! යසො තං පිණ්ඩපාතං  ථියතො [ ධියතො

(සයා. කං. ක.)] මුච්ඡියතො අජ්යඣොසන්යනො [අජ්ඣාපන්යනො (සී. ක.)
අජ්යඣොපන්යනො (ටීකා)] අනාපෙනවෙස්සාවී අනිස්සරණපඤ්යඤො

පරිභුඤ්ජති. යසො තත්ථ කාමවිතක්කම්පි විතක්යකති, බයාපාෙවිතක්කම්පි

විතක්යකති, විහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවරූපස්සාහං, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛුයනො දින්නං න මහප් ලන්ති වොමි. තං කිස්ස යහතු? පමත්යතො හි, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුවිහරති. 

‘‘ඉධපන, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඅඤ්ඤතරං ාමංවානි මංවා උපනිස්සාය
විහරති.තයමනං හපතිවා හපතිපුත්යතොවාඋපසඞ්කමිත්වාස්වාතනාය 

භත්යතනනිමන්යතති.ආකඞ්ඛමායනො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු අධිවායසති. යසො
තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය

යයනතස්ස  හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවානියවසනංයතනුපසඞ්කමති; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීෙති. තයමනං යසො  හපති වා
 හපතිපුත්යතො වා පණීයතන ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා 
සන්තප්යපතිසම්පවායරති. 

‘‘තස්සනඑවංයහොති–‘සාධුවතමයායං හපතිවා  හපතිපුත්යතොවා
පණීයතනඛාෙනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථාසන්තප්යපති සම්පවායරතී’ති.
එවම්පිස්ස න යහොති – ‘අයහො වත මායං  හපති වා  හපතිපුත්යතො වා 
ආයතිම්පි එවරූයපන පණීයතන ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා
සන්තප්යපයය සම්පවායරයයා’ති!යසොතංපිණ්ඩපාතංඅ ථියතොඅමුච්ඡියතො
අනජ්යඣොසන්යනො ආපෙනවෙස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. යසො

තත්ථයනක්ඛම්මවිතක්කම්පි විතක්යකති, අබයාපාෙවිතක්කම්පිවිතක්යකති, 

අවිහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවරූපස්සාහං, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයනො

දින්නං මහප් ලන්ති වොමි. තං කිස්ස යහතු? අප්පමත්යතො හි, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුවිහරතී’’ති.පඨමං. 

2. භණ්ඩනසුත්තං 

125. ‘‘යස්සං, ිකක්ඛයව, දිසායං ිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා කලහජාතා 

විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුෙන්තා විහරන්ති, මනසි

කාතුම්පි යම එසා, ිකක්ඛයව, දිසා න  ාසු යහොති, පය ව  න්තුං!

නිට්ඨයමත්ථ ච්ඡාමි – ‘අද්ධා යතආයස්මන්යතොතයයොධම්යමපජහිංසු, 

තයයො ධම්යම බහුලමකංසු [බහුලීමකංසු (සයා. කං. .).)]. කතයම තයයො

ධම්යමපජහිංසු? යනක්ඛම්මවිතක්කං, අබයාපාෙවිතක්කං, අවිහිංසාවිතක්කං

– ඉයම තයයො ධම්යම පජහිංසු. කතයම තයයො ධම්යම බහුලමකංසු? 

කාමවිතක්කං, බයාපාෙවිතක්කං, විහිංසාවිතක්කං – ඉයම තයයො ධම්යම

බහුලමකංසු’. යස්සං, ිකක්ඛයව, දිසායං ිකක්ඛූ භණ්ඩනජාතා කලහජාතා

විවාොපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුෙන්තා විහරන්ති, මනසි
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කාතුම්පි යම එසා, ිකක්ඛයව, දිසා න  ාසු යහොති, පය ව  න්තුං!
නිට්ඨයමත්ථ  ච්ඡාමි – ‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො ඉයම තයයො ධම්යම

පජහිංසු, ඉයමතයයොධම්යම බහුලමකංසු’’’. 

‘‘යස්සං පන, ිකක්ඛයව, දිසායං ිකක්ඛූ සමග් ා සම්යමොෙමානා 
අවිවෙමානා ඛීයරොෙකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා

විහරන්ති,  න්තුම්පි යම එසා, ිකක්ඛයව, දිසා  ාසු යහොති, පය ව මනසි
කාතුං! නිට්ඨයමත්ථ  ච්ඡාමි – ‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො තයයො ධම්යම 

පජහිංසු, තයයො ධම්යම බහුලමකංසු. කතයම තයයො ධම්යම පජහිංසු? 

කාමවිතක්කං, බයාපාෙවිතක්කං, විහිංසාවිතක්කං – ඉයම තයයො ධම්යම

පජහිංසු. කතයම තයයො ධම්යම බහුලමකංසු? යනක්ඛම්මවිතක්කං, 

අබයාපාෙවිතක්කං, අවිහිංසාවිතක්කං – ඉයම තයයො ධම්යම බහුලමකංසු’.

යස්සං, ිකක්ඛයව, දිසායං ිකක්ඛූ සමග් ා සම්යමොෙමානා අවිවෙමානා

ඛීයරොෙකීභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තා විහරන්ති,  න්තුම්පි

යම එසා, ිකක්ඛයව, දිසා  ාසු යහොති, පය ව මනසි කාතුං! නිට්ඨයමත්ථ

 ච්ඡාමි – ‘අද්ධා යත ආයස්මන්යතො ඉයම තයයො ධම්යම පජහිංසු, ඉයම
තයයො ධම්යමබහුලමකංසූ’’’ති.දුතියං. 

3. ය ොතමකයචතියසුත්තං 

126. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති ය ොතමයකයචතියය.තත්ර
යඛොභ වාිකක්ඛූආමන්යතසි–‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.‘‘භෙන්යත’’ති යතිකක්ඛූ
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘අිකඤ්ඤායාහං, ිකක්ඛයව, ධම්මං යෙයසමි, යනො අනිකඤ්ඤාය. 

සනිොනාහං, ිකක්ඛයව, ධම්මං යෙයසමි, යනො අනිොනං. සප්පාටිහාරියාහං, 

ිකක්ඛයව, ධම්මං යෙයසමි, යනො අප්පාටිහාරියං. තස්ස මය්හං, ිකක්ඛයව, 

අිකඤ්ඤාය ධම්මං යෙසයයතො යනො අනිකඤ්ඤාය, සනිොනං ධම්මං

යෙසයයතො යනො අනිොනං, සප්පාටිහාරියං ධම්මං යෙසයයතො යනො

අප්පාටිහාරියං, කරණීයයොඔවායෙො, කරණීයාඅනුසාසනී.අලඤ්චපනයවො, 

ිකක්ඛයව, තුට්ඨියා, අලං අත්තමනතාය, අලං යසොමනස්සාය –

‘සම්මාසම්බුද්යධො භ වා, ස්වාක්ඛායතො ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො
සඞ්යඝො’’’ති. 

ඉෙමයවොචභ වා.අත්තමනායතිකක්ඛූභ වයතොභාසිතංඅිකනන්දුන්ති. 
ඉමස්මිඤ්ච පන යවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමායන සහස්සී යලොකධාතු
අකම්පිත්ථාති. තතියං. 

4. භරණ්ඩුකාලාමසුත්තං 

127. එකං සමයං භ වා යකොසයලසු චාරිකං චරමායනො යයන
කපිලවත්ථු තෙවසරි. අස්යසොසි යඛො මහානායමො සක්යකො – ‘‘භ වා කිර
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පටුන 

කපිලවත්ථුං අනුප්පත්යතො’’ති.අථයඛොමහානායමො සක්යකොයයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තංඨිතංයඛොමහානාමංසක්කංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘ ච්ඡ, මහානාම, කපිලවත්ථුස්මිං, තථාරූපං ආවසථං ජාන යත්ථජ්ජ 

මයං එකරත්තිං විහයරයයාමා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො මහානායමො 
සක්යකො භ වයතො පටිස්සුත්වා කපිලවත්ථුං පවිසිත්වා යකවලකප්පං

කපිලවත්ථුං අන්වාහිණ්ඩන්යතො [ආහිණ්ඩන්යතො (සයා. කං.)] නාද්ෙස 
කපිලවත්ථුස්මිංතථාරූපංආවසථංයත්ථජ්ජභ වාඑකරත්තිංවිහයරයය. 

අථ යඛො මහානායමො සක්යකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඑතෙයවොච – ‘‘නත්ථි, භන්යත, කපිලවත්ථුස්මිං

තථාරූයපොආවසයථො යත්ථජ්ජභ වාඑකරත්තිංවිහයරයය.අයං, භන්යත, 

භරණ්ඩු කාලායමො භ වයතො පුරාණසබ්රහ්මචාරී. තස්සජ්ජ භ වා අස්සයම

එකරත්තිංවිහරතූ’’ති. ‘‘ ච්ඡ, මහානාම, සන්ථරංපඤ්ඤයපහී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති යඛො මහානායමො සක්යකො භ වයතො පටිස්සුත්වා යයන

භරණ්ඩුස්සකාලාමස්සඅස්සයමොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා සන්ථරං
පඤ්ඤායපත්වා උෙකං ඨයපත්වා පාොනං යධොවනාය යයන භ වා

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සන්ථයතො, 

භන්යත, සන්ථායරො, උෙකංඨපිතංපාොනං යධොවනාය.යස්සොනි, භන්යත, 
භ වාකාලංමඤ්ඤතී’’ති. 

අථයඛොභ වායයනභරණ්ඩුස්සකාලාමස්සඅස්සයමොයතනුපසඞ්කමි; 

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා පායෙ
පක්ඛායලසි.අථයඛො මහානාමස්සසක්කස්සඑතෙයහොසි–‘‘අකායලොයඛො
අජ්ජභ වන්තංපයිරුපාසිතුං.කිලන්යතො භ වා.ස්යව ොනාහංභ වන්තං
පයිරුපාසිස්සාමී’’තිභ වන්තං අිකවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

අථයඛොමහානායමොසක්යකොතස්සාරත්තියාඅච්චයයනයයනභ වා 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං

යඛො මහානාමං සක්කං භ වා එතෙයවොච – ‘‘තයයො යඛොයම, මහානාම, 

සත්ථායරො සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම තයයො? ඉධ, 

මහානාම, එකච්යචො සත්ථා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති; න රූපානං 

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, න යවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති. ඉධ පන, 

මහානාම, එකච්යචො සත්ථා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, රූපානං

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති; න යවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති. ඉධ පන, 

මහානාම, එකච්යචො සත්ථා කාමානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, රූපානං

පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති, යවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤායපති. ඉයම යඛො, 

මහානාම, තයයො සත්ථායරො සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. ‘ඉයමසං, 

මහානාම, තිණ්ණංසත්ථාරානංඑකානිට්ඨාඋොහුපුථුනිට්ඨා’’’ති? 
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එවං වුත්යත භරණ්ඩු කාලායමො මහානාමං සක්කං එතෙයවොච –

‘‘එකාති, මහානාම, වයෙහී’’ති. එවං වුත්යත භ වා මහානාමං සක්කං

එතෙයවොච – ‘‘නානාති, මහානාම, වයෙහී’’ති. දුතියම්පි යඛො භරණ්ඩු

කාලායමො මහානාමං සක්කං එතෙයවොච – ‘‘එකාති, මහානාම, වයෙහී’’ති.

දුතියම්පියඛොභ වාමහානාමංසක්කං එතෙයවොච – ‘‘නානාති, මහානාම, 
වයෙහී’’ති.තතියම්පියඛොභරණ්ඩුකාලායමොමහානාමංසක්කංඑතෙයවොච–

‘‘එකාති, මහානාම, වයෙහී’’ති. තතියම්පි යඛො භ වා මහානාමං සක්කං 

එතෙයවොච–‘‘නානාති, මහානාම, වයෙහී’’ති. 

අථ යඛො භරණ්ඩු කාලාමස්ස එතෙයහොසි – ‘‘මයහසක්ඛස්ස වතම්හි 
මහානාමස්ස සක්කස්ස සම්මුඛා සමයණන ය ොතයමන යාවතතියං
අපසාදියතො. යංනූනාහං කපිලවත්ථුම්හා පක්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො
භරණ්ඩුකාලායමොකපිලවත්ථුම්හා පක්කාමි. යංකපිලවත්ථුම්හා පක්කාමි
තථාපක්කන්යතොවඅයහොසිනපුන පච්චා ච්ඡීති.චතුත්ථං. 

5. හත්ථකසුත්තං 

128. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.අථයඛොහත්ථයකොයෙවපුත්යතොඅිකක්කන්තාය
රත්තියා අිකක්කන්තවණ්යණොයකවලකප්පංයජතවනංඔභායසත්වායයන

භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා – ‘‘භ වයතො පුරයතො ඨස්සාමී’’ති

ඔසීෙතියමවසංසීෙතියමව [ඔසීෙතියචවසංසීෙතිච (සී..).), ඔසීෙතිසංසීෙති

(සයා.කං.)], නසක්යකොතිසණ්ඨාතුං.යසයයථාපිනාමසප්පිවායතලංවා

වාලුකාය ආසිත්තං ඔසීෙතියමව සංසීෙතියමව, න සණ්ඨාති; එවයමවං
හත්ථයකො යෙවපුත්යතො – ‘‘භ වයතො පුරයතො ඨස්සාමී’’ති ඔසීෙතියමව

සංසීෙතියමව, නසක්යකොතිසණ්ඨාතුං. 

අථ යඛොභ වාහත්ථකංයෙවපුත්තංඑතෙයවොච– ‘‘ඔළාරිකං, හත්ථක, 

අත්තභාවං අිකනිම්මිනාහී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති, යඛො හත්ථයකො
යෙවපුත්යතො භ වයතො පටිස්සුත්වා ඔළාරිකං අත්තභාවං අිකනිම්මිනිත්වා
භ වන්තංඅිකවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතංයඛො හත්ථකං
යෙවපුත්තංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘යයයත, හත්ථක, ධම්මාපුබ්යබමනුස්සභූතස්සපවත්තියනො අයහසුං, 

අපිනුයතයතධම්මාඑතරහිපවත්තියනො’’ති? ‘‘යයචයම, භන්යත, ධම්මා 

පුබ්යබ මනුස්සභූතස්ස පවත්තියනො අයහසුං, යත ච යම ධම්මා එතරහි

පවත්තියනො; යය ච යම, භන්යත, ධම්මා පුබ්යබ මනුස්සභූතස්ස 

නප්පවත්තියනො අයහසුං, යතචයමධම්මාඑතරහිපවත්තියනො.යසයයථාපි, 

භන්යත, භ වාඑතරහිආකිණ්යණො විහරතිිකක්ඛූහිිකක්ඛුනීහිඋපාසයකහි

උපාසිකාහිරාජූහි රාජමහාමත්යතහිතිත්ථියයහිතිත්ථියසාවයකහි; එවයමවං

යඛොඅහං, භන්යත, ආකිණ්යණොවිහරාමියෙවපුත්යතහි. දූරයතොපි, භන්යත, 
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යෙවපුත්තා ආ ච්ඡන්ති හත්ථකස්ස යෙවපුත්තස්ස සන්තියක ‘ධම්මං

යසොස්සාමා’ති. තිණ්ණාහං, භන්යත, ධම්මානං අතිත්යතො අප්පටිවායනො

කාලඞ්කයතො. කතයමසං තිණ්ණං? භ වයතො අහං, භන්යත, ෙස්සනස්ස

අතිත්යතො අප්පටිවායනො කාලඞ්කයතො; සද්ධම්මසවනස්සාහං, භන්යත, 

අතිත්යතො අප්පටිවායනොකාලඞ්කයතො; සඞ්ඝස්සාහං, භන්යත, උපට්ඨානස්ස

අතිත්යතොඅප්පටිවායනො කාලඞ්කයතො.ඉයමසංයඛොඅහං, භන්යත, තිණ්ණං
ධම්මානංඅතිත්යතොඅප්පටිවායනො කාලඞ්කයතො’’ති. 

‘‘නාහංභ වයතොෙස්සනස්ස, තිත්තිමජ්ඣ ා [තිත්තිතිත්තිසම්භවං

(ක.)] කුොචනං; 

සඞ්ඝස්සඋපට්ඨානස්ස, සද්ධම්මසවනස්සච. 

‘‘අධිසීලංසික්ඛමායනො, සද්ධම්මසවයනරයතො; 

තිණ්ණංධම්මානංඅතිත්යතො, හත්ථයකොඅවිහං යතො’’ති. පඤ්චමං; 

6. කටුවියසුත්තං 

129. එකංසමයංභ වාබාරාණසියංවිහරතිඉසිපතයනමි ොයය.අථ
යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය බාරාණසිං
පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්ෙසා යඛො භ වා ය ොයයො පිලක්ඛස්මිං 

[ය ොයයො මිලක්ඛස්මිං (සයා. කං. ක.)] පිණ්ඩාය චරමායනො [චරමානං
(ක.)] අඤ්ඤතරංිකක්ඛුංරිත්තස්සාෙංබාහිරස්සාෙං මුට්ඨස්සතිං අසම්පජානං

අසමාහිතංවිබ්භන්තචිත්තං පාකතින්ද්රියං.දිස්වාතංිකක්ඛුංඑතෙයවොච – 

‘‘මා යඛො ත්වං, ිකක්ඛු, අත්තානං කටුවියමකාසි. තං වත ිකක්ඛු 

කටුවියකතං අත්තානං ආම න්යධන [ආම න්යධ (සී. සයා. කං. .).)] 
අවස්සුතං මක්ඛිකා නානුපතිස්සන්ති නාන්වාස්සවිස්සන්තීති 

[නානුබන්ධිස්සන්ති (ක.)], යනතං ඨානං විජ්ජතී’’ති. අථ යඛො යසො ිකක්ඛු
භ වතා ඉමිනා ඔවායෙන ඔවදියතො සංයව මාපාදි. අථ යඛො භ වා
බාරාණසියංපිණ්ඩාය චරිත්වාපච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොිකක්ඛූ
ආමන්යතසි– 

‘‘ඉධාහං, ිකක්ඛයව, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය 

බාරාණසිං පිණ්ඩාය පාවිසිං. අද්ෙසං යඛො අහං, ිකක්ඛයව, 

ය ොයයො පිලක්ඛස්මිංපිණ්ඩායචරමායනො අඤ්ඤතරංිකක්ඛුං රිත්තස්සාෙං
බාහිරස්සාෙං මුට්ඨස්සතිං අසම්පජානං අසමාහිතං විබ්භන්තචිත්තං
පාකතින්ද්රියං.දිස්වාතං ිකක්ඛුංඑතෙයවොචං– 

‘‘‘මා යඛො ත්වං, ිකක්ඛු, අත්තානං කටුවියමකාසි. තං වත ිකක්ඛු 

කටුවියකතං අත්තානංආම න්යධන අවස්සුතං මක්ඛිකා නානුපතිස්සන්ති 

නාන්වාස්සවිස්සන්තීති, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති. අථ යඛො, ිකක්ඛයව, යසො
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පටුන 

ිකක්ඛු මයා ඉමිනා ඔවායෙන ඔවදියතො සංයව මාපාපෙ’’ති. එවං වුත්යත

අඤ්ඤතයරො ිකක්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කිං නු යඛො, භන්යත, 

කටුවියං? යකොආම න්යධො? කාමක්ඛිකා’’ති? 

‘‘අිකජ්ඣා යඛො, ිකක්ඛු, කටුවියං; බයාපායෙො ආම න්යධො; පාපකා 

අකුසලා විතක්කා මක්ඛිකා. තං වත, ිකක්ඛු, කටුවියකතං අත්තානං

ආම න්යධනඅවස්සුතං මක්ඛිකානානුපතිස්සන්තිනාන්වාස්සවිස්සන්තීති, 
යනතංඨානංවිජ්ජතී’’ති. 

‘‘අගුත්තං චක්ඛුයසොතස්මිං, ඉන්ද්රියයසු අසංවුතං; 

මක්ඛිකානුපතිස්සන්ති, සඞ්කප්පා රා නිස්සිතා. 

‘‘කටුවියකයතො ිකක්ඛු, ආම න්යධඅවස්සුයතො; 

ආරකායහොතිනිබ්බානා, විඝාතස්යසවභා වා. 

‘‘ ායමවායදිවාරඤ්යඤ, අලද්ධාසමථමත්තයනො [සමමත්තයනො

(සී.සයා.කං.), සම්මමත්තයනො(.).)]; 

පයරති [චයරති (සයා. ක.)] බායලො දුම්යමයධො, මක්ඛිකාහි
පුරක්ඛයතො. 

‘‘යයචසීයලනසම්පන්නා, පඤ්ඤායූපසයමරතා; 

උපසන්තාසුඛංයසන්ති, නාසයිත්වානමක්ඛිකා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමඅනුරුද්ධසුත්තං 

130. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අිකවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනො යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘ඉධාහං, 

භන්යත, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන
යයභුයයයනපස්සාමිමාතු ාමං කායස්සයභොපරංමරණාඅපායංදුග් තිං

විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජමානං. කතිහි නු යඛො, භන්යත, ධම්යමහි
සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං 

විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘තීහි යඛො, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස 
යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. කතයමහි

තීහි? ඉධ, අනුරුද්ධ, මාතු ායමොපුබ්බණ්හසමයංමච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන

යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති, මජ්ඣන්හිකසමයං ඉස්සාපරියුට්ඨියතන

යචතසාඅ ාරංඅජ්ඣාවසති, සායන්හසමයංකාමරා පරියුට්ඨියතනයචතසා

අ ාරං අජ්ඣාවසති. ඉයමහියඛො, අනුරුද්ධ, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතො
මාතු ායමො කායස්ස යභො පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං. 
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8. දුතියඅනුරුද්ධසුත්තං 

131. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 

යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං

නිසින්යනොයඛොආයස්මාඅනුරුද්යධොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතෙයවොච – 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සහස්සං යලොකං ඔයලොයකමි. ආරද්ධං යඛො පන

යම වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා [අපම්මුට්ඨා (සී.), 

අපමුට්ඨා (සයා. කං.)], පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං

එකග් ං. අථ ච පන යම නානුපාොය [න අනුපාොය (සී. සයා. කං. .).)] 
ආසයවහි චිත්තංවිමුච්චතී’’ති. 

‘‘යංයඛොයත, ආවුයසොඅනුරුද්ධ, එවංයහොති–‘අහංදිබ්යබනචක්ඛුනා 

විසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසහස්සංයලොකංයවොයලොයකමී’ති, ඉෙං

යතමානස්මිං. යම්පියත, ආවුයසොඅනුරුද්ධ, එවංයහොති – ‘ආරද්ධංයඛො

පනයමවීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයො

අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ’න්ති, ඉෙං යත උද්ධච්චස්මිං. යම්පි

යත, ආවුයසොඅනුරුද්ධ, එවංයහොති–‘අථ චපනයමනානුපාොයආසයවහි

චිත්තං විමුච්චතී’ති, ඉෙං යත කුක්කුච්චස්මිං. සාධු වතායස්මා අනුරුද්යධො

ඉයම තයයො ධම්යම පහාය, ඉයම තයයො ධම්යම අමනසිකරිත්වා අමතාය
ධාතුයාචිත්තංඋපසංහරතූ’’ති. 

අථයඛොආයස්මා අනුරුද්යධො අපයරන සමයයනඉයම තයයොධම්යම

පහාය, ඉයම තයයො ධම්යම අමනසිකරිත්වා අමතාය ධාතුයා චිත්තං

උපසංහරි [උපසංහාසි(සයා.කං..).), උපසංහරති(ක.)]. අථයඛොආයස්මා 
අනුරුද්යධො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතා.) පහිතත්යතො
විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයෙව අ ාරස්මා

අන ාරියං පබ්බජන්ති, තෙනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව

ධම්යමසයංඅිකඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතං

බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනායස්මාඅනුරුද්යධොඅරහතංඅයහොසීති.අට්ඨමං. 

9. පටිච්ඡන්නසුත්තං 

132. ‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, පටිච්ඡන්නානිආවහන්ති [වහන්ති(සී.සයා.

කං. .).)], යනො විවටානි. කතමානි තීණි? මාතු ායමො, ිකක්ඛයව, 

පටිච්ඡන්යනො ආවහති, යනො විවයටො; බ්රාහ්මණානං, ිකක්ඛයව, මන්තා

පටිච්ඡන්නා ආවහන්ති, යනො විවටා; මිච්ඡාදිට්ඨි, ිකක්ඛයව, පටිච්ඡන්නා

ආවහති, යනොවිවටා.ඉමානියඛො, ිකක්ඛයව, තීණිපටිච්ඡන්නානි ආවහන්ති, 
යනොවිවටානි. 
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‘‘තීණිමානි, ිකක්ඛයව, විවටානි වියරොචන්ති, යනො පටිච්ඡන්නානි.

කතමානි තීණි? චන්ෙමණ්ඩලං, ිකක්ඛයව, විවටං වියරොචති, යනො 

පටිච්ඡන්නං; සූරියමණ්ඩලං, ිකක්ඛයව, විවටංවියරොචති, යනොපටිච්ඡන්නං; 

තථා තප්පයවදියතො ධම්මවිනයයො, ිකක්ඛයව, විවයටො වියරොචති, යනො

පටිච්ඡන්යනො. ඉමානි යඛො, ිකක්ඛයව, තීණි විවටානි වියරොචන්ති, යනො
පටිච්ඡන්නානී’’ති.නවමං. 

10. යලඛසුත්තං 

133. ‘‘තයයොයම, ිකක්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.

කතයමතයයො? පාසාණයලඛූපයමො පුග් යලො, පථවියලඛූපයමො පුග් යලො, 

උෙකයලඛූපයමො පුග් යලො. කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පාසාණයලඛූපයමො

පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොඅිකණ්හංකුජ්ඣති.යසොච

ඛ්වස්ස යකොයධො පෙඝරත්තං අනුයසති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පාසායණ

යලඛා න ඛිප්පං ලුජ්ජති වායතන වා උෙයකන වා, චිරට්ඨිතිකා යහොති; 

එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලොඅිකණ්හංකුජ්ඣති.යසොච

ඛ්වස්ස යකොයධො පෙඝරත්තං අනුයසති. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, 
පාසාණයලඛූපයමොපුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, පථවියලඛූපයමො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො අිකණ්හං කුජ්ඣති. යසො ච ඛ්වස්ස යකොයධො න

පෙඝරත්තං අනුයසති. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, පථවියා යලඛා ඛිප්පං ලුජ්ජති

වායතනවාඋෙයකනවා, න චිරට්ඨිතිකායහොති; එවයමවංයඛො, ිකක්ඛයව, 

ඉයධකච්යචො පුග් යලො අිකණ්හං කුජ්ඣති. යසො ච ඛ්වස්ස යකොයධො න

පෙඝරත්තංඅනුයසති.අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, පථවියලඛූපයමො පුග් යලො. 

‘‘කතයමො ච, ිකක්ඛයව, උෙකයලඛූපයමො පුග් යලො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො ආ ාළ්යහනපි වුච්චමායනො  රුයසනපි වුච්චමායනො 

අමනායපනපි වුච්චමායනො සන්ධියතියමව [… යයව (සයා. කං.)… යචව 

(.).)] සංසන්ෙතියමව [… යයව(සයා.කං.)…යචව (.).)] සම්යමොෙතියමව 

[… යයව(සයා.කං.)…යචව (.).)]. යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, උෙයකයලඛා

ඛිප්පංයයව පටිවි ච්ඡති, න චිරට්ඨිතිකා යහොති; එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
ඉයධකච්යචොපුග් යලොආ ාළ්යහනපි වුච්චමායනො රුයසනපිවුච්චමායනො
අමනායපනපි වුච්චමායනො සන්ධියතියමව සංසන්ෙතියමව සම්යමොෙතියමව.

අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, උෙකයලඛූපයමො පුග් යලො. ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, 

තයයොපුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති [පු.ප.115]. ෙසමං. 

කුසිනාරවග්ය ොයතරසයමො. 

තස්සුද්ොනං– 
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කුසිනාරභණ්ඩනා යචව, ය ොතමභරණ්ඩුහත්ථයකො; 

කටුවියංද්යවඅනුරුද්ධා, පටිච්ඡන්නංයලයඛනයතෙසාති. 

(14) 4. ය ොධාජීවවග්ය ො 

1. යයොධාජීවසුත්තං 

134. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතොයයොධාජීයවොරාජාරයහො

යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් න්යතව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. කතයමහි

තීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, යයොධාජීයවො දූයර පාතී ච යහොති අක්ඛණයවධී ච

මහයතො ච කායස්ස පොයලතා. ඉයමහි, යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි 

සමන්නා යතො යයොධාජීයවො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො

අඞ් න්යතව සඞ්ඛයං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි
සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.කතයමහිතීහි? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු දූයරපාතී
චයහොතිඅක්ඛණයවධීචමහයතොචකායස්සපොයලතා. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුදූයරපාතීයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුයං
කිඤ්චිරූපංඅතීතානා තපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා ඔළාරිකං

වා සුඛුමං වා හීනං වා පණීතං වා යං දූයර සන්තියක වා, සබ්බං රූපං –

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යා කාචි යවෙනා අතීතානා තපච්චුප්පන්නා
අජ්ඣත්තාවාබහිද්ධාවාඔළාරිකාවාසුඛුමා වාහීනාවාපණීතාවායාදූයර

සන්තියකවා, සබ්බංයවෙනං [සබ්බායවෙනා(සයා.කං..).ක.)] – ‘යනතං

මම, යනයසොහමස්ම්ස්ම්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යා කාචි සඤ්ඤා අතීතානා තපච්චුප්පන්නා
අජ්ඣත්තාවා බහිද්ධාවාඔළාරිකාවාසුඛුමාවාහීනාවාපණීතාවායාදූයර

සන්තියකවා, සබ්බං සඤ්ඤං [සබ්බාසඤ්ඤා(සයා.කං..).ක.)] – ‘යනතං

මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යය යකචි සඞ්ඛාරා අතීතානා තපච්චුප්පන්නා
අජ්ඣත්තාවාබහිද්ධාවාඔළාරිකාවාසුඛුමාවා හීනාවාපණීතාවායය

දූයර සන්තියක වා, සබ්යබ සඞ්ඛායර – ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න 
යමයසො අත්තා’ති එවයමතංයථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. යංකිඤ්චි
විඤ්ඤාණං අතීතානා තපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකං

වාසුඛුමංවාහීනංවා පණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බංවිඤ්ඤාණං – 

‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං

සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුදූයරපාතීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුඅක්ඛණයවධීයහොති? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු

‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති; ‘අයං දුක්ඛසමුෙයයො’ති යථාභූතං

පජානාති; ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති; ‘අයං
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දුක්ඛනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛුඅක්ඛණයවධී යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු මහයතො කායස්ස පොයලතා යහොති? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුමහන්තං අවිජ්ජාක්ඛන්ධංපොයලති.එවංයඛො, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු මහයතො කායස්ස පොයලතා යහොති. ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’’ති.පඨමං. 

2. පරිසාසුත්තං 

135. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, පරිසා. කතමා තිස්යසො? 

උක්කාචිතවිනීතා පරිසා, පටිපුච්ඡාවිනීතා පරිසා, යාවතාවිනීතා 

[යාවතජ්ඣාවිනීතා(අට්ඨකථායංපාඨන්තරං)] පරිසා–ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, 

තිස්යසොපරිසා’’ති.දුතියං. 

3. මිත්තසුත්තං 

136. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතොමිත්යතොයසවිතබ්යබො.

කතයමහිතීහි? ( ) [(ඉධිකක්ඛයව ිකක්ඛු) (.).ක.)] දුද්ෙෙං ෙොති, දුක්කරං

කයරොති, දුක්ඛමං ඛමති – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි අඞ්ය හි
සමන්නා යතොමිත්යතොයසවිතබ්යබො’’ති.තතියං. 

4. උප්පාොසුත්තං 

137. ‘‘උප්පාො වා, ිකක්ඛයව, තථා තානං අනුප්පාො වා තථා තානං, 
ඨිතාවසාධාතු ධම්මට්ඨිතතාධම්මනියාමතා.සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා.තං
තථා යතො අිකසම්බුජ්ඣති අිකසයමති. අිකසම්බුජ්ඣිත්වා අිකසයමත්වා
ආචික්ඛතියෙයසතිපඤ්ඤායපතිපට්ඨයපතිවිවරතිවිභජතිඋත්තානීකයරොති

– ‘සබ්යබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’ති. උප්පාො වා, ිකක්ඛයව, තථා තානං
අනුප්පාො වා තථා තානං ඨිතාව සා ධාතු ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා.
සබ්යබ සඞ්ඛාරා දුක්ඛා. තං තථා යතො අිකසම්බුජ්ඣති අිකසයමති.
අිකසම්බුජ්ඣිත්වා අිකසයමත්වාආචික්ඛතියෙයසතිපඤ්ඤායපතිපට්ඨයපති

විවරතිවිභජති උත්තානීකයරොති–‘සබ්යබසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’ති.උප්පාොවා, 

ිකක්ඛයව, තථා තානං අනුප්පාො වා තථා තානං ඨිතාව සා ධාතු
ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා. සබ්යබ ධම්මා අනත්තා. තං තථා යතො
අිකසම්බුජ්ඣති අිකසයමති. අිකසම්බුජ්ඣිත්වා අිකසයමත්වා ආචික්ඛති
යෙයසතිපඤ්ඤායපතිපට්ඨයපතිවිවරතිවිභජතිඋත්තානීකයරොති–‘සබ්යබ 
ධම්මාඅනත්තා’’’ති.චතුත්ථං. 

5. යකසකම්බලසුත්තං 

138. ‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, යානි කානිචි තන්තාවුතානං වත්ථානං, 

යකසකම්බයලො යතසං පටිකිට්යඨො අක්ඛායති. යකසකම්බයලො, ිකක්ඛයව, 
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සීයත සීයතො, උණ්යහ උණ්යහො, දුබ්බණ්යණො, දුග් න්යධො, 

දුක්ඛසම් ස්යසො. එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, යානි කානිචි

පුථුසමණබ්රාහ්මණවාොනං [සමණප්පවාොනං (සී. සයා. කං. .).)] 
මක්ඛලිවායෙොයතසංපටිකිට්යඨොඅක්ඛායති. 

‘‘මක්ඛලි, ිකක්ඛයව, යමොඝපුරියසොඑවංවාපෙඑවංදිට්ඨි–‘නත්ථි කම්මං, 

නත්ථිකිරියං, නත්ථිවීරිය’න්ති.යයපි යත, ිකක්ඛයව, අයහසුංඅතීතමද්ධානං

අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතපි භ වන්යතො කම්මවාො යචව අයහසුං

කිරියවාොචවීරියවාොච.යතපි, ිකක්ඛයව, මක්ඛලියමොඝපුරියසො පටිබාහති

– ‘නත්ථි කම්මං, නත්ථි කිරියං, නත්ථි වීරිය’න්ති. යයපි යත, ිකක්ඛයව, 

භවිස්සන්ති අනා තමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, යතපි

භ වන්යතො කම්මවාො යචව භවිස්සන්තිකිරියවාො ච වීරියවාො ච. යතපි, 

ිකක්ඛයව, මක්ඛලියමොඝපුරියසො පටිබාහති–‘නත්ථිකම්මං, නත්ථිකිරියං, 

නත්ථි වීරිය’න්ති. අහම්පි, ිකක්ඛයව, එතරහි අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

කම්මවායෙො යචව කිරියවායෙො ච වීරියවායෙො ච. මම්පි, ිකක්ඛයව, මක්ඛලි

යමොඝපුරියසොපටිබාහති–‘නත්ථිකම්මං, නත්ථිකිරියං, නත්ථි වීරිය’’’න්ති. 

‘‘යසයයථාපි, ිකක්ඛයව, නපෙමුයඛ ඛිප්පං උඩ්යඩයය [ඔඩ්යඩයය (සී.)] 

බහූනං [බහුන්නං (සී. සයා. කං. .).)] මච්ඡානං අහිතාය දුක්ඛාය අනයාය 

බයසනාය; එවයමවං යඛො, ිකක්ඛයව, මක්ඛලි යමොඝපුරියසො මනුස්සඛිප්පං
මඤ්යඤයලොයක උප්පන්යනොබහූනංසත්තානංඅහිතාය දුක්ඛායඅනයාය 
බයසනායා’’ති.පඤ්චමං. 

6. සම්පොසුත්තං 

139. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, සම්පො. කතමාතිස්යසො? සද්ධාසම්පො, 

සීලසම්පො, පඤ්ඤාසම්පො – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසො සම්පො’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. වුද්ධිසුත්තං 

140. ‘‘තිස්යසොඉමා, ිකක්ඛයව, වුද්ධියයො.කතමාතිස්යසො? සද්ධාවුද්ධි, 

සීලවුද්ධි, පඤ්ඤාවුද්ධි – ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසො වුද්ධියයො’’ති.
සත්තමං. 

8. අස්සඛළුඞ්කසුත්තං 

141. ‘‘තයයො ච, ිකක්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යක යෙයසස්සාමි තයයො ච 

පුරිසඛළුඞ්යක.තං සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛො යතිකක්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘කතයමච, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සඛළුඞ්කා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

අස්සඛළුඞ්යකො ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො, න 
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ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො

ජවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච; න

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො

ච.ඉයම යඛො, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සඛළුඞ්කා. 

‘‘කතයමච, ිකක්ඛයව, තයයොපුරිසඛළුඞ්කා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

පුරිසඛළුඞ්යකො ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො, න

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො.ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකො 

ජවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච; න

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. ඉධපන, ිකක්ඛයව, එකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකො
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ජවසම්පන්යනො යහොති; න 

වණ්ණසම්පන්යනොනආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපො’තියථාභූතංපජානාති.ඉෙමස්ස ජවස්මිංවොමි.අිකධම්යමයඛොපන

අිකවිනයයපඤ්හංපුට්යඨොසංසායෙති [සංහීයරති (ක.)], යනොවිස්සජ්යජති. 
ඉෙමස්ස න වණ්ණස්මිං වොමි. න යඛො පන ලාභී යහොති 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස න

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො

ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො, න 
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ජවසම්පන්යනො ච යහොති 

වණ්ණසම්පන්යනො ච; න ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
ිකක්ඛු ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපො’තියථාභූතං පජානාති.ඉෙමස්සජවස්මිං වොමි.

අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යජති, යනො
සංසායෙති. ඉෙමස්ස වණ්ණස්මිං වොමි. න පන ලාභී යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස න

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො

ජවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච; න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො ජවසම්පන්යනො ච යහොති 

වණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී 

පටිපො’තියථාභූතංපජානාති.ඉෙමස්සජවස්මිංවොමි.අිකධම්යමයඛොපන
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අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යජති, යනො සංසායෙති. ඉෙමස්ස
වණ්ණස්මිං වොමි. ලාභී යඛො පන යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස 

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසඛළුඞ්යකො 
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොපුරිසඛළුඞ්කා’’ති.අට්ඨමං. 

9. අස්සපරස්සසුත්තං 

142. ‘‘තයයො ච, ිකක්ඛයව, අස්සපරස්යස [අස්සසෙස්යස (සීසයා.කං.

.).)] යෙයසස්සාමිතයයොච පුරිසපරස්යස [පුරිසසෙස්යස(සී.සයා.කං..).)]. 

තං සුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො
යතිකක්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො අස්සපරස්සා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො

අස්සපරස්යසො ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො න 

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අස්සපරස්යසො

ජවසම්පන්යනො යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච; න

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො අස්සපරස්යසො 
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොඅස්සපරස්සා. 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො පුරිසපරස්සා? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

පුරිසපරස්යසො ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො න

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුරිසපරස්යසො

ජවසම්පන්යනො ච යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච; න 

ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. ඉධ පන, ිකක්ඛයව, එකච්යචො පුරිසපරස්යසො 
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො
ච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො ජවසම්පන්යනො යහොති; න

වණ්ණසම්පන්යනො, නආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථ පරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා.ඉෙමස්සජවස්මිංවොමි.

අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනියය පඤ්හං පුට්යඨො සංසායෙති, යනො
විස්සජ්යජති. ඉෙමස්ස න වණ්ණස්මිං වොමි. න යඛො පන ලාභී යහොති

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස න

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො

ජවසම්පන්යනො යහොති; න වණ්ණසම්පන්යනො, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො ජවසම්පන්යනො ච යහොති 

වණ්ණසම්පන්යනො ච, න ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

ිකක්ඛු පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො
යහොතිතත්ථපරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා.ඉෙමස්සජවස්මිං

වොමි. අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යජති, යනො
සංසායෙති. ඉෙමස්ස වණ්ණස්මිං වොමි. න යඛො පන ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස න 

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො

ජවසම්පන්යනො ච යහොති; වණ්ණසම්පන්යනො ච, න
ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො ජවසම්පන්යනො ච යහොති

වණ්ණසම්පන්යනොචආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථපරිනිබ්බායීඅනාවත්තිධම්යමොතස්මායලොකා.ඉෙමස්සජවස්මිංවොමි. 

අිකධම්යම යඛො පන අිකවිනයය පඤ්හං පුට්යඨො විස්සජ්යජති, යනො
සංසායෙති. ඉෙමස්ස වණ්ණස්මිං වොමි. ලාභී යඛො පන යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, පුරිසපරස්යසො
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොපුරිසපරස්සා’’ති.නවමං. 

10. අස්සාජානීයසුත්තං 

143. ‘‘තයයො ච, ිකක්ඛයව, භයද්ර අස්සාජානීයයයෙයසස්සාමිතයයො ච

භයද්ර පුරිසාජානීයය. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත ිකක්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතෙයවොච– 

‘‘කතයම ච, ිකක්ඛයව, තයයො භද්රා අස්සාජානීයා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 

එකච්යචො භයද්රො අස්සාජානීයයො …යප.… ජවසම්පන්යනො ච යහොති

වණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, 
තයයොභද්රාඅස්සාජානීයා. 

‘‘කතයම ච ිකක්ඛයව, තයයො භද්රා පුරිසාජානීයා? ඉධ, ිකක්ඛයව, 
එකච්යචො භයද්රො පුරිසාජානීයයො…යප.… ජවසම්පන්යනො ච යහොති
වණ්ණසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, ිකක්ඛයව, භයද්රොපුරිසාජානීයයො…යප.…ජවසම්පන්යනොච 

යහොති වණ්ණසම්පන්යනො ච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො ච? ඉධ, 

ිකක්ඛයව, ිකක්ඛුආසවානංඛයා අනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
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පටුන 

දිට්යඨව ධම්යම සයං අිකඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉෙමස්ස

ජවස්මිං වොමි.අිකධම්යමයඛොපනඅිකවිනයයපඤ්හංපුට්යඨොවිස්සජ්යජති, 

යනො සංසායෙති. ඉෙමස්ස වණ්ණස්මිං වොමි. ලාභී යඛො පන යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. ඉෙමස්ස

ආයරොහපරිණාහස්මිං වොමි. එවං යඛො, ිකක්ඛයව, භයද්රො පුරිසාජානීයයො
ජවසම්පන්යනොචයහොතිවණ්ණසම්පන්යනො චආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො

ච.ඉයමයඛො, ිකක්ඛයව, තයයොභද්රා පුරිසාජානීයා’’ති.ෙසමං. 

11. පඨමයමොරනිවාපසුත්තං 

144. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යමොරනිවායප
පරිබ්බාජකාරායම. තත්ර යඛො භ වා ිකක්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ිකක්ඛයවො’’ති.
‘‘භෙන්යත’’තියතිකක්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො 
යහොති අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො

යසට්යඨො යෙවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? අයසක්යඛන සීලක්ඛන්යධන, 

අයසක්යඛන සමාධික්ඛන්යධන, අයසක්යඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන. ඉයමහි

යඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨොයහොති
අච්චන්තයයො ක්යඛමීඅච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො
යෙවමනුස්සාන’’න්ති.එකාෙසමං. 

12. දුතියයමොරනිවාපසුත්තං 

145. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො
යහොති අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො

යසට්යඨො යෙවමනුස්සානං. කතයමහි තීහි? ඉද්ධිපාටිහාරියයන, 

ආයෙසනාපාටිහාරියයන, අනුසාසනීපාටිහාරියයන–ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, 
තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො යහොති
අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරීඅච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො
යෙවමනුස්සාන’’න්ති. ද්වාෙසමං. 

13. තතියයමොරනිවාපසුත්තං 

146. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො
යහොති අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී අච්චන්තපරියයොසායනො

යසට්යඨොයෙවමනුස්සානං.කතයමහිතීහි? සම්මාදිට්ඨියා, සම්මාඤායණන, 

සම්මාවිමුත්තියා – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
ිකක්ඛු අච්චන්තනිට්යඨො යහොති අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී
අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨොයෙවමනුස්සාන’’න්ති. යතරසමං. 

යයොධාජීවවග්ය ොචුද්ෙසයමො. 
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තස්සුද්ොනං– 

යයොයධොපරිසමිත්තඤ්ච, උප්පාොයකසකම්බයලො; 

සම්පොවුද්ධිතයයො, අස්සාතයයොයමොරනිවාපියනොති. 

(15) 5. මඞ් ලවග්ය ො 

1. අකුසලසුත්තං 

147. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. කතයමහි තීහි? අකුසයලන කායකම්යමන, අකුසයලන

වචීකම්යමන, අකුසයලන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
ධම්යමහි සමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං 

සග්ය .කතයමහිතීහි? කුසයලනකායකම්යමන, කුසයලනවචීකම්යමන, 

කුසයලන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.පඨමං. 

2. සාවජ්ජසුත්තං 

148. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො

එවං නිරයය. කතයමහි තීහි? සාවජ්යජන කායකම්යමන, සාවජ්යජන

වචීකම්යමන, සාවජ්යජන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං 

සග්ය . කතයමහි තීහි? අනවජ්යජන කායකම්යමන, අනවජ්යජන

වචීකම්යමන, අනවජ්යජන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො…යප.… එවං
සග්ය ’’ති.දුතියං. 

3. විසමසුත්තං 

149. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… විසයමන කායකම්යමන, විසයමන

වචීකම්යමන, විසයමන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො…යප.… එවං
නිරයය. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි…යප.… සයමන කායකම්යමන, සයමන

වචීකම්යමන, සයමන මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො…යප.… එවං
සග්ය ’’ති. තතියං. 

4. අසුචිසුත්තං 

150. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… අසුචිනා කායකම්යමන, අසුචිනා 

වචීකම්යමන, අසුචිනාමයනොකම්යමන–ඉයමහියඛො…යප.…එවංනිරයය. 
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‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… සුචිනා කායකම්යමන, සුචිනා වචීකම්යමන, 

සුචිනා මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමඛතසුත්තං 

151. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො බායලො අබයත්යතො 

අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති

සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි තීහි? 

අකුසයලන කායකම්යමන, අකුසයලන වචීකම්යමන, අකුසයලන

මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො

බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, 

සාවජ්යජොචයහොතිසානුවජ්යජොච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවති. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො

සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති

අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි තීහි? 

කුසයලන කායකම්යමන, කුසයලන වචීකම්යමන, කුසයලන
මයනොකම්යමන…යප.….පඤ්චමං. 

6. දුතියඛතසුත්තං 

152. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.…සාවජ්යජනකායකම්යමන, සාවජ්යජන 

වචීකම්යමන, සාවජ්යජනමයනොකම්යමන…යප.…. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… අනවජ්යජන කායකම්යමන, අනවජ්යජන

වචීකම්යමන, අනවජ්යජනමයනොකම්යමන…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. තතියඛතසුත්තං 

153. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… විසයමන කායකම්යමන, විසයමන 

වචීකම්යමන, විසයමනමයනොකම්යමන…යප.…. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.…සයමනකායකම්යමන, සයමනවචීකම්යමන, 
සයමනමයනොකම්යමන…යප.….සත්තමං. 

8. චතුත්ථඛතසුත්තං 

154. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… අසුචිනා කායකම්යමන, අසුචිනා 

වචීකම්යමන, අසුචිනාමයනොකම්යමන…යප.…. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව…යප.… සුචිනා කායකම්යමන, සුචිනා වචීකම්යමන, 

සුචිනා මයනොකම්යමන – ඉයමහි යඛො, ිකක්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං
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අත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජො චවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
පුඤ්ඤංපසවතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. වන්ෙනාසුත්තං 

155. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, වන්ෙනා. කතමා තිස්යසො? කායයන, 

වාචාය, මනසා–ඉමායඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසොවන්ෙනා’’ති.නවමං. 

10. පුබ්බණ්හසුත්තං 

156. ‘‘යය, ිකක්ඛයව, සත්තා පුබ්බණ්හසමයංකායයනසුචරිතංචරන්ති, 

වාචායසුචරිතංචරන්ති, මනසාසුචරිතංචරන්ති, සුපුබ්බණ්යහො, ිකක්ඛයව, 
යතසංසත්තානං. 

‘‘යය, ිකක්ඛයව, සත්තා මජ්ඣන්හිකසමයංකායයනසුචරිතං චරන්ති, 

වාචාය සුචරිතං චරන්ති, මනසා සුචරිතං චරන්ති, සුමජ්ඣන්හියකො, 

ිකක්ඛයව, යතසං සත්තානං. 

‘‘යය, ිකක්ඛයව, සත්තා සායන්හසමයං කායයන සුචරිතං චරන්ති, 

වාචාය සුචරිතං චරන්ති, මනසා සුචරිතං චරන්ති, සුසායන්යහො, ිකක්ඛයව, 
යතසංසත්තාන’’න්ති. 

‘‘සුනක්ඛත්තං සුමඞ් ලං, සුප්පභාතං සුහුට්ඨිතං [සුවුට්ඨිතං (සී.

.).)]; 

සුඛයණොසුමුහුත්යතොච, සුයිට්ඨංබ්රහ්මචාරිසු. 

‘‘පෙක්ඛිණංකායකම්මං, වාචාකම්මංපෙක්ඛිණං; 

පෙක්ඛිණං මයනොකම්මං, පණීධි යත පෙක්ඛියණ [පණිධියයො

පෙක්ඛිණා(සී..).), පණිධියතපෙක්ඛිණා(සයා. කං.)]; 

පෙක්ඛිණානි කත්වාන, ලභන්තත්යථ [ලභතත්යථ (සී. .).)] 
පෙක්ඛියණ. 

‘‘යතඅත්ථලද්ධාසුඛිතා, විරුළ්හාබුද්ධසාසයන; 

අයරො ාසුඛිතායහොථ, සහසබ්යබහිඤාතිභී’’ති.ෙසමං; 

මඞ් ලවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

අකුසලඤ්චසාවජ්ජං, විසමාසුචිනාසහ; 

චතුයරොඛතාවන්ෙනා, පුබ්බණ්යහනචයතෙසාති. 

තතියයොපණ්ණාසයකොසමත්යතො. 
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(16) 6. අයෙලකවග්ය ො 

157-163. ‘‘තිස්යසො ඉමා, ිකක්ඛයව, පටිපො. කතමාතිස්යසො? ආ ාළ්හා

පටිපො, නිජ්ඣාමාපටිපො, මජ්ඣිමාපටිපො.කතමාච, ිකක්ඛයව, ආ ාළ්හා

පටිපො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො එවංවාපෙ යහොති එවංදිට්ඨි – ‘නත්ථි

කායමසු යෙොයසො’ති. යසො කායමසු පාතබයතං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, ආ ාළ්හාපටිපො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, නිජ්ඣාමා පටිපො? ඉධ, ිකක්ඛයව, එකච්යචො 

අයචලයකො යහොති මුත්තාචායරො, හත්ථාපයලඛයනො [හත්ථාවයලඛයනො

(සයා. කං.)පෙ.නි.1.394; ම.නි.1.155පස්සිතබ්බං], නඑහිභෙන්තියකො, න 

තිට්ඨභෙන්තියකො, නාිකහටංනඋද්දිස්සකතංනනිමන්තනංසාදියති.යසොන

කුම්ිකමුඛා පටිග් ණ්හාති, න කයළොපිමුඛා [ඛයළොපිමුඛා (සී. සයා. කං.)] 
පටිග් ණ්හාති න එළකමන්තරං න ෙණ්ඩමන්තරං න මුසලමන්තරං න
ද්වින්නං භුඤ්ජමානානංන බ්ිකනියානපායමානායනපුරිසන්තර තායන
සඞ්කිත්තීසු න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති න යත්ථ මක්ඛිකා

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී න මච්ඡං න මංසං න සුරං න යමරයං, න ථුයසොෙකං

පිවති.යසොඑකා ාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකො, ද්වා ාරියකොවායහොති 

ද්වායලොපියකො… සත්තා ාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො; එකිස්සාපි

ෙත්තියා යායපති, ද්වීහිපි ෙත්තීහි යායපති… සත්තහිපි ෙත්තීහි යායපති; 

එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති, ද්වාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති…
සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති – ඉති එවරූපං අද්ධමාසිකම්පි
පරියායභත්තයභොජනානුයයො මනුයුත්යතොවිහරති. 

යසො සාකභක්යඛොපි යහොති, සාමාකභක්යඛොපි යහොති, නීවාරභක්යඛොපි

යහොති, ෙද්දුලභක්යඛොපි යහොති, හටභක්යඛොපි යහොති, කණ්හභක්යඛොපි

යහොති, ආචාමභක්යඛොපියහොති, පිඤ්ඤාකභක්යඛොපියහොති, තිණභක්යඛොපි

යහොති, ය ොමයභක්යඛොපි යහොති, වනමූල ලාහායරො යායපති
පවත්ත ලයභොජී. 

යසො සාණානිපි ධායරති, මසාණානිපි ධායරති, ඡවදුස්සානිපි ධායරති, 

පංසුකූලානිපිධායරති, තිරීටානිපිධායරති, අජිනම්පිධායරති, අජිනක්ඛිපම්පි 

ධායරති, කුසචීරම්පි ධායරති, වාකචීරම්පි ධායරති,  ලකචීරම්පි ධායරති, 

යකසකම්බලම්පි ධායරති, වාළකම්බලම්පි ධායරති, උලූකපක්ඛිකම්පි 

ධායරති, යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති 

යකසමස්සුයලොචනානුයයො මනුයුත්යතො, උබ්භට්ඨයකොපි යහොති

ආසනපටික්ඛිත්යතො, උක්කුටියකොපි යහොති උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො, 

කණ්ටකාපස්සයියකොපි යහොති කණ්ටකාපස්සයය යසයයං කප්යපති, 

සායතතියකම්පිඋෙයකොයරොහනානුයයො මනුයුත්යතොවිහරති–ඉතිඑවරූපං
අයනකවිහිතං කායස්ස ආතාපනපරිතාපනානුයයො මනුයුත්යතො විහරති.

අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, නිජ්ඣාමා පටිපො. 
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පටුන 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, මජ්ඣිමාපටිපො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු කායය
කායානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක

අිකජ්ඣායෙොමනස්සං; යවෙනාසු…යප.… චිත්යත…යප.… ධම්යමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ආතා.) සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක

අිකජ්ඣායෙොමනස්සං. අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, මජ්ඣිමාපටිපො. ඉමා යඛො, 

ිකක්ඛයව, තිස්යසොපටිපො’’ති. 

‘‘තිස්යසොඉමා, ිකක්ඛයව, පටිපො.කතමාතිස්යසො? ආ ාළ්හා පටිපො, 

නිජ්ඣාමා පටිපො, මජ්ඣිමා පටිපො. කතමා ච, ිකක්ඛයව, ආ ාළ්හා 

පටිපො…යප.…අයංවුච්චති, ිකක්ඛයව, ආ ාළ්හාපටිපො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, නිජ්ඣාමා පටිපො…යප.… අයං වුච්චති, 

ිකක්ඛයව, නිජ්ඣාමාපටිපො. 

‘‘කතමා ච, ිකක්ඛයව, මජ්ඣිමා පටිපො? ඉධ, ිකක්ඛයව, ිකක්ඛු
අනුප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාොයඡන්ෙං ජයනති

වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග් ණ්හාතිපෙහති; උප්පන්නානංපාපකානං 
අකුසලානංධම්මානංපහානායඡන්ෙංජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං

පග් ණ්හාති පෙහති; අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාොයඡන්ෙං

ජයනතිවායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග් ණ්හාති පෙහති; උප්පන්නානං
කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය ිකයයයොභාවාය යවපුල්ලාය
භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්ෙං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං
පග් ණ්හාතිපෙහති…. 

‘‘ඡන්ෙසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාෙං භායවති
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාෙංභායවති…යප.…. 

‘‘සද්ධින්ද්රියං භායවති… වීරියින්ද්රියං භායවති… සතින්ද්රියං භායවති…
සමාධින්ද්රියංභායවති…පඤ්ඤින්ද්රියංභායවති…. 

‘‘සද්ධාබලං භායවති… වීරියබලං භායවති… සතිබලං භායවති…
සමාධිබලංභායවති…පඤ්ඤාබලංභායවති…. 

‘‘සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… .)තිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ංභායවති…. 

‘‘සම්මාදිට්ඨිං භායවති… සම්මාසඞ්කප්පං භායවති… සම්මාවාචං 

භායවති… සම්මාකම්මන්තං භායවති … සම්මාආජීවං භායවති… 
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සම්මාවායාමං භායවති… සම්මාසතිං භායවති… සම්මාසමාධිං භායවති….

අයං වුච්චති, ිකක්ඛයව, මජ්ඣිමා පටිපො. ඉමා යඛො, ිකක්ඛයව, තිස්යසො
පටිපො’’ති. 

අයචලකවග්ය ොඡට්යඨො. 

තස්සුද්ොනං– 

සතිපට්ඨානංසම්මප්පධානං, ඉද්ධිපාදින්ද්රියයනච; 

බලංයබොජ්ඣඞ්ය ොමග්ය ොච, පටිපොයයයොජයයති. 

(17) 7. කම්මපථයප යාලං 

164-183. ‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං

නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය.කතයමහිතීහි? අත්තනාචපාණාතිපාතී යහොති, 

පරඤ්ච පාණාතිපායත සමාෙයපති, පාණාතිපායත ච සමනුඤ්යඤො යහොති.

ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවංනිරයය. 

‘‘තීහි, ිකක්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං 

සග්ය .කතයමහිතීහි? අත්තනාචපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්ච

පාණාතිපාතා යවරමණියා සමාෙයපති, පාණාතිපාතා යවරමණියා ච
සමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච අදින්නාොයී යහොති, පරඤ්ච අදින්නාොයන සමාෙයපති, 
අදින්නාොයනචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච අදින්නාොනා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච අදින්නාොනා 

යවරමණියා සමාෙයපති, අදින්නාොනා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති…. 

‘‘අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචායර 

සමාෙයපති, කායමසුමිච්ඡාචායරචසමනුඤ්යඤො යහොති…. 

‘‘අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 

කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියාසමාෙයපති, කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියා
චසමනුඤ්යඤො යහොති…. 

‘‘අත්තනාචමුසාවාපෙයහොති, පරඤ්චමුසාවායෙසමාෙයපති, මුසාවායෙ ච
සමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා චමුසාවාොපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්ච මුසාවාො යවරමණියා

සමාෙයපති, මුසාවාොයවරමණියාචසමනුඤ්යඤො යහොති…. 
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‘‘අත්තනාචපිසුණවායචොයහොති, පරඤ්චපිසුණායවාචායසමාෙයපති, 
පිසුණායවාචායචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය

වාචාය යවරමණියා සමාෙයපති, පිසුණාය වාචාය යවරමණියා ච
සමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනාච  රුසවායචො යහොති, පරඤ්ච  රුසාය වාචායසමාෙයපති, 
 රුසායවාචායචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනාච රුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්ච රුසායවාචාය 

යවරමණියා සමාෙයපති,  රුසාය වාචාය යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති…. 

‘‘අත්තනා ච සම් ප්පලා.) යහොති, පරඤ්ච සම් ප්පලායප සමාෙයපති, 

සම් ප්පලායපචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච සම් ප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච සම් ප්පලාපා 

යවරමණියා සමාෙයපති, සම් ප්පලාපා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති…. 

‘‘අත්තනා ච අිකජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච අිකජ්ඣාය සමාෙයපති, 
අිකජ්ඣායචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච අනිකජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච අනිකජ්ඣාය සමාෙයපති, 
අනිකජ්ඣායචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායෙ සමාෙයපති, 
බයාපායෙ චසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනා ච අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච අබයාපායෙ 

සමාෙයපති, අබයාපායෙචසමනුඤ්යඤොයහොති…. 

‘‘අත්තනාචමිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති, පරඤ්චමිච්ඡාදිට්ඨියා සමාෙයපති, 

මිච්ඡාදිට්ඨියාචසමනුඤ්යඤොයහොති …. 

‘‘අත්තනාචසම්මාදිට්ඨියකොයහොති, පරඤ්චසම්මාදිට්ඨියා සමාෙයපති, 

සම්මාදිට්ඨියාචසමනුඤ්යඤොයහොති.ඉයමහියඛො, ිකක්ඛයව, තීහිධම්යමහි 
සමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. 

කම්මපථයපයයාලංනිට්ඨිතං. 
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තස්සුද්ොනං– 

පාණංඅදින්නමිච්ඡාච, මුසාවාපෙචපිසුණා; 

 රුසාසම් ප්පලායපොච, අිකජ්ඣාබයාපාෙදිට්ඨිච; 

කම්මපයථසුයපයයාලං, තිකයකනනියයොජයයති. 

(18) 8. රා යප යාලං 

184. ‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤාය තයයො ධම්මා භායවතබ්බා.

කතයම තයයො? සුඤ්ඤයතො සමාධි, අනිමිත්යතො සමාධි, අප්පණිහියතො

සමාධි – රා ස්ස, ිකක්ඛයව, අිකඤ්ඤායඉයමතයයොධම්මාභායවතබ්බා.() 

[(රා ස්සිකක්ඛයවඅිකඤ්ඤායතයයොධම්මාභායවතබ්බා.කතයමතයයො? 

සවිතක්කසවිචායරො සමාධි, අවිතක්කවිචාරමත්යතො සමාධි, 

අවිතක්කඅවිචායරොසමාධි.රා ස්ස ිකක්ඛයවඅිකඤ්ඤායඉයමතයයොධම්මා

භායවතබ්බා.) එත්ථන්තයර පායඨො කත්ථචි දිස්සති, අට්ඨකථායං
පස්සිතබ්යබො] 

‘‘රා ස්ස, ිකක්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය… පහානාය…
ඛයාය…වයාය…විරා ාය…නියරොධාය…චා ාය…පටිනිස්සග් ායඉයම
තයයො ධම්මාභායවතබ්බා. 

‘‘යෙොසස්ස… යමොහස්ස… යකොධස්ස… උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස…
පලාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස…
ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස… අතිමානස්ස… මෙස්ස… පමාෙස්ස
අිකඤ්ඤාය…පරිඤ්ඤාය…පරික්ඛයාය…පහානාය…ඛයාය… වයාය…
විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය… පටිනිස්සග් ාය ඉයම තයයො ධම්මා 
භායවතබ්බා’’ති. 

(ඉෙමයවොච භ වා. අත්තමනා යත ිකක්ඛූ භ වයතො භාසිතං 

අිකනන්දුන්ති.) [( ) එත්ථන්තයර පායඨො සයා. කං. ක. යපොත්ථයකසු න
දිස්සති] 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්ොනං– 

[ඉමාඋද්ොන ාථායයොසී.සයා.කං..). යපොත්ථයකසුනදිස්සන්ති] 

රා ංයෙොසඤ්චයමොහඤ්ච, යකොධූපනාහපඤ්චමං; 

මක්ඛපළාසඉස්සාච, මච්ඡරිමායාසායඨයයා. 

ථම්භසාරම්භමානඤ්ච, අතිමානමෙස්සච; 

පමාොසත්තරසවුත්තා, රා යපයයාලනිස්සිතා. 
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පටුන 

එයත ඔපම්මයුත්යතන, ආපායෙනඅිකඤ්ඤාය; 

පරිඤ්ඤායපරික්ඛයා, පහානක්ඛයබ්බයයන; 

විරා නියරොධචා ං, පටිනිස්සග්ය ඉයමෙස. 

සුඤ්ඤයතොඅනිමිත්යතොච, අප්පණිහියතොචතයයො; 
සමාධිමූලකායපයයායලසුපිවවත්ථිතාචාති. 

තිකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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