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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

චතුක්කනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. භණ්ඩගාමවග්යගො 

1. අනුබුද්ධසුත්තං 

1. එවං යමසුතං–එකංසමයංභගවාවජ්ජීසුවිහරති භණ්ඩගායම.තත්ර
යඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භදන්යත’’තියත භික්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, ධම්මානං අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමිදං 
දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. කතයමසං 
චතුන්නං? අරියස්ස, භික්ඛයව, සීලස්ස අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමිදං
දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. අරියස්ස, 
භික්ඛයව, සමාධිස්ස අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං
සන්ධාවිතංසංසරිතංමමඤ්යචවතුම්හාකඤ්ච.අරියාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤාය
අනනුයබොධා අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං 
මමඤ්යචව තුම්හාකඤ්ච. අරියාය, භික්ඛයව, විමුත්තියා අනනුයබොධා
අප්පටියවධා එවමිදං දීඝමද්ධානං සන්ධාවිතං සංසරිතං මමඤ්යචව 
තුම්හාකඤ්ච. තයිදං, භික්ඛයව, අරියං සීලං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, අරියයො
සමාධි අනුබුද්යධො පටිවිද්යධො, අරියා පඤ්ඤා අනුබුද්ධා පටිවිද්ධා, අරියා
විමුත්ති අනුබුද්ධා පටිවිද්ධා, උච්ඡින්නා භවතණ්හා, ඛීණා භවයනත්ති, 
නත්ථිදානි පුනබ්භයවො’’ති. 

ඉදමයවොච භගවා.ඉදංවත්වානසුගයතොඅථාපරං එතදයවොචසත්ථා– 

‘‘සීලං සමාධිපඤ්ඤාච, විමුත්තිච අනුත්තරා; 
අනුබුද්ධාඉයමධම්මා, යගොතයමනයසස්සිනා. 

‘‘ඉතිබුද්යධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මමක්ඛාසිභික්ඛුනං; 
දුක්ඛස්සන්තකයරොසත්ථා, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුයතො’’ති. පඨමං; 

2. පපතිතසුත්තං 

2. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි අසමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා
පපතියතො’ති වුච්චති. කතයමහි චතූහි? අරියයන, භික්ඛයව, සීයලන
අසමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා පපතියතො’ති වුච්චති. අරියයන, 
භික්ඛයව, සමාධිනා අසමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා පපතියතො’ති
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වුච්චති.අරියාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤායඅසමන්නාගයතො ‘ඉමස්මාධම්මවිනයා
පපතියතො’ති වුච්චති. අරියාය, භික්ඛයව, විමුත්තියා අසමන්නාගයතො
‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා පපතියතො’ති වුච්චති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි 
ධම්යමහිඅසමන්නාගයතො‘ඉමස්මාධම්මවිනයාපපතියතො’තිවුච්චති. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා
අපපතියතො’ති [අප්පපතියතොති (ක.)] වුච්චති. කතයමහි චතූහි? අරියයන, 
භික්ඛයව, සීයලන සමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා අපපතියතො’ති
වුච්චති.අරියයන, භික්ඛයව, සමාධිනාසමන්නාගයතො ‘ඉමස්මාධම්මවිනයා
අපපතියතො’ති වුච්චති. අරියාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤාය සමන්නාගයතො
‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා අපපතියතො’ති වුච්චති. අරියාය, භික්ඛයව, විමුත්තියා
සමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා අපපතියතො’ති වුච්චති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො ‘ඉමස්මා ධම්මවිනයා
අපපතියතො’ති වුච්චතී’’ති. 

‘‘චුතාපතන්තිපතිතා, ගිද්ධාචපුනරාගතා; 
කතංකිච්චංරතංරම්මං, සුයඛනාන්වාගතංසුඛ’’න්ත්න්ත්ති. දුතියං; 

3. පඨමඛතසුත්තං 

3. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො බායලො අබයත්යතො 
[අවයත්යතො (සී. පී.)] අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, 
සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති.
කතයමහි චතූහි? අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං
භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, 
අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති, 
අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං උපදංයසති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොබායලො අබයත්යතො
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤං පසවති. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො 
[වයත්යතො (සී. පී.), බයත්යතො (සයා.කං.)] සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං
අත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා අප්පසාදනීයය
ඨායනඅප්පසාදංඋපදංයසති, අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වාපසාදනීයයඨායන
පසාදංඋපදංයසති–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහි සමන්නාගයතො
පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, 
අනවජ්යජො ච යහොති අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං
පසවතී’’ති. 
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[සු.නි.663; සං.නි.1.180] ‘‘යයො නින්දියංපසංසති, 
තංවානින්දතියයොපසංසියයො; 
විචිනාතිමුයඛනයසොකලිං, 
කලිනායතනසුඛංනවින්දති. 

[සු.නි.663; සං.නි.1.180] ‘‘අප්පමත්යතොඅයංකලි, 
යයොඅක්යඛසුධනපරාජයයො; 
සබ්බස්සාපිසහාපිඅත්තනා, 
අයයමවමහන්තතයරොකලි; 
යයොසුගයතසුමනංපයදොසයය. 

‘‘සතං සහස්සානංනිරබ්බුදානං, 
ඡත්තිංසතීපඤ්චචඅබ්බුදානි; 
යමරියගරහී [යමරියංගරහීය (සයා.කං.)] නිරයංඋයපති, 
වාචංමනඤ්චපණිධායපාපක’’න්ති.තතියං; 

4. දුතියඛතසුත්තං 

4. ‘‘චතූසු, භික්ඛයව, මිච්ඡා පටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො 
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමසු චතූසු? 
මාතරි, භික්ඛයව, මිච්ඡා පටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො
ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො ච 
විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. පිතරි, භික්ඛයව, මිච්ඡා
පටිපජ්ජමායනො…යප.… තථාගයත, භික්ඛයව, මිච්ඡා
පටිපජ්ජමායනො…යප.…තථාගතසාවයක, භික්ඛයව, මිච්ඡාපටිපජ්ජමායනො
බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, 
සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති.
ඉයමසු යඛො, භික්ඛයව, චතූසු මිච්ඡා පටිපජ්ජමායනො බායලො අබයත්යතො 
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤංපසවති. 

‘‘චතූසු, භික්ඛයව, සම්මා පටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො වියත්යතො 
සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති
අනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමසු චතූසු? 
මාතරි, භික්ඛයව, සම්මා පටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො
අක්ඛතංඅනුපහතංඅත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජොච
විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. පිතරි, භික්ඛයව, සම්මා
පටිපජ්ජමායනො…යප.… තථාගයත, භික්ඛයව, සම්මා
පටිපජ්ජමායනො…යප.…තථාගතසාවයක, භික්ඛයව, සම්මාපටිපජ්ජමායනො
පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, 
අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤංපසවති. 
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ඉයමසුයඛො, භික්ඛයව, චතූසුසම්මා පටිපජ්ජමායනො පණ්ඩියතො වියත්යතො
සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති
අනනුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චපුඤ්ඤංපසවතී’’ති. 

‘‘මාතරි පිතරිචාපි, යයොමිච්ඡා පටිපජ්ජති; 
තථාගයතවාසම්බුද්යධ, අථවාතස්සසාවයක; 
බහුඤ්ච යසොපසවති, අපුඤ්ඤංතාදියසොනයරො. 

‘‘තායනංඅධම්මචරියාය [තායඅධම්මචරියාය (සී. සයා.කං.පී.)], 
මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 
ඉයධවනංගරහන්ති, යපච්චාපායඤ්චගච්ඡති. 

‘‘මාතරිපිතරිචාපි, යයොසම්මාපටිපජ්ජති; 
තථාගයතවාසම්බුද්යධ, අථවාතස්සසාවයක; 
බහුඤ්ච යසො පසවති, පුඤ්ඤං එතාදියසො [පුඤ්ඤම්පි තාදියසො (සී.
සයා.කං.)] නයරො. 

‘‘තායනංධම්මචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 
ඉයධව [ඉධයචව(සී.)] නංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති 
[සග්යගචයමොදතීති(සී.)]. චතුත්ථං; 

5. අනුයසොතසුත්තං 

5. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අනුයසොතගාමී පුග්ගයලො, පටියසොතගාමී 
පුග්ගයලො, ඨිතත්යතො පුග්ගයලො, තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො [පාරගයතො (සී. 
සයා.කං.)] ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො.කතයමොච, භික්ඛයව, අනුයසොතගාමී 
පුග්ගයලො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො කායම ච පටියසවති, 
පාපඤ්චකම්මංකයරොති. අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අනුයසොතගාමීපුග්ගයලො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පටියසොතගාමී පුග්ගයලො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලොකායමචනප්පටියසවති, පාපඤ්චකම්මංනකයරොති, 
සහාපිදුක්යඛනසහාපි යදොමනස්යසනඅස්සුමුයඛොපිරුදමායනොපරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පටියසොතගාමීපුග්ගයලො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, ඨිතත්යතොපුග්ගයලො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පුග්ගයලොපඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා ඔපපාතියකො
යහොති, තත්ථපරිනිබ්බායී, අනාවත්තිධම්යමොතස්මා යලොකා. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ඨිතත්යතොපුග්ගයලො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොතිණ්යණො පාරඞ්ගයතොථයලතිට්ඨති
බ්රාහ්මයණො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලොආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

5 

පටුන 

සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
තිණ්යණො පාරඞ්ගයතො ථයල තිට්ඨති බ්රාහ්මයණො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘යයයකචිකායමසුඅසඤ්ඤතාජනා, 
අවීතරාගාඉධකාමයභොගියනො; 
පුනප්පුනං ජාතිජරූපගාමි යත [ජාතිජරූපගාහියනො (සී.), 
ජාතිජරූපගාහියත(සයා.කං.)], 
තණ්හාධිපන්නාඅනුයසොතගාමියනො. 

‘‘තස්මා හිධීයරොඉධුපට්ඨිතස්සතී, 
කායමචපායපචඅයසවමායනො; 
සහාපිදුක්යඛනජයහයයකායම, 
පටියසොතගාමීතිතමාහුපුග්ගලං. 

‘‘යයොයවකියලසානිපහායපඤ්ච, 
පරිපුණ්ණයසයඛොඅපරිහානධම්යමො; 
යචයතොවසිප්පත්යතොසමාහිතින්ද්රියයො, 
සයවඨිතත්යතොතිනයරොපවුච්චති. 

‘‘පයරොපරා යස්සසයමච්චධම්මා, 
විධූපිතාඅත්ථගතානසන්ති; 
සයවමුනි [සයවදගූ(සී.සයා.කං.පී.)] වුසිතබ්රහ්මචරියයො, 
යලොකන්තගූපාරගයතොතිවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. අප්පස්සුතසුත්තං 

6. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං .

කතයම චත්තායරො ? අප්පස්සුයතො සුයතන අනුපපන්යනො, අප්පස්සුයතො

සුයතන උපපන්යනො, බහුස්සුයතො සුයතන අනුපපන්යනො, බහුස්සුයතො

සුයතන උපපන්යනො  .කථඤ්ච , භික්ඛයව, පුග්ගයලො අප්පස්සුයතො යහොති

සුයතනඅනුපපන්යනො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්සපුග්ගලස්සඅප්පකංසුතං

යහොති –සුත්තං  යගයයංයවයයාකරණංගාථාඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකං

අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං  .යසො  තස්ස අප්පකස්ස සුතස්ස න අත්ථමඤ්ඤාය

ධම්මමඤ්ඤාය [න ධම්මමඤ්ඤාය )පී .ක](.  ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො

යහොති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, පුග්ගයලො අප්පස්සුයතො යහොති සුයතන

අනුපපන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අප්පස්සුයතොයහොතිසුයතනඋපපන්යනො? 

ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්සපුග්ගලස්සඅප්පකංසුතංයහොති – සුත්තංයගයයං 

යවයයාකරණංගාථාඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං .

යසො තස්ස අ ප්පකස්ස සුතස්ස අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 
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පටුන 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, පුග්ගයලො

අප්පස්සුයතොයහොති සුයතනඋපපන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොබහුස්සුයතොයහොතිසුයතනඅනුපපන්යනො? 

ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්සපුග්ගලස්සබහුකංසුතංයහොති – සුත්තංයගයයං 

යවයයාකරණංගාථාඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මංයවදල්ලං .

යසො තස්ස  බහුකස්ස සුතස්ස න අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය [න

ධම්මමඤ්ඤාය )පී](.  ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති  .එවං යඛො , 

භික්ඛයව, පුග්ගයලොබහුස්සුයතොයහොතිසුයතනඅනුපපන්යනො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො බහුස්සුයතො යහොති සුයතන උපපන්යනො? 

ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්සපුග්ගලස්සබහුකංසුතංයහොති – සුත්තංයගයයං 

යවයයාකරණංගාථාඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මංයවදල්ලං .

යසො තස්ස  බහුකස්ස සුතස්ස අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති  .එවං  යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො

බහුස්සුයතො යහොති සුයතන උපපන්යනො  .ඉයම යඛො , භික්ඛයව, චත්තායරො

පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි ’’න්ති.  

‘‘අප්පස්සුයතොපියචයහොති, සීයලසුඅසමාහියතො; 
උභයයනනංගරහන්ති, සීලයතොචසුයතනච. 

‘‘අප්පස්සුයතොපියචයහොති, සීයලසුසුසමාහියතො; 
සීලයතොනංපසංසන්ති, තස්සසම්පජ්ජයතසුතං. 

‘‘බහුස්සුයතොපි යචයහොති, සීයලසුඅසමාහියතො; 
සීලයතොනංගරහන්ති, නාස්සසම්පජ්ජයතසුතං. 

‘‘බහුස්සුයතොපි යචයහොති, සීයලසු සුසමාහියතො; 
උභයයනනංපසංසන්ති, සීලයතොචසුයතනච. 

‘‘බහුස්සුතං ධම්මධරං, සප්පඤ්ඤං බුද්ධසාවකං; 
යනක්ඛංජම්යබොනදස්යසව, යකොතංනින්දිතුමරහති; 
යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො’’ති.ඡට්ඨං; 

7. යසොභනසුත්තං 

7. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා
ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නාසඞ්ඝං යසොයභන්ති.කතයමචත්තායරො? 
භික්ඛු, භික්ඛයව, වියත්යතො විනීයතො විසාරයදො බහුස්සුයතො ධම්මධයරො
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සඞ්ඝං යසොයභති. භික්ඛුනී, භික්ඛයව, වියත්තා 
විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සඞ්ඝං
යසොයභති. උපාසයකො, භික්ඛයව, වියත්යතොවිනීයතොවිසාරයදොබහුස්සුයතො
ධම්මධයරො ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො සඞ්ඝං යසොයභති. උපාසිකා, 
භික්ඛයව, වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා
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පටුන 

ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නාසඞ්ඝංයසොයභති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
වියත්තා විනීතා විසාරදා බහුස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා
සඞ්ඝංයසොයභන්තී’’ති. 

‘‘යයොයහොතිවියත්යතො [වයත්යතො(සී.පී.), බයත්යතො(සයා.කං.)] 
චවිසාරයදොච, 
බහුස්සුයතොධම්මධයරොචයහොති; 
ධම්මස්සයහොතිඅනුධම්මචාරී, 
සතාදියසොවුච්චතිසඞ්ඝයසොභයනො [සංඝයසොභයණො (ක.)]. 

‘‘භික්ඛුචසීලසම්පන්යනො, භික්ඛුනීචබහුස්සුතා; 
උපාසයකොචයයොසද්යධො, යාචසද්ධාඋපාසිකා; 
එයතයඛොසඞ්ඝංයසොයභන්ති, එයතහිසඞ්ඝයසොභනා’’ති.සත්තමං; 

8. යවසාරජ්ජසුත්තං 

8. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථාගතස්ස යවසාරජ්ජානි, යයහි
යවසාරජ්යජහිසමන්නාගයතොතථාගයතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු
සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති. කතමානි චත්තාරි? 
‘සම්මාසම්බුද්ධස්සයතපටිජානයතොඉයමධම්මා අනභිසම්බුද්ධා’තිතත්රවත
මං සමයණො වාබ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචිවා
යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න 
සමනුපස්සාමි. එතමහං [එතම්පහං (සී.සයා. කං.පී.)], භික්ඛයව, නිමිත්තං
අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො
විහරාමි. 

‘‘‘ඛීණාසවස්සයතපටිජානයතොඉයමආසවා අපරික්ඛීණා’තිතත්රවත
මං සමයණො වාබ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචිවා
යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න
සමනුපස්සාමි. එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො
යඛමප්පත්යතොඅභයප්පත්යතොයවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. 

‘‘‘යයයඛොපනයතඅන්තරායිකාධම්මාවුත්තායතපටියසවයතොනාලං 
අන්තරායායා’තිතත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවාමායරො
වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන පටියචොයදස්සතීති
නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං
අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො
විහරාමි. 

‘‘‘යස්ස යඛො පන යත අත්ථාය ධම්යමො යදසියතො යසො න නියයාති 
තක්කරස්සසම්මාදුක්ඛක්ඛයායා’තිතත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන
පටියචොයදස්සතීති නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, 
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භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො විහරාමි. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි තථාගතස්ස
යවසාරජ්ජානි, යයහියවසාරජ්යජහිසමන්නාගයතොතථාගයතොආසභංඨානං 
පටිජානාති, පරිසාසුසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති. 

‘‘යය යකචියමවාදපථාපුථුස්සිතා, 
යං නිස්සිතාසමණබ්රාහ්මණාච; 
තථාගතංපත්වානයතභවන්ති, 
විසාරදංවාදපථාතිවත්තං [වාදපථාභිවත්තිනං (සී.), වාදපථාතිවුත්තං
(පී.ක.)]. 

‘‘යයො ධම්මචක්කං අභිභුයය යකවලී [යකවලං (සයා.), යකවයලො
(ක.)], 
පවත්තයීසබ්බභූතානුකම්පී; 
තං තාදිසංයදවමනුස්සයසට්ඨං, 
සත්තානමස්සන්තිභවස්සපාරගු’’න්ති.අට්ඨමං; 

9. තණ්හුප්පාදසුත්තං 

9. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, තණ්හුප්පාදා යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. කතයම චත්තායරො? චීවරයහතු වා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; පිණ්ඩපාතයහතු වා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; යසනාසනයහතුවා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොතණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; ඉතිභවාභවයහතුවා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො තණ්හුප්පාදා යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘තණ්හාදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 

‘‘එවමාදීනවංඤත්වා, තණ්හංදුක්ඛස්සසම්භවං; 
වීතතණ්යහො අනාදායනො, සයතො භික්ඛු පරිබ්බයජ’’ති [ඉතිවු. 15, 
105]. නවමං; 

10. යයොගසුත්තං 

10. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, යයොගා. කතයම චත්තායරො? 
කාමයයොයගො, භවයයොයගො, දිට්ඨියයොයගො, අවිජ්ජායයොයගො. කතයමො ච, 
භික්ඛයව, කාමයයොයගො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො කාමානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්ච [අත්ථගමඤ්ච (සී. පී.)] අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. තස්ස කාමානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං
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අප්පජානයතො [නප්පජානයතො (සයා. කං. ක.)] යයො කායමසු කාමරායගො
කාමනන්දී [කාමනන්දි (සී. සයා. කං.)] කාමස්යනයහො කාමමුච්ඡා
කාමපිපාසා කාමපරිළායහොකාමජ්යඣොසානංකාමතණ්හාසානුයසති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, කාමයයොයගො.ඉති කාමයයොයගො. 

‘‘භවයයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො භවානං
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං 
නප්පජානාති. තස්ස භවානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතං අප්පජානයතො යයොභයවසුභවරායගො
භවනන්දීභවස්යනයහොභවමුච්ඡා භවපිපාසාභවපරිළායහොභවජ්යඣොසානං
භවතණ්හා සානුයසති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භවයයොයගො. ඉති
කාමයයොයගොභවයයොයගො. 

‘‘දිට්ඨියයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො දිට්ඨීනං 
සමුදයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
නප්පජානාති. තස්ස දිට්ඨීනං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතංඅප්පජානයතොයයො දිට්ඨීසුදිට්ඨිරායගො
දිට්ඨිනන්දී දිට්ඨිස්යනයහො දිට්ඨිමුච්ඡා දිට්ඨිපිපාසා දිට්ඨිපරිළායහො
දිට්ඨිජ්යඣොසානං [දිට්ඨිඅජ්යඣොසානං(සී.පී.)] දිට්ඨිතණ්හාසානුයසති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, දිට්ඨියයොයගො. ඉති කාමයයොයගො භවයයොයගො
දිට්ඨියයොයගො. 

‘‘අවිජ්ජායයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඡන්නං
ඵස්සායතනානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච 
නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං නප්පජානාති. තස්ස ඡන්නං ඵස්සායතනානං
සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතං
අප්පජානයතොයා ඡසු ඵස්සායතයනසු අවිජ්ජා අඤ්ඤාණං සානුයසති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අවිජ්ජායයොයගො. ඉති කාමයයොයගො භවයයොයගො
දිට්ඨියයොයගො අවිජ්ජායයොයගො, සංයුත්යතො පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි 
සංකියලසියකහි යපොයනොභවියකහි [යපොයනො බ්භවියකහි (සයා. ක.)] 
සදයරහි දුක්ඛවිපායකහි ආයතිං ජාතිජරාමරණියකහි. තස්මා
අයයොගක්යඛමීතිවුච්චති.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොයයොගා. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, විසංයයොගා. කතයම චත්තායරො? 
කාමයයොගවිසංයයොයගො, භවයයොගවිසංයයොයගො, දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො, 
අවිජ්ජායයොගවිසංයයොයගො.කතයමො ච, භික්ඛයව, කාමයයොගවිසංයයොයගො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො කාමානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානාති. තස්සකාමානං සමුදයඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානයතො
යයොකායමසුකාමරායගොකාමනන්දීකාමස්යනයහොකාමමුච්ඡා කාමපිපාසා
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පටුන 

කාමපරිළායහොකාමජ්යඣොසානංකාමතණ්හාසානානුයසති.අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, කාමයයොගවිසංයයොයගො.ඉතිකාමයයොගවිසංයයොයගො. 

‘‘භවයයොගවිසංයයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
භවානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච 
යථාභූතං පජානාති. තස්ස භවානං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානයතො යයො භයවසු භවරායගො
භවනන්දී භවස්යනයහොභවමුච්ඡාභවපිපාසාභවපරිළායහොභවජ්යඣොසානං
භවතණ්හා සා නානුයසති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භවයයොගවිසංයයොයගො.
ඉතිකාමයයොගවිසංයයොයගොභවයයොගවිසංයයොයගො. 

‘‘දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
දිට්ඨීනංසමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්චආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්ච 
යථාභූතං පජානාති. තස්ස දිට්ඨීනං සමුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අස්සාදඤ්ච
ආදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච යථාභූතං පජානයතො යයො දිට්ඨීසු දිට්ඨිරායගො 
දිට්ඨිනන්දී දිට්ඨිස්යනයහො දිට්ඨිමුච්ඡා දිට්ඨිපිපාසා දිට්ඨිපරිළායහො 
දිට්ඨිජ්යඣොසානං දිට්ඨිතණ්හා සා නානුයසති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො.ඉතිකාමයයොගවිසංයයොයගොභවයයොගවිසංයයොයගො
දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො. 

‘‘අවිජ්ජායයොගවිසංයයොයගො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
ඡන්නං ඵස්සායතනානංසමුදයඤ්චඅත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්චආදීනවඤ්ච
නිස්සරණඤ්චයථාභූතං පජානාති.තස්සඡන්නංඵස්සායතනානංසමුදයඤ්ච
අත්ථඞ්ගමඤ්චඅස්සාදඤ්ච ආදීනවඤ්චනිස්සරණඤ්චයථාභූතංපජානයතො
යා ඡසු ඵස්සායතයනසු අවිජ්ජා අඤ්ඤාණං සා නානුයසති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, අවිජ්ජායයොගවිසංයයොයගො. ඉති කාමයයොගවිසංයයොයගො
භවයයොගවිසංයයොයගො දිට්ඨියයොගවිසංයයොයගො අවිජ්ජායයොගවිසංයයොයගො, 
විසංයුත්යතො පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි සංකියලසියකහි
යපොයනොභවියකහි සදයරහි දුක්ඛවිපායකහි ආයතිං ජාතිජරාමරණියකහි.
තස්මා යයොගක්යඛමීති වුච්චති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො 
විසංයයොගා’’ති. 

‘‘කාමයයොයගන සංයුත්තා, භවයයොයගනචූභයං; 
දිට්ඨියයොයගනසංයුත්තා, අවිජ්ජායපුරක්ඛතා. 

‘‘සත්තාගච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතිමරණගාමියනො; 
යයචකායමපරිඤ්ඤාය, භවයයොගඤ්චසබ්බයසො. 

‘‘දිට්ඨියයොගං සමූහච්ච, අවිජ්ජඤ්ච විරාජයං; 
සබ්බයයොගවිසංයුත්තා, යතයවයයොගාතිගාමුනී’’ති.දසමං; 

භණ්ඩගාමවග්යගොපඨයමො. 
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තස්සුද්දානං– 

අනුබුද්ධංපපතිතංද්යව, ඛතාඅනුයසොතපඤ්චමං; 
අප්පස්සුයතො චයසොභනං, යවසාරජ්ජං තණ්හායයොයගනයතදසාති. 

2. චරවග්යගො 

1. චරසුත්තං 

11. [ඉතිවු. 110] ‘‘චරයතො යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති
කාමවිතක්යකොවා බයාපාදවිතක්යකොවාවිහිංසාවිතක්යකොවා.තංයචභික්ඛු
අධිවායසති, නප්පජහතින වියනොයදතිනබයන්තීකයරොති [බයන්තිකයරොති
(පී.), බයන්තිං කයරොති(ක.)] නඅනභාවංගයමති, චරම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු
එවංභූයතො ‘අනාතාපී අයනොත්තාපී සතතං සමිතං කුසීයතො හීනවීරියයො’ති
වුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තං යච භික්ඛු අධිවායසති, 
නප්පජහතිනවියනොයදතිනබයන්තීකයරොතිනඅනභාවංගයමති, ඨියතොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංභූයතො ‘අනාතාපීඅයනොත්තාපීසතතංසමිතංකුසීයතො 
හීනවීරියයො’තිවුච්චති. 

‘‘නිසින්නස්සයචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋප්පජ්ජති කාමවිතක්යකොවා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තං යච භික්ඛු අධිවායසති, 
නප්පජහති න වියනොයදති න බයන්තීකයරොති න අනභාවං ගයමති, 
නිසින්යනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ‘අනාතාපී අයනොත්තාපී සතතං
සමිතංකුසීයතොහීනවීරියයො’තිවුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජාගරස්ස උප්පජ්ජති 
කාමවිතක්යකොවාබයාපාදවිතක්යකොවාවිහිංසාවිතක්යකොවා.තංයචභික්ඛු
අධිවායසති, නප්පජහති න වියනොයදති න බයන්තීකයරොති න අනභාවං
ගයමති, සයායනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු ජාගයරො එවංභූයතො ‘අනාතාපී
අයනොත්තාපීසතතංසමිතංකුසීයතොහීනවීරියයො’තිවුච්චති. 

‘‘චරයතො යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා 
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තං යච භික්ඛු නාධිවායසති, 
පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති, චරම්පි, භික්ඛයව, 
භික්ඛු එවංභූයතො ‘ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතො’තිවුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තං යච භික්ඛු නාධිවායසති, 
පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති, ඨියතොපි, භික්ඛයව, 
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භික්ඛු එවංභූයතො ‘ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතො’ති වුච්චති. 

‘‘නිසින්නස්සයචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋප්පජ්ජති කාමවිතක්යකොවා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තං යච භික්ඛු නාධිවායසති, 
පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති, නිසින්යනොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංභූයතො ‘ආතාපීඔත්තාපීසතතංසමිතංආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතො’ති වුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජාගරස්ස උප්පජ්ජති
කාමවිතක්යකොවාබයාපාදවිතක්යකොවාවිහිංසාවිතක්යකොවා.තං යචභික්ඛු
නාධිවායසති, පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති, 
සයායනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු ජාගයරො එවංභූයතො ‘ආතාපී ඔත්තාපී සතතං
සමිතං ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො’තිවුච්චතී’’ති. 

‘‘චරංවායදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවාසයං; 
යයොවිතක්කංවිතක්යකති, පාපකංයගහනිස්සිතං. 

‘‘කුම්මග්ගප්පටිපන්යනොයසො, යමොහයනයයයසුමුච්ඡියතො; 
අභබ්යබොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨංසම්යබොධිමුත්තමං. 

‘‘යයොචචරංවාතිට්ඨංවා, නිසින්යනොඋදවාසයං; 
විතක්කංසමයිත්වාන, විතක්කූපසයමරයතො; 
භබ්යබොයසොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨංසම්යබොධිමුත්තම’’න්ති. පඨමං; 

2. සීලසුත්තං 

12. ‘‘සම්පන්නසීලා, භික්ඛයව, විහරථ සම්පන්නපාතියමොක්ඛා, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා විහරථ ආචාරයගොචරසම්පන්නා අණුමත්යතසු 
වජ්යජසුභයදස්සාවියනො. සමාදායසික්ඛථ සික්ඛාපයදසු. සම්පන්නසීලානං
යවො, භික්ඛයව, විහරතං සම්පන්නපාතියමොක්ඛානං
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතානං විහරතං ආචාරයගොචරසම්පන්නානං
අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවීනං සමාදාය සික්ඛතං සික්ඛාපයදසු
කිමස්සඋත්තරිකරණීයං? 

‘‘චරයතො යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අභිජ්ඣාබයාපායදො විගයතො
යහොති, ථිනමිද්ධං…උද්ධච්චකුක්කුච්චං…විචිකිච්ඡා පහීනායහොති, ආරද්ධං
යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො කායයො
අසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තංඑකග්ගං, චරම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො
‘ආතාපීඔත්තාපීසතතංසමිතංආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො’තිවුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අභිජ්ඣාබයාපායදො විගයතො 
යහොති, ථිනමිද්ධං…උද්ධච්චකුක්කුච්චං…විචිකිච්ඡාපහීනායහොති, ආරද්ධං
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යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො කායයො
අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තංඑකග්ගං, ඨියතොපි, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංභූයතො
‘ආතාපී ඔත්තාපීසතතංසමිතංආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතො’තිවුච්චති. 

‘‘නිසින්නස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අභිජ්ඣාබයාපායදො විගයතො
යහොති, ථිනමිද්ධං…උද්ධච්චකුක්කුච්චං…විචිකිච්ඡාපහීනායහොති, ආරද්ධං 
යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො කායයො
අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග්ගං, නිසින්යනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු
එවංභූයතො ‘ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතො’ති
වුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජාගරස්ස අභිජ්ඣාබයාපායදො
විගයතොයහොති, ථිනමිද්ධං…උද්ධච්චකුක්කුච්චං…විචිකිච්ඡා පහීනායහොති, 
ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධො
කායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තංඑකග්ගං, සයායනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ජාගයරො එවංභූයතො ‘ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතො’ති වුච්චතී’’ති. 

‘‘යතං [යථා (ක.) ඉතිවු. 111] චයරයතං [යථා (ක.) ඉතිවු. 111] 
තිට්යඨ, යතං [යථා (ක.)ඉතිවු.111] අච්යඡයතං [යථා(ක.)ඉතිවු.
111] සයය; 
යතං [යථා (ක.) ඉතිවු. 111] සමිඤ්ජයය [සම්මිඤ්ජයය (සී. සයා.
කං. පී.)] භික්ඛු, යතයමනං [යතයමව නං (සී.), යතයමතං (සයා.
කං.), යතයමව(?)] පසාරයය. 

‘‘උද්ධං තිරියංඅපාචීනං, යාවතාජගයතොගති; 
සමයවක්ඛිතාචධම්මානං, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං. 

‘‘යචයතොසමථසාමීචිං, සික්ඛමානංසදාසතං; 
සතතංපහිතත්යතොති, ආහුභික්ඛුංතථාවිධ’’න්ති.දුතියං; 

3. පධානසුත්තං 

13. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, සම්මප්පධානානි.කතමානි චත්තාරි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං 
අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති චිත්තං පග්ගණ්හාති
පදහති; උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං
ජයනති වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති; අනුප්පන්නානං
කුසලානංධම්මානං උප්පාදායඡන්දං ජයනතිවායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං 
පග්ගණ්හාති පදහති; උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා
අසම්යමොසායභියයයොභාවාය යවපුල්ලායභාවනායපාරිපූරියාඡන්දංජයනති
වායමතිවීරියංආරභතිචිත්තං පග්ගණ්හාතිපදහති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිසම්මප්පධානානී’’ති. 
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‘‘සම්මප්පධානාමාරයධයයාභිභූතා, 
යතඅසිතාජාතිමරණභයස්සපාරගූ; 
යතතුසිතා යජත්වා මාරං සවාහිනිං [සවාහනං (සයා. කං. පී.ක.)] 
යතඅයනජා, 
සබ්බංනමුචිබලංඋපාතිවත්තායතසුඛිතා’’ති.තතියං; 

4. සංවරසුත්තං 

14. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, පධානානි. කතමානි චත්තාරි? 
සංවරප්පධානං, පහානප්පධානං, භාවනාප්පධානං, අනුරක්ඛණාප්පධානං. 
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සංවරප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං
දිස්වාන නිමිත්තග්ගාහීයහොතිනානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනං
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා
ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති, රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, 
චක්ඛුන්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.යසොයතනසද්දංසුත්වා…ඝායනනගන්ධං
ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී, 
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලාධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති, රක්ඛති
මනින්ද්රියං, මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සංවරප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පහානප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති
අනභාවං ගයමති; උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං…යප.… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම
නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති. ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, පහානප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, භාවනාප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං, ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්ගං 
භායවති… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්ගං
භායවති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ගං භායවති වියවකනිස්සිතං
විරාගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණාමිං. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භාවනාප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අනුරක්ඛණාප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
උප්පන්නං භද්දකං සමාධිනිමිත්තං අනුරක්ඛති අට්ඨිකසඤ්ඤං 
පුළවකසඤ්ඤංවිනීලකසඤ්ඤංවිච්ඡිද්දකසඤ්ඤංඋද්ධුමාතකසඤ්ඤං.ඉදං
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වුච්චති, භික්ඛයව, අනුරක්ඛණාප්පධානං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
පධානානී’’ති. 

‘‘සංවයරොචපහානඤ්ච, භාවනාඅනුරක්ඛණා; 
එයත පධානාචත්තායරො, යදසිතාදිච්චබන්ධුනා; 
යයහිභික්ඛුඉධාතාපී, ඛයංදුක්ඛස්සපාපුයණ’’ති. චතුත්ථං; 

5. පඤ්ඤත්තිසුත්තං 

15. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, අග්ගපඤ්ඤත්තියයො.කතමාචතස්යසො? 
එතදග්ගං, භික්ඛයව, අත්තභාවීනං යදිදං – රාහු අසුරින්යදො. එතදග්ගං, 
භික්ඛයව, කාමයභොගීනං යදිදං – රාජා මන්ධාතා. එතදග්ගං, භික්ඛයව, 
ආධිපයතයයානං යදිදං – මායරො පාපිමා. සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක
සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය
තථාගයතො අග්ගමක්ඛායති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, 
චතස්යසොඅග්ගපඤ්ඤත්තියයො’’ති. 

‘‘රාහුග්ගංඅත්තභාවීනං, මන්ධාතාකාමයභොගිනං; 
මායරොආධිපයතයයානං, ඉද්ධියායසසාජලං. 

‘‘උද්ධංතිරියංඅපාචීනං, යාවතාජගයතොගති; 
සයදවකස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅග්යගොපවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. යසොඛුම්මසුත්තං 

16. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, යසොඛුම්මානි. කතමානි චත්තාරි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුරූපයසොඛුම්යමනසමන්නාගයතොයහොතිපරයමන; යතනච
රූපයසොඛුම්යමන අඤ්ඤංරූපයසොඛුම්මංඋත්තරිතරං වා පණීතතරං වාන
සමනුපස්සති; යතනචරූපයසොඛුම්යමනඅඤ්ඤංරූපයසොඛුම්මංඋත්තරිතරං
වාපණීතතරංවානපත්යථති. යවදනායසොඛුම්යමන සමන්නාගයතොයහොති
පරයමන; යතන ච යවදනායසොඛුම්යමන අඤ්ඤං යවදනායසොඛුම්මං
උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා න සමනුපස්සති; යතන ච 
යවදනායසොඛුම්යමනඅඤ්ඤංයවදනායසොඛුම්මංඋත්තරිතරංවාපණීතතරං
වා න පත්යථති. සඤ්ඤායසොඛුම්යමන සමන්නාගයතො යහොති පරයමන; 
යතන ච සඤ්ඤායසොඛුම්යමන අඤ්ඤං සඤ්ඤායසොඛුම්මං උත්තරිතරං වා
පණීතතරං වා න සමනුපස්සති; යතන ච සඤ්ඤායසොඛුම්යමන අඤ්ඤං
සඤ්ඤායසොඛුම්මං උත්තරිතරං වා පණීතතරං වා න පත්යථති.
සඞ්ඛාරයසොඛුම්යමන සමන්නාගයතො යහොති පරයමන; යතන ච
සඞ්ඛාරයසොඛුම්යමනඅඤ්ඤංසඞ්ඛාරයසොඛුම්මං උත්තරිතරංවා පණීතතරං
වා න සමනුපස්සති; යතන ච සඞ්ඛාරයසොඛුම්යමන අඤ්ඤං
සඞ්ඛාරයසොඛුම්මංඋත්තරිතරංවාපණීතතරංවානපත්යථති. ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරියසොඛුම්මානී’’ති. 
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‘‘රූපයසොඛුම්මතං ඤත්වා, යවදනානඤ්ච සම්භවං; 
සඤ්ඤායයතොසමුයදති, අත්ථංගච්ඡතියත්ථච; 
සඞ්ඛායරපරයතොඤත්වා, දුක්ඛයතොයනොචඅත්තයතො. 

‘‘සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, සන්යතොසන්තිපයදරයතො; 
ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. ඡට්ඨං; 

7. පඨමඅගතිසුත්තං 

17. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අගතිගමනානි. කතමානි චත්තාරි? 
ඡන්දාගතිංගච්ඡති, යදොසාගතිංගච්ඡති, යමොහාගතිංගච්ඡති, භයාගතිංගච්ඡති
–ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිඅගතිගමනානී’’ති. 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යඛවචන්දිමා’’ති.සත්තමං; 

8. දුතියඅගතිසුත්තං 

18. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, නාගතිගමනානි. කතමානි චත්තාරි? න
ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, න යදොසාගතිං ගච්ඡති, න යමොහාගතිං ගච්ඡති, න
භයාගතිංගච්ඡති–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි නාගතිගමනානී’’ති. 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංනාතිවත්තති; 
ආපූරතිතස්සයයසො, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා’’ති.අට්ඨමං; 

9. තතියඅගතිසුත්තං 

19. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අගතිගමනානි. කතමානි චත්තාරි? 
ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, යදොසාගතිංගච්ඡති, යමොහාගතිංගච්ඡති, භයාගතිංගච්ඡති 
– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිඅගතිගමනානි. 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, නාගතිගමනානි. කතමානි චත්තාරි? න 
ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, න යදොසාගතිං ගච්ඡති, න යමොහාගතිං ගච්ඡති, න
භයාගතිංගච්ඡති– ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිනාගතිගමනානී’’ති. 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංඅතිවත්තති; 
නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

‘‘ඡන්දායදොසාභයායමොහා, යයොධම්මංනාතිවත්තති; 
ආපූරතිතස්සයයසො, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා’’ති.නවමං; 

10. භත්තුද්යදසකසුත්තං 

20. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භත්තුද්යදසයකො 
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, 
යදොසාගතිං ගච්ඡති, යමොහාගතිං ගච්ඡති, භයාගතිං ගච්ඡති – ඉයමහි යඛො, 
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භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භත්තුද්යදසයකො යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතො භත්තුද්යදසයකොයථාභතං 
නික්ඛිත්යතො එවං සග්යග. කතයමහි චතූහි? න ඡන්දාගතිං ගච්ඡති, න
යදොසාගතිං ගච්ඡති, නයමොහාගතිං ගච්ඡති, නභයාගතිං ගච්ඡති – ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භත්තුද්යදසයකො යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවං සග්යග’’ති. 

‘‘යයයකචිකායමසුඅසඤ්ඤතාජනා, 
අධම්මිකායහොන්තිඅධම්මගාරවා; 
ඡන්දා යදොසා යමොහා චභයා ගාමියනො [ඡන්දා ච යදොසා ච භයා ච
ගාමියනො(සී.සයා.කං.පී)], 
පරිසාකසය ො [පරිසක්කසායවො (සී. සයා. කං. පී.)] ච පයනස
වුච්චති. 

‘‘එවඤ්හි වුත්තංසමයණනජානතා, 
තස්මාහියතසප්පුරිසාපසංසියා; 
ධම්යමඨිතායයනකයරොන්තිපාපකං, 
නඡන්දානයදොසානයමොහානභයාචගාමියනො [න ඡන්දයදොසාන
භයාචගාමියනො(සී.සයා.කං.පී.)]; 
‘‘පරිසායමණ්යඩොචපයනසවුච්චති, 
එවඤ්හිවුත්තංසමයණනජානතා’’ති.දසමං; 

චරවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

චරංසීලංපධානානි, සංවරංපඤ්ඤත්තිපඤ්චමං; 
යසොඛුම්මංතයයොඅගතී, භත්තුද්යදයසනයතදසාති. 

3. උරුයවලවග්යගො 

1. පඨමඋරුයවලසුත්තං 

21. එවං යම සුතං [සං. නි. 1.173 ආගතං] – එකං සමයං භගවා
සාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.තත්රයඛොභගවා
භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘එකමිදාහං, භික්ඛයව, සමයං උරුයවලායං විහරාමි නජ්ජා
යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. තස්ස මය්හං, 
භික්ඛයව, රයහොගතස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි
– ‘දුක්ඛංයඛො අගාරයවොවිහරතිඅප්පතිස්යසො.කිංනුයඛොඅහංසමණංවා
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බ්රාහ්මණං වා සක්කත්වා ගරුං කත්වා [ගරුකත්වා (සී. පී.)] උපනිස්සාය
විහයරයය’’’න්ති? 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – අපරිපූරස්ස යඛො අහං 
සීලක්ඛන්ධස්සපාරිපූරියාඅඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණංවාසක්කත්වාගරුං
කත්වා උපනිස්සායවිහයරයයං.නයඛොපනාහංපස්සාමිසයදවයකයලොයක
සමාරයකසබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සායඅඤ්ඤං
සමණංවාබ්රාහ්මණංවාඅත්තනා සීලසම්පන්නතරං, යමහංසක්කත්වාගරුං
කත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපූරස්සයඛොඅහංසමාධික්ඛන්ධස්සපාරිපූරියාඅඤ්ඤංසමණං වා
බ්රාහ්මණං වා සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහයරයයං. න යඛො
පනාහං පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය අඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණං
වා අත්තනා සමාධිසම්පන්නතරං, යමහං සක්කත්වා ගරුං කත්වා
උපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපූරස්ස යඛො අහං පඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස පාරිපූරියා අඤ්ඤං සමණං 
වාබ්රාහ්මණංවා සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං.නයඛො
පනාහං පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජායසයදවමනුස්සායඅඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණං
වා අත්තනා පඤ්ඤාසම්පන්නතරං, යමහං සක්කත්වා ගරුං කත්වා
උපනිස්සායවිහයරයයං. 

‘‘අපරිපූරස්ස යඛො අහං විමුත්තික්ඛන්ධස්ස පාරිපූරියා අඤ්ඤං සමණං
වාබ්රාහ්මණංවා සක්කත්වාගරුංකත්වාඋපනිස්සායවිහයරයයං.නයඛො
පනාහං පස්සාමි සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය අඤ්ඤංසමණංවාබ්රාහ්මණං
වා අත්තනා විමුත්තිසම්පන්නතරං, යමහං සක්කත්වා ගරුං කත්වා
උපනිස්සායවිහයරයය’’න්ති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘යංනූනාහං ය්වායං [යයොපායං
(සී. සයා.කං. පී.)] ධම්යමො මයා අභිසම්බුද්යධොතයමවධම්මං සක්කත්වා
ගරුංකත්වාඋපනිස්සාය විහයරයය’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති මම යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපිනාම බලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං 
[සම්මිඤ්ජිතං (සී. සයා. කං. පී.)] වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං
සමිඤ්යජයය, එවයමවං – බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො මම පුරයතො
පාතුරයහොසි. අථ යඛො, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති එකංසං උත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වාදක්ඛිණංජාණුමණ්ඩලංපථවියංනිහන්ත්වායයනාහංයතනඤ්ජලිං
පණායමත්වා මංඑතදයවොච–‘එවයමතංභගවා, එවයමතංසුගත!යයපියත, 
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භන්යත, අයහසුං අතීතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා යතපි
භගවන්යතොධම්මංයයවසක්කත්වාගරුං කත්වාඋපනිස්සායවිහරිංසු; යයපි
යත, භන්යත, භවිස්සන්ති අනාගතමද්ධානං අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා
යතපි භගවන්යතො ධම්මංයයව සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය 
විහරිස්සන්ති; භගවාපි, භන්යත, එතරහිඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොධම්මංයයව 
සක්කත්වා ගරුං කත්වා උපනිස්සාය විහරතූ’’’ති. ඉදමයවොච බ්රහ්මා
සහම්පති.ඉදං වත්වාඅථාපරංඑතදයවොච– 

‘‘යයචඅතීතා [යයචබ්භතීතා(සී.පී.ක.)] සම්බුද්ධා, යයචබුද්ධා
අනාගතා; 
යයොයචතරහිසම්බුද්යධො, බහූනං [බහුන්නං (සී. සයා.කං.පී.)සං.
නි.1.173] යසොකනාසයනො. 

‘‘සබ්යබසද්ධම්මගරුයනො, විහංසු [විහරිංසු (සයා.කං.)] විහරන්ති
ච; 
අයථොපිවිහරිස්සන්ති, එසාබුද්ධානධම්මතා. 

‘‘තස්මා හි අත්තකායමන [අත්ථකායමන (සී. ක.)], 
මහත්තමභිකඞ්ඛතා; 
සද්ධම්යමොගරුකාතබ්යබො, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති. 

‘‘ඉදමයවොච, භික්ඛයව, බ්රහ්මා සහම්පති. ඉදං වත්වා මං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායි.අථඛ්වාහං, භික්ඛයව, බ්රහ්මුයනොච
අජ්යඣසනංවිදිත්වාඅත්තයනොචපතිරූපංය්වායං [යයොපායං (සබ්බත්ථ)] 
ධම්යමො මයා අභිසම්බුද්යධො තයමව ධම්මං සක්කත්වා ගරුං කත්වා
උපනිස්සාය විහාසිං. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, සඞ්යඝොපි මහත්යතන
සමන්නාගයතො, අථයම සඞ්යඝපි ගාරයවො’’ති.පඨමං. 

2. දුතියඋරුයවලසුත්තං 

22. ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛයව, සමයං උරුයවලායං විහරාමි නජ්ජා
යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. අථ යඛො, 
භික්ඛයව, සම්බහුලා බ්රාහ්මණා ජිණ්ණා වුද්ධා මහල්ලකා අද්ධගතා 
වයයොඅනුප්පත්තායයනාහංයතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාමයාසද්ධිං
සම්යමොදිංසු. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛො, භික්ඛයව, යතබ්රාහ්මණාමංඑතදයවොචුං
– ‘සුතං යනතං [යමතං (සී. සයා. කං. ක.)], යභො යගොතම – න සමයණො
යගොතයමො බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ වුද්යධ මහල්ලයක අද්ධගයත
වයයොඅනුප්පත්යත අභිවායදති වා පච්චුට්යඨති වා ආසයනන වා 
නිමන්යතතීති. තයිදං, යභො යගොතම, තයථව. න හි භවං යගොතයමො
බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ වුද්යධ මහල්ලයක අද්ධගයත වයයොඅනුප්පත්යත
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අභිවායදති වා පච්චුට්යඨති වා ආසයනන වා නිමන්යතති. තයිදං, යභො
යගොතම, නසම්පන්නයමවා’’’ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘නයියම [න වතයම(සී.පී.), න
චයියම (සයා. කං.), න වතියම (?)] ආයස්මන්යතො ජානන්ති යථරං වා
යථරකරයණවාධම්යම’ති. වුද්යධොයචපි, භික්ඛයව, යහොතිආසීතියකො වා
නාවුතියකො වාවස්සසතියකොවාජාතියා.යසොචයහොතිඅකාලවාදීඅභූතවාදී
අනත්ථවාදී අධම්මවාදී අවිනයවාදී, අනිධානවතිං වාචං භාසිතා අකායලන
අනපයදසං අපරියන්තවතිං අනත්ථසංහිතං. අථ යඛො යසො ‘බායලො
යථයරො’ත්යවව [යතව(සී.පී.)] සඞ්ඛං ගච්ඡති. 

‘‘දහයරො යචපි, භික්ඛයව, යහොති යුවා සුසුකාළයකයසො භයෙන
යයොබ්බයනන සමන්නාගයතො පඨයමන වයසා. යසො ච යහොති කාලවාදී
භූතවාදී අත්ථවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී නිධානවතිං වාචං භාසිතා කායලන
සාපයදසං පරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. අථ යඛො යසො ‘පණ්ඩියතො
යථයරො’ත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, යථරකරණාධම්මා. කතයමචත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති 
ආචාරයගොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු, බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය
යත ධම්මාආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං [සාත්ථා සබයඤ්ජනා (සී. පී.)] යකවලපරිපුණ්ණං 
[යකවලපරිපුණ්ණා (සී.)] පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස
ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා [ධතා (සී. සයා. කං. පී.)] වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා, චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොයථරකරණා ධම්මා’’ති. 

‘‘යයොඋද්ධයතනචිත්යතන, සම්ඵඤ්චබහුභාසති; 
අසමාහිතසඞ්කප්යපො, අසද්ධම්මරයතොමයගො; 
ආරායසොථාවයරයයම්හා, පාපදිට්ඨිඅනාදයරො. 

‘‘යයොචසීයලනසම්පන්යනො, සුතවාපටිභානවා; 
සඤ්ඤයතො ධීයරො ධම්යමසු [සඤ්ඤයතො ධීරධම්යමසු (සී.), 
සංයුත්යතොථිරධම්යමසු(සයා.කං.)], පඤ්ඤායත්ථංවිපස්සති. 

‘‘පාරගූ සබ්බධම්මානං, අඛියලොපටිභානවා; 
පහීනජාතිමරයණො, බ්රහ්මචරියස්සයකවලී. 
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‘‘තමහංවදාමියථයරොති, යස්සයනොසන්තිආසවා; 
ආසවානංඛයාභික්ඛු, යසොයථයරොතිපවුච්චතී’’ති.දුතියං; 

3. යලොකසුත්තං 

23. ‘‘යලොයකො, භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො. යලොකස්මා
තථාගයතො විසංයුත්යතො. යලොකසමුදයයො, භික්ඛයව, තථාගයතන 
අභිසම්බුද්යධො. යලොකසමුදයයො තථාගතස්ස පහීයනො. යලොකනියරොයධො, 
භික්ඛයව, තථාගයතන අභිසම්බුද්යධො. යලොකනියරොයධො තථාගතස්ස 
සච්ඡිකයතො. යලොකනියරොධගාමිනී පටිපදා, භික්ඛයව, තථාගයතන
අභිසම්බුද්ධා.යලොකනියරොධගාමිනීපටිපදා තථාගතස්සභාවිතා. 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතංමනසා, සබ්බංතංතථාගයතනඅභිසම්බුද්ධං. 
තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චති. 

‘‘යඤ්ච, භික්ඛයව, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣතියඤ්චරත්තිංඅනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායති, 
යං එතස්මිංඅන්තයරභාසතිලපතිනිද්දිසතිසබ්බංතංතයථවයහොති, යනො
අඤ්ඤථා.තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චති. 

‘‘යථාවාදී, භික්ඛයව, තථාගයතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී. ඉති 
යථාවාදීතථාකාරී, යථාකාරීතථාවාදී.තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චති. 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජායසයදවමනුස්සාය තථාගයතො අභිභූ අනභිභූයතො
අඤ්ඤදත්ථුදයසොවසවත්තී.තස්මා‘තථාගයතො’තිවුච්චති’’. 

‘‘සබ්බංයලොකංඅභිඤ්ඤාය, සබ්බංයලොයකයථාතථං; 
සබ්බං යලොකං [සබ්බයලොක (සී. සයා. කං. පී.)] විසංයුත්යතො, 
සබ්බයලොයකඅනූපයයො. 

‘‘සයවසබ්බාභිභූධීයරො, සබ්බගන්ථප්පයමොචයනො; 
ඵුට්ඨ’ස්සපරමාසන්ති, නිබ්බානංඅකුයතොභයං. 

‘‘එස ඛීණාසයවොබුද්යධො, අනීයඝොඡින්නසංසයයො; 
සබ්බකම්මක්ඛයංපත්යතො, විමුත්යතොඋපධිසඞ්ඛයය. 

‘‘එසයසොභගවාබුද්යධො, එසසීයහොඅනුත්තයරො; 
සයදවකස්සයලොකස්ස, බ්රහ්මචක්කංපවත්තයී. 

‘‘ඉතියදවාමනුස්සාච, යයබුද්ධංසරණංගතා; 
සඞ්ගම්මතංනමස්සන්ති, මහන්තංවීතසාරදං. 
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‘‘දන්යතො දමයතංයසට්යඨො, සන්යතොසමයතං ඉසි; 
මුත්යතොයමොචයතංඅග්යගො, තිණ්යණොතාරයතංවයරො. 

‘‘ඉතියහතංනමස්සන්ති, මහන්තංවීතසාරදං; 
සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියත [නත්ථියත (සී.සයා.කං.පී.)] 
පටිපුග්ගයලො’’ති.තතියං; 

4. කාළකාරාමසුත්තං 

24. එකංසමයංභගවාසායකයතවිහරතිකාළකාරායම [යකොළිකාරායම
(ක.)]. තත්රයඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘භික්ඛයවො’’ති.‘‘භදන්යත’’ති
යතභික්ඛූභගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තංපරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසා, තමහං ජානාමි. 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තමහං අබ්භඤ්ඤාසිං. තං
තථාගතස්සවිදිතං, තංතථාගයතොන උපට්ඨාසි. 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතං අනුවිචරිතං මනසා, තමහං න ජානාමීති වයදයයං, තං 
මමස්සමුසා. 

‘‘යං, භික්ඛයව…යප.… තමහං ජානාමි ච න ච ජානාමීති වයදයයං, 
තංපස්ස [තංපිස්ස(සයා.කං.), තංමමස්ස(ක.)] තාදිසයමව. 

‘‘යං, භික්ඛයව…යප.…තමහංයනවජානාමිනනජානාමීතිවයදයයං, 
තං මමස්සකලි. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, තථාගයතො දට්ඨා දට්ඨබ්බං, දිට්ඨංන මඤ්ඤති, 
අදිට්ඨංන මඤ්ඤති, දට්ඨබ්බංන මඤ්ඤති, දට්ඨාරංන මඤ්ඤති; සුත්වා 
යසොතබ්බං, සුතංන මඤ්ඤති, අසුතංනමඤ්ඤති, යසොතබ්බංන මඤ්ඤති, 
යසොතාරං න මඤ්ඤති; මුත්වා යමොතබ්බං, මුතං න මඤ්ඤති, අමුතං න
මඤ්ඤති, යමොතබ්බං න මඤ්ඤති, යමොතාරං න මඤ්ඤති; විඤ්ඤත්වා
විඤ්ඤාතබ්බං, විඤ්ඤාතං න මඤ්ඤති, අවිඤ්ඤාතං න මඤ්ඤති, 
විඤ්ඤාතබ්බංනමඤ්ඤති, විඤ්ඤාතාරංනමඤ්ඤති. ඉතියඛො, භික්ඛයව, 
තථාගයතොදිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතබ්යබසුධම්යමසුතාදීයයවතාදී [තාදියසොව
තාදී (සයා. කං.), තාදියස යයව තාදී (පී.), තාදීයයව තාදීයයයවකා (ක.)]. 
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තම්හාචපනතාදිම්හා [තාදිතම්හා(සී. පී.)] අඤ්යඤොතාදීඋත්තරිතයරොවා
පණීතතයරොවානත්ථීතිවදාමී’’ති. 

‘‘යං කිඤ්චිදිට්ඨංවසුතංමුතංවා, 
අජ්යඣොසිතංසච්චමුතංපයරසං; 
නයතසුතාදීසයසංවුයතසු, 
සච්චංමුසාවාපිපරංදයහයය. 

‘‘එතඤ්චසල්ලංපටිකච්ච [පටිගච්ච(සී. පී.)] දිස්වා, 
අජ්යඣොසිතායත්ථපජාවිසත්තා; 
ජානාමි පස්සාමිතයථවඑතං, 
අජ්යඣොසිතංනත්ථිතථාගතාන’’න්ත්න්ත්ති.චතුත්ථං; 

5. බ්රහ්මචරියසුත්තං 

25. ‘‘නයිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති ජනකුහනත්ථං, න
ජනලපනත්ථං, න ලාභසක්කාරසියලොකානිසංසත්ථං, න 
ඉතිවාදප්පයමොක්ඛානිසංසත්ථං, න‘ඉතිමංජයනොජානාතූ’ති.අථයඛොඉදං, 
භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති සංවරත්ථං පහානත්ථං විරාගත්ථං
නියරොධත්ථ’’න්ති. 

‘‘සංවරත්ථංපහානත්ථං, බ්රහ්මචරියංඅනීතිහං; 
අයදසයියසොභගවා, නිබ්බායනොගධගාමිනං; 
එස මග්යගො මහන්යතහි [මහත්යතභි (ක.) ඉතිවු. 35], අනුයායතො
මයහසිභි. 

‘‘යයචතංපටිපජ්ජන්ති, යථාබුද්යධනයදසිතං; 
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති, සත්ථුසාසනකාරියනො’’ති. පඤ්චමං; 

6. කුහසුත්තං 

26. [ඉතිවු.108ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූකුහාථද්ධා
ලපා සිඞ්ගී උන්නළා අසමාහිතා, න යම යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ මාමකා.
අපගතා ච යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ ඉමස්මා ධම්මවිනයා, න ච යත ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරුළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති. යය ච යඛො යත, 
භික්ඛයව, භික්ඛූ නික්කුහානිල්ලපාධීරාඅත්ථද්ධාසුසමාහිතා, යතයඛොයම, 
භික්ඛයව, භික්ඛූ මාමකා. අනපගතා ච යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ ඉමස්මා
ධම්මවිනයා. යත ච ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරුළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්ජන්තී’’ති. 

[ඉතිවු. 108 ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘කුහා ථද්ධා ලපා සිඞ්ගී, උන්නළා
අසමාහිතා; 
නයතධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත. 
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‘‘නික්කුහානිල්ලපාධීරා, අත්ථද්ධාසුසමාහිතා; 
යතයවධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත’’ති. ඡට්ඨං; 

7. සන්තුට්ඨිසුත්තං 

27. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අප්පානි ච [යචව(ක.)] සුලභානිච, තානි
චඅනවජ්ජානි.කතමානි චත්තාරි? පංසුකූලං, භික්ඛයව, චීවරානංඅප්පඤ්ච
සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පිණ්ඩියායලොයපො, භික්ඛයව, යභොජනානං
අප්පඤ්චසුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං.රුක්ඛමූලං, භික්ඛයව, යසනාසනානං
අප්පඤ්ච සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පූතිමුත්තං, භික්ඛයව, යභසජ්ජානං
අප්පඤ්ච සුලභඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අප්පානිචසුලභානිච, තානිචඅනවජ්ජානි.යයතොයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අප්යපන ච තුට්යඨො යහොති සුලයභන ච, ඉදමස්සාහං අඤ්ඤතරං
සාමඤ්ඤඞ්ගන්ති [සාමඤ්ඤන්ති(ක.)] වදාමී’’ති. 

‘‘අනවජ්යජනතුට්ඨස්ස, අප්යපනසුලයභනච; 
න යසනාසනමාරබ්භ, චීවරංපානයභොජනං; 
විඝායතොයහොතිචිත්තස්ස, දිසානප්පටිහඤ්ඤති. 

‘‘යයචස්සධම්මාඅක්ඛාතා, සාමඤ්ඤස්සානුයලොමිකා; 
අධිග්ගහිතාතුට්ඨස්ස, අප්පමත්තස්සසික්ඛයතො’’ති. සත්තමං; 

8. අරියවංසසුත්තං 

28. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අරියවංසා අග්ගඤ්ඤා රත්තඤ්ඤා
වංසඤ්ඤා යපොරාණා අසංකිණ්ණා අසංකිණ්ණපුබ්බා, න සංකීයන්ති න
සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨා සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. කතයම
චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසන්තුට්යඨොයහොතිඉතරීතයරනචීවයරන, 
ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච චීවරයහතු අයනසනං
අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති, ලද්ධා ච චීවරං
අගධියතො [අගථියතො (සී. පී.)] අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන 
ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ඨියායනවත්තානුක්කංයසති, යනො [න(දී.නි. 3.309)] 
පරං වම්යභති. යයො හි තත්ථ දක්යඛො අනලයසො සම්පජායනො පතිස්සයතො, 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤඅරියවංයසඨියතො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
පිණ්ඩපායතන, ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච 
පිණ්ඩපාතයහතුඅයනසනංඅප්පතිරූපංආපජ්ජති, අලද්ධාචපිණ්ඩපාතංන
පරිතස්සති, ලද්ධාචපිණ්ඩපාතංඅගධියතොඅමුච්ඡියතොඅනජ්යඣොසන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන
ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා යනවත්තානුක්කංයසති, යනොපරංවම්යභති.
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යයො හි තත්ථ දක්යඛො අනලයසො සම්පජායනො පතිස්සයතො, අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයපොරායණඅග්ගඤ්යඤ අරියවංයසඨියතො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන 
යසනාසයනන, ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච
යසනාසනයහතුඅයනසනං අප්පතිරූපංආපජ්ජති, අලද්ධාචයසනාසනංන
පරිතස්සති, ලද්ධාචයසනාසනංඅගධියතො අමුච්ඡියතොඅනජ්යඣොසන්යනො
ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති; තාය ච පන 
ඉතරීතරයසනාසනසන්තුට්ඨියායනවත්තානුක්කංයසති, යනොපරංවම්යභති.
යයො හි තත්ථ දක්යඛො අනලයසො සම්පජායනො පතිස්සයතො, අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයපොරායණ අග්ගඤ්යඤඅරියවංයසඨියතො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු භාවනාරායමො යහොති භාවනාරයතො, 
පහානාරායමො යහොති පහානරයතො; තාය ච පන භාවනාරාමතාය
භාවනාරතියා පහානාරාමතාය පහානරතියා යනවත්තානුක්කංයසති, යනො
පරං වම්යභති. යයො හි තත්ථ දක්යඛො අනලයසො සම්පජායනො පතිස්සයතො, 
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු යපොරායණ අග්ගඤ්යඤ අරියවංයස ඨියතො.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අරියවංසා අග්ගඤ්ඤා රත්තඤ්ඤා
වංසඤ්ඤා යපොරාණා අසංකිණ්ණා අසංකිණ්ණපුබ්බා, න සංකීයන්ති න 
සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨාසමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘ඉයමහි ච පන, භික්ඛයව, චතූහි අරියවංයසහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
පුරත්ථිමාය යචපි දිසාය විහරති ස්යවව අරතිං සහති, න තං අරති සහති; 
පච්ඡිමාය යචපි දිසාය විහරති ස්යවව අරතිං සහති, න තං අරති සහති; 
උත්තරාය යචපි දිසාය විහරති ස්යවව අරතිං සහති, න තං අරති සහති; 
දක්ඛිණායයචපිදිසායවිහරති ස්යවවඅරතිංසහති, නතංඅරතිසහති.තං
කිස්සයහතු? අරතිරතිසයහොහි, භික්ඛයව, ධීයරො’’ති. 

‘‘නාරති සහතිධීරං [වීරං (සී.)], නාරතිධීරංසහති; 
ධීයරොවඅරතිංසහති, ධීයරොහිඅරතිස්සයහො. 

‘‘සබ්බකම්මවිහායීනං, පනුණ්ණං [පණුන්නං(?)] යකොනිවාරයය; 
යනක්ඛංජම්යබොනදස්යසව, යකොතංනින්දිතුමරහති; 
යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො’’ති.අට්ඨමං; 

9. ධම්මපදසුත්තං 

29. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ධම්මපදානි අග්ගඤ්ඤානි රත්තඤ්ඤානි
වංසඤ්ඤානි යපොරාණානි අසංකිණ්ණානි අසංකිණ්ණපුබ්බානි, න
සංකීයන්ති න සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨානි සමයණහි බ්රාහ්මයණහි
විඤ්ඤූහි. කතමානි චත්තාරි? අනභිජ්ඣා, භික්ඛයව, ධම්මපදං අග්ගඤ්ඤං
රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න
සංකීයතිනසංකීයිස්සති, අප්පටිකුට්ඨංසමයණහි බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 
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‘‘අබයාපායදො, භික්ඛයව, ධම්මපදං අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං
යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකීයති න සංකීයිස්සති, 
අප්පටිකුට්ඨංසමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘සම්මාසති, භික්ඛයව, ධම්මපදං අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං
යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකීයති න සංකීයිස්සති, 
අප්පටිකුට්ඨංසමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘සම්මාසමාධි, භික්ඛයව, ධම්මපදං අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං
යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකීයති න සංකීයිස්සති, 
අප්පටිකුට්ඨං සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරි ධම්මපදානිඅග්ගඤ්ඤානිරත්තඤ්ඤානිවංසඤ්ඤානියපොරාණානි
අසංකිණ්ණානි අසංකිණ්ණපුබ්බානි, න සංකීයන්ති න සංකීයිස්සන්ති, 
අප්පටිකුට්ඨානි සමයණහිබ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහී’’ති. 

‘‘අනභිජ්ඣාලු විහයරයය, අබයාපන්යනන යචතසා; 
සයතො එකග්ගචිත්තස්ස [එකග්ගචිත්තායං (ක.)], අජ්ඣත්තං
සුසමාහියතො’’ති.නවමං; 

10. පරිබ්බාජකසුත්තං 

30. එකංසමයංභගවා රාජගයහවිහරතිගිජ්ඣකූය පබ්බයත. යතන
යඛො පන සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා පරිබ්බාජකා
සිප්පිනිකාතීයර [සප්පිනියා තීයර (සී. පී.), සිප්පිනියා තීයර (සයා. කං.), 
සිප්පිනියා නදියා තීයර (ක.)] පරිබ්බාජකාරායම පටිවසන්ති, යසයයථිදං 
අන්නභායරො වරධයරොසකුලුදායීච පරිබ්බාජයකො අඤ්යඤච අභිඤ්ඤාතා
අභිඤ්ඤාතා පරිබ්බාජකා. අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨියතො යයන සිප්පිනිකාතීරං පරිබ්බාජකාරායමො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භගවා යත
පරිබ්බාජයකඑතදයවොච– 

‘‘චත්තාරිමානි, පරිබ්බාජකා, ධම්මපදානි අග්ගඤ්ඤානි රත්තඤ්ඤානි 
වංසඤ්ඤානි යපොරාණානි අසංකිණ්ණානි අසංකිණ්ණපුබ්බානි, න
සංකීයන්ති න සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨානි සමයණහි බ්රාහ්මයණහි
විඤ්ඤූහි. කතමානි චත්තාරි? අනභිජ්ඣා, පරිබ්බාජකා, ධම්මපදං 
අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං යපොරාණං අසංකිණ්ණං
අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකීයති න සංකීයිස්සති, අප්පටිකුට්ඨං සමයණහි
බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. අබයාපායදො, පරිබ්බාජකා, ධම්මපදං…යප.…
සම්මාසති, පරිබ්බාජකා, ධම්මපදං…යප.… සම්මාසමාධි, පරිබ්බාජකා, 
ධම්මපදං අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං යපොරාණං අසංකිණ්ණං
අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකීයති න සංකීයිස්සති, අප්පටිකුට්ඨං සමයණහි 
බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. ඉමානි යඛො, පරිබ්බාජකා, චත්තාරි ධම්මපදානි
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පටුන 

අග්ගඤ්ඤානි රත්තඤ්ඤානි වංසඤ්ඤානි යපොරාණානි අසංකිණ්ණානි 
අසංකිණ්ණපුබ්බානි, න සංකීයන්ති න සංකීයිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨානි
සමයණහි බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, එවං වයදයය – ‘අහයමතං අනභිජ්ඣං
ධම්මපදං පච්චක්ඛාය අභිජ්ඣාලුං කායමසු තිබ්බසාරාගං සමණං වා
බ්රාහ්මණංවා පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, තමහංතත්ථඑවංවයදයයං–‘එතුවදතු
බයාහරතු පස්සාමිස්සානුභාව’න්ති. යසො වත, පරිබ්බාජකා, අනභිජ්ඣං
ධම්මපදං පච්චක්ඛාය අභිජ්ඣාලුං කායමසු තිබ්බසාරාගං සමණං වා
බ්රාහ්මණංවාපඤ්ඤායපස්සතීතියනතං ඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, එවංවයදයය– ‘අහයමතංඅබයාපාදංධම්මපදං
පච්චක්ඛායබයාපන්නචිත්තංපදුට්ඨමනසඞ්කප්පං සමණංවාබ්රාහ්මණංවා
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, තමහං තත්ථ එවං වයදයයං – ‘එතු වදතු බයාහරතු
පස්සාමිස්සානුභාව’න්ති. යසො වත, පරිබ්බාජකා, අබයාපාදං ධම්මපදං 
පච්චක්ඛායබයාපන්නචිත්තංපදුට්ඨමනසඞ්කප්පංසමණංවාබ්රාහ්මණංවා 
පඤ්ඤායපස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, එවං වයදයය – ‘අහයමතං සම්මාසතිං 
ධම්මපදං පච්චක්ඛාය මුට්ඨස්සතිං අසම්පජානං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා 
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, තමහං තත්ථ එවං වයදයයං – ‘එතු වදතු බයාහරතු 
පස්සාමිස්සානුභාව’න්ති. යසො වත, පරිබ්බාජකා, සම්මාසතිං ධම්මපදං
පච්චක්ඛාය මුට්ඨස්සතිං අසම්පජානං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා
පඤ්ඤායපස්සතීතියනතංඨානං විජ්ජති. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, එවං වයදයය – ‘අහයමතං සම්මාසමාධිං
ධම්මපදං පච්චක්ඛාය අසමාහිතං විබ්භන්තචිත්තං සමණං වාබ්රාහ්මණං වා
පඤ්ඤායපස්සාමී’ති, තමහං තත්ථ එවං වයදයයං – ‘එතු වදතු බයාහරතු 
පස්සාමිස්සානුභාව’න්ති. යසො වත, පරිබ්බාජකා, සම්මාසමාධිං ධම්මපදං
පච්චක්ඛාය අසමාහිතං විබ්භන්තචිත්තං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා
පඤ්ඤායපස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, ඉමානි චත්තාරි ධම්මපදානි ගරහිතබ්බං 
පටික්යකොසිතබ්බං මඤ්යඤයය, තස්ස දිට්යඨව ධම්යම චත්තායරො
සහධම්මිකා වාදානුපාතාගාරය්හා ඨානා [වාදානුවාදා ගාරය්හංඨානං(ම.නි.
3.8)] ආගච්ඡන්ති. කතයම චත්තායරො? අනභිජ්ඣං යච භවං ධම්මපදං
ගරහති පටික්යකොසති, යය ච හි [යය ච (ම. නි. 3.142-143)] අභිජ්ඣාලූ
කායමසු තිබ්බසාරාගා සමණබ්රාහ්මණා යත යභොයතො පුජ්ජා යත යභොයතො
පාසංසා. අබයාපාදං යච භවං ධම්මපදං ගරහති පටික්යකොසති, යය ච හි 
බයාපන්නචිත්තා පදුට්ඨමනසඞ්කප්පා සමණබ්රාහ්මණා යත යභොයතො පුජ්ජා
යතයභොයතො පාසංසා.සම්මාසතිංයචභවංධම්මපදංගරහතිපටික්යකොසති, 
යයචහිමුට්ඨස්සතී අසම්පජානාසමණබ්රාහ්මණායතයභොයතොපුජ්ජායත
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යභොයතො පාසංසා. සම්මාසමාධිං යච භවං ධම්මපදං ගරහති පටික්යකොසති, 
යය ච හි අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා සමණබ්රාහ්මණා යත යභොයතො පුජ්ජා
යතයභොයතොපාසංසා. 

‘‘යයො යඛො, පරිබ්බාජකා, ඉමානි චත්තාරි ධම්මපදානි ගරහිතබ්බං
පටික්යකොසිතබ්බං මඤ්යඤයය, තස්ස දිට්යඨව ධම්යම ඉයම චත්තායරො
සහධම්මිකාවාදානුපාතාගාරය්හාඨානාආගච්ඡන්ති. යයපියතපරිබ්බාජකා
අයහසුං උක්කලා වස්සභඤ්ඤා [වස්සභිඤ්ඤා (ක.) සං. නි. 3.62
පස්සිතබ්බං] අයහතුකවාදාඅකිරියවාදානත්ථිකවාදා, යතපි ඉමානිචත්තාරි
ධම්මපදානි න ගරහිතබ්බං න පටික්යකොසිතබ්බං අමඤ්ඤංසු. තං කිස්ස 
යහතු? නින්දාබයායරොසනඋපාරම්භභයා’’ති [උපවාදභයාති (ක.) ම. නි. 
3.150; සං.නි.3.62පස්සිතබ්බං]. 

‘‘අබයාපන්යනොසදාසයතො, අජ්ඣත්තංසුසමාහියතො; 
අභිජ්ඣාවිනයයසික්ඛං, අප්පමත්යතොතිවුච්චතී’’ති.දසමං; 

උරුයවලවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව උරුයවලා යලොයකො කාළයකො [යකොළියකො (ක.)], 
බ්රහ්මචරියයනපඤ්චමං; 
කුහංසන්තුට්ඨිවංයසොච, ධම්මපදංපරිබ්බාජයකනචාති. 

4. චක්කවග්යගො 

1. චක්කසුත්තං 

31. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, චක්කානි, යයහි සමන්නාගතානං 
යදවමනුස්සානං චතුචක්කං වත්තති, යයහි සමන්නාගතා යදවමනුස්සා
නචිරස්යසව මහන්තත්තං යවපුල්ලත්තං පාපුණන්ති යභොයගසු. කතමානි
චත්තාරි? පතිරූපයදසවායසො, සප්පුරිසාවස්සයයො [සප්පුරිසූපස්සයයො (සී.
සයා.කං. පී.)], අත්තසම්මාපණිධි, පුබ්යබචකතපුඤ්ඤතා – ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරි චක්කානි, යයහි සමන්නාගතානං යදවමනුස්සානං
චතුචක්කං වත්තති, යයහි සමන්නාගතා යදවමනුස්සා නචිරස්යසව
මහන්තත්තංයවපුල්ලත්තංපාපුණන්ති යභොයගසූ’’ති. 

‘‘පතිරූයප වයසයදයස, අරියමිත්තකයරොසියා; 
සම්මාපණිධිසම්පන්යනො, පුබ්යබපුඤ්ඤකයතොනයරො; 
ධඤ්ඤංධනංයයසොකිත්ති, සුඛඤ්යචතංධිවත්තතී’’ති.පඨමං; 
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2. සඞ්ගහසුත්තං 

32. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, සඞ්ගහවත්ථූනි.කතමානි චත්තාරි? දානං, 
යපයයවජ්ජං, අත්ථචරියා, සමානත්තතා – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
සඞ්ගහවත්ථූනී’’ති. 

‘‘දානඤ්ච යපයයවජ්ජඤ්ච [සඞ්ගයහ (අට්ඨකථායං පාඨන්තරං) දී.
නි.3.273පස්සිතබ්බං], අත්ථචරියාචයාඉධ; 
සමානත්තතාචධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහං; 
එයතයඛොසඞ්ගහායලොයක, රථස්සාණීවයායයතො. 

‘‘එයතචසඞ්ගහානාස්සු, නමාතාපුත්තකාරණා; 
ලයභථමානංපූජංවා, පිතාවාපුත්තකාරණා. 

‘‘යස්මා ච සඞ්ගහා [සඞ්ගයහ (අට්ඨකථායං පාඨන්තරං) දී. නි.
3.273පස්සිතබ්බං] එයත, සමයවක්ඛන්ති පණ්ඩිතා; 
තස්මාමහත්තංපප්යපොන්ති, පාසංසාචභවන්තියත’’ති. දුතියං; 

3. සීහසුත්තං 

33. ‘‘සීයහො, භික්ඛයව, මිගරාජා සායන්හසමයං ආසයා නික්ඛමති.
ආසයා නික්ඛමිත්වා විජම්භති. විජම්භිත්වා සමන්තා චතුද්දිසා
අනුවියලොයකති.සමන්තාචතුද්දිසාඅනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුංසීහනාදං
නදති.තික්ඛත්තුංසීහනාදංනදිත්වායගොචරායපක්කමති.යයයඛො පනයත, 
භික්ඛයව, තිරච්ඡානගතා පාණා සීහස්ස මිගරඤ්යඤො නදයතො සද්දං
සුණන්ති, යත යයභුයයයන භයං සංයවගං සන්තාසං ආපජ්ජන්ති. බිලං
බිලාසයාපවිසන්ති, දකංදකාසයා [උදකංඋදකාසයා(ක.)සං.නි.3.78; පටි.
ම.අට්ඨ.1.1.37 පස්සිතබ්බං] පවිසන්ති, වනංවනාසයාපවිසන්ති, ආකාසං
පක්ඛියනො භජන්ති. යයපි යත, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාගා
ගාමනිගමරාජධානීසු දළ්යහහි වරත්යතහි බන්ධයනහි බද්ධා, යතපි තානි
බන්ධනානිසඤ්ඡින්දිත්වාසම්පදායලත්වා භීතාමුත්තකරීසංචජමානායයන
වා යතන වා පලායන්ති. එවං මහිද්ධියකො යඛො, භික්ඛයව, සීයහො මිගරාජා
තිරච්ඡානගතානංපාණානං, එවංමයහසක්යඛොඑවංමහානුභායවො. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යදා තථාගයතො යලොයකඋප්පජ්ජති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභගවා, යසොධම්මංයදයසති
– ‘ඉති සක්කායයො, ඉති සක්කායසමුදයයො, ඉති සක්කායනියරොයධො 
[සක්කායස්ස අත්ථඞ්ගයමො (අට්ඨ., සං. නි. 3.78) 
‘‘සක්කායනියරොධගාමිනී’’ති පච්ඡිමපදං පන පස්සිතබ්බං], ඉති
සක්කායනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති. යයපි යත, භික්ඛයව, යදවා දීඝායුකා
වණ්ණවන්යතො සුඛබහුලා උච්යචසු විමායනසු චිරට්ඨිතිකා, යතපි
තථාගතස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා යයභුයයයන භයං සංයවගං සන්තාසං
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ආපජ්ජන්ති – ‘අනිච්චා වත කිර, යභො, මයං සමානා නිච්චම්හාති
අමඤ්ඤම්හ; අද්ධුවා වතකිර, යභො, මයං සමානා ධුවම්හාති අමඤ්ඤම්හ; 
අසස්සතාවතකිර, යභො, මයංසමානාසස්සතම්හාති අමඤ්ඤම්හ.මයංකිර, 
යභො, අනිච්චාඅද්ධුවාඅසස්සතාසක්කායපරියාපන්නා’ති.එවං මහිද්ධියකො
යඛො, භික්ඛයව, තථාගයතොසයදවකස්සයලොකස්ස, එවංමයහසක්යඛොඑවං 
මහානුභායවො’’ති. 

‘‘යදා බුද්යධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මචක්කංපවත්තයී; 
සයදවකස්සයලොකස්ස, සත්ථාඅප්පටිපුග්ගයලො. 

‘‘සක්කායඤ්ච නියරොධඤ්ච, සක්කායස්සචසම්භවං; 
අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං, දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

‘‘යයපිදීඝායුකායදවා, වණ්ණවන්යතොයසස්සියනො; 
භීතාසන්තාසමාපාදුං, සීහස්යසවි’තයරමිගා. 

‘‘අවීතිවත්තාසක්කායං, අනිච්චාකිරයභොමයං; 
සුත්වා අරහයතො වාක්යං, විප්පමුත්තස්ස තාදියනො’’ති [සං. නි.
3.78]. තතියං; 

4. අග්ගප්පසාදසුත්තං 

34. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අග්ගප්පසාදා. කතයම චත්තායරො? 
යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදා [දිපදා(සී.පී.)අ. නි.5.32; ඉතිවු.
90] වාචතුප්පදාවාබහුප්පදාවාරූපියනොවාඅරූපියනොවා සඤ්ඤයනොවා
අසඤ්ඤයනො වා යනවසඤ්ඤනාසඤ්ඤයනො වා, තථාගයතො යතසං
අග්ගමක්ඛායති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. යය, භික්ඛයව, බුද්යධ පසන්නා, 
අග්යගයතපසන්නා.අග්යගයඛො පනපසන්නානංඅග්යගොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො 
යතසංඅග්ගමක්ඛායති.යය, භික්ඛයව, අරියයඅට්ඨඞ්ගියකමග්යගපසන්නා, 
අග්යගයත පසන්නා.අග්යගයඛොපනපසන්නානංඅග්යගොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරායගො යතසං 
අග්ගමක්ඛායති, යදිදං මදනිම්මදයනො පිපාසවිනයයො ආලයසමුග්ඝායතො
වට්ටුපච්යඡයදො තණ්හාක්ඛයයො විරායගො නියරොයධො නිබ්බානං. යය, 
භික්ඛයව, විරායගධම්යමපසන්නා, අග්යගයතපසන්නා.අග්යගයඛොපන
පසන්නානංඅග්යගොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සඞ්ඝාවාගණාවා, තථාගතසාවකසඞ්යඝොයතසං
අග්ගමක්ඛායති, යදිදංචත්තාරි පුරිසයුගානිඅට්ඨපුරිසපුග්ගලාඑසභගවයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. යය, භික්ඛයව, 
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සඞ්යඝ පසන්නා, අග්යග යත පසන්නා. අග්යග යඛො පන පසන්නානං
අග්යගොවිපායකොයහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අග්ගප්පසාදා’’ති. 

‘‘අග්ගයතොයවපසන්නානං, අග්ගංධම්මංවිජානතං; 
අග්යගබුද්යධපසන්නානං, දක්ඛියණයයයඅනුත්තයර. 

‘‘අග්යගධම්යමපසන්නානං, විරාගූපසයමසුයඛ; 
අග්යගසඞ්යඝපසන්නානං, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 

‘‘අග්ගස්මිංදානංදදතං, අග්ගංපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති; 
අග්ගංආයුචවණ්යණොච, යයසොකිත්තිසුඛංබලං. 

‘‘අග්ගස්සදාතායමධාවී, අග්ගධම්මසමාහියතො; 
යදවභූයතොමනුස්යසොවා, අග්ගප්පත්යතොපයමොදතී’’ති [ඉතිවු.90]. 
චතුත්ථං; 

5. වස්සකාරසුත්තං 

35. එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වස්සකායරොබ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො මයං, යභො යගොතම, ධම්යමහි සමන්නාගතං මහාපඤ්ඤං 
මහාපුරිසං පඤ්ඤායපම. කතයමහි චතූහි? ඉධ, යභො යගොතම, බහුස්සුයතො 
යහොති තස්ස තස්යසව සුතජාතස්ස තස්ස තස්යසව යඛො පන භාසිතස්ස
අත්ථං ජානාති – ‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො, අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස 
අත්යථො’ති. සතිමා යඛො පන යහොති චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා
අනුස්සරිතායානියඛොපනතානි ගහට්ඨකානිකිංකරණීයානි, තත්ථදක්යඛො
යහොති අනලයසො, තතු්රපායාය වීමංසාය සමන්නාගයතො අලං කාතුං අලං
සංවිධාතුං. ඉයමහි යඛො මයං, යභො යගොතම, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගතං 
මහාපඤ්ඤං මහාපුරිසං පඤ්ඤායපම. සයච යම [සයච පන යම (සී. ක.), 
සයච යම පන (පී.)], යභො යගොතම, අනුයමොදිතබ්බං අනුයමොදතු යම භවං
යගොතයමො; සයච පනයම, යභොයගොතම, පටික්යකොසිතබ්බංපටික්යකොසතු
යමභවං යගොතයමො’’ති. 

‘‘යනව යඛො තයාහං, බ්රාහ්මණ, අනුයමොදාමි න පටික්යකොසාමි. චතූහි
යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, ධම්යමහි සමන්නාගතං මහාපඤ්ඤං මහාපුරිසං
පඤ්ඤායපමි. කතයමහි චතූහි? ඉධ, බ්රාහ්මණ, බහුජනහිතාය පටිපන්යනො
යහොති බහුජනසුඛාය; බහුස්ස ජනතා අරියය ඤායය පතිට්ඨාපිතා, යදිදං
කලයාණධම්මතා කුසලධම්මතා. යසොයංවිතක්කංආකඞ්ඛතිවිතක්යකතුං
තං විතක්කං විතක්යකති, යං විතක්කං නාකඞ්ඛති විතක්යකතුං න තං
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විතක්කංවිතක්යකති; යංසඞ්කප්පංආකඞ්ඛති සඞ්කප්යපතුංතංසඞ්කප්පං
සඞ්කප්යපති, යං සඞ්කප්පං නාකඞ්ඛති සඞ්කප්යපතුං න තං සඞ්කප්පං
සඞ්කප්යපති. ඉති යචයතොවසිප්පත්යතො යහොති විතක්කපයථ. චතුන්නං 
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. යනව යඛො තයාහං, බ්රාහ්මණ, අනුයමොදාමින පන පටික්යකොසාමි.
ඉයමහි යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගතං මහාපඤ්ඤං
මහාපුරිසංපඤ්ඤායපමී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො යගොතම, අබ්භුතං, යභො යගොතම! යාව සුභාසිතං චිදං 
යභොතා යගොතයමන. ඉයමහි ච මයං, යභො යගොතම, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගතංභවන්තංයගොතමං ධායරම; භවඤ්හියගොතයමොබහුජනහිතාය
පටිපන්යනොබහුජනසුඛාය; බහුයත [බහුස්ස(සයා.කං.ක.)] ජනතාඅරියය
ඤායය පතිට්ඨාපිතා, යදිදං කලයාණධම්මතා කුසලධම්මතා. භවඤ්හි
යගොතයමොයංවිතක්කංආකඞ්ඛතිවිතක්යකතුංතං විතක්කංවිතක්යකති, යං
විතක්කංනාකඞ්ඛතිවිතක්යකතුංනතංවිතක්කංවිතක්යකති, යංසඞ්කප්පං
ආකඞ්ඛති සඞ්කප්යපතුං තං සඞ්කප්පං සඞ්කප්යපති, යං සඞ්කප්පං 
නාකඞ්ඛතිසඞ්කප්යපතුංනතංසඞ්කප්පංසඞ්කප්යපති.භවඤ්හියගොතයමො 
යචයතොවසිප්පත්යතොවිතක්කපයථ.භවඤ්හියගොතයමොචතුන්නංඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී. භවඤ්හි යගොතයමො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’ති. 

‘‘අද්ධා යඛො තයාහං, බ්රාහ්මණ, ආසජ්ජ උපනීය වාචා භාසිතා. අපි ච, 
තයාහං බයාකරිස්සාමි – ‘අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, බහුජනහිතාය පටිපන්යනො
බහුජනසුඛාය; බහු යම [බහුස්ස (සයා. කං. ක.)] ජනතා අරියය ඤායය
පතිට්ඨාපිතා, යදිදංකලයාණධම්මතා කුසලධම්මතා.අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, යං
විතක්කං ආකඞ්ඛාමි විතක්යකතුං තං විතක්කං විතක්යකමි, යං විතක්කං
නාකඞ්ඛාමි විතක්යකතුං න තං විතක්කං විතක්යකමි, යං සඞ්කප්පං
ආකඞ්ඛාමි සඞ්කප්යපතුං තං සඞ්කප්පං සඞ්කප්යපමි, යං සඞ්කප්පං
නාකඞ්ඛාමිසඞ්කප්යපතුංනතංසඞ්කප්පං සඞ්කප්යපමි.අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, 
යචයතොවසිප්පත්යතොවිතක්කපයථ.අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, චතුන්නංඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහරාමී’’’ති. 

‘‘යයොයවදිසබ්බසත්තානං, මච්චුපාසප්පයමොචනං; 
හිතංයදවමනුස්සානං, ඤායංධම්මංපකාසයි; 
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යංයව දිස්වා චසුත්වා ච, පසීදන්තිබහූජනා [පසීදතිබහුජ්ජයනො
(සී.සයා.කං.පී.)]. 

‘‘මග්ගාමග්ගස්සකුසයලො, කතකිච්යචොඅනාසයවො; 
බුද්යධො අන්තිමසාරීයරො [අන්තිමධාරියතො (ක.)], ‘‘(මහාපඤ්යඤො) 
[( ) සයා.යපොත්ථයකනත්ථි] මහාපුරියසොතිවුච්චතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. යදොණසුත්තං 

36. එකං සමයං භගවා අන්තරා ච උක්කට්ඨං අන්තරා ච යසතබයං 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො යහොති. යදොයණොපි සුදං බ්රාහ්මයණො අන්තරා ච
උක්කට්ඨං අන්තරාචයසතබයංඅද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනොයහොති.අද්දසා
යඛො යදොයණො බ්රාහ්මයණො භගවයතො පායදසු චක්කානි සහස්සාරානි
සයනමිකානි සනාභිකානි සබ්බාකාරපරිපූරානි; දිස්වානස්ස එතදයහොසි –
‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො!නවතිමානි මනුස්සභූතස්සපදානි
භවිස්සන්තී’’ති!! අථ යඛො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලනිසීදි පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වාඋජංකායංපණිධාය පරිමුඛංසතිං
උපට්ඨයපත්වා. අථ යඛො යදොයණො බ්රාහ්මයණො භගවයතො පදානි
අනුගච්ඡන්යතො අද්දස භගවන්තං අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල නිසින්නං
පාසාදිකං පසාදනීයං සන්තින්ද්රියං සන්තමානසං
උත්තමදමථසමථමනුප්පත්තං දන්තං ගුත්තං සංයතින්ද්රියං [යතින්ද්රියං
(මහාව.257)] නාගං. දිස්වානයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘යදයවො යනො භවං භවිස්සතී’’ති? ‘‘න යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, යදයවො 
භවිස්සාමී’’ති. ‘‘ගන්ධබ්යබො යනො භවං භවිස්සතී’’ති? ‘‘න යඛො අහං, 
බ්රාහ්මණ, ගන්ධබ්යබො භවිස්සාමී’’ති. ‘‘යක්යඛො යනො භවං භවිස්සතී’’ති? 
‘‘න යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, යක්යඛො භවිස්සාමී’’ති. ‘‘මනුස්යසො යනො භවං
භවිස්සතී’’ති? ‘‘නයඛොඅහං, බ්රාහ්මණ, මනුස්යසොභවිස්සාමී’’ති. 

‘‘‘යදයවොයනොභවංභවිස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො–‘නයඛොඅහං, 
බ්රාහ්මණ, යදයවොභවිස්සාමී’තිවයදසි.‘ගන්ධබ්යබොයනොභවංභවිස්සතී’ති, 
ඉති පුට්යඨොසමායනො– ‘නයඛොඅහං, බ්රාහ්මණ, ගන්ධබ්යබොභවිස්සාමී’ති
වයදසි. ‘යක්යඛො යනොභවංභවිස්සතී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො – ‘නයඛො
අහං, බ්රාහ්මණ, යක්යඛො භවිස්සාමී’ති වයදසි. ‘මනුස්යසො යනො භවං
භවිස්සතී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘න යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, මනුස්යසො
භවිස්සාමී’තිවයදසි.අථයකොචරහිභවංභවිස්සතී’’ති? 

‘‘යයසංයඛොඅහං, බ්රාහ්මණ, ආසවානංඅප්පහීනත්තායදයවොභයවයයං, 
යතයමආසවාපහීනාඋච්ඡින්නමූලාතාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිං
අනුප්පාදධම්මා. යයසං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, ආසවානං අප්පහීනත්තා
ගන්ධබ්යබො භයවයයං…යක්යඛොභයවයයං…මනුස්යසොභයවයයං, යතයම
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ආසවා පහීනා උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං
අනුප්පාදධම්මා.යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උප්පලං වාපදුමංවාපුණ්ඩරීකංවා
උදයක ජාතං උදයක සංවඩ්ඪං උදකා අච්චුග්ගම්ම තිට්ඨති අනුපලිත්තං 
උදයකන; එවයමවං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, යලොයක ජායතො යලොයක 
සංවඩ්යඪොයලොකංඅභිභුයයවිහරාමිඅනුපලිත්යතොයලොයකන.බුද්යධොතිමං, 
බ්රාහ්මණ, ධායරහී’’ති. 

‘‘යයන යදවූපපතයස්ස, ගන්ධබ්යබොවා විහඞ්ගයමො; 
යක්ඛත්තංයයනගච්යඡයයං, මනුස්සත්තඤ්චඅබ්බයජ; 
යතමය්හං, ආසවාඛීණා, විද්ධස්තාවිනළීකතා. 

‘‘පුණ්ඩරීකං යථාවග්ගු, යතොයයනනුපලිප්පති [නුපලිම්පති(ක.)]; 
නුපලිප්පාමි [නුපලිම්පාමි (ක.)] යලොයකන, තස්මා බුද්යධොස්මි
බ්රාහ්මණා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. අපරිහානියසුත්තං 

37. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අභබ්යබො 
පරිහානාය නිබ්බානස්යසව සන්තියක. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොති, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති, යභොජයන
මත්තඤ්ඤූයහොති, ජාගරියංඅනුයුත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සීලවා යහොති පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරයගොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛතිසික්ඛාපයදසු.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග්ගාහීයහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා 
අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය
සංවරං ආපජ්ජති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යභොජයන මත්තඤ්ඤූ යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොආහාරංආහායරති–‘යනව දවායන
මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය; යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා
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යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං
පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති, 
අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහායරො චා’ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු යභොජයන
මත්තඤ්ඤූයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ජාගරියං අනුයුත්යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුදිවසංචඞ්කයමනනිසජ්ජායආවරණීයයහි ධම්යමහිචිත්තං
පරියසොයධති; රත්තියා පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි 
ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති; රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං දක්ඛියණන
පස්යසනසීහයසයයං කප්යපති, පායද පාදං අච්චාධාය, සයතොසම්පජායනො
උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා; රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පච්චුට්ඨාය
චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුජාගරියංඅනුයුත්යතොයහොති. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොභික්ඛුඅභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසව
සන්තියකති. 

‘‘සීයලපතිට්ඨියතොභික්ඛු, ඉන්ද්රියයසුචසංවුයතො; 
යභොජනම්හිචමත්තඤ්ඤූ, ජාගරියංඅනුයුඤ්ජති. 

‘‘එවංවිහාරීආතාපී, අයහොරත්තමතන්දියතො; 
භාවයංකුසලංධම්මං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා. 

‘‘අප්පමාදරයතොභික්ඛු, පමායදභයදස්සිවා [භයදස්සාවී(ක.)ධ.ප.
32ධම්මපයදපි]; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති.සත්තමං; 

8. පතිලීනසුත්තං 

38. ‘‘පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො [පණුන්නපච්යචකසච්යචො (?)], 
භික්ඛයව, භික්ඛු‘සමවයසට්යඨසයනො පස්සද්ධකායසඞ්ඛායරොපතිලීයනො’ති
වුච්චති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යානි තානි පුථුසමණබ්රාහ්මණානං 
පුථුපච්යචකසච්චානි, යසයයථිදං – සස්සයතො යලොයකොති වා, අසස්සයතො
යලොයකොතිවා, අන්තවායලොයකොතිවා, අනන්තවායලොයකොතිවා, තං ජීවං
තංසරීරන්තිවා, අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්තිවා, යහොතිතථාගයතොපරං
මරණාති වා, නයහොතිතථාගයතොපරංමරණාතිවා, යහොතිචනචයහොති
තථාගයතො පරං මරණාති වා, යනව යහොති න න යහොති තථාගයතො පරං
මරණාති වා; සබ්බානි තානි නුණ්ණානි යහොන්ති පනුණ්ණානි චත්තානි
වන්තානි මුත්තානි පහීනානි පටිනිස්සට්ඨානි. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
පනුණ්ණපච්යචකසච්යචොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසමවයසට්යඨසයනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො කායමසනා පහීනා යහොති, භයවසනා පහීනා යහොති, 
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බ්රහ්මචරියයසනා පටිප්පස්සද්ධා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සමවයසට්යඨසයනො යහොති. 

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

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පතිලීයනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අස්මිමායනො පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
පතිලීයනො යහොති. පනුණ්ණපච්යචකසච්යචො, භික්ඛයව, භික්ඛු
‘සමවයසට්යඨසයනොපස්සද්ධකායසඞ්ඛායරොපතිලීයනො’ති වුච්චතී’’ති. 

[ඉතිවු. 55 ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘කායමසනා භයවසනා, 
බ්රහ්මචරියයසනාසහ; 
ඉතිසච්චපරාමායසො, දිට්ඨිට්ඨානාසමුස්සයා. 

[ඉතිවු. 55 ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘සබ්බරාගවිරත්තස්ස, 
තණ්හක්ඛයවිමුත්තියනො; 
එසනාපටිනිස්සට්ඨා, දිට්ඨිට්ඨානාසමූහතා. 

‘‘සයවසන්යතොසයතොභික්ඛු, පස්සද්යධොඅපරාජියතො; 
මානාභිසමයාබුද්යධො, පතිලීයනොතිවුච්චතී’’ති.අට්ඨමං; 

9. උජ්ජයසුත්තං 

39. අථ යඛො උජ්ජයයො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උජ්ජයයො
බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘භවම්පි යනො යගොතයමො යඤ්ඤං
වණ්යණතී’’ති? ‘‘න යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං යඤ්ඤං වණ්යණමි; න
පනාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බංයඤ්ඤංනවණ්යණමි.යථාරූයපයඛො, බ්රාහ්මණ, 
යඤ්යඤ ගායවො හඤ්ඤන්ති, අයජළකා හඤ්ඤන්ති, කුක්කු සූකරා
හඤ්ඤන්ති, විවිධා පාණා සඞ්ඝාතං ආපජ්ජන්ති; එවරූපං යඛො අහං, 
බ්රාහ්මණ, සාරම්භං යඤ්ඤං න වණ්යණමි. තං කිස්ස යහතු? එවරූපඤ්හි, 
බ්රාහ්මණ, සාරම්භං යඤ්ඤං න උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා 
අරහත්තමග්ගංවාසමාපන්නා. 

‘‘යථාරූයප ච යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤ යනව ගායවො හඤ්ඤන්ති, න 
අයජළකා හඤ්ඤන්ති, න කුක්කු සූකරා හඤ්ඤන්ති, න විවිධා පාණා
සඞ්ඝාතං ආපජ්ජන්ති; එවරූපං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, නිරාරම්භං යඤ්ඤං
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වණ්යණමි, යදිදං නිච්චදානංඅනුකුලයඤ්ඤං.තංකිස්සයහතු? එවරූපඤ්හි, 
බ්රාහ්මණ, නිරාරම්භං යඤ්ඤං උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා
අරහත්තමග්ගංවාසමාපන්නා’’ති. 

‘‘අස්සයමධංපුරිසයමධං, සම්මාපාසංවාජයපයයංනිරග්ගළං; 
මහායඤ්ඤා මහාරම්භා [සම්මාපාසං වාජයපයයං; නිරග්ගළං
මහාරම්භා(පී.)සං.නි.1.120], නයතයහොන්තිමහප්ඵලා. 

‘‘අයජළකාචගායවොච, විවිධායත්ථහඤ්ඤයර; 
නතංසම්මග්ගතායඤ්ඤං, උපයන්තිමයහසියනො. 

‘‘යය චයඤ්ඤානිරාරම්භා, යජන්තිඅනුකුලං සදා; 
අයජළකා ච ගායවො ච, විවිධා යනත්ථ හඤ්ඤයර [නායජළකා ච
ගායවොච, විවිධායත්ථහඤ්ඤයර(සයා.කං.)]; 
තඤ්චසම්මග්ගතායඤ්ඤං, උපයන්තිමයහසියනො. 

‘‘එතං [එවං (සයා. කං.)] යයජථ යමධාවී, එයසො යඤ්යඤො
මහප්ඵයලො; 
එතං [එවං (සයා. කං. ක.)] හි යජමානස්ස, යසයයයො යහොති න
පාපියයො; 
යඤ්යඤොචවිපුයලොයහොති, පසීදන්තිචයදවතා’’ති.නවමං; 

10. උදායීසුත්තං 

40. අථ යඛො උදායී [උදායි (සබ්බත්ථ)] බ්රාහ්මයණො යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා …යප.… එකමන්තං නිසින්යනො
යඛො උදායී බ්රාහ්මයණො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘භවම්පි යනො යගොතයමො
යඤ්ඤං වණ්යණතී’’ති? ‘‘න යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං යඤ්ඤං 
වණ්යණමි; නපනාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බංයඤ්ඤංනවණ්යණමි.යථාරූයප
යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤ ගායවො හඤ්ඤන්ති, අයජළකා හඤ්ඤන්ති, 
කුක්කු සූකරා හඤ්ඤන්ති, විවිධා පාණා සඞ්ඝාතං ආපජ්ජන්ති; එවරූපං
යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, සාරම්භං යඤ්ඤං න වණ්යණමි. තං කිස්ස යහතු? 
එවරූපඤ්හි, බ්රාහ්මණ, සාරම්භංයඤ්ඤංනඋපසඞ්කමන්තිඅරහන්යතොවා 
අරහත්තමග්ගංවාසමාපන්නා. 

‘‘යථාරූයප ච යඛො, බ්රාහ්මණ, යඤ්යඤ යනව ගායවො හඤ්ඤන්ති, න 
අයජළකා හඤ්ඤන්ති, න කුක්කු සූකරා හඤ්ඤන්ති, න විවිධා පාණා
සඞ්ඝාතං ආපජ්ජන්ති; එවරූපං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, නිරාරම්භං යඤ්ඤං
වණ්යණමි, යදිදංනිච්චදානංඅනුකුලයඤ්ඤං.තංකිස්සයහතු? එවරූපඤ්හි, 
බ්රාහ්මණ, නිරාරම්භං යඤ්ඤං උපසඞ්කමන්ති අරහන්යතො වා
අරහත්තමග්ගංවා සමාපන්නා’’ති. 

‘‘අභිසඞ්ඛතංනිරාරම්භං, යඤ්ඤංකායලනකප්පියං; 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

38 

පටුන 

තාදිසං උපසංයන්ති, සඤ්ඤතා බ්රහ්මචාරයයො. 

‘‘විව ච්ඡදා [විවත්තච්ඡදා(සී.පී.), විවට් ච්ඡදා(ක.)] යයයලොයක, 
වීතිවත්තාකුලංගතිං; 
යඤ්ඤයමතං පසංසන්ති, බුද්ධා යඤ්ඤස්ස [පුඤ්ඤස්ස (සයා.කං.
පී.)] යකොවිදා. 

‘‘යඤ්යඤවායදිවාසද්යධ, හබයං [හවයං(සී. පී.), හුඤ්ඤං(සයා.
කං.)] කත්වායථාරහං; 
පසන්නචිත්යතො යජති [පසන්නචිත්තා යජන්ති (ක.)], සුයඛත්යත
බ්රහ්මචාරිසු. 

‘‘සුහුතං සුයිට්ඨං සුප්පත්තං [සම්පත්තං (සයා. කං. ක.)], 
දක්ඛියණයයයසුයංකතං; 
යඤ්යඤොචවිපුයලොයහොති, පසීදන්තිචයදවතා. 

‘‘එවං [එතං(ක.)අ.නි.6.37] යජිත්වා යමධාවී, සද්යධොමුත්යතන
යචතසා; 
අබයාබජ්ඣංසුඛංයලොකං, පණ්ඩියතොඋපපජ්ජතී’’ති.දසමං; 

චක්කවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

චක්යකො සඞ්ගයහොසීයහො, පසායදොවස්සකායරන පඤ්චමං; 
යදොයණොඅපරිහානියයොපතිලීයනො, උජ්ජයයොඋදායිනායතදසාති. 

5. යරොහිතස්සවග්යගො 

1. සමාධිභාවනාසුත්තං 

41. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා.කතමාචතස්යසො? අත්ථි, 
භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය
සංවත්තති; අත්ථි, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා 
ඤාණදස්සනප්පටිලාභායසංවත්තති; අත්ථි, භික්ඛයව, සමාධිභාවනාභාවිතා
බහුලීකතා සතිසම්පජඤ්ඤාය සංවත්තති; අත්ථි, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා
භාවිතාබහුලීකතාආසවානං ඛයායසංවත්තති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව 
කායමහි… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං, භික්ඛයව, 
සමාධිභාවනාභාවිතා බහුලීකතාදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරායසංවත්තති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
ඤාණදස්සනප්පටිලාභාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
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ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරොති, දිවාසඤ්ඤං අධිට්ඨාති – යථා දිවා තථා
රත්තිං, යථා රත්තිං තථා දිවා. ඉති විවය න යචතසා අපරියයොනද්යධන
සප්පභාසං චිත්තංභායවති.අයං, භික්ඛයව, සමාධිභාවනාභාවිතාබහුලීකතා
ඤාණදස්සනප්පටිලාභාය සංවත්තති. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
සතිසම්පජඤ්ඤාය සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො විදිතා යවදනා
උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති; විදිතා 
සඤ්ඤා…යප.…විදිතාවිතක්කාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතා 
අබ්භත්ථං ගච්ඡන්ති. අයං, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා බහුලීකතා
සතිසම්පජඤ්ඤාය සංවත්තති. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සමාධිභාවනාභාවිතාබහුලීකතාආසවානංඛයාය 
සංවත්තති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්යධසු
උදයබ්බයානුපස්සී විහරති–‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුදයයො, ඉතිරූපස්ස
අත්ථඞ්ගයමො [අත්ථගයමො (සී. පී.)]; ඉතියවදනා, ඉතියවදනායසමුදයයො, 
ඉති යවදනාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉති සඤ්ඤා, ඉති සඤ්ඤාය සමුදයයො, ඉති
සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො; ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති සඞ්ඛාරානං සමුදයයො, ඉති
සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ගයමො; ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො, 
ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති. අයං, භික්ඛයව, සමාධිභාවනා භාවිතා
බහුලීකතා ආසවානං ඛයාය සංවත්තති. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
සමාධිභාවනා. ඉදඤ්ච පන යමතං, භික්ඛයව, සන්ධාය භාසිතං පාරායයන
පුණ්ණකපඤ්යහ– 

‘‘සඞ්ඛායයලොකස්මිංපයරොපරානි, 
යස්සිඤ්ජිතංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 
සන්යතො විධූයමොඅනීයඝොනිරායසො, 
අතාරි යසො ජාතිජරන්ති බ්රූමී’’ති [සු. නි. 1054; චූළනි.
පුණ්ණකමාණවපුච්ඡා73]. පඨමං; 

2. පඤ්හබයාකරණසුත්තං 

42. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, පඤ්හබයාකරණානි [පඤ්හාබයාකරණානි
(ක.)]. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, පඤ්යහොඑකංසබයාකරණීයයො; 
අත්ථි, භික්ඛයව, පඤ්යහො විභජ්ජබයාකරණීයයො; අත්ථි, භික්ඛයව, පඤ්යහො
පටිපුච්ඡාබයාකරණීයයො; අත්ථි, භික්ඛයව, පඤ්යහොඨපනීයයො.ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිපඤ්හබයාකරණානී’’ති. 

‘‘එකංසවචනංඑකං, විභජ්ජවචනාපරං; 
තතියංපටිපුච්යඡයය, චතුත්ථංපනඨාපයය. 

‘‘යයො ච යතසං [යනසං (සී. සයා. කං.)] තත්ථ තත්ථ, ජානාති
අනුධම්මතං; 
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චතුපඤ්හස්සකුසයලො, ආහුභික්ඛුංතථාවිධං. 

‘‘දුරාසයදොදුප්පසයහො, ගම්භීයරොදුප්පධංසියයො; 
අයථොඅත්යථඅනත්යථච, උභයස්සයහොතියකොවියදො [උභයත්ථස්ස
යකොවියදො(සයා.කං.)]. 

‘‘අනත්ථංපරිවජ්යජති, අත්ථංගණ්හාතිපණ්ඩියතො; 
අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති.දුතියං; 

3. පඨමයකොධගරුසුත්තං 

43. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? යකොධගරුනසද්ධම්මගරු, මක්ඛගරුන
සද්ධම්මගරු, ලාභගරු නසද්ධම්මගරු, සක්කාරගරුනසද්ධම්මගරු.ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපුග්ගලා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.
කතයමචත්තායරො? සද්ධම්මගරුනයකොධගරු, සද්ධම්මගරුනමක්ඛගරු, 
සද්ධම්මගරු න ලාභගරු, සද්ධම්මගරු න සක්කාරගරු. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘යකොධමක්ඛගරූභික්ඛූ, ලාභසක්කාරගාරවා; 
නයත ධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත. 

‘‘යය චසද්ධම්මගරුයනො, විහංසුවිහරන්ති ච; 
යතයවධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත’’ති. තතියං; 

4. දුතියයකොධගරුසුත්තං 

44. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අසද්ධම්මා. කතයම චත්තායරො? 
යකොධගරුතා න සද්ධම්මගරුතා, මක්ඛගරුතා න සද්ධම්මගරුතා, 
ලාභගරුතා න සද්ධම්මගරුතා, සක්කාරගරුතා න සද්ධම්මගරුතා. ඉයම 
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොඅසද්ධම්මා. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සද්ධම්මා. කතයම චත්තායරො? 
සද්ධම්මගරුතා න යකොධගරුතා, සද්ධම්මගරුතා න මක්ඛගරුතා, 
සද්ධම්මගරුතා න ලාභගරුතා, සද්ධම්මගරුතා න සක්කාරගරුතා. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො සද්ධම්මා’’ති. 

‘‘යකොධමක්ඛගරුභික්ඛු, ලාභසක්කාරගාරයවො; 
සුයඛත්යතපූතිබීජංව, සද්ධම්යමනවිරූහති. 

‘‘යයචසද්ධම්මගරුයනො, විහංසුවිහරන්තිච; 
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යත යව ධම්යම විරූහන්ති, ස්යනහාන්වයමියවොසධා’’ති 
[ස්යනහමන්වායමියවොසධාති(සී.සයා.කං.පී.)]. චතුත්ථං; 

5. යරොහිතස්සසුත්තං 

45. එකංසමයංභගවා [සං.නි.1.107] සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො යරොහිතස්යසො යදවපුත්යතො 
අභික්කන්තාය රත්තියා අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං
ඔභායසත්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො යරොහිතස්යසො
යදවපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘යත්ථ නු යඛො, භන්යත, න ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න
උපපජ්ජති, සක්කා නු යඛො යසො, භන්යත, ගමයනන යලොකස්ස අන්යතො 
ඤාතුංවා දට්ඨංවාපාපුණිතුංවා’’ති? ‘‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතින 
ජීයතිනමීයතිනචවතිනඋපපජ්ජති, නාහංතංගමයනනයලොකස්සඅන්තං 
ඤායතයයංදට්යඨයයංපත්යතයයන්තිවදාමී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතමිදං, භන්යත, 
භගවතා – ‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතින 
උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තංඤායතයයං දට්යඨයයං
පත්යතයයන්ති වදාමී’’’ති. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භන්යත, යරොහිතස්යසොනාමඉසිඅයහොසිංයභොජපුත්යතො 
ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො. තස්ස මය්හං, භන්යත, එවරූයපො ජයවො අයහොසි, 
යසයයථාපි නාම දළ්හධම්මා [දළ්හධම්යමො, අ. නි. 9.38; ම. නි. 1.161 
(සබ්බත්ථ) ටීකා ච යමොග්ගල්ලානබයාකරණං ච ඔයලොයකතබ්බං] 
ධනුග්ගයහො සික්ඛියතො කතහත්යථො කතූපාසයනො ලහුයකන අසයනන
අප්පකසියරන තිරියං තාලච්ඡායං අතිපායතයය. තස්ස මය්හං, භන්යත, 
එවරූයපො පදවීතිහායරො අයහොසි, යසයයථාපි නාම පුරත්ථිමා සමුද්දා
පච්ඡියමො සමුද්යදො. තස්ස මය්හං, භන්යත, එවරූයපන ජයවන
සමන්නාගතස්සඑවරූයපනචපදවීතිහායරන එවරූපංඉච්ඡාගතංඋප්පජ්ජි–
‘අහංගමයනනයලොකස්සඅන්තංපාපුණිස්සාමී’ති.යසොයඛො අහං, භන්යත, 
අඤ්ඤයත්රවඅසිතපීතඛායිතසායිතාඅඤ්ඤත්රඋච්චාරපස්සාවකම්මා අඤ්ඤත්ර
නිද්දාකිලමථපටිවියනොදනා වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී වස්සසතං
ගන්ත්වා අප්පත්වාවයලොකස්ස අන්තංඅන්තරායයවකාලඞ්කයතො. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතමිදං, භන්යත, 
භගවතා – ‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතින
උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තංඤායතයයං දට්යඨයයං
පත්යතයයන්ති වදාමී’’’ති. 
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‘‘‘යත්ථ යඛො, ආවුයසො, න ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න 
උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තංඤායතයයං දට්යඨයයං
පත්යතයය’න්ති වදාමි. න චාහං, ආවුයසො, අප්පත්වාව යලොකස්ස අන්තං
දුක්ඛස්සඅන්තකිරියංවදාමි. අපිචාහං, ආවුයසො, ඉමස්මිංයයවබයාමමත්යත
කයළවයර [කයළබයර (සී. පී.)] සසඤ්ඤම්හි සමනයක යලොකඤ්ච
පඤ්ඤායපමියලොකසමුදයඤ්චයලොකනියරොධඤ්ච යලොකනියරොධගාමිනිඤ්ච
පටිපද’’න්ති. 

‘‘ගමයනන නපත්තබ්යබො, යලොකස්සන්යතොකුදාචනං; 
නචඅප්පත්වායලොකන්තං, දුක්ඛාඅත්ථිපයමොචනං. 

‘‘තස්මා හයවයලොකවිදූසුයමයධො, 
යලොකන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො; 
යලොකස්සඅන්තංසමිතාවිඤත්වා, 
නාසීසතී [නාසිංසතී(සී.)] යලොකමිමං පරඤ්චා’’ති.පඤ්චමං; 

6. දුතියයරොහිතස්සසුත්තං 

46. අථ යඛො භගවා තස්සා රත්තියා අච්චයයන භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිංයරොහිතස්යසොයදවපුත්යතොඅභික්කන්තායරත්තියා 
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයනාහං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තංඨියතොයඛො, භික්ඛයව, යරොහිතස්යසොයදවපුත්යතොමංඑතදයවොච
–‘යත්ථනුයඛො, භන්යත [සං.නි.1.107], නජායතිනජීයතිනමීයතින
චවති න උපපජ්ජති, සක්කා නු යඛො යසො, භන්යත, ගමයනන යලොකස්ස
අන්යතොඤාතුංවාදට්ඨංවා පාපුණිතුංවා’ති? එවංවුත්යතඅහං, භික්ඛයව, 
යරොහිතස්සං යදවපුත්තං එතදයවොචං – ‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතින
ජීයතිනමීයතිනචවතිනඋපපජ්ජති, නාහංතංගමයනන යලොකස්සඅන්තං
ඤායතයයං දට්යඨයයං පත්යතයයන්ති වදාමී’ති. එවං වුත්යත, භික්ඛයව, 
යරොහිතස්යසො යදවපුත්යතො මං එතදයවොච – ‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, 
භන්යත! යාව සුභාසිතමිදං, භන්යත, භගවතා – යත්ථ යඛො, ආවුයසො, න
ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන
යලොකස්සඅන්තංඤායතයයංදට්යඨයයං පත්යතයයන්තිවදාමි’’’. 

‘‘භූතපුබ්බාහං, භන්යත, යරොහිතස්යසොනාමඉසිඅයහොසිංයභොජපුත්යතො 
ඉද්ධිමා යවහාසඞ්ගයමො. තස්ස මය්හං, භන්යත, එවරූයපො ජයවො අයහොසි, 
යසයයථාපි නාම දළ්හධම්මා ධනුග්ගයහො සික්ඛියතො කතහත්යථො
කතූපාසයනො ලහුයකන අසයනන අප්පකසියරන තිරියං තාලච්ඡායං
අතිපායතයය. තස්ස මය්හං, භන්යත, එවරූයපො පදවීතිහායරො අයහොසි, 
යසයයථාපි නාම පුරත්ථිමා සමුද්දා පච්ඡියමො සමුද්යදො. තස්ස මය්හං, 
භන්යත, එවරූයපන ජයවන සමන්නාගතස්ස එවරූයපන ච පදවීතිහායරන
එවරූපං ඉච්ඡාගතං උප්පජ්ජි – අහං ගමයනන යලොකස්ස අන්තං
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පාපුණිස්සාමී’’ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, අඤ්ඤයත්රව
අසිතපීතඛායිතසායිතා අඤ්ඤත්ර උච්චාරපස්සාවකම්මා අඤ්ඤත්ර
නිද්දාකිලමථපටිවියනොදනා වස්සසතායුයකො වස්සසතජීවී වස්සසතං
ගන්ත්වාඅප්පත්වාවයලොකස්ස අන්තංඅන්තරායයවකාලඞ්කයතො. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතමිදං, භන්යත, 
භගවතා – ‘යත්ථයඛො, ආවුයසො, නජායතිනජීයතිනමීයතිනචවතින
උපපජ්ජති, නාහං තං ගමයනන යලොකස්ස අන්තංඤායතයයං දට්යඨයයං
පත්යතයයන්ති වදාමී’’’ති. එවං වුත්යත අහං, භික්ඛයව, යරොහිතස්සං
යදවපුත්තංඑතදයවොචං– 

‘‘‘යත්ථ යඛො, ආවුයසො, න ජායති න ජීයති න මීයති න චවති න 
උපපජ්ජති, නාහං, තංගමයනනයලොකස්ස අන්තංඤායතයයං දට්යඨයයං
පත්යතයයන්ති වදාමී’ති.න චාහං, ආවුයසො, අප්පත්වාව යලොකස්ස අන්තං
දුක්ඛස්සන්තකිරියං වදාමි. අපි චාහං, ආවුයසො, ඉමස්මිංයයව බයාමමත්යත
කයළවයර සසඤ්ඤම්හි සමනයක යලොකඤ්ච පඤ්ඤායපමි
යලොකසමුදයඤ්ච යලොකනියරොධඤ්ච යලොකනියරොධගාමිනිඤ්ච
පටිපද’’න්ති. 

‘‘ගමයනනනපත්තබ්යබො, යලොකස්සන්යතොකුදාචනං; 
නචඅප්පත්වායලොකන්තං, දුක්ඛාඅත්ථිපයමොචනං. 

‘‘තස්මාහයවයලොකවිදූසුයමයධො, 
යලොකන්තගූවුසිතබ්රහ්මචරියයො; 
යලොකස්සඅන්තංසමිතාවිඤත්වා, 
නාසීසතීයලොකමිමංපරඤ්චා’’ති.ඡට්ඨං; 

7. සුවිදූරසුත්තං 

47. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, සුවිදූරවිදූරානි. කතමානි චත්තාරි? 
නභඤ්ච, භික්ඛයව, පථවීච; ඉදංපඨමංසුවිදූරවිදූයර. ඔරිමඤ්ච, භික්ඛයව, 
තීරං සමුද්දස්ස පාරිමඤ්ච; ඉදං දුතියං සුවිදූරවිදූයර. යයතො ච, භික්ඛයව, 
යවයරොචයනොඅබ්භුයදති යත්ථච අත්ථයමති [අත්ථඞ්ගයමති (සයා.), යවති
(ක.)]; ඉදං තතියං සුවිදූරවිදූයර. සතඤ්ච, භික්ඛයව, ධම්යමො අසතඤ්ච
ධම්යමො; ඉදං චතුත්ථං සුවිදූරවිදූයර. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
සුවිදූරවිදූරානී’’ති. 

[ජා.2.21.414, 448] ‘‘නභඤ්ච දූයරපථවීචදූයර, 
පාරංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 
යයතොචයවයරොචයනොඅබ්භුයදති, 
පභඞ්කයරොයත්ථචඅත්ථයමති; 
තයතොහයවදූරතරංවදන්ති, 
සතඤ්චධම්මංඅසතඤ්චධම්මං. 
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‘‘අබයායියකොයහොතිසතංසමාගයමො, 
යාවාපි [යාවම්පි(සී.සයා.කං.පී.)] තිට්යඨයයතයථවයහොති; 
ඛිප්පඤ්හියවතිඅසතංසමාගයමො, 
තස්මාසතංධම්යමොඅසබ්භිආරකා’’ති.සත්තමං; 

8. විසාඛසුත්තං 

48. එකංසමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා විසායඛො පඤ්චාලපුත්යතො 
[පඤ්චාලිපුත්යතො (සී. සයා. කං. පී.)] උපට්ඨානසාලායං භික්ඛූ ධම්මියා
කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති, යපොරියා
වාචාය විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා පරියාපන්නාය
අනිස්සිතාය. අථයඛොභගවාසායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන 
උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි.නිසජ්ජයඛො භගවාභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘යකො නු යඛො, භික්ඛයව, උපට්ඨානසාලායං භික්ඛූ ධම්මියා කථාය 
සන්දස්යසති සමාදයපති සමුත්යතයජති සම්පහංයසති යපොරියා වාචාය
විස්සට්ඨාය අයනලගලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා පරියාපන්නාය
අනිස්සිතායා’’ති? ‘‘ආයස්මා, භන්යත, විසායඛො පඤ්චාලපුත්යතො
උපට්ඨානසාලායං භික්ඛූ ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය අයනලගලාය
අත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියාපරියාපන්නාය අනිස්සිතායා’’ති. 

අථයඛොභගවාආයස්මන්තංවිසාඛංපඤ්චාලපුත්තංඑතදයවොච–‘‘සාධු 
සාධු, විසාඛ! සාධු යඛො ත්වං, විසාඛ, භික්ඛූ ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි
සමාදයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි යපොරියා වාචාය විස්සට්ඨාය 
අයනලගලායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියාපරියාපන්නායඅනිස්සිතායාති. 

‘‘නාභාසමානංජානන්ති, මිස්සංබායලහිපණ්ඩිතං; 
භාසමානඤ්චජානන්ති, යදයසන්තංඅමතංපදං. 

‘‘භාසයයයජොතයයධම්මං, පග්ගණ්යහඉසිනංධජං; 
සුභාසිතධජාඉසයයො, ධම්යමොහිඉසිනංධයජො’’ති.අට්ඨමං; 

9. විපල්ලාසසුත්තං 

49. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සඤ්ඤාවිපල්ලාසා චිත්තවිපල්ලාසා
දිට්ඨිවිපල්ලාසා. කතයම චත්තායරො? අනිච්යච, භික්ඛයව, නිච්චන්ති
සඤ්ඤාවිපල්ලායසොචිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො; දුක්යඛ, භික්ඛයව, 
සුඛන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො; 
අනත්තනි, භික්ඛයව, අත්තාති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො චිත්තවිපල්ලායසො
දිට්ඨිවිපල්ලායසො; අසුයභ, භික්ඛයව, සුභන්ති සඤ්ඤාවිපල්ලායසො 
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චිත්තවිපල්ලායසො දිට්ඨිවිපල්ලායසො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
සඤ්ඤාවිපල්ලාසා චිත්තවිපල්ලාසාදිට්ඨිවිපල්ලාසා. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, නසඤ්ඤාවිපල්ලාසා නචිත්තවිපල්ලාසා 
නදිට්ඨිවිපල්ලාසා. කතයම චත්තායරො? අනිච්යච, භික්ඛයව, අනිච්චන්ති 
නසඤ්ඤාවිපල්ලායසො නචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො; දුක්යඛ, 
භික්ඛයව, දුක්ඛන්ති නසඤ්ඤාවිපල්ලායසො නචිත්තවිපල්ලායසො
නදිට්ඨිවිපල්ලායසො; අනත්තනි, භික්ඛයව, අනත්තාතිනසඤ්ඤාවිපල්ලායසො
නචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො; අසුයභ, භික්ඛයව, අසුභන්ති
නසඤ්ඤාවිපල්ලායසොනචිත්තවිපල්ලායසො නදිට්ඨිවිපල්ලායසො. ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො නසඤ්ඤාවිපල්ලාසා නචිත්තවිපල්ලාසා
නදිට්ඨිවිපල්ලාසා’’ති. 

‘‘අනිච්යච නිච්චසඤ්ඤයනො, දුක්යඛච සුඛසඤ්ඤයනො; 
අනත්තනිචඅත්තාති, අසුයභසුභසඤ්ඤයනො; 
මිච්ඡාදිට්ඨිහතාසත්තා, ඛිත්තචිත්තාවිසඤ්ඤයනො. 

‘‘යතයයොගයුත්තාමාරස්ස, අයයොගක්යඛමියනොජනා; 
සත්තාගච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතිමරණගාමියනො. 

‘‘යදාචබුද්ධායලොකස්මිං, උප්පජ්ජන්තිපභඞ්කරා; 
යත ඉමං ධම්මං [යතමං ධම්මං (සී. සයා. කං.)] පකායසන්ති, 
දුක්ඛූපසමගාමිනං. 

‘‘යතසංසුත්වානසප්පඤ්ඤා, සචිත්තංපච්චලද්ධායත; 
අනිච්චංඅනිච්චයතොදක්ඛුං, දුක්ඛමද්දක්ඛුදුක්ඛයතො. 

‘‘අනත්තනිඅනත්තාති, අසුභංඅසුභතද්දසුං; 
සම්මාදිට්ඨිසමාදානා, සබ්බංදුක්ඛංඋපච්චගු’’න්ති [පටි.ම.1.236]. 
නවමං; 

10. උපක්කියලසසුත්තං 

50. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව [චූළව. 447], චන්දිමසූරියානං
උපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න
තපන්තිනභාසන්තිනවියරොචන්ති.කතයමචත්තායරො? අබ්භා, භික්ඛයව, 
චන්දිමසූරියානං උපක්කියලසා, යයන උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා 
චන්දිමසූරියානතපන්තිනභාසන්තිනවියරොචන්ති. 

‘‘මහිකා, භික්ඛයව, චන්දිමසූරියානං උපක්කියලසා, යයන 
උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න තපන්ති න භාසන්ති න
වියරොචන්ති. 
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පටුන 

‘‘ධූයමො රයජො, භික්ඛයව, චන්දිමසූරියානං උපක්කියලයසො, යයන 
උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න තපන්ති න භාසන්ති න
වියරොචන්ති. 

‘‘රාහු, භික්ඛයව, අසුරින්යදො චන්දිමසූරියානං උපක්කියලයසො, යයන
උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න තපන්ති න භාසන්ති න
වියරොචන්ති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො චන්දිමසූරියානං
උපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා චන්දිමසූරියා න 
තපන්තිනභාසන්තිනවියරොචන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොයම සමණබ්රාහ්මණානං 
උපක්කියලසා, යයහිඋපක්කියලයසහිඋපක්කිලිට්ඨාඑයකසමණබ්රාහ්මණා
න තපන්ති න භාසන්ති න වියරොචන්ති. කතයම චත්තායරො? සන්ති, 
භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා සුරං පිවන්ති යමරයං, සුරායමරයපානා
අප්පටිවිරතා. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො සමණබ්රාහ්මණානං උපක්කියලයසො, 
යයනඋපක්කියලයසනඋපක්කිලිට්ඨාඑයක සමණබ්රාහ්මණානතපන්තින
භාසන්තිනවියරොචන්ති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයකසමණබ්රාහ්මණායමථුනංධම්මං පටියසවන්ති, 
යමථුනස්මාධම්මාඅප්පටිවිරතා.අයං, භික්ඛයව, දුතියයො සමණබ්රාහ්මණානං
උපක්කියලයසො, යයන උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා එයක
සමණබ්රාහ්මණා නතපන්තිනභාසන්තිනවියරොචන්ති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා ජාතරූපරජතං සාදියන්ති, 
ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා අප්පටිවිරතා. අයං, භික්ඛයව, තතියයො
සමණබ්රාහ්මණානං උපක්කියලයසො, යයනඋපක්කියලයසනඋපක්කිලිට්ඨා
එයකසමණබ්රාහ්මණානතපන්තින භාසන්තිනවියරොචන්ති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, එයක සමණබ්රාහ්මණා මිච්ඡාජීයවන ජීවන්ති, 
මිච්ඡාජීවා අප්පටිවිරතා. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො සමණබ්රාහ්මණානං
උපක්කියලයසො, යයන උපක්කියලයසන උපක්කිලිට්ඨා එයක
සමණබ්රාහ්මණා න තපන්ති න භාසන්ති න වියරොචන්ති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො සමණබ්රාහ්මණානං උපක්කියලසා, යයහි
උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨා එයක සමණබ්රාහ්මණා න තපන්ති න
භාසන්තිනවියරොචන්තී’’ති. 

‘‘රාගයදොසපරික්කිට්ඨා, එයකසමණබ්රාහ්මණා; 
අවිජ්ජානිවුතායපොසා, පියරූපාභිනන්දියනො. 

‘‘සුරං පිවන්තියමරයං, පටියසවන්ති යමථුනං; 
රජතං ජාතරූපඤ්ච, සාදියන්තිඅවිද්දසූ; 
මිච්ඡාජීයවනජීවන්ති, එයකසමණබ්රාහ්මණා. 
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‘‘එයත උපක්කියලසාවුත්තා, බුද්යධනාදිච්චබන්ධුනා; 
යයහි උපක්කියලයසහි [උපක්කිලිට්ඨා (සී. පී.)], එයක
සමණබ්රාහ්මණා; 
නතපන්තිනභාසන්ති, අසුද්ධාසරජාමගා. 

‘‘අන්ධකායරනඔනද්ධා, තණ්හාදාසාසයනත්තිකා; 
වඩ්යඪන්තික සිංයඝොරං, ආදියන්තිපුනබ්භව’’න්ති.දසමං; 

යරොහිතස්සවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සමාධිපඤ්හාද්යවයකොධා, යරොහිතස්සාපයරදුයව; 
සුවිදූරවිසාඛවිපල්ලාසා, උපක්කියලයසනයතදසාති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. පුඤ්ඤාභිසන්දවග්යගො 

1. පඨමපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

51. සාවත්ථිනිදානං. චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා
කුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග්ගසංවත්තනිකා
ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතාය සුඛායසංවත්තන්ති.කතයමචත්තායරො? 
යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු චීවරං පරිභුඤ්ජමායනො අප්පමාණං යචයතොසමාධිං
උපසම්පජ්ජවිහරති, අප්පමායණොතස්ස පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො සග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨාය
කන්තාය මනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජමායනො අප්පමාණං 
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති, අප්පමායණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො
සග්ගසංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතාය සුඛායසංවත්තති. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු යසනාසනං පරිභුඤ්ජමායනො අප්පමාණං
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති, අප්පමායණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො
සග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං 
පරිභුඤ්ජමායනො අප්පමාණං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති, 
අප්පමායණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො 
යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකොසග්ගසංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තායමනාපාය
හිතායසුඛායසංවත්තති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුඤ්ඤාභිසන්දා
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කුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග්ගසංවත්තනිකා
ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තන්ති. 

‘‘ඉයමහි ච පන, භික්ඛයව, චතූහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි
සමන්නාගතස්ස අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං ගයහතුං 
[ගයණතුං (ක.)] – ‘එත්තයකො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො සග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨාය
කන්තාය මනාපාය හිතාය සුඛාය සංවත්තතී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො 
[අසඞ්යඛයයයො (සී. සයා. කං. පී.)] අප්පයමයයයො
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛ්යං [සඞ්ඛං(සී. සයා.කං.පී.)] ගච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද න සුකරං උදකස්ස පමාණං 
ගයහතුං – ‘එත්තකානි උදකාළ්හකානීති වා, එත්තකානි
උදකාළ්හකසතානීතිවා, එත්තකානි උදකාළ්හකසහස්සානීතිවා, එත්තකානි
උදකාළ්හකසතසහස්සානීති වා’, අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො
මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉයමහි චතූහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි සමන්නාගතස්ස 
අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං ගයහතුං – ‘එත්තයකො
පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො
සුඛවිපායකොසග්ගසංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තාය මනාපායහිතායසුඛාය
සංවත්තතී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො 
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛයංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘මයහොදධිංඅපරිමිතංමහාසරං, 
බහුයභරවංරතනවරානමාලයං [රතනගණානමාලයං (සී.සයා. කං.
පී.)]; 
නජ්යජො යථා නරගණසඞ්ඝයසවිතා [මච්ඡගණසංඝයසවිතා (සයා.
කං.)], 
පුථූ සවන්තීඋපයන්තිසාගරං. 

‘‘එවංනරංඅන්නදපානවත්ථදං [අන්නපානවත්ථං (ක.)], 
යසයයානිසජ්ජත්ථරණස්සදායකං; 
පුඤ්ඤස්සධාරාඋපයන්තිපණ්ඩිතං, 
නජ්යජොයථාවාරිවහාවසාගර’’න්ති.පඨමං; 

2. දුතියපුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

52. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා
සුඛස්සාහාරායසොවග්ගිකාසුඛවිපාකා සග්ගසංවත්තනිකාඉට්ඨායකන්තාය
මනාපාය හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො බුද්යධ අයවච්චප්පසායදන සමන්නාගයතො යහොති – ‘ඉතිපි
යසො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
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යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා’ති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො සග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨාය
කන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නාගයතො යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භගවතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො
විඤ්ඤූහී’ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො සග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨාය
කන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නාගයතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, 
උජප්පටිපන්යනො භගවයතො සාවකසඞ්යඝො, ඤායප්පටිපන්යනො භගවයතො
සාවකසඞ්යඝො, සාමීචිප්පටිපන්යනොභගවයතො සාවකසඞ්යඝො, යදිදංචත්තාරි
පුරිසයුගානිඅට්ඨපුරිසපුග්ගලා, එසභගවයතොසාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති.අයං, භික්ඛයව, තතියයොපුඤ්ඤාභිසන්යදො
කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො 
සග්ගසංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තායමනාපාය හිතායසුඛායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි
සමන්නාගයතො යහොති අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අසබයලහි අකම්මායසහි 
භුජිස්යසහි විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි. අයං, 
භික්ඛයව, චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො
යසොවග්ගියකොසුඛවිපායකොසග්ගසංවත්තනියකො ඉට්ඨායකන්තායමනාපාය
හිතායසුඛායසංවත්තති. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපුඤ්ඤාභිසන්දා
කුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග්ගසංවත්තනිකා
ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය සංවත්තන්තී’’ති. 

[අ.නි.5.47] ‘‘යස්ස සද්ධාතථාගයත, අචලාසුප්පතිට්ඨිතා; 
සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංපසංසිතං. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජභූතඤ්චදස්සනං; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

‘‘තස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්යජථයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති.දුතියං; 
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3. පඨමසංවාසසුත්තං 

53. එකං සමයං භගවා අන්තරා ච මධුරං අන්තරා ච යවරඤ්ජං 
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො යහොති. සම්බහුලාපි යඛො ගහපතී ච
ගහපතානියයො ච අන්තරා ච මධුරං අන්තරා ච යවරඤ්ජං
අද්ධානමග්ගප්පටිපන්නා යහොන්ති. අථ යඛො භගවා මග්ගා ඔක්කම්ම
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල ( ) [(පඤ්ඤත්යත ආසයන) (පී. ක.)] නිසීදි.
අද්දසංසු යඛො ගහපතී ච ගහපතානියයො ච භගවන්තං අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයල නිසින්නං. දිස්වා යයන භගවා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යනයඛො යතගහපතීචගහපතානියයොචභගවාඑතදයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, ගහපතයයො, සංවාසා.කතයමචත්තායරො? ඡයවොඡවාය
සද්ධිං සංවසති, ඡයවොයදවියාසද්ධිංසංවසති, යදයවොඡවායසද්ධිංසංවසති, 
යදයවොයදවියාසද්ධිං සංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, ඡයවොඡවායසද්ධිංසංවසති? ඉධ, ගහපතයයො, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතී අදින්නාදායී කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීදුස්සීයලොපාපධම්යමොමච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන 
යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති අක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; 
භරියාපිස්ස යහොති පාණාතිපාතිනී අදින්නාදායිනී කායමසුමිච්ඡාචාරිනී
මුසාවාදිනී සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායිනී දුස්සීලා පාපධම්මා
මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අක්යකොසිකපරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, ගහපතයයො, ඡයවො
ඡවාය සද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, ඡයවොයදවියාසද්ධිං සංවසති? ඉධ, ගහපතයයො, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතී අදින්නාදායී කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීදුස්සීයලොපාපධම්යමොමච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන 
යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති අක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; 
භරියා ඛ්වස්ස යහොති පාණාතිපාතා පටිවිරතා අදින්නාදානා පටිවිරතා
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා මුසාවාදා පටිවිරතා
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා සීලවතී කලයාණධම්මා 
විගතමලමච්යඡයරනයචතසාඅගාරංඅජ්ඣාවසතිඅනක්යකොසිකපරිභාසිකා 
සමණබ්රාහ්මණානං.එවංයඛො, ගහපතයයො, ඡයවොයදවියාසද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, යදයවොඡවායසද්ධිංසංවසති? ඉධ, ගහපතයයො, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාදානා පටිවිරයතො
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො මුසාවාදා පටිවිරයතො
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො සීලවා කලයාණධම්යමො 
විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; භරියා ඛ්වස්ස යහොති



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

51 

පටුන 

පාණාතිපාතිනී…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායිනී දුස්සීලා පාපධම්මා 
මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අක්යකොසිකපරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, ගහපතයයො, යදයවො
ඡවායසද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, ගහපතයයො, යදයවො යදවියා සද්ධිං සංවසති? ඉධ, 
ගහපතයයො, සාමියකො යහොති පාණාතිපාතා පටිවිරයතො…යප.… සීලවා
කලයාණධම්යමො විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; භරියාපිස්ස යහොති
පාණාතිපාතා පටිවිරතා…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා
සීලවතී කලයාණධම්මා විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසිකපරිභාසිකාසමණබ්රාහ්මණානං.එවං යඛො, ගහපතයයො, යදයවො
යදවියාසද්ධිංසංවසති.ඉයම යඛො, ගහපතයයො, චත්තායරොසංවාසා’’ති. 

‘‘උයභොචයහොන්තිදුස්සීලා, කදරියාපරිභාසකා; 
යත යහොන්තිජානිපතයයො, ඡවාසංවාසමාගතා. 

‘‘සාමියකො යහොතිදුස්සීයලො, කදරියයො පරිභාසයකො; 
භරියාසීලවතීයහොති, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
සාපියදවීසංවසති, ඡයවනපතිනාසහ. 

‘‘සාමියකොසීලවායහොති, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡයරො; 
භරියායහොතිදුස්සීලා, කදරියාපරිභාසිකා; 
සාපිඡවාසංවසති, යදයවනපතිනාසහ. 

‘‘උයභොසද්ධාවදඤ්ඤූච, සඤ්ඤතාධම්මජීවියනො; 
යතයහොන්තිජානිපතයයො, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා. 

‘‘අත්ථාසංපචුරායහොන්ති, ඵාසුකං [ඵාසත්තං (සී.), වාසත්ථං(පී.)] 
උපජායති; 
අමිත්තාදුම්මනායහොන්ති, උභින්නංසමසීලිනං. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, සමසීලබ්බතාඋයභො; 
නන්දියනොයදවයලොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති.තතියං; 

4. දුතියසංවාසසුත්තං 

54. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සංවාසා. කතයම චත්තායරො? ඡයවො
ඡවාය සද්ධිංසංවසති, ඡයවො යදවියාසද්ධිං සංවසති, යදයවො ඡවායසද්ධිං
සංවසති, යදයවොයදවියා සද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ඡයවො ඡවාය සද්ධිං සංවසති. ඉධ, භික්ඛයව, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතී අදින්නාදායී කායමසුමිච්ඡාචාරී මුසාවාදී
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පිසුණවායචො ඵරුසවායචො සම්ඵප්පලාපී අභිජ්ඣාලු බයාපන්නචිත්යතො
මිච්ඡාදිට්ඨියකො දුස්සීයලො පාපධම්යමො මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා
අගාරං අජ්ඣාවසති අක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; 
භරියාපිස්ස යහොති පාණාතිපාතිනී අදින්නාදායිනී කායමසුමිච්ඡාචාරිනී
මුසාවාදිනී පිසුණවාචා ඵරුසවාචා සම්ඵප්පලාපිනී අභිජ්ඣාලුනී
බයාපන්නචිත්තා මිච්ඡාදිට්ඨිකා දුස්සීලා පාපධම්මා
මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති 
අක්යකොසිකපරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, ඡයවො
ඡවායසද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ඡයවො යදවියා සද්ධිං සංවසති? ඉධ, භික්ඛයව, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතී…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨියකො දුස්සීයලො
පාපධම්යමො මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; භරියා ඛ්වස්ස යහොති
පාණාතිපාතාපටිවිරතාඅදින්නාදානාපටිවිරතාකායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා
මුසාවාදා පටිවිරතා පිසුණාය වාචාය පටිවිරතා ඵරුසාය වාචාය පටිවිරතා 
සම්ඵප්පලාපා පටිවිරතා අනභිජ්ඣාලුනී අබයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨිකා
සීලවතී කලයාණධම්මා විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසිකපරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, ඡයවො
යදවියාසද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යදයවො ඡවාය සද්ධිං සංවසති? ඉධ, භික්ඛයව, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතා පටිවිරයතො අදින්නාදානා පටිවිරයතො
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො මුසාවාදා පටිවිරයතො පිසුණාය වාචාය
පටිවිරයතො ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො
අනභිජ්ඣාලු අබයාපන්නචිත්යතො සම්මාදිට්ඨියකො සීලවා කලයාණධම්යමො 
විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; භරියා ඛ්වස්ස යහොති
පාණාතිපාතිනී…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨිකා දුස්සීලා පාපධම්මා
මච්යඡරමලපරියුට්ඨියතන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අක්යකොසිකපරිභාසිකා සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, යදයවො
ඡවායසද්ධිංසංවසති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යදයවො යදවියා සද්ධිං සංවසති? ඉධ, භික්ඛයව, 
සාමියකො යහොති පාණාතිපාතා පටිවිරයතො…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො සීලවා
කලයාණධම්යමො විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති
අනක්යකොසකපරිභාසයකො සමණබ්රාහ්මණානං; භරියාපිස්ස යහොති
පාණාතිපාතා පටිවිරතා…යප.… සම්මාදිට්ඨිකා සීලවතී කලයාණධම්මා
විගතමලමච්යඡයරනයචතසාඅගාරංඅජ්ඣාවසතිඅනක්යකොසිකපරිභාසිකා 
සමණබ්රාහ්මණානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, යදයවො යදවියා සද්ධිං සංවසති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොසංවාසා’’ති. 
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‘‘උයභොචයහොන්තිදුස්සීලා, කදරියාපරිභාසකා; 
යත යහොන්තිජානිපතයයො, ඡවාසංවාසමාගතා. 

‘‘සාමියකො යහොතිදුස්සීයලො, කදරියයො පරිභාසයකො; 
භරියාසීලවතීයහොති, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
සාපියදවීසංවසති, ඡයවනපතිනාසහ. 

‘‘සාමියකොසීලවායහොති, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡයරො; 
භරියායහොතිදුස්සීලා, කදරියාපරිභාසිකා; 
සාපිඡවාසංවසති, යදයවනපතිනාසහ. 

‘‘උයභොසද්ධාවදඤ්ඤූච, සඤ්ඤතාධම්මජීවියනො; 
යතයහොන්තිජානිපතයයො, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා. 

‘‘අත්ථාසංපචුරායහොන්ති, ඵාසුකංඋපජායති; 
අමිත්තා දුම්මනායහොන්ති, උභින්නං සමසීලිනං. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, සමසීලබ්බතාඋයභො; 
නන්දියනොයදවයලොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති.චතුත්ථං; 

5. පඨමසමජීවීසුත්තං 

55. එවං යමසුතං –එකංසමයංභගවා භග්යගසුවිහරතිසුසුමාරගියර 
[සුංසුමාරගියර (සී.සයා.කං. පී.)] යභසකළාවයන [යභසකලාවයන (සී.පී.
ක.)] මිගදායය. අථ යඛො භගවා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යයන නකුලපිතුයනො ගහපතිස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
නකුලපිතා ච ගහපති නකුලමාතා ච ගහපතානී යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො නකුලපිතා ගහපති භගවන්තං 
එතදයවොච– 

‘‘යයතොයම, භන්යත, නකුලමාතාගහපතානීදහරස්යසවදහරාආනීතා, 
නාභිජානාමි නකුලමාතරං ගහපතානිං මනසාපි අතිචරිතා, කුයතො පන
කායයන! ඉච්යඡයයාම මයං, භන්යත, දිට්යඨ යචවධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං
පස්සිතුං අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතු’’න්ති.නකුලමාතාපි යඛො
ගහපතානී භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යයතොහං, භන්යත, නකුලපිතුයනො
ගහපතිස්ස දහරස්යසව දහරා ආනීතා, නාභිජානාමි නකුලපිතරං ගහපතිං
මනසාපි අතිචරිතා, කුයතොපනකායයන!ඉච්යඡයයාමමයං, භන්යත, දිට්යඨ 
යචව ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං 
පස්සිතු’’න්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

54 

පටුන 

‘‘ආකඞ්යඛයයං යච, ගහපතයයො, උයභො ජානිපතයයො දිට්යඨ යචව
ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං 
උයභොව [උයභොච (සී.පී.)] අස්සු සමසද්ධාසමසීලාසමචාගාසමපඤ්ඤා, 
යත දිට්යඨ යචව ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සන්ති අභිසම්පරායඤ්ච
අඤ්ඤමඤ්ඤංපස්සන්තී’’ති [පස්සිස්සන්තීති(ක.)]. 

‘‘උයභොසද්ධාවදඤ්ඤූච, සඤ්ඤතාධම්මජීවියනො; 
යතයහොන්තිජානිපතයයො, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා. 

‘‘අත්ථාසංපචුරායහොන්ති, ඵාසුකංඋපජායති; 
අමිත්තාදුම්මනායහොන්ති, උභින්නංසමසීලිනං. 

‘‘ඉධ ධම්මංචරිත්වාන, සමසීලබ්බතාඋයභො; 
නන්දියනොයදවයලොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති.පඤ්චමං; 

6. දුතියසමජීවීසුත්තං 

56. ‘‘ආකඞ්යඛයයං යච, භික්ඛයව, උයභො ජානිපතයයො දිට්යඨ යචව 
ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සිතුං
උයභොව අස්සු සමසද්ධා සමසීලා සමචාගා සමපඤ්ඤා, යත දිට්යඨ යචව
ධම්යම අඤ්ඤමඤ්ඤං පස්සන්ති අභිසම්පරායඤ්ච අඤ්ඤමඤ්ඤං
පස්සන්තී’’ති. 

‘‘උයභොසද්ධාවදඤ්ඤූච, සඤ්ඤතාධම්මජීවියනො; 
යතයහොන්තිජානිපතයයො, අඤ්ඤමඤ්ඤංපියංවදා. 

‘‘අත්ථාසංපචුරායහොන්ති, ඵාසුකංඋපජායති; 
අමිත්තාදුම්මනායහොන්ති, උභින්නංසමසීලිනං. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, සමසීලබ්බතාඋයභො; 
නන්දියනොයදවයලොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති.ඡට්ඨං; 

7. සුප්පවාසාසුත්තං 

57. එකං සමයංභගවායකොලියයසුවිහරති පජ්ජනිකං [සජ්ජයනලං(සී.
පී.), පජ්ජයනලං (සයා.කං.)] නාම යකොලියානංනිගයමො. අථ යඛො භගවා
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන සුප්පවාසාය
යකොලියධීතුයා නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයන නිසීදි. අථ යඛො සුප්පවාසා යකොලියධීතා භගවන්තං පණීයතන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
සුප්පවාසා යකොලියධීතා භගවන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොසුප්පවාසංයකොලියධීතරංභගවාඑතදයවොච
– 
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‘‘යභොජනං, සුප්පවායස, යදන්තී අරියසාවිකා පටිග්ගාහකානං චත්තාරි
ඨානානියදති.කතමානිචත්තාරි? ආයුංයදති, වණ්ණංයදති, සුඛංයදති, බලං
යදති.ආයුංයඛොපනදත්වාආයුස්සභාගිනීයහොතිදිබ්බස්සවා මානුසස්සවා.
වණ්ණං දත්වා වණ්ණස්ස භාගිනී යහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා. සුඛං
දත්වාසුඛස්සභාගිනීයහොතිදිබ්බස්සවාමානුසස්සවා.බලංදත්වාබලස්ස 
භාගිනී යහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා. යභොජනං, සුප්පවායස, යදන්තී
අරියසාවිකා පටිග්ගාහකානංඉමානිචත්තාරිඨානානියදතී’’ති. 

‘‘සුසඞ්ඛතංයභොජනංයාදදාති, 
සුචිංපණීතං [සුපණීතං(ක.)] රසසා උයපතං; 
සාදක්ඛිණාඋජ්ජගයතසුදින්නා, 
චරණූපපන්යනසුමහග්ගයතසු; 
පුඤ්යඤනපුඤ්ඤංසංසන්දමානා, 
මහප්ඵලා යලොකවිදූනවණ්ණිතා. 

‘‘එතාදිසංයඤ්ඤමනුස්සරන්තා, 
යයයවදජාතාවිචරන්තියලොයක; 
වියනයයමච්යඡරමලංසමූලං, 
අනින්දිතාසග්ගමුයපන්තිඨාන’’න්ති.සත්තමං; 

8. සුදත්තසුත්තං 

58. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො අනාථපිණ්ඩිකංගහපතිංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘යභොජනං, ගහපති, දදමායනො අරියසාවයකො පටිග්ගාහකානං චත්තාරි
ඨානානියදති.කතමානිචත්තාරි? ආයුං යදති, වණ්ණංයදති, සුඛංයදති, බලං
යදති.ආයුංයඛොපනදත්වා ආයුස්සභාගීයහොතිදිබ්බස්සවාමානුසස්සවා.
වණ්ණංදත්වා…සුඛංදත්වා…බලං දත්වාබලස්සභාගීයහොතිදිබ්බස්සවා
මානුසස්ස වා. යභොජනං, ගහපති, දදමායනො අරියසාවයකො පටිග්ගාහකානං
ඉමානිචත්තාරිඨානානියදතී’’ති. 

[මහාව.282] ‘‘යයොසඤ්ඤතානං පරදත්තයභොජිනං, 
කායලනසක්කච්චදදාතියභොජනං; 
චත්තාරිඨානානිඅනුප්පයවච්ඡති, 
ආයුඤ්චවණ්ණඤ්චසුඛංබලඤ්ච. 

‘‘යසොආයුදායීවණ්ණදායී [යසොආයුදායීබලදායී(සී. පී.), ආයුදායී
බලදායී(සයා.කං.)], සුඛංබලංදයදො [සුඛං වණ්ණංදයදො(සී.සයා.
කං.පී.), සුඛබලදයදො(ක.)] නයරො; 
දීඝායුයසවායහොති, යත්ථයත්ථූපපජ්ජතී’’ති.අට්ඨමං; 
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9. යභොජනසුත්තං 

59. ‘‘යභොජනං, භික්ඛයව, දදමායනොදායයකො පටිග්ගාහකානංචත්තාරි
ඨානානියදති.කතමානිචත්තාරි? ආයුංයදති, වණ්ණංයදති, සුඛංයදති, බලං
යදති.ආයුංයඛොපනදත්වාආයුස්සභාගීයහොතිදිබ්බස්සවාමානුසස්ස වා.
වණ්ණංදත්වා…සුඛංදත්වා…බලංදත්වාබලස්සභාගීයහොතිදිබ්බස්සවා 
මානුසස්ස වා. යභොජනං, භික්ඛයව, දදමායනො දායයකො පටිග්ගාහකානං
ඉමානිචත්තාරිඨානානි යදතී’’ති. 

[මහාව.282] ‘‘යයොසඤ්ඤතානං පරදත්තයභොජිනං, 
කායලනසක්කච්චදදාතියභොජනං; 
චත්තාරිඨානානිඅනුප්පයවච්ඡති, 
ආයුඤ්චවණ්ණඤ්චසුඛංබලඤ්ච. 

‘‘යසොආයුදායීවණ්ණදායී, සුඛංබලංදයදොනයරො; 
දීඝායුයසවායහොති, යත්ථයත්ථූපපජ්ජතී’’ති.නවමං; 

10. ගිහිසාමීචිසුත්තං 

60. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං ගහපතිංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො, ගහපති, ධම්යමහි සමන්නාගයතො අරියසාවයකො 
ගිහිසාමීචිපටිපදං පටිපන්යනො යහොති යයසොපටිලාභිනිං සග්ගසංවත්තනිකං.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨියතො
යහොති චීවයරන, භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨියතො යහොති පිණ්ඩපායතන, 
භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨියතො යහොති යසනාසයනන, භික්ඛුසඞ්ඝං
පච්චුපට්ඨියතො යහොති ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. ඉයමහි යඛො, 
ගහපති, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො අරියසාවයකො ගිහිසාමීචිපටිපදං
පටිපන්යනොයහොතියයසොපටිලාභිනිං සග්ගසංවත්තනික’’න්ති. 

‘‘ගිහිසාමීචිපටිපදං, පටිපජ්ජන්තිපණ්ඩිතා; 
සම්මග්ගයතසීලවන්යත, චීවයරනඋපට්ඨිතා. 

පිණ්ඩපාතසයයනන, ගිලානප්පච්චයයනච; 
යතසංදිවාචරත්යතොච, සදාපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති; 
සග්ගඤ්ච කමතිට්ඨානං [සග්ගඤ්ච සප්පතිට්ඨානං (ක.)], කම්මං
කත්වානභද්දක’’න්ති.දසමං; 

පුඤ්ඤාභිසන්දවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවපුඤ්ඤාභිසන්දාද්යවච, සංවාසාසමජීවියනො; 
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සුප්පවාසාසුදත්යතොච, යභොජනංගිහිසාමිචීති. 

(7) 2. පත්තකම්මවග්යගො 

1. පත්තකම්මසුත්තං 

61. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකංගහපතිංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, ගහපති, ධම්මා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා දුල්ලභා
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? යභොගායම උප්පජ්ජන්තුසහධම්යමනාති, 
අයංපඨයමොධම්යමොඉට්යඨො කන්යතො මනායපොදුල්ලයභොයලොකස්මිං. 

‘‘යභොයග ලද්ධා සහධම්යමන යයසො යම ආගච්ඡතු සහ ඤාතීහි සහ 
උපජ්ඣායයහීති, අයංදුතියයොධම්යමොඉට්යඨොකන්යතොමනායපොදුල්ලයභො
යලොකස්මිං. 

‘‘යභොයග ලද්ධා සහධම්යමන යසං ලද්ධා සහ ඤාතීහි සහ
උපජ්ඣායයහි චිරංජීවාමිදීඝමායුංපායලමීති, අයංතතියයොධම්යමොඉට්යඨො
කන්යතොමනායපොදුල්ලයභො යලොකස්මිං. 

‘‘යභොයග ලද්ධා සහධම්යමන යසං ලද්ධා සහ ඤාතීහි සහ
උපජ්ඣායයහි චිරංජීවිත්වාදීඝමායුංපායලත්වාකායස්සයභදාපරංමරණා
සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජාමීති, අයං චතුත්යථො ධම්යමො ඉට්යඨො
කන්යතො මනායපො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. ඉයම යඛො, ගහපති, චත්තායරො
ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාදුල්ලභායලොකස්මිං. 

‘‘ඉයමසං යඛො, ගහපති, චතුන්නං ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං
මනාපානං දුල්ලභානං යලොකස්මිං චත්තායරො ධම්මා පටිලාභාය
සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? සද්ධාසම්පදා, සීලසම්පදා, චාගසම්පදා, 
පඤ්ඤාසම්පදා. 

‘‘කතමා ච, ගහපති, සද්ධාසම්පදා? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකොසද්යධො
යහොති, සද්දහති තථාගතස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භගවා අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථි, සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භගවා’ති. අයං වුච්චති, 
ගහපති, සද්ධාසම්පදා. 

‘‘කතමා ච, ගහපති, සීලසම්පදා? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා
පටිවිරයතොයහොති.අයංවුච්චති, ගහපති, සීලසම්පදා. 
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‘‘කතමා ච, ගහපති, චාගසම්පදා? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො 
විගතමලමච්යඡයරන යචතසා අගාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචායගො පයතපාණි 
යවොසග්ගරයතො යාචයයොයගො දානසංවිභාගරයතො. අයං වුච්චති, ගහපති, 
චාගසම්පදා. 

‘‘කතමා ච, ගහපති, පඤ්ඤාසම්පදා? අභිජ්ඣාවිසමයලොභාභිභූයතන, 
ගහපති, යචතසාවිහරන්යතොඅකිච්චං කයරොති, කිච්චංඅපරායධති.අකිච්චං
කයරොන්යතො කිච්චං අපරායධන්යතො යසා ච සුඛා ච ධංසති.
බයාපාදාභිභූයතන, ගහපති, යචතසා විහරන්යතො අකිච්චං කයරොති, කිච්චං 
අපරායධති. අකිච්චං කයරොන්යතො කිච්චං අපරායධන්යතො යසා ච සුඛා ච
ධංසති. ථිනමිද්ධාභිභූයතන, ගහපති, යචතසාවිහරන්යතො අකිච්චංකයරොති
කිච්චං අපරායධති. අකිච්චං කයරොන්යතො කිච්චං අපරායධන්යතො යසා ච
සුඛා ච ධංසති. උද්ධච්චකුක්කුච්චාභිභූයතන, ගහපති, යචතසා විහරන්යතො
අකිච්චං කයරොති, කිච්චං අපරායධති. අකිච්චං කයරොන්යතො කිච්චං
අපරායධන්යතොයසාචසුඛාචධංසති. විචිකිච්ඡාභිභූයතන, ගහපති, යචතසා
විහරන්යතො අකිච්චං කයරොති, කිච්චං අපරායධති. අකිච්චං කයරොන්යතො
කිච්චංඅපරායධන්යතොයසාචසුඛාචධංසති. 

‘‘සයඛොයසො, ගහපති, අරියසාවයකොඅභිජ්ඣාවිසමයලොයභොචිත්තස්ස 
උපක්කියලයසොති, ඉති විදිත්වා අභිජ්ඣාවිසමයලොභං චිත්තස්ස
උපක්කියලසංපජහති. බයාපායදොචිත්තස්සඋපක්කියලයසොති, ඉතිවිදිත්වා
බයාපාදං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති. ථිනමිද්ධං චිත්තස්ස
උපක්කියලයසොති, ඉතිවිදිත්වාථිනමිද්ධං චිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහති.
උද්ධච්චකුක්කුච්චං චිත්තස්ස උපක්කියලයසොති, ඉති විදිත්වා
උද්ධච්චකුක්කුච්චං චිත්තස්ස උපක්කියලසං පජහති. විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස
උපක්කියලයසොති, ඉතිවිදිත්වා විචිකිච්ඡංචිත්තස්සඋපක්කියලසංපජහති. 

‘‘යයතො ච යඛො, ගහපති, අරියසාවකස්ස අභිජ්ඣාවිසමයලොයභො
චිත්තස්ස උපක්කියලයසොති, ඉති විදිත්වා අභිජ්ඣාවිසමයලොයභො චිත්තස්ස
උපක්කියලයසොපහීයනොයහොති.බයාපායදොචිත්තස්ස උපක්කියලයසොති, ඉති
විදිත්වා බයාපායදො චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති. ථිනමිද්ධං
චිත්තස්ස උපක්කියලයසොති, ඉති විදිත්වා ථිනමිද්ධං චිත්තස්ස 
උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං චිත්තස්ස
උපක්කියලයසොති, ඉති විදිත්වා උද්ධච්චකුක්කුච්චං චිත්තස්ස
උපක්කියලයසොපහීයනොයහොති.විචිකිච්ඡා චිත්තස්සඋපක්කියලයසොති, ඉති
විදිත්වා විචිකිච්ඡා චිත්තස්ස උපක්කියලයසො පහීයනො යහොති. අයං වුච්චති, 
ගහපති, අරියසාවයකො මහාපඤ්යඤො පුථුපඤ්යඤො ආපාතදයසො 
[ආපාථදයසො(සී.සයා.කං.පී.)] පඤ්ඤාසම්පන්යනො [හාසපඤ්යඤො(ක.)]. 
අයං වුච්චති, ගහපති, පඤ්ඤාසම්පදා. ඉයමසං යඛො, ගහපති, චතුන්නං
ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං මනාපානං දුල්ලභානං යලොකස්මිං ඉයම
චත්තායරොධම්මාපටිලාභායසංවත්තන්ති. 
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‘‘සයඛොයසො, ගහපති, අරියසාවයකොඋට්ඨානවීරියාධිගයතහියභොයගහි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි චත්තාරි 
පත්තකම්මානිකත්තායහොති.කතමානිචත්තාරි? ඉධගහපති, අරියසාවයකො 
උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි
ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහිඅත්තානංසුයඛතිපීයණතිසම්මාසුඛංපරිහරති.
මාතාපිතයරො සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති.
පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියස සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති.
මිත්තාමච්යච සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති. ඉදමස්ස පඨමං
ඨානගතං යහොතිපත්තගතංආයතනයසොපරිභුත්තං. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි යා තා
යහොන්ති ආපදා අග්ගියතො වා උදකයතො වා රාජයතො වා යචොරයතො වා 
අප්පියයතො වා දායාදයතො [අ. නි. 5.41], තථාරූපාසු ආපදාසු පරියයොධාය 
සංවත්තති. යසොත්ථිං අත්තානං කයරොති. ඉදමස්ස දුතියං ඨානගතං යහොති
පත්තගතංආයතනයසොපරිභුත්තං. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි 
බාහාබලපරිචියතහියසදාවක්ඛිත්යතහිධම්මියකහිධම්මලද්යධහිපඤ්චබලිං
කත්තා යහොති – ඤාතිබලිං, අතිථිබලිං, පුබ්බයපතබලිං, රාජබලිං, 
යදවතාබලිං. ඉදමස්ස තතියං ඨානගතං යහොති පත්තගතං ආයතනයසො
පරිභුත්තං. 

‘‘පුන චපරං, ගහපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි යය යත
සමණබ්රාහ්මණා මදප්පමාදා පටිවිරතා ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨා
එකමත්තානං දයමන්ති, එකමත්තානං සයමන්ති, එකමත්තානං
පරිනිබ්බායපන්ති, තථාරූයපසු සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං
පතිට්ඨායපතියසොවග්ගිකංසුඛවිපාකංසග්ගසංවත්තනිකං. ඉදමස්සචතුත්ථං
ඨානගතංයහොතිපත්තගතංආයතනයසොපරිභුත්තං. 

‘‘සයඛොයසො, ගහපති, අරියසාවයකොඋට්ඨානවීරියාධිගයතහියභොයගහි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි ඉමානි
චත්තාරි පත්තකම්මානි කත්තා යහොති. යස්ස කස්සචි, ගහපති, අඤ්ඤත්ර
ඉයමහි චතූහි පත්තකම්යමහි යභොගා පරික්ඛයං ගච්ඡන්ති, ඉයම වුච්චන්ති, 
ගහපති, යභොගා අට්ඨානගතා අපත්තගතා අනායතනයසො පරිභුත්තා. යස්ස
කස්සචි, ගහපති, ඉයමහිචතූහිපත්තකම්යමහි යභොගාපරික්ඛයංගච්ඡන්ති, 
ඉයම වුච්චන්ති, ගහපති, යභොගා ඨානගතා පත්තගතා ආයතනයසො 
පරිභුත්තා’’ති. 

‘‘භුත්තා යභොගා භතා භච්චා [ගතා භූතා (ක.) භ ා භච්චා (සයා.
කං.)], විතිණ්ණාආපදාසුයම; 
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උද්ධග්ගාදක්ඛිණාදින්නා, අයථොපඤ්චබලීකතා; 
උපට්ඨිතා සීලවන්යතො, සඤ්ඤතා බ්රහ්මචාරයයො. 

‘‘යදත්ථංයභොගංඉච්යඡයය, පණ්ඩියතොඝරමාවසං; 
යසො යමඅත්යථොඅනුප්පත්යතො, කතං අනනුතාපියං. 

‘‘එතං [එවං(ක.)] අනුස්සරංමච්යචො, අරියධම්යමඨියතොනයරො; 
ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති.පඨමං; 

2. ආනණයසුත්තං 

62. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො අනාථපිණ්ඩිකංගහපතිංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘චත්තාරිමානි, ගහපති, සුඛානි අධිගමනීයානි ගිහිනා කාමයභොගිනා 
කායලන කාලං සමයයන සමයං උපාදාය. කතමානි චත්තාරි? අත්ථිසුඛං, 
යභොගසුඛං, ආනණයසුඛං [අණණසුඛං(සී.සයා.කං.පී.)], අනවජ්ජසුඛං. 

‘‘කතමඤ්ච, ගහපති, අත්ථිසුඛං? ඉධ, ගහපති, කුලපුත්තස්ස යභොගා 
යහොන්ති උට්ඨානවීරියාධිගතා බාහාබලපරිචිතා යසදාවක්ඛිත්තා ධම්මිකා
ධම්මලද්ධා. යසො ‘යභොගා යම අත්ථි උට්ඨානවීරියාධිගතා බාහාබලපරිචිතා 
යසදාවක්ඛිත්තා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා’ති අධිගච්ඡති සුඛං, අධිගච්ඡති
යසොමනස්සං. ඉදංවුච්චති, ගහපති, අත්ථිසුඛං. 

‘‘කතමඤ්ච, ගහපති, යභොගසුඛං? ඉධ, ගහපති, කුලපුත්යතො 
උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි
ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි පරිභුඤ්ජති පුඤ්ඤානි ච කයරොති. යසො
‘උට්ඨානවීරියාධිගයතහි යභොයගහි බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි
ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි පරිභුඤ්ජාමි පුඤ්ඤානි ච කයරොමී’ති අධිගච්ඡති
සුඛං, අධිගච්ඡතියසොමනස්සං.ඉදංවුච්චති, ගහපති, යභොගසුඛං. 

‘‘කතමඤ්ච, ගහපති, ආනණයසුඛං? ඉධ, ගහපති, කුලපුත්යතො න
කස්සචි කිඤ්චිධායරතිඅප්පංවාබහුංවා.යසො ‘නකස්සචිකිඤ්චිධායරමි 
[කිඤ්චි වා යදති (ක.)] අප්පං වා බහුං වා’ති අධිගච්ඡති සුඛං, අධිගච්ඡති
යසොමනස්සං.ඉදංවුච්චති, ගහපති, ආනණයසුඛං. 

‘‘කතමඤ්ච, ගහපති, අනවජ්ජසුඛං? ඉධ, ගහපති, අරියසාවයකො
අනවජ්යජන කායකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, අනවජ්යජන
වචීකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, අනවජ්යජන මයනොකම්යමන 
සමන්නාගයතො යහොති. යසො ‘අනවජ්යජනම්හි කායකම්යමන
සමන්නාගයතො, අනවජ්යජන වචීකම්යමන සමන්නාගයතො, අනවජ්යජන
මයනොකම්යමනසමන්නාගයතො’තිඅධිගච්ඡතිසුඛං, අධිගච්ඡතියසොමනස්සං.



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

61 

පටුන 

ඉදං වුච්චති, ගහපති, අනවජ්ජසුඛං. ඉමානි යඛො, ගහපති, චත්තාරි සුඛානි
අධිගමනීයානි ගිහිනා කාමයභොගිනා කායලන කාලං සමයයන සමයං
උපාදායා’’ති. 

‘‘ආනණයසුඛංඤත්වාන, අයථොඅත්ථිසුඛංපරං; 
භුඤ්ජංයභොගසුඛංමච්යචො, තයතොපඤ්ඤාවිපස්සති. 

‘‘විපස්සමායනොජානාති, උයභොයභොයගසුයමධයසො; 
අනවජ්ජසුඛස්යසතං, කලංනාග්ඝතියසොළසි’’න්ති.දුතියං; 

3. බ්රහ්මසුත්තං 

63. ‘‘සබ්රහ්මකානි, භික්ඛයව [ඉතිවු. 106], තානි කුලානි යයසං
පුත්තානං මාතාපිතයරො අජ්ඣාගායර පූජිතා යහොන්ති. සපුබ්බාචරියකානි, 
භික්ඛයව, තානිකුලානි, යයසංපුත්තානං මාතාපිතයරොඅජ්ඣාගායරපූජිතා
යහොන්ති. සපුබ්බයදවතානි [සපුබ්බයදවානි (සයා. කං.)], භික්ඛයව, තානි
කුලානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො අජ්ඣාගායර පූජිතා යහොන්ති.
සාහුයනයයකානි, භික්ඛයව, තානි කුලානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො 
අජ්ඣාගායරපූජිතා යහොන්ති. 

‘‘බ්රහ්මාති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං [මාතාපිතුන්නං (සී. පී.)] එතං
අධිවචනං. පුබ්බාචරියාති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං.
පුබ්බයදවතාති [පුබ්බයදවාති (සී. සයා. කං.)], භික්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං
අධිවචනං.ආහුයනයයාති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනංඑතංඅධිවචනං.තංකිස්ස
යහතු? බහුකාරා, භික්ඛයව, මාතාපිතයරො, පුත්තානං ආපාදකා යපොසකා
ඉමස්සයලොකස්සදස්යසතායරො’’ති. 

‘‘බ්රහ්මාතිමාතාපිතයරො, පුබ්බාචරියාතිවුච්චයර; 
ආහුයනයයාචපුත්තානං, පජායඅනුකම්පකා. 

‘‘තස්මා හියනනමස්යසයය, සක්කයරයයච පණ්ඩියතො; 
අන්යනනඅථපායනන, වත්යථනසයයනනච; 
උච්ඡාදයනනන්හාපයනන, පාදානංයධොවයනනච. 

‘‘තායනංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 
ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති.තතියං; 

4. නිරයසුත්තං 

64. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය’’ති. 
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‘‘පාණාතිපායතොඅදින්නාදානං, මුසාවායදොචවුච්චති; 
පරදාරගමනඤ්චාපි, නප්පසංසන්තිපණ්ඩිතා’’ති.චතුත්ථං; 

5. රූපසුත්තං 

65. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො, 
යඝොසප්පමායණො යඝොසප්පසන්යනො, ලූඛප්පමායණො ලූඛප්පසන්යනො, 
ධම්මප්පමායණො ධම්මප්පසන්යනො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘යයචරූයපපමාණිංසු [යයචරූයපනපාමිංසු(සී. සයා.කං.පී.)], 
යයචයඝොයසනඅන්වගූ; 
ඡන්දරාගවසූයපතා, නාභිජානන්ති යත ජනා [න යත ජානන්ති තං
ජනා(සී.සයා.කං.පී.)]. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්ච නජානාති, බහිද්ධාචන පස්සති; 
සමන්තාවරයණොබායලො, සයවයඝොයසනවුය්හති. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්චනජානාති, බහිද්ධාචවිපස්සති; 
බහිද්ධාඵලදස්සාවී, යසොපියඝොයසනවුය්හති. 

‘‘අජ්ඣත්තඤ්චපජානාති, බහිද්ධාචවිපස්සති; 
විනීවරණදස්සාවී, නයසොයඝොයසනවුය්හතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. සරාගසුත්තං 

66. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? සරායගො, සයදොයසො, සයමොයහො, සමායනො–
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘සාරත්තා රජනීයයසු, පියරූපාභිනන්දියනො; 
යමොයහනආවුතා [අධමා(සී.සයා.කං. පී.)] සත්තා, බද්ධා [බන්ධා
(ක.)] වඩ්යඪන්ති බන්ධනං. 

‘‘රාගජංයදොසජඤ්චාපි, යමොහජංචාපවිද්දසූ; 
කයරොන්තාකුසලංකම්මං [ධම්මං(ක.)], සවිඝාතංදුඛුෙයං. 

‘‘අවිජ්ජානිවුතායපොසා, අන්ධභූතාඅචක්ඛුකා; 
යථා ධම්මා තථා සන්තා, න තස්යසවන්ති [නස්යසවන්ති (සී.)] 
මඤ්ඤයර’’ති.ඡට්ඨං; 
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7. අහිරාජසුත්තං 

67. එකං සමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයනසාවත්ථියං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු අහිනා 
දට්යඨො කාලඞ්කයතො යහොති. අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භගවා 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භගවන්තං එතදයවොචුං –
‘‘ඉධ, භන්යත, සාවත්ථියං අඤ්ඤතයරො භික්ඛු අහිනා දට්යඨො
කාලඞ්කයතො’’ති. 

‘‘න හි නූන [න හ නූන (සී. සයා. කං. පී.)] යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු
චත්තාරිඅහිරාජකුලානියමත්යතනචිත්යතනඵරි. සයචහියසො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු චත්තාරි අහිරාජකුලානි යමත්යතන චිත්යතන ඵයරයය, න හි යසො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඅහිනාදට්යඨොකාලඞ්කයරයය. 

‘‘කතමානි චත්තාරි? විරූපක්ඛං අහිරාජකුලං, එරාපථං අහිරාජකුලං, 
ඡබයාපුත්තංඅහිරාජකුලං, කණ්හායගොතමකංඅහිරාජකුලං.නහිනූනයසො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඉමානිචත්තාරි අහිරාජකුලානියමත්යතනචිත්යතනඵරි.
සයච හි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමානි චත්තාරි අහිරාජකුලානි යමත්යතන
චිත්යතන ඵයරයය, න හි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු අහිනා දට්යඨො
කාලඞ්කයරයය. 

‘‘අනුජානාමි, භික්ඛයව, ඉමානි චත්තාරි අහිරාජකුලානි යමත්යතන 
චිත්යතනඵරිතුංඅත්තගුත්තියාඅත්තරක්ඛායඅත්තපරිත්තායා’’ති. 

[චූළව.251; ජා.1.2.105පස්සිතබ්බං] ‘‘විරූපක්යඛහියමයමත්තං, 
යමත්තංඑරාපයථහියම; 
ඡබයාපුත්යතහියමයමත්තං, යමත්තංකණ්හායගොතමයකහිච. 

‘‘අපාදයකහි යම යමත්තං, යමත්තං ද්විපාදයකහි [දිපාදයකහි (සී.
සයා.කං.පී.)] යම; 
චතුප්පයදහි යමයමත්තං, යමත්තං බහුප්පයදහියම. 

‘‘මා මං අපාදයකො හිංසි, මා මං හිංසි ද්විපාදයකො [දිපාදයකො (සී.
සයා.කං.පී.)]; 
මාමංචතුප්පයදොහිංසි, මාමංහිංසිබහුප්පයදො. 

‘‘සබ්යබසත්තාසබ්යබපාණා, සබ්යබභූතාචයකවලා; 
සබ්යබ භොනි පස්සන්තු, මා කඤ්චි [කිඤ්චි (සයා. කං. ක.)] 
පාපමාගමා. 

‘‘අප්පමායණො බුද්යධො, අප්පමායණොධම්යමො; 
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අප්පමායණො සඞ්යඝො, පමාණවන්තානි සරීසපානි [සිරිංසපානි (සී.
සයා.කං.පී.)]. 

‘‘අහිවිච්ඡිකාසතපදී, උණ්ණනාභීසරබූමූසිකා; 
කතා යම රක්ඛා කතා යම පරිත්තා [කතං යම පරිත්තං (?)], 
පටික්කමන්තුභූතානි; 
යසොහං නයමො භගවයතො, නයමො සත්තන්නං
සම්මාසම්බුද්ධාන’’න්ති. සත්තමං; 

8. යදවදත්තසුත්තං 

68. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති ගිජ්ඣකූය  පබ්බයත
අචිරපක්කන්යත යදවදත්යත. තත්ර යඛො භගවා යදවදත්තං ආරබ්භ භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘අත්තවධාය, භික්ඛයව [චූළව. 252; සං. නි. 2.184], 
යදවදත්තස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි. පරාභවාය, භික්ඛයව, 
යදවදත්තස්සලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කදලී අත්තවධාය ඵලං යදති, පරාභවාය ඵලං 
යදති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යවළු අත්තවධාය ඵලං යදති, පරාභවාය ඵලං 
යදති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, නයළොඅත්තවධායඵලංයදති, පරාභවායඵලං 
යදති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස 
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදි. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අස්සතරී අත්තවධාය ගබ්භං ගණ්හාති, 
පරාභවාය ගබ්භං ගණ්හාති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අත්තවධාය
යදවදත්තස්ස ලාභසක්කාරසියලොයකො උදපාදි, පරාභවාය යදවදත්තස්ස
ලාභසක්කාරසියලොයකොඋදපාදී’’ති. 

‘‘ඵලං යවකදලිංහන්ති, ඵලංයවළුංඵලං නළං; 
සක්කායරොකාපුරිසංහන්ති, ගබ්යභොඅස්සතරිංයථා’’ති [චූළව.335; 
සං.නි.1.183; 2.184; යනත්ති.90]. අට්ඨමං; 
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9. පධානසුත්තං 

69. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, පධානානි. කතමානි චත්තාරි? 
සංවරප්පධානං, පහානප්පධානං, භාවනාප්පධානං, අනුරක්ඛණාප්පධානං. 
කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සංවරප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅනුප්පන්නානං
පාපකානං අකුසලානංධම්මානංඅනුප්පාදාය ඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියං 
ආරභතිචිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සංවරප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පහානප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
උප්පන්නානං පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං පහානාය ඡන්දං ජයනති
වායමතිවීරියංආරභති චිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
පහානප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, භාවනාප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අනුප්පන්නානංකුසලානංධම්මානංඋප්පාදායඡන්දංජයනතිවායමතිවීරියං
ආරභති චිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, භාවනාප්පධානං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අනුරක්ඛණාප්පධානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, අනුරක්ඛණාප්පධානං.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිපධානානී’’ති. 

‘‘සංවයරොචපහානඤ්ච, භාවනාඅනුරක්ඛණා; 
එයතපධානාචත්තායරො, යදසිතාදිච්චබන්ධුනා; 
යයො හි [යයහි (?)] භික්ඛු ඉධාතාපී, ඛයං දුක්ඛස්ස පාපුයණ’’ති.
නවමං; 

10. අධම්මිකසුත්තං 

70. ‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය රාජායනො අධම්මිකා යහොන්ති, 
රාජායුත්තාපිතස්මිංසමයයඅධම්මිකායහොන්ති.රාජායුත්යතසු අධම්මියකසු
බ්රාහ්මණගහපතිකාපි තස්මිං සමයය අධම්මිකා යහොන්ති. 
බ්රාහ්මණගහපතියකසු අධම්මියකසු යනගමජානපදාපි තස්මිං සමයය
අධම්මිකා යහොන්ති. යනගමජානපයදසු අධම්මියකසු විසමං චන්දිමසූරියා
පරිවත්තන්ති. විසමං චන්දිමසූරියයසුපරිවත්තන්යතසුවිසමංනක්ඛත්තානි
තාරකරූපානි පරිවත්තන්ති. විසමං නක්ඛත්යතසු තාරකරූයපසු
පරිවත්තන්යතසු විසමං රත්තින්දිවා [රත්තිදිවා (ක.)] පරිවත්තන්ති. විසමං
රත්තින්දියවසු පරිවත්තන්යතසු විසමං මාසද්ධමාසා පරිවත්තන්ති. විසමං
මාසද්ධමායසසු පරිවත්තන්යතසුවිසමංඋතුසංවච්ඡරාපරිවත්තන්ති.විසමං
උතුසංවච්ඡයරසු පරිවත්තන්යතසු විසමං වාතා වායන්ති විසමා අපඤ්ජසා. 
විසමං වායතසු වායන්යතසු විසයමසු අපඤ්ජයසසු යදවතා පරිකුපිතා
භවන්ති. යදවතාසු පරිකුපිතාසු යදයවො න සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්ඡති.
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යදයව න සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්ඡන්යත විසමපාකානි [විසමපාකීනි (සී.
සයා.කං.), විසමංපාකානි(ක.)] සස්සානිභවන්ති.විසමපාකානි, භික්ඛයව, 
සස්සානි මනුස්සා පරිභුඤ්ජන්තා අප්පායුකා යහොන්ති දුබ්බණ්ණා ච 
බව්හාබාධා [බහ්වාබාධා(ක.)] ච. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය රාජායනො ධම්මිකා යහොන්ති, රාජායුත්තාපි
තස්මිං සමයය ධම්මිකා යහොන්ති. රාජායුත්යතසු ධම්මියකසු 
බ්රාහ්මණගහපතිකාපි තස්මිං සමයය ධම්මිකා යහොන්ති.
බ්රාහ්මණගහපතියකසු ධම්මියකසුයනගමජානපදාපිතස්මිංසමයයධම්මිකා
යහොන්ති. යනගමජානපයදසු ධම්මියකසු සමං චන්දිමසූරියා පරිවත්තන්ති.
සමං චන්දිමසූරියයසු පරිවත්තන්යතසු සමං නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි
පරිවත්තන්ති. සමං නක්ඛත්යතසු තාරකරූයපසු පරිවත්තන්යතසු සමං
රත්තින්දිවා පරිවත්තන්ති. සමං රත්තින්දියවසු පරිවත්තන්යතසු සමං
මාසද්ධමාසා පරිවත්තන්ති. සමං මාසද්ධමායසසු පරිවත්තන්යතසු සමං
උතුසංවච්ඡරා පරිවත්තන්ති. සමං උතුසංවච්ඡයරසු පරිවත්තන්යතසු සමං
වාතා වායන්තිසමාපඤ්ජසා.සමංවායතසුවායන්යතසුසයමසුපඤ්ජයසසු
යදවතා අපරිකුපිතා භවන්ති. යදවතාසු අපරිකුපිතාසු යදයවො සම්මා ධාරං
අනුප්පයවච්ඡති. යදයව සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්ඡන්යත සමපාකානි
සස්සානි භවන්ති. සමපාකානි, භික්ඛයව, සස්සානි මනුස්සා පරිභුඤ්ජන්තා
දීඝායුකාචයහොන්තිවණ්ණවන්යතොචබලවන්යතොචඅප්පාබාධා චා’’ති. 

‘‘ගුන්නං යචතරමානානං, ජිම්හංගච්ඡති පුඞ්ගයවො; 
සබ්බාතාජිම්හංගච්ඡන්ති, යනත්යතජිම්හංගයතසති. 

‘‘එවයමවංමනුස්යසසු, යයොයහොතියසට්ඨසම්මයතො; 
යසොයචඅධම්මංචරති, පයගවඉතරාපජා; 
සබ්බං රට්ඨංදුක්ඛංයසති, රාජායචයහොති අධම්මියකො. 

‘‘ගුන්නංයචතරමානානං, උජංගච්ඡතිපුඞ්ගයවො; 
සබ්බාතාඋජංගච්ඡන්ති, යනත්යතඋජංගයතසති. 

‘‘එවයමවං මනුස්යසසු, යයොයහොති යසට්ඨසම්මයතො; 
යසොසයච [යසොයචව(සී.පී.), යසොයච (සයා.)] ධම්මංචරති, පයගව
ඉතරාපජා; 
සබ්බං රට්ඨංසුඛංයසති, රාජායචයහොති ධම්මියකො’’ති.දසමං; 

පත්තකම්මවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පත්තකම්මංආනණයයකො [අනණයකො(සී.පී.), අනණයයකො (ක.)], 
සබ්රහ්මනිරයාරූයපනපඤ්චමං; 
සරාගඅහිරාජායදවදත්යතො, පධානංඅධම්මියකනචාති. 
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පටුන 

(8) 3. අපණ්ණකවග්යගො 

1. පධානසුත්තං 

71. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු
අපණ්ණකප්පටිපදං පටිපන්යනො යහොති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති 
ආසවානං ඛයාය. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති, 
බහුස්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, පඤ්ඤවා යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අපණ්ණකප්පටිපදං
පටිපන්යනො යහොති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති ආසවානං ඛයායා’’ති.
පඨමං. 

2. සම්මාදිට්ඨිසුත්තං 

72. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
අපණ්ණකප්පටිපදං පටිපන්යනො යහොති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති
ආසවානං ඛයාය. කතයමහි චතූහි? යනක්ඛම්මවිතක්යකන, 
අබයාපාදවිතක්යකන, අවිහිංසාවිතක්යකන, සම්මාදිට්ඨියා – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අපණ්ණකප්පටිපදං
පටිපන්යනො යහොති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති ආසවානං ඛයායා’’ති.
දුතියං. 

3. සප්පුරිසසුත්තං 

73. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො අසප්පුරියසො
යවදිතබ්යබො. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො යයො යහොති
පරස්සඅවණ්යණොතංඅපුට්යඨොපිපාතුකයරොති, යකොපනවායදොපුට්ඨස්ස!
පුට්යඨො යඛො පන පඤ්හාභිනීයතො අහායපත්වා අලම්බිත්වා පරිපූරං
විත්ථායරන පරස්ස අවණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, 
අසප්පුරියසොඅයංභවන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො යයො යහොති පරස්ස වණ්යණොතං
පුට්යඨොපිනපාතුකයරොති, යකොපනවායදො අපුට්ඨස්ස! පුට්යඨොයඛොපන 
පඤ්හාභිනීයතොහායපත්වාලම්බිත්වාඅපරිපූරංඅවිත්ථායරනපරස්සවණ්ණං
භාසිතා යහොති.යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසොඅයංභවන්ති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසොයයොයහොතිඅත්තයනොඅවණ්යණො
තං පුට්යඨොපිනපාතුකයරොති, යකොපනවායදොඅපුට්ඨස්ස!පුට්යඨොයඛොපන
පඤ්හාභිනීයතො හායපත්වා ලම්බිත්වා අපරිපූරං අවිත්ථායරන අත්තයනො
අවණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො අයං
භවන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො යයො යහොති අත්තයනො වණ්යණො
තං අපුට්යඨොපිපාතුකයරොති, යකොපනවායදොපුට්ඨස්ස!පුට්යඨොයඛොපන
පඤ්හාභිනීයතො අහායපත්වා අලම්බිත්වා පරිපූරං විත්ථායරන අත්තයනො 
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වණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො අයං
භවන්ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොඅසප්පුරියසො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො සප්පුරියසො යවදිතබ්යබො. 
කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, සප්පුරියසොයයොයහොතිපරස්සඅවණ්යණො
තංපුට්යඨොපින පාතුකයරොති, යකොපනවායදොඅපුට්ඨස්ස!පුට්යඨොයඛොපන
පඤ්හාභිනීයතො හායපත්වා ලම්බිත්වා අපරිපූරං අවිත්ථායරන පරස්ස
අවණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, සප්පුරියසො අයං
භවන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සප්පුරියසො යයො යහොති පරස්ස වණ්යණො තං
අපුට්යඨොපි පාතු කයරොති, යකො පන වායදො පුට්ඨස්ස! පුට්යඨො යඛො පන 
පඤ්හාභිනීයතොඅහායපත්වාඅලම්බිත්වාපරිපූරංවිත්ථායරනපරස්සවණ්ණං
භාසිතා යහොති.යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, සප්පුරියසොඅයංභවන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සප්පුරියසො යයො යහොති අත්තයනො අවණ්යණො
තං අපුට්යඨොපිපාතුකයරොති, යකොපනවායදොපුට්ඨස්ස!පුට්යඨොයඛොපන
පඤ්හාභිනීයතො අහායපත්වා අලම්බිත්වා පරිපූරං විත්ථායරන අත්තයනො
අවණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, සප්පුරියසො අයං
භවන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සප්පුරියසොයයොයහොති අත්තයනොවණ්යණොතං
පුට්යඨොපිනපාතුකයරොති, යකොපනවායදො අපුට්ඨස්ස! පුට්යඨොයඛොපන 
පඤ්හාභිනීයතො හායපත්වා ලම්බිත්වා අපරිපූරං අවිත්ථායරන අත්තයනො
වණ්ණං භාසිතා යහොති. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, සප්පුරියසො අයං
භවන්ති.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොසප්පුරියසො
යවදිතබ්යබො. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, වධුකායඤ්ඤයදව රත්තිං වා දිවං වා ආනීතා
යහොති, තාවයදවස්සා තිබ්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං යහොති සස්සුයාපි 
සසුයරපි සාමියකපි අන්තමයසො දාසකම්මකරයපොරියසසු. සා අපයරන
සමයයන සංවාසමන්වාය විස්සාසමන්වාය සස්සුම්පි සසුරම්පි සාමිකම්පි
එවමාහ – ‘අයපථ, කිංපනතුම්යහ ජානාථා’ති!එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො භික්ඛු යඤ්ඤයදව රත්තිං වා දිවං වා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජියතො යහොති, තාවයදවස්ස තිබ්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං යහොති
භික්ඛූසු භික්ඛුනීසු උපාසයකසු උපාසිකාසු අන්තමයසො 
ආරාමිකසමණුද්යදයසසු. යසො අපයරන සමයයන සංවාසමන්වාය
විස්සාසමන්වාය ආචරියම්පි උපජ්ඣායම්පි එවමාහ – ‘අයපථ, කිං පන
තුම්යහ ජානාථා’ති! තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං –
‘අධුනාගතවධුකාසයමන යචතසා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.තතියං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

69 

පටුන 

4. පඨමඅග්ගසුත්තං 

74. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අග්ගානි. කතමානි චත්තාරි? සීලග්ගං, 
සමාධිග්ගං [සමාධග්ගං(සී.සයා.කං)], පඤ්ඤාග්ගං, විමුත්තග්ගං–ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිඅග්ගානී’’ති. චතුත්ථං. 

5. දුතියඅග්ගසුත්තං 

75. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අග්ගානි. කතමානි චත්තාරි? රූපග්ගං, 
යවදනාග්ගං, සඤ්ඤාග්ගං, භවග්ගං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අග්ගානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. කුසිනාරසුත්තං 

76. එකං සමයං භගවා කුසිනාරායං විහරති උපවත්තයන මල්ලානං
සාලවයන අන්තයරන යමකසාලානං පරිනිබ්බානසමයය. තත්ර යඛො භගවා 
භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො
පච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘සියා යඛො පන, භික්ඛයව [දී. නි. 2.217], එකභික්ඛුස්සපි කඞ්ඛා වා
විමතිවාබුද්යධවාධම්යමවාසඞ්යඝවා මග්යගවාපටිපදායවා, පුච්ඡථ, 
භික්ඛයව, මාපච්ඡාවිප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ– ‘සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථා
අයහොසි, නාසක්ඛිම්හභගවන්තංසම්මුඛා පටිපුච්ඡිතු’’’න්ති.එවංවුත්යතයත
භික්ඛූතුණ්හීඅයහසුං.දුතියම්පියඛොභගවා භික්ඛූආමන්යතසි–‘‘සියායඛො
පන, භික්ඛයව, එකභික්ඛුස්සපි කඞ්ඛා වා විමති වා බුද්යධ වා ධම්යම වා
සඞ්යඝ වා මග්යග වා පටිපදාය වා, පුච්ඡථ, භික්ඛයව, මා පච්ඡා
විප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ–‘සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථාඅයහොසි, නාසක්ඛිම්හ 
භගවන්තං සම්මුඛා පටිපුච්ඡිතු’’’න්ති. දුතියම්පි යඛො යත භික්ඛූ තුණ්හී
අයහසුං. තතියම්පි යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘සියා යඛො පන, 
භික්ඛයව, එකභික්ඛුස්සපි කඞ්ඛාවාවිමතිවාබුද්යධවාධම්යමවාසඞ්යඝ
වා මග්යග වා පටිපදාය වා, පුච්ඡථ, භික්ඛයව, මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො
අහුවත්ථ – ‘සම්මුඛීභූයතො යනො සත්ථා අයහොසි, නාසක්ඛිම්හ භගවන්තං
සම්මුඛාපටිපුච්ඡිතු’’’න්ති.තතියම්පියඛොයතභික්ඛූ තුණ්හීඅයහසුං. 

අථ යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘සියා යඛො පන, භික්ඛයව, 
සත්ථුගාරයවනපි න පුච්යඡයයාථ, සහායයකොපි, භික්ඛයව, සහායකස්ස
ආයරොයචතූ’’ති.එවං වුත්යතයතභික්ඛූතුණ්හීඅයහසුං.අථ යඛොආයස්මා
ආනන්යදො භගවන්තංඑතදයවොච– ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!
එවංපසන්යනොඅහං, භන්යත!නත්ථිඉමස්මිංභික්ඛුසඞ්යඝඑකභික්ඛුස්සපි
කඞ්ඛා වා විමති වා බුද්යධ වා ධම්යම වා සඞ්යඝ වා මග්යගවා පටිපදාය
වා’’ති. 

‘‘පසාදා යඛො ත්වං, ආනන්ද, වයදසි. ඤාණයමව යහත්ථ, ආනන්ද, 
තථාගතස්ස–‘නත්ථිඉමස්මිංභික්ඛුසඞ්යඝඑකභික්ඛුස්සපි කඞ්ඛාවාවිමති
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පටුන 

වාබුද්යධවාධම්යමවාසඞ්යඝවාමග්යග වා පටිපදායවා’. ඉයමසඤ්හි, 
ආනන්ද, පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං යයො පච්ඡිමයකො භික්ඛු යසො
යසොතාපන්යනොඅවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’ති. ඡට්ඨං. 

7. අචින්යතයයසුත්තං 

77. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අචින්යතයයානි, න චින්යතතබ්බානි; යානි
චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. කතමානි චත්තාරි? 
බුද්ධානං, භික්ඛයව, බුද්ධවිසයයො අචින්යතයයයො, න චින්යතතබ්යබො; යං 
චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. ඣායිස්ස, භික්ඛයව, 
ඣානවිසයයො අචින්යතයයයො, න චින්යතතබ්යබො; යං චින්යතන්යතො
උම්මාදස්සවිඝාතස්සභාගී අස්ස.කම්මවිපායකො, භික්ඛයව, අචින්යතයයයො, 
න චින්යතතබ්යබො; යං චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස.
යලොකචින්තා, භික්ඛයව, අචින්යතයයා, න චින්යතතබ්බා; යංචින්යතන්යතො
උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්ස. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අචින්යතයයානි, න චින්යතතබ්බානි; යානි චින්යතන්යතො උම්මාදස්ස
විඝාතස්සභාගීඅස්සා’’ති.සත්තමං. 

8. දක්ඛිණසුත්තං 

78. ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, දක්ඛිණාවිසුද්ධියයො.කතමා චතස්යසො? 
අත්ථි, භික්ඛයව, දක්ඛිණා දායකයතො විසුජ්ඣති, යනො පටිග්ගාහකයතො; 
අත්ථි, භික්ඛයව, දක්ඛිණා පටිග්ගාහකයතො විසුජ්ඣති, යනො දායකයතො; 
අත්ථි, භික්ඛයව, දක්ඛිණා යනව දායකයතො විසුජ්ඣති, යනො
පටිග්ගාහකයතො; අත්ථි, භික්ඛයව, දක්ඛිණා දායකයතො යචව විසුජ්ඣති
පටිග්ගාහකයතොච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, දක්ඛිණා දායකයතො විසුජ්ඣති, යනො
පටිග්ගාහකයතො? ඉධ, භික්ඛයව, දායයකො යහොති සීලවාකලයාණධම්යමො; 
පටිග්ගාහකා යහොන්ති දුස්සීලා පාපධම්මා [පටිග්ගාහයකො යහොති දුස්සීයලො
පාපධම්යමො (සයා. කං. ක.) ම. නි. 3.381 ඔයලොයකතබ්බං]. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, දක්ඛිණාදායකයතොවිසුජ්ඣති, යනො පටිග්ගාහකයතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, දක්ඛිණා පටිග්ගාහකයතො විසුජ්ඣති, යනො
දායකයතො? ඉධ, භික්ඛයව, දායයකො යහොති දුස්සීයලො පාපධම්යමො; 
පටිග්ගාහකා යහොන්ති සීලවන්යතො කලයාණධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
දක්ඛිණාපටිග්ගාහකයතොවිසුජ්ඣති, යනොදායකයතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, දක්ඛිණා යනව දායකයතො විසුජ්ඣති, යනො 
පටිග්ගාහකයතො? ඉධ, භික්ඛයව, දායයකො යහොති දුස්සීයලො පාපධම්යමො; 
පටිග්ගාහකාපි යහොන්ති දුස්සීලා පාපධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, දක්ඛිණා
යනවදායකයතොවිසුජ්ඣති, යනොපටිග්ගාහකයතො. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, දක්ඛිණා දායකයතො යචව විසුජ්ඣති 
පටිග්ගාහකයතොච? ඉධ, භික්ඛයව, දායයකොයහොතිසීලවාකලයාණධම්යමො; 
පටිග්ගාහකාපි යහොන්ති සීලවන්යතොකලයාණධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
දක්ඛිණා දායකයතො යචව විසුජ්ඣති පටිග්ගාහකයතො ච. ඉමා යඛො, 
භික්ඛයව, චතස්යසොදක්ඛිණාවිසුද්ධියයො’’ති. අට්ඨමං. 

9. වණිජ්ජසුත්තං 

79. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු
යඛො, භන්යත, යහතුයකොපච්චයයො, යයන මියධකච්චස්සතාදිසාවවණිජ්ජා
පයුත්තායඡදගාමිනීයහොති? යකොපන, භන්යත, යහතුයකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්චස්ස තාදිසාව වණිජ්ජා පයුත්තා න යථාධිප්පායා [යථාධිප්පායං
(සී.)] යහොති? යකො නු යඛො, භන්යත යහතු යකො පච්චයයො, යයන
මියධකච්චස්සතාදිසාවවණිජ්ජාපයුත්තායථාධිප්පායා [යථාධිප්පායං(සී.)] 
යහොති? යකො පන, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්චස්ස
තාදිසාවවණිජ්ජාපයුත්තාපරාධිප්පායා යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා උපසඞ්කමිත්වා
පවායරති–‘වදතු, භන්යත, පච්චයයනා’ති.යසොයයන පවායරතිතංනයදති.
යසො යච තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති, යසො යඤ්ඤයදව වණිජ්ජං
පයයොයජති, සාස්සයහොතියඡදගාමිනී. 

‘‘ඉධ පන, සාරිපුත්ත, එකච්යචො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා
උපසඞ්කමිත්වා පවායරති – ‘වදතු, භන්යත, පච්චයයනා’ති. යසො යයන
පවායරති තං න යථාධිප්පායං යදති. යසො යච තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං 
ආගච්ඡති, යසො යඤ්ඤයදව වණිජ්ජං පයයොයජති, සාස්ස න යහොති
යථාධිප්පායා [යථාධිප්පායං(සී.ක.)]. 

‘‘ඉධ පන, සාරිපුත්ත, එකච්යචො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා 
උපසඞ්කමිත්වා පවායරති – ‘වදතු, භන්යත, පච්චයයනා’ති. යසො යයන
පවායරති තං යථාධිප්පායං යදති. යසො යච තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං
ආගච්ඡති, යසොයඤ්ඤයදවවණිජ්ජං පයයොයජති, සාස්සයහොතියථාධිප්පායා 
[යථාධිප්පායං(සී. ක.)]. 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා උපසඞ්කමිත්වා
පවායරති – ‘වදතු, භන්යත, පච්චයයනා’ති. යසො යයන පවායරති තං 
පරාධිප්පායං යදති. යසො යච තයතො චුයතො ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති, යසො
යඤ්ඤයදවවණිජ්ජං පයයොයජති, සාස්සයහොති පරාධිප්පායා [පරාධිප්පායං 
(ක.)]. 
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‘‘අයං යඛො, සාරිපුත්ත, යහතු අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්චස්ස 
තාදිසාව වණිජ්ජා පයුත්තා යඡදගාමිනී යහොති. අයං පන, සාරිපුත්ත, යහතු
අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්චස්ස තාදිසාව වණිජ්ජා පයුත්තා න
යථාධිප්පායායහොති.අයංයඛොපන, සාරිපුත්ත, යහතුඅයංපච්චයයො, යයන
මියධකච්චස්ස තාදිසාව වණිජ්ජා පයුත්තා යථාධිප්පායා යහොති. අයං පන, 
සාරිපුත්ත, යහතු අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්චස්ස තාදිසාව වණිජ්ජා 
පයුත්තාපරාධිප්පායායහොතී’’ති.නවමං. 

10. කම්යබොජසුත්තං 

80. එකං සමයං භගවා යකොසම්බියං විහරති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො 
ආයස්මාආනන්යදොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, යහතුයකොපච්චයයො, යයනමාතුගායමොයනව
සභායං නිසීදති, න කම්මන්තං පයයොයජති, න කම්යබොජං ගච්ඡතී’’ති? 
‘‘යකොධයනො, ආනන්ද, මාතුගායමො; ඉස්සුකී, ආනන්ද, මාතුගායමො; මච්ඡරී, 
ආනන්ද, මාතුගායමො; දුප්පඤ්යඤො, ආනන්ද, මාතුගායමො – අයං යඛො, 
ආනන්ද, යහතු අයංපච්චයයො, යයනමාතුගායමොයනවසභායංනිසීදති, න 
කම්මන්තංපයයොයජති, නකම්යබොජංගච්ඡතී’’ති.දසමං. 

අපණ්ණකවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පධානංදිට්ඨිසප්පුරිස, වධුකාද්යවචයහොන්තිඅග්ගානි; 
කුසිනාරඅචින්යතයයා, දක්ඛිණාචවණිජ්ජාකම්යබොජන්ති. 

(9) 4. මචලවග්යගො 

1. පාණාතිපාතසුත්තං 

81. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග. කතයමහි චතූහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා
පටිවිරයතොයහොති–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතො
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්යග’’ති.පඨමං. 
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2. මුසාවාදසුත්තං 

82. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? මුසාවාදී යහොති, පිසුණවායචො යහොති, 
ඵරුසවායචො යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතො යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
සග්යග. කතයමහි චතූහි? මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පිසුණාය වාචාය
පටිවිරයතො යහොති, ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, සම්ඵප්පලාපා 
පටිවිරයතොයහොති–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතො 
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්යග’’ති.දුතියං. 

3. අවණ්ණාරහසුත්තං 

83. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා 
වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා
අප්පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති, අනනුවිච්ච අපරියයොගායහත්වා
පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං උපදංයසති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං නිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග. කතයමහි චතූහි? අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස
අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං
භාසති, අනුවිච්ච පරියයොගායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං
උපදංයසතිඅනුවිච්චපරියයොගායහත්වාපසාදනීයයඨායන පසාදංඋපදංයසති
– ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්යග’’ති.තතියං. 

4. යකොධගරුසුත්තං 

84. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවංනිරයය.කතයමහිචතූහි? යකොධගරුයහොතිනසද්ධම්මගරු, මක්ඛගරු
යහොති නසද්ධම්මගරු, ලාභගරුයහොතිනසද්ධම්මගරු, සක්කාරගරුයහොති
න සද්ධම්මගරු – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතො යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
සග්යග.කතයමහි චතූහි? සද්ධම්මගරු යහොතින යකොධගරු, සද්ධම්මගරු
යහොතිනමක්ඛගරු, සද්ධම්මගරුයහොතිනලාභගරු, සද්ධම්මගරුයහොතින 
සක්කාරගරු – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො
යථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංසග්යග’’ති.චතුත්ථං. 
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5. තයමොතමසුත්තං 

85. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? තයමොතමපරායයණො [… පරායයනො(සයා.
කං. පී.) පු. ප. 168; සං. නි. 1.132], තයමො යජොතිපරායයණො, යජොති
තමපරායයණො, යජොතියජොතිපරායයණො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො තයමො යහොති තමපරායයණො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො නීයච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
චණ්ඩාලකුයල වා යවනකුයල වා යනසාදකුයල වා රථකාරකුයල වා
පුක්කුසකුයල වා දලිද්යද අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, යත්ථ 
කසියරන ඝාසච්ඡායදො ලබ්භති. යසො ච යහොති දුබ්බණ්යණො දුද්දසියකො
ඔයකොටිමයකොබව්හාබායධො කායණොවාකුණීවාඛඤ්යජොවාපක්ඛහයතො
වා, නලාභී අන්නස්සපානස්ස වත්ථස්ස යානස්සමාලාගන්ධවියලපනස්ස
යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං
චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය 
දුච්චරිතං චරිත්වා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
තයමොයහොති තමපරායයණො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො තයමො යහොති යජොතිපරායයණො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො නීයච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
චණ්ඩාලකුයල වා යවනකුයල වා යනසාදකුයල වා රථකාරකුයල වා
පුක්කුසකුයල වා දලිද්යද අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, යත්ථ
කසියරන ඝාසච්ඡායදො ලබ්භති; යසො ච යහොති දුබ්බණ්යණො දුද්දසියකො 
ඔයකොටිමයකොබව්හාබායධොකායණොවාකුණීවාඛඤ්යජොවාපක්ඛහයතො
වා න ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස යානස්ස මාලාගන්ධවියලපනස්ස
යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන සුචරිතං චරති, වාචාය සුචරිතං
චරති, මනසාසුචරිතංචරති.යසොකායයනසුචරිතංචරිත්වා, වාචාය සුචරිතං
චරිත්වා, මනසාසුචරිතංචරිත්වාකායස්සයභදා පරංමරණාසුගතිංසග්ගං
යලොකං උපපජ්ජති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො තයමො යහොති 
යජොතිපරායයණො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යජොති යහොති තමපරායයණො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො උච්යච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
ඛත්තියමහාසාලකුයලවාබ්රාහ්මණමහාසාලකුයලවාගහපතිමහාසාලකුයල 
වාඅඩ්යඪමහද්ධයනමහායභොයගපහූතජාතරූපරජයතපහූතවිත්තූපකරයණ 
පහූතධනධඤ්යඤ; යසොචයහොතිඅභිරූයපොදස්සනීයයොපාසාදියකොපරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස
යානස්ස මාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන
දුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසා දුච්චරිතංචරති.යසොකායයන
දුච්චරිතං චරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතං චරිත්වා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා
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පටුන 

කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග්ගතිංවිනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති.එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයජොතියහොතිතමපරායයණො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යජොති යහොති යජොතිපරායයණො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො උච්යච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
ඛත්තියමහාසාලකුයලවා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයලවාගහපතිමහාසාලකුයල
වාඅඩ්යඪමහද්ධයනමහායභොයග පහූතජාතරූපරජයතපහූතවිත්තූපකරයණ
පහූතධනධඤ්යඤ; යසොචයහොතිඅභිරූයපොදස්සනීයයො පාසාදියකොපරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වත්ථස්ස 
යානස්ස මාලාගන්ධවියලපනස්ස යසයයාවසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන
සුචරිතං චරති, වාචායසුචරිතං චරති, මනසා සුචරිතං චරති. යසොකායයන
සුචරිතං චරිත්වා, වාචායසුචරිතංචරිත්වා, මනසාසුචරිතංචරිත්වාකායස්ස
යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්ජති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලොයජොතියහොතියජොතිපරායයණො. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. පඤ්චමං. 

6. ඔණයතොණතසුත්තං 

86. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඔණයතොණයතො, ඔණතුණ්ණයතො, 
උණ්ණයතොණයතො, උණ්ණතුණ්ණයතො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති [පු.ප.169]. ඡට්ඨං. 

7. පුත්තසුත්තං 

87. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? සමණමචයලො, සමණපුණ්ඩරීයකො, 
සමණපදුයමො, සමයණසුසමණසුඛුමායලො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණමචයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යසයඛො යහොති පාටිපයදො [පටිපයදො (සයා. කං. පී.) ම. නි. 2
යසඛසුත්තවණ්ණනා ඔයලොයකතබ්බා]; අනුත්තරං යයොගක්යඛමං 
පත්ථයමායනො විහරති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස 
මුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨො පුත්යතො ආභියසයකො අනභිසිත්යතො
මචලප්පත්යතො; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයසයඛොයහොතිපාටිපයදො, 
අනුත්තරං යයොගක්යඛමං පත්ථයමායනො විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලොසමණමචයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපුණ්ඩරීයකො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුආසවානංඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං 
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, යනො ච
යඛොඅට්ඨ වියමොක්යඛකායයනඵුසිත්වාවිහරති [ඵස්සිත්වා (සී. පී.)]. එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණපුණ්ඩරීයකොයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපදුයමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති, අට්ඨචවියමොක්යඛ
කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපදුයමො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමයණසුසමණසුඛුමායලොයහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යාචියතොව බහුලං චීවරං පරිභුඤ්ජති, අප්පං අයාචියතො; 
යාචියතොව බහුලං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජති, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව
බහුලං යසනාසනං පරිභුඤ්ජති, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරංපරිභුඤ්ජති, අප්පංඅයාචියතො.යයහියඛො
පන සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං විහරති, තයස්ස [තයාස්ස (සී.) අ. නි. 5.104] 
මනායපයනව බහුලං කායකම්යමන සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනායපයනව බහුලං වචීකම්යමන සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනායපයනව බහුලං මයනොකම්යමන සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනාපංයයව බහුලං උපහාරං උපහරන්ති, අප්පං අමනාපං. යානි යඛො පන
තානි යවදයිතානි පිත්තසමුට්ඨානානි වා යසම්හසමුට්ඨානානි වා
වාතසමුට්ඨානානි වා සන්නිපාතිකානි වා උතුපරිණාමජානි වා
විසමපරිහාරජානිවාඔපක්කමිකානිවා කම්මවිපාකජානිවා, තානිපනස්ස
න බහුයදව උප්පජ්ජන්ති. අප්පාබායධො යහොති. චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨවධම්යම සයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමයණසු සමණසුඛුමායලොයහොති. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය සමයණසු 
සමණසුඛුමායලොති, මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය
සමයණසු සමණසුඛුමායලොති. අහඤ්හි, භික්ඛයව, යාචියතොව බහුලං චීවරං
පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජාමි, 
අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං යසනාසනං පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං
අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං 
පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං අයාචියතො. යයහියඛො පනභික්ඛූහිසද්ධිං විහරාමියත
යම මනායපයනව බහුලංකායකම්යමනසමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනායපයනව බහුලං වචීකම්යමන සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනායපයනව බහුලං මයනොකම්යමන සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; 
මනාපංයයව බහුලං උපහාරං උපහරන්ති, අප්පං අමනාපං. යානි යඛො පන
තානි යවදයිතානි පිත්තසමුට්ඨානානි වා යසම්හසමුට්ඨානානි වා
වාතසමුට්ඨානානි වා සන්නිපාතිකානි වා උතුපරිණාමජානි වා
විසමපරිහාරජානි වා ඔපක්කමිකානි වා කම්මවිපාකජානි වා, තානි යමන
බහුයදවඋප්පජ්ජන්ති.අප්පාබායධොහමස්මි.චතුන්නං යඛොපනස්මිඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී 
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අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහරාමි. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය සමයණසු 
සමණසුඛුමායලොති, මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය
සමයණසු සමණසුඛුමායලොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.සත්තමං. 

8. සංයයොජනසුත්තං 

88. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? සමණමචයලො, සමණපුණ්ඩරීයකො, 
සමණපදුයමො, සමයණසු සමණසුඛුමායලො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො [පු. ප. 190 (යථොකං විසදිසං)] 
සමණමචයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං 
පරික්ඛයා යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණමචයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපුණ්ඩරීයකො යහොති? ඉධ
භික්ඛයව, භික්ඛු තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා, රාගයදොසයමොහානං
තනුත්තාසකදාගාමීයහොති, සකියදව ඉමංයලොකංආගන්ත්වාදුක්ඛස්සන්තං
කයරොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපුණ්ඩරීයකොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපදුයමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො
යහොති තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණපදුයමො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමයණසුසමණසුඛුමායලොයහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමයණසු සමණසුඛුමායලො යහොති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
අට්ඨමං. 

9. සම්මාදිට්ඨිසුත්තං 

89. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? සමණමචයලො, සමණපුණ්ඩරීයකො, 
සමණපදුයමො, සමයණසු සමණසුඛුමායලො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණමචයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසම්මාදිට්ඨියකොයහොති, සම්මාසඞ්කප්යපොයහොති, සම්මාවායචොයහොති, 
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සම්මාකම්මන්යතො යහොති, සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාවායායමො යහොති, 
සම්මාසති [සම්මාසතී(සී.ක.)] යහොති, සම්මාසමාධි [සම්මාසමාධී(සී.ක.)] 
යහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණමචයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපුණ්ඩරීයකො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, 
සම්මාවායචො යහොති, සම්මාකම්මන්යතො යහොති, සම්මාආජීයවො යහොති, 
සම්මාවායායමොයහොති, සම්මාසතියහොති, සම්මාසමාධියහොති, සම්මාඤාණී
යහොති, සම්මාවිමුත්ති [සම්මාවිමුත්තී (සී. ක.)] යහොති, යනො ච යඛො අට්ඨ
වියමොක්යඛ කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
සමණපුණ්ඩරීයකො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපදුයමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සම්මාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… සම්මාවිමුත්ති යහොති, අට්ඨ ච
වියමොක්යඛ කායයන ඵුසිත්වා විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
සමණපදුයමොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමයණසුසමණසුඛුමායලොයහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යාචියතොව බහුලං චීවරං පරිභුඤ්ජති, අප්පං
අයාචියතො…යප.… යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය
සමයණසු සමණසුඛුමායලොති, මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො
වයදයය සමයණසු සමණසුඛුමායලොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.නවමං. 

10. ඛන්ධසුත්තං 

90. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? සමණමචයලො, සමණපුණ්ඩරීයකො, 
සමණපදුයමො, සමයණසු සමණසුඛුමායලො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණමචයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යසයඛො යහොති අප්පත්තමානයසො, අනුත්තරං යයොගක්යඛමං
පත්ථයමායනොවිහරති.එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණමචයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපුණ්ඩරීයකො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්යධසුඋදයබ්බයානුපස්සී විහරති – 
‘ඉති රූපං, ඉති රූපස්ස සමුදයයො, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමො; ඉති
යවදනා…යප.… ඉති සඤ්ඤා…යප.… ඉති සඞ්ඛාරා…යප.… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස
අත්ථඞ්ගයමො’ති; යනොචයඛො අට්ඨවියමොක්යඛකායයන ඵුසිත්වා විහරති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණපුණ්ඩරීයකොයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සමණපදුයමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුපඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්යධසුඋදයබ්බයානුපස්සීවිහරති–‘ඉතිරූපං, 
ඉති රූපස්සසමුදයයො, ඉතිරූපස්සඅත්ථඞ්ගයමො; ඉතියවදනා…යප.…ඉති
සඤ්ඤා…යප.…ඉති සඞ්ඛාරා…යප.…ඉතිවිඤ්ඤාණං, ඉතිවිඤ්ඤාණස්ස
සමුදයයො, ඉතිවිඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති; අට්ඨචවියමොක්යඛකායයන
ඵුසිත්වාවිහරති. එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමණපදුයමොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසමයණසුසමණසුඛුමායලොයහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යාචියතොව බහුලං චීවරං පරිභුඤ්ජති, අප්පං
අයාචියතො…යප.… මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය
සමයණසු සමණසුඛුමායලොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.දසමං. 

මචලවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

පාණාතිපායතොචමුසා, අවණ්ණයකොධතයමොණතා; 
පුත්යතොසංයයොජනඤ්යචව, දිට්ඨිඛන්යධනයතදසාති. 

(10) 5. අසුරවග්යගො 

1. අසුරසුත්තං 

91. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අසුයරො අසුරපරිවායරො, අසුයරො 
යදවපරිවායරො, යදයවොඅසුරපරිවායරො, යදයවොයදවපරිවායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අසුයරො යහොති අසුරපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො, පරිසාපිස්ස
යහොති දුස්සීලා පාපධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අසුයරො යහොති 
අසුරපරිවායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අසුයරො යහොති යදවපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො, පරිසා ච
ඛ්වස්ස යහොති සීලවතී කලයාණධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
අසුයරොයහොතියදවපරිවායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යදයවො යහොති අසුරපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලවා යහොති කලයාණධම්යමො, පරිසා ච 
ඛ්වස්ස යහොති දුස්සීලා පාපධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යදයවො
යහොති අසුරපරිවායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යදයවො යහොති යදවපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලවා යහොතිකලයාණධම්යමො, පරිසාපිස්ස
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යහොති සීලවතී කලයාණධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යදයවො
යහොති, යදවපරිවායරො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. පඨමසමාධිසුත්තං 

92. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී
යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.
ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී යහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, නලාභීඅජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො න යචව ලාභී යහොති අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්සනචලාභීඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.ඉධපන, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලො ලාභීයචවයහොතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභීච
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.දුතියං. 

3. දුතියසමාධිසුත්තං 

93. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී
යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.
ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී යහොති 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, නලාභීඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්ස.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො න යචව ලාභී යහොති අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථස්සනචලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.ඉධපන, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලොලාභීයචවයහොති අජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභීච
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො ලාභී යහොති අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්ස න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලන අජ්ඣත්තං යචයතොසමයථ පතිට්ඨාය
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය යයොයගො කරණීයයො. යසො අපයරන සමයයන
ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස ලාභී ච 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග්ගයලොලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායන
ලාභී අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, යතන, භික්ඛයව, පුග්ගයලන 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය පතිට්ඨාය අජ්ඣත්තං යචයතොසමයථ යයොයගො 
කරණීයයො. යසො අපයරන සමයයන ලාභී යචව යහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය ලාභීචඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්ස. 
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‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො න යචව ලාභී අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්සන චලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලනයතසංයයව කුසලානංධම්මානංපටිලාභායඅධිමත්යතොඡන්යදො
ච වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආදිත්තයචයලො වා 
ආදිත්තසීයසො වා තස්යසව [තස්ස තස්යසව (සී. සයා. කං.)] යචලස්ස වා
සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දඤ්ච වායාමඤ්ච උස්සාහඤ්ච 
උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කයරයය; 
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යතනපුග්ගයලනයතසංයයවකුසලානංධම්මානං
පටිලාභායඅධිමත්යතොඡන්යදොච වායායමොචඋස්සායහොචඋස්යසොළ්හීච
අප්පටිවානී ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. යසො අපයරන සමයයන
ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස ලාභී ච
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්ස ලාභී ච අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලනයතසුයයව කුසයලසුධම්යමසුපතිට්ඨායඋත්තරි [උත්තරිං (සී.
සයා.කං. පී.)] ආසවානංඛයායයයොයගොකරණීයයො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.තතියං. 

4. තතියසමාධිසුත්තං 

94. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී
යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, න ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.
ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ලාභී යහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, නලාභීඅජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො න යචව ලාභී යහොති අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්සනචලාභීඅධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය.ඉධපන, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලො ලාභීයචවයහොතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභීච
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග්ගයලොලාභී අජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සන
ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, පුග්ගයලන ය්වායං
පුග්ගයලො ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස
වචනීයයො – ‘කථං නු යඛො, ආවුයසො, සඞ්ඛාරා දට්ඨබ්බා? කථං සඞ්ඛාරා
සම්මසිතබ්බා? කථං සඞ්ඛාරා විපස්සිතබ්බා’ [පස්සිතබ්බා (ක.)] ති? තස්ස
යසො යථාදිට්ඨං යථාවිදිතං බයාකයරොති – ‘එවං යඛො, ආවුයසො, සඞ්ඛාරා 
දට්ඨබ්බා, එවංසඞ්ඛාරාසම්මසිතබ්බා, එවංසඞ්ඛාරාවිපස්සිතබ්බා’ති.යසො
අපයරන සමයයන ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස ලාභී ච
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 
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‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග්ගයලොලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායන
ලාභී අජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස, යතන, භික්ඛයව, පුග්ගයලන ය්වායං
පුග්ගයලොලාභීඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සයසොඋපසඞ්කමිත්වාඑවමස්ස
වචනීයයො– ‘කථංනුයඛො, ආවුයසො, චිත්තංසණ්ඨයපතබ්බං? කථංචිත්තං
සන්නිසායදතබ්බං? කථං චිත්තං එයකොදි කාතබ්බං? කථං චිත්තං
සමාදහාතබ්බ’න්ති? තස්ස යසො යථාදිට්ඨං යථාවිදිතං බයාකයරොති – ‘එවං
යඛො, ආවුයසො, චිත්තං සණ්ඨයපතබ්බං, එවංචිත්තංසන්නිසායදතබ්බං, එවං
චිත්තං එයකොදි කාතබ්බං [එයකොදි කත්තබ්බං (පී.)], එවං චිත්තං
සමාදහාතබ්බ’න්ති. යසො අපයරන සමයය ලාභී යචව යහොති
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායලාභීචඅජ්ඣත්තං යචයතොසමථස්ස. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො න යචව ලාභී අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්සන චලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලනය්වායං පුග්ගයලොලාභීයචවඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභී ච 
අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය යසො උපසඞ්කමිත්වා එවමස්ස වචනීයයො –
‘කථං නු යඛො, ආවුයසො, චිත්තං සණ්ඨයපතබ්බං? කථං චිත්තං
සන්නිසායදතබ්බං? කථං චිත්තං එයකොදි කාතබ්බං? කථං චිත්තං
සමාදහාතබ්බං? කථං සඞ්ඛාරා දට්ඨබ්බා? කථං සඞ්ඛාරා සම්මසිතබ්බා? 
කථං සඞ්ඛාරා විපස්සිතබ්බා’ති? තස්ස යසො යථාදිට්ඨං යථාවිදිතං
බයාකයරොති – ‘එවං යඛො, ආවුයසො, චිත්තං සණ්ඨයපතබ්බං, එවං චිත්තං
සන්නිසායදතබ්බං, එවං චිත්තං එයකොදි කාතබ්බං, එවං චිත්තං
සමාදහාතබ්බං, එවං සඞ්ඛාරා දට්ඨබ්බා, එවං සඞ්ඛාරා සම්මසිතබ්බා, එවං
සඞ්ඛාරා විපස්සිතබ්බා’ති. යසො අපයරන සමයයන ලාභී යචව යහොති
අජ්ඣත්තංයචයතොසමථස්සලාභීච අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො ලාභී යචව යහොති අජ්ඣත්තං 
යචයතොසමථස්ස ලාභී අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාය, යතන, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලන යතසු යචව කුසයලසු ධම්යමසු පතිට්ඨාය උත්තරි ආසවානං
ඛයාය යයොයගො කරණීයයො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. චතුත්ථං. 

5. ඡවාලාතසුත්තං 

95. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? යනවත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො
පරහිතාය, පරහිතාය පටිපන්යනො යනො අත්තහිතාය, අත්තහිතාය
පටිපන්යනොයනොපරහිතාය, අත්තහිතායයචව [අත්තහිතායච(සී.සයා.කං.
පී.)] පටිපන්යනොපරහිතායච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඡවාලාතං උභයතො පදිත්තං [ආදිත්තං (ක.)], 
මජ්යඣ ගූථගතං, යනව ගායම කට්ඨත්ථං ඵරති න අරඤ්යඤ ( ) 
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පටුන 

[(කට්ඨත්ථං ඵරති) කත්ථචි]; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං වදාමි 
ය්වායංපුග්ගයලොයනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනොපරහිතාය. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො පරහිතාය පටිපන්යනො යනො 
අත්තහිතාය, අයං ඉයමසං ද්වින්නං පුග්ගලානං අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරොච.තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග්ගයලොඅත්තහිතායපටිපන්යනො
යනො පරහිතාය, අයං ඉයමසං තිණ්ණං පුග්ගලානං අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරො ච. තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව
පටිපන්යනො පරහිතාය ච, අයං ඉයමසං චතුන්නං පුග්ගලානං අග්යගො ච 
යසට්යඨො ච පායමොක්යඛො [යමොක්යඛො (පී.) සං. නි. 3.662-663; අ. නි. 
5.181] චඋත්තයමොචපවයරොච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ගවා ඛීරං, ඛීරම්හා දධි, දධිම්හා නවනීතං, 
නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්යඩො, සප්පිමණ්යඩො [සප්පිම්හා
සප්පිමණ්යඩො (ක.)] තත්ථ [තත්ර (සං. නි. 3.662-662)] අග්ගමක්ඛායති; 
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, ය්වායං පුග්ගයලොඅත්තහිතායයචවපටිපන්යනො
පරහිතාය ච, අයං ඉයමසං චතුන්නං පුග්ගලානං අග්යගො ච යසට්යඨො ච
පායමොක්යඛො ච උත්තයමො ච පවයරො ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. රාගවිනයසුත්තං 

96. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො පරහිතාය, 
පරහිතායපටිපන්යනොයනොඅත්තහිතාය, යනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනො
පරහිතාය, අත්තහිතාය යචවපටිපන්යනොපරහිතායච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති යනො 
පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තනා රාගවිනයාය 
පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං රාගවිනයාය සමාදයපති; අත්තනා
යදොසවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං යදොසවිනයාය සමාදයපති; 
අත්තනා යමොහවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං යමොහවිනයාය
සමාදයපති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, 
යනො පරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො 
අත්තහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොඅත්තනානරාගවිනයාය
පටිපන්යනොයහොති, පරංරාගවිනයායසමාදයපති; අත්තනානයදොසවිනයාය
පටිපන්යනො යහොති, පරං යදොසවිනයාය සමාදයපති; අත්තනා න
යමොහවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, පරං යමොහවිනයාය සමාදයපති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොපරහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනොඅත්තහිතාය. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, 
යනො පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තනා න
රාගවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං රාගවිනයාය සමාදයපති; 
අත්තනා න යදොසවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං යදොසවිනයාය 
සමාදයපති; අත්තනා න යමොහවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරං
යමොහවිනයායසමාදයපති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තහිතාය
පටිපන්යනොයහොති, යනොපරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති 
පරහිතායච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තනා ච රාගවිනයාය
පටිපන්යනො යහොති, පරඤ්ච රාගවිනයාය සමාදයපති; අත්තනා ච
යදොසවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, පරඤ්ච යදොසවිනයාය සමාදයපති; 
අත්තනා ච යමොහවිනයාය පටිපන්යනො යහොති, පරඤ්ච යමොහවිනයාය 
සමාදයපති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො
යහොති පරහිතාය ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. ඛිප්පනිසන්තිසුත්තං 

97. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො පරහිතාය, 
පරහිතායපටිපන්යනොයනො අත්තහිතාය, යනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනො
පරහිතාය, අත්තහිතායයචවපටිපන්යනොපරහිතාය ච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො
පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ඛිප්පනිසන්තී ච යහොති 
කුසයලසුධම්යමසු, සුතානඤ්චධම්මානංධාරකජාතියකො [ධාරණජාතියකො 
(ක.)] යහොති, ධාතානඤ්ච [ධතානඤ්ච (සී. සයා. කං. පී.)] ධම්මානං
අත්ථූපපරික්ඛී යහොති අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය, 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; යනො ච කලයාණවායචො යහොති
කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය
අයනලගලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා, යනො ච සන්දස්සයකො යහොති
සමාදපයකො [සමාදාපයකො (?)] සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො 
සබ්රහ්මචාරීනං. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය පටිපන්යනො
යහොති, යනො පරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො 
අත්තහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොනයහවයඛොඛිප්පනිසන්තී
යහොතිකුසයලසු ධම්යමසු, යනොචසුතානංධම්මානංධාරකජාතියකොයහොති, 
යනො ච ධාතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛී යහොති, යනො ච අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; කලයාණවායචොචයහොති
කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය
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අයනලගලායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා, සන්දස්සයකොචයහොති සමාදපයකො
සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලො පරහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනොඅත්තහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, 
යනො පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො න යහව යඛො 
ඛිප්පනිසන්තී යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, යනො ච සුතානං ධම්මානං
ධාරකජාතියකො යහොති, යනො ච ධාතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛී යහොති, 
යනො ච අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; 
යනො ච කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
සමන්නාගයතොවිස්සට්ඨාය අයනලගලායඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා, යනොච
සන්දස්සයකො යහොති සමාදපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො 
සබ්රහ්මචාරීනං.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයනවත්තහිතායපටිපන්යනො
යහොති, යනො පරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති
පරහිතාය ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ඛිප්පනිසන්තී ච යහොති
කුසයලසු ධම්යමසු, සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරකජාතියකො යහොති, 
ධාතානඤ්චධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛීයහොතිඅත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය, 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; කලයාණවායචො ච යහොති
කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නාගයතො විස්සට්ඨාය 
අයනලගලායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා, සන්දස්සයකොචයහොතිසමාදපයකො
සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති පරහිතාය ච. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
සත්තමං. 

8. අත්තහිතසුත්තං 

98. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො පරහිතාය, 
පරහිතායපටිපන්යනොයනො අත්තහිතාය, යනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනො
පරහිතාය, අත්තහිතායයචවපටිපන්යනොපරහිතාය ච.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. අට්ඨමං. 

9. සික්ඛාපදසුත්තං 

99. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? අත්තහිතාය පටිපන්යනො යනො පරහිතාය, 
පරහිතායපටිපන්යනොයනොඅත්තහිතාය, යනවත්තහිතායපටිපන්යනොයනො
පරහිතාය, අත්තහිතාය යචවපටිපන්යනොපරහිතායච. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො 
පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තනා පාණාතිපාතා 
පටිවිරයතොයහොති, යනොපරංපාණාතිපාතායවරමණියාසමාදයපති; අත්තනා
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, යනො පරං අදින්නාදානා යවරමණියා
සමාදයපති; අත්තනා කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, යනො පරං
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා මුසාවාදා පටිවිරයතො
යහොති, යනො පරං මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති, යනො පරං
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියා සමාදයපති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලොඅත්තහිතායපටිපන්යනො යහොති, යනොපරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො 
අත්තහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තනා පාණාතිපාතා
අප්පටිවිරයතො යහොති, පරං පාණාතිපාතා යවරමණියාසමාදයපති; අත්තනා
අදින්නාදානා අප්පටිවිරයතො යහොති, පරං අදින්නාදානා යවරමණියා
සමාදයපති; අත්තනා කායමසුමිච්ඡාචාරා අප්පටිවිරයතො යහොති, පරං 
කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා මුසාවාදා
අප්පටිවිරයතො යහොති, පරං මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා අප්පටිවිරයතො යහොති, පරං
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියා සමාදයපති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලො පරහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනොඅත්තහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති
යනො පරහිතාය? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොඅත්තනාපාණාතිපාතා
අප්පටිවිරයතො යහොති, යනො පරං පාණාතිපාතා යවරමණියා
සමාදයපති…යප.… අත්තනා සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා අප්පටිවිරයතො
යහොති, යනොපරංසුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානායවරමණියාසමාදයපති.එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො
පරහිතාය. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති 
පරහිතායච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොඅත්තනාචපාණාතිපාතා
පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා යවරමණියා සමාදයපති…යප.…
අත්තනා ච සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියා සමාදයපති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලො අත්තහිතාය යචව පටිපන්යනො යහොති පරහිතාය ච. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති. 
නවමං. 
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10. යපොතලියසුත්තං 

100. අථ යඛොයපොතලියයොපරිබ්බාජයකොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො යපොතලියං
පරිබ්බාජකංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘චත්තායරොයම, යපොතලිය, පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 
කතයම චත්තායරො? ඉධ, යපොතලිය, එකච්යචො පුග්ගයලො [පු. ප. 165] 
අවණ්ණාරහස්සඅවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතංතච්ඡංකායලන, යනොචයඛො
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං තච්ඡං කායලන. ඉධ පන, 
යපොතලිය, එකච්යචොපුග්ගයලොවණ්ණාරහස්ස වණ්ණංභාසිතායහොතිභූතං
තච්ඡංකායලන, යනොචයඛොඅවණ්ණාරහස්සඅවණ්ණංභාසිතායහොති භූතං
තච්ඡං කායලන. ඉධ පන, යපොතලිය, එකච්යචො පුග්ගයලො යනව
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං තච්ඡං කායලන, යනො ච
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං තච්ඡං කායලන. ඉධ පන, 
යපොතලිය, එකච්යචොපුග්ගයලොඅවණ්ණාරහස්සචඅවණ්ණංභාසිතායහොති
භූතං තච්ඡංකායලන, වණ්ණාරහස්සචවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතංතච්ඡං
කායලන.ඉයමයඛො, යපොතලිය, චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. ඉයමසං යඛො, යපොතලිය, චතුන්නං පුග්ගලානං කතයමො යත
පුග්ගයලොඛමතිඅභික්කන්තතයරොචපණීතතයරොචා’’ති? 

‘‘චත්තායරොයම, යභො යගොතම, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, යභො යගොතම, එකච්යචො පුග්ගයලො 
අවණ්ණාරහස්සඅවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතංතච්ඡංකායලන, යනොචයඛො
වණ්ණාරහස්සවණ්ණං භාසිතායහොතිභූතංතච්ඡංකායලන.ඉධපන, යභො
යගොතම, එකච්යචො පුග්ගයලො වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං
තච්ඡංකායලන, යනොචයඛොඅවණ්ණාරහස්සඅවණ්ණංභාසිතායහොති භූතං
තච්ඡං කායලන. ඉධ පන, යභො යගොතම, එකච්යචො පුග්ගයලො යනව
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං තච්ඡං කායලන, යනො ච
වණ්ණාරහස්සවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතංතච්ඡං කායලන.ඉධ පන, යභො
යගොතම, එකච්යචො පුග්ගයලො අවණ්ණාරහස්ස ච අවණ්ණංභාසිතා යහොති
භූතංතච්ඡංකායලන, වණ්ණාරහස්සචවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතං තච්ඡං
කායලන. ඉයම යඛො, යභො යගොතම, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. ඉයමසං, යභො යගොතම, චතුන්නං පුග්ගලානං 
ය්වායං පුග්ගයලො යනව අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසිතා යහොති භූතං
තච්ඡංකායලන, යනො චවණ්ණාරහස්සවණ්ණංභාසිතායහොතිභූතංතච්ඡං
කායලන; අයං යම පුග්ගයලො ඛමති ඉයමසං චතුන්නං පුග්ගලානං
අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? අභික්කන්තා 
[අභික්කන්තතරා(ක.)] යහසා, යභොයගොතම, යදිදංඋයපක්ඛා’’ති. 
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‘‘චත්තායරොයම, යපොතලිය, පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 
කතයම චත්තායරො…යප.… ඉයම යඛො, යපොතලිය, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. ඉයමසං යඛො, යපොතලිය, චතුන්නං
පුග්ගලානං ය්වායං පුග්ගයලො අවණ්ණාරහස්ස ච අවණ්ණං භාසිතා යහොති
භූතංතච්ඡංකායලන, වණ්ණාරහස්සචවණ්ණංභාසිතායහොති භූතංතච්ඡං
කායලන; අයං ඉයමසං චතුන්නං පුග්ගලානං අභික්කන්තතයරො ච
පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? අභික්කන්තා යහසා, යපොතලිය, යදිදං
තත්ථතත්ථ කාලඤ්ඤුතා’’ති. 

‘‘චත්තායරොයම, යභො යගොතම, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො…යප.… ඉයම යඛො, යභො යගොතම, 
චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. ඉයමසං, යභො
යගොතම, චතුන්නං පුග්ගලානං ය්වායං පුග්ගයලො අවණ්ණාරහස්ස ච 
අවණ්ණංභාසිතාභූතංතච්ඡංකායලන, වණ්ණාරහස්සචවණ්ණංභාසිතා
භූතං තච්ඡං කායලන; අයං යම පුග්ගයලො ඛමති ඉයමසං චතුන්නං
පුග්ගලානං අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? 
අභික්කන්තායහසා, යභොයගොතම, යදිදංතත්ථතත්ථ කාලඤ්ඤුතා. 

‘‘අභික්කන්තං, යභොයගොතම, අභික්කන්තං, යභොයගොතම!යසයයථාපි, 
යභො යගොතම, නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, 
මූළ්හස්ස වාමග්ගංආචික්යඛයය, අන්ධකායරවායතලපජ්යජොතංධායරයය
– චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති, එවයමවං යභොතා යගොතයමන
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං යගොතමං සරණං
ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති.දසමං. 

අසුරවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

අසුයරොතයයොසමාධී, ඡවාලායතනපඤ්චමං; 
රායගොනිසන්තිඅත්තහිතං, සික්ඛායපොතලියයනචාති. 

දුතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

3. තති පණ්ණාසකං 

(11) 1. වලාහකවග්යගො 

1. පඨමවලාහකසුත්තං 

101. එවං යමසුතං–එකං සමයංභගවාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භගවා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 
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පටුන 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වලාහකා.කතයමචත්තායරො? ගජ්ජිතායනො 
වස්සිතා, වස්සිතා යනො ගජ්ජිතා, යනව ගජ්ජිතා යනො වස්සිතා, ගජ්ජිතා ච
වස්සිතා ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො වලාහකා. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො වලාහකූපමා [පු. ප. 157] පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ගජ්ජිතා යනො වස්සිතා, 
වස්සිතායනොගජ්ජිතා, යනවගජ්ජිතායනොවස්සිතා, ගජ්ජිතාචවස්සිතාච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා යහොති යනො වස්සිතා? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො භාසිතා යහොති, යනො කත්තා. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා යහොති, යනො වස්සිතා. යසයයථාපි යසො, 
භික්ඛයව, වලාහයකො ගජ්ජිතා, යනො වස්සිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං
පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො වස්සිතා යහොති, යනො ගජ්ජිතා? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො කත්තා යහොති, යනො භාසිතා. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො වස්සිතා යහොති, යනො ගජ්ජිතා. යසයයථාපි යසො, 
භික්ඛයව, වලාහයකො වස්සිතා, යනො ගජ්ජිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං
පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනව ගජ්ජිතා යහොති, යනො වස්සිතා? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොයනවභාසිතායහොති, යනොකත්තා. එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයනවගජ්ජිතායහොති, යනොවස්සිතා.යසයයථාපි 
යසො, භික්ඛයව, වලාහයකොයනවගජ්ජිතා [යනව ගජ්ජිතායහොති(ක.)], යනො
වස්සිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලං වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා ච යහොති වස්සිතා ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො භාසිතා ච යහොති කත්තා ච. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා ච යහොති වස්සිතා ච. යසයයථාපි යසො, 
භික්ඛයව, වලාහයකො ගජ්ජිතා ච [ගජ්ජිතා ච යහොති (ක.)] වස්සිතා ච; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලංවදාමි.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
වලාහකූපමාපුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියවලාහකසුත්තං 

102. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වලාහකා. කතයමචත්තායරො? ගජ්ජිතා
යනොවස්සිතා, වස්සිතායනොගජ්ජිතා, යනවගජ්ජිතායනො වස්සිතාගජ්ජිතාච
වස්සිතා ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො වලාහකා. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො වලාහකූපමා පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ගජ්ජිතා යනො වස්සිතා, වස්සිතා යනො
ගජ්ජිතා, යනවගජ්ජිතායනොවස්සිතා, ගජ්ජිතාචවස්සිතාච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා යහොති, යනො වස්සිතා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං පරියාපුණාති –සුත්තං , යගයයං, 
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යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං  .යසො‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති  යථාභූතං නප්පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛසමුදයයො ’තියථාභූතංනප්පජානාති , ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො ’ති  යථාභූතං

නප්පජානාති, ‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා ’තියථාභූතංනප්පජානාති .

එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොගජ්ජිතායහොති, යනො වස්සිතා  .යසයයථාපි

යසො, භික්ඛයව, වලාහයකො ගජ්ජිතා, යනො වස්සිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, 

ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො වස්සිතා යහොති, යනො ගජ්ජිතා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං න පරියාපුණාති –සුත්තං , යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා ’ති  යථාභූතං පජානාති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලො වස්සිතා යහොති, යනො ගජ්ජිතා  .යසයයථාපි යසො , භික්ඛයව, 

වලාහයකො වස්සිතා, යනො ගජ්ජිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං

වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයනවගජ්ජිතායහොති, යනොවස්සිතා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොයනවධම්මංපරියාපුණාති –සුත්තං , යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං  .යසො‘ඉදං  දුක්ඛ ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති…යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා ’තියථාභූතං  නප්පජානාති  .එවංයඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලොයනවගජ්ජිතායහොති, යනොවස්සිතා. යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, 

වලාහයකො යනව ගජ්ජිතා, යනො වස්සිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං

පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොගජ්ජිතාචයහොතිවස්සිතාච? ඉධ, භික්ඛයව, 

එකච්යචොපුග්ගයලොධම්මංපරියාපුණාති –සුත්තං , යගයයං, යවයයාකරණං, 

ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං. යසො ‘ඉදං

දුක්ඛ’න්තියථාභූතංපජානාති…යප‘…. අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා ’ති  

යථාභූතං පජානාති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගජ්ජිතා ච යහොති

වස්සිතා ච. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, වලාහයකො ගජ්ජිතා ච වස්සිතා ච; 

තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලංවදාමි .ඉයම  යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො

වලාහකූපමා පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි ’’න්ති.දුතියං.  

3. කුම්භසුත්තං 

103. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, කුම්භා. කතයම චත්තායරො? තුච්යඡො
පිහියතො, පූයරො විවය ො, තුච්යඡො විවය ො, පූයරො පිහියතො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොකුම්භා.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොකුම්භූපමා 
[පු. ප. 160] පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම
චත්තායරො? තුච්යඡො පිහියතො, පූයරො විවය ො, තුච්යඡො විවය ො, පූයරො
පිහියතො. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොතුච්යඡොයහොතිපිහියතො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං
ආයලොකිතං වියලොකිතංසමිඤ්ජිතංපසාරිතංසඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං.යසො
‘ඉදං දුක්ඛ’න්තියථාභූතං නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතංනප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො තුච්යඡො
යහොති පිහියතො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, කුම්යභො තුච්යඡො පිහියතො; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පූයරො යහොති විවය ො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං
ආයලොකිතංවියලොකිතංසමිඤ්ජිතංපසාරිතංසඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං.යසො
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී
පටිපදා’තියථාභූතං පජානාති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොපූයරොයහොති
විවය ො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, කුම්යභො පූයරො විවය ො; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොතුච්යඡොයහොතිවිවය ො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං
ආයලොකිතං වියලොකිතංසමිඤ්ජිතංපසාරිතංසඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං.යසො
‘ඉදං දුක්ඛ’න්තියථාභූතං නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතංනප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො තුච්යඡො
යහොති විවය ො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, කුම්යභො තුච්යඡො විවය ො; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පූයරො යහොතිපිහියතො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං
ආයලොකිතංවියලොකිතං සමිඤ්ජිතංපසාරිතංසඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං.යසො
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ත්න්ත්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගයලොපූයරොයහොතිපිහියතො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, කුම්යභොපූයරො
පිහියතො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං වදාමි. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො කුම්භූපමා පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
තතියං. 

4. උදකරහදසුත්තං 

104. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, උදකරහදා. කතයම චත්තායරො? 
උත්තායනො ගම්භීයරොභායසො, ගම්භීයරො උත්තායනොභායසො, උත්තායනො
උත්තායනොභායසො, ගම්භීයරො ගම්භීයරොභායසො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොඋදකරහදා. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො උදකරහදූපමා 
[පු. ප. 161] පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

92 

පටුන 

චත්තායරො? උත්තායනො ගම්භීයරොභායසො, ගම්භීයරො උත්තායනොභායසො, 
උත්තායනොඋත්තායනොභායසො, ගම්භීයරොගම්භීයරොභායසො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො උත්තායනො යහොති ගම්භීයරොභායසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
නප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො උත්තායනො යහොති
ගම්භීයරොභායසො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, උදකරහයදො උත්තායනො
ගම්භීයරොභායසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගම්භීයරො යහොති උත්තායනොභායසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං 
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
පජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’තියථාභූතංපජානාති.
එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගම්භීයරො යහොති උත්තායනොභායසො.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, උදකරහයදො ගම්භීයරො උත්තායනොභායසො; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොඋත්තායනොයහොති උත්තායනොභායසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං 
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො උත්තායනො යහොති
උත්තායනොභායසො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, උදකරහයදො උත්තායනො
උත්තායනොභායසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලං වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොගම්භීයරොයහොතිගම්භීයරොභායසො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
පජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’තියථාභූතංපජානාති.
එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගම්භීයරො යහොති ගම්භීයරොභායසො.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, උදකරහයදො ගම්භීයරො ගම්භීයරොභායසො; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලං වදාමි.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
උදකරහදූපමාපුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.චතුත්ථං. 
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5. අම්බසුත්තං 

105. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අම්බානි. කතමානි චත්තාරි? ආමං
පක්කවණ්ණි [පක්කවණ්ණී(පු.ප.159)], පක්කං ආමවණ්ණි [ආමවණ්ණී
(සී.සයා.කං.පී.)], ආමංආමවණ්ණි, පක්කංපක්කවණ්ණි–ඉමානියඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිඅම්බානි.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොඅම්බූපමා 
[පක්කවණ්ණී (පු. ප. 159)] පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.
කතයම චත්තායරො? ආයමො පක්කවණ්ණී, පක්යකො ආමවණ්ණී, ආයමො
ආමවණ්ණී, පක්යකොපක්කවණ්ණී. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ආයමො යහොති පක්කවණ්ණී? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං 
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොආයමො යහොති පක්කවණ්ණී.
යසයයථාපිතං, භික්ඛයව, අම්බංආමංපක්කවණ්ණි; තථූපමාහං, භික්ඛයව, 
ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පක්යකො යහොති ආමවණ්ණී? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’තියථාභූතං පජානාති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොපක්යකොයහොතිආමවණ්ණී. යසයයථාපිතං, 
භික්ඛයව, අම්බං පක්කං ආමවණ්ණි; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං
වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ආයමො යහොති ආමවණ්ණී? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස න පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
නප්පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං
නප්පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ආයමො යහොති ආමවණ්ණී. 
යසයයථාපි තං, භික්ඛයව, අම්බං ආමං ආමවණ්ණි; තථූපමාහං, භික්ඛයව, 
ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පක්යකො යහොති පක්කවණ්ණී? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස පාසාදිකං යහොති අභික්කන්තං
පටික්කන්තං ආයලොකිතං වියලොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං 
පජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’තියථාභූතංපජානාති.
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එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පක්යකො යහොති පක්කවණ්ණී. යසයයථාපි
තං, භික්ඛයව, අම්බං පක්කං පක්කවණ්ණි; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං
පුග්ගලංවදාමි.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අම්බූපමාපුග්ගලාසන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති. පඤ්චමං. 

6. දුතියඅම්බසුත්තං 

(ඡට්ඨං උත්තානත්ථයමවාති අට්ඨකථායං දස්සිතං, පාළියපොත්ථයකසු 
පනකත්ථචිපිනදිස්සති.) [( ) ‘‘ඡට්ඨංඋක්කානත්ථයමවා’’ති අට්ඨකථායං
දස්සිතං, පාළියපොත්ථයකසු පන කත්ථචිපි න දිස්සති. ‘‘… ආමං
පක්යකොභාසං, පක්කංආයමොභාස’’න්තිආදිනාපායඨොභයවයය] 

7. මූසිකසුත්තං 

107. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, මූසිකා. කතමා චතස්යසො? ගාධං
කත්තා යනො වසිතා, වසිතා යනො ගාධං කත්තා, යනව ගාධං කත්තා යනො 
වසිතා, ගාධංකත්තාචවසිතාච–ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොමූසිකා.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො මූසිකූපමා පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ගාධං කත්තා යනො වසිතා, 
වසිතායනොගාධංකත්තා, යනවගාධංකත්තායනොවසිතා, ගාධංකත්තාච
වසිතාච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගාධං කත්තා යහොති යනො වසිතා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති…යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා ’ති  යථාභූතංනප්පජානාති  .එවංයඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලො ගාධං කත්තා යහොති, යනො වසිතා. යසයයථාපි සා, භික්ඛයව, 

මූසිකා ගාධං කත්තා, යනො වසිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං

වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො වසිතා යහොති, යනො ගාධං කත්තා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං න පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං  .යසො  ‘ඉදං දුක්ඛ ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා ’ති යථාභූතං  පජානාති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලො වසිතා යහොති, යනො ගාධං කත්තා  .යසයයථාපි සා , භික්ඛයව, 

මූසිකා වසිතා යහොති, යනො ගාධං කත්තා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං, 

පුග්ගලං වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයනවගාධංකත්තායහොතියනොවසිතා? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං න පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 
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යවදල්ලං  .යසො‘ඉදං  දුක්ඛ ’න්ති යථාභූතං නප්පජානාති…යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා ’තියථාභූතං  නප්පජානාති  .එවංයඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලොයනවගාධංකත්තා යහොති, යනොවසිතා .යසයයථාපිසා , භික්ඛයව, 

මූසිකායනවගාධංකත්තායහොති, යනොවසිතා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං

පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ගාධං කත්තා ච යහොති වසිතා ච? ඉධ, 

භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං  පජානාති …යප‘ …. අයං

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා ’ති  යථාභූතං පජානාති  .එවං යඛො , භික්ඛයව, 

පුග්ගයලොගාධංකත්තාචයහොතිවසිතාච. යසයයථාපිසා, භික්ඛයව, මූසිකා

ගාධංකත්තාචයහොතිවසිතාච; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි.

ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොමූසිකූපමාපුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානා

යලොකස්මි ’’න්ති.සත්තමං.  

8. බලීබද්දසුත්තං 

108. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, බලීබද්දා [බලිවද්දා(සී.සයා.කං.පී.), 
බලිබද්ධා (ක.) පු. ප. 162]. කතයම චත්තායරො? සගවචණ්යඩො යනො
පරගවචණ්යඩො, පරගවචණ්යඩො යනො සගවචණ්යඩො, සගවචණ්යඩො ච
පරගවචණ්යඩොච, යනවසගවචණ්යඩොයනොපරගවචණ්යඩො –ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො බලීබද්දා. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
බලීබද්දූපමා පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම
චත්තායරො? සගවචණ්යඩො යනො පරගවචණ්යඩො, පරගවචණ්යඩො යනො
සගවචණ්යඩො, සගවචණ්යඩොචපරගවචණ්යඩොච, යනවසගවචණ්යඩොයනො 
පරගවචණ්යඩො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සගවචණ්යඩො යහොති, යනො
පරගවචණ්යඩො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සකපරිසං
උබ්යබයජතා යහොති, යනො පරපරිසං. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
සගවචණ්යඩො යහොති, යනො පරගවචණ්යඩො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, 
බලීබද්යදොසගවචණ්යඩො, යනොපරගවචණ්යඩො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං 
පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරගවචණ්යඩො යහොති, යනො
සගවචණ්යඩො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොපරපරිසංඋබ්යබයජතා
යහොති, යනො සකපරිසං. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරගවචණ්යඩො 
යහොති, යනො සගවචණ්යඩො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, බලීබද්යදො
පරගවචණ්යඩො, යනො සගවචණ්යඩො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලං
වදාමි. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසගවචණ්යඩොචයහොතිපරගවචණ්යඩො
ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සකපරිසං උබ්යබයජතා යහොති
පරපරිසඤ්ච. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සගවචණ්යඩො ච යහොති
පරගවචණ්යඩොච.යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, බලීබද්යදොසගවචණ්යඩොච
පරගවචණ්යඩොච; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනව සගවචණ්යඩො යහොති යනො
පරගවචණ්යඩො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො යනව සකපරිසං
උබ්යබයජතා යහොති, යනො පරපරිසඤ්ච. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
යනව සගවචණ්යඩො යහොති, යනො පරගවචණ්යඩො. යසයයථාපි යසො, 
භික්ඛයව, බලීබද්යදොයනවසගවචණ්යඩො, යනොපරගවචණ්යඩො; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලංවදාමි.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොබලීබද්දූපමා
පුග්ගලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. රුක්ඛසුත්තං 

109. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, රුක්ඛා. කතයම චත්තායරො? යඵග්ගු 
යඵග්ගුපරිවායරො, යඵග්ගු සාරපරිවායරො, සායරො යඵග්ගුපරිවායරො, සායරො
සාරපරිවායරො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො රුක්ඛා. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොරුක්ඛූපමාපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.
කතයම චත්තායරො? යඵග්ගුයඵග්ගුපරිවායරො, යඵග්ගුසාරපරිවායරො, සායරො 
යඵග්ගුපරිවායරො, සායරොසාරපරිවායරො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යඵග්ගු යහොති යඵග්ගුපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො; පරිසාපිස්ස
යහොති දුස්සීලා පාපධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යඵග්ගු යහොති 
යඵග්ගුපරිවායරො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, රුක්යඛො යඵග්ගු
යඵග්ගුපරිවායරො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යඵග්ගු යහොති සාරපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො දුස්සීයලො යහොති පාපධම්යමො; පරිසා ච 
ඛ්වස්ස යහොති සීලවතී කලයාණධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
යඵග්ගු යහොති සාරපරිවායරො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, රුක්යඛො යඵග්ගු
සාරපරිවායරො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සායරො යහොති යඵග්ගුපරිවායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලවා යහොති කලයාණධම්යමො; පරිසා ච
ඛ්වස්ස යහොති දුස්සීලා පාපධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සායරො
යහොති යඵග්ගුපරිවායරො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, රුක්යඛො සායරො
යඵග්ගුපරිවායරො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සායරො යහොති සාරපරිවායරො? ඉධ 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලොසීලවා යහොතිකලයාණධම්යමො; පරිසාපිස්ස
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යහොතිසීලවතී කලයාණධම්මා.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොසායරොයහොති
සාරපරිවායරො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, රුක්යඛො සායරො සාරපරිවායරො; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
රුක්ඛූපමා පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති [පු. ප. 170]. 
නවමං. 

10. ආසීවිසසුත්තං 

110. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආසීවිසා [ආසිවිසා (ක.) පු. ප. 163]. 
කතයම චත්තායරො? ආගතවියසො න යඝොරවියසො, යඝොරවියසො න
ආගතවියසො, ආගතවියසොචයඝොරවියසොච, යනවාගතවියසොනයඝොරවියසො
– ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ආසීවිසා. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොආසීවිසූපමා පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.කතයම
චත්තායරො? ආගතවියසො න යඝොරවියසො, යඝොරවියසො න ආගතවියසො, 
ආගතවියසොචයඝොරවියසොච, යනවාගතවියසොන යඝොරවියසො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො ආගතවියසො යහොති, න යඝොරවියසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අභිණ්හං කුජ්ඣති. යසො ච ඛ්වස්ස
යකොයධො [යකොයපො (ක.) පු. ප. 163] න දීඝරත්තං අනුයසති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලොආගතවියසො යහොති, නයඝොරවියසො. යසයයථාපි යසො, 
භික්ඛයව, ආසීවියසො ආගතවියසො, න යඝොරවියසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, 
ඉමංපුග්ගලං වදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යඝොරවියසො යහොති, න ආගතවියසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොනයහවයඛොඅභිණ්හංකුජ්ඣති.යසොච
ඛ්වස්ස යකොයධො දීඝරත්තං අනුයසති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
යඝොරවියසො යහොති, නආගතවියසො. යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, ආසීවියසො
යඝොරවියසො, නආගතවියසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොආගතවියසො ච යහොති යඝොරවියසො ච? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අභිණ්හං කුජ්ඣති. යසො ච ඛ්වස්ස
යකොයධොදීඝරත්තං අනුයසති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොආගතවියසොච
යහොතියඝොරවියසො ච.යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, ආසීවියසොආගතවියසොච
යඝොරවියසොච; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්ගලංවදාමි. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලොයනවාගතවියසොයහොතිනයඝොරවියසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොනයහවයඛොඅභිණ්හංකුජ්ඣති.යසොච
ඛ්වස්ස යකොයධො න දීඝරත්තං අනුයසති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
යනවාගතවියසො යහොති, න යඝොරවියසො. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, 
ආසීවියසො යනවාගතවියසො න යඝොරවියසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං 
පුග්ගලං වදාමි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ආසීවිසූපමා පුග්ගලා
සන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.දසමං. 
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වලාහකවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවවලාහාකුම්භ-උදක, රහදාද්යවයහොන්තිඅම්බානි; 
මූසිකාබලීබද්දාරුක්ඛා, ආසීවියසනයතදසාති. 

(12) 2. යකසිවග්යගො 

1. යකසිසුත්තං 

111. අථ යඛො යකසි අස්සදම්මසාරථි යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො යකසිං අස්සදම්මසාරථිංභගවා එතදයවොච – ‘‘ත්වං යඛොසි, 
යකසි, පඤ්ඤායතො අස්සදම්මසාරථීති [සඤ්ඤායතො අස්සදම්මසාරථි (සී.
සයා.කං.පී.)]. කථංපන ත්වං, යකසි, අස්සදම්මංවියනසී’’ති? ‘‘අහංයඛො, 
භන්යත, අස්සදම්මං සණ්යහනපි වියනමි, ඵරුයසනපි වියනමි, 
සණ්හඵරුයසනපි වියනමී’’ති. ‘‘සයච යත, යකසි, අස්සදම්යමො සණ්යහන
විනයංනඋයපති, ඵරුයසනවිනයංනඋයපති, සණ්හඵරුයසනවිනයං න
උයපති, කින්ති නං කයරොසී’’ති? ‘‘සයච යම, භන්යත, අස්සදම්යමො
සණ්යහනවිනයංන උයපති, ඵරුයසනවිනයංනඋයපති, සණ්හඵරුයසන
විනයං න උයපති; හනාමි නං, භන්යත. තං කිස්ස යහතු? මා යම
ආචරියකුලස්සඅවණ්යණොඅයහොසී’’ති. 

‘‘භගවාපන, භන්යත, අනුත්තයරොපුරිසදම්මසාරථි.කථංපන, භන්යත, 
භගවා පුරිසදම්මං වියනතී’’ති? ‘‘අහං යඛො, යකසි, පුරිසදම්මං සණ්යහනපි
වියනමි, ඵරුයසනපි වියනමි, සණ්හඵරුයසනපි වියනමි. තත්රිදං, යකසි, 
සණ්හස්මිං–ඉති කායසුචරිතංඉතිකායසුචරිතස්සවිපායකො, ඉතිවචීසුචරිතං
ඉති වචීසුචරිතස්ස විපායකො, ඉති මයනොසුචරිතං ඉති මයනොසුචරිතස්ස
විපායකො, ඉති යදවා, ඉති මනුස්සාති. තත්රිදං, යකසි, ඵරුසස්මිං – ඉති
කායදුච්චරිතං ඉති කායදුච්චරිතස්ස විපායකො, ඉති වචීදුච්චරිතං ඉති
වචීදුච්චරිතස්ස විපායකො, ඉති මයනොදුච්චරිතං ඉති මයනොදුච්චරිතස්ස
විපායකො, ඉතිනිරයයො, ඉතිතිරච්ඡානයයොනි, ඉතියපත්තිවිසයයො’’ති. 

‘‘තත්රිදං, යකසි, සණ්හඵරුසස්මිං–ඉතිකායසුචරිතංඉති කායසුචරිතස්ස
විපායකො, ඉතිකායදුච්චරිතංඉතිකායදුච්චරිතස්සවිපායකො, ඉති වචීසුචරිතං
ඉතිවචීසුචරිතස්සවිපායකො, ඉතිවචීදුච්චරිතංඉතිවචීදුච්චරිතස්ස විපායකො, 
ඉතිමයනොසුචරිතංඉතිමයනොසුචරිතස්ස විපායකො, ඉති මයනොදුච්චරිතංඉති
මයනොදුච්චරිතස්ස විපායකො, ඉති යදවා, ඉති මනුස්සා, ඉති නිරයයො, ඉති
තිරච්ඡානයයොනි, ඉතියපත්තිවිසයයො’’ති. 

‘‘සයච යත, භන්යත, පුරිසදම්යමො සණ්යහන විනයං න උයපති, 
ඵරුයසන විනයංනඋයපති, සණ්හඵරුයසනවිනයංනඋයපති, කින්තිනං
භගවාකයරොතී’’ති? ‘‘සයච යම, යකසි, පුරිසදම්යමො සණ්යහන විනයංන
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උයපති, ඵරුයසන විනයං න උයපති, සණ්හඵරුයසන විනයං න උයපති, 
හනාමිනං, යකසී’’ති.‘‘නයඛො, භන්යත, භගවයතොපාණාතිපායතොකප්පති.
අථ ච පන භගවා එවමාහ – ‘හනාමි, නං යකසී’’’ති! ‘‘සච්චං, යකසි! න
තථාගතස්ස පාණාතිපායතො කප්පති. අපි ච යයො පුරිසදම්යමො සණ්යහන
විනයංනඋයපති, ඵරුයසනවිනයංනඋයපති, සණ්හඵරුයසනවිනයංන
උයපති, නතංතථාගයතොවත්තබ්බංඅනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤති, නාපි විඤ්ඤූ
සබ්රහ්මචාරී වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්ති. වයධො යහයසො, යකසි, 
අරියස්ස විනයය – යං න තථාගයතො වත්තබ්බං අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤති, 
නාපිවිඤ්ඤූ සබ්රහ්මචාරීවත්තබ්බංඅනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤන්තී’’ති. 

‘‘යසොහිනූන, භන්යත, සුහයතොයහොති–යංනතථාගයතොවත්තබ්බං 
අනුසාසිතබ්බංමඤ්ඤති, නාපිවිඤ්ඤූසබ්රහ්මචාරීවත්තබ්බංඅනුසාසිතබ්බං 
මඤ්ඤන්තීති. අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.…
උපාසකං මං, භන්යත, භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං
ගත’’න්ති.පඨමං. 

2. ජවසුත්තං 

112. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව
සඞ්ඛංගච්ඡති.කතයමහිචතූහි? අජ්ජයවන, ජයවන, ඛන්තියා, යසොරච්යචන
– ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති, රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව
සඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයමහිචතූහි? අජ්ජයවන, ජයවන, ඛන්තියා, යසොරච්යචන–ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති…යප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.දුතියං. 

3. පයතොදසුත්තං 

113. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, භො අස්සාජානීයා සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
භයෙො අස්සාජානීයයො පයතොදච්ඡායං දිස්වා සංවිජ්ජති සංයවගංආපජ්ජති –
‘කිං නු යඛො මං අජ්ජ අස්සදම්මසාරථි කාරණං කායරස්සති, කිමස්සාහං 
[කථමස්සාහං (ක.)] පටිකයරොමී’ති! එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො 
භයෙොඅස්සාජානීයයොයහොති.අයං, භික්ඛයව, පඨයමොභයෙොඅස්සාජානීයයො
සන්යතො සංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොඅස්සාජානීයයොනයහවයඛො 
පයතොදච්ඡායං දිස්වා සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති, අපි ච යඛො
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පටුන 

යලොමයවධවිද්යධො සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති – ‘කිං නු යඛො මං අජ්ජ
අස්සදම්මසාරථි කාරණං කායරස්සති, කිමස්සාහං පටිකයරොමී’ති!
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො භයෙො අස්සාජානීයයො යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො භයෙො අස්සාජානීයයො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො
යලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොඅස්සාජානීයයොනයහවයඛො 
පයතොදච්ඡායං දිස්වාසංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජතිනාපියලොමයවධවිද්යධො
සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති, අපි ච යඛො චම්මයවධවිද්යධො සංවිජ්ජති
සංයවගං ආපජ්ජති – ‘කිං නු යඛො මං අජ්ජ අස්සදම්මසාරථි කාරණං
කායරස්සති, කිමස්සාහංපටිකයරොමී’ති!එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
භයෙොඅස්සාජානීයයොයහොති.අයං, භික්ඛයව, තතියයොභයෙො අස්සාජානීයයො
සන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොඅස්සාජානීයයොනයහවයඛො 
පයතොදච්ඡායං දිස්වාසංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජතිනාපියලොමයවධවිද්යධො
සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති නාපි චම්මයවධවිද්යධො සංවිජ්ජති සංයවගං
ආපජ්ජති, අපිචයඛො අට්ඨියවධවිද්යධොසංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති–‘කිං 
නු යඛො මං අජ්ජ අස්සදම්මසාරථි කාරණං කායරස්සති, කිමස්සාහං
පටිකයරොමී’ති! එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො භයෙො අස්සාජානීයයො
යහොති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො භයෙො අස්සාජානීයයො සන්යතො
සංවිජ්ජමායනො යලොකස්මිං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො භො
අස්සාජානීයා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොයම භො පුරිසාජානීයා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
භයෙොපුරිසාජානීයයො සුණාති–‘අමුකස්මිංනාමගායමවානිගයමවාඉත්ථී
වා පුරියසොවා දුක්ඛියතොවා කාලඞ්කයතො [කාලකයතො (සී.සයා.කං. පී.)] 
වා’ති. යසො යතන සංවිජ්ජති, සංයවගං ආපජ්ජති. සංවිග්යගො යයොනියසො
පදහති.පහිතත්යතොකායයන යචවපරමසච්චං [පරමත්ථසච්චං(ක.)ම.නි.
2.183 පස්සිතබ්බං] සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤාය ච අතිවිජ්ඣ පස්සති.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, භයෙො අස්සාජානීයයො පයතොදච්ඡායං දිස්වා
සංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංභෙංපුරිසාජානීයං
වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො භයෙො පුරිසාජානීයයො යහොති.
අයං, භික්ඛයව, පඨයමො භයෙො පුරිසාජානීයයො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො
යලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොපුරිසාජානීයයොනයහවයඛො 
සුණාති – ‘අමුකස්මිං නාම ගායම වා නිගයම වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා
දුක්ඛියතොවා කාලඞ්කයතොවා’ති, අපිචයඛොසාමංපස්සතිඉත්ථිංවාපුරිසං
වා දුක්ඛිතං වා කාලඞ්කතං වා. යසො යතනසංවිජ්ජති, සංයවගංආපජ්ජති.
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සංවිග්යගො යයොනියසො පදහති. පහිතත්යතො කායයන යචව පරමසච්චං
සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤාය ච අතිවිජ්ඣ පස්සති. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, 
භයෙො අස්සාජානීයයො යලොමයවධවිද්යධො සංවිජ්ජති සංයවගං ආපජ්ජති; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංභෙංපුරිසාජානීයංවදාමි.එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො භයෙො පුරිසාජානීයයො යහොති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො භයෙො
පුරිසාජානීයයො සන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොපුරිසාජානීයයොනයහවයඛො 
සුණාති – ‘අමුකස්මිං නාම ගායම වා නිගයම වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා
දුක්ඛියතො වා කාලඞ්කයතො වා’ති, නාපිසාමං පස්සති ඉත්ථිං වා පුරිසං වා
දුක්ඛිතං වා කාලඞ්කතං වා, අපි ච ඛ්වස්ස ඤාති වා සායලොහියතො වා
දුක්ඛියතො වා යහොති කාලඞ්කයතො වා. යසො යතන සංවිජ්ජති, සංයවගං
ආපජ්ජති. සංවිග්යගො යයොනියසො පදහති. පහිතත්යතො කායයන යචව
පරමසච්චං සච්ඡිකයරොති, පඤ්ඤායචඅතිවිජ්ඣපස්සති.යසයයථාපියසො, 
භික්ඛයව, භයෙො අස්සාජානීයයො චම්මයවධවිද්යධො සංවිජ්ජති සංයවගං
ආපජ්ජති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංභෙංපුරිසාජානීයං වදාමි.එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො භයෙො පුරිසාජානීයයො යහොති. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොභයෙොපුරිසාජානීයයොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොභයෙොපුරිසාජානීයයොනයහවයඛො 
සුණාති – ‘අමුකස්මිං නාම ගායම වා නිගයම වා ඉත්ථී වා පුරියසො වා
දුක්ඛියතො වා කාලඞ්කයතො වා’ති, නාපිසාමං පස්සති ඉත්ථිං වා පුරිසං වා
දුක්ඛිතංවාකාලඞ්කතං වා, නාපිස්සඤාතිවාසායලොහියතොවාදුක්ඛියතොවා
යහොතිකාලඞ්කයතොවා, අපිචයඛො සාමඤ්යඤවඵුට්යඨොයහොතිසාරීරිකාහි
යවදනාහි දුක්ඛාහි තිබ්බාහි [තිප්පාහි (සී. පී.)] ඛරාහි කටුකාහි අසාතාහි
අමනාපාහිපාණහරාහි. යසොයතනසංවිජ්ජති, සංයවගංආපජ්ජති.සංවිග්යගො
යයොනියසො පදහති. පහිතත්යතො කායයන යචව පරමසච්චං සච්ඡිකයරොති, 
පඤ්ඤාය ච අතිවිජ්ඣ පස්සති. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, භයෙො
අස්සාජානීයයොඅට්ඨියවධවිද්යධොසංවිජ්ජතිසංයවගංආපජ්ජති; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමං භෙං පුරිසාජානීයං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචොභයෙො පුරිසාජානීයයොයහොති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොභයෙො
පුරිසාජානීයයො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො යලොකස්මිං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො භො පුරිසාජානීයා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
තතියං. 

4. නාගසුත්තං 

114. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො නායගො 
රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව සඞ්ඛං ගච්ඡති. 
කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගොයසොතාචයහොති, හන්තා
ච, ඛන්තාච, ගන්තා ච. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගොයසොතායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නායගො යයමනං හත්ථිදම්මසාරථි කාරණං කායරති – යදි වා
කතපුබ්බංයදිවා අකතපුබ්බං–තංඅට්ඨිංකත්වා [අට්ඨිකත්වා(සී.සයා.කං. 
පී.)අ.නි.5.140] මනසිකත්වාසබ්බයචතසා [සබ්බංයචතයසො (සබ්බත්ථ)] 
සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො සුණාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නායගොයසොතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගොහන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නායගො සඞ්ගාමගයතො හත්ථිම්පි හනති, හත්ථාරුහම්පි හනති, 
අස්සම්පි හනති, අස්සාරුහම්පි හනති, රථම්පි හනති, රථිකම්පි හනති, 
පත්තිකම්පිහනති.එවංයඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගොහන්තා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගො ඛන්තා යහොති? ඉධ භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නායගො සඞ්ගාමගයතො ඛයමො යහොති සත්තිප්පහාරානං
අසිප්පහාරානංඋසුප්පහාරානං ඵරසුප්පහාරානං [‘‘ඵරසුප්පහාරාන’’න්තිඉදං
පදං සයාමයපොත්ථයක නත්ථි. ම. නි. 3.217 පස්සිතබ්බං] 
යභරිපණවසඞ්ඛතිණවනින්නාදසද්දානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නායගොඛන්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනායගොගන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනායගොයයමනංහත්ථිදම්මසාරථිදිසංයපයසති–යදිවාගතපුබ්බං
යදි වා අගතපුබ්බං – තං ඛිප්පයමව ගන්තා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නායගො ගන්තා යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි අඞ්යගහි
සමන්නාගයතො රඤ්යඤො නායගො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, 
රඤ්යඤොඅඞ්ගන්යතවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති …යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. 
කතයමහිචතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයසොතාචයහොති, හන්තාච, ඛන්තා
ච, ගන්තා ච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යසොතා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
තථාගතප්පයවදියතධම්මවිනයයයදසියමායනඅට්ඨිංකත්වාමනසිකත්වා
සබ්බයචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයසොතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු හන්තා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති (හනති) [( ) 
නත්ථිසී.සයා.පී.යපොත්ථයකසු.අ.නි.4.164පටිපදාවග්යගචතුත්ථසුත්යත
පන ‘‘සයමතී’’තිපදංසබ්බත්ථපිදිස්සති] බයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමති, 
උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං විහිංසාවිතක්කං…යප.… 
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම නාධිවායසති පජහති
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පටුන 

වියනොයදති හනති බයන්තීකයරොති අනභාවං ගයමති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුහන්තා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඛන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො
යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය, 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානංදුරුත්තානංදුරාගතානංවචනපථානං
උප්පන්නානං සාරීරිකානංයවදනානංදුක්ඛානංතිබ්බානංඛරානංකටුකානං
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අධිවාසකජාතියකො යහොති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඛන්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුගන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යායං
දිසා අගතපුබ්බා ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො 
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගොතණ්හාක්ඛයයොවිරායගොනියරොයධොනිබ්බානං, තං
ඛිප්පඤ්යඤව ගන්තා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ගන්තා යහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොභික්ඛුආහුයනයයයො
යහොති…යප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.චතුත්ථං. 

5. ඨානසුත්තං 

115. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ඨානානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, 
භික්ඛයව, ඨානංඅමනාපංකාතුං; තඤ්චකයිරමානංඅනත්ථායසංවත්තති.
අත්ථි, භික්ඛයව, ඨානං අමනාපං කාතුං; තඤ්ච කයිරමානං අත්ථාය
සංවත්තති. අත්ථි, භික්ඛයව, ඨානං මනාපං කාතුං; තඤ්ච කයිරමානං
අනත්ථාය සංවත්තති. අත්ථි, භික්ඛයව, ඨානං මනාපං කාතුං; තඤ්ච
කයිරමානංඅත්ථායසංවත්තති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං [යදිදං (සයා.කං. ක.)] ඨානංඅමනාපංකාතුං; 
තඤ්ච කයිරමානං අනත්ථාය සංවත්තති – ඉදං, භික්ඛයව, ඨානං
උභයයයනවනකත්තබ්බංමඤ්ඤති [පඤ්ඤායති (?)]. යම්පිදං [යදිදං(ක.)] 
ඨානංඅමනාපංකාතුං; ඉමිනාපිනං [තං(සී.පී.)සයාමයපොත්ථයකනත්ථි] න 
කත්තබ්බං මඤ්ඤති. යම්පිදං ඨානං කයිරමානං අනත්ථාය සංවත්තති; 
ඉමිනාපිනං [තං(පී.)සී.සයා.යපොත්ථයකසුනත්ථි] නකත්තබ්බංමඤ්ඤති. 
ඉදං, භික්ඛයව, ඨානංඋභයයයනවනකත්තබ්බංමඤ්ඤති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං ඨානං අමනාපං කාතුං; තඤ්ච කයිරමානං 
අත්ථාය සංවත්තති – ඉමස්මිං, භික්ඛයව, ඨායන බායලො ච පණ්ඩියතො ච
යවදිතබ්යබො පුරිසථායම පුරිසවීරියයපුරිසපරක්කයම.න, භික්ඛයව, බායලො
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘කිඤ්චාපියඛොඉදංඨානංඅමනාපංකාතුං; අථචරහිදං 
ඨානංකයිරමානංඅත්ථායසංවත්තතී’ති.යසොතංඨානංනකයරොති.තස්ස 
තංඨානංඅකයිරමානංඅනත්ථායසංවත්තති.පණ්ඩියතොචයඛො, භික්ඛයව, 
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති–‘කිඤ්චාපියඛොඉදංඨානංඅමනාපංකාතුං; අථ චරහිදං
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ඨානංකයිරමානංඅත්ථායසංවත්තතී’ති.යසොතංඨානංකයරොති. තස්සතං
ඨානංකයිරමානංඅත්ථායසංවත්තති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං [යදිදං(සයා. කං.)] ඨානංමනාපංකාතුං; තඤ්ච
කයිරමානංඅනත්ථායසංවත්තති–ඉමස්මිම්පි, භික්ඛයව, ඨායනබායලොච
පණ්ඩියතො ච යවදිතබ්යබො පුරිසථායම පුරිසවීරියය පුරිසපරක්කයම. න, 
භික්ඛයව, බායලොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘කිඤ්චාපියඛොඉදංඨානංමනාපං
කාතුං; අථ චරහිදං ඨානං කයිරමානං අනත්ථාය සංවත්තතී’ති. යසො තං
ඨානං කයරොති. තස්ස තං ඨානං කයිරමානං අනත්ථාය සංවත්තති.
පණ්ඩියතො ච යඛො, භික්ඛයව, ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කිඤ්චාපි යඛො ඉදං
ඨානංමනාපංකාතුං; අථචරහිදංඨානංකයිරමානංඅනත්ථාය සංවත්තතී’ති.
යසොතංඨානංනකයරොති.තස්සතංඨානංඅකයිරමානංඅත්ථායසංවත්තති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යමිදංඨානංමනාපංකාතුං, තඤ්චකයිරමානං අත්ථාය
සංවත්තති – ඉදං, භික්ඛයව, ඨානං උභයයයනව කත්තබ්බං මඤ්ඤති.
යම්පිදං ඨානං මනාපං කාතුං, ඉමිනාපි නං කත්තබ්බං මඤ්ඤති; යම්පිදං
ඨානං කයිරමානං අත්ථාය සංවත්තති, ඉමිනාපි නං කත්තබ්බං මඤ්ඤති.
ඉදං, භික්ඛයව, ඨානං උභයයයනව කත්තබ්බං මඤ්ඤති. ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිඨානානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අප්පමාදසුත්තං 

116. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ඨායනහි අප්පමායදො කරණීයයො. කතයමහි 
චතූහි? කායදුච්චරිතං, භික්ඛයව, පජහථ, කායසුචරිතංභායවථ; තත්ථචමා
පමාදත්ථ. වචීදුච්චරිතං, භික්ඛයව, පජහථ, වචීසුචරිතංභායවථ; තත්ථචමා
පමාදත්ථ. මයනොදුච්චරිතං, භික්ඛයව, පජහථ, මයනොසුචරිතංභායවථ; තත්ථ
චමාපමාදත්ථ. මිච්ඡාදිට්ඨිං, භික්ඛයව, පජහථ, සම්මාදිට්ඨිංභායවථ; තත්ථ 
චමාපමාදත්ථ. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො කායදුච්චරිතං පහීනං යහොති
කායසුචරිතං භාවිතං, වචීදුච්චරිතං පහීනං යහොති වචීසුචරිතං භාවිතං, 
මයනොදුච්චරිතං පහීනං යහොති මයනොසුචරිතං භාවිතං, මිච්ඡාදිට්ඨි පහීනා
යහොති සම්මාදිට්ඨි භාවිතා, යසො න භායති සම්පරායිකස්ස මරණස්සා’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. ආරක්ඛසුත්තං 

117. ‘‘චතූසු, භික්ඛයව, ඨායනසු අත්තරූයපන අප්පමායදො සති 
යචතයසො ආරක්යඛො කරණීයයො. කතයමසු චතූසු? ‘මා යම රජනීයයසු
ධම්යමසුචිත්තංරජ්ජී’ති අත්තරූයපනඅප්පමායදොසතියචතයසොආරක්යඛො
කරණීයයො; ‘මා යම යදොසනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං දුස්සී’ති අත්තරූයපන
අප්පමායදො සති යචතයසො ආරක්යඛො කරණීයයො; ‘මා යම යමොහනීයයසු 
ධම්යමසුචිත්තංමුය්හී’තිඅත්තරූයපනඅප්පමායදොසතියචතයසොආරක්යඛො
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කරණීයයො; ‘මා යම මදනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං මජ්ජී’ති අත්තරූයපන
අප්පමායදොසතියචතයසොආරක්යඛො කරණීයයො. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො රජනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං න 
රජ්ජතිවීතරාගත්තා, යදොසනීයයසුධම්යමසුචිත්තංනදුස්සතිවීතයදොසත්තා, 
යමොහනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං න මුය්හති වීතයමොහත්තා, මදනීයයසු
ධම්යමසුචිත්තංන මජ්ජතිවීතමදත්තා, යසොනඡම්භතිනකම්පතිනයවධති
නසන්තාසංආපජ්ජති, නචපන සමණවචනයහතුපිගච්ඡතී’’ති.සත්තමං. 

8. සංයවජනීයසුත්තං 

118. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයානි
සංයවජනීයානි ඨානානි. කතමානි චත්තාරි? ‘ඉධ තථාගයතො ජායතො’ති, 
භික්ඛයව, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ
තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති, භික්ඛයව, 
සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස දස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ තථාගයතො
අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්යතසී’ති, භික්ඛයව, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ‘ඉධ තථාගයතො අනුපාදියසසාය
නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො’ති, භික්ඛයව, සද්ධස්ස කුලපුත්තස්ස
දස්සනීයං සංයවජනීයං ඨානං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි සද්ධස්ස
කුලපුත්තස්සදස්සනීයානි සංයවජනීයානිඨානානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමභයසුත්තං 

119. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, භයානි. කතමානි චත්තාරි? ජාතිභයං, 
ජරාභයං, බයාධිභයං, මරණභයං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
භයානී’’ති.නවමං. 

10. දුතියභයසුත්තං 

120. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, භයානි.කතමානි චත්තාරි? අග්ගිභයං, 
උදකභයං, රාජභයං, යචොරභයං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිභයානී’’ති. 
දසමං. 

යකසිවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

යකසිජයවොපයතොයදොච, නායගොඨායනනපඤ්චමං; 
අප්පමායදොචආරක්යඛො, සංයවජනීයඤ්චද්යවභයාති. 

(13) 3. භ වග්යගො 

1. අත්තානුවාදසුත්තං 

121. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, භයානි. කතමානි චත්තාරි? 
අත්තානුවාදභයං, පරානුවාදභයං, දණ්ඩභයං, දුග්ගතිභයං. 
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පටුන 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අත්තානුවාදභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහඤ්යචව [අහඤ්යච (?)] යඛො පනකායයන දුච්චරිතං
චයරයයං, වාචායදුච්චරිතංචයරයයං, මනසා දුච්චරිතංචයරයයං, කිඤ්චතං
යංමං [කිඤ්චතංමං (සී.), කිඤ්චමං (සයා.කං.), කිඤ්චතංකම්මං (පී.
ක.)] අත්තා සීලයතො න උපවයදයයා’ති! යසො අත්තානුවාදභයස්ස භීයතො
කායදුච්චරිතං පහාය කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං
භායවති, මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං අත්තානං
පරිහරති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, අත්තානුවාදභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පරානුවාදභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති–‘අහඤ්යචවයඛොපනකායයනදුච්චරිතං චයරයයං, වාචාය
දුච්චරිතං චයරයයං, මනසා දුච්චරිතං චයරයයං, කිඤ්ච තං යං මං පයර
සීලයතො න උපවයදයය’න්ති! යසො පරානුවාදභයස්ස භීයතො කායදුච්චරිතං
පහාය කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං භායවති, 
මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං අත්තානං පරිහරති.
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, පරානුවාදභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දණ්ඩභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පස්සති 
යචොරං ආගුචාරිං, රාජායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්යත, 
කසාහිපි තායළන්යත, යවත්යතහිපි තායළන්යත, අද්ධදණ්ඩයකහිපි
තායළන්යත, හත්ථම්පි ඡින්දන්යත, පාදම්පි ඡින්දන්යත, හත්ථපාදම්පි
ඡින්දන්යත, කණ්ණම්පි ඡින්දන්යත, නාසම්පි ඡින්දන්යත, කණ්ණනාසම්පි
ඡින්දන්යත, බිලඞ්ගථාලිකම්පිකයරොන්යත, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පිකයරොන්යත, 
රාහුමුඛම්පිකයරොන්යත, යජොතිමාලිකම්පිකයරොන්යත, හත්ථපජ්යජොතිකම්පි
කයරොන්යත, එරකවත්තිකම්පි කයරොන්යත, චීරකවාසිකම්පි කයරොන්යත, 
එයණයයකම්පි කයරොන්යත, බලිසමංසිකම්පි කයරොන්යත, කහාපණකම්පි
කයරොන්යත, ඛාරාපතච්ඡිකම්පි කයරොන්යත, පලිඝපරිවත්තිකම්පි
කයරොන්යත, පලාලපීඨකම්පි කයරොන්යත, තත්යතනපි යතයලන 
ඔසිඤ්චන්යත, සුනයඛහිපිඛාදායපන්යත, ජීවන්තම්පිසූයලඋත්තායසන්යත, 
අසිනාපි සීසංඡින්දන්යත. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘යථාරූපානං යඛො පාපකානං කම්මානං යහතු
යචොරං ආගුචාරිං රාජායනො ගයහත්වා විවිධා කම්මකාරණා කායරන්ති, 
කසාහිපිතායළන්ති…යප.… අසිනාපිසීසංඡින්දන්ති, අහඤ්යචවයඛොපන
එවරූපං පාපකම්මං කයරයයං, මම්පි රාජායනො ගයහත්වා එවරූපා විවිධා
කම්මකාරණා කායරයයං, කසාහිපි තායළයයං, යවත්යතහිපි තායළයයං, 
අද්ධදණ්ඩයකහිපි තායළයයං, හත්ථම්පි ඡින්යදයයං, පාදම්පි ඡින්යදයයං, 
හත්ථපාදම්පි ඡින්යදයයං, කණ්ණම්පි ඡින්යදයයං, නාසම්පි ඡින්යදයයං, 
කණ්ණනාසම්පිඡින්යදයයං, බිලඞ්ගථාලිකම්පි කයරයයං, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පි
කයරයයං; රාහුමුඛම්පි කයරයයං, යජොතිමාලිකම්පි කයරයයං, 
හත්ථපජ්යජොතිකම්පිකයරයයං, එරකවත්තිකම්පිකයරයයං, චීරකවාසිකම්පි
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කයරයයං, එයණයයකම්පි කයරයයං, බලිසමංසිකම්පි කයරයයං, 
කහාපණකම්පි කයරයයං, ඛාරාපතච්ඡිකම්පිකයරයයං, පලිඝපරිවත්තිකම්පි
කයරයයං, පලාලපීඨකම්පිකයරයයං, තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්යචයයං, 
සුනයඛහිපි ඛාදායපයයං, ජීවන්තම්පි සූයල උත්තායසයයං, අසිනාපි සීසං
ඡින්යදයය’න්ති.යසොදණ්ඩභයස්සභීයතොනපයරසංපාභතංවිලුම්පන්යතො 
චරති.කායදුච්චරිතංපහාය…යප.…සුද්ධංඅත්තානංපරිහරති.ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, දණ්ඩභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුග්ගතිභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘කායදුච්චරිතස්ස යඛො පාපයකො විපායකො අභිසම්පරායං, 
වචීදුච්චරිතස්සපාපයකොවිපායකොඅභිසම්පරායං, මයනොදුච්චරිතස්සපාපයකො 
විපායකො අභිසම්පරායං. අහඤ්යචවයඛො පනකායයන දුච්චරිතං චයරයයං, 
වාචාය දුච්චරිතං චයරයයං, මනසා දුච්චරිතං චයරයයං, කිඤ්චතංයාහංන
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්යජයය’න්ති! යසො දුග්ගතිභයස්ස භීයතො කායදුච්චරිතං පහාය
කායසුචරිතං භායවති, වචීදුච්චරිතං පහාය වචීසුචරිතං භායවති, 
මයනොදුච්චරිතං පහාය මයනොසුචරිතං භායවති, සුද්ධං අත්තානං පරිහරති.
ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, දුග්ගතිභයං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
භයානී’’ති.පඨමං. 

2. ඌමිභයසුත්තං 

122. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, භයානි උදයකොයරොහන්තස්ස 
[උදයකොයරොහන්යත(ම.නි.2.161)] පාටිකඞ්ඛිතබ්බානි. කතමානිචත්තාරි? 
ඌමිභයං, කුම්භීලභයං, ආවට් භයං, සුසුකාභයං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරි භයානි උදයකොයරොහන්තස්ස පාටිකඞ්ඛිතබ්බානි. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිභයානිඉයධකච්චස්ස කුලපුත්තස්සඉමස්මිංධම්මවිනයය
අගාරස්මා [සද්ධා අගාරස්මා (සී. සයා. කං.)] අනගාරියං පබ්බජිතස්ස 
[පබ්බජයතො (සී.)] පාටිකඞ්ඛිතබ්බානි. කතමානි චත්තාරි? ඌමිභයං, 
කුම්භීලභයං, ආවට් භයං, සුසුකාභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඌමිභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොකුලපුත්යතො 
සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති – ‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා
ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි
උපායායසහි, දුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො; අප්යපව නාම ඉමස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති! තයමනං තථා
පබ්බජිතං සමානං සබ්රහ්මචාරියනො ඔවදන්ති අනුසාසන්ති – ‘එවං යත
අභික්කමිතබ්බං, එවංයතපටික්කමිතබ්බං, එවංයත ආයලොයකතබ්බං, එවං
යතවියලොයකතබ්බං, එවං යතසමිඤ්ජිතබ්බං, එවං යතපසාරිතබ්බං, එවං
යත සඞ්ඝාටිපත්තචීවරං ධායරතබ්බ’න්ති. තස්ස එවං යහොති – ‘මයං යඛො
පුබ්යබ අගාරියභූතා සමානා අඤ්යඤ ඔවදාමපි අනුසාසාමපි. ඉයම
පනම්හාකං පුත්තමත්තා මඤ්යඤ නත්තමත්තා මඤ්යඤ ඔවදිතබ්බං
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අනුසාසිතබ්බං මඤ්ඤන්තී’ති. යසො කුපියතො අනත්තමයනො සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු ඌමිභයස්ස
භීයතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතො. ඌමිභයන්ති යඛො, භික්ඛයව, 
යකොධූපායාසස්යසතංඅධිවචනං.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ඌමිභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කුම්භීලභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහි උපායායසහි, දුක්යඛොතිණ්යණොදුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්සයකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සඅන්තකිරියාපඤ්ඤායයථා’ති!තයමනං
තථාපබ්බජිතංසමානං සබ්රහ්මචාරියනොඔවදන්තිඅනුසාසන්ති – ‘ඉදංයත
ඛාදිතබ්බං, ඉදං යත න ඛාදිතබ්බං, ඉදං යත භුඤ්ජිතබ්බං, ඉදං යත න
භුඤ්ජිතබ්බං, ඉදංයතසායිතබ්බං, ඉදංයතන සායිතබ්බං, ඉදංයතපාතබ්බං, 
ඉදංයතනපාතබ්බං, කප්පියංයත ඛාදිතබ්බං, අකප්පියංයතනඛාදිතබ්බං, 
කප්පියං යත භුඤ්ජිතබ්බං, අකප්පියං යත න භුඤ්ජිතබ්බං, කප්පියං යත
සායිතබ්බං, අකප්පියංයතනසායිතබ්බං, කප්පියංයත පාතබ්බං, අකප්පියං
යතනපාතබ්බං, කායලයතඛාදිතබ්බං, විකායලයතනඛාදිතබ්බං, කායල
යත භුඤ්ජිතබ්බං, විකායල යත න භුඤ්ජිතබ්බං, කායල යත සායිතබ්බං, 
විකායල යත න සායිතබ්බං, කායල යත පාතබ්බං, විකායල යත න
පාතබ්බ’න්ති.තස්සඑවංයහොති–‘මයං යඛොපුබ්යබඅගාරියභූතාසමානායං
ඉච්ඡාමතංඛාදාම, යංනඉච්ඡාමනතංඛාදාම; යං ඉච්ඡාමතංභුඤ්ජාම, යං
න ඉච්ඡාමනතං භුඤ්ජාම; යං ඉච්ඡාමතං සායාම, යංන ඉච්ඡාමනතං
සායාම; යංඉච්ඡාමතංපිවාම, යංනඉච්ඡාමනතංපිවාම; කප්පියම්පි ඛාදාම
අකප්පියම්පි ඛාදාම කප්පියම්පි භුඤ්ජාම අකප්පියම්පි භුඤ්ජාම කප්පියම්පි
සායාමඅකප්පියම්පිසායාමකප්පියම්පිපිවාමඅකප්පියම්පිපිවාම, කායලපි
ඛාදාම විකායලපි ඛාදාම කායලපි භුඤ්ජාම විකායලපි භුඤ්ජාම කායලපි 
සායාම විකායලපිසායාමකායලපිපිවාම විකායලපිපිවාම; යම්පියනොසද්ධා
ගහපතිකාදිවාවිකායලපණීතං ඛාදනීයංවායභොජනීයංවායදන්ති, තත්රපියම 
[තත්ථපියම (ම. නි. 2.163)] මුඛාවරණං මඤ්යඤ කයරොන්තී’ති. යසො
කුපියතො අනත්තමයනො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භික්ඛුකුම්භීලභයස්සභීයතො සික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්යතො.
කුම්භීලභයන්තියඛො, භික්ඛයව, ඔදරිකත්තස්යසතං අධිවචනං.ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයව, කුම්භීලභයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ආවට් භයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි, දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති! යසො
එවං පබ්බජියතො සමායනො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
ගාමංවානිගමංවාපිණ්ඩායපවිසතිඅරක්ඛියතයනවකායයනඅරක්ඛිතාය
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පටුන 

වාචායඅරක්ඛියතන චිත්යතනඅනුපට්ඨිතායසතියාඅසංවුයතහිඉන්ද්රියයහි.
යසො තත්ථ පස්සති ගහපතිං වා ගහපතිපුත්තං වා පඤ්චහි කාමගුයණහි
සමප්පිතංසමඞ්ගීභූතංපරිචාරයමානං.තස්සඑවං යහොති–‘මයංයඛොපුබ්යබ
අගාරියභූතා සමානා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතා සමඞ්ගීභූතා 
පරිචාරිම්හා; සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යම කුයල යභොගා. සක්කා යභොයග ච
භුඤ්ජිතුං පුඤ්ඤානි ච කාතුං. යංනූනාහං සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිත්වායභොයගච භුඤ්යජයයංපුඤ්ඤානිචකයරයය’න්ති! යසො
සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ආවට් භයස්ස භීයතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්යතො. ආවට් භයන්ති
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවචනං. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ආවට් භයං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුසුකාභයං? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
කුලපුත්යතො සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජියතො යහොති –
‘ඔතිණ්යණොම්හි ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, දුක්යඛොතිණ්යණො දුක්ඛපයරයතො; අප්යපවනාම
ඉමස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති! යසො
එවං පබ්බජියතො සමායනො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
ගාමංවානිගමං වාපිණ්ඩායපවිසති අරක්ඛියතයනවකායයනඅරක්ඛිතාය
වාචායඅරක්ඛියතනචිත්යතන අනුපට්ඨිතායසතියාඅසංවුයතහිඉන්ද්රියයහි.
යසොතත්ථපස්සතිමාතුගාමං දුන්නිවත්ථංවාදුප්පාරුතංවා.තස්සමාතුගාමං
දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා රායගො චිත්තං අනුද්ධංයසති. යසො
රාගානුද්ධංසියතන චිත්යතන සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු සුසුකාභයස්ස භීයතො සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්යතො.සුසුකාභයන්තියඛො, භික්ඛයව, මාතුගාමස්යසතං අධිවචනං.
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සුසුකාභයං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිභයානි 
ඉයධකච්චස්ස කුලපුත්තස්ස ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජිතස්ස පාටිකඞ්ඛිතබ්බානී’’ති.දුතියං. 

3. පඨමනානාකරණසුත්තං 

123. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? [කථා. 671 ආදයයො] ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලො විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
යසො තදස්සායදති, තංනිකායමති, යතනචවිත්තිංආපජ්ජති.තත්ථඨියතො
තදධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරීඅපරිහීයනොකාලංකුරුමායනොබ්රහ්මකායිකානං
යදවානංසහබයතං උපපජ්ජති.බ්රහ්මකායිකානං, භික්ඛයව, යදවානංකප්යපො
ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං ඨත්වා යාවතකං යතසං
යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි ගච්ඡති
තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති. භගවයතො පන 
සාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසං යදවානංආයුප්පමාණං 
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පටුන 

තංසබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතා පුථුජ්ජයනන, යදිදං ගතියා උපපත්තියා සති [යදිදං චුතියා
උපපත්තියාචාති(ක.)අ.නි.3.117 පස්සිතබ්බං]. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො විතක්කවිචාරානං
වූපසමාඅජ්ඣත්තංසම්පසාදනංයචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරං 
සමාධිජංපීතිසුඛංදුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොතදස්සායදති, තං
නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති. තත්ථ ඨියතො තදධිමුත්යතො
තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො ආභස්සරානං යදවානං
සහබයතං උපපජ්ජති. ආභස්සරානං, භික්ඛයව, යදවානං ද්යව කප්පා
ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං ඨත්වා යාවතකං යතසං
යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි ගච්ඡති
තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති. භගවයතො පන 
සාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසංයදවානංආයුප්පමාණං
තං සබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිදංගතියා උපපත්තියාසති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො පීතියා ච විරාගා 
උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදති යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො තදස්සායදති, තං
නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති. තත්ථ ඨියතො තදධිමුත්යතො 
තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනො, කාලං කුරුමායනො සුභකිණ්හානං යදවානං
සහබයතංඋපපජ්ජති. සුභකිණ්හානං, භික්ඛයව, යදවානංචත්තායරොකප්පා
ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං ඨත්වා යාවතකං යතසං
යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි ගච්ඡති
තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති. භගවයතො පන
සාවයකො තත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසංයදවානංආයුප්පමාණං
තංසබ්බංයඛයපත්වා තස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිදංගතියාඋපපත්තියා සති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො සුඛස්ස ච පහානා 
දුක්ඛස්ස ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා 
අදුක්ඛමසුඛංඋයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.
යසො තදස්සායදති, තංනිකායමති, යතනචවිත්තිං ආපජ්ජති.තත්ථ ඨියතො 
තදධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනොකාලංකුරුමායනො යවහප්ඵලානං
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යවහප්ඵලානං, භික්ඛයව, යදවානං පඤ්ච 
කප්පසතානිආයුප්පමාණං.තත්ථපුථුජ්ජයනොයාවතායුකංඨත්වායාවතකං
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යතසං යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි ගච්ඡති
තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති. භගවයතො පන
සාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වා යාවතකංයතසංයදවානංආයුප්පමාණං
තංසබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති. අයංයඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස 
අස්සුතවතා පුථුජ්ජයනන, යදිදං ගතියා උපපත්තියා සති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
තතියං. 

4. දුතියනානාකරණසුත්තං 

124. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
විවිච්යචවකායමහි…යප.… පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොයයදව
තත්ථ යහොති රූපගතං යවදනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං
විඤ්ඤාණගතං, යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසොකායස්ස යභදා පරං මරණා සුද්ධාවාසානං
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, උපපත්ති අසාධාරණා 
පුථුජ්ජයනහි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො විතක්කවිචාරානං 
වූපසමා…යප.… දුතියංඣානං…යප.… තතියංඣානං…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොයයදවතත්ථයහොතිරූපගතංයවදනාගතං 
සඤ්ඤාගතංසඞ්ඛාරගතංවිඤ්ඤාණගතං, යතධම්යමඅනිච්චයතොදුක්ඛයතො
යරොගයතොගණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතොආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො
සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා
සුද්ධාවාසානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, උපපත්ති
අසාධාරණාපුථුජ්ජයනහි.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමයමත්තාසුත්තං 

125. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං තථා
තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන 
අප්පමායණනඅයවයරන අබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති.යසොතදස්සායදති, 
තං නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති. තත්ථ ඨියතො තදධිමුත්යතො
තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො බ්රහ්මකායිකානං යදවානං
සහබයතං උපපජ්ජති. බ්රහ්මකායිකානං, භික්ඛයව, යදවානං කප්යපො
ආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං ඨත්වා යාවතකං යතසං
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යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා නිරයම්පි ගච්ඡති
තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති. භගවයතො පන
සාවයකොතත්ථයාවතායුකංඨත්වායාවතකංයතසං යදවානංආයුප්පමාණං
තංසබ්බංයඛයපත්වාතස්මිංයයවභයවපරිනිබ්බායති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො අරියසාවකස්ස
අස්සුතවතාපුථුජ්ජයනන, යදිදංගතියාඋපපත්තියාසති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො කරුණාසහගයතන 
යචතසා…යප.… මුදිතාසහගයතන යචතසා…යප.… උයපක්ඛාසහගයතන
යචතසාඑකං දිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියංතථාතතියංතථාචතුත්ථං.
ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං
උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන
අයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති.යසොතදස්සායදති, තංනිකායමති, 
යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති. තත්ථ ඨියතො තදධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී
අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො ආභස්සරානං [සයාමයපොත්ථයක පන
කරුණාදයයො තයයො විහාරා ආභස්සරාදීහි තීහි විසුං විසුං යයොයජත්වා
පරිපුණ්ණයමව දස්සිතං] යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. ආභස්සරානං, 
භික්ඛයව, යදවානං ද්යව කප්පා ආයුප්පමාණං…යප.… සුභකිණ්හානං 
[සයාමයපොත්ථයකපනකරුණාදයයොතයයොවිහාරා ආභස්සරාදීහිතීහිවිසුං
විසුං යයොයජත්වා පරිපුණ්ණයමව දස්සිතං] යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති.
සුභකිණ්හානං, භික්ඛයව, යදවානංචත්තායරොකප්පා ආයුප්පමාණං…යප.…
යවහප්ඵලානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යවහප්ඵලානං, භික්ඛයව, 
යදවානං පඤ්චකප්පසතානිආයුප්පමාණං. තත්ථ පුථුජ්ජයනො යාවතායුකං
ඨත්වා යාවතකං යතසං යදවානං ආයුප්පමාණං තං සබ්බං යඛයපත්වා
නිරයම්පි ගච්ඡති තිරච්ඡානයයොනිම්පි ගච්ඡති යපත්තිවිසයම්පි ගච්ඡති.
භගවයතොපනසාවයකො තත්ථයාවතායුකංඨත්වා යාවතකංයතසංයදවානං
ආයුප්පමාණංතං සබ්බං යඛයපත්වාතස්මිංයයවභයව පරිනිබ්බායති. අයං
යඛො, භික්ඛයව, වියසයසො අයං අධිප්පයායසො ඉදං නානාකරණං සුතවයතො
අරියසාවකස්ස අස්සුතවතා පුථුජ්ජයනන, යදිදං ගතියා උපපත්තියා සති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මි’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියයමත්තාසුත්තං 

126. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො 
යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං තථා
තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වාවිහරති.යසොයයදවතත්ථ 
යහොතිරූපගතංයවදනාගතංසඤ්ඤාගතංසඞ්ඛාරගතං විඤ්ඤාණගතංයත
ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො සල්ලයතො අඝයතො
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පටුන 

ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො අනත්තයතො සමනුපස්සති.
යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සුද්ධාවාසානං යදවානං සහබයතං
උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, උපපත්තිඅසාධාරණාපුථුජ්ජයනහි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො කරුණා…යප.… 
මුදිතා…යප.… උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, 
තථා දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතායසබ්බාවන්තංයලොකං උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලන
මහග්ගයතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වා විහරති. යසො
යයදව තත්ථ යහොති රූපගතං යවදනාගතං සඤ්ඤාගතං සඞ්ඛාරගතං
විඤ්ඤාණගතං යත ධම්යම අනිච්චයතො දුක්ඛයතො යරොගයතො ගණ්ඩයතො
සල්ලයතො අඝයතො ආබාධයතො පරයතො පයලොකයතො සුඤ්ඤයතො
අනත්තයතො සමනුපස්සති. යසොකායස්ස යභදා පරං මරණා සුද්ධාවාසානං
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, උපපත්ති අසාධාරණා 
පුථුජ්ජයනහි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමතථාගතඅච්ඡරියසුත්තං 

127. ‘‘තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා
චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා [අබ්භුතධම්මා (සයා. කං. ක.)] 
පාතුභවන්ති. කතයම චත්තායරො? යදා, භික්ඛයව, යබොධිසත්යතො තුසිතා
කායා චවිත්වා සයතො සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, අථ සයදවයක
යලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියා පජායසයදවමනුස්සාය
අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො පාතුභවති අතික්කම්යමව යදවානං 
යදවානුභාවං. යාපි තා යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා
අන්ධකාරතිමිසායත්ථපියමසං [යත්ථියමසං(සී.සයා.කං.)] චන්දිමසූරියානං 
එවංමහිද්ධිකානං එවංමහානුභාවානං ආභා නානුයභොන්ති, තත්ථපි
අප්පමායණො උළායරො ඔභායසො පාතුභවති අතික්කම්යමව යදවානං
යදවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි යතයනොභායසන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ති – ‘අඤ්යඤපි කිර, යභො, සන්ති සත්තා 
ඉධූපපන්නා’ති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පාතුභාවාඅයංපඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො [අබ්භුතධම්යමො(සයා.
කං.ක.)] පාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යදා යබොධිසත්යතො සයතො සම්පජායනො 
මාතුකුච්ඡිම්හා නික්ඛමති, අථ සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අප්පමායණො උළායරො
ඔභායසො පාතුභවති අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවං. යාපි තා
යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා අන්ධකාරතිමිසා යත්ථපියමසං
චන්දිමසූරියානං එවංමහිද්ධිකානං එවංමහානුභාවානං ආභා නානුයභොන්ති, 
තත්ථපිඅප්පමායණොඋළායරොඔභායසො පාතුභවතිඅතික්කම්යමවයදවානං 
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යදවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි යතයනොභායසන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ති – ‘අඤ්යඤපි කිර, යභො, සන්ති සත්තා
ඉධූපපන්නා’ති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
පාතුභාවාඅයංදුතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමොපාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යදා තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣති, අථ සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අප්පමායණො උළායරො
ඔභායසො පාතුභවති අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවං. යාපි තා
යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා අන්ධකාරතිමිසා යත්ථපියමසං
චන්දිමසූරියානං එවංමහිද්ධිකානං එවංමහානුභාවානං ආභා නානුයභොන්ති, 
තත්ථපිඅප්පමායණොඋළායරොඔභායසො පාතුභවතිඅතික්කම්යමවයදවානං
යදවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි යතයනොභායසන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ති – ‘අඤ්යඤපි කිර, යභො, සන්ති සත්තා
ඉධූපපන්නා’ති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පාතුභාවාඅයංතතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමොපාතුභවති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යදා තථාගයතො අනුත්තරං ධම්මචක්කං 
පවත්යතති, අථ සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අප්පමායණො උළායරො
ඔභායසො පාතුභවති අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවං. යාපි තා
යලොකන්තරිකා අඝා අසංවුතා අන්ධකාරා අන්ධකාරතිමිසා යත්ථපියමසං 
චන්දිමසූරියානං එවංමහිද්ධිකානං එවංමහානුභාවානං ආභා නානුයභොන්ති, 
තත්ථපි අප්පමායණොඋළායරොඔභායසො පාතුභවතිඅතික්කම්යමවයදවානං
යදවානුභාවං. යයපි තත්ථ සත්තා උපපන්නා යතපි යතයනොභායසන
අඤ්ඤමඤ්ඤං සඤ්ජානන්ති – ‘අඤ්යඤපි කිර, යභො, සන්ති සත්තා
ඉධූපපන්නා’ති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
පාතුභාවා අයං චතුත්යථො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො පාතුභවති.
තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා ඉයම
චත්තායරොඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා පාතුභවන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියතථාගතඅච්ඡරියසුත්තං 

128. ‘‘තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා
චත්තායරො අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා පාතුභවන්ති. කතයම චත්තායරො? 
ආලයාරාමා [ආලයරාමා (අඤ්ඤසුත්යතසු)], භික්ඛයව, පජා ආලයරතා 
ආලයසම්මුදිතා; සා තථාගයතන අනාලයය ධම්යම යදසියමායන සුස්සූසති
යසොතං ඔදහති අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, 
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා අයං පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමොපාතුභවති. 
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‘‘මානාරාමා, භික්ඛයව, පජා මානරතා මානසම්මුදිතා. සා තථාගයතන
මානවිනයයධම්යම යදසියමායන සුස්සූසතියසොතං ඔදහති අඤ්ඤා චිත්තං
උපට්ඨයපති.තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සපාතුභාවා
අයංදුතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොපාතුභවති. 

‘‘අනුපසමාරාමා, භික්ඛයව, පජා අනුපසමරතා අනුපසමසම්මුදිතා. සා 
තථාගයතන ඔපසමියක ධම්යම යදසියමායන සුස්සූසති යසොතං ඔදහති
අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවා අයං තතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො
පාතුභවති. 

‘‘අවිජ්ජාගතා, භික්ඛයව, පජාඅණ්ඩභූතාපරියයොනද්ධා.සාතථාගයතන 
අවිජ්ජාවිනයයධම්යමයදසියමායනසුස්සූසතියසොතංඔදහතිඅඤ්ඤාචිත්තං
උපට්ඨයපති. තථාගතස්ස, භික්ඛයව, අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සපාතුභාවා
අයං චතුත්යථො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො පාතුභවති. තථාගතස්ස, 
භික්ඛයව, අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභාවාඉයමචත්තායරොඅච්ඡරියා
අබ්භුතාධම්මාපාතුභවන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. ආනන්දඅච්ඡරියසුත්තං 

129. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා ආනන්යද.
කතයම චත්තායරො? සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසා ආනන්දං දස්සනාය
උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසාඅත්තමනායහොති.තත්රයචආනන්යදොධම්මං
භාසති, භාසියතනපිසා අත්තමනායහොති.අතිත්තාව, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසා
යහොති, අථආනන්යදොතුණ්හී භවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුනිපරිසා ආනන්දං දස්සනාය උපසඞ්කමති, 
දස්සයනනපි සා අත්තමනා යහොති. තත්ථ යච ආනන්යදො ධම්මං භාසති, 
භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. අතිත්තාව, භික්ඛයව, භික්ඛුනිපරිසා
යහොති, අථආනන්යදොතුණ්හීභවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, උපාසකපරිසා ආනන්දං දස්සනාය උපසඞ්කමති, 
දස්සයනනපි සා අත්තමනා යහොති. තත්ර යච ආනන්යදො ධම්මං භාසති, 
භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. අතිත්තාව, භික්ඛයව, උපාසකපරිසා
යහොති, අථ ආනන්යදොතුණ්හීභවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසා ආනන්දං දස්සනාය උපසඞ්කමති, 
දස්සයනනපි සා අත්තමනා යහොති. තත්ර යච ආනන්යදො ධම්මං භාසති, 
භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. අතිත්තාව, භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසා
යහොති, අථ ආනන්යදො තුණ්හී භවති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
අච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මාආනන්යද’’ති.නවමං. 
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10. චක්කවත්තිඅච්ඡරියසුත්තං 

130. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා රඤ්යඤ
චක්කවත්තිම්හි.කතයමචත්තායරො? සයච, භික්ඛයව, ඛත්තියපරිසාරාජානං
චක්කවත්තිං දස්සනාය උපසඞ්කමති, දස්සයනනපි සා අත්තමනා යහොති.
තත්ර යච රාජා චක්කවත්තී භාසති, භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. 
අතිත්තාව, භික්ඛයව, ඛත්තියපරිසා යහොති, අථ රාජා චක්කවත්තී තුණ්හී
භවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණපරිසා රාජානං චක්කවත්තිං දස්සනාය 
උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසාඅත්තමනායහොති.තත්රයචරාජාචක්කවත්තී
භාසති, භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. අතිත්තාව, භික්ඛයව, 
බ්රාහ්මණපරිසායහොති, අථරාජා චක්කවත්තීතුණ්හීභවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, ගහපතිපරිසා රාජානං චක්කවත්තිං දස්සනාය 
උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසාඅත්තමනා යහොති.තත්රයචරාජා චක්කවත්තී
භාසති, භාසියතනපිසාඅත්තමනායහොති.අතිත්තාව, භික්ඛයව, ගහපතිපරිසා 
යහොති, අථරාජාචක්කවත්තීතුණ්හීභවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, සමණපරිසා රාජානං චක්කවත්තිං දස්සනාය 
උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසාඅත්තමනායහොති.තත්රයචරාජාචක්කවත්තී
භාසති, භාසියතනපිසාඅත්තමනායහොති.අතිත්තාව, භික්ඛයව, සමණපරිසා
යහොති, අථරාජා චක්කවත්තීතුණ්හීභවති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
අච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා රඤ්යඤචක්කවත්තිම්හි. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො [චත්තායරොයම (ක.)] අච්ඡරියා
අබ්භුතාධම්මාආනන්යද.කතයම චත්තායරො? සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසා
ආනන්දං දස්සනාය උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසා අත්තමනා යහොති. තත්ර
යචආනන්යදොධම්මංභාසති, භාසියතනපිසාඅත්තමනායහොති. අතිත්තාව, 
භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසායහොති, අථආනන්යදොතුණ්හීභවති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුනිපරිසා…යප.… සයච, භික්ඛයව, 
උපාසකපරිසා…යප.…සයච, භික්ඛයව, උපාසිකාපරිසාආනන්දංදස්සනාය 
උපසඞ්කමති, දස්සයනනපිසාඅත්තමනායහොති.තත්රයචආනන්යදොධම්මං
භාසති, භාසියතනපි සා අත්තමනා යහොති. අතිත්තාව, භික්ඛයව, 
උපාසිකාපරිසා යහොති, අථආනන්යදො තුණ්හීභවති. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මාආනන්යද’’ති. දසමං. 

භයවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

අත්තානුවාදඌමිච, ද්යවචනානාද්යවචයහොන්ති; 
යමත්තාද්යවචඅච්ඡරියා, අපරාචතථාදුයවති. 
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(14) 4. පුග්ගලවග්යගො 

1. සංයයොජනසුත්තං 

131. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස
ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි යහොන්ති, උපපත්තිපටිලාභියානි
සංයයොජනානි අප්පහීනානි යහොන්ති, භවපටිලාභියානි සංයයොජනානි 
අප්පහීනානියහොන්ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි 
සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි
අප්පහීනානියහොන්ති, භවපටිලාභියානිසංයයොජනානිඅප්පහීනානියහොන්ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි
සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි
පහීනානියහොන්ති, භවපටිලාභියානිසංයයොජනානි අප්පහීනානියහොන්ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි 
සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි
පහීනානියහොන්ති, භවපටිලාභියානිසංයයොජනානිපහීනානියහොන්ති. 

‘‘කතමස්ස, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි 
අප්පහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, 
භවපටිලාභියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි? සකදාගාමිස්ස. ඉමස්ස යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, 
උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, භවපටිලාභියානි 
සංයයොජනානිඅප්පහීනානි. 

‘‘කතමස්ස, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි
පහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානිසංයයොජනානිඅප්පහීනානි, භවපටිලාභියානි
සංයයොජනානි අප්පහීනානි? උද්ධංයසොතස්ස අකනිට්ඨගාමියනො. ඉමස්ස
යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි, 
උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි අප්පහීනානි, භවපටිලාභියානි
සංයයොජනානි අප්පහීනානි. 

‘‘කතමස්ස, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි 
පහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි පහීනානි, භවපටිලාභියානි
සංයයොජනානි අප්පහීනානි? අන්තරාපරිනිබ්බායිස්ස.ඉමස්සයඛො, භික්ඛයව, 
පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානි
සංයයොජනානිපහීනානි, භවපටිලාභියානිසංයයොජනානිඅප්පහීනානි. 
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‘‘කතමස්ස, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි සංයයොජනානි 
පහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානි සංයයොජනානි පහීනානි, භවපටිලාභියානි
සංයයොජනානි පහීනානි? අරහයතො. ඉමස්ස යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගලස්ස
ඔරම්භාගියානිසංයයොජනානිපහීනානි, උපපත්තිපටිලාභියානිසංයයොජනානි
පහීනානි, භවපටිලාභියානි සංයයොජනානි පහීනානි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. පටිභානසුත්තං 

132. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? යුත්තප්පටිභායනො, යනොමුත්තප්පටිභායනො; 
මුත්තප්පටිභායනො, යනො යුත්තප්පටිභායනො; යුත්තප්පටිභායනො ච
මුත්තප්පටිභායනොච; යනවයුත්තප්පටිභායනොනමුත්තප්පටිභායනො– ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති 
[පු.ප.152 ආදයයො]. දුතියං. 

3. උග්ඝටිතඤ්ඤූසුත්තං 

133. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? උග්ඝටිතඤ්ඤූ, විපඤ්චිතඤ්ඤූ, යනයයයො, 
පදපරයමො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති [පු.ප.152 ආදයයො]. තතියං. 

4. උට්ඨානඵලසුත්තං 

134. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? උට්ඨානඵලූපජීවී න කම්මඵලූපජීවී, 
කම්මඵලූපජීවීන උට්ඨානඵලූපජීවී, උට්ඨානඵලූපජීවීයචවකම්මඵලූපජීවීච, 
යනවඋට්ඨානඵලූපජීවීන කම්මඵලූපජීවී–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති [පු.ප.167]. චතුත්ථං. 

5. සාවජ්ජසුත්තං 

135. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා [පු. ප.144 ආදයයො] සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? සාවජ්යජො, වජ්ජබහුයලො, 
අප්පවජ්යජො, අනවජ්යජො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො සාවජ්යජො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලො සාවජ්යජන කායකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, 
සාවජ්යජන වචීකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, සාවජ්යජන
මයනොකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
සාවජ්යජොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො වජ්ජබහුයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලො සාවජ්යජන බහුලං කායකම්යමන සමන්නාගයතො
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යහොති, අප්පංඅනවජ්යජන; සාවජ්යජනබහුලංවචීකම්යමනසමන්නාගයතො
යහොති, අප්පං අනවජ්යජන; සාවජ්යජන බහුලං මයනොකම්යමන
සමන්නාගයතොයහොති, අප්පංඅනවජ්යජන.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
වජ්ජබහුයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අප්පවජ්යජො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලො අනවජ්යජන බහුලං කායකම්යමන සමන්නාගයතො 
යහොති, අප්පංසාවජ්යජන; අනවජ්යජනබහුලංවචීකම්යමනසමන්නාගයතො 
යහොති, අප්පං සාවජ්යජන; අනවජ්යජන බහුලං මයනොකම්යමන
සමන්නාගයතො යහොති, අප්පං සාවජ්යජන. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
අප්පවජ්යජොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අනවජ්යජො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග්ගයලො අනවජ්යජන කායකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, 
අනවජ්යජන වචීකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති, අනවජ්යජන
මයනොකම්යමන සමන්නාගයතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
අනවජ්යජො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො 
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමසීලසුත්තං 

136. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොසීයලසු
නපරිපූරකාරී යහොති, සමාධිස්මිංනපරිපූරකාරී, පඤ්ඤායනපරිපූරකාරී. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති, 
සමාධිස්මිංනපරිපූරකාරී, පඤ්ඤායනපරිපූරකාරී. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති, 
සමාධිස්මිංපරිපූරකාරී, පඤ්ඤායනපරිපූරකාරී. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීයලසු පරිපූරකාරී යහොති, 
සමාධිස්මිං පරිපූරකාරී, පඤ්ඤාය පරිපූරකාරී. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියසීලසුත්තං 

137. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො න 
සීලගරු යහොති න සීලාධිපයතයයයො, න සමාධිගරු යහොති න
සමාධාධිපයතයයයො, න පඤ්ඤාගරුයහොතිනපඤ්ඤාධිපයතයයයො. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලගරු යහොති
සීලාධිපයතයයයො, න සමාධිගරු යහොති න සමාධාධිපයතයයයො, න
පඤ්ඤාගරුයහොතිනපඤ්ඤාධිපයතය්යයො. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලගරු යහොති 
සීලාධිපයතයයයො, සමාධිගරු යහොති සමාධාධිපයතයයයො, න පඤ්ඤාගරු
යහොතින පඤ්ඤාධිපයතයයයො. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො සීලගරු යහොති 
සීලාධිපයතයයයො, සමාධිගරුයහොතිසමාධාධිපයතයයයො, පඤ්ඤාගරුයහොති
පඤ්ඤාධිපයතයයයො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති. සත්තමං. 

8. නිකට්ඨසුත්තං 

138. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? නිකට්ඨකායයො අනිකට්ඨචිත්යතො, 
අනිකට්ඨකායයො නිකට්ඨචිත්යතො, අනිකට්ඨකායයොචඅනිකට්ඨචිත්යතොච, 
නිකට්ඨකායයොචනිකට්ඨචිත්යතො ච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො නිකට්ඨකායයො යහොති
අනිකට්ඨචිත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොඅරඤ්ඤවනපත්ථානි 
[අරඤ්යඤ වනපත්ථානි (සී. පී.)] පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති. යසො
තත්ථ කාමවිතක්කම්පි විතක්යකති බයාපාදවිතක්කම්පි විතක්යකති
විහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
නිකට්ඨකායයොයහොතිඅනිකට්ඨචිත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අනිකට්ඨකායයො යහොති
නිකට්ඨචිත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො නයහව යඛො
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති. යසො තත්ථ
යනක්ඛම්මවිතක්කම්පි විතක්යකති අබයාපාදවිතක්කම්පි විතක්යකති
අවිහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
අනිකට්ඨකායයොයහොති නිකට්ඨචිත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අනිකට්ඨකායයො ච යහොති 
අනිකට්ඨචිත්යතො ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො නයහව යඛො
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති. යසො තත්ථ
කාමවිතක්කම්පි විතක්යකති බයාපාදවිතක්කම්පි විතක්යකති
විහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
අනිකට්ඨකායයොචයහොතිඅනිකට්ඨචිත්යතොච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො නිකට්ඨකායයො ච යහොති
නිකට්ඨචිත්යතො ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
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අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවති. යසො තත්ථ
යනක්ඛම්මවිතක්කම්පි විතක්යකති අබයාපාදවිතක්කම්පි විතක්යකති 
අවිහිංසාවිතක්කම්පි විතක්යකති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
නිකට්ඨකායයො ච යහොති නිකට්ඨචිත්යතො ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොපුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. ධම්මකථිකසුත්තං 

139. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මකථිකා.කතයමචත්තායරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචොධම්මකථියකොඅප්පඤ්චභාසතිඅසහිතඤ්ච; පරිසාචස්ස 
[පරිසාච (සී.සයා.කං.පී.)පු.ප.156] නකුසලායහොති සහිතාසහිතස්ස.
එවරූයපො, භික්ඛයව, ධම්මකථියකොඑවරූපායපරිසායධම්මකථියකොත්යවව 
සඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ධම්මකථියකො අප්පඤ්ච භාසති 
සහිතඤ්ච; පරිසාචස්සකුසලායහොතිසහිතාසහිතස්ස.එවරූයපො, භික්ඛයව, 
ධම්මකථියකො එවරූපායපරිසායධම්මකථියකොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ධම්මකථියකො බහුඤ්ච භාසති
අසහිතඤ්ච; පරිසා චස්ස න කුසලා යහොති සහිතාසහිතස්ස. එවරූයපො, 
භික්ඛයව, ධම්මකථියකො එවරූපාය පරිසාය ධම්මකථියකොත්යවව සඞ්ඛං
ගච්ඡති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො ධම්මකථියකො බහුඤ්ච භාසති
සහිතඤ්ච; පරිසාචස්සකුසලායහොතිසහිතාසහිතස්ස.එවරූයපො, භික්ඛයව, 
ධම්මකථියකොඑවරූපායපරිසායධම්මකථියකොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති.ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොධම්මකථිකා’’ති.නවමං. 

10. වාදීසුත්තං 

140. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වාදී. කතයම චත්තායරො? අත්ථි, 
භික්ඛයව, වාදී අත්ථයතො පරියාදානං ගච්ඡති, යනො බයඤ්ජනයතො; අත්ථි, 
භික්ඛයව, වාදී බයඤ්ජනයතො පරියාදානං ගච්ඡති, යනො අත්ථයතො; අත්ථි, 
භික්ඛයව, වාදී අත්ථයතො ච බයඤ්ජනයතො ච පරියාදානං ගච්ඡති; අත්ථි, 
භික්ඛයව, වාදීයනවත්ථයතොයනොබයඤ්ජනයතොපරියාදානංගච්ඡති.ඉයම 
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොවාදී.අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, අනවකායසොයං
චතූහි පටිසම්භිදාහි සමන්නාගයතො [සමන්නාගයතො භික්ඛු (සී. සයා. කං.)] 
අත්ථයතොවාබයඤ්ජනයතොවාපරියාදානංගච්යඡයයා’’ති.දසමං. 

පුග්ගලවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

සංයයොජනංපටිභායනො, උග්ඝටිතඤ්ඤුඋට්ඨානං; 
සාවජ්යජොද්යවචසීලානි, නිකට්ඨධම්මවාදීචාති. 
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(15) 5. ආභාවග්යගො 

1. ආභාසුත්තං 

141. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, ආභා. කතමා චතස්යසො? චන්දාභා, 
සූරියාභා, අග්ගාභා, පඤ්ඤාභා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො ආභා. 
එතදග්ගං, භික්ඛයව, ඉමාසං චතුන්නං [චතස්සන්නං (සයා. කං.) 
සද්දනීතිපදමාලාපස්සිතබ්බා] ආභානංයදිදංපඤ්ඤාභා’’ති.පඨමං. 

2. පභාසුත්තං 

142. ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, පභා.කතමාචතස්යසො? චන්දප්පභා, 
සූරියප්පභා, අග්ගිප්පභා, පඤ්ඤාපභා–ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොපභා.
එතදග්ගං, භික්ඛයව, ඉමාසංචතුන්නංපභානංයදිදං පඤ්ඤාපභා’’ති.දුතියං. 

3. ආයලොකසුත්තං 

143. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ආයලොකා. කතයම චත්තායරො? 
චන්දායලොයකො, සූරියායලොයකො, අග්ගායලොයකො, පඤ්ඤායලොයකො – ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ආයලොකා. එතදග්ගං, භික්ඛයව, ඉයමසං
චතුන්නංආයලොකානංයදිදංපඤ්ඤායලොයකො’’ති. තතියං. 

4. ඔභාසසුත්තං 

144. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ඔභාසා. කතයම චත්තායරො? 
චන්යදොභායසො, සූරියයොභායසො, අග්යගොභායසො, පඤ්යඤොභායසො – ඉයම 
යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොඔභාසා.එතදග්ගං, භික්ඛයව, ඉයමසං චතුන්නං
ඔභාසානංයදිදංපඤ්යඤොභායසො’’ති.චතුත්ථං. 

5. පජ්යජොතසුත්තං 

145. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පජ්යජොතා. කතයම චත්තායරො? 
චන්දපජ්යජොයතො, සූරියපජ්යජොයතො, අග්ගිපජ්යජොයතො, පඤ්ඤාපජ්යජොයතො– 
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පජ්යජොතා. එතදග්ගං, භික්ඛයව, ඉයමසං
චතුන්නං පජ්යජොතානංයදිදංපඤ්ඤාපජ්යජොයතො’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමකාලසුත්තං 

146. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, කාලා. කතයම චත්තායරො? කායලන 
ධම්මස්සවනං, කායලන ධම්මසාකච්ඡා, කායලන සම්මසනා [කායලන
සමයථො (සී. සයා. කං. පී.)], කායලන විපස්සනා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො කාලා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියකාලසුත්තං 

147. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, කාලා සම්මා භාවියමානා සම්මා 
අනුපරිවත්තියමානා අනුපුබ්යබන ආසවානං ඛයං පායපන්ති. කතයම
චත්තායරො? කායලන ධම්මස්සවනං, කායලන ධම්මසාකච්ඡා, කායලන



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

123 

පටුන 

සම්මසනා, කායලන විපස්සනා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො කාලා
සම්මාභාවියමානාසම්මා අනුපරිවත්තියමානාඅනුපුබ්යබනආසවානංඛයං
පායපන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උපරිපබ්බයත ථුල්ලඵුසිතයක යදයව 
වස්සන්යත තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං පබ්බතකන්දරපදරසාඛා
පරිපූයරති; පබ්බතකන්දරපදරසාඛා පරිපූරා කුයසොබ්යභ පරිපූයරන්ති; 
කුයසොබ්භා පරිපූරා මහායසොබ්යභ පරිපූයරන්ති; මහායසොබ්භා පරිපූරා
කුන්නදියයො පරිපූයරන්ති; කුන්නදියයො පරිපූරා මහානදියයො පරිපූයරන්ති; 
මහානදියයොපරිපූරාසමුද්දං [සමුද්දංසාගරං(සී.පී.ක.), සමුද්දසාගරං(සයා.
කං.)] පරිපූයරන්ති.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, ඉයමචත්තායරොකාලාසම්මා
භාවියමානා සම්මා අනුපරිවත්තියමානා අනුපුබ්යබන ආසවානං ඛයං
පායපන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. දුච්චරිතසුත්තං 

148. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, වචීදුච්චරිතානි. කතමානි චත්තාරි? 
මුසාවායදො, පිසුණා වාචා, ඵරුසා වාචා, සම්ඵප්පලායපො – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරි වචීදුච්චරිතානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. සුචරිතසුත්තං 

149. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, වචීසුචරිතානි. කතමානි චත්තාරි? 
සච්චවාචා, අපිසුණා වාචා, සණ්හා වාචා, මන්තභාසා – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිවචීසුචරිතානී’’ති.නවමං. 

10. සාරසුත්තං 

150. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සාරා.කතයමචත්තායරො? සීලසායරො, 
සමාධිසායරො, පඤ්ඤාසායරො, විමුත්තිසායරො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොසාරා’’ති. දසමං. 

ආභාවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආභාපභාචආයලොකා, ඔභාසායචවපජ්යජොතා; 
ද්යවකාලාචරිතාද්යවච, යහොන්තිසායරනයතදසාති. 

තතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 
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4. චතුත්ථපණ්ණාසකං 

(16) 1. ඉන්ද්රි වග්යගො 

1. ඉන්ද්රියසුත්තං 

151. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි චත්තාරි? 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිඉන්ද්රියානී’’ති.පඨමං. 

2. සද්ධාබලසුත්තං 

152. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බලානි.කතමානිචත්තාරි? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
බලානී’’ති. දුතියං. 

3. පඤ්ඤාබලසුත්තං 

153. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි චත්තාරි? 
පඤ්ඤාබලං, වීරියබලං, අනවජ්ජබලං, සඞ්ගහබලං [සඞ්ගාහබලං (සී.සයා.
කං.පී.)] – ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිබලානී’’ති.තතියං. 

4. සතිබලසුත්තං 

154. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි චත්තාරි? සතිබලං, 
සමාධිබලං, අනවජ්ජබලං, සඞ්ගහබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි 
බලානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. පටිසඞ්ඛානබලසුත්තං 

155. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි චත්තාරි? 
පටිසඞ්ඛානබලං, භාවනාබලං, අනවජ්ජබලං, සඞ්ගහබලං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිබලානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. කප්පසුත්තං 

156. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කප්පස්ස අසඞ්යඛයයයානි. කතමානි
චත්තාරි? යදා, භික්ඛයව, කප්යපො සංවට් ති, තං න සුකරං සඞ්ඛාතුං – 
එත්තකානි වස්සානීති වා, එත්තකානි වස්සසතානීති වා, එත්තකානි
වස්සසහස්සානීතිවා, එත්තකානිවස්සසතසහස්සානීති වා. 

‘‘යදා, භික්ඛයව, කප්යපොසංවට්ය ොතිට්ඨති, තංනසුකරං සඞ්ඛාතුං–
එත්තකානි වස්සානීති වා, එත්තකානි වස්සසතානීති වා, එත්තකානි 
වස්සසහස්සානීතිවා, එත්තකානිවස්සසතසහස්සානීතිවා. 

‘‘යදා, භික්ඛයව, කප්යපොවිවට් ති, තංනසුකරංසඞ්ඛාතුං– එත්තකානි
වස්සානීති වා, එත්තකානි වස්සසතානීති වා, එත්තකානි වස්සසහස්සානීති 
වා, එත්තකානිවස්සසතසහස්සානීතිවා. 
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‘‘යදා, භික්ඛයව, කප්යපො විවට්ය ොතිට්ඨති, තංනසුකරං සඞ්ඛාතුං –
එත්තකානි වස්සානීති වා, එත්තකානි වස්සසතානීති වා, එත්තකානි 
වස්සසහස්සානීති වා, එත්තකානි වස්සසතසහස්සානීති වා. ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරිකප්පස්සඅසඞ්යඛයයයානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යරොගසුත්තං 

157. ‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, යරොගා.කතයමද්යව? කායියකො චයරොයගො
යචතසියකො ච යරොයගො. දිස්සන්ති, භික්ඛයව, සත්තාකායියකන යරොයගන
එකම්පි වස්සං ආයරොගයං පටිජානමානා, ද්යවපි වස්සානි ආයරොගයං
පටිජානමානා, තීණිපිවස්සානිආයරොගයංපටිජානමානා, චත්තාරිපිවස්සානි 
ආයරොගයං පටිජානමානා, පඤ්චපි වස්සානිආයරොගයං පටිජානමානා, දසපි
වස්සානි ආයරොගයං පටිජානමානා, වීසතිපි වස්සානි ආයරොගයං
පටිජානමානා, තිංසම්පි වස්සානි ආයරොගයං පටිජානමානා, චත්තාරීසම්පි
වස්සානි ආයරොගයං පටිජානමානා, පඤ්ඤාසම්පි වස්සානි ආයරොගයං
පටිජානමානා, වස්සසතම්පි, භියයයොපි ආයරොගයං පටිජානමානා. යත, 
භික්ඛයව, සත්තා සුදුල්ලභා [දුල්ලභා (සී. සයා. කං. පී.)] යලොකස්මිං යය
යචතසියකන යරොයගන මුහුත්තම්පි ආයරොගයං පටිජානන්ති, අඤ්ඤත්ර
ඛීණාසයවහි. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පබ්බජිතස්ස යරොගා. කතයම චත්තායරො? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු මහිච්යඡො යහොති විඝාතවා අසන්තුට්යඨො 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන.
යසො මහිච්යඡො සමායනො විඝාතවා අසන්තුට්යඨො
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන 
පාපිකං ඉච්ඡං පණිදහති අනවඤ්ඤප්පටිලාභාය
ලාභසක්කාරසියලොකප්පටිලාභාය. යසො උට්ඨහති ඝ ති වායමති
අනවඤ්ඤප්පටිලාභාය ලාභසක්කාරසියලොකප්පටිලාභාය. යසො සඞ්ඛාය
කුලානි උපසඞ්කමති, සඞ්ඛාය නිසීදති, සඞ්ඛාය ධම්මං භාසති, සඞ්ඛාය
උච්චාරපස්සාවං සන්ධායරති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපබ්බජිතස්ස
යරොගා. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න මහිච්ඡා භවිස්සාම
විඝාතවන්යතො අසන්තුට්ඨා 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, න
පාපිකං ඉච්ඡං පණිදහිස්සාම අනවඤ්ඤප්පටිලාභාය
ලාභසක්කාරසියලොකප්පටිලාභාය, න උට්ඨහිස්සාම න ඝය ස්සාම න
වායමිස්සාමඅනවඤ්ඤප්පටිලාභායලාභසක්කාරසියලොකප්පටිලාභාය, ඛමා 
භවිස්සාම සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං දුරුත්තානංදුරාගතානංවචනපථානං, 
උප්පන්නානංසාරීරිකානංයවදනානංදුක්ඛානං තිබ්බානංඛරානංකටුකානං
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අසාතානංඅමනාපානංපාණහරානංඅධිවාසකජාතිකාභවිස්සාමා’ති. එවඤ්හි
යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8. පරිහානිසුත්තං 

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

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා චත්තායරො ධම්යම 
අත්තනි සමනුපස්සති, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘පරිහායාමි කුසයලහි
ධම්යමහි’. පරිහානයමතං වුත්තං භගවතා. කතයම චත්තායරො? 
රාගයවපුල්ලත්තං [රාගයවපුල්ලතං(සී.සයා.කං.පී.)], යදොසයවපුල්ලත්තං, 
යමොහයවපුල්ලත්තං, ගම්භීයරසුයඛොපනස්සඨානාඨායනසුපඤ්ඤාචක්ඛු න
කමති. යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා ඉයම චත්තායරො 
ධම්යම අත්තනි සමනුපස්සති, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘පරිහායාමි
කුසයලහි ධම්යමහි’.පරිහානයමතංවුත්තංභගවතා. 

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා චත්තායරො ධම්යම 
අත්තනිසමනුපස්සති, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘න පරිහායාමිකුසයලහි
ධම්යමහි’. අපරිහානයමතං වුත්තං භගවතා. කතයම චත්තායරො? 
රාගතනුත්තං [රාගතනුත්තනං (ක.)], යදොසතනුත්තං, යමොහතනුත්තං, 
ගම්භීයරසුයඛො පනස්සඨානාඨායනසුපඤ්ඤාචක්ඛුකමති.යයොහියකොචි, 
ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා ඉයම චත්තායරො ධම්යම අත්තනි
සමනුපස්සති, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං–‘නපරිහායාමි කුසයලහිධම්යමහි’.
අපරිහානයමතංවුත්තංභගවතා’’ති.අට්ඨමං. 

9. භික්ඛුනීසුත්තං 

159. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං 
විහරති යඝොසිතාරායම. අථ යඛො අඤ්ඤතරා භික්ඛුනී අඤ්ඤතරං පුරිසං 
ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යයනයයයො ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන අයයස්සආනන්දස්ස පායද
සිරසා වන්ද – ‘ඉත්ථන්නාමා, භන්යත, භික්ඛුනී ආබාධිකිනී දුක්ඛිතා
බාළ්හගිලානා. සා අයයස්ස ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්දතී’ති. එවඤ්ච
වයදහි – ‘සාධු කිර, භන්යත, අයයයො ආනන්යදො යයන භික්ඛුනුපස්සයයො
යයන සා භික්ඛුනී යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. ‘‘එවං, 
අයයය’’ති යඛො යසො පුරියසො තස්සා භික්ඛුනියා පටිස්සුත්වා යයනායස්මා
ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො පුරියසො
ආයස්මන්තංආනන්දංඑතදයවොච– 
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‘‘ඉත්ථන්නාමා, භන්යත, භික්ඛුනී ආබාධිකිනී දුක්ඛිතා බාළ්හගිලානා.
සා ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායද සිරසා වන්දති, එවඤ්ච වයදති – ‘සාධු 
කිර, භන්යත, ආයස්මාආනන්යදොයයනභික්ඛුනුපස්සයයොයයනසාභික්ඛුනී
යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’’ති. අධිවායසසි යඛො ආයස්මා
ආනන්යදොතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන
භික්ඛුනුපස්සයයොයයනසාභික්ඛුනීයතනුපසඞ්කමි.අද්දසායඛොසා භික්ඛුනී
ආයස්මන්තං ආනන්දං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං. දිස්වා සසීසං පාරුපිත්වා 
මඤ්චයක නිපජ්ජි. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන සා භික්ඛුනී
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජ යඛො
ආයස්මා ආනන්යදොතංභික්ඛුනිංඑතදයවොච– 

‘‘ආහාරසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො ආහාරං නිස්සාය. ආහායරො 
පහාතබ්යබො. තණ්හාසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො තණ්හං නිස්සාය.
තණ්හා පහාතබ්බා. මානසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො මානං නිස්සාය.
මායනො පහාතබ්යබො. යමථුනසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො. යමථුයන ච
යසතුඝායතොවුත්යතොභගවතා. 

‘‘‘ආහාරසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො ආහාරං නිස්සාය. ආහායරො 
පහාතබ්යබො’ති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, 
භගිනි, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා යයොනියසො ආහාරං ආහායරති – ‘යනව දවාය න
මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය, යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා
යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය. ඉති පුරාණඤ්ච යවදනං
පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවදනං න උප්පායදස්සාමි. යාත්රා ච යම භවිස්සති
අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචා’ති.යසොඅපයරනසමයයනආහාරංනිස්සාය
ආහාරං පජහති. ‘ආහාරසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො ආහාරං නිස්සාය.
ආහායරොපහාතබ්යබො’ති, ඉතියං තංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘තණ්හාසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො තණ්හං නිස්සාය. තණ්හා
පහාතබ්බා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, 
භගිනි, භික්ඛුසුණාති–‘ඉත්ථන්නායමොකිරභික්ඛු ආසවානංඛයාඅනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’ති. තස්ස එවං යහොති – ‘කුදාස්සු නාම
අහම්පි ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව 
ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සාමී’ති! යසො
අපයරනසමයයන තණ්හංනිස්සායතණ්හංපජහති.‘තණ්හාසම්භූයතොඅයං, 
භගිනි, කායයොතණ්හංනිස්සාය. තණ්හාපහාතබ්බා’ති, ඉතියංතංවුත්තං
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘මානසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො මානං නිස්සාය. මායනො
පහාතබ්යබො’ති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, 
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භගිනි, භික්ඛුසුණාති–‘ඉත්ථන්නායමොකිරභික්ඛුආසවානංඛයාඅනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’ති. තස්ස එවං යහොති – ‘යසො හි නාම
ආයස්මාආසවානංඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංදිට්යඨව
ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සති; කිමඞ්ගං 
[කිමඞ්ග (සී. පී.) අ.නි. 5.180; චූළව. 331; සං.නි. 5.1020] පනාහ’න්ති!
යසොඅපයරනසමයයනමානං නිස්සායමානංපජහති.‘මානසම්භූයතොඅයං, 
භගිනි, කායයොමානංනිස්සාය.මායනො පහාතබ්යබො’ති, ඉතියංතං වුත්තං
ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘යමථුනසම්භූයතො අයං, භගිනි, කායයො. යමථුයන ච යසතුඝායතො
වුත්යතො භගවතා’’ති. 

අථ යඛො සා භික්ඛුනී මඤ්චකා වුට්ඨහිත්වා එකංසං උත්තරාසඞ්ගං 
කරිත්වා ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පායදසු සිරසා නිපතිත්වා ආයස්මන්තං
ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘අච්චයයො මං, භන්යත, අච්චගමා, යථාබාලං
යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යාහං එවමකාසිං. තස්සා යම, භන්යත, අයයයො
ආනන්යදොඅච්චයංඅච්චයයතොපටිග්ගණ්හාතු, ආයතිං සංවරායා’’ති.‘‘තග්ඝ
තං [තග්ඝ ත්වං (සී. පී. ක.)], භගිනි, අච්චයයො අච්චගමා, යථාබාලං
යථාමූළ්හං යථාඅකුසලං, යා ත්වං එවමකාසි. යයතො ච යඛො ත්වං, භගිනි, 
අච්චයං අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොසි, තං යත මයං
පටිග්ගණ්හාම. වුද්ධි යහසා, භගිනි, අරියස්ස විනයය යයො අච්චයං
අච්චයයතො දිස්වා යථාධම්මං පටිකයරොති ආයතිං සංවරං ආපජ්ජතී’’ති.
නවමං. 

10. සුගතවිනයසුත්තං 

160. ‘‘සුගයතො වා, භික්ඛයව, යලොයකතිට්ඨමායනො සුගතවිනයයො වා
තදස්සබහුජනහිතායබහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛාය
යදවමනුස්සානං. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සුගයතො? ඉධ, භික්ඛයව, තථාගයතො යලොයක 
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා.අයං, භික්ඛයව, සුගයතො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සුගතවිනයයො? යසො ධම්මං යදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. අයං, 
භික්ඛයව, සුගතවිනයයො.එවංසුගයතොවා, භික්ඛයව, යලොයක තිට්ඨමායනො
සුගතවිනයයො වා තදස්ස බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය
අත්ථායහිතාය සුඛායයදවමනුස්සානන්ති. 
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‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය 
අන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ
දුග්ගහිතං සුත්තන්තං පරියාපුණන්ති දුන්නික්ඛිත්යතහි පදබයඤ්ජයනහි. 
දුන්නික්ඛිත්තස්ස, භික්ඛයව, පදබයඤ්ජනස්ස අත්යථොපි දුන්නයයො යහොති.
අයං, භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය 
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ දුබ්බචා යහොන්ති යදොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහි සමන්නාගතා අක්ඛමා අප්පදක්ඛිණග්ගාහියනො අනුසාසනිං. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යයයතභික්ඛූබහුස්සුතාආගතාගමා ධම්මධරා
විනයධරාමාතිකාධරා, යතනසක්කච්චංසුත්තන්තංපරංවායචන්ති.යතසං 
අච්චයයන ඡින්නමූලයකො සුත්තන්යතො යහොති අප්පටිසරයණො. අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යථරා භික්ඛූ බාහුලිකා යහොන්ති සාථලිකා, 
ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා, පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං ආරභන්ති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
යතසං පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානුගතිං ආපජ්ජති. සාපි යහොති බාහුලිකා
සාථලිකා, ඔක්කමයන පුබ්බඞ්ගමා, පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං 
ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියාය. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොධම්යමොසද්ධම්මස්සසම්යමොසාය
අන්තරධානාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො ධම්මා
සද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානාය සංවත්තන්තී’’ති. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ
සුග්ගහිතං සුත්තන්තං පරියාපුණන්ති සුනික්ඛිත්යතහි පදබයඤ්ජයනහි.
සුනික්ඛිත්තස්ස, භික්ඛයව, පදබයඤ්ජනස්සඅත්යථොපිසුනයයො යහොති.අයං, 
භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ සුවචා යහොන්ති යසොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහි සමන්නාගතා ඛමා පදක්ඛිණග්ගාහියනො අනුසාසනිං. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යයයතභික්ඛූබහුස්සුතාආගතාගමා ධම්මධරා
විනයධරා මාතිකාධරා, යත සක්කච්චං සුත්තන්තං පරං වායචන්ති. යතසං 
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පටුන 

අච්චයයනනච්ඡින්නමූලයකො [අච්ඡින්නමූලයකො(සයා.කං.)අ.නි. 5.156] 
සුත්තන්යතො යහොති සප්පටිසරයණො. අයං, භික්ඛයව, තතියයො ධම්යමො 
සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යථරාභික්ඛූනබාහුලිකායහොන්තින සාථලිකා, 
ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා, පවියවයක පුබ්බඞ්ගමා, වීරියං ආරභන්ති 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
යතසං පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානුගතිංආපජ්ජති.සාපි යහොතිනබාහුලිකාන
සාථලිකා, ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා, පවියවයක පුබ්බඞ්ගමා, වීරියං
ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියාය. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා
අසම්යමොසායඅනන්තරධානාය සංවත්තති.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
ධම්මාසද්ධම්මස්ස ඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තන්තී’’ති.
දසමං. 

ඉන්ද්රියවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඉන්ද්රියානිසද්ධාපඤ්ඤා, සතිසඞ්ඛානපඤ්චමං; 
කප්යපොයරොයගොපරිහානි, භික්ඛුනීසුගයතනචාති. 

(17) 2. පටිපදාවග්යගො 

1. සංඛිත්තසුත්තං 

161. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛා
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා–ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
පටිපදා’’ති.පඨමං. 

2. විත්ථාරසුත්තං 

162. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛා 
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පකතියාපි තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, අභික්ඛණං රාගජං දුක්ඛං 
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි තිබ්බයදොසජාතියකො යහොති, 
අභික්ඛණං යදොසජං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි
තිබ්බයමොහජාතියකො යහොති, අභික්ඛණං යමොහජං දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති.තස්සිමානිපඤ්චින්ද්රියානිමුදූනිපාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං
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පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං මුදුත්තා දන්ධං ආනන්තරියං පාපුණාති ආසවානං
ඛයාය.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පකතියාපි තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, අභික්ඛණං රාගජං දුක්ඛං 
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි තිබ්බයදොසජාතියකො යහොති, 
අභික්ඛණං යදොසජං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි
තිබ්බයමොහජාතියකො යහොති, අභික්ඛණං යමොහජං දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි අධිමත්තානි පාතුභවන්ති – 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො
ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අධිමත්තත්තා ඛිප්පං ආනන්තරියං
පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛා පටිපදා 
ඛිප්පාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සුඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පකතියාපි න තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, නාභික්ඛණං රාගජං
දුක්ඛංයදොමනස්සං පටිසංයවයදති.පකතියාපිනතිබ්බයදොසජාතියකොයහොති, 
නාභික්ඛණං යදොසජං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි න
තිබ්බයමොහජාතියකො යහොති, නාභික්ඛණං යමොහජං දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි මුදූනි පාතුභවන්ති – 
සද්ධින්ද්රියං…යප.… පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං 
මුදුත්තා දන්ධං ආනන්තරියං පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සුඛා පටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පකතියාපි න තිබ්බරාගජාතියකො යහොති, නාභික්ඛණං රාගජං
දුක්ඛංයදොමනස්සං පටිසංයවයදති.පකතියාපිනතිබ්බයදොසජාතියකොයහොති, 
නාභික්ඛණං යදොසජං දුක්ඛං යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පකතියාපි න
තිබ්බයමොහජාතියකො යහොති, නාභික්ඛණං යමොහජං දුක්ඛං යදොමනස්සං 
පටිසංයවයදති. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි අධිමත්තානි පාතුභවන්ති – 
සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො
ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අධිමත්තත්තා ඛිප්පං ආනන්තරියං
පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛා පටිපදා
ඛිප්පාභිඤ්ඤා.ඉමායඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොපටිපදා’’ති.දුතියං. 

3. අසුභසුත්තං 

163. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛා 
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා. 
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‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤී 
[පටික්කූලසඤ්ඤී (සී. සයා. කං. පී.)], සබ්බයලොයක අනභිරතිසඤ්ඤී 
[අනභිරතසඤ්ඤී (සී. සයා. කං. පී.)], සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී; 
මරණසඤ්ඤායඛොපනස්සඅජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතායහොති.යසොඉමානිපඤ්ච
යසඛබලානි [යසක්ඛබලානි (සයා. කං.)] උපනිස්සායවිහරති–සද්ධාබලං, 
හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි
මුදූනි පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 
පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං මුදුත්තා දන්ධං
ආනන්තරියං පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛා
පටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අසුභානුපස්සීකායය විහරති, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක
අනභිරතිසඤ්ඤී, සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී; මරණසඤ්ඤා යඛො
පනස්ස අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති. යසො ඉමානි පඤ්ච යසඛබලානි 
උපනිස්සාය විහරති – සද්ධාබලං…යප.… පඤ්ඤාබලං. තස්සිමානි
පඤ්චින්ද්රියානි අධිමත්තානි පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං…යප.… 
පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අධිමත්තත්තා ඛිප්පං
ආනන්තරියං පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛා
පටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සුඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා? ඉධභික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං
වූපසමාඅජ්ඣත්තං සම්පසාදනංයචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරං
සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; පීතියා ච විරාගා
උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදති යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති; සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස
ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමානි
පඤ්චයසඛබලානිඋපනිස්සායවිහරති– සද්ධාබලං…යප.…පඤ්ඤාබලං.
තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි මුදූනි පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං…යප.…
පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං මුදුත්තා දන්ධං
ආනන්තරියං පාපුණාති ආසවානං ඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛා 
පටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා? [කථා.815 ආදයයො] 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ
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විහරති…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමානි පඤ්ච යසඛබලානි උපනිස්සාය
විහරති – සද්ධාබලං, හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං.
තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි අධිමත්තානි පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං, 
වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං අධිමත්තත්තා ඛිප්පං ආනන්තරියං පාපුණාති
ආසවානංඛයාය. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සුඛාපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ඉමා
යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසොපටිපදා’’ති.තතියං. 

4. පඨමඛමසුත්තං 

164. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? අක්ඛමා
පටිපදා, ඛමා පටිපදා, දමා පටිපදා, සමා පටිපදා. කතමා ච, භික්ඛයව, 
අක්ඛමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො [එකච්යචො පුග්ගයලො (සී.සයා.
කං.)] අක්යකොසන්තංපච්චක්යකොසති, යරොසන්තංපටියරොසති, භණ්ඩන්තං
පටිභණ්ඩති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අක්ඛමාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඛමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
අක්යකොසන්තංන පච්චක්යකොසති, යරොසන්තංන පටියරොසති, භණ්ඩන්තං
නපටිභණ්ඩති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ඛමාපටිපදා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, දමාපටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුනා රූපං
දිස්වානනිමිත්තග්ගාහීයහොතිනානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිකරණයමනං 
චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා
ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං; 
චක්ඛුන්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.යසොයතනසද්දංසුත්වා…ඝායනන ගන්ධං
ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; 
යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලා ධම්මාඅන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති; රක්ඛති 
මනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, දමා 
පටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු උප්පන්නං
කාමවිතක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති සයමති බයන්තීකයරොති
අනභාවං ගයමති; උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම
නාධිවායසතිපජහතිවියනොයදතිසයමති බයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමති.
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සමා පටිපදා. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
පටිපදා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියඛමසුත්තං 

165. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? අක්ඛමා 
පටිපදා, ඛමාපටිපදා, දමාපටිපදා, සමාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අක්ඛමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
අක්ඛයමො යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය, 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානංදුරුත්තානංදුරාගතානංවචනපථානං
උප්පන්නානං සාරීරිකානංයවදනානංදුක්ඛානංතිබ්බානංඛරානංකටුකානං
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අනධිවාසකජාතියකො යහොති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අක්ඛමාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ඛමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ඛයමො
යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය, 
ඩංසමකසවාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානංදුරුත්තානං දුරාගතානංවචනපථානං
උප්පන්නානංසාරීරිකානංයවදනානංදුක්ඛානංතිබ්බානංඛරානං කටුකානං
අසාතානංඅමනාපානංපාණහරානංඅධිවාසකජාතියකොයහොති.අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, ඛමාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, දමාපටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං
දිස්වානනිමිත්තග්ගාහීයහොති…යප.…යසොයතනසද්දං සුත්වා…ඝායනන
ගන්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං 
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග්ගාහී යහොති
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී; යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරායපටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, දමාපටිපදා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සමා පටිපදා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු උප්පන්නං
කාමවිතක්කං නාධිවායසති පජහති වියනොයදති සයමති බයන්තීකයරොති
අනභාවං ගයමති, උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං
විහිංසාවිතක්කං… උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම
නාධිවායසතිපජහතිවියනොයදතිසයමති බයන්තීකයරොතිඅනභාවංගයමති.
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සමා පටිපදා. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
පටිපදා’’ති.පඤ්චමං. 

6. උභයසුත්තං 

166. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? දුක්ඛා
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛාපටිපදාඛිප්පාභිඤ්ඤා. 
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‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යායං පටිපදා දුක්ඛා දන්ධාභිඤ්ඤා, අයං, භික්ඛයව, 
පටිපදාඋභයයයනවහීනා අක්ඛායති. යම්පායං පටිපදා දුක්ඛා, ඉමිනාපායං
හීනාඅක්ඛායති; යම්පායංපටිපදාදන්ධා, ඉමිනාපායංහීනා අක්ඛායති.අයං, 
භික්ඛයව, පටිපදාඋභයයයනවහීනාඅක්ඛායති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යායං පටිපදා දුක්ඛා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, අයං, භික්ඛයව, 
පටිපදාදුක්ඛත්තාහීනාඅක්ඛායති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යායං පටිපදා සුඛා දන්ධාභිඤ්ඤා, අයං, භික්ඛයව, 
පටිපදාදන්ධත්තාහීනාඅක්ඛායති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යායං පටිපදා සුඛා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, අයං, භික්ඛයව, 
පටිපදාඋභයයයනවපණීතාඅක්ඛායති.යම්පායංපටිපදාසුඛා, ඉමිනාපායං
පණීතා අක්ඛායති; යම්පායංපටිපදාඛිප්පා, ඉමිනාපායංපණීතාඅක්ඛායති.
අයං, භික්ඛයව, පටිපදාඋභයයයනවපණීතාඅක්ඛායති.ඉමායඛො, භික්ඛයව, 
චතස්යසොපටිපදා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. මහායමොග්ගල්ලානසුත්තං 

167. අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොයයනායස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහායමොග්ගල්ලායනන සද්ධිං
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මන්තං
මහායමොග්ගල්ලානංඑතදයවොච – 

‘‘චතස්යසො ඉමා, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? 
දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා 
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ඉමා යඛො, ආවුයසො, චතස්යසො
පටිපදා. ඉමාසං, ආවුයසො, චතුන්නංපටිපදානං [චතස්සන්නං පටිපදානං (සී.
සයා. කං.)] කතමං යත පටිපදං ආගම්ම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං 
විමුත්ත’’න්ති? 

‘‘චතස්යසො ඉමා, ආවුයසොසාරිපුත්ත, පටිපදා. කතමාචතස්යසො? දුක්ඛා
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ඉමා යඛො, ආවුයසො, චතස්යසො 
පටිපදා. ඉමාසං, ආවුයසො, චතුන්නං පටිපදානං යායං පටිපදා දුක්ඛා 
ඛිප්පාභිඤ්ඤා, ඉමං යම පටිපදං ආගම්ම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං
විමුත්ත’’න්ති. සත්තමං. 

8. සාරිපුත්තසුත්තං 

168. අථ යඛොආයස්මාමහායමොග්ගල්ලායනො යයනායස්මාසාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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පටුන 

නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච – 

‘‘චතස්යසොඉමා, ආවුයසොසාරිපුත්ත, පටිපදා.කතමාචතස්යසො? දුක්ඛා 
පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ඉමා යඛො, ආවුයසො, චතස්යසො
පටිපදා.ඉමාසං, ආවුයසො, චතුන්නංපටිපදානං කතමංයතපටිපදංආගම්ම
අනුපාදායආසයවහි චිත්තංවිමුත්ත’’න්ති? 

‘‘චතස්යසො ඉමා, ආවුයසො යමොග්ගල්ලාන, පටිපදා. කතමා චතස්යසො? 
දුක්ඛා පටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, දුක්ඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා 
දන්ධාභිඤ්ඤා, සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ඉමා යඛො, ආවුයසො, චතස්යසො
පටිපදා. ඉමාසං, ආවුයසො, චතුන්නං පටිපදානං යායං පටිපදා සුඛා
ඛිප්පාභිඤ්ඤා, ඉමං යම පටිපදං ආගම්ම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං
විමුත්ත’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. සසඞ්ඛාරසුත්තං 

169. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
දිට්යඨවධම්යම සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග්ගයලොකායස්ස යභදා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. ඉධපන, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග්ගයලොදිට්යඨවධම්යම අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති.ඉධපන, 
භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලොකායස්සයභදා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො දිට්යඨව ධම්යම සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, ආහායර
පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතිසඤ්ඤී, සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්චානුපස්සී. මරණසඤ්ඤා යඛො පනස්ස අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති.
යසොඉමානිපඤ්චයසඛබලානි උපනිස්සායවිහරති–සද්ධාබලං, හිරිබලං, 
ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි
අධිමත්තානි පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, 
සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
අධිමත්තත්තා දිට්යඨව ධම්යම සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලොදිට්යඨවධම්යම සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො කායස්ස යභදා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී 
යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, ආහායර
පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතිසඤ්ඤී, සබ්බසඞ්ඛායරසු
අනිච්චානුපස්සී. මරණසඤ්ඤා යඛො පනස්ස අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති.
යසොඉමානිපඤ්චයසඛබලානිඋපනිස්සායවිහරති– සද්ධාබලං, හිරිබලං, 
ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි මුදූනි
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පාතුභවන්ති – සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 
පඤ්ඤන්ද්රියං.යසොඉයමසංපඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංමුදුත්තාකායස්සයභදා
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොකායස්සයභදා
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො දිට්යඨව ධම්යම අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං 
ඣානං…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමානි පඤ්ච යසඛබලානි උපනිස්සාය
විහරති – සද්ධාබලං…යප.… පඤ්ඤාබලං. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රියානි
අධිමත්තානි පාතුභවන්ති–සද්ධින්ද්රියං…යප.…පඤ්ඤන්ද්රියං.යසොඉයමසං
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානංඅධිමත්තත්තාදිට්යඨවධම්යමඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලොදිට්යඨවධම්යමඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො කායස්ස යභදා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී 
යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං 
ඣානං…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං ඣානං…යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමානි පඤ්ච යසඛබලානි උපනිස්සාය
විහරති – සද්ධාබලං, හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං.
තස්සිමානිපඤ්චින්ද්රියානි…යප.…පඤ්ඤන්ද්රියං. යසො ඉයමසංපඤ්චන්නං
ඉන්ද්රියානංමුදුත්තාකායස්සයභදාඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. එවංයඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලොකායස්සයභදාඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා යලොකස්මි’’න්ති.
නවමං. 

10. යුගනද්ධසුත්තං 

170. එවං යම සුතං – එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං
විහරතියඝොසිතාරායම.තත්රයඛොආයස්මාආනන්යදොභික්ඛූආමන්යතසි – 
‘‘ආවුයසො භික්ඛයව’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො
ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසුං.ආයස්මා ආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා මම සන්තියක
අරහත්තප්පත්තිං [අරහත්තප්පත්තං (ක.) පටි. ම. 2.1 පටිසම්භිදාමග්යගපි] 
බයාකයරොති, සබ්යබොයසොචතූහිමග්යගහි, එයතසංවා අඤ්ඤතයරන. 

‘‘කතයමහි චතූහි? ඉධ, ආවුයසො, භික්ඛු සමථපුබ්බඞ්ගමං විපස්සනං 
භායවති.තස්සසමථපුබ්බඞ්ගමංවිපස්සනංභාවයයතොමග්යගොසඤ්ජායති.
යසො තං මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග්ගං
ආයසවයතො භාවයයතො බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා
බයන්තීයහොන්ති. 
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‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, භික්ඛු විපස්සනාපුබ්බඞ්ගමං සමථං භායවති. 
තස්සවිපස්සනාපුබ්බඞ්ගමංසමථංභාවයයතොමග්යගොසඤ්ජායති.යසොතං
මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග්ගං ආයසවයතො
භාවයයතො බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා
බයන්තීයහොන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, භික්ඛුසමථවිපස්සනංයුගනද්ධංභායවති. තස්ස
සමථවිපස්සනං යුගනද්ධං භාවයයතො මග්යගො සඤ්ජායති. යසො තං මග්ගං
ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග්ගංආයසවයතො භාවයයතො
බහුලීකයරොයතොසංයයොජනානිපහීයන්ති, අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, භික්ඛුයනොධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිතංමානසං යහොති.
යහොති යසො, ආවුයසො, සමයයො යං තං චිත්තං අජ්ඣත්තයමව සන්තිට්ඨති
සන්නිසීදති එයකොදි යහොති සමාධියති. තස්ස මග්යගො සඤ්ජායති. යසො තං
මග්ගං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග්ගං ආයසවයතො
භාවයයතො බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි පහීයන්ති, අනුසයා
බයන්තීයහොන්ති. 

‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා මම සන්තියක 
අරහත්තප්පත්තිං බයාකයරොති, සබ්යබොයසොඉයමහිචතූහි මග්යගහි, එයතසං
වාඅඤ්ඤතයරනා’’ති.දසමං. 

පටිපදාවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සංඛිත්තංවිත්ථාරාසුභං, ද්යවඛමාඋභයයනච; 
යමොග්ගල්ලායනොසාරිපුත්යතො, සසඞ්ඛාරංයුගනද්යධනචාති. 

(18) 3. සඤ්යචතනි වග්යගො 

1. යචතනාසුත්තං 

171. [කථා. 539] ‘‘කායය වා, භික්ඛයව, සති කායසඤ්යචතනායහතු
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. වාචාය වා, භික්ඛයව, සති
වචීසඤ්යචතනායහතු උප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං.මයනවා, භික්ඛයව, 
සති මයනොසඤ්යචතනායහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං
අවිජ්ජාපච්චයාව. 

‘‘සාමං වා තං, භික්ඛයව, කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස
තංඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං.පයරවාස්ස [පයරවාතස්ස(ක.)] තං, 
භික්ඛයව, කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොන්ති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. සම්පජායනො වා තං, භික්ඛයව, කායසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං. 
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අසම්පජායනොවාතං, භික්ඛයව, කායසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස
තං උප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං. 

‘‘සාමංවාතං, භික්ඛයව, වචීසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්සතං
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; පයර වාස්ස තං, භික්ඛයව, වචීසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොන්ති; යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; 
සම්පජායනොවාතං, භික්ඛයව, වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්සතං
උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; අසම්පජායනො වා තං, භික්ඛයව, 
වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛදුක්ඛං. 

‘‘සාමංවාතං, භික්ඛයව, මයනොසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස
තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; පයර වාස්ස තං, භික්ඛයව, 
මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොන්ති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං
සුඛදුක්ඛං; සම්පජායනො වා තං, භික්ඛයව, මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, 
යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; අසම්පජායනො වා තං, 
භික්ඛයව, මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං. 

‘‘ඉයමසු, භික්ඛයව, ධම්යමසු අවිජ්ජා අනුපතිතා, අවිජ්ජායත්යවව
අයසසවිරාගනියරොධා යසො කායයො න යහොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං, සා වාචා න යහොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති 
අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං, යසො මයනොන යහොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං, යඛත්තං තං [වත්ථුං තං (සබ්බත්ථ)] න 
යහොති…යප.… වත්ථුං තං න යහොති…යප.… ආයතනං තං න
යහොති…යප.… අධිකරණං තං න යහොති යංපච්චයාස්ස තං උප්පජ්ජති
අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛ’’න්ති. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අත්තභාවපටිලාභා. කතයම චත්තායරො? 
අත්ථි, භික්ඛයව, අත්තභාවපටිලායභො, යස්මිං අත්තභාවපටිලායභ
අත්තසඤ්යචතනා කමති, යනො පරසඤ්යචතනා. අත්ථි, භික්ඛයව, 
අත්තභාවපටිලායභො, යස්මිං අත්තභාවපටිලායභ පරසඤ්යචතනා කමති, 
යනො අත්තසඤ්යචතනා. අත්ථි, භික්ඛයව, අත්තභාවපටිලායභො, යස්මිං 
අත්තභාවපටිලායභ අත්තසඤ්යචතනා ච කමති පරසඤ්යචතනා ච. අත්ථි, 
භික්ඛයව, අත්තභාවපටිලායභො, යස්මිං අත්තභාවපටිලායභ
යනවත්තසඤ්යචතනාකමති, යනො පරසඤ්යචතනා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොඅත්තභාවපටිලාභා’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉමස්ස
යඛොඅහං, භන්යත, භගවතාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන අත්ථං
ආජානාමි – ‘තත්ර, භන්යත, යායං අත්තභාවපටිලායභො යස්මිං
අත්තභාවපටිලායභ අත්තසඤ්යචතනා කමති යනො පරසඤ්යචතනා, 
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අත්තසඤ්යචතනායහතු යතසං සත්තානං තම්හා කායා චුති යහොති. තත්ර, 
භන්යත, යායං අත්තභාවපටිලායභො යස්මිං අත්තභාවපටිලායභ
පරසඤ්යචතනාකමතියනොඅත්තසඤ්යචතනා, පරසඤ්යචතනායහතුයතසං 
සත්තානංතම්හාකායාචුතියහොති.තත්ර, භන්යත, යායංඅත්තභාවපටිලායභො
යස්මිං අත්තභාවපටිලායභ අත්තසඤ්යචතනා ච කමති පරසඤ්යචතනා ච, 
අත්තසඤ්යචතනාච පරසඤ්යචතනාචයහතුයතසංසත්තානංතම්හාකායා
චුති යහොති. තත්ර, භන්යත, යායං අත්තභාවපටිලායභො යස්මිං
අත්තභාවපටිලායභ යනව අත්තසඤ්යචතනා කමති යනො පරසඤ්යචතනා, 
කතයම යතන යදවා දට්ඨබ්බා’’’ති? ‘‘යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගා, 
සාරිපුත්ත, යදවායතන දට්ඨබ්බා’’ති. 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යච
සත්තා තම්හා කායා චුතා ආගාමියනො යහොන්ති ආගන්තායරො ඉත්ථත්තං? 
යකො පන, භන්යත, යහතුයකොපච්චයයො, යයනමියධකච්යච සත්තාතම්හා 
කායා චුතා අනාගාමියනොයහොන්තිඅනාගන්තායරො ඉත්ථත්ත’’න්ති? ‘‘ඉධ, 
සාරිපුත්ත, එකච්චස්සපුග්ගලස්සඔරම්භාගියානිසංයයොජනානිඅප්පහීනානි
යහොන්ති, යසොදිට්යඨව ධම්යමයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති.යසොතදස්සායදති, තංනිකායමති, යතනචවිත්තිංආපජ්ජති; තත්ථ
ඨියතො තදධිමුත්යතො තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යසො
තයතොචුයතොආගාමී යහොතිආගන්තාඉත්ථත්තං. 

‘‘ඉධ පන, සාරිපුත්ත, එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස ඔරම්භාගියානි 
සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති, යසො දිට්යඨව ධම්යම
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො තදස්සායදති, තං
නිකායමති, යතන ච විත්තිං ආපජ්ජති; තත්ථ ඨියතො තදධිමුත්යතො 
තබ්බහුලවිහාරී අපරිහීයනො කාලං කුරුමායනො 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූපගානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යසො
තයතොචුයතොඅනාගාමීයහොති අනාගන්තාඉත්ථත්තං. 

‘‘අයංයඛො, සාරිපුත්ත, යහතුඅයංපච්චයයො, යයනමියධකච්යචසත්තා 
තම්හාකායාචුතාආගාමියනොයහොන්තිආගන්තායරොඉත්ථත්තං.අයංපන, 
සාරිපුත්ත, යහතු අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යච සත්තා තම්හා කායා
චුතාඅනාගාමියනොයහොන්ති අනාගන්තායරොඉත්ථත්ත’’න්ති.පඨමං. 

2. විභත්තිසුත්තං 

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

‘‘අද්ධමාසූපසම්පන්යනන යම, ආවුයසො, අත්ථපටිසම්භිදා සච්ඡිකතා 
ඔධියසො බයඤ්ජනයසො. තමහං අයනකපරියායයන ආචික්ඛාමි යදයසමි
පඤ්ඤායපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විභජාමි උත්තානීකයරොමි. යස්ස යඛො
පනස්ස කඞ්ඛා වා විමති වා, යසො මං පඤ්යහන. අහං යවයයාකරයණන
සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථායයොයනො ධම්මානංසුකුසයලො. 

‘‘අද්ධමාසූපසම්පන්යනන යම, ආවුයසො, ධම්මපටිසම්භිදා සච්ඡිකතා
ඔධියසො බයඤ්ජනයසො. තමහං අයනකපරියායයන ආචික්ඛාමි යදයසමි
පඤ්ඤායපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විභජාමි උත්තානීකයරොමි. යස්ස යඛො
පනස්ස කඞ්ඛා වා විමති වා, යසො මං පඤ්යහන. අහං යවයයාකරයණන
සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථායයොයනො ධම්මානංසුකුසයලො. 

‘‘අද්ධමාසූපසම්පන්යනනයම, ආවුයසො, නිරුත්තිපටිසම්භිදා සච්ඡිකතා
ඔධියසො බයඤ්ජනයසො. තමහං අයනකපරියායයන ආචික්ඛාමි යදයසමි
පඤ්ඤායපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විභජාමි උත්තානීකයරොමි. යස්ස යඛො
පනස්ස කඞ්ඛා වා විමති වා, යසො මං පඤ්යහන. අහං යවයයාකරයණන
සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථායයොයනොධම්මානංසුකුසයලො. 

‘‘අද්ධමාසූපසම්පන්යනනයම, ආවුයසො, පටිභානපටිසම්භිදා සච්ඡිකතා 
ඔධියසො බයඤ්ජනයසො. තමහං අයනකපරියායයන ආචික්ඛාමි යදයසමි
පඤ්ඤායපමි පට්ඨයපමි විවරාමි විභජාමි උත්තානීකයරොමි. යස්ස යඛො
පනස්ස කඞ්ඛා වා විමති වා, යසො මං පඤ්යහන. අහං යවයයාකරයණන
සම්මුඛීභූයතොයනොසත්ථායයොයනොධම්මානංසුකුසයලො’’ති. දුතියං. 

3. මහායකොට්ඨිකසුත්තං 

173. අථ යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතන සද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච– 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථඤ්ඤං
කිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 
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‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථි ච
නත්ථි චඅඤ්ඤංකිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි
යනො නත්ථඤ්ඤංකිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො ‘මා යහවං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘ඡන්නං, 
ආවුයසො, ඵස්සායතනානංඅයසසවිරාගනියරොධානත්ථඤ්ඤංකිඤ්චී’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො – ‘මා යහවං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානංඅයසසවිරාගනියරොධාඅත්ථිච නත්ථිචඅඤ්ඤංකිඤ්චී’ති, 
ඉතිපුට්යඨොසමායනො – ‘මායහවං, ආවුයසො’තිවයදසි. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි යනො නත්ථඤ්ඤං
කිඤ්චී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො–‘මායහවං, ආවුයසො’තිවයදසි.යථාකථං
පන, ආවුයසො, ඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’ති, ඉති වදං අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං
අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථි ච නත්ථි ච අඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං 
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං
අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි යනො නත්ථඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. යාවතා, ආවුයසො, ඡන්නං ඵස්සායතනානං ගති
තාවතා පපඤ්චස්ස ගති; යාවතා පපඤ්චස්ස ගති තාවතා ඡන්නං
ඵස්සායතනානං ගති. ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං 
අයසසවිරාගනියරොධාපපඤ්චනියරොයධොපපඤ්චවූපසයමො’’ති.තතියං. 

4. ආනන්දසුත්තං 

174. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයනායස්මා මහායකොට්ඨියකො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා මහායකොට්ඨියකන සද්ධිං 
සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො ආයස්මන්තං
මහායකොට්ඨිකංඑතදයවොච– 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’’ති? 
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‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථි ච
නත්ථි චඅඤ්ඤංකිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි
යනො නත්ථඤ්ඤංකිඤ්චී’’ති? 

‘‘මායහවං, ආවුයසො’’. 

‘‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො–‘මායහවං, ආවුයසො’තිවයදසි.‘ඡන්නං, 
ආවුයසො, ඵස්සායතනානංඅයසසවිරාගනියරොධානත්ථඤ්ඤංකිඤ්චී’ති, ඉති
පුට්යඨො සමායනො – ‘මා යහවං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානංඅයසසවිරාගනියරොධාඅත්ථිච නත්ථිචඅඤ්ඤංකිඤ්චී’ති, 
ඉතිපුට්යඨොසමායනො – ‘මායහවං, ආවුයසො’තිවයදසි. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි යනො නත්ථඤ්ඤං
කිඤ්චී’ති, ඉතිපුට්යඨොසමායනො–‘මායහවං, ආවුයසො’තිවයදසි. යථාකථං 
පනාවුයසො, ඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති? 

‘‘‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථඤ්ඤං 
කිඤ්චී’ති, ඉති වදං අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, 
ඵස්සායතනානං අයසසවිරාගනියරොධා නත්ථඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං
අයසසවිරාගනියරොධා අත්ථි ච නත්ථි ච අඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං 
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. ‘ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං
අයසසවිරාගනියරොධා යනවත්ථි යනො නත්ථඤ්ඤං කිඤ්චී’ති, ඉති වදං
අප්පපඤ්චං පපඤ්යචති. යාවතා, ආවුයසො, ඡන්නං ඵස්සායතනානං ගති
තාවතා පපඤ්චස්ස ගති. යාවතා පපඤ්චස්ස ගති තාවතා ඡන්නං
ඵස්සායතනානං ගති. ඡන්නං, ආවුයසො, ඵස්සායතනානං 
අයසසවිරාගනියරොධාපපඤ්චනියරොයධොපපඤ්චවූපසයමො’’ති.චතුත්ථං. 

5. උපවාණසුත්තං 

175. අථ යඛො ආයස්මා උපවායණො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි. 
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සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාඋපවායණොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, විජ්ජායන්තකයරොයහොතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසොසාරිපුත්ත, චරයණනන්තකයරොයහොතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිංපනාවුයසො සාරිපුත්ත, විජ්ජාචරයණනන්තකයරොයහොතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අඤ්ඤත්ර විජ්ජාචරයණනන්තකයරො 
යහොතී’’ති? 

‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. 

‘‘‘කිං නු යඛො, ආවුයසො සාරිපුත්ත, විජ්ජායන්තකයරො යහොතී’ති, ඉති 
පුට්යඨො සමායනො – ‘යනො හිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො
සාරිපුත්ත, චරයණනන්තකයරො යහොතී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘යනො
හිදං, ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, 
විජ්ජාචරයණනන්තකයරො යහොතී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘යනො හිදං, 
ආවුයසො’ති වයදසි. ‘කිං පනාවුයසො සාරිපුත්ත, අඤ්ඤත්ර
විජ්ජාචරයණනන්තකයරො යහොතී’ති, ඉති පුට්යඨො සමායනො – ‘යනො හිදං, 
ආවුයසො’තිවයදසි.යථාකථංපනාවුයසො, අන්තකයරොයහොතී’’ති? 

‘‘විජ්ජාය යච, ආවුයසො, අන්තකයරොඅභවිස්ස, සඋපාදායනොවසමායනො
අන්තකයරො අභවිස්ස. චරයණන යච, ආවුයසො, අන්තකයරො අභවිස්ස, 
සඋපාදායනොව සමායනො අන්තකයරො අභවිස්ස. විජ්ජාචරයණන යච, 
ආවුයසො, අන්තකයරො අභවිස්ස, සඋපාදායනොව සමායනො අන්තකයරො
අභවිස්ස. අඤ්ඤත්ර විජ්ජාචරයණන යච, ආවුයසො, අන්තකයරො අභවිස්ස, 
පුථුජ්ජයනො අන්තකයරො අභවිස්ස. පුථුජ්ජයනො හි, ආවුයසො, අඤ්ඤත්ර
විජ්ජාචරයණන. චරණවිපන්යනො යඛො, ආවුයසො, යථාභූතං න ජානාති න
පස්සති.චරණසම්පන්යනොයථාභූතං ජානාතිපස්සති.යථාභූතංජානංපස්සං
අන්තකයරොයහොතී’’ති. පඤ්චමං. 

6. ආයාචනසුත්තං 

176. ‘‘සද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංසම්මාආයාචමායනො ආයායචයය –

‘තාදියසො යහොමි යාදිසාසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා’ති  [අ. නි .2.131 ඉදං
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සුත්තංආගතං]. එසා, භික්ඛයව, තුලාඑතංපමාණංමමසාවකානංභික්ඛූනං, 

යදිදං සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානා. 

‘‘සද්ධා, භික්ඛයව, භික්ඛුනී එවං සම්මා ආයාචමානා ආයායචයය – 
‘තාදිසා යහොමි යාදිසා යඛමා ච භික්ඛුනී උප්පලවණ්ණා චා’ති. එසා, 
භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවිකානං භික්ඛුනීනං, යදිදං යඛමා ච
භික්ඛුනීඋප්පලවණ්ණාච. 

‘‘සද්යධො, භික්ඛයව, උපාසයකොඑවංසම්මාආයාචමායනොආයායචයය– 
‘තාදියසො යහොමි යාදියසො චිත්යතො ච ගහපති හත්ථයකො ච ආළවයකො’ති.
එසා, භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවකානං උපාසකානං, යදිදං
චිත්යතොචගහපතිහත්ථයකොචආළවයකො. 

‘‘සද්ධා, භික්ඛයව, උපාසිකා එවං සම්මා ආයාචමානා ආයායචයය – 
‘තාදිසා යහොමි යාදිසා ඛුජ්ජත්තරා ච උපාසිකා යවළුකණ්ඩකියා ච
නන්දමාතා’ති. එසා, භික්ඛයව, තුලා එතං පමාණං මම සාවිකානං
උපාසිකානං, යදිදං ඛුජ්ජත්තරා ච උපාසිකා යවළුකණ්ඩකියා ච
නන්දමාතා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. රාහුලසුත්තං 

177. අථ යඛො ආයස්මා රාහුයලො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංරාහුලංභගවාඑතදයවොච– 

‘‘යා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා පථවීධාතු යා ච බාහිරා පථවීධාතු, 
පථවීධාතුයරයවසා. ‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති, 
එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පථවීධාතුයා නිබ්බින්දති, පථවීධාතුයා චිත්තං
විරායජති. 

‘‘යා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා ආයපොධාතු යා ච බාහිරා ආයපොධාතු, 
ආයපොධාතුයරයවසා.‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති, 
එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා ආයපොධාතුයා නිබ්බින්දති, ආයපොධාතුයා චිත්තං
විරායජති. 

‘‘යා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා යතයජොධාතු යා ච බාහිරා යතයජොධාතු, 
යතයජොධාතුයරයවසා. ‘තං යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො
අත්තා’ති, එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං
යථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වායතයජොධාතුයානිබ්බින්දති, යතයජොධාතුයා
චිත්තංවිරායජති. 
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‘‘යා ච, රාහුල, අජ්ඣත්තිකා වායයොධාතු යා ච බාහිරා වායයොධාතු, 
වායයොධාතුයරයවසා.‘තංයනතංමම, යනයසොහමස්මි, නයමයසොඅත්තා’ති, 
එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දට්ඨබ්බං. එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා වායයොධාතුයා නිබ්බින්දති, වායයොධාතුයා චිත්තං
විරායජති. 

‘‘යයතො යඛො, රාහුල, භික්ඛු ඉමාසු චතූසු ධාතූසු යනවත්තානං න 
අත්තනියං සමනුපස්සති, අයං වුච්චති, රාහුල, භික්ඛු අච්යඡච්ඡි තණ්හං, 
විවත්තයි සංයයොජනං, සම්මා මානාභිසමයා අන්තමකාසි දුක්ඛස්සා’’ති.
සත්තමං. 

8. ජම්බාලීසුත්තං 

178. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං
යචයතොවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොසක්කායනියරොධංමනසිකයරොති.
තස්ස සක්කායනියරොධං මනසි කයරොයතො සක්කායනියරොයධ චිත්තං න
පක්ඛන්දතිනප්පසීදතින සන්තිට්ඨතිනාධිමුච්චති.තස්ස යඛො එවං [තස්ස
යකොඑතං(සී. සයා.කං.පී.), එවංයඛොතස්ස(?) ‘‘එවංහිතස්සාභික්ඛයව
ජම්බාලියා’’ති පායඨො විය], භික්ඛයව, භික්ඛුයනො න සක්කායනියරොයධො 
පාටිකඞ්යඛො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො යලපගයතන [ලසගයතන (සී.
පී.)] හත්යථන සාඛං ගණ්යහයය, තස්ස යසො හත්යථො සජ්යජයයපි
ගණ්යහයයපි [ගය්යහයයපි (?)] බජ්යඣයයපි [ඛජ්යජයයපි (සී.)]; එවයමවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං යචයතොවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජ
විහරති. යසො සක්කායනියරොධං මනසි කයරොති. තස්ස සක්කායනියරොධං
මනසි කයරොයතො සක්කායනියරොයධ චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න
සන්තිට්ඨති නාධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො න
සක්කායනියරොයධොපාටිකඞ්යඛො. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං යචයතොවිමුත්තිං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො සක්කායනියරොධං මනසි කයරොති. තස්ස
සක්කායනියරොධං මනසි කයරොයතො සක්කායනියරොයධ චිත්තං පක්ඛන්දති
පසීදති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
සක්කායනියරොයධො පාටිකඞ්යඛො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො සුද්යධන
හත්යථන සාඛං ගණ්යහයය, තස්ස යසො හත්යථො යනව සජ්යජයය න
ගණ්යහයය න බජ්යඣයය; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං
සන්තංයචයතොවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජවිහරති. යසො සක්කායනියරොධංමනසි
කයරොති. තස්ස සක්කායනියරොධං මනසි කයරොයතො සක්කායනියරොයධ
චිත්තං පක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිඅධිමුච්චති.තස්සයඛොඑවං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො සක්කායනියරොයධොපාටිකඞ්යඛො. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං යචයතොවිමුත්තිං 
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො අවිජ්ජාප්පයභදං මනසි කයරොති. තස්ස
අවිජ්ජාප්පයභදං මනසි කයරොයතො අවිජ්ජාප්පයභයද චිත්තං න පක්ඛන්දති
නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති නාධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො න අවිජ්ජාප්පයභයදො පාටිකඞ්යඛො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
ජම්බාලී අයනකවස්සගණිකා. තස්සා පුරියසො යානි යචව ආයමුඛානි තානි
පිදයහයය, යානිචඅපායමුඛානිතානිවිවයරයය, යදයවොචන සම්මාධාරං
අනුප්පයවච්යඡයය.එවඤ්හිතස්සා, භික්ඛයව, ජම්බාලියාන ආළිප්පයභයදො 
පාටිකඞ්යඛො. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං
යචයතොවිමුත්තිංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඅවිජ්ජාප්පයභදංමනසි කයරොති.
තස්ස අවිජ්ජාප්පයභදං මනසි කයරොයතො අවිජ්ජාප්පයභයද චිත්තං න
පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති නාධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොන අවිජ්ජාප්පයභයදොපාටිකඞ්යඛො. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං යචයතොවිමුත්තිං 
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො අවිජ්ජාප්පයභදං මනසි කයරොති. තස්ස
අවිජ්ජාප්පයභදං මනසි කයරොයතො අවිජ්ජාප්පයභයද චිත්තං පක්ඛන්දති
පසීදති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අවිජ්ජාප්පයභයදො පාටිකඞ්යඛො. යසයයථාපි, භික්ඛයව, ජම්බාලී
අයනකවස්සගණිකා.තස්සාපුරියසොයානියචවආයමුඛානිතානි විවයරයය, 
යානි ච අපායමුඛානි තානි පිදයහයය, යදයවො ච සම්මා ධාරං 
අනුප්පයවච්යඡයය. එවඤ්හි තස්සා, භික්ඛයව, ජම්බාලියා ආළිප්පයභයදො
පාටිකඞ්යඛො. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං සන්තං
යචයතොවිමුත්තිං උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඅවිජ්ජාප්පයභදංමනසිකයරොති.
තස්සඅවිජ්ජාප්පයභදං මනසිකයරොයතොඅවිජ්ජාප්පයභයදචිත්තංපක්ඛන්දති
පසීදති සන්තිට්ඨති අධිමුච්චති. තස්ස යඛො එවං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අවිජ්ජාප්පයභයදො පාටිකඞ්යඛො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො පුග්ගලා
සන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. නිබ්බානසුත්තං 

179. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවොච–
‘‘යකොනුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, යහතුයකොපච්චයයො, යයනමියධකච්යච
සත්තාදිට්යඨවධම්යමනපරිනිබ්බායන්තී’’ති? 

‘‘ඉධාවුයසො ආනන්ද, සත්තා ඉමා හානභාගියා සඤ්ඤාති යථාභූතං 
නප්පජානන්ති, ඉමා ඨිතිභාගියා සඤ්ඤාති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ඉමා
වියසසභාගියා සඤ්ඤාති යථාභූතං නප්පජානන්ති, ඉමා නිබ්යබධභාගියා
සඤ්ඤාති යථාභූතංනප්පජානන්ති.අයංයඛො, ආවුයසොආනන්ද, යහතුඅයං
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පච්චයයො, යයන මියධකච්යච සත්තා දිට්යඨව ධම්යම න
පරිනිබ්බායන්තී’’ති. 

‘‘යකොපනාවුයසොසාරිපුත්ත, යහතුයකොපච්චයයො, යයනමියධකච්යච 
සත්තා දිට්යඨව ධම්යම පරිනිබ්බායන්තී’’ති? ‘‘ඉධාවුයසොආනන්ද, සත්තා
ඉමා හානභාගියාසඤ්ඤාතියථාභූතංපජානන්ති, ඉමාඨිතිභාගියාසඤ්ඤාති
යථාභූතං පජානන්ති, ඉමා වියසසභාගියා සඤ්ඤාති යථාභූතං පජානන්ති, 
ඉමා නිබ්යබධභාගියා සඤ්ඤාති යථාභූතං පජානන්ති. අයං යඛො, ආවුයසො
ආනන්ද, යහතුඅයං පච්චයයො, යයනමියධකච්යචසත්තා දිට්යඨවධම්යම
පරිනිබ්බායන්තී’’ති.නවමං. 

10. මහාපයදසසුත්තං 

180. එකං සමයං භගවා යභොගනගයර විහරති ආනන්දයචතියය 
[ආනන්යදයචතියය(දී.නි.2.186) මහාව.303පන අඤ්ඤථාආගතං]. තත්ර
යඛොභගවාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූ 
භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා එතදයවොච – ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, 
මහාපයදයස යදයසස්සාමි, තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභගවයතො පච්චස්යසොසුං.
භගවාඑතදයවොච– 

‘‘කතයම, භික්ඛයව, චත්තායරොමහාපයදසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවං 
වයදයය–‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො, භගවයතොසුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–
අයං ධම්යමො, අයං විනයයො, ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති. තස්ස, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්බං නප්පටික්යකොසිතබ්බං.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං
උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි [ඔසායරතබ්බානි], විනයය
සන්දස්යසතබ්බානි. තානි යච සුත්යත ඔතාරියමානානි [ඔසාරියමානානි] 
විනයය සන්දස්සියමානානි න යචව සුත්යත ඔතරන්ති [ඔසරන්ති (දී. නි.
2.188)] නවිනයය සන්දිස්සන්ති, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං–‘අද්ධා, ඉදංන
යචව තස්ස භගවයතො වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; ඉමස්ස ච
භික්ඛුයනො දුග්ගහිත’න්ති. ඉති යහතං [ඉති හිදං (සී. සයා. කං. ක.)], 
භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ. 

[එත්තයකො පායඨො දීඝනිකායය න දිස්සති, යපයයාලමුයඛන දස්සියතො
භයවයය] ‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘සම්මුඛා යමතං, 
ආවුයසො, භගවයතොසුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–අයංධම්යමො, අයංවිනයයො, 
ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති. තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො භාසිතං යනව 
අභිනන්දිතබ්බංනප්පටික්යකොසිතබ්බං.අනභිනන්දිත්වාඅප්පටික්යකොසිත්වා
තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි, 
විනයය සන්දස්යසතබ්බානි [එත්තයකො පායඨො දීඝනිකායය න දිස්සති, 
යපයයාලමුයඛන දස්සියතො භයවයය]. තානි යච සුත්යත ඔතාරියමානානි
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විනයය සන්දස්සියමානානිසුත්යතයචවඔතරන්තිවිනයයචසන්දිස්සන්ති, 
නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘අද්ධා, ඉදං තස්ස භගවයතො වචනං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස; ඉමස්ස ච භික්ඛුයනො සුග්ගහිත’න්ති. ඉදං, භික්ඛයව, 
පඨමං මහාපයදසංධායරයයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
සඞ්යඝොවිහරතිසයථයරොසපායමොක්යඛො.තස්සයමසඞ්ඝස්සසම්මුඛාසුතං
සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–අයංධම්යමො, අයංවිනයයො, ඉදංසත්ථුසාසන’න්ති.
තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්බං
නප්පටික්යකොසිතබ්බං. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි
පදබයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි, විනයය
සන්දස්යසතබ්බානි. තානි යච සුත්යත ඔතාරියමානානි විනයය
සන්දස්සියමානානි න යචව සුත්යත ඔතරන්ති න විනයය සන්දිස්සන්ති, 
නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘අද්ධා, ඉදං න යචව තස්ස භගවයතො වචනං
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; තස්සචසඞ්ඝස්ස දුග්ගහිත’න්ති.ඉති යහතං, 
භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
සඞ්යඝොවිහරතිසයථයරොසපායමොක්යඛො.තස්සයමසඞ්ඝස්සසම්මුඛාසුතං
සම්මුඛා පටිග්ගහිතං–අයංධම්යමො, අයංවිනයයො, ඉදංසත්ථුසාසන’න්ති.
තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්බං
නප්පටික්යකොසිතබ්බං. අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි
පදබයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි, විනයය
සන්දස්යසතබ්බානි. තානි යච සුත්යත ඔතාරියමානානි, විනයය 
සන්දස්සියමානානි සුත්යත යචව ඔතරන්ති විනයය ච සන්දිස්සන්ති, 
නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘අද්ධා, ඉදං තස්ස භගවයතො වචනං අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස; තස්සචසඞ්ඝස්සසුග්ගහිත’න්ති.ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං
මහාපයදසංධායරයයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
සම්බහුලායථරාභික්ඛූවිහරන්තිබහුස්සුතාආගතාගමාධම්මධරාවිනයධරා
මාතිකාධරා. යතසංයමයථරානංසම්මුඛාසුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–අයං
ධම්යමො, අයංවිනයයො, ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති.තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්බං නප්පටික්යකොසිතබ්බං. අනභිනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත
ඔතායරතබ්බානි, විනයය සන්දස්යසතබ්බානි. තානි යච සුත්යත
ඔතාරියමානානි විනයය සන්දස්සියමානානි න යචව සුත්යත ඔතරන්ති න
විනයයසන්දිස්සන්ති, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං–‘අද්ධා, ඉදං නයචවතස්ස
භගවයතො වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; යතසඤ්ච යථරානං 
දුග්ගහිත’න්ති.ඉතියහතං, භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ. 
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‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
සම්බහුලායථරාභික්ඛූවිහරන්තිබහුස්සුතාආගතාගමාධම්මධරාවිනයධරා
මාතිකාධරා. යතසංයමයථරානංසම්මුඛාසුතංසම්මුඛාපටිග්ගහිතං–අයං
ධම්යමො, අයංවිනයයො, ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති.තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
භාසිතං යනව අභිනන්දිතබ්බං නප්පටික්යකොසිතබ්බං. අනභිනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං උග්ගයහත්වා සුත්යත
ඔතායරතබ්බානි, විනයය සන්දස්යසතබ්බානි. තානි යච සුත්යත
ඔතාරියමානානිවිනයය සන්දස්සියමානානිසුත්යතයචවඔතරන්තිවිනයය
ච සන්දිස්සන්ති, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘අද්ධා, ඉදං තස්ස භගවයතො
වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; යතසඤ්ච යථරානං සුග්ගහිත’න්ති.
ඉදං, භික්ඛයව, තතියං මහාපයදසංධායරයයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
එයකො යථයරො භික්ඛු විහරති බහුස්සුයතො ආගතාගයමො ධම්මධයරො
විනයධයරො මාතිකාධයරො. තස්ස යම යථරස්ස සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා
පටිග්ගහිතං – අයං ධම්යමො, අයං විනයයො, ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති. තස්ස, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොභාසිතංයනව අභිනන්දිතබ්බංනප්පටික්යකොසිතබ්බං.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං
උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි, විනයය සන්දස්යසතබ්බානි. තානි
යච සුත්යත ඔතාරියමානානි විනයය සන්දස්සියමානානි න යචව සුත්යත
ඔතරන්තිනවිනයයසන්දිස්සන්ති, නිට්ඨයමත්ථගන්තබ්බං– ‘අද්ධා, ඉදං 
න යචව තස්ස භගවයතො වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; තස්ස ච
යථරස්ස දුග්ගහිත’න්ති.ඉතියහතං, භික්ඛයව, ඡඩ්යඩයයාථ. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං වයදයය – ‘අසුකස්මිංනාමආවායස 
එයකො යථයරො භික්ඛු විහරති බහුස්සුයතො ආගතාගයමො ධම්මධයරො
විනයධයරො මාතිකාධයරො. තස්ස යම යථරස්ස සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා
පටිග්ගහිතං – අයං ධම්යමො, අයං විනයයො, ඉදං සත්ථුසාසන’න්ති. තස්ස, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොභාසිතංයනව අභිනන්දිතබ්බංනප්පටික්යකොසිතබ්බං.
අනභිනන්දිත්වා අප්පටික්යකොසිත්වා තානි පදබයඤ්ජනානි සාධුකං
උග්ගයහත්වා සුත්යත ඔතායරතබ්බානි, විනයය සන්දස්යසතබ්බානි. තානි
යච සුත්යත ඔතාරියමානානි විනයය සන්දස්සියමානානි සුත්යත යචව
ඔතරන්තිවිනයය චසන්දිස්සන්ති, නිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ්බං – ‘අද්ධා, ඉදං
තස්ස භගවයතො වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස; තස්ස ච යථරස්ස
සුග්ගහිත’න්ති.ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථංමහාපයදසංධායරයයාථ.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොමහාපයදසා’’ති.දසමං. 

සඤ්යචතනියවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

යචතනා විභත්තියකොට්ඨියකො, ආනන්යදො උපවාණපඤ්චමං; 
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ආයාචන-රාහුල-ජම්බාලී, නිබ්බානංමහාපයදයසනාති. 

(19) 4. බ්රාහ්මණවග්යගො 

1. යයොධාජීවසුත්තං 

181. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො යයොධාජීයවො
රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව සඞ්ඛං ගච්ඡති. 
කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො ඨානකුසයලො ච යහොති, 
දූයරපාතීච, අක්ඛණයවධීච, මහයතොචකායස්ස පදායලතා. ඉයමහියඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො යයොධාජීයවො රාජාරයහො යහොති
රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව සඞ්ඛං ගච්ඡති. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති 
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඨානකුසයලො ච යහොති, දූයරපාතී ච, අක්ඛණයවධී ච, මහයතො චකායස්ස
පදායලතා. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඨානකුසයලොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සීලවායහොති…යප.…සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ඨානකුසයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුදූයරපාතීයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයං
කිඤ්චිරූපංඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නංඅජ්ඣත්තං වාබහිද්ධාවාඔළාරිකං
වාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවා, සබ්බං රූපං‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති.යාකාචියවදනා…යප.…යාකාචිසඤ්ඤා…යය
යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වාහීනංවා පණීතං වායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුදූයරපාතීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛණයවධී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛණයවධී
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු මහයතො කායස්ස පදායලතා යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුමහන්තංඅවිජ්ජාක්ඛන්ධංපදායලතා.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු මහයතො කායස්ස පදායලතා යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.පඨමං. 
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2. පාටියභොගසුත්තං 

182. [කථා. 624] ‘‘චතුන්නං, භික්ඛයව, ධම්මානං නත්ථි යකොචි
පාටියභොයගො–සමයණොවාබ්රාහ්මයණො වායදයවොවාමායරොවාබ්රහ්මාවා
යකොචිවායලොකස්මිං. 

‘‘කතයමසංචතුන්නං? ‘ජරාධම්මංමාජීරී’තිනත්ථියකොචිපාටියභොයගො 
– සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා
යලොකස්මිං; ‘බයාධිධම්මං මා බයාධියී’ති නත්ථි යකොචි පාටියභොයගො –
සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා
යලොකස්මිං; ‘මරණධම්මංමා මීයී’තිනත්ථියකොචිපාටියභොයගො–සමයණො
වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං; 
‘යානි යඛො පන තානි පුබ්යබ අත්තනා කතානි පාපකානි කම්මානි 
සංකියලසිකානි යපොයනොභවිකානි සදරානි දුක්ඛවිපාකානි ආයතිං
ජාතිජරාමරණිකානි, යතසං විපායකො මා නිබ්බත්තී’ති නත්ථි යකොචි
පාටියභොයගො–සමයණොවාබ්රාහ්මයණොවායදයවොවා මායරොවාබ්රහ්මාවා
යකොචිවායලොකස්මිං. 

‘‘ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංධම්මානං නත්ථියකොචිපාටියභොයගො
– සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා
යලොකස්මි’’න්ති.දුතියං. 

3. සුතසුත්තං 

183. එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො යයන භගවා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වස්සකායරොබ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතො භගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අහඤ්හි, යභො යගොතම, එවංවාදී එවංදිට්ඨි [එවංදිට්ඨී (සබ්බත්ථ)] – 
‘යයොයකොචිදිට්ඨංභාසති–එවංයම දිට්ඨන්ති, නත්ථිතයතොයදොයසො; යයො
යකොචිසුතංභාසති–එවංයමසුතන්ති, නත්ථිතයතො යදොයසො; යයොයකොචි
මුතං භාසති – එවං යම මුතන්ති, නත්ථි තයතො යදොයසො; යයො යකොචි
විඤ්ඤාතංභාසති–එවංයමවිඤ්ඤාතන්ති, නත්ථිතයතොයදොයසො’’’ති. 

‘‘නාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං දිට්ඨං භාසිතබ්බන්ති වදාමි; න පනාහං, 
බ්රාහ්මණ, සබ්බං දිට්ඨං න භාසිතබ්බන්ති වදාමි; නාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං
සුතං භාසිතබ්බන්ති වදාමි; න පනාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං සුතං න 
භාසිතබ්බන්ති වදාමි; නාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බංමුතං භාසිතබ්බන්තිවදාමි; න
පනාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං මුතං න භාසිතබ්බන්ති වදාමි; නාහං, බ්රාහ්මණ, 
සබ්බං විඤ්ඤාතං භාසිතබ්බන්ති වදාමි; න පනාහං, බ්රාහ්මණ, සබ්බං
විඤ්ඤාතංනභාසිතබ්බන්තිවදාමි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

153 

පටුන 

‘‘යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, දිට්ඨංභාසයතොඅකුසලාධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මාපරිහායන්ති, එවරූපංදිට්ඨංනභාසිතබ්බන්තිවදාමි. යඤ්චඛ්වස්ස, 
බ්රාහ්මණ, දිට්ඨං අභාසයතො කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, අකුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංදිට්ඨංභාසිතබ්බන්තිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, සුතංභාසයතොඅකුසලාධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං සුතංන භාසිතබ්බන්ති වදාමි. යඤ්ච ඛ්වස්ස, 
බ්රාහ්මණ, සුතං අභාසයතො කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, අකුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංසුතංභාසිතබ්බන්තිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, මුතංභාසයතොඅකුසලාධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, කුසලා
ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං මුතංන භාසිතබ්බන්ති වදාමි. යඤ්ච ඛ්වස්ස, 
බ්රාහ්මණ, මුතං අභාසයතො කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, අකුසලා ධම්මා
අභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංමුතංභාසිතබ්බන්තිවදාමි. 

‘‘යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, විඤ්ඤාතං භාසයතො අකුසලා ධම්මා අභිවඩ්ඪන්ති, 
කුසලා ධම්මා පරිහායන්ති, එවරූපං විඤ්ඤාතං න භාසිතබ්බන්ති වදාමි.
යඤ්චඛ්වස්ස, බ්රාහ්මණ, විඤ්ඤාතංඅභාසයතොකුසලාධම්මා පරිහායන්ති, 
අකුසලාධම්මාඅභිවඩ්ඪන්ති, එවරූපංවිඤ්ඤාතංභාසිතබ්බන්ති වදාමී’’ති. 

අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතො භගවයතො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වාඅනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමීති.තතියං. 

4. අභයසුත්තං 

184. අථයඛොජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොජාණුස්යසොණි
බ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච – 

‘‘අහඤ්හි, යභොයගොතම, එවංවාදීඑවංදිට්ඨි–‘නත්ථියයොමරණධම්යමො 
සමායනො න භායති, න සන්තාසං ආපජ්ජති මරණස්සා’’’ති. ‘‘අත්ථි, 
බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො භායති, සන්තාසං ආපජ්ජති මරණස්ස; 
අත්ථි පන, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො න භායති, න සන්තාසං
ආපජ්ජතිමරණස්ස. 

‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො භායති, සන්තාසං
ආපජ්ජතිමරණස්ස? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොකායමසුඅවීතරායගොයහොති 
අවිගතච්ඡන්යදො අවිගතයපයමො අවිගතපිපායසො අවිගතපරිළායහො 
අවිගතතණ්යහො. තයමනං අඤ්ඤතයරො ගාළ්යහො යරොගාතඞ්යකො ඵුසති.
තස්ස අඤ්ඤතයරන ගාළ්යහන යරොගාතඞ්යකන ඵුට්ඨස්ස එවං යහොති –
‘පියා වත මං කාමා ජහිස්සන්ති, පියය චාහං කායම ජහිස්සාමී’ති. යසො
යසොචතිකිලමතිපරියදවති, උරත්තාළිං කන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති.අයං
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යඛො, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො භායති, සන්තාසං ආපජ්ජති
මරණස්ස. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො කායය අවීතරායගො යහොති 
අවිගතච්ඡන්යදො අවිගතයපයමො අවිගතපිපායසො අවිගතපරිළායහො
අවිගතතණ්යහො. තයමනං අඤ්ඤතයරො ගාළ්යහො යරොගාතඞ්යකො ඵුසති.
තස්ස අඤ්ඤතයරන ගාළ්යහන යරොගාතඞ්යකන ඵුට්ඨස්ස එවං යහොති –
‘පියයො වත මං කායයො ජහිස්සති, පියඤ්චාහං කායං ජහිස්සාමී’ති. යසො
යසොචති කිලමති පරියදවති, උරත්තාළිං කන්දති, සම්යමොහං ආපජ්ජති. 
අයම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමොසමායනොභායති, සන්තාසංආපජ්ජති
මරණස්ස. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො අකතකලයායණො යහොති
අකතකුසයලො අකතභීරුත්තායණො කතපායපො කතලුද්යදො කතකිබ්බියසො.
තයමනංඅඤ්ඤතයරොගාළ්යහොයරොගාතඞ්යකො ඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරන
ගාළ්යහන යරොගාතඞ්යකන ඵුට්ඨස්ස එවං යහොති – ‘අකතං වත යම 
කලයාණං, අකතං කුසලං, අකතං භීරුත්තාණං; කතං පාපං, කතං ලුද්දං, 
කතං කිබ්බිසං. යාවතා, යභො, අකතකලයාණානං අකතකුසලානං
අකතභීරුත්තාණානං කතපාපානං කතලුද්දානං කතකිබ්බිසානං ගති තං
ගතිං යපච්ච ගච්ඡාමී’ති. යසො යසොචති කිලමති පරියදවති, උරත්තාළිං
කන්දති, සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො
සමායනො භායති, සන්තාසංආපජ්ජතිමරණස්ස. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො කඞ්ඛී යහොති විචිකිච්ඡී 
අනිට්ඨඞ්ගයතො සද්ධම්යම. තයමනං අඤ්ඤතයරො ගාළ්යහො යරොගාතඞ්යකො 
ඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරනගාළ්යහනයරොගාතඞ්යකනඵුට්ඨස්සඑවංයහොති 
– ‘කඞ්ඛී වතම්හි විචිකිච්ඡී අනිට්ඨඞ්ගයතො සද්ධම්යම’ති. යසො යසොචති
කිලමති පරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති.අයම්පියඛො, 
බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො භායති, සන්තාසං ආපජ්ජති මරණස්ස.
ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, චත්තායරො මරණධම්මා සමානා භායන්ති, සන්තාසං
ආපජ්ජන්තිමරණස්ස. 

‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමොසමායනොන භායති, නසන්තාසං
ආපජ්ජති මරණස්ස? ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචො කායමසු වීතරායගො යහොති 
විගතච්ඡන්යදො විගතයපයමො විගතපිපායසො විගතපරිළායහො විගතතණ්යහො.
තයමනංඅඤ්ඤතයරොගාළ්යහො යරොගාතඞ්යකොඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරන
ගාළ්යහනයරොගාතඞ්යකනඵුට්ඨස්සනඑවංයහොති– ‘පියාවතමංකාමා
ජහිස්සන්ති, පියයචාහංකායමජහිස්සාමී’ති.යසොනයසොචතිනකිලමති න
පරියදවති, න උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො න භායති, න සන්තාසං ආපජ්ජති
මරණස්ස. 
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‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො කායය වීතරායගො යහොති
විගතච්ඡන්යදො විගතයපයමො විගතපිපායසො විගතපරිළායහො විගතතණ්යහො.
තයමනං අඤ්ඤතයරොගාළ්යහොයරොගාතඞ්යකොඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරන
ගාළ්යහනයරොගාතඞ්යකන ඵුට්ඨස්සනඑවංයහොති–‘පියයොවතමංකායයො
ජහිස්සති, පියඤ්චාහං කායං ජහිස්සාමී’ති. යසො න යසොචතිනකිලමතින
පරියදවති, න උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයම්පි යඛො, 
බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො න භායති, න සන්තාසං ආපජ්ජති 
මරණස්ස. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො අකතපායපො යහොති අකතලුද්යදො
අකතකිබ්බියසො කතකලයායණො කතකුසයලො කතභීරුත්තායණො. තයමනං
අඤ්ඤතයරො ගාළ්යහොයරොගාතඞ්යකොඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරනගාළ්යහන
යරොගාතඞ්යකනඵුට්ඨස්සඑවං යහොති–‘අකතංවතයමපාපං, අකතංලුද්දං, 
අකතංකිබ්බිසං; කතංකලයාණං, කතංකුසලං, කතංභීරුත්තාණං.යාවතා, 
යභො, අකතපාපානං අකතලුද්දානං අකතකිබ්බිසානං කතකලයාණානං 
කතකුසලානංකතභීරුත්තාණානංගතිතංගතිංයපච්චගච්ඡාමී’ති.යසොන
යසොචති න කිලමති න පරියදවති, න උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං
ආපජ්ජති. අයම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො න භායති, න
සන්තාසංආපජ්ජතිමරණස්ස. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචො අකඞ්ඛී යහොති අවිචිකිච්ඡී 
නිට්ඨඞ්ගයතො සද්ධම්යම. තයමනං අඤ්ඤතයරො ගාළ්යහො යරොගාතඞ්යකො 
ඵුසති.තස්සඅඤ්ඤතයරනගාළ්යහනයරොගාතඞ්යකනඵුට්ඨස්සඑවංයහොති
– ‘අකඞ්ඛී වතම්හිඅවිචිකිච්ඡීනිට්ඨඞ්ගයතොසද්ධම්යම’ති.යසොනයසොචති
නකිලමතින පරියදවති, නඋරත්තාළිංකන්දති, නසම්යමොහංආපජ්ජති.
අයම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, මරණධම්යමො සමායනො න භායති, න සන්තාසං
ආපජ්ජතිමරණස්ස. ඉයමයඛො, බ්රාහ්මණ, චත්තායරොමරණධම්මා සමානා
නභායන්ති, නසන්තාසංආපජ්ජන්ති මරණස්සා’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභො යගොතම, අභික්කන්තං, යභො යගොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං යගොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං
ගත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. බ්රාහ්මණසච්චසුත්තං 

185. එකං සමයංභගවාරාජගයහවිහරති ගිජ්ඣකූය පබ්බයත.යතන
යඛො පන සමයයන සම්බහුලා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා පරිබ්බාජකා 
සිප්පිනිකාතීයර පරිබ්බාජකාරායම පටිවසන්ති, යසයයථිදං අන්නභායරො
වරධයරො සකුලුදායී ච පරිබ්බාජයකො අඤ්යඤ ච අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා 
පරිබ්බාජකා.අථයඛොභගවාසායන්හසමයංපටිසල්ලානාවුට්ඨියතොයයන
සිප්පිනිකාතීයර පරිබ්බාජකාරායමොයතනුපසඞ්කමි. 
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යතන යඛො පන සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං 
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරා කථා උදපාදි – ‘‘ඉතිපි
බ්රාහ්මණසච්චානි, ඉතිපි බ්රාහ්මණසච්චානී’’ති. අථ යඛො භගවා යයන යත
පරිබ්බාජකා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි.
නිසජ්ජයඛොභගවායතපරිබ්බාජයකඑතදයවොච – 

‘‘කාය නුත්ථ, පරිබ්බාජකා, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා, කා ච පන 
යවො අන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? ‘‘ඉධ, යභො යගොතම, අම්හාකං
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘ඉතිපි
බ්රාහ්මණසච්චානි, ඉතිපි බ්රාහ්මණසච්චානී’’’ති. 

‘‘චත්තාරිමානි, පරිබ්බාජකා, බ්රාහ්මණසච්චානි මයා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි.කතමානිචත්තාරි? ඉධ, පරිබ්බාජකා, බ්රාහ්මයණො 
එවමාහ–‘සබ්යබපාණාඅවජ්ඣා’ති. ඉතිවදංබ්රාහ්මයණොසච්චං ආහ, යනො
මුසා. යසො යතන න සමයණොති මඤ්ඤති, න බ්රාහ්මයණොති මඤ්ඤති, න 
යසයයයොහමස්මීති මඤ්ඤති, න සදියසොහමස්මීති මඤ්ඤති, න
හීයනොහමස්මීති මඤ්ඤති. අපි ච යයදව තත්ථ සච්චං තදභිඤ්ඤාය
පාණානංයයව අනුද්දයාය [තදභිඤ්ඤාය අනුදයාය (ක.)] අනුකම්පාය
පටිපන්යනොයහොති. 

‘‘පුනචපරං, පරිබ්බාජකා, බ්රාහ්මයණොඑවමාහ – ‘සබ්යබ කාමාඅනිච්චා
දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’ති.ඉතිවදංබ්රාහ්මයණොසච්චමාහ, යනොමුසා.යසො
යතන න සමයණොති මඤ්ඤති, න බ්රාහ්මයණොති මඤ්ඤති, න
යසයයයොහමස්මීති මඤ්ඤති, න සදියසොහමස්මීති මඤ්ඤති, න
හීයනොහමස්මීති මඤ්ඤති. අපි ච යයදව තත්ථ සච්චං තදභිඤ්ඤාය
කාමානංයයව නිබ්බිදායවිරාගායනියරොධායපටිපන්යනොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, පරිබ්බාජකා, බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘සබ්යබ භවා
අනිච්චා…යප.… භවානංයයව නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය පටිපන්යනො 
යහොති. 

‘‘පුන චපරං, පරිබ්බාජකා, බ්රාහ්මයණො එවමාහ – ‘නාහං ක්වචනි 
[ක්වචන (සී. සයා.)] කස්සචි කිඤ්චනතස්මිං න ච මම ක්වචනි කත්ථචි
කිඤ්චනතත්ථී’ති.ඉතිවදංබ්රාහ්මයණොසච්චංආහ, යනොමුසා.යසොයතන න
සමයණොති මඤ්ඤති, න බ්රාහ්මයණොති මඤ්ඤති, න යසයයයොහමස්මීති
මඤ්ඤති, න සදියසොහමස්මීතිමඤ්ඤති, නහීයනොහමස්මීතිමඤ්ඤති.අපිච
යයදවතත්ථසච්චං තදභිඤ්ඤායආකිඤ්චඤ්ඤංයයව පටිපදං පටිපන්යනො
යහොති. ඉමානි යඛො, පරිබ්බාජකා, චත්තාරි බ්රාහ්මණසච්චානි මයා සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවදිතානී’’ති. පඤ්චමං. 
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6. උම්මග්ගසුත්තං 

186. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යකන නු යඛො, 
භන්යත, යලොයකො නීයති, යකන යලොයකො පරිකස්සති, කස්ස ච
උප්පන්නස්සවසං ගච්ඡතී’’ති? 

‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!භද්දයකොයඛොයත, භික්ඛු, උම්මග්යගො [උම්මඞ්යගො
(සයා. ක.)], භද්දකං පටිභානං, කලයාණී [කලයාණා (ක.)] පරිපුච්ඡා.
එවඤ්හිත්වං, භික්ඛු, පුච්ඡසි – ‘යකනනුයඛො, භන්යත, යලොයකොනීයති, 
යකනයලොයකොපරිකස්සති, කස්සචඋප්පන්නස්සවසං ගච්ඡතී’’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘චිත්යතනයඛො, භික්ඛු, යලොයකොනීයති, චිත්යතන පරිකස්සති, 
චිත්තස්සඋප්පන්නස්සවසංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වා භගවන්තං උත්තරි පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘‘බහුස්සුයතො
ධම්මධයරො, බහුස්සුයතො ධම්මධයරො’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු 
යඛො, භන්යත, බහුස්සුයතොධම්මධයරොයහොතී’’ති? 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු  !භද්දයකො යඛො යත , භික්ඛු උම්මග්යගො, භද්දකං

පටිභානං, කලයාණීපරිපුච්ඡා  .එවඤ්හිත්වං , භික්ඛු, පුච්ඡසි– ‘බහුස්සුයතො

ධම්මධයරො, බහුස්සුයතොධම්මධයරොති, භන්යත, වුච්චති .කිත්තාවතානුයඛො , 

භන්යත, බහුස්සුයතො ධම්මධයරොයහොතී ’’’ති ? ‘‘එවං, භන්යත.’’ ‘‘බහූයඛො, 

භික්ඛු, මයාධම්මායදසිතා [බහුයඛොභික්ඛුමයාධම්යමො යදසියතො )ක](.  – 

සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථා, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, 

අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .චතුප්පදාය යචපි , භික්ඛු, ගාථාය අත්ථමඤ්ඤාය 

ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොතිබහුස්සුයතො ධම්මධයරොති

අලංවචනායා ’’ති.  

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා භගවන්තං උත්තරි පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘‘සුතවා
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, සුතවා නිබ්යබධිකපඤ්යඤො’ති, භන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, සුතවා නිබ්යබධිකපඤ්යඤොයහොතී’’ති? 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! භද්දයකො යඛො යත, භික්ඛු, උම්මග්යගො, භද්දකං
පටිභානං, කලයාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි ත්වං, භික්ඛු, පුච්ඡසි – ‘සුතවා 
නිබ්යබධිකපඤ්යඤො, සුතවා නිබ්යබධිකපඤ්යඤොති, භන්යත, වුච්චති.
කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, සුතවා නිබ්යබධිකපඤ්යඤො යහොතී’’’ති? 
‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුයනො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති සුතං යහොති, 
පඤ්ඤාය චස්ස අත්ථං අතිවිජ්ඣ පස්සති; ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති සුතං
යහොති, පඤ්ඤායචස්ස අත්ථං අතිවිජ්ඣපස්සති; ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති
සුතං යහොති, පඤ්ඤාය චස්ස අත්ථං අතිවිජ්ඣ පස්සති; ‘අයං
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දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’තිසුතංයහොති, පඤ්ඤායචස්සඅත්ථංඅතිවිජ්ඣ
පස්සති.එවංයඛො, භික්ඛු, සුතවානිබ්යබධිකපඤ්යඤො යහොතී’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත’’ති යඛො යසො භික්ඛු භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා භගවන්තං උත්තරි පඤ්හං අපුච්ඡි – ‘‘‘පණ්ඩියතො
මහාපඤ්යඤො, පණ්ඩියතො මහාපඤ්යඤො’ති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානු
යඛො, භන්යත, පණ්ඩියතොමහාපඤ්යඤො යහොතී’’ති? 

‘‘සාධු සාධු භික්ඛු! භද්දයකො යඛො යත, භික්ඛු, උම්මග්යගො, භද්දකං
පටිභානං, කලයාණී පරිපුච්ඡා. එවඤ්හි ත්වං භික්ඛු පුච්ඡසි – ‘පණ්ඩියතො
මහාපඤ්යඤො, පණ්ඩියතොමහාපඤ්යඤොති, භන්යත, වුච්චති.කිත්තාවතානු
යඛො, භන්යත, පණ්ඩියතො මහාපඤ්යඤො යහොතී’’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.
‘‘ඉධ, භික්ඛු, පණ්ඩියතො මහාපඤ්යඤො යනවත්තබයාබාධාය යචයතති න 
පරබයාබාධාය යචයතති න උභයබයාබාධාය යචයතති 
අත්තහිතපරහිතඋභයහිතසබ්බයලොකහිතයමව චින්තයමායනො චින්යතති.
එවංයඛො, භික්ඛු, පණ්ඩියතොමහාපඤ්යඤොයහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. වස්සකාරසුත්තං 

187. එකංසමයංභගවාරාජගයහවිහරතියවළුවයනකලන්දකනිවායප.
අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මගධමහාමත්යතො යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛො
වස්සකායරොබ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ජායනයය නු යඛො, යභො යගොතම, අසප්පුරියසො අසප්පුරිසං – 
‘අසප්පුරියසොඅයංභව’’’න්ති? ‘‘අට්ඨානංයඛොඑතං, බ්රාහ්මණ, අනවකායසො
යං අසප්පුරියසො අසප්පුරිසං ජායනයය – ‘අසප්පුරියසො අයං භව’’’න්ති.
‘‘ජායනයය පන, යභො යගොතම, අසප්පුරියසො සප්පුරිසං – ‘සප්පුරියසො අයං
භව’’’න්ති? ‘‘එතම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, අට්ඨානංඅනවකායසොයංඅසප්පුරියසො
සප්පුරිසංජායනයය–‘සප්පුරියසො අයංභව’’’න්ති.‘‘ජායනයයනුයඛො, යභො
යගොතම, සප්පුරියසොසප්පුරිසං–‘සප්පුරියසො අයංභව’’’න්ති? ‘‘ඨානංයඛො
එතං, බ්රාහ්මණ, විජ්ජති යං සප්පුරියසො සප්පුරිසං ජායනයය – ‘සප්පුරියසො
අයං භව’’’න්ති. ‘‘ජායනයය පන, යභො යගොතම, සප්පුරියසො අසප්පුරිසං –
‘අසප්පුරියසො අයං භව’’’න්ති? ‘‘එතම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, ඨානං විජ්ජති යං
සප්පුරියසොඅසප්පුරිසං ජායනයය–‘අසප්පුරියසොඅයංභව’’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො යගොතම, අබ්භුතං, යභො යගොතම! යාවසුභාසිතං චිදං, 
යභොතා යගොතයමන – ‘අට්ඨානං යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, අනවකායසො යං 
අසප්පුරියසොඅසප්පුරිසංජායනයය–අසප්පුරියසොඅයංභවන්ති.එතම්පියඛො, 
බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං අනවකායසො යං අසප්පුරියසො සප්පුරිසං ජායනයය –
සප්පුරියසොඅයං භවන්ති.ඨානංයඛොඑතං, බ්රාහ්මණ, විජ්ජතියංසප්පුරියසො
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සප්පුරිසං ජායනයය – සප්පුරියසො අයං භවන්ති. එතම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
ඨානං විජ්ජති යං සප්පුරියසො අසප්පුරිසං ජායනයය – අසප්පුරියසො අයං
භව’’’න්ති. 

‘‘එකමිදං, යභො යගොතම, සමයං යතොයදයයස්ස බ්රාහ්මණස්ස පරිසති 
පරූපාරම්භං වත්යතන්ති – ‘බායලො අයං රාජා එයළයයයො සමයණ
රාමපුත්යත අභිප්පසන්යනො, සමයණ ච පන රාමපුත්යත එවරූපං
පරමනිපච්චකාරං කයරොති, යදිදං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං
සාමීචිකම්ම’න්ති.ඉයමපි රඤ්යඤොඑයළයයස්සපරිහාරකාබාලා–යමයකො
යමොග්ගල්යලො [පුග්ගයලො (ක.)] උග්යගො නාවින්දකී ගන්ධබ්යබො
අග්ගියවස්යසො, යය සමයණ රාමපුත්යත අභිප්පසන්නා, සමයණ ච පන
රාමපුත්යත එවරූපං පරමනිපච්චකාරං කයරොන්ති, යදිදං අභිවාදනං
පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මන්ති. තයාස්සුදං යතොයදයයයො 
බ්රාහ්මයණො ඉමිනා නයයන යනති. තං කිං මඤ්ඤන්ති, යභොන්යතො, 
පණ්ඩියතො රාජා එයළයයයො කරණීයාධිකරණීයයසු වචනීයාධිවචනීයයසු 
අලමත්ථදසතයරහි අලමත්ථදසතයරො’ති? ‘එවං, යභො, පණ්ඩියතො රාජා
එයළයයයො කරණීයාධිකරණීයයසු වචනීයාධිවචනීයයසු අලමත්ථදසතයරහි
අලමත්ථදසතයරො’’’ති. 

‘‘යස්මා ච යඛො, යභො, සමයණො රාමපුත්යතො රඤ්ඤා එයළයයයන
පණ්ඩියතන පණ්ඩිතතයරො කරණීයාධිකරණීයයසු වචනීයාධිවචනීයයසු
අලමත්ථදසතයරන අලමත්ථදසතයරො, තස්මා රාජා එයළයයයො සමයණ
රාමපුත්යත අභිප්පසන්යනො, සමයණ ච පන රාමපුත්යත එවරූපං 
පරමනිපච්චකාරං කයරොති, යදිදං අභිවාදනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං 
සාමීචිකම්මං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤන්ති, යභොන්යතො, පණ්ඩිතා රඤ්යඤො එයළයයස්ස 
පරිහාරකා – යමයකො යමොග්ගල්යලො උග්යගො නාවින්දකී ගන්ධබ්යබො
අග්ගියවස්යසො, කරණීයාධිකරණීයයසු වචනීයාධිවචනීයයසු
අලමත්ථදසතයරහි අලමත්ථදසතරාති? ‘එවං, යභො, පණ්ඩිතා රඤ්යඤො 
එයළයයස්ස පරිහාරකා – යමයකො යමොග්ගල්යලො උග්යගො නාවින්දකී
ගන්ධබ්යබො අග්ගියවස්යසො, කරණීයාධිකරණීයයසු වචනීයාධිවචනීයයසු
අලමත්ථදසතයරහි අලමත්ථදසතරා’’’ති. 

‘‘යස්මා ච යඛො, යභො, සමයණො රාමපුත්යතො රඤ්යඤො එයළයයස්ස 
පරිහාරයකහි පණ්ඩියතහි පණ්ඩිතතයරො කරණීයාධිකරණීයයසු
වචනීයාධිවචනීයයසු අලමත්ථදසතයරහිඅලමත්ථදසතයරො, තස්මාරඤ්යඤො
එයළයයස්සපරිහාරකාසමයණරාමපුත්යත අභිප්පසන්නා; සමයණචපන
රාමපුත්යත එවරූපං පරමනිපච්චකාරං කයරොන්ති, යදිදං අභිවාදනං
පච්චුට්ඨානංඅඤ්ජලිකම්මංසාමීචිකම්ම’’න්ති. 
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‘‘අච්ඡරියං, යභො, යගොතම, අබ්භුතං, යභො යගොතම! යාවසුභාසිතං චිදං 
යභොතා යගොතයමන – ‘අට්ඨානං යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, අනවකායසො යං 
අසප්පුරියසො අසප්පුරිසංජායනයය–අසප්පුරියසොඅයංභවන්ති. එතම්පියඛො, 
බ්රාහ්මණ, අට්ඨානං අනවකායසො යං අසප්පුරියසො සප්පුරිසං ජායනයය – 
සප්පුරියසොඅයංභවන්ති.ඨානංයඛොඑතං, බ්රාහ්මණ, විජ්ජතියංසප්පුරියසො 
සප්පුරිසං ජායනයය – සප්පුරියසො අයං භවන්ති. එතම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, 
ඨානං විජ්ජති යං සප්පුරියසො අසප්පුරිසං ජායනයය – අසප්පුරියසො අයං
භව’න්ති. හන්ද ච දානි මයං, යභො යගොතම, ගච්ඡාම. බහුකිච්චා මයං
බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානිත්වං, බ්රාහ්මණ, කාලංමඤ්ඤසී’’ති.අථයඛො
වස්සකායරොබ්රාහ්මයණොමගධමහාමත්යතොභගවයතො භාසිතංඅභිනන්දිත්වා
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමීති.සත්තමං. 

8. උපකසුත්තං 

188. එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති ගිජ්ඣකූය  පබ්බයත. අථ
යඛො උපයකො මණ්ඩිකාපුත්යතො යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොඋපයකොමණ්ඩිකාපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච – 

‘‘අහඤ්හි, භන්යත, එවංවාදී එවංදිට්ඨි – ‘යයො යකොචි පරූපාරම්භං 
වත්යතති, පරූපාරම්භංවත්යතන්යතො සබ්යබොයසො [සබ්බයසො (සී.පී.)] න
උපපායදති. අනුපපායදන්යතො ගාරය්යහො යහොති උපවජ්යජො’’’ති.
‘‘පරූපාරම්භං යච, උපක, වත්යතති පරූපාරම්භං වත්යතන්යතො න 
උපපායදති, අනුපපායදන්යතො ගාරය්යහො යහොති උපවජ්යජො. ත්වං යඛො, 
උපක, පරූපාරම්භං වත්යතසි, පරූපාරම්භං වත්යතන්යතො න උපපායදසි, 
අනුපපායදන්යතො ගාරය්යහො යහොසි උපවජ්යජො’’ති. ‘‘යසයයථාපි, භන්යත, 
උම්මුජ්ජමානකංයයව මහතා පායසන බන්යධයය; එවයමවං යඛො අහං, 
භන්යත, උම්මුජ්ජමානයකොයයව භගවතා මහතා වාදපායසන [මහතා
පායසන(ක.)] බද්යධො’’ති. 

‘‘ඉදංඅකුසලන්තියඛො, උපක, මයාපඤ්ඤත්තං.තත්ථඅපරිමාණාපදා 
අපරිමාණා බයඤ්ජනා අපරිමාණා තථාගතස්ස ධම්මයදසනා – ඉතිපිදං
අකුසලන්ති. තං යඛො පනිදං අකුසලං පහාතබ්බන්ති යඛො, උපක, මයා
පඤ්ඤත්තං. තත්ථ අපරිමාණා පදා අපරිමාණා බයඤ්ජනා අපරිමාණා
තථාගතස්සධම්මයදසනා–ඉතිපිදංඅකුසලංපහාතබ්බන්ති. 

‘‘ඉදං කුසලන්තියඛො, උපක, මයාපඤ්ඤත්තං. තත්ථඅපරිමාණාපදා
අපරිමාණා බයඤ්ජනා අපරිමාණා තථාගතස්ස ධම්මයදසනා – ඉතිපිදං 
කුසලන්ති. තං යඛො පනිදං කුසලං භායවතබ්බන්ති යඛො, උපක, මයා
පඤ්ඤත්තං. තත්ථ අපරිමාණා පදා අපරිමාණා බයඤ්ජනා අපරිමාණා
තථාගතස්සධම්මයදසනා–ඉතිපිදංකුසලං භායවතබ්බ’’න්ති. 
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අථ යඛො උපයකො මණ්ඩිකාපුත්යතො භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා 
අනුයමොදිත්වා උට්ඨායාසනා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
යයන රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යාවතයකො අයහොසි භගවතා සද්ධිං කථාසල්ලායපො තං
සබ්බංරඤ්යඤොමාගධස්සඅජාතසත්තුස්සයවයදහිපුත්තස්ස ආයරොයචසි. 

එවං වුත්යත රාජා මාගයධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො කුපියතො 
අනත්තමයනො උපකං මණ්ඩිකාපුත්තං එතදයවොච – ‘‘යාව ධංසී වතායං
යලොණකාරදාරයකොයාවමුඛයරො යාවපගබ්යබො යත්රහිනාමතංභගවන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධංආසායදතබ්බංමඤ්ඤස්සති; අයපහිත්වං, උපක, 
විනස්ස, මාතං අද්දස’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. සච්ඡිකරණීයසුත්තං 

189. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, සච්ඡිකරණීයා ධම්මා. කතයම
චත්තායරො? අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මා කායයන සච්ඡිකරණීයා; අත්ථි, 
භික්ඛයව, ධම්මා සතියා සච්ඡිකරණීයා; අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මා චක්ඛුනා
සච්ඡිකරණීයා; අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මාපඤ්ඤාය සච්ඡිකරණීයා.කතයමච, 
භික්ඛයව, ධම්මා කායයන සච්ඡිකරණීයා? අට්ඨ වියමොක්ඛා, භික්ඛයව, 
කායයනසච්ඡිකරණීයා. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා සතියා සච්ඡිකරණීයා? පුබ්යබනිවායසො, 
භික්ඛයව, සතියාසච්ඡිකරණීයයො. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා චක්ඛුනා සච්ඡිකරණීයා? සත්තානං 
චුතූපපායතො, භික්ඛයව, චක්ඛුනාසච්ඡිකරණීයයො. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා පඤ්ඤාය සච්ඡිකරණීයා? ආසවානං
ඛයයො, භික්ඛයව, පඤ්ඤාය සච්ඡිකරණීයයො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොසච්ඡිකරණීයා ධම්මා’’ති.නවමං. 

10. උයපොසථසුත්තං 

190. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මිගාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භගවා තදහුයපොසයථ
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො භගවා තුණ්හීභූතං
තුණ්හීභූතංභික්ඛුසඞ්ඝංඅනුවියලොයකත්වා භික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘අපලාපායං, භික්ඛයව, පරිසා නිප්පලාපායං, භික්ඛයව, පරිසා සුද්ධා
සායර පතිට්ඨිතා. තථාරූයපො අයං, භික්ඛයව, භික්ඛුසඞ්යඝො, තථාරූපායං, 
භික්ඛයව, පරිසා. යථාරූපා පරිසා දුල්ලභා දස්සනායපි යලොකස්මිං, 
තථාරූයපො අයං, භික්ඛයව, භික්ඛුසඞ්යඝො, තථාරූපායං, භික්ඛයව, පරිසා. 
යථාරූපා පරිසා ආහුයනයයා පාහුයනයයා දක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස, තථාරූයපො අයං, භික්ඛයව, 
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භික්ඛුසඞ්යඝො, තථාරූපායං, භික්ඛයව, පරිසා. යථාරූපාය පරිසාය අප්පං
දින්නං බහු යහොති බහු දින්නං බහුතරං, තථාරූයපො අයං, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසඞ්යඝො, තථාරූපායං, භික්ඛයව, පරිසා. යථාරූපං පරිසං අලං
යයොජනගණනානිපි දස්සනාය ගන්තුං අපි පුය ොයසනාපි, තථාරූයපො අයං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසඞ්යඝො, (තථාරූපායං, භික්ඛයව, පරිසා) [( ) සී.සයා.කං.
පී.යපොත්ථයකසුනත්ථි]. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූඉමස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝයදවප්පත්තාවිහරන්ති; 
සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූ ඉමස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝ බ්රහ්මප්පත්තා විහරන්ති; 
සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූඉමස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝආයනඤ්ජප්පත්තාවිහරන්ති; 
සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූඉමස්මිං භික්ඛුසඞ්යඝඅරියප්පත්තාවිහරන්ති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයදවප්පත්යතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං…යප.… තතියං
ඣානං…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. එවංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයදවප්පත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු බ්රහ්මප්පත්යතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යමත්තාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියං
තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. කරුණා…
මුදිතා… උයපක්ඛාසහගයතන යචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා
දුතියං තථා තතියං තථා චතුත්ථං. ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි
සබ්බත්තතායසබ්බාවන්තංයලොකං උයපක්ඛාසහගයතනයචතසාවිපුයලන
මහග්ගයතනඅප්පමායණනඅයවයරනඅබයාපජ්යජනඵරිත්වා විහරති.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුබ්රහ්මප්පත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුආයනඤ්ජප්පත්යතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති 
ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.සබ්බයසොආකාසානඤ්චායතනං
සමතික්කම්ම ‘අනන්තංවිඤ්ඤාණ’න්තිවිඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජ විහරති.සබ්බයසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්ම යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුආයනඤ්ජප්පත්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියප්පත්යතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං
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පටුන 

දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඅරියප්පත්යතොයහොතී’’ති.දසමං. 

බ්රාහ්මණවග්යගො [යයොධාජීවවග්යගො )සී.සයා.  කං .පී](.  චතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං – 

යයොධාපාටියභොගසුතං, අභයංබ්රාහ්මණසච්යචනපඤ්චමං; 
උම්මග්ගවස්සකායරො, උපයකොසච්ඡිකිරියාචඋයපොසයථොති. 

(20) 5. මහාවග්යගො 

1. යසොතානුගතසුත්තං 

191. ‘‘යසොතානුගතානං, භික්ඛයව, ධම්මානං, වචසා පරිචිතානං, 

මනසානුයපක්ඛිතානං, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධානං චත්තායරො ආනිසංසා

පාටිකඞ්ඛා .කතයම  චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්මංපරියාපුණාති –

සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, 

අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං. තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතා යහොන්ති, වචසා

පරිචිතා, මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති  

[මුට්ඨස්සතී )සී](.  කාලංකුරුමායනො අඤ්ඤතරං යදවනිකායංඋපපජ්ජති .

තස්ස තත්ථ සුඛියනො ධම්මපදා  ප්ලවන්ති [පිලපන්ති )සී .සයා .කං .පී](. . 

දන්යධො, භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථ යසො සත්යතො ඛිප්පංයයව වියසසගාමී

යහොති  .යසොතානුගතානං , භික්ඛයව, ධම්මානං, වචසා පරිචිතානං, 

මනසානුයපක්ඛිතානං, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධානං අයං පඨයමො ආනිසංයසො

පාටිකඞ්යඛො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතා යහොන්ති, වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති කාලං

කුරුමායනොඅඤ්ඤතරංයදවනිකායංඋපපජ්ජති.  තස්සතත්ථනයහවයඛො

සුඛියනොධම්මපදාප්ලවන්ති; අපි චයඛො භික්ඛුඉද්ධිමායචයතොවසිප්පත්යතො

යදවපරිසායං ධම්මං යදයසති  .තස්ස එවං යහොති–  ‘අයං වා යසො

ධම්මවිනයයො, යත්ථාහං පුබ්යබබ්රහ්මචරියං අචරි ’න්ති .දන්යධො , භික්ඛයව, 

සතුප්පායදො; අථ යසො සත්යතො ඛිප්පයමව වියසසගාමී යහොති  .යසයයථාපි , 

භික්ඛයව, පුරියසො කුසයලො යභරිසද්දස්ස  .යසො  අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො

යභරිසද්දං සුයණයය  .තස්ස න යහව යඛො අස්ස කඞ්ඛා වාවිමති වා–

‘යභරිසද්යදො නු යඛො , න නු යඛො යභරිසද්යදො ’ති !අථ යඛො

යභරිසද්යදොත්යවව නිට්ඨං ගච්යඡයය .එවයමවං යඛො , භික්ඛයව, භික්ඛු

ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, 

ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .තස්ස යත ධම්මා  
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යසොතානුගතා යහොන්ති, වචසා පරිචිතා, මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා

සුප්පටිවිද්ධා  .යසො  මුට්ඨස්සති කාලං කුරුමායනො අඤ්ඤතරං යදවනිකායං

උපපජ්ජති  .තස්සතත්ථනයහවයඛො  සුඛියනොධම්මපදා ප්ලවන්ති; අපිච 

යඛො භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො යදවපරිසායං ධම්මං යදයසති .

තස්ස එවං යහොති–‘අයං වා යසො  ධම්මවිනයයො, යත්ථාහං පුබ්යබ

බ්රහ්මචරියං අචරි ’න්ති .දන්යධො , භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථ යසො සත්යතො

ඛිප්පංයයවවියසසගාමීයහොති .යසොතානුගතානං , භික්ඛයව, ධම්මානං, වචසා

පරිචිතානං, මනසානුයපක්ඛිතානං, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධානං අයං දුතියයො

ආනිසංයසොපාටිකඞ්යඛො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතා යහොන්ති, වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති කාලං

කුරුමායනොඅඤ්ඤතරංයදවනිකායංඋපපජ්ජති.  තස්සතත්ථනයහවයඛො

සුඛියනො ධම්මපදා ප්ලවන්ති, නපි භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො

යදවපරිසායංධම්මංයදයසති; අපිචයඛොයදවපුත්යතොයදවපරිසායංධම්මං 

යදයසති .තස්සඑවංයහොති–‘අයංවායසොධම්මවිනයයො , යත්ථාහංපුබ්යබ

බ්රහ්මචරියං අචරි ’න්ති .දන්යධො , භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථ යසො සත්යතො

ඛිප්පංයයව වියසසගාමී යහොති  .යසයයථාපි , භික්ඛයව, පුරියසො කුසයලො

සඞ්ඛසද්දස්ස .යසො  අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනොසඞ්ඛසද්දංසුයණයය .තස්ස

නයහවයඛොඅස්සකඞ්ඛාවා  විමති වා –‘සඞ්ඛසද්යදොනුයඛො , නනුයඛො

සඞ්ඛසද්යදො ’ති !අථයඛො  සඞ්ඛසද්යදොත්යවවනිට්ඨංගච්යඡයය  .එවයමවං

යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං  .තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතායහොන්ති , වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති කාලං

කුරුමායනො අඤ්ඤතරංයදවනිකායංඋපපජ්ජති .තස්සතත්ථනයහවයඛො

සුඛියනො ධම්මපදා ප්ලවන්ති , නපි භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො

යදවපරිසායංධම්මංයදයසති; අපිචයඛො යදවපුත්යතොයදවපරිසායංධම්මං

යදයසති .තස්සඑවංයහොති–‘අයංවායසොධම්මවිනයයො , යත්ථාහංපුබ්යබ

බ්රහ්මචරියං අචරි ’න්ති .දන්යධො , භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථ යසො සත්යතො

ඛිප්පංයයවවියසසගාමීයහොති.යසොතානුගතානං, භික්ඛයව, ධම්මානං, වචසා 

පරිචිතානං, මනසානුයපක්ඛිතානං, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධානං අයං තතියයො

ආනිසංයසො පාටිකඞ්යඛො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං. තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතා යහොන්ති, වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති කාලං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

165 

පටුන 

කුරුමායනොඅඤ්ඤතරංයදවනිකායංඋපපජ්ජති.  තස්සතත්ථනයහවයඛො

සුඛියනො ධම්මපදා ප්ලවන්ති, නපි භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො

යදවපරිසායං ධම්මං යදයසති, නපි යදවපුත්යතො යදවපරිසායං ධම්මං

යදයසති; අපිචයඛොඔපපාතියකොඔපපාතිකංසායරති –‘සරසිත්වං , මාරිස, 

සරසිත්වං, මාරිස, යත්ථමයංපුබ්යබබ්රහ්මචරියං අචරිම්හා ’ති.යසොඑවමාහ

–‘සරාමි , මාරිස, සරාමි, මාරිසා ’ති.දන්යධො , භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථයසො

සත්යතො ඛිප්පංයයව වියසසගාමී යහොති  .යසයයථාපි , භික්ඛයව, ද්යව 

සහායකා සහපංසුකීළිකා [සහපංසුකීළකා )සයා .කං](. . යතකදාචි කරහචි

අඤ්ඤමඤ්ඤං සමාගච්යඡයයං  .අඤ්යඤො පන  [සමාගච්යඡයයං, තයමනං

)සී.සයා.කං.පී](.  සහායයකොසහායකංඑවංවයදයය –‘ඉදම්පි , සම්ම, සරසි, 

ඉදම්පි, සම්ම, සරසී ’ති.යසොඑවංවයදයය–‘සරාමි , සම්ම, සරාමි, සම්මා ’ති.

එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති – සුත්තං, යගයයං, 

යවයයාකරණං, ගාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, 

යවදල්ලං  .තස්ස යත ධම්මා යසොතානුගතා යහොන ්්ති, වචසා පරිචිතා, 

මනසානුයපක්ඛිතා, දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා  .යසො මුට්ඨස්සති කාලං

කුරුමායනොඅඤ්ඤතරංයදවනිකායං  උපපජ්ජති .තස්සතත්ථනයහවයඛො

සුඛියනො ධම්මපදා ප්ලවන්ති , නපි භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො

යදවපරිසායං ධම්මං යදයසති, නපි යදවපුත්යතො යදවපරිසායං ධම්මං 

යදයසති; අපිචයඛොඔපපාතියකොඔපපාතිකංසායරති –‘සරසිත්වං , මාරිස, 

සරසිත්වං, මාරිස, යත්ථමයංපුබ්යබබ්රහ්මචරියංඅචරිම්හා ’ති.යසොඑවමාහ

–‘සරාමි , මාරිස, සරාමි, මාරිසා ’ති.දන්යධො , භික්ඛයව, සතුප්පායදො; අථයඛො

යසො සත්යතො ඛිප්පංයයව වියසසගාමී යහොති  .යසොතානුගතානං , භික්ඛයව, 

ධම්මානං, වචසා පරිචිතානං, මනසානුයපක්ඛිතානං, දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධානං

අයං චතුත්යථො ආනිසංයසො පාටිකඞ්යඛො  .යසොතානුගතානං , භික්ඛයව, 

ධම්මානං, වචසාපරිචිතානං, මනසානුයපක්ඛිතානං දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධානං

ඉයමචත්තායරොආනිසංසාපාටිකඞ්ඛා ’’ති.පඨමං.  

2. ඨානසුත්තං 

192. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ඨානානි චතූහි ඨායනහි යවදිතබ්බානි.
කතමානි චත්තාරි? සංවායසන, භික්ඛයව, සීලං යවදිතබ්බං, තඤ්ච යඛො 
දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 
පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන. සංයවොහායරන, භික්ඛයව, යසොයචයයං
යවදිතබ්බං, තඤ්චයඛොදීයඝනඅද්ධුනා, නඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො
අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන. ආපදාසු, භික්ඛයව, 
ථායමො යවදිතබ්යබො, යසො ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; 
මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤන.
සාකච්ඡාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤා යවදිතබ්බා, සා ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න
ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො 
දුප්පඤ්යඤනාති. 
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පටුන 

[සං.නි.1.122] ‘‘‘සංවායසන, භික්ඛයව, සීලංයවදිතබ්බං, තඤ්චයඛො
දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 
පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉතියඛො පයනතං වුත්තං.කිඤ්යචතං
පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං සංවසමායනො
එවංජානාති–‘දීඝරත්තංයඛොඅයමායස්මාඛණ්ඩකාරීඡිද්දකාරීසබලකාරී 
කම්මාසකාරී, න සන්තතකාරී න සන්තතවුත්ති [සතතවුත්ති (සයා. කං.)]; 
සීයලසුදුස්සීයලොඅයමායස්මා, නායමායස්මා සීලවා’’’ති. 

‘‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලනසද්ධිං සංවසමායනො එවං 
ජානාති–‘දීඝරත්තංයඛොඅයමායස්මාඅඛණ්ඩකාරීඅච්ඡිද්දකාරීඅසබලකාරී 
අකම්මාසකාරී සන්තතකාරී සන්තතවුත්ති; සීයලසු සීලවා අයමායස්මා, 
නායමායස්මාදුස්සීයලො’ති. ‘සංවායසන, භික්ඛයව, සීලංයවදිතබ්බං, තඤ්ච 
යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 
පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘සංයවොහායරන, භික්ඛයව, යසොයචයයං යවදිතබ්බං, තඤ්ච යඛො
දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; 
පඤ්ඤවතා, යනො දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉතියඛො පයනතං වුත්තං.කිඤ්යචතං
පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං
සංයවොහරමායනොඑවංජානාති–‘අඤ්ඤථායඛොඅයමායස්මාඑයකනඑයකො 
යවොහරති, අඤ්ඤථා ද්වීහි, අඤ්ඤථා තීහි, අඤ්ඤථා සම්බහුයලහි; 
යවොක්කමති අයමායස්මා පුරිමයවොහාරා පච්ඡිමයවොහාරං; 
අපරිසුද්ධයවොහායරොඅයමායස්මා, නායමායස්මා පරිසුද්ධයවොහායරො’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං සංයවොහරමායනො
එවං ජානාති – ‘යයථව යඛො අයමායස්මා එයකන එයකො යවොහරති, තථා
ද්වීහි, තථා තීහි, තථා සම්බහුයලහි. නායමායස්මා යවොක්කමති
පුරිමයවොහාරා පච්ඡිමයවොහාරං; පරිසුද්ධයවොහායරො අයමායස්මා, 
නායමායස්මා අපරිසුද්ධයවොහායරො’ති. ‘සංයවොහායරන, භික්ඛයව, 
යසොයචයයං යවදිතබ්බං, තඤ්ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, න ඉත්තරං; 
මනසිකයරොතා, යනොඅමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනොදුප්පඤ්යඤනා’ති, 
ඉතියංතංවුත්තං ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ආපදාසු, භික්ඛයව, ථායමොයවදිතබ්යබො, යසොචයඛොදීයඝනඅද්ධුනා, 
න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනො
දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉතියඛොපයනතං වුත්තං.කිඤ්යචතං පටිච්චවුත්තං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්යඨො සමායනො, 
යභොගබයසයනන වා ඵුට්යඨො සමායනො, යරොගබයසයනන වා ඵුට්යඨො
සමායනො න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘තථාභූයතො යඛො අයං
යලොකසන්නිවායසො තථාභූයතො අයං අත්තභාවපටිලායභො යථාභූයත
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යලොකසන්නිවායසයථාභූයතඅත්තභාවපටිලායභඅට්ඨයලොකධම්මා යලොකං
අනුපරිවත්තන්තියලොයකො ච අට්ඨ යලොකධම්යම අනුපරිවත්තති –ලායභො
ච, අලායභො ච, යයසො ච, අයයසො ච, නින්දා ච, පසංසා ච, සුඛඤ්ච, 
දුක්ඛඤ්චා’ති.යසොඤාතිබයසයනනවා ඵුට්යඨොසමායනොයභොගබයසයනන
වාඵුට්යඨොසමායනොයරොගබයසයනනවාඵුට්යඨොසමායනොයසොචති කිලමති
පරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොඤාතිබයසයනනවා ඵුට්යඨො සමායනො 
යභොගබයසයනන වා ඵුට්යඨො සමායනො යරොගබයසයනන වා ඵුට්යඨො
සමායනො ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති – ‘තථාභූයතො යඛො අයං යලොකසන්නිවායසො
තථාභූයතො අයං අත්තභාවපටිලායභො යථාභූයත යලොකසන්නිවායස
යථාභූයත අත්තභාවපටිලායභ අට්ඨ යලොකධම්මා යලොකං අනුපරිවත්තන්ති
යලොයකො ච අට්ඨ යලොකධම්යම අනුපරිවත්තති – ලායභො ච, අලායභො ච, 
යයසො ච, අයයසො ච, නින්දා ච, පසංසා ච, සුඛඤ්ච, දුක්ඛඤ්චා’ති. යසො
ඤාතිබයසයනන වා ඵුට්යඨො සමායනො යභොගබයසයනන වා ඵුට්යඨො
සමායනොයරොගබයසයනනවාඵුට්යඨො සමායනොනයසොචතිනකිලමතින
පරියදවති, න උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. ‘ආපදාසු, 
භික්ඛයව, ථායමො යවදිතබ්යබො, යසො ච යඛො දීයඝන අද්ධුනා, නඉත්තරං; 
මනසිකයරොතා, යනොඅමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, යනොදුප්පඤ්යඤනා’ති, 
ඉතියංතංවුත්තං ඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘සාකච්ඡාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤා යවදිතබ්බා, සා ච යඛො දීයඝන 
අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, 
යනො දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච
වුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලොපුග්ගයලනසද්ධිංසාකච්ඡායමායනොඑවං
ජානාති – ‘යථායඛොඉමස්ස ආයස්මයතොඋම්මග්යගොයථාච අභිනීහායරො
යථා ච පඤ්හාසමුදාහායරො, දුප්පඤ්යඤො අයමායස්මා, නායමායස්මා
පඤ්ඤවා.තංකිස්සයහතු? තථාහිඅයමායස්මානයචව ගම්භීරංඅත්ථපදං
උදාහරති සන්තං පණීතං අතක්කාවචරං නිපුණං පණ්ඩිතයවදනීයං. යඤ්ච 
අයමායස්මා ධම්මං භාසති තස්ස ච නප්පටිබයලො සංඛිත්යතන වා
විත්ථායරන වා අත්ථං ආචික්ඛිතුං යදයසතුං පඤ්ඤායපතුං පට්ඨයපතුං
විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතුං. දුප්පඤ්යඤො අයමායස්මා, නායමායස්මා
පඤ්ඤවා’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චක්ඛුමා පුරියසො උදකරහදස්ස තීයර ඨියතො 
පස්යසයය පරිත්තං මච්ඡං උම්මුජ්ජමානං. තස්ස එවමස්ස – ‘යථා යඛො
ඉමස්ස මච්ඡස්ස උම්මග්යගො යථා ච ඌමිඝායතො යථා ච යවගායිතත්තං, 
පරිත්යතො අයං මච්යඡො, නායං මච්යඡො මහන්යතො’ති. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං සාකච්ඡායමායනො එවං ජානාති –
‘යථා යඛො ඉමස්ස ආයස්මයතො උම්මග්යගො යථා ච අභිනීහායරො යථා ච
පඤ්හාසමුදාහායරො, දුප්පඤ්යඤො අයමායස්මා, නායමායස්මා පඤ්ඤවා.තං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

168 

පටුන 

කිස්ස යහතු? තථා හි අයමායස්මා න යචව ගම්භීරං අත්ථපදං උදාහරති 
සන්තංපණීතංඅතක්කාවචරංනිපුණංපණ්ඩිතයවදනීයං.යඤ්චඅයමායස්මා
ධම්මංභාසති, තස්සචනපටිබයලොසංඛිත්යතනවාවිත්ථායරනවාඅත්ථං
ආචික්ඛිතුං යදයසතුං පඤ්ඤායපතුං පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං
උත්තානීකාතුං.දුප්පඤ්යඤොඅයමායස්මා, නායමායස්මාපඤ්ඤවා’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං සාකච්ඡායමායනො 
එවං ජානාති – ‘යථා යඛො ඉමස්ස ආයස්මයතො උම්මග්යගො යථා ච
අභිනීහායරො යථා ච පඤ්හාසමුදාහායරො, පඤ්ඤවා අයමායස්මා, 
නායමායස්මා දුප්පඤ්යඤො. තං කිස්ස යහතු? තථා හි අයමායස්මා
ගම්භීරඤ්යචව අත්ථපදං උදාහරති සන්තං පණීතං අතක්කාවචරං නිපුණං 
පණ්ඩිතයවදනීයං. යඤ්ච අයමායස්මා ධම්මං භාසති, තස්ස ච පටිබයලො
සංඛිත්යතනවා විත්ථායරනවා අත්ථංආචික්ඛිතුංයදයසතුං පඤ්ඤායපතුං
පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතුං. පඤ්ඤවා අයමායස්මා, 
නායමායස්මාදුප්පඤ්යඤො’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, චක්ඛුමා පුරියසො උදකරහදස්ස තීයර ඨියතො
පස්යසයය මහන්තං මච්ඡං උම්මුජ්ජමානං. තස්ස එවමස්ස – ‘යථා යඛො
ඉමස්ස මච්ඡස්ස උම්මග්යගො යථා ච ඌමිඝායතො යථා ච යවගායිතත්තං, 
මහන්යතො අයං මච්යඡො, නායං මච්යඡො පරිත්යතො’ති. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො පුග්ගයලන සද්ධිං සාකච්ඡායමායනො එවං ජානාති –
‘යථා යඛො ඉමස්ස ආයස්මයතො උම්මග්යගො යථා ච අභිනීහායරො යථා ච
පඤ්හාසමුදාහායරො, පඤ්ඤවා අයමායස්මා, නායමායස්මා දුප්පඤ්යඤො.තං
කිස්සයහතු? තථාහිඅයමායස්මාගම්භීරඤ්යචව අත්ථපදංඋදාහරති සන්තං
පණීතංඅතක්කාවචරංනිපුණං පණ්ඩිතයවදනීයං.යඤ්චඅයමායස්මාධම්මං
භාසති, තස්සචපටිබයලොසංඛිත්යතනවා විත්ථායරනවාඅත්ථංආචික්ඛිතුං
යදයසතුං පඤ්ඤායපතුං පට්ඨයපතුං විවරිතුං විභජිතුං උත්තානීකාතුං.
පඤ්ඤවාඅයමායස්මා, නායමායස්මාදුප්පඤ්යඤො’ති. 

‘‘‘සාකච්ඡාය, භික්ඛයව, පඤ්ඤා යවදිතබ්බා, සා ච යඛො දීයඝන 
අද්ධුනා, න ඉත්තරං; මනසිකයරොතා, යනො අමනසිකයරොතා; පඤ්ඤවතා, 
යනො දුප්පඤ්යඤනා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං.ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි ඨානානි ඉයමහි චතූහි ඨායනහි යවදිතබ්බානී’’ති.
දුතියං. 

3. භද්දියසුත්තං 

193. එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූ ාගාරසාලායං.
අථ යඛො භද්දියයො ලිච්ඡවි යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
භද්දියයොලිච්ඡවිභගවන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘සුතංයමතං, භන්යත–‘මායාවීසමයණොයගොතයමොආවට් නිංමායං 
[ආවට් නීමායං (සී.), ආවට් නිමායං (සයා. කං. ක.) ම. නි. 2.60 
පස්සිතබ්බං] ජානාති යාය අඤ්ඤතිත්ථියානං සාවයක ආවට්ය තී’ති. යය
යත, භන්යත, එවමාහංසු – ‘මායාවී සමයණො යගොතයමො ආවට් නිං මායං
ජානාතියායඅඤ්ඤතිත්ථියානං සාවයකආවට්ය තී’ති, කච්චියත, භන්යත, 
භගවයතො වුත්තවාදියනො, න ච භගවන්තං අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති, 
ධම්මස්ස ච අනුධම්මං බයාකයරොන්ති, න ච යකොචි සහධම්මියකො 
වාදානුපායතො ගාරය්හං ඨානං ආගච්ඡති, අනබ්භක්ඛාතුකාමා හි මයං, 
භන්යත, භගවන්ත’’න්ති? 

‘‘එථ තුම්යහ, භද්දිය, මාඅනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මාඉතිකිරාය, මා
පි කසම්පදායනන, මාතක්කයහතු, මා නයයහතු, මාආකාරපරිවිතක්යකන, 
මාදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා ‘සමයණොයනොගරූ’ති.
යදාතුම්යහ, භද්දිය, අත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයමධම්මාඅකුසලා, ඉයම
ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤුගරහිතා, ඉයම ධම්මා සමත්තා
සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තී’ති, අථ තුම්යහ, භද්දිය, 
පජයහයයාථ. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, යලොයභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං
උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජති හිතායවාඅහිතායවා’’ති? ‘‘අහිතාය, භන්යත’’.
‘‘ලුද්යධො පනායං, භද්දිය, පුරිසපුග්ගයලො යලොයභන අභිභූයතො 
පරියාදින්නචිත්යතොපාණම්පිහනති, අදින්නම්පිආදියති, පරදාරම්පිගච්ඡති, 
මුසාපිභණති, පරම්පිතථත්තාය [තදත්ථාය (ක.) අ.නි. 3.66] සමාදයපති
යංසයහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛායා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, යදොයසො පුරිසස්ස…යප.… යමොයහො 
පුරිසස්ස…යප.… සාරම්යභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමායනො
උප්පජ්ජති හිතාය වා අහිතාය වා’’ති? ‘‘අහිතාය, භන්යත’’. ‘‘සාරද්යධො
පනායං, භද්දිය, පුරිසපුග්ගයලො සාරම්යභන අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො
පාණම්පි හනති, අදින්නම්පි ආදියති, පරදාරම්පි ගච්ඡති, මුසාපි භණති, 
පරම්පි තථත්තාය සමාදයපති යංස යහොති දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායා’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, ඉයම ධම්මා කුසලා වා අකුසලා වා’’ති? 
‘‘අකුසලා, භන්යත’’.‘‘සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජාවා’’ති? ‘‘සාවජ්ජා, භන්යත’’. 
‘‘විඤ්ඤුගරහිතා වා විඤ්ඤුප්පසත්ථා වා’’ති? ‘‘විඤ්ඤුගරහිතා, භන්යත’’. 
‘‘සමත්තා සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති, යනො වා? කථං වා
එත්ථ යහොතී’’ති? ‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය
සංවත්තන්ති.එවංයනොඑත්ථ යහොතී’’ති. 

‘‘ඉතියඛො, භද්දිය, යංතං යත අයවොචුම්හා – එථතුම්යහ, භද්දිය, මා
අනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පි කසම්පදායනන, මා
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තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා ආකාරපරිවිතක්යකන, මා
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මා භබ්බරූපතාය, මා‘සමයණොයනොගරූ’ති.යදා
තුම්යහ, භද්දිය, අත්තනාව ජායනයයාථ – ‘ඉයම ධම්මා අකුසලා, ඉයම 
ධම්මා සාවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤුගරහිතා, ඉයම ධම්මා සමත්තා
සමාදින්නා අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්යහ, භද්දිය, 
පජයහයයාථා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතං පටිච්චවුත්තං. 

‘‘එථතුම්යහ, භද්දිය, මාඅනුස්සයවන, මාපරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා
පි කසම්පදායනන, මාතක්කයහතු, මානයයහතු, මාආකාරපරිවිතක්යකන, 
මා දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා‘සමයණොයනොගරූ’ති.
යදාතුම්යහ, භද්දිය, අත්තනාව ජායනයයාථ – ‘ඉයමධම්මාකුසලා, ඉයම
ධම්මා අනවජ්ජා, ඉයම ධම්මා විඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයම ධම්මා සමත්තා
සමාදින්නාහිතාය සුඛායසංවත්තන්තී’ති, අථතුම්යහ, භද්දිය, උපසම්පජ්ජ
විහයරයයාථා’’ති. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, අයලොයභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං 
උප්පජ්ජමායනොඋප්පජ්ජතිහිතායවා අහිතායවා’’ති? ‘‘හිතාය, භන්යත’’.
‘‘අලුද්යධො පනායං, භද්දිය, පුරිසපුග්ගයලො යලොයභන අනභිභූයතො
අපරියාදින්නචිත්යතො යනව පාණංහනති, නඅදින්නංආදියති, නපරදාරං
ගච්ඡති, න මුසා භණති, පරම්පි තථත්තාය න සමාදයපති යං’ස යහොති
දීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, අයදොයසො පුරිසස්ස…යප.… අයමොයහො 
පුරිසස්ස…යප.… අසාරම්යභො පුරිසස්ස අජ්ඣත්තං උප්පජ්ජමායනො
උප්පජ්ජති හිතාය වා අහිතාය වා’’ති? ‘‘හිතාය, භන්යත’’. ‘‘අසාරද්යධො
පනායං, භද්දිය, පුරිසපුග්ගයලො සාරම්යභන අනභිභූයතො
අපරියාදින්නචිත්යතො යනව පාණංහනති, නඅදින්නංආදියති, න පරදාරං
ගච්ඡති, න මුසා භණති, පරම්පි තථත්තාය න සමාදයපති යං’ස යහොති
දීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භද්දිය, ඉයම ධම්මා කුසලා වා අකුසලා වා’’ති? 
‘‘කුසලා, භන්යත’’.‘‘සාවජ්ජාවාඅනවජ්ජාවා’’ති? ‘‘අනවජ්ජා, භන්යත’’. 
‘‘විඤ්ඤුගරහිතාවාවිඤ්ඤුප්පසත්ථාවා’’ති? ‘‘විඤ්ඤුප්පසත්ථා, භන්යත’’. 
‘‘සමත්තා සමාදින්නාහිතායසුඛායසංවත්තන්තියනොවා? කථංවා එත්ථ
යහොතී’’ති? ‘‘සමත්තා, භන්යත, සමාදින්නාහිතායසුඛායසංවත්තන්ති.එවං
යනො එත්ථයහොතී’’ති. 

‘‘ඉති යඛො, භද්දිය, යංතං යත අයවොචුම්හා – එථතුම්යහ, භද්දිය, මා
අනුස්සයවන, මා පරම්පරාය, මා ඉතිකිරාය, මා පි කසම්පදායනන, මා
තක්කයහතු, මා නයයහතු, මා ආකාරපරිවිතක්යකන, මා 
දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තියා, මාභබ්බරූපතාය, මා‘සමයණොයනොගරූ’ති.යදා
තුම්යහ, භද්දිය, අත්තනාවජායනයයාථ–‘ඉයමධම්මාකුසලා, ඉයමධම්මා
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අනවජ්ජා, ඉයම ධම්මාවිඤ්ඤුප්පසත්ථා, ඉයමධම්මාසමත්තාසමාදින්නා
හිතාය සුඛාය සංවත්තන්තීති, අථ තුම්යහ, භද්දිය, උපසම්පජ්ජ 
විහයරයයාථා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘යය යඛො යත, භද්දිය, යලොයක සන්යතො සප්පුරිසා යත සාවකං එවං 
සමාදයපන්ති – ‘එහි ත්වං, අම්යභො පුරිස, යලොභං වියනයය [වියනයය 
වියනයය(සී.සයා.කං.)] විහරාහි.යලොභංවියනයයවිහරන්යතොනයලොභජං 
කම්මංකරිස්සසිකායයනවාචායමනසා. යදොසං වියනයයවිහරාහි. යදොසං
වියනයය විහරන්යතොනයදොසජංකම්මං කරිස්සසිකායයනවාචායමනසා.
යමොහං වියනයයවිහරාහි.යමොහංවියනයයවිහරන්යතොනයමොහජංකම්මං
කරිස්සසි කායයන වාචාය මනසා. සාරම්භං වියනයය විහරාහි. සාරම්භං
වියනයය විහරන්යතො න සාරම්භජං කම්මං කරිස්සසි කායයන වාචාය
මනසා’’’ති. 

එවං වුත්යතභද්දියයො ලිච්ඡවිභගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත…යප.… උපාසකං මං, භන්යත, භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග
පාණුයපතං සරණංගත’’න්ති. 

‘‘අපිනුතාහං, භද්දිය, එවං අවචං – ‘එහියමත්වං, භද්දිය, සාවයකො
යහොහි; අහං සත්ථා භවිස්සාමී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘එවංවාදිං
යඛො මං, භද්දිය, එවමක්ඛායිං එයක සමණබ්රාහ්මණා අසතා තුච්ඡා මුසා
අභූයතන අබ්භාචික්ඛන්ති – ‘මායාවීසමයණොයගොතයමොආවට් නිංමායං
ජානාති යාය අඤ්ඤතිත්ථියානං සාවයක ආවට්ය තී’’’ති. ‘‘භද්දිකා, 
භන්යත, ආවට් නී මායා. කලයාණී, භන්යත, ආවට් නී මායා. පියා යම, 
භන්යත, ඤාතිසායලොහිතා ඉමායආවට් නියාආවට්ය යයං, පියානම්පියම
අස්සඤාතිසායලොහිතානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සබ්යබ යචපි, භන්යත, 
ඛත්තියා ඉමාය ආවට් නියා ආවට්ය යයං, සබ්යබසම්පිස්ස ඛත්තියානං
දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සබ්යබ යචපි, භන්යත, බ්රාහ්මණා… යවස්සා … 
සුද්දාඉමායආවට් නියා ආවට්ය යයං, සබ්යබසම්පිස්සසුද්දානංදීඝරත්තං
හිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘එවයමතං, භද්දිය, එවයමතං, භද්දිය! සබ්යබ යචපි, භද්දිය, ඛත්තියා
ඉමාය ආවට් නියා ආවට්ය යයං අකුසලධම්මප්පහානාය
කුසලධම්මූපසම්පදාය, සබ්යබසම්පිස්සඛත්තියානංදීඝරත්තංහිතායසුඛාය.
සබ්යබ යචපි, භද්දිය, බ්රාහ්මණා… යවස්සා… සුද්දා ආවට්ය යයං 
අකුසලධම්මප්පහානාය කුසලධම්මූපසම්පදාය, සබ්යබසම්පිස්ස සුද්දානං
දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සයදවයකො යචපි, භද්දිය, යලොයකො සමාරයකො
සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා සයදවමනුස්සා ඉමාය ආවට් නියා
ආවට්ය යයං [ආවට්ය යය (?)] අකුසලධම්මප්පහානාය
කුසලධම්මූපසම්පදාය, සයදවකස්සපිස්ස යලොකස්ස සමාරකස්ස
සබ්රහ්මකස්සසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජාය සයදවමනුස්සායදීඝරත්තංහිතාය
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සුඛාය. ඉයම යචපි, භද්දිය, මහාසාලා ඉමාය ආවට් නියා ආවට්ය යයං
අකුසලධම්මප්පහානාය කුසලධම්මූපසම්පදාය, ඉයමසම්පිස්ස මහාසාලානං 
දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය ( ) [(සයච යචයතයයං) (සී. සයා. කං. පී.), 
(ආවට්ය යයං) (ක.) අ. නි. 8.44]. යකො පන වායදො මනුස්සභූතස්සා’’ති! 
තතියං. 

4. සාමුගියසුත්තං 

194. එකංසමයංආයස්මාආනන්යදොයකොලියයසුවිහරතිසාමුගංනාම 
[සාපූගංනාම(සී.සයා.කං.පී.)] යකොලියානංනිගයමො.අථයඛො සම්බහුලා
සාමුගියා යකොලියපුත්තා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු.
එකමන්තං නිසින්යන යඛො යත සාමුගියය යකොලියපුත්යත ආයස්මා
ආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘චත්තාරිමානි, බයග්ඝපජ්ජා, පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි යතන භගවතා
ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්මදක්ඛාතානි සත්තානං
විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං [යසොකපරිද්දවානං (සී.)] සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය ඤායස්ස අධිගමාය නිබ්බානස්ස 
සච්ඡිකිරියාය. කතමානි චත්තාරි? සීලපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, 
චිත්තපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, දිට්ඨිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං, 
විමුත්තිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. 

‘‘කතමඤ්ච, බයග්ඝපජ්ජා, සීලපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං? ඉධ, 
බයග්ඝපජ්ජා, භික්ඛුසීලවායහොති…යප.…සමාදාය සික්ඛතිසික්ඛාපයදසු.
අයං වුච්චති, බයග්ඝපජ්ජා, සීලපාරිසුද්ධි. ඉති එවරූපිං සීලපාරිසුද්ධිං
අපරිපූරං වා පරිපූයරස්සාමි පරිපූරං වා තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය 
අනුග්ගයහස්සාමීති, යයො තත්ථ ඡන්යදො ච වායායමො ච උස්සායහො ච
උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච, ඉදං වුච්චති, 
බයග්ඝපජ්ජා, සීලපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. 

‘‘කතමඤ්ච, බයග්ඝපජ්ජා, චිත්තපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං? ඉධ, 
බයග්ඝපජ්ජා, භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං 
උපසම්පජ්ජවිහරති.අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජා, චිත්තපාරිසුද්ධි.ඉතිඑවරූපිං 
චිත්තපාරිසුද්ධිං අපරිපූරං වා පරිපූයරස්සාමි පරිපූරං වා තත්ථ තත්ථ
පඤ්ඤාය අනුග්ගයහස්සාමීති, යයොතත්ථඡන්යදොචවායායමොචඋස්සායහො
ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච, ඉදං වුච්චති, 
බයග්ඝපජ්ජා, චිත්තපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. 

‘‘කතමඤ්ච, බයග්ඝපජ්ජා, දිට්ඨිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං? ඉධ, 
බයග්ඝපජ්ජා, භික්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. අයං වුච්චති, 
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බයග්ඝපජ්ජා, දිට්ඨිපාරිසුද්ධි. ඉති එවරූපිං දිට්ඨිපාරිසුද්ධිං අපරිපූරං
වා…යප.…තත්ථතත්ථ පඤ්ඤායඅනුග්ගයහස්සාමීති, යයොතත්ථඡන්යදො
ච වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච, ඉදංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජා, දිට්ඨිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. 

‘‘කතමඤ්ච, බයග්ඝපජ්ජා, විමුත්තිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං? ස යඛොයසො, 
බයග්ඝපජ්ජා, අරියසාවයකො ඉමිනා ච සීලපාරිසුද්ධිපධානියඞ්යගන
සමන්නාගයතො ඉමිනා ච චිත්තපාරිසුද්ධිපධානියඞ්යගන සමන්නාගයතො
ඉමිනාචදිට්ඨිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්යගනසමන්නාගයතො රජනීයයසුධම්යමසු
චිත්තං විරායජති, වියමොචනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං වියමොයචති. යසො 
රජනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං විරායජත්වා, වියමොචනීයයසු ධම්යමසු චිත්තං
වියමොයචත්වා සම්මාවිමුත්තිං ඵුසති. අයං වුච්චති, බයග්ඝපජ්ජා, 
විමුත්තිපාරිසුද්ධි.ඉති එවරූපිංවිමුත්තිපාරිසුද්ධිංඅපරිපූරංවාපරිපූයරස්සාමි
පරිපූරංවාතත්ථතත්ථ පඤ්ඤායඅනුග්ගයහස්සාමීති, යයොතත්ථඡන්යදොච
වායායමො ච උස්සායහො ච උස්යසොළ්හී ච අප්පටිවානී ච සති ච
සම්පජඤ්ඤඤ්ච, ඉදංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජා, විමුත්තිපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගං. 

‘‘ඉමානි යඛො, බයග්ඝපජ්ජා, චත්තාරි පාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානි යතන
භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්මදක්ඛාතානි
සත්තානං විසුද්ධියා යසොකපරියදවානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං
අත්ථඞ්ගමායඤායස්සඅධිගමායනිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියායා’’ති.චතුත්ථං. 

5. වප්පසුත්තං 

195. එකං සමයං භගවා සක්යකසු විහරති කපිලවත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම. අථ යඛො වප්යපො සක්යකො නිගණ්ඨසාවයකො යයනායස්මා
මහායමොග්ගල්ලායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග්ගල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං
යඛො වප්පං සක්කං නිගණ්ඨසාවකං ආයස්මා මහායමොග්ගල්ලායනො
එතදයවොච– 

‘‘ඉධස්ස, වප්ප, කායයන සංවුයතො වාචාය සංවුයතො මනසා සංවුයතො
අවිජ්ජාවිරාගාවිජ්ජප්පාදා.පස්සසියනොත්වං, වප්ප, තංඨානං යයතොනිදානං
පුරිසං දුක්ඛයවදනියා ආසවා අස්සයවයයං [අන්වාස්සයවයයං (ක.)] 
අභිසම්පරාය’’න්ති? ‘‘පස්සාමහං, භන්යත, තං ඨානං. ඉධස්ස, භන්යත, 
පුබ්යබ පාපකම්මං කතං අවිපක්කවිපාකං. තයතොනිදානං පුරිසං
දුක්ඛයවදනියාආසවාඅස්සයවයයංඅභිසම්පරාය’’න්ති.අයඤ්යචවයඛොපන 
ආයස්මයතොමහායමොග්ගල්ලානස්සවප්යපනසක්යකනනිගණ්ඨසාවයකන
සද්ධිංඅන්තරාකථා විප්පකතායහොති. 
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අථ යඛො භගවා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන
උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන 
නිසීදි.නිසජ්ජයඛොභගවාආයස්මන්තංමහායමොග්ගල්ලානංඑතදයවොච– 

‘‘කායනුත්ථ, යමොග්ගල්ලාන, එතරහිකථායසන්නිසින්නා; කාචපන 
යවො අන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? ‘‘ඉධාහං, භන්යත, වප්පං සක්කං
නිගණ්ඨසාවකං එතදයවොචං – ‘ඉධස්ස, වප්ප, කායයන සංවුයතො වාචාය
සංවුයතො මනසා සංවුයතො අවිජ්ජාවිරාගා විජ්ජප්පාදා. පස්සසි යනො ත්වං, 
වප්ප, තං ඨානං යයතොනිදානං පුරිසං දුක්ඛයවදනියා ආසවා අස්සයවයයං
අභිසම්පරාය’න්ති? එවං වුත්යත, භන්යත, වප්යපො සක්යකො 
නිගණ්ඨසාවයකොමංඑතදයවොච–‘පස්සාමහං, භන්යත, තංඨානං.ඉධස්ස, 
භන්යත, පුබ්යබ පාපකම්මං කතං අවිපක්කවිපාකං. තයතොනිදානං පුරිසං
දුක්ඛයවදනියා ආසවා අස්සයවයයං අභිසම්පරාය’න්ති. අයං යඛො යනො, 
භන්යත, වප්යපන සක්යකන නිගණ්ඨසාවයකන සද්ධිං අන්තරාකථා
විප්පකතා; අථභගවා අනුප්පත්යතො’’ති. 

අථයඛොභගවාවප්පංසක්කංනිගණ්ඨසාවකංඑතදයවොච – ‘‘සයචයම
ත්වං, වප්ප, අනුඤ්යඤයයඤ්යචව අනුජායනයයාසි, පටික්යකොසිතබ්බඤ්ච
පටික්යකොයසයයාසි, යස්ස ච යම භාසිතස්ස අත්ථං න ජායනයයාසි 
මයමයවත්ථඋත්තරි පටිපුච්යඡයයාසි – ‘ඉදං, භන්යත, කථං, ඉමස්ස යකො
අත්යථො’ති, සියා යනො එත්ථ කථාසල්ලායපො’’ති.
‘‘අනුඤ්යඤයයඤ්යචවාහං, භන්යත, භගවයතො අනුජානිස්සාමි, 
පටික්යකොසිතබ්බඤ්ච පටික්යකොසිස්සාමි, යස්ස චාහං භගවයතො භාසිතස්ස
අත්ථං න ජානිස්සාමි භගවන්තංයයයවත්ථ උත්තරි පටිපුච්ඡිස්සාමි – ‘ඉදං 
භන්යත, කථං, ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? යහොතු යනො එත්ථ
කථාසල්ලායපො’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, වප්ප, යයකායසමාරම්භපච්චයාඋප්පජ්ජන්ති ආසවා
විඝාතපරිළාහා, කායසමාරම්භා පටිවිරතස්ස එවංස යත ආසවා
විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. යසො නවඤ්ච කම්මං න කයරොති, පුරාණඤ්ච
කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකයරොති, සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා
එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං යවදිතබ්බා විඤ්ඤූහි [විඤ්ඤූහීති (සී. 
පී. ක.) සං. නි. 4.364 පස්සිතබ්බං]. පස්සසි යනො ත්වං, වප්ප, තං ඨානං 
යයතොනිදානංපුරිසංදුක්ඛයවදනියාආසවාඅස්සයවයයංඅභිසම්පරාය’’න්ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, වප්ප, යයවචීසමාරම්භපච්චයාඋප්පජ්ජන්ති ආසවා
විඝාතපරිළාහා, වචීසමාරම්භාපටිවිරතස්සඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහා
නයහොන්ති. යසොනවඤ්චකම්මංනකයරොති, පුරාණඤ්චකම්මංඵුස්සඵුස්ස
බයන්තීකයරොති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා
පච්චත්තං යවදිතබ්බා විඤ්ඤූහි. පස්සසි යනො ත්වං, වප්ප, තං ඨානං
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පටුන 

යයතොනිදානංපුරිසංදුක්ඛයවදනියාආසවා අස්සයවයයං අභිසම්පරාය’’න්ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වප්ප, යය මයනොසමාරම්භපච්චයා උප්පජ්ජන්ති 
ආසවා විඝාතපරිළාහා, මයනොසමාරම්භා පටිවිරතස්ස එවංස යත ආසවා
විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. යසො නවඤ්ච කම්මං න කයරොති, පුරාණඤ්ච
කම්මං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකයරොති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා 
එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා පච්චත්තං යවදිතබ්බා විඤ්ඤූහි. පස්සසි යනො
ත්වං, වප්ප, තං ඨානං යයතොනිදානං පුරිසං දුක්ඛයවදනියා ආසවා
අස්සයවයයංඅභිසම්පරාය’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, වප්ප, යය අවිජ්ජාපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආසවා
විඝාතපරිළාහා, අවිජ්ජාවිරාගාවිජ්ජප්පාදාඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහා
න යහොන්ති.යසොනවඤ්චකම්මංනකයරොති, පුරාණඤ්චකම්මංඵුස්සඵුස්ස 
බයන්තීකයරොති. සන්දිට්ඨිකා නිජ්ජරා අකාලිකා එහිපස්සිකා ඔපයනයයිකා 
පච්චත්තං යවදිතබ්බා විඤ්ඤූහි. පස්සසි යනො ත්වං, වප්ප, තං ඨානං
යයතොනිදානං පුරිසංදුක්ඛයවදනියාආසවාඅස්සයවයයංඅභිසම්පරාය’’න්ති? 
‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘එවං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස යඛො, වප්ප, භික්ඛුයනො ඡ සතතවිහාරා
අධිගතා යහොන්ති. යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යනව සුමයනො යහොති න
දුම්මයනො; උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන සද්දං
සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප... ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤා යනව සුමයනො යහොති න දුම්මයනො; උයපක්ඛයකො විහරති සයතො
සම්පජායනො. යසො කායපරියන්තිකං යවදනං යවදියමායනො
‘කායපරියන්තිකං යවදනං යවදියාමී’තිපජානාති; ජීවිතපරියන්තිකංයවදනං
යවදියමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදියාමී’ති පජානාති; ‘කායස්ස
යභදාඋද්ධංජීවිතපරියාදානාඉයධවසබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානිසීතී
භවිස්සන්තී’තිපජානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි, වප්ප, ථූණං පටිච්ච ඡායා පඤ්ඤායති. අථ පුරියසො 
ආගච්යඡයයකුද්දාලපි කංආදාය. යසො තං ථූණං මූයල ඡින්යදයය; මූයල
ඡින්දිත්වා පලිඛයණයය; පලිඛණිත්වා මූලානි උද්ධයරයය, අන්තමයසො 
උසීරනාළිමත්තානිපි [උසීරනාළමත්තානිපි (සී.)]. යසො තං ථූණං 
ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංඡින්යදයය.ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකංයඡත්වාඵායලයය.ඵායලත්වා
සකලිකං සකලිකං කයරයය. සකලිකං සකලිකං කත්වා වාතාතයප
වියසොයසයය. වාතාතයප වියසොයසත්වා අග්ගිනා ඩයහයය. අග්ගිනා
ඩයහත්වාමසිංකයරයය. මසිං කරිත්වාමහාවායතවාඔඵුයණයයනදියාවා
සීඝයසොතාය පවායහයය. එවං හිස්ස, වප්ප, යා ථූණං පටිච්ච ඡායා සා
උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාදධම්මා. 
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‘‘එවයමවං යඛො, වප්ප, එවං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො ඡ 
සතතවිහාරා අධිගතා යහොන්ති. යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා යනව සුමයනො
යහොති න දුම්මයනො; උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. යසොයතන
සද්දං සුත්වා…යප.… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා…යප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…යප.… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා…යප.… මනසා ධම්මං
විඤ්ඤායයනවසුමයනොයහොතිනදුම්මයනො; උයපක්ඛයකොවිහරතිසයතො
සම්පජායනො. යසො කායපරියන්තිකං යවදනං යවදියමායනො
‘කායපරියන්තිකංයවදනංයවදියාමී’තිපජානාති; ජීවිතපරියන්තිකංයවදනං
යවදියමායනො ‘ජීවිතපරියන්තිකං යවදනං යවදියාමී’ති පජානාති; ‘කායස්ස
යභදාඋද්ධංජීවිතපරියාදානාඉයධව සබ්බයවදයිතානිඅනභිනන්දිතානිසීතී
භවිස්සන්තී’තිපජානාති’’. 

එවංවුත්යතවප්යපොසක්යකොනිගණ්ඨසාවයකොභගවන්තංඑතදයවොච– 
‘‘යසයයථාපි, භන්යත, පුරියසොඋදයත්ථියකොඅස්සපණියංයපොයසයය.යසො
උදයඤ්යචව නාධිගච්යඡයය, උත්තරිඤ්චකිලමථස්සවිඝාතස්සභාගීඅස්ස.
එවයමවං යඛො අහං, භන්යත, උදයත්ථියකො බායල නිගණ්යඨ පයිරුපාසිං.
ස්වාහං උදයඤ්යචව නාධිගච්ඡිං, උත්තරිඤ්ච කිලමථස්ස විඝාතස්ස භාගී
අයහොසිං. එසාහං, භන්යත, අජ්ජතග්යග යයො යම බායලසු නිගණ්යඨසු
පසායදො තං මහාවායත වා ඔඵුණාමි නදියා වා සීඝයසොතාය පවායහමි. 
අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… උපාසකං මං, භන්යත, භගවා ධායරතු 
අජ්ජතග්යගපාණුයපතංසරණංගත’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. සාළ්හසුත්තං 

196. එකංසමයංභගවායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූ ාගාරසාලායං.
අථ යඛො සාළ්යහො ච ලිච්ඡවි අභයයො ච ලිච්ඡවි යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්යනො යඛොසාළ්යහොලිච්ඡවිභගවන්තංඑතදයවොච
– 

‘‘සන්ති, භන්යත, එයක සමණබ්රාහ්මණා ද්වයයන ඔඝස්ස නිත්ථරණං 
පඤ්ඤයපන්ති – සීලවිසුද්ධියහතු ච තයපොජිගුච්ඡායහතු ච. ඉධ, භන්යත, 
භගවාකිමාහා’’ති? 

‘‘සීලවිසුද්ධිං යඛොඅහං, සාළ්හ, අඤ්ඤතරං සාමඤ්ඤඞ්ගන්තිවදාමි.යය
යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණා තයපොජිගුච්ඡාවාදා තයපොජිගුච්ඡාසාරා
තයපොජිගුච්ඡාඅල්ලීනා විහරන්ති, අභබ්බා යත ඔඝස්ස නිත්ථරණාය. යයපි
යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණාඅපරිසුද්ධකායසමාචාරාඅපරිසුද්ධවචීසමාචාරා 
අපරිසුද්ධමයනොසමාචාරා අපරිසුද්ධාජීවා, අභබ්බා යත ඤාණදස්සනාය
අනුත්තරාය සම්යබොධාය. 
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‘‘යසයයථාපි, සාළ්හ, පුරියසොනදිංතරිතුකායමොතිණ්හංකුඨාරිං [කුධාරිං
(ක.)] ආදායවනංපවියසයය.යසොතත්ථපස්යසයය මහතිංසාලලට්ඨිංඋජං
නවං අකුක්කුච්චකජාතං.තයමනංමූයලඡින්යදයය; මූයල යඡත්වා අග්යග
ඡින්යදයය; අග්යග යඡත්වා සාඛාපලාසං සුවියසොධිතං වියසොයධයය; 
සාඛාපලාසං සුවියසොධිතං වියසොයධත්වා කුඨාරීහි තච්යඡයය; කුඨාරීහි
තච්යඡත්වා වාසීහි තච්යඡයය; වාසීහි තච්යඡත්වා යලඛණියා ලියඛයය; 
යලඛණියා ලිඛිත්වා පාසාණගුයළනයධොයවයය [යධොයපයය (සී. සයා.කං.
පී.)]; පාසාණගුයළනයධොයවත්වානදිංපතායරයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, සාළ්හ, භබ්යබො නු යඛො යසො පුරියසො නදිං 
තරිතු’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අසු හි, 
භන්යත, සාලලට්ඨි බහිද්ධා සුපරිකම්මකතා අන්යතො අවිසුද්ධා. තස්යසතං 
පාටිකඞ්ඛං–සාලලට්ඨිසංසීදිස්සති, පුරියසොඅනයබයසනංආපජ්ජිස්සතී’’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, සාළ්හ, යය යත සමණබ්රාහ්මණා තයපොජිගුච්ඡාවාදා 
තයපොජිගුච්ඡාසාරා තයපොජිගුච්ඡාඅල්ලීනා විහරන්ති, අභබ්බා යත ඔඝස්ස
නිත්ථරණාය. යයපි යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණා අපරිසුද්ධකායසමාචාරා
අපරිසුද්ධවචීසමාචාරා අපරිසුද්ධමයනොසමාචාරා අපරිසුද්ධාජීවා, අභබ්බා
යතඤාණදස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. 

‘‘යය ච යඛො යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණා න තයපොජිගුච්ඡාවාදා න
තයපොජිගුච්ඡාසාරා න තයපොජිගුච්ඡාඅල්ලීනා විහරන්ති, භබ්බා යත ඔඝස්ස
නිත්ථරණාය. යයපි යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණා පරිසුද්ධකායසමාචාරා 
පරිසුද්ධවචීසමාචාරා පරිසුද්ධමයනොසමාචාරා පරිසුද්ධාජීවා, භබ්බා යත
ඤාණදස්සනාය අනුත්තරායසම්යබොධාය. 

‘‘යසයයථාපි, සාළ්හ, පුරියසොනදිං තරිතුකායමොතිණ්හංකුඨාරිංආදාය
වනං පවියසයය. යසො තත්ථ පස්යසයය මහතිං සාලලට්ඨිං උජං නවං
අකුක්කුච්චකජාතං. තයමනං මූයල ඡින්යදයය; මූයල ඡින්දිත්වා අග්යග
ඡින්යදයය; අග්යග ඡින්දිත්වා සාඛාපලාසං සුවියසොධිතං වියසොයධයය; 
සාඛාපලාසං සුවියසොධිතං වියසොයධත්වා කුඨාරීහි තච්යඡයය; කුඨාරීහි
තච්යඡත්වා වාසීහිතච්යඡයය; වාසීහිතච්යඡත්වානිඛාදනංආදායඅන්යතො
සුවියසොධිතං වියසොයධයය; අන්යතො සුවියසොධිතං වියසොයධත්වා යලඛණියා
ලියඛයය; යලඛණියා ලිඛිත්වා පාසාණගුයළන යධොයවයය; පාසාණගුයළන
යධොයවත්වානාවංකයරයය; නාවංකත්වාඵියාරිත්තං [පියාරිත්තං(සී.පී.)] 
බන්යධයය; ඵියාරිත්තංබන්ධිත්වා නදිංපතායරයය. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, සාළ්හ, භබ්යබො නු යඛො යසො පුරියසො නදිං 
තරිතු’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තං කිස්ස යහතු’’? ‘‘අසු හි, භන්යත, 
සාලලට්ඨි බහිද්ධා සුපරිකම්මකතා, අන්යතො සුවිසුද්ධා නාවාකතා 
[සුවිසුද්ධකතා (ක.)] ඵියාරිත්තබද්ධා. තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – ‘නාවා න
සංසීදිස්සති, පුරියසොයසොත්ථිනාපාරංගමිස්සතී’’’ති. 
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පටුන 

‘‘එවයමවංයඛො, සාළ්හ, යයයතසමණබ්රාහ්මණා නතයපොජිගුච්ඡාවාදා
නතයපොජිගුච්ඡාසාරානතයපොජිගුච්ඡාඅල්ලීනාවිහරන්ති, භබ්බා යතඔඝස්ස
නිත්ථරණාය. යයපි යත, සාළ්හ, සමණබ්රාහ්මණා පරිසුද්ධකායසමාචාරා 
පරිසුද්ධවචීසමාචාරා පරිසුද්ධමයනොසමාචාරා පරිසුද්ධාජීවා, භබ්බා යත
ඤාණදස්සනායඅනුත්තරායසම්යබොධාය.යසයයථාපි, සාළ්හ, යයොධාජීයවො
බහූනියචපි කණ්ඩචිත්රකානිජානාති; අථයඛොයසොතීහිඨායනහිරාජාරයහො
යහොතිරාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතවසඞ්ඛංගච්ඡති.කතයමහිතීහි? 
දූයරපාතීච, අක්ඛණයවධීච, මහයතොච කායස්සපදායලතා. 

‘‘යසයයථාපි, සාළ්හ, යයොධාජීයවො දූයරපාතී; එවයමවං යඛො, සාළ්හ, 
අරියසාවයකො සම්මාසමාධි යහොති. සම්මාසමාධි, සාළ්හ, අරියසාවයකො යං
කිඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවාඔළාරිකං 
වාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූයරසන්තියකවාසබ්බංරූපං‘යනතං
මම, යනයසොහමස්මි, න යමයසො අත්තා’ති එවයමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.යාකාචි යවදනා…යප.…යාකාචිසඤ්ඤා…යය 
යකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වාහීනංවා පණීතං වායං
දූයර සන්තියක වා, සබ්බං විඤ්ඤාණං ‘යනතං මම, යනයසොහමස්මි, න
යමයසොඅත්තා’තිඑවයමතංයථාභූතංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, සාළ්හ, යයොධාජීයවොඅක්ඛණයවධී; එවයමවංයඛො, සාළ්හ, 
අරියසාවයකො සම්මාදිට්ඨි යහොති. සම්මාදිට්ඨි, සාළ්හ, අරියසාවයකො ‘ඉදං
දුක්ඛ’න්තියථාභූතංපජානාති…යප.…‘අයංදුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති
යථාභූතංපජානාති. 

‘‘යසයයථාපි, සාළ්හ, යයොධාජීයවො මහයතො කායස්ස පදායලතා; 
එවයමවං යඛො, සාළ්හ, අරියසාවයකො සම්මාවිමුත්ති යහොති. සම්මාවිමුත්ති, 
සාළ්හ, අරියසාවයකො මහන්තංඅවිජ්ජාක්ඛන්ධංපදායලතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. මල්ලිකායදවීසුත්තං 

197. එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො මල්ලිකා යදවී යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නායඛො මල්ලිකායදවීභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
මාතුගායමො දුබ්බණ්ණා ච යහොති දුරූපා සුපාපිකා [සයා. පී. යපොත්ථයකසු
‘‘දුබ්බයණොචයහොති දුරූයපොසුපාපයකො’’තිඑවමාදිනාපුල්ලිඞ්ගිකවයසන 
දිස්සති] දස්සනාය; දලිද්දා ච යහොති අප්පස්සකා අප්පයභොගා අප්යපසක්ඛා 
ච? 
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‘‘යකො පන, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
මාතුගායමොදුබ්බණ්ණාචයහොතිදුරූපාසුපාපිකාදස්සනාය; අඩ්ඪාචයහොති 
මහද්ධනාමහායභොගාමයහසක්ඛාච? 

‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
මාතුගායමො අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා; දලිද්දා ච යහොති අප්පස්සකා
අප්පයභොගාඅප්යපසක්ඛාච? 

‘‘යකො පන, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
මාතුගායමො අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා, අඩ්ඪා චයහොතිමහද්ධනාමහායභොගා
මයහසක්ඛාචා’’ති? 

‘‘ඉධ, මල්ලියක, එකච්යචො මාතුගායමො යකොධනා යහොති
උපායාසබහුලා. අප්පම්පි වුත්තා සමානා අභිසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති 
පතිත්ථීයති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. සා [යසො 
(සයා.)] නදාතායහොතිසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවාඅන්නංපානංවත්ථං 
යානං මාලාගන්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. ඉස්සාමනිකා 
[ඉස්සාමනයකො (සයා.)] යඛො පන යහොති; 
පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසු ඉස්සති උපදුස්සති ඉස්සං
බන්ධති.සායචතයතො චුතාඉත්ථත්තංආගච්ඡති, සා [යසො (සයා.)] යත්ථ
යත්ථ පච්චාජායතිදුබ්බණ්ණාචයහොතිදුරූපාසුපාපිකාදස්සනාය; දලිද්දාච
යහොති අප්පස්සකාඅප්පයභොගාඅප්යපසක්ඛාච. 

‘‘ඉධ පන, මල්ලියක, එකච්යචො මාතුගායමො යකොධනා යහොති
උපායාසබහුලා. අප්පම්පි වුත්තා සමානා අභිසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති
පතිත්ථීයති, යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. සා දාතා
යහොති සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං
මාලාගන්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. අනිස්සාමනිකා යඛො පන
යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසු න ඉස්සති න
උපදුස්සතිනඉස්සං බන්ධති.සායචතයතොචුතාඉත්ථත්තංආගච්ඡති, සා
යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති දුබ්බණ්ණා ච යහොති දුරූපා සුපාපිකා දස්සනාය; 
අඩ්ඪා චයහොතිමහද්ධනාමහායභොගාමයහසක්ඛාච. 

‘‘ඉධ පන, මල්ලියක, එකච්යචො මාතුගායමො අක්යකොධනා යහොති 
අනුපායාසබහුලා. බහුම්පි වුත්තා සමානා නාභිසජ්ජති න කුප්පති න
බයාපජ්ජති න පතිත්ථීයති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකයරොති.සාන දාතායහොතිසමණස්ස වාබ්රාහ්මණස්සවාඅන්නංපානං
වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. ඉස්සාමනිකා
යඛො පන යහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසු ඉස්සති
උපදුස්සති ඉස්සං බන්ධති. සා යච තයතො චුතා ඉත්ථත්තං ආගච්ඡති, සා
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යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගතා; දලිද්දා ච යහොති අප්පස්සකා
අප්පයභොගාඅප්යපසක්ඛාච. 

‘‘ඉධ පන, මල්ලියක, එකච්යචො මාතුගායමො අක්යකොධනා යහොති 
අනුපායාසබහුලා. බහුම්පි වුත්තා සමානා නාභිසජ්ජති න කුප්පති න
බයාපජ්ජති න පතිත්ථීයති, න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාතුකයරොති. සා දාතා යහොති සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං
වත්ථං යානංමාලාගන්ධවියලපනං යසයයාවසථපදීයපයයං. අනිස්සාමනිකා
යඛොපනයහොති; පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසුනඉස්සති
න උපදුස්සතිනඉස්සංබන්ධති.සායචතයතොචුතාඉත්ථත්තංආගච්ඡති, සා
යත්ථ යත්ථ පච්චාජායති අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතායසමන්නාගතා; අඩ්ඪාචයහොතිමහද්ධනාමහායභොගා
මයහසක්ඛාච. 

‘‘අයං යඛො, මල්ලියක, යහතු අයං පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො
මාතුගායමො දුබ්බණ්ණාචයහොතිදුරූපාසුපාපිකාදස්සනාය; දලිද්දාචයහොති
අප්පස්සකා අප්පයභොගා අප්යපසක්ඛා ච. අයං පන, මල්ලියක, යහතු අයං
පච්චයයො, යයන මියධකච්යචො මාතුගායමො දුබ්බණ්ණා ච යහොති දුරූපා
සුපාපිකා දස්සනාය; අඩ්ඪාචයහොතිමහද්ධනා මහායභොගා මයහසක්ඛාච.
අයංයඛො, මල්ලියක, යහතුඅයංපච්චයයො, යයන මියධකච්යචොමාතුගායමො
අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය 
සමන්නාගතා; දලිද්දා ච යහොති අප්පස්සකා අප්පයභොගා අප්යපසක්ඛා ච.
අයංපන, මල්ලියක, යහතුඅයංපච්චයයො, යයනමියධකච්යචොමාතුගායමො
අභිරූපා ච යහොති දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නාගතා; අඩ්ඪාචයහොතිමහද්ධනාමහායභොගා මයහසක්ඛාචා’’ති. 

එවං වුත්යතමල්ලිකායදවීභගවන්තං එතදයවොච – ‘‘යානූනාහං [සා
නූනාහං(සයා.), යංනූනාහං(ක.)] භන්යත, අඤ්ඤංජාතිං [අඤ්ඤායජාතියා
(සයා.)] යකොධනා අයහොසිං උපායාසබහුලා, අප්පම්පි වුත්තා සමානා 
අභිසජ්ජිංකුප්පිංබයාපජ්ජිං පතිත්ථීයිං යකොපඤ්චයදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච
පාත්වාකාසිං, සාහං, භන්යත, එතරහිදුබ්බණ්ණාදුරූපාසුපාපිකාදස්සනාය. 

‘‘යා නූනාහං, භන්යත, අඤ්ඤං ජාතිං දාතා අයහොසිං සමණස්ස වා 
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං, සාහං, භන්යත, එතරහිඅඩ්ඪා [අඩ්ඪාච(සී.පී.ක.)] 
මහද්ධනාමහායභොගා. 

‘‘යා නූනාහං, භන්යත, අඤ්ඤං ජාතිං අනිස්සාමනිකා අයහොසිං, 
පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසු න ඉස්සිං න උපදුස්සිං න
ඉස්සංබන්ධිං, සාහං, භන්යත, එතරහිමයහසක්ඛා.සන්තියඛොපන, භන්යත, 
ඉමස්මිං රාජකුයල ඛත්තියකඤ්ඤාපි බ්රාහ්මණකඤ්ඤාපි ගහපතිකඤ්ඤාපි, 
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පටුන 

තාසාහං ඉස්සරාධිපච්චං කායරමි. එසාහං, භන්යත, අජ්ජතග්යග
අක්යකොධනා භවිස්සාමි අනුපායාසබහුලා, බහුම්පි වුත්තා සමානා
නාභිසජ්ජිස්සාමි න කුප්පිස්සාමි න බයාපජ්ජිස්සාමි න පතිත්ථීයිස්සාමි, 
යකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චන පාතුකරිස්සාමි; දස්සාමිසමණස්සවා
බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං මාලාගන්ධවියලපනං
යසයයාවසථපදීයපයයං. අනිස්සාමනිකා භවිස්සාමි, 
පරලාභසක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනාසු න ඉස්සිස්සාමි න
උපදුස්සිස්සාමි න ඉස්සං බන්ධිස්සාමි. අභික්කන්තං, භන්යත…යප.…
උපාසිකං මං, භන්යත, භගවා ධායරතු අජ්ජතග්යග පාණුයපතං සරණං
ගත’’න්ති.සත්තමං. 

8. අත්තන්තපසුත්තං 

198. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පුග්ගලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං.කතයමචත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො [පු.ප.174; ම. 
නි. 2.7; දී.නි. 3.314; අ.නි. 3.157-163] පුග්ගයලො අත්තන්තයපො යහොති 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග්ගයලො පරන්තයපො යහොති පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. ඉධ පන, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච යහොති 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො, පරන්තයපො ච
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග්ගයලො
යනවත්තන්තයපො යහොති නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න
පරන්තයපොනපරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.යසො යනවඅත්තන්තයපො 
න පරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො
සුඛප්පටිසංයවදීබ්රහ්මභූයතනඅත්තනාවිහරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො යහොති 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොඅයචලයකො
යහොති මුත්තාචායරො හත්ථාපයලඛයනො නඑහිභද්දන්තියකො
නතිට්ඨභද්දන්තියකො නාභිහ ංන උද්දිස්සකතංනනිමන්තනංසාදියති.යසො
න කුම්භිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න කයළොපිමුඛා පටිග්ගණ්හාති, න
එළකමන්තරං න දණ්ඩමන්තරං න මුසලමන්තරං න ද්වින්නං 
භුඤ්ජමානානං න ගබ්භිනියා න පායමානාය න පුරිසන්තරගතාය න
සඞ්කිත්තීසු න යත්ථ සා උපට්ඨියතො යහොති න යත්ථ මක්ඛිකා
සණ්ඩසණ්ඩචාරිනී න මච්ඡං න මංසං න සුරං න යමරයං න ථුයසොදකං
පිවති.යසොඑකාගාරියකොවායහොතිඑකායලොපියකොද්වාගාරියකොවායහොති 
ද්වායලොපියකො…යප.… සත්තාගාරියකො වා යහොති සත්තායලොපියකො; 
එකිස්සාපි දත්තියා යායපති ද්වීහිපි දත්තීහි යායපති…යප.… සත්තහිපි
දත්තීහි යායපති; එකාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති ද්වාහිකම්පි ආහාරං
ආහායරති…යප.… සත්තාහිකම්පි ආහාරං ආහායරති. ඉති එවරූපං
අඩ්ඪමාසිකම්පිපරියායභත්තයභොජනානුයයොගමනුයුත්යතොවිහරති. 
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පටුන 

‘‘යසො සාකභක්යඛොපි යහොති සාමාකභක්යඛොපි යහොති නීවාරභක්යඛොපි
යහොති දද්දුලභක්යඛොපි යහොති හ භක්යඛොපි යහොති කණභක්යඛොපි යහොති
ආචාමභක්යඛොපි යහොති පිඤ්ඤාකභක්යඛොපි යහොති තිණභක්යඛොපි යහොති
යගොමයභක්යඛොපියහොති; වනමූලඵලාහායරොපියායපති පවත්තඵලයභොජී. 

‘‘යසො සාණානිපි ධායරති මසාණානිපි ධායරති ඡවදුස්සානිපි ධායරති 
පංසුකූලානිපි ධායරති තිරී ානිපි ධායරති අජිනම්පි ධායරති අජිනක්ඛිපම්පි
ධායරති කුසචීරම්පි ධායරති වාකචීරම්පි ධායරති ඵලකචීරම්පි ධායරති
යකසකම්බලම්පිධායරති වාළකම්බලම්පිධායරතිඋලූකපක්ඛම්පිධායරති; 
යකසමස්සුයලොචයකොපි යහොති යකසමස්සුයලොචනානුයයොගමනුයුත්යතො; 
උබ්භට්ඨයකොපි යහොති ආසනප්පටික්ඛිත්යතො; උක්කුටියකොපි යහොති
උක්කුටිකප්පධානමනුයුත්යතො; කණ් කාපස්සයියකොපි යහොති
කණ් කාපස්සයය යසයයං කප්යපති; සායතතියකම්පි 
උදයකොයරොහනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. ඉති එවරූපං අයනකවිහිතං 
කායස්ස ආතාපනපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො විහරති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො යහොති
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො පරන්තයපො යහොති 
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
ඔරබ්භියකොයහොතිසූකරියකො සාකුණියකොමාගවියකොලුද්යදොමච්ඡඝාතයකො
යචොයරො යචොරඝාතයකො යගොඝාතයකො බන්ධනාගාරියකො, යය වා 
පනඤ්යඤපි යකචි කුරූරකම්මන්තා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
පරන්තයපොයහොති පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච යහොති 
අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග්ගයලො
රාජා වා යහොති ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො, බ්රාහ්මයණො වා යහොති 
මහාසායලො. යසො පුරත්ථියමන නගරස්ස නවං සන්ථාගාරං කාරායපත්වා
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා ඛරාජිනං නිවායසත්වා සප්පියතයලන කායං
අබ්භඤ්ජිත්වා මගවිසායණන පිට්ඨිං කණ්ඩුවමායනො නවං සන්ථාගාරං
පවිසති, සද්ධිං මයහසියා බ්රාහ්මයණන ච පුයරොහියතන. යසො තත්ථ
අනන්තරහිතායභූමියාහරිතුපලිත්තායයසයයංකප්යපති.එකිස්සායගාවියා 
සරූපවච්ඡාය යං එකස්මිං ථයන ඛීරං යහොති යතන රාජා යායපති; යං
දුතියස්මිංථයනඛීරං යහොතියතනමයහසීයායපති; යංතතියස්මිංථයනඛීරං
යහොතියතනබ්රාහ්මයණොපුයරොහියතො යායපති; යංචතුත්ථස්මිංථයන ඛීරං
යහොති යතන අග්ගිං ජහති [ජහන්ති (සී. පී.)]; අවයසයසන වච්ඡයකො
යායපති. යසො එවමාහ – ‘එත්තකා උසභා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, 
එත්තකා වච්ඡතරා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරියයො
හඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, එත්තකාඅජාහඤ්ඤන්තුයඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

183 

පටුන 

උරබ්භා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, (එත්තකා අස්සා හඤ්ඤන්තු
යඤ්ඤත්ථාය,) [( ) නත්ථිසී.සයා.කං.පී.යපොත්ථයකසු] එත්තකා රුක්ඛා
ඡිජ්ජන්තු යූපත්ථාය, එත්තකා දබ්භා ලූයන්තු බරිහිසත්ථායා’ති 
[පරිකම්මත්ථායාති (ක.)]. යයපිස්ස යත යහොන්ති දාසාති වා යපස්සාති වා
කම්මකරාති වා යතපි දණ්ඩතජ්ජිතා භයතජ්ජිතා අස්සුමුඛා රුදමානා
පරිකම්මානි කයරොන්ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො අත්තන්තයපො ච
යහොති අත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො පරන්තයපො ච
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග්ගයලො යනවත්තන්තයපො යහොති
නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න පරන්තයපො න
පරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො? යසො අනත්තන්තයපො අපරන්තයපො
දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො සුඛප්පටිසංයවදී
බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති. ඉධ, භික්ඛයව, තථාගයතො යලොයක 
උප්පජ්ජති අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුගයතො
යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො
භගවා.යසොඉමංයලොකංසයදවකංසමාරකං සබ්රහ්මකංසස්සමණබ්රාහ්මණිං
පජං සයදවමනුස්සං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං
යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකවලපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං පකායසති.තංධම්මං
සුණාතිගහපතිවාගහපතිපුත්යතොවාඅඤ්ඤතරස්මිං වාකුයලපච්චාජායතො.
යසො තං ධම්මං සුත්වා තථාගයත සද්ධං පටිලභති. යසො යතන
සද්ධාපටිලායභන සමන්නාගයතො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සම්බායධො
ඝරාවායසො රජාපයථො, අබ්යභොකායසො පබ්බජ්ජා; නයිදං සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතාඑකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධංසඞ්ඛලිඛිතංබ්රහ්මචරියං
චරිතුං; යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බයජයය’න්ති. යසො අපයරන
සමයයන අප්පං වා යභොගක්ඛන්ධං පහාය, මහන්තං වා යභොගක්ඛන්ධං
පහාය, අප්පං වාඤාතිපරිවට් ංපහාය, මහන්තංවාඤාතිපරිවට් ංපහාය, 
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අගාරස්මා
අනගාරියංපබ්බජති. 

‘‘යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්යනො 
පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති නිහිතදණ්යඩො
නිහිතසත්යථො ලජ්ජී දයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරති.
අදින්නාදානං පහාය අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති දින්නාදායී
දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා විහරති. අබ්රහ්මචරියං
පහාය බ්රහ්මචාරී යහොතිආරාචාරී විරයතො අසද්ධම්මා ගාමධම්මා. මුසාවාදං
පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො 
පච්චයියකොඅවිසංවාදයකොයලොකස්ස.පිසුණංවාචංපහායපිසුණායවාචාය
පටිවිරයතොයහොති, න ඉයතොසුත්වාඅමුත්රඅක්ඛාතාඉයමසංයභදාය, නඅමුත්ර
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වා සුත්වා ඉයමසං අක්ඛාතා අමූසං යභදාය; ඉති භින්නානං වා සන්ධාතා, 
සහිතානං වා අනුප්පදාතා, සමග්ගාරායමො සමග්ගරයතො සමග්ගනන්දී
සමග්ගකරණිං වාචං භාසිතා යහොති. ඵරුසං වාචං පහාය ඵරුසාය වාචාය
පටිවිරයතො යහොති; යා සා වාචා යනලා කණ්ණසුඛා යපමනීයා හදයඞ්ගමා
යපොරී බහුජනකන්තා බහුජනමනාපා තථාරූපිං වාචං භාසිතා යහොති.
සම්ඵප්පලාපං පහාය සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති කාලවාදී භූතවාදී
අත්තවාදී ධම්මවාදී විනයවාදී; නිධානවතිං වාචං භාසිතා යහොති කායලන
සාපයදසංපරියන්තවතිං අත්ථසංහිතං. 

‘‘යසො බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරයතො යහොති. එකභත්තියකො
යහොති රත්තූපරයතො විරයතො විකාලයභොජනා. නච්චගීතවාදිතවිසූකදස්සනා
පටිවිරයතො යහොති. මාලාගන්ධවියලපනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨානා 
පටිවිරයතො යහොති. උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො යහොති.
ජාතරූපරජතපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. ආමකධඤ්ඤපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. ආමකමංසපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. 
ඉත්ථිකුමාරිකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. දාසිදාසපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. අයජළකපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති.
කුක්කු සූකරපටිග්ගහණා පටිවිරයතො යහොති. 
හත්ථිගවාස්සවළවපටිග්ගහණාපටිවිරයතොයහොති.යඛත්තවත්ථුපටිග්ගහණා
පටිවිරයතො යහොති. දූයතයයපහිණගමනානුයයොගා පටිවිරයතො යහොති.
කයවික්කයා පටිවිරයතො යහොති. තුලාකූ කංසකූ මානකූ ා පටිවිරයතො
යහොති. උක්යකො නවඤ්චනනිකතිසාචියයොගා පටිවිරයතො යහොති. 
යඡදනවධබන්ධනවිපරායමොසආයලොපසහසාකාරාපටිවිරයතොයහොති. 

‘‘යසො සන්තුට්යඨො යහොති කායපරිහාරියකන චීවයරන
කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන යයයනව පක්කමති
සමාදායයව පක්කමති. යසයයථාපි නාම පක්ඛී සකුයණො යයන යයයනව 
යඩති, සපත්තභායරොව යඩති; එවයමවං භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
කායපරිහාරියකන චීවයරන කුච්ඡිපරිහාරියකන පිණ්ඩපායතන. යසො යයන 
යයයනව පක්කමති, සමාදායයව පක්කමති. යසො ඉමිනා අරියයන 
සීලක්ඛන්යධනසමන්නාගයතොඅජ්ඣත්තංඅනවජ්ජසුඛංපටිසංයවයදති. 

‘‘යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන ගන්ධං ඝායිත්වා… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග්ගාහීයහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී.යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය
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සංවරං ආපජ්ජති. යසො ඉමිනා අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන සමන්නාගයතො
අජ්ඣත්තංඅබයායසකසුඛංපටිසංයවයදති. 

‘‘යසො අභික්කන්යතපටික්කන්යතසම්පජානකාරීයහොති, ආයලොකියත 
වියලොකියත සම්පජානකාරී යහොති, සමිඤ්ජියත පසාරියත සම්පජානකාරී
යහොති, සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ සම්පජානකාරී යහොති, අසියත පීයත
ඛායියත සායියත සම්පජානකාරී යහොති, උච්චාරපස්සාවකම්යම
සම්පජානකාරී යහොති, ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත
තුණ්හීභායවසම්පජානකාරීයහොති. 

‘‘යසො ඉමිනා ච අරියයන සීලක්ඛන්යධන සමන්නාගයතො, (ඉමාය ච
අරියාය සන්තුට්ඨියාසමන්නාගයතො,) [( ) නත්ථිසී.සයා.යපොත්ථයකසු. ම.
නි. 1.296; ම. නි. 2.13 පස්සිතබ්බං] ඉමිනා ච අරියයන ඉන්ද්රියසංවයරන 
සමන්නාගයතො, ඉමිනා ච අරියයන සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නාගයතො 
[සමන්නාගයතො.යසො(ක.)] විවිත්තංයසනාසනංභජතිඅරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං
පබ්බතංකන්දරංගිරිගුහංසුසානංවනප්පත්ථං අබ්යභොකාසංපලාලපුඤ්ජං. 
යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා
උජංකායං පණිධායපරිමුඛංසතිංඋපට්ඨයපත්වා. යසො අභිජ්ඣංයලොයක
පහාය විගතාභිජ්යඣන යචතසා විහරති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති.
බයාපාදපයදොසං පහාය අබයාපන්නචිත්යතො විහරති
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී, බයාපාදපයදොසාචිත්තංපරියසොයධති.ථිනමිද්ධං
පහාය විගතථිනමිද්යධො විහරති ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, 
ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති. උද්ධච්චකුක්කුච්චං පහාය අනුද්ධයතො
විහරති අජ්ඣත්තං වූපසන්තචිත්යතො, උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං
පරියසොයධති. විචිකිච්ඡං පහාය තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී
කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය චිත්තං පරියසොයධති. යසො ඉයම පඤ්ච
නීවරයණ පහාය යචතයසො උපක්කියලයස පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ 
විවිච්යචවකායමහි…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ්ගයණ
විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණාය…යප.… සත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය…යප.… (යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ
පරියයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත
ආයනඤ්ජප්පත්යත) ආසවානං ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො
‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. ‘ඉයම ආසවා’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං
ආසවනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධගාමිනීපටිපදා’ති
යථාභූතංපජානාති. 
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‘‘තස්ස එවං ජානයතො එවං පස්සයතො කාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, 
භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති; විමුත්තස්මිං 
විමුත්තමිතිඤාණංයහොති. ‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, 
නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග්ගයලො
යනවත්තන්තයපො යහොති නාත්තපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො න
පරන්තයපොනපරපරිතාපනානුයයොගමනුයුත්යතො.යසොන අත්තන්තයපොන
පරන්තයපො දිට්යඨව ධම්යම නිච්ඡායතො නිබ්බුයතො සීතීභූයතො 
සුඛප්පටිසංයවදී බ්රහ්මභූයතන අත්තනා විහරති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො පුග්ගලාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. තණ්හාසුත්තං 

199. භගවාඑතදයවොච–‘‘තණ්හංයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි ජාලිනිං
සරිතං විස ං විසත්තිකං, යාය අයං යලොයකො උද්ධස්යතො පරියයොනද්යධො 
තන්තාකුලකජායතො ගුලාගුණ්ඨිකජායතො [කුලාගුණ්ඨිකජායතො (සී. සයා.
කං.පී.)අ.නි. අට්ඨ.2.4.199] මුඤ්ජපබ්බජභූයතො අපායංදුග්ගතිංවිනිපාතං
සංසාරං නාතිවත්තති. තං සුණාථ, සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භගවයතො පච්චස්යසොසුං. භගවා
එතදයවොච– 

‘‘කතමාචසා, භික්ඛයව, තණ්හාජාලිනීසරිතාවිස ාවිසත්තිකා, යාය
අයං යලොයකො උද්ධස්යතො පරියයොනද්යධො තන්තාකුලකජායතො
ගුලාගුණ්ඨිකජායතො මුඤ්ජපබ්බජභූයතො අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං
නාතිවත්තති? අට්ඨාරස යඛො පනිමානි, භික්ඛයව, තණ්හාවිචරිතානි 
අජ්ඣත්තිකස්සඋපාදාය, අට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිබාහිරස්සඋපාදාය. 

‘‘කතමානි අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාය? 
අස්මීති, භික්ඛයව, සතිඉත්ථස්මීතියහොති, එවංස්මීති [එවමස්මි (සී.), එවස්මි
(සයා. කං. පී.) විභ. 973 පස්සිතබ්බං] යහොති, අඤ්ඤථාස්මීති යහොති, 
අසස්මීතියහොති, සතස්මීතියහොති, සන්තියහොති, ඉත්ථංසන්ති යහොති, එවං
සන්තියහොති, අඤ්ඤථාසන්තියහොති, අපිහං [අපිහ(සී. පී.), අපි(සයා.කං.)] 
සන්තියහොති, අපිහං [අපි(සී. සයා.කං.පී.)] ඉත්ථංසන්තියහොති, අපිහං [අපි
(සී. සයා. කං. පී.)] එවං සන්ති යහොති, අපිහං [අපි (සී. සයා. කං. පී.)] 
අඤ්ඤථාසන්තියහොති, භවිස්සන්තියහොති, ඉත්ථංභවිස්සන්තියහොති, එවං
භවිස්සන්ති යහොති, අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති යහොති. ඉමානි අට්ඨාරස
තණ්හාවිචරිතානිඅජ්ඣත්තිකස්සඋපාදාය. 

‘‘කතමානිඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිබාහිරස්සඋපාදාය? ඉමිනාස්මීති, 
භික්ඛයව, සති ඉමිනා ඉත්ථස්මීති යහොති, ඉමිනා එවංස්මීති යහොති, ඉමිනා
අඤ්ඤථාස්මීති යහොති, ඉමිනා අසස්මීති යහොති, ඉමිනා සතස්මීති යහොති, 
ඉමිනා සන්තියහොති, ඉමිනා ඉත්ථංසන්තියහොති, ඉමිනාඑවංසන්ති යහොති, 
ඉමිනා අඤ්ඤථා සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං
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ඉත්ථං සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං එවං සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං
අඤ්ඤථාසන්තියහොති, ඉමිනා භවිස්සන්තියහොති, ඉමිනාඉත්ථංභවිස්සන්ති
යහොති, ඉමිනාඑවංභවිස්සන්තියහොති, ඉමිනාඅඤ්ඤථාභවිස්සන්තියහොති.
ඉමානිඅට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානිබාහිරස්ස උපාදාය. 

‘‘ඉති අට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානි අජ්ඣත්තිකස්ස උපාදාය, අට්ඨාරස
තණ්හාවිචරිතානි බාහිරස්ස උපාදාය. ඉමානි වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ඡත්තිංස 
තණ්හාවිචරිතානි. ඉති එවරූපානි අතීතානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, 
අනාගතානි ඡත්තිංස තණ්හාවිචරිතානි, පච්චුප්පන්නානි ඡත්තිංස 
තණ්හාවිචරිතානි.එවංඅට්ඨසතංතණ්හාවිචරිතංයහොන්ති. 

‘‘අයං යඛොසා, භික්ඛයව, තණ්හාජාලිනීසරිතා විස ාවිසත්තිකා, යාය
අයං යලොයකො උද්ධස්යතො පරියයොනද්යධො තන්තාකුලකජායතො 
ගුලාගුණ්ඨිකජායතො මුඤ්ජපබ්බජභූයතො අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං සංසාරං 
නාතිවත්තතී’’ති.නවමං. 

10. යපමසුත්තං 

200. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, (යපමානි) [( ) නත්ථිසී.සයා.කං. පී.
යපොත්ථයකසු] ජායන්ති. කතමානි චත්තාරි? යපමා යපමං ජායති, යපමා
යදොයසොජායති, යදොසායපමංජායති, යදොසායදොයසොජායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යපමා යපමං ජායති? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
පුග්ගලස්සඉට්යඨොයහොතිකන්යතොමනායපො.තංපයරඉට්යඨනකන්යතන
මනායපන සමුදාචරන්ති.තස්ස එවංයහොති – ‘යයො යඛොමයායංපුග්ගයලො 
ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො, තං පයර ඉට්යඨන කන්යතන මනායපන
සමුදාචරන්තී’ති. යසො යතසු යපමං ජයනති. එවං යඛො, භික්ඛයව, යපමා
යපමංජායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යපමායදොයසොජායති? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
පුග්ගලස්ස ඉට්යඨො යහොති කන්යතො මනායපො. තං පයර අනිට්යඨන
අකන්යතන අමනායපන සමුදාචරන්ති. තස්ස එවං යහොති – ‘යයො යඛො
මයායං පුග්ගයලො ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො, තං පයර අනිට්යඨන
අකන්යතන අමනායපන සමුදාචරන්තී’ති. යසො යතසු යදොසං ජයනති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, යපමායදොයසොජායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යදොසා යපමං ජායති? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
පුග්ගලස්ස අනිට්යඨො යහොති අකන්යතො අමනායපො. තං පයර අනිට්යඨන
අකන්යතන අමනායපන සමුදාචරන්ති. තස්ස එවං යහොති – ‘යයො යඛො
මයායං පුග්ගයලො අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො, තං පයර අනිට්යඨන
අකන්යතන අමනායපන සමුදාචරන්තී’ති. යසො යතසු යපමං ජයනති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, යදොසායපමංජායති. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, යදොසායදොයසොජායති? ඉධ, භික්ඛයව, පුග්ගයලො 
පුග්ගලස්ස අනිට්යඨො යහොති අකන්යතො අමනායපො. තං පයර ඉට්යඨන 
කන්යතනමනායපනසමුදාචරන්ති.තස්සඑවංයහොති– ‘යයොයඛොමයායං
පුග්ගයලො අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො, තං පයර ඉට්යඨන කන්යතන
මනායපන සමුදාචරන්තී’ති.යසොයතසුයදොසංජයනති.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
යදොසායදොයසොජායති.ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරියපමානිජායන්ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය භික්ඛු විවිච්යචව කායමහි…යප.… පඨමං 
ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, යම්පිස්සයපමායපමංජායතිතම්පිස්සතස්මිං 
සමයයනයහොති, යයොපිස්සයපමායදොයසොජායතියසොපිස්සතස්මිංසමයය
න යහොති, යම්පිස්සයදොසායපමංජායතිතම්පිස්සතස්මිංසමයයනයහොති, 
යයොපිස්සයදොසා යදොයසොජායතියසොපිස්සතස්මිංසමයයනයහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය භික්ඛු විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… 
දුතියංඣානං…යප.…තතියං ඣානං…යප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරති, යම්පිස්ස යපමා යපමං ජායති තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න යහොති, 
යයොපිස්සයපමා යදොයසොජායතියසොපිස්සතස්මිංසමයයනයහොති, යම්පිස්ස
යදොසා යපමං ජායති තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න යහොති, යයොපිස්ස යදොසා
යදොයසොජායතියසොපිස්සතස්මිංසමයයනයහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය භික්ඛු ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, යම්පිස්ස යපමා යපමං ජායති තම්පිස්ස
පහීනං යහොති උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං ආයතිං
අනුප්පාදධම්මං, යයොපිස්සයපමායදොයසො ජායතියසොපිස්සපහීයනොයහොති
උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිං අනුප්පාදධම්යමො, 
යම්පිස්ස යදොසා යපමං ජායති තම්පිස්ස පහීනං යහොති උච්ඡින්නමූලං 
තාලාවත්ථුකතං අනභාවංකතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං, යයොපිස්ස යදොසා
යදොයසොජායතියසොපිස්ස පහීයනොයහොතිඋච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතො
අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු
යනවඋස්යසයනතිනපටියසයනති [න පටිස්යසයනති(සී.පී.)] නධූපායති
නපජ්ජලතින සම්පජ්ඣායති [නඅපජ්ඣායති (සී.), නපජ්ඣායති (සයා.
කං.පී.)]. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඋස්යසයනති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු රූපං
අත්තයතොසමනුපස්සති, රූපවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාරූපං, රූපස්මිං
වා අත්තානං; යවදනංඅත්තයතො සමනුපස්සති, යවදනාවන්තංවා අත්තානං, 
අත්තනි වා යවදනං, යවදනාය වා අත්තානං; සඤ්ඤං අත්තයතො
සමනුපස්සති, සඤ්ඤාවන්තංවාඅත්තානං, අත්තනිවාසඤ්ඤං, සඤ්ඤාය
වා අත්තානං; සඞ්ඛායර අත්තයතො සමනුපස්සති, සඞ්ඛාරවන්තං වා
අත්තානං, අත්තනි වා සඞ්ඛායර, සඞ්ඛායරසු වා අත්තානං; විඤ්ඤාණං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

189 

පටුන 

අත්තයතො සමනුපස්සති, විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා
විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණස්මිං වා අත්තානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
උස්යසයනති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුනඋස්යසයනති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුන
රූපං අත්තයතො සමනුපස්සති, නරූපවන්තං වා අත්තානං, න අත්තනි වා
රූපං, න රූපස්මිං වා අත්තානං; න යවදනං අත්තයතො සමනුපස්සති, න
යවදනාවන්තං වා අත්තානං, න අත්තනි වා යවදනං, න යවදනාය වා
අත්තානං; න සඤ්ඤං අත්තයතො සමනුපස්සති, න සඤ්ඤාවන්තං වා
අත්තානං, නඅත්තනිවාසඤ්ඤං, නසඤ්ඤායවා අත්තානං; නසඞ්ඛායර
අත්තයතො සමනුපස්සති, න සඞ්ඛාරවන්තං වා අත්තානං, න අත්තනි වා
සඞ්ඛායර, න සඞ්ඛායරසු වා අත්තානං; න විඤ්ඤාණං අත්තයතො
සමනුපස්සති, න විඤ්ඤාණවන්තංවාඅත්තානං, නඅත්තනිවාවිඤ්ඤාණං, 
නවිඤ්ඤාණස්මිංවා අත්තානං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුනඋස්යසයනති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පටියසයනති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අක්යකොසන්තං පච්චක්යකොසති, යරොසන්තං පටියරොසති, භණ්ඩන්තං 
පටිභණ්ඩති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුපටියසයනති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු න පටියසයනති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අක්යකොසන්තංන පච්චක්යකොසති, යරොසන්තංන පටියරොසති, භණ්ඩන්තං
නපටිභණ්ඩති.එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුනපටියසයනති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුධූපායති? අස්මීති, භික්ඛයව, සති ඉත්ථස්මීති
යහොති, එවංස්මීතියහොති, අඤ්ඤථාස්මීතියහොති, අසස්මීතියහොති, සතස්මීති
යහොති, සන්ති යහොති, ඉත්ථං සන්ති යහොති, එවං සන්ති යහොති, අඤ්ඤථා
සන්ති යහොති, අපිහංසන්තියහොති, අපිහංඉත්ථංසන්තියහොති, අපිහංඑවං
සන්ති යහොති, අපිහං අඤ්ඤථා සන්ති යහොති, භවිස්සන්ති යහොති, ඉත්ථං
භවිස්සන්ති යහොති, එවං භවිස්සන්ති යහොති, අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති යහොති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධූපායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු න ධූපායති? අස්මීති, භික්ඛයව, අසති
ඉත්ථස්මීති න යහොති, එවංස්මීති න යහොති, අඤ්ඤථාස්මීති න යහොති, 
අසස්මීතිනයහොති, සතස්මීතිනයහොති, සන්තිනයහොති, ඉත්ථංසන්තින
යහොති, එවංසන්තිනයහොති, අඤ්ඤථාසන්තිනයහොති, අපිහංසන්තින
යහොති, අපිහංඉත්ථං සන්ති නයහොති, අපිහංඑවංසන්තිනයහොති, අපිහං
අඤ්ඤථා සන්ති න යහොති, භවිස්සන්ති න යහොති, ඉත්ථං භවිස්සන්ති න
යහොති, එවං භවිස්සන්ති න යහොති, අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති න යහොති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුනධූපායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු පජ්ජලති? ඉමිනා අස්මීති, භික්ඛයව, සති
ඉමිනා ඉත්ථස්මීති යහොති, ඉමිනා එවංස්මීති යහොති, ඉමිනා අඤ්ඤථාස්මීති
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යහොති, ඉමිනා අසස්මීති යහොති, ඉමිනා සතස්මීති යහොති, ඉමිනා සන්ති
යහොති, ඉමිනා ඉත්ථං සන්ති යහොති, ඉමිනා එවං සන්ති යහොති, ඉමිනා
අඤ්ඤථා සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං ඉත්ථං 
සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං එවං සන්ති යහොති, ඉමිනා අපිහං අඤ්ඤථා
සන්තියහොති, ඉමිනා භවිස්සන්තියහොති, ඉමිනාඉත්ථංභවිස්සන්තියහොති, 
ඉමිනා එවං භවිස්සන්ති යහොති, ඉමිනා අඤ්ඤථා භවිස්සන්ති යහොති. එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුපජ්ජලති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු න පජ්ජලති? ඉමිනා අස්මීති, භික්ඛයව, 
අසති ඉමිනා ඉත්ථස්මීති න යහොති, ඉමිනා එවංස්මීති න යහොති, ඉමිනා 
අඤ්ඤථාස්මීතින යහොති, ඉමිනා අසස්මීතින යහොති, ඉමිනා සතස්මීතින
යහොති, ඉමිනා සන්තිනයහොති, ඉමිනාඉත්ථංසන්තිනයහොති, ඉමිනාඑවං
සන්තිනයහොති, ඉමිනා අඤ්ඤථාසන්තිනයහොති, ඉමිනාඅපිහංසන්තින
යහොති, ඉමිනාඅපිහංඉත්ථංසන්තින යහොති, ඉමිනාඅපිහංඑවංසන්තින
යහොති, ඉමිනා අපිහං අඤ්ඤථා සන්ති න යහොති, ඉමිනා භවිස්සන්ති න
යහොති, ඉමිනා ඉත්ථං භවිස්සන්ති න යහොති, ඉමිනා එවං භවිස්සන්ති න 
යහොති, ඉමිනාඅඤ්ඤථාභවිස්සන්තිනයහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
න පජ්ජලති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුසම්පජ්ඣායති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අස්මිමායනො පහීයනො න යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො 
අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සම්පජ්ඣායති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු න සම්පජ්ඣායති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අස්මිමායනො පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො
අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු න
සම්පජ්ඣායතී’’ති.දසමං. 

මහාවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යසොතානුගතංඨානං, භද්දියසාමුගියවප්පසාළ්හාච; 
මල්ලිකඅත්තන්තායපො, තණ්හායපයමනචදසායතති. 

චතුත්ථමහාපණ්ණාසකංසමත්තං. 
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පටුන 

5. පඤ්චමපණ්ණාසකං 

(21) 1. සප්පුරිසවග්යගො 

1. සික්ඛාපදසුත්තං 

201. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං සුණාථ, 
සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛොයතභික්ඛූ
භගවයතොපච්චස්යසොසුං.භගවාඑතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතීයහොති, අදින්නාදායීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදී
යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී යහොති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච පාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත
සමාදයපති; අත්තනා ච අදින්නාදායී යහොති, පරඤ්ච අදින්නාදායන
සමාදයපති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, පරඤ්ච
කායමසුමිච්ඡාචායර සමාදයපති; අත්තනා ච මුසාවාදී යහොති, පරඤ්ච 
මුසාවායද සමාදයපති; අත්තනා ච සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී යහොති, 
පරඤ්ච සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායන සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොඅත්තනාචපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චපාණාතිපාතා
යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්ච අදින්නාදානා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 
මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා
පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියා
සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසනසප්පුරිසතයරො’’ති [පු. ප.
135]. පඨමං. 
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2. අස්සද්ධසුත්තං 

202. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
අස්සද්යධො යහොති, අහිරියකො යහොති, අයනොත්තප්පී යහොති, අප්පස්සුයතො
යහොති, කුසීයතො යහොති, මුට්ඨස්සතියහොති, දුප්පඤ්යඤොයහොති.අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව, අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච අස්සද්යධො යහොති, පරඤ්ච අස්සද්ධියය [අසද්ධාය
(ක.)] සමාදයපති; අත්තනා ච අහිරියකො යහොති, පරඤ්ච අහිරිකතාය
සමාදයපති; අත්තනා ච අයනොත්තප්පී යහොති, පරඤ්ච අයනොත්තප්යප
සමාදයපති; අත්තනා ච අප්පස්සුයතො යහොති, පරඤ්ච අප්පස්සුයත 
සමාදයපති; අත්තනා ච කුසීයතො යහොති, පරඤ්ච යකොසජ්යජ සමාදයපති; 
අත්තනාච මුට්ඨස්සතියහොති, පරඤ්චමුට්ඨස්සච්යච [මුට්ඨසච්යච(සී. සයා.
කං.පී.)] සමාදයපති; අත්තනාචදුප්පඤ්යඤොයහොති, පරඤ්ච දුප්පඤ්ඤතාය
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොසද්යධො
යහොති, හිරිමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, බහුස්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො
යහොති, සතිමායහොති, පඤ්ඤවායහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සද්ධාසම්පදාය
සමාදයපති; අත්තනාචහිරිමායහොති, පරඤ්චහිරිමතාය [හිරිසම්පදාය(ක.)] 
සමාදයපති; අත්තනා ච ඔත්තප්පී යහොති, පරඤ්ච ඔත්තප්යප සමාදයපති; 
අත්තනාචබහුස්සුයතොයහොති, පරඤ්චබාහුසච්යච සමාදයපති; අත්තනාච
ආරද්ධවීරියයො යහොති, පරඤ්ච වීරියාරම්යභ සමාදයපති; අත්තනා ච 
උපට්ඨිතස්සතියහොති, පරඤ්චසතිඋපට්ඨායන [සතිපට්ඨායන(සී. සයා.කං.
පී.)] සමාදයපති; අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච 
පඤ්ඤාසම්පදාය සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසන
සප්පුරිසතයරො’’ති. දුතියං. 

3. සත්තකම්මසුත්තං 

203. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.…. 
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‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
පාණාතිපාතීයහොති, අදින්නාදායීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදී
යහොති, පිසුණවායචොයහොති, ඵරුසවායචොයහොති, සම්ඵප්පලාපීයහොති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච පාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත
සමාදයපති; අත්තනා ච අදින්නාදායී යහොති, පරඤ්ච අදින්නාදායන
සමාදයපති; අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, පරඤ්ච
කායමසුමිච්ඡාචායර සමාදයපති; අත්තනා ච මුසාවාදී යහොති, පරඤ්ච 
මුසාවායද සමාදයපති; අත්තනා ච පිසුණවායචො යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය
වාචායසමාදයපති; අත්තනා චඵරුසවායචො යහොති, පරඤ්චඵරුසායවාචාය
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්ඵප්පලාපී යහොති, පරඤ්ච සම්ඵප්පලායප
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති, පිසුණාය
වාචායපටිවිරයතොයහොති, ඵරුසායවාචාය පටිවිරයතො, යහොති, සම්ඵප්පලාපා
පටිවිරයතොයහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ භික්ඛයව, 
එකච්යචොඅත්තනාචපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා
යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්ච අදින්නාදානා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
මුසාවාදා යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච පිසුණාය වාචාය පටිවිරයතො
යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය වාචාය යවරමණියා සමාදයපති; අත්තනා ච 
ඵරුසාය වාචාය පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච ඵරුසාය වාචාය යවරමණියා
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
සම්ඵප්පලාපායවරමණියාසමාදයපති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසන
සප්පුරිසතයරො’’ති.තතියං. 

4. දසකම්මසුත්තං 

204. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං
සුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතීයහොති, අදින්නාදායීයහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදී
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යහොති, පිසුණවායචො යහොති, ඵරුසවායචො යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති, 
අභිජ්ඣාලු යහොති, බයාපන්නචිත්යතො යහොති, මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච පාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත
සමාදයපති…යප.… අත්තනා ච අභිජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච අභිජ්ඣාය
සමාදයපති; අත්තනා ච බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායද
සමාදයපති, අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… අනභිජ්ඣාලු යහොති, 
අබයාපන්නචිත්යතොයහොති, සම්මාදිට්ඨියකොයහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොඅත්තනාචපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්ච පාණාතිපාතා
යවරමණියා සමාදයපති…යප.… අත්තනා ච අනභිජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච
අනභිජ්ඣාය සමාදයපති; අත්තනා ච අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච
අබයාපායද සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච
සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසන
සප්පුරිසතයරො’’ති.චතුත්ථං. 

5. අට්ඨඞ්ගිකසුත්තං 

205. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං 
සුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො යහොති, මිච්ඡාවායචො යහොති, 
මිච්ඡාකම්මන්යතො යහොති, මිච්ඡාආජීයවො යහොති, මිච්ඡාවායායමො යහොති, 
මිච්ඡාසතියහොති, මිච්ඡාසමාධියහොති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො? ඉධභික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති; අත්තනා චමිච්ඡාසඞ්කප්යපො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාසඞ්කප්යප
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාවායචො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාවාචාය 
සමාදයපති; අත්තනාචමිච්ඡාකම්මන්යතොයහොති, පරඤ්චමිච්ඡාකම්මන්යත
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාආජීයවො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාආජීයව
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාවායායමො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාවායායම
සමාදයපති; අත්තනාච මිච්ඡාසතියහොති, පරඤ්චමිච්ඡාසතියාසමාදයපති; 
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අත්තනා ච මිච්ඡාසමාධි යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාසමාධිම්හි සමාදයපති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසන අසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, සම්මාවායචො යහොති, 
සම්මාකම්මන්යතො යහොති, සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාවායායමො යහොති, 
සම්මාසතියහොති, සම්මාසමාධියහොති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා
සමාදයපති; අත්තනාචසම්මාසඞ්කප්යපොයහොති, පරඤ්ච සම්මාසඞ්කප්යප
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාවායචො යහොති, පරඤ්ච සම්මාවාචාය 
සමාදයපති; අත්තනාචසම්මාකම්මන්යතොයහොති, පරඤ්චසම්මාකම්මන්යත
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාආජීයවො යහොති, පරඤ්ච සම්මාආජීයව
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාවායායමො යහොති, පරඤ්ච සම්මාවායායම
සමාදයපති; අත්තනාචසම්මාසතියහොති, පරඤ්චසම්මාසතියා සමාදයපති; 
අත්තනා ච සම්මාසමාධි යහොති, පරඤ්ච සම්මාසමාධිම්හි සමාදයපති. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසනසප්පුරිසතයරො’’ති.පඤ්චමං. 

6. දසමග්ගසුත්තං 

206. ‘‘අසප්පුරිසඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, අසප්පුරියසන
අසප්පුරිසතරඤ්ච; සප්පුරිසඤ්ච, සප්පුරියසන සප්පුරිසතරඤ්ච. තං 
සුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති …යප.…මිච්ඡාඤාණී යහොති, මිච්ඡාවිමුත්තියහොති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති…යප.… අත්තනාචමිච්ඡාඤාණීයහොති, පරඤ්චමිච්ඡාඤායණ
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාවිමුත්තියා
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, අසප්පුරියසනඅසප්පුරිසතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… සම්මාඤාණී යහොති, සම්මාවිමුත්ති යහොති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා
සමාදයපති…යප.… අත්තනාචසම්මාඤාණීයහොති, පරඤ්චසම්මාඤායණ



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

196 

පටුන 

සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච සම්මාවිමුත්තියා
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සප්පුරියසන සප්පුරිසතයරො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමපාපධම්මසුත්තං 

207. ‘‘පාපඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, පායපන පාපතරඤ්ච; 
කලයාණඤ්ච, කලයායණනකලයාණතරඤ්ච.තං සුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයව, පායපො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපාණාතිපාතී 
යහොති…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පායපො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පායපනපාපතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
අත්තනාචපාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්චපාණාතිපායතසමාදයපති…යප.… 
අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදයපති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, පායපනපාපතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයායණො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, කලයායණො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයායණනකලයාණතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොඅත්තනාචපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චපාණාතිපාතා
යවරමණියා සමාදයපති…යප.…අත්තනාචසම්මාදිට්ඨියකොයහොති, පරඤ්ච
සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කලයායණන
කලයාණතයරො’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියපාපධම්මසුත්තං 

208. ‘‘පාපඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, පායපන පාපතරඤ්ච; 
කලයාණඤ්ච, කලයායණන කලයාණතරඤ්ච. තං සුණාථ, සාධුකං
මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.එවං…යප.…එතදයවොච– 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පායපො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… මිච්ඡාඤාණී යහොති, මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති.
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පායපො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පායපනපාපතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති…යප.…අත්තනාච මිච්ඡාඤාණීයහොති, පරඤ්චමිච්ඡාඤායණ
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාවිමුත්තියා
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පායපනපාපතයරො. 
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‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයායණො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
සම්මාදිට්ඨියකොයහොති …යප.…සම්මාඤාණී යහොති, සම්මාවිමුත්තියහොති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, කලයායණො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයායණනකලයාණතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා
සමාදයපති…යප.… අත්තනාචසම්මාඤාණීයහොති, පරඤ්චසම්මාඤායණ
සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච සම්මාවිමුත්තියා
සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කලයායණන කලයාණතයරො’’ති.
අට්ඨමං. 

9. තතියපාපධම්මසුත්තං 

209. ‘‘පාපධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, පාපධම්යමන 
පාපධම්මතරඤ්ච; කලයාණධම්මඤ්ච, කලයාණධම්යමන 
කලයාණධම්මතරඤ්ච.තංසුණාථ…යප.…. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පාපධම්යමො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතීයහොති…යප.…මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, 
පාපධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පාපධම්යමන පාපධම්මතයරො? ඉධ භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච පාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්ච පාණාතිපායත
සමාදයපති…යප.… අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච
මිච්ඡාදිට්ඨියා සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, පාපධම්යමන
පාපධම්මතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමන කලයාණධම්මතයරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච
පාණාතිපාතා යවරමණියා සමාදයපති…යප.… අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො
යහොති, පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
කලයාණධම්යමන කලයාණධම්මතයරො’’ති.නවමං. 

10. චතුත්ථපාපධම්මසුත්තං 

210. ‘‘පාපධම්මඤ්ච යවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමි, පාපධම්යමන 
පාපධම්මතරඤ්ච; කලයාණධම්මඤ්ච, කලයාණධම්යමන
කලයාණධම්මතරඤ්ච.තං සුණාථ…යප.…. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

198 

පටුන 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පාපධම්යමො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… මිච්ඡාඤාණී යහොති, මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පාපධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පාපධම්යමන පාපධම්මතයරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති…යප.…අත්තනාචමිච්ඡාඤාණීයහොති, පරඤ්චමිච්ඡාඤායණ
සමාදයපති; අත්තනා ච මිච්ඡාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාවිමුත්තියා
සමාදයපති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, පාපධම්යමනපාපධම්මතයරො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමො? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො 
සම්මාදිට්ඨියකො යහොති…යප.… සම්මාඤාණී යහොති, සම්මාවිමුත්ති යහොති.
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමන කලයාණධම්මතයරො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච
සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති…යප.…අත්තනාචසම්මාඤාණීයහොති, පරඤ්ච
සම්මාඤායණ සමාදයපති; අත්තනා ච සම්මාවිමුත්ති යහොති, පරඤ්ච
සම්මාවිමුත්තියා සමාදයපති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, කලයාණධම්යමන 
කලයාණධම්මතයරො’’ති.දසමං. 

සප්පුරිසවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සික්ඛාපදඤ්චඅස්සද්ධං, සත්තකම්මංඅයථොචදසකම්මං; 
අට්ඨඞ්ගිකඤ්චදසමග්ගං, ද්යවපාපධම්මාඅපයරද්යවති. 

(22) 2. පරිසාවග්යගො 

1. පරිසාසුත්තං 

211. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පරිසදූසනා. කතයමචත්තායරො? භික්ඛු, 
භික්ඛයව [ඉධභික්ඛයවභික්ඛු(පී. ක.)], දුස්සීයලොපාපධම්යමොපරිසදූසයනො; 
භික්ඛුනී, භික්ඛයව, දුස්සීලා පාපධම්මා පරිසදූසනා; උපාසයකො, භික්ඛයව, 
දුස්සීයලොපාපධම්යමො පරිසදූසයනො; උපාසිකා, භික්ඛයව, දුස්සීලාපාපධම්මා
පරිසදූසනා.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොපරිසදූසනා. 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, පරිසයසොභනා. කතයම චත්තායරො? භික්ඛු, 
භික්ඛයව, සීලවා කලයාණධම්යමො පරිසයසොභයනො; භික්ඛුනී, භික්ඛයව, 
සීලවතී කලයාණධම්මා පරිසයසොභනා; උපාසයකො, භික්ඛයව, සීලවා
කලයාණධම්යමො පරිසයසොභයනො; උපාසිකා, භික්ඛයව, සීලවතී
කලයාණධම්මා පරිසයසොභනා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො
පරිසයසොභනා’’ති.පඨමං. 
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2. දිට්ඨිසුත්තං 

212. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, 
මයනොදුච්චරියතන, මිච්ඡාදිට්ඨියා –ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහි
සමන්නාගයතො යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග.කතයමහිචතූහි? කායසුචරියතන, වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන, 
සම්මාදිට්ඨියා – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො
යථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංසග්යග’’ති.දුතියං. 

3. අකතඤ්ඤුතාසුත්තං 

213. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, 
මයනොදුච්චරියතන, අකතඤ්ඤුතා අකතයවදිතා 
[අකතඤ්ඤුතාඅකතයවදිතාය(සී.)] – ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග.කතයමහිචතූහි? කායසුචරියතන, වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන, 
කතඤ්ඤුතාකතයවදිතා [කතඤ්ඤුතාකතයවදිතාය (සී.)] – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
සග්යග’’ති.තතියං. 

4. පාණාතිපාතීසුත්තං 

214. …යප.… පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරීයහොති, මුසාවාදීයහොති…යප.…පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො
යහොති, මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති.චතුත්ථං. 

5. පඨමමග්ගසුත්තං 

215. …යප.… මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපො යහොති, 
මිච්ඡාවායචො යහොති, මිච්ඡාකම්මන්යතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො
යහොති, සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, සම්මාවායචො යහොති, සම්මාකම්මන්යතො 
යහොති.පඤ්චමං. 

6. දුතියමග්ගසුත්තං 

216. …යප.…මිච්ඡාආජීයවො යහොති, මිච්ඡාවායායමො යහොති, මිච්ඡාසති
යහොති, මිච්ඡාසමාධි යහොති…යප.… සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාවායායමො
යහොති, සම්මාසතියහොති, සම්මාසමාධියහොති. ඡට්ඨං. 
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7. පඨමයවොහාරපථසුත්තං 

217. …යප.…අදිට්යඨදිට්ඨවාදීයහොති, අසුයතසුතවාදීයහොති, අමුයත
මුතවාදී යහොති, අවිඤ්ඤායත විඤ්ඤාතවාදී යහොති…යප.… අදිට්යඨ
අදිට්ඨවාදී යහොති, අසුයත අසුතවාදී යහොති, අමුයත අමුතවාදී යහොති, 
අවිඤ්ඤායතඅවිඤ්ඤාතවාදීයහොති. සත්තමං. 

8. දුතියයවොහාරපථසුත්තං 

218. …යප.…දිට්යඨඅදිට්ඨවාදීයහොති, සුයතඅසුතවාදීයහොති, මුයත
අමුතවාදී යහොති, විඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදී යහොති…යප.… දිට්යඨ
දිට්ඨවාදී යහොති, සුයත සුතවාදී යහොති, මුයත මුතවාදී යහොති, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතවාදීයහොති.අට්ඨමං. 

9. අහිරිකසුත්තං 

219. …යප.… අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, අහිරියකො යහොති, 
අයනොත්තප්පීයහොති…යප.…සද්යධොයහොති, සීලවායහොති, හිරිමායහොති, 
ඔත්තප්පීයහොති. නවමං. 

10. දුස්සීලසුත්තං 

220. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවංනිරයය.කතයමහිචතූහි? අස්සද්යධොයහොති, දුස්සීයලොයහොති, කුසීයතො
යහොති, දුප්පඤ්යඤො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග. කතයමහි චතූහි? සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, ආරද්ධවීරියයො
යහොති, පඤ්ඤවා යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි 
සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්යග’’ති.දසමං. 

පරිසාවග්යගො [යසොභනවග්යගො )සී.සයා.කං.  පී](. දුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පරිසාදිට්ඨිඅකතඤ්ඤුතා, පාණාතිපාතාපිද්යවමග්ගා; 
ද්යවයවොහාරපථාවුත්තා, අහිරිකංදුප්පඤ්යඤනචාති. 

(23) 3. දුච්චරිතවග්යගො 

1. දුච්චරිතසුත්තං 

221. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, වචීදුච්චරිතානි. කතමානි චත්තාරි? 
මුසාවායදො, පිසුණා වාචා, ඵරුසා වාචා, සම්ඵප්පලායපො – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තාරි වචීදුච්චරිතානි. චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, වචීසුචරිතානි.
කතමානි චත්තාරි? සච්චවාචා, අපිසුණා වාචා, සණ්හා වාචා, මන්තවාචා 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

201 

පටුන 

[මන්තා වාචා (සී. සයා. කං. පී.)] – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
වචීසුචරිතානී’’ති.පඨමං. 

2. දිට්ඨිසුත්තං 

222. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො බායලො අබයත්යතො 
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජො ච විඤ්ඤූනං; බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? 
කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, මයනොදුච්චරියතන, මිච්ඡාදිට්ඨියා –
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොබායලො අබයත්යතො
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජොචවිඤ්ඤූනං, බහුඤ්චඅපුඤ්ඤං පසවති. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො 
සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති
අනනුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? 
කායසුචරියතන, වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන, සම්මාදිට්ඨියා – ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො
සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති 
අනනුවජ්යජොවිඤ්ඤූනං; බහුඤ්චපුඤ්ඤංපසවතී’’ති.දුතියං. 

3. අකතඤ්ඤුතාසුත්තං 

223. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො බායලො අබයත්යතො
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? 
කායදුච්චරියතන, වචීදුච්චරියතන, මයනොදුච්චරියතන, අකතඤ්ඤුතා 
අකතයවදිතා – ඉයමහි…යප.… පණ්ඩියතො… කායසුචරියතන, 
වචීසුචරියතන, මයනොසුචරියතන කතඤ්ඤුතාකතයවදිතා…යප.….තතියං. 

4. පාණාතිපාතීසුත්තං 

224. … පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී
යහොති, මුසාවාදී යහොති…යප.… පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 
මුසාවාදාපටිවිරයතො යහොති…යප.….චතුත්ථං. 

5. පඨමමග්ගසුත්තං 

225. … මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්යපොයහොති, මිච්ඡාවායචො
යහොති, මිච්ඡාකම්මන්යතො යහොති…යප.… සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, 
සම්මාසඞ්කප්යපො යහොති, සම්මාවායචො යහොති, සම්මාකම්මන්යතො
යහොති…යප.….පඤ්චමං. 
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6. දුතියමග්ගසුත්තං 

226. … මිච්ඡාආජීයවො යහොති, මිච්ඡාවායායමො යහොති, මිච්ඡාසතියහොති, 
මිච්ඡාසමාධි යහොති…යප.…සම්මාආජීයවො යහොති, සම්මාවායායමො යහොති, 
සම්මාසතියහොති, සම්මාසමාධියහොති…යප.….ඡට්ඨං. 

7. පඨමයවොහාරපථසුත්තං 

227. … අදිට්යඨ දිට්ඨවාදී යහොති, අසුයත සුතවාදී යහොති, අමුයත
මුතවාදී යහොති, අවිඤ්ඤායත විඤ්ඤාතවාදී යහොති…යප.… අදිට්යඨ 
අදිට්ඨවාදී යහොති, අසුයත අසුතවාදී යහොති, අමුයත අමුතවාදී යහොති, 
අවිඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදීයහොති…යප.….සත්තමං. 

8. දුතියයවොහාරපථසුත්තං 

228. … දිට්යඨ අදිට්ඨවාදී යහොති, සුයත අසුතවාදී යහොති, මුයත 
අමුතවාදී යහොති, විඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදී යහොති…යප.… දිට්යඨ 
දිට්ඨවාදී යහොති, සුයත සුතවාදී යහොති, මුයත මුතවාදී යහොති, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතවාදීයහොති…යප.….අට්ඨමං. 

9. අහිරිකසුත්තං 

229. … අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, අහිරියකො යහොති, 
අයනොත්තප්පීයහොති…යප.…සද්යධොයහොති, සීලවායහොති, හිරිමායහොති, 
ඔත්තප්පී යහොති…යප.….නවමං. 

10. දුප්පඤ්ඤසුත්තං 

230. … අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, කුසීයතො යහොති, 
දුප්පඤ්යඤො යහොති…යප.…සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, ආරද්ධවීරියයො
යහොති, පඤ්ඤවා යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං
අත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
පුඤ්ඤංපසවතී’’ති.දසමං. 

11. කවිසුත්තං 

231. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, කවී.කතයමචත්තායරො? චින්තාකවි, 
සුතකවි, අත්ථකවි, පටිභානකවි–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොකවී’’ති.
එකාදසමං. 

දුච්චරිතවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

දුච්චරිතංදිට්ඨිඅකතඤ්ඤූච, පාණාතිපාතාපිද්යවමග්ගා; 
ද්යවයවොහාරපථාවුත්තා, අහිරිකංදුප්පඤ්ඤකවිනාචාති. 
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(24) 4. කම්මවග්යගො 

1. සංඛිත්තසුත්තං 

232. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; 
අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, 
භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කං [අකණ්හංඅසුක්කං(සී. සයා.පී.)(දී.නි.
3.312; ම. නි. 2.81)] අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිකම්මානිමයාසයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවදිතානී’’ති.පඨමං. 

2. විත්ථාරසුත්තං 

233. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; 
අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො සබයාබජ්ඣං [සබයාපජ්ඣං (සබ්බත්ථ)] කායසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං 
මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. යසො සබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං 
මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣං යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං
සබයාබජ්ඣංයලොකං උපපන්නංසමානංසබයාබජ්ඣාඵස්සාඵුසන්ති.යසො
සබයාබජ්යඣහිඵස්යසහිඵුට්යඨො සමායනොසබයාබජ්ඣංයවදනංයවදියති 
[යවදයති (ක.) අ.නි. 6.63] එකන්තදුක්ඛං, යසයයථාපිසත්තා යනරයිකා.
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං
වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති.
යසො අබයාබජ්ඣංකායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා අබයාබජ්ඣං 
යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං අබයාබජ්ඣං යලොකං උපපන්නං සමානං 
අබයාබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො අබයාබජ්යඣහි ඵස්යසහි ඵුට්යඨො
සමායනො අබයාබජ්ඣං යවදනං යවදියති එකන්තසුඛං, යසයයථාපි යදවා
සුභකිණ්හා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, කම්මංසුක්කංසුක්කවිපාකං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පිවචීසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. යසො
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං 
සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පි යලොකංඋපපන්නංසමානං සබයාබජ්ඣාපි
අබයාබජ්ඣාපි ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො සබයාබජ්යඣහිපි අබයාබජ්යඣහිපි
ඵස්යසහිඵුට්යඨොසමායනොසබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පියවදනං යවදියති
යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං, යසයයථාපි මනුස්සා එකච්යච ච යදවා එකච්යච ච 
විනිපාතිකා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කංඅකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං කම්මං කණ්හං
කණ්හවිපාකං තස්ස පහානාය යා යචතනා, යමිදං [යම්පිදං (සී. සයා. කං.
පී.)] කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං තස්ස පහානාය යා යචතනා, යමිදං 
[යම්පිදං(සී.සයා.කං.පී.)] කම්මංකණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකංතස්ස
පහානාය යා යචතනා – ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිකම්මානිමයාසයංඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වාපයවදිතානී’’ති.දුතියං. 

3. යසොණකායනසුත්තං 

234. අථ යඛො සිඛායමොග්ගල්ලායනො බ්රාහ්මයණො යයන භගවා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො 
සිඛායමොග්ගල්ලායනොබ්රාහ්මයණොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘පුරිමානි, යභොයගොතම, දිවසානිපුරිමතරානියසොණකායයනොමාණයවො
යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං එතදයවොච – ‘සමයණො
යගොතයමො සබ්බකම්මානං අකිරියං පඤ්ඤයපති, සබ්බකම්මානං යඛො පන
අකිරියං පඤ්ඤයපන්යතො උච්යඡදං ආහ යලොකස්ස – කම්මසච්චායං 
[කම්මසච්චායී(ක.)], යභො, යලොයකො කම්මසමාරම්භට්ඨායී’’’ති. 

‘‘දස්සනම්පි යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, යසොණකායනස්ස මාණවස්ස 
නාභිජානාමි; කුයතොපයනවරූයපොකථාසල්ලායපො!චත්තාරිමානි, බ්රාහ්මණ, 
කම්මානිමයා සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි.කතමානිචත්තාරි? 
අත්ථි, බ්රාහ්මණ, කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, බ්රාහ්මණ, කම්මං
සුක්කං සුක්කවිපාකං; අත්ථි, බ්රාහ්මණ, කම්මං කණ්හසුක්කං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

205 

පටුන 

කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, බ්රාහ්මණ, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකංකම්මක්ඛයාය සංවත්තති. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, 
එකච්යචො සබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං 
වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති.
යසොසබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣංවචීසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣං
යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං සබයාබජ්ඣං යලොකං උපපන්නං සමානං
සබයාබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො සබයාබජ්යඣහි ඵස්යසහි ඵුට්යඨො
සමායනොසබයාබජ්ඣංයවදනංයවදියති එකන්තදුක්ඛං, යසයයථාපිසත්තා
යනරයිකා.ඉදංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, කම්මං කණ්හංකණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, බ්රාහ්මණ, 
එකච්යචො අබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං
වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති.
යසො අබයාබජ්ඣංකායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං වචීසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛරිත්වා, අබයාබජ්ඣං මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා අබයාබජ්ඣං
යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං අබයාබජ්ඣං යලොකං උපපන්නං සමානං
අබයාබජ්ඣා ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො අබයාබජ්යඣහි ඵස්යසහි ඵුට්යඨො
සමායනො අබයාබජ්ඣං යවදනං යවදියති එකන්තසුඛං, යසයයථාපි යදවා
සුභකිණ්හා.ඉදංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, කම්මං සුක්කංසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
බ්රාහ්මණ, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොති, සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පිවචීසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛයරොති, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති. යසො
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි වචීසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, 
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි මයනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා
සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි යලොකං උපපජ්ජති. තයමනං
සබයාබජ්ඣම්පිඅබයාබජ්ඣම්පියලොකං උපපන්නංසමානංසබයාබජ්ඣාපි
අබයාබජ්ඣාපි ඵස්සා ඵුසන්ති. යසො සබයාබජ්යඣහිපි අබයාබජ්යඣහිපි
ඵස්යසහිඵුට්යඨොසමායනොසබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පියවදනංයවදියති
යවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං, යසයයථාපි මනුස්සා එකච්යච ච යදවා එකච්යච ච
විනිපාතිකා. ඉදං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, කම්මං කණ්හසුක්කං 
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, බ්රාහ්මණ, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? තත්ර, බ්රාහ්මණ, යමිදං කම්මං කණ්හං
කණ්හවිපාකං තස්ස පහානාය යා යචතනා, යමිදං කම්මං සුක්කං
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සුක්කවිපාකං තස්ස පහානාය යා යචතනා, යමිදං කම්මං කණ්හසුක්කං
කණ්හසුක්කවිපාකංතස්ස පහානාය යා යචතනා – ඉදං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, 
කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති.
ඉමානියඛො, බ්රාහ්මණ, චත්තාරිකම්මානිමයා සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
පයවදිතානී’’ති.තතියං. 

4. පඨමසික්ඛාපදසුත්තං 

235. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; 
අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හං කණ්හවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී 
යහොති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, අදින්නාදානාපටිවිරයතොයහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
කම්මංසුක්කං සුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොති…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං 
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කංඅකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං කම්මං කණ්හං
කණ්හවිපාකං…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිකම්මානිමයාසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා පයවදිතානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියසික්ඛාපදසුත්තං 

236. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; 
අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචනමාතා [එකච්යචොමාතරං (ක.)] ජීවිතායවොයරොපිතායහොති, පිතා 
[පිතරං (ක.)] ජීවිතා යවොයරොපියතො [යවොයරොපිතා (ක.)] යහොති, අරහං 
[අරහන්තං (ක.)] ජීවිතා යවොයරොපියතො [යවොයරොපිතා (ක.)] යහොති, 
තථාගතස්ස දුට්යඨන චිත්යතන යලොහිතං උප්පාදිතං [උප්පාදිතා (ක.)] 
යහොති, සඞ්යඝො භින්යනො යහොති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හං 
කණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපාණාතිපාතාපටිවිරයතොයහොති, අදින්නාදානාපටිවිරයතොයහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරාපටිවිරයතොයහොති, මුසාවාදාපටිවිරයතොයහොති, පිසුණාය
වාචායපටිවිරයතො යහොති, ඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, සම්ඵප්පලාපා
පටිවිරයතො යහොති, අනභිජ්ඣාලු යහොති, අබයාපන්නචිත්යතො යහොති, 
සම්මාදිට්ඨි [සම්මාදිට්ඨියකො(සී. සයා.කං.)] යහොති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, 
කම්මංසුක්කං සුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොති…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං 
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කංඅකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? තත්ර, භික්ඛයව, යමිදං කම්මං කණ්හං
කණ්හවිපාකං…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං
අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය සංවත්තති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිකම්මානිමයාසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා පයවදිතානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. අරියමග්ගසුත්තං 

237. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. කතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං; අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං; 
අත්ථි, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං කණ්හසුක්කවිපාකං; අත්ථි, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොසබයාබජ්ඣං කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති…යප.…ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, කම්මංකණ්හංකණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අබයාබජ්ඣංකායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති…යප.…ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, කම්මංසුක්කංසුක්කවිපාකං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං 
අභිසඞ්ඛයරොති…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං 
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කංඅකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාපයවදිතානී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. යබොජ්ඣඞ්ගසුත්තං 

238. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කම්මානි…යප.… කණ්හං 
කණ්හවිපාකං…යප.… ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣං
කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං
කණ්හං කණ්හවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මං සුක්කං සුක්කවිපාකං? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අබයාබජ්ඣංකායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛයරොති…යප.…ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, කම්මංසුක්කංසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංකණ්හසුක්කංකණ්හසුක්කවිපාකං? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි කායසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛයරොති…යප.… ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, කම්මං කණ්හසුක්කං
කණ්හසුක්කවිපාකං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, කම්මංඅකණ්හඅසුක්කංඅකණ්හඅසුක්කවිපාකං 
කම්මක්ඛයාය සංවත්තති? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, 
සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො, උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො – ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, කම්මං අකණ්හඅසුක්කං අකණ්හඅසුක්කවිපාකං කම්මක්ඛයාය
සංවත්තති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි කම්මානි මයා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාපයවදිතානී’’ති.සත්තමං. 

8. සාවජ්ජසුත්තං 

239. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? සාවජ්යජන කායකම්යමන, සාවජ්යජන
වචීකම්යමන, සාවජ්යජන මයනොකම්යමන, සාවජ්ජාය දිට්ඨියා – ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
නිරයය. 
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‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග. කතයමහි චතූහි? අනවජ්යජන කායකම්යමන, අනවජ්යජන
වචීකම්යමන, අනවජ්යජන මයනොකම්යමන, අනවජ්ජාය දිට්ඨියා – ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතො යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
සග්යග’’ති.අට්ඨමං. 

9. අබයාබජ්ඣසුත්තං 

240. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? සබයාබජ්යඣන කායකම්යමන, 
සබයාබජ්යඣන වචීකම්යමන, සබයාබජ්යඣන මයනොකම්යමන, 
සබයාබජ්ඣාය දිට්ඨියා – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං
සග්යග. කතයමහි චතූහි? අබයාබජ්යඣන කායකම්යමන, අබයාබජ්යඣන
වචීකම්යමන, අබයාබජ්යඣන මයනොකම්යමන, අබයාබජ්ඣාය දිට්ඨියා –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො යථාභතං
නික්ඛිත්යතො එවංසග්යග’’ති.නවමං. 

10. සමණසුත්තං 

241. ‘‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, (පඨයමො) සමයණො, ඉධ දුතියයො සමයණො, 
ඉධ තතියයො සමයණො, ඉධ චතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා පරප්පවාදා
සමයණහිඅඤ්යඤහී’ති [සමයණහිඅඤ්යඤති(සී.පී.ක.)එත්ථඅඤ්යඤහීති
සකාය පටිඤ්ඤාය සච්චාභිඤ්යඤහීතිඅත්යථො යවදිතබ්යබො. දී.නි. 2.214; 
ම.නි.1.140] – එවයමතං, භික්ඛයව, සම්මාසීහනාදංනදථ. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, පඨයමො සමයණො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
තිණ්ණං සංයයොජනානංපරික්ඛයායසොතාපන්යනොයහොතිඅවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්යබොධිපරායයණො.අයං, භික්ඛයව, පඨයමොසමයණො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, දුතියයො සමයණො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
තිණ්ණංසංයයොජනානංපරික්ඛයාරාගයදොසයමොහානංතනුත්තාසකදාගාමී 
යහොති, සකියදව ඉමං යලොකං ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කයරොති. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො සමයණො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, තතියයො සමයණො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොති
තත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා යලොකා. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොසමයණො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයව, චතුත්යථො සමයණො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
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සයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො 
සමයණො. 

‘‘‘ඉයධව, භික්ඛයව, පඨයමො සමයණො, ඉධ දුතියයො සමයණො, ඉධ
තතියයො සමයණො, ඉධචතුත්යථො සමයණො; සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි
අඤ්යඤහී’ති– එවයමතං, භික්ඛයව, සම්මාසීහනාදංනදථා’’ති.දසමං. 

11. සප්පුරිසානිසංසසුත්තං 

242. ‘‘සප්පුරිසං, භික්ඛයව, නිස්සාය චත්තායරොආනිසංසාපාටිකඞ්ඛා.
කතයමචත්තායරො? අරියයනසීයලනවඩ්ඪති, අරියයනසමාධිනා වඩ්ඪති, 
අරියායපඤ්ඤායවඩ්ඪති, අරියායවිමුත්තියාවඩ්ඪති–සප්පුරිසං, භික්ඛයව, 
නිස්සායඉයමචත්තායරොආනිසංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති.එකාදසමං. 

කම්මවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

සංඛිත්තවිත්ථාරයසොණකායන, 
සික්ඛාපදංඅරියමග්යගොයබොජ්ඣඞ්ගං; 
සාවජ්ජඤ්යචවඅබයාබජ්ඣං, 
සමයණොචසප්පුරිසානිසංයසොති. 

(25) 5. ආපත්තිභ වග්යගො 

1. සඞ්ඝයභදකසුත්තං 

243. එකං සමයංභගවා යකොසම්බියංවිහරතියඝොසිතාරායම.අථයඛො
ආයස්මාආනන්යදොයයනභගවායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං
ආනන්දං භගවා එතදයවොච – ‘‘අපි නු තං, ආනන්ද, අධිකරණං
වූපසන්ත’’න්ති? ‘‘කුයතො තං, භන්යත, අධිකරණං වූපසමිස්සති 
[වූපසම්මිස්සති (?)]! ආයස්මයතො, භන්යත, අනුරුද්ධස්ස බාහියයො නාම 
සද්ධිවිහාරියකොයකවලකප්පංසඞ්ඝයභදායඨියතො.තත්රායස්මා අනුරුද්යධො
න එකවාචිකම්පිභණිතබ්බංමඤ්ඤතී’’ති. 

‘‘කදා පනානන්ද, අනුරුද්යධො සඞ්ඝමජ්යඣ අධිකරයණසු 
[අධිකරයණසු යතසු (ක.)] යවොයුඤ්ජති! නනු, ආනන්ද, යානි කානිචි 
අධිකරණානි උප්පජ්ජන්ති, සබ්බානි තානි තුම්යහ යචව වූපසයමථ 
සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාච. 

‘‘චත්තායරොයම, ආනන්ද, අත්ථවයස සම්පස්සමායනො පාපභික්ඛු 
සඞ්ඝයභයදනනන්දති.කතයමචත්තායරො? ඉධානන්ද, පාපභික්ඛුදුස්සීයලො
යහොති පාපධම්යමො අසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො
අස්සමයණොසමණපටිඤ්යඤොඅබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොඅන්යතොපූති 
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අවස්සුයතො කසම්බුජායතො. තස්ස එවං යහොති – ‘සයච යඛො මං භික්ඛූ
ජානිස්සන්ති – දුස්සීයලො පාපධම්යමො අසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො
පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො අස්සමයණො සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී 
බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූතිඅවස්සුයතොකසම්බුජායතොති, සමග්ගාමං
සන්තා නායසස්සන්ති; වග්ගා පනමංනනායසස්සන්තී’ති. ඉදං, ආනන්ද, 
පඨමංඅත්ථවසං සම්පස්සමායනොපාපභික්ඛුසඞ්ඝයභයදනනන්දති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, පාපභික්ඛු මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, 
අන්තග්ගාහිකායදිට්ඨියාසමන්නාගයතො.තස්සඑවංයහොති–‘සයචයඛොමං
භික්ඛූ ජානිස්සන්ති – මිච්ඡාදිට්ඨියකො අන්තග්ගාහිකාය දිට්ඨියා 
සමන්නාගයතොති, සමග්ගා මං සන්තා නායසස්සන්ති; වග්ගා පන මං න
නායසස්සන්තී’ති. ඉදං, ආනන්ද, දුතියංඅත්ථවසංසම්පස්සමායනොපාපභික්ඛු
සඞ්ඝයභයදනනන්දති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, පාපභික්ඛු මිච්ඡාආජීයවොයහොති, මිච්ඡාආජීයවන 
ජීවිකං [ජීවිතං(සයා.කං.පී.ක.)] කප්යපති.තස්සඑවංයහොති–‘සයච යඛො
මංභික්ඛූජානිස්සන්ති–මිච්ඡාආජීයවොමිච්ඡාආජීයවනජීවිකංකප්යපතීති, 
සමග්ගාමංසන්තානායසස්සන්ති; වග්ගාපනමංනනායසස්සන්තී’ති.ඉදං, 
ආනන්ද, තතියං අත්ථවසං සම්පස්සමායනො පාපභික්ඛු සඞ්ඝයභයදන
නන්දති. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ද, පාපභික්ඛු ලාභකායමො යහොති සක්කාරකායමො 
අනවඤ්ඤත්තිකායමො. තස්ස එවං යහොති – ‘සයච යඛො මං භික්ඛූ
ජානිස්සන්ති – ලාභකායමො සක්කාරකායමො අනවඤ්ඤත්තිකායමොති, 
සමග්ගා මං සන්තා න සක්කරිස්සන්ති න ගරුං කරිස්සන්ති න
මායනස්සන්ති න පූයජස්සන්ති; වග්ගා පන මං සක්කරිස්සන්ති ගරුං 
කරිස්සන්ති මායනස්සන්ති පූයජස්සන්තී’ති. ඉදං, ආනන්ද, චතුත්ථං
අත්ථවසං සම්පස්සමායනො පාපභික්ඛු සඞ්ඝයභයදන නන්දති. ඉයම යඛො, 
ආනන්ද, චත්තායරො අත්ථවයස සම්පස්සමායනො පාපභික්ඛු සඞ්ඝයභයදන
නන්දතී’’ති.පඨමං. 

2. ආපත්තිභයසුත්තං 

244. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, ආපත්තිභයානි. කතමානි චත්තාරි? 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, යචොරං ආගුචාරිං ගයහත්වා රඤ්යඤො දස්යසයයං – 
‘අයං යත, යදව, යචොයරො ආගුචාරී. ඉමස්ස යදයවො දණ්ඩං පයණතූ’ති.
තයමනං රාජා එවං වයදයය – ‘ගච්ඡථ, යභො, ඉමං පුරිසං දළ්හාය රජ්ජයා
පච්ඡාබාහං ගාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන
පණයවනරථිකායරථිකං සිඞ්ඝා යකනසිඞ්ඝා කංපරියනත්වාදක්ඛියණන
ද්වායරනනික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතො නගරස්ස සීසං ඡින්දථා’ති. තයමනං
රඤ්යඤො පුරිසා දළ්හාය රජ්ජයා පච්ඡාබාහං ගාළ්හබන්ධනං බන්ධිත්වා
ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝා යකන
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සිඞ්ඝා කං පරියනත්වා දක්ඛියණන ද්වායරනනික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතො
නගරස්සසීසංඡින්යදයයං.තත්රඤ්ඤතරස්ස ථලට්ඨස්සපුරිසස්සඑවමස්ස–
‘පාපකංවත, යභො, අයංපුරියසොකම්මංඅකාසිගාරය්හං සීසච්යඡජ්ජං.යත්රහි
නාමරඤ්යඤොපුරිසාදළ්හායරජ්ජයාපච්ඡාබාහං ගාළ්හබන්ධනංබන්ධිත්වා
ඛුරමුණ්ඩං කරිත්වා ඛරස්සයරන පණයවන රථිකාය රථිකං සිඞ්ඝා යකන
සිඞ්ඝා කං පරියනත්වා දක්ඛියණන ද්වායරන නික්ඛායමත්වා දක්ඛිණයතො
නගරස්ස සීසං ඡින්දිස්සන්ති! යසො වතස්සාහං [යසො වතස්සායං (සී.)] 
එවරූපංපාපකම්මං [පාපංකම්මං(සී.පී.)] නකයරයයං [නකයරයය (සී.)දී.
නි. 1.183 පාළියා තදට්ඨකථාය ච සංසන්යදතබ්බං] ගාරය්හං 
සීසච්යඡජ්ජ’න්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා 
භික්ඛුනියා වා එවං තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොති පාරාජියකසු
ධම්යමසු. තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – අනාපන්යනො වා පාරාජිකං ධම්මං න
ආපජ්ජිස්සති, ආපන්යනොවා පාරාජිකංධම්මංයථාධම්මංපටිකරිස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොකාළවත්ථං [කාළකංවත්ථං (සී.සයා.
කං. පී.)] පරිධාය යකයස පකිරිත්වා මුසලං ඛන්යධ ආයරොයපත්වා
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වයදයය – ‘අහං, භන්යත, පාපකම්මං
අකාසිංගාරය්හංයමොසල්ලං, යයනයමආයස්මන්යතොඅත්තමනායහොන්ති
තං කයරොමී’ති. තත්රඤ්ඤතරස්ස ථලට්ඨස්ස පුරිසස්ස එවමස්ස – ‘පාපකං
වත, යභො, අයං පුරියසො කම්මං අකාසි ගාරය්හං යමොසල්ලං. යත්ර හි නාම
කාළවත්ථං පරිධාය යකයස පකිරිත්වා මුසලං ඛන්යධ ආයරොයපත්වා
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වක්ඛති – ‘අහං, භන්යත, පාපකම්මං
අකාසිංගාරය්හංයමොසල්ලං, යයනයමආයස්මන්යතො අත්තමනායහොන්ති
තංකයරොමීති. යසො වතස්සාහං එවරූපං පාපකම්මංනකයරයයං ගාරය්හං
යමොසල්ල’න්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා
භික්ඛුනියාවාඑවංතිබ්බාභයසඤ්ඤාපච්චුපට්ඨිතායහොති සඞ්ඝාදියසයසසු
ධම්යමසු, තස්යසතංපාටිකඞ්ඛං–අනාපන්යනොවාසඞ්ඝාදියසසංධම්මං න
ආපජ්ජිස්සති, ආපන්යනොවාසඞ්ඝාදියසසංධම්මංයථාධම්මංපටිකරිස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසොකාළවත්ථංපරිධායයකයස පකිරිත්වා
භස්මපු ං [අස්සපු ං (සී. සයා. කං. පී.)] ඛන්යධ ආයරොයපත්වා
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වයදයය – ‘අහං, භන්යත, පාපකම්මං 
අකාසිං ගාරය්හං භස්මපු ං. යයන යමආයස්මන්යතො අත්තමනා යහොන්ති
තං කයරොමී’ති. තත්රඤ්ඤතරස්ස ථලට්ඨස්ස පුරිසස්ස එවමස්ස – ‘පාපකං
වත, යභො, අයං පුරියසො කම්මං අකාසි ගාරය්හං භස්මපු ං. යත්ර හි නාම
කාළවත්ථං පරිධාය යකයස පකිරිත්වා භස්මපු ං ඛන්යධ ආයරොයපත්වා
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වක්ඛති – අහං, භන්යත, පාපකම්මං
අකාසිං ගාරය්හං භස්මපු ං; යයන යමආයස්මන්යතො අත්තමනා යහොන්ති
තං කයරොමීති. යසො වතස්සාහං එවරූපං පාපකම්මංනකයරයයං ගාරය්හං 
භස්මපු ’න්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා
භික්ඛුනියා වා එවං තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොති පාචිත්තියයසු 
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ධම්යමසු, තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – අනාපන්යනො වා පාචිත්තියං ධම්මං න
ආපජ්ජිස්සති, ආපන්යනොවාපාචිත්තියංධම්මංයථාධම්මං පටිකරිස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො කාළවත්ථං පරිධායයකයසපකිරිත්වා
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වයදයය – ‘අහං, භන්යත, පාපකම්මං
අකාසිංගාරය්හංඋපවජ්ජං.යයනයමආයස්මන්යතොඅත්තමනායහොන්තිතං 
කයරොමී’ති.තත්රඤ්ඤතරස්සථලට්ඨස්සපුරිසස්සඑවමස්ස – ‘පාපකංවත, 
යභො, අයං පුරියසොකම්මංඅකාසිගාරය්හංඋපවජ්ජං.යත්රහිනාමකාළවත්ථං
පරිධාය යකයස පකිරිත්වා මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං වක්ඛති –
අහං, භන්යත, පාපකම්මං අකාසිං ගාරය්හං උපවජ්ජං; යයන යම
ආයස්මන්යතොඅත්තමනායහොන්ති තංකයරොමීති.යසොවතස්සාහංඑවරූපං
පාපකම්මංනකයරයයංගාරය්හංඋපවජ්ජ’න්ති. එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
යස්ස කස්සචි භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා එවං තිබ්බා භයසඤ්ඤා
පච්චුපට්ඨිතා යහොති පාටියදසනීයයසු ධම්යමසු, තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – 
අනාපන්යනො වා පාටියදසනීයං ධම්මං න ආපජ්ජිස්සති, ආපන්යනො වා
පාටියදසනීයං ධම්මං යථාධම්මං පටිකරිස්සති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තාරිආපත්තිභයානී’’ති. දුතියං. 

3. සික්ඛානිසංසසුත්තං 

245. ‘‘සික්ඛානිසංසමිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති පඤ්ඤුත්තරං
විමුත්තිසාරං සතාධිපයතයයං. කථඤ්ච, භික්ඛයව, සික්ඛානිසංසං යහොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, මයා සාවකානං ආභිසමාචාරිකා සික්ඛා පඤ්ඤත්තා
අප්පසන්නානං පසාදාය පසන්නානං භියයයොභාවාය. යථා යථා, භික්ඛයව, 
මයාසාවකානංආභිසමාචාරිකාසික්ඛා පඤ්ඤත්තාඅප්පසන්නානංපසාදාය
පසන්නානං භියයයොභාවාය තථා තථා යසො තස්සා සික්ඛාය අඛණ්ඩකාරී
යහොති අච්ඡිද්දකාරී අසබලකාරී අකම්මාසකාරී, සමාදාය සික්ඛති
සික්ඛාපයදසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මයා සාවකානං ආදිබ්රහ්මචරියිකා සික්ඛා 
පඤ්ඤත්තා සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. යථා යථා, භික්ඛයව, මයා
සාවකානං ආදිබ්රහ්මචරියිකා සික්ඛා පඤ්ඤත්තා සබ්බයසො සම්මා
දුක්ඛක්ඛයාය තථා තථා යසො තස්සා සික්ඛාය අඛණ්ඩකාරී යහොති 
අච්ඡිද්දකාරී අසබලකාරීඅකම්මාසකාරී, සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු.එවං
යඛො, භික්ඛයව, සික්ඛානිසංසංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤුත්තරං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, මයා 
සාවකානං ධම්මා යදසිතා සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. යථා යථා, 
භික්ඛයව, මයා සාවකානං ධම්මා යදසිතා සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය
තථා තථාස්ස යත ධම්මා පඤ්ඤාය සමයවක්ඛිතා යහොන්ති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ඤුත්තරංයහොති. 
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පටුන 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, විමුත්තිසාරං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, මයා
සාවකානං ධම්මා යදසිතා සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය. යථා යථා, 
භික්ඛයව, මයා සාවකානං ධම්මා යදසිතා සබ්බයසො සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය
තථාතථාස්ස යත ධම්මා විමුත්තියා ඵුසිතා යහොන්ති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
විමුත්තිසාරංයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, සතාධිපයතයයං යහොති? ‘ඉති අපරිපූරං වා 
ආභිසමාචාරිකං සික්ඛං පරිපූයරස්සාමි, පරිපූරං වා ආභිසමාචාරිකං සික්ඛං
තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග්ගයහස්සාමී’ති – අජ්ඣත්තංයයව සති
සූපට්ඨිතායහොති.‘ඉතිඅපරිපූරං වාආදිබ්රහ්මචරියිකංසික්ඛංපරිපූයරස්සාමි, 
පරිපූරං වා ආදිබ්රහ්මචරියිකං සික්ඛං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය
අනුග්ගයහස්සාමී’ති – අජ්ඣත්තංයයව සති සූපට්ඨිතා යහොති. ‘ඉති
අසමයවක්ඛිතං වා ධම්මං පඤ්ඤාය සමයවක්ඛිස්සාමි, සමයවක්ඛිතං වා
ධම්මං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග්ගයහස්සාමී’ති – අජ්ඣත්තංයයව සති
සූපට්ඨිතා යහොති. ‘ඉති අඵුසිතං වා ධම්මං විමුත්තියා ඵුසිස්සාමි, ඵුසිතං වා 
ධම්මං තත්ථ තත්ථ පඤ්ඤාය අනුග්ගයහස්සාමී’ති – අජ්ඣත්තංයයව සති
සූපට්ඨිතා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, සතාධිපයතයයං යහොති.
‘සික්ඛානිසංසමිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියංවුස්සතිපඤ්ඤුත්තරංවිමුත්තිසාරං
සතාධිපයතයය’න්ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච වුත්ත’’න්ති.
තතියං. 

4. යසයයාසුත්තං 

246. ‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, යසයයා. කතමා චතස්යසො? 
යපතයසයයා, කාමයභොගියසයයා, සීහයසයයා, තථාගතයසයයා. කතමා ච, 
භික්ඛයව, යපතයසයයා? යයභුයයයන, භික්ඛයව, යපතාඋත්තානා යසන්ති; 
අයංවුච්චති, භික්ඛයව, යපතයසයයා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, කාමයභොගියසයයා? යයභුයයයන, භික්ඛයව, 
කාමයභොගී වායමන පස්යසන යසන්ති; අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
කාමයභොගියසයයා. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සීහයසයයා? සීයහො, භික්ඛයව, මිගරාජා
දක්ඛියණන පස්යසන යසයයං කප්යපති, පායද පාදං අච්චාධාය, 
අන්තරසත්ථිම්හි නඞ්ගුට්ඨං අනුපක්ඛිපිත්වා. යසො පටිබුජ්ඣිත්වා පුරිමං
කායං අබ්භුන්නායමත්වා පච්ඡිමං කායං අනුවියලොයකති. සයච, භික්ඛයව, 
සීයහො මිගරාජා කිඤ්චි පස්සති කායස්ස වික්ඛිත්තං වා විස ං වා, යතන, 
භික්ඛයව, සීයහොමිගරාජා අනත්තමයනොයහොති.සයචපන, භික්ඛයව, සීයහො
මිගරාජා න කිඤ්චි පස්සති කායස්ස වික්ඛිත්තං වා විස ං වා, යතන, 
භික්ඛයව, සීයහො මිගරාජා අත්තමයනො යහොති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සීහයසයයා. 
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‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, තථාගතයසයයා? ඉධ, භික්ඛයව, තථාගයතො 
විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, තථාගතයසයයා. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො
යසයයා’’ති.චතුත්ථං. 

5. ථූපාරහසුත්තං 

247. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ථූපාරහා. කතයම චත්තායරො? 
තථාගයතො අරහංසම්මාසම්බුද්යධොථූපාරයහො, පච්යචකබුද්යධොථූපාරයහො, 
තථාගතසාවයකො ථූපාරයහො, රාජා චක්කවත්තී ථූපාරයහො – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරොථූපාරහා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඤ්ඤාවුද්ධිසුත්තං 

248. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා පඤ්ඤාවුද්ධියා සංවත්තන්ති.
කතයම චත්තායරො? සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මසවනං, 
යයොනියසොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොධම්මා පඤ්ඤාවුද්ධියාසංවත්තන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. බහුකාරසුත්තං 

249. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා මනුස්සභූතස්ස බහුකාරා
යහොන්ති. කතයම චත්තායරො? සප්පුරිසසංයසයවො, සද්ධම්මසවනං, 
යයොනියසොමනසිකායරො, ධම්මානුධම්මප්පටිපත්ති – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරොධම්මාමනුස්සභූතස්සබහුකාරායහොන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. පඨමයවොහාරසුත්තං 

250. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අනරියයවොහාරා.කතයමචත්තායරො? 
අදිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, අසුයත සුතවාදිතා, අමුයත මුතවාදිතා, අවිඤ්ඤායත 
විඤ්ඤාතවාදිතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අනරියයවොහාරා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. දුතියයවොහාරසුත්තං 

251. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අරියයවොහාරා. කතයම චත්තායරො? 
අදිට්යඨ අදිට්ඨවාදිතා, අසුයත අසුතවාදිතා, අමුයත අමුතවාදිතා, 
අවිඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදිතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො 
අරියයවොහාරා’’ති.නවමං. 

10. තතියයවොහාරසුත්තං 

252. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අනරියයවොහාරා.කතයමචත්තායරො? 
දිට්යඨ අදිට්ඨවාදිතා, සුයත අසුතවාදිතා, මුයත අමුතවාදිතා, විඤ්ඤායත
අවිඤ්ඤාතවාදිතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අනරියයවොහාරා’’ති. 
දසමං. 
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11. චතුත්ථයවොහාරසුත්තං 

253. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, අරියයවොහාරා. කතයම චත්තායරො? 
දිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, සුයත සුතවාදිතා, මුයත මුතවාදිතා, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතවාදිතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, චත්තායරො අරියයවොහාරා’’ති.
එකාදසමං. 

ආපත්තිභයවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යභදආපත්ති සික්ඛාච, යසයයාථූපාරයහන ච; 
පඤ්ඤාවුද්ධිබහුකාරා, යවොහාරාචතුයරොඨිතාති. 

පඤ්චමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

(26) 6. අභිඤ්ඤාවග්යගො 

1. අභිඤ්ඤාසුත්තං 

254. ‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, ධම්මා. කතයම චත්තායරො? අත්ථි, 
භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා; අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤා
පහාතබ්බා; අත්ථි, භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤාභායවතබ්බා; අත්ථි, භික්ඛයව, 
ධම්මාඅභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා? 
පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා [පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධාතිස්ස වචනීයං (ක.)] – ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤා පරිඤ්යඤයයා. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා පහාතබ්බා? අවිජ්ජා ච 
භවතණ්හාච–ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤාපහාතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා භායවතබ්බා? සමයථො ච 
විපස්සනාච–ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මාඅභිඤ්ඤාභායවතබ්බා. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා? විජ්ජා ච 
විමුත්ති ච – ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ධම්මා අභිඤ්ඤා සච්ඡිකාතබ්බා.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, චත්තායරොධම්මා’’ති.පඨමං. 

2. පරියයසනාසුත්තං 

255. ‘‘චතස්යසොඉමා, භික්ඛයව, අනරියපරියයසනා.කතමාචතස්යසො? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො අත්තනා ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්මංයයව
පරියයසති; අත්තනා බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිධම්මංයයව පරියයසති; 
අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො මරණධම්මංයයව පරියයසති; අත්තනා 
සංකියලසධම්යමො සමායනො සංකියලසධම්මංයයව පරියයසති. ඉමා යඛො, 
භික්ඛයව, චතස්යසොඅනරියපරියයසනා. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  චතුක්කනිපාතපාළි 

217 

පටුන 

‘‘චතස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, අරියපරියයසනා. කතමා චතස්යසො? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො අත්තනා ජරාධම්යමො සමායනො ජරාධම්යම ආදීනවං
විදිත්වා අජරං අනුත්තරං යයොගක්යඛමං නිබ්බානං පරියයසති; අත්තනා
බයාධිධම්යමො සමායනො බයාධිධම්යමආදීනවං විදිත්වා අබයාධිං අනුත්තරං
යයොගක්යඛමං නිබ්බානං පරියයසති; අත්තනා මරණධම්යමො සමායනො
මරණධම්යම ආදීනවං විදිත්වා අමතං අනුත්තරං යයොගක්යඛමං නිබ්බානං
පරියයසති; අත්තනාසංකියලසධම්යමො සමායනොසංකියලසධම්යමආදීනවං 
විදිත්වා අසංකිලිට්ඨං අනුත්තරං යයොගක්යඛමං නිබ්බානං පරියයසති. ඉමා
යඛො, භික්ඛයව, චතස්යසො අරියපරියයසනා’’ති.දුතියං. 

3. සඞ්ගහවත්ථුසුත්තං 

256. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, සඞ්ගහවත්ථූනි. කතමානි චත්තාරි? 
දානං, යපයයවජ්ජං [පියවාචා (ක.) අ. නි. 4.32 පස්සිතබ්බං], අත්ථචරියා, 
සමානත්තතා–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනී’’ති. 

4. මාලුකයපුත්තසුත්තං 

257. අථ යඛොආයස්මා මාලුකයපුත්යතො [මාලුඞ්කයපුත්යතො (සී. සයා.
කං. පී.)] යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භගවන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
මාලුකයපුත්යතොභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සාධු යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං
භගවයතො ධම්මංසුත්වාඑයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො
විහයරයය’’න්ති. ‘‘එත්ථඉදානි, මාලුකයපුත්ත, කිං දහයරභික්ඛූ වක්ඛාම; 
යත්රහිනාමත්වං ජිණ්යණොවුද්යධොමහල්ලයකොතථාගතස්සසංඛිත්යතන
ඔවාදං යාචසී’’ති! ‘‘යදයසතු යම, භන්යත, භගවා සංඛිත්යතන ධම්මං; 
යදයසතුසුගයතොසංඛිත්යතනධම්මං.අප්යපවනාමාහං භගවයතොභාසිතස්ස
අත්ථං ආජායනයයං; අප්යපව නාමාහං භගවයතො භාසිතස්ස දායායදො 
[භගවයතොසාවයකො(ක.)] අස්ස’’න්ති. 

‘‘චත්තායරොයම, මාලුකයපුත්ත, තණ්හුප්පාදා යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා
උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති.කතයමචත්තායරො? චීවරයහතුවා, මාලුකයපුත්ත, 
භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. පිණ්ඩපාතයහතු වා, 
මාලුකයපුත්ත, භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. 
යසනාසනයහතු වා, මාලුකයපුත්ත, භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජති. ඉතිභවාභවයහතු වා, මාලුකයපුත්ත, භික්ඛුයනො තණ්හා
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. ඉයම යඛො, මාලුකයපුත්ත, චත්තායරො
තණ්හුප්පාදා යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. යයතො 
යඛො, මාලුකයපුත්ත, භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා
තාලාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා, අයං වුච්චති, 
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මාලුකයපුත්ත, ‘භික්ඛු අච්යඡච්ඡි තණ්හං, විවත්තයි සංයයොජනං, සම්මා
මානාභිසමයාඅන්තමකාසි දුක්ඛස්සා’’’ති. 

අථයඛොආයස්මාමාලුකයපුත්යතොභගවතාඉමිනාඔවායදනඔවදියතො 
උට්ඨායාසනාභගවන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
ආයස්මා මාලුකයපුත්යතො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අගාරස්මා අනගාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘‘ඛීණා
ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති 
අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා මාලුකයපුත්යතො අරහතං
අයහොසීති.චතුත්ථං. 

5. කුලසුත්තං 

258. ‘‘යානිකානිචි, භික්ඛයව, කුලානියභොයගසුමහත්තං පත්තානින
චිරට්ඨිතිකානි භවන්ති, සබ්බානි තානි චතූහි ඨායනහි, එයතසං වා 
අඤ්ඤතයරන. කතයමහි චතූහි? නට්ඨං න ගයවසන්ති, ජිණ්ණං න
පටිසඞ්ඛයරොන්ති, අපරිමිතපානයභොජනායහොන්ති, දුස්සීලංඉත්ථිංවාපුරිසං
වාආධිපච්යචඨයපන්ති.යානි කානිචි, භික්ඛයව, කුලානියභොයගසුමහත්තං
පත්තානින චිරට්ඨිතිකානි භවන්ති, සබ්බානිතානි ඉයමහි චතූහි ඨායනහි, 
එයතසංවාඅඤ්ඤතයරන. 

‘‘යානි කානිචි, භික්ඛයව, කුලානි යභොයගසු මහත්තං පත්තානි 
චිරට්ඨිතිකානි භවන්ති, සබ්බානි තානි චතූහි ඨායනහි, එයතසං වා 
අඤ්ඤතයරන. කතයමහි චතූහි? නට්ඨං ගයවසන්ති, ජිණ්ණං
පටිසඞ්ඛයරොන්ති, පරිමිතපානයභොජනායහොන්ති, සීලවන්තංඉත්ථිංවාපුරිසං
වාආධිපච්යචඨයපන්ති.යානි කානිචි, භික්ඛයව, කුලානියභොයගසුමහත්තං
පත්තානි චිරට්ඨිතිකානි භවන්ති, සබ්බානි තානි ඉයමහි චතූහි ඨායනහි, 
එයතසංවාඅඤ්ඤතයරනා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමආජානීයසුත්තං 

259. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව
සඞ්ඛං ගච්ඡති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො භයෙො
අස්සාජානීයයො වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති බලසම්පන්යනො ච
ජවසම්පන්යනො ච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො අස්සාජානීයයො රාජාරයහො
යහොතිරාජයභොග්යගො, රඤ්යඤොඅඞ්ගන්යතවසඞ්ඛං ගච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
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කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති
බලසම්පන්යනොචජවසම්පන්යනොච ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුවණ්ණසම්පන්යනො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු බලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං
ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවාදළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු
ධම්යමසු.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුබලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං පජානාති…යප.… ‘අයං 
දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ජවසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. දුතියආජානීයසුත්තං 

260. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො 
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්යගො, රඤ්යඤො අඞ්ගන්යතව
සඞ්ඛං ගච්ඡති. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො භයෙො
අස්සාජානීයයො වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති, බලසම්පන්යනො ච, 
ජවසම්පන්යනොච, ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
චතූහි අඞ්යගහි සමන්නාගයතො රඤ්යඤො භයෙො අස්සාජානීයයො රාජාරයහො 
යහොතිරාජයභොග්යගො, රඤ්යඤොඅඞ්ගන්යතවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු වණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති, 
බලසම්පන්යනොච, ජවසම්පන්යනොච, ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොච. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුවණ්ණසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු බලසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං
ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවාදළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු 
ධම්යමසු.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුබලසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ජවසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුආසවානංඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුජවසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ආයරොහපරිණාහසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුආයරොහපරිණාහසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු 
ආහුයනය්යයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.
සත්තමං. 

8. බලසුත්තං 

261. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, බලානි.කතමානි චත්තාරි? වීරියබලං, 
සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
බලානී’’ති. අට්ඨමං. 

9. අරඤ්ඤසුත්තං 

262. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු නාලං
අරඤ්ඤවනප්පත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවිතුං. කතයමහිචතූහි? 
කාමවිතක්යකන, බයාපාදවිතක්යකන, විහිංසාවිතක්යකන, දුප්පඤ්යඤො 
යහොති ජයළො එලමූයගො – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි
සමන්නාගයතොභික්ඛුනාලං අරඤ්ඤවනප්පත්ථානිපන්තානියසනාසනානි
පටියසවිතුං. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අලං 
අරඤ්ඤවනප්පත්ථානිපන්තානියසනාසනානිපටියසවිතුං.කතයමහිචතූහි? 
යනක්ඛම්මවිතක්යකන, අබයාපාදවිතක්යකන, අවිහිංසාවිතක්යකන, 
පඤ්ඤවා යහොති අජයළො අයනලමූයගො – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අලං අරඤ්ඤවනප්පත්ථානි පන්තානි
යසනාසනානිපටියසවිතු’’න්ති.නවමං. 
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10. කම්මසුත්තං 

263. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො බායලො අබයත්යතො 
අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති
සානුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? 
සාවජ්යජන කායකම්යමන, සාවජ්යජන වචීකම්යමන, සාවජ්යජන
මයනොකම්යමන, සාවජ්ජාය දිට්ඨියා – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො බායලො අබයත්යතො අසප්පුරියසො ඛතං උපහතං
අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච
අපුඤ්ඤංපසවති. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො 
සප්පුරියසො අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති, අනවජ්යජො ච යහොති
අනනුවජ්යජො විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච පුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි චතූහි? 
අනවජ්යජන කායකම්යමන, අනවජ්යජන වචීකම්යමන, අනවජ්යජන
මයනොකම්යමන, අනවජ්ජාය දිට්ඨියා – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහි සමන්නාගයතො පණ්ඩියතො වියත්යතො සප්පුරියසො අක්ඛතං
අනුපහතංඅත්තානංපරිහරති, අනවජ්යජොචයහොතිඅනනුවජ්යජොවිඤ්ඤූනං, 
බහුඤ්ච පුඤ්ඤංපසවතී’’ති.දසමං. 

අභිඤ්ඤාවග්යගොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

අභිඤ්ඤා පරියයසනා, සඞ්ගහං මාලුකයපුත්යතො; 
කුලංද්යවචආජානීයා, බලංඅරඤ්ඤකම්මුනාති. 

(27) 7. කම්මපථවග්යගො 

1. පාණාතිපාතීසුත්තං 

264. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? අත්තනා ච පාණාතිපාතී යහොති, පරඤ්ච
පාණාතිපායත සමාදයපති, පාණාතිපායත ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
පාණාතිපාතස්සච වණ්ණංභාසති–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහි
සමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංනිරයය. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං 
සග්යග. කතයමහි චතූහි? අත්තනා ච පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 
පරඤ්චපාණාතිපාතා යවරමණියාසමාදයපති, පාණාතිපාතායවරමණියාච
සමනුඤ්යඤොයහොති, පාණාතිපාතායවරමණියාච වණ්ණංභාසති–ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවං
සග්යග’’ති.පඨමං. 
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2. අදින්නාදායීසුත්තං 

265. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නාගයතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවං නිරයය. කතයමහි චතූහි? අත්තනා ච අදින්නාදායී යහොති, පරඤ්ච
අදින්නාදායන සමාදයපති, අදින්නාදායන ච සමනුඤ්යඤො යහොති, 
අදින්නාදානස්සචවණ්ණංභාසති–ඉයමහියඛො…යප.…. 

‘‘අත්තනා ච අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච අදින්නාදානා
යවරමණියාසමාදයපති, අදින්නාදානායවරමණියාචසමනුඤ්යඤොයහොති, 
අදින්නාදානා යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව…යප.….දුතියං. 

3. මිච්ඡාචාරීසුත්තං 

266. … අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, පරඤ්ච
කායමසුමිච්ඡාචායරසමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචායරච සමනුඤ්යඤොයහොති, 
කායමසුමිච්ඡාචාරස්සචවණ්ණංභාසති–ඉයමහියඛො…යප.…. 

අත්තනා ච කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච 
කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියාසමාදයපති, කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියා
චසමනුඤ්යඤො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියාචවණ්ණංභාසති–
ඉයමහියඛො…යප.….තතියං. 

4. මුසාවාදීසුත්තං 

267. … අත්තනා ච මුසාවාදී යහොති, පරඤ්ච මුසාවායද සමාදයපති, 
මුසාවායදචසමනුඤ්යඤොයහොති, මුසාවාදස්සචවණ්ණංභාසති–ඉයමහි
යඛො…යප.…. 

අත්තනා චමුසාවාදා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච මුසාවාදා යවරමණියා
සමාදයපති, මුසාවාදා යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, මුසාවාදා 
යවරමණියාචවණ්ණංභාසති–ඉයමහි…යප.….චතුත්ථං. 

5. පිසුණවාචාසුත්තං 

268. … අත්තනා ච පිසුණවායචො යහොති, පරඤ්ච පිසුණාය වාචාය 
සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති, පිසුණාය වාචාය ච
වණ්ණංභාසති– ඉයමහි…යප.…. 

අත්තනාචපිසුණායවාචායපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චපිසුණායවාචාය 
යවරමණියා සමාදයපති, පිසුණාය වාචාය යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, පිසුණායවාචාය යවරමණියාචවණ්ණංභාසති–ඉයමහි…යප.….
පඤ්චමං. 
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6. ඵරුසවාචාසුත්තං 

269. … අත්තනා ච ඵරුසවායචො යහොති, පරඤ්ච ඵරුසාය වාචාය
සමාදයපති, ඵරුසාය වාචාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති, ඵරුසාය වාචාය ච
වණ්ණං භාසති…යප.…. 

අත්තනා චඵරුසායවාචායපටිවිරයතොයහොති, පරඤ්චඵරුසායවාචාය
යවරමණියා සමාදයපති, ඵරුසාය වාචාය යවරමණියා ච සමනුඤ්යඤො
යහොති, ඵරුසාය වාචාය යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති – ඉයමහි 
යඛො…යප.….ඡට්ඨං. 

7. සම්ඵප්පලාපසුත්තං 

270. … අත්තනා ච සම්ඵප්පලාපී යහොති, පරඤ්ච සම්ඵප්පලායප 
සමාදයපති, සම්ඵප්පලායප ච සමනුඤ්යඤො යහොති, සම්ඵප්පලාපස්ස ච
වණ්ණංභාසති– ඉයමහි…යප.…. 

අත්තනා ච සම්ඵප්පලාපා පටිවිරයතො යහොති, පරඤ්ච සම්ඵප්පලාපා
යවරමණියාසමාදයපති, සම්ඵප්පලාපායවරමණියාචසමනුඤ්යඤොයහොති, 
සම්ඵප්පලාපා යවරමණියා ච වණ්ණං භාසති – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව…යප.….සත්තමං. 

8. අභිජ්ඣාලුසුත්තං 

271. … අත්තනාචඅභිජ්ඣාලුයහොති, පරඤ්චඅභිජ්ඣාය සමාදයපති, 
අභිජ්ඣායචසමනුඤ්යඤොයහොති, අභිජ්ඣායචවණ්ණංභාසති…යප.…. 

‘‘අත්තනා ච අනභිජ්ඣාලු යහොති, පරඤ්ච අනභිජ්ඣාය සමාදයපති, 
අනභිජ්ඣාය ච සමනුඤ්යඤො යහොති, අනභිජ්ඣාය ච වණ්ණං භාසති –
ඉයමහියඛො…යප.….අට්ඨමං. 

9. බයාපන්නචිත්තසුත්තං 

272. … අත්තනා ච බයාපන්නචිත්යතො යහොති, පරඤ්ච බයාපායද 
සමාදයපති, බයාපායදචසමනුඤ්යඤොයහොති, බයාපාදස්සචවණ්ණංභාසති
– ඉයමහි…යප.…. 

අත්තනාචඅබයාපන්නචිත්යතොයහොති, පරඤ්චඅබයාපායදසමාදයපති, 
අබයාපායදචසමනුඤ්යඤොයහොති, අබයාපාදස්සචවණ්ණංභාසති–ඉයමහි
යඛො…යප.…. නවමං. 

10. මිච්ඡාදිට්ඨිසුත්තං 

273. … අත්තනා ච මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච මිච්ඡාදිට්ඨියා
සමාදයපති, මිච්ඡාදිට්ඨියාචසමනුඤ්යඤොයහොති, මිච්ඡාදිට්ඨියාච වණ්ණං
භාසති–ඉයමහි…යප.…. 
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අත්තනා ච සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, පරඤ්ච සම්මාදිට්ඨියා සමාදයපති, 
සම්මාදිට්ඨියා ච සමනුඤ්යඤො යහොති, සම්මාදිට්ඨියා ච වණ්ණං භාසති – 
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්යගති.දසමං. 

කම්මපථවග්යගොසත්තයමො. 

(28) 8. රාගයප යාලං 

1. සතිපට්ඨානසුත්තං 

274. ‘‘රාගස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය චත්තායරො ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායය කායානුපස්සී විහරති
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං; 
යවදනාසු…යප.…චිත්යත…යප.…ධම්යමසුධම්මානුපස්සීවිහරති ආතාපී
සම්පජායනො සතිමා වියනයය යලොයක අභිජ්ඣායදොමනස්සං. රාගස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමචත්තායරොධම්මාභායවතබ්බා’’ති.පඨමං. 

2. සම්මප්පධානසුත්තං 

275. ‘‘රාගස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය චත්තායරො ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති
චිත්තංපග්ගණ්හාති පදහති; උප්පන්නානංපාපකානංඅකුසලානංධම්මානං
පහානාය…යප.…අනුප්පන්නානංකුසලානං ධම්මානංඋප්පාදාය…යප.…
උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඨිතියා අසම්යමොසාය භියයයොභාවාය
යවපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූරියා ඡන්දං ජයනති වායමති වීරියං ආරභති 
චිත්තංපග්ගණ්හාතිපදහති.රාගස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමචත්තායරො
ධම්මා භායවතබ්බා’’ති.දුතියං. 

3. ඉද්ධිපාදසුත්තං 

276. ‘‘රාගස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය චත්තායරො ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම චත්තායරො? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති; 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි…යප.… 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතං ඉද්ධිපාදං භායවති. රාගස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමචත්තායරොධම්මාභායවතබ්බා’’ති.තතියං. 

4-30. පරිඤ්ඤාදිසුත්තානි 

277-303. ‘‘රාගස්ස, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය…
පහානාය… ඛයාය … වයාය… විරාගාය… නියරොධාය… චාගාය…
පටිනිස්සග්ගායචත්තායරොධම්මාභායවතබ්බා…යප.…. තිංසතිමං. 
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31-510. යදොසඅභිඤ්ඤාදිසුත්තානි 

304-783. ‘‘යදොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස අභිඤ්ඤාය… පරිඤ්ඤාය… 
පරික්ඛයාය… පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරාගාය… නියරොධාය…
චාගාය… පටිනිස්සග්ගාය ඉයම චත්තායරො ධම්මා භායවතබ්බා’’ති.
දසුත්තරපඤ්චසතිමං. 

රාගයපයයාලංනිට්ඨිතං. 

චතුක්කනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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