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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

පඤ්චකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. යසඛබලවග්ය ො 

1. සංඛිත්තසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, යසඛබලානි [යසක්ඛබලානි (ක.)]. කතමානි
පඤ්ච? සද්ධාබලං, හිරීබලං [හිරිබලං (සී. පී.)], ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං 
[විරියබලං(සී.සයා.කං. පී.)], පඤ්ඤාබලං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
යසඛබලානි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘සද්ධාබයලනසමන්නා තා
භවිස්සාම යසඛබයලන, හිරීබයලන සමන්නා තා භවිස්සාම යසඛබයලන, 
ඔත්තප්පබයලන සමන්නා තා භවිස්සාම යසඛබයලන, වීරියබයලන
සමන්නා තා භවිස්සාම යසඛබයලන, පඤ්ඤාබයලන සමන්නා තා
භවිස්සාම යසඛබයලනා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.
ඉදමයවොච භ වා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භ වයතො භාසිතං අභිනන්දුන්ති.
පඨමං. 

2. විත්ථතසුත්තං 

2. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, යසඛබලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
හිරීබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං. කතමඤ්ච, භික්ඛයව, 
සද්ධාබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සද්යධො යහොති, සද්දහති
තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි 
සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධාබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, හිරීබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො හිරිමා 
යහොති, හිරීයතිකායදුච්චරියතනවචීදුච්චරියතනමයනොදුච්චරියතන, හිරීයති
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
හිරීබලං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඔත්තප්පබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ඔත්තප්පී යහොති, ඔත්තප්පති කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන
මයනොදුච්චරියතන, ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං
සමාපත්තියා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ඔත්තප්පබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, වීරියබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානංධම්මානංපහානාය, කුසලානංධම්මානං
උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු.
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, වීරියබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤාබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය 
නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤාබලං. ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චයසඛබලානි. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං – ‘සද්ධාබයලනසමන්නා තා
භවිස්සාම යසඛබයලන, හිරීබයලන…ඔත්තප්පබයලන … වීරියබයලන…
පඤ්ඤාබයලන සමන්නා තා භවිස්සාම යසඛබයලනා’ති. එවඤ්හි යඛො, 
භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දුතියං. 

3. දුක්ඛසුත්තං 

3. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු දිට්යඨවධම්යම
දුක්ඛංවිහරතිසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං, කායස්සචයභදාපරං මරණා 
දුග් ති පාටිකඞ්ඛා. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අස්සද්යධො
යහොති, අහිරියකොයහොති, අයනොත්තප්පීයහොති, කුසීයතොයහොති, දුප්පඤ්යඤො
යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
දිට්යඨවධම්යමදුක්ඛංවිහරතිසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං, කායස්සච
යභදාපරං මරණාදුග් තිපාටිකඞ්ඛා. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨව ධම්යම
සුඛංවිහරතිඅවිඝාතංඅනුපායාසංඅපරිළාහං, කායස්සචයභදාපරංමරණා
සු ති පාටිකඞ්ඛා.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යධොයහොති, 
හිරීමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, පඤ්ඤවා යහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨව
ධම්යමසුඛංවිහරතිඅවිඝාතංඅනුපායාසං අපරිළාහං, කායස්සචයභදාපරං
මරණාසු තිපාටිකඞ්ඛා’’ති.තතියං. 

4. යථාභතසුත්තං 

4. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යථාභතං 
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අස්සද්යධොයහොති, අහිරියකොයහොති, අයනොත්තප්පීයහොති, කුසීයතොයහොති, 
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දුප්පඤ්යඤො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතොභික්ඛුයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය .කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො
යහොති, හිරීමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, පඤ්ඤවා
යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං සග්ය ’’ති.චතුත්ථං. 

5. සික්ඛාසුත්තං 

5. ‘‘යයොහියකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාසික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තති, තස්ස දිට්යඨව [දිට්යඨ යචව (සී.)] ධම්යම පඤ්ච
සහධම්මිකාවාදානුපාතා [වාදානුවාදා (අ.නි.8.12; අ.නි.3.58)]  ාරය්හා
ඨානා ආ ච්ඡන්ති. කතයම පඤ්ච? සද්ධාපි නාම යත නායහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු, හිරීපිනාමයතනායහොසිකුසයලසුධම්යමසු, ඔත්තප්පම්පි නාම
යත නායහොසි කුසයලසු ධම්යමසු, වීරියම්පි නාම යත නායහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු, පඤ්ඤාපිනාමයතනායහොසිකුසයලසුධම්යමසු.යයොහි යකොචි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු වා භික්ඛුනීවා සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති, තස්ස 
දිට්යඨව ධම්යම ඉයම පඤ්ච සහධම්මිකා වාදානුපාතා  ාරය්හා ඨානා
ආ ච්ඡන්ති. 

‘‘යයොහියකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාසහාපිදුක්යඛන සහාපි
යදොමනස්යසන අස්සුමුයඛො [අස්සුමුයඛොපි (සයා.)] රුදමායනො පරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, තස්ස දිට්යඨව ධම්යම පඤ්ච සහධම්මිකා
පාසංසාඨානා [පාසංසංඨානං(සයා.)] ආ ච්ඡන්ති.කතයම පඤ්ච? සද්ධාපි
නාම යත අයහොසි කුසයලසු ධම්යමසු, හිරීපි නාම යත අයහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු, ඔත්තප්පම්පිනාමයතඅයහොසි කුසයලසුධම්යමසු, වීරියම්පිනාම
යත අයහොසි කුසයලසු ධම්යමසු, පඤ්ඤාපි නාම යත අයහොසි කුසයලසු
ධම්යමසු.යයොහියකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාසහාපි දුක්යඛන
සහාපි යදොමනස්යසන අස්සුමුයඛො රුදමායනො පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියං චරති, තස්ස දිට්යඨව ධම්යමඉයමපඤ්චසහධම්මිකා පාසංසා
ඨානා ආ ච්ඡන්තී’’ති.පඤ්චමං. 

6. සමාපත්තිසුත්තං 

6. ‘‘න තාව, භික්ඛයව, අකුසලස්ස සමාපත්ති යහොති යාව සද්ධා
පච්චුපට්ඨිතා යහොති කුසයලසු ධම්යමසු. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, සද්ධා
අන්තරහිතායහොති, අසද්ධියංපරියුට්ඨායතිට්ඨති; අථඅකුසලස්ස සමාපත්ති
යහොති. 
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‘‘නතාව, භික්ඛයව, අකුසලස්සසමාපත්තියහොතියාවහිරී පච්චුපට්ඨිතා
යහොතිකුසයලසුධම්යමසු.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, හිරීඅන්තරහිතායහොති, 
අහිරිකංපරියුට්ඨායතිට්ඨති; අථඅකුසලස්සසමාපත්තියහොති. 

‘‘න තාව, භික්ඛයව, අකුසලස්ස සමාපත්ති යහොති යාව ඔත්තප්පං 
පච්චුපට්ඨිතංයහොතිකුසයලසුධම්යමසු.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, ඔත්තප්පං
අන්තරහිතං යහොති, අයනොත්තප්පං පරියුට්ඨාය තිට්ඨති; අථ අකුසලස්ස
සමාපත්තියහොති. 

‘‘න තාව, භික්ඛයව, අකුසලස්ස සමාපත්ති යහොති යාව වීරියං
පච්චුපට්ඨිතං යහොති කුසයලසු ධම්යමසු. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, වීරියං 
අන්තරහිතං යහොති, යකොසජ්ජං පරියුට්ඨාය තිට්ඨති; අථ අකුසලස්ස 
සමාපත්තියහොති. 

‘‘න තාව, භික්ඛයව, අකුසලස්ස සමාපත්ති යහොති යාව පඤ්ඤා 
පච්චුපට්ඨිතා යහොතිකුසයලසුධම්යමසු.යයතො චයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ඤා
අන්තරහිතා යහොති, දුප්පඤ්ඤා [දුප්පඤ්ඤං (ක.)] පරියුට්ඨාය තිට්ඨති; අථ
අකුසලස්සසමාපත්තියහොතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. කාමසුත්තං 

7. ‘‘යයභුයයයන, භික්ඛයව, සත්තා කායමසු ලළිතා [පලාළිතා (සී.)]. 
අසිතබයාභඞ්ගිං [අසිතබයාභඞ්ගි යචපි (?)], භික්ඛයව, කුලපුත්යතො ඔහාය 
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතොයහොති, ‘සද්ධාපබ්බජියතොකුලපුත්යතො’ති
අලං වචනාය. තං කිස්ස යහතු? ලබ්භා [ලබ්භා හි (සයා.)], භික්ඛයව, 
යයොබ්බයනනකාමායතචයඛොයාදිසාවාතාදිසාවා.යයච, භික්ඛයව, හීනා
කාමා යය ච මජ්ඣිමා කාමා යය ච පණීතා කාමා, සබ්යබ කාමා
‘කාමා’ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, දහයරො කුමායරො
මන්යදො උත්තානයසයයයකො ධාතියා පමාදමන්වාය කට්ඨං වා කඨලං 
[කථලං (ක.)] වාමුයඛආහයරයය.තයමනංධාතිසීඝංසීඝං [සීඝසීඝං (සී.)] 
මනසිකයරයය; සීඝංසීඝංමනසිකරිත්වාසීඝංසීඝංආහයරයය.යනොයච 
සක්කුයණයයසීඝං සීඝංආහරිතුං, වායමනහත්යථනසීසං පරිග් යහත්වා
දක්ඛියණන හත්යථන වඞ්කඞ්ගුලිං කරිත්වා සයලොහිතම්පි ආහයරයය. තං
කිස්ස යහතු? ‘අත්යථසා, භික්ඛයව, කුමාරස්ස වියහසා; යනසා නත්ථී’ති
වදාමි.කරණීයඤ්චයඛොඑතං [එවං (ක.)], භික්ඛයව, ධාතියාඅත්ථකාමාය
හියතසිනියා අනුකම්පිකාය, අනුකම්පං උපාදාය. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, 
යසොකුමායරොවුද්යධො යහොතිඅලංපඤ්යඤො, අනයපක්ඛාදානි [අනයපක්ඛා
පන (සී.සයා.කං.)], භික්ඛයව, ධාතිතස්මිංකුමායරයහොති–‘අත්තගුත්යතො 
දානිකුමායරොනාලංපමාදායා’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යාවකීවඤ්ච භික්ඛුයනො සද්ධාය අකතං
යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, හිරියා අකතං යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, 
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පටුන 

ඔත්තප්යපන අකතං යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, වීරියයන අකතං යහොති 
කුසයලසු ධම්යමසු, පඤ්ඤාය අකතං යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, 
අනුරක්ඛිතබ්යබො තාව යම යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති. යයතො ච යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොසද්ධායකතංයහොතිකුසයලසුධම්යමසු, හිරියා කතං
යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, ඔත්තප්යපන කතං යහොති කුසයලසු ධම්යමසු, 
වීරියයනකතං යහොතිකුසයලසුධම්යමසු, පඤ්ඤායකතංයහොතිකුසයලසු
ධම්යමසු, අනයපක්යඛොදානාහං, භික්ඛයව [පනාහං(සී.සයා.කං.)], තස්මිං
භික්ඛුස්මිං යහොමි – ‘අත්තගුත්යතො දානි භික්ඛු නාලං පමාදායා’’’ති.
සත්තමං. 

8. චවනසුත්තං 

8. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු චවති, 
නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. කතයමහි පඤ්චහි? අසද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛු
චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. අහිරියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු චවති, 
නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. අයනොත්තප්පී, භික්ඛයව, භික්ඛු චවති, 
නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. කුසීයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු චවති, නප්පතිට්ඨාති
සද්ධම්යම. දුප්පඤ්යඤො, භික්ඛයව, භික්ඛු චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු චවති, 
නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛුනචවති, පතිට්ඨාති
සද්ධම්යම.කතයමහිපඤ්චහි? සද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛු නචවති, පතිට්ඨාති
සද්ධම්යම. හිරීමා, භික්ඛයව, භික්ඛු න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම.
ඔත්තප්පී, භික්ඛයව, භික්ඛුනචවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම.ආරද්ධවීරියයො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනචවති, පතිට්ඨාතිසද්ධම්යම. පඤ්ඤවා, භික්ඛයව, භික්ඛු
න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛුනචවති, පතිට්ඨාතිසද්ධම්යම’’ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමඅ ාරවසුත්තං 

9. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ාරයවො 
අප්පතිස්යසො චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. කතයමහි පඤ්චහි? 
අස්සද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො චවති, නප්පතිට්ඨාති
සද්ධම්යම. අහිරියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො චවති, 
නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. අයනොත්තප්පී, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො
අප්පතිස්යසො චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. කුසීයතො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අ ාරයවො අප්පතිස්යසො චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. දුප්පඤ්යඤො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො චවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ාරයවො
අප්පතිස්යසොචවති, නප්පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. 
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‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ස ාරයවො
සප්පතිස්යසො න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. කතයමහි පඤ්චහි? සද්යධො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. 
හිරිමා, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො න චවති, පතිට්ඨාති
සද්ධම්යම. ඔත්තප්පී, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො න චවති, 
පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. ආරද්ධවීරියයො, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො
සප්පතිස්යසො න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. පඤ්ඤවා, භික්ඛයව, භික්ඛු
ස ාරයවො සප්පතිස්යසො න චවති, පතිට්ඨාති සද්ධම්යම. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛුස ාරයවොසප්පතිස්යසො
නචවති, පතිට්ඨාතිසද්ධම්යම’’ති.නවමං. 

10. දුතියඅ ාරවසුත්තං 

10. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ාරයවො
අප්පතිස්යසො අභබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්ජිතුං. කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො
අප්පතිස්යසො අභබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං 
ආපජ්ජිතුං. අහිරියකො, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො අභබ්යබො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලංආපජ්ජිතුං. අයනොත්තප්පී, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො අභබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිංවිරූළ්හිං යවපුල්ලංආපජ්ජිතුං.කුසීයතො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅ ාරයවො
අප්පතිස්යසො අභබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං
ආපජ්ජිතුං.දුප්පඤ්යඤො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅ ාරයවොඅප්පතිස්යසොඅභබ්යබො
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතුං. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො
අභබ්යබොඉමස්මිංධම්මවිනයයවුද්ධිංවිරූළ්හිං යවපුල්ලංආපජ්ජිතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ස ාරයවො 
සප්පතිස්යසො භබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං 
ආපජ්ජිතුං. කතයමහි පඤ්චහි? සද්යධො, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො
සප්පතිස්යසො භබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං 
ආපජ්ජිතුං. හිරීමා, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… ඔත්තප්පී, භික්ඛයව, 
භික්ඛු…යප.… ආරද්ධවීරියයො, භික්ඛයව, භික්ඛු…යප.… පඤ්ඤවා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො භබ්යබො ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිතුං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො භබ්යබො ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය වුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල්ලංආපජ්ජිතු’’න්ති.දසමං. 

යසඛබලවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සංඛිත්තංවිත්ථතංදුක්ඛා, භතංසික්ඛායපඤ්චමං; 
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සමාපත්තිචකායමසු, චවනාද්යවඅ ාරවාති. 

2. බලවග්ය ො 

1. අනනුස්සුතසුත්තං 

11. ‘‘පුබ්බාහං, භික්ඛයව, අනනුස්සුයතසු ධම්යමසු
අභිඤ්ඤායවොසානපාරමිප්පත්යතො පටිජානාමි. පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, 
තථා තස්සතථා තබලානි, යයහිබයලහිසමන්නා යතොතථා යතොආසභං
ඨානං පටිජානාති, පරිසාසු සීහනාදං නදති, බ්රහ්මචක්කං පවත්යතති.
කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, හිරීබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, 
පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච තථා තස්ස තථා තබලානි
යයහිබයලහිසමන්නා යතොතථා යතොආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසු
සීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවත්යතතී’’ති.පඨමං. 

2. කූටසුත්තං 

12. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, යසඛබලානි. කතමානිපඤ්ච? සද්ධාබලං, 
හිරීබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චයසඛබලානි.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නංයසඛබලානංඑතං
අග් ංඑතං සඞ් ාහිකංඑතංසඞ්ඝාතනියං, යදිදංපඤ්ඤාබලං. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කූටා ාරස්සඑතංඅග් ංඑතංසඞ් ාහිකංඑතං
සඞ්ඝාතනියං, යදිදං කූටං. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං
යසඛබලානං එතං අග් ං එතං සඞ් ාහිකං එතං සඞ්ඝාතනියං, යදිදං
පඤ්ඤාබලං. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘සද්ධාබයලන සමන්නා තා
භවිස්සාම යසඛබයලන, හිරීබයලන… ඔත්තප්පබයලන… වීරියබයලන…
පඤ්ඤාබයලන සමන්නා තා භවිස්සාම යසඛබයලනා’ති. එවඤ්හි යවො, 
භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. දුතියං. 

3. සංඛිත්තසුත්තං 

13. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චබලානී’’ති.තතියං. 

4. විත්ථතසුත්තං 

14. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධාබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
සද්යධො යහොති, සද්දහති තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
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පටුන 

පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සද්ධාබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, වීරියබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානංධම්මානංපහානාය, කුසලානංධම්මානං
උපසම්පදායථාමවා දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු.
ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, වීරියබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතිබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සතිමා
යහොතිපරයමනසතියනපක්යකනසමන්නා යතො, චිරකතම්පිචිරභාසිතම්පි 
සරිතාඅනුස්සරිතා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සතිබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සමාධිබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං සවිචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං
වූපසමා අජ්ඣත්තංසම්පසාදනංයචතයසොඑයකොදිභාවංඅවිතක්කංඅවිචාරං
සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; පීතියා ච විරා ා
උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො ච සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදති යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති; සුඛස්සචපහානා දුක්ඛස්ස
ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං 
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, සමාධිබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤාබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය
නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤාබලං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චබලානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. දට්ඨබ්බසුත්තං 

15. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, 
සද්ධාබලං දට්ඨබ්බං? චතූසු යසොතාපත්තියඞ්ය සු. එත්ථ සද්ධාබලං
දට්ඨබ්බං. කත්ථච, භික්ඛයව, වීරියබලංදට්ඨබ්බං? චතූසුසම්මප්පධායනසු.
එත්ථ වීරියබලං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, සතිබලං දට්ඨබ්බං? චතූසු 
සතිපට්ඨායනසු. එත්ථ සතිබලං දට්ඨබ්බං. කත්ථ ච, භික්ඛයව, සමාධිබලං
දට්ඨබ්බං? චතූසුඣායනසු.එත්ථසමාධිබලංදට්ඨබ්බං.කත්ථච, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤාබලං දට්ඨබ්බං? චතූසු අරියසච්යචසු. එත්ථ පඤ්ඤාබලං දට්ඨබ්බං.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චබලානී’’ති.පඤ්චමං. 
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6. පුනකූටසුත්තං 

16. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චබලානි.ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නංබලානංඑතංඅග් ංඑතං
සඞ් ාහිකං එතං සඞ්ඝාතනියං, යදිදං පඤ්ඤාබලං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
කූටා ාරස්ස එතං අග් ං එතං සඞ් ාහිකං එතං සඞ්ඝාතනියං, යදිදං කූටං.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං බලානං එතං අග් ං එතං
සඞ් ාහිකංඑතංසඞ්ඝාතනියං, යදිදංපඤ්ඤාබල’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමහිතසුත්තං 

17. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අත්තහිතාය
පටිපන්යනො යහොති, යනො පරහිතාය. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඅත්තනාසීලසම්පන්යනොයහොති, යනොපරං සීලසම්පදායසමාදයපති; 
අත්තනා සමාධිසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං සමාධිසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනාපඤ්ඤාසම්පන්යනොයහොති, යනොපරංපඤ්ඤාසම්පදායසමාදයපති; 
අත්තනා විමුත්තිසම්පන්යනොයහොති, යනොපරංවිමුත්තිසම්පදායසමාදයපති; 
අත්තනා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය සමාදයපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
අඞ්ය හි සමන්නා යතො භික්ඛු අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො
පරහිතායා’’ති. සත්තමං. 

8. දුතියහිතසුත්තං 

18. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු පරහිතාය
පටිපන්යනො යහොති, යනො අත්තහිතාය. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අත්තනා න සීලසම්පන්යනො යහොති, පරං සීලසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනා න සමාධිසම්පන්යනො යහොති, පරං සමාධිසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනාන පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, පරං පඤ්ඤාසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනා න විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, පරං විමුත්තිසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනා න විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, පරං 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය සමාදයපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු පරහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො
අත්තහිතායා’’ති.අට්ඨමං. 

9. තතියහිතසුත්තං 

19. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යනව 
අත්තහිතාය පටිපන්යනො යහොති, යනො පරහිතාය. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තනානසීලසම්පන්යනොයහොති, යනොපරංසීලසම්පදාය
සමාදයපති; අත්තනාන සමාධිසම්පන්යනොයහොති, යනොපරංසමාධිසම්පදාය
සමාදයපති; අත්තනා න පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං
පඤ්ඤාසම්පදායසමාදයපති; අත්තනානවිමුත්තිසම්පන්යනොයහොති, යනො
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පරං විමුත්තිසම්පදාය සමාදයපති; අත්තනා න
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය සමාදයපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛුයනවඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනො
පරහිතායා’’ති.නවමං. 

10. චතුත්ථහිතසුත්තං 

20. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුඅත්තහිතායච
පටිපන්යනො යහොති පරහිතාය ච.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සීලසම්පදාය සමාදයපති; 
අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සමාධිසම්පදාය සමාදයපති, 
අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච පඤ්ඤාසම්පදාය
සමාදයපති; අත්තනාච විමුත්තිසම්පන්යනොයහොති, පරඤ්චවිමුත්තිසම්පදාය
සමාදයපති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය සමාදයපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅත්තහිතායචපටිපන්යනො යහොතිපරහිතාය
චා’’ති.දසමං. 

බලවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

අනනුස්සුතකූටඤ්ච, සංඛිත්තංවිත්ථයතනච; 
දට්ඨබ්බඤ්චපුනකූටං, චත්තායරොපිහියතනචාති. 

3. පඤ්චඞ්ගිකවග්ය ො 

1. පඨමඅ ාරවසුත්තං 

21. ‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො
අසභා වුත්තියකො ‘සබ්රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති
යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං අපරිපූයරත්වා යසඛං 
[යසක්ඛං(ක.)] ධම්මං පරිපූයරස්සතී’තියනතං ඨානංවිජ්ජති.‘යසඛංධම්මං 
අපරිපූයරත්වා සීලානි පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සීලානි
අපරිපූයරත්වා සම්මාදිට්ඨිං පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති.
‘සම්මාදිට්ඨිං අපරිපූයරත්වා සම්මාසමාධිං පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං
විජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො සභා වුත්තියකො
‘සබ්රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති ඨානයමතං විජ්ජති.
‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරත්වා යසඛං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති 
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘යසඛං ධම්මං පරිපූයරත්වා සීලානි පරිපූයරස්සතී’ති
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සීලානි පරිපූයරත්වා සම්මාදිට්ඨිං පරිපූයරස්සතී’ති
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ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සම්මාදිට්ඨිං පරිපූයරත්වා සම්මාසමාධිං
පරිපූයරස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජතී’’ති. පඨමං. 

2. දුතියඅ ාරවසුත්තං 

22. ‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු අ ාරයවො අප්පතිස්යසො
අසභා වුත්තියකො ‘සබ්රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති
යනතංඨානං විජ්ජති. ‘ආභිසමාචාරිකංධම්මං අපරිපූයරත්වා යසඛං ධම්මං
පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘යසඛං ධම්මං අපරිපූයරත්වා 
සීලක්ඛන්ධං පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සීලක්ඛන්ධං
අපරිපූයරත්වා සමාධික්ඛන්ධං පරිපූයරස්සතී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති.
‘සමාධික්ඛන්ධං අපරිපූයරත්වා පඤ්ඤාක්ඛන්ධං පරිපූයරස්සතී’ති යනතං
ඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසො වත, භික්ඛයව, භික්ඛු ස ාරයවො සප්පතිස්යසො සභා වුත්තියකො 
‘සබ්රහ්මචාරීසු ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. 
‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරත්වා යසඛං ධම්මං පරිපූයරස්සතී’ති
ඨානයමතංවිජ්ජති. යසඛංධම්මංපරිපූයරත්වාසීලක්ඛන්ධංපරිපූයරස්සතී’ති
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සීලක්ඛන්ධං පරිපූයරත්වා සමාධික්ඛන්ධං 
පරිපූයරස්සතී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සමාධික්ඛන්ධං පරිපූයරත්වා 
පඤ්ඤාක්ඛන්ධංපරිපූයරස්සතී’තිඨානයමතංවිජ්ජතී’’ති.දුතියං. 

3. උපක්කියලසසුත්තං 

23. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ජාතරූපස්ස උපක්කියලසා, යයහි 
උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨං ජාතරූපං න යචව මුදු යහොති න ච
කම්මනියංනචපභස්සරං පභඞ්ගුචනචසම්මාඋයපතිකම්මාය.කතයම
පඤ්ච? අයයො, යලොහං, තිපු, සීසං, සජ්ඣං [සජ්ඣු (සී.)] – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච ජාතරූපස්ස උපක්කියලසා, යයහි උපක්කියලයසහි
උපක්කිලිට්ඨංජාතරූපංනයචව මුදුයහොතිනචකම්මනියංනචපභස්සරං
පභඞ්ගුචනචසම්මාඋයපතිකම්මාය.යයතොච යඛො, භික්ඛයව, ජාතරූපං
ඉයමහි පඤ්චහි උපක්කියලයසහි විමුත්තං [විප්පමුත්තං (සී.)] යහොති, තං
යහොති ජාතරූපං මුදු ච කම්මනියඤ්ච පභස්සරඤ්ච න ච පභඞ්ගු සම්මා
උයපති කම්මාය. යස්සා යස්සා ච [යස්ස කස්සචි (සයා. පී.)] 
පිළන්ධනවිකතියා ආකඞ්ඛති – යදි මුද්දිකාය යදි කුණ්ඩලාය යදි
ගීයවයයකාය [ගීයවයයයකන (සයා. කං. ක., අ. නි. 3.102)] යදි
සුවණ්ණමාලාය–තඤ්චස්සඅත්ථංඅනුයභොති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියම චිත්තස්ස උපක්කියලසා, යයහි 
උපක්කියලයසහිඋපක්කිලිට්ඨංචිත්තංනයචවමුදුයහොතිනචකම්මනියං
නචපභස්සරං පභඞ්ගුචනචසම්මාසමාධියතිආසවානංඛයාය.කතයම
පඤ්ච? කාමච්ඡන්යදො, බයාපායදො, ථිනමිද්ධං [ථීනමිද්ධං(සී.සයා.කං.පී.)], 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං, විචිකිච්ඡා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච චිත්තස්ස 
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උපක්කියලසා යයහි උපක්කියලයසහි උපක්කිලිට්ඨං චිත්තං න යචව මුදු
යහොති න ච කම්මනියං න ච පභස්සරං පභඞ්ගු ච න ච සම්මා සමාධියති
ආසවානං ඛයාය. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, චිත්තං ඉයමහි පඤ්චහි
උපක්කියලයසහි විමුත්තං යහොති, තං යහොති චිත්තං මුදු ච කම්මනියඤ්ච 
පභස්සරඤ්චනචපභඞ්ගු සම්මාසමාධියතිආසවානංඛයාය.යස්සයස්සච
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමති
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසො සයචආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභයවයයං –
එයකොපි හුත්වා බහුධා අස්සං, බහුධාපි හුත්වා එයකො අස්සං; ආවිභාවං, 
තියරොභාවං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො
 ච්යඡයයං, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරයයං, 
යසයයථාපිඋදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායනො ච්යඡයයං, යසයයථාපිපථවියං; 
ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කයමයයං, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි
චන්දිමසූරියය [චන්දිමසුරියය (සී. සයා. කං. පී.)] එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුභායවපාණිනාපරිමයසයයං [පරාමයසයයං(ක.)] පරිමජ්යජයයං
යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං වත්යතයය’න්ති, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුයණයයං–දිබ්යබචමානුයසචයය 
දූයර සන්තියක චා’ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසොසයචආකඞ්ඛති–‘පරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතො 
පරිච්ච පජායනයයං – සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජායනයයං, 
වීතරා ං වා චිත්තං වීතරා ං චිත්තන්ති පජායනයයං, සයදොසං වා චිත්තං 
සයදොසංචිත්තන්තිපජායනයයං, වීතයදොසංවා චිත්තංවීතයදොසං චිත්තන්ති
පජායනයයං, සයමොහං වා චිත්තං සයමොහං චිත්තන්ති පජායනයයං, 
වීතයමොහං වාචිත්තංවීතයමොහංචිත්තන්තිපජායනයයං, සංඛිත්තංවාචිත්තං
සංඛිත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං, වික්ඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං
චිත්තන්ති පජායනයයං, මහග් තං වා චිත්තං මහග් තං චිත්තන්ති
පජායනයයං, අමහග් තං වා චිත්තං අමහග් තං චිත්තන්ති පජායනයයං, 
සඋත්තරංවාචිත්තංසඋත්තරං චිත්තන්තිපජායනයයං, අනුත්තරංවාචිත්තං
අනුත්තරංචිත්තන්තිපජායනයයං, සමාහිතංවාචිත්තංසමාහිතංචිත්තන්ති
පජායනයයං, අසමාහිතං වා චිත්තං අසමාහිතං චිත්තන්ති පජායනයයං, 
විමුත්තං වා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති පජායනයයං, අවිමුත්තං වා චිත්තං
අවිමුත්තංචිත්තන්තිපජායනයය’න්ති, තත්රතයත්රව සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාති
සතිසතිආයතයන. 
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පටුන 

‘‘යසොසයච ආකඞ්ඛති–‘අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සයරයයං, 
යසයයථිදං [යසයයථීදං(සී.සයා.කං.පී.)] – එකම්පි ජාතිංද්යවපිජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො
වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාරීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි 
ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප
– අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උදපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො, යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනොති, ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන
හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය 
සත්යත පජායනයයං – ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන
සමන්නා තාවචීදුච්චරියතන සමන්නා තාමයනොදුච්චරියතනසමන්නා තා
අරියානංඋපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්ස
යභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපන්නා; ඉයමවාපන
යභොන්යතො සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන 
සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා
සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්නාති, ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්යසයයං චවමායන උපපජ්ජමායන
හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය 
සත්යත පජායනයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන’’ති. තතියං. 

4. දුස්සීලසුත්තං 

24. [අ.නි.5.168; 6.50; 7.65] ‘‘දුස්සීලස්ස, භික්ඛයව, සීලවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
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හතූපනිසං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, රුක්යඛො 
සාඛාපලාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි න
පාරිපූරිං  ච්ඡති, යඵග්ගුපිනපාරිපූරිං ච්ඡති, සායරොපිනපාරිපූරිං  ච්ඡති; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති 
සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං
යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයන අසති
යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; 
නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, භික්ඛයව, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නංයහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයනසති
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
රුක්යඛොසාඛාපලාසසම්පන්යනො.තස්සපපටිකාපිපාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි
පාරිපූරිං  ච්ඡති, යඵග්ගුපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, සායරොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො
යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්නංයහොතියථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයනසති 
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නංයහොති විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. අනුග් හිතසුත්තං 

25. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි අනුග් හිතා සම්මාදිට්ඨි 
යචයතොවිමුත්තිඵලා ච යහොති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, 
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලාචයහොති පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසාච. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ඨි සීලානුග් හිතා ච
යහොති, සුතානුග් හිතා ච යහොති, සාකච්ඡානුග් හිතා ච යහොති, 
සමථානුග් හිතා ච යහොති, විපස්සනානුග් හිතා ච යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි අනුග් හිතා සම්මාදිට්ඨි යචයතොවිමුත්තිඵලා ච
යහොති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා චා’’ති.පඤ්චමං. 

6. විමුත්තායතනසුත්තං 

26. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, විමුත්තායතනානි යත්ථ භික්ඛුයනො
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
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විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික්ඛයං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘කතමානි පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සත්ථා ධම්මං යදයසති 
අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරී. යථා යථා, භික්ඛයව, තස්ස
භික්ඛුයනො සත්ථා ධම්මං යදයසති, අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො 
සබ්රහ්මචාරී, තථා තථා යසො තස්මිං ධම්යම අත්ථපටිසංයවදී ච යහොති
ධම්මපටිසංයවදී ච. තස්ස අත්ථපටිසංයවදියනො ධම්මපටිසංයවදියනො
පායමොජ්ජං [පාමුජ්ජං (සී. සයා.කං.) දී.නි. 3.322] ජායති. පමුදිතස්ස පීති
ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති 
[යවදියති (සී.)]. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං
විමුත්තායතනං යත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස
විහරයතොඅවිමුත්තංවාචිත්තං විමුච්චති, අපරික්ඛීණාවාආසවාපරික්ඛයං
 ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තංවාඅනුත්තරං යයො ක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොනයහවයඛොසත්ථාධම්මංයදයසති, 
අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරී, අපි ච යඛො යථාසුතං
යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසති. යථා යථා, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසති තථා
තථායසොතස්මිං ධම්යමඅත්ථපටිසංයවදීචයහොතිධම්මපටිසංයවදීච.තස්ස
අත්ථපටිසංයවදියනො ධම්මපටිසංයවදියනොපායමොජ්ජංජායති.පමුදිතස්සපීති
ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති.
සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං විමුත්තායතනං යත්ථ
භික්ඛුයනොඅප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො අවිමුත්තංවා
චිත්තංවිමුච්චති, අපරික්ඛීණාවාආසවාපරික්ඛයං ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං
වාඅනුත්තරංයයො ක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොනයහවයඛොසත්ථාධම්මංයදයසති, 
අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසති, අපි ච යඛො යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මංවිත්ථායරන සජ්ඣායංකයරොති.යථායථා, භික්ඛයව, භික්ඛුයථාසුතං 
යථාපරියත්තංධම්මංවිත්ථායරනසජ්ඣායංකයරොතිතථාතථායසො තස්මිං
ධම්යම අත්ථපටිසංයවදී ච යහොති ධම්මපටිසංයවදී ච. තස්ස
අත්ථපටිසංයවදියනො ධම්මපටිසංයවදියනොපායමොජ්ජංජායති.පමුදිතස්සපීති
ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති.
සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉදං, භික්ඛයව, තතියං විමුත්තායතනං යත්ථ
භික්ඛුයනොඅප්පමත්තස්සආතාපියනො…යප.… යයො ක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොනයහවයඛොසත්ථාධම්මංයදයසති, 
අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
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විත්ථායරනසජ්ඣායං කයරොති; අපිචයඛොයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මං
යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති. යථා යථා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා අනුවිතක්යකති
අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති තථා තථා යසො තස්මිං ධම්යම
අත්ථපටිසංයවදී ච යහොති ධම්මපටිසංයවදී ච. තස්ස අත්ථපටිසංයවදියනො 
ධම්මපටිසංයවදියනො පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස
කායයො පස්සම්භති. පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති. සුඛියනො චිත්තං
සමාධියති. ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං විමුත්තායතනං යත්ථ භික්ඛුයනො 
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික්ඛයං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්යඛමංඅනුපාපුණාති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොනයහවයඛොසත්ථාධම්මංයදයසති 
අඤ්ඤතයරො වා  රුට්ඨානියයො සබ්රහ්මචාරී, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං
ධම්මං විත්ථායරන පයරසං යදයසති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං 
විත්ථායරන සජ්ඣායං කයරොති, නාපි යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති; අපි ච ඛ්වස්ස
අඤ්ඤතරං සමාධිනිමිත්තං සුග් හිතං යහොති සුමනසිකතං සූපධාරිතං
සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය. යථා යථා, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අඤ්ඤතරං
සමාධිනිමිත්තං සුග් හිතං යහොති සුමනසිකතං සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධං 
පඤ්ඤාය තථා තථා යසො තස්මිං ධම්යම අත්ථපටිසංයවදී ච යහොති
ධම්මපටිසංයවදී ච. තස්ස අත්ථපටිසංයවදියනො ධම්මපටිසංයවදියනො
පායමොජ්ජං ජායති. පමුදිතස්ස පීති ජායති. පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති.
පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති. සුඛියනො චිත්තං සමාධියති. ඉදං, භික්ඛයව, 
පඤ්චමං විමුත්තායතනං යත්ථ භික්ඛුයනො අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො 
පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා
ආසවා පරික්ඛයං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා අනුත්තරං යයො ක්යඛමං
අනුපාපුණාති. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච විමුත්තායතනානි යත්ථ භික්ඛුයනො 
අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො අවිමුත්තං වා චිත්තං
විමුච්චති, අපරික්ඛීණා වා ආසවා පරික්ඛයං  ච්ඡන්ති, අනනුප්පත්තං වා
අනුත්තරංයයො ක්යඛමං අනුපාපුණාතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සමාධිසුත්තං 

27. ‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථඅප්පමාණංනිපකාපතිස්සතා. සමාධිං, 
භික්ඛයව, භාවයතං අප්පමාණං නිපකානං පතිස්සතානං පඤ්ච ඤාණානි 
පච්චත්තඤ්යඤව උප්පජ්ජන්ති. කතමානි පඤ්ච? ‘අයං සමාධි
පච්චුප්පන්නසුයඛො යචව ආයතිඤ්ච සුඛවිපායකො’ති පච්චත්තඤ්යඤව
ඤාණං උප්පජ්ජති, ‘අයං සමාධි අරියයො නිරාමියසො’ති පච්චත්තඤ්යඤව
ඤාණංඋප්පජ්ජති, ‘අයංසමාධිඅකාපුරිසයසවියතො’ති [මහාපුරිසයසවියතොති
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(ක.)] පච්චත්තඤ්යඤවඤාණංඋප්පජ්ජති, ‘අයං සමාධිසන්යතො පණීයතො
පටිප්පස්සද්ධලද්යධො එයකොදිභාවාධි යතො, න 
සඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිත යතො’ති [න ච සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිතප්පතියතොති
(සී.), න ච සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිතපත්යතොති (සයා.), න ච
සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරිවාවයටොති (ක.), න 
සසඞ්ඛාරනිග් ය්හවාරියාධි යතොති (?) දී.නි. 3.355; අ.නි. 3.102; 9.27] 
පච්චත්තඤ්යඤවඤාණංඋප්පජ්ජති, ‘සයතොයඛොපනාහංඉමංසමාපජ්ජාමි
සයතො වුට්ඨහාමී’ති [යසො යඛො පනාහං ඉමං සමාධිං සයතොව සමාපජ්ජාමි, 
සයතො උට්ඨහාමීති(සී.සයා.කං.)] පච්චත්තඤ්යඤවඤාණංඋප්පජ්ජති. 

‘‘සමාධිං, භික්ඛයව, භායවථ අප්පමාණං නිපකා පතිස්සතා. සමාධිං, 
භික්ඛයව, භාවයතං අප්පමාණං නිපකානං පතිස්සතානං ඉමානි පඤ්ච
ඤාණානි පච්චත්තඤ්යඤවඋප්පජ්ජන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. පඤ්චඞ්ගිකසුත්තං 

28. ‘‘අරියස්ස, භික්ඛයව, පඤ්චඞ්ගිකස්ස සම්මාසමාධිස්ස භාවනං
යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතදයවොච– 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අරියස්ස පඤ්චඞ්ගිකස්ස සම්මාසමාධිස්ස
භාවනා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං වියවකයජන පීතිසුයඛන
අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරතිපරිප්ඵරති; නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්ස වියවකයජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දක්යඛො න්හාපයකො [නහාපයකො (සී. පී.)] වා න්හාපකන්යතවාසී වා
කංසථායල න්හානීයචුණ්ණානි [නහානීයචුණ්ණානි (සී. පී.)] ආකිරිත්වා 
උදයකන පරිප්යඵොසකං පරිප්යඵොසකං සන්යනයය. සායං න්හානීයපිණ්ඩි 
[සාස්ස නහානීයපිණ්ඩී (සී. සයා. කං.)] ස්යනහානු තා ස්යනහපයරතා
සන්තරබාහිරා ඵුටා ස්යනයහන, නචපග්ඝරිනී. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ඉමයමව කායං වියවකයජන පීතිසුයඛන අභිසන්යදති පරිසන්යදති
පරිපූයරති පරිප්ඵරති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස වියවකයජන
පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. අරියස්ස, භික්ඛයව, පඤ්චඞ්ගිකස්ස
සම්මාසමාධිස්සඅයංපඨමාභාවනා. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුවිතක්කවිචාරානංවූපසමා…යප.… දුතියං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං සමාධියජන පීතිසුයඛන
අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරතිපරිප්ඵරති; නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්ස සමාධියජන පීතිසුයඛන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
උදකරහයදො  ම්භීයරො උබ්භියදොදයකො [උබ්භියතොදයකො (සයා. කං. ක.)]. 
තස්ස යනවස්ස පුරත්ථිමාය දිසාය උදකස්ස ආයමුඛං, න පච්ඡිමාය දිසාය
උදකස්ස ආයමුඛං, න උත්තරාය දිසාය උදකස්ස ආයමුඛං, න දක්ඛිණාය
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දිසාය උදකස්ස ආයමුඛං, යදයවො ච කායලන කාලං සම්මා ධාරං
නානුප්පයවච්යඡයය [යදයවො ච න කායලන… අනුපයවච්යඡයය (දී. නි.
1.227ආදයයො; ම.නි.2.251ආදයයො]. අථයඛොතම්හාව උදකරහදාසීතා
වාරිධාරා උබ්භිජ්ජිත්වා තයමව උදකරහදං සීයතන වාරිනා අභිසන්යදයය 
පරිසන්යදයය පරිපූයරයය පරිප්ඵයරයය; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො
උදකරහදස්ස සීයතනවාරිනාඅප්ඵුටංඅස්ස.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඉමයමවකායංසමාධියජන පීතිසුයඛනඅභිසන්යදතිපරිසන්යදතිපරිපූයරති
පරිප්ඵරති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස සමාධියජන පීතිසුයඛන
අප්ඵුටං යහොති. අරියස්ස, භික්ඛයව, පඤ්චඞ්ගිකස්ස සම්මාසමාධිස්ස අයං
දුතියාභාවනා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුපීතියාච විරා ා…යප.…තතියංඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති.යසොඉමයමවකායංනිප්පීතියකනසුයඛන අභිසන්යදති
පරිසන්යදති පරිපූයරති පරිප්ඵරති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස 
නිප්පීතියකනසුයඛනඅප්ඵුටංයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, උප්පලිනියංවා
පදුමිනියං වා පුණ්ඩරීකිනියං වා අප්යපකච්චානි උප්පලානි වා පදුමානි වා 
පුණ්ඩරීකානි වා උදයක ජාතානි උදයක සංවඩ්ඪානි උදකානුග් තානි
අන්යතො නිමුග් යපොසීනි. තානි යාව චග් ා යාව ච මූලා සීයතන වාරිනා 
අභිසන්නානිපරිසන්නානිපරිපූරානිපරිප්ඵුටානි; නාස්සකිඤ්චිසබ්බාවතං 
උප්පලානංවාපදුමානංවාපුණ්ඩරීකානංවාසීයතනවාරිනාඅප්ඵුටංඅස්ස.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං නිප්පීතියකන සුයඛන
අභිසන්යදති පරිසන්යදති පරිපූයරතිපරිප්ඵරති; නාස්සකිඤ්චි සබ්බාවයතො
කායස්ස නිප්පීතියකන සුයඛන අප්ඵුටං යහොති. අරියස්ස, භික්ඛයව, 
පඤ්චඞ්ගිකස්සසම්මාසමාධිස්සඅයංතතියා භාවනා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා …යප.… චතුත්ථං
ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉමයමව කායං පරිසුද්යධන යචතසා
පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන අප්ඵුටං යහොති. යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, පුරියසො ඔදායතනවත්යථනසසීසංපාරුපිත්වානිසින්යනොඅස්ස; 
නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො කායස්ස ඔදායතන වත්යථන අප්ඵුටං අස්ස.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කායං පරිසුද්යධන යචතසා
පරියයොදායතන ඵරිත්වා නිසින්යනො යහොති; නාස්ස කිඤ්චි සබ්බාවයතො 
කායස්ස පරිසුද්යධන යචතසා පරියයොදායතන අප්ඵුටං යහොති. අරියස්ස, 
භික්ඛයව, පඤ්චඞ්ගිකස්සසම්මාසමාධිස්සඅයංචතුත්ථාභාවනා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පච්චයවක්ඛණානිමිත්තං සුග් හිතං
යහොති සුමනසිකතං සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය. යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, අඤ්යඤොවඅඤ්ඤං [අඤ්යඤොවාඅඤ්ඤංවා (සී.), අඤ්යඤොවා 
අඤ්ඤං (සයා. කං.), අඤ්යඤො අඤ්ඤං (?)] පච්චයවක්යඛයය, ඨියතො වා 
නිසින්නං පච්චයවක්යඛයය, නිසින්යනො වා නිපන්නං පච්චයවක්යඛයය.
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එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පච්චයවක්ඛණානිමිත්තං සුග් හිතං
යහොති සුමනසිකතංසූපධාරිතංසුප්පටිවිද්ධංපඤ්ඤාය.අරියස්ස, භික්ඛයව, 
පඤ්චඞ්ගිකස්ස සම්මාසමාධිස්සඅයංපඤ්චමා [පඤ්චමී(සී.)] භාවනා.එවං 
භාවියත යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු [එවං භාවියත යඛො භික්ඛයව (සී.)] අරියය
පඤ්චඞ්ගියක සම්මාසමාධිම්හි එවං බහුලීකයත යස්ස යස්ස
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමති 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, උදකමණියකොආධායරඨපියතොපූයරොඋදකස්ස 
සමතිත්තියකො කාකයපයයයො. තයමනං බලවා පුරියසො යයතො යයතො 
ආවජ්යජයය [ආවට්යටයය (සයා. කං.)], ආ ච්යඡයය උදක’’න්ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං භාවියත අරියය
පඤ්චඞ්ගියක සම්මාසමාධිම්හි එවං බහුලීකයත යස්ස යස්ස 
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමති
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සයම භූමිභාය  යපොක්ඛරණී චතුරංසා 
ආලිබද්ධාපූරාඋදකස්සසමතිත්තිකාකාකයපයයා.තයමනංබලවාපුරියසො
යයතොයයතොආලිං මුඤ්යචයය, ආ ච්යඡයයඋදක’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’.
‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං භාවියත අරියය පඤ්චඞ්ගියක
සම්මාසමාධිම්හි එවං බහුලීකයත යස්ස යස්ස අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස
ධම්මස්ස…යප.…සතිසතිආයතයන. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සුභූමියංචතුමහාපයථ [චාතුම්මහාපයථ(සී.පී.), 
චතුම්මහාපයථ (සයා. කං.)] ආජඤ්ඤරයථො යුත්යතො අස්ස ඨියතො
ඔධස්තපයතොයදො. තයමනං දක්යඛො යයොග් ාචරියයො අස්සදම්මසාරථි
අභිරුහිත්වා වායමනහත්යථන රස්මියයො  යහත්වා දක්ඛියණනහත්යථන 
පයතොදං  යහත්වා යයනිච්ඡකං යදිච්ඡකං සායරයයපි පච්චාසායරයයපි.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං භාවියත අරියය පඤ්චඞ්ගියක
සම්මාසමාධිම්හි එවං බහුලීකයත යස්ස යස්ස අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස
ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමති අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයචආකඞ්ඛති – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභයවයයං – 
එයකොපි හුත්වා බහුධා අස්සං…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං 
වත්යතයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්බාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකායඋයභොසද්යදසුයණයයං–දිබ්යබචමානුයසචයය 
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පටුන 

දූයර සන්තියක චා’ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසොසයචඅකඞ්ඛති– ‘පරසත්තානංපරපුග් ලානංයචතසායචයතො 
පරිච්ච පජායනයයං – සරා ං වා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජායනයයං, 
වීතරා ංවාචිත්තංවීතරා ංචිත්තන්තිපජායනයයං, සයදොසංවාචිත්තං… 
වීතයදොසං වා චිත්තං… සයමොහං වා චිත්තං… වීතයමොහං වා චිත්තං…
සංඛිත්තං වා චිත්තං… වික්ඛිත්තං වා චිත්තං… මහග් තං වා චිත්තං…
අමහග් තං වා චිත්තං… සඋත්තරං වා චිත්තං… අනුත්තරං වා චිත්තං…
සමාහිතං වා චිත්තං… අසමාහිතං වා චිත්තං… විමුත්තං වා චිත්තං…
අවිමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං චිත්තන්ති පජායනයය’න්ති, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසොසයචආකඞ්ඛති–‘අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සයරයයං, 
යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං
සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසති ආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපජායනයය’න්ති, 
තත්රතයත්රව සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛති – ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ 
විහයරයය’න්ති, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණාති සති සති
ආයතයන’’ති. අට්ඨමං. 

9. චඞ්කමසුත්තං 

29. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, චඞ්කයම ආනිසංසා. කතයම පඤ්ච? 
අද්ධානක්ඛයමො යහොති, පධානක්ඛයමො යහොති, අප්පාබායධො යහොති, අසිතං 
පීතං ඛායිතං සායිතං සම්මා පරිණාමං  ච්ඡති, චඞ්කමාධි යතො සමාධි
චිරට්ඨිතියකොයහොති. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච චඞ්කයමආනිසංසා’’ති.
නවමං. 

10. නාගිතසුත්තං 

30. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වායකොසයලසු චාරිකංචරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ඉච්ඡානඞ් ලං නාම යකොසලානං 
බ්රාහ්මණ ායමො තදවසරි. තත්ර සුදං භ වා ඉච්ඡානඞ් යල විහරති 
ඉච්ඡානඞ් ලවනසණ්යඩ. අස්යසොසුං යඛො ඉච්ඡානඞ් ලකා 
[ඉච්ඡානඞ් ලිකා (සී.) අ. නි. 6.42; අ. නි. 8.86] බ්රාහ්මණ හපතිකා –
‘‘සමයණො ඛලු යභො ය ොතයමො සකයපුත්යතො සකයකුලා පබ්බජියතො 
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ඉච්ඡානඞ් ලං අනුප්පත්යතො; ඉච්ඡානඞ් යල විහරති
ඉච්ඡානඞ් ලවනසණ්යඩ.තංයඛොපන භවන්තංය ොතමංඑවංකලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් යතො – ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි, 
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වාති. යසො ඉමං යලොකං සයදවකං
සමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිංපජංසයදවමනුස්සංසයංඅභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා පයවයදති. යසො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං
මජ්යඣකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. සාධු යඛො පන 
තථාරූපානං අරහතං දස්සනං යහොතී’’ති. අථ යඛො ඉච්ඡානඞ් ලකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා තස්සා රත්තියා අච්චයයන පහූතං ඛාදනීයං යභොජනීයං
ආදාය යයන ඉච්ඡානඞ් ලවනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
බහිද්වාරයකොට්ඨයකඅට්ඨංසු උච්චාසද්දමහාසද්දා. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නාගියතො භ වයතො උපට්ඨායකො
යහොති.අථයඛොභ වාආයස්මන්තංනාගිතංආමන්යතසි–‘‘යකපනයඛො, 
නාගිත, උච්චාසද්දමහාසද්දා, යකවට්ටා මඤ්යඤ මච්ඡවියලොයප’’ති? 
‘‘එයත, භන්යත, ඉච්ඡානඞ් ලකා බ්රාහ්මණ හපතිකා පහූතං ඛාදනීයං
යභොජනීයං ආදාය බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතා භ වන්තඤ්යඤව උද්දිස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති. ‘‘මාහං, නාගිත, යයසනසමා මං, මාචමයායයසො.
යයො යඛො, නාගිත, නයිමස්ස යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස
උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්සනිකාමලාභීඅස්සඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, 
යස්සාහං යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස
සම්යබොධසුඛස්ස නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. යසො තං [යසොහං
(ක.), යසො (සයා. කං.)] මීළ්හසුඛං මිද්ධසුඛං ලාභසක්කාරසියලොකසුඛං
සාදියයයයා’’ති. 

‘‘අධිවායසතු දානි, භන්යත, භ වා, අධිවායසතු සු යතො; 
අධිවාසනකායලො දානි, භන්යත, භ වයතො. යයන යයයනව දානි භ වා
 මිස්සති තංනින්නාව  මිස්සන්ති බ්රාහ්මණ හපතිකා යන මා යචව
ජානපදා ච. යසයයථාපි, භන්යත, ථුල්ලඵුසිතයක යදයව වස්සන්යත
යථානින්නංඋදකානිපවත්තන්ති; එවයමවංයඛො, භන්යත, යයනයයයනව
දානිභ වා  මිස්සති, තංනින්නාව මිස්සන්තිබ්රාහ්මණ හපතිකායන මා
යචව ජානපදා ච. තං කිස්ස යහතු? තථා හි, භන්යත, භ වයතො 
සීලපඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘මාහං, නාගිත, යයසනසමා මං, මාචමයායයසො. යයොයඛො, නාගිත, 
නයිමස්ස යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස 
සම්යබොධසුඛස්ස නිකාමලාභී අස්ස අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, යස්සාහං
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. යසො තං මීළ්හසුඛං මිද්ධසුඛං
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ලාභසක්කාරසියලොකසුඛං සාදියයයය. අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස යඛො, 
නාගිත, උච්චාරපස්සායවො–එයසොතස්සනිස්සන්යදො.පියානංයඛො, නාගිත, 
විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා
– එයසො තස්ස නිස්සන්යදො. අසුභනිමිත්තානුයයො ං අනුයුත්තස්ස යඛො, 
නාගිත, සුභනිමිත්යත පාටිකුලයතා [පටික්කූලතා(සී.), පටික්කූලයතා(සයා. 
කං.)] සණ්ඨාති – එයසො තස්ස නිස්සන්යදො. ඡසු යඛො, නාගිත, 
ඵස්සායතයනසු අනිච්චානුපස්සියනොවිහරයතොඵස්යසපාටිකුලයතාසණ්ඨාති
– එයසො තස්ස නිස්සන්යදො. පඤ්චසු යඛො, නාගිත, උපාදානක්ඛන්යධසු
උදයබ්බයානුපස්සියනොවිහරයතොඋපාදායන පාටිකුලයතාසණ්ඨාති–එයසො
තස්සනිස්සන්යදො’’ති.දසමං. 

පඤ්චඞ්ගිකවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවඅ ාරවුපක්කියලසා, දුස්සීලානුග් හියතනච; 
විමුත්තිසමාධිපඤ්චඞ්ගිකා, චඞ්කමංනාගියතනචාති. 

4. සුමනවග්ය ො 

1. සුමනසුත්තං 

31. එකං සමයං…යප.…අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. අථයඛොසුමනා
රාජකුමාරී පඤ්චහි රථසයතහි පඤ්චහි රාජකුමාරිසයතහි පරිවුතා යයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නායඛොසුමනාරාජකුමාරී භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධස්සු, භන්යත, භ වයතො ද්යව සාවකා සමසද්ධා සමසීලා
සමපඤ්ඤා – එයකො දායයකො, එයකො අදායයකො. යතකායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්යජයයං. යදවභූතානං පන යනසං 
[යතසං (සී.)], භන්යත, සියාවියසයසො, සියානානාකරණ’’න්ති? 

‘‘සියා, සුමයන’’ති භ වාඅයවොච–‘‘යයොයසො, සුමයන, දායයකොයසො
අමුං අදායකංයදවභූයතොසමායනොපඤ්චහිඨායනහිඅධි ණ්හාති–දිබ්යබන
ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, දිබ්යබනසුයඛන, දිබ්යබනයයසන, දිබ්යබන
ආධිපයතයයයන.යයොයසො, සුමයන, දායයකොයසොඅමුංඅදායකංයදවභූයතො
සමායනොඉයමහිපඤ්චහිඨායනහිඅධි ණ්හාති’’. 

‘‘සයච පන යත, භන්යත, තයතො චුතා ඉත්ථත්තං ආ ච්ඡන්ති, 
මනුස්සභූතානං පන යනසං, භන්යත, සියා වියසයසො, සියා
නානාකරණ’’න්ති? ‘‘සියා, සුමයන’’ති භ වා අයවොච – ‘‘යයො යසො, 
සුමයන, දායයකො යසො අමුං අදායකං මනුස්සභූයතො සමායනො පඤ්චහි
ඨායනහි අධි ණ්හාති – මානුසයකන ආයුනා, මානුසයකන වණ්යණන, 
මානුසයකනසුයඛන, මානුසයකනයයසන, මානුසයකනආධිපයතයයයන.
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යයො යසො, සුමයන, දායයකො යසො අමුං අදායකං මනුස්සභූයතො සමායනො
ඉයමහිපඤ්චහිඨායනහිඅධි ණ්හාති’’. 

‘‘සයච පන යත, භන්යත, උයභො අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, 
පබ්බජිතානංපනයනසං, භන්යත, සියා වියසයසො, සියානානාකරණ’’න්ති? 
‘‘සියා, සුමයන’’තිභ වාඅයවොච–‘‘යයොයසො, සුමයන, දායයකො යසොඅමුං
අදායකං පබ්බජියතො සමායනො පඤ්චහි ඨායනහි අධි ණ්හාති – යාචියතොව
බහුලං චීවරං පරිභුඤ්ජති අප්පං අයාචියතො, යාචියතොව බහුලං පිණ්ඩපාතං
පරිභුඤ්ජති අප්පං අයාචියතො, යාචියතොව බහුලං යසනාසනං පරිභුඤ්ජති
අප්පං අයාචියතො, යාචියතොව බහුලං ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං
පරිභුඤ්ජති අප්පං අයාචියතො. යයහි යඛො පන සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං විහරති
තයස්ස මනායපයනව බහුලං කායකම්යමන සමුදාචරන්ති අප්පං
අමනායපන, මනායපයනව බහුලං වචීකම්යමන සමුදාචරන්ති අප්පං
අමනායපන, මනායපයනව බහුලං මයනොකම්යමන සමුදාචරන්ති අප්පං
අමනායපන, මනාපංයයව බහුලංඋපහාරංඋපහරන්තිඅප්පංඅමනාපං. යයො
යසො, සුමයන, දායයකො යසො අමුං අදායකං පබ්බජියතො සමායනො ඉයමහි
පඤ්චහිඨායනහිඅධි ණ්හාතී’’ති. 

‘‘සයච පන යත, භන්යත, උයභො අරහත්තං පාපුණන්ති, 
අරහත්තප්පත්තානං පන යනසං, භන්යත, සියා වියසයසො, සියා
නානාකරණ’’න්ති? ‘‘එත්ථ යඛො පයනසාහං, සුමයන, න කිඤ්චි
නානාකරණං වදාමි, යදිදං විමුත්තියා විමුත්ති’’න්ති [විමුත්තන්ති (සයා.
කං.)]. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාවඤ්චිදං, භන්යත, අලයමව
දානානිදාතුංඅලංපුඤ්ඤානිකාතුං; යත්රහිනාමයදවභූතස්සාපිඋපකාරානි 
පුඤ්ඤානි, මනුස්සභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, පබ්බජිතස්සාපි
උපකාරානි පුඤ්ඤානී’’ති. ‘‘එවයමතං, සුමයන! අලඤ්හි, සුමයන, දානානි
දාතුං අලං පුඤ්ඤානි කාතුං! යදවභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, 
මනුස්සභූතස්සාපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි, පබ්බජිතස්සාපි උපකාරානි
පුඤ්ඤානී’’ති. 

ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වාන [ඉදංවත්වා(සී. පී.)එවමුපරිපි] සු යතො
අථාපරංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘යථාපිචන්යදොවිමයලො,  ච්ඡංආකාසධාතුයා; 
සබ්යබතාරා යණයලොයක, ආභායඅතියරොචති. 

‘‘තයථවසීලසම්පන්යනො, සද්යධොපුරිසපුග් යලො; 
සබ්යබමච්ඡරියනොයලොයක, චාය නඅතියරොචති. 

‘‘යථාපි යමයඝොථනයං, විජ්ජුමාලීසතක්කකු; 
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ථලංනින්නඤ්චපූයරති, අභිවස්සංවසුන්ධරං. 

‘‘එවංදස්සනසම්පන්යනො, සම්මාසම්බුද්ධසාවයකො; 
මච්ඡරිංඅධි ණ්හාති, පඤ්චඨායනහිපණ්ඩියතො. 

‘‘ආයුනා යසසා යචව [ආයුනා ච යයසන ච (ක.)], වණ්යණන ච
සුයඛනච; 
සයවයභො පරිබූළ්යහො [යභො පරිබ්බූළ්යහො (සී.)], යපච්චසග්ය 
පයමොදතී’’ති.පඨමං; 

2. චුන්දීසුත්තං 

32. එකං සමයංභ වාරාජ යහවිහරතියවළුවයන කලන්දකනිවායප.
අථ යඛො චුන්දී රාජකුමාරී පඤ්චහි රථසයතහි පඤ්චහි ච කුමාරිසයතහි 
පරිවුතා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නායඛොචුන්දීරාජකුමාරී
භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අම්හාකං, භන්යත, භාතාචුන්යදොනාම රාජකුමායරො, යසොඑවමාහ–
‘යයදවයසොයහොතිඉත්ථීවාපුරියසොවාබුද්ධං සරණං යතො, ධම්මංසරණං
 යතො, සඞ්ඝං සරණං  යතො, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, අදින්නාදානා 
පටිවිරයතො, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මුසාවාදා පටිවිරයතො, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො, යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංයයව උපපජ්ජති, යනො දුග් ති’න්ති. සාහං, භන්යත, භ වන්තං
පුච්ඡාමි–‘කථංරූයපයඛො, භන්යත, සත්ථරිපසන්යනොකායස්සයභදාපරං
මරණාසු තිංයයවඋපපජ්ජති, යනොදුග් තිං? කථංරූයප ධම්යමපසන්යනො
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංයයවඋපපජ්ජති, යනොදුග් තිං? කථංරූයප 
සඞ්යඝපසන්යනොකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංයයවඋපපජ්ජති, යනො
දුග් තිං? කථංරූයපසු සීයලසු පරිපූරකාරී කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිංයයවඋපපජ්ජති, යනො දුග් ති’’’න්ති? 

‘‘යාවතා, චුන්දි, සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා චතුප්පදා වා බහුප්පදා වා 
[අපාදාවාද්වීපාදාවාචතුප්පාදාවාබහුප්පාදාවා (සී.)අ.නි.4.34; ඉතිවු.90] 
රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා
යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො.යයයඛො, චුන්දි, බුද්යධපසන්නා, අග්ය යතපසන්නා.
අග්ය යඛො පනපසන්නානංඅග්ය ොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, චුන්දි, ධම්මාසඞ්ඛතා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො යතසං
අග් මක්ඛායති. යය, චුන්දි, අරියය අට්ඨඞ්ගියකමග්ය  පසන්නා, අග්ය 
යත පසන්නා, අග්ය යඛොපනපසන්නානංඅග්ය ොවිපායකොයහොති. 
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‘‘යාවතා, චුන්දි, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරාය ො යතසං 
[යතසං ධම්මානං (සී. පී. ක.)] අග් මක්ඛායති, යදිදං – මදනිම්මදයනො
පිපාසවිනයයො ආලයසමුග්ඝායතො වට්ටුපච්යඡයදො තණ්හාක්ඛයයො විරාය ො
නියරොයධොනිබ්බානං.යයයඛො, චුන්දි, විරාය  ධම්යමපසන්නා, අග්ය යත
පසන්නා.අග්ය යඛොපනපසන්නානං අග්ය ොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, චුන්දි, සඞ්ඝා වා  ණා වා, තථා තසාවකසඞ්යඝො යතසං 
අග් මක්ඛායති, යදිදං – චත්තාරි පුරිසයු ානි අට්ඨ පුරිසපුග් ලා, එස
භ වයතො සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.යයයඛො, චුන්දි, 
සඞ්යඝ පසන්නා, අග්ය  යත පසන්නා. අග්ය  යඛො පන පසන්නානං
අග්ය ොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, චුන්දි, සීලානි, අරියකන්තානි සීලානි යතසං 
[අරියකන්තානියතසං (සී. සයා.කං.)] අග් මක්ඛායති, යදිදං – අඛණ්ඩානි
අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි 
අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි. යය යඛො, චුන්දි, අරියකන්යතසු
සීයලසු පරිපූරකාරියනො, අග්ය  යත පරිපූරකාරියනො. අග්ය  යඛො පන
පරිපූරකාරීනංඅග්ය ොවිපායකො යහොතී’’ති. 

‘‘අග් යතොයවපසන්නානං, අග් ංධම්මංවිජානතං; 
අග්ය බුද්යධපසන්නානං, දක්ඛියණයයයඅනුත්තයර. 

‘‘අග්ය ධම්යමපසන්නානං, විරාගූපසයමසුයඛ; 
අග්ය සඞ්යඝපසන්නානං, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 

‘‘අග් ස්මිං දානංදදතං, අග් ංපුඤ්ඤං පවඩ්ඪති; 
අග් ංආයුචවණ්යණොච, යයසොකිත්තිසුඛංබලං. 

‘‘අග් ස්සදාතායමධාවී, අග් ධම්මසමාහියතො; 
යදවභූයතොමනුස්යසොවා, අග් ප්පත්යතොපයමොදතී’’ති.දුතියං; 

3. උග් හසුත්තං 

33. එකං සමයං භ වා භද්දියය විහරති ජාතියා වයන. අථ යඛො
උග් යහො යමණ්ඩකනත්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
උග් යහොයමණ්ඩකනත්තා භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භ වා ස්වාතනාය අත්තචතුත්යථො
භත්ත’’න්ති. අධිවායසසි භ වා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො උග් යහො
යමණ්ඩකනත්තා භ වයතො අධිවාසනං විදිත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං 
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 
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අථයඛොභ වාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යයන උග් හස්ස යමණ්ඩකනත්තුයනො නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
උග් යහොයමණ්ඩකනත්තාභ වන්තං පණීයතනඛාදනීයයනයභොජනීයයන
සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො උග් යහො යමණ්ඩකනත්තා
භ වන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොඋග් යහොයමණ්ඩකනත්තාභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘ඉමා
යම, භන්යත, කුමාරියයො පතිකුලානි  මිස්සන්ති. ඔවදතු තාසං, භන්යත, 
භ වා; අනුසාසතුතාසං, භන්යත, භ වා, යංතාසං අස්ස දීඝරත්තංහිතාය
සුඛායා’’ති. 

අථ යඛො භ වා තා කුමාරියයො එතදයවොච – ‘‘තස්මාතිහ, කුමාරියයො, 
එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යස්ස යවො [යස්ස යඛො (සී. සයා. කං.)] මාතාපිතයරො
භත්තුයනො දස්සන්ති අත්ථකාමා හියතසියනො අනුකම්පකා අනුකම්පං
උපාදාය, තස්ස භවිස්සාම පුබ්බුට්ඨායිනියයො පච්ඡානිපාතිනියයො
කිංකාරපටිස්සාවිනියයො මනාපචාරිනියයො පියවාදිනියයො’ති. එවඤ්හි යවො, 
කුමාරියයො, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, කුමාරියයො, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යයයතභත්තු රුයනො 
[ගුරුයනො(ක.)] භවිස්සන්තිමාතාතිවාපිතාතිවා සමණබ්රාහ්මණාතිවා, යත
සක්කරිස්සාම  රුං කරිස්සාම [ රුකරිස්සාම (සී. සයා. කං. පී.)] 
මායනස්සාම පූයජස්සාම අබ්භා යත චආසයනොදයකන පටිපූයජස්සාමා’ති 
[පූයජස්සාමාති (සී.)]. එවඤ්හියවො, කුමාරියයො, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, කුමාරියයො, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘යයයතභත්තුඅබ්භන්තරා
කම්මන්තාඋණ්ණාති වාකප්පාසාති වා, තත්ථ දක්ඛා භවිස්සාම අනලසා, 
තතු්රපායායවීමංසායසමන්නා තා, අලංකාතුං අලංසංවිධාතු’න්ති.එවඤ්හි
යවො, කුමාරියයො, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, කුමාරියයො, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යයො යසො භත්තු 
අබ්භන්තයරො [අබ්භන්තයර (ක.)] අන්යතොජයනො දාසාති වා යපස්සාති වා 
කම්මකරාතිවා, යතසංකතඤ්චකතයතොජානිස්සාම අකතඤ්චඅකතයතො
ජානිස්සාම, ගිලානකානඤ්ච බලාබලං ජානිස්සාම, ඛාදනීයං
යභොජනීයඤ්චස්ස පච්චංයසන [පච්චයංයතන(ක.සී.), පච්චයංයසන(සයා.
කං.), පච්චයං යසනාසනං පච්චත්තංයසන (ක.) අ. නි. 8.46] 
සංවිභජිස්සාමා’ති [විභජිස්සාමාති(සී.සයා.කං.)]. එවඤ්හියවො, කුමාරියයො, 
සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, කුමාරියයො, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යං භත්තා ආහරිස්සති
ධනංවාධඤ්ඤංවාරජතංවාජාතරූපංවා, තංආරක්යඛන [තං ආරක්ඛාය
(සී.)] ගුත්තියාසම්පායදස්සාම, තත්ථචභවිස්සාමඅධුත්තී අයථනීඅයසොණ්ඩී



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

27 

පටුන 

අවිනාසිකායයො’ති. එවඤ්හි යවො, කුමාරියයො, සික්ඛිතබ්බං. ඉයමහි යඛො, 
කුමාරියයො, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස යභදා
පරංමරණා මනාපකායිකානංයදවානංසහබයතංඋපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘යයොනංභරතිසබ්බදා, නිච්චංආතාපිඋස්සුයකො; 
සබ්බකාමහරංයපොසං, භත්තාරංනාතිමඤ්ඤති. 

‘‘න චාපි යසොත්ථි භත්තාරං, ඉස්සාචායරන [ඉච්ඡාචායරන (සී.), 
ඉස්සාවායදන(පී.)] යරොසයය; 
භත්තුච රුයනොසබ්යබ, පටිපූයජතිපණ්ඩිතා. 

‘‘උට්ඨාහිකා [උට්ඨායිකා (සයා. කං. ක.)] අනලසා, 
සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපං [මනාපා(සී.)] චරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘යාඑවංවත්තතීනාරී, භත්තුඡන්දවසානු ා; 
මනාපානාමයතයදවා, යත්ථසාඋපපජ්ජතී’’ති.තතියං; 

4. සීහයසනාපතිසුත්තං 

34. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො සීයහො යසනාපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො 
සීයහොයසනාපතිභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘සක්කානුයඛො, භන්යත, භ වා
සන්දිට්ඨිකංදානඵලං පඤ්ඤායපතු’’න්ති? 

‘‘සක්කා, සීහා’’ති භ වා අයවොච – ‘‘දායයකො, සීහ, දානපතිබහුයනො 
ජනස්ස පියයො යහොති මනායපො. යම්පි, සීහ, දායයකො දානපති බහුයනො
ජනස්සපියයොයහොතිමනායපො, ඉදම්පිසන්දිට්ඨිකංදානඵලං. 

‘‘පුනචපරං, සීහ, දායකං දානපතිං සන්යතො සප්පුරිසා භජන්ති. යම්පි, 
සීහ, දායකං දානපතිං සන්යතො සප්පුරිසා භජන්ති, ඉදම්පි සන්දිට්ඨිකං 
දානඵලං. 

‘‘පුන චපරං, සීහ, දායකස්ස දානපතියනො කලයායණො කිත්තිසද්යදො 
අබ්භුග් ච්ඡති.යම්පි, සීහ, දායකස්සදානපතියනොකලයායණොකිත්තිසද්යදො 
අබ්භුග් ච්ඡති, ඉදම්පිසන්දිට්ඨිකංදානඵලං. 

‘‘පුනචපරං, සීහ, දායයකොදානපතියංයයදවපරිසංඋපසඞ්කමති–යදි 
ඛත්තියපරිසං යදි බ්රාහ්මණපරිසං යදි  හපතිපරිසං යදි සමණපරිසං –
විසාරයදො [විසාරයදොව (සී.) අ. නි. 7.57 පස්සිතබ්බං] උපසඞ්කමති
අමඞ්කුභූයතො.යම්පි, සීහ, දායයකොදානපතියංයයදව පරිසංඋපසඞ්කමති–
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යදි ඛත්තියපරිසං යදි බ්රාහ්මණපරිසං යදි  හපතිපරිසං යදි සමණපරිසං –
විසාරයදොඋපසඞ්කමතිඅමඞ්කුභූයතො, ඉදම්පිසන්දිට්ඨිකං දානඵලං. 

‘‘පුනචපරං, සීහ, දායයකො දානපතිකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිං 
සග් ංයලොකංඋපපජ්ජති.යම්පි, සීහ, දායයකොදානපතිකායස්සයභදාපරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති, ඉදං [ඉදම්පි සීහ (ක.)] 
සම්පරායිකංදානඵල’’න්ති. 

එවං වුත්යත සීයහො යසනාපති භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යානිමානි, 
භන්යත, භ වතා චත්තාරි සන්දිට්ඨිකානි දානඵලානි අක්ඛාතානි, නාහං
එත්ථ භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි; අහං යපතානි ජානාමි. අහං, භන්යත, 
දායයකොදානපතිබහුයනොජනස්සපියයොමනායපො. අහං, භන්යත, දායයකො
දානපති; මං සන්යතො සප්පුරිසා භජන්ති. අහං, භන්යත, දායයකො දානපති; 
මය්හංකලයායණොකිත්තිසද්යදොඅබ්භුග් යතො–‘සීයහොයසනාපතිදායයකො
කාරයකො සඞ්ඝුපට්ඨායකො’ති. අහං, භන්යත, දායයකො දානපති යං යයදව
පරිසංඋපසඞ්කමාමි–යදිඛත්තියපරිසංයදිබ්රාහ්මණපරිසංයදි  හපතිපරිසං
යදි සමණපරිසං – විසාරයදො උපසඞ්කමාමි අමඞ්කුභූයතො. යානිමානි, 
භන්යත, භ වතා චත්තාරි සන්දිට්ඨිකානි දානඵලානි අක්ඛාතානි, නාහං
එත්ථ භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි; අහං යපතානි ජානාමි. යඤ්ච යඛො මං, 
භන්යත, භ වා එවමාහ – ‘දායයකො, සීහ, දානපති කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජතී’ති, එතාහං න ජානාමි; එත්ථ ච
පනාහං භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමී’’ති. ‘‘එවයමතං, සීහ, එවයමතං, සීහ!
දායයකො දානපති කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං 
උපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘දදංපියයොයහොතිභජන්තිනංබහූ, 
කිත්තිඤ්චපප්යපොතියයසොචවඩ්ඪති [යසස්ස වඩ්ඪති(සයා.කං.), 
යසංපවඩ්ඪති(ක.)]; 
අමඞ්කුභූයතොපරිසංවි ාහති, 
විසාරයදොයහොතිනයරොඅමච්ඡරී. 

‘‘තස්මාහිදානානිදදන්තිපණ්ඩිතා, 
වියනයයමච්යඡරමලංසුයඛසියනො; 
යත දීඝරත්තංතිදියවපතිට්ඨිතා, 
යදවානං සහබය තා රමන්ති යත [සහබයතං  තා රමන්ති (සී.), 
සහබයතාරමන්තියත(ක.)]. 

‘‘කතාවකාසාකතකුසලාඉයතොචුතා [තයතොචුතා (සී.)], 
සයංපභාඅනුවිචරන්තිනන්දනං [නන්දයන(සයා. කං.)]; 
යතතත්ථනන්දන්තිරමන්තියමොදයර, 
සමප්පිතාකාමගුයණහිපඤ්චහි; 
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‘‘කත්වානවාකයංඅසිතස්සතාදියනො, 
රමන්තිසග්ය  [රමන්තිසුමනා(ක.), කමන්ති සබ්යබ(සයා.කං.)] 
සු තස්සසාවකා’’ති.චතුත්ථං; 

5. දානානිසංසසුත්තං 

35. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, දායනආනිසංසා. කතයම පඤ්ච? බහුයනො
ජනස්ස පියයො යහොති මනායපො; සන්යතො සප්පුරිසා භජන්ති; කලයායණො 
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති; ගිහිධම්මා අනප යතො [ගිහිධම්මා අනයපයතො
(සී. පී.), ගිහිධම්මමනුප යතො (ක.)] යහොති; කායස්ස යභදා පරං මරණා
සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච දායන
ආනිසංසා’’ති. 

‘‘දදමායනොපියයොයහොති, සතංධම්මංඅනුක්කමං; 
සන්යතො නං සදා භජන්ති [සන්යතො භජන්ති සප්පුරිසා (සී.)], 
සඤ්ඤතාබ්රහ්මචාරයයො. 

‘‘යතතස්සධම්මංයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං; 
යංයසොධම්මංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.පඤ්චමං; 

6. කාලදානසුත්තං 

36. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, කාලදානානි. කතමානි පඤ්ච? 
ආ න්තුකස්ස දානං යදති;  මිකස්ස දානං යදති; ගිලානස්ස දානං යදති; 
දුබ්භික්යඛ දානං යදති; යානි තානි නවසස්සානි නවඵලානි තානි පඨමං 
සීලවන්යතසුපතිට්ඨායපති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චකාලදානානී’’ති. 

‘‘කායලදදන්තිසප්පඤ්ඤා, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
කායලනදින්නං අරියයසු, උජුභූයතසුතාදිසු. 

‘‘විප්පසන්නමනාතස්ස, විපුලායහොතිදක්ඛිණා; 
යයතත්ථඅනුයමොදන්ති, යවයයාවච්චංකයරොන්තිවා; 
න යතන [න යතසං (පී. ක.)] දක්ඛිණා ඌනා, යතපි පුඤ්ඤස්ස
භාගියනො. 

‘‘තස්මාදයදඅප්පටිවානචිත්යතො, යත්ථදින්නංමහප්ඵලං; 
පුඤ්ඤානිපරයලොකස්මිං, පතිට්ඨායහොන්තිපාණින’’න්ති. ඡට්ඨං; 

9. යභොජනසුත්තං 

37. ‘‘යභොජනං, භික්ඛයව, දදමායනො දායයකො පටිග් ාහකානං පඤ්ච
ඨානානියදති.කතමානිපඤ්ච? ආයුංයදති, වණ්ණංයදති, සුඛං යදති, බලං
යදති, පටිභානං [පටිභාණං (සී.)] යදති.ආයුංයඛොපන දත්වාආයුස්ස භාගී
යහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා; වණ්ණං දත්වා වණ්ණස්ස භාගී යහොති
දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා; සුඛං දත්වා සුඛස්ස භාගී යහොති දිබ්බස්ස වා
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මානුසස්ස වා; බලං දත්වා බලස්සභාගීයහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා; 
පටිභානං දත්වා පටිභානස්ස භාගී යහොති දිබ්බස්ස වා මානුසස්ස වා.
යභොජනං, භික්ඛයව, දදමායනො දායයකො පටිග් ාහකානං ඉමානි පඤ්ච
ඨානානි යදතී’’ති. 

‘‘ආයුයදොබලයදොධීයරො, වණ්ණයදොපටිභානයදො; 
සුඛස්සදාතායමධාවී, සුඛංයසොඅධි ච්ඡති. 

‘‘ආයුංදත්වාබලංවණ්ණං, සුඛඤ්චපටිභානකං [පටිභාණකං(සී.), 
පටිභානයදො(සයා.කං.පී.ක.)]; 
දීඝායුයසවායහොති, යත්ථයත්ථූපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං; 

8. සද්ධසුත්තං 

38. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, සද්යධ කුලපුත්යත ආනිසංසා. කතයම
පඤ්ච? යයයත, භික්ඛයව, යලොයකසන්යතො සප්පුරිසා යත සද්ධඤ්යඤව
පඨමං අනුකම්පන්තා අනුකම්පන්ති, යනො තථා අස්සද්ධං; සද්ධඤ්යඤව 
පඨමංඋපසඞ්කමන්තාඋපසඞ්කමන්ති, යනොතථාඅස්සද්ධං; සද්ධඤ්යඤව
පඨමං පටිග් ණ්හන්තාපටිග් ණ්හන්ති, යනොතථාඅස්සද්ධං; සද්ධඤ්යඤව
පඨමංධම්මං යදයසන්තායදයසන්ති, යනොතථාඅස්සද්ධං; සද්යධොකායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිං සග් ංයලොකංඋපපජ්ජති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චසද්යධකුලපුත්යතආනිසංසා. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සුභූමියංචතුමහාපයථමහානියරොයධො සමන්තා
පක්ඛීනංපටිසරණංයහොති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, සද්යධො කුලපුත්යතො
බහුයනො ජනස්ස පටිසරණං යහොති භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං උපාසකානං
උපාසිකාන’’න්ති. 

‘‘සාඛාපත්තඵලූයපයතො [සාඛාපත්තබහුයපයතො (කත්ථචි), 
සාඛාපත්තපලාසූයපයතො (?)], ඛන්ධිමාව [ඛන්ධිමා ච (සී.)] 
මහාදුයමො; 
මූලවාඵලසම්පන්යනො, පතිට්ඨායහොතිපක්ඛිනං. 

‘‘මයනොරයමආයතයන, යසවන්තිනංවිහඞ් මා; 
ඡායං ඡායත්ථිකා [ඡායත්ථියනො (සී.)] යන්ති, ඵලත්ථා
ඵලයභොජියනො. 

‘‘තයථවසීලසම්පන්නං, සද්ධංපුරිසපුග් ලං; 
නිවාතවුත්තිංඅත්ථද්ධං, යසොරතංසඛිලංමුදුං. 

‘‘වීතරා ා වීතයදොසා, වීතයමොහාඅනාසවා; 
පුඤ්ඤක්යඛත්තානියලොකස්මිං, යසවන්තිතාදිසංනරං. 
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‘‘යතතස්සධම්මංයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛාපනූදනං; 
යංයසොධම්මංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.අට්ඨමං; 

9. පුත්තසුත්තං 

39. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඨානානි සම්පස්සන්තාමාතාපිතයරොපුත්තං
ඉච්ඡන්ති කුයල ජායමානං. කතමානි පඤ්ච? භයතො වා යනො භරිස්සති; 
කිච්චංවායනොකරිස්සති; කුලවංයසොචිරංඨස්සති; දායජ්ජං පටිපජ්ජිස්සති; 
අථවාපනයපතානංකාලඞ්කතානංදක්ඛිණංඅනුප්පදස්සතීති.ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චඨානානිසම්පස්සන්තාමාතාපිතයරොපුත්තංඉච්ඡන්තිකුයල 
ජායමාන’’න්ති. 

[කථා.491] ‘‘පඤ්චඨානානිසම්පස්සං, පුත්තංඉච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 
භයතොවායනොභරිස්සති, කිච්චංවායනොකරිස්සති. 

‘‘කුලවංයසොචිරංතිට්යඨ, දායජ්ජංපටිපජ්ජති; 
අථ වාපනයපතානං, දක්ඛිණං අනුප්පදස්සති. 

‘‘ඨානායනතානිසම්පස්සං, පුත්තංඉච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 
තස්මාසන්යතොසප්පුරිසා, කතඤ්ඤූකතයවදියනො. 

‘‘භරන්තිමාතාපිතයරො, පුබ්යබකතමනුස්සරං; 
කයරොන්ති යනසංකිච්චානි, යථාතං පුබ්බකාරිනං. 

‘‘ඔවාදකාරීභතයපොසී, කුලවංසංඅහාපයං; 
සද්යධොසීයලනසම්පන්යනො, පුත්යතොයහොතිපසංසියයො’’ති.නවමං; 

10. මහාසාලපුත්තසුත්තං 

40. ‘‘හිමවන්තං, භික්ඛයව, පබ්බතරාජං නිස්සාය මහාසාලා පඤ්චහි
වඩ්ඪීහි වඩ්ඪන්ති. කතමාහි පඤ්චහි? සාඛාපත්තපලායසන වඩ්ඪන්ති; 
තයචන වඩ්ඪන්ති; පපටිකාය වඩ්ඪන්ති; යඵග්ගුනා වඩ්ඪන්ති; සායරන
වඩ්ඪන්ති. හිමවන්තං, භික්ඛයව, පබ්බතරාජං නිස්සාය මහාසාලා ඉමාහි
පඤ්චහි වඩ්ඪීහි වඩ්ඪන්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, සද්ධං කුලපුත්තං 
නිස්සායඅන්යතොජයනොපඤ්චහිවඩ්ඪීහිවඩ්ඪති.කතමාහි පඤ්චහි? සද්ධාය
වඩ්ඪති; සීයලන වඩ්ඪති; සුයතන වඩ්ඪති; චාය න වඩ්ඪති; පඤ්ඤාය
වඩ්ඪති. සද්ධං, භික්ඛයව, කුලපුත්තංනිස්සායඅන්යතොජයනොඉමාහිපඤ්චහි
වඩ්ඪීහි වඩ්ඪතී’’ති. 

‘‘යථාහිපබ්බයතොයසයලො, අරඤ්ඤස්මිංබ්රහාවයන; 
තංරුක්ඛාඋපනිස්සාය, වඩ්ඪන්යතයතවනප්පතී. 

‘‘තයථවසීලසම්පන්නං, සද්ධංකුලපුත්තංඉමං [කුලපතිංඉධ(සී.), 
කුලපුත්තංඉධ(සයා.)]; 
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උපනිස්සායවඩ්ඪන්ති, පුත්තදාරාචබන්ධවා; 
අමච්චා ඤාතිසඞ්ඝාච, යයචස්ස අනුජීවියනො. 

‘‘තයස්සසීලවයතොසීලං, චා ංසුචරිතානිච; 
පස්සමානානුකුබ්බන්ති, යයභවන්තිවිචක්ඛණා. 

‘‘ඉමංධම්මංචරිත්වාන, මග් ං [සග් ං(සයා. ක.)] සු ති ාමිනං; 
නන්දියනොයදවයලොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති.දසමං; 

සුමනවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

සුමනාචුන්දීඋග් යහො, සීයහොදානානිසංසයකො; 
කාලයභොජනසද්ධාච, පුත්තසායලහියතදසාති. 

5. මුණ්ඩරාජවග්ය ො 

1. ආදියසුත්තං 

41. එකං සමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං  හපතිං භ වා එතදයවොච – ‘‘පඤ්චියම, 
 හපති, යභො ානං ආදියා. කතයම පඤ්ච? ඉධ,  හපති, අරියසාවයකො
උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි
ධම්මියකහිධම්මලද්යධහිඅත්තානංසුයඛති පීයණතිසම්මාසුඛං පරිහරති; 
මාතාපිතයරො සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති; 
පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියසසුයඛතිපීයණතිසම්මාසුඛංපරිහරති. අයං 
පඨයමොයභො ානංආදියයො. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි
මිත්තාමච්යචසුයඛතිපීයණතිසම්මාසුඛංපරිහරති.අයංදුතියයොයභො ානං 
ආදියයො. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි යා තා
යහොන්ති ආපදා – අග්ගියතො වා උදකයතො වා රාජයතො වා යචොරයතො වා
අප්පියයතොවාදායාදයතො [අප්පියයතොවාදායාදයතොවා(බහූසු)අ.නි.4.61; 
5.148] – තථාරූපාසු ආපදාසු යභොය හි පරියයොධාය වත්තති, යසොත්ථිං
අත්තානංකයරොති.අයංතතියයො යභො ානංආදියයො. 
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‘‘පුන චපරං,  හපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි 
බාහාබලපරිචියතහියසදාවක්ඛිත්යතහිධම්මියකහිධම්මලද්යධහිපඤ්චබලිං
කත්තා යහොති.ඤාතිබලිං, අතිථිබලිං, පුබ්බයපතබලිං, රාජබලිං, යදවතාබලිං
–අයංචතුත්යථො යභො ානංආදියයො. 

‘‘පුන චපරං,  හපති, අරියසාවයකො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි යය යත
සමණබ්රාහ්මණා මදප්පමාදා පටිවිරතා ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨා
එකමත්තානං දයමන්ති එකමත්තානං සයමන්ති එකමත්තානං 
පරිනිබ්බායපන්ති, තථාරූයපසු සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං
පතිට්ඨායපති යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකං සග් සංවත්තනිකං. අයං පඤ්චයමො
යභො ානංආදියයො.ඉයමයඛො,  හපති, පඤ්චයභො ානංආදියා. 

‘‘තස්ස යච,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉයම පඤ්ච යභො ානං ආදියය
ආදියයතො යභො ා පරික්ඛයං  ච්ඡන්ති, තස්ස එවං යහොති – ‘යය වත
යභො ානංආදියායතචාහං ආදියාමියභො ාචයමපරික්ඛයං ච්ඡන්තී’ති.
ඉතිස්ස යහොති අවිප්පටිසායරො. තස්ස යච,  හපති, අරියසාවකස්ස ඉයම
පඤ්චයභො ානංආදියයආදියයතොයභො ා අභිවඩ්ඪන්ති, තස්සඑවංයහොති–
‘යයවතයභො ානංආදියායතචාහං ආදියාමියභො ාචයමඅභිවඩ්ඪන්තී’ති.
ඉතිස්ස යහොති [ඉතිස්ස යහොති අවිප්පටිසායරො, (සී. සයා.)] උභයයයනව
අවිප්පටිසායරො’’ති. 

‘‘භුත්තායභො ාභතාභච්චා [ තාතච්ඡා (ක.)], විතිණ්ණාආපදාසු
යම; 
උද්ධග් ාදක්ඛිණාදින්නා, අයථොපඤ්චබලීකතා; 
උපට්ඨිතාසීලවන්යතො, සඤ්ඤතාබ්රහ්මචාරයයො. 

‘‘යදත්ථංයභො ංඉච්යඡයය, පණ්ඩියතොඝරමාවසං; 
යසොයමඅත්යථොඅනුප්පත්යතො, කතංඅනනුතාපියං. 

‘‘එතං [එවං(ක.)] අනුස්සරංමච්යචො, අරියධම්යමඨියතොනයරො; 
ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්ය පයමොදතී’’ති [යපච්චසග්ය 
චයමොදතීති(සී.සයා.)]. පඨමං; 

2. සප්පුරිසසුත්තං 

42. ‘‘සප්පුරියසො, භික්ඛයව, කුයලජායමායනොබහුයනොජනස්ස අත්ථාය
හිතායසුඛායයහොති; මාතාපිතූනං [මාතාපිතුන්නං (සී. පී.)] අත්ථායහිතාය
සුඛාය යහොති; පුත්තදාරස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; 
දාසකම්මකරයපොරිසස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; මිත්තාමච්චානං
අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; සමණබ්රාහ්මණානං අත්ථාය හිතාය සුඛාය 
යහොති. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහායමයඝො සබ්බසස්සානි සම්පායදන්යතො 
බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
සප්පුරියසොකුයල ජායමායනොබහුයනොජනස්සඅත්ථායහිතායසුඛාය යහොති; 
මාතාපිතූනං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; පුත්තදාරස්ස අත්ථාය හිතාය
සුඛාය යහොති; දාසකම්මකරයපොරිසස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති; 
මිත්තාමච්චානං අත්ථාය හිතායසුඛාය යහොති; සමණබ්රාහ්මණානං අත්ථාය
හිතායසුඛායයහොතී’’ති. 

‘‘හියතො බහුන්නං පටිපජ්ජ යභොය , තං යදවතා රක්ඛති 
ධම්මගුත්තං; 
බහුස්සුතං සීලවතූපපන්නං, ධම්යම ඨිතං න විජහති [විජහාති (සී.
සයා.කං.පී.)] කිත්ති. 

‘‘ධම්මට්ඨං සීලසම්පන්නං, සච්චවාදිං හිරීමනං; 
යනක්ඛංජම්යබොනදස්යසව, යකොතංනින්දිතුමරහති; 
යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො’’ති.දුතියං; 

3. ඉට්ඨසුත්තං 

43. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො අනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘පඤ්චියම,  හපති, ධම්මාඉට්ඨාකන්තාමනාපාදුල්ලභා යලොකස්මිං.
කතයම පඤ්ච? ආයු,  හපති, ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො දුල්ලයභො
යලොකස්මිං; වණ්යණො ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො දුල්ලයභො යලොකස්මිං; 
සුඛං ඉට්ඨං කන්තං මනාපං දුල්ලභං යලොකස්මිං; යයසො ඉට්යඨො කන්යතො
මනායපො දුල්ලයභො යලොකස්මිං; සග් ා ඉට්ඨා කන්තා මනාපා දුල්ලභා
යලොකස්මිං.ඉයම යඛො,  හපති, පඤ්චධම්මාඉට්ඨා කන්තාමනාපාදුල්ලභා
යලොකස්මිං. 

‘‘ඉයමසං යඛො,  හපති, පඤ්චන්නං ධම්මානං ඉට්ඨානං කන්තානං
මනාපානංදුල්ලභානංයලොකස්මිංනආයාචනයහතු වාපත්ථනායහතුවා [න
පත්ථනායහතු වා (සයා. කං. පී.)] පටිලාභං වදාමි. ඉයමසං යඛො,  හපති, 
පඤ්චන්නංධම්මානංඉට්ඨානං කන්තානංමනාපානංදුල්ලභානංයලොකස්මිං
ආයාචනයහතු වා පත්ථනායහතු වා පටිලායභො අභවිස්ස, යකො ඉධ යකන
හායයථ? 

‘‘නයඛො,  හපති, අරහතිඅරියසාවයකොආයුකායමොආයුංආයාචිතුංවා 
අභිනන්දිතුං වාආයුස්ස වාපි යහතු.ආයුකායමන,  හපති, අරියසාවයකන
ආයුසංවත්තනිකා පටිපදා පටිපජ්ජිතබ්බා. ආයුසංවත්තනිකා හිස්ස පටිපදා



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

35 

පටුන 

පටිපන්නාආයුපටිලාභාය සංවත්තති.යසොලාභීයහොතිආයුස්සදිබ්බස්සවා
මානුසස්සවා. 

‘‘න යඛො,  හපති, අරහති අරියසාවයකො වණ්ණකායමො වණ්ණං
ආයාචිතුං වා අභිනන්දිතුං වා වණ්ණස්ස වාපි යහතු. වණ්ණකායමන, 
 හපති, අරියසාවයකන වණ්ණසංවත්තනිකා පටිපදා පටිපජ්ජිතබ්බා.
වණ්ණසංවත්තනිකාහිස්සපටිපදා පටිපන්නාවණ්ණපටිලාභායසංවත්තති.
යසොලාභීයහොතිවණ්ණස්සදිබ්බස්සවා මානුසස්සවා. 

‘‘න යඛො,  හපති, අරහතිඅරියසාවයකොසුඛකායමො සුඛංආයාචිතුංවා
අභිනන්දිතුං වා සුඛස්ස වාපි යහතු. සුඛකායමන,  හපති, අරියසාවයකන 
සුඛසංවත්තනිකා පටිපදා පටිපජ්ජිතබ්බා. සුඛසංවත්තනිකා හිස්ස පටිපදා
පටිපන්නා සුඛපටිලාභායසංවත්තති.යසොලාභීයහොතිසුඛස්ස දිබ්බස්සවා
මානුසස්සවා. 

‘‘නයඛො,  හපති, අරහතිඅරියසාවයකොයසකායමොයසං ආයාචිතුංවා
අභිනන්දිතුං වා යසස්ස වාපි යහතු. යසකායමන,  හපති, අරියසාවයකන
යසසංවත්තනිකා පටිපදා පටිපජ්ජිතබ්බා. යසසංවත්තනිකා හිස්ස පටිපදා 
පටිපන්නායසපටිලාභායසංවත්තති.යසොලාභීයහොතියසස්ස දිබ්බස්සවා
මානුසස්ස වා. 

‘‘නයඛො,  හපති, අරහතිඅරියසාවයකොසග් කායමොසග් ංආයාචිතුං
වා අභිනන්දිතුං වා සග් ානං වාපි යහතු. සග් කායමන,  හපති, 
අරියසාවයකන සග් සංවත්තනිකා පටිපදා පටිපජ්ජිතබ්බා.
සග් සංවත්තනිකා හිස්ස පටිපදා පටිපන්නා සග් පටිලාභාය සංවත්තති.
යසොලාභීයහොති සග් ාන’’න්ති. 

‘‘ආයුංවණ්ණංයසංකිත්තිං, සග් ංඋච්චාකුලීනතං; 
රතියයොපත්ථයායනන [පත්ථයමායනන(ක.)], උළාරාඅපරාපරා. 

‘‘අප්පමාදංපසංසන්ති, පුඤ්ඤකිරියාසුපණ්ඩිතා; 
‘‘අප්පමත්යතො උයභොඅත්යථ, අධි ණ්හාති පණ්ඩියතො. 

‘‘දිට්යඨ ධම්යම ච [දිට්යඨව ධම්යම (සී.)] යයො අත්යථො, යයො
චත්යථොසම්පරායියකො; 
අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති.තතියං; 

4. මනාපදායීසුත්තං 

44. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන
උග් ස්ස  හපතියනො යවසාලිකස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො උග්ය ො  හපති
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යවසාලියකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛො උග්ය ො හපති
යවසාලියකොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං – 
‘මනාපදායී ලභයත මනාප’න්ති. මනාපං යම, භන්යත, සාලපුප්ඵකං 
[සාලිපුප්ඵකං (ක.)] ඛාදනීයං; තං යම භ වා පටිග් ණ්හාතු අනුකම්පං
උපාදායා’’ති.පටිග් යහසිභ වාඅනුකම්පංඋපාදාය. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං – 
‘මනාපදායීලභයතමනාප’න්ති. මනාපං යම, භන්යත, සම්පන්නයකොලකං
සූකරමංසං [සම්පන්නසූකරමංසං(සී.), සම්පන්නවරසූකරමංසං(සයා.)]; තං
යම භ වා පටිග් ණ්හාතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති. පටිග් යහසි භ වා
අනුකම්පං උපාදාය. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං –
‘මනාපදායී ලභයත මනාප’න්ති. මනාපං යම, භන්යත, නිබ්බත්තයතලකං 
[නිබද්ධයතලකං (පී. සී. අට්ඨ.), නිබ්බට්ටයතලකං (සයා. අට්ඨ.)] 
නාලියසාකං; තං යම භ වා පටිග් ණ්හාතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති.
පටිග් යහසිභ වාඅනුකම්පංඋපාදාය. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං – 
‘මනාපදායී ලභයත මනාප’න්ති. මනායපො යම, භන්යත, සාලීනං ඔදයනො
විචිතකාළයකො [වි තකාලයකො (සයා. කං. පී. ක.)] අයනකසූයපො
අයනකබයඤ්ජයනො; තංයම භ වාපටිග් ණ්හාතුඅනුකම්පංඋපාදායා’’ති.
පටිග් යහසිභ වාඅනුකම්පං උපාදාය. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං –
‘මනාපදායී ලභයත මනාප’න්ති. මනාපානි යම, භන්යත, කාසිකානි 
වත්ථානි; තානි යම භ වා පටිග් ණ්හාතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති.
පටිග් යහසිභ වා අනුකම්පංඋපාදාය. 

‘‘සම්මුඛා යමතං, භන්යත, භ වයතො සුතං සම්මුඛා පටිග් හිතං – 
‘මනාපදායී ලභයත මනාප’න්ති. මනායපො යම, භන්යත, පල්ලඞ්යකො 
ය ොනකත්ථයතො පටලිකත්ථයතො කදලිමි පවරපච්චත්ථරයණො 
[කාදලිමි පවරපච්චත්ථරයණො (සී.)] සඋත්තරච්ඡයදො 
උභයතොයලොහිතකූපධායනො.අපිච, භන්යත, මයම්යපතංජානාම– ‘යනතං
භ වයතො කප්පතී’ති. ඉදං යම, භන්යත, චන්දනඵලකං අග්ඝති
අධිකසතසහස්සං; තං යම භ වා පටිග් ණ්හාතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති.
පටිග් යහසි භ වා අනුකම්පං උපාදාය. අථ යඛො භ වා උග් ං  හපතිං
යවසාලිකංඉමිනාඅනුයමොදනීයයනඅනුයමොදි – 
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‘‘මනාපදායීලභයතමනාපං, 
යයොඋජ්ජුභූයතසු [උජුභූයතසු(සයා.කං. පී.)] දදාතිඡන්දසා; 
අච්ඡාදනං සයනමන්නපානං [සයනමථන්නපානං (සී. සයා. කං.
පී.)], 
නානාප්පකාරානිචපච්චයානි. 

‘‘චත්තඤ්චමුත්තඤ්චඅනුග් හීතං [අනග් හීතං (සී.සයා.කං.පී.)], 
යඛත්තූපයමඅරහන්යතවිදිත්වා; 
යසො දුච්චජංසප්පුරියසොචජිත්වා, 
මනාපදායීලභයතමනාප’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා උග් ං  හපතිං යවසාලිකං ඉමිනා අනුයමොදනීයයන 
අනුයමොදිත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථයඛොඋග්ය ො හපතියවසාලියකොඅපයරනසමයයනකාලමකාසි.
කාලඞ්කයතො [කාලකයතො (සී. සයා. කං. පී.)] ච උග්ය ො  හපති
යවසාලියකො අඤ්ඤතරං මයනොමයං කායං උපපජ්ජි. යතන යඛො පන
සමයයනභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.
අථ යඛො උග්ය ො යදවපුත්යතො අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්යණො යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතං යඛො උග් ං යදවපුත්තං භ වා එතදයවොච –
‘‘කච්චි යත, උග් , යථාධිප්පායයො’’ති? ‘‘තග්ඝ යම, භ වා, 
යථාධිප්පායයො’’ති.අථයඛොභ වාඋග් ංයදවපුත්තං ාථාහිඅජ්ඣභාසි– 

‘‘මනාපදායීලභයතමනාපං, 
අග් ස්සදාතාලභයතපුනග් ං; 
වරස්සදාතාවරලාභියහොති, 
යසට්ඨංදයදොයසට්ඨමුයපතිඨානං. 

‘‘යයො අග් දායීවරදායී, යසට්ඨදායීචයයො නයරො; 
දීඝායුයසවායහොති, යත්ථයත්ථූපපජ්ජතී’’ති.චතුත්ථං; 

5. පුඤ්ඤාභිසන්දසුත්තං 

45. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්දාකුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා
යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග් සංවත්තනිකා ඉට්ඨාය කන්තාය මනාපාය
හිතාය සුඛායසංවත්තන්ති. 

‘‘කතයම පඤ්ච? යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු චීවරං පරිභුඤ්ජමායනො 
අප්පමාණං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති, අප්පමායණො තස්ස 
පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො
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සුඛවිපායකොසග් සංවත්තනියකො ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය
සංවත්තති. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජමායනො…යප.… යස්ස, 
භික්ඛයව, භික්ඛු විහාරං පරිභුඤ්ජමායනො…යප.… යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු 
මඤ්චපීඨං පරිභුඤ්ජමායනො…යප.…. 

‘‘යස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු ගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං 
පරිභුඤ්ජමායනො අප්පමාණං යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති, 
අප්පමායණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො
යසොවග්ගියකොසුඛවිපායකො සග් සංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තායමනාපාය
හිතාය සුඛාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච පුඤ්ඤාභිසන්දා
කුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග් සංවත්තනිකා
ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තන්ති. 

‘‘ඉයමහිචපන, භික්ඛයව, පඤ්චහිපුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි
සමන්නා තස්ස අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යහතුං – 
‘එත්තයකොපුඤ්ඤාභිසන්යදොකුසලාභිසන්යදොසුඛස්සාහායරොයසොවග්ගියකො
සුඛවිපායකො සග් සංවත්තනියකොඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය
සංවත්තතී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයො අප්පයමයයයො
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද න සුකරං උදකස්ස පමාණං 
 යහතුං–‘එත්තකානිඋදකාළ්හකානීතිවා එත්තකානි උදකාළ්හකසතානීති
වා එත්තකානි උදකාළ්හකසහස්සානීති වා එත්තකානි 
උදකාළ්හකසතසහස්සානීති වා; අථ යඛො අසඞ්යඛයයයො අප්පයමයයයො
මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති’. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉයමහි පඤ්චහි පුඤ්ඤාභිසන්යදහි කුසලාභිසන්යදහි සමන්නා තස්ස
අරියසාවකස්ස න සුකරං පුඤ්ඤස්ස පමාණං  යහතුං – ‘එත්තයකො
පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො
සුඛවිපායකො සග් සංවත්තනියකො ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය 
සංවත්තතී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයො අප්පයමයයයො
මහාපුඤ්ඤක්ඛන්යධොත්යවවසඞ්ඛං  ච්ඡතී’’ති. 

‘‘මයහොදධිං අපරිමිතංමහාසරං, 
බහුයභරවංරත්න ණානමාලයං; 
නජ්යජො යථා නර ණසඞ්ඝයසවිතා [මච්ඡ  ණසංඝයසවිතා (සයා.
කං.ක.)සං.නි.5.1037පස්සිතබ්බං], 
පුථූසවන්තීඋපයන්තිසා රං. 

‘‘එවං නරංඅන්නදපානවත්ථදං, 
යසයයානිසජ්ජත්ථරණස්සදායකං; 
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පුඤ්ඤස්සධාරාඋපයන්තිපණ්ඩිතං, 
නජ්යජොයථාවාරිවහාවසා ර’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. සම්පදාසුත්තං 

46. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සම්පදා. කතමා පඤ්ච? සද්ධාසම්පදා, 
සීලසම්පදා, සුතසම්පදා, චා සම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදා–ඉමායඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චසම්පදා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ධනසුත්තං 

47. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ධනානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාධනං, 
සීලධනං, සුතධනං, චා ධනං, පඤ්ඤාධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධාධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
සද්යධො යහොති, සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං – ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.…
සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සද්ධාධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සීලධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා 
පටිවිරයතොයහොති.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සීලධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුතධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
බහුස්සුයතොයහොති…යප.…දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්යධො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සුතධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, චා ධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
වි තමලමච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො පයතපාණි
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
චා ධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤාධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති, උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය
නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
පඤ්ඤාධනං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධනානී’’ති. 

[අ.නි.4.52] ‘‘යස්ස සද්ධාතථා යත, අචලාසුප්පතිට්ඨිතා; 
සීලඤ්චයස්සකලයාණං, අරියකන්තංපසංසිතං. 

‘‘සඞ්යඝපසායදොයස්සත්ථි, උජුභූතඤ්චදස්සනං; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

‘‘තස්මාසද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදංධම්මදස්සනං; 
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අනුයුඤ්යජථයමධාවී, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති.සත්තමං; 

8. අලබ්භනීයඨානසුත්තං 

48. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අලබ්භනීයානි ඨානානි සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං.
කතමානි පඤ්ච? ‘ජරාධම්මං මා ජීරී’ති අලබ්භනීයං ඨානං සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං. 
‘බයාධිධම්මං මා බයාධීයී’ති [වයාධිධම්මං ‘‘මා වයාධීයී’’ති (සී. පී.)] 
…යප.…‘මරණධම්මංමාමීයී’ති…‘ඛයධම්මංමා ඛීයී’ති…‘නස්සනධම්මං
මානස්සී’තිඅලබ්භනීයංඨානංසමයණනවාබ්රාහ්මයණනවා යදයවනවා
මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං. 

‘‘අස්සුතවයතො, භික්ඛයව, පුථුජ්ජනස්ස ජරාධම්මං ජීරති. යසො
ජරාධම්යම ජිණ්යණ න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො මය්යහයවකස්ස 
[මය්හයමයවකස්ස (සී.)] ජරාධම්මංජීරති, අථයඛොයාවතාසත්තානංආ ති
 ති චුති උපපත්ති සබ්යබසං සත්තානං ජරාධම්මං ජීරති. අහඤ්යචව 
[අහඤ්යච (?)] යඛො පන ජරාධම්යම ජිණ්යණ යසොයචයයං කිලයමයයං
පරියදයවයයං, උරත්තාළිං කන්යදයයං, සම්යමොහංආපජ්යජයයං, භත්තම්පි
යම නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි
නප්පවත්යතයයං [කම්මන්යතොපි නප්පවත්යතයය (ක.)], අමිත්තාපි
අත්තමනා අස්සු, මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති. යසො ජරාධම්යම ජිණ්යණ
යසොචතිකිලමති පරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති.අයං
වුච්චති, භික්ඛයව – ‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො විද්යධො සවියසන
යසොකසල්යලනඅත්තානංයයවපරිතායපති’’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස බයාධිධම්මං 
බයාධීයති…යප.…මරණධම්මංමීයති…ඛයධම්මංඛීයති… නස්සනධම්මං
නස්සති. යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො 
මය්යහයවකස්සනස්සනධම්මංනස්සති, අථයඛොයාවතා සත්තානංආ ති
 තිචුතිඋපපත්ති සබ්යබසංසත්තානංනස්සනධම්මංනස්සති. අහඤ්යචව
යඛො පන නස්සනධම්යම නට්යඨ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, 
උරත්තාළිං කන්යදයයං, සම්යමොහං ආපජ්යජයයං, භත්තම්පි යම
නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි
නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති.
යසොනස්සනධම්යමනට්යඨයසොචතිකිලමතිපරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, 
සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව – ‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො
විද්යධොසවියසනයසොකසල්යලනඅත්තානංයයවපරිතායපති’’’. 

‘‘සුතවයතො ච යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්ස ජරාධම්මං ජීරති. යසො 
ජරාධම්යම ජිණ්යණ ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො මය්යහයවකස්ස
ජරාධම්මං ජීරති, අථ යඛො යාවතා සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති
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සබ්යබසං සත්තානං ජරාධම්මං ජීරති. අහඤ්යචව යඛො පන ජරාධම්යම
ජිණ්යණ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, උරත්තාළිං කන්යදයයං, 
සම්යමොහංආපජ්යජයයං, භත්තම්පියමනච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං
ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, 
මිත්තාපිදුම්මනාඅස්සූ’ති.යසොජරාධම්යමජිණ්යණනයසොචතිනකිලමති
න පරියදවති, නඋරත්තාළිංකන්දති, නසම්යමොහංආපජ්ජති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව–‘සුතවාඅරියසාවයකොඅබ්බුහි [අබ්බහි (සී.)] සවිසංයසොකසල්ලං, 
යයනවිද්යධොඅස්සුතවාපුථුජ්ජයනොඅත්තානංයයව පරිතායපති.අයසොයකො
විසල්යලොඅරියසාවයකොඅත්තානංයයවපරිනිබ්බායපති’’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සුතවයතො අරියසාවකස්ස බයාධිධම්මං
බයාධීයති…යප.…මරණධම්මංමීයති…ඛයධම්මංඛීයති…නස්සනධම්මං 
නස්සති. යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො 
මය්යහයවකස්සනස්සනධම්මංනස්සති, අථයඛොයාවතා සත්තානංආ ති
 තිචුතිඋපපත්ති සබ්යබසංසත්තානංනස්සනධම්මං නස්සති. අහඤ්යචව
යඛො පන නස්සනධම්යම නට්යඨ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, 
උරත්තාළිං කන්යදයයං, සම්යමොහං ආපජ්යජයයං, භත්තම්පි යම
නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි
නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති.
යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ න යසොචති න කිලමති න පරියදවති, න
උරත්තාළිං කන්දති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව – 
‘සුතවාඅරියසාවයකොඅබ්බුහිසවිසංයසොකසල්ලං, යයනවිද්යධොඅස්සුතවා
පුථුජ්ජයනො අත්තානංයයවපරිතායපති.අයසොයකොවිසල්යලොඅරියසාවයකො
අත්තානංයයව පරිනිබ්බායපතී’’’ති. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච අලබ්භනීයානි ඨානානි සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා
යලොකස්මි’’න්ති. 

[ජා.1.5.96 ජාතයකපි] ‘‘නයසොචනාය පරියදවනාය, 
අත්යථොධලබ්භා [අත්යථොඉධලබ්භති (සයා.), අත්යථොඉධලබ්භා
(පී.)] අපිඅප්පයකොපි; 
යසොචන්තයමනංදුඛිතංවිදිත්වා, 
පච්චත්ථිකාඅත්තමනාභවන්ති. 

‘‘යයතොචයඛොපණ්ඩියතොආපදාසු, 
නයවධතීඅත්ථවිනිච්ඡයඤ්ඤූ; 
පච්චත්ථිකාස්ස දුඛිතාභවන්ති, 
දිස්වාමුඛංඅවිකාරංපුරාණං. 

‘‘ජප්යපන මන්යතනසුභාසියතන, 
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අනුප්පදායනනපයවණියාවා; 
යථායථායත්ථ [යථායථායත්ථයත්ථ(ක.)] ලයභථඅත්ථං, 
තථාතථාතත්ථපරක්කයමයය. 

‘‘සයච පජායනයයඅලබ්භයනයයයො, 
මයාව [මයාවා(සයා.කං.පී.)] අඤ්යඤන වාඑසඅත්යථො; 
අයසොචමායනොඅධිවාසයයයය, 
කම්මංදළ්හංකින්තිකයරොමිදානී’’ති.අට්ඨමං; 

9. යකොසලසුත්තං 

49. එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති යජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථයඛො රාජා පයසනදියකොසයලො යයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

(යතනයඛොපනසමයයනමල්ලිකායදවීකාලඞ්කතායහොති.) [( ) නත්ථි
(සී.)] අථ යඛො අඤ්ඤතයරො පුරියසො යයන රාජා පයසනදි යකොසයලො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
උපකණ්ණයකආයරොයචති– ‘‘මල්ලිකායදවී, යදව [යදවයදවී (සයා.කං.
පී.)], කාලඞ්කතා’’ති.එවංවුත්යතරාජාපයසනදියකොසයලොදුක්ඛීදුම්මයනො
පත්තක්ඛන්යධො අයධොමුයඛොපජ්ඣායන්යතොඅප්පටිභායනොනිසීදි. 

අථ යඛො භ වා රාජානං පයසනදිං යකොසලං දුක්ඛිං දුම්මනං 
පත්තක්ඛන්ධං අයධොමුඛං පජ්ඣායන්තං අප්පටිභානං විදිත්වා රාජානං
පයසනදිං යකොසලං එතදයවොච – ‘‘පඤ්චිමානි, මහාරාජ, අලබ්භනීයානි
ඨානානිසමයණනවා බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවා
යකනචිවායලොකස්මිං.කතමානි පඤ්ච? ‘ජරාධම්මංමාජීරී’තිඅලබ්භනීයං
ඨානං…යප.… න යසොචනාය පරියදවනාය…යප.… කම්මං දළ්හං කින්ති
කයරොමිදානී’’ති.නවමං. 

10. නාරදසුත්තං 

50. එකංසමයංආයස්මානාරයදොපාටලිපුත්යතවිහරති කුක්කුටාරායම.
යතනයඛොපනසමයයනමුණ්ඩස්සරඤ්යඤොභද්දායදවීකාලඞ්කතා යහොති
පියා මනාපා. යසො භද්දාය යදවියා කාලඞ්කතාය පියාය මනාපාය යනව 
න්හායති [නහායති (සී. සයා.කං. පී.)] නවිලිම්පතින භත්තං භුඤ්ජතින
කම්මන්තං පයයොයජති – රත්තින්දිවං [රත්තිදිවං (ක.)] භද්දාය යදවියා
සරීයර අජ්යඣොමුච්ඡියතො. අථ යඛො මුණ්යඩො රාජා පියකං යකොසාරක්ඛං 
[යසොකාරක්ඛං (සයා.)] ආමන්යතසි – ‘‘යතන හි, සම්ම පියක, භද්දාය 
යදවියා සරීරං ආයසාය යතලයදොණියා පක්ඛිපිත්වා අඤ්ඤිස්සා ආයසාය
යදොණියා පටිකුජ්ජථ, යථා මයං භද්දාය යදවියා සරීරං චිරතරං
පස්යසයයාමා’’ති.‘‘එවං, යදවා’’තියඛොපියයකො යකොසාරක්යඛොමුණ්ඩස්ස
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පටුන 

රඤ්යඤො පටිස්සුත්වා භද්දාය යදවියා සරීරං ආයසාය යතලයදොණියා 
පක්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤිස්සාආයසායයදොණියාපටිකුජ්ජි. 

අථ යඛො පියකස්ස යකොසාරක්ඛස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉමස්ස යඛො
මුණ්ඩස්ස රඤ්යඤො භද්දා යදවී කාලඞ්කතා පියා මනාපා. යසො භද්දාය
යදවියාකාලඞ්කතායපියාය මනාපායයනවන්හායතිනවිලිම්පතිනභත්තං
භුඤ්ජති න කම්මන්තං පයයොයජති – රත්තින්දිවං භද්දාය යදවියා සරීයර
අජ්යඣොමුච්ඡියතො. කං [කිං (ක.)] නු යඛො මුණ්යඩො රාජා සමණං වා
බ්රාහ්මණං වා පයිරුපායසයය, යස්ස ධම්මං සුත්වා යසොකසල්ලං
පජයහයයා’’ති! 

අථයඛොපියකස්සයකොසාරක්ඛස්ස එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛොආයස්මා
නාරයදො පාටලිපුත්යත විහරති කුක්කුටාරායම. තං යඛො පනායස්මන්තං
නාරදංඑවංකලයායණො කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග් යතො–‘පණ්ඩියතොවියත්යතො 
[වයත්යතො(සී. පී.), බයත්යතො(සයා.කං., දී.නි.2.407)] යමධාවීබහුස්සුයතො
චිත්තකථී කලයාණපටිභායනොවුද්යධොයචව [බුද්යධොයචව(ක.)] අරහාච’ 
[අරහා චා’ති (?)]. යංනූන මුණ්යඩො රාජා ආයස්මන්තං නාරදං 
පයිරුපායසයය, අප්යපවනාමමුණ්යඩොරාජාආයස්මයතොනාරදස්සධම්මං
සුත්වා යසොකසල්ලංපජයහයයා’’ති. 

අථයඛොපියයකොයකොසාරක්යඛොයයනමුණ්යඩොරාජායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා මුණ්ඩං රාජානං එතදයවොච – ‘‘අයං යඛො, යදව, ආයස්මා
නාරයදො පාටලිපුත්යත විහරති කුක්කුටාරායම. තං යඛො පනායස්මන්තං
නාරදංඑවංකලයායණොකිත්තිසද්යදො අබ්භුග් යතො–‘පණ්ඩියතොවියත්යතො
යමධාවීබහුස්සුයතොචිත්තකථීකලයාණපටිභායනො වුද්යධොයචව අරහා ච’ 
[අරහා චා’ති (?)]. යදි පන යදයවො ආයස්මන්තං නාරදං පයිරුපායසයය, 
අප්යපව නාම යදයවො ආයස්මයතො නාරදස්ස ධම්මං සුත්වා යසොකසල්ලං
පජයහයයා’’ති. ‘‘යතන හි, සම්ම පියක, ආයස්මන්තං නාරදං පටියවයදහි.
කථඤ්හි නාම මාදියසො සමණං වා බ්රාහ්මණං වා විජියත වසන්තං පුබ්යබ
අප්පටිසංවිදියතොඋපසඞ්කමිතබ්බං මඤ්යඤයයා’’ති! ‘‘එවං, යදවා’’තියඛො
පියයකො යකොසාරක්යඛො මුණ්ඩස්ස රඤ්යඤො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා
නාරයදොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තංනාරදංඅභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පියයකො යකොසාරක්යඛො
ආයස්මන්තංනාරදංඑතදයවොච– 

‘‘ඉමස්ස, භන්යත, මුණ්ඩස්ස රඤ්යඤො භද්දා යදවී කාලඞ්කතා පියා
මනාපා.යසොභද්දායයදවියාකාලඞ්කතායපියායමනාපායයනව න්හායති
න විලිම්පති න භත්තං භුඤ්ජති න කම්මන්තං පයයොයජති – රත්තින්දිවං 
භද්දායයදවියාසරීයරඅජ්යඣොමුච්ඡියතො.සාධු, භන්යත, ආයස්මානාරයදො
මුණ්ඩස්ස රඤ්යඤොතථාධම්මංයදයසතුයථාමුණ්යඩොරාජාආයස්මයතො
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නාරදස්ස ධම්මං සුත්වා යසොකසල්ලං පජයහයයා’’ති. ‘‘යස්සදානි, පියක, 
මුණ්යඩොරාජාකාලංමඤ්ඤතී’’ති. 

අථ යඛො පියයකො යකොසාරක්යඛො උට්ඨායාසනා ආයස්මන්තං නාරදං 
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යයන මුණ්යඩො රාජා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා මුණ්ඩං රාජානං එතදයවොච – ‘‘කතාවකායසො යඛො, යදව, 
ආයස්මතා නාරයදන. යස්සදානි යදයවො කාලං මඤ්ඤතී’’ති. ‘‘යතන හි, 
සම්ම පියක, භද්රානිභද්රානියානානියයොජායපහී’’ති. ‘‘එවං, යදවා’’ති යඛො
පියයකො යකොසාරක්යඛො මුණ්ඩස්ස රඤ්යඤො පටිස්සුත්වා භද්රානි භද්රානි 
යානානියයොජායපත්වාමුණ්ඩංරාජානංඑතදයවොච– ‘‘යුත්තානියඛොයත, 
යදව, භද්රානි භද්රානියානානි.යස්සදානියදයවොකාලං මඤ්ඤතී’’ති. 

අථ යඛො මුණ්යඩො රාජා භද්රං යානං [භද්රං භද්රං යානං (සයා. කං. ක.), 
භද්දංයානං(පී.)] අභිරුහිත්වාභයද්රහිභයද්රහි යායනහියයනකුක්කුටාරායමො
යතනපායාසිමහච්චා [මහච්ච (බහූසු)] රාජානුභායවනආයස්මන්තංනාරදං
දස්සනාය. යාවතිකා යානස්ස භූමි යායනන  න්ත්වා, යානා
පච්යචොයරොහිත්වාපත්තියකොවආරාමංපාවිසි.අථයඛොමුණ්යඩොරාජා යයන
ආයස්මා නාරයදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාරදං
අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්නංයඛො මුණ්ඩංරාජානං
ආයස්මානාරයදොඑතදයවොච– 

‘‘පඤ්චිමානි, මහාරාජ, අලබ්භනීයානි ඨානානි සමයණන වා 
බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං.
කතමානි පඤ්ච? ‘ජරාධම්මං මා ජීරී’ති අලබ්භනීයං ඨානං සමයණන වා
බ්රාහ්මයණනවායදයවනවා මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං.
‘බයාධිධම්මංමාබයාධීයී’ති…යප.… ‘මරණධම්මංමාමීයී’ති…‘ඛයධම්මං
මාඛීයී’ති… ‘නස්සනධම්මංමානස්සී’ති අලබ්භනීයංඨානංසමයණනවා
බ්රාහ්මයණනවායදයවනවාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචි වායලොකස්මිං. 

‘‘අස්සුතවයතො, මහාරාජ, පුථුජ්ජනස්ස ජරාධම්මංජීරති.යසොජරාධම්යම
ජිණ්යණ න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො මය්යහයවකස්ස ජරාධම්මං
ජීරති, අථ යඛො යාවතා සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති සබ්යබසං
සත්තානං ජරාධම්මං ජීරති. අහඤ්යචව යඛො පන ජරාධම්යම ජිණ්යණ
යසොයචයයං කිලයමය්යංපරියදයවයයං, උරත්තාළිංකන්යදයයං, සම්යමොහං
ආපජ්යජයයං, භත්තම්පි යම නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං 
ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, 
මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති. යසො ජරාධම්යම ජිණ්යණ යසොචති කිලමති
පරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති.අයංවුච්චති, මහාරාජ
– ‘අස්සුතවා පුථුජ්ජයනොවිද්යධොසවියසනයසොකසල්යලනඅත්තානංයයව
පරිතායපති’’’. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, අස්සුතවයතො පුථුජ්ජනස්ස බයාධිධම්මං 
බයාධීයති…යප.…මරණධම්මංමීයති…ඛයධම්මංඛීයති…නස්සනධම්මං
නස්සති. යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො
මය්යහයවකස්සනස්සනධම්මං නස්සති, අථයඛොයාවතා සත්තානංආ ති
 තිචුතිඋපපත්තිසබ්යබසංසත්තානං නස්සනධම්මංනස්සති. අහඤ්යචව
යඛො පන නස්සනධම්යම නට්යඨ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, 
උරත්තාළිං කන්යදයයං, සම්යමොහං ආපජ්යජයයං, භත්තම්පි යම 
නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි
නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති.
යසො නස්සනධම්යමනට්යඨයසොචතිකිලමතිපරියදවති, උරත්තාළිංකන්දති, 
සම්යමොහං ආපජ්ජති.අයංවුච්චති, මහාරාජ–‘අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොවිද්යධො
සවියසනයසොකසල්යලන අත්තානංයයවපරිතායපති’’’. 

‘‘සුතවයතො ච යඛො, මහාරාජ, අරියසාවකස්ස ජරාධම්මං ජීරති. යසො
ජරාධම්යම ජිණ්යණ ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො මය්යහයවකස්ස 
ජරාධම්මං ජීරති, අථ යඛො යාවතා සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති
සබ්යබසං සත්තානං ජරාධම්මං ජීරති. අහඤ්යචව යඛො පන ජරාධම්යම
ජිණ්යණ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, උරත්තාළිං කන්යදයයං, 
සම්යමොහංආපජ්යජයයං, භත්තම්පියමනච්ඡායදයය, කායයපිදුබ්බණ්ණියං
ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, 
මිත්තාපිදුම්මනාඅස්සූ’ති.යසො ජරාධම්යමජිණ්යණනයසොචතිනකිලමති
නපරියදවති, නඋරත්තාළිංකන්දති, නසම්යමොහං ආපජ්ජති.අයංවුච්චති, 
මහාරාජ–‘සුතවාඅරියසාවයකොඅබ්බුහිසවිසංයසොකසල්ලං, යයන විද්යධො
අස්සුතවා පුථුජ්ජයනො අත්තානංයයව පරිතායපති. අයසොයකො විසල්යලො
අරියසාවයකො අත්තානංයයවපරිනිබ්බායපති’’’. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සුතවයතො අරියසාවකස්ස බයාධිධම්මං
බයාධීයති…යප.…මරණධම්මංමීයති…ඛයධම්මංඛීයති…නස්සනධම්මං 
නස්සති. යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘න යඛො
මය්යහයවකස්ස නස්සනධම්මංනස්සති, අථයඛොයාවතා සත්තානංආ ති
 තිචුතිඋපපත්තිසබ්යබසං සත්තානංනස්සනධම්මංනස්සති. අහඤ්යචව
යඛො පන නස්සනධම්යම නට්යඨ යසොයචයයං කිලයමයයං පරියදයවයයං, 
උරත්තාළිං කන්යදයයං, සම්යමොහං ආපජ්යජයයං, භත්තම්පි යම
නච්ඡායදයය, කායයපි දුබ්බණ්ණියං ඔක්කයමයය, කම්මන්තාපි 
නප්පවත්යතයයං, අමිත්තාපි අත්තමනා අස්සු, මිත්තාපි දුම්මනා අස්සූ’ති.
යසො නස්සනධම්යම නට්යඨ න යසොචති න කිලමති න පරියදවති, න
උරත්තාළිංකන්දති, න සම්යමොහංආපජ්ජති.අයංවුච්චති, මහාරාජ–‘සුතවා
අරියසාවයකො අබ්බුහි සවිසං යසොකසල්ලං, යයන විද්යධො අස්සුතවා
පුථුජ්ජයනොඅත්තානංයයවපරිතායපති.අයසොයකො විසල්යලොඅරියසාවයකො
අත්තානංයයවපරිනිබ්බායපති ’’’. 
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‘‘ඉමානි යඛො, මහාරාජ, පඤ්ච අලබ්භනීයානි ඨානානි සමයණන වා
බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා බ්රහ්මුනා වා යකනචි වා 
යලොකස්මි’’න්ති. 

‘‘නයසොචනායපරියදවනාය, 
අත්යථොධලබ්භාඅපිඅප්පයකොපි; 
යසොචන්තයමනංදුඛිතංවිදිත්වා, 
පච්චත්ථිකාඅත්තමනාභවන්ති. 

‘‘යයතො චයඛොපණ්ඩියතොආපදාසු, 
නයවධතීඅත්ථවිනිච්ඡයඤ්ඤූ; 
පච්චත්ථිකාස්සදුඛිතාභවන්ති, 
දිස්වාමුඛංඅවිකාරංපුරාණං. 

‘‘ජප්යපනමන්යතනසුභාසියතන, 
අනුප්පදායනනපයවණියාවා; 
යථායථායත්ථලයභථඅත්ථං, 
තථාතථාතත්ථපරක්කයමයය. 

‘‘සයච පජායනයයඅලබ්භයනයයයො, 
මයාවඅඤ්යඤනවාඑසඅත්යථො; 
අයසොචමායනොඅධිවාසයයයය, 
කම්මංදළ්හංකින්තිකයරොමිදානී’’ති [ජා.1 ජාතයකපි]. 

එවං වුත්යත මුණ්යඩො රාජා ආයස්මන්තං නාරදං එතදයවොච – ‘‘යකො
නායමො [යකො නු යඛො (සී. පී.)] අයං, භන්යත, ධම්මපරියායයො’’ති? 
‘‘යසොකසල්ලහරයණො නාම අයං, මහාරාජ, ධම්මපරියායයො’’ති. ‘‘තග්ඝ, 
භන්යත, යසොකසල්ලහරයණො [තග්ඝ භන්යත යසොකසල්ලහරයණො, තග්ඝ
භන්යත යසොකසල්ලහරයණො (සී. සයා. කං. පී.)]! ඉමඤ්හි යම, භන්යත, 
ධම්මපරියායං සුත්වායසොකසල්ලංපහීන’’න්ති. 

අථයඛොමුණ්යඩොරාජාපියකංයකොසාරක්ඛංආමන්යතසි–‘‘යතනහි, 
සම්ම පියක, භද්දාය යදවියා සරීරං ඣායපථ; ථූපඤ්චස්සා කයරොථ.
අජ්ජතග්ය  දානි මයං න්හායිස්සාම යචව විලිම්පිස්සාම භත්තඤ්ච
භුඤ්ජිස්සාමකම්මන්යතච පයයොයජස්සාමා’’ති.දසමං. 

මුණ්ඩරාජවග්ය ො පඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආදියයොසප්පුරියසොඉට්ඨා, මනාපදායීභිසන්දං; 
සම්පදාචධනංඨානං, යකොසයලොනාරයදනචාති. 
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පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. නීවරණවග්ය ො 

1. ආවරණසුත්තං 

51. එවං යමසුතං– එකං සමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආවරණා නීවරණා යචතයසො අජ්ඣාරුහා
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණා. කතයම පඤ්ච? කාමච්ඡන්යදො, භික්ඛයව, 
ආවරයණො නීවරයණො යචතයසො අජ්ඣාරුයහො පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණො.
බයාපායදො, භික්ඛයව, ආවරයණො නීවරයණො යචතයසො අජ්ඣාරුයහො
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණො. ථිනමිද්ධං, භික්ඛයව, ආවරණං නීවරණං
යචතයසො අජ්ඣාරුහං පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරණං. උද්ධච්චකුක්කුච්චං, 
භික්ඛයව, ආවරණං නීවරණං යචතයසො අජ්ඣාරුහං පඤ්ඤාය
දුබ්බලීකරණං. විචිකිච්ඡා, භික්ඛයව, ආවරණා නීවරණා යචතයසො
අජ්ඣාරුහා පඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආවරණා
නීවරණායචතයසොඅජ්ඣාරුහා පඤ්ඤායදුබ්බලීකරණා. 

‘‘යසොවත, භික්ඛයව, භික්ඛුඉයමපඤ්චආවරයණනීවරයණයචතයසො 
අජ්ඣාරුයහ පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ අප්පහාය, අබලාය පඤ්ඤාය
දුබ්බලායඅත්තත්ථංවා ඤස්සතිපරත්ථං වාඤස්සතිඋභයත්ථංවාඤස්සති
උත්තරි [උත්තරිං (සී. සයා. කං. පී.)] වා මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකරිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, නදීපබ්බයතයයාදූරඞ් මා [දූර මා(සී.)] සීඝයසොතා
හාරහාරිනී.තස්සාපුරියසො උභයතොනඞ් ලමුඛානි විවයරයය.එවඤ්හියසො, 
භික්ඛයව, මජ්යඣනදියායසොයතොවික්ඛිත්යතොවිසයටො බයාදිණ්යණොයනව 
[නයචව(ක.)] දූරඞ් යමොඅස්සන [නච(ක.)] සීඝයසොයතොන [නච(ක.)] 
හාරහාරී [හාරහාරිණී(සී.)]. එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යසොවත භික්ඛුඉයම
පඤ්චආවරයණනීවරයණ යචතයසොඅජ්ඣාරුයහපඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ
අප්පහාය, අබලාය පඤ්ඤාය දුබ්බලාය අත්තත්ථං වා ඤස්සති පරත්ථං වා
ඤස්සති උභයත්ථං වා ඤස්සති උත්තරි වා මනුස්සධම්මා 
අලමරියඤාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකරිස්සතීතියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘යසොවත, භික්ඛයව, භික්ඛුඉයමපඤ්චආවරයණනීවරයණයචතයසො 
අජ්ඣාරුයහ පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ පහාය, බලවතියා පඤ්ඤාය
අත්තත්ථංවාඤස්සති පරත්ථංවාඤස්සතිඋභයත්ථංවාඤස්සතිඋත්තරි
වාමනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකරිස්සතීතිඨානයමතං
විජ්ජති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, නදී පබ්බයතයයා දූරඞ් මා සීඝයසොතා
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හාරහාරිනී.තස්සාපුරියසොඋභයතොනඞ් ලමුඛානි පිදයහයය.එවඤ්හියසො, 
භික්ඛයව, මජ්යඣනදියායසොයතොඅවික්ඛිත්යතොඅවිසයටො අබයාදිණ්යණො
දූරඞ් යමොයචවඅස්සසීඝයසොයතොචහාරහාරීච.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
යසො වත භික්ඛු ඉයම පඤ්ච ආවරයණ නීවරයණ යචතයසො අජ්ඣාරුයහ
පඤ්ඤායදුබ්බලීකරයණපහාය, බලවතියාපඤ්ඤායඅත්තත්ථංවාඤස්සති
පරත්ථං වා ඤස්සති උභයත්ථං වා ඤස්සති උත්තරි වා මනුස්සධම්මා
අලමරියඤාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකරිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජතී’’ති.
පඨමං. 

2. අකුසලරාසිසුත්තං 

52. ‘‘අකුසලරාසීති, භික්ඛයව, වදමායනොපඤ්චනීවරයණ [ඉයමපඤ්ච
නීවරයණ(සී.)] සම්මාවදමායනොවයදයය.යකවයලොහායං [හයං(සී.), චායං
(සයා. කං.), සායං (ක.)], භික්ඛයව, අකුසලරාසි යදිදං පඤ්ච නීවරණා.
කතයම පඤ්ච? කාමච්ඡන්දනීවරණං, බයාපාදනීවරණං, ථිනමිද්ධනීවරණං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චනීවරණං, විචිකිච්ඡානීවරණං. අකුසලරාසීති, භික්ඛයව, 
වදමායනො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ සම්මා වදමායනො වයදයය. යකවයලො
හායං, භික්ඛයව, අකුසලරාසියදිදංපඤ්චනීවරණා’’ති.දුතියං. 

3. පධානියඞ් සුත්තං 

53. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, පධානියඞ් ානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යධොයහොති, සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං–‘ඉතිපියසො
භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ
අනුත්තයරො පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. 
අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො; සමයවපාකිනියා  හණියා
සමන්නා යතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය; 
අසයඨොයහොතිඅමායාවී; යථාභූතං අත්තානංආවිකත්තාසත්ථරිවාවිඤ්ඤූසු
වා සබ්රහ්මචාරීසු; ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය
කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා දළ්හපරක්කයමො 
අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා යහොති, උදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤාය සමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චපධානියඞ් ානී’’ති.තතියං. 

4. සමයසුත්තං 

54. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, අසමයා පධානාය. කතයම පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ජිණ්යණො යහොති ජරායාභිභූයතො. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො
අසමයයොපධානාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුබයාධියතොයහොතිබයාධිනාභිභූයතො. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයොඅසමයයොපධානාය. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, දුබ්භික්ඛං යහොති දුස්සස්සං දුල්ලභපිණ්ඩං, න
සුකරංඋඤ්යඡනපග් යහනයායපතුං. අයං, භික්ඛයව, තතියයො අසමයයො 
පධානාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භයංයහොතිඅටවිසඞ්යකොයපො, චක්කසමාරූළ්හා 
ජානපදාපරියායන්ති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොඅසමයයොපධානාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සඞ්යඝො භින්යනො යහොති. සඞ්යඝ යඛො පන, 
භික්ඛයව, භින්යන අඤ්ඤමඤ්ඤං අක්යකොසා ච යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිභාසාචයහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤංපරික්යඛපාචයහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිච්චජාචයහොන්ති.තත්ථ අප්පසන්නායචවනප්පසීදන්ති, පසන්නානඤ්ච
එකච්චානං අඤ්ඤථත්තං යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො අසමයයො
පධානාය.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චඅසමයාපධානායාති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, සමයාපධානාය.කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු දහයරො යහොති යුවා සුසු කාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන 
සමන්නා යතොපඨයමනවයසා.අයං, භික්ඛයව, පඨයමොසමයයොපධානාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පාබායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො, 
සමයවපාකිනියා  හණියා සමන්නා යතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය 
මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය.අයං, භික්ඛයව, දුතියයොසමයයො පධානාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සුභික්ඛං යහොති සුසස්සං සුලභපිණ්ඩං, සුකරං
උඤ්යඡනපග් යහනයායපතුං.අයං, භික්ඛයව, තතියයොසමයයොපධානාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මනුස්සා සමග් ා සම්යමොදමානා අවිවදමානා 
ඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං පියචක්ඛූහි සම්පස්සන්තා විහරන්ති. අයං, 
භික්ඛයව, චතුත්යථොසමයයොපධානාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සඞ්යඝො සමග්ය ො සම්යමොදමායනො
අවිවදමායනො එකුද්යදයසො ඵාසු විහරති. සඞ්යඝ යඛො පන, භික්ඛයව, 
සමග්ය නයචවඅඤ්ඤමඤ්ඤං අක්යකොසායහොන්ති, නචඅඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිභාසා යහොන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පරික්යඛපා යහොන්ති, න ච
අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිච්චජා යහොන්ති. තත්ථ අප්පසන්නා යචව පසීදන්ති, 
පසන්නානඤ්චභියයයොභායවො [භීයයයොභාවාය(ක.)] යහොති.අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො සමයයො පධානාය. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච සමයා
පධානායා’’ති. චතුත්ථං. 

5. මාතාපුත්තසුත්තං 

55. එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සාවත්ථියං උයභො මාතාපුත්තා
වස්සාවාසං උප මිංසු [උපසඞ්කමිංසු (ක.)] – භික්ඛු ච භික්ඛුනී ච. යත
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අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අභිණ්හංදස්සනකාමාඅයහසුං.මාතාපිපුත්තස්සඅභිණ්හං
දස්සනකාමා අයහොසි; පුත්යතොපි මාතරං අභිණ්හං දස්සනකායමො අයහොසි.
යතසං අභිණ්හං දස්සනා සංසග්ය ො අයහොසි. සංසග්ය  සති විස්සායසො
අයහොසි. විස්සායස සති ඔතායරො අයහොසි. යත ඔතිණ්ණචිත්තා සික්ඛං
අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයංඅනාවිකත්වායමථුනංධම්මං පටියසවිංසු. 

අථ යඛො සම්බහුලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ඉධ, භන්යත, 
සාවත්ථියං උයභොමාතාපුත්තා වස්සාවාසංඋප මිංසු–භික්ඛුචභික්ඛුනීච, 
යත අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අභිණ්හං දස්සනකාමා අයහසුං, මාතාපි පුත්තස්ස
අභිණ්හං දස්සනකාමා අයහොසි, පුත්යතොපි මාතරං අභිණ්හං දස්සනකායමො
අයහොසි. යතසං අභිණ්හං දස්සනා සංසග්ය ො අයහොසි, සංසග්ය  සති
විස්සායසො අයහොසි, විස්සායස සති ඔතායරො අයහොසි, යත ඔතිණ්ණචිත්තා
සික්ඛංඅපච්චක්ඛායදුබ්බලයංඅනාවිකත්වා යමථුනංධම්මංපටියසවිංසූ’’ති. 

‘‘කිං නු යසො, භික්ඛයව, යමොඝපුරියසො මඤ්ඤති – ‘න මාතා පුත්යත 
සාරජ්ජති, පුත්යතොවාපනමාතරී’ති? නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤංඑකරූපම්පි 
සමනුපස්සාමිඑවං [යංඑවං(සී.)] රජනීයංඑවංකමනීයංඑවං මදනීයංඑවං
බන්ධනීයං එවං මුච්ඡනීයං එවං අන්තරායකරං අනුත්තරස්ස
යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය යථයිදං, භික්ඛයව, ඉත්ථිරූපං. ඉත්ථිරූයප, 
භික්ඛයව, සත්තා රත්තා ගිද්ධා  ථිතා [ ධිතා (සයා. පී. ක.)] මුච්ඡිතා 
අජ්යඣොසන්නා [අජ්යඣොපන්නා (බහූසු)]. යත දීඝරත්තං යසොචන්ති
ඉත්ථිරූපවසානු ා. 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකසද්දම්පි…යප.… එක න්ධම්පි… 
එකරසම්පි…එකයඵොට්ඨබ්බම්පිසමනුපස්සාමිඑවංරජනීයංඑවංකමනීයං
එවං මදනීයං එවං බන්ධනීයං එවං මුච්ඡනීයං එවං අන්තරායකරං
අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය යථයිදං, භික්ඛයව, 
ඉත්ථියඵොට්ඨබ්බං. ඉත්ථියඵොට්ඨබ්යබ, භික්ඛයව, සත්තාරත්තාගිද්ධා ථිතා
මුච්ඡිතා අජ්යඣොසන්නා. යත දීඝරත්තං යසොචන්ති
ඉත්ථියඵොට්ඨබ්බවසානු ා. 

‘‘ඉත්ථී, භික්ඛයව,  ච්ඡන්තීපි පුරිසස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති; 
ඨිතාපි…යප.… නිසින්නාපි… සයානාපි… හසන්තීපි… භණන්තීපි…
 ායන්තීපි… යරොදන්තීපි… උග්ඝාතිතාපි [උග්ඝානිතාපි (සී.)] … මතාපි 
පුරිසස්සචිත්තංපරියාදායතිට්ඨති.යඤ්හිතං, භික්ඛයව, සම්මාවදමායනො
වයදයය – ‘සමන්තපායසො මාරස්සා’ති මාතු ාමංයයව සම්මා වදමායනො
වයදයය–‘සමන්තපායසො මාරස්සා’’’ති. 

‘‘සල්ලයප අසිහත්යථන, පිසායචනාපි සල්ලයප; 
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ආසීවිසම්පිආසීයද [ආසද්යද(සයා. කං.)], යයනදට්යඨොනජීවති. 

‘‘නත්යවව එයකොඑකාය, මාතු ායමනසල්ලයප; 
මුට්ඨස්සතිං තා බන්ධන්ති, යපක්ඛියතන සියතන ච [ම්හියතන ච
(සයා.කං.)]. 

‘‘අයථොපිදුන්නිවත්යථන, මඤ්ජුනාභණියතනච; 
යනයසොජයනොස්වාසීසයදො, අපිඋග්ඝාතියතොමයතො. 

‘‘පඤ්චකාමගුණාඑයත, ඉත්ථිරූපස්මිංදිස්සයර; 
රූපාසද්දාරසා න්ධා, යඵොට්ඨබ්බාචමයනොරමා. 

‘‘යතසංකායමොඝවූළ්හානං, කායමඅපරිජානතං; 
කාලං ති [ තිං(සී.සයා.කං.පී.)] භවාභවං, සංසාරස්මිංපුරක්ඛතා. 

‘‘යය චකායමපරිඤ්ඤාය, චරන්තිඅකුයතොභයා; 
යතයවපාරඞ් තායලොයක, යයපත්තාආසවක්ඛය’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. උපජ්ඣායසුත්තං 

56. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන සයකො උපජ්ඣායයො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා සකං උපජ්ඣායං එතදයවොච – ‘‘එතරහි
යම, භන්යත, මධුරකජායතො යචව කායයො, දිසා ච යම න පක්ඛායන්ති, 
ධම්මා ච මං නප්පටිභන්ති, ථිනමිද්ධඤ්ච යම චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, 
අනභිරයතොචබ්රහ්මචරියංචරාමි, අත්ථිචයමධම්යමසු විචිකිච්ඡා’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු තං සද්ධිවිහාරිකං භික්ඛුං ආදාය යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, 
භන්යත, භික්ඛුඑවමාහ–‘එතරහි යම, භන්යත, මධුරකජායතොයචවකායයො, 
දිසා ච මංන පක්ඛායන්ති, ධම්මා ච යම නප්පටිභන්ති, ථිනමිද්ධඤ්ච යම
චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨති, අනභිරයතො ච බ්රහ්මචරියං චරාමි, අත්ථි ච යම
ධම්යමසුවිචිකිච්ඡා’’’ති. 

‘‘එවඤ්යහතං, භික්ඛු, යහොති ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරස්ස, යභොජයන
අමත්තඤ්ඤුයනො, ජා රියං අනනුයුත්තස්ස, අවිපස්සකස්ස කුසලානං
ධම්මානං, පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං
භාවනානුයයො ංඅනනුයුත්තස්සවිහරයතො, යංමධුරකජායතොයචවකායයො 
යහොති, දිසා චස්ස න පක්ඛායන්ති, ධම්මා ච තං නප්පටිභන්ති, 
ථිනමිද්ධඤ්චස්සචිත්තංපරියාදායතිට්ඨති, අනභිරයතොචබ්රහ්මචරියංචරති, 
යහොති චස්සධම්යමසුවිචිකිච්ඡා.තස්මාතිහයත, භික්ඛු, එවංසික්ඛිතබ්බං– 
‘ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො භවිස්සාමි, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ, ජා රියං
අනුයුත්යතො, විපස්සයකො කුසලානං ධම්මානං, පුබ්බරත්තාපරරත්තං
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යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනානුයයො ං අනුයුත්යතො විහරිස්සාමී’ති.
එවඤ්හියත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

අථයඛොයසොභික්ඛුභ වතා ඉමිනාඔවායදනඔවදියතොඋට්ඨායාසනා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථ යඛො යසො භික්ඛු
එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො පන
යසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසි. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු අරහත්තං පත්යතො යයන සයකො උපජ්ඣායයො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා සකං උපජ්ඣායං එතදයවොච – ‘‘එතරහි
යම, භන්යත, නයචව [නත්යවව(සී.)] මධුරකජායතොකායයො, දිසාචයම
පක්ඛායන්ති, ධම්මාචමංපටිභන්ති, ථිනමිද්ධඤ්චයමචිත්තංනපරියාදාය
තිට්ඨති, අභිරයතොච බ්රහ්මචරියංචරාමි, නත්ථිචයමධම්යමසුවිචිකිච්ඡා’’ති.
අථ යඛො යසො භික්ඛු තං සද්ධිවිහාරිකං භික්ඛුං ආදාය යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, 
භන්යත, භික්ඛු එවමාහ – ‘එතරහි යම, භන්යත, න යචව මධුරකජායතො
කායයො, දිසාචයමපක්ඛායන්ති, ධම්මාචමංපටිභන්ති, ථිනමිද්ධඤ්චයම 
චිත්තංනපරියාදායතිට්ඨති, අභිරයතො චබ්රහ්මචරියං චරාමි, නත්ථිචයම
ධම්යමසු විචිකිච්ඡා’’’ති. 

‘‘එවඤ්යහතං, භික්ඛු, යහොති ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරස්ස, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුයනො, ජා රියං අනුයුත්තස්ස, විපස්සකස්සකුසලානං ධම්මානං, 
පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනානුයයො ං 
අනුයුත්තස්සවිහරයතො, යංනයචවමධුරකජායතොකායයොයහොති, දිසාචස්ස 
පක්ඛායන්ති, ධම්මාච තංපටිභන්ති, ථිනමිද්ධඤ්චස්ස චිත්තංනපරියාදාය
තිට්ඨති, අභිරයතොචබ්රහ්මචරියංචරති, නචස්සයහොතිධම්යමසු විචිකිච්ඡා.
තස්මාතිහ යවො, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා
භවිස්සාම, යභොජයන මත්තඤ්ඤුයනො, ජා රියං අනුයුත්තා, විපස්සකා 
කුසලානං ධම්මානං, පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං
භාවනානුයයො ං අනුයුත්තා විහරිස්සාමා’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. ඡට්ඨං. 

7. අභිණ්හපච්චයවක්ඛිතබ්බඨානසුත්තං 

57. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ඨානානි අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බානි
ඉත්ථියා වා පුරියසනවා හට්යඨනවාපබ්බජියතනවා.කතමානි පඤ්ච? 
‘ජරාධම්යමොම්හි, ජරංඅනතීයතො’තිඅභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බංඉත්ථියාවා 
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පුරියසන වා  හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා. ‘බයාධිධම්යමොම්හි, බයාධිං
අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා. ‘මරණධම්යමොම්හි, මරණං අනතීයතො’ති
අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා  හට්යඨන වා
පබ්බජියතන වා. ‘සබ්යබහි යම පියයහි මනායපහි නානාභායවො
විනාභායවො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා 
 හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා. ‘කම්මස්සයකොම්හි, කම්මදායායදො
කම්මයයොනි කම්මබන්ධු කම්මපටිසරයණො. යං කම්මං කරිස්සාමි –
කලයාණං වා පාපකං වා – තස්ස දායායදො භවිස්සාමී’ති අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛිතබ්බංඉත්ථියාවාපුරියසනවා හට්යඨනවා පබ්බජියතනවා. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච ‘ජරාධම්යමොම්හි, ජරං 
අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා? අත්ථි, භික්ඛයව, සත්තානං යයොබ්බයන
යයොබ්බනමයදො, යයන මයදන මත්තා කායයන දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය
දුච්චරිතං චරන්ති, මනසා දුච්චරිතං චරන්ති. තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛයතොයයොයයොබ්බයනයයොබ්බනමයදොයසොසබ්බයසොවාපහීයති 
තනුවාපනයහොති.ඉදංයඛො, භික්ඛයව, අත්ථවසංපටිච්ච‘ජරාධම්යමොම්හි, 
ජරං අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨනවා පබ්බජියතනවා. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච ‘බයාධිධම්යමොම්හි, බයාධිං
අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා? අත්ථි, භික්ඛයව, සත්තානං ආයරොය ය 
ආයරො යමයදො, යයන මයදන මත්තා කායයන දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය 
දුච්චරිතං චරන්ති, මනසා දුච්චරිතං චරන්ති. තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං 
පච්චයවක්ඛයතොයයොආයරොය යආයරො යමයදොයසොසබ්බයසොවාපහීයති
තනු වා පන යහොති. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච
‘බයාධිධම්යමොම්හි, බයාධිං අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං
ඉත්ථියාවාපුරියසනවා හට්යඨනවාපබ්බජියතනවා. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච ‘මරණධම්යමොම්හි, මරණං 
අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා? අත්ථි, භික්ඛයව, සත්තානං ජීවියත
ජීවිතමයදො, යයන මයදන මත්තා කායයන දුච්චරිතං චරන්ති, වාචාය
දුච්චරිතං චරන්ති, මනසා දුච්චරිතං චරන්ති. තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛයතොයයොජීවියතජීවිතමයදොයසො සබ්බයසොවාපහීයතිතනුවා
පන යහොති. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච ‘මරණධම්යමොම්හි, 
මරණං අනතීයතො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා
 හට්යඨනවාපබ්බජියතනවා. 
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‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච ‘සබ්යබහියමපියයහි මනායපහි
නානාභායවො විනාභායවො’ති අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා
පුරියසන වා  හට්යඨන වා පබ්බජියතන වා? අත්ථි, භික්ඛයව, සත්තානං
පියයසුමනායපසුයයො ඡන්දරාය ොයයනරාය නරත්තාකායයනදුච්චරිතං
චරන්ති, වාචායදුච්චරිතංචරන්ති, මනසාදුච්චරිතංචරන්ති.තස්සතංඨානං
අභිණ්හං පච්චයවක්ඛයතො යයො පියයසු මනායපසු ඡන්දරාය ො යසො
සබ්බයසො වා පහීයති තනු වා පන යහොති. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, අත්ථවසං 
පටිච්ච ‘සබ්යබහි යම පියයහි මනායපහි නානාභායවො විනාභායවො’ති
අභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බං ඉත්ථියා වා පුරියසන වා  හට්යඨන වා
පබ්බජියතනවා. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, අත්ථවසංපටිච්ච‘කම්මස්සයකොම්හි, කම්මදායායදො
කම්මයයොනි කම්මබන්ධු කම්මපටිසරයණො, යං කම්මං කරිස්සාමි –
කලයාණං වා පාපකං වා – තස්ස දායායදො භවිස්සාමී’ති අභිණ්හං
පච්චයවක්ඛිතබ්බංඉත්ථියාවා පුරියසනවා හට්යඨනවාපබ්බජියතනවා? 
අත්ථි, භික්ඛයව, සත්තානං කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං.
තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං පච්චයවක්ඛයතො සබ්බයසො වා දුච්චරිතං පහීයති
තනු වා පන යහොති. ඉදං යඛො, භික්ඛයව, අත්ථවසං පටිච්ච
‘කම්මස්සයකොම්හි, කම්මදායායදො කම්මයයොනි කම්මබන්ධු 
කම්මපටිසරයණො, යංකම්මංකරිස්සාමි–කලයාණංවාපාපකංවා–තස්ස
දායායදො භවිස්සාමී’ති අභිණ්හංපච්චයවක්ඛිතබ්බංඉත්ථියාවා පුරියසනවා
 හට්යඨනවාපබ්බජියතනවා. 

‘‘ස යඛො [සයච (පී. ක.)] යසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති–‘න යඛොඅහඤ්යඤයවයකොජරාධම්යමො [අහඤ්යචයවයකො
ජරාධම්යමොම්හි(ක.)] ජරංඅනතීයතො, අථයඛො යාවතාසත්තානංආ ති ති
චුතිඋපපත්ති සබ්යබසත්තා ජරාධම්මා ජරං අනතීතා’ති. තස්සතං ඨානං
අභිණ්හං පච්චයවක්ඛයතො මග්ය ො සඤ්ජායති. යසො තං මග් ං ආයසවති 
භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග් ං ආයසවයතො භාවයයතො
බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි සබ්බයසො පහීයන්ති අනුසයා
බයන්තීයහොන්ති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛො 
අහඤ්යඤයවයකො බයාධිධම්යමො බයාධිං අනතීයතො, අථ යඛො යාවතා
සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති සබ්යබ සත්තා බයාධිධම්මා බයාධිං
අනතීතා’ති.තස්සතංඨානංඅභිණ්හං පච්චයවක්ඛයතොමග්ය ොසඤ්ජායති.
යසො තං මග් ං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග් ං
ආයසවයතොභාවයයතොබහුලීකයරොයතොසංයයොජනානිසබ්බයසොපහීයන්ති, 
අනුසයා බයන්තීයහොන්ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

55 

පටුන 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛො 
අහඤ්යඤයවයකො මරණධම්යමො මරණං අනතීයතො, අථ යඛො යාවතා
සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති සබ්යබ සත්තා මරණධම්මා මරණං
අනතීතා’ති.තස්සතංඨානංඅභිණ්හංපච්චයවක්ඛයතො මග්ය ොසඤ්ජායති.
යසො තං මග් ං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග් ං
ආයසවයතො භාවයයතොබහුලීකයරොයතොසංයයොජනානිසබ්බයසොපහීයන්ති, 
අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘නයඛො 
මය්යහයවකස්ස සබ්යබහි පියයහි මනායපහිනානාභායවො විනාභායවො, අථ
යඛොයාවතාසත්තානං ආ ති තිචුතිඋපපත්තිසබ්යබසංසත්තානංපියයහි
මනායපහි නානාභායවො විනාභායවො’ති. තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං 
පච්චයවක්ඛයතො මග්ය ො සඤ්ජායති. යසො තං මග් ං ආයසවති භායවති
බහුලීකයරොති. තස්ස තං මග් ං ආයසවයතො භාවයයතො බහුලීකයරොයතො 
සංයයොජනානිසබ්බයසොපහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්ති. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘න යඛො
අහඤ්යඤයවයකො කම්මස්සයකො කම්මදායායදො කම්මයයොනි කම්මබන්ධු 
කම්මප්පටිසරයණො, යංකම්මංකරිස්සාමි–කලයාණංවාපාපකංවා–තස්ස
දායායදො භවිස්සාමි; අථ යඛො යාවතා සත්තානං ආ ති  ති චුති උපපත්ති
සබ්යබ සත්තා කම්මස්සකා කම්මදායාදා කම්මයයොනි කම්මබන්ධු
කම්මප්පටිසරණා, යංකම්මං කරිස්සන්ති–කලයාණංවාපාපකංවා–තස්ස
දායාදා භවිස්සන්තී’ති. තස්ස තං ඨානං අභිණ්හං පච්චයවක්ඛයතො මග්ය ො
සඤ්ජායති. යසො තං මග් ං ආයසවති භායවති බහුලීකයරොති. තස්ස තං
මග් ං ආයසවයතො භාවයයතො බහුලීකයරොයතො සංයයොජනානි සබ්බයසො
පහීයන්ති, අනුසයාබයන්තීයහොන්තී’’ති. 

‘‘බයාධිධම්මාජරාධම්මා, අයථොමරණධම්මියනො; 
යථාධම්මාතථාසත්තා [සන්තා(සයා. කං.)], ජිගුච්ඡන්තිපුථුජ්ජනා. 

‘‘අහඤ්යචතංජිගුච්යඡයයං, එවංධම්යමසුපාණිසු; 
නයමතංපතිරූපස්ස, මමඑවංවිහාරියනො. 

‘‘යසොහංඑවංවිහරන්යතො, ඤත්වාධම්මංනිරූපධිං; 
ආයරොය යයයොබ්බනස්මිඤ්ච, ජීවිතස්මිඤ්චයයමදා. 

‘‘සබ්යබ මයද අභියභොස්මි, යනක්ඛම්මං දට්ඨු යඛමයතො 
[යනක්ඛම්යම දට්ඨු යඛමතං (අ.නි. 3.39) උභයත්ථපි අට්ඨකථාය 
සයමති]; 
තස්සයමඅහුඋස්සායහො, නිබ්බානංඅභිපස්සයතො. 

‘‘නාහංභබ්යබොඑතරහි, කාමානිපටියසවිතුං; 
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අනිවත්ති [අනිවත්තී (?)] භවිස්සාමි, බ්රහ්මචරියපරායයණො’’ති.
සත්තමං; 

8. ලිච්ඡවිකුමාරකසුත්තං 

58. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං
පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො මහාවනං අජ්යඣො ායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං
රුක්ඛමූයලදිවාවිහාරං නිසීදි. 

යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා ලිච්ඡවිකුමාරකා සජ්ජානි ධනූනි
ආදාය කුක්කුරසඞ්ඝපරිවුතා මහාවයන අනුචඞ්කමමානා අනුවිචරමානා
අද්දසු භ වන්තං අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල නිසින්නං; දිස්වාන සජ්ජානි 
ධනූනිනික්ඛිපිත්වාකුක්කුරසඞ්ඝංඑකමන්තංඋයයයොයජත්වායයනභ වා 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා තුණ්හීභූතා
තුණ්හීභූතාපඤ්ජලිකාභ වන්තංපයිරුපාසන්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන මහානායමො ලිච්ඡවි මහාවයන ජඞ්ඝාවිහාරං 
අනුචඞ්කමමායනො අද්දස යත ලිච්ඡවිකුමාරයක තුණ්හීභූයත තුණ්හීභූයත
පඤ්ජලියක භ වන්තංපයිරුපාසන්යත; දිස්වායයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොමහානායමොලිච්ඡවිඋදානං උදායනසි–‘භවිස්සන්තිවජ්ජී, 
භවිස්සන්තිවජ්ජී’’’ති! 

‘‘කිංපනත්වං, මහානාම, එවංවයදසි–‘භවිස්සන්තිවජ්ජී, භවිස්සන්ති
වජ්ජී’’’ති? ‘‘ඉයම, භන්යත, ලිච්ඡවිකුමාරකා චණ්ඩා ඵරුසා අපානුභා 
[අපජහාති (සී.), අපාටුභා (සයා. කං.), අපජහා (පී.), අපානුතා (කත්ථචි)]. 
යානිපිතානිකුයලසුපයහණකානි [පහීනකානි(සී.), පහීණකානි(සයා.කං.
පී.)] පහීයන්ති, උච්ඡූතිවාබදරාතිවාපූවාතිවා යමොදකාතිවාසංකුලිකාතිවා 
[සක්ඛලිකාති වා (සී. පී.)], තානි විලුම්පිත්වා විලුම්පිත්වා ඛාදන්ති; 
කුලිත්ථීනම්පිකුලකුමාරීනම්පි පච්ඡාලියංඛිපන්ති.යතදානියමතුණ්හීභූතා
තුණ්හීභූතාපඤ්ජලිකාභ වන්තං පයිරුපාසන්තී’’ති. 

‘‘යස්සකස්සචි, මහානාම, කුලපුත්තස්සපඤ්චධම්මා සංවිජ්ජන්ති–යදි
වා රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස, යදි වා රට්ඨිකස්ස 
යපත්තනිකස්ස [මුද්ධාභිසිත්තස්ස(ක.)අ.නි.5.135, 136 පස්සිතබ්බං], යදි
වා යසනාය යසනාපතිකස්ස, යදි වා  ාම ාමණිකස්ස, යදි වා
පූ  ාමණිකස්ස, යය වා පන කුයලසු පච්යචකාධිපච්චං කායරන්ති, 
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 
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‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, මහානාම, කුලපුත්යතො උට්ඨානවීරියාධි යතහි 
යභොය හි බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි
මාතාපිතයරො සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති. තයමනං
මාතාපිතයරො සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා කලයායණන මනසා
අනුකම්පන්ති – ‘චිරං ජීව, දීඝමායුං පායලහී’ති. මාතාපිතානුකම්පිතස්ස, 
මහානාම, කුලපුත්තස්සවුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කුලපුත්යතො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි
පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියස [… සාමන්තසංයවොහායර (සී. පී.)] 
සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති. තයමනං
පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරිසා සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා
කලයායණන මනසා අනුකම්පන්ති – ‘චිරං ජීව, දීඝමායුං පායලහී’ති.
පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරිසානුකම්පිතස්ස, මහානාම, කුලපුත්තස්ස 
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කුලපුත්යතො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි 
යඛත්තකම්මන්තසාමන්තසයබයොහායරසක්කයරොති රුංකයරොතිමායනති
පූයජති.තයමනං යඛත්තකම්මන්තසාමන්තසයබයොහාරාසක්කතා රුකතා
මානිතා පූජිතා කලයායණන මනසා අනුකම්පන්ති – ‘චිරං ජීව, දීඝමායුං
පායලහී’ති. යඛත්තකම්මන්තසාමන්තසයබයොහාරානුකම්පිතස්ස, මහානාම, 
කුලපුත්තස්සවුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කුලපුත්යතො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි 
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි යාවතා
බලිපටිග් ාහිකා යදවතා සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති.
තයමනං බලිපටිග් ාහිකා යදවතා සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා
කලයායණන මනසා අනුකම්පන්ති – ‘චිරං ජීව, දීඝමායුං පායලහී’ති.
යදවතානුකම්පිතස්ස, මහානාම, කුලපුත්තස්ස වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, කුලපුත්යතො උට්ඨානවීරියාධි යතහි යභොය හි
බාහාබලපරිචියතහි යසදාවක්ඛිත්යතහි ධම්මියකහි ධම්මලද්යධහි
සමණබ්රාහ්මයණ සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති. තයමනං 
සමණබ්රාහ්මණා සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා කලයායණන මනසා
අනුකම්පන්ති – ‘චිරං ජීව, දීඝමායුං පායලහී’ති.
සමණබ්රාහ්මණානුකම්පිතස්ස, මහානාම, කුලපුත්තස්ස වුද්ධියයව
පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 
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‘‘යස්සකස්සචි, මහානාම, කුලපුත්තස්සඉයමපඤ්චධම්මා සංවිජ්ජන්ති
– යදි වා රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස, යදි වා රට්ඨිකස්ස 
යපත්තනිකස්ස, යදිවායසනායයසනාපතිකස්ස, යදිවා  ාම ාමණිකස්ස, 
යදිවා පූ  ාමණිකස්ස, යයවාපනකුයලසුපච්යචකාධිපච්චංකායරන්ති, 
වුද්ධියයවපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති. 

‘‘මාතාපිතුකිච්චකයරො, පුත්තදාරහියතොසදා; 
අන්යතොජනස්සඅත්ථාය, යයචස්සඅනුජීවියනො. 

‘‘උභින්නඤ්යචවඅත්ථාය, වදඤ්ඤූයහොතිසීලවා; 
ඤාතීනං පුබ්බයපතානං, දිට්යඨ ධම්යම ච ජීවතං [ජීවිනං (සී.), 
ජීවිතං(සයා.කං.පී.ක.)]. 

‘‘සමණානංබ්රාහ්මණානං, යදවතානඤ්චපණ්ඩියතො; 
විත්තිසඤ්ජනයනොයහොති, ධම්යමනඝරමාවසං. 

‘‘යසොකරිත්වානකලයාණං, පුජ්යජොයහොතිපසංසියයො; 
ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්ය පයමොදතී’’ති.අට්ඨමං; 

9. පඨමවුඩ්ඪපබ්බජිතසුත්තං 

59. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො දුල්ලයභො 
වුඩ්ඪපබ්බජියතො.කතයමහිපඤ්චහි? දුල්ලයභො, භික්ඛයව, වුඩ්ඪපබ්බජියතො
නිපුයණො, දුල්ලයභොආකප්පසම්පන්යනො, දුල්ලයභො බහුස්සුයතො, දුල්ලයභො 
ධම්මකථියකො, දුල්ලයභො විනයධයරො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහිසමන්නා යතො දුල්ලයභොවුඩ්ඪපබ්බජියතො’’ති.නවමං. 

10. දුතියවුඩ්ඪපබ්බජිතසුත්තං 

60. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො දුල්ලයභො 
වුඩ්ඪපබ්බජියතො.කතයමහිපඤ්චහි? දුල්ලයභො, භික්ඛයව, වුඩ්ඪපබ්බජියතො
සුවයචො, දුල්ලයභො සුග් හිතග් ාහී, දුල්ලයභො පදක්ඛිණග් ාහී, දුල්ලයභො
ධම්මකථියකො, දුල්ලයභො විනයධයරො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතොදුල්ලයභොවුඩ්ඪපබ්බජියතො’’ති.දසමං. 

නීවරණවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ආවරණංරාසිඅඞ් ානි, සමයංමාතුපුත්තිකා; 
උපජ්ඣාඨානාලිච්ඡවි, කුමාරාඅපරාදුයවති. 
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(7) 2. සඤ්ඤාවග්ය ො 

1. පඨමසඤ්ඤාසුත්තං 

61. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලායහොන්ති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. කතමා පඤ්ච? අසුභසඤ්ඤා, 
මරණසඤ්ඤා, ආදීනවසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤා [අනභිරතිසඤ්ඤා (ක.) අ. නි. 5.121-122, 303-304
පස්සිතබ්බං] – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච සඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා
මහප්ඵලායහොන්තිමහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසඤ්ඤාසුත්තං 

62. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලා යහොන්ති
මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා.කතමාපඤ්ච? අනිච්චසඤ්ඤා, 
අනත්තසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤා –ඉමා යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චසඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතා
මහප්ඵලායහොන්ති මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමවඩ්ඪිසුත්තං 

63. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමායනො අරියසාවයකො අරියාය
වඩ්ඪියාවඩ්ඪති, සාරාදායීචයහොතිවරාදායීචකායස්ස.කතමාහිපඤ්චහි? 
සද්ධාය වඩ්ඪති, සීයලන වඩ්ඪති, සුයතන වඩ්ඪති, චාය න වඩ්ඪති, 
පඤ්ඤාය වඩ්ඪති – ඉමාහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමායනො
අරියසාවයකො අරියාය වඩ්ඪියා වඩ්ඪති, සාරාදායී ච යහොති වරාදායී ච
කායස්සා’’ති. 

‘‘සද්ධාය සීයලනචයයොපවඩ්ඪති [යයොධවඩ්ඪති(සී.)], 
පඤ්ඤායචාය නසුයතනචූභයං; 
යසොතාදියසොසප්පුරියසොවිචක්ඛයණො, 
ආදීයතීසාරමියධවඅත්තයනො’’ති.තතියං; 

4. දුතියවඩ්ඪිසුත්තං 

64. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමානා අරියසාවිකා අරියාය
වඩ්ඪියා වඩ්ඪති, සාරාදායිනී ච යහොති වරාදායිනී ච කායස්ස. කතමාහි
පඤ්චහි? සද්ධායවඩ්ඪති, සීයලනවඩ්ඪති, සුයතනවඩ්ඪති, චාය න වඩ්ඪති, 
පඤ්ඤාය වඩ්ඪති – ඉමාහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි වඩ්ඪීහි වඩ්ඪමානා 
අරියසාවිකා අරියාය වඩ්ඪියා වඩ්ඪති, සාරාදායිනී ච යහොති වරාදායිනී ච 
කායස්සා’’ති. 

‘‘සද්ධායසීයලනචයාපවඩ්ඪති [යාධවඩ්ඪති (සී.)], 
පඤ්ඤායචාය නසුයතනචූභයං; 
සාතාදිසීසීලවතීඋපාසිකා, 
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ආදීයතීසාරමියධවඅත්තයනො’’ති.චතුත්ථං; 

5. සාකච්ඡසුත්තං 

65. [අ.නි.5.164] ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අලංසාකච්යඡො සබ්රහ්මචාරීනං. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො යහොති, සීලසම්පදායකථාය චආ තං පඤ්හං
බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො යහොති, සමාධිසම්පදාය
කථායචආ තංපඤ්හංබයාකත්තායහොති; අත්තනාච පඤ්ඤාසම්පන්යනො
යහොති, පඤ්ඤාසම්පදාය කථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; 
අත්තනා ච විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පදාය කථාය ච ආ තං
පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො
යහොති, විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය කථාය චආ තං පඤ්හං බයාකත්තා
යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
අලංසාකච්යඡොසබ්රහ්මචාරීන’’න්ති. පඤ්චමං. 

6. සාජීවසුත්තං 

66. [අ.නි.5.164] ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අලංසාජීයවො සබ්රහ්මචාරීනං. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්තනා ච සීලසම්පන්යනො යහොති, සීලසම්පදාය කථාය ච කතං පඤ්හං
බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච සමාධිසම්පන්යනො යහොති, සමාධිසම්පදාය
කථායච කතංපඤ්හංබයාකත්තායහොති; අත්තනාචපඤ්ඤාසම්පන්යනො
යහොති, පඤ්ඤාසම්පදායකථායචකතංපඤ්හංබයාකත්තා යහොති; අත්තනා
ච විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පදාය කථාය ච කතං පඤ්හං 
බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාය කථාය ච කතං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅලංසාජීයවො
සබ්රහ්මචාරීන’’න්ති. ඡට්ඨං. 

7. පඨමඉද්ධිපාදසුත්තං 

67. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා පඤ්ච ධම්යම 
[ඉයම පඤ්ච ධම්යම (ක.)] භායවති, පඤ්ච ධම්යම [ඉයම පඤ්ච ධම්යම
(ක.)] බහුලීකයරොති, තස්සද්වින්නං ඵලානංඅඤ්ඤතරංඵලංපාටිකඞ්ඛං–
දිට්යඨව ධම්යමඅඤ්ඤා, සති වාඋපාදියසයසඅනා ාමිතා. 

‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
වීරියසමාධි…යප.… චිත්තසමාධි… 
වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවති, 
උස්යසොළ්හිඤ්යඤව පඤ්චමිං [උස්යසොළ්හීයයව පඤ්චමී (සී.)]. යයො හි
යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛුවාභික්ඛුනීවාඉයමපඤ්චධම්යමභායවති, ඉයම
පඤ්ච ධම්යම බහුලීකයරොති, තස්ස ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං
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පටුන 

පාටිකඞ්ඛං–දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවා උපාදියසයසඅනා ාමිතා’’ති.
සත්තමං. 

8. දුතියඉද්ධිපාදසුත්තං 

68. ‘‘පුබ්යබවාහං, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්යධො 
යබොධිසත්යතොවසමායනොපඤ්චධම්යමභායවසිං, පඤ්චධම්යමබහුලීකාසිං 
[බහුලිමකාසිං (ක.), බහුලමකාසිං (ක.)]. කතයම පඤ්ච? 
ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තං ඉද්ධිපාදං භායවසිං, වීරියසමාධි…
චිත්තසමාධි…වීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නා තංඉද්ධිපාදංභායවසිං, 
උස්යසොළ්හිඤ්යඤව පඤ්චමිං. යසො යඛො අහං, භික්ඛයව, ඉයමසං
උස්යසොළ්හිපඤ්චමානං ධම්මානං භාවිතත්තා බහුලීකතත්තා යස්ස යස්ස
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකරණීයස්ස ධම්මස්ස චිත්තං අභිනින්නායමසිං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකිරියාය, තත්ර තයත්රව සක්ඛිභබ්බතං පාපුණිං සති සති
ආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛිං – ‘අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 
පච්චනුභයවයයං…යප.… යාව බ්රහ්මයලොකාපි කායයන වසං
වත්යතයය’න්ති, තත්ර තයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණිංසතිසතිආයතයන. 

‘‘යසො සයච ආකඞ්ඛිං…යප.… ‘ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහයරයය’න්ති, තත්රතයත්රවසක්ඛිභබ්බතංපාපුණිං
සතිසති ආයතයන’’ති.අට්ඨමං. 

9. නිබ්බිදාසුත්තං 

69. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය 
සංවත්තන්ති. 

‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, 
ආහායර පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤී [අනභිරතිසඤ්ඤී
(ක.) අ. නි. 5.121-122, 303-304 පස්සිතබ්බං], සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්චානුපස්සී, මරණසඤ්ඤා යඛො පනස්ස අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා එකන්තනිබ්බිදාය
විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය
සංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 

10. ආසවක්ඛයසුත්තං 

70. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතාආසවානං ඛයාය
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය
විහරති, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤී, 
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සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී, මරණසඤ්ඤා යඛො පනස්ස අජ්ඣත්තං
සූපට්ඨිතා යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා
ආසවානංඛයායසංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 

සඤ්ඤාවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවචසඤ්ඤාද්යවවඩ්ඪීච, සාකච්යඡනචසාජීවං; 
ඉද්ධිපාදාචද්යවවුත්තා, නිබ්බිදාචාසවක්ඛයාති. 

(8) 3. ය ොධාජීවවග්ය ො 

1. පඨමයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තං 

71. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතායචයතොවිමුත්තිඵලා
ච යහොන්ති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොන්ති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච. 

‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, 
ආහායරපටිකූලසඤ්ඤී [පටික්කූලසඤ්ඤී(සී.සයා.කං. පී.)], සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤී, සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී, මරණසඤ්ඤා යඛො
පනස්ස අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා 
භාවිතා බහුලීකතා යචයතොවිමුත්තිඵලා ච යහොන්ති
යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොන්ති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යචයතොවිමුත්යතො ච යහොති පඤ්ඤාවිමුත්යතො ච යහොති – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, ‘භික්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො ඉතිපි, සංකිණ්ණපරියඛො 
[සංකිණ්ණපරික්යඛො (සයා. කං.)] ඉතිපි, අබ්බූළ්යහසියකො ඉතිපි, 
නිරග් යළොඉතිපි, අරියයො පන්නද්ධයජොපන්නභායරොවිසංයුත්යතොඉතිපි’’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
උක්ඛිත්තපලියඝොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සංකිණ්ණපරියඛො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො යපොයනොභවියකො [යපොයනොබ්භවියකො (සයා. ක.)] ජාතිසංසායරො
පහීයනො යහොති උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං 
අනුප්පාදධම්යමො.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුසංකිණ්ණපරියඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අබ්බූළ්යහසියකො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
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අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අබ්බූළ්යහසියකොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිරග් යළො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති 
උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි අනභාවංකතානි ආයතිං
අනුප්පාදධම්මානි.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුනිරග් යළොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නභායරො 
විසංයුත්යතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅස්මිමායනොපහීයනොයහොති
උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියයො පන්නද්ධයජොපන්නභායරොවිසංයුත්යතො
යහොතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියයචයතොවිමුත්තිඵලසුත්තං 

72. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මාභාවිතාබහුලීකතා යචයතොවිමුත්තිඵලා
ච යහොන්ති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොන්ති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච. කතයම පඤ්ච? අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච 
දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛඅනත්තසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා–ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා යචයතොවිමුත්තිඵලා ච
යහොන්ති යචයතොවිමුත්තිඵලානිසංසා ච, පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලා ච යහොන්ති
පඤ්ඤාවිමුත්තිඵලානිසංසා ච. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
යචයතොවිමුත්යතො ච යහොති පඤ්ඤාවිමුත්යතො ච – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
‘භික්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො ඉතිපි, සංකිණ්ණපරියඛො ඉතිපි, අබ්බූළ්යහසියකො
ඉතිපි, නිරග් යළො ඉතිපි, අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නභායරො විසංයුත්යතො
ඉතිපි’’’. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු උක්ඛිත්තපලියඝො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අවිජ්ජා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
උක්ඛිත්තපලියඝොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු සංකිණ්ණපරියඛො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොයපොයනොභවියකො ජාතිසංසායරො පහීයනො යහොතිඋච්ඡින්නමූයලො
තාලාවත්ථුකයතො අනභාවංකයතො ආයතිං අනුප්පාදධම්යමො. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුසංකිණ්ණපරියඛො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අබ්බූළ්යහසියකො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හා පහීනා යහොති උච්ඡින්නමූලා තාලාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාදධම්මා. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අබ්බූළ්යහසියකොයහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු නිරග් යළො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො පඤ්යචොරම්භාගියානි සංයයොජනානි පහීනානි යහොන්ති
උච්ඡින්නමූලානි තාලාවත්ථුකතානි අනභාවංකතානි ආයතිං
අනුප්පාදධම්මානි.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු නිරග් යළොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අරියයො පන්නද්ධයජො පන්නභායරො 
විසංයුත්යතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅස්මිමායනොපහීයනොයහොති
උච්ඡින්නමූයලො තාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො.
එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරියයො පන්නද්ධයජොපන්නභායරොවිසංයුත්යතො
යහොතී’’ති.දුතියං. 

3. පඨමධම්මවිහාරීසුත්තං 

73. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘ධම්මවිහාරී, 
ධම්මවිහාරී’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, භික්ඛු
ධම්මවිහාරීයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුධම්මංපරියාපුණාති – සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං, 

 ාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .යසො තාය  

ධම්මපරියත්තියා දිවසං අතිනායමති, රිඤ්චති පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජති

අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං  .අයං වුච්චති , භික්ඛු –‘භික්ඛුපරියත්තිබහුයලො , 

යනො ධම්මවිහාරී.’’’ 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, භික්ඛුයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මංවිත්ථායරන 
පයරසංයදයසති.යසොතායධම්මපඤ්ඤත්තියාදිවසංඅතිනායමති, රිඤ්චති
පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථං.අයංවුච්චති, භික්ඛු–
‘භික්ඛු පඤ්ඤත්තිබහුයලො, යනොධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛු, භික්ඛුයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මං විත්ථායරන
සජ්ඣායං කයරොති. යසො යතන සජ්ඣායයන දිවසං අතිනායමති, රිඤ්චති 
පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථං.අයංවුච්චති, භික්ඛු–
‘භික්ඛු සජ්ඣායබහුයලො, යනොධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා
අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති. යසො යතහි 
ධම්මවිතක්යකහි දිවසං අතිනායමති, රිඤ්චති පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජති
අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං වුච්චති, භික්ඛු – ‘භික්ඛු විතක්කබහුයලො, 
යනොධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුධම්මංපරියාපුණාති – සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං, 

 ාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .යසො තාය  
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ධම්මපරියත්තියා න දිවසං අතිනායමති, නාපි රිඤ්චති පටිසල්ලානං, 

අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තංයචයතොසමථං  .එවංයඛො , භික්ඛු, භික්ඛුධම්මවිහාරී

යහොති. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛු, යදසියතො මයා පරියත්තිබහුයලො, යදසියතො 
පඤ්ඤත්තිබහුයලො, යදසියතො සජ්ඣායබහුයලො, යදසියතො විතක්කබහුයලො, 
යදසියතොධම්මවිහාරී. යංයඛො, භික්ඛු [යංභික්ඛු (සයා.කං.පී.)], සත්ථාරා 
කරණීයං සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය, කතං
යවොතංමයා.එතානි, භික්ඛු, රුක්ඛමූලානි, එතානිසුඤ්ඤා ාරානි.ඣායථ, 
භික්ඛු, මාපමාදත්ථ, මාපච්ඡාවිප්පටිසාරියනොඅහුවත්ථ.අයංයවොඅම්හාකං 
අනුසාසනී’’ති.තතියං. 

4. දුතියධම්මවිහාරීසුත්තං 

74. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘‘ධම්මවිහාරී 
ධම්මවිහාරී’ති, භන්යත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු යඛො, භන්යත, භික්ඛු
ධම්මවිහාරීයහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුධම්මංපරියාපුණාති – සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං, 

 ාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං; උත්තරි 

[උත්තරිං )සී .සයා .කං .පී](.  චස්ස පඤ්ඤාය අත්ථං නප්පජානාති  .අයං

වුච්චති , භික්ඛු –‘භික්ඛුපරියත්තිබහුයලො , යනො ධම්මවිහාරී.’’’ 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛු, භික්ඛුයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මං විත්ථායරන
පයරසංයදයසති, උත්තරිචස්සපඤ්ඤායඅත්ථංනප්පජානාති.අයංවුච්චති, 
භික්ඛු–‘භික්ඛුපඤ්ඤත්තිබහුයලො, යනොධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, භික්ඛුයථාසුතං යථාපරියත්තංධම්මංවිත්ථායරන
සජ්ඣායං කයරොති, උත්තරි චස්ස පඤ්ඤාය අත්ථං නප්පජානාති. අයං
වුච්චති, භික්ඛු–‘භික්ඛුසජ්ඣායබහුයලො, යනො ධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, භික්ඛු යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා 
අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති, උත්තරි චස්ස පඤ්ඤාය
අත්ථං නප්පජානාති. අයං වුච්චති, භික්ඛු – ‘භික්ඛු විතක්කබහුයලො, යනො 
ධම්මවිහාරී’’’. 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, භික්ඛුධම්මංපරියාපුණාති – සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං, 

 ාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං; උත්තරි චස්ස

පඤ්ඤායඅත්ථංපජානාති .එවංයඛො , භික්ඛු, භික්ඛුධම්මවිහාරීයහොති. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛු, යදසියතො මයා පරියත්තිබහුයලො, යදසියතො 
පඤ්ඤත්තිබහුයලො, යදසියතො සජ්ඣායබහුයලො, යදසියතො විතක්කබහුයලො, 
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යදසියතො ධම්මවිහාරී. යං යඛො, භික්ඛු, සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං
හියතසිනාඅනුකම්පයකන අනුකම්පංඋපාදාය, කතංයවොතංමයා.එතානි, 
භික්ඛු, රුක්ඛමූලානි, එතානි සුඤ්ඤා ාරානි.ඣායථභික්ඛු, මා පමාදත්ථ, 
මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං යවො අම්හාකං අනුසාසනී’’ති.
චතුත්ථං. 

5. පඨමයයොධාජීවසුත්තං 

75. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යයොධාජීවා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො යයොධාජීයවො 
රජග් ඤ්යඤවදිස්වාසංසීදතිවිසීදතිනසන්ථම්භතිනසක්යකොතිසඞ් ාමං
ඔතරිතුං. එවරූයපොපි [එවරූයපො (සී.) පු. ප. 193], භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො 
[එකච්යචො(සී.)] යයොධාජීයවොයහොති.අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යයොධාජීයවො
සන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොසහතිරජග් ං; අපිච 
යඛො ධජග් ඤ්යඤව දිස්වා සංසීදති විසීදති, නසන්ථම්භති, න සක්යකොති
සඞ් ාමංඔතරිතුං.එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොයහොති.
අයං, භික්ඛයව, දුතියයොයයොධාජීයවොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොසහතිරජග් ංසහති 
ධජග් ං; අපි ච යඛො උස්සාරණඤ්යඤව [උස්සාදනංයයව (සී. පී.)] සුත්වා
සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො යයොධාජීයවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොයයොධාජීයවොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොසහතිරජග් ං, සහති 
ධජග් ං, සහතිඋස්සාරණං; අපි ච යඛො සම්පහායර හඤ්ඤති [ආහඤ්ඤති 
(සී.)] බයාපජ්ජති.එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොයහොති.
අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොයයොධාජීයවොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොසහතිරජග් ං, සහති 
ධජග් ං, සහති උස්සාරණං, සහති සම්පහාරං. යසො තං සඞ් ාමං 
අභිවිජිනිත්වා විජිතසඞ් ායමො තයමව සඞ් ාමසීසං අජ්ඣාවසති.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො යයොධාජීයවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො යයොධාජීයවො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො යලොකස්මිං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චයයොධාජීවාසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියමයයොධාජීවූපමා පුග් ලාසන්යතො 
සංවිජ්ජමානාභික්ඛූසු. කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු රජග් ඤ්යඤව
දිස්වා සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියං 
සන්ධායරතුං [සන්තායනතුං(සී.සයා.කං.පී.)]. සික්ඛාදුබ්බලයංආවිකත්වා
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සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. කිමස්ස රජග් ස්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුසුණාති–‘අමුකස්මිංනාම  ායමවානි යමවාඉත්ථීවාකුමාරීවා
අභිරූපාදස්සනීයාපාසාදිකාපරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතායසමන්නා තා’ති.
යසො තං සුත්වා සංසීදති විසීදති, නසන්ථම්භති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියං
සන්ධායරතුං. සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තති.ඉදමස්සරජග් ස්මිං. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො රජග් ඤ්යඤව දිස්වා 
සංසීදතිවිසීදති, නසන්ථම්භති, නසක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යයොධාජීවූපයමො පුග් යලො
සන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසහතිරජග් ං; අපිචයඛො ධජග් ඤ්යඤව
දිස්වා සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියං 
සන්ධායරතුං. සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තති. කිමස්ස ධජග් ස්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු න යහව යඛො 
සුණාති–‘අමුකස්මිංනාම ායමවානි යමවාඉත්ථීවාකුමාරීවාඅභිරූපා
දස්සනීයා පාසාදිකා පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා තා’ති; අපි ච
යඛො සාමං පස්සති ඉත්ථිං වා කුමාරිං වා අභිරූපං දස්සනීයං පාසාදිකං
පරමායවණ්ණයපොක්ඛරතායසමන්නා තං.යසොතං දිස්වාසංසීදතිවිසීදති, 
න සන්ථම්භති, න සක්යකොති බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං. සික්ඛාදුබ්බලයං
ආවිකත්වාසික්ඛං පච්චක්ඛායහීනායාවත්තති.ඉදමස්සධජග් ස්මිං. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො සහති රජග් ං; අපි ච යඛො 
ධජග් ඤ්යඤව දිස්වා සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න සක්යකොති
සඞ් ාමංඔතරිතුං; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලංවදාමි. එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො
යයොධාජීවූපයමොපුග් යලො සන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුසහති රජග් ං, සහතිධජග් ං; අපිචයඛො
උස්සාරණඤ්යඤව සුත්වා සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න සක්යකොති
බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං. සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තති.කිමස්සඋස්සාරණාය? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුං අරඤ්ඤ තං
වා රුක්ඛමූල තං වා සුඤ්ඤා ාර තං වා මාතු ායමො උපසඞ්කමිත්වා
ඌහසති [උහසති(ක.), ඔහසති(සයා.කං.)පු.ප.196] උල්ලපති උජ්ජග්ඝති
උප්පණ්යඩති. යසො මාතු ායමන ඌහසියමායනො උල්ලපියමායනො
උජ්ජග්ඝියමායනො උප්පණ්ඩියමායනො සංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භති, න
සක්යකොති බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං. සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං
පච්චක්ඛායහීනායාවත්තති. ඉදමස්සඋස්සාරණාය. 
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‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො සහති රජග් ං, සහති 
ධජග් ං; අපි ච යඛො උස්සාරණඤ්යඤව සුත්වා සංසීදති විසීදති, න
සන්ථම්භති, න සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං
පුග් ලංවදාමි.එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලොයහොති.අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො යයොධාජීවූපයමො පුග් යලො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො
භික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සහති රජග් ං, සහති ධජග් ං, සහති 
උස්සාරණං; අපි ච යඛො සම්පහායර හඤ්ඤති බයාපජ්ජති. කිමස්ස 
සම්පහාරස්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුං අරඤ්ඤ තං වා රුක්ඛමූල තං වා 
සුඤ්ඤා ාර තං වා මාතු ායමො උපසඞ්කමිත්වා අභිනිසීදති අභිනිපජ්ජති
අජ්යඣොත්ථරති. යසො මාතු ායමන අභිනිසීදියමායනො අභිනිපජ්ජියමායනො
අජ්යඣොත්ථරියමායනොසික්ඛංඅපච්චක්ඛායදුබ්බලයංඅනාවිකත්වා යමථුනං
ධම්මංපටියසවති.ඉදමස්සසම්පහාරස්මිං. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො සහති රජග් ං, සහති 
ධජග් ං, සහති උස්සාරණං, අපි ච යඛො සම්පහායර හඤ්ඤති බයාපජ්ජති; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචොපුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොයයොධාජීවූපයමො
පුග් යලොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු සහති රජග් ං, සහති ධජග් ං, සහති 
උස්සාරණං, සහති සම්පහාරං, යසො තං සඞ් ාමං අභිවිජිනිත්වා
විජිතසඞ් ායමො තයමව සඞ් ාමසීසං අජ්ඣාවසති. කිමස්ස
සඞ් ාමවිජයස්මිං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅරඤ්ඤ තංවාරුක්ඛමූල තංවා
සුඤ්ඤා ාර තං වා මාතු ායමො උපසඞ්කමිත්වා අභිනිසීදති අභිනිපජ්ජති
අජ්යඣොත්ථරති. යසො මාතු ායමන අභිනිසීදියමායනො අභිනිපජ්ජියමායනො
අජ්යඣොත්ථරියමායනො විනියවයඨත්වා විනියමොයචත්වා යයන කාමං
පක්කමති. යසො විවිත්තං යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං
කන්දරං ගිරිගුහංසුසානංවනපත්ථංඅබ්යභොකාසංපලාලපුඤ්ජං. 

‘‘යසො අරඤ්ඤ යතො වා රුක්ඛමූල යතො වා සුඤ්ඤා ාර යතො වා
නිසීදති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වා. යසො අභිජ්ඣං යලොයක පහාය වි තාභිජ්යඣන යචතසා
විහරති, අභිජ්ඣාය චිත්තං පරියසොයධති; බයාපාදපයදොසං පහාය
අබයාපන්නචිත්යතො විහරති, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී බයාපාදපයදොසා
චිත්තං පරියසොයධති; ථිනමිද්ධං පහාය වි තථිනමිද්යධො විහරති
ආයලොකසඤ්ඤී සයතො සම්පජායනො, ථිනමිද්ධා චිත්තං පරියසොයධති; 
උද්ධච්චකුක්කුච්චංපහායඅනුද්ධයතොවිහරතිඅජ්ඣත්තංවූපසන්තචිත්යතො, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චා චිත්තං පරියසොයධති; විචිකිච්ඡං පහාය
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො විහරති අකථංකථී කුසයලසු ධම්යමසු, විචිකිච්ඡාය
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චිත්තං පරියසොයධති. යසො ඉයම පඤ්ච නීවරයණ පහාය යචතයසො
උපක්කියලයසපඤ්ඤායදුබ්බලීකරයණ විවිච්යචවකායමහි…යප.…පීතියා
ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරති සයතො සම්පජායනො, සුඛඤ්ච කායයන
පටිසංයවයදති යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති.සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස
ච පහානා, පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිංචතුත්ථං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ් යණ
වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යත ආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදා’ති
යථාභූතං පජානාති, ‘ඉයම ආසවා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං 
ආසවසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපදා’ති යථාභූතං පජානාති. තස්ස
එවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තංවිමුච්චති, භවාසවාපිචිත්තං
විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං
යහොති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති.ඉදමස්සසඞ් ාමවිජයස්මිං. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො සහති රජග් ං, සහති 
ධජග් ං, සහති උස්සාරණං, සහති සම්පහාරං, යසො තං සඞ් ාමං
අභිවිජිනිත්වා විජිතසඞ් ායමොතයමවසඞ් ාමසීසංඅජ්ඣාවසති; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො යයොධාජීවූපයමො පුග් යලො
සන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච යයොධාජීවූපමා
පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානාභික්ඛූසූ’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියයයොධාජීවසුත්තං 

76. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යයොධාජීවා සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො යයොධාජීයවො
අසිචම්මං  යහත්වා ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා වියූළ්හං සඞ් ාමං ඔතරති.
යසො තස්මිංසඞ් ායමඋස්සහතිවායමති.තයමනංඋස්සහන්තංවායමන්තං
පයර හනන්ති පරියාපායදන්ති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
යයොධාජීයවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යයොධාජීයවො සන්යතො
සංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොඅසිචම්මං යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති.යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති. තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති 
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[උපලිඛන්ති(ක.)], තයමනංඅපයනන්ති; අපයනත්වාඤාතකානංයනන්ති. 
යසො ඤාතයකහි නීයමායනො අප්පත්වාව ඤාතයක අන්තරාමග්ය  කාලං
කයරොති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො යයොධාජීයවො යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයොයයොධාජීයවොසන්යතො සංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොඅසිචම්මං යහත්වා 
ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති.යසො තස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති. තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති, 
තයමනං අපයනන්ති; අපයනත්වාඤාතකානං යනන්ති. තයමනංඤාතකා
උපට්ඨහන්තිපරිචරන්ති. යසොඤාතයකහිඋපට්ඨහියමායනොපරිචරියමායනො
යතයනව ආබායධන කාලං කයරොති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
යයොධාජීයවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, තතියයො යයොධාජීයවො සන්යතො
සංවිජ්ජමායනොයලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොඅසිචම්මං යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති.යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති. තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති, 
තයමනං අපයනන්ති; අපයනත්වාඤාතකානං යනන්ති. තයමනංඤාතකා
උපට්ඨහන්තිපරිචරන්ති.යසොඤාතයකහි උපට්ඨහියමායනොපරිචරියමායනො
වුට්ඨාති තම්හාආබාධා. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො යයොධාජීයවො
යහොති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො යයොධාජීයවො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො 
යලොකස්මිං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොයයොධාජීයවොඅසිචම්මං යහත්වා 
ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා වියූළ්හං සඞ් ාමං ඔතරති. යසො තං සඞ් ාමං
අභිවිජිනිත්වා විජිතසඞ් ායමො තයමව සඞ් ාමසීසං අජ්ඣාවසති.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො යයොධාජීයවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො යයොධාජීයවො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො යලොකස්මිං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චයයොධාජීවාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියමයයොධාජීවූපමා පුග් ලාසන්යතො 
සංවිජ්ජමානා භික්ඛූසු. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං
 ාමංවානි මං වාඋපනිස්සාය විහරති.යසොපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය තයමව  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති
අරක්ඛියතයනව කායයන අරක්ඛිතාය වාචාය අරක්ඛියතන චිත්යතන 
අනුපට්ඨිතායසතියා අසංවුයතහිඉන්ද්රියයහි. යසොතත්ථ පස්සතිමාතු ාමං 
දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා. තස්ස තං මාතු ාමං දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා 
දුප්පාරුතං වා රාය ො චිත්තං අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන
චිත්යතන සික්ඛං අපච්චක්ඛාය දුබ්බලයං අනාවිකත්වා යමථුනං ධම්මං
පටියසවති. 
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‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො අසිචම්මං  යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති, යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර හනන්ති
පරියාපායදන්ති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො
යයොධාජීවූපයමොපුග් යලොසන්යතො සංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං  ාමං වා නි මං වා 
උපනිස්සාය විහරති. යසො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
තයමව  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති අරක්ඛියතයනව කායයන
අරක්ඛිතායවාචායඅරක්ඛියතනචිත්යතන අනුපට්ඨිතායසතියාඅසංවුයතහි
ඉන්ද්රියයහි. යසො තත්ථ පස්සති මාතු ාමං දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා.
තස්ස තං මාතු ාමං දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා රාය ො චිත්තං
අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන චිත්යතන පරිඩය්හයතව කායයන
පරිඩය්හති යචතසා. තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං ආරාමං  න්ත්වා 
භික්ඛූනං ආයරොයචයයං – රා පරියුට්ඨියතොම්හි [රා ායියතොම්හි (සී. සයා.
කං)], ආවුයසො, රා පයරයතො, න සක්යකොමි බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං; 
සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වාසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තිස්සාමී’ති.යසො
ආරාමං  ච්ඡන්යතො අප්පත්වාව ආරාමං අන්තරාමග්ය  සික්ඛාදුබ්බලයං
ආවිකත්වාසික්ඛංපච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො අසිචම්මං  යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති, යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති, 
තයමනං අපයනන්ති; අපයනත්වා ඤාතකානං යනන්ති. යසො ඤාතයකහි
නීයමායනො අප්පත්වාව ඤාතයක අන්තරාමග්ය  කාලං කයරොති; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො යයොධාජීවූපයමො
පුග් යලොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං  ාමං වා නි මං වා 
උපනිස්සාය විහරති. යසො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
තයමව  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති අරක්ඛියතයනව කායයන
අරක්ඛිතායවාචායඅරක්ඛියතනචිත්යතන අනුපට්ඨිතායසතියාඅසංවුයතහි
ඉන්ද්රියයහි. යසො තත්ථ පස්සති මාතු ාමං දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා.
තස්ස තං මාතු ාමං දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා රාය ො චිත්තං
අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන චිත්යතන පරිඩය්හයතව කායයන
පරිඩය්හති යචතසා. තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං ආරාමං  න්ත්වා
භික්ඛූනංආයරොයචයයං – රා පරියුට්ඨියතොම්හි, ආවුයසො, රා පයරයතො, න
සක්යකොමි බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං; සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’ති. යසො ආරාමං  න්ත්වා භික්ඛූනං
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ආයරොයචති– ‘රා පරියුට්ඨියතොම්හි, ආවුයසො, රා පයරයතො, න සක්යකොමි
බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං; සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති. 

‘‘තයමනං සබ්රහ්මචාරී ඔවදන්ති අනුසාසන්ති – ‘අප්පස්සාදා, ආවුයසො, 
කාමාවුත්තාභ වතාබහුදුක්ඛාබහුපායාසා [බහූපායාසා(සී.සයා.කං.පී.)
පාචි. 417; චූළව. 65; ම. නි. 1.234], ආදීනයවො එත්ථ භියයයො.
අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො
එත්ථභියයයො. මංසයපසූපමාකාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛාබහුපායාසා, 
ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. තිකක්කූපමා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා
බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. අඞ් ාරකාසූපමා කාමා වුත්තා
භ වතා බහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථභියයයො.සුපිනකූපමාකාමා
වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො.
යාචිතකූපමාකාමාවුත්තාභ වතා බහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථ
භියයයො. රුක්ඛඵලූපමා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, 
ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. අසිසූනූපමා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා
බහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථභියයයො.සත්තිසූලූපමාකාමාවුත්තාභ වතා 
බහුදුක්ඛාබහුපායාසා, ආදීනයවොඑත්ථ භියයයො. සප්පසිරූපමාකාමාවුත්තා
භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. අභිරමතායස්මා
බ්රහ්මචරියය; මායස්මා සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තී’’’ති. 

‘‘යසොසබ්රහ්මචාරීහිඑවංඔවදියමායනොඑවංඅනුසාසියමායනොඑවමාහ– 
‘කිඤ්චාපි, ආවුයසො, අප්පස්සාදා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා
බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො; අථ යඛො යනවාහං සක්යකොමි
බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං, සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති. යසො සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං
පච්චක්ඛායහීනායාවත්තති. 

‘‘යසය්යථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො අසිචම්මං  යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති, යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති, 
තයමනං අපයනන්ති; අපයනත්වා ඤාතකානං යනන්ති, තයමනංඤාතකා
උපට්ඨහන්ති පරිචරන්ති. යසොඤාතයකහිඋපට්ඨහියමායනොපරිචරියමායනො
යතයනව ආබායධන කාලං කයරොති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං
වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො යයොධාජීවූපයමො පුග් යලො සන්යතො සංවිජ්ජමායනො
භික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං  ාමං වා නි මං වා 
උපනිස්සාය විහරති. යසො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
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පටුන 

තයමව  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති අරක්ඛියතයනව කායයන
අරක්ඛිතායවාචායඅරක්ඛියතනචිත්යතන අනුපට්ඨිතායසතියාඅසංවුයතහි
ඉන්ද්රියයහි. යසො තත්ථ පස්සති මාතු ාමං දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා.
තස්ස තං මාතු ාමං දිස්වා දුන්නිවත්ථං වා දුප්පාරුතං වා රාය ො චිත්තං
අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන චිත්යතන පරිඩය්හයතව කායයන
පරිඩය්හති යචතසා. තස්ස එවං යහොති – ‘යංනූනාහං ආරාමං  න්ත්වා
භික්ඛූනංආයරොයචයයං – රා පරියුට්ඨියතොම්හි, ආවුයසො, රා පයරයතො, න 
සක්යකොමි බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං; සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’ති. යසො ආරාමං  න්ත්වා භික්ඛූනං
ආයරොයචති– ‘රා පරියුට්ඨියතොම්හි, ආවුයසො, රා පයරයතො, නසක්යකොමි 
බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං; සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති. 

‘‘තයමනං සබ්රහ්මචාරී ඔවදන්ති අනුසාසන්ති – ‘අප්පස්සාදා, ආවුයසො, 
කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. 
අට්ඨිකඞ්කලූපමා කාමා වුත්තා භ වතා බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො
එත්ථභියයයො. මංසයපසූපමාකාමාවුත්තාභ වතා…යප.…තිකක්කූපමා
කාමා වුත්තා භ වතා… අඞ් ාරකාසූපමා කාමා වුත්තා භ වතා…
සුපිනකූපමාකාමාවුත්තාභ වතා…යාචිතකූපමා කාමාවුත්තාභ වතා…
රුක්ඛඵලූපමාකාමාවුත්තාභ වතා…අසිසූනූපමාකාමා වුත්තාභ වතා…
සත්තිසූලූපමාකාමාවුත්තාභ වතා…සප්පසිරූපමා කාමාවුත්තාභ වතා
බහුදුක්ඛා බහුපායාසා, ආදීනයවො එත්ථ භියයයො. අභිරමතායස්මා 
බ්රහ්මචරියය; මායස්මා සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවත්තී’’’ති. 

‘‘යසො සබ්රහ්මචාරීහිඑවංඔවදියමායනොඑවං අනුසාසියමායනොඑවමාහ–
‘උස්සහිස්සාමි, ආවුයසො, වායමිස්සාමි, ආවුයසො, අභිරමිස්සාමි, ආවුයසො!න
දානාහං, ආවුයසො, සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිකත්වා සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො අසිචම්මං  යහත්වා 
ධනුකලාපංසන්නය්හිත්වාවියූළ්හංසඞ් ාමංඔතරති, යසොතස්මිංසඞ් ායම
උස්සහති වායමති, තයමනං උස්සහන්තං වායමන්තං පයර උපලික්ඛන්ති, 
තයමනං අපයනන්ති; අපයනත්වාඤාතකානං යනන්ති, තයමනංඤාතකා
උපට්ඨහන්තිපරිචරන්ති.යසොඤාතයකහි උපට්ඨහියමායනොපරිචරියමායනො
වුට්ඨාති තම්හා ආබාධා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, 
චතුත්යථොයයොධාජීවූපයමොපුග් යලොසන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු අඤ්ඤතරං  ාමං වා නි මං වා 
උපනිස්සාය විහරති. යසො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
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තයමව  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය පවිසති රක්ඛියතයනව කායයන
රක්ඛිතාය වාචාය රක්ඛියතන චිත්යතන උපට්ඨිතාය සතියා සංවුයතහි
ඉන්ද්රියයහි. යසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති
නානුබයඤ්ජනග් ාහී.යත්වාධිකරණයමනං චක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති.
යසොයතන සද්දං සුත්වා… ඝායනන  න්ධං ඝායිත්වා … ජිව්හාය රසං
සායිත්වා… කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න
නිමිත්තග් ාහීයහොතිනානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනංමනින්ද්රියං
අසංවුතං විහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා
අන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරායපටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියය
සංවරං ආපජ්ජති. යසො පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො විවිත්තං 
යසනාසනං භජති අරඤ්ඤං රුක්ඛමූලං පබ්බතං කන්දරං ගිරිගුහං සුසානං
වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං. යසො අරඤ්ඤ යතො වා
රුක්ඛමූල යතොවාසුඤ්ඤා ාර යතොවානිසීදති පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුං
කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වා. යසො අභිජ්ඣං යලොයක
පහාය…යප.…යසොඉයමපඤ්චනීවරයණපහායයචතයසොඋපක්කියලයස
පඤ්ඤාය දුබ්බලීකරයණ විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරති. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොදායත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කියලයසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමති. යසො ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
පජානාති…යප.…නාපරංඉත්ථත්තායාති පජානාති’’. 

‘‘යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, යයොධාජීයවො අසිචම්මං  යහත්වා 
ධනුකලාපං සන්නය්හිත්වා වියූළ්හං සඞ් ාමං ඔතරති, යසො තං සඞ් ාමං
අභිවිජිනිත්වා විජිතසඞ් ායමොතයමවසඞ් ාමසීසංඅජ්ඣාවසති; තථූපමාහං, 
භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
පුග් යලො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො යයොධාජීවූපයමො පුග් යලො
සන්යතොසංවිජ්ජමායනොභික්ඛූසු.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චයයොධාජීවූපමා
පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානාභික්ඛූසූ’’ති. ඡට්ඨං. 

7. පඨමඅනා තභයසුත්තං 

77. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අනා තභයානිසම්පස්සමායනනඅලයමව 
ආරඤ්ඤියකන [ආරඤ්ඤයකන (සබ්බත්ථ අ. නි. 5.181; පරි. 443)] 
භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස 
පත්තියාඅනධි තස්ස අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘කතමානි පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකො භික්ඛු ඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛො එතරහි එකයකො අරඤ්යඤ විහරාමි. එකකං
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යඛොපනමං [එකකංයඛොපන(සයා.කං.)] අරඤ්යඤවිහරන්තංඅහිවාමං 
ඩංයසයය, විච්ඡියකො [විච්ඡිකා (සයා.)] වා මං ඩංයසයය, සතපදී වා මං
ඩංයසයය, යතන යම අස්ස කාලඞ්කිරියා, යසො මමස්ස අන්තරායයො; 
හන්දාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය
අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං අනා තභයං 
සම්පස්සමායනන අලයමව ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා අප්පමත්යතන
ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස
අධි මායඅසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහං
යඛො එතරහිඑකයකො අරඤ්යඤවිහරාමි. එකයකො යඛො පනාහං අරඤ්යඤ
විහරන්යතො උපක්ඛලිත්වා වා පපයතයයං, භත්තං වා භුත්තං යම
බයාපජ්යජයය, පිත්තං වා යම කුප්යපයය, යසම්හං වා යම කුප්යපයය, 
සත්ථකා වා යම වාතා කුප්යපයයං, යතන යම අස්ස කාලඞ්කිරියා, යසො
මමස්ස අන්තරායයො; හන්දාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉදං, භික්ඛයව, 
දුතියං අනා තභයං සම්පස්සමායනන අලයමව ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා 
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහං
යඛො එතරහිඑකයකො අරඤ්යඤවිහරාමි. එකයකො යඛො පනාහං අරඤ්යඤ
විහරන්යතො වායළහි සමා ච්යඡයයං, සීයහන වා බයග්යඝන වා දීපිනා වා
අච්යඡනවාතරච්යඡනවා, යතමං ජීවිතායවොයරොයපයයං, යතනයමඅස්ස
කාලඞ්කිරියා, යසො මමස්ස අන්තරායයො; හන්දාහං වීරියං ආරභාමි
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉදං, භික්ඛයව, තතියං අනා තභයං සම්පස්සමායනන 
අලයමව ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන
විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස 
සච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහං
යඛො එතරහිඑකයකො අරඤ්යඤවිහරාමි. එකයකො යඛො පනාහං අරඤ්යඤ
විහරන්යතොමාණයවහි සමා ච්යඡයයංකතකම්යමහිවාඅකතකම්යමහිවා, 
යතමංජීවිතායවොයරොයපයයං, යතනයම අස්සකාලඞ්කිරියා, යසොමමස්ස
අන්තරායයො; හන්දාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස
අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං
අනා තභයං සම්පස්සමායනන අලයමව ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 
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පටුන 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤියකොභික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති– ‘අහං
යඛො එතරහි එකයකො අරඤ්යඤ විහරාමි. සන්ති යඛො පනාරඤ්යඤ වාළා
අමනුස්සා, යත මං ජීවිතා යවොයරොයපයයං, යතන යම අස්ස කාලඞ්කිරියා, 
යසො මමස්ස අන්තරායයො; හන්දාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති. ඉදං, භික්ඛයව, 
පඤ්චමංඅනා තභයංසම්පස්සමායනනඅලයමව ආරඤ්ඤියකනභික්ඛුනා
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච අනා තභයානි සම්පස්සමායනන
අලයමව ආරඤ්ඤියකන භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන
විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියඅනා තභයසුත්තං 

78. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අනා තභයානි සම්පස්සමායනනඅලයමව
භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස
පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. කතමානි 
පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘අහං යඛො එතරහි
දහයරො යුවා සුසුකාළයකයසො භයද්රන යයොබ්බයනන සමන්නා යතො
පඨයමනවයසා. යහොතියඛො පනයසොසමයයොයංඉමංකායංජරා ඵුසති.
ජිණ්යණනයඛො පන ජරාය අභිභූයතනනසුකරං බුද්ධානං සාසනංමනසි
කාතුං, නසුකරානිඅරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානිපටියසවිතුං.
පුරාමංයසොධම්යමොආ ච්ඡතිඅනිට්යඨො අකන්යතොඅමනායපො; හන්දාහං
පටිකච්යචව [පටි ච්යචව (සී.)] වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය, යයනාහං ධම්යමන
සමන්නා යතො ජිණ්ණයකොපි ඵාසුං [ඵාසු (පී. ක.)] විහරිස්සාමී’ති. ඉදං, 
භික්ඛයව, පඨමං අනා තභයං සම්පස්සමායනන අලයමව භික්ඛුනා
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා 
අනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘අහංයඛො එතරහි
අප්පාබායධො අප්පාතඞ්යකො සමයවපාකිනියා  හණියා සමන්නා යතො
නාතිසීතාය නාච්චුණ්හායමජ්ඣිමායපධානක්ඛමාය.යහොතියඛොපනයසො
සමයයො යං ඉමං කායං බයාධි ඵුසති. බයාධියතන යඛො පන බයාධිනා
අභිභූයතන [බයාධාභිභූයතන(සී. පී.ක.)] නසුකරංබුද්ධානංසාසනංමනසි
කාතුං, නසුකරානිඅරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානිපටියසවිතුං.
පුරාමංයසොධම්යමොආ ච්ඡතිඅනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො; හන්දාහං
පටිකච්යචව වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය
අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය, යයනාහං ධම්යමන සමන්නා යතො
බයාධියතොපි ඵාසුං විහරිස්සාමී’ති. ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං අනා තභයං 
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සම්පස්සමායනනඅලයමවභික්ඛුනාඅප්පමත්යතනආතාපිනාපහිතත්යතන
විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘එතරහි යඛො 
සුභික්ඛං සුසස්සං සුලභපිණ්ඩං, සුකරං උඤ්යඡන පග් යහන යායපතුං.
යහොතියඛොපනයසොසමයයොයංදුබ්භික්ඛංයහොතිදුස්සස්සංදුල්ලභපිණ්ඩං, 
න සුකරං උඤ්යඡන පග් යහන යායපතුං. දුබ්භික්යඛ යඛො පන මනුස්සා
යයන සුභික්ඛං යතන සඞ්කමන්ති [යතනුපසඞ්කමන්ති (ක.)]. තත්ථ 
සඞ් ණිකවිහායරො යහොති ආකිණ්ණවිහායරො. සඞ් ණිකවිහායර යඛො පන
සතිආකිණ්ණවිහායරන සුකරංබුද්ධානංසාසනංමනසි කාතුං, නසුකරානි
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිතුං. පුරා මං යසො
ධම්යමො ආ ච්ඡති අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො; හන්දාහං පටිකච්යචව
වීරියංආරභාමිඅප්පත්තස්සපත්තියාඅනධි තස්ස අධි මායඅසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යයනාහං ධම්යමන සමන්නා යතො දුබ්භික්යඛපි ඵාසු
විහරිස්සාමී’ති. ඉදං, භික්ඛයව, තතියං අනා තභයං සම්පස්සමායනන
අලයමව භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං
අප්පත්තස්සපත්තියා අනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘එතරහි යඛො
මනුස්සාසමග් ාසම්යමොදමානා අවිවදමානාඛීයරොදකීභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං
පියචක්ඛූහිසම්පස්සන්තාවිහරන්ති.යහොතියඛොපනයසොසමයයොයංභයං
යහොති අටවිසඞ්යකොයපො, චක්කසමාරූළ්හාජානපදාපරියායන්ති.භයයයඛො
පනසතිමනුස්සායයන යඛමංයතනසඞ්කමන්ති.තත්ථසඞ් ණිකවිහායරො
යහොතිආකිණ්ණවිහායරො.සඞ් ණිකවිහායර යඛොපනසතිආකිණ්ණවිහායර
නසුකරංබුද්ධානංසාසනංමනසිකාතුං, න සුකරානිඅරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිතුං. පුරා මං යසො ධම්යමො ආ ච්ඡති
අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො; හන්දාහං පටිකච්යචව වීරියං ආරභාමි 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය, 
යයනාහං ධම්යමන සමන්නා යතො භයයපි ඵාසුං විහරිස්සාමී’ති. ඉදං, 
භික්ඛයව, චතුත්ථං අනා තභයං සම්පස්සමායනන අලයමව භික්ඛුනා
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘එතරහි යඛො 
සඞ්යඝොසමග්ය ොසම්යමොදමායනොඅවිවදමායනොඑකුද්යදයසොඵාසුවිහරති.
යහොතියඛොපනයසොසමයයො යංසඞ්යඝොභිජ්ජති.සඞ්යඝයඛොපනභින්යන
නසුකරංබුද්ධානංසාසනංමනසිකාතුං, න සුකරානිඅරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිතුං. පුරා මං යසො ධම්යමො ආ ච්ඡති
අනිට්යඨො අකන්යතො අමනායපො; හන්දාහං පටිකච්යචව වීරියං ආරභාමි 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය, 
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යයනාහං ධම්යමනසමන්නා යතො භින්යනපිසඞ්යඝ ඵාසුං විහරිස්සාමී’ති.
ඉදං, භික්ඛයව, පඤ්චමං අනා තභයංසම්පස්සමායනනඅලයමවභික්ඛුනා
අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං අප්පත්තස්ස පත්තියා
අනධි තස්ස අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච අනා තභයානි සම්පස්සමායනන
අලයමව භික්ඛුනා අප්පමත්යතන ආතාපිනා පහිතත්යතන විහරිතුං 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියායා’’ති. අට්ඨමං. 

9. තතියඅනා තභයසුත්තං 

79. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අනා තභයානි එතරහි අසමුප්පන්නානි
ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සන්ති. තානි යවො [යඛො (කත්ථචි)] පටිබුජ්ඣිතබ්බානි; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචයතසං පහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘කතමානි පඤ්ච? භවිස්සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තාඅභාවිතපඤ්ඤා.යතඅභාවිතකායා
සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා අඤ්යඤ
උපසම්පායදස්සන්ති. යතපි [යත (සී.)] නසක්ඛිස්සන්ති වියනතුං අධිසීයල
අධිචිත්යත අධිපඤ්ඤාය. යතපි භවිස්සන්ති අභාවිතකායා අභාවිතසීලා
අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා. යත අභාවිතකායා සමානා අභාවිතසීලා
අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා අඤ්යඤ උපසම්පායදස්සන්ති. යතපි [යත
(?)] න සක්ඛිස්සන්ති වියනතුං අධිසීයල අධිචිත්යත අධිපඤ්ඤාය. යතපි
භවිස්සන්ති අභාවිතකායා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා. ඉති
යඛො, භික්ඛයව, ධම්මසන්යදොසා විනයසන්යදොයසො; විනයසන්යදොසා
ධම්මසන්යදොයසො.ඉදං, භික්ඛයව, පඨමංඅනා තභයංඑතරහිඅසමුප්පන්නං
ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; පටිබුජ්ඣිත්වා ච තස්ස
පහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තාඅභාවිතපඤ්ඤා.යතඅභාවිතකායා
සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා අඤ්යඤසං නිස්සයං
දස්සන්ති.යතපිනසක්ඛිස්සන්ති වියනතුංඅධිසීයලඅධිචිත්යතඅධිපඤ්ඤාය. 
යතපිභවිස්සන්ති අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා.
යත අභාවිතකායා සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා
අඤ්යඤසං නිස්සයං දස්සන්ති. යතපි න සක්ඛිස්සන්ති වියනතුං අධිසීයල
අධිචිත්යත අධිපඤ්ඤාය. යතපි භවිස්සන්ති අභාවිතකායා අභාවිතසීලා
අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා. ඉති යඛො, භික්ඛයව, ධම්මසන්යදොසා
විනයසන්යදොයසො; විනයසන්යදොසාධම්මසන්යදොයසො.ඉදං, භික්ඛයව, දුතියං 
අනා තභයං එතරහි අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො
පටිබුජ්ඣිතබ්බං; පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං
අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා.යතඅභාවිතකායා
සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා අභිධම්මකථං
යවදල්ලකථංකයථන්තාකණ්හධම්මංඔක්කමමානානබුජ්ඣිස්සන්ති.ඉති 
යඛො, භික්ඛයව, ධම්මසන්යදොසා විනයසන්යදොයසො; විනයසන්යදොසා
ධම්මසන්යදොයසො.ඉදං, භික්ඛයව, තතියංඅනා තභයංඑතරහිඅසමුප්පන්නං
ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; පටිබුජ්ඣිත්වා ච තස්ස
පහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තාඅභාවිතපඤ්ඤා.යතඅභාවිතකායා
සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා යය යත සුත්තන්තා
තථා තභාසිතා  ම්භීරා  ම්භීරත්ථා යලොකුත්තරා සුඤ්ඤතාප්පටිසංයුත්තා, 
යතසුභඤ්ඤමායනසු න සුස්සූසිස්සන්ති, නයසොතංඔදහිස්සන්ති, නඅඤ්ඤා
චිත්තංඋපට්ඨයපස්සන්ති, න චයතධම්යමඋග් යහතබ්බංපරියාපුණිතබ්බං
මඤ්ඤිස්සන්ති.යයපනයතසුත්තන්තා කවිතා [කවිකතා(සී.සයා.කං.පී., 
සං. නි. 2.229) ටීකා ඔයලොයකතබ්බා] කායවයයා චිත්තක්ඛරා
චිත්තබයඤ්ජනා බාහිරකා සාවකභාසිතා, යතසු භඤ්ඤමායනසු
සුස්සූසිස්සන්ති, යසොතං ඔදහිස්සන්ති, අඤ්ඤා චිත්තං උපට්ඨයපස්සන්ති, 
යත ච ධම්යම උග් යහතබ්බං පරියාපුණිතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති. ඉති යඛො, 
භික්ඛයව, ධම්මසන්යදොසා විනයසන්යදොයසො; විනයසන්යදොසා
ධම්මසන්යදොයසො. ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං අනා තභයං එතරහි
අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං
අභාවිතකායාඅභාවිතසීලාඅභාවිතචිත්තාඅභාවිතපඤ්ඤා. යතඅභාවිතකායා
සමානා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා අභාවිතපඤ්ඤා යථරා භික්ඛූබාහුලිකා 
[බාහුල්ලිකා (සයා. කං.) අ. නි. 2.49; 3.96] භවිස්සන්ති සාථලිකා
ඔක්කමයනපුබ්බඞ් මා පවියවයකනික්ඛිත්තධුරා, නවීරියංආරභිස්සන්ති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
යතසං පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානු තිංආපජ්ජිස්සති. සාපි භවිස්සති බාහුලිකා
සාථලිකා ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං 
ආරභිස්සති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස 
සච්ඡිකිරියාය. ඉති යඛො, භික්ඛයව, ධම්මසන්යදොසා විනයසන්යදොයසො; 
විනයසන්යදොසා ධම්මසන්යදොයසො. ඉදං, භික්ඛයව, පඤ්චමං අනා තභයං 
එතරහි අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වා ච තස්ස පහානාය වායමිතබ්බං. ‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්ච අනා තභයානි එතරහි අසමුප්පන්නානි ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සන්ති.
තානි යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බානි; පටිබුජ්ඣිත්වා ච යතසං පහානාය
වායමිතබ්බ’’න්ති.නවමං. 
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10. චතුත්ථඅනා තභයසුත්තං 

80. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අනා තභයානි එතරහි අසමුප්පන්නානි
ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සන්ති. තානි යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බානි; පටිබුජ්ඣිත්වා ච
යතසංපහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘කතමානි පඤ්ච? භවිස්සන්ති, භික්ඛයව, භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
චීවයර කලයාණකාමා. යත චීවයර කලයාණකාමා සමානා රිඤ්චිස්සන්ති
පංසුකූලිකත්තං, රිඤ්චිස්සන්තිඅරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි; 
 ාමනි මරාජධානීසු ඔසරිත්වා වාසං කප්යපස්සන්ති, චීවරයහතු ච
අයනකවිහිතංඅයනසනංඅප්පතිරූපංආපජ්ජිස්සන්ති. ඉදං, භික්ඛයව, පඨමං
අනා තභයං එතරහි අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො 
පටිබුජ්ඣිතබ්බං; පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්තිභික්ඛූ අනා තමද්ධානංපිණ්ඩපායත
කලයාණකාමා. යත පිණ්ඩපායත කලයාණකාමා සමානා රිඤ්චිස්සන්ති
පිණ්ඩපාතිකත්තං, රිඤ්චිස්සන්ති අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි
යසනාසනානි;  ාමනි මරාජධානීසු ඔසරිත්වා වාසං කප්යපස්සන්ති
ජිව්හග්ය න රසග් ානි පරියයසමානා, පිණ්ඩපාතයහතු ච අයනකවිහිතං 
අයනසනංඅප්පතිරූපංආපජ්ජිස්සන්ති. ඉදං, භික්ඛයව, දුතියංඅනා තභයං
එතරහි අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්තිභික්ඛූඅනා තමද්ධානං යසනාසයන
කලයාණකාමා. යත යසනාසයන කලයාණකාමා සමානා රිඤ්චිස්සන්ති 
රුක්ඛමූලිකත්තං [ආරඤ්ඤකත්තං (සයා. කං.)], රිඤ්චිස්සන්ති
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි;  ාමනි මරාජධානීසු
ඔසරිත්වා වාසංකප්යපස්සන්ති, යසනාසනයහතු චඅයනකවිහිතංඅයනසනං 
අප්පතිරූපං ආපජ්ජිස්සන්ති. ඉදං, භික්ඛයව, තතියං අනා තභයං එතරහි
අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානාය වායමිතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
භික්ඛුනීසික්ඛමානාසමකද්යදයසහි සංසට්ඨා විහරිස්සන්ති. 
භික්ඛුනීසික්ඛමානාසමකද්යදයසහිසංසග්ය යඛොපන, භික්ඛයව, සතිඑතං
පාටිකඞ්ඛං – ‘අනභිරතා වා බ්රහ්මචරියං චරිස්සන්ති, අඤ්ඤතරං වා
සංකිලිට්ඨං ආපත්තිං ආපජ්ජිස්සන්ති, සික්ඛං වා පච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිස්සන්ති’. ඉදං, භික්ඛයව, චතුත්ථං අනා තභයං එතරහි
අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භවිස්සන්ති භික්ඛූ අනා තමද්ධානං 
ආරාමිකසමකද්යදයසහි සංසට්ඨා විහරිස්සන්ති. ආරාමිකසමකද්යදයසහි
සංසග්ය  යඛො පන, භික්ඛයව, සති එතං පාටිකඞ්ඛං – ‘අයනකවිහිතං
සන්නිධිකාරපරියභො ං අනුයුත්තා විහරිස්සන්ති, ඔළාරිකම්පි නිමිත්තං
කරිස්සන්ති, පථවියාපිහරිතග්ය පි’.ඉදං, භික්ඛයව, පඤ්චමංඅනා තභයං
එතරහි අසමුප්පන්නං ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සති. තං යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බං; 
පටිබුජ්ඣිත්වාචතස්සපහානායවායමිතබ්බං. 

‘‘ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චඅනා තභයානි එතරහිඅසමුප්පන්නානි
ආයතිං සමුප්පජ්ජිස්සන්ති. තානි යවො පටිබුජ්ඣිතබ්බානි; පටිබුජ්ඣිත්වා ච
යතසංපහානායවායමිතබ්බ’’න්ති.දසමං. 

යයොධාජීවවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවයචයතොවිමුත්තිඵලා, ද්යවචධම්මවිහාරියනො; 
යයොධාජීවාචද්යවවුත්තා, චත්තායරොචඅනා තාති. 

(9) 4. යෙරවග්ය ො 

1. රජනීයසුත්තං 

81. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනං අප්පියයො ච යහොති අමනායපො ච අ රු ච අභාවනීයයො ච.
කතයමහිපඤ්චහි? රජනීයයරජ්ජති, දුස්සනීයය [දුසනීයය(සී. සයා.කං.පී.)] 
දුස්සති, යමොහනීයය මුය්හති, කුප්පනීයය [කුපනීයය (සී. සයා. කං.), 
යකොපනීයය (පී.)] කුප්පති, මදනීයය මජ්ජති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථයරොභික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොච
යහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි
පඤ්චහි? රජනීයය නරජ්ජති, දුස්සනීයයන දුස්සති, යමොහනීයයන මුය්හති, 
කුප්පනීයයනකුප්පති, මදනීයයනමජ්ජති–ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි 
ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච යහොති
මනායපොච රුච භාවනීයයොචා’’ති.පඨමං. 

2. වීතරා සුත්තං 

82. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනං අප්පියයො ච යහොති අමනායපො ච අ රු ච අභාවනීයයො ච.
කතයමහි පඤ්චහි? අවීතරාය ො යහොති, අවීතයදොයසොයහොති, අවීතයමොයහො
යහොති, මක්ඛී ච, පළාසී ච – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
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සමන්නා යතොයථයරොභික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොචයහොතිඅමනායපො
චඅ රුචඅභාවනීයයොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි
පඤ්චහි? වීතරාය ො යහොති, වීතයදොයසො යහොති, වීතයමොයහොයහොති, අමක්ඛී
ච, අපළාසී ච – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
යථයරොභික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනං පියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයො
චා’’ති.දුතියං. 

3. කුහකසුත්තං 

83. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනං අප්පියයො ච යහොති අමනායපො ච අ රු ච අභාවනීයයො ච.
කතයමහි පඤ්චහි? කුහයකො ච යහොති, ලපයකො ච, යනමිත්තියකො 
[නිමිත්තියකො(සයා.කං.), නිමිත්තයකො(ක.)] ච, නිප්යපසියකොච, ලායභන
චලාභංනිජිගීසිතා [නිජිගිංසිතා(සී.සයා.කං.පී.)] – ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථයරොභික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොච
යහොතිඅමනායපො චඅ රුචඅභාවනීයයොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි 
පඤ්චහි? නචකුහයකොයහොති, නචලපයකො, නචයනමිත්තියකො, නච
නිප්යපසියකො, න ච ලායභන ලාභං නිජිගීසිතා – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච
යහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොචා’’ති.තතියං. 

4. අස්සද්ධසුත්තං 

84. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනං අප්පියයො ච යහොති, අමනායපො ච අ රු ච අභාවනීයයො ච.
කතයමහි පඤ්චහි? අස්සද්යධො යහොති, අහිරියකො යහොති, අයනොත්තප්පී
යහොති, කුසීයතො යහොති, දුප්පඤ්යඤො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහිසමන්නා යතොයථයරොභික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොච
යහොතිඅමනායපොචඅ රුච අභාවනීයයොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි
පඤ්චහි? සද්යධො යහොති, හිරීමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, ආරද්ධවීරියයො
යහොති, පඤ්ඤවා යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච යහොති මනායපො ච
 රුචභාවනීයයොචා’’ති.චතුත්ථං. 
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5. අක්ඛමසුත්තං 

85. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනං අප්පියයො ච යහොති අමනායපො ච අ රු ච අභාවනීයයො ච.
කතයමහිපඤ්චහි? අක්ඛයමොයහොතිරූපානං, අක්ඛයමොසද්දානං, අක්ඛයමො
 න්ධානං, අක්ඛයමො රසානං, අක්ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
අප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයො ච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි
පඤ්චහි? ඛයමො යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, ඛයමො
රසානං, ඛයමොයඵොට්ඨබ්බානං –ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච යහොති මනායපො ච
 රුචභාවනීයයොචා’’ති.පඤ්චමං. 

6. පටිසම්භිදාපත්තසුත්තං 

86. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහි
පඤ්චහි? අත්ථපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, ධම්මපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්යතොයහොති, පටිභානපටිසම්භිදාපත්යතොයහොති, යානි
තානි සබ්රහ්මචාරීනං උච්චාවචානි කිංකරණීයානි තත්ථ දක්යඛො යහොති
අනලයසොතත්රුපායායවීමංසායසමන්නා යතොඅලංකාතුං අලංසංවිධාතුං–
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොචා’’ති. ඡට්ඨං. 

7. සීලවන්තසුත්තං 

87. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච. කතයමහි
පඤ්චහි? සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති.
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අකමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය
යතධම්මාආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං [සාත්ථා සබයඤ්ජනා (සී.)] යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතා [ධතා
(සී.සයා.කං. පී.)] වචසාපරිචිතාමනසානුයපක්ඛිතාදිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා; 
කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතොවිස්සට්ඨායඅයනල ළායඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; චතුන්නං
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති 
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
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විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො
භික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොති මනායපොච රුචභාවනීයයොචා’’ති.
සත්තමං. 

8. යථරසුත්තං 

88. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
බහුජනඅහිතාය පටිපන්යනො යහොති බහුජනඅසුඛාය බහුයනො ජනස්ස
අනත්ථාය අහිතායදුක්ඛායයදවමනුස්සානං. 

‘‘කතයමහිපඤ්චහි? යථයරොයහොතිරත්තඤ්ඤූචිරපබ්බජියතො; ඤායතො
යහොති යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානං [ හට්ඨපබ්බජිතානං (සී.)] 
බහුජනපරිවායරො; ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං; බහුස්සුයතො
යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා
මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා
බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා
අප්පටිවිද්ධා; මිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොති විපරීතදස්සයනො, යසො බහුජනං
සද්ධම්මා වුට්ඨායපත්වා අසද්ධම්යම පතිට්ඨායපති. යථයරො භික්ඛු
රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො ඉතිපිස්ස දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, ඤායතො
යථයරො භික්ඛු යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානං බහුජනපරිවායරො ඉතිපිස්ස
දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, ලාභී යථයරො භික්ඛු
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං ඉතිපිස්ස 
දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, බහුස්සුයතො යථයරො භික්ඛු සුතධයරො
සුතසන්නිචයයොඉතිපිස්ස දිට්ඨානු තිංආපජ්ජන්ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථයරො භික්ඛුබහුජනඅහිතායපටිපන්යනො
යහොති බහුජනඅසුඛාය බහුයනො ජනස්ස අනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය
යදවමනුස්සානං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
බහුජනහිතාය පටිපන්යනො යහොති බහුජනසුඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය
හිතායසුඛාය යදවමනුස්සානං. 

‘‘කතයමහිපඤ්චහි? යථයරොයහොතිරත්තඤ්ඤූචිරපබ්බජියතො; ඤායතො
යහොති යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානං බහුජනපරිවායරො; ලාභී යහොති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං; බහුස්සුයතො
යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා
මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා
බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා; සම්මාදිට්ඨියකො යහොති අවිපරීතදස්සයනො, යසො බහුජනං
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පටුන 

අසද්ධම්මා වුට්ඨායපත්වා සද්ධම්යම පතිට්ඨායපති. යථයරො භික්ඛු 
රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජියතො ඉතිපිස්ස දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, ඤායතො
යථයරො භික්ඛු යසස්සී ස හට්ඨපබ්බජිතානං බහුජනපරිවායරො ඉතිපිස්ස
දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, ලාභී යථයරො භික්ඛු
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං ඉතිපිස්ස 
දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජන්ති, බහුස්සුයතො යථයරො භික්ඛු සුතධයරො
සුතසන්නිචයයොඉතිපිස්ස දිට්ඨානු තිංආපජ්ජන්ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථයරො භික්ඛුබහුජනහිතායපටිපන්යනො
යහොති බහුජනසුඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සාන’’න්ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමයසඛසුත්තං 

89. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, 
සඞ් ණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං න පච්චයවක්ඛති – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චධම්මායසඛස්සභික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න
නිද්දාරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං පච්චයවක්ඛති –
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය
සංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 

10. දුතියයසඛසුත්තං 

90. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු බහුකිච්යචො
යහොති බහුකරණීයයො වියත්යතො කිංකරණීයයසු; රිඤ්චති පටිසල්ලානං, 
නානුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො
යසඛස්සභික්ඛුයනොපරිහානාය සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛුඅප්පමත්තයකනකම්යමනදිවසං 
අතිනායමති; රිඤ්චතිපටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථං.
අයං, භික්ඛයව, දුතියයොධම්යමොයසඛස්සභික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු සංසට්යඨො විහරති 
 හට්ඨපබ්බජියතහි අනනුයලොමියකන ගිහිසංසග්ය න; රිඤ්චති
පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොධම්යමොයසඛස්ස භික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛුඅකායලන ාමංපවිසති, අතිදිවා 
පටික්කමති; රිඤ්චතිපටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජතිඅජ්ඣත්තංයචයතොසමථං.
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අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු යායං කථා ආභිසල්යලඛිකා
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා 
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා 
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය න
නිකාමලාභීයහොතින අකිච්ඡලාභීනඅකසිරලාභී [කිච්ඡලාභීකසිරලාභී(සී.
සයා. කං. පී)]; රිඤ්චති පටිසල්ලානං, නානුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො ධම්යමො යසඛස්ස භික්ඛුයනො
පරිහානාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා යසඛස්ස
භික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්ති.කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛු න බහුකිච්යචො
යහොතිනබහුකරණීයයොවියත්යතොකිංකරණීයයසු; නරිඤ්චතිපටිසල්ලානං, 
අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො
යසඛස්සභික්ඛුයනො අපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු න අප්පමත්තයකන කම්යමන 
දිවසං අතිනායමති; න රිඤ්චති පටිසල්ලානං, අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො යසඛස්ස භික්ඛුයනො
අපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු අසංසට්යඨො විහරති 
 හට්ඨපබ්බජියතහි අනනුයලොමියකන ගිහිසංසග්ය න; න රිඤ්චති
පටිසල්ලානං, අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොධම්යමොයසඛස්ස භික්ඛුයනොඅපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු න අතිකායලන  ාමං පවිසති, 
නාතිදිවා පටික්කමති; න රිඤ්චති පටිසල්ලානං, අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං
යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො යසඛස්ස භික්ඛුයනො
අපරිහානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛු යායං කථා ආභිසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං – අප්පිච්ඡකථා සන්තුට්ඨිකථා
පවියවකකථා අසංසග් කථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා
පඤ්ඤාකථා විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය 
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; න රිඤ්චති පටිසල්ලානං, 
අනුයුඤ්ජති අජ්ඣත්තං යචයතොසමථං. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමොධම්යමො
යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ධම්මායසඛස්සභික්ඛුයනොඅපරිහානාය සංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 
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යථරවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

රජනීයයො වීතරාය ො, කුහකාස්සද්ධඅක්ඛමා; 
පටිසම්භිදාචසීයලන, යථයරොයසඛාපයරදුයවති. 

(10) 5. කකුධවග්ය ො 

1. පඨමසම්පදාසුත්තං 

91. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සම්පදා. කතමා පඤ්ච? සද්ධාසම්පදා, 
සීලසම්පදා, සුතසම්පදා, චා සම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදා–ඉමා යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චසම්පදා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසම්පදාසුත්තං 

92. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සම්පදා. කතමා පඤ්ච? සීලසම්පදා, 
සමාධිසම්පදා, පඤ්ඤාසම්පදා, විමුත්තිසම්පදා, විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදා
–ඉමායඛො, භික්ඛයව, පඤ්චසම්පදා’’ති.දුතියං. 

3. බයාකරණසුත්තං 

93. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අඤ්ඤාබයාකරණානි. කතමානි පඤ්ච? 
මන්දත්තා යමොමූහත්තා අඤ්ඤං බයාකයරොති; පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො
අඤ්ඤං බයාකයරොති; උම්මාදා චිත්තක්යඛපා අඤ්ඤං බයාකයරොති; 
අධිමායනන අඤ්ඤං බයාකයරොති; සම්මයදව අඤ්ඤං බයාකයරොති. ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච අඤ්ඤාබයාකරණානී’’ති.තතියං. 

4. ඵාසුවිහාරසුත්තං 

94. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ඵාසුවිහාරා. කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුවිවිච්යචවකායමහිවිවිච්ච අකුසයලහිධම්යමහි සවිතක්කංසවිචාරං
වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති; විතක්කවිචාරානං 
වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරති; ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චඵාසුවිහාරා’’ති.චතුත්ථං. 

5. අකුප්පසුත්තං 

95. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසව
අකුප්පං පටිවිජ්ඣති. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්ථපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, ධම්මපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, 
නිරුත්තිපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, පටිභානපටිසම්භිදාපත්යතො යහොති, 
යථාවිමුත්තං චිත්තං පච්චයවක්ඛති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
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ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසව අකුප්පං පටිවිජ්ඣතී’’ති.
පඤ්චමං. 

6. සුතධරසුත්තං 

96. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආනාපානස්සතිංආයසවන්යතොනචිරස්යසවඅකුප්පංපටිවිජ්ඣති.කතයමහි
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පට්යඨො යහොති අප්පකිච්යචො සුභයරො
සුසන්යතොයසො ජීවිතපරික්ඛායරසු; අප්පාහායරො යහොති අයනොදරිකත්තං
අනුයුත්යතො; අප්පමිද්යධො යහොති ජා රියං අනුයුත්යතො; බහුස්සුයතොයහොති
සුතධයරොසුතසන්නිචයයො, යයයතධම්මා ආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්සධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතා වචසා
පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; යථාවිමුත්තං චිත්තං 
පච්චයවක්ඛති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛුආනාපානස්සතිංආයසවන්යතොනචිරස්යසවඅකුප්පංපටිවිජ්ඣතී’’ති. 
ඡට්ඨං. 

7. කථාසුත්තං 

97. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
ආනාපානස්සතිං භායවන්යතොනචිරස්යසව අකුප්පං පටිවිජ්ඣති.කතයමහි
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පට්යඨො යහොති අප්පකිච්යචො සුභයරො
සුසන්යතොයසො ජීවිතපරික්ඛායරසු; අප්පාහායරො යහොති අයනොදරිකත්තං 
අනුයුත්යතො; අප්පමිද්යධො යහොති ජා රියං අනුයුත්යතො; යායං කථා 
ආභිසල්යලඛිකා යචයතොවිවරණසප්පායා, යසයයථිදං –
අප්පිච්ඡකථා…යප.… විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, එවරූපියා කථාය
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; යථාවිමුත්තං චිත්තං
පච්චයවක්ඛති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛුආනාපානස්සතිං භායවන්යතොනචිරස්යසව අකුප්පං පටිවිජ්ඣතී’’ති. 
සත්තමං. 

8. ආරඤ්ඤකසුත්තං 

98. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආනාපානස්සතිං බහුලීකයරොන්යතො නචිරස්යසව අකුප්පං පටිවිජ්ඣති.
කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පට්යඨො යහොති අප්පකිච්යචො
සුභයරො සුසන්යතොයසො ජීවිතපරික්ඛායරසු; අප්පාහායරො යහොති
අයනොදරිකත්තං අනුයුත්යතො; අප්පමිද්යධො යහොති ජා රියං අනුයුත්යතො; 
ආරඤ්ඤයකො යහොති පන්තයසනාසයනො; යථාවිමුත්තං චිත්තං 
පච්චයවක්ඛති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
භික්ඛු ආනාපානස්සතිං බහුලීකයරොන්යතො නචිරස්යසව අකුප්පං 
පටිවිජ්ඣතී’’ති.අට්ඨමං. 
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9. සීහසුත්තං 

99. ‘‘සීයහො, භික්ඛයව, මි රාජා සායන්හසමයං ආසයා නික්ඛමති; 
ආසයා නික්ඛමිත්වා විජම්භති; විජම්භිත්වා සමන්තා චතුද්දිසං [චතුද්දිසා
(සයා.කං.පී.ක.)අ.නි.4.33; සං.නි.3.78 පස්සිතබ්බං] අනුවියලොයකති; 
සමන්තාචතුද්දිසං [චතුද්දිසා (සයා.කං.පී.ක.)අ.නි.4.33; සං.නි.3.78 
පස්සිතබ්බං] අනුවියලොයකත්වා තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදති; තික්ඛත්තුං 
සීහනාදංනදිත්වා ය ොචරාය පක්කමති. යසො හත්ථිස්ස යචපි පහාරං යදති, 
සක්කච්චඤ්යඤව පහාරංයදති, යනොඅසක්කච්චං; මහිංසස්ස [මහිසස්ස(සී.
සයා. කං. පී.)] යචපි පහාරං යදති, සක්කච්චඤ්යඤව පහාරං යදති, යනො
අසක්කච්චං;  වස්ස යචපි පහාරං යදති, සක්කච්චඤ්යඤව පහාරං යදති, 
යනොඅසක්කච්චං; දීපිස්සයචපි පහාරංයදති, සක්කච්චඤ්යඤවපහාරංයදති, 
යනො අසක්කච්චං; ඛුද්දකානඤ්යචපි පාණානං පහාරං යදති අන්තමයසො 
සසබිළාරානම්පි [සසබිළාරානං(ක.)], සක්කච්චඤ්යඤවපහාරං යදති, යනො
අසක්කච්චං.තංකිස්සයහතු? ‘මායමයයොග් පයථොනස්සා’ති. 

‘‘සීයහොති යඛො, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස.යංයඛො, භික්ඛයව, තථා යතොපරිසායධම්මංයදයසති, 
ඉදමස්ස යහොති සීහනාදස්මිං. භික්ඛූනඤ්යචපි, භික්ඛයව, තථා යතො ධම්මං
යදයසති, සක්කච්චඤ්යඤව තථා යතොධම්මං යදයසති, යනො අසක්කච්චං; 
භික්ඛුනීනඤ්යචපි, භික්ඛයව, තථා යතොධම්මං යදයසති, සක්කච්චඤ්යඤව
තථා යතො ධම්මං යදයසති, යනො අසක්කච්චං; උපාසකානඤ්යචපි, 
භික්ඛයව, තථා යතොධම්මංයදයසති, සක්කච්චඤ්යඤව තථා යතො ධම්මං
යදයසති, යනො අසක්කච්චං; උපාසිකානඤ්යචපි, භික්ඛයව, තථා යතො
ධම්මං යදයසති, සක්කච්චඤ්යඤව තථා යතො ධම්මං යදයසති, යනො
අසක්කච්චං; පුථුජ්ජනානඤ්යචපි, භික්ඛයව, තථා යතො ධම්මං යදයසති
අන්තමයසො අන්නභාරයනසාදානම්පි [අන්නභාරයනසාදානං (ක.)], 
සක්කච්චඤ්යඤවතථා යතොධම්මංයදයසති, යනොඅසක්කච්චං.තංකිස්ස
යහතු? ධම්ම රු, භික්ඛයව, තථා යතොධම්ම ාරයවො’’ති. නවමං. 

10. කකුධයථරසුත්තං 

100. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම. [චූළව.333, 341] යතනයඛොපනසමයයනකකුයධොනාම 
යකොලියපුත්යතො [යකොළීයපුත්යතො (සී. සයා. ක.)] ආයස්මයතො 
මහායමොග් ල්ලානස්ස උපට්ඨායකො අධුනාකාලඞ්කයතො අඤ්ඤතරං
මයනොමයංකායංඋපපන්යනො. තස්සඑවරූයපොඅත්තභාවපටිලායභොයහොති
–යසයයථාපිනාමද්යවවාතීණිවාමා ධකානි [මා ධිකානි(සී.පී.ක.)] 
 ාමක්යඛත්තානි. යසො යතන අත්තභාවපටිලායභන යනව අත්තානං 
[යනවත්තානංබයාබායධති (සී.)] යනොපරංබයාබායධති. 

අථ යඛො කකුයධො යදවපුත්යතො යයනායස්මා මහායමොග් ල්ලායනො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං
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අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො කකුයධො
යදවපුත්යතො ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං එතදයවොච –
‘‘යදවදත්තස්ස, භන්යත, එවරූපං ඉච්ඡා තංඋප්පජ්ජි – ‘අහංභික්ඛුසඞ්ඝං
පරිහරිස්සාමී’ති. සහචිත්තුප්පාදා ච, භන්යත, යදවදත්යතො තස්සා ඉද්ධියා
පරිහීයනො’’ති. ඉදමයවොච කකුයධො යදවපුත්යතො. ඉදං වත්වා ආයස්මන්තං
මහායමොග් ල්ලානංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වා තත්යථවන්තරධායි. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘කකුයධො නාම, භන්යත, යකොලියපුත්යතො මමං උපට්ඨායකො
අධුනාකාලඞ්කයතො අඤ්ඤතරංමයනොමයංකායංඋපපන්යනොයහොති.තස්ස
එවරූයපො අත්තභාවපටිලායභො – යසයයථාපි නාම ද්යව වා තීණි වා
මා ධකානි  ාමක්යඛත්තානි. යසො යතන අත්තභාවපටිලායභන යනව 
අත්තානංයනොපරංබයාබායධති.අථයඛො, භන්යත, කකුයධොයදවපුත්යතො
යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො, භන්යත, කකුයධො යදවපුත්යතො මං
එතදයවොච – ‘යදවදත්තස්ස, භන්යත, එවරූපං ඉච්ඡා තං උප්පජ්ජි – අහං
භික්ඛුසඞ්ඝංපරිහරිස්සාමීති.සහචිත්තුප්පාදාච, භන්යත, යදවදත්යතොතස්සා
ඉද්ධියා පරිහීයනො’ති. ඉදමයවොච, භන්යත, කකුයධො යදවපුත්යතො. ඉදං 
වත්වාමංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායී’’ති. 

‘‘කිංපනයත, යමොග් ල්ලාන, කකුයධොයදවපුත්යතොයචතසායචයතො
පරිච්ච විදියතො–‘යංකිඤ්චිකකුයධොයදවපුත්යතොභාසතිසබ්බංතංතයථව
යහොති, යනො අඤ්ඤථා’’’ති? ‘‘යචතසායචයතොපරිච්චවිදියතොයම, භන්යත, 
කකුයධොයදවපුත්යතො–‘යං කිඤ්චිකකුයධොයදවපුත්යතොභාසතිසබ්බංතං
තයථවයහොති, යනොඅඤ්ඤථා’’’ති. ‘‘රක්ඛස්යසතං, යමොග් ල්ලාන, වාචං!
(රක්ඛස්යසතං, යමොග් ල්ලාන, වාචං) [( ) සී. සයා. කං. පී. යපොත්ථයකසු
නත්ථි චූළව. 333 පනසබ්බත්ථපි දිස්සතියයව]! ඉදානියසො යමොඝපුරියසො
අත්තනාවඅත්තානංපාතුකරිස්සති. 

‘‘පඤ්චියම, යමොග් ල්ලාන, සත්ථායරො සන්යතො සංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මිං. කතයම පඤ්ච? ඉධ, යමොග් ල්ලාන, එකච්යචො සත්ථා 
අපරිසුද්ධසීයලො සමායනො ‘පරිසුද්ධසීයලොම්හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද්ධං යම
සීලං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.තයමනංසාවකාඑවංජානන්ති–‘අයං 
යඛොභවංසත්ථාඅපරිසුද්ධසීයලොසමායනොපරිසුද්ධසීයලොම්හී’තිපටිජානාති
‘පරිසුද්ධං යම සීලං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති. මයඤ්යචව යඛො පන
ගිහීනංආයරොයචයයාම, නාස්සස්සමනාපං.යංයඛොපනස්සඅමනාපං, කථං
නං [කථංනුතං(සී.), කථංනු(සයා.කං.පී.ක.), කථංතං(කත්ථචි)] මයං
යතන සමුදාචයරයයාම – ‘සම්මන්නති යඛො පන
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පටුන 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; යං තුයමො 
කරිස්සතිතුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතී’ති. එවරූපං යඛො, යමොග් ල්ලාන, 
සත්ථාරං සාවකා සීලයතො රක්ඛන්ති; එවරූයපො ච පන සත්ථා සාවයකහි
සීලයතොරක්ඛංපච්චාසීසති [පච්චාසිංසති(සී.සයා.කං. පී.)]. 

‘‘පුන චපරං, යමොග් ල්ලාන, ඉයධකච්යචො සත්ථා අපරිසුද්ධාජීයවො 
සමායනො ‘පරිසුද්ධාජීයවොම්හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද්යධො යම ආජීයවො
පරියයොදායතො අසංකිලිට්යඨො’ති.තයමනංසාවකාඑවංජානන්ති–‘අයංයඛො
භවං සත්ථා අපරිසුද්ධාජීයවො සමායනො පරිසුද්ධාජීයවොම්හී’ති පටිජානාති
‘පරිසුද්යධො යමආජීයවො පරියයොදායතො අසංකිලිට්යඨො’ති. මයඤ්යචව යඛො
පනගිහීනංආයරොයචයයාම, නාස්සස්සමනාපං.යංයඛො පනස්සඅමනාපං, 
කථං නං මයං යතන සමුදාචයරයයාම – ‘සම්මන්නති යඛො පන 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; යං තුයමො
කරිස්සතිතුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතී’ති. එවරූපං යඛො, යමොග් ල්ලාන, 
සත්ථාරංසාවකාආජීවයතො රක්ඛන්ති; එවරූයපො චපනසත්ථාසාවයකහි
ආජීවයතොරක්ඛංපච්චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, යමොග් ල්ලාන, ඉයධකච්යචො සත්ථා 
අපරිසුද්ධධම්මයදසයනොසමායනො‘පරිසුද්ධධම්මයදසයනොම්හී’තිපටිජානාති
‘පරිසුද්ධායම ධම්මයදසනාපරියයොදාතාඅසංකිලිට්ඨා’ති.තයමනංසාවකා
එවංජානන්ති – ‘අයංයඛොභවං සත්ථා අපරිසුද්ධධම්මයදසයනොසමායනො
පරිසුද්ධධම්මයදසයනොම්හී’ති පටිජානාති ‘පරිසුද්ධා යම ධම්මයදසනා
පරියයොදාතාඅසංකිලිට්ඨා’ති. මයඤ්යචවයඛොපනගිහීනංආයරොයචයයාම, 
නාස්සස්ස මනාපං. යං යඛො පනස්ස අමනාපං, කථං නං මයං යතන
සමුදාචයරයයාම – ‘සම්මන්නති යඛො පන 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; යං තුයමො 
කරිස්සතිතුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතී’ති. එවරූපං යඛො, යමොග් ල්ලාන, 
සත්ථාරං සාවකා ධම්මයදසනයතො රක්ඛන්ති; එවරූයපො ච පන සත්ථා
සාවයකහි ධම්මයදසනයතොරක්ඛංපච්චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, යමොග් ල්ලාන, ඉයධකච්යචො සත්ථා 
අපරිසුද්ධයවයයාකරයණො සමායනො ‘පරිසුද්ධයවයයාකරයණොම්හී’ති
පටිජානාති ‘පරිසුද්ධං යම යවයයාකරණං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.
තයමනං සාවකා එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො භවං සත්ථා
අපරිසුද්ධයවයයාකරයණො සමායනො පරිසුද්ධයවයයාකරයණොම්හී’ති
පටිජානාති ‘පරිසුද්ධං යම යවයයාකරණං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.
මයඤ්යචව යඛො පන ගිහීනං ආයරොයචයයාම, නාස්සස්ස මනාපං. යං යඛො
පනස්සඅමනාපං, කථංනං මයංයතනසමුදාචයරයයාම–‘සම්මන්නතියඛො
පන චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; යං
තුයමො කරිස්සති තුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතී’ති. එවරූපං යඛො, 
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යමොග් ල්ලාන, සත්ථාරංසාවකායවයයාකරණයතො රක්ඛන්ති; එවරූයපොච
පනසත්ථාසාවයකහියවයයාකරණයතොරක්ඛංපච්චාසීසති. 

‘‘පුන චපරං, යමොග් ල්ලාන, ඉයධකච්යචො සත්ථා 
අපරිසුද්ධඤාණදස්සයනො සමායනො ‘පරිසුද්ධඤාණදස්සයනොම්හී’ති
පටිජානාති ‘පරිසුද්ධං යම ඤාණදස්සනං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.
තයමනං සාවකා එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො භවං සත්ථා
අපරිසුද්ධඤාණදස්සයනො සමායනො පරිසුද්ධඤාණදස්සයනොම්හී’ති
පටිජානාති ‘පරිසුද්ධං යම ඤාණදස්සනං පරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.
මයඤ්යචව යඛො පන ගිහීනං ආයරොයචයයාම, නාස්සස්ස මනාපං. යං යඛො
පනස්සඅමනාපං, කථංනංමයංයතන සමුදාචයරයයාම – ‘සම්මන්නතියඛො
පන චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; යං
තුයමො කරිස්සති තුයමොව යතන පඤ්ඤායිස්සතී’ති. එවරූපං යඛො, 
යමොග් ල්ලාන, සත්ථාරංසාවකාඤාණදස්සනයතො රක්ඛන්ති; එවරූයපොච
පන සත්ථා සාවයකහි ඤාණදස්සනයතො රක්ඛං පච්චාසීසති. ඉයම යඛො, 
යමොග් ල්ලාන, පඤ්චසත්ථායරොසන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘අහං යඛො පන, යමොග් ල්ලාන, පරිසුද්ධසීයලො සමායනො 
‘පරිසුද්ධසීයලොම්හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද්ධං යම සීලං පරියයොදාතං 
අසංකිලිට්ඨ’න්ති.නචමංසාවකාසීලයතොරක්ඛන්ති, නචාහංසාවයකහි
සීලයතොරක්ඛං පච්චාසීසාමි.පරිසුද්ධාජීයවොසමායනො‘පරිසුද්ධාජීයවොම්හී’ති
පටිජානාමි ‘පරිසුද්යධො යමආජීයවො පරියයොදායතො අසංකිලිට්යඨො’ති.නච
මං සාවකා ආජීවයතො රක්ඛන්ති, න චාහං සාවයකහි ආජීවයතො රක්ඛං
පච්චාසීසාමි. පරිසුද්ධධම්මයදසයනො සමායනො
‘පරිසුද්ධධම්මයදසයනොම්හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද්ධා යම ධම්මයදසනා
පරියයොදාතා අසංකිලිට්ඨා’ති.නචමං සාවකාධම්මයදසනයතො රක්ඛන්ති, 
න චාහං සාවයකහි ධම්මයදසනයතො රක්ඛං පච්චාසීසාමි.
පරිසුද්ධයවයයාකරයණො සමායනො ‘පරිසුද්ධයවයයාකරයණොම්හී’ති
පටිජානාමි‘පරිසුද්ධංයමයවයයාකරණංපරියයොදාතං අසංකිලිට්ඨ’න්ති.න
ච මං සාවකා යවයයාකරණයතො රක්ඛන්ති, න චාහං සාවයකහි 
යවයයාකරණයතො රක්ඛං පච්චාසීසාමි. පරිසුද්ධඤාණදස්සයනො සමායනො 
‘පරිසුද්ධඤාණදස්සයනොම්හී’ති පටිජානාමි ‘පරිසුද්ධං යම ඤාණදස්සනං 
පරියයොදාතංඅසංකිලිට්ඨ’න්ති.නචමංසාවකාඤාණදස්සනයතො රක්ඛන්ති, 
නචාහංසාවයකහිඤාණදස්සනයතොරක්ඛංපච්චාසීසාමී’’ති.දසමං. 

කකුධවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව සම්පදාබයාකරණං, ඵාසු අකුප්පපඤ්චමං; 
සුතංකථාආරඤ්ඤයකො, සීයහොචකකුයධොදසාති. 
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දුතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

3. තති පණ්ණාසකං 

(11) 1. ඵාසුවිහාරවග්ය ො 

1. සාරජ්ජසුත්තං 

101. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යසඛයවසාරජ්ජකරණා ධම්මා. කතයම
පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, බහුස්සුයතො
යහොති, ආරද්ධවීරියයොයහොති, පඤ්ඤවා යහොති. 

‘‘යං, භික්ඛයව, අස්සද්ධස්සසාරජ්ජං යහොති, සද්ධස්සතං සාරජ්ජංන
යහොති.තස්මායංධම්යමොයසඛයවසාරජ්ජකරයණො. 

‘‘යං, භික්ඛයව, දුස්සීලස්ස සාරජ්ජං යහොති, සීලවයතො තං සාරජ්ජං න
යහොති.තස්මායංධම්යමොයසඛයවසාරජ්ජකරයණො. 

‘‘යං, භික්ඛයව, අප්පස්සුතස්සසාරජ්ජංයහොති, බහුස්සුතස්ස තංසාරජ්ජං
නයහොති.තස්මායංධම්යමොයසඛයවසාරජ්ජකරයණො. 

‘‘යං, භික්ඛයව, කුසීතස්සසාරජ්ජංයහොති, ආරද්ධවීරියස්සතං සාරජ්ජං
නයහොති.තස්මායංධම්යමොයසඛයවසාරජ්ජකරයණො. 

‘‘යං, භික්ඛයව, දුප්පඤ්ඤස්සසාරජ්ජංයහොති, පඤ්ඤවයතොතං සාරජ්ජං
නයහොති.තස්මායංධම්යමොයසඛයවසාරජ්ජකරයණො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්ච යසඛයවසාරජ්ජකරණාධම්මා’’ති.පඨමං. 

2. උස්සඞ්කිතසුත්තං 

102. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කියතො යහොති පාපභික්ඛූති අපි අකුප්පධම්යමොපි [අපි
අකුප්පධම්යමො(සී.සයා. කං.)]. 

කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යවසියාය ොචයරො වා යහොති, 
විධවාය ොචයරො වා යහොති, ථුල්ලකුමාරිකාය ොචයරො වා යහොති, 
පණ්ඩකය ොචයරොවායහොති, භික්ඛුනීය ොචයරොවායහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
උස්සඞ්කිතපරිසඞ්කියතොයහොතිපාපභික්ඛූතිඅපි අකුප්පධම්යමොපී’’ති.දුතියං. 

3. මහායචොරසුත්තං 

103. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මහායචොයරො 
සන්ධිම්පිඡින්දති, නිල්යලොපම්පිහරති, එකා ාරිකම්පිකයරොති, පරිපන්යථපි 
තිට්ඨති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, මහායචොයරොවිසමනිස්සියතොච
යහොති,  හනනිස්සියතොච, බලවනිස්සියතොච, යභො චාගීච, එකචාරීච. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මහායචොයරො විසමනිස්සියතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මහායචොයරො නදීවිදුග් ං වා නිස්සියතො යහොති පබ්බතවිසමං වා.
එවංයඛො, භික්ඛයව, මහායචොයරො විසමනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මහායචොයරො  හනනිස්සියතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මහායචොයරො තිණ හනං වා නිස්සියතො යහොති රුක්ඛ හනං වා
යරොධං [ය ධං (සී.)අ.නි.3.51] වාමහාවනසණ්ඩංවා.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
මහායචොයරො  හනනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මහායචොයරො බලවනිස්සියතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මහායචොයරොරාජානං වාරාජමහාමත්තානංවානිස්සියතොයහොති.
තස්ස එවංයහොති–‘සයචමංයකොචිකිඤ්චි වක්ඛති, ඉයමයමරාජායනොවා 
රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං භණිස්සන්තී’ති. සයච නං යකොචි
කිඤ්චි ආහ, තයස්ස රාජායනො වා රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං
භණන්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, මහායචොයරොබලවනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මහායචොයරො යභො චාගී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
මහායචොයරොඅඩ්යඪොයහොතිමහද්ධයනොමහායභොය ො.තස්සඑවංයහොති–
‘සයචමංයකොචිකිඤ්චි වක්ඛති, ඉයතොයභොය නපටිසන්ථරිස්සාමී’ති.සයච
නං යකොචිකිඤ්චි ආහ, තයතොයභොය නපටිසන්ථරති.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
මහායචොයරොයභො චාගීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මහායචොයරො එකචාරී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
මහායචොයරො එකයකොව හණානි [නිග් හණානි(සී.සයා.කං.පී.)] කත්තා 
යහොති.තංකිස්සයහතු? ‘මායම ගුය්හමන්තාබහිද්ධාසම්යභදං අ මංසූ’ති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, මහායචොයරොඑකචාරීයහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහඞ්ය හි සමන්නා යතො මහායචොයරො 
සන්ධිම්පි ඡින්දතිනිල්යලොපම්පිහරතිඑකා ාරිකම්පිකයරොතිපරිපන්යථපි 
තිට්ඨති. 

‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොපාපභික්ඛු 
ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො
විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤං පසවති. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛුවිසමනිස්සියතොචයහොති,  හනනිස්සියතොච, බලවනිස්සියතොච, 
යභො චාගීච, එකචාරීච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පාපභික්ඛුවිසමනිස්සියතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛු විසයමන කායකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, විසයමන
වචීකම්යමන සමන්නා යතො යහොති, විසයමන මයනොකම්යමන
සමන්නා යතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු විසමනිස්සියතො
යහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු හනනිස්සියතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛුමිච්ඡාදිට්ඨියකො යහොතිඅන්තග් ාහිකායදිට්ඨියාසමන්නා යතො.
එවංයඛො, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු හනනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පාපභික්ඛුබලවනිස්සියතොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛු රාජානං වා රාජමහාමත්තානං වානිස්සියතො යහොති. තස්ස එවං
යහොති – ‘සයච මං යකොචි කිඤ්චි වක්ඛති, ඉයම යම රාජායනො වා 
රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං භණිස්සන්තී’ති. සයච නං යකොචි 
කිඤ්චි ආහ, තයස්ස රාජායනො වා රාජමහාමත්තා වා පරියයොධාය අත්ථං
භණන්ති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පාපභික්ඛුබලවනිස්සියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු යභො චාගී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛු ලාභී යහොති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. තස්ස එවං
යහොති – ‘සයච මං යකොචි කිඤ්චි වක්ඛති, ඉයතො ලායභන
පටිසන්ථරිස්සාමී’ති. සයච නං යකොචි කිඤ්චි ආහ, තයතො ලායභන
පටිසන්ථරති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පාපභික්ඛුයභො චාගී යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු එකචාරී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පාපභික්ඛුඑකයකොවපච්චන්තියමසුජනපයදසුනිවාසංකප්යපති.යසො තත්ථ
කුලානි උපසඞ්කමන්යතො ලාභං ලභති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පාපභික්ඛු
එකචාරී යහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො පාපභික්ඛු 
ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති, සාවජ්යජො ච යහොති සානුවජ්යජො
විඤ්ඤූනං, බහුඤ්ච අපුඤ්ඤංපසවතී’’ති.තතියං. 

4. සමණසුඛුමාලසුත්තං 

104. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සමයණසු
සමණසුඛුමායලොයහොති. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු යාචියතොව බහුලං චීවරං 
පරිභුඤ්ජති, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජති, 
අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං යසනාසනං පරිභුඤ්ජති, අප්පං
අයාචියතො; යාචියතොවබහුලංගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරංපරිභුඤ්ජති, 
අප්පං අයාචියතො. යයහි යඛො පන සබ්රහ්මචාරීහි සද්ධිං විහරති, තයස්ස 
[තයාස්ස (ක.) අ. නි. 4.87] මනායපයනව බහුලං කායකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; මනායපයනව බහුලං වචීකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; මනායපයනව බහුලං මයනොකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පංඅමනායපන; මනාපංයයව උපහාරංඋපහරන්ති, අප්පං
අමනාපං. යානි යඛො පන තානි යවදයිතානි පිත්තසමුට්ඨානානි වා 
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යසම්හසමුට්ඨානානි වා වාතසමුට්ඨානානි වා සන්නිපාතිකානි වා
උතුපරිණාමජානි වා විසමපරිහාරජානි වා ඔපක්කමිකානි වා
කම්මවිපාකජානිවා, තානිස්සනබහුයදව උප්පජ්ජන්ති.අප්පාබායධොයහොති, 
චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී
යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
සමයණසුසමණසුඛුමායලොයහොති. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘සමයණසු 
සමණසුඛුමායලො’ති, මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා [මයමව තං සම්මා (?)] 
වදමායනො වයදයය – ‘සමයණසු සමණසුඛුමායලො’ති. අහඤ්හි, භික්ඛයව, 
යාචියතොව බහුලං චීවරං පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං
පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං යසනාසනං 
පරිභුඤ්ජාමි, අප්පං අයාචියතො; යාචියතොව බහුලං
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං පරිභුඤ්ජාමි, අප්පංඅයාචියතො.යයහියඛො
පන භික්ඛූහි සද්ධිං විහරාමි, යත මං මනායපයනව බහුලං කායකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; මනායපයනව බහුලං වචීකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පං අමනායපන; මනායපයනව බහුලං මයනොකම්යමන
සමුදාචරන්ති, අප්පංඅමනායපන; මනාපංයයවඋපහාරංඋපහරන්ති, අප්පං 
අමනාපං. යානි යඛො පන තානි යවදයිතානි – පිත්තසමුට්ඨානානි වා
යසම්හසමුට්ඨානානි වා වාතසමුට්ඨානානි වා සන්නිපාතිකානි වා
උතුපරිණාමජානි වා විසමපරිහාරජානි වා ඔපක්කමිකානි වා
කම්මවිපාකජානි වා – තානි යම න බහුයදව උප්පජ්ජන්ති.
අප්පාබායධොහමස්මි, චතුන්නං යඛො පනස්මි [චතුන්නං යඛො පන (සී.), 
චතුන්නං (සයා. පී.)] ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං
නිකාමලාභී [නිකාමලාභීයහොමි (සී.ක.)] අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, ආසවානං
ඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරාමි. 

‘‘යඤ්හි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘සමයණසු
සමණසුඛුමායලො’ති, මයමව තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – 
‘සමයණසුසමණසුඛුමායලො’’’ති.චතුත්ථං. 

5. ඵාසුවිහාරසුත්තං 

105. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ඵාසුවිහාරා.කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොයමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨිතංයහොතිසබ්රහ්මචාරීසුආවි යචව
රයහො ච, යමත්තං වචීකම්මං…යප.…යමත්තංමයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති සබ්රහ්මචාරීසු ආවි යචව රයහො ච. යානි තානි සීලානි අඛණ්ඩානි
අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විඤ්ඤුප්පසත්ථානි
අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවත්තනිකානි, තථාරූයපහි සීයලහි
සීලසාමඤ්ඤ යතො විහරති සබ්රහ්මචාරීහි ආවි යචව රයහො ච. යායං දිට්ඨි
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අරියා නියයානිකා නියයාති තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය, තථාරූපාය 
දිට්ඨියාදිට්ඨිසාමඤ්ඤ යතොවිහරති සබ්රහ්මචාරීහිආවියචව රයහොච.ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චඵාසුවිහාරා’’ති.පඤ්චමං. 

6. ආනන්දසුත්තං 

106. එකං සමයංභ වායකොසම්බියංවිහරති යඝොසිතාරායම.අථයඛො
ආයස්මාආනන්යදොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
ආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝ [භික්ඛුංසංයඝො(සයා.පී.)] 
විහරන්යතො ඵාසුං විහයරයයා’’ති? ‘‘යයතො යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු අත්තනා 
[අත්තනා ච (පී. ක.)] සීලසම්පන්යනො යහොති, යනො [යනො ච (ක.)] පරං
අධිසීයලසම්පවත්තා [සම්පවත්තායහොති(ක.)]; එත්තාවතාපියඛො, ආනන්ද, 
භික්ඛුසඞ්යඝවිහරන්යතොඵාසුංවිහයරයයා’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා භික්ඛු සඞ්යඝ 
විහරන්යතො ඵාසුං විහයරයයා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ද [ආනන්දාති භ වා 
ආයවොච(සයා.පී.)]! යයතොයඛො, ආනන්ද, භික්ඛුඅත්තනාසීලසම්පන්යනො
යහොති, යනො පරං අධිසීයල සම්පවත්තා; අත්තානුයපක්ඛී ච යහොති, යනො
පරානුයපක්ඛී; එත්තාවතාපි යඛො, ආනන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝවිහරන්යතොඵාසුං
විහයරයයා’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා භික්ඛු සඞ්යඝ
විහරන්යතො ඵාසුං විහයරයයා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ද! යයතො යඛො, ආනන්ද, 
භික්ඛු අත්තනා සීලසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං අධිසීයල සම්පවත්තා; 
අත්තානුයපක්ඛී ච යහොති, යනො පරානුයපක්ඛී; අපඤ්ඤායතො ච යහොති, 
යතන ච අපඤ්ඤාතයකන යනො පරිතස්සති; එත්තාවතාපි යඛො, ආනන්ද, 
භික්ඛු සඞ්යඝවිහරන්යතොඵාසුං විහයරයයා’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා භික්ඛු සඞ්යඝ 
විහරන්යතො ඵාසුං විහයරයයා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ද! යයතො යඛො, ආනන්ද, 
භික්ඛු අත්තනා සීලසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං අධිසීයල සම්පවත්තා; 
අත්තානුයපක්ඛී ච යහොති, යනො පරානුයපක්ඛී; අපඤ්ඤායතො ච යහොති, 
යතනචඅපඤ්ඤාතයකනයනොපරිතස්සති; චතුන්නඤ්ච [චතුන්නං(පී.ක.)] 
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; එත්තාවතාපි යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු සඞ්යඝ
විහරන්යතොඵාසුංවිහයරයයා’’ති. 

‘‘සියා පන, භන්යත, අඤ්යඤොපි පරියායයො යථා භික්ඛු සඞ්යඝ
විහරන්යතො ඵාසුං විහයරයයා’’ති? ‘‘සියා, ආනන්ද! යයතො යඛො, ආනන්ද, 
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භික්ඛු අත්තනා සීලසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං අධිසීයල සම්පවත්තා; 
අත්තානුයපක්ඛී ච යහොති, යනො පරානුයපක්ඛී; අපඤ්ඤායතො ච යහොති, 
යතන ච අපඤ්ඤාතයකන යනො පරිතස්සති; චතුන්නඤ්ච ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී; ආසවානඤ්ච [ආසවානං (සී. පී. ක.)] ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති; එත්තාවතාපියඛො, ආනන්ද, භික්ඛුසඞ්යඝ 
විහරන්යතොඵාසුංවිහයරයය. 

‘‘ඉමම්හා චාහං, ආනන්ද, ඵාසුවිහාරා අඤ්යඤො ඵාසුවිහායරො 
උත්තරිතයරොවාපණීතතයරොවානත්ථීතිවදාමී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සීලසුත්තං 

107. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුආහුයනයයයො
යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො යහොති, 
සමාධිසම්පන්යනො යහොති, පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පන්යනො
යහොති, විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.සත්තමං. 

8. අයසඛසුත්තං 

108. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොතිපාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො…යප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං 
යලොකස්ස. 

‘‘කතයමහි, පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅයසයඛනසීලක්ඛන්යධන 
සමන්නා යතොයහොති, අයසයඛනසමාධික්ඛන්යධනසමන්නා යතොයහොති, 
අයසයඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන
විමුත්තික්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති…යප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.අට්ඨමං. 

9. චාතුද්දිසසුත්තං 

109. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛුචාතුද්දියසො
යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති, 
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පටුන 

පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅකමත්යතසු
වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති
සුතධයරොසුතසන්නිචයයො, යයයතධම්මාආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්සධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතාවචසා
පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; සන්තුට්යඨො යහොති 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන; 
චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී
යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
චාතුද්දියසොයහොතී’’ති.නවමං. 

10. අරඤ්ඤසුත්තං 

110. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අලං 
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි පටියසවිතුං. කතයමහි
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති
සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; 
ආරද්ධවීරියයොවිහරතිථාමවාදළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු
ධම්යමසු; චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; ආසවානං ඛයා අනාසවං 
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු අලං අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි 
පටියසවිතු’’න්ති.දසමං. 

ඵාසුවිහාරවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

සාරජ්ජං සඞ්කියතොයචොයරො, සුඛුමාලංඵාසු පඤ්චමං; 
ආනන්දසීලායසඛාච, චාතුද්දියසොඅරඤ්යඤනචාති. 

(12) 2. අන්ධකවින්දවග්ය ො 

1. කුලූපකසුත්තං 

111. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො කුලූපයකො භික්ඛු
කුයලසුඅප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච. කතයමහි
පඤ්චහි? අසන්ථවවිස්සාසී [අසන්ථුතවිස්සාසී (සී.), අසන්ධවවිස්සාසී (ක.)] 
ච යහොති, අනිස්සරවිකප්පී ච, විස්සට්ඨුපයසවී [වියත්ථුපයසවී (සී.), 
බයත්ථුපයසවී (සයා. කං.), වයත්තූපයසවී (පී.)] ච, උපකණ්ණකජප්පී ච, 
අතියාචනයකොච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහිසමන්නා යතො
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කුලූපයකො භික්ඛු කුයලසු අප්පියයො ච යහොති අමනායපො ච අ රු ච 
අභාවනීයයොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොකුලූපයකොභික්ඛු කුයලසු
පියයො ච යහොති මනායපො ච  රු ච භාවනීයයො ච. කතයමහි පඤ්චහි? න
අසන්ථවවිස්සාසීච යහොති, නඅනිස්සරවිකප්පීච, නවිස්සට්ඨුපයසවීච, න
උපකණ්ණකජප්පීච, න අතියාචනයකොච.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහිසමන්නා යතො කුලූපයකොභික්ඛුකුයලසුපියයොචයහොතිමනායපො
ච රුචභාවනීයයොචා’’ති.පඨමං. 

2. පච්ඡාසමණසුත්තං 

112. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පච්ඡාසමයණො න 
ආදාතබ්යබො. කතයමහි පඤ්චහි? අතිදූයර වා  ච්ඡති අච්චාසන්යන වා, න
පත්තපරියාපන්නං  ණ්හති, ආපත්තිසාමන්තා භණමානං න නිවායරති, 
භණමානස්ස අන්තරන්තරා කථං ඔපායතති, දුප්පඤ්යඤො යහොති ජයළො
එළමූය ො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
පච්ඡාසමයණොනආදාතබ්යබො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පච්ඡාසමයණො
ආදාතබ්යබො. කතයමහි පඤ්චහි? නාතිදූයර  ච්ඡති න අච්චාසන්යන, 
පත්තපරියාපන්නං  ණ්හති, ආපත්තිසාමන්තා භණමානං නිවායරති, 
භණමානස්ස න අන්තරන්තරා කථං ඔපායතති, පඤ්ඤවා යහොති අජයළො
අයනළමූය ො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
පච්ඡාසමයණොආදාතබ්යබො’’ති.දුතියං. 

3. සම්මාසමාධිසුත්තං 

113. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො
සම්මාසමාධිංඋපසම්පජ්ජවිහරිතුං.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අක්ඛයමො යහොති රූපානං, අක්ඛයමො සද්දානං, අක්ඛයමො  න්ධානං, 
අක්ඛයමො රසානං, අක්ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅභබ්යබො සම්මාසමාධිංඋපසම්පජ්ජ
විහරිතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො 
සම්මාසමාධිංඋපසම්පජ්ජවිහරිතුං.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ඛයමො යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, ඛයමො රසානං, 
ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො සම්මාසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරිතු’’න්ති.
තතියං. 
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4. අන්ධකවින්දසුත්තං 

114. එකං සමයං භ වා ම යධසු විහරති අන්ධකවින්යද. අථ යඛො
ආයස්මාආනන්යදොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං
ආනන්දං භ වාඑතදයවොච– 

‘‘යය යත, ආනන්ද, භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා ඉමං 
ධම්මවිනයං, යත යවො, ආනන්ද, භික්ඛූ පඤ්චසු ධම්යමසු සමාදයපතබ්බා 
[සමාදායපතබ්බා(?)] නියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා. කතයමසුපඤ්චසු? 
‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, සීලවා යහොථ, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා විහරථ
ආචාරය ොචරසම්පන්නා අකමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවියනො, සමාදාය
සික්ඛථ සික්ඛාපයදසූ’ති – ඉති පාතියමොක්ඛසංවයර සමාදයපතබ්බා
නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘‘එථතුම්යහ, ආවුයසො, ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරාවිහරථ ආරක්ඛසතියනො
නිපක්කසතියනො [නිපකසතියනො (සී. සයා.), යනපක්කසතියනො (?)], 
සාරක්ඛිතමානසා සතාරක්යඛන යචතසා සමන්නා තා’ති – ඉති
ඉන්ද්රියසංවයරසමාදයපතබ්බානියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, අප්පභස්සා යහොථ, භස්යස 
පරියන්තකාරියනො’ති–ඉතිභස්සපරියන්යතසමාදයපතබ්බානියවයසතබ්බා 
පතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, ආරඤ්ඤිකා යහොථ, අරඤ්ඤවනපත්ථානි
පන්තානි යසනාසනානිපටියසවථා’ති–ඉතිකායවූපකායසසමාදයපතබ්බා
නියවයසතබ්බා පතිට්ඨායපතබ්බා. 

‘‘‘එථ තුම්යහ, ආවුයසො, සම්මාදිට්ඨිකා යහොථ සම්මාදස්සයනන 
සමන්නා තා’ති – ඉති සම්මාදස්සයන සමාදයපතබ්බා නියවයසතබ්බා
පතිට්ඨායපතබ්බා.යය යත, ආනන්ද, භික්ඛූනවාඅචිරපබ්බජිතාඅධුනා තා
ඉමං ධම්මවිනයං, යත යවො, ආනන්ද, භික්ඛූ ඉයමසු පඤ්චසු ධම්යමසු
සමාදයපතබ්බා නියවයසතබ්බාපතිට්ඨායපතබ්බා’’ති. චතුත්ථං. 

5. මච්ඡරිනීසුත්තං 

115. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තා එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? ආවාසමච්ඡරිනී යහොති, 
කුලමච්ඡරිනී යහොති, ලාභමච්ඡරිනී යහොති, වණ්ණමච්ඡරිනී යහොති, 
ධම්මමච්ඡරිනී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවං නිරයය. 
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‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං 
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය .කතයමහිපඤ්චහි? නආවාසමච්ඡරිනීයහොති, න
කුලමච්ඡරිනී යහොති, නලාභමච්ඡරිනීයහොති, නවණ්ණමච්ඡරිනීයහොති, න
ධම්මමච්ඡරිනී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනී යථාභතංනික්ඛිත්තාඑවංසග්ය ’’ති.පඤ්චමං. 

6. වණ්ණනාසුත්තං 

116. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය.කතයමහිපඤ්චහි? අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා 
වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
අප්පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
පසාදනීයයඨායනඅප්පසාදංඋපදංයසති, සද්ධායදයයංවිනිපායතති.ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං 
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා අප්පසාදනීයය
ඨායනඅප්පසාදං උපදංයසති, අනුවිච්චපරියයො ායහත්වාපසාදනීයයඨායන
පසාදං උපදංයසති, සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං නික්ඛිත්තා එවං
සග්ය ’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ඉස්සුකිනීසුත්තං 

117. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය.කතයමහිපඤ්චහි? අනනුවිච්චඅපරියයො ායහත්වා 
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, ඉස්සුකිනී ච යහොති, මච්ඡරිනී ච, 
සද්ධායදයයං [සද්ධායදයයඤ්ච(සයා.)] විනිපායතති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං 
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනිස්සුකිනී ච යහොති, අමච්ඡරිනී ච, 
සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තා භික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවංසග්ය ’’ති.සත්තමං. 
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8. මිච්ඡාදිට්ඨිකසුත්තං 

118. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය.කතයමහිපඤ්චහි? අනනුවිච්චඅපරියයො ායහත්වා 
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්සඅවණ්ණං භාසති, මිච්ඡාදිට්ඨිකාචයහොති, මිච්ඡාසඞ්කප්පාච, 
සද්ධායදයයං විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තා එවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා 
වණ්ණාරහස්සවණ්ණංභාසති, සම්මාදිට්ඨිකාච, යහොති, සම්මාසඞ්කප්පාච, 
සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තා භික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවංසග්ය ’’ති.අට්ඨමං. 

9. මිච්ඡාවාචාසුත්තං 

119. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය.කතයමහිපඤ්චහි? අනනුවිච්චඅපරියයො ායහත්වා 
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්සඅවණ්ණං භාසති, මිච්ඡාවාචාචයහොති, මිච්ඡාකම්මන්තාච, 
සද්ධායදයයං විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවං නිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං 
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, සම්මාවාචා ච යහොති, සම්මාකම්මන්තා ච, 
සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතංනික්ඛිත්තාඑවං සග්ය ’’ති.නවමං. 

10. මිච්ඡාවායාමසුත්තං 

120. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය.කතයමහිපඤ්චහි? අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, අනනුවිච්ච අපරියයො ායහත්වා 
වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, මිච්ඡාවායාමා ච යහොති, මිච්ඡාසතිනී ච 
[මිච්ඡාසති ච (සයා.)], සද්ධායදයයං විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතං නික්ඛිත්තාඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා භික්ඛුනී යථාභතං
නික්ඛිත්තා එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා
අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති, අනුවිච්ච පරියයො ායහත්වා 
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වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති, සම්මාවායාමා ච යහොති, සම්මාසතිනී ච, 
සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා තාභික්ඛුනීයථාභතං නික්ඛිත්තාඑවංසග්ය ’’ති.දසමං. 

අන්ධකවින්දවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

කුලූපයකොපච්ඡාසමයණො, සමාධිඅන්ධකවින්දං; 
මච්ඡරීවණ්ණනාඉස්සා, දිට්ඨිවාචායවායමාති. 

(13) 3. ගිලානවග්ය ො 

1. ගිලානසුත්තං 

121. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො යයන ගිලානසාලා 
යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො භ වා අඤ්ඤතරං භික්ඛුං දුබ්බලං ගිලානකං; 
දිස්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.නිසජ්ජයඛොභ වාභික්ඛූආමන්යතසි– 

‘‘යං කිඤ්චි [යං කිඤ්චි (සයා. කං.)], භික්ඛයව, භික්ඛුං දුබ්බලං 
[භික්ඛයව දුබ්බලං(සී.සයා.කං.පී.)] ගිලානකංපඤ්චධම්මානවිජහන්ති, 
තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – ‘නචිරස්යසව ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සතී’’’ති. 

‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසුභානුපස්සී කායය විහරති, 
ආහායරපටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤී [සබ්බත්ථපිඑවයමව
දිස්සති], සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී, මරණසඤ්ඤා යඛො පනස්ස 
අජ්ඣත්තං සූපට්ඨිතා යහොති. යං කිඤ්චි, භික්ඛයව, භික්ඛුං දුබ්බලං
ගිලානකං ඉයම පඤ්ච ධම්මා න විජහන්ති, තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං –
‘නචිරස්යසව ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරිස්සතී’’’ති.පඨමං. 

2. සතිසූපට්ඨිතසුත්තං 

122. ‘‘යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු වා භික්ඛුනී වා පඤ්ච ධම්යම
භායවති පඤ්ච ධම්යම බහුලීකයරොති, තස්ස ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං
ඵලං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස
අනා ාමිතා. 

‘‘කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අජ්ඣත්තඤ්යඤව සති 
සූපට්ඨිතා යහොති ධම්මානං උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය, අසුභානුපස්සී
කායය විහරති, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤී, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤී, 
සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සී. යයො හි යකොචි, භික්ඛයව, භික්ඛු වා
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භික්ඛුනීවා ඉයමපඤ්චධම්යමභායවතිඉයමපඤ්චධම්යමබහුලීකයරොති, 
තස්ස ද්වින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම
අඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයස අනා ාමිතා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමඋපට්ඨාකසුත්තං 

123. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලායනො 
දූපට්ඨායකො [දුපට්ඨායකො (සයා.කං.පී.ක.)මහාව.366] යහොති.කතයමහි
පඤ්චහි? අසප්පායකාරී යහොති, සප්පායය මත්තං න ජානාති, යභසජ්ජං 
නප්පටියසවිතා යහොති, අත්ථකාමස්ස ගිලානුපට්ඨාකස්ස න යථාභූතං 
ආබාධංආවිකත්තා යහොති අභික්කමන්තං වා අභික්කමතීතිපටික්කමන්තං
වා පටික්කමතීති ඨිතං වා ඨියතොති, උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවදනානං
දුක්ඛානං තිබ්බානං [තිප්පානං (සී.) මහාව. 366] ඛරානං කටුකානං 
අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අනධිවාසකජාතියකො යහොති. ඉයමහි 
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලායනො දූපට්ඨායකො
යහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලායනො සූපට්ඨායකො 
යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? සප්පායකාරී යහොති, සප්පායය මත්තං ජානාති, 
යභසජ්ජං පටියසවිතා යහොති, අත්ථකාමස්ස ගිලානුපට්ඨාකස්ස යථාභූතං
ආබාධංආවිකත්තා යහොති අභික්කමන්තං වා අභික්කමතීතිපටික්කමන්තං
වා පටික්කමතීති ඨිතං වා ඨියතොති, උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවදනානං
දුක්ඛානංතිබ්බානං ඛරානංකටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං
අධිවාසකජාතියකො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතොගිලායනොසූපට්ඨායකොයහොතී’’ති.තතියං. 

4. දුතියඋපට්ඨාකසුත්තං 

124. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලානුපට්ඨායකො
නාලං ගිලානං උපට්ඨාතුං. කතයමහි පඤ්චහි? නප්පටිබයලො යහොති
යභසජ්ජං සංවිධාතුං; සප්පායාසප්පායංන ජානාති, අසප්පායං උපනායමති, 
සප්පායං අපනායමති; ආමිසන්තයරො ගිලානං උපට්ඨාති, යනො
යමත්තචිත්යතො; යජගුච්ඡී යහොතිඋච්චාරංවාපස්සාවංවාවන්තංවායඛළං
වානීහරිතුං; නප්පටිබයලො යහොතිගිලානං කායලනකාලංධම්මියාකථාය
සන්දස්යසතුං සමාදයපතුං [සමාදායපතුං (?) මහාව. 366] සමුත්යතයජතුං
සම්පහංයසතුං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
ගිලානුපට්ඨායකොනාලංගිලානං උපට්ඨාතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලානුපට්ඨායකො අලං 
ගිලානං උපට්ඨාතුං. කතයමහි පඤ්චහි? පටිබයලො යහොති යභසජ්ජං
සංවිධාතුං; සප්පායාසප්පායං ජානාති, අසප්පායං අපනායමති, සප්පායං
උපනායමති; යමත්තචිත්යතො ගිලානං උපට්ඨාති, යනො ආමිසන්තයරො; 
අයජගුච්ඡී යහොති උච්චාරං වා පස්සාවං වා වන්තං වා යඛළං වා නීහරිතුං; 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

106 

පටුන 

පටිබයලො යහොති ගිලානං කායලන කාලං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසතුං 
සමාදයපතුංසමුත්යතයජතුංසම්පහංයසතුං.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ගිලානුපට්ඨායකො අලං ගිලානං උපට්ඨාතු’’න්ති. 
චතුත්ථං. 

5. පඨමඅනායුස්සාසුත්තං 

125. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා අනායුස්සා. කතයම පඤ්ච? 
අසප්පායකාරීයහොති, සප්පායයමත්තංනජානාති, අපරිණතයභොජී චයහොති, 
අකාලචාරී ච යහොති, අබ්රහ්මචාරී ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා 
අනායුස්සා. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා ආයුස්සා. කතයම පඤ්ච? සප්පායකාරී 
යහොති, සප්පායය මත්තං ජානාති, පරිණතයභොජී ච යහොති, කාලචාරී ච
යහොති, බ්රහ්මචාරී ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා ආයුස්සා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. දුතියඅනායුස්සාසුත්තං 

126. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා අනායුස්සා. කතයම පඤ්ච? 
අසප්පායකාරීයහොති, සප්පායයමත්තංනජානාති, අපරිණතයභොජීචයහොති, 
දුස්සීයලොච, පාපමිත්යතොච.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධම්මාඅනායුස්සා. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා ආයුස්සා. කතයම පඤ්ච? සප්පායකාරී
යහොති, සප්පායය මත්තං ජානාති, පරිණතයභොජී ච යහොති, සීලවා ච, 
කලයාණමිත්යතො ච. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා ආයුස්සා’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. වපකාසසුත්තං 

127. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නාලං 
සඞ්ඝම්හාවපකාසිතුං [වි+අප+කාසිතුං=වපකාසිතුං]. කතයමහිපඤ්චහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අසන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන චීවයරන, 
අසන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, අසන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතයරන යසනාසයනන, අසන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, කාමසඞ්කප්පබහුයලො ච විහරති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නාලං
සඞ්ඝම්හා වපකාසිතුං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අලං සඞ්ඝම්හා
වපකාසිතුං. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතයරන චීවයරන, සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, 
සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන යසනාසයනන, සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතයරන ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 
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යනක්ඛම්මසඞ්කප්පබහුයලො [න කාමසඞ්කප්පබහුයලො (ක.)] ච විහරති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අලං
සඞ්ඝම්හාවපකාසිතු’’න්ති.සත්තමං. 

8. සමණසුඛසුත්තං 

128. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, සමණදුක්ඛානි. කතමානි පඤ්ච? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඅසන්තුට්යඨොයහොතිඉතරීතයරනචීවයරන, අසන්තුට්යඨො
යහොති ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, අසන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
යසනාසයනන, අසන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, අනභිරයතො ච බ්රහ්මචරියං චරති.
ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චසමණදුක්ඛානි. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, සමණසුඛානි.කතමානිපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන චීවයරන, සන්තුට්යඨො යහොති
ඉතරීතයරනපිණ්ඩපායතන, සන්තුට්යඨොයහොතිඉතරීතයරන යසනාසයනන, 
සන්තුට්යඨො යහොති ඉතරීතයරන ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 
අභිරයතො ච බ්රහ්මචරියං චරති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
සමණසුඛානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පරිකුප්පසුත්තං 

129. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආපායිකායනරයිකාපරිකුප්පා අයතකිච්ඡා.
කතයමපඤ්ච? මාතා [මාතරං(ක.)] ජීවිතා යවොයරොපිතායහොති, පිතා [පිතරං
(ක.)] ජීවිතා යවොයරොපියතො [යවොයරොපිතා (ක.)] යහොති, අරහං [අරහන්තං
(ක.), අරහා (සයා.)] ජීවිතා යවොයරොපියතො යහොති, තථා තස්ස දුට්යඨන
චිත්යතනයලොහිතං උප්පාදිතංයහොති, සඞ්යඝොභින්යනොයහොති.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආපායිකායනරයිකා පරිකුප්පාඅයතකිච්ඡා’’ති.නවමං. 

10. බයසනසුත්තං 

130. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බයසනානි. කතමානි පඤ්ච? 
ඤාතිබයසනං, යභො බයසනං, යරො බයසනං, සීලබයසනං, දිට්ඨිබයසනං. න, 
භික්ඛයව, සත්තා ඤාතිබයසනයහතු වා යභො බයසනයහතු වා 
යරො බයසනයහතුවාකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජන්ති. සීලබයසනයහතු වා, භික්ඛයව, සත්තා
දිට්ඨිබයසනයහතුවාකායස්ස යභදා පරංමරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයංඋපපජ්ජන්ති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චබයසනානි. 

‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, සම්පදා. කතමා පඤ්ච? ඤාතිසම්පදා, 
යභො සම්පදා, ආයරො යසම්පදා, සීලසම්පදා, දිට්ඨිසම්පදා. න, භික්ඛයව, 
සත්තා ඤාතිසම්පදායහතු වා යභො සම්පදායහතු වා ආයරො යසම්පදායහතු 
වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජන්ති.
සීලසම්පදායහතුවා, භික්ඛයව, සත්තා දිට්ඨිසම්පදායහතුවාකායස්සයභදා
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පරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජන්ති.ඉමායඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
සම්පදා’’ති.දසමං. 

ගිලානවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං – 

ගිලායනොසතිසූපට්ඨි, ද්යවඋපට්ඨාකාදුවායුසා; 
වපකාසසමණසුඛා, පරිකුප්පංබයසයනනචාති. 

(14) 4. රාජවග්ය ො 

1. පඨමචක්කානුවත්තනසුත්තං 

131. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රාජා චක්කවත්තී
ධම්යමයනවචක්කංවත්යතති [පවත්යතති(සයා.පී.ක.)]; තංයහොතිචක්කං
අප්පටිවත්තියං [අප්පතිවත්තියං (සී.)] යකනචි මනුස්සභූයතන
පච්චත්ථියකනපාණිනා. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රාජා චක්කවත්තී අත්ථඤ්ඤූ ච 
යහොති, ධම්මඤ්ඤූ ච, මත්තඤ්ඤූ ච, කාලඤ්ඤූ ච, පරිසඤ්ඤූ ච. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො රාජා චක්කවත්තී
ධම්යමයනවචක්කංපවත්යතති; තංයහොති චක්කංඅප්පටිවත්තියංයකනචි
මනුස්සභූයතනපච්චත්ථියකනපාණිනා. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි සමන්නා යතොතථා යතො
අරහංසම්මාසම්බුද්යධොධම්යමයනවඅනුත්තරංධම්මචක්කං පවත්යතති; තං
යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා 
මායරනවා බ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං. 

‘‘කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධො 
අත්ථඤ්ඤූ, ධම්මඤ්ඤූ, මත්තඤ්ඤූ, කාලඤ්ඤූ, පරිසඤ්ඤූ. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො තථා යතො අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො ධම්යමයනව අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්යතති; තං
යහොතිධම්මචක්කංඅප්පටිවත්තියංසමයණනවාබ්රාහ්මයණන වායදයවන
වාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියචක්කානුවත්තනසුත්තං 

132. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො 
චක්කවත්තිස්ස යජට්යඨො පුත්යතො පිතරා පවත්තිතං චක්කං ධම්යමයනව 
අනුප්පවත්යතති; තංයහොතිචක්කංඅප්පටිවත්තියංයකනචිමනුස්සභූයතන
පච්චත්ථියකන පාණිනා. 
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‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්සයජට්යඨො
පුත්යතො අත්ථඤ්ඤූ ච යහොති, ධම්මඤ්ඤූ ච, මත්තඤ්ඤූ ච, කාලඤ්ඤූ ච, 
පරිසඤ්ඤූ ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො
රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස යජට්යඨො පුත්යතො පිතරා පවත්තිතං චක්කං
ධම්යමයනව අනුප්පවත්යතති; තං යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං යකනචි
මනුස්සභූයතනපච්චත්ථියකන පාණිනා. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
සාරිපුත්යතො තථා යතන අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං සම්මයදව 
අනුප්පවත්යතති; තං යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා
බ්රාහ්මයණනවායදයවන වාමායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මිං. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො අත්ථඤ්ඤූ, 
ධම්මඤ්ඤූ, මත්තඤ්ඤූ, කාලඤ්ඤූ, පරිසඤ්ඤූ. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො තථා යතන අනුත්තරං
ධම්මචක්කං පවත්තිතං සම්මයදව අනුප්පවත්යතති; තං යහොති චක්කං
අප්පටිවත්තියං සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා මායරන වා
බ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මි’’න්ති. දුතියං. 

3. ධම්මරාජාසුත්තං 

133. ‘‘යයොපි යසො [යයොපි යඛො (සී. සයා. පී.)], භික්ඛයව, රාජා
චක්කවත්තීධම්මියකොධම්මරාජා, යසොපි නඅරාජකංචක්කංවත්යතතී’’ති.
එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො පන, 
භන්යත, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස ධම්මිකස්ස ධම්මරඤ්යඤො රාජා’’ති? 
‘‘ධම්යමො, භික්ඛූ’’තිභ වාඅයවොච. 

‘‘ඉධ, භික්ඛු, රාජා චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා ධම්මඤ්යඤව 
නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො ධම්මං
අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං
රක්ඛාවරණගුත්තිංසංවිදහති අන්යතොජනස්මිං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, රාජා චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා 
ධම්මඤ්යඤවනිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො
ධම්මංඅපචායමායනො ධම්මද්ධයජොධම්මයකතුධම්මාධිපයතයයයොධම්මිකං
රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහති ඛත්තියයසු අනුයන්යතසු [අනුයුත්යතසු (සී.)
අ. නි. 3.14] …යප.… බලකායස්මිං බ්රාහ්මණ හපතියකසු
යන මජානපයදසු සමණබ්රාහ්මයණසුමි පක්ඛීසු.ස යඛොයසො, භික්ඛු, රාජා
චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා ධම්මඤ්යඤව නිස්සාය ධම්මං 
සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො
ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං
සංවිදහිත්වා අන්යතොජනස්මිං ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහිත්වා
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ඛත්තියයසු අනුයන්යතසු බලකායස්මිං බ්රාහ්මණ හපතියකසු
යන මජානපයදසු සමණබ්රාහ්මයණසු මි පක්ඛීසු ධම්යමයනව චක්කං 
පවත්යතති; තං යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං යකනචි මනුස්සභූයතන
පච්චත්ථියකන පාණිනා. 

‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛු, තථා යතො අරහංසම්මාසම්බුද්යධොධම්මියකො 
ධම්මරාජා ධම්මඤ්යඤව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං
කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහති භික්ඛූසු –
‘එවරූපං කායකම්මං යසවිතබ්බං, එවරූපං කායකම්මං න යසවිතබ්බං; 
එවරූපංවචීකම්මංයසවිතබ්බං, එවරූපංවචීකම්මංනයසවිතබ්බං; එවරූපං 
මයනොකම්මංයසවිතබ්බං, එවරූපංමයනොකම්මංනයසවිතබ්බං; එවරූයපො
ආජීයවො යසවිතබ්යබො, එවරූයපො ආජීයවො න යසවිතබ්යබො; එවරූයපො
 ාමනි යමොයසවිතබ්යබො, එවරූයපො ාමනි යමොන යසවිතබ්යබො’ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියකො
ධම්මරාජා ධම්මඤ්යඤව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං
කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහති භික්ඛුනීසු 
[භික්ඛූසු භික්ඛුනීසු (සී. පී.)] …යප.… උපාසයකසු…යප.…උපාසිකාසු –
‘එවරූපං කායකම්මං යසවිතබ්බං, එවරූපං කායකම්මං න යසවිතබ්බං; 
එවරූපංවචීකම්මංයසවිතබ්බං, එවරූපං වචීකම්මංනයසවිතබ්බං; එවරූපං
මයනොකම්මංයසවිතබ්බං, එවරූපංමයනොකම්මංන යසවිතබ්බං; එවරූයපො
ආජීයවො යසවිතබ්යබො, එවරූයපො ආජීයවො න යසවිතබ්යබො; එවරූයපො
 ාමනි යමො යසවිතබ්යබො, එවරූයපො ාමනි යමොනයසවිතබ්යබො’’’ති. 

‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛු, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො ධම්මියකො 
ධම්මරාජා ධම්මඤ්යඤව නිස්සාය ධම්මං සක්කයරොන්යතො ධම්මං  රුං 
කයරොන්යතො ධම්මං අපචායමායනො ධම්මද්ධයජො ධම්මයකතු
ධම්මාධිපයතයයයො ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහිත්වා භික්ඛූසු, 
ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහිත්වා භික්ඛුනීසු, ධම්මිකං
රක්ඛාවරණගුත්තිං සංවිදහිත්වා උපාසයකසු, ධම්මිකං රක්ඛාවරණගුත්තිං
සංවිදහිත්වාඋපාසිකාසුධම්යමයනවඅනුත්තරං ධම්මචක්කංපවත්යතති; තං
යහොති චක්කං අප්පටිවත්තියං සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා යදයවන වා
මායරනවාබ්රහ්මුනාවායකනචිවායලොකස්මි’’න්ති. තතියං. 

4. යස්සංදිසංසුත්තං 

134. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රාජා ඛත්තියයො 
මුද්ධාවසිත්යතොයස්සංයස්සංදිසායංවිහරති, සකස්මිංයයවවිජියතවිහරති. 
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පටුන 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රාජා ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො
උභයතො සුජායතො යහොති මාතියතො ච පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො, යාව 
සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන; අඩ්යඪො
යහොති මහද්ධයනො මහායභොය ො පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨා ායරො; බලවා
යඛො පන යහොති චතුරඞ්ගිනියා යසනාය සමන්නා යතො අස්සවාය
ඔවාදපටිකරාය; පරිණායයකො යඛො පනස්ස යහොති පණ්ඩියතො වියත්යතො
යමධාවීපටිබයලො අතීතානා තපච්චුප්පන්යනඅත්යථචින්යතතුං; තස්සියම
චත්තායරො ධම්මායසං පරිපායචන්ති. යසො ඉමිනා යසපඤ්චයමන [යයසන 
පඤ්චයමන(ක.), පඤ්චයමන(සී.)] ධම්යමනසමන්නා යතොයස්සංයස්සං
දිසායං විහරති, සකස්මිංයයවවිජියතවිහරති.තංකිස්සයහතු? එවඤ්යහතං, 
භික්ඛයව, යහොති විජිතාවීනං. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
යස්සං යස්සං දිසායං විහරති, විමුත්තචිත්යතොව [විමුත්තචිත්යතො (සී. පී.), 
විමුත්තචිත්යතොච (ක.)] විහරති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සීලවායහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතොවිහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො
අකමත්යතසු වජ්යජසුභයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු–රාජාව 
ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො ජාතිසම්පන්යනො; බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො 
සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා ආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා
පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං
බ්රහ්මචරියංඅභිවදන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මාබහුස්සුතායහොන්තිධාතාවචසා
පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා – රාජාව ඛත්තියයො
මුද්ධාවසිත්යතො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොය ො
පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨා ායරො; ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුසලානං
ධම්මානං පහානාය කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය ථාමවා
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසු ධම්යමසු – රාජාව ඛත්තියයො
මුද්ධාවසිත්යතො බලසම්පන්යනො; පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා
– රාජාව ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො පරිණායකසම්පන්යනො; තස්සියම 
චත්තායරො ධම්මා විමුත්තිං පරිපායචන්ති. යසො ඉමිනා විමුත්තිපඤ්චයමන
ධම්යමන සමන්නා යතො යස්සං යස්සං දිසායං විහරති විමුත්තචිත්යතොව
විහරති. තං කිස්ස යහතු? එවඤ්යහතං, භික්ඛයව, යහොති 
විමුත්තචිත්තාන’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමපත්ථනාසුත්තං 

135. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො 
ඛත්තියස්සමුද්ධාවසිත්තස්සයජට්යඨො පුත්යතො රජ්ජං පත්යථති.කතයමහි
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨො
පුත්යතො උභයතො සුජායතො යහොති මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමාපිතාමහයු ාඅක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන; අභිරූයපො යහොති දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය
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පටුන 

වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා යතො; මාතාපිතූනං පියයො යහොති මනායපො; 
යන මජානපදස්සපියයො යහොතිමනායපො; යානිතානිරඤ්ඤංඛත්තියානං
මුද්ධාවසිත්තානං සිප්පට්ඨානානි හත්ථිස්මිං වා අස්සස්මිං වා රථස්මිං වා
ධනුස්මිංවාථරුස්මිංවාතත්ථ සික්ඛියතොයහොතිඅනවයයො. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛොම්හි උභයතො සුජායතො මාතියතො ච
පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො, යාව සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො 
අනුපක්කුට්යඨොජාතිවායදන.කස්මාහංරජ්ජංනපත්යථයයං!අහංයඛොම්හි
අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නා යතො.කස්මාහං රජ්ජංන පත්යථයයං! අහංයඛොම්හිමාතාපිතූනං
පියයො මනායපො. කස්මාහං රජ්ජං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි
යන මජානපදස්ස පියයො මනායපො. කස්මාහං රජ්ජං න පත්යථයයං! අහං
යඛොම්හි යානි තානි රඤ්ඤං ඛත්තියානං මුද්ධාවසිත්තානං සිප්පට්ඨානානි
හත්ථිස්මිං වා අස්සස්මිං වා රථස්මිං වා ධනුස්මිං වා ථරුස්මිං වා, තත්ථ 
[තත්ථම්හි (සී.), තත්ථපි (ක.)] සික්ඛියතො අනවයයො. කස්මාහං රජ්ජං න
පත්යථයය’න්ති! ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො
රඤ්යඤොඛත්තියස්සමුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨොපුත්යතොරජ්ජංපත්යථති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආසවානංඛයංපත්යථති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසද්යධො
යහොති, සද්දහති තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථි සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. අප්පාබායධො
යහොතිඅප්පාතඞ්යකො, සමයවපාකිනියා හණියාසමන්නා යතො නාතිසීතාය
නාච්චුණ්හායමජ්ඣිමායපධානක්ඛමාය; අසයඨොයහොතිඅමායාවී, යථාභූතං 
අත්තානංආවිකත්තාසත්ථරිවාවිඤ්ඤූසුවාසබ්රහ්මචාරීසු; ආරද්ධවීරියයො
විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, 
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා
යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය
සම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛොම්හි සද්යධො, සද්දහාමි තථා තස්ස
යබොධිං – ඉතිපි යසො භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සත්ථා 
යදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.‘කස්මාහංආසවානං ඛයංන පත්යථයයං!
අහං යඛොම්හි අප්පාබායධො අප්පාතඞ්යකො සමයවපාකිනියා  හණියා
සමන්නා යතො නාතිසීතාය නාච්චුණ්හාය මජ්ඣිමාය පධානක්ඛමාය.
කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි අසයඨො අමායාවී
යථාභූතං අත්තානං ආවිකත්තා සත්ථරි වා විඤ්ඤූසු වා සබ්රහ්මචාරීසු.
කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි ආරද්ධවීරියයො
විහරාමිඅකුසලානංධම්මානං පහානාය, කුසලානංධම්මානංඋපසම්පදාය, 
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. කස්මාහං
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ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි පඤ්ඤවා උදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤාය සමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයය’න්ති! ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පත්යථතී’’ති.
පඤ්චමං. 

6. දුතියපත්ථනාසුත්තං 

136. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො 
ඛත්තියස්සමුද්ධාවසිත්තස්සයජට්යඨොපුත්යතොඔපරජ්ජං [උපරජ්ජං (සයා.
පී.ක.)] පත්යථති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤොඛත්තියස්ස
මුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨො පුත්යතො උභයතො සුජායතො යහොති මාතියතො ච
පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො, යාව සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො 
අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන; අභිරූයපො යහොති දස්සනීයයො පාසාදියකො
පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා යතො; මාතාපිතූනං පියයො යහොති
මනායපො, බලකායස්සපියයොයහොතිමනායපො; පණ්ඩියතොයහොති වියත්යතො
යමධාවීපටිබයලොඅතීතානා තපච්චුප්පන්යනඅත්යථචින්යතතුං. 

‘‘තස්ස එවං යහොති – ‘අහං යඛොම්හි උභයතො සුජායතො මාතියතො ච
පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො, යාව සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො 
අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන. කස්මාහං ඔපරජ්ජං න පත්යථයයං! අහං
යඛොම්හි අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නා යතො. කස්මාහං ඔපරජ්ජං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි
මාතාපිතූනං පියයො මනායපො. කස්මාහං ඔපරජ්ජං න පත්යථයයං! අහං 
යඛොම්හි බලකායස්ස පියයො මනායපො. කස්මාහං ඔපරජ්ජං න පත්යථයයං!
අහං යඛොම්හි පණ්ඩියතො වියත්යතො යමධාවී පටිබයලො
අතීතානා තපච්චුප්පන්යන අත්යථ චින්යතතුං. කස්මාහං ඔපරජ්ජං න
පත්යථයය’න්ති! ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො 
රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස යජට්යඨො පුත්යතො ඔපරජ්ජං
පත්යථති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආසවානංඛයං පත්යථති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසීලවා
යහොති…යප.… සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතොයහොති…යප.…
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො 
[සුපට්ඨිතචිත්යතො (සී.සයා.), සූපට්ඨිතචිත්යතො(ක.)] යහොති; ආරද්ධවීරියයො
විහරති අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, 
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු; පඤ්ඤවා
යහොති, උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියායනිබ්යබධිකාය
සම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. 
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‘‘තස්සඑවංයහොති–‘අහංයඛොම්හිසීලවා, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො 
විහරාමි ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අකමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, 
සමාදාය සික්ඛාමි සික්ඛාපයදසු. කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං!
අහං යඛොම්හි බහුස්සුයතො සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය යත ධම්මා
ආදිකලයාණාමජ්යඣකලයාණාපරියයොසානකලයාණාසාත්ථං සබයඤ්ජනං 
[සත්ථා බයඤ්ජනා (සී.)] යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
අභිවදන්ති, තථාරූපා යම ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. කස්මාහං ආසවානං ඛයං න 
පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි චතූසු සතිපට්ඨායනසු සුප්පතිට්ඨිතචිත්යතො.
කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි ආරද්ධවීරියයො
විහරාමිඅකුසලානංධම්මානං පහානාය, කුසලානංධම්මානංඋපසම්පදාය, 
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. කස්මාහං
ආසවානං ඛයං න පත්යථයයං! අහං යඛොම්හි පඤ්ඤවා උදයත්ථ ාමිනියා
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
කස්මාහං ආසවානං ඛයං න පත්යථයය’න්ති! ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු ආසවානංඛයංපත්යථතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අප්පංසුපතිසුත්තං 

137. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, අප්පං රත්තියා සුපන්ති, බහුං ජග් න්ති.
කතයමපඤ්ච? ඉත්ථී, භික්ඛයව, පුරිසාධිප්පායාඅප්පංරත්තියාසුපති, බහුං
ජග් ති. පුරියසො, භික්ඛයව, ඉත්ථාධිප්පායයො අප්පං රත්තියා සුපති, බහුං
ජග් ති. යචොයරො, භික්ඛයව, ආදානාධිප්පායයො අප්පං රත්තියා සුපති, බහුං
ජග් ති. රාජා [රාජයුත්යතො (පී. ක.)], භික්ඛයව, රාජකරණීයයසු යුත්යතො
අප්පං රත්තියාසුපති, බහුංජග් ති.භික්ඛු, භික්ඛයව, විසංයයො ාධිප්පායයො
අප්පං රත්තියා සුපති, බහුං ජග් ති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච අප්පං
රත්තියාසුපන්ති, බහුංජග් න්තී’’ති.සත්තමං. 

8. භත්තාදකසුත්තං 

138. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො නාය ො 
භත්තාදයකොචයහොතිඔකාසඵරයණොචලණ්ඩසාරයණොචසලාකග් ාහීච
රඤ්යඤොනාය ොත්යවවසඞ්ඛං  ච්ඡති.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොතිරූපානං, අක්ඛයමො සද්දානං, අක්ඛයමො
 න්ධානං, අක්ඛයමො රසානං, අක්ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොරඤ්යඤොනාය ොභත්තාදයකොච
ඔකාසඵරයණො ච ලණ්ඩසාරයණො ච සලාකග් ාහී ච, රඤ්යඤො
නාය ොත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
භත්තාදයකො ච යහොති, ඔකාසඵරයණො ච මඤ්චපීඨමද්දයනො [පීඨමද්දයනො
(සී. සයා.කං.පී.)] චසලාකග් ාහීච, භික්ඛුත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති.කතයමහි 
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛයමො යහොති රූපානං, අක්ඛයමො 
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සද්දානං, අක්ඛයමො  න්ධානං, අක්ඛයමො රසානං, අක්ඛයමො
යඵොට්ඨබ්බානං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛු භත්තාදයකො ච යහොති ඔකාසඵරයණො ච මඤ්චපීඨමද්දයනො ච
සලාකග් ාහීච, භික්ඛුත්යවවසඞ්ඛං  ච්ඡතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අක්ඛමසුත්තං 

139. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතොරඤ්යඤොනාය ොන
රාජාරයහො යහොති න රාජයභොග්ය ො, න රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව සඞ්ඛං 
 ච්ඡති. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො අක්ඛයමො 
යහොතිරූපානං, අක්ඛයමොසද්දානං, අක්ඛයමො න්ධානං, අක්ඛයමොරසානං, 
අක්ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොතිරූපානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොසඞ් ාම යතොහත්ථිකායංවාදිස්වාඅස්සකායං
වා දිස්වා රථකායං වා දිස්වා පත්තිකායං වා දිස්වා සංසීදති විසීදති, න
සන්ථම්භතින සක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඅක්ඛයමොයහොති රූපානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොතිසද්දානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොසඞ් ාම යතොහත්ථිසද්දංවාසුත්වාඅස්සසද්දං
වා සුත්වා රථසද්දං වා සුත්වා පත්තිසද්දං වා සුත්වා
යභරිපණවසඞ්ඛතිණවනින්නාදසද්දං වා සුත්වා සංසීදති විසීදති, න
සන්ථම්භතිනසක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඅක්ඛයමොයහොතිසද්දානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො අක්ඛයමො යහොති  න්ධානං? 
ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො යය යත රඤ්යඤො නා ා
අභිජාතා සඞ් ාමාවචරා යතසං මුත්තකරීසස්ස  න්ධං ඝායිත්වා සංසීදති
විසීදති, නසන්ථම්භති නසක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොති  න්ධානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොති රසානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො එකිස්සා වා තියණොදකදත්තියා
විමානියතො [විහනීයතො(සයා.), විහානියතො (කත්ථචි)] ද්වීහිවාතීහිවාචතූහි
වාපඤ්චහිවාතියණොදකදත්තීහිවිමානියතො සංසීදතිවිසීදති, නසන්ථම්භති
න සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො
අක්ඛයමොයහොතිරසානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො අක්ඛයමො යහොති
යඵොට්ඨබ්බානං? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ො සඞ් ාම යතොඑයකනවා
සරයවය න විද්යධො, ද්වීහි වා තීහි වා චතූහි වා පඤ්චහි වා සරයවය හි
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විද්යධොසංසීදති විසීදති, න සන්ථම්භතිනසක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං.එවං
යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඅක්ඛයමොයහොතියඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො
නාය ො න රාජාරයහො යහොතින රාජයභොග්ය ො න රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව
සඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හිසමන්නා යතොභික්ඛුන 
ආහුයනයයයො යහොති න පාහුයනයයයො න දක්ඛියණයයයො න
අඤ්ජලිකරණීයයො න අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි
පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛයමො යහොති රූපානං, අක්ඛයමො
සද්දානං, අක්ඛයමො  න්ධානං, අක්ඛයමො රසානං, අක්ඛයමො 
යඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොතිරූපානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වාරජනීයයරූයපසාරජ්ජති, නසක්යකොතිචිත්තං 
සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොතිරූපානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොතිසද්දානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යසොයතන සද්දං සුත්වා රජනීයය සද්යද සාරජ්ජති, න සක්යකොති
චිත්තංසමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛයමොයහොතිසද්දානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොති න්ධානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඝායනන න්ධංඝායිත්වාරජනීයය න්යධසාරජ්ජති, නසක්යකොති 
චිත්තංසමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොති න්ධානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛයමො යහොති රසානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුජිව්හායරසංසායිත්වාරජනීයයරයසසාරජ්ජති, නසක්යකොතිචිත්තං 
සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්ඛයමොයහොතිරසානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්ඛයමො යහොති යඵොට්ඨබ්බානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා රජනීයය යඵොට්ඨබ්යබ
සාරජ්ජති, න සක්යකොති චිත්තං සමාදහිතුං. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අක්ඛයමොයහොතියඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු න 
ආහුයනයයයො යහොති න පාහුයනයයයො න දක්ඛියණයයයො න
අඤ්ජලිකරණීයයොනඅනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො නාය ො
රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති.
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කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඛයමොයහොතිරූපානං, 
ඛයමොසද්දානං, ඛයමො න්ධානං, ඛයමොරසානං, ඛයමොයඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො ඛයමො යහොති රූපානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොසඞ් ාම යතොහත්ථිකායංවාදිස්වාඅස්සකායං
වා දිස්වා රථකායං වා දිස්වා පත්තිකායං වා දිස්වා න සංසීදති න විසීදති, 
සන්ථම්භති සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඛයමොයහොති රූපානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො ඛයමො යහොති සද්දානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොසඞ් ාම යතොහත්ථිසද්දංවාසුත්වා අස්සසද්දං
වා සුත්වා රථසද්දං වා සුත්වා පත්තිසද්දං වා සුත්වා 
යභරිපණවසඞ්ඛතිණවනින්නාදසද්දං වා සුත්වා න සංසීදති න විසීදති, 
සන්ථම්භති සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඛයමොයහොතිසද්දානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො ඛයමො යහොති  න්ධානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොසඞ් ාම යතොයයයතරඤ්යඤොනා ාඅභිජාතා
සඞ් ාමාවචරායතසං මුත්තකරීසස්ස න්ධංඝායිත්වානසංසීදතිනවිසීදති, 
සන්ථම්භති සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඛයමොයහොති න්ධානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො ඛයමො යහොති රසානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො එකිස්සා වා තියණොදකදත්තියා
විමානියතො ද්වීහි වා තීහි වා චතූහි වා පඤ්චහි වා තියණොදකදත්තීහි
විමානියතොනසංසීදතින විසීදති, සන්ථම්භතිසක්යකොතිසඞ් ාමංඔතරිතුං.
එවංයඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ො ඛයමොයහොතිරසානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ො ඛයමො යහොති යඵොට්ඨබ්බානං? 
ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො එයකන වා සරයවය න
විද්යධො, ද්වීහි වා තීහි වා චතූහි වා පඤ්චහි වා සරයවය හි විද්යධො න
සංසීදති න විසීදති, සන්ථම්භති සක්යකොති සඞ් ාමං ඔතරිතුං. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඛයමොයහොතියඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො
නාය ො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
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භික්ඛු ඛයමො යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, ඛයමො
රසානං, ඛයමොයඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො යහොති රූපානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වාරජනීයයරූයපනසාරජ්ජති, සක්යකොතිචිත්තං 
සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමොයහොතිරූපානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො යහොති සද්දානං? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු යසොයතන සද්දං සුත්වා රජනීයය සද්යද න සාරජ්ජති, සක්යකොති
චිත්තං සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමොයහොතිසද්දානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො යහොති  න්ධානං. ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඝායනන න්ධංඝායිත්වාරජනීයය න්යධනසාරජ්ජති, සක්යකොති
චිත්තං සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමොයහොති න්ධානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමොයහොති රසානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ජිව්හාය රසං සායිත්වා රජනීයය රයස න සාරජ්ජති, සක්යකොති චිත්තං
සමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමොයහොතිරසානං. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො යහොති යඵොට්ඨබ්බානං? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා රජනීයය යඵොට්ඨබ්යබ න
සාරජ්ජති, සක්යකොතිචිත්තංසමාදහිතුං.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛයමො
යහොති යඵොට්ඨබ්බානං. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො 
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.නවමං. 

10. යසොතසුත්තං 

140. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො නාය ො 
රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡති.
කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො නාය ො යසොතා ච යහොති, 
හන්තාච, රක්ඛිතාච, ඛන්තාච,  න්තාච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොයසොතායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ොයයමනංහත්ථිදම්මසාරථි [හත්ථිදම්මසාරථී (සී.)] කාරණං
කායරති – යදි වා කතපුබ්බං යදි වා අකතපුබ්බං – තං අට්ඨිං කත්වා 
[අට්ඨිකත්වා(සී.සයා. කං.පී.)අ.නි.4.114] මනසිකත්වාසබ්බංයචතසා 
[සබ්බයචතසා (?)] සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො සුණාති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොයසොතායහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොහන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො හත්ථිම්පි හනති [හන්ති (සී. පී.)], 
හත්ථාරුහම්පි හනති, අස්සම්පි හනති, අස්සාරුහම්පි හනති, රථම්පි හනති, 
රථිකම්පි [රථාරුහම්පි(පී.)] හනති, පත්තිකම්පි හනති.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ොහන්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොරක්ඛිතායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො රක්ඛති පුරිමං කායං, රක්ඛති පච්ඡිමං 
කායං, රක්ඛතිපුරියමපායද, රක්ඛතිපච්ඡියමපායද, රක්ඛතිසීසං, රක්ඛති
කණ්යණ, රක්ඛති දන්යත, රක්ඛති යසොණ්ඩං, රක්ඛති වාලධිං, රක්ඛති
හත්ථාරුහං.එවංයඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොරක්ඛිතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ොඛන්තා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤො නාය ො සඞ් ාම යතො ඛයමො යහොති සත්තිප්පහාරානං 
අසිප්පහාරානං උසුප්පහාරානං ඵරසුප්පහාරානං
යභරිපණවසඞ්ඛතිණවනින්නාදසද්දානං. එවං යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
නාය ොඛන්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, රඤ්යඤොනාය ො න්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ොයයමනංහත්ථිදම්මසාරථිදිසංයපයසති–යදිවා තපුබ්බං
යදි වා අ තපුබ්බං – තං ඛිප්පයමව  න්තා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
රඤ්යඤොනාය ො න්තා යහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො
නාය ො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් ංත්යවව සඞ්ඛං
 ච්ඡති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො 
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයසොතාච යහොති, හන්තාච, රක්ඛිතා ච, ඛන්තාච,  න්තාච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යසොතා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන අට්ඨිංකත්වා මනසි කත්වා
සබ්බං යචතසා සමන්නාහරිත්වා ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයසොතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු හන්තා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
උප්පන්නං කාමවිතක්කං නාධිවායසති, පජහති වියනොයදති (හනති) [( ) 
නත්ථිසී.පී.යපොත්ථයකසුඅ.නි.4.114] බයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති; 
උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.… උප්පන්නං විහිංසාවිතක්කං…යප.… 
උප්පන්නුප්පන්යන පාපයක අකුසයල ධම්යම නාධිවායසති, පජහති 
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වියනොයදති (හනති) [( ) නත්ථි සී. පී. යපොත්ථයකසු අ. නි. 4.114] 
බයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුහන්තා යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු රක්ඛිතා යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග් ාහී යහොති නානුබයඤ්ජනග් ාහී.
යත්වාධිකරණයමනංචක්ඛුන්ද්රියංඅසංවුතංවිහරන්තං අභිජ්ඣායදොමනස්සා
පාපකාඅකුසලාධම්මාඅන්වාස්සයවයයං, තස්සසංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛති
චක්ඛුන්ද්රියං; චක්ඛුන්ද්රියය සංවරං ආපජ්ජති. යසොයතන සද්දං සුත්වා…
ඝායනන න්ධංඝායිත්වා…ජිව්හායරසංසායිත්වා…කායයන යඵොට්ඨබ්බං
ඵුසිත්වා… මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය න නිමිත්තග් ාහී යහොති 
නානුබයඤ්ජනග් ාහී. යත්වාධිකරණයමනං මනින්ද්රියං අසංවුතං විහරන්තං 
අභිජ්ඣායදොමනස්සා පාපකා අකුසලා ධම්මා අන්වාස්සයවයයං, තස්ස
සංවරාය පටිපජ්ජති; රක්ඛතිමනින්ද්රියං; මනින්ද්රියයසංවරංආපජ්ජති.එවං
යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුරක්ඛිතායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඛන්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛයමො
යහොති සීතස්ස උණ්හස්ස ජිඝච්ඡාය පිපාසාය ඩංසමකසවාතාතපසරීස [… 
සිරිංසප (සී. සයා. කං. පී.)] පසම්ඵස්සානං; දුරුත්තානං දුරා තානං
වචනපථානං උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවදනානං දුක්ඛානං තිබ්බානං
ඛරානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අධිවාසකජාතියකො
යහොති.එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඛන්තායහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු න්තායහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයාසා
දිසා අ තපුබ්බා ඉමිනා දීයඝන අද්ධුනා, යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්ය ොතණ්හාක්ඛයයොවිරාය ොනියරොයධො නිබ්බානං, තං
ඛිප්පඤ්යඤව න්තායහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු  න්තායහොති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.
දසමං. 

රාජවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

චක්කානුවත්තනාරාජා, යස්සංදිසංද්යවයචවපත්ථනා; 
අප්පංසුපතිභත්තායදො, අක්ඛයමොචයසොයතනචාති. 

(15) 5. තිකණ්ඩකීවග්ය ො 

1. අවජානාතිසුත්තං 

141. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, පුග් ලා සන්යතොසංවිජ්ජමානායලොකස්මිං.
කතයම පඤ්ච? දත්වා අවජානාති, සංවායසන අවජානාති, ආයධයයමුයඛො 
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[ආදියයමුයඛො(සී.), ආයදයයමුයඛො(සයා.කං.), ආදියමුයඛො(පී.)අට්ඨකථාය
පඨමසංවණ්ණනානුරූපං.පු.ප.193පස්සිතබ්බං] යහොති, යලොයලොයහොති, 
මන්යදොයමොමූයහොයහොති [මන්යදොයහොතියමොමූයහො (සී.)]. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො දත්වා අවජානාති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පුග් යලො පුග් ලස්ස යදති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං. තස්ස එවං
යහොති–‘අහංයදමි; අයංපටිග් ණ්හාතී’ති.තයමනංදත්වාඅවජානාති.එවං 
යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලොදත්වාඅවජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලොසංවායසන අවජානාති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පුග් යලො පුග් යලනසද්ධිං සංවසති ද්යව වාතීණිවා වස්සානි.තයමනං
සංවායසන අවජානාති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො සංවායසන
අවජානාති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලොආයධයයමුයඛො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො පරස්ස වණ්යණ වා අවණ්යණ වා භාසියමායන තං
ඛිප්පඤ්යඤවඅධිමුච්චිතා [අධිමුච්චියතො (සයා.)] යහොති.එවංයඛො, භික්ඛයව, 
පුග් යලොආයධයයමුයඛොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො යලොයලො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො ඉත්තරසද්යධො යහොති ඉත්තරභත්තී ඉත්තරයපයමො
ඉත්තරප්පසායදො.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග් යලොයලොයලොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො මන්යදො යමොමූයහො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො කුසලාකුසයල ධම්යම න ජානාති, 
සාවජ්ජානවජ්යජ ධම්යම න ජානාති, හීනප්පණීයත ධම්යම න ජානාති, 
කණ්හසුක්කසප්පටිභාය ධම්යමන ජානාති.එවංයඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො
මන්යදො යමොමූයහො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච පුග් ලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානායලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. ආරභතිසුත්තං 

142. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, පුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං.
කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොආරභතිචවිප්පටිසාරීච 
යහොති; තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති
යත්ථස්සයත උප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති. 

[පු. ප. 191] ‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො ආරභති, න
විප්පටිසාරී යහොති; තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං
නප්පජානාති යත්ථස්ස යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා
නිරුජ්ඣන්ති. 
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‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොනආරභති, විප්පටිසාරී යහොති; 
තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස
යතඋප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො න ආරභති න විප්පටිසාරී
යහොති; තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති
යත්ථස්සයතඋප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො න ආරභති න විප්පටිසාරී 
යහොති; තඤ්චයචයතොවිමුත්තිංපඤ්ඤාවිමුත්තිංයථාභූතංපජානාතියත්ථස්ස
යත උප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග් යලො ආරභති ච විප්පටිසාරී ච යහොති, 
තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස
යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසො 
එවමස්ස වචනීයයො – ‘ආයස්මයතො යඛො ආරම්භජා [ආරබ්භජා (පී. ක.), 
ආරභජා (සයා.කං.)] ආසවාසංවිජ්ජන්ති, විප්පටිසාරජාආසවාපවඩ්ඪන්ති 
[සංවඩ්ඪන්ති (ක.)], සාධු වතායස්මා ආරම්භයජ ආසයව පහාය 
විප්පටිසාරයජ ආසයව පටිවියනොයදත්වා චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භායවතු 
[භායවතුං (සී. පී.)]; එවමායස්මා අමුනා පඤ්චයමන පුග් යලනසමසයමො 
භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග් යලොආරභතිනවිප්පටිසාරීයහොති, තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යත 
උප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, යසොඑවමස්ස
වචනීයයො– ‘ආයස්මයතොයඛොආරම්භජාආසවාසංවිජ්ජන්ති, විප්පටිසාරජා
ආසවා න පවඩ්ඪන්ති, සාධු වතායස්මා ආරම්භයජ ආසයව පහාය චිත්තං
පඤ්ඤඤ්චභායවතු; එවමායස්මා අමුනාපඤ්චයමනපුග් යලනසමසයමො
භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායංපුග් යලොනආරභතිවිප්පටිසාරීයහොති, තඤ්ච
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස යත 
උප්පන්නාපාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරියසසානිරුජ්ඣන්ති, යසොඑවමස්ස
වචනීයයො – ‘ආයස්මයතො යඛො ආරම්භජා ආසවා න සංවිජ්ජන්ති, 
විප්පටිසාරජා ආසවා පවඩ්ඪන්ති, සාධු වතායස්මා විප්පටිසාරයජ ආසයව
පටිවියනොයදත්වා චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච භායවතු; එවමායස්මා අමුනා
පඤ්චයමනපුග් යලනසමසයමොභවිස්සතී’’’ති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, ය්වායං පුග් යලො න ආරභති න විප්පටිසාරී යහොති, 
තඤ්ච යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං යථාභූතං නප්පජානාති යත්ථස්ස
යත උප්පන්නා පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරියසසා නිරුජ්ඣන්ති, යසො 
එවමස්සවචනීයයො – ‘ආයස්මයතොයඛොආරම්භජාආසවානසංවිජ්ජන්ති, 
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විප්පටිසාරජා ආසවා න පවඩ්ඪන්ති, සාධු වතායස්මා චිත්තං පඤ්ඤඤ්ච
භායවතු; එවමායස්මා අමුනා පඤ්චයමන පුග් යලන සමසයමො
භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරො පුග් ලා අමුනා පඤ්චයමන 
පුග් යලන එවං ඔවදියමානා එවං අනුසාසියමානා අනුපුබ්යබනආසවානං
ඛයංපාපුණන්තී’’ති [පු.ප.191]. දුතියං. 

3. සාරන්දදසුත්තං 

143. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසාලායං.
අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං
පිණ්ඩාය පාවිසි. යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චමත්තානං ලිච්ඡවිසතානං
සාරන්දයද යචතියය සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා 
උදපාදි – ‘‘පඤ්චන්නං රතනානං පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං.
කතයමසං පඤ්චන්නං? හත්ථිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, 
අස්සරතනස්සපාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, මණිරතනස්සපාතුභායවො
දුල්ලයභො යලොකස්මිං, ඉත්ථිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, 
 හපතිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. ඉයමසං පඤ්චන්නං 
රතනානංපාතුභායවොදුල්ලයභොයලොකස්මි’’න්ති. 

අථ යඛො යත ලිච්ඡවී මග්ය  පුරිසං ඨයපසුං [යපයසසුං (සයා. ක.)] – 
‘‘යදාත්වං [යථාත්වං(සී.පී.)], අම්යභොපුරිස, පස්යසයයාසිභ වන්තං, අථ
අම්හාකංආයරොයචයයාසී’’ති.අද්දසායඛොයසොපුරියසොභ වන්තංදූරයතොව
ආ ච්ඡන්තං; දිස්වාන යයන යත ලිච්ඡවී යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
යත ලිච්ඡවී එතදයවොච – ‘‘අයං යසො, භන්යත, භ වා  ච්ඡති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො; යස්සදානිකාලංමඤ්ඤථා’’ති. 

අථ යඛො යත ලිච්ඡවී යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො යත
ලිච්ඡවීභ වන්තං එතදයවොචුං– 

‘‘සාධු, භන්යත, යයන සාරන්දදං යචතියං යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං 
උපාදායා’’ති. අධිවායසසි භ වා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො භ වා යයන 
සාරන්දදං යචතියං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන 
නිසීදි.නිසජ්ජයඛොභ වායතලිච්ඡවීඑතදයවොච– ‘‘කායනුත්ථ, ලිච්ඡවී, 
එතරහිකථාය සන්නිසින්නා, කාචපනයවො අන්තරාකථා විප්පකතා’’ති? 
‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං සන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථා
උදපාදි – ‘පඤ්චන්නං රතනානං පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං.
කතයමසං පඤ්චන්නං? හත්ථිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, 
අස්සරතනස්සපාතුභායවො දුල්ලයභොයලොකස්මිං, මණිරතනස්සපාතුභායවො
දුල්ලයභො යලොකස්මිං, ඉත්ථිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, 
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 හපතිරතනස්ස පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. ඉයමසං පඤ්චන්නං
රතනානං පාතුභායවොදුල්ලයභොයලොකස්මි’’’න්ති. 

‘‘කාමාධිමුත්තානං වත, යභො, ලිච්ඡවීනං [කාමාධිමුත්තානං වත යවො
ලිච්ඡවීනං (සී.), කාමාධිමුත්තානං වත යවො ලිච්ඡවී (සයා.), 
කාමාධිමුත්තානංව යවො ලිච්ඡවී (?)] කාමංයයව ආරබ්භ අන්තරාකථා
උදපාදි. පඤ්චන්නං, ලිච්ඡවී, රතනානං පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. 
කතයමසං පඤ්චන්නං? තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස 
යදයසතා පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, තථා තප්පයවදිතස්ස
ධම්මවිනයස්ස යදසිතස්ස විඤ්ඤාතා පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං, 
තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස යදසිතස්ස විඤ්ඤාතා [විඤ්ඤාතස්ස
(සී. පී.) අ. නි. 5.195] ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො පුග් යලො දුල්ලයභො
යලොකස්මිං, කතඤ්ඤූ කතයවදී පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. ඉයමසං
යඛො, ලිච්ඡවී, පඤ්චන්නංරතනානංපාතුභායවොදුල්ලයභො යලොකස්මි’’න්ති.
තතියං. 

4. තිකණ්ඩකීසුත්තං 

144. එකං සමයං භ වා සායකයත විහරති තිකණ්ඩකීවයන 
[කණ්ඩකීවයන (සං. නි. 5.902)]. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච – 

‘‘සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කායලන කාලං අප්පටිකූයල පටිකූලසඤ්ඤී 
[අප්පටික්කූයල පටික්කූලසඤ්ඤී (සී. සයා. කං. පී.)] විහයරයය. සාධු, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කායලන කාලං පටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය.
සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කායලන කාලං අප්පටිකූයල ච පටිකූයල ච
පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය.සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛුකායලනකාලං පටිකූයලච
අප්පටිකූයලචඅප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය.සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛුකායලන
කාලං පටිකූලඤ්ච අප්පටිකූලඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා උයපක්ඛයකො
විහයරයයසයතොසම්පජායනො. 

‘‘කිඤ්ච [කථඤ්ච (සී. පී. ක.)], භික්ඛයව, භික්ඛු අත්ථවසං පටිච්ච
අප්පටිකූයලපටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය? ‘මායම රජනීයයසුධම්යමසුරාය ො
උදපාදී’ති – ඉදං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්ථවසං පටිච්ච අප්පටිකූයල
පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චපටිකූයල අප්පටිකූලසඤ්ඤී
විහයරයය? ‘මායමයදොසනීයයසුධම්යමසුයදොයසොඋදපාදී’ති –ඉදංයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චපටිකූයලඅප්පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය. 
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‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසං පටිච්චඅප්පටිකූයලචපටිකූයලච
පටිකූලසඤ්ඤීවිහයරයය? ‘මායම රජනීයයසුධම්යමසුරාය ොඋදපාදි, මා
යමයදොසනීයයසුධම්යමසුයදොයසොඋදපාදී’ති–ඉදංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්ථවසංපටිච්චඅප්පටිකූයලචපටිකූයලචපටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චපටිකූයලච අප්පටිකූයලච
අප්පටිකූලසඤ්ඤී විහයරයය? ‘මා යම යදොසනීයයසු ධම්යමසු යදොයසො
උදපාදි, මායමරජනීයයසුධම්යමසුරාය ොඋදපාදී’ති–ඉදංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අත්ථවසං පටිච්ච පටිකූයල ච අප්පටිකූයල ච අප්පටිකූලසඤ්ඤී
විහයරයය. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චපටිකූලඤ්ච අප්පටිකූලඤ්ච
තදුභයංඅභිනිවජ්යජත්වාඋයපක්ඛයකොවිහයරයය? ‘සයතොසම්පජායනොමා
යම ක්වචනි [ක්වචිනි (සී.සයා.පී.)] කත්ථචිකිඤ්චනං [කිඤ්චන (සී.පී.)] 
රජනීයයසු ධම්යමසු රාය ො උදපාදි, මා යම ක්වචනි කත්ථචි කිඤ්චනං
යදොසනීයයසුධම්යමසුයදොයසොඋදපාදි, මා යමක්වචනිකත්ථචිකිඤ්චනං
යමොහනීයයසු ධම්යමසු යමොයහො උදපාදී’ති – ඉදං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
අත්ථවසං පටිච්ච පටිකූලඤ්ච අප්පටිකූලඤ්ච තදුභයං අභිනිවජ්යජත්වා
උයපක්ඛයකොවිහයරයයසයතොසම්පජායනො’’ති.චතුත්ථං. 

5. නිරයසුත්තං 

145. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී යහොති, 
අදින්නාදායී යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතො යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, 
අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, 
මුසාවාදාපටිවිරයතො යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාපටිවිරයතොයහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. පඤ්චමං. 

6. මිත්තසුත්තං 

146. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු මිත්යතොන
යසවිතබ්යබො.කතයමහිපඤ්චහි? කම්මන්තංකායරති, අධිකරණංආදියති, 
පායමොක්යඛසු භික්ඛූසු පටිවිරුද්යධො යහොති, දීඝචාරිකං අනවත්ථචාරිකං 
[අවත්ථානචාරිකං (සයා.)] අනුයුත්යතො විහරති, නප්පටිබයලො යහොති 
කායලනකාලං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසතුං සමාදයපතුං සමුත්යතයජතුං
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සම්පහංයසතුං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
භික්ඛුමිත්යතොනයසවිතබ්යබො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු මිත්යතො 
යසවිතබ්යබො. කතයමහි පඤ්චහි? න කම්මන්තං කායරති, න අධිකරණං
ආදියති, න පායමොක්යඛසු භික්ඛූසු පටිවිරුද්යධො යහොති, න දීඝචාරිකං
අනවත්ථචාරිකං අනුයුත්යතො විහරති, පටිබයලො යහොති කායලන කාලං
ධම්මියා කථාය සන්දස්යසතුං සමාදයපතුං සමුත්යතයජතුං සම්පහංයසතුං.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු මිත්යතො 
යසවිතබ්යබො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අසප්පුරිසදානසුත්තං 

147. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, අසප්පුරිසදානානි. කතමානි පඤ්ච? 
අසක්කච්චංයදති, අචිත්තීකත්වා [අචිත්තිකත්වා(පී.), අචිතිංකත්වා(සයා.), 
අචිත්තිං කත්වා (ක.)] යදති, අසහත්ථා යදති, අපවිද්ධං [අපවිට්ටං (සයා.
කං.)] යදති, අනා මනදිට්ඨියකො යදති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
අසප්පුරිසදානානි. 

‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, සප්පුරිසදානානි. කතමානි පඤ්ච? සක්කච්චං
යදති, චිත්තීකත්වායදති, සහත්ථායදති, අනපවිද්ධංයදති, ආ මනදිට්ඨියකො
යදති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච සප්පුරිසදානානී’’ති.සත්තමං. 

8. සප්පුරිසදානසුත්තං 

148. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, සප්පුරිසදානානි.කතමානිපඤ්ච? සද්ධාය
දානංයදති, සක්කච්චංදානංයදති, කායලන දානංයදති, අනුග් හිතචිත්යතො 
[අනග් හිතචිත්යතො(සී.)] දානංයදති, අත්තානඤ්චපරඤ්චඅනුපහච්චදානං
යදති. 

‘‘සද්ධායයඛොපන, භික්ඛයව, දානං දත්වායත්ථයත්ථතස්ස දානස්ස 
විපායකොනිබ්බත්තති, අඩ්යඪොචයහොතිමහද්ධයනොමහායභොය ො, අභිරූයපො
ච යහොති දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වණ්ණයපොක්ඛරතාය
සමන්නා යතො. 

‘‘සක්කච්චංයඛොපන, භික්ඛයව, දානංදත්වායත්ථයත්ථතස්ස දානස්ස
විපායකොනිබ්බත්තති, අඩ්යඪොචයහොතිමහද්ධයනොමහායභොය ො.යයපිස්ස
යත යහොන්ති පුත්තාති වා දාරාති වා දාසාති වා යපස්සාති වා කම්මකරාති 
[කම්මකාරාති(ක.)] වා, යතපිසුස්සූසන්තියසොතංඔදහන්තිඅඤ්ඤා චිත්තං
උපට්ඨයපන්ති. 
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‘‘කායලනයඛොපන, භික්ඛයව, දානංදත්වායත්ථයත්ථතස්සදානස්ස 
විපායකො නිබ්බත්තති, අඩ්යඪො ච යහොති මහද්ධයනො මහායභොය ො; 
කාලා තාචස්සඅත්ථාපචුරා යහොන්ති. 

‘‘අනුග් හිතචිත්යතො යඛො පන, භික්ඛයව, දානං දත්වා යත්ථ යත්ථ 
තස්ස දානස්ස විපායකො නිබ්බත්තති, අඩ්යඪො ච යහොති මහද්ධයනො
මහායභොය ො; උළායරසුච පඤ්චසුකාමගුයණසුයභො ායචිත්තංනමති. 

‘‘අත්තානඤ්ච පරඤ්ච අනුපහච්ච යඛො පන, භික්ඛයව, දානං දත්වා
යත්ථ යත්ථ තස්ස දානස්ස විපායකො නිබ්බත්තති, අඩ්යඪො ච යහොති
මහද්ධයනොමහායභොය ො; නචස්සකුයතොචියභො ානංඋපඝායතොආ ච්ඡති
අග්ගියතො වා උදකයතො වා රාජයතො වා යචොරයතො වා අප්පියයතො වා
දායාදයතො වා [අප්පියයතො වා දායාදයතො වා (සී. සයා. කං. පී.), 
අප්පියදායාදයතො වා (ක.)]. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
සප්පුරිසදානානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමසමයවිමුත්තසුත්තං 

149. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුයනො
පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, 
නිද්දාරාමතා, සඞ් ණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං න පච්චයවක්ඛති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධම්මා සමයවිමුත්තස්සභික්ඛුයනොපරිහානාය
සංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න 
නිද්දාරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තං චිත්තං පච්චයවක්ඛති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධම්මාසමයවිමුත්තස්සභික්ඛුයනොඅපරිහානාය
සංවත්තන්තී’’ති. නවමං. 

10. දුතියසමයවිමුත්තසුත්තං 

150. [කථා. 267] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස
භික්ඛුයනො පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? කම්මාරාමතා, 
භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතා, යභොජයන 
අමත්තඤ්ඤුතා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස
භික්ඛුයනොපරිහානාය සංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය
සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න 
නිද්දාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා. ඉයම 
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්තී’’ති.දසමං. 
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තිකණ්ඩකීවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

දත්වාඅවජානාතිආරභතිච, සාරන්දදතිකණ්ඩනිරයයනච; 
මිත්යතොඅසප්පුරිසසප්පුරියසන, සමයවිමුත්තංඅපයරද්යවති. 

තතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

4. චතුත්ෙපණ්ණාසකං 

(16) 1. සද්ධම්මවග්ය ො 

1. පඨමසම්මත්තනියාමසුත්තං 

151. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතොපි
සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං.
කතයමහි පඤ්චහි? කථං පරියභොති, කථිකං [කථිතං (ක.)] පරියභොති, 
අත්තානං පරියභොති, වික්ඛිත්තචිත්යතො ධම්මං සුණාති, අයනකග් චිත්යතො
අයයොනියසො ච [අයයොනියසො (සයා. කං.)] මනසි කයරොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතොපි සද්ධම්මං
අභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසු ධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතො සද්ධම්මං 
භබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි 
පඤ්චහි? නකථං පරියභොති, නකථිකංපරියභොති, නඅත්තානංපරියභොති, 
අවික්ඛිත්තචිත්යතො ධම්මං සුණාති, එකග් චිත්යතො යයොනියසො ච මනසි
කයරොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
සුණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු
සම්මත්ත’’න්ති.පඨමං. 

2. දුතියසම්මත්තනියාමසුත්තං 

152. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතොපි 
සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං.
කතයමහි පඤ්චහි? කථංපරියභොති, කථිකංපරියභොති, අත්තානංපරියභොති, 
දුප්පඤ්යඤො යහොති ජයළො එළමූය ො, අනඤ්ඤායත අඤ්ඤාතමානී යහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතොපි
සද්ධම්මංඅභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුං කුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතො සද්ධම්මං
භබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි 
පඤ්චහි? නකථං පරියභොති, නකථිකංපරියභොති, නඅත්තානංපරියභොති, 
පඤ්ඤවා යහොති අජයළො අයනළමූය ො, න අනඤ්ඤායත අඤ්ඤාතමානී
යහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොසුණන්යතො
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සද්ධම්මං භබ්යබොනියාමං ඔක්කමිතුංකුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්ත’’න්ති.
දුතියං. 

3. තතියසම්මත්තනියාමසුත්තං 

153. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතොපි 
සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං.
කතයමහි පඤ්චහි? මක්ඛී ධම්මං සුණාති මක්ඛපරියුට්ඨියතො, 
උපාරම්භචිත්යතො [සඋපාරම්භචිත්යතො (සයා. කං.)] ධම්මං සුණාති
රන්ධ යවසී, ධම්මයදසයක ආහතචිත්යතො යහොති ඛීලජායතො [ඛිලජායතො 
(සයා. පී.)], දුප්පඤ්යඤො යහොති ජයළො එළමූය ො, අනඤ්ඤායත
අඤ්ඤාතමානී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො සුණන්යතොපි සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං
කුසයලසුධම්යමසුසම්මත්තං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුණන්යතො සද්ධම්මං 
භබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසු ධම්යමසු සම්මත්තං. කතයමහි
පඤ්චහි? අමක්ඛී ධම්මංසුණාතිනමක්ඛපරියුට්ඨියතො, අනුපාරම්භචිත්යතො
ධම්මං සුණාති න රන්ධ යවසී, ධම්මයදසයක අනාහතචිත්යතො යහොති
අඛීලජායතො, පඤ්ඤවා යහොති අජයළො අයනළමූය ො, න අනඤ්ඤායත
අඤ්ඤාතමානී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොසුණන්යතොසද්ධම්මංභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසු 
ධම්යමසුසම්මත්ත’’න්ති.තතියං. 

4. පඨමසද්ධම්මසම්යමොසසුත්තං 

154. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය 
අන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ න
සක්කච්චං ධම්මං සුණන්ති, න සක්කච්චං ධම්මං පරියාපුණන්ති, න
සක්කච්චංධම්මංධායරන්ති, න සක්කච්චංධාතානං [ධතානං(සී.සයා.කං.
පී.)] ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛන්ති, න සක්කච්චං අත්ථමඤ්ඤාය 
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජන්ති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ධම්මා සද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානායසංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 
අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ
සක්කච්චං ධම්මං සුණන්ති, සක්කච්චං ධම්මං පරියාපුණන්ති, සක්කච්චං
ධම්මං ධායරන්ති, සක්කච්චං ධාතානං ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛන්ති, 
සක්කච්චං අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මං පටිපජ්ජන්ති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 
අනන්තරධානායසංවත්තන්තී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. දුතියසද්ධම්මසම්යමොසසුත්තං 

155. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මාසද්ධම්මස්සසම්යමොසාය අන්තරධානාය

සංවත්තන්ති .කතයමපඤ්ච ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූධම්මංන පරියාපුණන්ති

– සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං,  ාථං, උදානං, ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, 

අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .අයං , භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස

සම්යමොසාය අන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං න
විත්ථායරන පයරසං යදයසන්ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො 
සද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං න 
විත්ථායරන පරං [පයරසං (සී. සයා. කං. පී.), පයර (?)] වායචන්ති. අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය 
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං න 
විත්ථායරන සජ්ඣායං කයරොන්ති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො
සද්ධම්මස්ස සම්යමොසායඅන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූයථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මංන යචතසා
අනුවිතක්යකන්ති අනුවිචායරන්ති මනසානුයපක්ඛන්ති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය සංවත්තති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධම්මාසද්ධම්මස්සසම්යමොසායඅන්තරධානාය
සංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 

අනන්තරධානායසංවත්තන්ති .කතයමපඤ්ච ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූධම්මං 

පරියාපුණන්ති – සුත්තං, ය යයං, යවයයාකරණං,  ාථං, උදානං, 

ඉතිවුත්තකං, ජාතකං, අබ්භුතධම්මං, යවදල්ලං  .අයං , භික්ඛයව, පඨයමො 

ධම්යමො සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
විත්ථායරන පයරසං යදයසන්ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො 
සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං 
විත්ථායරනපරං වායචන්ති. අයං, භික්ඛයව, තතියයොධම්යමොසද්ධම්මස්ස
ඨිතියා අසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං
විත්ථායරන සජ්ඣායං කයරොන්ති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො 
සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූයථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා
අනුවිතක්යකන්ති අනුවිචායරන්ති මනසානුයපක්ඛන්ති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානාය
සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා
අසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තන්තී’’ති. පඤ්චමං. 

6. තතියසද්ධම්මසම්යමොසසුත්තං 

156. [අ. නි. 4.160] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස
සම්යමොසාය අන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛූ දුග් හිතං සුත්තන්තං පරියාපුණන්ති දුන්නික්ඛිත්යතහි 
පදබයඤ්ජයනහි. දුන්නික්ඛිත්තස්ස, භික්ඛයව, පදබයඤ්ජනස්ස අත්යථොපි
දුන්නයයොයහොති.අයං, භික්ඛයව, පඨයමොධම්යමොසද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය
අන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ දුබ්බචා යහොන්ති, යදොවචස්සකරයණහි 
ධම්යමහිසමන්නා තා, අක්ඛමාඅප්පදක්ඛිණග් ාහියනොඅනුසාසනිං.අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යයයතභික්ඛූ බහුස්සුතාආ තා මාධම්මධරා
විනයධරාමාතිකාධරා, යතනසක්කච්චංසුත්තන්තංපරං වායචන්ති; යතසං
අච්චයයන ඡින්නමූලයකො සුත්තන්යතො යහොති අප්පටිසරයණො. අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යථරා භික්ඛූ බාහුලිකා යහොන්ති සාථලිකා 
ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං ආරභන්ති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
යතසං පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජති. සාපි යහොති බාහුලිකා
සාථලිකා ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා, න වීරියං 
ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියාය. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොධම්යමොසද්ධම්මස්සසම්යමොසාය
අන්තරධානාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සඞ්යඝො භින්යනො යහොති. සඞ්යඝ යඛො පන, 
භික්ඛයව, භින්යන අඤ්ඤමඤ්ඤං අක්යකොසා ච යහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිභාසාචයහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤංපරික්යඛපාචයහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිච්චජනා [පරිච්චජා (සයා. කං.)] ච යහොන්ති. තත්ථ අප්පසන්නා යචව 
නප්පසීදන්ති, පසන්නානඤ්ච එකච්චානං අඤ්ඤථත්තං යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, පඤ්චයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය අන්තරධානාය
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සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්මා සද්ධම්මස්ස සම්යමොසාය
අන්තරධානායසංවත්තන්ති. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්මා සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය 
අනන්තරධානාය සංවත්තන්ති. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූ
සුග් හිතං සුත්තන්තං පරියාපුණන්ති සුනික්ඛිත්යතහි පදබයඤ්ජයනහි. 
සුනික්ඛිත්තස්ස, භික්ඛයව, පදබයඤ්ජනස්සඅත්යථොපිසුනයයොයහොති.අයං, 
භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූ සුවචා යහොන්ති යසොවචස්සකරයණහි
ධම්යමහි සමන්නා තා, ඛමා පදක්ඛිණග් ාහියනො අනුසාසනිං. අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානාය සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යයයතභික්ඛූබහුස්සුතාආ තා මා ධම්මධරා
විනයධරා මාතිකාධරා, යත සක්කච්චං සුත්තන්තං පරං වායචන්ති; යතසං 
අච්චයයන න ඡින්නමූලයකො [අච්ඡින්නමූලයකො (ක.) අ. නි. 4.160] 
සුත්තන්යතො යහොති සප්පටිසරයණො. අයං, භික්ඛයව, තතියයො ධම්යමො 
සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානායසංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, යථරාභික්ඛූනබාහුලිකායහොන්තින සාථලිකා, 
ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා පවියවයක පුබ්බඞ් මා; වීරියං ආරභන්ති 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
යතසං පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානු තිංආපජ්ජති.සාපි යහොතිනබාහුලිකාන 
සාථලිකා, ඔක්කමයනනික්ඛිත්තධුරාපවියවයකපුබ්බඞ් මා, වීරියංආරභති 
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො ධම්යමො සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය
අනන්තරධානාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සඞ්යඝො සමග්ය ො සම්යමොදමායනො
අවිවදමායනො එකුද්යදයසො ඵාසුං විහරති. සඞ්යඝ යඛො පන, භික්ඛයව, 
සමග්ය නයචවඅඤ්ඤමඤ්ඤං අක්යකොසායහොන්ති, නචඅඤ්ඤමඤ්ඤං
පරිභාසා යහොන්ති, න ච අඤ්ඤමඤ්ඤං පරික්යඛපා යහොන්ති, න ච
අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිච්චජනා යහොන්ති. තත්ථ අප්පසන්නා යචව පසීදන්ති, 
පසන්නානඤ්ච භියයයොභායවො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො ධම්යමො
සද්ධම්මස්ස ඨිතියා අසම්යමොසාය අනන්තරධානායසංවත්තති. ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චධම්මා සද්ධම්මස්සඨිතියාඅසම්යමොසායඅනන්තරධානාය
සංවත්තන්තී’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. දුක්කථාසුත්තං 

157. ‘‘පඤ්චන්නං, භික්ඛයව, පුග් ලානං කථා දුක්කථා පුග් යල
පුග් ලං [පුග් ලං පුග් ලං (සී. පී.)] උපනිධාය. කතයමසං පඤ්චන්නං? 
අස්සද්ධස්ස, භික්ඛයව, සද්ධාකථා දුක්කථා; දුස්සීලස්ස සීලකථා දුක්කථා; 
අප්පස්සුතස්සබාහුසච්චකථාදුක්කථා; මච්ඡරිස්ස [මච්ඡරියස්ස(සී.පී.ක.)] 
චා කථාදුක්කථා; දුප්පඤ්ඤස්ස පඤ්ඤාකථාදුක්කථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, අස්සද්ධස්ස සද්ධාකථා දුක්කථා? අස්සද්යධො, 
භික්ඛයව, සද්ධාකථාය කච්ඡමානාය අභිසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති 
පතිත්ථීයති යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. තං කිස්ස
යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, සද්ධාසම්පදං අත්තනි න සමනුපස්සති [න
සම්පස්සති (සී.)], න ච ලභති තයතොනිදානං පීතිපායමොජ්ජං. තස්මා
අස්සද්ධස්සසද්ධාකථා දුක්කථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, දුස්සීලස්ස සීලකථා දුක්කථා? දුස්සීයලො, 
භික්ඛයව, සීලකථාය කච්ඡමානාය අභිසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති
පතිත්ථීයති යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. තං කිස්ස
යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, සීලසම්පදං අත්තනි න සමනුපස්සති න ච
ලභතිතයතොනිදානං පීතිපායමොජ්ජං.තස්මාදුස්සීලස්සසීලකථාදුක්කථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, අප්පස්සුතස්ස බාහුසච්චකථා දුක්කථා? 
අප්පස්සුයතො, භික්ඛයව, බාහුසච්චකථාය කච්ඡමානාය අභිසජ්ජති කුප්පති 
බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති.
තං කිස්ස යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, සුතසම්පදං අත්තනි න
සමනුපස්සති, න ච ලභති තයතොනිදානං පීතිපායමොජ්ජං. තස්මා
අප්පස්සුතස්සබාහුසච්චකථා දුක්කථා. 

‘‘කස්මාච, භික්ඛයව, මච්ඡරිස්සචා කථාදුක්කථා? මච්ඡරී, භික්ඛයව, 
චා කථාය කච්ඡමානාය අභිසජ්ජති කුප්පති බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති 
යකොපඤ්ච යදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති. තංකිස්සයහතු? තඤ්හි
යසො, භික්ඛයව, චා සම්පදං අත්තනි න සමනුපස්සති න ච ලභති 
තයතොනිදානංපීතිපායමොජ්ජං.තස්මාමච්ඡරිස්සචා කථා දුක්කථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, දුප්පඤ්ඤස්ස පඤ්ඤාකථා දුක්කථා? 
දුප්පඤ්යඤො, භික්ඛයව, පඤ්ඤාකථාය කච්ඡමානාය අභිසජ්ජති කුප්පති
බයාපජ්ජති පතිත්ථීයති යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති.
තං කිස්ස යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, පඤ්ඤාසම්පදං අත්තනි න
සමනුපස්සති, නචලභතිතයතොනිදානංපීතිපායමොජ්ජං. තස්මාදුප්පඤ්ඤස්ස
පඤ්ඤාකථාදුක්කථා.ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං පුග් ලානංකථා
දුක්කථාපුග් යලපුග් ලංඋපනිධාය. 
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‘‘පඤ්චන්නං, භික්ඛයව, පුග් ලානං කථා සුකථා පුග් යල පුග් ලං 
උපනිධාය.කතයමසංපඤ්චන්නං? සද්ධස්ස, භික්ඛයව, සද්ධාකථාසුකථා; 
සීලවයතොසීලකථා සුකථා; බහුස්සුතස්සබාහුසච්චකථා සුකථා; චා වයතො
චා කථාසුකථා; පඤ්ඤවයතොපඤ්ඤාකථා සුකථා. 

‘‘කස්මාච, භික්ඛයව, සද්ධස්සසද්ධාකථාසුකථා? සද්යධො, භික්ඛයව, 
සද්ධාකථාය කච්ඡමානාය නාභිසජ්ජති න කුප්පති න බයාපජ්ජති න 
පතිත්ථීයතිනයකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති.තංකිස්ස
යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, සද්ධාසම්පදංඅත්තනිසමනුපස්සතිලභතිච
තයතොනිදානංපීතිපායමොජ්ජං. තස්මාසද්ධස්සසද්ධාකථාසුකථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, සීලවයතො සීලකථා සුකථා? සීලවා, භික්ඛයව, 
සීලකථායකච්ඡමානායනාභිසජ්ජතිනකුප්පතිනබයාපජ්ජතින පතිත්ථීයති
න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. තං කිස්ස යහතු? 
තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, සීලසම්පදං අත්තනි සමනුපස්සති, ලභති ච 
තයතොනිදානංපීතිපායමොජ්ජං.තස්මාසීලවයතොසීලකථාසුකථා. 

‘‘කස්මාච, භික්ඛයව, බහුස්සුතස්සබාහුසච්චකථාසුකථා? බහුස්සුයතො, 
භික්ඛයව, බාහුසච්චකථාය කච්ඡමානාය නාභිසජ්ජති න කුප්පති න 
බයාපජ්ජති න පතිත්ථීයති න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච 
පාතුකයරොති.තංකිස්සයහතු? තඤ්හියසො, භික්ඛයව, සුතසම්පදං අත්තනි
සමනුපස්සති, ලභති ච තයතොනිදානං පීතිපායමොජ්ජං. තස්මා බහුස්සුතස්ස
බාහුසච්චකථාසුකථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, චා වයතො චා කථා සුකථා? චා වා, භික්ඛයව, 
චා කථාය කච්ඡමානාය නාභිසජ්ජති න කුප්පති න බයාපජ්ජති න 
පතිත්ථීයතිනයකොපඤ්චයදොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති.තංකිස්ස
යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, චා සම්පදං අත්තනිසමනුපස්සති, ලභති ච
තයතොනිදානංපීතිපායමොජ්ජං. තස්මාචා වයතොචා කථාසුකථා. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤවයතො පඤ්ඤාකථා සුකථා? පඤ්ඤවා, 
භික්ඛයව, පඤ්ඤාකථායකච්ඡමානායනාභිසජ්ජතිනකුප්පතිනබයාපජ්ජති
න පතිත්ථීයති න යකොපඤ්ච යදොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. තං
කිස්ස යහතු? තඤ්හි යසො, භික්ඛයව, පඤ්ඤාසම්පදං අත්තනිසමනුපස්සති
ලභති ච තයතොනිදානං පීතිපායමොජ්ජං. තස්මා පඤ්ඤවයතො පඤ්ඤාකථා
සුකථා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං පුග් ලානං කථා සුකථා
පුග් යලපුග් ලංඋපනිධායා’’ති. සත්තමං. 

8. සාරජ්ජසුත්තං 

158. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සාරජ්ජං
ඔක්කන්යතො [ඔක්කමන්යතො (ක.)] යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

135 

පටුන 

භික්ඛයව, භික්ඛු අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, අප්පස්සුයතො යහොති, 
කුසීයතො යහොති, දුපඤ්යඤො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි, 
ධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුසාරජ්ජංඔක්කන්යතොයහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු විසාරයදො යහොති.
කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, 
බහුස්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, පඤ්ඤවා යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු විසාරයදො යහොතී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. උදායීසුත්තං 

159. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා උදායී මහතියා
ගිහිපරිසාය පරිවුයතො ධම්මං යදයසන්යතොනිසින්යනො යහොති. අද්දසා යඛො
ආයස්මාආනන්යදොආයස්මන්තංඋදායිංමහතියා ගිහිපරිසායපරිවුතංධම්මං
යදයසන්තංනිසින්නං. දිස්වා යයනභ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, උදායී 
මහතියා ගිහිපරිසාය පරිවුයතො ධම්මං යදයසතී’’ති [යදයසන්යතො 
නිසින්යනො’’ති(සයා.)]. 

‘‘නයඛො, ආනන්ද, සුකරංපයරසංධම්මං යදයසතුං.පයරසං, ආනන්ද, 
ධම්මං යදයසන්යතන පඤ්ච ධම්යම අජ්ඣත්තං උපට්ඨායපත්වා පයරසං
ධම්යමො යදයසතබ්යබො. කතයම පඤ්ච? ‘අනුපුබ්බිං කථං [ආනුපුබ්බිකථං
(සී.), අනුපුබ්බිකථං (සයා. පී. ක.)] කයථස්සාමී’ති පයරසං ධම්යමො
යදයසතබ්යබො; ‘පරියායදස්සාවී කථං කයථස්සාමී’ති පයරසං ධම්යමො
යදයසතබ්යබො; ‘අනුද්දයතං පටිච්ච කථං කයථස්සාමී’ති පයරසං ධම්යමො 
යදයසතබ්යබො; ‘න ආමිසන්තයරො කථං කයථස්සාමී’ති පයරසං ධම්යමො
යදයසතබ්යබො; ‘අත්තානඤ්ච පරඤ්ච අනුපහච්ච කථං කයථස්සාමී’ති
පයරසං ධම්යමො යදයසතබ්යබො. න යඛො, ආනන්ද, සුකරං පයරසං ධම්මං
යදයසතුං. පයරසං, ආනන්ද, ධම්මං යදයසන්යතන ඉයම පඤ්ච ධම්යම
අජ්ඣත්තංඋපට්ඨායපත්වාපයරසංධම්යමොයදයසතබ්යබො’’ති.නවමං. 

10. දුප්පටිවියනොදයසුත්තං 

160. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, උප්පන්නා දුප්පටිවියනොදයා. කතයම 
පඤ්ච? උප්පන්යනො රාය ො දුප්පටිවියනොදයයො, උප්පන්යනො යදොයසො 
දුප්පටිවියනොදයයො, උප්පන්යනො යමොයහො දුප්පටිවියනොදයයො, උප්පන්නං 
පටිභානං දුප්පටිවියනොදයං, උප්පන්නං  මිකචිත්තං දුප්පටිවියනොදයං. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චඋප්පන්නාදුප්පටිවියනොදයා’’ති.දසමං. 

සද්ධම්මවග්ය ොපඨයමො. 
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තස්සුද්දානං– 

තයයොසම්මත්තනියාමා, තයයොසද්ධම්මසම්යමොසා; 
දුක්කථායචවසාරජ්ජං, උදායිදුබ්බියනොදයාති. 

(17) 2. ආඝාතවග්ය ො 

1. පඨමආඝාතපටිවිනයසුත්තං 

161. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආඝාතපටිවිනයා යත්ථ භික්ඛුයනො
උප්පන්යනොආඝායතොසබ්බයසොපටිවියනතබ්යබො. කතයමපඤ්ච? යස්මිං, 
භික්ඛයව, පුග් යල ආඝායතො ජායයථ, යමත්තා තස්මිං පුග් යල 
භායවතබ්බා; එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. යස්මිං, 
භික්ඛයව, පුග් යල ආඝායතො ජායයථ, කරුණා තස්මිං පුග් යල
භායවතබ්බා; එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. යස්මිං, 
භික්ඛයව, පුග් යල ආඝායතො ජායයථ, උයපක්ඛා තස්මිං පුග් යල
භායවතබ්බා; එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. යස්මිං, 
භික්ඛයව, පුග් යලආඝායතොජායයථ, අසතිඅමනසිකායරොතස්මිංපුග් යල
ආපජ්ජිතබ්යබො; එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. යස්මිං, 
භික්ඛයව, පුග් යල ආඝායතො ජායයථ, කම්මස්සකතා තස්මිං පුග් යල
අධිට්ඨාතබ්බා – ‘කම්මස්සයකො අයමායස්මා කම්මදායායදො කම්මයයොනි
කම්මබන්ධුකම්මප්පටිසරයණො, යං කම්මංකරිස්සතිකලයාණංවාපාපකං
වා තස්ස දායායදො භවිස්සතී’ති; එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො
පටිවියනතබ්යබො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ 
භික්ඛුයනොඋප්පන්යනොආඝායතොසබ්බයසොපටිවියනතබ්යබො’’ති.පඨමං. 

2. දුතියආඝාතපටිවිනයසුත්තං 

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

‘‘පඤ්චියම, ආවුයසො, ආඝාතපටිවිනයා යත්ථ භික්ඛුයනො උප්පන්යනො
ආඝායතොසබ්බයසොපටිවියනතබ්යබො.කතයමපඤ්ච? ඉධාවුයසො, එකච්යචො 
පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො යහොති පරිසුද්ධවචීසමාචායරො; 
එවරූයපපි, ආවුයසො, පුග් යලආඝායතොපටිවියනතබ්යබො.ඉධපනාවුයසො, 
එකච්යචො පුග් යලො අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො යහොති
පරිසුද්ධකායසමාචායරො; එවරූයපපි, ආවුයසො, පුග් යල ආඝායතො 
පටිවියනතබ්යබො. ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචො පුග් යලො
අපරිසුද්ධකායසමාචායරොයහොති අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො, ලභතිචකායලන
කාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං; එවරූයපපි, ආවුයසො, පුග් යල
ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචො පුග් යලො 
අපරිසුද්ධකායසමාචායරො යහොති අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො, න ච ලභති
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කායලන කාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං; එවරූයපපි, ආවුයසො, 
පුග් යලආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචො පුග් යලො
පරිසුද්ධකායසමාචායරො පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, ලභතිචකායලනවාකාලං
යචතයසොවිවරංයචතයසොපසාදං; එවරූයපපි, ආවුයසො, පුග් යලආඝායතො
පටිවියනතබ්යබො. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො 
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, කථං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො? 
යසයයථාපි, ආවුයසො, භික්ඛුපංසුකූලියකොරථියායනන්තකංදිස්වාවායමන
පායදනනිග් ණ්හිත්වා දක්ඛියණනපායදනපත්ථරිත්වා [විත්ථායරත්වා(සී.
පී.)], යයො තත්ථ සායරො තං පරිපායතත්වා ආදාය පක්කයමයය; එවයමවං
ඛ්වාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, යාස්ස අපරිසුද්ධකායසමාචාරතා න සාස්ස තස්මිං
සමයයමනසිකාතබ්බා, යා චඛ්වාස්සපරිසුද්ධවචීසමාචාරතාසාස්සතස්මිං
සමයයමනසි කාතබ්බා.එවංතස්මිංපුග් යලආඝායතොපටිවියනතබ්යබො. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො 
පරිසුද්ධකායසමාචායරො, කථංතස්මිංපුග් යලආඝායතොපටිවියනතබ්යබො? 
යසයයථාපි, ආවුයසො, යපොක්ඛරණීයසවාලපණකපරියයොනද්ධා.අථපුරියසො
ආ ච්යඡයයඝම්මාභිතත්යතො ඝම්මපයරයතොකිලන්යතොතසියතොපිපාසියතො.
යසො තං යපොක්ඛරණිං ඔ ායහත්වා උයභොහි හත්යථහි ඉතිචිති ච
යසවාලපණකං අපවියූහිත්වා අඤ්ජලිනා පිවිත්වා පක්කයමයය. එවයමවං
යඛො, ආවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො 
පරිසුද්ධකායසමාචායරො, යාස්ස අපරිසුද්ධවචීසමාචාරතා න සාස්ස තස්මිං
සමයය මනසි කාතබ්බා, යා ච ඛ්වාස්ස පරිසුද්ධකායසමාචාරතා සාස්ස
තස්මිං සමයය මනසි කාතබ්බා. එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො
පටිවියනතබ්යබො. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො 
අපරිසුද්ධවචීසමාචායරොලභතිච කායලනකාලංයචතයසොවිවරංයචතයසො 
පසාදං, කථං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො? යසයයථාපි, 
ආවුයසො, පරිත්තං ය ොපයද [ය ොපදයක (සී. සයා.)] උදකං. අථ පුරියසො
ආ ච්යඡයය ඝම්මාභිතත්යතොඝම්මපයරයතොකිලන්යතොතසියතොපිපාසියතො.
තස්සඑවමස්ස–‘ඉදංයඛො පරිත්තංය ොපයදඋදකං.සචාහංඅඤ්ජලිනාවා
පිවිස්සාමිභාජයනනවායඛොයභස්සාමිපිතං යලොයළස්සාමිපිතංඅයපයයම්පි
තං කරිස්සාමි. යංනූනාහං චතුක්කුණ්ඩියකො [චතුගුණ්ඩියකො (සී.), 
චතුකුණ්ඩියකො (සයා. කං. පී.), චතුයකොණ්ඩියකො (දී. නි. 3.7)] නිපතිත්වා
ය ොපීතකං පිවිත්වා පක්කයමය්ය’න්ති. යසො චතුක්කුණ්ඩියකො නිපතිත්වා
ය ොපීතකං පිවිත්වා පක්කයමයය. එවයමවං යඛො, ආවුයසො, ය්වායං
පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො ලභති ච
කායලන කාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං, යාස්ස
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අපරිසුද්ධකායසමාචාරතානසාස්ස තස්මිංසමයයමනසිකාතබ්බා; යාපිස්ස
අපරිසුද්ධවචීසමාචාරතානසාපිස්සතස්මිං සමයයමනසිකාතබ්බා.යඤ්ච
යඛො යසො ලභති කායලන කාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං, 
තයමවස්ස [තයදවස්ස (සී. සයා.)] තස්මිං සමයය මනසි කාතබ්බං. එවං
තස්මිංපුග් යලආඝායතො පටිවියනතබ්යබො. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො
අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො න ච ලභති කායලන කාලං යචතයසො විවරං
යචතයසො පසාදං, කථං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො? 
යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරියසො ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො
අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො.තස්සපුරයතොපිස්ස දූයර  ායමොපච්ඡයතොපිස්ස
දූයර  ායමො. යසො න ලයභයය සප්පායානි යභොජනානි, න ලයභයය 
සප්පායානි යභසජ්ජානි, න ලයභයය පතිරූපං උපට්ඨාකං, න ලයභයය
 ාමන්තනායකං. තයමනං අඤ්ඤතයරො පුරියසො පස්යසයය
අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො. යසො තස්මිං පුරියස කාරුඤ්ඤංයයව
උපට්ඨායපයය, අනුද්දයංයයව උපට්ඨායපයය, අනුකම්පංයයව 
උපට්ඨායපයය – ‘අයහො වතායං පුරියසො ලයභයය සප්පායානි යභොජනානි, 
ලයභයය සප්පායානි යභසජ්ජානි, ලයභයය පතිරූපං උපට්ඨාකං, ලයභයය
 ාමන්තනායකං! තං කිස්ස යහතු? මායං [අයං (ක.)] පුරියසො ඉයධව 
අනයබයසනං ආපජ්ජී’ති [ආපජ්යජයය (ක.)]! එවයමවං යඛො, ආවුයසො, 
ය්වායං පුග් යලො අපරිසුද්ධකායසමාචායරො අපරිසුද්ධවචීසමාචායරො න ච
ලභති කායලන කාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං, එවරූයපපි 
[එවරූයප (පී.)], ආවුයසො, පුග් යල කාරුඤ්ඤංයයව උපට්ඨායපතබ්බං
අනුද්දයායයවඋපට්ඨායපතබ්බා අනුකම්පායයවඋපට්ඨායපතබ්බා–‘අයහො
වත අයමායස්මා කායදුච්චරිතං පහායකායසුචරිතං භායවයය, වචීදුච්චරිතං
පහායවචීසුචරිතංභායවයය, මයනොදුච්චරිතංපහායමයනොසුචරිතං භායවයය! 
තං කිස්ස යහතු? මායං ආයස්මා [අයමායස්මා (ක.)] කායස්ස යභදා පරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජී’ති [උපපජ්ජතීති (ක.)]! 
එවං තස්මිංපුග් යලආඝායතොපටිවියනතබ්යබො. 

‘‘තත්රාවුයසො, ය්වායං පුග් යලො පරිසුද්ධකායසමාචායරො
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො ලභතිචකායලනකාලං යචතයසො විවරං යචතයසො 
පසාදං, කථං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො පටිවියනතබ්යබො? යසයයථාපි, 
ආවුයසො, යපොක්ඛරණී අච්යඡොදකා සායතොදකා සීයතොදකා [අච්යඡොදිකා
සායතොදිකා සීයතොදිකා (සී.)] යසතකා [යසයතොදකා (ක.)] සුපතිත්ථා
රමණීයා නානාරුක්යඛහි සඤ්ඡන්නා. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය
ඝම්මාභිතත්යතො ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො. යසො තං
යපොක්ඛරණිංඔ ායහත්වා න්හාත්වාචපිවිත්වාචපච්චුත්තරිත්වාතත්යථව
රුක්ඛච්ඡායායනිසීයදයයවා නිපජ්යජයයවා. 
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එවයමවං යඛො, ආවුයසො, ය්වායං පුග් යලො පරිසුද්ධකායසමාචායරො 
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො ලභතිචකායලනකාලං යචතයසො විවරං යචතයසො
පසාදං, යාපිස්ස පරිසුද්ධකායසමාචාරතා සාපිස්ස තස්මිං සමයය මනසි
කාතබ්බා; යාපිස්ස පරිසුද්ධවචීසමාචාරතා සාපිස්ස තස්මිං සමයය මනසි
කාතබ්බා; යම්පි ලභති කායලනකාලං යචතයසො විවරං යචතයසො පසාදං, 
තම්පිස්ස තස්මිං සමයය මනසි කාතබ්බං. එවං තස්මිං පුග් යල ආඝායතො
පටිවියනතබ්යබො. සමන්තපාසාදිකං, ආවුයසො, පුග් ලං ආ ම්ම චිත්තං
පසීදති. 

‘‘ඉයම යඛො, ආවුයසො, පඤ්ච ආඝාතපටිවිනයා, යත්ථ භික්ඛුයනො 
උප්පන්යනොආඝායතොසබ්බයසොපටිවියනතබ්යබො’’ති.දුතියං. 

3. සාකච්ඡසුත්තං 

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

[අ.නි.5.65-66] ‘‘පඤ්චහාවුයසො, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅලං
සාකච්යඡොසබ්රහ්මචාරීනං. කතයමහිපඤ්චහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුඅත්තනාච
සීලසම්පන්යනො යහොති, සීලසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා
යහොති; අත්තනාචසමාධිසම්පන්යනො යහොති, සමාධිසම්පදාකථායචආ තං
පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, 
පඤ්ඤාසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච
විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං
බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති.
ඉයමහි යඛො, ආවුයසො, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අලං
සාකච්යඡොසබ්රහ්මචාරීන’’න්ති.තතියං. 

4. සාජීවසුත්තං 

164. [අ. නි. 5.65] තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි…යප.… ‘‘පඤ්චහි, ආවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
අලංසාජීයවොසබ්රහ්මචාරීනං.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුඅත්තනා
ච සීලසම්පන්යනො යහොති, සීලසම්පදාකථාය චආ තං පඤ්හං බයාකත්තා
යහොති; අත්තනාචසමාධිසම්පන්යනොයහොති, සමාධිසම්පදාකථායචආ තං 
පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති, 
පඤ්ඤාසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච
විමුත්තිසම්පන්යනො යහොති, විමුත්තිසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං
බයාකත්තා යහොති; අත්තනා ච විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්යනො යහොති, 
විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පදාකථාය ච ආ තං පඤ්හං බයාකත්තා යහොති.
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ඉයමහියඛො, ආවුයසො, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅලංසාජීයවො 
සබ්රහ්මචාරීන’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පඤ්හපුච්ඡාසුත්තං 

165. තත්රයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූආමන්යතසි…යප.… ‘‘යයො
හි යකොචි, ආවුයසො, පරං පඤ්හං පුච්ඡති, සබ්යබො යසො පඤ්චහි ඨායනහි, 
එයතසං වා අඤ්ඤතයරන. කතයමහි පඤ්චහි? මන්දත්තා යමොමූහත්තා 
[යමොමුහත්තා (සී.)] පරං පඤ්හං පුච්ඡති, පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො පරං
පඤ්හංපුච්ඡති, පරිභවංපරං පඤ්හංපුච්ඡති, අඤ්ඤාතුකායමොපරංපඤ්හං 
පුච්ඡති, අථවාපයනවංචිත්යතො [අථවාපකුප්පන්යතො(සී. පී.)] පරංපඤ්හං
පුච්ඡති – ‘සයච යම පඤ්හං පුට්යඨො සම්මයදව බයාකරිස්සති ඉච්යචතං
කුසලං, යනො යච [යනො ච (සයා.)] යම පඤ්හං පුට්යඨො සම්මයදව
බයාකරිස්සතිඅහමස්සසම්මයදවබයාකරිස්සාමී’ති.යයො හියකොචි, ආවුයසො, 
පරං පඤ්හං පුච්ඡති, සබ්යබො යසො ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි, එයතසං වා
අඤ්ඤතයරන. අහං යඛො පනාවුයසො, එවංචිත්යතො පරං පඤ්හං පුච්ඡාමි –
‘සයචයමපඤ්හංපුට්යඨොසම්මයදවබයාකරිස්සති ඉච්යචතංකුසලං, යනො
යච යම පඤ්හං පුට්යඨො සම්මයදව බයාකරිස්සති, අහමස්ස සම්මයදව
බයාකරිස්සාමී’’ති.පඤ්චමං. 

6. නියරොධසුත්තං 

166. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි…යප.… 
‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛුසීලසම්පන්යනොසමාධිසම්පන්යනොපඤ්ඤාසම්පන්යනො 
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි වුට්ඨයහයයාපි [සමාපජ්යජයයපි
වුට්ඨයහයයපි (සී. සයා. කං. පී.)] – අත්යථතං ඨානං. යනො යච දිට්යඨව
ධම්යම අඤ්ඤං ආරායධයය, අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං 
[කබළිංකාරාහාරභක්ඛානං (සී. සයා. කං. පී.)] යදවානං සහබයතං
අඤ්ඤතරං මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං 
සමාපජ්යජයයාපිවුට්ඨයහයයාපි–අත්යථතංඨාන’’න්ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – 
‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අනවකායසො යං යසො භික්ඛු
අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං
මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි–නත්යථතංඨාන’’න්ති. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනො
පඤ්ඤාසම්පන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි – අත්යථතං ඨානං. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං 
ආරායධයය, අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං
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පටුන 

අඤ්ඤතරං මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපජ්යජයයාපිවුට්ඨයහයයාපි–අත්යථතං ඨාන’’න්ති. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – 
‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අනවකායසො යං යසො භික්ඛු 
අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං
මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි–නත්යථතංඨාන’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘යාවතතියකම්පි 
[යාවතතියම්පි(සී.සයා.පී.)] යඛොයම ආයස්මාඋදායීපටික්යකොසති, නච
යම යකොචි භික්ඛු අනුයමොදති. යංනූනාහං යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛුසීලසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනොපඤ්ඤාසම්පන්යනො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි වුට්ඨයහයයාපි – අත්යථතං
ඨානං. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං ආරායධයය, අතික්කම්යමව
කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං මයනොමයංකායං
උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි වුට්ඨයහයයාපි –
අත්යථතංඨාන’’න්ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – 
‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අනවකායසො යං යසො භික්ඛු
අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං
මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි–නත්යථතංඨාන’’න්ති. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ 
ආමන්යතසි – ‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු සීලසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනො
පඤ්ඤාසම්පන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි – අත්යථතං ඨානං. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං
ආරායධයය, අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං
අඤ්ඤතරං මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං
සමාපජ්යජයයාපිවුට්ඨයහයයාපි–අත්යථතංඨාන’’න්ති. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මා උදායී ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං එතදයවොච – 
‘‘අට්ඨානං යඛො එතං, ආවුයසො සාරිපුත්ත, අනවකායසො යං යසො භික්ඛු
අතික්කම්යමව කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං
මයනොමයං කායං උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි
වුට්ඨයහයයාපි–නත්යථතංඨාන’’න්ති. 
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අථයඛොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සඑතදයහොසි–‘‘භ වයතොපියඛොයම 
සම්මුඛාආයස්මාඋදායීයාවතතියකංපටික්යකොසති, නචයමයකොචිභික්ඛු
අනුයමොදති. යංනූනාහංතුණ්හී අස්ස’’න්ති. අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතො
තුණ්හීඅයහොසි. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං උදායිං ආමන්යතසි – ‘‘කං පන ත්වං, 
උදායි, මයනොමයංකායංපච්යචසී’’ති? ‘‘යයයත, භන්යත, යදවාඅරූපියනො 
සඤ්ඤාමයා’’ති. ‘‘කිං නු යඛො තුය්හං, උදායි, බාලස්ස අබයත්තස්ස
භණියතන! ත්වම්පි නාම භණිතබ්බං මඤ්ඤසී’’ති! අථ යඛො භ වා
ආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි– ‘‘අත්ථිනාම, ආනන්ද, යථරංභික්ඛුං
වියහසියමානං අජ්ඣුයපක්ඛිස්සථ. න හි නාම, ආනන්ද, කාරුඤ්ඤම්පි
භවිස්සති යථරම්හි [බයත්තම්හි (සයා. කං. ක.)] භික්ඛුම්හි 
වියහසියමානම්හී’’ති. 

අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
සීලසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො
සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි වුට්ඨයහයයාපි – අත්යථතං
ඨානං. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤං ආරායධයය, අතික්කම්යමව
කබළීකාරාහාරභක්ඛානං යදවානං සහබයතං අඤ්ඤතරං මයනොමයංකායං
උපපන්යනො සඤ්ඤායවදයිතනියරොධං සමාපජ්යජයයාපි වුට්ඨයහයයාපි –
අත්යථතං ඨාන’’න්ති. ඉදමයවොච භ වා. ඉදං වත්වාන සු යතො 
උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ යඛොආයස්මාආනන්යදොඅචිරපක්කන්තස්ස භ වයතොයයනායස්මා
උපවායණො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං උපවාණං
එතදයවොච – ‘‘ඉධාවුයසො උපවාණ, අඤ්යඤ යථයර භික්ඛූ වියහයසන්ති.
මයං යතන න මුච්චාම. අනච්ඡරියං යඛො, පයනතං ආවුයසො උපවාණ, යං
භ වාසායන්හසමයංපටිසල්ලානාවුට්ඨියතොඑතයදවආරබ්භ උදාහයරයය
යථා ආයස්මන්තංයයයවත්ථ උපවාණං පටිභායසයය. ඉදායනව අම්හාකං
සාරජ්ජං ඔක්කන්ත’’න්ති. අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨියතො යයන උපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා ආයස්මන්තං උපවාණං
එතදයවොච– 

‘‘කතීහි නු යඛො, උපවාණ, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු 
සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච යහොති මනායපො ච  රු ච භාවනීයයො චා’’ති? 
‘‘පඤ්චහි, භන්යත, ධම්යමහිසමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
පියයොචයහොතිමනායපොච රුච භාවනීයයොච.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධ, 
භන්යත, යථයරො භික්ඛු සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය සික්ඛති
සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; 
කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
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සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයනල ලාය [අයනල ළාය (සයා. කං.)] 
අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී; 
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, 
භන්යත, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
පියයොචයහොතිමනායපොච රුච භාවනීයයොචා’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, උපවාණ! ඉයමහි යඛො, උපවාණ, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො යථයරො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං පියයො ච යහොති මනායපො ච
 රු චභාවනීයයොච.ඉයමයච, උපවාණ, පඤ්චධම්මායථරස්සභික්ඛුයනො
න සංවිජ්යජයයං, තං සබ්රහ්මචාරී න සක්කයරයයං න  රුං කයරයයං න
මායනයයංනපූයජයයං ඛණ්ඩිච්යචනපාලිච්යචනවලිත්තචතාය.යස්මා ච
යඛො, උපවාණ, ඉයමපඤ්චධම්මා යථරස්සභික්ඛුයනොසංවිජ්ජන්ති, තස්මා
තං සබ්රහ්මචාරී සක්කයරොන්ති  රුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්තී’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. යචොදනාසුත්තං 

167. තත්රයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘යචොදයකන, 
ආවුයසො, භික්ඛුනා පරං යචොයදතුකායමන පඤ්ච ධම්යම අජ්ඣත්තං 
උපට්ඨායපත්වාපයරොයචොයදතබ්යබො’’. 

‘‘කතයමපඤ්ච? කායලනවක්ඛාමි, යනොඅකායලන; භූයතනවක්ඛාමි, 
යනො අභූයතන; සණ්යහන වක්ඛාමි, යනො ඵරුයසන; අත්ථසංහියතන
වක්ඛාමි, යනොඅනත්ථසංහියතන; යමත්තචිත්යතො [යමත්තචිත්යතන(සී.පී.
ක.)චූළව.400 පස්සිතබ්බං] වක්ඛාමි, යනොයදොසන්තයරො [යදොසන්තයරන
(සී. පී. ක.)]. යචොදයකන, ආවුයසො, භික්ඛුනා පරං යචොයදතුකායමන ඉයම
පඤ්චධම්යම අජ්ඣත්තංඋපට්ඨායපත්වාපයරොයචොයදතබ්යබො. 

‘‘ඉධාහං, ආවුයසො, එකච්චං පුග් ලං පස්සාමි අකායලන යචොදියමානං
යනො කායලන කුපිතං, අභූයතන යචොදියමානං යනො භූයතන කුපිතං, 
ඵරුයසන යචොදියමානං යනො සණ්යහන කුපිතං, අනත්ථසංහියතන
යචොදියමානං යනො අත්ථසංහියතන කුපිතං, යදොසන්තයරන යචොදියමානං
යනොයමත්තචිත්යතනකුපිතං. 

‘‘අධම්මචුදිතස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනොපඤ්චහාකායරහි අවිප්පටිසායරො
උපදහාතබ්යබො [උපදහිතබ්යබො (සී.සයා.පී.)] – ‘අකායලනායස්මාචුදියතො
යනො කායලන, අලං යත අවිප්පටිසාරාය; අභූයතනායස්මා චුදියතො යනො
භූයතන, අලංයතඅවිප්පටිසාරාය; ඵරුයසනායස්මාචුදියතොයනොසණ්යහන, 
අලං යත අවිප්පටිසාරාය; අනත්ථසංහියතනායස්මා චුදියතො යනො
අත්ථසංහියතන, අලං යත අවිප්පටිසාරාය; යදොසන්තයරනායස්මා චුදියතො
යනො යමත්තචිත්යතන, අලං යත අවිප්පටිසාරායා’ති. අධම්මචුදිතස්ස, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

144 

පටුන 

ආවුයසො, භික්ඛුයනො ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි අවිප්පටිසායරො 
උපදහාතබ්යබො. 

‘‘අධම්මයචොදකස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනොපඤ්චහාකායරහිවිප්පටිසායරො 
උපදහාතබ්යබො – ‘අකායලන යත, ආවුයසො, යචොදියතො [චුදියතො (සී. සයා. 
පී.)] යනො කායලන, අලං යත විප්පටිසාරාය; අභූයතන යත, ආවුයසො, 
යචොදියතො යනො භූයතන, අලං යත විප්පටිසාරාය; ඵරුයසන යත, ආවුයසො, 
යචොදියතොයනොසණ්යහන, අලංයතවිප්පටිසාරාය; අනත්ථසංහියතනයත, 
ආවුයසො, යචොදියතො යනො අත්ථසංහියතන, අලං යත විප්පටිසාරාය; 
යදොසන්තයරන යත, ආවුයසො, යචොදියතො යනො යමත්තචිත්යතන, අලං යත
විප්පටිසාරායා’ති. අධම්මයචොදකස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනො ඉයමහි
පඤ්චහාකායරහි විප්පටිසායරො උපදහාතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? යථා න
අඤ්යඤොපිභික්ඛු අභූයතනයචොයදතබ්බං මඤ්යඤයයාති. 

‘‘ඉධ පනාහං, ආවුයසො, එකච්චං පුග් ලං පස්සාමි කායලන
යචොදියමානං යනොඅකායලනකුපිතං, භූයතනයචොදියමානංයනොඅභූයතන
කුපිතං, සණ්යහන යචොදියමානං යනො ඵරුයසන කුපිතං, අත්ථසංහියතන
යචොදියමානංයනොඅනත්ථසංහියතනකුපිතං, යමත්තචිත්යතනයචොදියමානං 
යනොයදොසන්තයරනකුපිතං. 

‘‘ධම්මචුදිතස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනො පඤ්චහාකායරහි විප්පටිසායරො 
උපදහාතබ්යබො – ‘කායලනායස්මා චුදියතො යනො අකායලන, අලං යත
විප්පටිසාරාය; භූයතනායස්මා චුදියතො යනො අභූයතන, අලං යත
විප්පටිසාරාය; සණ්යහනායස්මා චුදියතො යනො ඵරුයසන, අලං යත 
විප්පටිසාරාය; අත්ථසංහියතනායස්මාචුදියතොයනොඅනත්ථසංහියතන, අලං
යත විප්පටිසාරාය; යමත්තචිත්යතනායස්මා චුදියතො යනො යදොසන්තයරන, 
අලං යත විප්පටිසාරායා’ති. ධම්මචුදිතස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනො ඉයමහි 
පඤ්චහාකායරහිවිප්පටිසායරොඋපදහාතබ්යබො. 

‘‘ධම්මයචොදකස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනොපඤ්චහාකායරහිඅවිප්පටිසායරො 
උපදහාතබ්යබො–‘කායලනයත, ආවුයසො, යචොදියතොයනොඅකායලන, අලං 
යත අවිප්පටිසාරාය; භූයතනයත, ආවුයසො, යචොදියතොයනොඅභූයතන, අලං
යත අවිප්පටිසාරාය; සණ්යහන යත, ආවුයසො, යචොදියතො යනො ඵරුයසන, 
අලං යත අවිප්පටිසාරාය; අත්ථසංහියතන යත, ආවුයසො, යචොදියතො යනො
අනත්ථසංහියතන, අලංයතඅවිප්පටිසාරාය; යමත්තචිත්යතනයත, ආවුයසො, 
යචොදියතො යනො යදොසන්තයරන, අලං යත අවිප්පටිසාරායා’ති. 
ධම්මයචොදකස්ස, ආවුයසො, භික්ඛුයනො ඉයමහි පඤ්චහාකායරහි
අවිප්පටිසායරො උපදහාතබ්යබො. තං කිස්ස යහතු? යථා අඤ්යඤොපි භික්ඛු
භූයතනයචොදිතබ්බං මඤ්යඤයයාති. 
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‘‘චුදියතන, ආවුයසො, පුග් යලනද්වීසුධම්යමසුපතිට්ඨාතබ්බං– සච්යච
ච, අකුප්යපච.මංයචපි [පඤ්චහි (සයා.ක.)], ආවුයසො, පයරයචොයදයයං
කායලනවාඅකායලනවාභූයතනවාඅභූයතනවාසණ්යහනවාඵරුයසන
වා අත්ථසංහියතන වා අනත්ථසංහියතන වා යමත්තචිත්තා 
[යමත්තචිත්යතන (සී. පී. ක.) ම. නි. 1.227 පස්සිතබ්බං] වා යදොසන්තරා 
[යදොසන්තයරන(සී.පී.ක.)] වා, අහම්පිද්වීසුයයවධම්යමසු පතිට්ඨයහයයං
– සච්යච ච, අකුප්යප ච. සයච ජායනයයං – ‘අත්යථයසො මයි ධම්යමො’ති, 
‘අත්ථී’තිනංවයදයයං–‘සංවිජ්ජයතයසොමයිධම්යමො’ති.සයචජායනයයං–
‘නත්යථයසො මයි ධම්යමො’ති, ‘නත්ථී’තිනං වයදයයං – ‘යනයසො ධම්යමො
මයිසංවිජ්ජතී’ති. 

‘‘එවම්පි යඛො යත [එවම්පි යඛො (ක.)], සාරිපුත්ත, වුච්චමානා අථ ච
පනියධකච්යචයමොඝපුරිසානපදක්ඛිණං  ණ්හන්තී’’ති. 

‘‘යය යත, භන්යත, පුග් ලා අස්සද්ධා ජීවිකත්ථාන සද්ධා අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජිතාසඨාමායාවියනොයකතබියනො [යකටුභියනො (සී.සයා.
කං. පී.)] උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා විකිණ්ණවාචා ඉන්ද්රියයසු
අගුත්තද්වාරායභොජයනඅමත්තඤ්ඤුයනොජා රියං අනනුයුත්තාසාමඤ්යඤ
අනයපක්ඛවන්යතොසික්ඛායනතිබ්බ ාරවාබාහුලිකාසාථලිකා ඔක්කමයන
පුබ්බඞ් මා පවියවයක නික්ඛිත්තධුරා කුසීතා හීනවීරියා මුට්ඨස්සතියනො 
අසම්පජානාඅසමාහිතාවිබ්භන්තචිත්තාදුප්පඤ්ඤාඑළමූ ා, යතමයාඑවං
වුච්චමානා නපදක්ඛිණං ණ්හන්ති. 

‘‘යය පන යත, භන්යත, කුලපුත්තා සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිතාඅසඨාඅමායාවියනොඅයකතබියනොඅනුද්ධතාඅනුන්නළාඅචපලා 
අමුඛරා අවිකිණ්ණවාචාඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරායභොජයනමත්තඤ්ඤුයනො
ජා රියං අනුයුත්තා සාමඤ්යඤ අයපක්ඛවන්යතො සික්ඛායතිබ්බ ාරවාන 
බාහුලිකා න සාථලිකා ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා පවියවයක පුබ්බඞ් මා
ආරද්ධවීරියා පහිතත්තා උපට්ඨිතස්සතියනො සම්පජානා සමාහිතා
එකග් චිත්තා පඤ්ඤවන්යතො අයනළමූ ා, යත මයා එවං වුච්චමානා
පදක්ඛිණං ණ්හන්තීති. 

‘‘යයයත, සාරිපුත්ත, පුග් ලාඅස්සද්ධාජීවිකත්ථානසද්ධා අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජිතාසඨාමායාවියනොයකතබියනොඋද්ධතාඋන්නළාචපලා
මුඛරා විකිණ්ණවාචාඉන්ද්රියයසුඅගුත්තද්වාරායභොජයනඅමත්තඤ්ඤුයනො
ජා රියං අනනුයුත්තා සාමඤ්යඤ අනයපක්ඛවන්යතො සික්ඛාය න
තිබ්බ ාරවා බාහුලිකා සාථලිකා ඔක්කමයන පුබ්බඞ් මා පවියවයක
නික්ඛිත්තධුරා කුසීතා හීනවීරියා මුට්ඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා
විබ්භන්තචිත්තාදුප්පඤ්ඤාඑළමූ ා, තිට්ඨන්තුයත. 
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‘‘යය පන, යත සාරිපුත්ත, කුලපුත්තා සද්ධා අ ාරස්මා අන ාරියං 
පබ්බජිතාඅසඨාඅමායාවියනොඅයකතබියනොඅනුද්ධතාඅනුන්නළාඅචපලා
අමුඛරා අවිකිණ්ණවාචා ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරායභොජයනමත්තඤ්ඤුයනො
ජා රියං අනුයුත්තා සාමඤ්යඤ අයපක්ඛවන්යතො සික්ඛායතිබ්බ ාරවාන
බාහුලිකා න සාථලිකා ඔක්කමයන නික්ඛිත්තධුරා පවියවයක පුබ්බඞ් මා
ආරද්ධවීරියා පහිතත්තා උපට්ඨිතස්සතියනො සම්පජානා සමාහිතා 
එකග් චිත්තාපඤ්ඤවන්යතොඅයනළමූ ා, යතත්වං, සාරිපුත්ත, වයදයයාසි. 
ඔවද, සාරිපුත්ත, සබ්රහ්මචාරී; අනුසාස, සාරිපුත්ත, සබ්රහ්මචාරී–‘අසද්ධම්මා
වුට්ඨායපත්වා සද්ධම්යම පතිට්ඨායපස්සාමි සබ්රහ්මචාරී’ති. එවඤ්හි යත, 
සාරිපුත්ත, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. සත්තමං. 

8. සීලසුත්තං 

168. තත්රයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘දුස්සීලස්ස, 
ආවුයසො, සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි
අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, ආවුයසො, රුක්යඛො
සාඛාපලාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි 
…යප.…යඵග්ගුපි…සායරොපින පාරිපූරිං ච්ඡති.එවයමවංයඛො, ආවුයසො, 
දුස්සීලස්සසීලවිපන්නස්සහතූපනියසොයහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි 
අසති සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස 
හතූපනිසංයහොතිවිමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘සීලවයතො, ආවුයසො, සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති 
සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නංයහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයනසති
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, ආවුයසො, 
රුක්යඛො, සාඛාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, 
තයචොපි…යප.… යඵග්ගුපි… සායරොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, 
ආවුයසො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්නංයහොතියථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයනසති 
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති [අ. නි. 5.168; 6.50; 
7.65]. අට්ඨමං. 
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9. ඛිප්පනිසන්තිසුත්තං 

169. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථංසාරණීයං [සාරාණීයං(සී.සයා.කං.පී.)] වීතිසායරත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තංඑතදයවොච– 

‘‘කිත්තාවතානුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුඛිප්පනිසන්තිච යහොති, 
කුසයලසු ධම්යමසු සුග් හිතග් ාහී ච, බහුඤ්ච  ණ්හාති,  හිතඤ්චස්ස 
නප්පමුස්සතී’’ති? ‘‘ආයස්මා යඛො ආනන්යදො බහුස්සුයතො. පටිභාතු
ආයස්මන්තංයයව ආනන්ද’’න්ති. ‘‘යතනහාවුයසො සාරිපුත්ත, සුණාහි, 
සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා
සාරිපුත්යතො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසි. ආයස්මා ආනන්යදො
එතදයවොච– 

‘‘ඉධාවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුඅත්ථකුසයලොචයහොති, ධම්මකුසයලොච, 
බයඤ්ජනකුසයලොච, නිරුත්තිකුසයලොච, පුබ්බාපරකුසයලොච. එත්තාවතා
යඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුඛිප්පනිසන්තිච යහොතිකුසයලසුධම්යමසු, 
සුග් හිතග් ාහී ච, බහුඤ්ච  ණ්හාති,  හිතඤ්චස්ස නප්පමුස්සතී’’ති.
‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො! අබ්භුතං, ආවුයසො!! යාව සුභාසිතං චිදං ආයස්මතා
ආනන්යදන. ඉයමහි ච මයං පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා තංආයස්මන්තං
ආනන්දං ධායරම – ‘ආයස්මා ආනන්යදො අත්ථකුසයලො ධම්මකුසයලො
බයඤ්ජනකුසයලොනිරුත්තිකුසයලො පුබ්බාපරකුසයලො’’’ති.නවමං. 

10. භද්දජිසුත්තං 

170. එකං සමයං ආයස්මා ආනන්යදො යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම. අථ යඛො ආයස්මා භද්දජි යයනායස්මා ආනන්යදො 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොආයස්මන්තං භද්දජිංආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච–‘‘කිං
නු යඛො, ආවුයසො භද්දජි, දස්සනානං අග් ං, කිං සවනානං අග් ං, කිං
සුඛානංඅග් ං, කිංසඤ්ඤානංඅග් ං, කිංභවානං අග් ’’න්ති? 

‘‘අත්ථාවුයසො, බ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී, 
යයොතංබ්රහ්මානංපස්සති, ඉදං දස්සනානංඅග් ං.අත්ථාවුයසො, ආභස්සරා 
නාම යදවා සුයඛන අභිසන්නා පරිසන්නා. යත කදාචි කරහචි උදානං
උදායනන්ති – ‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’න්ති! යයො තං සද්දං සුණාති, ඉදං
සවනානං අග් ං. අත්ථාවුයසො, සුභකිණ්හා නාම යදවා. යත සන්තංයයව
තුසිතා සුඛං පටියවයදන්ති, ඉදං සුඛානං අග් ං. අත්ථාවුයසො, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ා යදවා, ඉදං සඤ්ඤානං අග් ං. අත්ථාවුයසො, 
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යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනූප ායදවා, ඉදංභවානංඅග් ’’න්ති.‘‘සයමති
යඛොඉදංආයස්මයතො භද්දජිස්ස, යදිදංබහුනාජයනනා’’ති? 

‘‘ආයස්මා යඛො, ආනන්යදො, බහුස්සුයතො. පටිභාතු ආයස්මන්තංයයව
ආනන්ද’’න්ති. ‘‘යතනහාවුයසො භද්දජි, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා භද්දජි ආයස්මයතො
ආනන්දස්ස පච්චස්යසොසි.ආයස්මාආනන්යදොඑතදයවොච– 

‘‘යථා පස්සයතොයඛො, ආවුයසො, අනන්තරාආසවානං ඛයයොයහොති, ඉදං
දස්සනානං අග් ං. යථා සුණයතො අනන්තරාආසවානං ඛයයො යහොති, ඉදං
සවනානං අග් ං. යථා සුඛිතස්ස අනන්තරා ආසවානං ඛයයො යහොති, ඉදං
සුඛානං අග් ං. යථා සඤ්ඤිස්ස අනන්තරා ආසවානං ඛයයො යහොති, ඉදං
සඤ්ඤානං අග් ං. යථා භූතස්ස අනන්තරා ආසවානං ඛයයො යහොති, ඉදං
භවානංඅග් ’’න්ති.දසමං. 

ආඝාතවග්ය ො දුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවආඝාතවිනයා, සාකච්ඡාසාජීවයතොපඤ්හං; 
පුච්ඡානියරොයධොයචොදනා, සීලංනිසන්තිභද්දජීති. 

(18) 3. උපාසකවග්ය ො 

1. සාරජ්ජසුත්තං 

171. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – 
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො සාරජ්ජං 
ඔක්කන්යතො යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී
යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතොඋපාසයකොසාරජ්ජංඔක්කන්යතොයහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො විසාරයදො
යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා 
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා
පටිවිරයතො යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො විසාරයදො
යහොතී’’ති.පඨමං. 
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2. විසාරදසුත්තං 

172. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො 
අවිසාරයදො අ ාරං අජ්ඣාවසති. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී 
යහොති…යප.…සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො අවිසාරයදො අ ාරං
අජ්ඣාවසති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො විසාරයදො
අ ාරං අජ්ඣාවසති. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො විසාරයදො
අ ාරංඅජ්ඣාවසතී’’ති.දුතියං. 

3. නිරයසුත්තං 

173. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී
යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
නිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.තතියං. 

4. යවරසුත්තං 

174. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්නංයඛොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වාඑතදයවොච– 

‘‘පඤ්ච,  හපති, භයානි යවරානි අප්පහාය ‘දුස්සීයලො’ ඉති වුච්චති, 
නිරයඤ්ච උපපජ්ජති. කතමානි පඤ්ච? පාණාතිපාතං, අදින්නාදානං, 
කායමසුමිච්ඡාචාරං, මුසාවාදං, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං – ඉමානි යඛො, 
 හපති, පඤ්චභයානියවරානිඅප්පහාය‘දුස්සීයලො’ඉති වුච්චති, නිරයඤ්ච
උපපජ්ජති. 

‘‘පඤ්ච,  හපති, භයානියවරානිපහාය‘සීලවා’ඉතිවුච්චති, සු තිඤ්ච
උපපජ්ජති. කතමානි පඤ්ච? පාණාතිපාතං, අදින්නාදානං, 
කායමසුමිච්ඡාචාරං, මුසාවාදං, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං – ඉමානි යඛො, 
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 හපති, පඤ්ච භයානි යවරානි පහාය ‘සීලවා’ ඉති වුච්චති, සු තිඤ්ච
උපපජ්ජති. 

‘‘යං,  හපති, පාණාතිපාතී පාණාතිපාතපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං
යවරං පසවති, සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති, පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යනව දිට්ඨධම්මිකං
භයංයවරංපසවති, නසම්පරායිකංභයංයවරංපසවති, නයචතසිකංදුක්ඛං 
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. පාණාතිපාතා පටිවිරතස්සඑවංතංභයං යවරං
වූපසන්තං යහොති. 

‘‘යං,  හපති, අදින්නාදායී…යප.…. 

‘‘යං,  හපති, කායමසුමිච්ඡාචාරී…යප.…. 

‘‘යං,  හපති, මුසාවාදී…යප.…. 

‘‘යං,  හපති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායී 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානපච්චයා දිට්ඨධම්මිකම්පි භයං යවරං පසවති, 
සම්පරායිකම්පි භයං යවරං පසවති, යචතසිකම්පි දුක්ඛං යදොමනස්සං
පටිසංයවයදති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාපටිවිරයතොයනවදිට්ඨධම්මිකං
භයංයවරංපසවති, න සම්පරායිකංභයංයවරංපසවති, නයචතසිකංදුක්ඛං
යදොමනස්සං පටිසංයවයදති. සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතස්ස එවං
තංභයංයවරංවූපසන්තංයහොතී’’ති. 

‘‘යයො පාණමතිපායතති, මුසාවාදඤ්චභාසති; 
යලොයකඅදින්නංආදියති, පරදාරඤ්ච ච්ඡති; 
සුරායමරයපානඤ්ච, යයොනයරොඅනුයුඤ්ජති. 

‘‘අප්පහායපඤ්චයවරානි, දුස්සීයලොඉතිවුච්චති; 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජති. 

‘‘යයො පාණංනාතිපායතති, මුසාවාදංනභාසති; 
යලොයකඅදින්නංනාදියති, පරදාරංන ච්ඡති; 
සුරායමරයපානඤ්ච, යයොනයරොනානුයුඤ්ජති. 

‘‘පහායපඤ්චයවරානි, සීලවාඉතිවුච්චති; 
කායස්ස යභදාසප්පඤ්යඤො, සු තිං යසොපපජ්ජතී’’ති.චතුත්ථං; 

5. චණ්ඩාලසුත්තං 

175. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො 
උපාසකචණ්ඩායලො ච යහොති උපාසකමලඤ්ච උපාසකපතිකුට්යඨො ච 
[උපාසකපතිකිට්යඨොච (සී.සයා.කං.පී.)]. කතයමහිපඤ්චහි? අස්සද්යධො
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යහොති; දුස්සීයලො යහොති; යකොතූහලමඞ් ලියකො යහොති, මඞ් ලං පච්යචති
යනො කම්මං; ඉයතොචබහිද්ධාදක්ඛියණයයං යවසති; තත්ථචපුබ්බකාරං
කයරොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
උපාසයකො උපාසකචණ්ඩායලො ච යහොති උපාසකමලඤ්ච 
උපාසකපතිකුට්යඨොච. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො
උපාසකරතනඤ්ච යහොති උපාසකපදුමඤ්ච උපාසකපුණ්ඩරීකඤ්ච 
[උපාසකපුණ්ඩරීයකොච(පී. ක.)]. කතයමහිපඤ්චහි? සද්යධොයහොති; සීලවා
යහොති; අයකොතූහලමඞ් ලියකො යහොති, කම්මං පච්යචති යනො මඞ් ලං; න
ඉයතොබහිද්ධා දක්ඛියණයයං යවසති; ඉධචපුබ්බකාරං කයරොති.ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උපාසයකො
උපාසකරතනඤ්ච යහොති උපාසකපදුමඤ්ච උපාසකපුණ්ඩරීකඤ්චා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. පීතිසුත්තං 

176. අථ යඛොඅනාථපිණ්ඩියකො හපති පඤ්චමත්යතහිඋපාසකසයතහි
පරිවුයතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං 
අභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නං යඛො අනාථපිණ්ඩිකං
 හපතිංභ වා එතදයවොච– 

‘‘තුම්යහ යඛො,  හපති, භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. න යඛො, 
 හපති, තාවතයකයනවතුට්ඨිකරණීයා – ‘මයංභික්ඛුසඞ්ඝංපච්චුපට්ඨිතා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරනා’ති. 
තස්මාතිහ,  හපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කින්ති මයං කායලන කාලං
පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහයරයයාමා’ති! එවඤ්හි යවො,  හපති, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

එවංවුත්යතආයස්මාසාරිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘අච්ඡරියං, 
භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාවසුභාසිතංචිදං, භන්යත, භ වතා–‘තුම්යහ
යඛො,  හපති, භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. න යඛො, 
 හපති, තාවතයකයනව තුට්ඨිකරණීයා – මයං භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරනාති.
තස්මාතිහ,  හපති, එවං සික්ඛිතබ්බං – කින්ති මයං කායලන කාලං
පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහයරයයාමාති! එවඤ්හි යවො,  හපති, 
සික්ඛිතබ්බ’න්ති. යස්මිං, භන්යත, සමයය අරියසාවයකො පවියවකං පීතිං
උපසම්පජ්ජවිහරති, පඤ්චස්සඨානානිතස්මිංසමයයනයහොන්ති.යම්පිස්ස 
කාමූපසංහිතං දුක්ඛං යදොමනස්සං, තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න යහොති.
යම්පිස්ස කාමූපසංහිතං සුඛං යසොමනස්සං, තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න
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යහොති. යම්පිස්ස අකුසලූපසංහිතං දුක්ඛං යදොමනස්සං, තම්පිස්ස තස්මිං
සමයය න යහොති. යම්පිස්ස අකුසලූපසංහිතං සුඛං යසොමනස්සං, තම්පිස්ස
තස්මිං සමයය න යහොති. යම්පිස්ස කුසලූපසංහිතං දුක්ඛං යදොමනස්සං, 
තම්පිස්ස තස්මිං සමයයන යහොති. යස්මිං, භන්යත, සමයය අරියසාවයකො
පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉමානිස්ස පඤ්ච [ඉමානි පඤ්චස්ස
(සයා.කං.)] ඨානානිතස්මිංසමයයන යහොන්තී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! යස්මිං, සාරිපුත්ත, සමයය අරියසාවයකො 
පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහරති, පඤ්චස්ස ඨානානි තස්මිං සමයය න
යහොන්ති. යම්පිස්ස කාමූපසංහිතං දුක්ඛං යදොමනස්සං, තම්පිස්ස තස්මිං
සමයය න යහොති. යම්පිස්ස කාමූපසංහිතං සුඛං යසොමනස්සං, තම්පිස්ස
තස්මිං සමයය න යහොති. යම්පිස්ස අකුසලූපසංහිතං දුක්ඛං යදොමනස්සං, 
තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න යහොති. යම්පිස්ස අකුසලූපසංහිතං සුඛං
යසොමනස්සං, තම්පිස්ස තස්මිං සමයය න යහොති. යම්පිස්ස කුසලූපසංහිතං
දුක්ඛං යදොමනස්සං, තම්පිස්සතස්මිං සමයයන යහොති. යස්මිං, සාරිපුත්ත, 
සමයය අරියසාවයකො පවියවකං පීතිං උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉමානිස්ස 
[ඉමායනත්ථ(සී.)] පඤ්චඨානානිතස්මිංසමයයනයහොන්තී’’ති. ඡට්ඨං. 

7. වණිජ්ජාසුත්තං 

177. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, වණිජ්ජා උපාසයකන අකරණීයා. කතමා
පඤ්ච? සත්ථවණිජ්ජා, සත්තවණිජ්ජා, මංසවණිජ්ජා, මජ්ජවණිජ්ජා, 
විසවණිජ්ජා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච වණිජ්ජා උපාසයකන 
අකරණීයා’’ති.සත්තමං. 

8. රාජාසුත්තං 

178. ‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුතුම්යහහිදිට්ඨංවා සුතංවා–
‘අයං පුරියසො පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතොති [පටිවිරයතො
යහොතීති (සී.), පටිවිරයතො යහොති (සයා. කං. පී.)]. තයමනං රාජායනො
 යහත්වා පාණාතිපාතා යවරමණියහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා
පබ්බායජන්තිවා යථාපච්චයංවාකයරොන්තී’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.
‘‘සාධු, භික්ඛයව!මයාපියඛො එතං, භික්ඛයව, යනවදිට්ඨංනසුතං–‘අයං
පුරියසොපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතා පටිවිරයතොති.තයමනංරාජායනො
 යහත්වා පාණාතිපාතා යවරමණියහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා 
පබ්බායජන්ති වා යථාපච්චයං වා කයරොන්තී’ති. අපි ච, ඛ්වස්ස තයථව
පාපකම්මං පයවයදන්ති [තයථව පාපකං කම්මං පයවදයන්ති (සී.), තයදව
පාපකම්මංපයවයදති(සයා.කං.)] – ‘අයං පුරියසොඉත්ථිංවාපුරිසංවාජීවිතා
යවොයරොයපසීති [යවොයරොයපතීති (සයා.කං.)]. තයමනංරාජායනො යහත්වා
පාණාතිපාතයහතුහනන්තිවා බන්ධන්ති වා පබ්බායජන්තිවා යථාපච්චයං
වාකයරොන්ති.අපිනුතුම්යහහි එවරූපංදිට්ඨංවාසුතංවා’’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්ච
යනො, භන්යත, සුතඤ්චසුයයිස්සති [සූයිස්සති(සී.පී.)] චා’’ති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුතුම්යහහිදිට්ඨංවාසුතංවා – ‘අයං
පුරියසොඅදින්නාදානංපහායඅදින්නාදානාපටිවිරයතොති.තයමනංරාජායනො
 යහත්වා අදින්නාදානා යවරමණියහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා
පබ්බායජන්තිවායථාපච්චයංවා කයරොන්තී’’’ති? ‘‘යනොයහතංභන්යත’’.
‘‘සාධු, භික්ඛයව!මයාපියඛොඑතං, භික්ඛයව, යනව දිට්ඨංනසුතං–‘අයං
පුරියසොඅදින්නාදානංපහායඅදින්නාදානාපටිවිරයතොති.තයමනං රාජායනො
 යහත්වා අදින්නාදානා යවරමණියහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා
පබ්බායජන්ති වා යථාපච්චයං වා කයරොන්තී’ති. අපි ච ඛ්වස්ස තයථව
පාපකම්මං පයවයදන්ති – ‘අයං පුරියසො  ාමා වා අරඤ්ඤා වා අදින්නං
යථයයසඞ්ඛාතංආදියීති [ආදියති(සයා.කං.)]. තයමනංරාජායනො යහත්වා
අදින්නාදානයහතු හනන්තිවාබන්ධන්තිවා පබ්බායජන්තිවායථාපච්චයං 
වා කයරොන්ති.අපිනුතුම්යහහිඑවරූපංදිට්ඨංවාසුතංවා’’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්ච
යනො, භන්යත, සුතඤ්චසුයයිස්සතිචා’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුතුම්යහහිදිට්ඨංවාසුතංවා – ‘අයං
පුරියසො කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතොති.
තයමනංරාජායනො  යහත්වාකායමසුමිච්ඡාචාරායවරමණියහතුහනන්තිවා
බන්ධන්ති වා පබ්බායජන්ති වා යථාපච්චයං වා කයරොන්තී’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’.‘‘සාධු, භික්ඛයව!මයාපියඛොඑතං, භික්ඛයව, යනවදිට්ඨං
න සුතං – ‘අයං පුරියසො කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරයතොති. තයමනං රාජායනො  යහත්වා කායමසුමිච්ඡාචාරා
යවරමණියහතුහනන්තිවාබන්ධන්තිවාපබ්බායජන්තිවා යථාපච්චයංවා
කයරොන්තී’ති.අපිචඛ්වස්සතයථවපාපකම්මංපයවයදන්ති–‘අයං පුරියසො
පරිත්ථීසු පරකුමාරීසු චාරිත්තංආපජ්ජීති [ආපජ්ජති (සයා. කං.)]. තයමනං
රාජායනො  යහත්වා කායමසුමිච්ඡාචාරයහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා
පබ්බායජන්තිවායථාපච්චයංවාකයරොන්ති.අපි නුතුම්යහහිඑවරූපංදිට්ඨං
වාසුතංවා’’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්චයනො, භන්යත, සුතඤ්ච සුයයිස්සතිචා’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුතුම්යහහිදිට්ඨංවාසුතංවා – ‘අයං
පුරියසො මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතොති. තයමනං රාජායනො
 යහත්වා මුසාවාදායවරමණියහතුහනන්තිවාබන්ධන්තිවාපබ්බායජන්ති
වා යථාපච්චයං වා කයරොන්තී’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, 
භික්ඛයව!මයාපියඛො එතං, භික්ඛයව, යනවදිට්ඨංනසුතං–‘අයංපුරියසො
මුසාවාදං පහාය මුසාවාදා පටිවිරයතොති. තයමනං රාජායනො  යහත්වා
මුසාවාදා යවරමණියහතු හනන්ති වා බන්ධන්ති වා පබ්බායජන්ති වා
යථාපච්චයංවාකයරොන්තී’ති.අපිචඛ්වස්සතයථවපාපකම්මං පයවයදන්ති
– ‘අයං පුරියසො  හපතිස්ස වා  හපතිපුත්තස්ස වා මුසාවායදන අත්ථං 
පභඤ්ජීති [භඤ්ජතීති (සී.), භඤ්ජති (සයා. කං.), භඤ්ජීති (පී.)]. තයමනං
රාජායනො යහත්වාමුසාවාදයහතුහනන්තිවාබන්ධන්තිවා පබ්බායජන්ති
වා යථාපච්චයං වා කයරොන්ති. අපි නු තුම්යහහි එවරූපං දිට්ඨං වා සුතං 
වා’’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්චයනො, භන්යත, සුතඤ්චසුයයිස්සතිචා’’ති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, අපිනුතුම්යහහිදිට්ඨංවාසුතංවා – ‘අයං
පුරියසො සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං පහාය සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා
පටිවිරයතොති. තයමනං රාජායනො  යහත්වා සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා
යවරමණියහතුහනන්තිවාබන්ධන්ති වාපබ්බායජන්තිවායථාපච්චයං වා
කයරොන්තී’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘සාධු, භික්ඛයව!මයාපියඛොඑතං, 
භික්ඛයව, යනවදිට්ඨංනසුතං–‘අයං පුරියසොසුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං
පහාය සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතොති. තයමනං රාජායනො
 යහත්වා සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා යවරමණියහතු හනන්ති වා
බන්ධන්තිවාපබ්බායජන්තිවායථාපච්චයංවාකයරොන්තී’ති. අපිචඛ්වස්ස
තයථවපාපකම්මංපයවයදන්ති–‘අයංපුරියසොසුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං 
අනුයුත්යතොඉත්ථිංවාපුරිසංවාජීවිතායවොයරොයපසි [යවොයරොයපති (සයා.)]; 
අයංපුරියසොසුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානංඅනුයුත්යතො ාමාවාඅරඤ්ඤා වා
අදින්නං යථයයසඞ්ඛාතං ආදියි [ආදියති (සී. සයා.)]; අයං පුරියසො
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං අනුයුත්යතො පරිත්ථීසු පරකුමාරීසු චාරිත්තං 
ආපජ්ජි [ආපජ්ජති (සී. සයා.)]; අයං පුරියසො සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානං
අනුයුත්යතො  හපතිස්ස වා  හපතිපුත්තස්ස වා මුසාවායදන අත්ථං
පභඤ්ජීති. තයමනං රාජායනො  යහත්වා සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානයහතු
හනන්තිවා බන්ධන්තිවාපබ්බායජන්තිවායථාපච්චයංවාකයරොන්ති.අපි
නු තුම්යහහි එවරූපං දිට්ඨං වා සුතං වා’’’ති? ‘‘දිට්ඨඤ්ච යනො, භන්යත, 
සුතඤ්චසුයයිස්සතිචා’’ති. අට්ඨමං. 

9. ගිහිසුත්තං 

179. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො හපතිපඤ්චමත්යතහිඋපාසකසයතහි
පරිවුයතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
ආමන්යතසි–‘‘යංකඤ්චි [යංකිඤ්චි(සී. පී.)], සාරිපුත්ත, ජායනයයාථගිහිං
ඔදාතවසනං පඤ්චසු සික්ඛාපයදසු සංවුතකම්මන්තං චතුන්නං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභිං අකිච්ඡලාභිං
අකසිරලාභිං, යසො ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – 
‘ඛීණනිරයයොම්හි ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො
ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො
නියයතොසම්යබොධිපරායයණො’’’ති. 

‘‘කතයමසු පඤ්චසු සික්ඛාපයදසු සංවුතකම්මන්යතො යහොති? ඉධ, 
සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා 
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාදා
පටිවිරයතො යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. ඉයමසු
පඤ්චසුසික්ඛාපයදසු සංවුතකම්මන්යතොයහොති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං
නිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී? ඉධ, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො
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බුද්යධඅයවච්චප්පසායදනසමන්නා යතොයහොති–‘ඉතිපියසොභ වාඅරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථි, සත්ථායදවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.අයමස්සපඨයමො
ආභියචතසියකො දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො අධි යතො යහොති අවිසුද්ධස්ස
චිත්තස්සවිසුද්ධියා අපරියයොදාතස්සචිත්තස්සපරියයොදපනාය. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො ධම්යම අයවච්චප්පසායදන 
සමන්නා යතො යහොති – ‘ස්වාක්ඛායතො භ වතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො 
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවදිතබ්යබො
විඤ්ඤූහී’ති. අයමස්ස දුතියයො ආභියචතසියකො දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො
අධි යතොයහොතිඅවිසුද්ධස්සචිත්තස්ස විසුද්ධියාඅපරියයොදාතස්සචිත්තස්ස
පරියයොදපනාය. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො සඞ්යඝ අයවච්චප්පසායදන
සමන්නා යතො යහොති – ‘සුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො 
උජුප්පටිපන්යනො භ වයතො සාවකසඞ්යඝො ඤායප්පටිපන්යනො භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො සාමීචිප්පටිපන්යනොභ වයතොසාවකසඞ්යඝො, යදිදංචත්තාරි
පුරිසයු ානිඅට්ඨ පුරිසපුග් ලාඑසභ වයතොසාවකසඞ්යඝොආහුයනයයයො
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. අයමස්ස තතියයො ආභියචතසියකො 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරො අධි යතො යහොති අවිසුද්ධස්ස චිත්තස්ස විසුද්ධියා
අපරියයොදාතස්සචිත්තස්සපරියයොදපනාය. 

‘‘පුන චපරං, සාරිපුත්ත, අරියසාවයකො අරියකන්යතහි සීයලහි 
සමන්නා යතො යහොති අඛණ්යඩහි අච්ඡිද්යදහි අසබයලහි අකම්මායසහි
භුජිස්යසහි විඤ්ඤුප්පසත්යථහි අපරාමට්යඨහි සමාධිසංවත්තනියකහි.
අයමස්සචතුත්යථොආභියචතසියකො දිට්ඨධම්මසුඛවිහායරොඅධි යතොයහොති
අවිසුද්ධස්සචිත්තස්සවිසුද්ධියා අපරියයොදාතස්සචිත්තස්සපරියයොදපනාය.
ඉයමසං චතුන්නං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී
යහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘යංකඤ්චි, සාරිපුත්ත, ජායනයයාථගිහිංඔදාතවසනං–ඉයමසු පඤ්චසු
සික්ඛාපයදසු සංවුතකම්මන්තං, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභිං අකිච්ඡලාභිං අකසිරලාභිං, යසො
ආකඞ්ඛමායනො අත්තනාව අත්තානං බයාකයරයය – ‘ඛීණනිරයයොම්හි 
ඛීණතිරච්ඡානයයොනි ඛීණයපත්තිවිසයයො ඛීණාපායදුග් තිවිනිපායතො, 
යසොතාපන්යනොහමස්මි අවිනිපාතධම්යමො නියයතො
සම්යබොධිපරායයණො’’’ති. 

‘‘නිරයයසුභයංදිස්වා, පාපානිපරිවජ්ජයය; 
අරියධම්මංසමාදාය, පණ්ඩියතොපරිවජ්ජයය. 
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‘‘නහිංයසපාණභූතානි, විජ්ජමායනපරක්කයම; 
මුසාචනභයණජානං, අදින්නංනපරාමයස. 

‘‘යසහි දායරහි සන්තුට්යඨො, පරදාරඤ්ච ආරයම [නාරයම (සී.
සයා.)]; 
යමරයංවාරුණිංජන්තු, නපියවචිත්තයමොහනිං. 

‘‘අනුස්සයරයය සම්බුද්ධං, ධම්මඤ්චානුවිතක්කයය; 
අබයාපජ්ජං [අබයාපජ්ඣං (?) අබයාපජ්ඣං (ක.)] හිතං චිත්තං, 
යදවයලොකායභාවයය. 

‘‘උපට්ඨියතයදයයධම්යම, පුඤ්ඤත්ථස්සජිගීසයතො [ජිගිංසයතො(සී.
සයා.කං.පී.)]; 
සන්යතසුපඨමංදින්නා, විපුලායහොතිදක්ඛිණා. 

‘‘සන්යතොහයවපවක්ඛාමි, සාරිපුත්තසුයණොහියම; 
ඉති කණ්හාසුයසතාසු, යරොහිණීසුහරීසු වා. 

‘‘කම්මාසාසුසරූපාසු, ය ොසුපායරවතාසුවා; 
යාසුකාසුචිඑතාසු, දන්යතොජායතිපුඞ් යවො. 

‘‘යධොරය්යහොබලසම්පන්යනො, කලයාණජවනික්කයමො; 
තයමව භායරයුඤ්ජන්ති, නාස්සවණ්ණං පරික්ඛයර. 

‘‘එවයමවං මනුස්යසසු, යස්මිංකිස්මිඤ්චි ජාතියය; 
ඛත්තියයබ්රාහ්මයණයවස්යස, සුද්යදචණ්ඩාලපුක්කුයස. 

‘‘යාසුකාසුචිඑතාසු, දන්යතොජායතිසුබ්බයතො; 
ධම්මට්යඨොසීලසම්පන්යනො, සච්චවාදීහිරීමයනො. 

‘‘පහීනජාතිමරයණො, බ්රහ්මචරියස්සයකවලී; 
පන්නභායරොවිසංයුත්යතො, කතකිච්යචොඅනාසයවො. 

‘‘පාරගූසබ්බධම්මානං, අනුපාදායනිබ්බුයතො; 
තස්මිඤ්චවිරයජයඛත්යත, විපුලායහොතිදක්ඛිණා. 

‘‘බාලාචඅවිජානන්තා, දුම්යමධාඅස්සුතාවියනො; 
බහිද්ධාදදන්තිදානානි, නහිසන්යතඋපාසයර. 

‘‘යයචසන්යතඋපාසන්ති, සප්පඤ්යඤධීරසම්මයත; 
සද්ධාචයනසංසු යත, මූලජාතාපතිට්ඨිතා. 

‘‘යදවයලොකඤ්චයතයන්ති, කුයලවාඉධජායයර; 
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අනුපුබ්යබනනිබ්බානං, අධි ච්ඡන්තිපණ්ඩිතා’’ති.නවමං; 

10.  යවසීසුත්තං 

180. එකං සමයං භ වා යකොසයලසු චාරිකං චරති මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. අද්දසා යඛො භ වා අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො 
අඤ්ඤතරස්මිංපයදයසමහන්තංසාලවනං; දිස්වාන [දිස්වා(සී. පී.)] මග් ා
ඔක්කම්ම [උක්කම්ම (කත්ථචි)] යයන තං සාලවනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා තං සාලවනං අජ්යඣො ායහත්වා අඤ්ඤතරස්මිං පයදයස
සිතංපාත්වාකාසි. 

අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘යකො නු යඛො යහතු
යකො පච්චයයො භ වයතො සිතස්ස පාතුකම්මාය? න අකාරයණන තථා තා
සිතංපාතුකයරොන්තී’’ති.අථයඛොආයස්මා ආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච
– ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො භ වයතො සිතස්ස 
පාතුකම්මාය? නඅකාරයණනතථා තාසිතංපාතුකයරොන්තී’’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, ආනන්ද, ඉමස්මිං පයදයස න රං අයහොසි ඉද්ධඤ්යචව 
ඵීතඤ්චබහුජනංආකිණ්ණමනුස්සං.තංයඛොපනානන්ද, න රංකස්සයපො
භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො උපනිස්සාය විහාසි. කස්සපස්ස යඛො
පනානන්ද, භ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස යවසීනාමඋපාසයකො
අයහොසි සීයලසු අපරිපූරකාරී.  යවසිනා යඛො, ආනන්ද, උපාසයකන
පඤ්චමත්තානිඋපාසකසතානිපටියදසිතානිසමාදපිතානි [සමාදාපිතානි(?)] 
අයහසුංසීයලසුඅපරිපූරකාරියනො.අථයඛො, ආනන්ද,  යවසිස්සඋපාසකස්ස
එතදයහොසි – ‘අහං යඛො ඉයමසං පඤ්චන්නං උපාසකසතානං බහූපකායරො 
[බහුකායරො (කත්ථචි)] පුබ්බඞ් යමො සමාදයපතා [සමාදායපතා (?)], 
අහඤ්චම්හි සීයලසු අපරිපූරකාරී, ඉමානි ච පඤ්ච උපාසකසතානි සීයලසු
අපරිපූරකාරියනො. ඉච්යචතං සමසමං, නත්ථි කිඤ්චි අතියරකං; හන්දාහං
අතියරකායා’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ද,  යවසී උපාසයකො යයන තානි පඤ්ච
උපාසකසතානි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතානිපඤ්චඋපාසකසතානි
එතදයවොච – ‘අජ්ජතග්ය  මං ආයස්මන්යතො සීයලසු පරිපූරකාරිං
ධායරථා’ති! අථ යඛො, ආනන්ද, යතසං පඤ්චන්නං උපාසකසතානං
එතදයහොසි – ‘අයයයො යඛො  යවසී අම්හාකං බහූපකායරො පුබ්බඞ් යමො
සමාදයපතා. අයයයොහිනාම යවසී සීයලසුපරිපූරකාරී භවිස්සති.කිමඞ් ං 
[කිමඞ් (සී.පී.)] පනමය’න්ති [පනනමයන්ති(සී.)අ.නි.4.159; චූළව.
330; සං. නි. 5.1020 පාළියා සංසන්යදතබ්බං]! අථ යඛො, ආනන්ද, තානි
පඤ්ච උපාසකසතානි යයන  යවසී උපාසයකො යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා  යවසිං උපාසකං එතදයවොචුං – ‘අජ්ජතග්ය  අයයයො
 යවසී ඉමානිපි පඤ්ච උපාසකසතානි සීයලසු පරිපූරකාරියනො ධායරතූ’ති.
අථයඛො, ආනන්ද,  යවසිස්සඋපාසකස්සඑතදයහොසි–‘අහංයඛොඉයමසං
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පඤ්චන්නං උපාසකසතානං බහූපකායරො පුබ්බඞ් යමො සමාදයපතා, 
අහඤ්චම්හි සීයලසු පරිපූරකාරී, ඉමානිපි පඤ්ච උපාසකසතානි සීයලසු
පරිපූරකාරියනො. ඉච්යචතං සමසමං, නත්ථි කිඤ්චි අතියරකං; හන්දාහං
අතියරකායා’’’ති! 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ද,  යවසී උපාසයකො යයන තානි පඤ්ච
උපාසකසතානි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතානිපඤ්චඋපාසකසතානි
එතදයවොච – ‘අජ්ජතග්ය  මං ආයස්මන්යතො බ්රහ්මචාරිං ධායරථ ආරාචාරි 
[අනාචාරිං (පී.)] විරතං යමථුනා  ාමධම්මා’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, යතසං
පඤ්චන්නං උපාසකසතානං එතදයහොසි – ‘අයයයො යඛො  යවසී අම්හාකං
බහූපකායරො පුබ්බඞ් යමො සමාදයපතා. අයයයො හි නාම  යවසී බ්රහ්මචාරී
භවිස්සතිආරාචාරීවිරයතොයමථුනා  ාමධම්මා.කිමඞ් ංපනමය’න්ති!අථ
යඛො, ආනන්ද, තානි පඤ්ච උපාසකසතානි යයන  යවසී උපාසයකො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා  යවසිං උපාසකං එතදයවොචුං –
‘අජ්ජතග්ය  අයයයො යවසීඉමානිපිපඤ්ච උපාසකසතානිබ්රහ්මචාරියනො
ධායරතු ආරාචාරියනො විරතා යමථුනා  ාමධම්මා’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, 
 යවසිස්ස උපාසකස්ස එතදයහොසි – ‘අහං යඛො ඉයමසං පඤ්චන්නං
උපාසකසතානංබහූපකායරොපුබ්බඞ් යමොසමාදයපතා. අහඤ්චම්හිසීයලසු
පරිපූරකාරී. ඉමානිපි පඤ්ච උපාසකසතානි සීයලසු පරිපූරකාරියනො. 
අහඤ්චම්හිබ්රහ්මචාරීආරාචාරීවිරයතොයමථුනා ාමධම්මා.ඉමානිපිපඤ්ච 
උපාසකසතානි බ්රහ්මචාරියනො ආරාචාරියනො විරතා යමථුනා  ාමධම්මා.
ඉච්යචතංසමසමං, නත්ථිකිඤ්චිඅතියරකං; හන්දාහංඅතියරකායා’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ද,  යවසී උපාසයකො යයන තානි පඤ්ච
උපාසකසතානි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතානිපඤ්චඋපාසකසතානි
එතදයවොච – ‘අජ්ජතග්ය  මං ආයස්මන්යතො එකභත්තිකං ධායරථ
රත්තූපරතංවිරතං විකාලයභොජනා’ති. අථයඛො, ආනන්ද, යතසංපඤ්චන්නං
උපාසකසතානං එතදයහොසි – ‘අයයයො යඛො  යවසී බහූපකායරො 
පුබ්බඞ් යමොසමාදයපතා. අයයයොහිනාම යවසීඑකභත්තියකොභවිස්සති
රත්තූපරයතො විරයතො විකාලයභොජනා. කිමඞ් ං පන මය’න්ති! අථ යඛො, 
ආනන්ද, තානි පඤ්ච උපාසකසතානි යයන  යවසී උපාසයකො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා  යවසිං උපාසකං එතදයවොචුං – 
‘අජ්ජතග්ය  අයයයො  යවසී ඉමානිපි පඤ්ච උපාසකසතානි එකභත්තියක 
ධායරතු රත්තූපරයත විරයත විකාලයභොජනා’ති. අථ යඛො, ආනන්ද, 
 යවසිස්ස උපාසකස්ස එතදයහොසි – ‘අහං යඛො ඉයමසං පඤ්චන්නං 
උපාසකසතානංබහූපකායරො පුබ්බඞ් යමොසමාදයපතා.අහඤ්චම්හිසීයලසු
පරිපූරකාරී. ඉමානිපි පඤ්ච උපාසකසතානි සීයලසු පරිපූරකාරියනො.
අහඤ්චම්හිබ්රහ්මචාරීආරාචාරීවිරයතොයමථුනා ාමධම්මා. ඉමානිපිපඤ්ච
උපාසකසතානි බ්රහ්මචාරියනො ආරාචාරියනො විරතා යමථුනා  ාමධම්මා. 
අහඤ්චම්හි එකභත්තියකො රත්තූපරයතො විරයතො විකාලයභොජනා. ඉමානිපි
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පඤ්ච උපාසකසතානි එකභත්තිකා රත්තූපරතා විරතා විකාලයභොජනා.
ඉච්යචතංසමසමං, නත්ථිකිඤ්චිඅතියරකං; හන්දාහංඅතියරකායා’’’ති. 

‘‘අථයඛො, ආනන්ද,  යවසීඋපාසයකො යයනකස්සයපො භ වා අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා කස්සපං භ වන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොච – ‘ලයභයයාහං, භන්යත, භ වයතො
සන්තියක පබ්බජ්ජං ලයභයයං උපසම්පද’න්ති. අලත්ථ යඛො, ආනන්ද, 
 යවසී උපාසයකො කස්සපස්ස භ වයතො අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සන්තියක පබ්බජ්ජං, අලත්ථ උපසම්පදං. අචිරූපසම්පන්යනො යඛො
පනානන්ද,  යවසී භික්ඛු එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී 
පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහාසි.‘ඛීණාජාති, 
වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති අබ්භඤ්ඤාසි.
අඤ්ඤතයරොචපනානන්ද,  යවසීභික්ඛු අරහතංඅයහොසි. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ද, යතස පඤ්චන්නං උපාසකසතානං එතදයහොසි –
‘අයයයො යඛො  යවසී අම්හාකං බහූපකායරො පුබ්බඞ් යමො සමාදයපතා.
අයයයො හි නාම  යවසී යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි
අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිස්සති.කිමඞ් ංපනමය’න්ති!අථ
යඛො, ආනන්ද, තානි පඤ්ච උපාසකසතානි යයන කස්සයපො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා කස්සපං භ වන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං එතදයවොචුං – ‘ලයභයයාම මයං, භන්යත, 
භ වයතො සන්තියක පබ්බජ්ජං, ලයභයයාම උපසම්පද’න්ති. අලභිංසු යඛො, 
ආනන්ද, තානි පඤ්ච උපාසකසතානි කස්සපස්ස භ වයතො අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සසන්තියකපබ්බජ්ජං, අලභිංසුඋපසම්පදං. 

‘‘අථ යඛො, ආනන්ද,  යවසිස්ස භික්ඛුයනො එතදයහොසි – ‘අහං යඛො
ඉමස්ස අනුත්තරස්ස විමුත්තිසුඛස්ස නිකාමලාභී යහොමි අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී. අයහො වතිමානිපි පඤ්ච භික්ඛුසතානි ඉමස්ස අනුත්තරස්ස
විමුත්තිසුඛස්ස නිකාමලාභියනො අස්සු අකිච්ඡලාභියනො අකසිරලාභියනො’ති.
අථ යඛො, ආනන්ද, තානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි වූපකට්ඨා [භික්ඛුසතානි
එයකකා වූපකට්ඨා (සයා. කං.)] අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා
විහරන්තා නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජන්ති, තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරිංසු.‘ඛීණාජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිඅබ්භඤ්ඤිංසු’’. 

‘‘ඉති යඛො, ආනන්ද, තානි පඤ්ච භික්ඛුසතානි  යවසීපමුඛානි
උත්තරුත්තරි [උත්තරුත්තරිං(සී.සයා.කං. පී.)] පණීතපණීතං වායමමානා
අනුත්තරං විමුත්තිං සච්ඡාකංසු. තස්මාතිහ, ආනන්ද, එවං සික්ඛිතබ්බං –
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‘උත්තරුත්තරි පණීතපණීතං වායමමානා අනුත්තරං විමුත්තිං
සච්ඡිකරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, ආනන්ද, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.දසමං. 

උපාසකවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සාරජ්ජං විසාරයදොනිරයං, යවරං චණ්ඩාලපඤ්චමං; 
පීතිවණිජ්ජාරාජායනො, ගිහීයචව යවසිනාති. 

(19) 4. අරඤ්ඤවග්ය ො 

1. ආරඤ්ඤිකසුත්තං 

181. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤිකා [ආරඤ්ඤතා (සබ්බත්ථ)පරි.
443 පස්සිතබ්බං]. කතයම පඤ්ච? මන්දත්තා යමොමූහත්තා ආරඤ්ඤියකො
යහොති, පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො ආරඤ්ඤියකො යහොති, උම්මාදා
චිත්තක්යඛපා ආරඤ්ඤියකො යහොති, වණ්ණිතං බුද්යධහි බුද්ධසාවයකහීති
ආරඤ්ඤියකො යහොති, අප්පිච්ඡතංයයව නිස්සාය සන්තුට්ඨිංයයව නිස්සාය
සල්යලඛංයයව නිස්සාය පවියවකංයයව නිස්සාය ඉදමත්ථිතංයයව 
[ඉදමට්ඨිතංයයව (සී. පී.)] නිස්සාය ආරඤ්ඤියකො යහොති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච ආරඤ්ඤිකා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
ආරඤ්ඤිකානං ය්වායං ආරඤ්ඤියකො අප්පිච්ඡතංයයව නිස්සාය
සන්තුට්ඨිංයයව නිස්සාය සල්යලඛංයයව නිස්සාය පවියවකංයයව නිස්සාය
ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය ආරඤ්ඤියකො යහොති, අයං ඉයමසං පඤ්චන්නං
ආරඤ්ඤිකානං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච යමොක්යඛො [පායමොක්යඛො (අ. නි.
4.95; 10.91)] චඋත්තයමොචපවයරොච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං, ඛීරම්හා දධි, දධිම්හා නවනීතං, 
නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්යඩො, සප්පිමණ්යඩො [සප්පිම්හා
සප්පිමණ්යඩො (ක.) සං.නි. 3.662] තත්ථ අග් මක්ඛායති; එවයමවංයඛො, 
භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං ආරඤ්ඤිකානං ය්වායං ආරඤ්ඤියකො
අප්පිච්ඡතංයයවනිස්සායසන්තුට්ඨිංයයවනිස්සායසල්යලඛංයයවනිස්සාය 
පවියවකංයයව නිස්සාය ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය ආරඤ්ඤියකො යහොති, 
අයංඉයමසංපඤ්චන්නං ආරඤ්ඤිකානංඅග්ය ොචයසට්යඨොචයමොක්යඛො
චඋත්තයමොචපවයරොචා’’ති.පඨමං. 

2. චීවරසුත්තං 

182. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, පංසුකූලිකා. කතයම පඤ්ච? මන්දත්තා
යමොමූහත්තා පංසුකූලියකො යහොති…යප.… ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය 
පංසුකූලියකොයහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චපංසුකූලිකා’’ති.දුතියං. 
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3. රුක්ඛමූලිකසුත්තං 

183. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලිකා. කතයම පඤ්ච? මන්දත්තා
යමොමූහත්තා රුක්ඛමූලියකො යහොති…යප.… ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය
රුක්ඛමූලියකො යහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චරුක්ඛමූලිකා’’ති.තතියං. 

4. යසොසානිකසුත්තං 

184. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යසොසානිකා. කතයම පඤ්ච? මන්දත්තා
යමොමූහත්තා යසොසානියකො යහොති…යප.… ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය
යසොසානියකොයහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චයසොසානිකා’’ති. චතුත්ථං. 

5. අබ්යභොකාසිකසුත්තං 

185. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, අබ්යභොකාසිකා…යප.….පඤ්චමං. 

6. යනසජ්ජිකසුත්තං 

186. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යනසජ්ජිකා…යප.….ඡට්ඨං. 

7. යථාසන්ථතිකසුත්තං 

187. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යථාසන්ථතිකා…යප.….සත්තමං. 

8. එකාසනිකසුත්තං 

188. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, එකාසනිකා…යප.….අට්ඨමං. 

9. ඛලුපච්ඡාභත්තිකසුත්තං 

189. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ඛලුපච්ඡාභත්තිකා…යප.….නවමං. 

10. පත්තපිණ්ඩිකසුත්තං 

190. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, පත්තපිණ්ඩිකා.කතයමපඤ්ච? මන්දත්තා
යමොමූහත්තා පත්තපිණ්ඩියකො යහොති, පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො
පත්තපිණ්ඩියකො යහොති, උම්මාදා චිත්තක්යඛපා පත්තපිණ්ඩියකො යහොති, 
‘වණ්ණිතං බුද්යධහි බුද්ධසාවයකහී’ති පත්තපිණ්ඩියකො යහොති, 
අප්පිච්ඡතංයයවනිස්සාය සන්තුට්ඨිංයයවනිස්සායසල්යලඛංයයවනිස්සාය
පවියවකංයයව නිස්සායඉදමත්ථිතංයයවනිස්සායපත්තපිණ්ඩියකොයහොති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච පත්තපිණ්ඩිකා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චන්නං පත්තපිණ්ඩිකානං ය්වායං පත්තපිණ්ඩියකො අප්පිච්ඡතංයයව
නිස්සාය සන්තුට්ඨිංයයව නිස්සාය සල්යලඛංයයව නිස්සාය පවියවකංයයව
නිස්සාය ඉදමත්ථිතංයයව නිස්සාය පත්තපිණ්ඩියකො යහොති, අයං ඉයමසං
පඤ්චන්නං පත්තපිණ්ඩිකානං අග්ය ො ච යසට්යඨො ච යමොක්යඛො ච
උත්තයමොචපවයරොච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව,  වා ඛීරං, ඛීරම්හා දධි, දධිම්හා නවනීතං, 
නවනීතම්හා සප්පි, සප්පිම්හා සප්පිමණ්යඩො, සප්පිමණ්යඩො තත්ථ 
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අග් මක්ඛායති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයමසං පඤ්චන්නං
පත්තපිණ්ඩිකානං ය්වායං පත්තපිණ්ඩියකො අප්පිච්ඡතංයයව නිස්සාය
සන්තුට්ඨිංයයව නිස්සාය සල්යලඛංයයව නිස්සාය පවියවකංයයව නිස්සාය
ඉදමත්ථිතංයයවනිස්සාය පත්තපිණ්ඩියකොයහොති, අයංඉයමසංපඤ්චන්නං
පත්තපිණ්ඩිකානංඅග්ය ොචයසට්යඨොච යමොක්යඛොචඋත්තයමොචපවයරො
චා’’ති.දසමං. 

අරඤ්ඤවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

අරඤ්ඤංචීවරංරුක්ඛ, සුසානංඅබ්යභොකාසිකං; 
යනසජ්ජංසන්ථතංඑකාසනිකං, ඛලුපච්ඡාපිණ්ඩියකනචාති. 

(20) 5. බ්රාහ්මණවග්ය ො 

1. යසොණසුත්තං 

191. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, යපොරාණා බ්රාහ්මණධම්මාඑතරහිසුනයඛසු
සන්දිස්සන්ති, යනො බ්රාහ්මයණසු.කතයම පඤ්ච? පුබ්යබ සුදං [පුබ්බස්සුදං
(ක.)], භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිංයයව  ච්ඡන්ති, යනො අබ්රාහ්මණිං.
එතරහි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිම්පි  ච්ඡන්ති, අබ්රාහ්මණිම්පි
 ච්ඡන්ති.එතරහි, භික්ඛයව, සුනඛාසුනඛිංයයව ච්ඡන්ති, යනොඅසුනඛිං.
අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යපොරායණො බ්රාහ්මණධම්යමො එතරහි සුනයඛසු
සන්දිස්සති, යනොබ්රාහ්මයණසු. 

‘‘පුබ්යබ සුදං, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිං උතුනිංයයව  ච්ඡන්ති, 
යනොඅනුතුනිං.එතරහි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිංඋතුනිම්පි ච්ඡන්ති, 
අනුතුනිම්පි  ච්ඡන්ති. එතරහි, භික්ඛයව, සුනඛා සුනඛිං උතුනිංයයව
 ච්ඡන්ති, යනො අනුතුනිං. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො යපොරායණො
බ්රාහ්මණධම්යමොඑතරහිසුනයඛසු සන්දිස්සති, යනොබ්රාහ්මයණසු. 

‘‘පුබ්යබ සුදං, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිං යනව කිණන්ති යනො
වික්කිණන්ති, සම්පියයයනව සංවාසං සංබන්ධාය [සංසග් ත්ථාය (සී. පී.)] 
සංපවත්යතන්ති. එතරහි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා බ්රාහ්මණිං කිණන්තිපි
වික්කිණන්තිපි, සම්පියයනපි සංවාසං සංබන්ධාය සංපවත්යතන්ති. එතරහි, 
භික්ඛයව, සුනඛාසුනඛිංයනවකිණන්තියනො වික්කිණන්ති, සම්පියයයනව
සංවාසං සංබන්ධායසංපවත්යතන්ති. අයං, භික්ඛයව, තතියයො යපොරායණො
බ්රාහ්මණධම්යමොඑතරහිසුනයඛසුසන්දිස්සති, යනොබ්රාහ්මයණසු. 

‘‘පුබ්යබ සුදං, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා න සන්නිධිං කයරොන්ති ධනස්සපි 
ධඤ්ඤස්සපි රජතස්සපි ජාතරූපස්සපි. එතරහි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා
සන්නිධිං කයරොන්ති ධනස්සපි ධඤ්ඤස්සපි රජතස්සපි ජාතරූපස්සපි.
එතරහි, භික්ඛයව, සුනඛා න සන්නිධිං කයරොන්ති ධනස්සපි ධඤ්ඤස්සපි 
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රජතස්සපි ජාතරූපස්සපි. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො යපොරායණො
බ්රාහ්මණධම්යමොඑතරහි සුනයඛසුසන්දිස්සති, යනොබ්රාහ්මයණසු. 

‘‘පුබ්යබ සුදං, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණාසායං සායමාසායපායතොපාතරාසාය
භික්ඛංපරියයසන්ති.එතරහි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා යාවදත්ථංඋදරාවයදහකං
භුඤ්ජිත්වා අවයසසං ආදාය පක්කමන්ති. එතරහි, භික්ඛයව, සුනඛා සායං
සායමාසාය පායතො පාතරාසාය භික්ඛං පරියයසන්ති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො යපොරායණොබ්රාහ්මණධම්යමොඑතරහිසුනයඛසුසන්දිස්සති, යනො
බ්රාහ්මයණසු.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චයපොරාණාබ්රාහ්මණධම්මාඑතරහි
සුනයඛසුසන්දිස්සන්ති, යනො බ්රාහ්මයණසූ’’ති.පඨමං. 

2. යදොණබ්රාහ්මණසුත්තං 

192. අථ යඛො යදොයණො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යදොයණො
බ්රාහ්මයණොභ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘සුතං යමතං, යභො ය ොතම – ‘න සමයණො ය ොතයමො බ්රාහ්මයණ
ජිණ්යණ වුඩ්යඪ මහල්ලයක අද්ධ යත වයයොඅනුප්පත්යත අභිවායදති වා 
පච්චුට්යඨතිවාආසයනනවානිමන්යතතී’ති.තයිදං, යභොය ොතම, තයථව.
න හි භවං ය ොතයමො බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ වුඩ්යඪ මහල්ලයක අද්ධ යත
වයයොඅනුප්පත්යතඅභිවායදතිවා පච්චුට්යඨතිවා ආසයනනවානිමන්යතති.
තයිදං, යභො ය ොතම, න සම්පන්නයමවා’’ති. ‘‘ත්වම්පි යනො, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො පටිජානාසී’’ති? ‘‘යඤ්හි තං, යභො ය ොතම, සම්මා වදමායනො
වයදයය – ‘බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාව සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛියතො අනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන, අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණං යවදානං පාරගූ
සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො
යවයයාකරයණොයලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයො’ති, මයමවතං, 
යභො ය ොතම, සම්මාවදමායනොවයදයය.අහඤ්හි, යභොය ොතම, බ්රාහ්මයණො
උභයතො සුජායතො – මාතියතො ච පිතියතො ච, සංසුද්ධ හණියකො, යාව
සත්තමා පිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන, 
අජ්ඣායයකො මන්තධයරො, තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං 
සාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං, පදයකො යවයයාකරයණො
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසු අනවයයො’’ති. 

‘‘යය යඛො, යත යදොණ, බ්රාහ්මණානං පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං
කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො, යයසමිදං එතරහි බ්රාහ්මණා යපොරාණං
මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමිහිතං තදනු ායන්ති තදනුභාසන්ති
භාසිතමනුභාසන්ති සජ්ඣායිතමනුසජ්ඣායන්ති වාචිතමනුවායචන්ති, 
යසයයථිදං – අට්ඨයකො, වාමයකො, වාමයදයවො, යවස්සාමිත්යතො, යමදග්ගි 
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[යමතග්ගි(සී.)දී.නි.1.284, 526, 536; ම.නි.2.427; මහාව.300; අ.නි.
5.192පස්සිතබ්බං], අඞ්ගීරයසො, භාරද්වායජො, වායසට්යඨො, කස්සයපො, භගු; 
තයාස්සු’යම පඤ්ච බ්රාහ්මයණ පඤ්ඤායපන්ති – බ්රහ්මසමං, යදවසමං, 
මරියාදං, සම්භින්නමරියාදං, බ්රාහ්මණචණ්ඩාලංයයවපඤ්චමං. යතසංත්වං 
යදොණ, කතයමො’’ති? 

‘‘නයඛොමයං, යභොය ොතම, පඤ්චබ්රාහ්මයණජානාම, අථයඛොමයං 
බ්රාහ්මණාත්යවව ජානාම. සාධු යම භවං ය ොතයමො තථා ධම්මං යදයසතු 
යථා අහං ඉයම පඤ්ච බ්රාහ්මයණ ජායනයය’’න්ති. ‘‘යතන හි, බ්රාහ්මණ, 
සුයණොහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං යභො’’ති යඛො
යදොයණො බ්රාහ්මයණොභ වයතොපච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කථඤ්ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මසයමො යහොති? ඉධ, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමා පිතාමහයු ාඅක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන. යසො අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං [යකොධාරං
බ්රහ්මචරියං (සයා.ක.)] චරතිමන්යතඅධීයමායනො.අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි
යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා මන්යත අධීයිත්වා ආචරියස්ස ආචරියධනං
පරියයසතිධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන. 

‘‘තත්ථ ච, යදොණ, යකො ධම්යමො? යනව කසියා න වණිජ්ජාය න
ය ොරක්යඛනනඉස්සත්යථන [නඉස්සත්යතන(ක.)] නරාජයපොරියසනන
සිප්පඤ්ඤතයරන, යකවලංභික්ඛාචරියායකපාලංඅනතිමඤ්ඤමායනො.යසො 
ආචරියස්ස ආචරියධනං නියයායදත්වා [නීයයායදත්වා (සී.), නීයායදත්වා
(පී.), නියයායතත්වා (කත්ථචි)] යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි
වත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජති.යසොඑවංපබ්බජියතො 
සමායනොයමත්තාසහ යතනයචතසාඑකංදිසංඵරිත්වාවිහරති, තථාදුතියං
තථාතතියංතථා චතුත්ථං [චතුත්ථිං (සී.)], ඉතිඋද්ධමයධොතිරියංසබ්බධි 
සබ්බත්තතාය සබ්බාවන්තං යලොකං යමත්තාසහ යතන යචතසා විපුයලන
මහග් යතනඅප්පමායණන අයවයරනඅබයාපජ්යජන [අබයාපජ්යඣන(ක.)
අබයාබජ්යඣන (?)] ඵරිත්වා විහරති. කරුණා…යප.… මුදිතා…
උයපක්ඛාසහ යතනයචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියංතථා
තතියං තථා චතුත්ථං, ඉති උද්ධමයධො තිරියං සබ්බධි සබ්බත්තතාය
සබ්බාවන්තංයලොකංඋයපක්ඛාසහ යතනයචතසා විපුයලනමහග් යතන
අප්පමායණන අයවයරන අබයාපජ්යජන ඵරිත්වා විහරති. යසො ඉයම 
චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං
බ්රහ්මයලොකංඋපපජ්ජති.එවංයඛො, යදොණ, බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මසයමොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො යදවසයමො යහොති? ඉධ, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමාපිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො
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ජාතිවායදන. යසො අට්ඨචත්තාලීසවස්සානියකොමාරබ්රහ්මචරියංචරතිමන්යත
අධීයමායනො. අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා මන්යත
අධීයිත්වාආචරියස්ස ආචරියධනංපරියයසතිධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන.
තත්ථච, යදොණ, යකොධම්යමො? යනවකසියාන වණිජ්ජායනය ොරක්යඛන
න ඉස්සත්යථන න රාජයපොරියසන න සිප්පඤ්ඤතයරන, යකවලං 
භික්ඛාචරියාය කපාලං අනතිමඤ්ඤමායනො. යසො ආචරියස්ස ආචරියධනං 
නියයායදත්වාදාරංපරියයසතිධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන. 

‘‘තත්ථ ච, යදොණ, යකො ධම්යමො? යනව කයයන න වික්කයයන, 
බ්රාහ්මණිංයයවඋදකූපස්සට්ඨං.යසොබ්රාහ්මණිංයයව ච්ඡති, නඛත්තියිංන 
යවස්සිංනසුද්දිංනචණ්ඩාලිංනයනසාදිංනයවනිං [නයවණිං(සී. සයා.
කං.පී.)] නරථකාරිංනපුක්කුසිං ච්ඡති, න බ්භිනිං ච්ඡති, න පායමානං
 ච්ඡති, න අනුතුනිං  ච්ඡති. කස්මා ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො න  බ්භිනිං 
 ච්ඡති? සයච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො බ්භිනිං ච්ඡති, අතිමීළ්හයජොනාමයසො
යහොති මාණවයකො වා මාණවිකා [මාණවකී (ක.)] වා. තස්මා, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණොන බ්භිනිං ච්ඡති.කස්මාච, යදොණ, බ්රාහ්මයණොනපායමානං 
 ච්ඡති? සයච, යදොණ, බ්රාහ්මයණොපායමානං ච්ඡති, අසුචිපටිපීළියතොනාම
යසො යහොති මාණවයකො වා මාණවිකා වා. තස්මා, යදොණ, බ්රාහ්මයණො න
පායමානං ච්ඡති.තස්සසායහොති බ්රාහ්මණීයනවකාමත්ථානදවත්ථාන
රතත්ථා, පජත්ථාව බ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණී යහොති. යසො යමථුනං
උප්පායදත්වා යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජති. යසො එවං පබ්බජියතො සමායනො විවිච්යචව
කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ඉයම
චත්තායරො ඣායන භායවත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජති.එවංයඛො, යදොණ, බ්රාහ්මයණොයදවසයමොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො මරියායදො යහොති? ඉධ, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමාපිතාමහයු ා අක්ඛිත්යතොඅනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන.යසොඅට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියංචරතිමන්යත
අධීයමායනො. අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා මන්යත
අධීයිත්වාආචරියස්සආචරියධනංපරියයසති ධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන. 
තත්ථච, යදොණ, යකොධම්යමො? යනවකසියාන වණිජ්ජායනය ොරක්යඛන
න ඉස්සත්යථන න රාජයපොරියසන න සිප්පඤ්ඤතයරන, යකවලං 
භික්ඛාචරියාය කපාලං අනතිමඤ්ඤමායනො. යසො ආචරියස්ස ආචරියධනං
නියයායදත්වාදාරං පරියයසතිධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන. 

‘‘තත්ථ ච, යදොණ, යකො ධම්යමො? යනව කයයන න වික්කයයන, 
බ්රාහ්මණිංයයවඋදකූපස්සට්ඨං.යසොබ්රාහ්මණිංයයව ච්ඡති, න ඛත්තියිංන
යවස්සිං න සුද්දිං න චණ්ඩාලිං න යනසාදිං න යවනිං න රථකාරිං න 
පුක්කුසිං  ච්ඡති, න  බ්භිනිං  ච්ඡති, න පායමානං  ච්ඡති, න අනුතුනිං



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

166 

පටුන 

 ච්ඡති. කස්මා ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණොන බ්භිනිං  ච්ඡති? සයච, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො බ්භිනිං  ච්ඡති, අතිමීළ්හයජොනාමයසොයහොතිමාණවයකොවා
මාණවිකා වා. තස්මා, යදොණ, බ්රාහ්මයණො න  බ්භිනිං  ච්ඡති. කස්මා ච, 
යදොණ, බ්රාහ්මයණො න පායමානං  ච්ඡති? සයච, යදොණ, බ්රාහ්මයණො
පායමානං  ච්ඡති, අසුචිපටිපීළියතො නාම යසො යහොති මාණවයකො වා
මාණවිකා වා. තස්මා, යදොණ, බ්රාහ්මයණොන පායමානං  ච්ඡති. තස්ස සා
යහොති බ්රාහ්මණී යනව කාමත්ථා න දවත්ථා න රතත්ථා, පජත්ථාව
බ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණී යහොති. යසො යමථුනං උප්පායදත්වා තයමව
පුත්තස්සාදංනිකාමයමායනොකුටුම්බංඅජ්ඣාවසති, න අ ාරස්මාඅන ාරියං
පබ්බජති. යාවයපොරාණානංබ්රාහ්මණානංමරියායදො තත්ථතිට්ඨති, තංන
වීතික්කමති. ‘යාව යපොරාණානංබ්රාහ්මණානං මරියායදො තත්ථබ්රාහ්මයණො
ඨියතො තං නවීතික්කමතී’ති, යඛො, යදොණ, තස්මා බ්රාහ්මයණො මරියායදොති
වුච්චති.එවංයඛො, යදොණ, බ්රාහ්මයණොමරියායදොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණොසම්භින්නමරියායදොයහොති? ඉධ, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමාපිතාමහයු ාඅක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන. යසො අට්ඨචත්තාලීසවස්සානියකොමාරබ්රහ්මචරියංචරතිමන්යත
අධීයමායනො. අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා මන්යත
අධීයිත්වාආචරියස්ස ආචරියධනංපරියයසතිධම්යමයනව, යනොඅධම්යමන. 

‘‘තත්ථ ච, යදොණ, යකො ධම්යමො? යනව කසියා න වණිජ්ජාය න
ය ොරක්යඛන න ඉස්සත්යථන න රාජයපොරියසන න සිප්පඤ්ඤතයරන, 
යකවලං භික්ඛාචරියාය කපාලං අනතිමඤ්ඤමායනො. යසො ආචරියස්ස
ආචරියධනං නියයායදත්වා දාරං පරියයසති ධම්යමනපි අධම්යමනපි
කයයනපි වික්කයයනපි බ්රාහ්මණිම්පි උදකූපස්සට්ඨං. යසො බ්රාහ්මණිම්පි
 ච්ඡතිඛත්තියිම්පි  ච්ඡතියවස්සිම්පි ච්ඡතිසුද්දිම්පි ච්ඡතිචණ්ඩාලිම්පි
 ච්ඡති යනසාදිම්පි ච්ඡතියවනිම්පි ච්ඡතිරථකාරිම්පි ච්ඡතිපුක්කුසිම්පි
 ච්ඡති  බ්භිනිම්පි  ච්ඡති පායමානම්පි  ච්ඡති උතුනිම්පි  ච්ඡති
අනුතුනිම්පි  ච්ඡති. තස්ස සා යහොති බ්රාහ්මණී කාමත්ථාපි දවත්ථාපි
රතත්ථාපි පජත්ථාපි බ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණී යහොති. යාව යපොරාණානං
බ්රාහ්මණානං මරියායදො තත්ථ න තිට්ඨති, තං වීතික්කමති. ‘යාව
යපොරාණානං බ්රාහ්මණානං මරියායදො තත්ථ බ්රාහ්මයණො න ඨියතො තං
වීතික්කමතී’ති යඛො, යදොණ, තස්මා බ්රාහ්මයණො සම්භින්නමරියායදොති 
වුච්චති.එවංයඛො, යදොණ, බ්රාහ්මයණොසම්භින්නමරියායදොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, යදොණ, බ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මණචණ්ඩායලොයහොති? ඉධ, යදොණ, 
බ්රාහ්මයණො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච, 
සංසුද්ධ හණියකො, යාවසත්තමා පිතාමහයු ාඅක්ඛිත්යතො අනුපක්කුට්යඨො
ජාතිවායදන.යසො අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියංචරතිමන්යත 
අධීයමායනො. අට්ඨචත්තාලීසවස්සානි යකොමාරබ්රහ්මචරියං චරිත්වා මන්යත
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අධීයිත්වා ආචරියස්ස ආචරියධනං පරියයසති ධම්යමනපි අධම්යමනපි
කසියාපි වණිජ්ජායපි ය ොරක්යඛනපි ඉස්සත්යථනපි රාජයපොරියසනපි
සිප්පඤ්ඤතයරනපි, යකවලම්පිභික්ඛාචරියාය, කපාලං අනතිමඤ්ඤමායනො. 

‘‘යසොආචරියස්සආචරියධනංනියයායදත්වාදාරංපරියයසතිධම්යමනපි 
අධම්යමනපි කයයනපි වික්කයයනපි බ්රාහ්මණිම්පි උදකූපස්සට්ඨං. යසො 
බ්රාහ්මණිම්පි ච්ඡතිඛත්තියිම්පි ච්ඡතියවස්සිම්පි ච්ඡතිසුද්දිම්පි  ච්ඡති
චණ්ඩාලිම්පි ච්ඡතියනසාදිම්පි ච්ඡතියවනිම්පි ච්ඡතිරථකාරිම්පි  ච්ඡති
පුක්කුසිම්පි  ච්ඡති  බ්භිනිම්පි  ච්ඡති පායමානම්පි  ච්ඡති උතුනිම්පි
 ච්ඡතිඅනුතුනිම්පි ච්ඡති.තස්සසායහොතිබ්රාහ්මණීකාමත්ථාපි දවත්ථාපි
රතත්ථාපි පජත්ථාපි බ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණී යහොති. යසො සබ්බකම්යමහි
ජීවිකං [ජීවිතං(ක.)] කප්යපති. තයමනංබ්රාහ්මණාඑවමාහංසු–‘කස්මාභවං
බ්රාහ්මයණො පටිජානමායනො සබ්බකම්යමහි ජීවිකං කප්යපතී’ති? යසො
එවමාහ–‘යසයයථාපි, යභො, අග්ගිසුචිම්පිඩහතිඅසුචිම්පි ඩහති, නචයතන
අග්ගි උපලිප්පති [උපලිම්පති (ක.)]; එවයමවං යඛො, යභො, සබ්බකම්යමහි
යචපි බ්රාහ්මයණො ජීවිකං කප්යපති, න ච යතන බ්රාහ්මයණො උපලිප්පති’.
‘සබ්බකම්යමහි ජීවිකං කප්යපතී’ති යඛො, යදොණ, තස්මා බ්රාහ්මයණො
බ්රාහ්මණචණ්ඩායලොති වුච්චති. එවං යඛො, යදොණ, බ්රාහ්මයණො
බ්රාහ්මණචණ්ඩායලොයහොති. 

‘‘යය යඛො යත, යදොණ, බ්රාහ්මණානං පුබ්බකා ඉසයයො මන්තානං
කත්තායරො මන්තානං පවත්තායරො යයසමිදං එතරහි බ්රාහ්මණා යපොරාණං
මන්තපදං ගීතං පවුත්තං සමීහිතං තදනු ායන්ති තදනුභාසන්ති 
භාසිතමනුභාසන්ති සජ්ඣායිතමනුසජ්ඣායන්ති වාචිමනුවායචන්ති, 
යසයයථිදං – අට්ඨයකො, වාමයකො, වාමයදයවො, යවස්සාමිත්යතො, යමදග්ගි, 
අඞ්ගීරයසො, භාරද්වායජො, වායසට්යඨො, කස්සයපො, භගු; තයාස්සුයම පඤ්ච
බ්රාහ්මයණ පඤ්ඤායපන්ති – බ්රහ්මසමං, යදවසමං, මරියාදං, 
සම්භින්නමරියාදං, බ්රාහ්මණචණ්ඩාලංයයව පඤ්චමං. යතසං ත්වං, යදොණ, 
කතයමො’’ති? 

‘‘එවං සන්යත මයං, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මණචණ්ඩාලම්පි න පූයරම. 
අභික්කන්තං, යභොය ොතම…යප.…උපාසකංමංභවංය ොතයමොධායරතු
අජ්ජතග්ය පාකයපතංසරණං  ත’’න්ති.දුතියං. 

3. සඞ් ාරවසුත්තං 

193. අථ යඛො සඞ් ාරයවො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සඞ් ාරයවො
බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, යභො ය ොතම, යහතු
යකො පච්චයයො, යයන කදාචි දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා 
නප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා? යකොපන, යභොය ොතම, යහතුයකො
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පච්චයයො, යයනකදාචි දීඝරත්තංඅසජ්ඣායකතාපිමන්තාපටිභන්ති, පය ව
සජ්ඣායකතා’’ති? 

‘‘යස්මිං, බ්රාහ්මණ, සමයය කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති 
කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතිනපස්සති, 
පරත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං නප්පජානාතින පස්සති, උභයත්ථම්පි
තස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතිනපස්සති, දීඝරත්තංසජ්ඣායකතාපි 
මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව අසජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, 
උදපත්යතො සංසට්යඨොලාඛායවාහලිද්දියාවානීලියාවාමඤ්ජිට්ඨායවා.
තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං
නප්පජායනයය න පස්යසයය. එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය 
කාමරා පරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරතිකාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්සච
කාමරා ස්ස නිස්සරණංයථාභූතංනප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයය
යථාභූතංනප්පජානාතින පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.…උභයත්ථම්පිතස්මිං
සමයයයථාභූතංනප්පජානාතින පස්සති, දීඝරත්තංසජ්ඣායකතාපිමන්තා
නප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරතිබයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්සචබයාපාදස්සනිස්සරණංයථාභූතං 
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතිනපස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.…උභයත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතින
පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අග්ගිනා සන්තත්යතො
උක්කුධියතො [උක්කට්ඨියතො (සී. පී.), උක්කුට්ඨියතො (සයා. කං.)] 
උස්සදකජායතො [උසුමකජායතො (කත්ථචි), උස්සුරකජායතො (ක.), 
උස්මුදකජායතො(ම.නි.3මජ්ඣිමනිකායය)]. තත්ථචක්ඛුමාපුරියසොසකං 
මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං නප්පජායනයය න පස්යසයය.
එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරතිබයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්සචබයාපාදස්සනිස්සරණංයථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතිනපස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.…උභයත්ථම්පි තස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතින
පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයයථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති ථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච ථිනමිද්ධස්ස නිස්සරණං
යථාභූතං නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාති
න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං 
නප්පජානාති න පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, 
පය ව අසජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො 
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යසවාලපණකපරියයොනද්යධො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතංනප්පජායනයයනපස්යසයය.එවයමවංයඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
ථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච ථිනමිද්ධස්ස නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයයයථාභූතංනප්පජානාතිනපස්සති, 
පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාතින
පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව
අසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයය උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි
තස්මිං සමයය යථාභූතං නප්පජානාති න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… 
උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං නප්පජානාති න පස්සති, දීඝරත්තං
සජ්ඣායකතාපි මන්තානප්පටිභන්ති, පය ව අසජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, 
බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො වායතරියතො චලියතො භන්යතො ඌමිජායතො 
[උම්මිජායතො (පී.)]. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනොයථාභූතංනප්පජායනයයන පස්යසයය.එවයමවංයඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං
නප්පජානාති න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය
යථාභූතං නප්පජානාති න පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා
නප්පටිභන්ති, පය වඅසජ්ඣායකතා. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයවිචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං
යථාභූතංනප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාති
න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං
නප්පජානාති න පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, 
පය වඅසජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතොආවියලොලුළියතො
කලලීභූයතො අන්ධකායර නික්ඛිත්යතො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං
මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං නප්පජායනයය න පස්යසයය.
එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා 
විහරති විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං
යථාභූතං නප්පජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිංසමයයයථාභූතංනප්පජානාති
න පස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං
නප්පජානාති න පස්සති, දීඝරත්තං සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, 
පය වඅසජ්ඣායකතා. 
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පටුන 

‘‘යස්මිඤ්ච යඛො, බ්රාහ්මණ, සමයයනකාමරා පරියුට්ඨියතනයචතසා
විහරති න කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස නිස්සරණං
යථාභූතංපජානාති, අත්තත්ථම්පිතස්මිං සමයයයථාභූතංපජානාතිපස්සති, 
පරත්ථම්පිතස්මිං සමයය යථාභූතං පජානාති පස්සති, උභයත්ථම්පිතස්මිං
සමයය යථාභූතං පජානාති පස්සති, දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි මන්තා
පටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො
අසංසට්යඨො ලාඛාය වා හලිද්දියා වා නීලියා වා මඤ්ජිට්ඨාය වා. තත්ථ 
චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං
පජායනයය පස්යසයය. එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න
කාමරා පරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයනබයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති…යප.… යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අග්ගිනා අසන්තත්යතො 
අනුක්කුධියතොඅනුස්සදකජායතො.තත්ථචක්ඛුමාපුරියසොසකංමුඛනිමිත්තං 
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං පජායනයය පස්යසයය. එවයමවං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයයනබයාපාදපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන 
යචතසා විහරති…යප.… යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො න 
යසවාලපණකපරියයොනද්යධො. තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං
පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං පජායනයය පස්යසයය. එවයමවං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති…යප.… යසයයථාපි, 
බ්රාහ්මණ, උදපත්යතොනවායතරියතොනචලියතොනභන්යතොනඌමිජායතො.
තත්ථ චක්ඛුමා පුරියසො සකං මුඛනිමිත්තං පච්චයවක්ඛමායනො යථාභූතං
පජායනයය පස්යසයය. එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති …යප.…. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමයය න විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති න විචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය
නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං
පජානාති පස්සති, පරත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං පජානාති පස්සති, 
උභයත්ථම්පි තස්මිං සමයය යථාභූතං පජානාති පස්සති, දීඝරත්තං 
අසජ්ඣායකතාපි මන්තා පටිභන්ති, පය ව සජ්ඣායකතා. යසයයථාපි, 
බ්රාහ්මණ, උදපත්යතො අච්යඡො විප්පසන්යනො අනාවියලො ආයලොයක
නික්ඛිත්යතො.තත්ථ චක්ඛුමාපුරියසොසකංමුඛනිමිත්තංපච්චයවක්ඛමායනො
යථාභූතංපජායනයයපස්යසයය. එවයමවංයඛො, බ්රාහ්මණ, යස්මිංසමයයන
විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති න විචිකිච්ඡාපයරයතන, 
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උප්පන්නාය ච විචිකිච්ඡාය නිස්සරණං යථාභූතං පජානාති, අත්තත්ථම්පි
තස්මිංසමයයයථාභූතංපජානාතිපස්සති, පරත්ථම්පි…යප.… උභයත්ථම්පි
තස්මිං සමයය යථාභූතං පජානාති පස්සති, දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි 
මන්තාපටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා. 

‘‘අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, යහතු අයං පච්චයයො, යයන කදාචි දීඝරත්තං 
සජ්ඣායකතාපි මන්තා නප්පටිභන්ති, පය ව අසජ්ඣායකතා. අයං පන, 
බ්රාහ්මණ, යහතු අයං පච්චයයො, යයන කදාචි දීඝරත්තං අසජ්ඣායකතාපි
මන්තා පටිභන්ති, පය වසජ්ඣායකතා’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.… උපාසකං මං භවං ය ොතයමො
ධායරතු අජ්ජතග්ය පාකයපතංසරණං ත’’න්ති.තතියං. 

4. කාරණපාලීසුත්තං 

194. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං. 
යතන යඛො පන සමයයන කාරණපාලී [කරණපාලී (ක.)] බ්රාහ්මයණො 
ලිච්ඡවීනං කම්මන්තං කායරති. අද්දසා යඛො කාරණපාලී බ්රාහ්මයණො
පිඞ්ගියානිං බ්රාහ්මණං දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං; දිස්වා පිඞ්ගියානිං බ්රාහ්මණං
එතදයවොච– 

‘‘හන්ද, කුයතොනුභවංපිඞ්ගියානීආ ච්ඡතිදිවාදිවස්සා’’ති? ‘‘ඉයතොහං 
[ඉධාහං (සයා.කං.), ඉයතොහියඛො අහං (ම.නි. 1.288)], යභො, ආ ච්ඡාමි
සමණස්ස ය ොතමස්ස සන්තිකා’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤති භවං, පිඞ්ගියානී, 
සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං? පණ්ඩියතො මඤ්යඤ’’ති? 
‘‘යකො චාහං, යභො, යකො ච සමණස්ස ය ොතමස්ස පඤ්ඤායවයයත්තියං 
ජානිස්සාමි! යසොපි නූනස්ස තාදියසොව යයො සමණස්ස ය ොතමස්ස
පඤ්ඤායවයයත්තියං ජායනයයා’’ති! ‘‘උළාරාය ඛලු භවං, පිඞ්ගියානී, 
සමණංය ොතමංපසංසායපසංසතී’’ති. ‘‘යකො චාහං, යභො, යකොචසමණං 
ය ොතමංපසංසිස්සාමි!පසත්ථප්පසත්යථොව [පසට්ඨපසට්යඨොච (සයා.කං.
ක.)] යසොභවංය ොතයමොයසට්යඨො යදවමනුස්සාන’’න්ති. ‘‘කිංපනභවං, 
පිඞ්ගියානී, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො සමයණ ය ොතයම එවං
අභිප්පසන්යනො’’ති? 

‘‘යසයයථාපි, යභො, පුරියසොඅග් රසපරිතිත්යතොනඅඤ්යඤසංහීනානං 
රසානං පියහති; එවයමවං යඛො, යභො, යයතො යයතො තස්ස යභොයතො
ය ොතමස්ස ධම්මං සුණාති – යදි සුත්තයසො, යදි ය යයයසො, යදි
යවයයාකරණයසො, යදි අබ්භුතධම්මයසො – තයතො තයතො න අඤ්යඤසං
පුථුසමණබ්රාහ්මණප්පවාදානංපියහති. 

‘‘යසයයථාපි, යභො, පුරියසො ජිඝච්ඡාදුබ්බලයපයරයතො මධුපිණ්ඩිකං 
අධි ච්යඡයය.යසොයයතොයයතොසායයථ, ලභයතව [සායයයය, ලයභයථව
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(ම. නි. 1.205)] සාදුරසං අයසචනකං; එවයමවං යඛො, යභො, යයතො යයතො
තස්සයභොයතොය ොතමස්ස ධම්මංසුණාති–යදිසුත්තයසො, යදිය යයයසො, 
යදි යවයයාකරණයසො, යදි අබ්භුතධම්මයසො – තයතො තයතො ලභයතව
අත්තමනතං, ලභතියචතයසොපසාදං. 

‘‘යසයයථාපි, යභො, පුරියසො චන්දනඝටිකං අධි ච්යඡයය – 
හරිචන්දනස්සවායලොහිතචන්දනස්සවා.යසොයයතොයයතොඝායයථ–යදි
මූලයතො, යදිමජ්ඣයතො, යදිඅග් යතො–අධි ච්ඡයතව [අධි ච්යඡයථව (?)] 
සුරභි න්ධංඅයසචනකං; එවයමවංයඛො, යභො, යයතොයයතොතස්සයභොයතො
ය ොතමස්ස ධම්මං සුණාති – යදි සුත්තයසො, යදි ය යයයසො, යදි
යවයයාකරණයසො, යදි අබ්භුතධම්මයසො – තයතො තයතො අධි ච්ඡති
පායමොජ්ජංඅධි ච්ඡතියසොමනස්සං. 

‘‘යසයයථාපි, යභො, පුරියසොආබාධියකොදුක්ඛියතොබාළ්හගිලායනො.තස්ස 
කුසයලො භිසක්යකො ඨානයසො ආබාධං නීහයරයය; එවයමවං යඛො, යභො, 
යයතොයයතොතස්සයභොයතොය ොතමස්ස ධම්මංසුණාති–යදිසුත්තයසො, යදි
ය යයයසො, යදි යවයයාකරණයසො, යදි අබ්භුතධම්මයසො – තයතො තයතො
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසාඅබ්භත්ථං ච්ඡන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, යභො, යපොක්ඛරණී අච්යඡොදකා සායතොදකා සීයතොදකා
යසතකා සුපතිත්ථා රමණීයා. අථ පුරියසො ආ ච්යඡයය ඝම්මාභිතත්යතො
ඝම්මපයරයතො කිලන්යතො තසියතො පිපාසියතො. යසො තං යපොක්ඛරණිං
ඔ ායහත්වා න්හාත්වා ච පිවිත්වා ච සබ්බදරථකිලමථපරිළාහං
පටිප්පස්සම්යභයය. එවයමවං යඛො, යභො, යයතො යයතො තස්ස යභොයතො 
ය ොතමස්ස ධම්මං සුණාති – යදි සුත්තයසො, යදි ය යයයසො, යදි
යවයයාකරණයසො, යදි අබ්භුතධම්මයසො – තයතො තයතො
සබ්බදරථකිලමථපරිළාහාපටිප්පස්සම්භන්තී’’ති. 

එවං වුත්යත කාරණපාලී බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං 
උත්තරාසඞ් ංකරිත්වා දක්ඛිණං ජාකමණ්ඩලං පථවියංනිහන්ත්වා යයන
භ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාතික්ඛත්තුංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස; 
නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස; 
නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභො පිඞ්ගියානි, අභික්කන්තං, යභො පිඞ්ගියානි! 
යසයයථාපි, යභො පිඞ්ගියානි, නික්කුජ්ජිතං [නිකුජ්ජිතං (ක.)] වා
උක්කුජ්යජයයපටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවාමග් ං ආචික්යඛයය
අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – චක්ඛුමන්යතො රූපානි
දක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා පිඞ්ගියානිනා අයනකපරියායයන ධම්යමො 
පකාසියතො.එසාහං, යභොපිඞ්ගියානි, තංභවන්තංය ොතමංසරණං ච්ඡාමි
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ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං පිඞ්ගියානී ධායරතු, 
අජ්ජතග්ය පාකයපතංසරණං  ත’’න්ති.චතුත්ථං. 

5. පිඞ්ගියානීසුත්තං 

195. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං. 
යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චමත්තානි ලිච්ඡවිසතානි භ වන්තං
පයිරුපාසන්ති.අප්යපකච්යච ලිච්ඡවීනීලායහොන්තිනීලවණ්ණානීලවත්ථා
නීලාලඞ්කාරා, අප්යපකච්යච ලිච්ඡවී පීතා යහොන්ති පීතවණ්ණා පීතවත්ථා
පීතාලඞ්කාරා, අප්යපකච්යච ලිච්ඡවීයලොහිතකායහොන්තියලොහිතකවණ්ණා
යලොහිතකවත්ථායලොහිතකාලඞ්කාරා, අප්යපකච්යච ලිච්ඡවීඔදාතා යහොන්ති
ඔදාතවණ්ණා ඔදාතවත්ථා ඔදාතාලඞ්කාරා. තයස්සුදං භ වා අතියරොචති
වණ්යණනයචවයසසාච. 

අථ යඛො පිඞ්ගියානී බ්රාහ්මයණො උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං
කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘පටිභාතිමං, භ වා, පටිභාතිමං, සු තා’’ති. ‘‘පටිභාතුතං පිඞ්ගියානී’’ති
භ වා අයවොච. අථ යඛො පිඞ්ගියානී බ්රාහ්මයණො භ වයතො සම්මුඛා
සාරුප්පාය ාථායඅභිත්ථවි – 

‘‘පද්මං [පදුමං (ක.) සං.නි. 1.132] යථා යකොකනදං [යකොකනුදං
(සයා.කං.)] සු න්ධං, 
පායතොසියාඵුල්ලමවීත න්ධං; 
අඞ්ගීරසංපස්සවියරොචමානං, 
තපන්තමාදිච්චමිවන්තලික්යඛ’’ති. 

අථයඛොයතලිච්ඡවීපඤ්චහිඋත්තරාසඞ් සයතහිපිඞ්ගියානිං බ්රාහ්මණං
අච්ඡායදසුං. අථ යඛො පිඞ්ගියානී බ්රාහ්මයණො යතහි පඤ්චහි 
උත්තරාසඞ් සයතහිභ වන්තංඅච්ඡායදසි. 

අථ යඛො භ වා යත ලිච්ඡවී එතදයවොච – ‘‘පඤ්චන්නං, ලිච්ඡවී, 
රතනානං පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. කතයමසං පඤ්චන්නං? 
තථා තස්සඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සපාතුභායවො දුල්ලයභොයලොකස්මිං.
තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස යදයසතා පුග් යලො දුල්ලයභො
යලොකස්මිං. තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස යදසිතස්ස විඤ්ඤාතා
පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. තථා තප්පයවදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස
යදසිතස්ස විඤ්ඤාතා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො පුග් යලො දුල්ලයභො
යලොකස්මිං. කතඤ්ඤූ කතයවදී පුග් යලො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. ඉයමසං
යඛො, ලිච්ඡවී, පඤ්චන්නං රතනානං පාතුභායවො දුල්ලයභො යලොකස්මි’’න්ති 
[අ.නි.5.143]. පඤ්චමං. 
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6. මහාසුපිනසුත්තං 

196. ‘‘තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො පඤ්ච මහාසුපිනා 
පාතුරයහසුං. කතයම පඤ්ච? තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්සපුබ්යබව සම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්යසව
සයතො අයංමහාපථවී මහාසයනංඅයහොසි, හිමවාපබ්බතරාජාබිබ්යබොහනං 
[බිබ්යබොහනං(සී. සයා.කං.පී.), බිම්බ+ඔහනං=ඉතිපදවිභාය ො] අයහොසි, 
පුරත්ථියම සමුද්යද වායමො හත්යථො ඔහියතො අයහොසි, පච්ඡියම සමුද්යද
දක්ඛියණොහත්යථොඔහියතො අයහොසි, දක්ඛියණසමුද්යදඋයභොපාදාඔහිතා
අයහසුං. තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො අයං පඨයමො
මහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
පුබ්යබවසම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්යසවසයතොතිරියානාම
තිණජාති නාභියා උග් න්ත්වා නභං ආහච්ච ඨිතා අයහොසි. තථා තස්ස, 
භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව සම්යබොධා 
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො අයං දුතියයො මහාසුපියනො
පාතුරයහොසි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
පුබ්යබවසම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්යසවසයතොයසතාකිමී
කණ්හසීසා පායදහිඋස්සක්කිත්වා() [(අග් නඛයතො)කත්ථචි දිස්සති] යාව
ජාකමණ්ඩලා පටිච්ඡායදසුං. තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සපුබ්යබවසම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව
සයතොඅයංතතියයොමහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 
පුබ්යබවසම්යබොධාඅනභිසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්යසවසයතොචත්තායරො
සකුණා නානාවණ්ණා චතූහි දිසාහි ආ න්ත්වා පාදමූයල නිපතිත්වා
සබ්බයසතාසම්පජ්ජිංසු. තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස
පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො අයං
චතුත්යථොමහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො පුබ්යබව 
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්යධො යබොධිසත්යතොව සමායනො මහයතො
මීළ්හපබ්බතස්සඋපරූපරි චඞ්කමති අලිප්පමායනො මීළ්යහන. තථා තස්ස, 
භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො අයං පඤ්චයමො මහාසුපියනො 
පාතුරයහොසි. 
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‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො අයං මහාපථවී
මහාසයනං අයහොසි, හිමවා පබ්බතරාජා බිබ්යබොහනං අයහොසි, පුරත්ථියම 
සමුද්යද වායමො හත්යථො ඔහියතො අයහොසි, පච්ඡියම සමුද්යද දක්ඛියණො
හත්යථො ඔහියතො අයහොසි, දක්ඛියණ සමුද්යද උයභො පාදා ඔහිතා අයහසුං; 
තථා යතන, භික්ඛයව, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන අනුත්තරා
සම්මාසම්යබොධි අභිසම්බුද්ධා. තස්සා අභිසම්යබොධාය අයං පඨයමො
මහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො තිරියා නාම 
තිණජාති නාභියා උග් න්ත්වා නභං ආහච්ච ඨිතා අයහොසි; තථා යතන, 
භික්ඛයව, අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො 
අභිසම්බුජ්ඣිත්වා යාව යදවමනුස්යසහි සුප්පකාසියතො. තස්ස
අභිසම්යබොධායඅයං දුතියයොමහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො යසතා කිමී
කණ්හසීසා පායදහි උස්සක්කිත්වා යාව ජාකමණ්ඩලා පටිච්ඡායදසුං; බහූ, 
භික්ඛයව, ගිහී ඔදාතවසනාතථා තංපාකයපතා [පාකයපතං(සී.සයා.කං.
පී.)] සරණං  තා. තස්ස අභිසම්යබොධාය අයං තතියයො මහාසුපියනො
පාතුරයහොසි. 

‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො චත්තායරො සකුණා 
නානාවණ්ණා චතූහි දිසාහි ආ න්ත්වා පාදමූයල නිපතිත්වා සබ්බයසතා
සම්පජ්ජිංසු; චත්තායරොයම, භික්ඛයව, වණ්ණාඛත්තියා බ්රාහ්මණා යවස්සා
සුද්දා යත තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිත්වාඅනුත්තරංවිමුත්තිං සච්ඡිකයරොන්ති.තස්සඅභිසම්යබොධායඅයං
චතුත්යථොමහාසුපියනොපාතුරයහොසි. 

‘‘යම්පි, භික්ඛයව, තථා යතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො පුබ්යබව 
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්යධො යබොධිසත්යතොව සමායනො මහයතො
මීළ්හපබ්බතස්ස උපරූපරි චඞ්කමති අලිප්පමායනො මීළ්යහන; ලාභී, 
භික්ඛයව, තථා යතො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, තං [තත්ථ 
ච (සී. සයා. කං. පී.)] තථා යතො අ ථියතො [අ ධියතො (සයා. පී. ක.)] 
අමුච්ඡියතොඅනජ්යඣොසන්යනො [අනජ්ඣාපන්යනො(ක.) අනජ්යඣොපන්යනො
(සී. සයා.)] ආදීනවදස්සාවී නිස්සරණපඤ්යඤො පරිභුඤ්ජති. තස්ස
අභිසම්යබොධායඅයංපඤ්චයමොමහාසුපියනො පාතුරයහොසි. 
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‘‘තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පුබ්යබව 
සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස යබොධිසත්තස්යසව සයතො ඉයම පඤ්ච
මහාසුපිනා පාතුරයහසු’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7. වස්සසුත්තං 

197. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, වස්සස්ස අන්තරායා, යං යනමිත්තා 
[යනමිත්තකා (කත්ථචි)] නජානන්ති, යත්ථයනමිත්තානංචක්ඛුනකමති.
කතයම පඤ්ච? උපරි, භික්ඛයව, ආකායස යතයජොධාතු පකුප්පති. යතන
උප්පන්නා යමඝා පටිවි ච්ඡන්ති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො වස්සස්ස
අන්තරායයො, යං යනමිත්තා න ජානන්ති, යත්ථ යනමිත්තානං චක්ඛු න
කමති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, උපරි ආකායස වායයොධාතු පකුප්පති. යතන 
උප්පන්නා යමඝා පටිවි ච්ඡන්ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො වස්සස්ස
අන්තරායයො, යං යනමිත්තා න ජානන්ති, යත්ථ යනමිත්තානං චක්ඛු න
කමති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රාහුඅසුරින්යදොපාණිනාඋදකං සම්පටිච්ඡිත්වා
මහාසමුද්යද ඡඩ්යඩති. අයං, භික්ඛයව, තතියයො වස්සස්ස අන්තරායයො, යං
යනමිත්තානජානන්ති, යත්ථයනමිත්තානංචක්ඛුනකමති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, වස්සවලාහකා යදවා පමත්තා යහොන්ති. අයං, 
භික්ඛයව, චතුත්යථො වස්සස්ස අන්තරායයො, යං යනමිත්තා න ජානන්ති, 
යත්ථ යනමිත්තානංචක්ඛුනකමති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මනුස්සා අධම්මිකා යහොන්ති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො වස්සස්ස අන්තරායයො, යං යනමිත්තා න ජානන්ති, යත්ථ 
යනමිත්තානං චක්ඛු න කමති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච වස්සස්ස
අන්තරායා, යං යනමිත්තා න ජානන්ති, යත්ථ යනමිත්තානං චක්ඛු න
කමතී’’ති.සත්තමං. 

8. වාචාසුත්තං 

198. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හිසමන්නා තාවාචාසුභාසිතායහොති, 
යනො දුබ්භාසිතා, අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූනං [අනනුවජ්ජා
විඤ්ඤූනං (සයා. කං.)]. කතයමහි පඤ්චහි? කායලන ච භාසිතා යහොති, 
සච්චා ච භාසිතා යහොති, සණ්හා චභාසිතා යහොති, අත්ථසංහිතා චභාසිතා
යහොති, යමත්තචිත්යතනච භාසිතායහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
අඞ්ය හිසමන්නා තා වාචාසුභාසිතායහොති, යනොදුබ්භාසිතා, අනවජ්ජාච
අනනුවජ්ජාච විඤ්ඤූන’’න්ති.අට්ඨමං. 
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9. කුලසුත්තං 

199. ‘‘යං, භික්ඛයව, සීලවන්යතො පබ්බජිතා කුලං උපසඞ්කමන්ති, 
තත්ථමනුස්සාපඤ්චහිඨායනහිබහුංපුඤ්ඤංපසවන්ති.කතයමහි පඤ්චහි? 
යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය සීලවන්යත පබ්බජියත කුලං උපසඞ්කමන්යත
මනුස්සා දිස්වා චිත්තානි පසායදන්ති [පසීදන්ති (සයා. කං. ක.)], 
සග් සංවත්තනිකං, භික්ඛයව, තං කුලං තස්මිං සමයය පටිපදං පටිපන්නං 
යහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය සීලවන්යත පබ්බජියත කුලං 
උපසඞ්කමන්යත මනුස්සා පච්චුට්යඨන්ති අභිවායදන්ති ආසනං යදන්ති, 
උච්චාකුලීනසංවත්තනිකං, භික්ඛයව, තං කුලං තස්මිං සමයය පටිපදං
පටිපන්නං යහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය සීලවන්යත පබ්බජියත කුලං 
උපසඞ්කමන්යතමනුස්සාමච්යඡරමලංපටිවියනන්ති [පටිවියනොයදන්ති (සී.
පී.)], මයහසක්ඛසංවත්තනිකං, භික්ඛයව, තං කුලං තස්මිං සමයය පටිපදං 
පටිපන්නංයහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය සීලවන්යත පබ්බජියත කුලං 
උපසඞ්කමන්යත මනුස්සා යථාසත්ති යථාබලං සංවිභජන්ති, 
මහායභො සංවත්තනිකං, භික්ඛයව, තං කුලං තස්මිං සමයය පටිපදං
පටිපන්නංයහොති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය සීලවන්යත පබ්බජියත කුලං 
උපසඞ්කමන්යත මනුස්සා පරිපුච්ඡන්ති පරිපඤ්හන්ති ධම්මං සුණන්ති, 
මහාපඤ්ඤාසංවත්තනිකං, භික්ඛයව, තං කුලං තස්මිං සමයය පටිපදං
පටිපන්නං යහොති. යං, භික්ඛයව, සීලවන්යතො පබ්බජිතා කුලං
උපසඞ්කමන්ති, තත්ථ මනුස්සා ඉයමහි පඤ්චහි ඨායනහි බහුං පුඤ්ඤං
පසවන්තී’’ති.නවමං. 

10. නිස්සාරණීයසුත්තං 

200. ‘‘පඤ්චිමා, භික්ඛයව, නිස්සාරණීයා [නිස්සරණීයා (පී.), 
නිස්සරණියා (දී. නි. 3.321)] ධාතුයයො. කතමා පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො කාමං [කායම(සයා.කං.)දී.නි.3.321] මනසිකයරොයතොකායමසු
චිත්තංන පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින විමුච්චති. යනක්ඛම්මං
යඛො පනස්ස මනසිකයරොයතො යනක්ඛම්යම චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති
සන්තිට්ඨති විමුච්චති. තස්ස තං චිත්තං සු තං [සුකතං (පී.ක.)] සුභාවිතං
සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං සුවිසංයුත්තං [විසංයුත්තං (කත්ථචි, දී. නි. 3.321)] 
කායමහි; යයචකාමපච්චයාඋප්පජ්ජන්තිආසවාවිඝාතපරිළාහා, මුත්යතො 
යසොයතහි, නයසොතංයවදනංයවදියති.ඉදමක්ඛාතංකාමානංනිස්සරණං. 
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‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොබයාපාදංමනසිකයරොයතොබයාපායද 
චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති.අබයාපාදංයඛො 
පනස්සමනසිකයරොයතො අබයාපායදචිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨති
විමුච්චති. තස්ස තං චිත්තං සු තං සුභාවිතං සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං
සුවිසංයුත්තං බයාපායදන; යය ච බයාපාදපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආසවා
විඝාතපරිළාහා, මුත්යතො යසො යතහි, න යසො තං යවදනං යවදියති.
ඉදමක්ඛාතංබයාපාදස්සනිස්සරණං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො වියහසං මනසිකයරොයතො වියහසාය
චිත්තංනපක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතින විමුච්චති.අවියහසංයඛො
පනස්සමනසිකයරොයතොඅවියහසායචිත්තංපක්ඛන්දතිපසීදති සන්තිට්ඨති
විමුච්චති. තස්ස තං චිත්තං සු තං සුභාවිතං සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං 
සුවිසංයුත්තං වියහසාය; යය ච වියහසාපච්චයා උප්පජ්ජන්ති ආසවා
විඝාතපරිළාහා, මුත්යතො යසො යතහි, න යසො තං යවදනං යවදියති.
ඉදමක්ඛාතංවියහසායනිස්සරණං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොරූපං මනසිකයරොයතොරූයපචිත්තං
න පක්ඛන්දතිනප්පසීදතිනසන්තිට්ඨතිනවිමුච්චති. අරූපං යඛො පනස්ස
මනසිකයරොයතො අරූයප චිත්තං පක්ඛන්දති පසීදති සන්තිට්ඨති විමුච්චති.
තස්සතංචිත්තංසු තංසුභාවිතංසුවුට්ඨිතංසුවිමුත්තං සුවිසංයුත්තංරූයපහි; 
යයචරූපපච්චයාඋප්පජ්ජන්තිආසවාවිඝාතපරිළාහා, මුත්යතො යසොයතහි, 
නයසොතංයවදනංයවදියති.ඉදමක්ඛාතංරූපානංනිස්සරණං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො සක්කායං මනසිකයරොයතො
සක්කායය චිත්තං න පක්ඛන්දති නප්පසීදති න සන්තිට්ඨති න විමුච්චති. 
සක්කායනියරොධං යඛො පනස්ස මනසිකයරොයතො සක්කායනියරොයධ චිත්තං 
පක්ඛන්දතිපසීදතිසන්තිට්ඨතිවිමුච්චති.තස්සතංචිත්තංසු තංසුභාවිතං 
සුවුට්ඨිතං සුවිමුත්තං සුවිසංයුත්තං සක්කායයන; යය ච සක්කායපච්චයා 
උප්පජ්ජන්තිආසවාවිඝාතපරිළාහා, මුත්යතොයසොයතහි, නයසොතංයවදනං
යවදියති. ඉදමක්ඛාතංසක්කායස්සනිස්සරණං. 

‘‘තස්ස කාමනන්දීපි නානුයසති, බයාපාදනන්දීපි නානුයසති, 
වියහසානන්දීපි නානුයසති, රූපනන්දීපි නානුයසති, සක්කායනන්දීපි
නානුයසති (යසො) [( ) කත්ථචි නත්ථි] කාමනන්දියාපි අනනුසයා, 
බයාපාදනන්දියාපි අනනුසයා, වියහසානන්දියාපි අනනුසයා, රූපනන්දියාපි
අනනුසයා, සක්කායනන්දියාපි අනනුසයා. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු
නිරනුසයයො, අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි (සයා. කං. ක.)] තණ්හං, විවත්තයි 
[වාවත්තයි (සී.)] සංයයොජනං, සම්මා මානාභිසමයා අන්තමකාසි දුක්ඛස්ස.
ඉමායඛො, භික්ඛයව, පඤ්චනිස්සාරණීයා ධාතුයයො’’ති.දසමං. 

බ්රාහ්මණවග්ය ොපඤ්චයමො. 
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තස්සුද්දානං– 

යසොයණො යදොයණොසඞ් ාරයවො, කාරණපාලීච පිඞ්ගියානී; 
සුපිනාචවස්සාවාචා, කුලංනිස්සාරණීයයනචාති. 

චතුත්ථංපණ්ණාසකංසමත්යතො. 

5. පඤ්චමපණ්ණාසකං 

(21) 1. කිමිලවග්ය ො 

1. කිමිලසුත්තං 

201. එකං සමයං භ වා කිමිලායං [කිම්බිලායං (සී. පී.) අ. නි. 6.40; 
7.59] විහරතියවළුවයන.අථයඛොආයස්මාකිමියලො [කිම්බියලො (සී.සයා.
කං. පී.)] යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
කිමියලො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො
පච්චයයො, යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො
යහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත පරිනිබ්බුයත භික්ඛූ භික්ඛුනියයො
උපාසකා උපාසිකායයො සත්ථරි අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, ධම්යම
අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සඞ්යඝ අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, 
සික්ඛාය අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, අඤ්ඤමඤ්ඤං අ ාරවා විහරන්ති
අප්පතිස්සා. අයං යඛො, කිමිල, යහතු අයං පච්චයයො, යයන තථා යත
පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමොනචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති. 

‘‘යකො පන, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො, යයන තථා යත
පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත
පරිනිබ්බුයත භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො සත්ථරි ස ාරවා
විහරන්ති සප්පතිස්සා, ධම්යම ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සඞ්යඝ
ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සික්ඛාය ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, 
අඤ්ඤමඤ්ඤංස ාරවාවිහරන්තිසප්පතිස්සා.අයං යඛො, කිමිල, යහතුඅයං
පච්චයයො, යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො චිරට්ඨිතියකො
යහොතී’’ති.පඨමං. 

2. ධම්මස්සවනසුත්තං 

202. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා ධම්මස්සවයන.කතයමපඤ්ච? 
අස්සුතංසුණාති, සුතංපරියයොදායපති, කඞ්ඛංවිතරති [විහනති(සයා.කං.පී.
ක.)], දිට්ඨිං උජුංකයරොති, චිත්තමස්සපසීදති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසා ධම්මස්සවයන’’ති.දුතියං. 
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3. අස්සාජානීයසුත්තං 

203. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො භයද්රො 
[භද්යදො (පී.)] අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො
අඞ් න්ත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? අජ්ජයවන, ජයවන, මද්දයවන, ඛන්තියා, 
යසොරච්යචන – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි අඞ්ය හි සමන්නා යතො
රඤ්යඤොභයද්රො අස්සාජානීයයොරාජාරයහොයහොතිරාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො
අඞ් න්ත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡති. ‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛුආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘කතයමහි පඤ්චහි? අජ්ජයවන, ජයවන, මද්දයවන, ඛන්තියා, 
යසොරච්යචන – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’’ති.තතියං. 

4. බලසුත්තං 

204. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි පඤ්ච? සද්ධාබලං, 
හිරිබලං, ඔත්තප්පබලං, වීරියබලං, පඤ්ඤාබලං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චබලානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. යචයතොඛිලසුත්තං 

205. [අ.නි.9.71; ම.නි.1.185; දී.නි. 3.319] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
යචයතොඛිලා. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ථරි කඞ්ඛති
විචිකිච්ඡතිනාධිමුච්චති නසම්පසීදති. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්ථරි
කඞ්ඛති විචිකිච්ඡති නාධිමුච්චති න සම්පසීදති, තස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති
ආතප්පායඅනුයයො ාය සාතච්චායපධානාය, අයංපඨයමොයචයතොඛියලො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්යම කඞ්ඛති…යප.… සඞ්යඝ 
කඞ්ඛති…යප.… සික්ඛාය කඞ්ඛති…යප.… සබ්රහ්මචාරීසු කුපියතො යහොති
අනත්තමයනො ආහතචිත්යතො ඛිලජායතො. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීසුකුපියතොයහොති අනත්තමයනොආහතචිත්යතොඛිලජායතො, තස්ස
චිත්තංනනමතිආතප්පාය අනුයයො ායසාතච්චායපධානාය.යස්සචිත්තං
න නමති ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය පධානාය, අයං පඤ්චයමො
යචයතොඛියලො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චයචයතොඛිලා’’ති.පඤ්චමං. 

6. විනිබන්ධසුත්තං 

206. [අ. නි. 9.72; දී. නි. 3.320] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, 
යචතයසොවිනිබන්ධා [යචයතොවිනිබද්ධා (සාරත්ථදීපනීටීකායං)]. කතයම
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පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කායමසු අවීතරාය ො [අවි තරාය ො (ක.)] 
යහොති අවි තච්ඡන්යදො අවි තයපයමො අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො
අවි තතණ්යහො. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු කායමසු අවීතරාය ො යහොති
අවි තච්ඡන්යදො අවි තයපයමො අවි තපිපායසො අවි තපරිළායහො
අවි තතණ්යහො, තස්ස චිත්තංනනමතිආතප්පායඅනුයයො ායසාතච්චාය
පධානාය. යස්ස චිත්තං න නමති ආතප්පාය අනුයයො ාය සාතච්චාය
පධානාය, අයංපඨයමොයචතයසොවිනිබන්යධො. 

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

7. යාගුසුත්තං 

207. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා යාගුයා. කතයම පඤ්ච? ඛුද්දං 
[ඛුදං (සී. පී.) ඛුධාති සක්කතානුයලොමං. මහාව. 282] පටිහනති, පිපාසං
පටිවියනති, වාතං අනුයලොයමති, වත්ථිං යසොයධති, ආමාවයසසං පායචති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසායාගුයා’’ති.සත්තමං. 

8. දන්තකට්ඨසුත්තං 

208. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාදන්තකට්ඨස්සඅඛාදයන. කතයම
පඤ්ච? අචක්ඛුස්සං, මුඛං දුග් න්ධංයහොති, රසහරණියයොනවිසුජ්ඣන්ති, 
පිත්තං යසම්හං භත්තං පරියයොනන්ධති [පරියයොනද්ධන්ති (සී. පී.), 
පරියයොනද්ධති (සයා. කං. ක.) චූළව. 282 පස්සිතබ්බං], භත්තමස්ස 
නච්ඡායදති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාදන්තකට්ඨස්සඅඛාදයන. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා දන්තකට්ඨස්ස ඛාදයන. කතයම 
පඤ්ච? චක්ඛුස්සං, මුඛං න දුග් න්ධං යහොති, රසහරණියයො විසුජ්ඣන්ති, 
පිත්තංයසම්හංභත්තංනපරියයොනන්ධති, භත්තමස්සඡායදති.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසාදන්තකට්ඨස්සඛාදයන’’ති.අට්ඨමං. 
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9. ගීතස්සරසුත්තං 

209. [චූළව. 249] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා ආයතයකන
ගීතස්සයරන ධම්මං භණන්තස්ස. කතයම පඤ්ච? අත්තනාපි තස්මිං සයර
සාරජ්ජති, පයරපි තස්මිං සයර සාරජ්ජන්ති,  හපතිකාපි උජ්ඣායන්ති –
‘යයථව මයං  ායාම, එවයමවං යඛො සමණා සකයපුත්තියා  ායන්තී’ති, 
සරකුත්තිම්පි නිකාමයමානස්ස සමාධිස්ස භඞ්ය ො යහොති, පච්ඡිමා ජනතා 
දිට්ඨානු තිංආපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාආයතයකන
ගීතස්සයරනධම්මං භණන්තස්සා’’ති.නවමං. 

10. මුට්ඨස්සතිසුත්තං 

210. [මහාව. 353] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා මුට්ඨස්සතිස්ස
අසම්පජානස්ස නිද්දං ඔක්කමයයතො. කතයම පඤ්ච? දුක්ඛං සුපති, දුක්ඛං
පටිබුජ්ඣති, පාපකං සුපිනං පස්සති, යදවතා න රක්ඛන්ති, අසුචි මුච්චති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවා මුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජානස්සනිද්දං
ඔක්කමයයතො. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසාඋපට්ඨිතස්සතිස්සසම්පජානස්ස නිද්දං
ඔක්කමයයතො. කතයම පඤ්ච? සුඛං සුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං
සුපිනං පස්සති, යදවතා රක්ඛන්ති, අසුචිනමුච්චති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආනිසංසාඋපට්ඨිතස්සතිස්සසම්පජානස්සනිද්දංඔක්කමයයතො’’ති. 
දසමං. 

කිමිලවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

කිමියලො ධම්මස්සවනං, ආජානීයයොබලංඛිලං; 
විනිබන්ධංයාගුකට්ඨං, ගීතංමුට්ඨස්සතිනාචාති. 

(22) 2. අක්යකොසකවග්ය ො 

1. අක්යකොසකසුත්තං 

211. ‘‘යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛුඅක්යකොසකපරිභාසයකොඅරියූපවාදී
සබ්රහ්මචාරීනං, තස්සපඤ්ච ආදීනවාපාටිකඞ්ඛා.කතයමපඤ්ච? පාරාජියකො
වා යහොති ඡින්නපරිපන්යථො [ඡින්නපරිබන්යධො (ක.)], අඤ්ඤතරං වා
සංකිලිට්ඨංආපත්තිං ආපජ්ජති, බාළ්හංවායරො ාතඞ්කංඵුසති, සම්මූළ්යහො
කාලංකයරොති, කායස්සයභදාපරං මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං
උපපජ්ජති.යයොයසො, භික්ඛයව, භික්ඛු අක්යකොසකපරිභාසයකොඅරියූපවාදී
සබ්රහ්මචාරීනං, තස්සඉයමපඤ්චආදීනවා පාටිකඞ්ඛා’’ති.පඨමං. 
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2. භණ්ඩනකාරකසුත්තං 

212. ‘‘යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු භණ්ඩනකාරයකො කලහකාරයකො 
විවාදකාරයකො භස්සකාරයකො සඞ්යඝ අධිකරණකාරයකො, තස්ස පඤ්ච
ආදීනවා පාටිකඞ්ඛා. කතයම පඤ්ච? අනධි තං නාධි ච්ඡති, අධි තා 
[අධි තං (සබ්බත්ථ)] පරිහායති, පාපයකො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති, 
සම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. යයො යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු භණ්ඩනකාරයකො
කලහකාරයකො විවාදකාරයකො භස්සකාරයකො සඞ්යඝ අධිකරණකාරයකො, 
තස්සඉයමපඤ්ච ආදීනවාපාටිකඞ්ඛා’’ති.දුතියං. 

3. සීලසුත්තං 

213. [මහාව. 209; දී. නි. 3.316] ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා 
දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. කතයම පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, දුස්සීයලො
සීලවිපන්යනො පමාදාධිකරණංමහතිංයභො ජානිංනි ච්ඡති.අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමොආදීනයවොදුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස පාපයකො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ආදීනයවො දුස්සීලස්ස
සීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො යඤ්ඤයදව පරිසං
උපසඞ්කමති–යදිඛත්තියපරිසං, යදිබ්රාහ්මණපරිසං, යදි හපතිපරිසං, යදි
සමණපරිසං – අවිසාරයදො උපසඞ්කමති මඞ්කුභූයතො. අයං, භික්ඛයව, 
තතියයොආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො සම්මූළ්යහො කාලං 
කයරොති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො කායස්ස යභදා පරං 
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමොආදීනයවො දුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවාදුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සීලවයතො සීලසම්පදාය. කතයම
පඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, සීලවාසීලසම්පන්යනොඅප්පමාදාධිකරණංමහන්තං
යභො ක්ඛන්ධං අධි ච්ඡති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමොආනිසංයසො සීලවයතො
සීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස කලයායණො 
කිත්තිසද්යදොඅබ්භුග් ච්ඡති.අයං, භික්ඛයව, දුතියයොආනිසංයසොසීලවයතො 
සීලසම්පදාය. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සීලවා සීලසම්පන්යනො යඤ්ඤයදව පරිසං 
උපසඞ්කමති–යදිඛත්තියපරිසං, යදිබ්රාහ්මණපරිසං, යදි  හපතිපරිසං, යදි
සමණපරිසං – විසාරයදො උපසඞ්කමති අමඞ්කුභූයතො. අයං භික්ඛයව, 
තතියයො ආනිසංයසොසීලවයතොසීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සීලවා සීලසම්පන්යනො අසම්මූළ්යහො කාලං
කයරොති.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොආනිසංයසොසීලවයතොසීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සීලවා සීලසම්පන්යනො කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො 
ආනිසංයසොසීලවයතොසීලසම්පදාය.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසා 
සීලවයතොසීලසම්පදායා’’ති.තතියං. 

4. බහුභාණිසුත්තං 

214. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා බහුභාණිස්මිං පුග් යල. කතයම
පඤ්ච? මුසා භණති, පිසුණං භණති, ඵරුසං භණති, සම්ඵප්පලාපං භණති, 
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආදීනවාබහුභාණිස්මිංපුග් යල. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා මන්තභාණිස්මිං පුග් යල. කතයම 
පඤ්ච? නමුසාභණති, නපිසුණංභණති, නඵරුසංභණති, නසම්ඵප්පලාපං
භණති, කායස්ස යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජති.ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසා මන්තභාණිස්මිංපුග් යල’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමඅක්ඛන්තිසුත්තං 

215. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අක්ඛන්තියා. කතයම පඤ්ච? 
බහුයනො ජනස්ස අප්පියයො යහොති අමනායපො, යවරබහුයලො ච යහොති, 
වජ්ජබහුයලො ච, සම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවාඅක්ඛන්තියා. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා ඛන්තියා. කතයම පඤ්ච? බහුයනො 
ජනස්ස පියයො යහොති මනායපො, න යවරබහුයලො යහොති, න වජ්ජබහුයලො, 
අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසා ඛන්තියා’’ති.
පඤ්චමං. 

6. දුතියඅක්ඛන්තිසුත්තං 

216. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අක්ඛන්තියා. කතයම පඤ්ච? 
බහුයනොජනස්සඅප්පියයොයහොතිඅමනායපො, ලුද්යදොචයහොති, විප්පටිසාරී
ච, සම්මූළ්යහො කාලංකයරොති, කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග් තිං
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විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආදීනවා
අක්ඛන්තියා. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා ඛන්තියා. කතයම පඤ්ච? බහුයනො 
ජනස්ස පියයො යහොති මනායපො, අලුද්යදො ච යහොති, අවිප්පටිසාරී ච, 
අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසා ඛන්තියා’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. පඨමඅපාසාදිකසුත්තං 

217. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අපාසාදියක. කතයම පඤ්ච? 
අත්තාපි අත්තානං උපවදති, අනුවිච්ච විඤ්ඤූ  රහන්ති, පාපයකො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති, සම්මූළ්යහොකාලංකයරොති, කායස්සයභදාපරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආදීනවාඅපාසාදියක. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා පාසාදියක. කතයම පඤ්ච? අත්තාපි
අත්තානං න උපවදති, අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති, කලයායණො 
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති, අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, කායස්ස යභදා
පරංමරණා සු තිංසග් ංයලොකංඋපපජ්ජති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසාපාසාදියක’’ති. සත්තමං. 

8. දුතියඅපාසාදිකසුත්තං 

218. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අපාසාදියක. කතයම පඤ්ච? 
අප්පසන්නා නප්පසීදන්ති, පසන්නානඤ්චඑකච්චානං අඤ්ඤථත්තංයහොති, 
සත්ථුසාසනං අකතං [න කතං (සයා. කං. ක.)] යහොති, පච්ඡිමා ජනතා 
දිට්ඨානු තිංආපජ්ජති, චිත්තමස්සනප්පසීදති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවාඅපාසාදියක. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා පාසාදියක. කතයම පඤ්ච? 
අප්පසන්නා පසීදන්ති, පසන්නානඤ්ච භියයයොභායවො යහොති, සත්ථුසාසනං
කතං යහොති, පච්ඡිමා ජනතා දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජති, චිත්තමස්ස පසීදති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසාපාසාදියක’’ති.අට්ඨමං. 

9. අග්ගිසුත්තං 

219. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අග්ගිස්මිං. කතයම පඤ්ච? 
අචක්ඛුස්යසො, දුබ්බණ්ණකරයණො, දුබ්බලකරයණො, සඞ් ණිකාපවඩ්ඪයනො 
[සඞ් ණිකාපවද්ධයනො (සී.), සඞ් ණිකාරාමබද්ධයනො (ක.)], 
තිරච්ඡානකථාපවත්තනියකො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවා 
අග්ගිස්මි’’න්ති.නවමං. 
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10. මධුරාසුත්තං 

220. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාමධුරායං.කතයමපඤ්ච? විසමා, 
බහුරජා, චණ්ඩසුනඛා, වාළයක්ඛා, දුල්ලභපිණ්ඩා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්ච ආදීනවාමධුරාය’’න්ති.දසමං. 

අක්යකොසකවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

අක්යකොසභණ්ඩනසීලං, බහුභාණීද්යවඅඛන්තියයො; 
අපාසාදිකාද්යවවුත්තා, අග්ගිස්මිංමධුයරනචාති. 

(23) 3. දීඝචාරිකවග්ය ො 

1. පඨමදීඝචාරිකසුත්තං 

221. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා දීඝචාරිකං අනවත්ථචාරිකං
අනුයුත්තස්ස විහරයතො. කතයම පඤ්ච? අස්සුතං න සුණාති, සුතං න
පරියයොදායපති, සුයතයනකච්යචන අවිසාරයදො යහොති,  ාළ්හං [බාළ්හං
(සයා.)] යරො ාතඞ්කං ඵුසති, න ච මිත්තවා යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආදීනවාදීඝචාරිකංඅනවත්ථචාරිකංඅනුයුත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සමවත්ථචායර. කතයම පඤ්ච? 
අස්සුතංසුණාති, සුතංපරියයොදායපති, සුයතයනකච්යචනවිසාරයදොයහොති, 
න  ාළ්හං යරො ාතඞ්කං ඵුසති, මිත්තවා ච යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආනිසංසා සමවත්ථචායර’’ති.පඨමං. 

2. දුතියදීඝචාරිකසුත්තං 

222. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා දීඝචාරිකං අනවත්ථචාරිකං
අනුයුත්තස්ස විහරයතො. කතයම පඤ්ච? අනධි තං නාධි ච්ඡති, අධි තා
පරිහායති, අධි යතයනකච්යචන අවිසාරයදො යහොති,  ාළ්හං යරො ාතඞ්කං
ඵුසති, නච මිත්තවායහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාදීඝචාරිකං
අනවත්ථචාරිකං අනුයුත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සමවත්ථචායර. කතයම පඤ්ච? 
අනධි තං අධි ච්ඡති, අධි තා න පරිහායති, අධි යතයනකච්යචන
විසාරයදො යහොති, න ාළ්හං යරො ාතඞ්කං ඵුසති, මිත්තවා චයහොති. ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසා සමවත්ථචායර’’ති.දුතියං. 

3. අතිනිවාසසුත්තං 

223. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අතිනිවායස. කතයම පඤ්ච? 
බහුභණ්යඩො යහොති බහුභණ්ඩසන්නිචයයො, බහුයභසජ්යජො යහොති
බහුයභසජ්ජසන්නිචයයො, බහුකිච්යචො යහොති බහුකරණීයයො බයත්යතො 
කිංකරණීයයසු, සංසට්යඨො විහරති  හට්ඨපබ්බජියතහි අනනුයලොමියකන
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ගිහිසංසග්ය න, තම්හා ච ආවාසා පක්කමන්යතො සායපක්යඛො පක්කමති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවා අතිනිවායස. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සමවත්ථවායස. කතයම පඤ්ච? න 
බහුභණ්යඩො යහොතිනබහුභණ්ඩසන්නිචයයො, නබහුයභසජ්යජො යහොතින
බහුයභසජ්ජසන්නිචයයො, න බහුකිච්යචො යහොති න බහුකරණීයයො න
බයත්යතො කිංකරණීයයසු, අසංසට්යඨො විහරති  හට්ඨපබ්බජියතහි
අනනුයලොමියකන ගිහිසංසග්ය න, තම්හා ච ආවාසා පක්කමන්යතො 
අනයපක්යඛො පක්කමති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසා
සමවත්ථවායස’’ති.තතියං. 

4. මච්ඡරීසුත්තං 

224. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා අතිනිවායස. කතයම පඤ්ච? 
ආවාසමච්ඡරී යහොති, කුලමච්ඡරී යහොති, ලාභමච්ඡරී යහොති, වණ්ණමච්ඡරී
යහොති, ධම්මමච්ඡරී යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආදීනවා
අතිනිවායස. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සමවත්ථවායස. කතයම පඤ්ච? න 
ආවාසමච්ඡරී යහොති, න කුලමච්ඡරී යහොති, න ලාභමච්ඡරී යහොති, න
වණ්ණමච්ඡරී යහොති, න ධම්මමච්ඡරී යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසාසමවත්ථවායස’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමකුලූපකසුත්තං 

225. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාකුලූපයක [කුලුපයක (සයා. පී.), 
කුලූපය (සී.)]. කතයමපඤ්ච? අනාමන්තචායර ආපජ්ජති, රයහොනිසජ්ජාය
ආපජ්ජති, පටිච්ඡන්යන ආසයන ආපජ්ජති, මාතු ාමස්ස උත්තරි
ඡප්පඤ්චවාචාහි ධම්මං යදයසන්යතො ආපජ්ජති, කාමසඞ්කප්පබහුයලො
විහරති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවා කුලූපයක’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියකුලූපකසුත්තං 

226. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාකුලූපකස්සභික්ඛුයනො අතියවලං
කුයලසු සංසට්ඨස්ස විහරයතො. කතයම පඤ්ච? මාතු ාමස්ස
අභිණ්හදස්සනං, දස්සයන සති සංසග්ය ො, සංසග්ය  සති විස්සායසො, 
විස්සායස සති ඔතායරො, ඔතිණ්ණචිත්තස්යසතං පාටිකඞ්ඛං – ‘අනභිරයතො
වා බ්රහ්මචරියං චරිස්සති අඤ්ඤතරං වා සංකිලිට්ඨංආපත්තිංආපජ්ජිස්සති
සික්ඛං වා පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සති’. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවා කුලූපකස්ස භික්ඛුයනො අතියවලං කුයලසු සංසට්ඨස්ස
විහරයතො’’ති.ඡට්ඨං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  පඤ්චකනිපාතපාළි 

188 

පටුන 

7. යභො සුත්තං 

227. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා යභොය සු. කතයම පඤ්ච? 
අග්ගිසාධාරණා යභො ා, උදකසාධාරණා යභො ා, රාජසාධාරණා යභො ා, 
යචොරසාධාරණායභො ා, අප්පියයහිදායායදහිසාධාරණායභො ා.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවායභොය සු. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා යභොය සු. කතයම පඤ්ච? යභොය  
නිස්සාය අත්තානං සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති, මාතාපිතයරො
සුයඛති පීයණති සම්මා සුඛං පරිහරති, පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියස
සුයඛති පීයණතිසම්මාසුඛංපරිහරති, මිත්තාමච්යචසුයඛතිපීයණතිසම්මා 
සුඛං පරිහරති, සමණබ්රාහ්මයණසු උද්ධග්ගිකං දක්ඛිණං පතිට්ඨායපති
යසොවග්ගිකං සුඛවිපාකං සග් සංවත්තනිකං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසායභොය සූ’’ති. සත්තමං. 

8. උස්සූරභත්තසුත්තං 

228. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා උස්සූරභත්යත කුයල. කතයම
පඤ්ච? යය යත අතිථී පාහුනා, යත න කායලන පටිපූයජන්ති; යා තා
බලිපටිග් ාහිකා යදවතා, තා න කායලන පටිපූයජන්ති; යය යත
සමණබ්රාහ්මණා එකභත්තිකා රත්තූපරතා විරතා විකාලයභොජනා, යත න 
කායලන පටිපූයජන්ති; දාසකම්මකරයපොරිසා විමුඛා කම්මං කයරොන්ති; 
තාවතකංයයව අසමයයන භුත්තං අයනොජවන්තං යහොති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාඋස්සූරභත්යතකුයල. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සමයභත්යතකුයල. කතයම පඤ්ච? 
යය යතඅතිථීපාහුනා, යතකායලනපටිපූයජන්ති; යාතාබලිපටිග් ාහිකා
යදවතා, තා කායලන පටිපූයජන්ති; යය යත සමණබ්රාහ්මණා එකභත්තිකා
රත්තූපරතා විරතා විකාලයභොජනා, යත කායලන පටිපූයජන්ති; 
දාසකම්මකරයපොරිසා අවිමුඛා කම්මං කයරොන්ති; තාවතකංයයව සමයයන 
භුත්තං ඔජවන්තං යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසා
සමයභත්යතකුයල’’ති. අට්ඨමං. 

9. පඨමකණ්හසප්පසුත්තං 

229. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා කණ්හසප්යප. කතයම පඤ්ච? 
අසුචි, දුග් න්යධො, සභීරු, සප්පටිභයයො, මිත්තදුබ්භී–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආදීනවාකණ්හසප්යප.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියම ආදීනවා
මාතු ායම. කතයම පඤ්ච? අසුචි, දුග් න්යධො, සභීරු, සප්පටිභයයො, 
මිත්තදුබ්භී–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාමාතු ායම’’ති.නවමං. 
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10. දුතියකණ්හසප්පසුත්තං 

230. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා කණ්හසප්යප. කතයම පඤ්ච? 
යකොධයනො, උපනාහී, යඝොරවියසො, දුජ්ජිව්යහො, මිත්තදුබ්භී – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාකණ්හසප්යප. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියම ආදීනවා මාතු ායම. කතයම
පඤ්ච? යකොධයනො, උපනාහී, යඝොරවියසො, දුජ්ජිව්යහො, මිත්තදුබ්භී. තත්රිදං, 
භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස යඝොරවිසතා – යයභුයයයන, භික්ඛයව, මාතු ායමො 
තිබ්බරාය ො. තත්රිදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස දුජ්ජිව්හතා – යයභුයයයන, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො පිසුණවායචො. තත්රිදං, භික්ඛයව, මාතු ාමස්ස
මිත්තදුබ්භිතා – යයභුයයයන, භික්ඛයව, මාතු ායමො අතිචාරිනී. ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාමාතු ායම’’ති.දසමං. 

දීඝචාරිකවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යවදීඝචාරිකාවුත්තා, අතිනිවාසමච්ඡරී; 
ද්යවචකුලූපකායභො ා, භත්තංසප්පාපයරදුයවති. 

(24) 4. ආවාසිකවග්ය ො 

1. ආවාසිකසුත්තං 

231. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
අභාවනීයයො යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? න ආකප්පසම්පන්යනො යහොති න
වත්තසම්පන්යනො; න බහුස්සුයතො යහොතින සුතධයරො; න පටිසල්යලඛිතා 
[සල්යලඛිතා (ක. සී.)] යහොති න පටිසල්ලානාරායමො; න කලයාණවායචො
යහොති න කලයාණවාක්කරයණො; දුප්පඤ්යඤො යහොති ජයළො එළමූය ො.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොආවාසියකොභික්ඛු
අභාවනීයයො යහොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු 
භාවනීයයො යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? ආකප්පසම්පන්යනො යහොති 
වත්තසම්පන්යනො; බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො; පටිසල්යලඛිතා යහොති
පටිසල්ලානාරායමො; කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො; 
පඤ්ඤවා යහොති අජයළො අයනළමූය ො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහිසමන්නා යතො ආවාසියකොභික්ඛුභාවනීයයොයහොතී’’ති.පඨමං. 

2. පියසුත්තං 

232. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච. 
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‘‘කතයමහිපඤ්චහි? සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති 
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අකමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො, යය
යතධම්මාආදිකලයාණා මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං
සබයඤ්ජනං යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; කලයාණවායචො යහොති
කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය
අයනල ලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී; ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොචා’’ති.දුතියං. 

3. යසොභනසුත්තං 

233. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
ආවාසං යසොයභති. කතයමහි පඤ්චහි? සීලවා යහොති…යප.… සමාදාය 
සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; 
කලයාණවායචො යහොති කලයාණවාක්කරයණො යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයනල ලාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; 
පටිබයලොයහොතිඋපසඞ්කමන්යතධම්මියාකථායසන්දස්යසතුං සමාදයපතුං
සමුත්යතයජතුං සම්පහංයසතුං; චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී.ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොආවාසියකොභික්ඛුආවාසං
යසොයභතී’’ති.තතියං. 

4. බහූපකාරසුත්තං 

234. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
ආවාසස්ස බහූපකායරො යහොති. කතයමහි පඤ්චහි? සීලවා යහොති…යප.…
සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු; බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා
සුප්පටිවිද්ධා; ඛණ්ඩඵුල්ලං පටිසඞ්ඛයරොති; මහා යඛො පන භික්ඛුසඞ්යඝො 
අභික්කන්යතොනානායවරජ්ජකාභික්ඛූගිහීනංඋපසඞ්කමිත්වාආයරොයචති
– ‘මහා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛුසඞ්යඝො අභික්කන්යතො නානායවරජ්ජකා
භික්ඛූ, කයරොථ පුඤ්ඤානි, සමයයො පුඤ්ඤානි කාතු’න්ති; චතුන්නං
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු ආවාසස්ස බහූපකායරො යහොතී’’ති.
චතුත්ථං. 
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5. අනුකම්පසුත්තං 

235. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
ගිහීනං [ගිහිං (සයා.), ගිහී (කත්ථචි)] අනුකම්පති. කතයමහි පඤ්චහි? 
අධිසීයල [අධිසීයලසු (සයා.)] සමාදයපති; ධම්මදස්සයන නියවයසති; 
ගිලානයක උපසඞ්කමිත්වා සතිං උප්පායදති – ‘අරහග් තංආයස්මන්යතො 
සතිං උපට්ඨායපථා’ති; මහා යඛො පන භික්ඛුසඞ්යඝො අභික්කන්යතො
නානායවරජ්ජකා භික්ඛූ ගිහීනං උපසඞ්කමිත්වා ආයරොයචති – ‘මහා යඛො, 
ආවුයසො, භික්ඛුසඞ්යඝො අභික්කන්යතො නානායවරජ්ජකා භික්ඛූ, කයරොථ
පුඤ්ඤානි, සමයයොපුඤ්ඤානිකාතු’න්ති; යංයඛොපනස්ස යභොජනංයදන්ති
ලූඛංවාපණීතංවාතංඅත්තනාපරිභුඤ්ජති, සද්ධායදයයංන විනිපායතති.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොආවාසියකොභික්ඛු 
ගිහීනංඅනුකම්පතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමඅවණ්ණාරහසුත්තං 

236. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? අනනුවිච්ච
අපරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති; අනනුවිච්ච 
අපරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; අනනුවිච්ච
අපරියයො ායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති; අනනුවිච්ච
අපරියයො ායහත්වා පසාදනීයයඨායනඅප්පසාදංඋපදංයසති; සද්ධායදයයං
විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
ආවාසියකොභික්ඛුයථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු 
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති; අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා අප්පසාදනීයය ඨායන අප්පසාදං උපදංයසති; අනුවිච්ච 
පරියයො ායහත්වා පසාදනීයය ඨායන පසාදං උපදංයසති; සද්ධායදයයං න
විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
ආවාසියකොභික්ඛුයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංසග්ය ’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියඅවණ්ණාරහසුත්තං 

237. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? අනනුවිච්ච
අපරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති; අනනුවිච්ච
අපරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; ආවාසමච්ඡරී යහොති 
ආවාසපලිය ධී; කුලමච්ඡරීයහොතිකුලපලිය ධී; සද්ධායදයයංවිනිපායතති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොආවාසියකොභික්ඛු 
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 
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‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු 
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වාවණ්ණාරහස්සවණ්ණංභාසති; නආවාසමච්ඡරීයහොතින
ආවාසපලිය ධී; න කුලමච්ඡරී යහොති න කුලපලිය ධී; සද්ධායදයයං න
විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
ආවාසියකොභික්ඛු යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.සත්තමං. 

8. තතියඅවණ්ණාරහසුත්තං 

238. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? අනනුවිච්ච 
අපරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස වණ්ණං භාසති; අනනුවිච්ච 
අපරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; ආවාසමච්ඡරී යහොති; 
කුලමච්ඡරී යහොති; ලාභමච්ඡරී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
නිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු 
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා අවණ්ණාරහස්ස අවණ්ණං භාසති; අනුවිච්ච
පරියයො ායහත්වා වණ්ණාරහස්සවණ්ණං භාසති; නආවාසමච්ඡරීයහොති; 
නකුලමච්ඡරීයහොති; නලාභමච්ඡරීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
සග්ය ’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමමච්ඡරියසුත්තං 

239. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? ආවාසමච්ඡරී
යහොති; කුලමච්ඡරී යහොති; ලාභමච්ඡරී යහොති; වණ්ණමච්ඡරී [ධම්මමච්ඡරී
(ක.)] යහොති; සද්ධායදයයං විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං
නිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු 
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? න ආවාසමච්ඡරී
යහොති; නකුලමච්ඡරී යහොති; නලාභමච්ඡරීයහොති; නවණ්ණමච්ඡරීයහොති; 
සද්ධායදයයං න විනිපායතති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය ’’ති.
නවමං. 
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10. දුතියමච්ඡරියසුත්තං 

240. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? ආවාසමච්ඡරී
යහොති; කුලමච්ඡරී යහොති; ලාභමච්ඡරී යහොති; වණ්ණමච්ඡරී යහොති; 
ධම්මමච්ඡරී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොආවාසියකොභික්ඛුයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? න ආවාසමච්ඡරී 
යහොති; නකුලමච්ඡරීයහොති; නලාභමච්ඡරී යහොති; නවණ්ණමච්ඡරී යහොති; 
න ධම්මමච්ඡරී යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො ආවාසියකො භික්ඛු යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය ’’ති.
දසමං. 

ආවාසිකවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

ආවාසියකො පියයොචයසොභයනො, 
බහූපකායරොඅනුකම්පයකොච; 
තයයොඅවණ්ණාරහායචව, 
මච්ඡරියා දුයවපි චාති [යථාභතං චාපි අවණ්ණය ධා, 
චතුක්කමච්යඡරපඤ්චයමනචාති(සී.සයා.)යථාභතංඅවණ්ණඤ්ච, 
චතුයකො මච්ඡරියයනචාති(ක.)]. 

(25) 5. දුච්චරිතවග්ය ො 

1. පඨමදුච්චරිතසුත්තං 

241. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාදුච්චරියත.කතයමපඤ්ච? අත්තාපි
අත්තානං උපවදති; අනුවිච්ච විඤ්ඤූ  රහන්ති; පාපයකො කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග් ච්ඡති; සම්මූළ්යහො කාලං කයරොති; කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවාදුච්චරියත. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සුචරියත. කතයම පඤ්ච? අත්තාපි 
අත්තානං න උපවදති; අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති; කලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති; අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති; කායස්ස යභදා
පරංමරණාසු තිංසග් ං යලොකංඋපපජ්ජති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසාසුචරියත’’ති.පඨමං. 

2. පඨමකායදුච්චරිතසුත්තං 

242. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාකායදුච්චරියත…යප.… ආනිසංසා
කායසුචරියත…යප.….දුතියං. 
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3. පඨමවචීදුච්චරිතසුත්තං 

243. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා වචීදුච්චරියත…යප.…ආනිසංසා
වචීසුචරියත…යප.….තතියං. 

4. පඨමමයනොදුච්චරිතසුත්තං 

244. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා මයනොදුච්චරියත…යප.… 
ආනිසංසා මයනොසුචරියත. කතයමපඤ්ච? අත්තාපි අත්තානංනඋපවදති; 
අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති; කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති; 
අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති; කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකං උපපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආනිසංසා
මයනොසුචරියත’’ති.චතුත්ථං. 

5. දුතියදුච්චරිතසුත්තං 

245. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාදුච්චරියත.කතයමපඤ්ච? අත්තාපි
අත්තානං උපවදති; අනුවිච්ච විඤ්ඤූ  රහන්ති; පාපයකො කිත්තිසද්යදො 
අබ්භුග් ච්ඡති; සද්ධම්මා වුට්ඨාති; අසද්ධම්යම පතිට්ඨාති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චආදීනවාදුච්චරියත. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආනිසංසා සුචරියත. කතයම පඤ්ච? අත්තාපි 
අත්තානං න උපවදති; අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති; කලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති; අසද්ධම්මා වුට්ඨාති; සද්ධම්යම පතිට්ඨාති.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චආනිසංසාසුචරියත’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියකායදුච්චරිතසුත්තං 

246. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවාකායදුච්චරියත…යප.… ආනිසංසා
කායසුචරියත…යප.….ඡට්ඨං. 

7. දුතියවචීදුච්චරිතසුත්තං 

247. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා වචීදුච්චරියත…යප.… ආනිසංසා
වචීසුචරියත…යප.….සත්තමං. 

8. දුතියමයනොදුච්චරිතසුත්තං 

248. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා මයනොදුච්චරියත…යප.…
ආනිසංසා මයනොසුචරියත.කතයමපඤ්ච? අත්තාපි අත්තානං නඋපවදති; 
අනුවිච්ච විඤ්ඤූ පසංසන්ති; කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති; 
අසද්ධම්මා වුට්ඨාති; සද්ධම්යම පතිට්ඨාති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආනිසංසාමයනොසුචරියත’’ති. අට්ඨමං. 

9. සිවථිකසුත්තං 

249. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා සිවථිකාය [සීවථිකාය (සී. සයා.
කං. පී.)]. කතයම පඤ්ච? අසුචි, දුග් න්ධා, සප්පටිභයා, වාළානං
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අමනුස්සානංආවායසො, බහුයනොජනස්සආයරොදනා–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චආදීනවාසිවථිකාය. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චියමආදීනවා සිවථිකූපයම පුග් යල. 
කතයමපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොඅසුචිනා කායකම්යමන
සමන්නා යතො යහොති; අසුචිනා වචීකම්යමන සමන්නා යතො යහොති; 
අසුචිනා මයනොකම්යමන සමන්නා යතො යහොති. ඉදමස්ස අසුචිතාය වදාමි.
යසයයථාපි සා, භික්ඛයව, සිවථිකා අසුචි; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං
පුග් ලංවදාමි. 

‘‘තස්සඅසුචිනාකායකම්යමනසමන්නා තස්ස, අසුචිනාවචීකම්යමන 
සමන්නා තස්ස, අසුචිනා මයනොකම්යමන සමන්නා තස්ස පාපයකො
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති. ඉදමස්ස දුග් න්ධතාය වදාමි. යසයයථාපි සා, 
භික්ඛයව, සිවථිකා දුග් න්ධා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග් ලංවදාමි. 

‘‘තයමනංඅසුචිනාකායකම්යමනසමන්නා තං, අසුචිනාවචීකම්යමන 
සමන්නා තං, අසුචිනා මයනොකම්යමන සමන්නා තං යපසලා සබ්රහ්මචාරී
ආරකා පරිවජ්ජන්ති. ඉදමස්ස සප්පටිභයස්මිං වදාමි. යසයයථාපි සා, 
භික්ඛයව, සිවථිකා සප්පටිභයා; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග් ලංවදාමි. 

‘‘යසො අසුචිනා කායකම්යමන සමන්නා යතො, අසුචිනා වචීකම්යමන 
සමන්නා යතො, අසුචිනා මයනොකම්යමන සමන්නා යතො සභාය හි
පුග් යලහි සද්ධිං සංවසති. ඉදමස්ස වාළාවාසස්මිං වදාමි. යසයයථාපි සා, 
භික්ඛයව, සිවථිකාවාළානං අමනුස්සානංආවායසො; තථූපමාහං, භික්ඛයව, 
ඉමංපුග් ලංවදාමි. 

‘‘තයමනංඅසුචිනාකායකම්යමනසමන්නා තං, අසුචිනාවචීකම්යමන 
සමන්නා තං, අසුචිනා මයනොකම්යමන සමන්නා තං යපසලා සබ්රහ්මචාරී
දිස්වාඛීයධම්මං [ඛීයනධම්මං (සී.)] ආපජ්ජන්ති– ‘අයහොවතයනො දුක්ඛං
යය මයං එවරූයපහිපුග් යලහිසද්ධිං සංවසාමා’ති! ඉදමස්සආයරොදනාය
වදාමි. යසයයථාපි සා, භික්ඛයව, සිවථිකා බහුයනො ජනස්ස ආයරොදනා; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග් ලං වදාමි. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ආදීනවාසිවථිකූපයමපුග් යල’’ති.නවමං. 

10. පුග් ලප්පසාදසුත්තං 

250. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ආදීනවා පුග් ලප්පසායද.කතයමපඤ්ච? 
යස්මිං, භික්ඛයව, පුග් යලපුග් යලොඅභිප්පසන්යනො යහොති, යසොතථාරූපං
ආපත්තිංආපන්යනොයහොතියථාරූපායආපත්තියාසඞ්යඝොඋක්ඛිපති. තස්ස
එවංයහොති – ‘යයොයඛොමයායං පුග් යලො පියයොමනායපොයසොසඞ්යඝන
උක්ඛිත්යතො’ති. භික්ඛූසු අප්පසාදබහුයලො යහොති. භික්ඛූසු අප්පසාදබහුයලො
සමායනොඅඤ්යඤභික්ඛූන භජති.අඤ්යඤභික්ඛූඅභජන්යතොසද්ධම්මංන
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පටුන 

සුණාති. සද්ධම්මං අසුණන්යතො සද්ධම්මා පරිහායති. අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමොආදීනයවොපුග් ලප්පසායද. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යස්මිං පුග් යල පුග් යලො අභිප්පසන්යනො 
යහොති, යසො තථාරූපං ආපත්තිං ආපන්යනො යහොති යථාරූපාය ආපත්තියා
සඞ්යඝො අන්යත නිසීදායපති. තස්ස එවං යහොති – ‘යයො යඛො මයායං
පුග් යලො පියයො මනායපො යසො සඞ්යඝන අන්යතනිසීදාපියතො’ති. භික්ඛූසු
අප්පසාදබහුයලොයහොති.භික්ඛූසු අප්පසාදබහුයලොසමායනොඅඤ්යඤභික්ඛූ
න භජති. අඤ්යඤ භික්ඛූ අභජන්යතො සද්ධම්මං න සුණාති. සද්ධම්මං
අසුණන්යතො සද්ධම්මා පරිහායති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ආදීනයවො 
පුග් ලප්පසායද. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යස්මිං පුග් යල පුග් යලො අභිප්පසන්යනො 
යහොති, යසො දිසාපක්කන්යතො යහොති…යප.… යසො විබ්භන්යතො
යහොති…යප.…යසො කාලඞ්කයතො යහොති. තස්ස එවං යහොති – ‘යයො යඛො
මයායංපුග් යලොපියයො මනායපොයසොකාලඞ්කයතො’ති.අඤ්යඤභික්ඛූන
භජති. අඤ්යඤ භික්ඛූ අභජන්යතො සද්ධම්මං න සුණාති. සද්ධම්මං
අසුණන්යතො සද්ධම්මා පරිහායති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො ආදීනයවො
පුග් ලප්පසායද.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ආදීනවාපුග් ලප්පසායද’’ති.
දසමං. 

දුච්චරිතවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

දුච්චරිතං කායදුච්චරිතං, වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං; 
චතූහිපයරද්යවසිවථිකා, පුග් ලප්පසායදනචාති. 

පඤ්චමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

(26) 6. උපසම්පදාවග්ය ො 

1. උපසම්පායදතබ්බසුත්තං 

251. [මහාව. 84] ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතන
භික්ඛුනා උපසම්පායදතබ්බං. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු 
අයසයඛන සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති; අයසයඛන
සමාධික්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති; අයසයඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන
සමන්නා යතො යහොති; අයසයඛන විමුත්තික්ඛන්යධන සමන්නා යතො 
යහොති; අයසයඛන විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා
උපසම්පායදතබ්බ’’න්ති.පඨමං. 
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2. නිස්සයසුත්තං 

252. [මහාව. 84] ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතන
භික්ඛුනා නිස්සයයො දාතබ්යබො. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අයසයඛන සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති…යප.… අයසයඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති. ඉයමහි…යප.…
නිස්සයයොදාතබ්යබො’’ති. දුතියං. 

3. සාමයණරසුත්තං 

253. [මහාව. 84] ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතන 
භික්ඛුනා සාමයණයරො උපට්ඨායපතබ්යබො. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අයසයඛන සීලක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති; 
අයසයඛන සමාධික්ඛන්යධන… අයසයඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන…
අයසයඛන විමුත්තික්ඛන්යධන… අයසයඛන 
විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතන භික්ඛුනා සාමයණයරො
උපට්ඨායපතබ්යබො’’ති.තතියං. 

4. පඤ්චමච්ඡරියසුත්තං 

254. ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, මච්ඡරියානි. කතමානි පඤ්ච? 
ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
ධම්මමච්ඡරියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච මච්ඡරියානි. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චන්නං මච්ඡරියානං එතං පටිකුට්ඨං [පතිකිට්ඨං (සී. පී.), 
පටික්කිට්ඨං (සයා. කං.), පටිකිට්ඨං (ක.)], යදිදං ධම්මමච්ඡරිය’’න්ති.
චතුත්ථං. 

5. මච්ඡරියප්පහානසුත්තං 

255. ‘‘පඤ්චන්නං, භික්ඛයව, මච්ඡරියානං පහානාය සමුච්යඡදාය
බ්රහ්මචරියං වුස්සති. කතයමසං පඤ්චන්නං? ආවාසමච්ඡරියස්ස පහානාය
සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති; කුලමච්ඡරියස්ස…යප.… 
ලාභමච්ඡරියස්ස… වණ්ණමච්ඡරියස්ස… ධම්මමච්ඡරියස්ස පහානාය
සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං
මච්ඡරියානංපහානාය සමුච්යඡදායබ්රහ්මචරියංවුස්සතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමඣානසුත්තං 

256. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යමඅප්පහායඅභබ්යබොපඨමං ඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරිතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 
ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
පඤ්චධම්යම අප්පහායඅභබ්යබොපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරිතුං. 
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‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යමපහායභබ්යබොපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරිතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, 
වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්යම
පහායභබ්යබොපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරිතු’’න්ති.ඡට්ඨං. 

7-13. දුතියඣානසුත්තාදිසත්තකං 

257-263. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො දුතියං
ඣානං…යප.… අභබ්යබො තතියංඣානං… අභබ්යබො චතුත්ථංඣානං… 
අභබ්යබො යසොතාපත්තිඵලං… අභබ්යබො සකදා ාමිඵලං… අභබ්යබො
අනා ාමිඵලං… අභබ්යබො අරහත්තං [අරහත්තඵලං (සී.)] සච්ඡිකාතුං.
කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, 
වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්යම 
අප්පහායඅභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය භබ්යබො දුතියං ඣානං…යප.… 
භබ්යබො තතියං ඣානං… භබ්යබො චතුත්ථං ඣානං… භබ්යබො
යසොතාපත්තිඵලං… භබ්යබො සකදා ාමිඵලං… භබ්යබො අනා ාමිඵලං…
භබ්යබො අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, 
කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, ධම්මමච්ඡරියං–ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්යම පහාය භබ්යබො අරහත්තං සච්ඡිකාතු’’න්ති.
යතරසමං. 

14. අපරපඨමඣානසුත්තං 

264. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහායඅභබ්යබොපඨමංඣානං
උපසම්පජ්ජ විහරිතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, 
ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, අකතඤ්ඤුතං අකතයවදිතං – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරිතුං. 

‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යමපහායභබ්යබොපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 
විහරිතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, 
වණ්ණමච්ඡරියං, අකතඤ්ඤුතංඅකතයවදිතං–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච
ධම්යමපහායභබ්යබොපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජවිහරිතු’’න්ති.චුද්දසමං. 

15-21. අපරදුතියඣානසුත්තාදිසත්තකං 

265-271. ‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො දුතියං
ඣානං…යප.… තතියංඣානං… චතුත්ථංඣානං… යසොතාපත්තිඵලං… 
සකදා ාමිඵලං… අනා ාමිඵලං… අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. කතයම පඤ්ච? 
ආවාසමච්ඡරියං, කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, 
අකතඤ්ඤුතංඅකතයවදිතං–ඉයමයඛො, භික්ඛයව, පඤ්චධම්යමඅප්පහාය
අභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතුං. 
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‘‘පඤ්චියම, භික්ඛයව, ධම්යම පහාය භබ්යබො දුතියං ඣානං…යප.… 
තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානං…යසොතාපත්තිඵලං…සකදා ාමිඵලං…
අනා ාමිඵලං… අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. කතයම පඤ්ච? ආවාසමච්ඡරියං, 
කුලමච්ඡරියං, ලාභමච්ඡරියං, වණ්ණමච්ඡරියං, අකතඤ්ඤුතංඅකතයවදිතං
– ඉයම යඛො, භික්ඛයව, පඤ්ච ධම්යම පහාය භබ්යබො අරහත්තං
සච්ඡිකාතු’’න්ති.එකවීසතිමං. 

උපසම්පදාවග්ය ොඡට්යඨො. 

1. සම්මුතියප යාලං 

1. භත්තුද්යදසකසුත්තං 

272. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභත්තුද්යදසයකොන
සම්මන්නිතබ්යබො [න සම්මනිතබ්යබො (ක.) චූළව. 326 පස්සිතබ්බං]. 
කතයමහි පඤ්චහි? ඡන්දා තිං  ච්ඡති, යදොසා තිං  ච්ඡති, යමොහා තිං 
 ච්ඡති, භයා තිං  ච්ඡති, උද්දිට්ඨානුද්දිට්ඨං න ජානාති – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භත්තුද්යදසයකො න
සම්මන්නිතබ්යබො. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භත්තුද්යදසයකො 
සම්මන්නිතබ්යබො.කතයමහිපඤ්චහි? නඡන්දා තිං ච්ඡති, නයදොසා තිං
 ච්ඡති, න යමොහා තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, උද්දිට්ඨානුද්දිට්ඨං
ජානාති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භත්තුද්යදසයකොසම්මන්නිතබ්යබොති. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භත්තුද්යදසයකො 
සම්මයතො [සම්මයතොපි (සී.)] න යපයසතබ්යබො…යප.… සම්මයතො 
යපයසතබ්යබො… බායලො යවදිතබ්යබො… පණ්ඩියතො යවදිතබ්යබො… ඛතං
උපහතං අත්තානං පරිහරති… අක්ඛතං අනුපහතං අත්තානං පරිහරති…
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය…යථාභතං නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය .
කතයමහි පඤ්චහි? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න යදොසා තිං  ච්ඡති, න
යමොහා තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, උද්දිට්ඨානුද්දිට්ඨං ජානාති –
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භත්තුද්යදසයකො
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.පඨමං. 

2-14. යසනාසනපඤ්ඤාපකසුත්තාදියතරසකං 

273-285. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
යසනාසනපඤ්ඤාපයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…
පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තං න ජානාති…යප.… යසනාසනපඤ්ඤාපයකො
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තංජානාති…යප.…. 

යසනාසන ාහාපයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං 
[පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තං (සී. සයා. කං.)] න ජානාති…යප.…
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යසනාසන ාහාපයකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං 
[පඤ්ඤත්තාපඤ්ඤත්තං(සී.සයා.කං.)] ජානාති…යප.…. 

භණ්ඩා ාරියකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… ගුත්තාගුත්තං න
ජානාති… භණ්ඩා ාරියකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… ගුත්තාගුත්තං
ජානාති…යප.…. 

චීවරපටිග් ාහයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං න
ජානාති… චීවරපටිග් ාහයකො සම්මන්නිතබ්යබො …යප.…  හිතා හිතං 
ජානාති…යප.…. 

චීවරභාජයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… භාජිතාභාජිතං න
ජානාති… චීවරභාජයකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… භාජිතාභාජිතං 
ජානාති…යප.…. 

යාගුභාජයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… යාගුභාජයකො 
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…. 

ඵලභාජයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… ඵලභාජයකො 
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…. 

ඛජ්ජකභාජයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… භාජිතාභාජිතං න
ජානාති… ඛජ්ජකභාජයකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… භාජිතාභාජිතං
ජානාති…යප.…. 

අප්පමත්තකවිස්සජ්ජයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… 
විස්සජ්ජිතාවිස්සජ්ජිතං න ජානාති… අප්පමත්තකවිස්සජ්ජයකො 
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…විස්සජ්ජිතාවිස්සජ්ජිතංජානාති…. 

සාටියග් ාහාපයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං න
ජානාති … සාටියග් ාහාපයකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං
ජානාති…. 

පත්තග් ාහාපයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං න
ජානාති… පත්තග් ාහාපයකො සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…  හිතා හිතං
ජානාති…. 

ආරාමිකයපසයකො න සම්මන්නිතබ්යබො…යප.… ආරාමිකයපසයකො
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…. 

සාමයණරයපසයකොනසම්මන්නිතබ්යබො…යප.…සාමයණරයපසයකො 
සම්මන්නිතබ්යබො…යප.…. 
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සම්මයතො න යපයසතබ්යබො…යප.… සම්මයතො
යපයසතබ්යබො…යප.…. 

සාමයණරයපසයකො බායලො යවදිතබ්යබො…යප.… පණ්ඩියතො
යවදිතබ්යබො… ඛතං උපහතං අත්තානං පරිහරති… අක්ඛතං අනුපහතං
අත්තානං පරිහරති… යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය… යථාභතං
නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? න ඡන්දා තිං  ච්ඡති, න
යදොසා තිං  ච්ඡති, න යමොහා තිං  ච්ඡති, න භයා තිං  ච්ඡති, 
යපසිතායපසිතං ජානාති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොසාමයණරයපසයකොයථාභතංනික්ඛිත්යතො එවංසග්ය ’’ති.
චුද්දසමං. 

සම්මුතියපයයාලංනිට්ඨිතං. 

2. සික්ඛාපදයප යාලං 

1. භික්ඛුසුත්තං 

286. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යථාභතං
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී යහොති, 
අදින්නාදායී යහොති, අබ්රහ්මචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛුයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යථාභතං 
නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය . කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො 
යහොති, අදින්නාදානා පටිවිරයතො යහොති, අබ්රහ්මචරියා පටිවිරයතො යහොති, 
මුසාවාදා පටිවිරයතොයහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාපටිවිරයතොයහොති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු යථාභතං
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති. පඨමං. 

2-7. භික්ඛුනීසුත්තාදිඡක්කං 

287-292. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා 
භික්ඛුනී…යප.…සික්ඛමානා…සාමයණයරො…සාමයණරී…උපාසයකො…
උපාසිකා යථාභතං නික්ඛිත්තා එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? 
පාණාතිපාතිනී යහොති, අදින්නාදායිනී යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරිනී යහොති, 
මුසාවාදිනී යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායිනී යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, පඤ්චහි ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා යථාභතං නික්ඛිත්තා
එවං නිරයය. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තා උපාසිකා යථාභතං 
නික්ඛිත්තාඑවංසග්ය .කතයමහිපඤ්චහි? පාණාතිපාතාපටිවිරතායහොති, 
අදින්නාදානා පටිවිරතා යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා යහොති, 
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මුසාවාදා පටිවිරතා යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා යහොති.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා තාඋපාසිකායථාභතං
නික්ඛිත්තාඑවං සග්ය ’’ති.සත්තමං. 

8. ආජීවකසුත්තං 

293. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතොආජීවයකොයථාභතං
නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? පාණාතිපාතී යහොති, 
අදින්නාදායී යහොති, අබ්රහ්මචාරී යහොති, මුසාවාදී යහොති, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතො ආජීවයකොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය’’ති.අට්ඨමං. 

9-17. නි ණ්ඨසුත්තාදිනවකං 

294-302. ‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො 
නි ණ්යඨො…යප.… මුණ්ඩසාවයකො… ජටිලයකො… පරිබ්බාජයකො…
මා ණ්ඩියකො… යතදණ්ඩියකො… ආරුද්ධයකො… ය ොතමයකො…
යදවධම්මියකො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය. කතයමහි පඤ්චහි? 
පාණාතිපාතී යහොති, අදින්නාදායී යහොති…යප.… 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨායීයහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි
සමන්නා යතො යදවධම්මියකො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය’’ති.
සත්තරසමං. 

සික්ඛාපදයපයයාලංනිට්ඨිතං. 

3. රා යප යාලං 

303. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම පඤ්ච? අසුභසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආදීනවසඤ්ඤා, ආහායර 
පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා [සබ්බත්ථපි එවයමව 
දිස්සති] – රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය ඉයම පඤ්ච ධම්මා 
භායවතබ්බා’’ති. 

304. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම පඤ්ච? අනිච්චසඤ්ඤා, අනත්තසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර 
පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා – රා ස්ස, භික්ඛයව, 
අභිඤ්ඤායඉයමපඤ්ච ධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

305. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම පඤ්ච? අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛ
අනත්තසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා – රා ස්ස, භික්ඛයව, 
අභිඤ්ඤායඉයම පඤ්චධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 
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306. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, 
පඤ්ඤින්ද්රියං – රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය ඉයම පඤ්ච ධම්මා
භායවතබ්බා’’ති. 

307. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයමපඤ්ච? සද්ධාබලං, වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං–
රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමපඤ්චධම්මා භායවතබ්බා’’ති. 

308-1151. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාය… පරික්ඛයාය… 
පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය…
පටිනිස්සග් ාය පඤ්ච ධම්මා භායවතබ්බා. යදොසස්ස… යමොහස්ස…
යකොධස්ස… උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… 
මච්ඡරියස්ස… මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස…
මානස්ස…අතිමානස්ස … මදස්ස…පමාදස්සඅභිඤ්ඤාය…පරිඤ්ඤාය…
පරික්ඛයාය… පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය…
චා ාය…පටිනිස්සග් ායපඤ්චධම්මා භායවතබ්බා. 

‘‘කතයම පඤ්ච? සද්ධාබලං, වීරියබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, 
පඤ්ඤාබලං – පමාදස්ස, භික්ඛයව, පටිනිස්සග් ාය ඉයම පඤ්ච ධම්මා
භායවතබ්බා’’ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

තස්සුද්දානං– 

අභිඤ්ඤායපරිඤ්ඤායපරික්ඛයාය, 
පහානායඛයායවයයනච; 
විරා නියරොධාචා ඤ්ච, 
පටිනිස්සග්ය ොඉයමදසාති. 

පඤ්චකනිපායතොනිට්ඨියතො. 

තත්රිදංවග්ගුද්දානං– 

යසඛබලං බලඤ්යචව, පඤ්චඞ්ගිකඤ්චසුමනං; 
මුණ්ඩනීවරණඤ්චසඤ්ඤඤ්ච, යයොධාජීවඤ්චඅට්ඨමං; 
යථරංකකුධඵාසුඤ්ච, අන්ධකවින්දද්වාදසං; 
ගිලානරාජතිකණ්ඩං, සද්ධම්මාඝාතුපාසකං; 
අරඤ්ඤබ්රාහ්මණඤ්යචව, කිමිලක්යකොසකංතථා; 
දීඝාචාරාවාසිකඤ්ච, දුච්චරිතූපසම්පදන්ති. 
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පඤ්චකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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