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නයමොතස්සභ වගයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

ඡක්කනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. ආහුයන යවග්ය ො 

1. පඨමආහුයනයයසුතත්තං 

1. එවගං යම සුතතං – එකං සමයං භ වගා සාවගත්ථියං විහරති යජතවගයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වගා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවගො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වගයතො පච්චස්යසොසුතං. භ වගා
එතදයවගොච– 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති 
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්ස.කතයමහිඡහි [දී.නි.3.328; පටි.ම. 3.17]? 
ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වගා යනවග සුතමයනො යහොති න 
දුම්මයනො, උයපක්ඛයකොවිහරතිසයතොසම්පජායනො.යසොයතනසද්දංසුතත්වගා
යනවග සුතමයනො යහොති න දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති සයතො
සම්පජායනො.ඝායනන න්ධංඝායිත්වගායනවගසුතමයනොයහොති නදුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. ජිව්හාය රං සායිත්වගා යනවග
සුතමයනො යහොති න දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො.
කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වගා යනවග සුතමයනො යහොති න දුම්මයනො, 
උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො. මනසා ධම්මං විණ්ණා යනවග 
සුතමයනො යහොති න දුම්මයනො, උයපක්ඛයකො විහරති සයතො සම්පජායනො.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුආහුයනයයයො
යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති. 

ඉදමයවගොචභ වගා.අත්තමනායතභික්ඛූභ වගයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 
පඨමං. 

2. දුතියආහුයනයයසුතත්තං 

2. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි ඡහි [දී.
නි. 3.356]? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුඅයනකවිහිතංඉද්ධිවිධංපච්චනුයභොති–
එයකොපි හුත්වගා බහුධා යහොති, බහුධාපි හුත්වගා එයකො යහොති; ආවිභාවගං
තියරොභාවගං; තියරොකුට්ටං තියරොපාකාරං තියරොපබ්බතං අසජ්ජමායනො
 ච්ඡති, යසයයථාපි ආකායස; පථවියාපි උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොති, 
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යසයයථාපි උදයක; උදයකපි අභිජ්ජමායන  ච්ඡති, යසයයථාපි පථවියං; 
ආකායසපි පල්ලඞ්යකන කමති, යසයයථාපි පක්ඛී සකුයණො; ඉයමපි 
චන්දිමසූරියයඑවගංමහිද්ධියකඑවගංමහානුභායවගපාණිනාපරිමසති [පරාමසති
)ක.(] පරිමජ්ජති; යාවගබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවගසං වගත්යතති. 

‘‘දිබ්බාය, යසොතධාතුයාවිසුතද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකායඋයභො සද්යද
සුතණාති–දිබ්යබචමානුයසච, යයදූයරසන්තියකච. 

‘‘පරසත්තානංපරපු් ලානංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාති.සරා ං
වගා චිත්තංසරා ංචිත්තන්තිපජානාති, වීතරා ංවගාචිත්තං…යප.…සයදොසං
වගා චිත්තං… වීතයදොසං වගා චිත්තං…සයමොහං වගා චිත්තං…වීතයමොහං වගා
චිත්තං… සංඛිත්තං වගා චිත්තං… වික්ඛිත්තං වගා චිත්තං… මහ් තං වගා
චිත්තං… අමහ් තං වගා චිත්තං… සඋත්තරං වගා චිත්තං… අනුත්තරං වගා
චිත්තං… සමාහිතං වගා චිත්තං… අසමාහිතං වගා චිත්තං… විමුත්තං වගා
චිත්තං…අවිමුත්තංවගාචිත්තංඅවිමුත්තංචිත්තන්ති පජානාති. 

‘‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං
ද්යවගපි ජාතියයො…යප.…. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවගාසංඅනුස්සරති. 

‘‘දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුතද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකනසත්යත පස්සති
චවගමායන උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුතවගණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුත යත
දු් යත යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති– ‘ඉයමවගතයභොන්යතොසත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා වගචීදුච්චරියතන සමන්නා තා
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං උපවගාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යතකායස්සයභදා පරංමරණා අපායං දු් තිං 
විනිපාතං නිරයං උපපන්නා. ඉයම වගා පන යභොන්යතො සත්තා 
කායසුතචරියතනසමන්නා තාවගචීසුතචරියතනසමන්නා තාමයනොසුතචරියතන
සමන්නා තා අරියානං අනුපවගාදකා සම්මාදිට්ඨිකා
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සුත තිං ස් ං
යලොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුතද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවගමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුතවගණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුත යත දු් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති. 

‘‘ආසවගානං ඛයා අනාසවගං යචයතොවිමුත්තිං පණ්ණාවිමුත්තිං දිට්යඨවග
ධම්යමසයංඅභිණ්ණාසච්ඡිකත්වගාඋපසම්පජ්ජ විහරති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.
දුතියං. 
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3. ඉන්ද්රියසුතත්තං 

3. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො 
යහොති…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි ඡහි? 
සද්ධින්ද්රියයන, වීරියින්ද්රියයන, සතින්ද්රියයන, සමාධින්ද්රියයන, 
පණ්ඤින්ද්රියයන, ආසවගානංඛයාඅනාසවගංයචයතොවිමුත්තිං පණ්ණාවිමුත්තිං
දිට්යඨවග ධම්යම සයං අභිණ්ණා සච්ඡිකත්වගා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති
පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.තතියං. 

4. බලසුතත්තං 

4. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො 
යහොති…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි ඡහි? 
සද්ධාබයලන, වීරියබයලන, සතිබයලන, සමාධිබයලන, පණ්ණාබයලන, 
ආසවගානංඛයා අනාසවගං යචයතොවිමුත්තිං පණ්ණාවිමුත්තිං දිට්යඨවගධම්යම
සයංඅභිණ්ණාසච්ඡිකත්වගාඋපසම්පජ්ජවිහරති. ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමආජානීයසුතත්තං 

5. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රණ්යණො භයරො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභෝය ො, රණ්යණො අඞ් න්ත්යවගවග
සඞ්ඛං  ච්ඡති. 

‘‘කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, රණ්යණොභයරො අස්සාජානීයයොඛයමො
යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, ඛයමො රසානං, ඛයමො 
යඵොට්ඨබ්බානං, වගණ්ණසම්පන්යනො ච යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
අඞ්ය හි සමන්නා යතො රණ්යණො භයරො අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති
රාජයභෝය ො, රණ්යණො අඞ් න්ත්යවගවගසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුඛයමොයහොතිරූපානං, ඛයමොසද්දානං, 
ඛයමො  න්ධානං, ඛයමො රසානං, ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං, ඛයමො ධම්මානං.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛුආහුයනයයයො 
යහොති…යප.…අනුත්තරංපුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.පණ්චමං. 

6. දුතියආජානීයසුතත්තං 

6. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රණ්යණො භයරො 
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභෝය ො, රණ්යණො අඞ් න්ත්යවගවග
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සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, රණ්යණො භයරො
අස්සාජානීයයො ඛයමො යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, 
ඛයමො රසානං, ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං, බලසම්පන්යනො ච යහොති. ඉයමහි 
යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොරණ්යණොභයරොඅස්සාජානීයයො
රාජාරයහොයහොති රාජයභෝය ො, රණ්යණොඅඞ් න්ත්යවගවගසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයමහි
ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුඛයමොයහොතිරූපානං …යප.…ඛයමොධම්මානං.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුආහුයනයයයො
යහොති…යප.…අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියආජානීයසුතත්තං 

7. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රණ්යණො භයරො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභෝය ො, රණ්යණො අඞ් න්ත්යවගවග
සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, රණ්යණො භයරො
අස්සාජානීයයො ඛයමො යහොති රූපානං, ඛයමො සද්දානං, ඛයමො  න්ධානං, 
ඛයමො රසානං, ඛයමො යඵොට්ඨබ්බානං, ජවගසම්පන්යනො ච යහොති. ඉයමහි 
යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොරණ්යණොභයරො අස්සාජානීයයො
රාජාරයහොයහොතිරාජයභෝය ො, රණ්යණොඅඞ් න්ත්යවගවගසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුඛයමොයහොතිරූපානං…යප.…ඛයමො
ධම්මානං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
ආහුයනයයයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්සා’’ති.
සත්තමං. 

8. අනුත්තරියසුතත්තං 

8. [දී. නි. 3.327] ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අනුත්තරියානි. කතමානි ඡ? 
දස්සනානුත්තරියං, සවගනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, 
පාරිචරියානුත්තරියං, අනුස්සතානුත්තරියං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
අනුත්තරියානී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අනුස්සතිට්ඨානසුතත්තං 

9. [දී.නි.3.327] ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අනුස්සතිට්ඨානානි.කතමානිඡ? 
බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සඞ්ඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චා ානුස්සති, 
යදවගතානුස්සති– ඉමානියඛො, භික්ඛයවග, ඡඅනුස්සතිට්ඨානානී’’ති.නවගමං. 
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10. මහානාමසුතත්තං 

10. එකං සමයං භ වගා සක්යකසුත විහරති කපිලවගත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම.අථයඛොමහානායමොසක්යකොයයනභ වගායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො, යඛොමහානායමොසක්යකො භ වගන්තංඑතදයවගොච–‘‘යයොයසො, 
භන්යත, අරියසාවගයකො ආ තඵයලො විණ්ණාතසාසයනො, යසො කතයමන 
විහායරනබහුලංවිහරී’’ති? 

‘‘යයො යසො, මහානාම, අරියසාවගයකො ආ තඵයලො විණ්ණාතසාසයනො, 
යසො ඉමිනා විහායරන බහුලං විහරති. [අ. නි. 11.11] ඉධ, මහානාම, 
අරියසාවගයකො තථා තං අනුස්සරති – ‘ඉතිපි යසො භ වගා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සුත යතො යලොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසදම්මසාරථිසත්ථායදවගමනුස්සානංබුද්යධොභ වගා’ති.යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවගයකො තථා තං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොතිතථා තංආරබ්භ.උජු තචිත්යතොයඛොපන, මහානාම, අරියසාවගයකො
ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං. 
පමුදිතස්සපීතිජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුතඛං
යවගදියති, සුතඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, මහානාම –
‘අරියසාවගයකො විසම තායපජායසමප්පත්යතොවිහරති, සබයාපජ්ජායපජාය 
අබයාපජ්යජොවිහරති, ධම්මයසොතංසමාපන්යනොබුද්ධානුස්සතිං භායවගති’’’. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, අරියසාවගයකො ධම්මං අනුස්සරති – 
‘ස්වගාක්ඛායතො භ වගතා ධම්යමො සන්දිට්ඨියකො අකාලියකො එහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවගදිතබ්යබො විණ්ඤූහී’ති. යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවගයකො ධම්මං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති ධම්මං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො යඛො පන, මහානාම, අරියසාවගයකො 
ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, ලභති ධම්මූපසංහිත පායමොජ්ජං.
පමුදිතස්සපීති ජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුතඛං
යවගදියති, සුතඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, මහානාම –
‘අරියසාවගයකොවිසම තායපජායසමප්පත්යතොවිහරති, සබයාපජ්ජායපජාය
අබයාපජ්යජොවිහරති, ධම්මයසොතංසමාපන්යනො ධම්මානුස්සතිංභායවගති’’’. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, අරියසාවගයකො සඞ්ඝං අනුස්සරති – 
‘සුතප්පටිපන්යනො භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො, උජුප්පටිපන්යනො භ වගයතො
සාවගකසඞ්යඝො, ණායප්පටිපන්යනො භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො, 
සාමීචිප්පටිපන්යනො භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො, යදිදං චත්තාරි පුරිසයු ානි
අට්ඨ පුරිසපු් ලා එස භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො
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පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. යස්මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවගයකො
සඞ්ඝංඅනුස්සරතියනවගස්සතස්මිං සමයයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; 
උජු තයමවගස්සතස්මිංසමයයචිත්තංයහොතිසඞ්ඝං ආරබ්භ.උජු තචිත්යතො
යඛො පන, මහානාම, අරියසාවගයකො ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, 
ලභතිධම්මූපසංහිතංපායමොජ්ජං.පමුදිතස්සපීතිජායති, පීතිමනස්සකායයො 
පස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුතඛංයවගදියති, සුතඛියනොචිත්තංසමාධියති.අයං
වුච්චති, මහානාම–‘අරියසාවගයකොවිසම තායපජායසමප්පත්යතොවිහරති, 
සබයාපජ්ජාය පජාය අබයාපජ්යජො විහරති, ධම්මයසොතං සමාපන්යනො
සඞ්ඝානුස්සතිංභායවගති’’’. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, අරියසාවගයකො අත්තයනො සීලානි අනුස්සරති 
අඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි
විණ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි සමාධිසංවගත්තනිකානි. යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවගයකො සීලං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති සීලං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො යඛො පන, මහානාම, අරියසාවගයකො 
ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං.
පමුදිතස්සපීති ජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුතඛං
යවගදියති, සුතඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, මහානාම –
‘අරියසාවගයකොවිසම තායපජාය සමප්පත්යතොවිහරති, සබයාපජ්ජායපජාය
අබයාපජ්යජොවිහරති, ධම්මයසොතංසමාපන්යනො සීලානුස්සතිංභායවගති’’’. 

‘‘පුන චපරං, මහානාම, අරියසාවගයකො අත්තයනො චා ං අනුස්සරති –
‘ලාභා වගත යම, සුතලද්ධං වගත යම! යයොහං මච්යඡරමලපරියුට්ඨිතාය පජාය 
වි තමලමච්යඡයරනයචතසාඅ ාරංඅජ්ොවගසාමිමුත්තචාය ොපයතපාණි 
යවගොස්ස් රයතො යාචයයොය ො දානසංවිභා රයතො’ති. යස්මිං, මහානාම, 
සමයය අරියසාවගයකො චා ං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති චා ං ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො යඛො පන, මහානාම, අරියසාවගයකො 
ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං පායමොජ්ජං.
පමුදිතස්සපීති ජායති, පීතිමනස්සකායයොපස්සම්භති, පස්සද්ධකායයොසුතඛං
යවගදියති, සුතඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, මහානාම –
‘අරියසාවගයකොවිසම තායපජායසමප්පත්යතොවිහරති, සබයාපජ්ජායපජාය
අබයාපජ්යජොවිහරති, ධම්මයසොතංසමාපන්යනොචා ානුස්සතිං භායවගති’’’. 

‘‘පුනචපරං, මහානාම, අරියසාවගයකොයදවගතානුස්සතිංභායවගති–‘සන්ති 
යදවගා චාතුමහාරාජිකා [චාතුම්මහාරාජිකා )සී. සයා.කං. පී.(], සන්ති යදවගා
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තාවගතිංසා, සන්ති යදවගා යාමා, සන්ති යදවගා තුසිතා, සන්ති යදවගා
නිම්මානරතියනො, සන්ති යදවගා පරනිම්මිතවගසවගත්තියනො, සන්ති යදවගා 
බ්රහ්මකායිකා, සන්තියදවගාතතුත්තරි [තතුත්තරිං)සී.සයා. කං.පී.(, තදුත්තරි
)ක.( අ. නි. 6.25; විසුතද්ධි. 1.162 පස්සිතබ්බං]. යථාරූපාය සද්ධාය
සමන්නා තා තා යදවගතා ඉයතො චුතා තත්ථ උපපන්නා [තත්ථ උප්පන්නා
)සී.(, තත්ථූපපන්නා )සයා. කං.(, තත්ථුපපන්නා (අ. නි. 3.71)], මය්හම්පි
තථාරූපා සද්ධා සංවිජ්ජති. යථාරූයපන සීයලන සමන්නා තා තා යදවගතා
ඉයතො චුතා තත්ථ උපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපං සීලං සංවිජ්ජති. 
යථාරූයපනසුතයතනසමන්නා තා තායදවගතාඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා, 
මය්හම්පිතථාරූපංසුතතංසංවිජ්ජති.යථාරූයපනචාය නසමන්නා තාතා
යදවගතා ඉයතො චුතා තත්ථ උපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූයපො චාය ො
සංවිජ්ජති.යථාරූපාය පණ්ණායසමන්නා තාතායදවගතාඉයතොචුතාතත්ථ
උපපන්නා, මය්හම්පි තථාරූපා පණ්ණා සංවිජ්ජී’ති. යස්මිං, මහානාම, 
සමයයඅරියසාවගයකො අත්තයනො ච තාසණ්චයදවගතානංසද්ධණ්චසීලණ්ච
සුතතණ්ච චා ණ්ච පණ්ණණ්ච අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න 
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති තා යදවගතා ආරබ්භ. උජු තචිත්යතො යඛො පන, මහානාම, 
අරියසාවගයකො ලභති අත්ථයවගදං, ලභති ධම්මයවගදං, ලභති ධම්මූපසංහිතං
පායමොජ්ජං. පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 
පස්සද්ධකායයො සුතඛං යවගදියති, සුතඛියනො චිත්තං සමාධියති. අයං වුච්චති, 
මහානාම – ‘අරියසාවගයකො විසම තාය පජාය සමප්පත්යතො විහරති, 
සබයාපජ්ජාය [සබයාපජ්ොය… අබයාපජ්යෙො )ක.(] පජාය අබයාපජ්යජො 
[සබයාපජ්ොය…අබයාපජ්යෙො )ක.(] විහරති, ධම්මයසොතංසමාපන්යනො
යදවගතානුස්සතිංභායවගති’’’. 

‘‘යයො යසො, මහානාම, අරියසාවගයකො ආ තඵයලො විණ්ණාතසාසයනො, 
යසොඉමිනා විහායරනබහුලංවිහරී’’ති.දසමං. 

ආහුයනයයවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුතද්දානං– 

ද්යවගආහුයනයයාඉන්ද්රිය, බලානිතයයොආජානීයා; 
අනුත්තරියඅනුස්සී, මහානායමනයතදසාති. 

2. සාරණී වග්ය ො 

1. පඨමසාරණීයසුතත්තං 

11. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මාසාරණීයා [සාරාණීයා)සී.සයා.කං. පී.(]. 
කතයම ඡ? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනො යමත්තං කායකම්මං පච්චුපට්ඨිතං 
යහොතිසබ්රහ්මචාරීසුතආවියචවගරයහොච, අයම්පිධම්යමොසාරණීයයො. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

8 

පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනො යමත්තං වගචීකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොතිසබ්රහ්මචාරීසුතආවියචවගරයහොච, අයම්පිධම්යමොසාරණීයයො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනොයමත්තංමයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොතිසබ්රහ්මචාරීසුතආවියචවගරයහොච, අයම්පිධම්යමොසාරණීයයො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛු යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා
අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි තථාරූයපහි ලායභහි 
අප්පටිවිභත්තයභොගී යහොති සීලවගන්යතහි සබ්රහ්මචාරීහි සාධාරණයභොගී, 
අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛුයානිතානිසීලානිඅඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි
අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විණ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි 
සමාධිසංවගත්තනිකානි තථාරූයපහි සීයලහි සීලසාමණ්ණ යතො විහරති 
සබ්රහ්මචාරීහිආවියචවගරයහොච, අයම්පිධම්යමොසාරණීයයො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛු යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමණ්ණ යතො 
විහරතිසබ්රහ්මචාරීහිආවියචවග රයහොච, අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො.ඉයම
යඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්මාසාරණීයා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසාරණීයසුතත්තං 

12. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මා සාරණීයා පියකරණා  රුකරණා
සඞ් හාය අවිවගාදාය සාම්ගියා එකීභාවගාය සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? ඉධ, 
භික්ඛයවග, භික්ඛුයනොයමත්තංකායකම්මංපච්චුපට්ඨිතංයහොතිසබ්රහ්මචාරීසුත
ආවි යචවග රයහො ච, අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො රුකරයණො
සඞ් හායඅවිවගාදායසාම්ගියා එකීභාවගායසංවගත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනො යමත්තං වගචීකම්මං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති…යප.… යමත්තං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨිතං යහොති සබ්රහ්මචාරීසුත 
ආවියචවග රයහො ච, අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො රුකරයණො
සඞ් හායඅවිවගාදාය සාම්ගියාඑකීභාවගායසංවගත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛු යය යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා 
අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි තථාරූයපහි ලායභහි
අප්පටිවිභත්තයභොගී යහොති සීලවගන්යතහි සබ්රහ්මචාරීහි සාධාරණයභොගී, 
අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො රුකරයණො සඞ් හාය අවිවගාදාය
සාම්ගියාඑකීභාවගායසංවගත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛුයානිතානිසීලානිඅඛණ්ඩානි අච්ඡිද්දානි
අසබලානි අකම්මාසානි භුජිස්සානි විණ්ඤුප්පසත්ථානි අපරාමට්ඨානි 
සමාධිසංවගත්තනිකානි තථාරූයපහි සීයලහි සීලසාමණ්ණ යතො විහරති



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

9 

පටුන 

සබ්රහ්මචාරීහිආවියචවග රයහො ච, අයම්පිධම්යමො සාරණීයයො පියකරයණො
 රුකරයණොසඞ් හායඅවිවගාදායසාම්ගියා එකීභාවගායසංවගත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛු යායං දිට්ඨි අරියා නියයානිකා නියයාති
තක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයාය තථාරූපාය දිට්ඨියා දිට්ඨිසාමණ්ණ යතො
විහරති සබ්රහ්මචාරීහි ආවි යචවග රයහො ච, අයම්පි ධම්යමො සාරණීයයො
පියකරයණො  රුකරයණො සඞ් හාය අවිවගාදාය සාම්ගියා එකීභාවගාය
සංවගත්තති.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්මාසාරණීයාපියකරණා  රුකරණා
සඞ් හායඅවිවගාදායසාම්ගියාඑකීභාවගායසංවගත්තන්ී ’’ති.දුතියං. 

3. නිස්සාරණීයසුතත්තං 

13. ‘‘ඡයිමා, භික්ඛයවග, නිස්සාරණීයා ධාතුයයො. කතමා ඡ? ඉධ, 
භික්ඛයවග, භික්ඛුඑවගංවගයදයය–‘යමත්තාහියඛොයමයචයතොවිමුත්තිභාවිතා
බහුලීකතා යානීකතාවගත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසුතසමාරද්ධා; අථචපන
යම බයාපායදො චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨී’ති. යසො ‘මා යහවග’න්තිස්ස
වගචනීයයො – ‘මායස්මා, එවගං අවගච; මා භ වගන්තං අබ්භාචික්ඛි, න හි සාධු
භ වගයතොඅබ්භක්ඛානං, නහිභ වගාඑවගංවගයදයය. අට්ඨානයමතං, ආවුයසො, 
අනවගකායසො යං යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය බහුලීකතාය 
යානීකතායවගත්ථුකතායඅනුට්ඨිතායපරිචිතායසුතසමාරද්ධාය; අථච පනස්ස
බයාපායදො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සති [ඨස්සීති )සබ්බත්ථ( දී. නි. 3.326
පස්සිතබ්බං], යනතං ඨානං විජ්ජති. නිස්සරණණ්යහතං, ආවුයසො, 
බයාපාදස්ස යදිදං යමත්තායචයතොවිමුත්ී ’’’ති [යමත්තායචයතොවිමුත්ති
)සබ්බත්ථ(]. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං වගයදයය – ‘කරුණා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවගත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සුතසමාරද්ධා; අථචපනයමවියහසාචිත්තංපරියාදායතිට්ඨී’ති.යසො ‘මා
යහවග’න්තිස්සවගචනීයයො– ‘මායස්මා, එවගංඅවගච; මාභ වගන්තංඅබ්භාචික්ඛි, 
නහිසාධුභ වගයතොඅබ්භක්ඛානං, න හිභ වගාඑවගංවගයදයය.අට්ඨානයමතං, 
ආවුයසො, අනවගකායසො යං කරුණාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය
බහුලීකතායයානීකතායවගත්ථුකතායඅනුට්ඨිතායපරිචිතාය සුතසමාරද්ධාය; 
අථ ච පනස්ස වියහසා චිත්තං පරියාදාය ඨස්සති, යනතං ඨානං විජ්ජති. 
නිස්සරණණ්යහතං, ආවුයසො, වියහසායයදිදංකරුණායචයතොවිමුත්ී ’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං වගයදයය – ‘මුදිතා හි යඛො යම
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවගත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා 
සුතසමාරද්ධා; අථ ච පන යම අරති චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨී’ති. යසො ‘මා 
යහවග’න්තිස්සවගචනීයයො–‘මායස්මා, එවගංඅවගච; මාභ වගන්තංඅබ්භාචික්ඛි, 
නහිසාධු භ වගයතොඅබ්භක්ඛානං, නහිභ වගාඑවගංවගයදයය. අට්ඨානයමතං, 
ආවුයසො, අනවගකායසොයංමුදිතායයචයතොවිමුත්තියාභාවිතායබහුලීකතාය
යානීකතායවගත්ථුකතාය අනුට්ඨිතායපරිචිතායසුතසමාරද්ධාය; අථචපනස්ස
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අරති චිත්තං පරියාදාය ඨස්සති, යනතං ඨානං විජ්ජති. නිස්සරණණ්යහතං, 
ආවුයසො, අරතියායදිදං මුදිතායචයතොවිමුත්ී ’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං වගයදයය – ‘උයපක්ඛා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවගත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සුතසමාරද්ධා; අථචපනයමරාය ො චිත්තංපරියාදායතිට්ඨී’ති.යසො ‘මා
යහවග’න්තිස්සවගචනීයයො– ‘මායස්මා, එවගංඅවගච; මාභ වගන්තංඅබ්භාචික්ඛි, 
නහිසාධුභ වගයතොඅබ්භක්ඛානං, න හිභ වගාඑවගංවගයදයය.අට්ඨානයමතං, 
ආවුයසො, අනවගකායසො යං උයපක්ඛාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය
බහුලීකතායයානීකතායවගත්ථුකතායඅනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුතසමාරද්ධාය; 
අථ ච පනස්ස රාය ො චිත්තං පරියාදාය ඨස්සති, යනතං ඨානං විජ්ජති.
නිස්සරණණ්යහතං, ආවුයසො, රා ස්සයදිදං උයපක්ඛායචයතොවිමුත්ී ’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං වගයදයය – ‘අනිමිත්තා හි යඛො යම 
යචයතොවිමුත්තිභාවිතාබහුලීකතායානීකතාවගත්ථුකතාඅනුට්ඨිතා පරිචිතා
සුතසමාරද්ධා; අථචපනයමනිමිත්තානුසාරිවිණ්ණාණංයහොී’ති.යසො‘මා
යහවග’න්තිස්සවගචනීයයො– ‘මායස්මා, එවගංඅවගච; මාභ වගන්තංඅබ්භාචික්ඛි, 
නහිසාධුභ වගයතොඅබ්භක්ඛානං, න හිභ වගාඑවගංවගයදයය.අට්ඨානයමතං, 
ආවුයසො, අනවගකායසො යං අනිමිත්තාය යචයතොවිමුත්තියා භාවිතාය
බහුලීකතායයානීකතායවගත්ථුකතායඅනුට්ඨිතායපරිචිතායසුතසමාරද්ධාය; 
අථච පනස්සනිමිත්තානුසාරිවිණ්ණාණංභවිස්සති, යනතංඨානංවිජ්ජති.
නිස්සරණණ්යහතං, ආවුයසො, සබ්බනිමිත්තානං යදිදං
අනිමිත්තායචයතොවිමුත්ී ’’’ති. 

‘‘ඉධ පන භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං වගයදයය – ‘අස්මීති යඛො යම වි තං 
[වි යත )සයා.(], අයමහමස්මීතිච [අයං චකායරො දී.නි. 3.326නත්ථි] න
සමනුපස්සාමි; අථ ච පන යම විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ලං චිත්තං පරියාදාය
තිට්ඨී’ති. යසො ‘මා යහවග’න්තිස්ස වගචනීයයො – ‘මායස්මා, එවගං අවගච; මා
භ වගන්තංඅබ්භාචික්ඛි, නහිසාධුභ වගයතො අබ්භක්ඛානං, නහිභ වගාඑවගං
වගයදයය. අට්ඨානයමතං, ආවුයසො, අනවගකායසො යං අස්මීති වි යත
අයමහමස්මීති ච න සමනුපස්සයතො; අථ ච පනස්ස 
විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ලං චිත්තං පරියාදාය ඨස්සති, යනතංඨානං විජ්ජති. 
නිස්සරණණ්යහතං, ආවුයසො, විචිකිච්ඡාකථංකථාසල්ලස්ස යදිදං අස්මීති 
මානසමු්ඝායතො’ති. ඉමා යඛො, භික්ඛයවග, ඡ නිස්සාරණීයා ධාතුයයො’’ති.
තතියං. 

4. භද්දකසුතත්තං 

14. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො, 
භික්ඛයවගො’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසුතං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවගොච– 
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පටුන 

‘‘තථා තථා, ආවුයසො, භික්ඛු විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං 
කප්පයයතොනභද්දකංමරණංයහොති, නභද්දිකාකාලකිරියා [කාලංකිරියා 
(ක.(අ.නි.3.110]. කථණ්චාවුයසො, භික්ඛුතථාතථාවිහාරංකප්යපතියථා 
යථාස්ස විහාරං කප්පයයතො න භද්දකං මරණං යහොති, න භද්දිකා
කාලකිරියා? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු කම්මාරායමො යහොති කම්මරයතො කම්මාරාමතං 
අනුයුත්යතො, භස්සාරායමො යහොති භස්සරයතො භස්සාරාමතං අනුයුත්යතො, 
නිද්දාරායමොයහොති නිද්දාරයතොනිද්දාරාමතංඅනුයුත්යතො, සඞ් ණිකාරායමො
යහොති සඞ් ණිකරයතො සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො, සංස් ාරායමො
යහොති සංස් රයතො සංස් ාරාමතං අනුයුත්යතො, පපණ්චාරායමො යහොති
පපණ්චරයතොපපණ්චාරාමතංඅනුයුත්යතො.එවගංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුතථා
තථාවිහාරංකප්යපතියථායථාස්සවිහාරංකප්පයයතොනභද්දකංමරණං
යහොති, න භද්දිකා කාලකිරියා. අයං වුච්චතාවුයසො – ‘භික්ඛු
සක්කායාභිරයතොනප්පජහාසි [නපහාසි)සී.සයා.කං.පී.(] සක්කායංසම්මා
දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය’’’. 

‘‘තථා තථාවුයසො, භික්ඛු විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං
කප්පයයතො භද්දකං මරණං යහොති, භද්දිකා කාලකිරියා. කථණ්චාවුයසො, 
භික්ඛුතථාතථාවිහාරංකප්යපතියථායථාස්සවිහාරංකප්පයයතොභද්දකං
මරණංයහොති, භද්දිකාකාලකිරියා? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු න කම්මාරායමො යහොති න කම්මරයතො න
කම්මාරාමතං අනුයුත්යතො, න භස්සාරායමො යහොති න භස්සරයතො න
භස්සාරාමතං අනුයුත්යතො, න නිද්දාරායමො යහොති න නිද්දාරයතො 
නිද්දාරාමතං අනුයුත්යතො, නසඞ් ණිකාරායමො යහොතින සඞ් ණිකරයතො
න සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො, න සංස් ාරායමො යහොති න
සංස් රයතොනසංස් ාරාමතංඅනුයුත්යතො, නපපණ්චාරායමොයහොතින 
පපණ්චරයතො න පපණ්චාරාමතං අනුයුත්යතො. එවගං යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු
තථා තථාවිහාරංකප්යපතියථායථාස්සවිහාරංකප්පයයතොභද්දකංමරණං 
යහොති, භද්දිකාකාලකිරියා.අයංවුච්චතාවුයසො– ‘භික්ඛුනිබ්බානාභිරයතො
පජහාසි සක්කායංසම්මාදුක්ඛස්සඅන්තකිරියායා’’’ති. 

‘‘යයොපපණ්චමනුයුත්යතො, පපණ්චාභිරයතොමය ො; 
විරාධයීයසොනිබ්බානං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තරං. 

‘‘යයොචපපණ්චංහිත්වගාන, නිප්පපණ්චපයදරයතො; 
ආරාධයීයසොනිබ්බානං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තර’’න්ති. චතුත්ථං; 
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5. අනුතප්පියසුතත්තං 

15. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘තථා 
තථාවුයසො, භික්ඛු විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං කප්පයයතො
කාලකිරියා අනුතප්පා යහොති. කථණ්චාවුයසො, භික්ඛු තථා තථා විහාරං
කප්යපතියථායථාස්සවිහාරංකප්පයයතො කාලකිරියාඅනුතප්පායහොති? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු කම්මාරායමො යහොති කම්මරයතො කම්මාරාමතං 
අනුයුත්යතො, භස්සාරායමො යහොති…යප.… නිද්දාරායමො යහොති…
සඞ් ණිකාරායමොයහොති… සංස් ාරායමොයහොති…පපණ්චාරායමොයහොති
පපණ්චරයතොපපණ්චාරාමතං අනුයුත්යතො.එවගංයඛො, ආවුයසො, භික්ඛුතථා
තථා විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං කප්පයයතො කාලකිරියා
අනුතප්පායහොති. අයං වුච්චතාවුයසො–‘භික්ඛුසක්කායාභිරයතොනප්පජහාසි
සක්කායංසම්මාදුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය’’’. 

‘‘තථා තථාවුයසො, භික්ඛු විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං 
කප්පයයතො කාලකිරියා අනනුතප්පා යහොති. කථණ්චාවුයසො, භික්ඛු තථා 
තථා විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං කප්පයයතො කාලකිරියා
අනනුතප්පායහොති? 

‘‘ඉධාවුයසො, භික්ඛු න කම්මාරායමො යහොති න කම්මරයතො න
කම්මාරාමතං අනුයුත්යතො, නභස්සාරායමොයහොති…යප.…න නිද්දාරායමො
යහොති… න සඞ් ණිකාරායමො යහොති… න සංස් ාරායමො යහොති… න
පපණ්චාරායමොයහොතිනපපණ්චරයතොන පපණ්චාරාමතංඅනුයුත්යතො.එවගං
යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු තථා තථා විහාරං කප්යපති යථා යථාස්ස විහාරං
කප්පයයතො කාලකිරියා අනනුතප්පා යහොති. අයං වුච්චතාවුයසො – ‘භික්ඛු 
නිබ්බානාභිරයතොපජහාසිසක්කායංසම්මාදුක්ඛස්සඅන්තකිරියායා’’’ති. 

‘‘යයොපපණ්චමනුයුත්යතො, පපණ්චාභිරයතොමය ො; 
විරාධයීයසොනිබ්බානං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තරං. 

‘‘යයොචපපණ්චංහිත්වගාන, නිප්පපණ්චපයදරයතො; 
ආරාධයීයසොනිබ්බානං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තර’’න්ති.පණ්චමං; 

6. නකුලපිතුසුතත්තං 

16. එකංසමයංභ වගාභ්ය සුතවිහරතිසුතසුතමාරගියර [සුතංසුතමාරගියර)සී.
පී.(, සංසුතමාරගියර )කත්ථචි(] යභසකළාවගයන මි දායය. යතන යඛො පන
සමයයනනකුලපිතා හපතිආබාධියකොයහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො.
අථයඛොනකුලමාතා හපතානීනකුලපිතරං හපතිංඑතදයවගොච– 

‘‘මායඛොත්වගං,  හපති, සායපක්යඛො [සායපයඛො)පී. ක.(] කාලමකාසි.
දුක්ඛා,  හපති, සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතාචභ වගතා සායපක්ඛස්ස
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කාලකිරියා. සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘න නකුලමාතා
 හපතානී මමච්චයයන සක්ඛිස්සති [න සක්ඛිස්සති )සී. සයා. කං.(, 
සක්යකොති )පී. ක.(] දාරයක යපොයසතුං, ඝරාවගාසං සන්ධරිතු’න්ති 
[සන්ධරිතුන්ති )ක.(, සණ්ඨරිතුං )සයා.(]. න යඛො පයනතං,  හපති, එවගං
දට්ඨබ්බං. කුසලාහං,  හපති, කප්පාසං කන්තිතුං යවගණිං ඔලිඛිතුං.
සක්යකොමහං,  හපති, තවගච්චයයන දාරයක යපොයසතුං, ඝරාවගාසං 
සන්ධරිතුං. තස්මාතිහ ත්වගං,  හපති, මා සායපක්යඛො කාලමකාසි. දුක්ඛා, 
 හපති, සායපක්ඛස්ස කාලකිරියා;  රහිතා ච භ වගතා සායපක්ඛස්ස
කාලකිරියා. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘නකුලමාතා  හපතානී
මමච්චයයන අණ්ණංඝරං [භත්තාරං)සයා.කං.(, වීරං)සී.(]  මිස්සී’ති.න
යඛො පයනතං,  හපති, එවගං දට්ඨබ්බං. ත්වගණ්යචවග යඛො,  හපති, ජානාසි 
අහණ්ච, යං යනො [යදා යත )සී.(, යථා )සයා.(, යථා යනො )පී.(] 
යසොළසවගස්සානි  හට්ඨකං බ්රහ්මචරියං සමාචිණ්ණං [සමාදින්නං (සී.(]. 
තස්මාතිහ ත්වගං,  හපති, මා සායපක්යඛො කාලමකාසි. දුක්ඛා,  හපති, 
සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතාචභ වගතාසායපක්ඛස්සකාලකිරියා. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘නකුලමාතා  හපතානී
මමච්චයයන න දස්සනකාමා භවිස්සති භ වගයතො න දස්සනකාමා
භික්ඛුසඞ්ඝස්සා’ති. න යඛො පයනතං,  හපති, එවගං දට්ඨබ්බං. අහණ්හි, 
 හපති, තවගච්චයයන දස්සනකාමතරා යචවග භවිස්සාමි භ වගයතො, 
දස්සනකාමතරා චභික්ඛුසඞ්ඝස්ස.තස්මාතිහත්වගං,  හපති, මාසායපක්යඛො
කාලමකාසි. දුක්ඛා,  හපති, සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතාච භ වගතා
සායපක්ඛස්සකාලකිරියා. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘න නකුලමාතා  හපතානී 
මමච්චයයනසීයලසුත [නකුලමාතා…නසීයලසුත)සී.පී.(] පරිපූරකාරිනී’ති.න
යඛොපයනතං,  හපති, එවගංදට්ඨබ්බං.යාවගතායඛො,  හපති, තස්සභ වගයතො 
සාවිකාගිහීඔදාතවගසනාසීයලසුතපරිපූරකාරිනියයො, අහංතාසංඅණ්ණතරා.
යස්ස යඛො පනස්ස කඞ්ඛා වගා විමති වගා – අයං යසො භ වගා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොභ්ය සුතවිහරති සුතසුතමාරගියරයභසකළාවගයනමි දායය–
තං භ වගන්තං උපසඞ්කමිත්වගා පුච්ඡතු. තස්මාතිහ ත්වගං,  හපති, මා
සායපක්යඛොකාලමකාසි. දුක්ඛා,  හපති, සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතා
චභ වගතාසායපක්ඛස්සකාලකිරියා. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘න නකුලමාතා  හපතානී
ලාභිනී [නකුලමාතා  හපතානී න ලාභිනී (පී.(] අජ්ෙත්තං
යචයතොසමථස්සා’ති.නයඛොපයනතං,  හපති, එවගංදට්ඨබ්බං. යාවගතායඛො, 
 හපති, තස්ස භ වගයතො සාවිකා ගිහී ඔදාතවගසනා ලාභිනියයො අජ්ෙත්තං 
යචයතොසමථස්ස, අහංතාසංඅණ්ණතරා.යස්සයඛොපනස්සකඞ්ඛාවගාවිමති
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පටුන 

වගා–අයංයසොභ වගා අරහංසම්මාසම්බුද්යධො භ්ය සුතවිහරතිසුතසුතමාරගියර
යභසකළාවගයන මි දායය – තං භ වගන්තං උපසඞ්කමිත්වගා පුච්ඡතු.
තස්මාතිහ ත්වගං,  හපති, මා සායපක්යඛො කාලමකාසි. දුක්ඛා,  හපති, 
සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතාචභ වගතා සායපක්ඛස්සකාලකිරියා. 

‘‘සියා යඛො පන යත,  හපති, එවගමස්ස – ‘න නකුලමාතා  හපතානී
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ඔ ාධප්පත්තා පති ාධප්පත්තා අස්සාසප්පත්තා
තිණ්ණවිචිකිච්ඡා වි තකථංකථා යවගසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිහරී’ති.නයඛොපයනතං,  හපති, එවගං දට්ඨබ්බං.යාවගතා
යඛො,  හපති, තස්ස භ වගයතො සාවිකා ගිහී ඔදාතවගසනා ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය ඔ ාධප්පත්තා පති ාධප්පත්තා අස්සාසප්පත්තා
තිණ්ණවිචිකිච්ඡා වි තකථංකථා යවගසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්චයා 
සත්ථුසාසයනවිහරන්ති, අහංතාසංඅණ්ණතරා.යස්සයඛොපනස්සකඞ්ඛා
වගා විමති වගා – අයං යසො භ වගා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො භ්ය සුත විහරති
සුතසුතමාරගියර යභසකළාවගයන මි දායය – තං භ වගන්තං උපසඞ්කමිත්වගා
පුච්ඡතු.තස්මාතිහත්වගං,  හපති, මාසායපක්යඛො කාලමකාසි.දුක්ඛා හපති
සායපක්ඛස්සකාලකිරියා;  රහිතාචභ වගතාසායපක්ඛස්ස කාලකිරියා’’ති. 

අථ යඛො නකුලපිතුයනො  හපතිස්ස නකුලමාතරා [නකුලමාතාය )සී.
සයා.(, නකුලමාතුයා )ක.(]  හපතානියා ඉමිනා ඔවගායදන ඔවගදියමානස්ස
යසොආබායධොඨානයසොපටිප්පස්සම්භි.වුට්ඨහි [වුට්ඨාති)ක.(] චනකුලපිතා
 හපතිතම්හාආබාධා; තථාපහීයනොචපන නකුලපිතුයනො හපතිස්සයසො
ආබායධො අයහොසි. අථ යඛො නකුලපිතා  හපති ගිලානා වුට්ඨියතො 
[‘‘ගිලානභාවගයතො වුට්ඨාය ඨියතො, භාවගප්පධායනො හි අයං නිද්යදයසො’’ති 
ටීකාසංවගණ්ණනා] අචිරවුට්ඨියතොය ලණ්ණා දණ්ඩයමොලුබ්භ යයනභ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාභ වගන්තංඅභිවගායදත්වගා එකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොනකුලපිතරං හපතිංභ වගාඑතදයවගොච– 

‘‘ලාභා යත,  හපති, සුතලද්ධං යත,  හපති! යස්ස යත නකුලමාතා 
 හපතානී අනුකම්පිකා අත්ථකාමා ඔවගාදිකා අනුසාසිකා. යාවගතා යඛො, 
 හපති, මමසාවිකාගිහීඔදාතවගසනාසීයලසුතපරිපූරකාරිනියයො, නකුලමාතා
 හපතානී තාසං අණ්ණතරා. යාවගතා යඛො,  හපති, මම සාවිකා ගිහී
ඔදාතවගසනා ලාභිනියයො අජ්ෙත්තං යචයතොසමථස්ස, නකුලමාතා
 හපතානී තාසං අණ්ණතරා. යාවගතා යඛො,  හපති, මම සාවිකා ගිහී 
ඔදාතවගසනා ඉමස්මිං ධම්මවිනයය ඔ ාධප්පත්තා පති ාධප්පත්තා
අස්සාසප්පත්තා තිණ්ණවිචිකිච්ඡා වි තකථංකථා යවගසාරජ්ජප්පත්තා 
අපරප්පච්චයා සත්ථුසාසයන විහරන්ති, නකුලමාතා  හපතානී තාසං
අණ්ණතරා.ලාභායත,  හපති, සුතලද්ධංයත,  හපති!යස්සයතනකුලමාතා
 හපතානීඅනුකම්පිකාඅත්ථකාමා ඔවගාදිකාඅනුසාසිකා’’ති.ඡට්ඨං. 
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7. යසොප්පසුතත්තං 

17. එකංසමයංභ වගාසාවගත්ථියංවිහරතියජතවගයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. අථ යඛො භ වගා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා පණ්ණත්යත ආසයන
නිසීදි.ආයස්මාපි යඛො සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං 
අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. ආයස්මාපි යඛො 
මහායමෝ ල්ලායනො…යප.…ආයස්මාපියඛොමහාකස්සයපො…ආයස්මාපි
යඛො මහාකච්චායයනො… ආයස්මාපි යඛො මහායකොට්ඨියකො 
[මහායකොට්ඨියතො )සී. පී.(] … ආයස්මාපි යඛො මහාචුන්යදො… ආයස්මාපි
යඛො මහාකප්පියනො… ආයස්මාපි යඛො අනුරුද්යධො… ආයස්මාපි යඛො
යරවගයතො… ආයස්මාපි යඛො ආනන්යදො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා
වුට්ඨියතො යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං 
අභිවගායදත්වගා එකමන්තංනිසීදි. අථ යඛො භ වගා බහුයදවග රත්තිංනිසජ්ජාය
වීතිනායමත්වගා උට්ඨායාසනා විහාරං පාවිසි. යතපි යඛො ආයස්මන්යතො 
අචිරපක්කන්තස්ස භ වගයතො උට්ඨායාසනා යථාවිහාරං අ මංසුත. යය පන 
තත්ථ භික්ඛූ නවගා අචිරපබ්බජිතා අධුනා තා ඉමං ධම්මවිනයං යත යාවග
සූරියු් මනා කාකච්ඡමානාසුතපිංසුත. අද්දසා යඛොභ වගා දිබ්යබනචක්ඛුනා
විසුතද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන යත භික්ඛූ යාවග සූරියු් මනා
කාකච්ඡමායන සුතපන්යත. දිස්වගා යයනුපට්ඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා පණ්ණත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වගා භික්ඛූ
ආමන්යතසි– 

‘‘කහං නු යඛො, භික්ඛයවග, සාරිපුත්යතො? කහං මහායමෝ ල්ලායනො? 
කහං මහාකස්සයපො? කහංමහාකච්චායයනො? කහංමහායකොට්ඨියකො? කහං
මහාචුන්යදො? කහං මහාකප්පියනො? කහං අනුරුද්යධො? කහං යරවගයතො? 
කහං ආනන්යදො? කහං නු යඛො යත, භික්ඛයවග, යථරා සාවගකා  තා’’ති? 
‘‘යතපි යඛො, භන්යත, ආයස්මන්යතො අචිරපක්කන්තස්ස භ වගයතො
උට්ඨායාසනා යථාවිහාරංඅ මංසූ’’ති.‘‘යකනයනො [යකනයනො)ක.(, යක
නු (කත්ථචි(] තුම්යහ, භික්ඛයවග, යථරා භික්ඛූ නා තාති [භික්ඛූ නවගා )සී.
සයා.කං.පී.(, භික්ඛූ තාති)?)] යාවග සූරියු් මනාකාකච්ඡමානාසුතපථ? තං
කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා – ‘රාජා
ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො [මුද්ධාභිසිත්යතො )ක.(] යාවගදත්ථං යසයයසුතඛං 
පස්සසුතඛං මිද්ධසුතඛං අනුයුත්යතො විහරන්යතො යාවගජීවගං රජ්ජං කායරන්යතො
ජනපදස්ස වගා පියයො මනායපො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, 
භික්ඛයවග! මයාපි යඛො එතං, භික්ඛයවග, යනවග දිට්ඨං න සුතතං – ‘රාජා
ඛත්තියයො මුද්ධාභිසිත්යතො යාවගදත්ථං යසයයසුතඛං පස්සසුතඛං මිද්ධසුතඛං
අනුයුත්යතොවිහරන්යතො යාවගජීවගංරජ්ජංකායරන්යතොජනපදස්සවගා පියයො
මනායපො’’’ති. 
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‘‘තං කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා – 
‘රට්ඨියකො…යප.… යපත්තණියකො… යසනාපතියකො…  ාම ාමණියකො 
[ ාම ාමියකො (සී.පී.(] … පූ  ාමණියකොයාවගදත්ථංයසයයසුතඛංපස්සසුතඛං
මිද්ධසුතඛං අනුයුත්යතොවිහරන්යතොයාවගජීවගංපූ  ාමණිකත්තංකායරන්යතො
පූ ස්සවගාපියයො මනායපො’’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’.‘‘සාධු, භික්ඛයවග!
මයාපි යඛො එතං, භික්ඛයවග, යනවග දිට්ඨං න සුතතං – ‘පූ  ාමණියකො
යාවගදත්ථං යසයයසුතඛං පස්සසුතඛං මිද්ධසුතඛං අනුයුත්යතො විහරන්යතො
යාවගජීවගංපූ  ාමණිකත්තංවගාකායරන්යතොපූ ස්සවගාපියයො මනායපො’’’ති. 

‘‘තං කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා –
‘සමයණො වගා බ්රාහ්මයණො වගා යාවගදත්ථං යසයයසුතඛං පස්සසුතඛං මිද්ධසුතඛං
අනුයුත්යතො ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගායරො යභොජයන අමත්තණ්ඤූ ජා රියං
අනනුයුත්යතො අවිපස්සයකො කුසලානං ධම්මානං පුබ්බරත්තාපරරත්තං 
යබොධිපක්ඛියානං [යබොධපක්ඛියානං)සී.(, යබොධපක්ඛිකානං (පී.(] ධම්මානං
භාවගනානුයයො ං අනනුයුත්යතො ආසවගානං ඛයා අනාසවගං යචයතොවිමුත්තිං 
පණ්ණාවිමුත්තිං දිට්යඨවග ධම්යම සයං අභිණ්ණා සච්ඡිකත්වගා උපසම්පජ්ජ 
විහරන්යතො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, භික්ඛයවග! මයාපි යඛො
එතං, භික්ඛයවග, යනවග දිට්ඨං න සුතතං – ‘සමයණො වගා බ්රාහ්මයණො වගා
යාවගදත්ථං යසයයසුතඛං පස්සසුතඛං මිද්ධසුතඛං අනුයුත්යතො ඉන්ද්රියයසුත
අගුත්තද්වගායරො යභොජයන අමත්තණ්ඤූ ජා රියං අනනුයුත්යතො
අවිපස්සයකො කුසලානං ධම්මානං පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං
ධම්මානං භාවගනානුයයො ං අනනුයුත්යතො ආසවගානං ඛයා අනාසවගං
යචයතොවිමුත්තිං පණ්ණාවිමුත්තිං දිට්යඨවග ධම්යම සයං අභිණ්ණා
සච්ඡිකත්වගා උපසම්පජ්ජවිහරන්යතො’’’ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයවග, එවගං සික්ඛිතබ්බං – ‘ඉන්ද්රියයසුත ගුත්තද්වගාරා
භවිස්සාම, යභොජයන මත්තණ්ඤුයනො, ජා රියං අනුයුත්තා, විපස්සකා 
කුසලානං ධම්මානං, පුබ්බරත්තාපරරත්තං යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං, 
භාවගනානුයයො මනුයුත්තා විහරිස්සාමා’ති. එවගණ්හි යවගො, භික්ඛයවග, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8. මච්ඡබන්ධසුතත්තං 

18. එකංසමයංභ වගායකොසයලසුතචාරිකංචරතිමහතාභික්ඛුසඞ්යඝන 
සද්ධිං. අද්දසා යඛො භ වගා අද්ධානම් ප්පටිපන්යනො අණ්ණතරස්මිං
පයදයසමච්ඡිකං මච්ඡබන්ධංමච්යඡවගධිත්වගාවගධිත්වගාවික්කිණමානං.දිස්වගා
ම් ා ඔක්කම්ම අණ්ණතරස්මිං රුක්ඛමූයල පණ්ණත්යත ආසයන නිසීදි.
නිසජ්ජයඛොභ වගාභික්ඛූ ආමන්යතසි– ‘‘පස්සථයනොතුම්යහ, භික්ඛයවග, 
අමුං මච්ඡිකං මච්ඡබන්ධං මච්යඡ වගධිත්වගා වගධිත්වගා වික්කිණමාන’’න්ති? 
‘‘එවගං, භන්යත’’. 
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පටුන 

‘‘තං කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා – 
‘මච්ඡියකො මච්ඡබන්යධො මච්යඡ වගධිත්වගා වගධිත්වගා වික්කිණමායනො යතන
කම්යමනයතනආජීයවගනහත්ථියායීවගාඅස්සයායීවගා රථයායීවගායානයායී
වගා යභො යභොගී වගා මහන්තං වගා යභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසන්යතො’’’ති? 
‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, භික්ඛයවග! මයාපි යඛො එතං, භික්ඛයවග, 
යනවග දිට්ඨං න සුතතං – ‘මච්ඡියකො මච්ඡබන්යධො මච්යඡ වගධිත්වගා වගධිත්වගා
වික්කිණමායනො යතනකම්යමනයතනආජීයවගනහත්ථියායීවගාඅස්සයායීවගා
රථයායී වගා යානයායී වගා යභො යභොගී වගා මහන්තං වගා යභො ක්ඛන්ධං
අජ්ොවගසන්යතො’ති. තං කිස්ස යහතු? යත හි යසො, භික්ඛයවග, මච්යඡ
වගජ්යෙ වගධායුපනීයත [වගධායානීයත )සයා. කං.(, වගධාය නීයත )ක.(] 
පාපයකන මනසානුයපක්ඛති, තස්මා යසො යනවග හත්ථියායී යහොති න
අස්සයායී න රථයායී න යානයායී න යභො යභොගී, න මහන්තං
යභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසති. 

‘‘තං කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා – 
‘ය ොඝාතයකො  ායවගො වගධිත්වගා වගධිත්වගා වික්කිණමායනො යතන කම්යමන
යතන ආජීයවගන හත්ථියායී වගා අස්සයායී වගා රථයායී වගා යානයායී වගා
යභො යභොගීවගාමහන්තංවගායභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසන්යතො’’’ති? ‘‘යනො
යහතං, භන්යත’’.‘‘සාධු, භික්ඛයවග!මයාපියඛොඑතං, භික්ඛයවග, යනවගදිට්ඨං
න සුතතං – ‘ය ොඝාතයකො  ායවගො වගධිත්වගා වගධිත්වගා වික්කිණමායනො යතන 
කම්යමනයතනආජීයවගනහත්ථියායීවගාඅස්සයායීවගාරථයායීවගායානයායී
වගා යභො යභොගී වගා මහන්තං වගා යභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසන්යතො’ති. තං
කිස්ස යහතු? යත හි යසො, භික්ඛයවග,  ායවගො වගජ්යෙ වගධායුපනීයත
පාපයකන මනසානුයපක්ඛති, තස්මා යසො යනවග හත්ථියායී යහොති න
අස්සයායී න රථයායී න යානයායී න යභො යභොගී, න මහන්තං
යභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසති’’. 

‘‘තං කිං මණ්ණථ, භික්ඛයවග, අපි නු තුම්යහහි දිට්ඨං වගා සුතතං වගා –
‘ඔරබ්භියකො…යප.… සූකරියකො [යසොකරියකො (සයා.(] …යප.…
සාකුණියකො…යප.…මා වියකොමය  [මිය )සයා. කං.(] වගධිත්වගාවගධිත්වගා
වික්කිණමායනොයතනකම්යමනයතනආජීයවගනහත්ථියායීවගා අස්සයායීවගා
රථයායී වගා යානයායී වගා යභො යභොගී වගා මහන්තං වගා යභො ක්ඛන්ධං
අජ්ොවගසන්යතො’’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත’’. ‘‘සාධු, භික්ඛයවග! මයාපි
යඛො එතං, භික්ඛයවග, යනවග දිට්ඨං න සුතතං – ‘මා වියකො මය  වගධිත්වගා
වගධිත්වගා වික්කිණමායනො යතන කම්යමන යතන ආජීයවගන හත්ථියායී වගා
අස්සයායී වගා රථයායී වගා යානයායී වගා යභො යභොගී වගා මහන්තං වගා
යභො ක්ඛන්ධංඅජ්ොවගසන්යතො’ති.තංකිස්සයහතු? යතහියසො, භික්ඛයවග, 
මය වගජ්යෙවගධායුපනීයතපාපයකනමනසානුයපක්ඛති, තස්මායසොයනවග
හත්ථියායීයහොතින අස්සයායීනරථයායීනයානයායී නයභො යභොගී, න
මහන්තං යභො ක්ඛන්ධංඅජ්ොවගසති.යතහි)නාම( [( ) බහූසුතනත්ථි] යසො, 
භික්ඛයවග, තිරච්ඡාන යත පායණ වගජ්යෙ වගධායුපනීයත පාපයකන
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මනසානුයපක්ඛමායනො [මනසානුයපක්ඛති, තස්මා යසො )සයා. ක.(] යනවග
හත්ථියායී භවිස්සති [යහොති)සයා.ක.(] නඅස්සයායීනරථයායීන යානයායී
නයභො යභොගී, නමහන්තංයභො ක්ඛන්ධං අජ්ොවගසිස්සති [අජ්ොවගසති
)සයා. ක.(]. යකො පන වගායදො යං මනුස්සභූතං වගජ්ෙං වගධායුපනීතං
පාපයකනමනසානුයපක්ඛති!තණ්හිතස්ස [තංහිස්ස )පී. ක.(], භික්ඛයවග, 
යහොති දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය. කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං
දු් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමමරණස්සතිසුතත්තං 

19. එකංසමයංභ වගානාතියක [නාදියක)සී. සයා.කං.පී.(අ.නි.8.73] 
විහරති ගිණ්ජකාවගසයථ. තත්ර යඛො භ වගා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවගො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වගයතො පච්චස්යසොසුතං. භ වගා
එතදයවගොච – ‘‘මරණස්සති, භික්ඛයවග, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. භායවගථ යනො තුම්යහ, 
භික්ඛයවග, මරණස්සති’’න්ති? 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහං යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවගං යහොති – ‘අයහො වගතාහං
රත්තින්දිවගංජීයවගයයං, භ වගයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයමකතං 
අස්සා’ති.එවගංයඛොඅහං, භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. 

අණ්ණතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, එවගංයහොති–‘අයහොවගතාහංදිවගසං
ජීයවගයයං, භ වගයතොසාසනංමනසි කයරයයං, බහුවගතයමකතංඅස්සා’ති.
එවගංයඛොඅහං, භන්යත, භායවගමි මරණස්සති’’න්ති. 

අණ්ණතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවගං යහොති – ‘අයහො වගතාහං
තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං එකපිණ්ඩපාතංභුණ්ජාමි, භ වගයතොසාසනං
මනසි කයරයයං, බහු වගත යම කතං අස්සා’ති. එවගං යඛො අහං, භන්යත, 
භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. 

අණ්ණතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවගං යහොති – ‘අයහො වගතාහං
තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං චත්තායරො පණ්ච ආයලොයප සඞ්ඛාදිත්වගා 
[සඞ්ඛරිත්වගා )ක.(] අජ්යෙොහරාමි, භ වගයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහු
වගත යමකතං අස්සා’ති.එවගංයඛොඅහං, භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. 
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අණ්ණතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවගං යහොති – ‘අයහො වගතාහං 
තදන්තරංජීයවගයයංයදන්තරංඑකංආයලොපංසඞ්ඛාදිත්වගා [සංහරිත්වගා (ක.(] 
අජ්යෙොහරාමි, භ වගයතො සාසනං මනසි කයරයයං, බහු වගත යම කතං
අස්සා’ති. එවගංයඛොඅහං, භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. 

අණ්ණතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවගමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වගං, භික්ඛු, භායවගසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවගං යහොති – ‘අයහො වගතාහං
තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං අස්සසිත්වගා වගා පස්සසාමි පස්සසිත්වගා වගා
අස්සසාමි, භ වගයතො සාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයමකතංඅස්සා’ති.
එවගංයඛොඅහං, භන්යත, භායවගමි මරණස්සති’’න්ති. 

එවගං වුත්යත භ වගා යත භික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘යයො චායං [ය්වගායං )පී.
ක.(], භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං භායවගති – ‘අයහො වගතාහං
රත්තින්දිවගංජීයවගයයං, භ වගයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයමකතං 
අස්සා’’’ති. 

‘‘යයො චායං [යයොපායං )ක.(], භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං
භායවගති – ‘අයහො වගතාහං දිවගසං ජීයවගයයං, භ වගයතො සාසනං මනසි 
කයරයයං, බහුවගතයමකතංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යයො චායං, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං භායවගති – ‘අයහො
වගතාහං තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං එකපිණ්ඩපාතං භුණ්ජාමි, භ වගයතො
සාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයමකතංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යයො චායං, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං භායවගති – ‘අයහො 
වගතාහං තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං චත්තායරො පණ්ච ආයලොයප 
සඞ්ඛාදිත්වගා අජ්යෙොහරාමි, භ වගයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයම
කතං අස්සා’ති.ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, භික්ඛූපමත්තා විහරන්තිදන්ධං
මරණස්සතිංභායවගන්තිආසවගානංඛයාය. 

‘‘යයො ච ඛ්වගායං [යයොපායං )ක.(], භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං
භායවගති – ‘අයහො වගතාහං තදන්තරං ජීයවගයයං යදන්තරං එකං ආයලොපං
සඞ්ඛාදිත්වගාඅජ්යෙොහරාමි, භ වගයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවගතයම
කතං අස්සා’’’ති. 

‘‘යයො චායං, භික්ඛයවග, භික්ඛු එවගං මරණස්සතිං භායවගති – ‘අයහො 
වගතාහංතදන්තරංජීයවගයයංයදන්තරංඅස්සසිත්වගාවගාපස්සසාමිපස්සසිත්වගා
වගා අස්සසාමි, භ වගයතො සාසනං මනසි කයරයයං, බහු වගත යම කතං
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අස්සා’ති. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, භික්ඛූ අප්පමත්තා විහරන්ති තික්ඛං
මරණස්සතිංභායවගන්තිආසවගානං ඛයාය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයවග, එවගං සික්ඛිතබ්බං – ‘අප්පමත්තා විහරිස්සාම, 
තික්ඛං මරණස්සතිං භායවගස්සාම ආසවගානං ඛයායා’ති. එවගණ්හි යවගො, 
භික්ඛයවග, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.නවගමං. 

10. දුතියමරණස්සතිසුතත්තං 

20. එකං සමයං භ වගා නාතියක විහරති ගිණ්ජකාවගසයථ. තත්ර යඛො
භ වගා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘මරණස්සති, භික්ඛයවග, භාවිතා බහුලීකතා
මහප්ඵලායහොති මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා.කථංභාවිතා
ච, භික්ඛයවග, මරණස්සති කථං බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා
අමයතො ධාඅමතපරියයොසානා? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු දිවගයස නික්ඛන්යත රත්තියා පතිහිතාය 
[පටි තාය)ක.(අ.නි.8.74] ඉතිපටිසණ්චික්ඛති–‘බහුකා යඛොයමපච්චයා
මරණස්ස–අහිවගාමංඩංයසයය, විච්ඡියකොවගාමංඩංයසයය, සතපදීවගා මං
ඩංයසයය; යතන යම අස්ස කාලකිරියා, යසො මමස්ස අන්තරායයො. 
උපක්ඛලිත්වගා වගාපපයතයයං, භත්තංවගායමභුත්තං බයාපජ්යජයය, පිත්තං
වගා යම කුප්යපයය, යසම්හං වගා යම කුප්යපයය, සත්ථකා වගා යම වගාතා
කුප්යපයයං; යතන යම අස්ස කාලකිරියා, යසො මමස්ස අන්තරායයො’ති.
යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා ඉති පටිසණ්චික්ඛිතබ්බං – ‘අත්ථි නු යඛො යම
පාපකාඅකුසලාධම්මාඅප්පහීනා, යයයමඅස්සුතරත්තිංකාලංකයරොන්තස්ස 
අන්තරායායා’’’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයවග, භික්ඛුපච්චයවගක්ඛමායනොඑවගංජානාති–‘අත්ථි යම
පාපකාඅකුසලාධම්මාඅප්පහීනා, යයයමඅස්සුතරත්තිංකාලංකයරොන්තස්ස 
අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා යතසංයයවග පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වගායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවගානීචසතිච සම්පජණ්ණණ්චකරණීයං.
යසයයථාපි, භික්ඛයවග, ආදිත්තයචයලො වගා ආදිත්තසීයසො වගා තස්යසවග
යචලස්ස වගා සීසස්ස වගා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දණ්ච වගායාමණ්ච 
උස්සාහණ්ච උස්යසොළ්හිණ්ච අප්පටිවගානිණ්ච සතිණ්ච සම්පජණ්ණණ්ච
කයරයය; එවගයමවගංයඛො, භික්ඛයවග, යතනභික්ඛුනායතසංයයවගපාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වගායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවගානීචසතිච සම්පජණ්ණණ්චකරණීයං. 

‘‘සයච පන, භික්ඛයවග, භික්ඛු පච්චයවගක්ඛමායනොඑවගංජානාති–‘නත්ථි
යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීනා, යය යම අස්සුත රත්තිං කාලං
කයරොන්තස්ස අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා යතයනවග 
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසයලසුතධම්යමසුත. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛයවග, භික්ඛුරත්තියා නික්ඛන්තායදිවගයසපතිහියතඉති
පටිසණ්චික්ඛති–‘බහුකායඛොයමපච්චයාමරණස්ස– අහිවගාමංඩංයසයය, 
විච්ඡියකො වගා මං ඩංයසයය, සතපදී වගා මං ඩංයසයය; යතන යම අස්ස 
කාලකිරියායසොමමස්සඅන්තරායයො.උපක්ඛලිත්වගාවගාපපයතයයං, භත්තං
වගා යම භුත්තං බයාපජ්යජයය, පිත්තං වගා යම කුප්යපයය, යසම්හං වගා යම
කුප්යපයය, සත්ථකා වගායමවගාතාකුප්යපයයං; යතනයමඅස්සකාලකිරියා
යසො මමස්ස අන්තරායයො’ති. යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා ඉති
පටිසණ්චික්ඛිතබ්බං – ‘අත්ථිනුයඛො යමපාපකාඅකුසලාධම්මාඅප්පහීනා, 
යයයමඅස්සුතදිවගාකාලංකයරොන්තස්ස අන්තරායායා’’’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයවග, භික්ඛුපච්චයවගක්ඛමායනො එවගංජානාති–‘අත්ථියම
පාපකාඅකුසලාධම්මාඅප්පහීනා, යයයමඅස්සුතදිවගාකාලං කයරොන්තස්ස
අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා යතසංයයවග පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වගායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවගානී චසතිචසම්පජණ්ණණ්චකරණීයං.
යසයයථාපි, භික්ඛයවග, ආදිත්තයචයලො වගා ආදිත්තසීයසො වගා තස්යසවග
යචලස්ස වගා සීසස්ස වගා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්දණ්ච වගායාමණ්ච 
උස්සාහණ්ච උස්යසොළ්හිණ්ච අප්පටිවගානිණ්ච සතිණ්ච සම්පජණ්ණණ්ච
කයරයය; එවගයමවගංයඛො, භික්ඛයවග, යතනභික්ඛුනායතසංයයවගපාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යදො ච වගායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවගානී චසතිචසම්පජණ්ණණ්චකරණීයං. 

‘‘සයචපන, භික්ඛයවග, භික්ඛුපච්චයවගක්ඛමායනොඑවගංජානාති– ‘නත්ථි
යම පාපකා අකුසලා ධම්මා අප්පහීනා, යය යම අස්සුත දිවගා කාලං
කයරොන්තස්ස අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයවග, භික්ඛුනා යතයනවග
පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසයලසුත ධම්යමසුත.
එවගං භාවිතා යඛො, භික්ඛයවග, මරණස්සති එවගං බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා’’ති.දසමං. 

සාරණීයවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුතද්දානං – 

ද්යවගසාරණීනිසාරණීයං, භද්දකංඅනුතප්පියං; 
නකුලංයසොප්පමච්ඡාච, ද්යවගයහොන්තිමරණස්සීති. 

3. අනුත්තරි වග්ය ො 

1. සාමකසුතත්තං 

21. එකං සමයං භ වගා සක්යකසුත විහරති සාම ාමයක
යපොක්ඛරණියායං. අථ යඛො අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවගණ්ණායකවගලකප්පංයපොක්ඛරණියංඔභායසත්වගායයනභ වගා 
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යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං 
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසායදවගතාභ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘තයයොයම, භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො පරිහානාය සංවගත්තන්ති.
කතයම තයයො? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා – ඉයම යඛො, 
භන්යත, තයයොධම්මාභික්ඛුයනොපරිහානායසංවගත්තන්ී ’’ති.ඉදමයවගොචසා
යදවගතා. සමනුණ්යණොසත්ථාඅයහොසි.අථයඛොසායදවගතා ‘‘සමනුණ්යණො
යම සත්ථා’’ති භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා පදක්ඛිණං කත්වගා
තත්යථවගන්තරධායි. 

අථයඛොභ වගාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයවග, රත්තිං අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යපොක්ඛරණියං ඔභායසත්වගා යයනාහං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයවග, සා යදවගතා මං එතදයවගොච – ‘තයයොයම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො පරිහානාය සංවගත්තන්ති. කතයම තයයො? 
කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා – ඉයම යඛො, භන්යත, තයයො
ධම්මා භික්ඛුයනො පරිහානාය සංවගත්තන්ී ’ති. ඉදමයවගොච, භික්ඛයවග, සා
යදවගතා.ඉදංවගත්වගාමංඅභිවගායදත්වගා පදක්ඛිණංකත්වගාතත්යථවගන්තරධායි.
යතසං යවගො [යඛො )ක.(], භික්ඛයවග, අලාභා යතසං දුල්ලද්ධං, යය යවගො
යදවගතාපිජානන්තිකුසයලහිධම්යමහි පරිහායමායන’’. 

‘‘අපයරපි, භික්ඛයවග, තයයො පරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි. තං 
සුතණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවගං, භන්යත’’තියඛොයත
භික්ඛූභ වගයතො පච්චස්යසොසුතං.භ වගාඑතදයවගොච – ‘‘කතයම ච, භික්ඛයවග, 
තයයොපරිහානියාධම්මා? සඞ් ණිකාරාමතා, යදොවගචස්සතා, පාපමිත්තතා–
ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයොපරිහානියාධම්මා’’. 

‘‘යයහියකචි, භික්ඛයවග, අීතමද්ධානංපරිහායිංසුතකුසයලහි ධම්යමහි, 
සබ්යබයතඉයමයහවග ඡහිධම්යමහිපරිහායිංසුතකුසයලහි ධම්යමහි.යයපිහි
යකචි, භික්ඛයවග, අනා තමද්ධානං පරිහායිස්සන්ති කුසයලහි ධම්යමහි, 
සබ්යබයත ඉයමයහවග ඡහි ධම්යමහි පරිහායිස්සන්ති කුසයලහි ධම්යමහි.
යයපිහියකචි, භික්ඛයවග, එතරහිපරිහායන්තිකුසයලහි ධම්යමහි, සබ්යබයත
ඉයමයහවගඡහිධම්යමහිපරිහායන්තිකුසයලහිධම්යමහී’’ති. පඨමං. 

2. අපරිහානියසුතත්තං 

22. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි, තං 
සුතණාථ…යප.… කතයම ච, භික්ඛයවග, ඡ අපරිහානියා ධම්මා? න
කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න නිද්දාරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, 
යසොවගචස්සතා, කලයාණමිත්තතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ අපරිහානියා
ධම්මා. 
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පටුන 

‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයවග, අීතමද්ධානං න පරිහායිංසුත කුසයලහි 
ධම්යමහි, සබ්යබයත ඉයමයහවග ඡහි ධම්යමහි න පරිහායිංසුත කුසයලහි
ධම්යමහි. යයපි හි යකචි, භික්ඛයවග, අනා තමද්ධානං න පරිහායිස්සන්ති
කුසයලහිධම්යමහි, සබ්යබයත ඉයමයහවගඡහිධම්යමහිනපරිහායිස්සන්ති
කුසයලහි ධම්යමහි. යයපි හි යකචි, භික්ඛයවග, එතරහි න පරිහායන්ති
කුසයලහි ධම්යමහි, සබ්යබයත ඉයමයහවග ඡහි ධම්යමහි න පරිහායන්ති 
කුසයලහිධම්යමහී’’ති.දුතියං. 

3. භයසුතත්තං 

23. ‘‘‘භය’න්ති, භික්ඛයවග, කාමානයමතං අධිවගචනං; ‘දුක්ඛ’න්ති, 
භික්ඛයවග, කාමානයමතං අධිවගචනං; ‘යරොය ො’ති, භික්ඛයවග, කාමානයමතං 
අධිවගචනං; ‘ ණ්යඩො’ති, භික්ඛයවග, කාමානයමතං අධිවගචනං; ‘සඞ්ය ො’ති, 
භික්ඛයවග, කාමානයමතං අධිවගචනං; ‘පඞ්යකො’ති, භික්ඛයවග, කාමානයමතං 
අධිවගචනං. 

‘‘කස්මා ච, භික්ඛයවග, ‘භය’න්ති කාමානයමතං අධිවගචනං? 
කාමරා රත්තායං, භික්ඛයවග, ඡන්දරා විනිබද්යධො දිට්ඨධම්මිකාපි භයා න
පරිමුච්චති, සම්පරායිකාපි භයා න පරිමුච්චති, තස්මා ‘භය’න්ති
කාමානයමතං අධිවගචනං. කස්මා ච, භික්ඛයවග, දුක්ඛන්ති…යප.…
යරොය ොති…  ණ්යඩොති… සඞ්ය ොති… පඞ්යකොති කාමානයමතං
අධිවගචනං? කාමරා රත්තායං, භික්ඛයවග, ඡන්දරා විනිබද්යධො
දිට්ඨධම්මිකාපි පඞ්කා න පරිමුච්චති, සම්පරායිකාපි පඞ්කා න පරිමුච්චති, 
තස්මා‘පඞ්යකො’තිකාමානයමතංඅධිවගචන’’න්ති. 

‘‘භයංදුක්ඛංයරොය ො ණ්යඩො, සඞ්ය ොපඞ්යකොචඋභයං; 
එයතකාමාපවුච්චන්ති, යත්ථසත්යතොපුථුජ්ජයනො. 

‘‘උපාදායන භයංදිස්වගා, ජාතිමරණසම්භයවග; 
අනුපාදාවිමුච්චන්ති, ජාතිමරණසඞ්ඛයය. 

‘‘යතයඛමප්පත්තාසුතඛියනො, දිට්ඨධම්මාභිනිබ්බුතා; 
සබ්බයවගරභයාීතා [සබ්යබ යවගරභයාීතා (සයා.(], සබ්බදුක්ඛං
උපච්චගු’’න්ති.තතියං; 

4. හිමවගන්තසුතත්තං 

24. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු හිමවගන්තං 
පබ්බතරාජං පදායලයය, යකො පන වගායදො ඡවගාය අවිජ්ජාය!කතයමහි ඡහි? 
ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු සමාධිස්ස සමාපත්තිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
ඨිතිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස වුට්ඨානකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
කල්ලිතකුසයලො [කල්ලතාකුසයලො (සයා. කං. ක.( සං. නි. 3.665
පස්සිතබ්බං] යහොති, සමාධිස්ස ය ොචරකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
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අභිනීහාරකුසයලො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛුහිමවගන්තං පබ්බතරාජං පදායලයය, යකො පනවගායදො
ඡවගාය අවිජ්ජායා’’ති!චතුත්ථං. 

5. අනුස්සතිට්ඨානසුතත්තං 

25. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අනුස්සතිට්ඨානානි. කතමානි ඡ? ඉධ, 
භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො තථා තං අනුස්සරති–‘ඉතිපියසොභ වගා…යප.…
සත්ථා යදවගමනුස්සානං බුද්යධො භ වගා’ති. යස්මිං, භික්ඛයවග, සමයය
අරියසාවගයකොතථා තංඅනුස්සරති, යනවගස්සතස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතං 
චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං
මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, භික්ඛයවග, පණ්චන්යනතං
කාමගුණානං අධිවගචනං. ඉදම්පි යඛො, භික්ඛයවග, ආරම්මණං කරිත්වගා
එවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතජ්ෙන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො ධම්මං අනුස්සරති – 
‘ස්වගාක්ඛායතො භ වගතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං යවගදිතබ්යබො
විණ්ඤූහී’ති. යස්මිං, භික්ඛයවග, සමයය අරියසාවගයකො ධම්මං අනුස්සරති, 
යනවගස්සතස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතං චිත්තංයහොති, නයදොසපරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති, නයමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං
සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති
යඛො, භික්ඛයවග, පණ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවගචනං. ඉදම්පි යඛො, 
භික්ඛයවග, ආරම්මණංකරිත්වගාඑවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතජ්ෙන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො සඞ්ඝං අනුස්සරති – 
‘සුතප්පටිපන්යනො භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. යස්මිං, භික්ඛයවග, සමයය අරියසාවගයකො
සඞ්ඝංඅනුස්සරති, යනවගස්ස තස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; 
උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං
ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, භික්ඛයවග, පණ්චන්යනතං කාමගුණානං
අධිවගචනං. ඉදම්පි යඛො, භික්ඛයවග, ආරම්මණං කරිත්වගා එවගමියධකච්යච
සත්තාවිසුතජ්ෙන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො අත්තයනො සීලානි අනුස්සරති 
අඛණ්ඩානි…යප.… සමාධිසංවගත්තනිකානි. යස්මිං, භික්ඛයවග, සමයය
අරියසාවගයකො සීලං අනුස්සරති, යනවගස්ස තස්මිං සමයය රා පරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං
මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, භික්ඛයවග, පණ්චන්යනතං
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කාමගුණානං අධිවගචනං. ඉදම්පි යඛො, භික්ඛයවග, ආරම්මණං කරිත්වගා 
එවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතජ්ෙන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො අත්තයනො චා ං අනුස්සරති –
‘ලාභා වගත යම! සුතලද්ධං වගත යම…යප.… යාචයයොය ො
දානසංවිභා රයතො’ති. යස්මිං…යප.…එවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතජ්ෙන්ති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකොයදවගතාඅනුස්සරති–‘සන්ති යදවගා
චාතුමහාරාජිකා, සන්ති යදවගා තාවගතිංසා, සන්ති යදවගා යාමා, සන්ති යදවගා
තුසිතා, සන්ති යදවගා නිම්මානරතියනො, සන්ති යදවගා
පරනිම්මිතවගසවගත්තියනො, සන්තියදවගාබ්රහ්මකායිකා, සන්තියදවගාතතුත්තරි.
යථාරූපාය සද්ධායසමන්නා තාතායදවගතාඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා; 
මය්හම්පි තථාරූපා සද්ධා සංවිජ්ජති. යථාරූයපන සීයලන… සුතයතන…
චාය න… පණ්ණාය සමන්නා තා තා යදවගතා ඉයතො චුතා තත්ථ
උපපන්නා; මය්හම්පිතථාරූපාපණ්ණාසංවිජ්ජී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයවග, සමයය අරියසාවගයකො අත්තයනො ච තාසණ්ච
යදවගතානං සද්ධණ්ච සීලණ්ච සුතතණ්ච චා ණ්ච පණ්ණණ්ච අනුස්සරති 
යනවගස්සතස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, නයදොසපරියුට්ඨිතං
චිත්තං යහොති, නයමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං
සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති
යඛො, භික්ඛයවග, පණ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවගචනං. ඉදම්පි යඛො, 
භික්ඛයවග, ආරම්මණංකරිත්වගාඑවගමියධකච්යචසත්තා විසුතජ්ෙන්ති.ඉමානි
යඛො, භික්ඛයවග, ඡඅනුස්සතිට්ඨානානී’’ති.පණ්චමං. 

6. මහාකච්චානසුතත්තං 

26. තත්රයඛොආයස්මාමහාකච්චායනොභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘ආවුයසො
භික්ඛයවග’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහාකච්චානස්ස 
පච්චස්යසොසුතං.ආයස්මාමහාකච්චායනොඑතදයවගොච– ‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො; 
අබ්භුතං, ආවුයසො! යාවගණ්චිදං යතන භ වගතා ජානතා පස්සතා අරහතා
සම්මාසම්බුද්යධන සම්බායධ ඔකාසාධි යමො අනුබුද්යධො සත්තානං
විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං ඡ
අනුස්සතිට්ඨානානි. 

‘‘කතමානිඡ? ඉධාවුයසො, අරියසාවගයකොතථා තංඅනුස්සරති– ‘ඉතිපි
යසො භ වගා …යප.… සත්ථා යදවගමනුස්සානං බුද්යධො භ වගා’ති. යස්මිං, 
ආවුයසො, සමයය අරියසාවගයකො තථා තං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං
සමයයරා පරියුට්ඨිතං චිත්තංයහොති, නයදොසපරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, ආවුයසො, 
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පටුන 

පණ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, 
අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන යචතසා විහරති විපුයලන
මහ් යතනඅප්පමායණනඅයවගයරනඅබයාපජ්යජන.ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, 
ආරම්මණං කරිත්වගාඑවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, අරියසාවගයකොධම්මංඅනුස්සරති–‘ස්වගාක්ඛායතො 
භ වගතා ධම්යමො…යප.… පච්චත්තං යවගදිතබ්යබො විණ්ඤූහී’ති. යස්මිං, 
ආවුයසො, සමයය අරියසාවගයකොධම්මං අනුස්සරතියනවගස්සතස්මිංසමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, ආවුයසො, 
පණ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, 
අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන යචතසා විහරති විපුයලන
මහ් යතනඅප්පමායණනඅයවගයරන අබයාපජ්යජන. ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, 
ආරම්මණංකරිත්වගා එවගමියධකච්යචසත්තාවිසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, අරියසාවගයකො සඞ්ඝං අනුස්සරති – 
‘සුතප්පටිපන්යනො භ වගයතො සාවගකසඞ්යඝො…යප.… අනුත්තරං
පුණ්ණක්යඛත්තං යලොකස්සා’ති. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය අරියසාවගයකො
සඞ්ඝංඅනුස්සරතියනවගස්සතස්මිංසමයය රා පරියුට්ඨිතංචිත්තංයහොති, න
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; 
උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං
ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, ආවුයසො, පණ්චන්යනතං කාමගුණානං
අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන
යචතසා විහරති විපුයලන මහ් යතන අප්පමායණන අයවගයරන
අබයාපජ්යජන. ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, ආරම්මණං කරිත්වගා එවගමියධකච්යච
සත්තාවිසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, අරියසාවගයකො අත්තයනො සීලානි අනුස්සරති 
අඛණ්ඩානි…යප.… සමාධිසංවගත්තනිකානි. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය
අරියසාවගයකො අත්තයනො සීලං අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය
රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න
යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං
යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, ආවුයසො, 
පණ්චන්යනතං කාමගුණානං අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, 
අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන යචතසා විහරති විපුයලන
මහ් යතනඅප්පමායණනඅයවගයරනඅබයාපජ්යජන. ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, 
ආරම්මණංකරිත්වගා එවගමියධකච්යචසත්තා විසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘පුන චපරං, ආවුයසො, අරියසාවගයකො අත්තයනො චා ං අනුස්සරති –
‘ලාභා වගත යම, සුතලද්ධං වගත යම…යප.… යාචයයොය ො
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දානසංවිභා රයතො’ති. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය අරියසාවගයකො අත්තයනො
චා ංඅනුස්සරතියනවගස්සතස්මිංසමයයරා පරියුට්ඨිතංචිත්තං යහොති, න 
යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති; 
උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං වුට්ඨිතං
ය ධම්හා. ‘ය යධො’ති යඛො, ආවුයසො, පණ්චන්යනතං කාමගුණානං
අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන
යචතසා විහරති විපුයලන මහ් යතන අප්පමායණන අයවගයරන
අබයාපජ්යජන. ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, ආරම්මණංකරිත්වගා එවගමියධකච්යච
සත්තා විසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘පුනචපරං, ආවුයසො, අරියසාවගයකොයදවගතාඅනුස්සරති–‘සන්තියදවගා 
චාතුමහාරාජිකා, සන්ති යදවගා…යප.… තතුත්තරි. යථාරූපාය සද්ධාය
සමන්නා තාතායදවගතා ඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා; මය්හම්පිතථාරූපා
සද්ධා සංවිජ්ජති. යථාරූයපන සීයලන…යප.… සුතයතන… චාය න…
පණ්ණායසමන්නා තාතායදවගතා ඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා; මය්හම්පි
තථාරූපා පණ්ණා සංවිජ්ජී’ති. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය අරියසාවගයකො
අත්තයනො ච තාසණ්ච යදවගතානං සද්ධණ්ච සීලණ්ච සුතතණ්ච චා ණ්ච
පණ්ණණ්ච අනුස්සරති යනවගස්ස තස්මිං සමයය රා පරියුට්ඨිතං චිත්තං
යහොති, න යදොසපරියුට්ඨිතං චිත්තං යහොති, න යමොහපරියුට්ඨිතං චිත්තං 
යහොති; උජු තයමවගස්ස තස්මිං සමයය චිත්තං යහොති, නික්ඛන්තං මුත්තං
වුට්ඨිතං ය ධම්හා.‘ය යධො’තියඛො, ආවුයසො, පණ්චන්යනතංකාමගුණානං
අධිවගචනං. ස යඛො යසො, ආවුයසො, අරියසාවගයකො සබ්බයසො ආකාසසයමන
යචතසා විහරති විපුයලන මහ් යතන අප්පමායණන අයවගයරන 
අබයාපජ්යජන. ඉදම්පියඛො, ආවුයසො, ආරම්මණංකරිත්වගා එවගමියධකච්යච
සත්තා විසුතද්ධිධම්මාභවගන්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො; අබ්භුතං, ආවුයසො! යාවගණ්චිදං යතන භ වගතා
ජානතා පස්සතා අරහතා සම්මාසම්බුද්යධන සම්බායධ ඔකාසාධි යමො 
අනුබුද්යධො සත්තානං විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදංඡ අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමසමයසුතත්තං 

27. අථ යඛො අණ්ණතයරො භික්ඛු යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො යසොභික්ඛුභ වගන්තංඑතදයවගොච–‘‘කතිනුයඛො, භන්යත, 
සමයා මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය උපසඞ්කමිතු’’න්ති? 
‘‘ඡයියම, භික්ඛු, සමයා මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං’’. 
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‘‘කතයම ඡ? ඉධ, භික්ඛු, යස්මිං සමයයභික්ඛු කාමරා පරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස 
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
උපසඞ්කමිත්වගා එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං යඛො, ආවුයසො, 
කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරාමි කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස
ච කාමරා ස්සනිස්සරණංයථාභූතංනප්පජානාමි.සාධුවගතයම, ආයස්මා, 
කාමරා ස්ස පහානාය ධම්මං යදයසතූ’ති. තස්ස මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
කාමරා ස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, පඨයමො සමයයො
මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛු, යස්මිංසමයයභික්ඛු බයාපාදපරියුට්ඨියතනයචතසා
විහරතිබයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්සචබයාපාදස්ස නිස්සරණංයථාභූතං
නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු උපසඞ්කමිත්වගා 
එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං යඛො, ආවුයසො, බයාපාදපරියුට්ඨියතන යචතසා
විහරාමි බයාපාදපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච බයාපාදස්ස නිස්සරණං
යථාභූතංනප්පජානාමි.සාධු වගතයම, ආයස්මා, බයාපාදස්සපහානායධම්මං
යදයසතූ’ති. තස්ස මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු බයාපාදස්ස පහානාය ධම්මං
යදයසති. අයං, භික්ඛු, දුතියයො සමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො
දස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, යස්මිං සමයය භික්ඛු ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති ථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච ථිනමිද්ධස්ස
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු 
උපසඞ්කමිත්වගා එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං යඛො, ආවුයසො, 
ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතනයචතසා විහරාමිථිනමිද්ධපයරයතන, උප්පන්නස්ස
චථිනමිද්ධස්සනිස්සරණංයථාභූතං නප්පජානාමි.සාධුවගතයම, ආයස්මා, 
ථිනමිද්ධස්ස පහානාය ධම්මං යදයසතූ’ති. තස්ස මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
ථිනමිද්ධස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, තතියයො සමයයො
මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, යස්මිං සමයය භික්ඛු 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති
උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
උපසඞ්කමිත්වගා එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං යඛො, ආවුයසො, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරාමි
උද්ධච්චකුක්කුච්චපයරයතන, උප්පන්නස්ස ච උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස 
නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාමි. සාධු වගත යම, ආයස්මා, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චස්සපහානායධම්මං යදයසතූ’ති.තස්සමයනොභාවගනීයයො
භික්ඛු උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, 
චතුත්යථොසමයයොමයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනාය උපසඞ්කමිතුං. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, යස්මිං සමයය භික්ඛු විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන
යචතසාවිහරතිවිචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නායච විචිකිච්ඡායනිස්සරණං
යථාභූතං නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු 
උපසඞ්කමිත්වගා එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං, ආවුයසො, 
විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතනයචතසා විහරාමිවිචිකිච්ඡාපයරයතන, උප්පන්නාය
ච විචිකිච්ඡායනිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාමි. සාධු වගත යම, ආයස්මා, 
විචිකිච්ඡාය පහානාය ධම්මං යදයසතූ’ති. තස්ස මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
විචිකිච්ඡාය පහානාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, පණ්චයමො සමයයො 
මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, යස්මිං සමයය භික්ඛු යං නිමිත්තං ආ ම්ම යං
නිමිත්තංමනසිකයරොයතොඅනන්තරාආසවගානංඛයයොයහොතිතංනිමිත්තං
නප්පජානාති තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු උපසඞ්කමිත්වගා
එවගමස්සවගචනීයයො–‘අහංයඛො, ආවුයසො, යං නිමිත්තංආ ම්ම යංනිමිත්තං 
මනසිකයරොයතො අනන්තරා ආසවගානං ඛයයො යහොති, තං නිමිත්තං
නප්පජානාමි.සාධුවගතයම, ආයස්මා, ආසවගානං ඛයායධම්මංයදයසතූ’ති.
තස්සමයනොභාවගනීයයොභික්ඛුආසවගානංඛයායධම්මංයදයසති.අයං, භික්ඛු, 
ඡට්යඨො සමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය උපසඞ්කමිතුං.
ඉයම යඛො, භික්ඛු, ඡ සමයා මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතු’’න්ති. සත්තමං. 

8. දුතියසමයසුතත්තං 

28. එකං සමයං සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ බාරාණසියං විහරන්ති
ඉසිපතයන මි දායය. අථ යඛො යතසං යථරානං භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානංමණ්ඩලමායළසන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං
අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘යකො නු යඛො, ආවුයසො, සමයයො
මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතු’’න්ති? 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘යස්මිං, 
ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොපායද පක්ඛායලත්වගානිසින්යනොයහොතිපල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වගාඋජුංකායංපණිධායපරිමුඛංසතිං උපට්ඨයපත්වගා, යසොසමයයො
මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු තං භික්ඛුං එතදයවගොච – ‘‘න යඛො, 
ආවුයසො, යසො සමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය 
උපසඞ්කමිතුං. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො පායද පක්ඛායලත්වගා නිසින්යනො
යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වගා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වගා, චාරිත්තකිලමයථොපිස්ස තස්මිං සමයය අප්පටිප්පස්සද්යධො
යහොති, භත්තකිලමයථොපිස්ස තස්මිං සමයය අප්පටිප්පස්සද්යධො යහොති.
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තස්මා යසො අසමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො විහාරපච්ඡායායං නිසින්යනොයහොති
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වගා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වගා, 
යසොසමයයොමයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු තං භික්ඛුං එතදයවගොච – ‘‘න යඛො, 
ආවුයසො, යසො සමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො විහාරපච්ඡායායංනිසින්යනොයහොති
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වගා උජුං කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වගා, 
යයදවගස්ස දිවගා සමාධිනිමිත්තං මනසිකතං යහොතිතයදවගස්සතස්මිං සමයය
සමුදාචරති. තස්මා යසො අසමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය 
උපසඞ්කමිතුං. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු රත්තියා
පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වගා උජුං
කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වගා, යසො සමයයො
මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනො දස්සනායඋපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු තං භික්ඛුං එතදයවගොච – ‘‘න යඛො, 
ආවුයසො, යසො සමයයො මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතුං. යස්මිං, ආවුයසො, සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු රත්තියා
පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වගා උජුං
කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වගා, ඔජට්ඨායිස්ස තස්මිං සමයය
කායයො යහොති ඵාසුතස්ස යහොතිබුද්ධානං සාසනංමනසිකාතුං. තස්මා යසො
අසමයයොමයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනාය උපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

එවගං වුත්යත ආයස්මා මහාකච්චායනො යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච – 
‘‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො, භ වගයතොසුතතංසම්මුඛාපටි් හිතං–‘ඡයියම, 
භික්ඛු, සමයා මයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතුං’’’. 

‘‘කතයම ඡ? ඉධ, භික්ඛු, යස්මිං සමයයභික්ඛු කාමරා පරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස ච කාමරා ස්ස 
නිස්සරණං යථාභූතංනප්පජානාති, තස්මිං සමයය මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
උපසඞ්කමිත්වගා එවගමස්ස වගචනීයයො – ‘අහං යඛො, ආවුයසො, 
කාමරා පරියුට්ඨියතන යචතසා විහරාමි කාමරා පයරයතන, උප්පන්නස්ස
චකාමරා ස්ස නිස්සරණං යථාභූතං නප්පජානාමි. සාධු වගත යමආයස්මා
කාමරා ස්ස පහානාය ධම්මං යදයසතූ’ති. තස්ස මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු
කාමරා ස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, පඨයමො සමයයො
මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛු, යස්මිංසමයයභික්ඛු බයාපාදපරියුට්ඨියතනයචතසා
විහරති…යප.… ථිනමිද්ධපරියුට්ඨියතන යචතසා විහරති…
උද්ධච්චකුක්කුච්චපරියුට්ඨියතනයචතසාවිහරති… විචිකිච්ඡාපරියුට්ඨියතන
යචතසා විහරති… යං නිමිත්තං ආ ම්ම යං නිමිත්තං මනසිකයරොයතො
අනන්තරා ආසවගානං ඛයයො යහොති, තං නිමිත්තං න ජානාති න පස්සති, 
තස්මිංසමයයමයනොභාවගනීයයොභික්ඛුඋපසඞ්කමිත්වගාඑවගමස්සවගචනීයයො – 
‘අහං යඛො, ආවුයසො, යං නිමිත්තං ආ ම්ම යං නිමිත්තං මනසිකයරොයතො
අනන්තරාආසවගානංඛයයො යහොතිතංනිමිත්තංනජානාමිනපස්සාමි.සාධු
වගත යම ආයස්මා ආසවගානං ඛයාය ධම්මං යදයසතූ’ති. තස්ස
මයනොභාවගනීයයො භික්ඛු ආසවගානං ඛයාය ධම්මං යදයසති. අයං, භික්ඛු, 
ඡට්යඨොසමයයොමයනොභාවගනීයස්සභික්ඛුයනොදස්සනායඋපසඞ්කමිතුං. 

‘‘සම්මුඛායමතං, ආවුයසො, භ වගයතොසුතතංසම්මුඛාපටි් හිතං–‘ඉයම 
යඛො, භික්ඛු, ඡ සමයා මයනොභාවගනීයස්ස භික්ඛුයනො දස්සනාය
උපසඞ්කමිතු’’’න්ති. අට්ඨමං. 

9. උදායීසුතත්තං 

29. අථයඛොභ වගාආයස්මන්තංඋදායිංආමන්යතසි–‘‘කතිනුයඛො, 
උදායි, අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති? එවගංවුත්යතආයස්මාඋදායීතුණ්හීඅයහොසි. 
දුතියම්පි යඛො භ වගා ආයස්මන්තං උදායිං ආමන්යතසි – ‘‘කති නු යඛො, 
උදායි, අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති? දුතියම්පියඛොආයස්මාඋදායීතුණ්හීඅයහොසි.
තතියම්පි යඛො භ වගා ආයස්මන්තං උදායිං ආමන්යතසි – ‘‘කති නු යඛො, 
උදායි, අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති? තතියම්පි යඛො ආයස්මා උදායී තුණ්හී
අයහොසි. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යදොආයස්මන්තංඋදායිංඑතදයවගොච–‘‘සත්ථා
තං, ආවුයසො උදායි, ආමන්යතසී’’ති. ‘‘සුතයණොමහං, ආවුයසො ආනන්ද, 
භ වගයතො. ඉධ, භන්යත, භික්ඛු අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරති – 
යසයයථිදංඑකම්පිජාතිංද්යවගපිජාතියයො…යප.….ඉතිසාකාරංසඋද්යදසං
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරති. ඉදං, භන්යත, 
අනුස්සතිට්ඨාන’’න්ති. 

අථ යඛොභ වගාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි– ‘‘අණ්ණාසිංයඛො
අහං, ආනන්ද – ‘යනවගායං උදායී යමොඝපුරියසො අධිචිත්තං අනුයුත්යතො 
විහරී’ති.කතිනුයඛො, ආනන්ද, අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති? 

‘‘පණ්ච, භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානානි. කතමානි පණ්ච? ඉධ, භන්යත, 
භික්ඛුවිවිච්යචවගකායමහි…යප.…තතියංොනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදං, 
භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානං එවගං භාවිතං එවගං බහුලීකතං
දිට්ඨධම්මසුතඛවිහාරායසංවගත්තති. 
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‘‘පුන චපරං, භන්යත, භික්ඛු ආයලොකසණ්ණං මනසි කයරොති, දිවගා
සණ්ණං අධිට්ඨාති, යථා දිවගා තථා රත්තිං, යථා රත්තිං තථා දිවගා; ඉති
විවගයටන යචතසා අපරියයොනද්යධන සප්පභාසං චිත්තං භායවගති. ඉදං, 
භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානං එවගං භාවිතං එවගං බහුලීකතං
ණාණදස්සනප්පටිලාභායසංවගත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භික්ඛු ඉමයමවග කායං උද්ධං පාදතලා අයධො 
යකසමත්ථකාතචපරියන්තංපූරංනානප්පකාරස්සඅසුතචියනොපච්චයවගක්ඛති
– ‘අත්ථි ඉමස්මිං කායය යකසා යලොමා නඛා දන්තා තයචො මංසංන්හාරු 
[නහාරු)සී. පී.(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110] අට්ඨිඅට්ඨිමිණ්ජංවගක්කංහදයං
යකනං කියලොමකං පිහකං පප්ඵාසං අන්තං අන්තගුණං උදරියං කරීසං
පිත්තං යසම්හං පුබ්යබො යලොහිතං යසයදො යමයදො අස්සුත වගසා යඛයළො
සිඞ්ඝාණිකාලසිකාමුත්ත’න්ති.ඉදං, භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානංඑවගංභාවිතං
එවගංබහුලීකතංකාමරා ප්පහානාය සංවගත්තති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, භික්ඛු යසයයථාපි පස්යසයය සරීරං සීවගථිකාය
ඡඩ්ඩිතං [ඡඩ්ඩිතං )සී. සයා. පී.(] එකාහමතං වගා ද්වීහමතං වගා ීහමතං වගා
උද්ධුමාතකං විනීලකං විපුබ්බකජාතං. යසො ඉමයමවග කායං එවගං [එවගන්ති
ඉදං සතිපට්ඨානසුතත්තාදීසුත නත්ථි] උපසංහරති – ‘අයම්පි යඛො කායයො
එවගංධම්යමොඑවගංභාවීඑවගංඅනීයතො’’’ති [එතංඅනීයතොති)සී.(]. 

‘‘යසයයථාපි වගා පන [යසයයථා වගා පන (සයා.(] පස්යසයය සරීරං
සීවගථිකාය ඡඩ්ඩිතං කායකහි වගා ඛජ්ජමානං කුලයලහි වගා ඛජ්ජමානං
ගිජ්යෙහි වගා ඛජ්ජමානං සුතනයඛහි වගා ඛජ්ජමානං සිඞ් ායලහි [සි ායලහි
)සී.(] වගාඛජ්ජමානං විවියධහිවගා පාණකජායතහිඛජ්ජමානං.යසොඉමයමවග
කායං එවගං උපසංහරති – ‘අයම්පි යඛො කායයො එවගංධම්යමො එවගංභාවී
එවගංඅනීයතො’’’ති. 

‘‘යසයයථාපි වගා පන පස්යසයය සරීරං සීවගථිකාය ඡඩ්ඩිතං 
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං සමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං…යප.…
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං නිම්මංසයලොහිතමක්ඛිතං න්හාරුසම්බන්ධං…
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකං අප තමංසයලොහිතං න්හාරුසම්බන්ධං. අට්ඨිකානි
අප තසම්බන්ධානි දිසාවිදිසාවික්ඛිත්තානි [දිසාවිදිසාසුත වික්ඛිත්තානි )සී.(], 
අණ්යණන හත්ථට්ඨිකං අණ්යණන පාදට්ඨිකං අණ්යණන ජඞ්ඝට්ඨිකං
අණ්යණනඌරුට්ඨිකංඅණ්යණනකටිට්ඨිකං [කටට්ඨිකං )සී.(] අණ්යණන 
[පිට්ඨිකණ්ඩකං අණ්යණන සීසකටාහං )සී. පී.(, පිට්ඨිකණ්ඩකට්ඨිකං 
අණ්යණන සීසකටාහං )සයා. කං.(] ඵාසුතකට්ඨිකං අණ්යණන 
පිට්ඨිකණ්ටකට්ඨිකං අණ්යණන ඛන්ධට්ඨිකං අණ්යණන ගීවගට්ඨිකං
අණ්යණන හනුකට්ඨිකං අණ්යණන දන්තකට්ඨිකං අණ්යණන සීසකටාහං 
[පිට්ඨිකණ්ඩකං අණ්යණන සීසකටාහං )සී. පී.(, පිට්ඨිකණ්ඩකට්ඨිකං
අණ්යණන සීසකටාහං )සයා. කං.(], අට්ඨිකානි යසතානි
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සඞ්ඛවගණ්ණප්පටිභා ානි [සඞ්ඛවගණ්ණූපනිභානි (සී. සයා. පී.(] අට්ඨිකානි
පුණ්ජකිතානි [පුණ්ජකතානි (පී.(] යතයරොවගස්සිකානි අට්ඨිකානි පූීනි
චුණ්ණකජාතානි. යසො ඉමයමවග කායං එවගං උපසංහරති – ‘අයම්පි යඛො
කායයො එවගංධම්යමො එවගංභාවී එවගංඅනීයතො’ති. ඉදං, භන්යත, 
අනුස්සතිට්ඨානං එවගං භාවිතං එවගං බහුලීකතං අස්මිමානසමු්ඝාතාය
සංවගත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, භික්ඛුසුතඛස්සචපහානා…යප.…චතුත්ථංොනං 
උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං, භන්යත, අනුස්සතිට්ඨානං එවගං භාවිතං එවගං
බහුලීකතං අයනකධාතුපටියවගධායසංවගත්තති.ඉමානියඛො, භන්යත, පණ්ච
අනුස්සතිට්ඨානානී’’ති. 

‘‘සාධු, සාධු, ආනන්ද! යතන හි ත්වගං, ආනන්ද, ඉදම්පි ඡට්ඨං 
අනුස්සතිට්ඨානං ධායරහි. ඉධානන්ද, භික්ඛු සයතොවග අභික්කමති සයතොවග
පටික්කමති සයතොවග තිට්ඨති සයතොවග නිසීදති සයතොවග යසයයං කප්යපති
සයතොවගකම්මංඅධිට්ඨාති.ඉදං, ආනන්ද, අනුස්සතිට්ඨානංඑවගංභාවිතංඑවගං
බහුලීකතංසතිසම්පජණ්ණායසංවගත්තී’’ති. නවගමං. 

10. අනුත්තරියසුතත්තං 

30. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අනුත්තරියානි. කතමානි ඡ? 
දස්සනානුත්තරියං, සවගනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, 
පාරිචරියානුත්තරියං, අනුස්සතානුත්තරියන්ති. 

‘‘කතමණ්ච, භික්ඛයවග, දස්සනානුත්තරියං? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො
හත්ථිරතනම්පි දස්සනාය  ච්ඡති, අස්සරතනම්පි දස්සනාය  ච්ඡති, 
මණිරතනම්පි දස්සනාය  ච්ඡති, උච්චාවගචං වගා පන දස්සනාය  ච්ඡති, 
සමණංවගා බ්රාහ්මණංවගාමිච්ඡාදිට්ඨිකංමිච්ඡාපටිපන්නං දස්සනාය ච්ඡති.
අත්යථතං, භික්ඛයවග, දස්සනං; යනතං නත්ථීති වගදාමි. තණ්ච යඛො එතං, 
භික්ඛයවග, දස්සනං හීනං  ම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, න
නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිණ්ණාය න
සම්යබොධායනනිබ්බානාය සංවගත්තති.යයොචයඛො, භික්ඛයවග, තථා තංවගා
තථා තසාවගකං වගා දස්සනාය  ච්ඡති නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමො
එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, දස්සනානං
සත්තානං විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං [යසොකපරිද්දවගානං )සී.(] 
සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය [අත්ථ මාය )සී.(] 
ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තං වගා
තථා තසාවගකං වගා දස්සනාය  ච්ඡති නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමො
එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයවග, දස්සනානුත්තරියං.
ඉතිදස්සනානුත්තරියං. 
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‘‘සවගනානුත්තරියණ්ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
යභරිසද්දම්පි [යභරිසද්දස්සපි )ක.( එවගං වීණාසද්දම්පිඉච්චාදීසුතපි] සවගනාය
 ච්ඡති, වීණාසද්දම්පි සවගනාය  ච්ඡති, ගීතසද්දම්පි සවගනාය  ච්ඡති, 
උච්චාවගචං වගා පන සවගනාය  ච්ඡති, සමණස්ස වගා බ්රාහ්මණස්ස වගා
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස මිච්ඡාපටිපන්නස්ස ධම්මස්සවගනාය  ච්ඡති. අත්යථතං, 
භික්ඛයවග, සවගනං; යනතංනත්ථීතිවගදාමි.තණ්චයඛොඑතං, භික්ඛයවග, සවගනං
හීනං  ම්මං යපොථුජ්ජනිකං අනරියං අනත්ථසංහිතං, න නිබ්බිදාය න
විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිණ්ණාය න සම්යබොධාය න
නිබ්බානාය සංවගත්තති. යයො ච යඛො, භික්ඛයවග, තථා තස්ස වගා
තථා තසාවගකස්සවගාධම්මස්සවගනාය ච්ඡතිනිවිට්ඨසද්යධොනිවිට්ඨයපයමො 
එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, සවගනානං
සත්තානං විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං
අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං
තථා තස්සවගාතථා තසාවගකස්සවගාධම්මස්සවගනාය  ච්ඡති නිවිට්ඨසද්යධො
නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයවග, 
සවගනානුත්තරියං.ඉතිදස්සනානුත්තරියං, සවගනානුත්තරියං. 

‘‘ලාභානුත්තරියණ්ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
පුත්තලාභම්පි ලභති, දාරලාභම්පි ලභති, ධනලාභම්පි ලභති, උච්චාවගචං වගා
පන ලාභංලභති, සමයණවගාබ්රාහ්මයණ වගා මිච්ඡාදිට්ඨියකමිච්ඡාපටිපන්යන
සද්ධං පටිලභති. අත්යථයසො, භික්ඛයවග, ලායභො; යනයසො නත්ථීති වගදාමි.
යසො ච යඛො එයසො, භික්ඛයවග, ලායභො හීයනො  ම්යමො යපොථුජ්ජනියකො
අනරියයො අනත්ථසංහියතො, න නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න
උපසමායනඅභිණ්ණායනසම්යබොධාය නනිබ්බානායසංවගත්තති.යයොච
යඛො, භික්ඛයවග, තථා යත වගා තථා තසාවගයක වගා සද්ධං පටිලභති
නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, 
එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, ලාභානංසත්තානංවිසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං
සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය 
නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං තථා යත වගා තථා තසාවගයක වගා සද්ධං
පටිලභති නිවිට්ඨසද්යධොනිවිට්ඨයපයමොඑකන්ත යතොඅභිප්පසන්යනො.ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයවග, ලාභානුත්තරියං. ඉති දස්සනානුත්තරියං, 
සවගනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං. 

‘‘සික්ඛානුත්තරියණ්ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
හත්ථිස්මිම්පිසික්ඛති, අස්සස්මිම්පිසික්ඛති, රථස්මිම්පිසික්ඛති, ධනුස්මිම්පි
සික්ඛති, ථරුස්මිම්පි සික්ඛති, උච්චාවගචං වගා පන සික්ඛති, සමණස්ස වගා
බ්රාහ්මණස්සවගාමිච්ඡාදිට්ඨිකස්සමිච්ඡාපටිපන්නස්ස [මිච්ඡාපටිපත්තිං)ක.(] 
සික්ඛති.අත්යථසා, භික්ඛයවග, සික්ඛා; යනසානත්ථීති වගදාමි.සාචයඛොඑසා, 
භික්ඛයවග, සික්ඛා හීනා  ම්මා යපොථුජ්ජනිකා අනරියා අනත්ථසංහිතා, න
නිබ්බිදාය න විරා ාය න නියරොධාය න උපසමාය න අභිණ්ණාය න
සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවගත්තති. යයො ච යඛො, භික්ඛයවග, 
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පටුන 

තථා තප්පයවගදියතධම්මවිනයයඅධිසීලම්පිසික්ඛති, අධිචිත්තම්පිසික්ඛති, 
අධිපණ්ණම්පි සික්ඛති නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො
අභිප්පසන්යනො, එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, සික්ඛානං සත්තානං විසුතද්ධියා
යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය
ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තප්පයවගදියත
ධම්මවිනයය අධිසීලම්පි සික්ඛති, අධිචිත්තම්පි සික්ඛති, අධිපණ්ණම්පි
සික්ඛති, නිවිට්ඨසද්යධො නිවිට්ඨයපයමොඑකන්ත යතොඅභිප්පසන්යනො.ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයවග, සික්ඛානුත්තරියං. ඉති දස්සනානුත්තරියං, 
සවගනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං. 

‘‘පාරිචරියානුත්තරියණ්ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
ඛත්තියම්පිපරිචරති, බ්රාහ්මණම්පිපරිචරති,  හපතිම්පිපරිචරති, උච්චාවගචං
වගා පන පරිචරති, සමණං වගා බ්රාහ්මණං වගා මිච්ඡාදිට්ඨිකං මිච්ඡාපටිපන්නං
පරිචරති. අත්යථසා, භික්ඛයවග, පාරිචරියා; යනසානත්ථීති වගදාමි.සාචයඛො 
එසා, භික්ඛයවග, පාරිචරියා හීනා  ම්මා යපොථුජ්ජනිකා අනරියා
අනත්ථසංහිතා, න නිබ්බිදාය…යප.… න නිබ්බානාය සංවගත්තති. යයො ච
යඛො, භික්ඛයවග, තථා තං වගා තථා තසාවගකං වගා පරිචරති නිවිට්ඨසද්යධො
නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, 
පාරිචරියානං සත්තානං විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදංතථා තංවගාතථා තසාවගකංවගා පරිචරතිනිවිට්ඨසද්යධො
නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයවග, 
පාරිචරියානුත්තරියං. ඉති දස්සනානුත්තරියං, සවගනානුත්තරියං, 
ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, පාරිචරියානුත්තරියං. 

‘‘අනුස්සතානුත්තරියණ්ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
පුත්තලාභම්පි අනුස්සරති, දාරලාභම්පි අනුස්සරති, ධනලාභම්පි අනුස්සරති, 
උච්චාවගචංවගාපනලාභංඅනුස්සරති, සමණංවගාබ්රාහ්මණංවගාමිච්ඡාදිට්ඨිකං 
මිච්ඡාපටිපන්නංඅනුස්සරති.අත්යථසා, භික්ඛයවග, අනුස්සති; යනසානත්ථීති
වගදාමි. සා ච යඛො එසා, භික්ඛයවග, අනුස්සති හීනා  ම්මා යපොථුජ්ජනිකා
අනරියාඅනත්ථසංහිතා, න නිබ්බිදායනවිරා ායනනියරොධායනඋපසමාය
න අභිණ්ණාය න සම්යබොධාය න නිබ්බානාය සංවගත්තති. යයො ච යඛො, 
භික්ඛයවග, තථා තං වගා තථා තසාවගකං වගා අනුස්සරති නිවිට්ඨසද්යධො
නිවිට්ඨයපයමො එකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො, එතදානුත්තරියං, භික්ඛයවග, 
අනුස්සීනං සත්තානං විසුතද්ධියා යසොකපරියදවගානං සමතික්කමාය 
දුක්ඛයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මාය ණායස්ස අධි මාය නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියාය, යදිදං තථා තං වගා තථා තසාවගකං වගා අනුස්සරති
නිවිට්ඨසද්යධොනිවිට්ඨයපයමොඑකන්ත යතො අභිප්පසන්යනො.ඉදංවුච්චති, 
භික්ඛයවග, අනුස්සතානුත්තරියං.ඉමානියඛො, භික්ඛයවග, ඡඅනුත්තරියානී’’ති. 
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පටුන 

‘‘යය දස්සනානුත්තරං ලද්ධා [යය දස්සනවගරං ලද්ධා )සී. පී.(, 
දස්සනානුත්තරියංලද්ධා)සයා. කං.(], සවගනණ්චඅනුත්තරං; 
ලාභානුත්තරියං ලද්ධා, සික්ඛානුත්තරියය රතා [අනුත්තරියං තථා
)ක.(]. 

‘‘උපට්ඨිතාපාරිචරියා, භාවගයන්තිඅනුස්සතිං; 
වියවගකප්පටිසංයුත්තං, යඛමංඅමත ාමිනිං. 

‘‘අප්පමායද පමුදිතා, නිපකාසීලසංවුතා; 
යත යවගකායලන පච්යචන්ති [පච්චන්ති )සයා. ක.(], යත්ථ දුක්ඛං
නිරුජ්ෙී’’ති.දසමං; 

අනුත්තරියවග්ය ො [සාමකවග්ය ො (ක]).  තතියයො. 

තස්සුතද්දානං– 

සාමයකො අපරිහානියයො, භයංහිමවගානුස්සති; 
කච්චායනොද්යවගචසමයා, උදායීඅනුත්තරියයනාති. 

4. යෙවතාවග්ය ො 

1. යසඛසුතත්තං 

31. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය
සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, 
සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසුතඅගුත්තද්වගාරතා, යභොජයන අමත්තණ්ඤුතා–
ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්මායසඛස්සභික්ඛුයනොපරිහානාය සංවගත්තන්ති. 

‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න
නිද්දාරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසුත ගුත්තද්වගාරතා, යභොජයන
මත්තණ්ඤුතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො
අපරිහානාය සංවගත්තන්ී ’’ති.පඨමං. 

2. පඨමඅපරිහානසුතත්තං 

32. අථ යඛො අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා 
අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යජතවගනං ඔභායසත්වගා යයන භ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසා යදවගතාභ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘ඡයියම, භන්යත, ධම්මාභික්ඛුයනොඅපරිහානායසංවගත්තන්ති.කතයම 
ඡ? සත්ථු ාරවගතා, ධම්ම ාරවගතා, සඞ්ඝ ාරවගතා, සික්ඛා ාරවගතා, 
අප්පමාද ාරවගතා, පටිසන්ථාර ාරවගතා [පටිසන්ධාර ාරවගතා )ක.(] – ඉයම
යඛො, භන්යත, ඡධම්මාභික්ඛුයනොඅපරිහානායසංවගත්තන්ී ’’ති.ඉදමයවගොච
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සා යදවගතා. සමනුණ්යණො සත්ථා අයහොසි. අථ යඛො සා යදවගතා
‘‘සමනුණ්යණො යම සත්ථා’’ති භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා පදක්ඛිණංකත්වගා
තත්යථවගන්තරධායි. 

අථ යඛොභ වගාතස්සා රත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයවග, රත්තිං අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යජතවගනං ඔභායසත්වගා යයනාහං 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයවග, සා යදවගතා මං එතදයවගොච – ‘ඡයියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? 
සත්ථු ාරවගතා, ධම්ම ාරවගතා, සඞ්ඝ ාරවගතා, සික්ඛා ාරවගතා, 
අප්පමාද ාරවගතා, පටිසන්ථාර ාරවගතා – ඉයම යඛො, භන්යත, ඡ ධම්මා 
භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවගත්තන්ී ’ති. ඉදමයවගොච, භික්ඛයවග, සා යදවගතා.
ඉදංවගත්වගාමං අභිවගායදත්වගාපදක්ඛිණංකත්වගාතත්යථවගන්තරධායී’’ති. 

‘‘සත්ථු රු ධම්ම රු, සඞ්යඝච තිබ්බ ාරයවගො; 
අප්පමාද රුභික්ඛු, පටිසන්ථාර ාරයවගො; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවගසන්තියක’’ති.දුතියං; 

3. දුතියඅපරිහානසුතත්තං 

33. ‘‘ඉමං, භික්ඛයවග, රත්තිංඅණ්ණතරායදවගතාඅභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යජතවගනං ඔභායසත්වගා යයනාහං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයවග, සා යදවගතා මං එතදයවගොච – ‘ඡයියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? 
සත්ථු ාරවගතා, ධම්ම ාරවගතා, සඞ්ඝ ාරවගතා, සික්ඛා ාරවගතා, හිරි ාරවගතා, 
ඔත්තප්ප ාරවගතා – ඉයම යඛො, භන්යත, ඡධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය
සංවගත්තන්ී ’ති. ඉදමයවගොච, භික්ඛයවග, සා යදවගතා. ඉදං වගත්වගා මං
අභිවගායදත්වගාපදක්ඛිණංකත්වගා තත්යථවගන්තරධායී’’ති. 

‘‘සත්ථු රුධම්ම රු, සඞ්යඝචතිබ්බ ාරයවගො; 
හිරිඔත්තප්පසම්පන්යනො, සප්පතිස්යසොස ාරයවගො; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවගසන්තියක’’ති.තතියං; 

4. මහායමෝ ල්ලානසුතත්තං 

34. එකං සමයංභ වගාසාවගත්ථියංවිහරති යජතවගයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො ආයස්මයතො මහායමෝ ල්ලානස්ස රයහො තස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවගං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘කතයමසානං
යදවගානං එවගංණාණංයහොති–‘යසොතාපන්නානාම [යසොතාපන්නාම්හා)සී.(, 
යසොතාපන්නාම්හ )සයා. කං. පී.(] අවිනිපාතධම්මා නියතා 
සම්යබොධිපරායණා’’’ති? යතන යඛො පන සමයයන තිස්යසො නාම භික්ඛු 
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අධුනාකාලඞ්කයතො අණ්ණතරංබ්රහ්මයලොකංඋපපන්යනොයහොති.තත්රපි නං
එවගංජානන්ති–‘‘තිස්යසොබ්රහ්මාමහිද්ධියකොමහානුභායවගො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමෝ ල්ලායනො – යසයයථාපි නාම බලවගා
පුරියසො සමිණ්ජිතං [සම්මිණ්ජිතං )සී. සයා. කං. පී.(] වගා බාහං පසායරයය
පසාරිතංවගාබාහංසමිණ්යජයය, එවගයමවගං–යජතවගයනඅන්තරහියතොතස්මිං 
බ්රහ්මයලොයක පාතුරයහොසි. අද්දසා යඛො තිස්යසො බ්රහ්මා ආයස්මන්තං 
මහායමෝ ල්ලානං දූරයතොවග ආ ච්ඡන්තං. දිස්වගාන ආයස්මන්තං
මහායමෝ ල්ලානං එතදයවගොච – ‘‘එහි යඛො, මාරිස යමෝ ල්ලාන; 
ස්වගා තං [සා තං (සී.(], මාරිස යමෝ ල්ලාන; චිරස්සං යඛො, මාරිස
යමෝ ල්ලාන; ඉමං පරියායමකාසි, යදිදං ඉධා මනාය. නිසීද, මාරිස
යමෝ ල්ලාන, ඉදමාසනං පණ්ණත්ත’’න්ති. නිසීදි යඛො ආයස්මා
මහායමෝ ල්ලායනො පණ්ණත්යත ආසයන. තිස්යසොපි යඛො බ්රහ්මා
ආයස්මන්තං මහායමෝ ල්ලානං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නංයඛොතිස්සංබ්රහ්මානංආයස්මාමහායමෝ ල්ලායනො
එතදයවගොච– 

‘‘කතයමසානං යඛො, තිස්ස, යදවගානං එවගං ණාණං යහොති –
‘යසොතාපන්නා නාම අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’’’ති? 
‘‘චාතුමහාරාජිකානං යඛො, මාරිස යමෝ ල්ලාන, යදවගානං එවගං ණාණං
යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම අවිනිපාතධම්මා නියතා 
සම්යබොධිපරායණා’’’ති. 

‘‘සබ්යබසණ්යණවග නු යඛො, තිස්ස, චාතුමහාරාජිකානං යදවගානං එවගං
ණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’’ති? ‘‘න යඛො, මාරිස යමෝ ල්ලාන, සබ්යබසං
චාතුමහාරාජිකානං යදවගානං එවගං ණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම 
අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’ති. යය යඛො යත, මාරිස 
යමෝ ල්ලාන, චාතුමහාරාජිකා යදවගා බුද්යධ අයවගච්චප්පසායදන 
අසමන්නා තා ධම්යම අයවගච්චප්පසායදන අසමන්නා තා සඞ්යඝ
අයවගච්චප්පසායදන අසමන්නා තාඅරියකන්යතහිසීයලහි අසමන්නා තාන
යතසංයදවගානං එවගංණාණං යහොති–‘යසොතාපන්නානාමඅවිනිපාතධම්මා
නියතා සම්යබොධිපරායණා’ති. යය ච යඛො යත, මාරිස යමෝ ල්ලාන, 
චාතුමහාරාජිකා යදවගා බුද්යධ අයවගච්චප්පසායදන සමන්නා තා, ධම්යම
අයවගච්චප්පසායදනසමන්නා තා, සඞ්යඝ අයවගච්චප්පසායදනසමන්නා තා
අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තා, යතසං එවගං ණාණං යහොති – 
‘යසොතාපන්නානාමඅවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’’’ති. 

‘‘චාතුමහාරාජිකානණ්යණවගනුයඛො, තිස්ස, යදවගානංඑවගංණාණංයහොති
– ‘යසොතාපන්නානාමඅවිනිපාතධම්මානියතාසම්යබොධිපරායණා’තිඋදාහු
තාවගතිංසානම්පි යදවගානං…යප.… යාමානම්පි යදවගානං… තුසිතානම්පි
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යදවගානං… නිම්මානරීනම්පි යදවගානං… පරනිම්මිතවගසවගත්ී නම්පි
යදවගානංඑවගංණාණංයහොති–‘යසොතාපන්නානාමඅවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’’ති? ‘‘පරනිම්මිතවගසවගත්ී නම්පි යඛො, මාරිස
යමෝ ල්ලාන, යදවගානං එවගං ණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම
අවිනිපාතධම්මානියතා සම්යබොධිපරායණා’’’ති. 

‘‘සබ්යබසණ්යණවගනුයඛො, තිස්ස, පරනිම්මිතවගසවගත්ී නංයදවගානංඑවගං 
ණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’’ති? ‘‘න යඛො, මාරිස යමෝ ල්ලාන, සබ්යබසං
පරනිම්මිතවගසවගත්ී නංයදවගානංඑවගංණාණංයහොති– ‘යසොතාපන්නානාම
අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’ති. යය යඛො යත, මාරිස
යමෝ ල්ලාන, පරනිම්මිතවගසවගත්ී  යදවගා බුද්යධ අයවගච්චප්පසායදන 
අසමන්නා තා, ධම්යම අයවගච්චප්පසායදන අසමන්නා තා, සඞ්යඝ
අයවගච්චප්පසායදන අසමන්නා තා, අරියකන්යතහිසීයලහිඅසමන්නා තා, 
න යතසං යදවගානං එවගං ණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නා නාම
අවිනිපාතධම්මා නියතා සම්යබොධිපරායණා’ති. යය ච යඛො යත, මාරිස 
යමෝ ල්ලාන, පරනිම්මිතවගසවගත්ී  යදවගා බුද්යධ අයවගච්චප්පසායදන
සමන්නා තා, ධම්යම අයවගච්චප්පසායදන සමන්නා තා, සඞ්යඝ
අයවගච්චප්පසායදන සමන්නා තා, අරියකන්යතහි සීයලහි සමන්නා තා
යතසං එවගංණාණං යහොති – ‘යසොතාපන්නානාම අවිනිපාතධම්මා නියතා
සම්යබොධිපරායණා’’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමෝ ල්ලායනො තිස්සස්ස බ්රහ්මුයනො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වගාඅනුයමොදිත්වගා – ‘‘යසයයථාපිනාමබලවගා පුරියසොසමිණ්ජිතං
වගා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වගා බාහං සමිණ්යජයය, එවගයමවගං –
‘බ්රහ්මයලොයකඅන්තරහියතොයජතවගයනපාතුරයහොසී’’’ති. චතුත්ථං. 

5. විජ්ජාභාගියසුතත්තං 

35. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මා විජ්ජාභාගියා. කතයම ඡ? 
අනිච්චසණ්ණා, අනිච්යච දුක්ඛසණ්ණා, දුක්යඛ අනත්තසණ්ණා, 
පහානසණ්ණා, විරා සණ්ණා, නියරොධසණ්ණා – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
ධම්මා විජ්ජාභාගියා’’ති.පණ්චමං. 

6. විවගාදමූලසුතත්තං 

36. [දී. නි. 3.325; ම. නි. 3.44; චූළවග. 216] ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, 
විවගාදමූලානි.කතමානිඡ? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු යකොධයනොයහොතිඋපනාහී.
යයො යසො, භික්ඛයවග, භික්ඛු යකොධයනො යහොති උපනාහී යසො සත්ථරිපි 
අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, ධම්යමපි අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, 
සඞ්යඝපි අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, සික්ඛායපින පරිපූරකාරී යහොති. 
යයොයසො, භික්ඛයවග, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවගොවිහරතිඅප්පතිස්යසො, ධම්යම
අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, සඞ්යඝ අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

40 

පටුන 

සික්ඛාය න පරිපූරකාරී යසො සඞ්යඝ විවගාදං ජයනති, යයො යහොති විවගායදො
බහුජනාහිතායබහුජනාසුතඛායබහුයනොජනස්ස අනත්ථායඅහිතාය දුක්ඛාය
යදවගමනුස්සානං. එවගරූපං යචතුම්යහ, භික්ඛයවග, විවගාදමූලං අජ්ෙත්තං වගා
බහිද්ධාවගාසමනුපස්යසයයාථ.තත්රතුම්යහ, භික්ඛයවග, තස්යසවග පාපකස්ස
විවගාදමූලස්ස පහානාය වගායයමයයාථ. එවගරූපං යච තුම්යහ, භික්ඛයවග, 
විවගාදමූලං අජ්ෙත්තං වගා බහිද්ධා වගා න සමනුපස්යසයයාථ, තත්ර තුම්යහ, 
භික්ඛයවග, තස්යසවග පාපකස්ස විවගාදමූලස්ස ආයතිං අනවගස්සවගාය 
පටිපජ්යජයයාථ. එවගයමතස්ස පාපකස්ස විවගාදමූලස්ස පහානං යහොති.
එවගයමතස්සපාපකස්සවිවගාදමූලස්ස ආයතිංඅනවගස්සයවගොයහොති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, භික්ඛු මක්ඛී යහොති පළාසී…යප.… ඉස්සුතකී 
යහොති මච්ඡරී… සයඨො යහොති මායාවී… පාපිච්යඡො යහොති මිච්ඡාදිට්ඨි…
සන්දිට්ඨිපරාමාසී යහොතිආධාන් ාහී දුප්පටිනිස්ස්ගී.යයොයසො, භික්ඛයවග, 
භික්ඛුසන්දිට්ඨිපරාමාසීයහොතිආධාන් ාහීදුප්පටිනිස්ස්ගී, යසොසත්ථරිපි 
අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, ධම්යමපි අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, 
සඞ්යඝපි අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, සික්ඛායපින පරිපූරකාරී යහොති.
යයො යසො, භික්ඛයවග, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, 
ධම්යම…යප.… සඞ්යඝ අ ාරයවගො විහරති අප්පතිස්යසො, සික්ඛාය න
පරිපූරකාරී, යසොසඞ්යඝවිවගාදංජයනති, යයො යහොතිවිවගායදොබහුජනාහිතාය 
බහුජනාසුතඛායබහුයනොජනස්සඅනත්ථාය අහිතායදුක්ඛායයදවගමනුස්සානං.
එවගරූපං යච තුම්යහ, භික්ඛයවග, විවගාදමූලං අජ්ෙත්තං වගා බහිද්ධා වගා
සමනුපස්යසයයාථ.තත්රතුම්යහ, භික්ඛයවග, තස්යසවගපාපකස්ස විවගාදමූලස්ස
පහානාය වගායයමයයාථ. එවගරූපං යච තුම්යහ, භික්ඛයවග, විවගාදමූලං 
අජ්ෙත්තං වගා බහිද්ධා වගා න සමනුපස්යසයයාථ. තත්ර තුම්යහ, භික්ඛයවග, 
තස්යසවග පාපකස්ස විවගාදමූලස්ස ආයතිං අනවගස්සවගාය පටිපජ්යජයයාථ.
එවගයමතස්සපාපකස්ස විවගාදමූලස්සපහානංයහොති.එවගයමතස්සපාපකස්ස
විවගාදමූලස්ස ආයතිං අනවගස්සයවගො යහොති. ඉමානි යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
විවගාදමූලානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. ඡළඞ් දානසුතත්තං 

37. එකං සමයංභ වගාසාවගත්ථියංවිහරති යජතවගයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම.යතනයඛොපනසමයයනයවගළුකණ්ඩකී [යවගළුකණ්ඩකියා)අ.නි.
7.53; 2.134; සං. නි. 2.173)] නන්දමාතා උපාසිකා
සාරිපුත්තයමෝ ල්ලානප්පමුයඛ භික්ඛුසඞ්යඝ ඡළඞ් සමන්නා තං
දක්ඛිණං පතිට්ඨායපති. අද්දසා යඛො භ වගා දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුතද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන යවගළුකණ්ඩකිං නන්දමාතරං උපාසිකං
සාරිපුත්තයමෝ ල්ලානප්පමුයඛ භික්ඛුසඞ්යඝ ඡළඞ් සමන්නා තං
දක්ඛිණං පතිට්ඨායපන්තිං. දිස්වගා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘එසා, භික්ඛයවග, 
යවගළුකණ්ඩකී නන්දමාතා උපාසිකා සාරිපුත්තයමෝ ල්ලානප්පමුයඛ 
භික්ඛුසඞ්යඝඡළඞ් සමන්නා තංදක්ඛිණංපතිට්ඨායපති’’. 
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‘‘කථණ්ච, භික්ඛයවග, ඡළඞ් සමන්නා තා දක්ඛිණා යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයවග, දායකස්ස ීණඞ් ානි යහොන්ති, පටි් ාහකානං ීණඞ් ානි.
කතමානි දායකස්ස ීණඞ් ානි? ඉධ, භික්ඛයවග, දායයකො පුබ්යබවග දානා
සුතමයනො යහොති, දදං චිත්තං පසායදති, දත්වගා අත්තමයනො යහොති. ඉමානි
දායකස්සීණඞ් ානි. 

‘‘කතමානි පටි් ාහකානං ීණඞ් ානි? ඉධ, භික්ඛයවග, පටි් ාහකා
වීතරා ා වගා යහොන්ති රා විනයාය වගා පටිපන්නා, වීතයදොසා වගා යහොන්ති
යදොසවිනයාය වගා පටිපන්නා, වීතයමොහා වගා යහොන්ති යමොහවිනයාය වගා
පටිපන්නා. ඉමානි පටි් ාහකානංීණඞ් ානි. ඉති දායකස්සීණඞ් ානි, 
පටි් ාහකානං ීණඞ් ානි. එවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඡළඞ් සමන්නා තා
දක්ඛිණායහොති. 

‘‘එවගං ඡළඞ් සමන්නා තාය, භික්ඛයවග, දක්ඛිණායනසුතකරංපුණ්ණස්ස
පමාණං  යහතුං – ‘එත්තයකො පුණ්ණාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො
සුතඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුතඛවිපායකො ස් සංවගත්තනියකො ඉට්ඨාය
කන්තාය මනාපාය හිතාය සුතඛාය සංවගත්තී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො 
[අසඞ්යඛයයයො )සී. සයා. කං. පී.(] අප්පයමයයයො 
මහාපුණ්ණක්ඛන්යධොත්යවගවගසඞ්ඛං ච්ඡති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයවග, මහාසමුද්යද න සුතකරං උදකස්ස පමාණං 
 යහතුං–‘එත්තකානිඋදකාළ්හකානීතිවගාඑත්තකානි උදකාළ්හකසතානීති
වගා එත්තකානි උදකාළ්හකසහස්සානීති වගා එත්තකානි 
උදකාළ්හකසතසහස්සානී’ති වගා. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො 
මහාඋදකක්ඛන්යධොත්යවගවග සඞ්ඛං  ච්ඡති. එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, එවගං
ඡළඞ් සමන්නා තාය දක්ඛිණායනසුතකරං පුණ්ණස්ස පමාණං යහතුං –
‘එත්තයකොපුණ්ණාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදොසුතඛස්සාහායරොයසොවග්ගියකො
සුතඛවිපායකොස් සංවගත්තනියකොඉට්ඨායකන්තාය මනාපායහිතායසුතඛාය
සංවගත්තී’ති. අථ යඛො අසඞ්යඛයයයයො අප්පයමයයයො
මහාපුණ්ණක්ඛන්යධොත්යවගවගසඞ්ඛං ච්ඡී’’ති. 

[යප.වග.305යපතවගත්ථුම්හිපි] ‘‘පුබ්යබවග දානාසුතමයනො, දදංචිත්තං
පසාදයය; 
දත්වගා අත්තමයනො යහොති, එසා යණ්ණස්ස [පුණ්ණස්ස )ක.(] 
සම්පදා. 

‘‘වීතරා ා [වීතරාය ො )සයා. කං. ක.( එවගං අනන්තරපදත්තයයපි] 
වීතයදොසා, වීතයමොහාඅනාසවගා; 
යඛත්තං යණ්ණස්ස සම්පන්නං, සණ්ණතා බ්රහ්මචාරයයො 
[බ්රහ්මචාරියනො)සයා.කං.(]. 
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‘‘සයංආචමයිත්වගාන, දත්වගාසයකහිපාණිභි; 
අත්තයනොපරයතොයචයසො, යණ්යණොයහොතිමහප්ඵයලො. 

[අ.නි.4.40] ‘‘එවගං යජිත්වගායමධාවී, සද්යධොමුත්යතනයචතසා; 
අබයාපජ්ජංසුතඛංයලොකං, පණ්ඩියතොඋපපජ්ජී’’ති.සත්තමං; 

8. අත්තකාරීසුතත්තං 

38. අථ යඛො අණ්ණතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො
බ්රාහ්මයණො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘අහණ්හි, යභො ය ොතම, එවගංවගාදී
එවගංදිට්ඨි – ‘නත්ථි අත්තකායරො, නත්ථිපරකායරො’’’ති. ‘‘මාහං, බ්රාහ්මණ, 
එවගංවගාදිං එවගංදිට්ඨිං අද්දසං වගා අස්යසොසිං වගා. කථණ්හි නාම සයං
අභික්කමන්යතො, සයං පටික්කමන්යතොඑවගංවගක්ඛති–‘නත්ථිඅත්තකායරො, 
නත්ථිපරකායරො’’’ති! 

‘‘තං කිං මණ්ණසි, බ්රාහ්මණ, අත්ථි ආරබ්භධාතූ’’ති? ‘‘එවගං, යභො’’.
‘‘ආරබ්භධාතුයා සති ආරබ්භවගන්යතො සත්තා පණ්ණායන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, 
යභො’’. ‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, ආරබ්භධාතුයා සති ආරබ්භවගන්යතො සත්තා
පණ්ණායන්ති, අයංසත්තානං අත්තකායරොඅයංපරකායරො’’. 

‘‘තං කිං මණ්ණසි, බ්රාහ්මණ, අත්ථි නික්කමධාතු…යප.… අත්ථි 
පරක්කමධාතු… අත්ථි ථාමධාතු… අත්ථි ඨිතිධාතු… අත්ථි
උපක්කමධාතූ’’ති? ‘‘එවගං, යභො’’.‘‘උපක්කමධාතුයාසතිඋපක්කමවගන්යතො
සත්තා පණ්ණායන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, යභො’’. ‘‘යං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
උපක්කමධාතුයා සති උපක්කමවගන්යතො සත්තා පණ්ණායන්ති, අයං 
සත්තානං අත්තකායරොඅයංපරකායරො’’. 

‘‘මාහං, බ්රාහ්මණ [තං කිං මණ්ණසි බ්රාහ්මණ මාහං )ක.(], එවගංවගාදිං
එවගංදිට්ඨිං අද්දසං වගා අස්යසොසිං වගා. කථණ්හි නාම සයං අභික්කමන්යතො
සයං පටික්කමන්යතො එවගං වගක්ඛති – ‘නත්ථි අත්තකායරො නත්ථි 
පරකායරො’’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභොය ොතම…යප.…අජ්ජත්ය පාණුයපතංසරණං 
 ත’’න්ති!අට්ඨමං. 

9. නිදානසුතත්තං 

39. ‘‘ීණිමානි, භික්ඛයවග, නිදානානි කම්මානං සමුදයාය. කතමානි
ීණි? යලොයභො නිදානං කම්මානං සමුදයාය, යදොයසො නිදානං කම්මානං
සමුදයාය, යමොයහො නිදානං කම්මානං සමුදයාය. න, භික්ඛයවග, යලොභා
අයලොයභො සමුයදති; අථ යඛො, භික්ඛයවග, යලොභා යලොයභොවග සමුයදති. න, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

43 

පටුන 

භික්ඛයවග, යදොසාඅයදොයසොසමුයදති; අථයඛො, භික්ඛයවග, යදොසායදොයසොවග
සමුයදති. න, භික්ඛයවග, යමොහා අයමොයහො සමුයදති; අථ යඛො, භික්ඛයවග, 
යමොහායමොයහොවගසමුයදති.න, භික්ඛයවග, යලොභයජන කම්යමනයදොසයජන 
කම්යමන යමොහයජන කම්යමන යදවගා පණ්ණායන්ති, මනුස්සා
පණ්ණායන්ති, යා වගා පනණ්ණාපි කාචි සුත තියයො. අථ යඛො, භික්ඛයවග, 
යලොභයජනකම්යමනයදොසයජනකම්යමනයමොහයජනකම්යමන නිරයයො
පණ්ණායතිතිරච්ඡානයයොනිපණ්ණායතියපත්තිවිසයයොපණ්ණායති, යාවගා
පනණ්ණාපි කාචි දු් තියයො. ඉමානි යඛො, භික්ඛයවග, ීණි නිදානානි
කම්මානංසමුදයාය. 

‘‘ීණිමානි, භික්ඛයවග, නිදානානිකම්මානං සමුදයාය. කතමානි ීණි? 
අයලොයභො නිදානං කම්මානං සමුදයාය, අයදොයසො නිදානං කම්මානං
සමුදයාය, අයමොයහො නිදානං කම්මානං සමුදයාය. න, භික්ඛයවග, අයලොභා
යලොයභො සමුයදති; අථයඛො, භික්ඛයවග, අයලොභා අයලොයභොවග සමුයදති.න, 
භික්ඛයවග, අයදොසා යදොයසො සමුයදති; අථ යඛො, භික්ඛයවග, අයදොසා
අයදොයසොවග සමුයදති. න, භික්ඛයවග, අයමොහා යමොයහො සමුයදති; අථ යඛො, 
භික්ඛයවග, අයමොහා අයමොයහොවග සමුයදති. න, භික්ඛයවග, අයලොභයජන
කම්යමන අයදොසයජන කම්යමන අයමොහයජන කම්යමන නිරයයො
පණ්ණායති තිරච්ඡානයයොනිපණ්ණායතියපත්තිවිසයයොපණ්ණායති, යාවගා
පනණ්ණාපිකාචි දු් තියයො. අථයඛො, භික්ඛයවග, අයලොභයජනකම්යමන
අයදොසයජන කම්යමන අයමොහයජන කම්යමන යදවගා පණ්ණායන්ති, 
මනුස්සා පණ්ණායන්ති, යා වගා පනණ්ණාපි කාචි සුත තියයො. ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයවග, ීණිනිදානානිකම්මානංසමුදයායා’’ති.නවගමං. 

10. කිමිලසුතත්තං 

40. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංභ වගාකිමිලායංවිහරතිනිචුලවගයන. 
අථ යඛො ආයස්මා කිමියලො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා
භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මාකිමියලො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘යකො නුයඛො, භන්යත, යහතු
යකො පච්චයයො යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො
යහොී’’ති? ‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත පරිනිබ්බුයත භික්ඛූ භික්ඛුනියයො
උපාසකා උපාසිකායයො සත්ථරි අ ාරවගා විහරන්ති අප්පතිස්සා, ධම්යම
අ ාරවගා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සඞ්යඝ අ ාරවගා විහරන්ති අප්පතිස්සා, 
සික්ඛාය අ ාරවගා විහරන්ති අප්පතිස්සා, අප්පමායද අ ාරවගා විහරන්ති
අප්පතිස්සා, පටිසන්ථායර [පටිසන්ධායර)ක.(අ. නි.5.201; 7.59] අ ාරවගා
විහරන්ති අප්පතිස්සා. අයං යඛො, කිමිල, යහතු අයං පච්චයයො යයන
තථා යතපරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොනචිරට්ඨිතියකොයහොති’’. 

‘‘යකො පන, භන්යත, යහතුයකොපච්චයයොයයන තථා යතපරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොී’’ති? ‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත පරිනිබ්බුයත
භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො සත්ථරි ස ාරවගා විහරන්ති 
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සප්පතිස්සා, ධම්යම ස ාරවගා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සඞ්යඝ ස ාරවගා
විහරන්ති සප්පතිස්සා, සික්ඛාය ස ාරවගා විහරන්ති සප්පතිස්සා, අප්පමායද
ස ාරවගාවිහරන්ති සප්පතිස්සා, පටිසන්ථායරස ාරවගාවිහරන්තිසප්පතිස්සා.
අයං යඛො, කිමිල, යහතු අයං පච්චයයො යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොී’’ති.දසමං. 

11. දාරුක්ඛන්ධසුතත්තං 

41. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංආයස්මාසාරිපුත්යතොරාජ යහ විහරති
ගිජ්ෙකූයට පබ්බයත. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බණ්හසමයං
නිවගායසත්වගා පත්තචීවගරමාදාය සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං ගිජ්ෙකූටා
පබ්බතා ඔයරොහන්යතො අද්දස අණ්ණතරස්මිං පයදයස මහන්තං
දාරුක්ඛන්ධං.දිස්වගාභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘පස්සථ යනො, ආවුයසො, තුම්යහ
අමුංමහන්තංදාරුක්ඛන්ධ’’න්ති? ‘‘එවගමාවුයසො’’ති. 

‘‘ආකඞ්ඛමායනො, ආවුයසො, භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවගසිප්පත්යතො අමුං 
දාරුක්ඛන්ධංපථවීත්යවගවගඅධිමුච්යචයය.තංකිස්ස යහතු? අත්ථි, ආවුයසො, 
අමුම්හි දාරුක්ඛන්යධ පථවීධාතු, යං නිස්සාය භික්ඛු ඉද්ධිමා
යචයතොවගසිප්පත්යතො අමුං දාරුක්ඛන්ධං පථවීත්යවගවග අධිමුච්යචයය. 
ආකඞ්ඛමායනො, ආවුයසො, භික්ඛු ඉද්ධිමා යචයතොවගසිප්පත්යතො අමුං
දාරුක්ඛන්ධං ආයපොත්යවගවග අධිමුච්යචයය …යප.… යතයජොත්යවගවග
අධිමුච්යචයය… වගායයොත්යවගවග අධිමුච්යචයය… සුතභන්ත්යවගවග
අධිමුච්යචයය… අසුතභන්ත්යවගවග අධිමුච්යචයය. තං කිස්ස යහතු? අත්ථි, 
ආවුයසො, අමුම්හි දාරුක්ඛන්යධ අසුතභධාතු, යං නිස්සාය භික්ඛු ඉද්ධිමා
යචයතොවගසිප්පත්යතො අමුං දාරුක්ඛන්ධං අසුතභන්ත්යවගවග අධිමුච්යචයයා’’ති.
එකාදසමං. 

12. නාගිතසුතත්තං 

42. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංභ වගායකොසයලසුතචාරිකංචරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ඉච්ඡානඞ් ලං නාම යකොසලානං
බ්රාහ්මණ ායමො තදවගසරි. තත්ර සුතදං භ වගා ඉච්ඡානඞ් යල විහරති 
ඉච්ඡානඞ් ලවගනසණ්යඩ. අස්යසොසුතං යඛො ඉච්ඡානඞ් ලකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, ය ොතයමො සකයපුත්යතො
සකයකුලාපබ්බජියතොඉච්ඡානඞ් ලං අනුප්පත්යතොඉච්ඡානඞ් යලවිහරති 
ඉච්ඡානඞ් ලවගනසණ්යඩ.තංයඛොපනභවගන්තංය ොතමංඑවගංකලයායණො
කිත්තිසද්යදො අබ්භු් යතො – ‘ඉතිපි යසො භ වගා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
විජ්ජාචරණසම්පන්යනො…යප.… බුද්යධො භ වගා’ති. යසො ඉමං යලොකං
සයදවගකං…යප.… අරහතං දස්සනං යහොී’’ති. අථ යඛො ඉච්ඡානඞ් ලකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා තස්සා රත්තියා අච්චයයන පහූතං ඛාදනීයං යභොජනීයං 
ආදාය යයන ඉච්ඡානඞ් ලවගනසණ්යඩො යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා
බහිද්වගාරයකොට්ඨයක අට්ඨංසුතඋච්චාසද්දාමහාසද්දා. 
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පටුන 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නාගියතො භ වගයතො උපට්ඨායකො
යහොති.අථයඛොභ වගාආයස්මන්තංනාගිතංආමන්යතසි – ‘‘යකපනයත, 
නාගිත, උච්චාසද්දා මහාසද්දා යකවගට්ටා මණ්යණ මච්ඡවියලොයප’’ති? 
‘‘එයත, භන්යත, ඉච්ඡානඞ් ලකා බ්රාහ්මණ හපතිකා පහූතං ඛාදනීයං
යභොජනීයං ආදාය බහිද්වගාරයකොට්ඨයක ඨිතා භ වගන්තංයයවග උද්දිස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝණ්චා’’ති. ‘‘මාහං, නාගිත, යයසනසමා මං, මාචමයායයසො.
යයො යඛො, නාගිත, නයිමස්ස යනක්ඛම්මසුතඛස්ස පවියවගකසුතඛස්ස
උපසමසුතඛස්සසම්යබොධසුතඛස්සනිකාමලාභීඅස්සඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී, 
යස්සාහං යනක්ඛම්මසුතඛස්ස පවියවගකසුතඛස්ස උපසමසුතඛස්ස
සම්යබොධසුතඛස්ස නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, යසො තං මීළ්හසුතඛං
මිද්ධසුතඛංලාභසක්කාරසියලොකසුතඛං සාදියයයයා’’ති. 

‘‘අධිවගායසතු දානි, භන්යත, භ වගා; අධිවගායසතු, සුත යතො; 
අධිවගාසනකායලො දානි, භන්යත, භ වගයතො. යයන යයයනවග දානි, භන්යත, 
භ වගා  මිස්සති, තන්නින්නාවග භවිස්සන්ති බ්රාහ්මණ හපතිකා යන මා
යචවග ජානපදා ච. යසයයථාපි, භන්යත, ථුල්ලඵුසිතයක යදයවග වගස්සන්යත
යථානින්නංඋදකානිපවගත්තන්ති; එවගයමවගංයඛො, භන්යත, යයනයයයනවග
දානිභ වගා මිස්සති, තන්නින්නාවගභවිස්සන්ති බ්රාහ්මණ හපතිකායන මා
යචවග ජානපදා ච. තං කිස්ස යහතු? තථා හි, භන්යත, භ වගයතො 
සීලපණ්ණාණ’’න්ති. 

‘‘මාහං, නාගිත, යයසනසමා මං, මාචමයායයසො.යයොයඛො, නාගිත, 
නයිමස්ස යනක්ඛම්මසුතඛස්ස පවියවගකසුතඛස්ස උපසමසුතඛස්ස
සම්යබොධසුතඛස්ස නිකාමලාභී අස්ස අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, යස්සාහං 
යනක්ඛම්මසුතඛස්ස පවියවගකසුතඛස්ස උපසමසුතඛස්ස සම්යබොධසුතඛස්ස 
නිකාමලාභී අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, යසො තං මීළ්හසුතඛං මිද්ධසුතඛං
ලාභසක්කාරසියලොකසුතඛං සාදියයයය. 

‘‘ඉධාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි  ාමන්තවිහාරිං සමාහිතං නිසින්නං.
තස්සමය්හං, නාගිත, එවගංයහොති–‘ඉදානිමංආයස්මන්තං [ආරාමියකොවගා
ඝට්යටස්සති සමණුද්යදයසො වගා, තං තම්හා )ක. සී. පී.( ආරාමියකො වගා
ඝට්යටස්සති සමණුද්යදයසො වගා, යසො තං තම්හා )ක. සී.( අ. නි. 8.86 
පස්සිතබ්බං] ආරාමියකො වගා උපට්ඨහිස්සති සමණුද්යදයසො වගා තං තම්හා 
[ආරාමියකො වගා ඝට්යටස්සති සමණුද්යදයසො වගා, තං තම්හා )ක. සී. පී.( 
ආරාමියකොවගාඝට්යටස්සතිසමණුද්යදයසොවගා, යසොතංතම්හා )ක.සී.(අ.
නි. 8.86 පස්සිතබ්බං] සමාධිම්හා චායවගස්සී’ති. යතනාහං, නාගිත, තස්ස
භික්ඛුයනො න අත්තමයනො යහොමි  ාමන්තවිහායරන. ඉධ පනාහං, නාගිත, 
භික්ඛුං පස්සාමි ආරණ්ඤිකං අරණ්යණ පචලායමානං නිසින්නං. තස්ස
මය්හං, නාගිත, එවගං යහොති – ‘ඉදානි අයමායස්මා ඉමං නිද්දාකිලමථං
පටිවියනොයදත්වගා අරණ්ණසණ්ණංයයවග මනසි කරිස්සති එකත්ත’න්ති. 
යතනාහං, නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොඅත්තමයනොයහොමිඅරණ්ණවිහායරන. 
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‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි ආරණ්ඤිකං අරණ්යණ 
අසමාහිතං නිසින්නං. තස්ස මය්හං, නාගිත, එවගං යහොති – ‘ඉදානි
අයමායස්මා අසමාහිතං වගා චිත්තං සමාදහිස්සති, සමාහිතං වගා චිත්තං
අනුරක්ඛිස්සී’ති. යතනාහං, නාගිත, තස්ස භික්ඛුයනො අත්තමයනො යහොමි
අරණ්ණවිහායරන. 

‘‘ඉධපනාහං, නාගිත, භික්ඛුංපස්සාමිආරණ්ඤිකංඅරණ්යණසමාහිතං 
නිසින්නං.තස්සමය්හං, නාගිත, එවගංයහොති–‘ඉදානිඅයමායස්මාඅවිමුත්තං
වගා චිත්තංවියමොයචස්සති, විමුත්තංවගා චිත්තං අනුරක්ඛිස්සී’ති.යතනාහං, 
නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොඅත්තමයනොයහොමි අරණ්ණවිහායරන. 

‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි  ාමන්තවිහාරිං ලාභිං 
චීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. යසො තං
ලාභසක්කාරසියලොකං නිකාමයමායනො රිණ්චති පටිසල්ලානං රිණ්චති
අරණ්ණවගනපත්ථානි පන්තානියසනාසනානි;  ාමනි මරාජධානිංඔසරිත්වගා
වගාසංකප්යපති. යතනාහං, නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොනඅත්තමයනොයහොමි
 ාමන්තවිහායරන. 

‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි ආරණ්ඤිකං ලාභිං
චීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. යසො තං 
ලාභසක්කාරසියලොකංපටිපණායමත්වගානරිණ්චතිපටිසල්ලානංනරිණ්චති 
අරණ්ණවගනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි. යතනාහං, නාගිත, තස්ස
භික්ඛුයනොඅත්තමයනො යහොමිඅරණ්ණවිහායරන.යස්මාහං, නාගිත, සමයය
අද්ධානම් ප්පටිපන්යනො න කණ්චි [න කිණ්චි )සී. පී. ක.(] පස්සාමි
පුරයතොවගාපච්ඡයතොවගා, ඵාසුතයම, නාගිත, තස්මිංසමයයයහොතිඅන්තමයසො
උච්චාරපස්සාවගකම්මායා’’ති. ද්වගාදසමං. 

යදවගතාවග්ය ො [යසක්ඛපරිහානියවග්ය ො (සයා]). චතුත්යථො. 

තස්සුතද්දානං– 

යසඛාද්යවගඅපරිහානි, යමෝ ල්ලානවිජ්ජාභාගියා; 
විවගාදදානත්තකාරීනිදානං, කිමිලදාරුක්ඛන්යධනනාගියතොති. 

5. ධම්මිකවග්ය ො 

1. නා සුතත්තං 

43. එකං සමයංභ වගාසාවගත්ථියංවිහරති යජතවගයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායම. අථ යඛො භ වගා පුබ්බණ්හසමයං නිවගායසත්වගා පත්තචීවගරමාදාය
සාවගත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසි. සාවගත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වගා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි – 
‘‘ආයාමානන්ද, යයන පුබ්බාරායමො මි ාරමාතුපාසායදො 
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යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවගාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවගං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
ආනන්යදොභ වගයතොපච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො භ වගා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං යයන පුබ්බාරායමො 
මි ාරමාතුපාසායදො යතනුපසඞ්කමි. අථ යඛො භ වගා සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි –
‘‘ආයාමානන්ද, යයන පුබ්බයකොට්ඨයකො යතනුපසඞ්කමිස්සාම  ත්තානි
පරිසිණ්චිතු’’න්ති. ‘‘එවගං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වගයතො
පච්චස්යසොසි. අථ යඛො භ වගා ආයස්මතා ආනන්යදන සද්ධිං යයන
පුබ්බයකොට්ඨයකො යතනුපසඞ්කමි  ත්තානි පරිසිණ්චිතුං. පුබ්බයකොට්ඨයක
 ත්තානි පරිසිණ්චිත්වගා පච්චුත්තරිත්වගා එකචීවගයරො අට්ඨාසි  ත්තානි
පුබ්බාපයමායනො. 

යතන යඛො පන සමයයන රණ්යණො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස යසයතො
නාම නාය ො මහාතූරිය [මහාතුරිය )සී. සයා. කං. පී.(] තාළිතවගාදියතන 
පුබ්බයකොට්ඨකා පච්චුත්තරති. අපිස්සුත තං ජයනො දිස්වගා එවගමාහ –
‘‘අභිරූයපො වගත, යභො, රණ්යණොනාය ො; දස්සනීයයො වගත, යභො, රණ්යණො
නාය ො; පාසාදියකොවගත, යභො, රණ්යණොනාය ො; කායුපපන්යනොවගත, යභො, 
රණ්යණොනාය ො’’ති!එවගංවුත්යතආයස්මාඋදායීභ වගන්තංඑතදයවගොච– 
‘‘හත්ථියමවගනුයඛො, භන්යත, මහන්තංබ්රහන්තං [මහන්තං බු්රහන්තං )සී.(, 
මහත්තං බ්රහ්මත්තං )ක.(] කායුපපන්නං ජයනො දිස්වගා එවගමාහ – ‘නාය ො
වගත, යභො, නාය ො’ති, උදාහු අණ්ණම්පි කණ්චි [කිණ්චි (ක.(] මහන්තං
බ්රහන්තං කායුපපන්නං ජයනො දිස්වගා එවගමාහ – ‘නාය ො වගත, යභො, 
නාය ො’’’ති? ‘‘හත්ථිම්පි යඛො, උදායි, මහන්තං බ්රහන්තං කායුපපන්නං
ජයනොදිස්වගාඑවගමාහ–‘නාය ොවගත, යභො, නාය ො’ති!අස්සම්පියඛො, උදායි, 
මහන්තං බ්රහන්තං…යප.… ය ොණම්පි යඛො, උදායි, මහන්තං 
බ්රහන්තං…යප.… උර ම්පි [නා ම්පි )ක.(] යඛො, උදායි, මහන්තං
බ්රහන්තං…යප.… රුක්ඛම්පි යඛො, උදායි, මහන්තං බ්රහන්තං…යප.…
මනුස්සම්පි යඛො, උදායි, මහන්තං බ්රහන්තං කායුපපන්නං ජයනො දිස්වගා
එවගමාහ – ‘නාය ො වගත, යභො, නාය ො’ති! අපි ච, උදායි, යයො සයදවගයක
යලොයකසමාරයක සබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවගමනුස්සාය
ආගුංනකයරොතිකායයනවගාචාය මනසා, තමහං‘නාය ො’තිබ්රූමී’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාවග සුතභාසිතං චිදං, භන්යත, 
භ වගතා – අපි ච, උදායි, යයො සයදවගයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවගමනුස්සාය ආගුං න කයරොති කායයන
වගාචායමනසා, තමහං ‘නාය ො’තිබ්රූමී’’ති.ඉදණ්චපනාහං, භන්යත, භ වගතා
සුතභාසිතංඉමාහි ාථාහි අනුයමොදාමි– 

‘‘මනුස්සභූතංසම්බුද්ධං, අත්තදන්තංසමාහිතං; 
ඉරියමානංබ්රහ්මපයථ, චිත්තස්සූපසයමරතං. 
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‘‘යං මනුස්සානමස්සන්ති, සබ්බධම්මාන පාරගුං; 
යදවගාපිතං [නං)සී.පී.(] නමස්සන්ති, ඉතියමඅරහයතොසුතතං. 

‘‘සබ්බසංයයොජනාීතං, වගනානිබ්බන [නිබ්බාන)සී. සයා.කං.පී.(] 
මා තං; 
කායමහි යනක්ඛම්මරතං [යනක්ඛම්යම රතං )ක. සී.(], මුත්තං
යසලාවගකණ්චනං. 

‘‘සබ්යබඅච්චරුචීනාය ො, හිමවගාණ්යණසිලුච්චයය; 
සබ්යබසං නා නාමානං, සච්චනායමො අනුත්තයරො. 

‘‘නා ංයවගො [යත)ක.(] කිත්තයිස්සාමි, න හිආගුංකයරොතියසො; 
යසොරච්චංඅවිහිංසාච, පාදානා ස්සයතදුයවග. 

‘‘තයපොචබ්රහ්මචරියං, චරණානා ස්සතයාපයර; 
සද්ධාහත්යථොමහානාය ො, උයපක්ඛායසතදන්තවගා. 

‘‘සති ගීවගාසියරොපණ්ණා, වීමංසා ධම්මචින්තනා; 
ධම්මකුච්ඡිසමාතයපො, වියවගයකොතස්සවගාලධි. 

‘‘යසො ොයී අස්සාසරයතො, අජ්ෙත්තං සුතසමාහියතො 
[අජ්ෙත්තුපසමාහියතො)සයා.ක.(]; 
 ච්ඡංසමාහියතොනාය ො, ඨියතොනාය ොසමාහියතො. 

‘‘යසයයංසමාහියතොනාය ො, නිසින්යනොපිසමාහියතො; 
සබ්බත්ථ සංවුයතොනාය ො, එසානා ස්ස සම්පදා. 

‘‘භුණ්ජතිඅනවගජ්ජානි, සාවගජ්ජානිනභුණ්ජති; 
ඝාසමච්ඡාදනංලද්ධා, සන්නිධිංපරිවගජ්ජයං. 

‘‘සංයයොජනංඅණුංථූලං, සබ්බංයඡත්වගානබන්ධනං; 
යයනයයයනවග ච්ඡති, අනයපක්යඛොවග ච්ඡති. 

‘‘යථාපිඋදයකජාතං, පුණ්ඩරීකංපවගඩ්ඪති; 
නුපලිප්පති [න උපලිප්පති )සී. සයා. කං. පී.(, නුපලිම්පති )ක.(] 
යතොයයන, සුතචි න්ධංමයනොරමං. 

‘‘තයථවගයලොයකසුතජායතො, බුද්යධොයලොයකවිහරති; 
නුපලිප්පතියලොයකන, යතොයයනපදුමංයථා. 

‘‘මහාගිනීවග ජලියතො [මහා්ගිනි පජ්ජලියතො )සී. සයා. කං.(], 
අනාහාරූපසම්මති; 
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සඞ්ඛායරසූපසන්යතසුත [අඞ් ායරසුතචසන්යතසුත )ක.(], නිබ්බුයතොති
පවුච්චති. 

‘‘අත්ථස්සායංවිණ්ණාපනී, උපමාවිණ්ඤූහියදසිතා; 
විණ්ණස්සන්ති [විණ්ඤිස්සන්ති (ක.(] මහානා ා, නා ං නාය න
යදසිතං. 

‘‘වීතරාය ො වීතයදොයසො, වීතයමොයහොඅනාසයවගො; 
සරීරං විජහං නාය ො, පරිනිබ්බිස්සති [පරිනිබ්බාති )පී. ක.(] 
අනාසයවගො’’ති.පඨමං; 

2. මි සාලාසුතත්තං 

44. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො පුබ්බණ්හසමයං නිවගායසත්වගා 
පත්තචීවගරමාදාය යයන මි සාලාය උපාසිකාය නියවගසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා පණ්ණත්යතආසයනනිසීදි. අථයඛොමි සාලා [මි සාණා
)ක.( අ. නි. 10.75] උපාසිකා යයනායස්මා ආනන්යදො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා ආයස්මන්තං ආනන්දං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නා යඛො මි සාලා උපාසිකා ආයස්මන්තං ආනන්දං
එතදයවගොච– 

‘‘කථං කථං නාමායං, භන්යත ආනන්ද, භ වගතා ධම්යමො යදසියතො 
අණ්යණයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීචඋයභොසමසම තිකා 
භවිස්සන්ති අභිසම්පරායං? පිතා යම, භන්යත, පුරායණො බ්රහ්මචාරී අයහොසි
ආරාචාරී විරයතො යමථුනා  ාමධම්මා. යසො කාලඞ්කයතො භ වගතා
බයාකයතො සකදා ාමිසත්යතො [සකදා ාමිපත්යතො )ක. සයා. පී.(] තුසිතං 
කායංඋපපන්යනොති.යපත්යතයයයොපි [යපත්තයයයොපියයො)සී.පී.ක.(, පිතු
පියයො )සයා. කං.(] යම, භන්යත, ඉසිදත්යතො අබ්රහ්මචාරී අයහොසි 
සදාරසන්තුට්යඨො. යසොපි කාලඞ්කයතො භ වගතා බයාකයතො
සකදා ාමිපත්යතො තුසිතං කායං උපපන්යනොති. කථං කථං නාමායං, 
භන්යත ආනන්ද, භ වගතා ධම්යමො යදසියතො අණ්යණයයයො, යත්ර හි නාම
බ්රහ්මචාරී ච අබ්රහ්මචාරී ච උයභො සමසම තිකා භවිස්සන්ති
අභිසම්පරාය’’න්ති? ‘‘එවගංයඛොපයනතං, භගිනි, භ වගතා බයාකත’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො මි සාලාය උපාසිකාය නියවගසයන
පිණ්ඩපාතං යහත්වගාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි.අථයඛොආයස්මාආනන්යදො 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදො භ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයංනිවගායසත්වගාපත්තචීවගරමාදායයයන 
මි සාලාය උපාසිකාය නියවගසනං යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වගා
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පණ්ණත්යත ආසයන නිසීදිං. අථ යඛො, භන්යත, මි සාලා උපාසිකා
යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තං නිසින්නායඛො, භන්යත, මි සාලාඋපාසිකාමංඑතදයවගොච
– ‘කථං කථං නාමායං, භන්යත ආනන්ද, භ වගතා ධම්යමො යදසියතො 
අණ්යණයයයො, යත්රහිනාමබ්රහ්මචාරීචඅබ්රහ්මචාරීචඋයභොසමසම තිකා 
භවිස්සන්ති අභිසම්පරායං. පිතා යම, භන්යත, පුරායණො බ්රහ්මචාරී අයහොසි
ආරාචාරී විරයතො යමථුනා  ාමධම්මා. යසො කාලඞ්කයතො භ වගතා
බයාකයතොසකදා ාමිපත්යතොතුසිතංකායං උපපන්යනොති.යපත්යතයයයොපි
යම, භන්යත, ඉසිදත්යතො අබ්රහ්මචාරී අයහොසි සදාරසන්තුට්යඨො. යසොපි
කාලඞ්කයතො භ වගතා බයාකයතො සකදා ාමිපත්යතො තුසිතං කායං
උපපන්යනොති. කථං කථං නාමායං, භන්යත ආනන්ද, භ වගතා ධම්යමො
යදසියතො අණ්යණයයයො, යත්ර හි නාම බ්රහ්මචාරී ච අබ්රහ්මචාරී ච උයභො
සමසම තිකා භවිස්සන්ති අභිසම්පරාය’න්ති? එවගං වුත්යත අහං, භන්යත, 
මි සාලං උපාසිකං එතදයවගොචං – ‘එවගං යඛො පයනතං, භගිනි, භ වගතා 
බයාකත’’’න්ති. 

‘‘කා චානන්ද, මි සාලා උපාසිකා බාලා අබයත්තා අම්මකා 
අම්මකසණ්ණා [අම්බකා අම්බකපණ්ණා )සී. පී.(, අම්බකා අම්බකසණ්ණා
)සයා. කං.( අ. නි. 10.75 පස්සිතබ්බං], යක ච 
පුරිසපු් ලපයරොපරියණායණ? ඡයියම, ආනන්ද, පු් ලා සන්යතො
සංවිජ්ජමානා යලොකස්මිං. 

‘‘කතයම ඡ? ඉධානන්ද, එකච්යචො පු් යලො යසොරයතො යහොති
සුතඛසංවගායසො, අභිනන්දන්තිසබ්රහ්මචාරීඑකත්තවගායසන.තස්සසවගයනනපි
අකතංයහොති, බාහුසච්යචනපි අකතංයහොති, දිට්ඨියාපිඅප්පටිවිද්ධංයහොති, 
සාමායිකම්පි විමුත්තිං න ලභති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා හානාය
පයරතියනොවියසසාය, හාන ාමීයයවග යහොතියනොවියසස ාමී. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො පු් යලො යසොරයතො යහොති සුතඛසංවගායසො, 
අභිනන්දන්ති සබ්රහ්මචාරී එකත්තවගායසන. තස්ස සවගයනනපිකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි කතං යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිං ලභති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා වියසසාය පයරති යනො
හානාය, වියසස ාමීයයවගයහොතියනොහාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකාපමිණන්ති– ‘ඉමස්සපියතවගධම්මා අපරස්සපි
යතවගධම්මා, කස්මායතසංඑයකොහීයනොඑයකොපණීයතො’ති!තණ්හියතසං, 
ආනන්ද, යහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය. 

‘‘තත්රානන්ද, ය්වගායං පු් යලො යසොරයතො යහොති සුතඛසංවගායසො, 
අභිනන්දන්ති සබ්රහ්මචාරී එකත්තවගායසන, තස්ස සවගයනනපිකතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි කතං යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
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විමුත්තිං ලභති. අයං, ආනන්ද, පු් යලො අමුනා පුරියමන පු් යලන
අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? ඉමං හානන්ද, 
පු් ලං ධම්මයසොයතො නිබ්බහති, තදන්තරං යකො ජායනයය අණ්ණත්ර
තථා යතන! තස්මාතිහානන්ද, මා පු් යලසුත පමාණිකා අහුවගත්ථ; මා
පු් යලසුත පමාණං  ණ්හිත්ථ. ඛණ්ණති හානන්ද, පු් යලසුත පමාණං
 ණ්හන්යතො. අහං වගා, ආනන්ද, පු් යලසුතපමාණං  ණ්යහයයං, යයොවගා
පනස්සමාදියසො. 

‘‘ඉධ පනානන්ද, එකච්චස්ස පු් ලස්ස යකොධමායනො අධි යතො 
[අවි යතො)ක.(] යහොති, සමයයනසමයණ්චස්සයලොභධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
තස්ස සවගයනනපි අකතං යහොති, බාහුසච්යචනපි අකතං යහොති, දිට්ඨියාපි 
අප්පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි විමුත්තිං න ලභති. යසො කායස්ස යභදා
පරං මරණා හානාය පයරති යනො වියසසාය, හාන ාමීයයවග යහොති යනො
වියසස ාමී. 

‘‘ඉධපනානන්ද, එකච්චස්සපු් ලස්සයකොධමායනොඅධි යතොයහොති, 
සමයයනසමයණ්චස්ස යලොභධම්මා උප්පජ්ජන්ති. තස්ස සවගයනනපිකතං
යහොති…යප.…යනො හාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකාපමිණන්ති…යප.…යයො වගාපනස්සමාදියසො. 

‘‘ඉධ, පනානන්ද, එකච්චස්ස පු් ලස්ස යකොධමායනො අධි යතො
යහොති, සමයයනසමයණ්චස්සවගචීසඞ්ඛාරාඋප්පජ්ජන්ති.තස්සසවගයනනපි
අකතංයහොති…යප.… සාමායිකම්පිවිමුත්තිංනලභති.යසොකායස්සයභදා
පරං මරණා හානාය පයරති යනො වියසසාය, හාන ාමීයයවග යහොති යනො
වියසස ාමී. 

‘‘ඉධපනානන්ද, එකච්චස්සපු් ලස්සයකොධමායනොඅධි යතොයහොති, 
සමයයන සමයණ්චස්ස වගචීසඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති. තස්ස සවගයනනපි කතං 
යහොති, බාහුසච්යචනපිකතංයහොති, දිට්ඨියාපිපටිවිද්ධංයහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිං ලභති. යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා වියසසාය පයරති යනො
හානාය, වියසස ාමීයයවගයහොතියනොහාන ාමී. 

‘‘තත්රානන්ද, පමාණිකාපමිණන්ති– ‘ඉමස්සපියතවගධම්මා, අපරස්සපි
යතවග ධම්මා. කස්මා යතසං එයකො හීයනො, එයකො පණීයතො’ති? තණ්හි
යතසං, ආනන්ද, යහොතිදීඝරත්තංඅහිතායදුක්ඛාය. 

‘‘තත්රානන්ද, යස්සපු් ලස්සයකොධමායනොඅධි යතොයහොති, සමයයන 
සමයණ්චස්ස වගචීසඞ්ඛාරා උප්පජ්ජන්ති, තස්ස සවගයනනපි කතං යහොති, 
බාහුසච්යචනපි කතං යහොති, දිට්ඨියාපි පටිවිද්ධං යහොති, සාමායිකම්පි
විමුත්තිං ලභති. අයං, ආනන්ද, පු් යලො අමුනා පුරියමන පු් යලන
අභික්කන්තතයරො ච පණීතතයරො ච. තං කිස්ස යහතු? ඉමං හානන්ද, 
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පටුන 

පු් ලං ධම්මයසොයතො නිබ්බහති. තදන්තරං යකො ජායනයය අණ්ණත්ර 
තථා යතන! තස්මාතිහානන්ද, මා පු් යලසුත පමාණිකා අහුවගත්ථ; මා
පු් යලසුත පමාණං  ණ්හිත්ථ. ඛණ්ණති හානන්ද, පු් යලසුත පමාණං
 ණ්හන්යතො. අහං වගා, ආනන්ද, පු් යලසුතපමාණං ණ්යහයයං, යයොවගා
පනස්සමාදියසො. 

‘‘කා චානන්ද, මි සාලා උපාසිකා බාලා අබයත්තා අම්මකා 
අම්මකසණ්ණා, යකචපුරිසපු් ලපයරොපරියණායණ!ඉයමයඛො, ආනන්ද, 
ඡපු් ලාසන්යතො සංවිජ්ජමානායලොකස්මිං. 

‘‘යථාරූයපන, ආනන්ද, සීයලන පුරායණො සමන්නා යතො අයහොසි, 
තථාරූයපන සීයලනඉසිදත්යතො සමන්නා යතො අභවිස්ස.නයිධපුරායණො
ඉසිදත්තස්ස  තිම්පි අණ්ණස්ස. යථාරූපාය ච, ආනන්ද, පණ්ණාය 
ඉසිදත්යතො සමන්නා යතො අයහොසි, තථාරූපාය පණ්ණාය පුරායණො
සමන්නා යතො අභවිස්ස. නයිධ ඉසිදත්යතො පුරාණස්ස  තිම්පි අණ්ණස්ස.
ඉතියඛො, ආනන්ද, ඉයමපු් ලාඋයභො එකඞ් හීනා’’ති.දුතියං. 

3. ඉණසුතත්තං 

45. ‘‘දාලිද්දියං [දාළිද්දියං (සී.(], භික්ඛයවග, දුක්ඛං යලොකස්මිං
කාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යම්පි, භික්ඛයවග, දලිද්යදො [දළිද්යදො
)සී.(] අස්සයකො අනාළ්හියකො [අනද්ධියකො )සයා. කං.(] ඉණං ආදියති, 
ඉණාදානම්පි, භික්ඛයවග, දුක්ඛං යලොකස්මිං කාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, 
භන්යත’’. ‘‘යම්පි, භික්ඛයවග, දලිද්යදො අස්සයකො අනාළ්හියකො ඉණං
ආදියිත්වගා වගඩ්ඪං පටිස්සුතණාති, වගඩ්ඪපි, භික්ඛයවග, දුක්ඛා යලොකස්මිං
කාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යම්පි, භික්ඛයවග, දලිද්යදො
අස්සයකො අනාළ්හියකො වගඩ්ඪං පටිස්සුතණිත්වගා කාලාභතං [කාල තං (ක.(] 
වගඩ්ඪංන යදති, යචොයදන්තිපිනං; යචොදනාපි, භික්ඛයවග, දුක්ඛා යලොකස්මිං
කාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යම්පි, භික්ඛයවග, දලිද්යදො
අස්සයකො අනාළ්හියකො යචොදියමායනො න යදති, අනුචරන්තිපි නං; 
අනුචරියාපි, භික්ඛයවග, දුක්ඛා යලොකස්මිං කාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, 
භන්යත’’. ‘‘යම්පි, භික්ඛයවග, දලිද්යදො අස්සයකො අනාළ්හියකො
අනුචරියමායනො න යදති, බන්ධන්තිපි නං; බන්ධනම්පි, භික්ඛයවග, දුක්ඛං 
යලොකස්මිංකාමයභොගියනො’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. 

‘‘ඉති යඛො, භික්ඛයවග, දාලිද්දියම්පි දුක්ඛං යලොකස්මිං කාමයභොගියනො, 
ඉණාදානම්පි දුක්ඛං යලොකස්මිංකාමයභොගියනො, වගඩ්ඪපි දුක්ඛා යලොකස්මිං 
කාමයභොගියනො, යචොදනාපි දුක්ඛා යලොකස්මිං කාමයභොගියනො, අනුචරියාපි
දුක්ඛා යලොකස්මිං කාමයභොගියනො, බන්ධනම්පි දුක්ඛං යලොකස්මිං
කාමයභොගියනො; එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, යස්ස කස්සචි සද්ධා නත්ථි
කුසයලසුත ධම්යමසුත, හිරී නත්ථි කුසයලසුත ධම්යමසුත, ඔත්තප්පං නත්ථි
කුසයලසුත ධම්යමසුත, වීරියං නත්ථි කුසයලසුත ධම්යමසුත, පණ්ණා නත්ථි
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කුසයලසුත ධම්යමසුත – අයං වුච්චති, භික්ඛයවග, අරියස්ස විනයය දලිද්යදො
අස්සයකොඅනාළ්හියකො. 

‘‘සයඛොයසො, භික්ඛයවග, දලිද්යදොඅස්සයකොඅනාළ්හියකොසද්ධායඅසති 
කුසයලසුත ධම්යමසුත, හිරියා අසති කුසයලසුත ධම්යමසුත, ඔත්තප්යප අසති
කුසයලසුත ධම්යමසුත, වීරියය අසති කුසයලසුත ධම්යමසුත, පණ්ණාය අසති 
කුසයලසුත ධම්යමසුත, කායයනදුච්චරිතංචරති, වගාචායදුච්චරිතංචරති, මනසා
දුච්චරිතංචරති. ඉදමස්සඉණාදානස්මිංවගදාමි. 

‘‘යසොතස්සකායදුච්චරිතස්සපටිච්ඡාදනයහතුපාපිකංඉච්ඡං පණිදහති 
[පදහති)ක.(]. ‘මාමංජණ්ඤූ’තිඉච්ඡති, ‘මාමං ජණ්ඤූ’තිසඞ්කප්පති, ‘මා
මං ජණ්ඤූ’ති වගාචං භාසති, ‘මා මං ජණ්ඤූ’ති කායයන පරක්කමති. යසො
තස්ස වගචීදුච්චරිතස්ස පටිච්ඡාදනයහතු…යප.… යසො තස්ස
මයනොදුච්චරිතස්ස පටිච්ඡාදනයහතු…යප.… ‘මා මං ජණ්ඤූ’ති කායයන
පරක්කමති. ඉදමස්සවගඩ්ඪයාවගදාමි. 

‘‘තයමනං යපසලා සබ්රහ්මචාරී එවගමාහංසුත – ‘අයණ්ච යසො ආයස්මා 
එවගංකාරීඑවගංසමාචායරො’ති.ඉදමස්සයචොදනායවගදාමි. 

‘‘තයමනං අරණ්ණ තං වගා රුක්ඛමූල තං වගා සුතණ්ණා ාර තං වගා
විප්පටිසාරසහ තා පාපකා අකුසලවිතක්කා සමුදාචරන්ති. ඉදමස්ස 
අනුචරියාය වගදාමි. 

‘‘ස යඛො යසො, භික්ඛයවග, දලිද්යදො අස්සයකො අනාළ්හියකො කායයන 
දුච්චරිතංචරිත්වගාවගාචායදුච්චරිතංචරිත්වගාමනසාදුච්චරිතංචරිත්වගාකායස්ස 
යභදාපරංමරණානිරයබන්ධයනවගාබජ්ෙතිතිරච්ඡානයයොනිබන්ධයනවගා.
නාහං, භික්ඛයවග, අණ්ණං එකබන්ධනම්පි සමනුපස්සාමි එවගංදාරුණං
එවගංකටුකං [එවගංදුක්ඛං )සයා. කං. ක.(] එවගංඅන්තරායකරං අනුත්තරස්ස 
යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය, යථයිදං, භික්ඛයවග, නිරයබන්ධනං වගා
තිරච්ඡානයයොනිබන්ධනං වගා’’ති. 

‘‘දාලිද්දියංදුක්ඛංයලොයක, ඉණාදානණ්චවුච්චති; 
දලිද්යදොඉණමාදාය, භුණ්ජමායනොවිහණ්ණති. 

‘‘තයතොඅනුචරන්තිනං, බන්ධනම්පිනි ච්ඡති; 
එතණ්හිබන්ධනංදුක්ඛං, කාමලාභාභිජප්පිනං. 

‘‘තයථවගඅරියවිනයය, සද්ධායස්සනවිජ්ජති; 
අහිරීයකො අයනොත්තප්පී, පාපකම්මවිනිබ්බයයො. 

‘‘කායදුච්චරිතංකත්වගා, වගචීදුච්චරිතානිච; 
මයනොදුච්චරිතංකත්වගා, ‘මාමංජණ්ඤූ’තිඉච්ඡති. 
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‘‘යසො සංසප්පති [සඞ්කප්පති (ක.(] කායයන, වගාචායඋදයචතසා; 
පාපකම්මංපවගඩ්යඪන්යතො, තත්ථතත්ථපුනප්පුනං. 

‘‘යසොපාපකම්යමොදුම්යමයධො, ජානංදුක්කටමත්තයනො; 
දලිද්යදොඉණමාදාය, භුණ්ජමායනොවිහණ්ණති. 

‘‘තයතො අනුචරන්තිනං, සඞ්කප්පාමානසා දුඛා; 
 ායම වගායදිවගාරණ්යණ, යස්ස විප්පටිසාරජා. 

‘‘යසොපාපකම්යමොදුම්යමයධො, ජානංදුක්කටමත්තයනො; 
යයොනිමණ්ණතරං න්ත්වගා, නිරයයවගාපිබජ්ෙති. 

‘‘එතණ්හිබන්ධනංදුක්ඛං, යම්හාධීයරොපමුච්චති; 
ධම්මලද්යධහියභොය හි, දදංචිත්තංපසාදයං. 

‘‘උභයත්ථකට් ායහො, සද්ධස්සඝරයමසියනො; 
දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුතඛායච; 
එවගයමතං හට්ඨානං, චාය ොපුණ්ණංපවගඩ්ඪති. 

‘‘තයථවගඅරියවිනයය, සද්ධායස්සපතිට්ඨිතා; 
හිරීමයනොචඔත්තප්පී, පණ්ණවගාසීලසංවුයතො. 

‘‘එයසොයඛොඅරියවිනයය, ‘සුතඛජීවී’තිවුච්චති; 
නිරාමිසංසුතඛංලද්ධා, උයපක්ඛංඅධිතිට්ඨති. 

‘‘පණ්චනීවගරයණහිත්වගා, නිච්චංආරද්ධවීරියයො; 
ොනානිඋපසම්පජ්ජ, එයකොදිනිපයකොසයතො. 

‘‘එවගංණත්වගායථාභූතං, සබ්බසංයයොජනක්ඛයය; 
සබ්බයසොඅනුපාදාය, සම්මාචිත්තංවිමුච්චති. 

‘‘තස්සසම්මාවිමුත්තස්ස, ණාණංයචයහොතිතාදියනො; 
‘අකුප්පායමවිමුත්ී ’ති, භවගසංයයොජනක්ඛයය. 

‘‘එතංයඛොපරමංණාණං, එතංසුතඛමනුත්තරං; 
අයසොකංවිරජංයඛමං, එතංආනණයමුත්තම’’න්ති.තතියං; 

4. මහාචුන්දසුතත්තං 

46. එවගං යමසුතතං –එකංසමයංආයස්මාමහාචුන්යදො යචීසුතවිහරති
සයංජාතියං [සහජාතියං)සී.පී.(, සණ්ජාතියං)සයා. කං.(]. තත්රයඛොආයස්මා
මහාචුන්යදො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො භික්ඛයවග’’ති. ‘‘ආවුයසො’’ති
යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො මහාචුන්දස්ස පච්චස්යසොසුතං. ආයස්මා
මහාචුන්යදොඑතදයවගොච– 
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‘‘ඉධාවුයසො, ධම්මයයො ාභික්ඛූොයීභික්ඛූඅපසායදන්ති–‘ඉයම පන
ොයියනොම්හා, ොයියනොම්හාති ොයන්ති පජ්ොයන්ති නිජ්ොයන්ති
අවගජ්ොයන්ති [අපජ්ොයන්ති)ම.නි.1.508)]. කිමියම [කිංහියම)සී.සයා.
කං.පී.(] ොයන්ති, කින්තියමොයන්ති, කථංඉයමොයන්ී ’ති? තත්ථ
ධම්මයයො ා ච භික්ඛූ නප්පසීදන්ති, ොයී ච භික්ඛූ නප්පසීදන්ති, න ච
බහුජනහිතාය පටිපන්නා යහොන්ති බහුජනසුතඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය 
හිතායසුතඛායයදවගමනුස්සානං. 

‘‘ඉධපනාවුයසො, ොයීභික්ඛූධම්මයයොය භික්ඛූඅපසායදන්ති– ‘ඉයම
පන ධම්මයයො ම්හා, ධම්මයයො ම්හාති උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා
විකිණ්ණවගාචා මුට්ඨස්සී අසම්පජානා අසමාහිතා විබ්භන්තචිත්තා
පාකතින්ද්රියා. කිමියම ධම්මයයො ා, කින්තියම ධම්මයයො ා, කථං ඉයම
ධම්මයයො ා’ති? තත්ථොයීචභික්ඛූ නප්පසීදන්ති, ධම්මයයො ාචභික්ඛූ
නප්පසීදන්ති, නචබහුජනහිතායපටිපන්නා යහොන්තිබහුජනසුතඛායබහුයනො
ජනස්සඅත්ථායහිතායසුතඛායයදවගමනුස්සානං. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, ධම්මයයො ා භික්ඛූ ධම්මයයො ානණ්යණවග භික්ඛූනං 
වගණ්ණං භාසන්ති, යනො ොයීනං භික්ඛූනං වගණ්ණං භාසන්ති. තත්ථ
ධම්මයයො ා ච භික්ඛූ නප්පසීදන්ති, ොයී ච භික්ඛූ නප්පසීදන්ති, න ච
බහුජනහිතාය පටිපන්නා යහොන්ති බහුජනසුතඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය
හිතාය සුතඛායයදවගමනුස්සානං. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, ොයී භික්ඛූ ොයීනණ්යණවග භික්ඛූනං වගණ්ණං 
භාසන්ති, යනොධම්මයයො ානංභික්ඛූනංවගණ්ණංභාසන්ති.තත්ථොයීච
භික්ඛූ නප්පසීදන්ති, ධම්මයයො ාචභික්ඛූනප්පසීදන්ති, නචබහුජනහිතාය
පටිපන්නා යහොන්ති බහුජනසුතඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුතඛාය 
යදවගමනුස්සානං. 

‘‘තස්මාතිහාවුයසො, එවගංසික්ඛිතබ්බං– ‘ධම්මයයො ාසමානාොයීනං
භික්ඛූනං වගණ්ණං භාසිස්සාමා’ති. එවගණ්හි යවගො, ආවුයසො, සික්ඛිතබ්බං. තං
කිස්සයහතු? අච්ඡරියායහයත, ආවුයසො, පු් ලාදුල්ලභා යලොකස්මිං, යය
අමතංධාතුංකායයනඵුසිත්වගාවිහරන්ති.තස්මාතිහාවුයසො, එවගං සික්ඛිතබ්බං
–‘ොයීසමානාධම්මයයො ානංභික්ඛූනංවගණ්ණංභාසිස්සාමා’ති.එවගණ්හි 
යවගො, ආවුයසො, සික්ඛිතබ්බං. තං කිස්ස යහතු? අච්ඡරියා යහයත, ආවුයසො, 
පු් ලා දුල්ලභා යලොකස්මිං යය  ම්භීරං අත්ථපදං පණ්ණාය අතිවිජ්ෙ
පස්සන්ී ’’ති. චතුත්ථං. 

5. පඨමසන්දිට්ඨිකසුතත්තං 

47. අථයඛොයමොළියසීවගයකො [යමොලියසීවගයකො )සී. පී.(, යමොළිසීවගයකො
)ක.(] පරිබ්බාජයකොයයනභ වගායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වගා එකමන්තං
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නිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයමොළියසීවගයකොපරිබ්බාජයකොභ වගන්තං
එතදයවගොච – ‘‘‘සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො’ති, භන්යත, 
වුච්චති. කිත්තාවගතා නු යඛො, භන්යත, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවගදිතබ්යබො 
විණ්ඤූහී’’ති? 

‘‘යතන හි, සීවගක, තණ්යණයවගත්ථපටිපුච්ඡාමි. යථායතඛයමයය තථා
නංබයාකයරයයාසි.තංකිංමණ්ණසි, සීවගක, සන්තංවගාඅජ්ෙත්තංයලොභං
‘අත්ථියමඅජ්ෙත්තංයලොයභො’තිපජානාසි, අසන්තංවගා අජ්ෙත්තංයලොභං
‘නත්ථි යම අජ්ෙත්තං යලොයභො’ති පජානාසී’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යං 
යඛො ත්වගං, සීවගක, සන්තං වගා අජ්ෙත්තං යලොභං ‘අත්ථි යම අජ්ෙත්තං
යලොයභො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං යලොභං ‘නත්ථි යම
අජ්ෙත්තං යලොයභො’ති පජානාසි – එවගම්පි යඛො, සීවගක, සන්දිට්ඨියකො
ධම්යමොයහොති…යප.…. 

‘‘තංකිංමණ්ණසි, සීවගක, සන්තංවගාඅජ්ෙත්තංයදොසං…යප.…සන්තං 
වගාඅජ්ෙත්තංයමොහං…යප.…සන්තංවගාඅජ්ෙත්තංයලොභධම්මං…යප.…
සන්තං වගා අජ්ෙත්තං යදොසධම්මං…යප.… සන්තං වගා අජ්ෙත්තං
යමොහධම්මං‘අත්ථියමඅජ්ෙත්තංයමොහධම්යමො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා
අජ්ෙත්තං යමොහධම්මං ‘නත්ථි යම අජ්ෙත්තං යමොහධම්යමො’ති
පජානාසී’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යං යඛො ත්වගං, සීවගක, සන්තං වගා
අජ්ෙත්තංයමොහධම්මං ‘අත්ථියමඅජ්ෙත්තංයමොහධම්යමො’තිපජානාසි, 
අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං යමොහධම්මං ‘නත්ථි යම අජ්ෙත්තං 
යමොහධම්යමො’තිපජානාසි–එවගංයඛො, සීවගක, සන්දිට්ඨියකොධම්යමොයහොති
අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො පච්චත්තං යවගදිතබ්යබො
විණ්ඤූහී’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.…උපාසකංමං, 
භන්යත, භ වගා ධායරතු අජ්ජත්ය  පාණුයපතං සරණං  ත’’න්ති.
පණ්චමං. 

6. දුතියසන්දිට්ඨිකසුතත්තං 

48. අථ යඛො අණ්ණතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො
බ්රාහ්මයණොභ වගන්තං එතදයවගොච–‘‘‘සන්දිට්ඨියකොධම්යමො, සන්දිට්ඨියකො
ධම්යමො’ති, යභො ය ොතම, වුච්චති. කිත්තාවගතා නු යඛො, යභො ය ොතම, 
සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො යහොති අකාලියකො එහිපස්සියකො ඔපයනයයියකො
පච්චත්තංයවගදිතබ්යබොවිණ්ඤූහී’’ති? 
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‘‘යතනහි, බ්රාහ්මණ, තණ්යණයවගත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි.යථායත ඛයමයය
තථානංබයාකයරයයාසි.තංකිංමණ්ණසි, බ්රාහ්මණ, සන්තංවගාඅජ්ෙත්තං 
රා ං ‘අත්ථි යම අජ්ෙත්තං රාය ො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං
රා ං ‘නත්ථි යම අජ්ෙත්තං රාය ො’ති පජානාසී’’ති? ‘‘එවගං, යභො’’. ‘‘යං
යඛො ත්වගං, බ්රාහ්මණ, සන්තං වගා අජ්ෙත්තං රා ං ‘අත්ථි යම අජ්ෙත්තං
රාය ො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං රා ං ‘නත්ථි යම අජ්ෙත්තං
රාය ො’ති පජානාසි – එවගම්පි යඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමො
යහොති…යප.…. 

‘‘තං කිං මණ්ණසි, බ්රාහ්මණ, සන්තං වගා අජ්ෙත්තං යදොසං…යප.… 
සන්තං වගා අජ්ෙත්තං යමොහං…යප.… සන්තං වගා අජ්ෙත්තං
කායසන්යදොසං…යප.… සන්තං වගා අජ්ෙත්තං වගචීසන්යදොසං…යප.…
සන්තං වගා අජ්ෙත්තං මයනොසන්යදොසං ‘අත්ථි යම අජ්ෙත්තං
මයනොසන්යදොයසො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං මයනොසන්යදොසං
‘නත්ථියම අජ්ෙත්තංමයනොසන්යදොයසො’ති පජානාසී’’ති? ‘‘එවගං, යභො’’.
‘‘යං යඛො ත්වගං, බ්රාහ්මණ, සන්තං වගා අජ්ෙත්තං මයනොසන්යදොසං ‘අත්ථි 
යම අජ්ෙත්තං මයනොසන්යදොයසො’ති පජානාසි, අසන්තං වගා අජ්ෙත්තං
මයනොසන්යදොසං ‘නත්ථියම අජ්ෙත්තං මයනොසන්යදොයසො’ති පජානාසි –
එවගංයඛො, බ්රාහ්මණ, සන්දිට්ඨියකො ධම්යමොයහොතිඅකාලියකොඑහිපස්සියකො
ඔපයනයයියකොපච්චත්තංයවගදිතබ්යබො විණ්ඤූහී’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවගං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජත්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති. ඡට්ඨං. 

7. යඛමසුතත්තං 

49. එකංසමයංභ වගාසාවගත්ථියංවිහරතියජතවගයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාචයඛයමොආයස්මාචසුතමයනො
සාවගත්ථියංවිහරන්ති අන්ධවගනස්මිං.අථයඛොආයස්මාචයඛයමොආයස්මාච
සුතමයනො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං
අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදිංසුත. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
යඛයමොභ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවගො වුසිතවගාකතකරණීයයො 
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවගසංයයොජයනො සම්මදණ්ණා
විමුත්යතො තස්ස න එවගං යහොති – ‘අත්ථි යම යසයයයොති වගා අත්ථි යම
සදියසොති වගා අත්ථි යම හීයනොති වගා’’’ති. ඉදමයවගොචායස්මා යඛයමො.
සමනුණ්යණොසත්ථාඅයහොසි.අථයඛොආයස්මායඛයමො‘‘සමනුණ්යණොයම 
සත්ථා’’ති උට්ඨායාසනා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා පදක්ඛිණං කත්වගා
පක්කාමි. 
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අථ යඛො ආයස්මා සුතමයනො අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත යඛයම
භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවගො
වුසිතවගා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො
පරික්ඛීණභවගසංයයොජයනො සම්මදණ්ණා විමුත්යතො තස්ස න එවගං යහොති – 
‘නත්ථි යම යසයයයොති වගා නත්ථි යම සදියසොති වගා නත්ථි යම හීයනොති
වගා’’’ති. ඉදමයවගොචායස්මාසුතමයනො.සමනුණ්යණොසත්ථා අයහොසි.අථ යඛො
ආයස්මා සුතමයනො ‘‘සමනුණ්යණො යම සත්ථා’’ති උට්ඨායාසනා භ වගන්තං 
අභිවගායදත්වගාපදක්ඛිණංකත්වගාපක්කාමි. 

අථයඛොභ වගාඅචිරපක්කන්යතසුතආයස්මන්යතචයඛයමආයස්මන්යත
ච සුතමයනභික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘එවගං යඛො, භික්ඛයවග, කුලපුත්තා අණ්ණං
බයාකයරොන්ති. අත්යථො ච වුත්යතො අත්තා ච අනුපනීයතො. අථ ච පන
ඉයධකච්යච යමොඝපුරිසා හසමානකා [හසමානකං )ක.( මහාවග. 245] 
මණ්යණඅණ්ණං බයාකයරොන්ති.යතපච්ඡාවිඝාතංආපජ්ජන්ී ’’ති. 

‘‘නඋස්යසසුතන ඔයමසුත, සමත්යත යනොපනීයයර [යනොපනියයයර
)සයා.පී.ක.(]; 
ඛීණා ජාති වුසිතං බ්රහ්මචරියං, චරන්ති සංයයොජනවිප්පමුත්තා’’ති.
සත්තමං; 

8. ඉන්ද්රියසංවගරසුතත්තං 

50. [අ. නි. 5.24, 168; 2.7.65] ‘‘ඉන්ද්රියසංවගයර, භික්ඛයවග, අසති
ඉන්ද්රියසංවගරවිපන්නස්ස හතූපනිසංයහොතිසීලං; සීයලඅසතිසීලවිපන්නස්ස
හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතණාණදස්සනං; 
යථාභූතණාණදස්සයන අසති යථාභූතණාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති විමුත්තිණාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයවග, රුක්යඛො
සාඛාපලාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි න
පාරිපූරිං ච්ඡති, යඵ්ගුපිනපාරිපූරිං  ච්ඡති, සායරොපිනපාරිපූරිං ච්ඡති.
එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඉන්ද්රියසංවගයර අසති ඉන්ද්රියසංවගරවිපන්නස්ස
හතූපනිසංයහොතිසීලං…යප.…විමුත්තිණාණදස්සනං. 

‘‘ඉන්ද්රියසංවගයර, භික්ඛයවග, සති ඉන්ද්රියසංවගරසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති සීලං; සීයල සති සීලසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි සති
සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති යථාභූතණාණදස්සනං; 
යථාභූතණාණදස්සයන සති යථාභූතණාණදස්සනසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්යනො යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති
නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්සඋපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිණාණදස්සනං.
යසයයථාපි, භික්ඛයවග, රුක්යඛො සාඛාපලාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි
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පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, යඵ්ගුපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, 
සායරොපි පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවගයමවගං යඛො, භික්ඛයවග, ඉන්ද්රියසංවගයර සති
ඉන්ද්රියසංවගරසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සීලං…යප.… 
විමුත්තිණාණදස්සන’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. ආනන්දසුතත්තං 

51. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයනායස්මා සාරිපුත්යතො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාආයස්මතා සාරිපුත්යතනසද්ධිංසම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යදොආයස්මන්තංසාරිපුත්තංඑතදයවගොච – 

‘‘කිත්තාවගතානුයඛො, ආවුයසොසාරිපුත්ත, භික්ඛුඅස්සුතතණ්යචවග ධම්මං
සුතණාති, සුතතාචස්සධම්මානසම්යමොසං ච්ඡන්ති, යයචස්සධම්මාපුබ්යබ 
යචතසාසම්ඵුට්ඨපුබ්බායතචසමුදාචරන්ති, අවිණ්ණාතණ්චවිජානාී’’ති? 
‘‘ආයස්මා යඛො ආනන්යදො බහුස්සුතයතො. පටිභාතු ආයස්මන්තංයයවග
ආනන්ද’’න්ති.‘‘යතනහාවුයසො සාරිපුත්ත, සුතණාහි, සාධුකංමනසිකයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවගමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො ආයස්මයතො
ආනන්දස්සපච්චස්යසොසි.ආයස්මා ආනන්යදොඑතදයවගොච– 

‘‘ඉධාවුයසො සාරිපුත්ත, භික්ඛු ධම්මං පරියාපුණාති –සුතත්තං  ය යයං

යවගයයාකරණං ාථංඋදානංඉතිවුත්තකංජාතකංඅබ්භුතධම්මංයවගදල්ලං.

යසො යථාසුතතංයථාපරියත්තංධම්මංවිත්ථායරනපයරසංයදයසති, යථාසුතතං

යථාපරියත්තංධම්මං විත්ථායරනපයරසංවගායචති, යථාසුතතංයථාපරියත්තං

ධම්මං විත්ථායරන සජ්ොයං කයරොති, යථාසුතතං යථාපරියත්තං ධම්මං

යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති මනසානුයපක්ඛති. යස්මිං ආවගායස

යථරා භික්ඛූ විහරන්ති බහුස්සුතතා ආ තා මා ධම්මධරා විනයධරා 

මාතිකාධරා තස්මිං ආවගායස වගස්සං උයපති  .යත කායලන කාලං

උපසඞ්කමිත්වගා පරිපුච්ඡති  පරිපණ්හති –‘ඉදං , භන්යත, කථං; ඉමස්ස

ක්වගත්යථො ’ති ? යත තස්ස ආයස්මයතො අවිවගටණ්යචවග විවගරන්ති, 

අනුත්තානීකතණ්චඋත්තානීකයරොන්ති, අයනකවිහියතසුතච කඞ්ඛාඨානියයසුත

ධම්යමසුත කඞ්ඛං පටිවියනොයදන්ති  .එත්තාවගතා යඛො , ආවුයසො සාරිපුත්ත, 

භික්ඛු අස්සුතතණ්යචවග ධම්මං සුතණාති, සුතතා චස්ස ධම්මා න සම්යමොසං

 ච්ඡන්ති, යය චස්ස ධම්මා පුබ්යබ යචතසා සම්ඵුට්ඨපුබ්බා යත ච

සමුදාචරන්ති, අවිණ්ණාතණ්චවිජානාී ’’ති.  

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසො, අබ්භුතං, ආවුයසො, යාවග සුතභාසිතං චිදං ආයස්මතා

ආනන්යදන  .ඉයමහි ච මයං ඡහි ධම්යමහි සමන්නා තං ආයස්මන්තං  

ආනන්දං ධායරම  .ආයස්මා හි ආනන්යදො ධම්මං පරියාපුණාති– සුතත්තං

ය යයං යවගයයාකරණං  ාථං උදානං ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං

යවගදල්ලං. ආයස්මාආනන්යදොයථාසුතතංයථාපරියත්තං ධම්මංවිත්ථායරන



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

60 

පටුන 

පයරසං යදයසති, ආයස්මා ආනන්යදො යථාසුතතං යථාපරියත්තං ධම්මං

විත්ථායරන පයරසං වගායචති, ආයස්මාආනන්යදො යථාසුතතං යථාපරියත්තං

ධම්මං විත්ථායරන සජ්ොයං කයරොති, ආයස්මා ආනන්යදො යථාසුතතං 

යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති

මනසානුයපක්ඛති  .ආයස්මා  ආනන්යදො යස්මිං ආවගායස යථරා භික්ඛූ

විහරන්ති බහුස්සුතතා ආ තා මා ධම්මධරා විනයධරා මාතිකාධරා තස්මිං

ආවගායස වගස්සං උයපති  .යත ආයස්මා ආනන්යදො කායලන කාලං 

උපසඞ්කමිත්වගා පරිපුච්ඡති පරිපණ්හති –‘ඉදං , භන්යත, කථං; ඉමස්ස

ක්වගත්යථො ’ති ? යත ආයස්මයතො ආනන්දස්ස අවිවගටණ්යචවග විවගරන්ති, 

අනුත්තානීකතණ්චඋත්තානීකයරොන්ති, අයනකවිහියතසුතචකඞ්ඛාඨානියයසුත

ධම්යමසුතකඞ්ඛංපටිවියනොයදන්ී ’’ති.නවග මං. 

10. ඛත්තියසුතත්තං 

52. අථයඛොජාණුස්යසොණි [ජාණුයසොණි (ක.(] බ්රාහ්මයණොයයනභ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වගාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛො
ජාණුස්යසොණිබ්රාහ්මයණොභ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘ඛත්තියා, යභො ය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, කිංඅධිට්ඨානා, 
කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘ඛත්තියා යඛො, බ්රාහ්මණ, 
යභො ාධිප්පායා පණ්ඤූපවිචාරා බලාධිට්ඨානා පථවීභිනියවගසා 
ඉස්සරියපරියයොසානා’’ති. 

‘‘බ්රාහ්මණා පන, යභො ය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, 
කිංඅධිට්ඨානා, කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘බ්රාහ්මණා යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යභො ාධිප්පායා පණ්ඤූපවිචාරාමන්තාධිට්ඨානායණ්ණාභිනියවගසා 
බ්රහ්මයලොකපරියයොසානා’’ති. 

‘‘ හපතිකා පන, යභො ය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, 
කිංඅධිට්ඨානා, කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘ හපතිකා යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යභො ාධිප්පායා පණ්ඤූපවිචාරා සිප්පාධිට්ඨානා
කම්මන්තාභිනියවගසා නිට්ඨිතකම්මන්තපරියයොසානා’’ති. 

‘‘ඉත්ථී පන, යභොය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, කිංඅධිට්ඨානා, 
කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘ඉත්ථීයඛො, බ්රාහ්මණ, පුරිසාධිප්පායා
අලඞ්කාරූපවිචාරා පුත්තාධිට්ඨානා අසපීභිනියවගසා 
ඉස්සරියපරියයොසානා’’ති. 

‘‘යචොරාපන, යභොය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, කිංඅධිට්ඨානා, 
කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘යචොරා යඛො, බ්රාහ්මණ, 
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ආදානාධිප්පායා  හනූපවිචාරා සත්ථාධිට්ඨානා අන්ධකාරාභිනියවගසා
අදස්සනපරියයොසානා’’ති. 

‘‘සමණාපන, යභොය ොතම, කිංඅධිප්පායා, කිංඋපවිචාරා, කිංඅධිට්ඨානා, 
කිංඅභිනියවගසා, කිංපරියයොසානා’’ති? ‘‘සමණා යඛො, බ්රාහ්මණ, 
ඛන්තියසොරච්චාධිප්පායා පණ්ඤූපවිචාරා සීලාධිට්ඨානා
ආකිණ්චණ්ණාභිනියවගසා [අකිණ්චනාභිනියවගසා )සයා. ක.(] 
නිබ්බානපරියයොසානා’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, යභො ය ොතම, අබ්භුතං, යභො ය ොතම! ඛත්තියානම්පි භවගං 
ය ොතයමො ජානාති අධිප්පායණ්ච උපවිචාරණ්ච අධිට්ඨානණ්ච
අභිනියවගසණ්ච පරියයොසානණ්ච. බ්රාහ්මණානම්පි භවගං ය ොතයමො
ජානාති…යප.…  හපීනම්පි භවගං ය ොතයමො ජානාති…ඉත්ථීනම්පි භවගං
ය ොතයමොජානාති…යචොරානම්පිභවගංය ොතයමොජානාති … සමණානම්පි
භවගං ය ොතයමො ජානාති අධිප්පායණ්ච උපවිචාරණ්ච අධිට්ඨානණ්ච
අභිනියවගසණ්ච පරියයොසානණ්ච. අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවගං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජත්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.දසමං. 

11. අප්පමාදසුතත්තං 

53. අථ යඛො අණ්ණතයරො බ්රාහ්මයණො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො 
බ්රාහ්මයණොභ වගන්තංඑතදයවගොච– 

‘‘අත්ථිනුයඛො, යභොය ොතම, එයකොධම්යමොභාවියතොබහුලීකයතොයයො
උයභො අත්යථ සමධි් ය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකණ්යචවග අත්ථං, යයො ච
අත්යථො සම්පරායියකො’’ති? ‘‘අත්ථියඛො, බ්රාහ්මණ, එයකොධම්යමොභාවියතො 
බහුලීකයතොයයොඋයභොඅත්යථසමධි් ය්හතිට්ඨති–දිට්ඨධම්මිකණ්යචවග
අත්ථං, යයොච අත්යථොසම්පරායියකො’’ති. 

‘‘කතයමොපන, යභොය ොතම, එයකොධම්යමොභාවියතොබහුලීකයතොයයො
උයභො අත්යථ සමධි් ය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකණ්යචවග අත්ථං, යයො ච
අත්යථො සම්පරායියකො’’ති? ‘‘අප්පමායදො යඛො, බ්රාහ්මණ, එයකො ධම්යමො
භාවියතො බහුලීකයතො උයභො අත්යථ සමධි් ය්හ තිට්ඨති –
දිට්ඨධම්මිකණ්යචවගඅත්ථං, යයොචඅත්යථොසම්පරායියකො’’. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, යානිකානිචිජඞ් ලානං [ජඞ් මානං)සී.පී.(අ.
නි. 10.15; ම. නි. 1.300] පාණානං පදජාතානි, සබ්බානි තානි හත්ථිපයද
සයමොධානං  ච්ඡන්ති; හත්ථිපදං යතසං අ් මක්ඛායති, යදිදං
මහන්තත්යතන. එවගයමවගං යඛො, බ්රාහ්මණ, අප්පමායදො එයකො ධම්යමො 
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භාවියතො බහුලීකයතො උයභො අත්යථ සමධි් ය්හ තිට්ඨති – 
දිට්ඨධම්මිකණ්යචවගඅත්ථං, යයොචඅත්යථොසම්පරායියකො. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, කූටා ාරස්සයාකාචිය ොපානසියයොසබ්බා තා
කූටඞ් මා කූටනින්නා කූටසයමොසරණා, කූටං තාසං අ් මක්ඛායති; 
එවගයමවගංයඛො, බ්රාහ්මණ …යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, පබ්බජලායයකො පබ්බජං [බබ්බජලායයකො
බබ්බජං)සී.පී.(] ලායිත්වගාඅ්ය  යහත්වගා ඔධුනාතිනිධුනාතිනිච්ඡායදති; 
එවගයමවගංයඛො, බ්රාහ්මණ…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, අම්බපිණ්ඩියා වගණ්ටච්ඡින්නාය යානි කානිචි
අම්බානිවගණ්ටූපනිබන්ධනානිසබ්බානිතානිතදන්වගයානිභවගන්ති; එවගයමවගං
යඛො, බ්රාහ්මණ…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, යය යකචි ඛුද්දරාජායනො [කුඩ්ඩරාජායනො )සී.
සයා. අට්ඨ.(, කුද්දරාජායනො )පී.( අ. නි. 10.15] සබ්යබයත රණ්යණො
චක්කවගත්තිස්ස අනුයන්තා [අනුයුත්තා )සී. සයා. කං. පී.(] භවගන්ති, රාජා
යතසං චක්කවගත්ී අ් මක්ඛායති; එවගයමවගංයඛො, බ්රාහ්මණ…යප.…. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, යාකාචි තාරකරූපානංපභාසබ්බාතාචන්දස්ස
පභාය කලං නා්ඝන්ති යසොළසිං, චන්දප්පභා තාසං අ් මක්ඛායති.
එවගයමවගංයඛො, බ්රාහ්මණ, අප්පමායදොඑයකො ධම්යමො භාවියතොබහුලීකයතො
උයභො අත්යථ සමධි් ය්හ තිට්ඨති – දිට්ඨධම්මිකණ්යචවග අත්ථං යයො ච
අත්යථොසම්පරායියකො. 

‘‘අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, එයකො ධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො උයභො
අත්යථ සමධි් ය්හතිට්ඨති–දිට්ඨධම්මිකණ්යචවගඅත්ථං, යයොචඅත්යථො 
සම්පරායියකො’’ති. 

‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවගං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජත්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.එකාදසමං. 

12. ධම්මිකසුතත්තං 

54. එකං සමයංභ වගා රාජ යහවිහරතිගිජ්ෙකූයටපබ්බයත. යතන
යඛො පන සමයයන ආයස්මා ධම්මියකො ජාතිභූමියං ආවගාසියකො යහොති
සබ්බයසො ජාතිභූමියං සත්තසුත ආවගායසසුත. තත්ර සුතදං ආයස්මා ධම්මියකො 
ආ න්තුයකභික්ඛූඅක්යකොසතිපරිභාසතිවිහිංසතිවිතුදතියරොයසතිවගාචාය.
යත ච ආ න්තුකා භික්ඛූ ආයස්මතා ධම්මියකන අක්යකොසියමානා
පරිභාසියමානා වියහසියමානා විතුදියමානා යරොසියමානා වගාචාය
පක්කමන්ති, නසණ්ඨන්ති [න සණ්ඨහන්ති)සී.(], රිණ්චන්තිආවගාසං. 
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පටුන 

අථ යඛො ජාතිභූමකානං [ජාතිභූමිකානං )සයා. පී. ක.(] උපාසකානං
එතදයහොසි – ‘‘මයං යඛො භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා 
චීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. අථ ච පන
ආ න්තුකාභික්ඛූ පක්කමන්ති, නසණ්ඨන්ති, රිණ්චන්තිආවගාසං.යකොනු
යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන ආ න්තුකා භික්ඛූ පක්කමන්ති, න
සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති ආවගාස’’න්ති? අථ යඛො ජාතිභූමකානං උපාසකානං
එතදයහොසි–‘‘අයංයඛොආයස්මාධම්මියකොආ න්තුයකභික්ඛූ අක්යකොසති
පරිභාසති විහිංසති විතුදති යරොයසති වගාචාය. යත ච ආ න්තුකා භික්ඛූ 
ආයස්මතා ධම්මියකන අක්යකොසියමානා පරිභාසියමානා වියහසියමානා
විතුදියමානා යරොසියමානා වගාචාය පක්කමන්ති, න සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති
ආවගාසං.යංනූන මයංආයස්මන්තංධම්මිකංපබ්බායජයයාමා’’ති. 

අථ යඛො ජාතිභූමකා උපාසකා යයන ආයස්මා ධම්මියකො
යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා ආයස්මන්තං ධම්මිකං එතදයවගොචුං – 
‘‘පක්කමතු, භන්යත, ආයස්මා ධම්මියකො ඉමම්හා ආවගාසා; අලං යත ඉධ
වගායසනා’’ති.අථ යඛොආයස්මාධම්මියකොතම්හාආවගාසාඅණ්ණංආවගාසං
අ මාසි. තත්රපි සුතදං ආයස්මා ධම්මියකො ආ න්තුයක භික්ඛූ අක්යකොසති
පරිභාසති විහිංසති විතුදති යරොයසති වගාචාය. යත ච ආ න්තුකා භික්ඛූ
ආයස්මතා ධම්මියකන අක්යකොසියමානා පරිභාසියමානා වියහසියමානා
විතුදියමානා යරොසියමානා වගාචාය පක්කමන්ති, න සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති 
ආවගාසං. 

අථ යඛො ජාතිභූමකානං උපාසකානං එතදයහොසි – ‘‘මයං යඛො
භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා
චීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. අථ ච පන 
ආ න්තුකාභික්ඛූපක්කමන්ති, නසණ්ඨන්ති, රිණ්චන්තිආවගාසං.යකොනු
යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන ආ න්තුකා භික්ඛූ පක්කමන්ති, න
සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති ආවගාස’’න්ති? අථ යඛො ජාතිභූමකානං උපාසකානං
එතදයහොසි–‘‘අයංයඛොආයස්මාධම්මියකො ආ න්තුයකභික්ඛූඅක්යකොසති
පරිභාසති විහිංසති විතුදති යරොයසති වගාචාය. යත ච ආ න්තුකා භික්ඛූ
ආයස්මතා ධම්මියකන අක්යකොසියමානා පරිභාසියමානා වියහසියමානා 
විතුදියමානා යරොසියමානා වගාචාය පක්කමන්ති, න සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති
ආවගාසං.යංනූන මයංආයස්මන්තංධම්මිකංපබ්බායජයයාමා’’ති. 

අථ යඛො ජාතිභූමකා උපාසකා යයනායස්මා ධම්මියකො
යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා ආයස්මන්තං ධම්මිකං එතදයවගොචුං –
‘‘පක්කමතු, භන්යත, ආයස්මා ධම්මියකොඉමම්හාපිආවගාසා; අලංයතඉධ
වගායසනා’’ති.අථයඛොආයස්මාධම්මියකොතම්හාපි ආවගාසාඅණ්ණංආවගාසං
අ මාසි. තත්රපි සුතදං ආයස්මා ධම්මියකො ආ න්තුයක භික්ඛූ අක්යකොසති
පරිභාසති විහිංසති විතුදති යරොයසති වගාචාය. යත ච ආ න්තුකා භික්ඛූ
ආයස්මතා ධම්මියකන අක්යකොසියමානා පරිභාසියමානා වියහසියමානා 
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විතුදියමානා යරොසියමානා වගාචාය පක්කමන්ති, න සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති
ආවගාසං. 

අථ යඛො ජාතිභූමකානං උපාසකානං එතදයහොසි – ‘‘මයං යඛො
භික්ඛුසඞ්ඝං පච්චුපට්ඨිතා 
චීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන. අථ ච පන
ආ න්තුකාභික්ඛූ පක්කමන්ති, නසණ්ඨන්ති, රිණ්චන්තිආවගාසං.යකොනු
යඛො යහතු යකො පච්චයයො යයන ආ න්තුකා භික්ඛූ පක්කමන්ති, න
සණ්ඨන්ති, රිණ්චන්ති ආවගාස’’න්ති? අථ යඛො ජාතිභූමකානං උපාසකානං
එතදයහොසි – ‘‘අයං යඛො ආයස්මා ධම්මියකො ආ න්තුයක භික්ඛූ
අක්යකොසති…යප.…. යංනූන මයං ආයස්මන්තං ධම්මිකං පබ්බායජයයාම
සබ්බයසොජාතිභූමියංසත්තහිආවගායසහී’’ති.අථයඛොජාතිභූමකා උපාසකා
යයනායස්මා ධම්මියකො යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා ආයස්මන්තං
ධම්මිකං එතදයවගොචුං–‘‘පක්කමතු, භන්යත, ආයස්මාධම්මියකොසබ්බයසො
ජාතිභූමියං සත්තහි ආවගායසහී’’ති. අථ යඛො ආයස්මයතො ධම්මිකස්ස
එතදයහොසි – ‘‘පබ්බාජියතො යඛොම්හි ජාතිභූමයකහි උපාසයකහි සබ්බයසො
ජාතිභූමියං සත්තහි ආවගායසහි. කහං නු යඛො දානි  ච්ඡාමී’’ති? අථ යඛො
ආයස්මයතො ධම්මිකස්ස එතදයහොසි – ‘‘යංනූනාහං යයන භ වගා 
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ධම්මියකො පත්තචීවගරමාදාය යයන රාජ හං යතන
පක්කාමි. අනුපුබ්යබනයයනරාජ හංගිජ්ෙකූයටොපබ්බයතොයයනභ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තංඅභිවගායදත්වගාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංධම්මිකංභ වගාඑතදයවගොච–‘‘හන්ද
කුයතො නු ත්වගං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, ආ ච්ඡසී’’ති? ‘‘පබ්බාජියතො අහං, 
භන්යත, ජාතිභූමයකහි උපාසයකහි සබ්බයසො ජාතිභූමියං සත්තහි
ආවගායසහී’’ති. ‘‘අලං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, කිං යත ඉමිනා, යං තං තයතො
තයතො පබ්බායජන්ති, යසොත්වගංතයතොතයතොපබ්බාජියතොමයමවගසන්තියක
ආ ච්ඡසි’’. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, සාමුද්දිකා වගාණිජා ීරදස්සිං සකුණං
 යහත්වගා නාවගාය සමුද්දං අජ්යෙො ාහන්ති. යත අීරදක්ඛිණියා 
[අීරදස්සනියා )සයා.(, අීරදස්සියා )ක.(] නාවගාය ීරදස්සිං සකුණං
මුණ්චන්ති. යසො  ච්ඡයතවග පුරත්ථිමං දිසං,  ච්ඡති පච්ඡිමං දිසං,  ච්ඡති 
උත්තරංදිසං,  ච්ඡතිදක්ඛිණංදිසං,  ච්ඡතිඋද්ධං,  ච්ඡතිඅනුදිසං.සයච
යසො සමන්තාීරං පස්සති, තථා තයකොවග [තථා යතො )ක.( දී.නි. 1.497 
පස්සිතබ්බං] යහොති.සයචපනයසොසමන්තා ීරංනපස්සති තයමවගනාවගං
පච්චා ච්ඡති. එවගයමවගං යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, යං තං තයතො තයතො 
පබ්බායජන්ති යසො ත්වගං තයතො තයතො පබ්බාජියතො මයමවග සන්තියක
ආ ච්ඡසි. 
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‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, රණ්යණො යකොරබයස්ස සුතප්පතිට්යඨො
නාම නියරොධරාජා අයහොසි පණ්චසායඛො සීතච්ඡායයො මයනොරයමො. 
සුතප්පතිට්ඨස්ස යඛො පන, බ්රාහ්මණ ධම්මික, නියරොධරාජස්ස
ද්වගාදසයයොජනානි අභිනියවගයසො අයහොසි, පණ්ච යයොජනානි
මූලසන්තානකානං. සුතප්පතිට්ඨස්ස යඛො පන, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
නියරොධරාජස්ස තාවග මහන්තානි ඵලානි අයහසුතං; යසයයථාපි නාම
ආළ්හකථාලිකා. එවගමස්ස සාදූනි ඵලානි අයහසුතං; යසයයථාපි නාම ඛුද්දං
මධුංඅයනලකං.සුතප්පතිට්ඨස්සයඛොපන, බ්රාහ්මණධම්මික, නියරොධරාජස්ස
එකංඛන්ධංරාජාපරිභුණ්ජතිසද්ධිංඉත්ථා ායරන, එකංඛන්ධං බලකායයො
පරිභුණ්ජති, එකං ඛන්ධං යන මජානපදා පරිභුණ්ජන්ති, එකං ඛන්ධං 
සමණබ්රාහ්මණාපරිභුණ්ජන්ති, එකංඛන්ධං මි ා [මි පක්ඛියනො (සී.සයා.
පී.(] පරිභුණ්ජන්ති. සුතප්පතිට්ඨස්ස යඛො පන, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
නියරොධරාජස්ස න යකොචි ඵලානි රක්ඛති, න ච සුතදං [න ච පුන )ක.(] 
අණ්ණමණ්ණස්සඵලානිහිංසන්ති. 

‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, අණ්ණතයරො පුරියසො සුතප්පතිට්ඨස්ස 
නියරොධරාජස්සයාවගදත්ථංඵලානිභක්ඛිත්වගාසාඛංභණ්ජිත්වගාපක්කාමි.අථ
යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, සුතප්පතිට්යඨ නියරොධරායජ අධිවගත්ථාය යදවගතාය
එතදයහොසි– ‘අච්ඡරියංවගත, යභො, අබ්භුතංවගත, යභො!යාවගපායපොමනුස්යසො 
[යාවග පාපමනුස්යසො )සයා.(, යාවගතා පාපමනුස්යසො )ක.(], යත්ර හි නාම 
සුතප්පතිට්ඨස්ස නියරොධරාජස්ස යාවගදත්ථං ඵලානි භක්ඛිත්වගා සාඛං
භණ්ජිත්වගා පක්කමිස්සති, යංනූනසුතප්පතිට්යඨොනියරොධරාජාආයතිංඵලංන
දයදයයා’ති.අථයඛො, බ්රාහ්මණධම්මික, සුතප්පතිට්යඨොනියරොධරාජාආයතිං
ඵලංනඅදාසි. 

‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, රාජා යකොරයබයො යයන සක්යකො
යදවගානමින්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා සක්කං යදවගානමින්දං
එතදයවගොච – ‘ය්යඝ, මාරිස, ජායනයයාසිසුතප්පතිට්යඨොනියරොධරාජාඵලං
නයදී’ති? අථයඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, සක්යකොයදවගානමින්යදොතථාරූපං 
ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි [අභිසඞ්ඛායරසි )සයා. ක.(], යථා භුසා
වගාතවුට්ඨි ආ න්ත්වගා සුතප්පතිට්ඨං නියරොධරාජං පවගත්යතසි [පායතසි )සී.
පී.(] උම්මූලමකාසි.අථ යඛො, බ්රාහ්මණධම්මික, සුතප්පතිට්යඨනියරොධරායජ
අධිවගත්ථායදවගතාදුක්ඛී දුම්මනාඅස්සුතමුඛීරුදමානාඑකමන්තංඅට්ඨාසි. 

‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, සක්යකො යදවගානමින්යදො යයන 
සුතප්පතිට්යඨ නියරොධරායජ අධිවගත්ථා යදවගතා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා සුතප්පතිට්යඨනියරොධරායජඅධිවගත්ථංයදවගතංඑතදයවගොච –
‘කිංනුත්වගං, යදවගයත, දුක්ඛීදුම්මනාඅස්සුතමුඛීරුදමානාඑකමන්තංඨිතා’ති? 
‘තථා හි පන යම, මාරිස, භුසා වගාතවුට්ඨි ආ න්ත්වගා භවගනං පවගත්යතසි
උම්මූලමකාසී’ති. ‘අපි නු ත්වගං, යදවගයත, රුක්ඛධම්යම ඨිතාය භුසා
වගාතවුට්ඨි ආ න්ත්වගා භවගනං පවගත්යතසි උම්මූලමකාසී’ති? ‘කථං පන, 
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මාරිස, රුක්යඛො රුක්ඛධම්යම ඨියතො යහොී’ති? ‘ඉධ, යදවගයත, රුක්ඛස්ස
මූලං මූලත්ථිකා හරන්ති, තචං තචත්ථිකා හරන්ති, පත්තං පත්තත්ථිකා
හරන්ති, පුප්ඵං පුප්ඵත්ථිකාහරන්ති, ඵලං ඵලත්ථිකාහරන්ති.නච යතන
යදවගතායඅනත්තමනතාවගාඅනභිනන්දි [අනභිරද්ධි)සී.(] වගාකරණීයා.එවගං
යඛො, යදවගයත, රුක්යඛොරුක්ඛධම්යමඨියතොයහොී’ති. ‘අට්ඨිතායයවගයඛො
යම, මාරිස, රුක්ඛධම්යම භුසා වගාතවුට්ඨි ආ න්ත්වගා භවගනං පවගත්යතසි
උම්මූලමකාසී’ති. ‘සයච යඛො ත්වගං, යදවගයත, රුක්ඛධම්යම තිට්යඨයයාසි, 
සියා [සියාපි (සී.පී.(] යතභවගනංයථාපුයර’ති? ‘ඨස්සාමහං, [තිට්යඨයයාමහං
)සයා.(] මාරිස, රුක්ඛධම්යම, යහොතුයමභවගනං යථාපුයර’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, සක්යකො යදවගානමින්යදො තථාරූපං 
ඉද්ධාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛාසි [අභිසඞ්ඛාරි )සයා. ක.(], යථා භුසා වගාතවුට්ඨි
ආ න්ත්වගාසුතප්පතිට්ඨංනියරොධරාජංඋස්සායපසි, සච්ඡවීනි මූලානිඅයහසුතං.
එවගයමවගංයඛො, බ්රාහ්මණධම්මික, අපිනුතංසමණධම්යමඨිතංජාතිභූමකා 
උපාසකාපබ්බායජසුතංසබ්බයසොජාතිභූමියංසත්තහිආවගායසහී’’ති? ‘‘කථං
පන, භන්යත, සමයණො සමණධම්යම ඨියතො යහොී’’ති? ‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ
ධම්මික, සමයණො අක්යකොසන්තං න පච්චක්යකොසති, යරොසන්තං න
පටියරොසති, භණ්ඩන්තං න පටිභණ්ඩති. එවගං යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
සමයණො සමණධම්යම ඨියතො යහොී’’ති. ‘‘අට්ඨිතංයයවග මං, භන්යත, 
සමණධම්යම ජාතිභූමකා උපාසකා පබ්බායජසුතං සබ්බයසො ජාතිභූමියං
සත්තහිආවගායසහී’’ති. 

[අ.නි. 7.66; 7.73] ‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණධම්මික, සුතයනත්යතොනාම
සත්ථා අයහොසි තිත්ථකයරො කායමසුත වීතරාය ො. සුතයනත්තස්ස යඛො පන, 
බ්රාහ්මණධම්මික, සත්ථුයනොඅයනකානි සාවගකසතානිඅයහසුතං.සුතයනත්යතො
සත්ථා සාවගකානං බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසසි. යය යඛො පන, 
බ්රාහ්මණ ධම්මික, සුතයනත්තස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං 
යදයසන්තස්සචිත්තානිනපසායදසුතංයතකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං
දු් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජිංසුත. යය යඛො පන, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
සුතයනත්තස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස
චිත්තානිපසායදසුතං යතකායස්සයභදා පරං මරණාසුත තිං ස් ං යලොකං
උපපජ්ජිංසුත. 

‘‘භූතපුබ්බං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, මූ පක්යඛො නාම සත්ථා 
අයහොසි…යප.…අරයනමිනාමසත්ථාඅයහොසි…කුද්දාලයකොනාමසත්ථා
අයහොසි… හත්ථිපායලො නාම සත්ථා අයහොසි… යජොතිපායලො නාම සත්ථා
අයහොසිතිත්ථකයරොකායමසුත වීතරාය ො.යජොතිපාලස්සයඛොපන, බ්රාහ්මණ
ධම්මික, සත්ථුයනො අයනකානිසාවගකසතානි අයහසුතං. යජොතිපායලොසත්ථා
සාවගකානංබ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසසි.යයයඛොපන, බ්රාහ්මණ
ධම්මික, යජොතිපාලස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං
යදයසන්තස්සචිත්තානිනපසායදසුතංයතකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

67 

පටුන 

දු් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජිංසුත. යය යඛො පන, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
යජොතිපාලස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස
චිත්තානිපසායදසුතං යතකායස්ස යභදා පරං මරණාසුත තිං ස් ං යලොකං
උපපජ්ජිංසුත. 

‘‘තංකිංමණ්ණසි, බ්රාහ්මණධම්මික, යයොඉයමඡසත්ථායර තිත්ථකයර
කායමසුත වීතරාය , අයනකසතපරිවගායර සසාවගකසඞ්යඝ පදුට්ඨචිත්යතො
අක්යකොයසයය පරිභායසයය, බහුං යසො අපුණ්ණං පසයවගයයා’’ති? ‘‘එවගං, 
භන්යත’’. ‘‘යයො යඛො, බ්රාහ්මණ ධම්මික, ඉයම ඡ සත්ථායර තිත්ථකයර
කායමසුත වීතරාය  අයනකසතපරිවගායර සසාවගකසඞ්යඝ පදුට්ඨචිත්යතො
අක්යකොයසයය පරිභායසයය, බහුං යසො අපුණ්ණං පසයවගයය. යයො එකං
දිට්ඨිසම්පන්නංපු් ලංපදුට්ඨචිත්යතොඅක්යකොසතිපරිභාසති, අයංතයතො 
බහුතරං අපුණ්ණංපසවගති.තංකිස්සයහතු? නාහං, බ්රාහ්මණ ධම්මික, ඉයතො
බහිද්ධා එවගරූපිං ඛන්තිං [එවගරූපං ඛන්තං (සයා.(] වගදාමි, යථාමං
සබ්රහ්මචාරීසුත. තස්මාතිහ, බ්රාහ්මණ ධම්මික, එවගං සික්ඛිතබ්බං – ‘න යනො
සමසබ්රහ්මචාරීසුත [න යනොආමසබ්රහ්මචාරීසුත )සයා.(, න යනො සබ්රහ්මචාරීසුත
)සී. පී.(] චිත්තානිපදුට්ඨානිභවිස්සන්ී ’’’ති.එවගණ්හියත, බ්රාහ්මණ ධම්මික, 
සික්ඛිතබ්බන්ති. 

‘‘සුතයනත්යතො මූ පක්යඛොච, අරයනමිච බ්රාහ්මයණො; 
කුද්දාලයකොඅහුසත්ථා, හත්ථිපායලොචමාණයවගො. 

‘‘යජොතිපායලොචය ොවින්යදො, අහුසත්තපුයරොහියතො; 
අහිංසකා [අභියසකා)සයා.(] අීතංයස, ඡ සත්ථායරොයසස්සියනො. 

‘‘නිරාම න්ධා කරුයණධිමුත්තා [විමුත්තා )සී. සයා. පී.(], 
කාමසංයයොජනාති ා [කාමසංයයොජනාතිතා (සයා.(]; 
කාමරා ංවිරායජත්වගා, බ්රහ්මයලොකූප ාඅහුං [අහු)බහූසුත(, අහූ)ක.
සී.(]. 

‘‘අයහසුතංසාවගකායතසං, අයනකානිසතානිපි; 
නිරාම න්ධාකරුයණධිමුත්තා, කාමසංයයොජනාති ා; 
කාමරා ංවිරායජත්වගා, බ්රහ්මයලොකූප ාඅහුං [අහු)බහූසුත(, අහූ)ක.
සී.(]. 

‘‘යයයත ඉසීබාහිරයක, වීතරාය සමාහියත; 
පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො, යයොනයරොපරිභාසති; 
බහුණ්චයසොපසවගති, අපුණ්ණංතාදියසොනයරො. 

‘‘යයොයචකංදිට්ඨිසම්පන්නං, භික්ඛුංබුද්ධස්සසාවගකං; 
පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො, යයොනයරොපරිභාසති; 
අයංතයතොබහුතරං, අපුණ්ණංපසයවගනයරො. 
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‘‘නසාධුරූපංආසීයද, දිට්ඨිට්ඨානප්පහායිනං; 
සත්තයමොපු් යලොඑයසො, අරියසඞ්ඝස්සවුච්චති. 

‘‘අවීතරාය ොකායමසුත, යස්සපණ්චින්ද්රියාමුදූ; 
සද්ධාසතිචවීරියං, සමයථොචවිපස්සනා. 

‘‘තාදිසංභික්ඛුමාසජ්ජ, පුබ්යබවගඋපහණ්ණති; 
අත්තානංඋපහන්ත්වගාන, පච්ඡාඅණ්ණංවිහිංසති. 

‘‘යයො චරක්ඛතිඅත්තානං, රක්ඛියතොතස්ස බාහියරො; 
තස්මා රක්යඛයය අත්තානං, අක්ඛයතො පණ්ඩියතො සදා’’ති. 
ද්වගාදසමං; 

ධම්මිකවග්ය ො පණ්චයමො. 

තස්සුතද්දානං– 

නා මි සාලාඉණං, චුන්දංද්යවගසන්දිට්ඨිකාදුයවග; 
යඛමඉන්ද්රියආනන්ද, ඛත්තියාඅප්පමායදනධම්මියකොති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

6. මහාවග්ය ො 

1. යසොණසුතත්තං 

55. [මහාවග.243 ආ තං] එවගං, යමසුතතං–එකංසමයං භ වගාරාජ යහ
විහරතිගිජ්ෙකූයටපබ්බයත.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මායසොයණො
රාජ යහ විහරති සීතවගනස්මිං. අථ යඛො ආයස්මයතො යසොණස්ස
රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවගං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යය
යඛො යකචි භ වගයතො සාවගකා ආරද්ධවීරියා විහරන්ති, අහං යතසං 
අණ්ණතයරො. අථ ච පන යම න අනුපාදාය ආසයවගහි චිත්තං විමුච්චති, 
සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යම කුයල යභො ා, සක්කා යභො ා ච භුණ්ජිතුං
පුණ්ණානි ච කාතුං. යංනූනාහං සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තිත්වගා
යභොය චභුණ්යජයයංපුණ්ණානිච කයරයය’’න්ති. 

අථ යඛො භ වගා ආයස්මයතො යසොණස්ස යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමණ්ණාය– යසයයථාපිනාමබලවගාපුරියසොසම්මිණ්ජිතං
වගා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වගා බාහං සම්මිණ්යජයය, එවගයමවගං යඛො –
ගිජ්ෙකූයට පබ්බයත අන්තරහියතො සීතවගයන ආයස්මයතො යසොණස්ස
සම්මුයඛ පාතුරයහොසි. නිසීදි භ වගා පණ්ණත්යතආසයන.ආයස්මාපි යඛො
යසොයණො භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්නං
යඛොආයස්මන්තංයසොණං භ වගාඑතදයවගොච– 
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‘‘නනු යත, යසොණ, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවගං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘යය යඛො යකචි භ වගයතො සාවගකා ආරද්ධවීරියා
විහරන්ති, අහංයතසංඅණ්ණතයරො.අථ චපනයමනඅනුපාදායආසයවගහි
චිත්තං විමුච්චති, සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යමකුයල යභො ා, සක්කා යභො ා 
[යභොය  (මහාවග.243)] චභුණ්ජිතුංපුණ්ණානිචකාතුං.යංනූනාහංසික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තිත්වගා යභොය  ච භුණ්යජයයං පුණ්ණානි ච
කයරයය’’’න්ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මණ්ණසි, යසොණ, කුසයලො ත්වගං පුබ්යබ අ ාරියභූයතො 
[ආ ාරිකභූයතො )සයා.(, අ ාරිකභූයතො (මහාවග. 243)] වීණාය
තන්තිස්සයර’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘තං කිං මණ්ණසි, යසොණ, යදා යත
වීණාය තන්තියයො අච්චායතා යහොන්ති, අපි නු යත වීණා තස්මිං සමයය
සරවගී වගායහොතිකම්මණ්ණාවගා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘තං කිං මණ්ණසි, යසොණ, යදා යත වීණාය තන්තියයො අතිසිථිලා 
යහොන්ති, අපි නු යත වීණා තස්මිං සමයය සරවගී වගා යහොති කම්මණ්ණා
වගා’’ති? ‘‘යනොයහතං, භන්යත’’. 

‘‘යදා පන යත, යසොණ, වීණාය තන්තියයො න අච්චායතා යහොන්ති 
නාතිසිථිලාසයමගුයණපතිට්ඨිතා, අපිනුයතවීණාතස්මිංසමයයසරවගී
වගායහොති කම්මණ්ණාවගා’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. 

‘‘එවගයමවගං යඛො, යසොණ, අච්චාරද්ධවීරියං උද්ධච්චාය සංවගත්තති, 
අතිසිථිලවීරියංයකොසජ්ජායසංවගත්තති.තස්මාතිහත්වගං, යසොණ, වීරියසමථං
අධිට්ඨහං, ඉන්ද්රියානණ්චසමතංපටිවිජ්ෙ, තත්ථචනිමිත්තං ණ්හාහී’’ති.
‘‘එවගං, භන්යත’’තියඛොආයස්මායසොයණොභ වගයතොපච්චස්යසොසි.අථයඛො
භ වගාආයස්මන්තංයසොණංඉමිනා ඔවගායදනඔවගදිත්වගා–යසයයථාපිනාම
බලවගා පුරියසො සමිණ්ජිතං වගා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වගා බාහං
සමිණ්යජයය, එවගයමවගංයඛො–සීතවගයනඅන්තරහියතොගිජ්ෙකූයට පබ්බයත
පාතුරයහොසි. 

අථ යඛොආයස්මා යසොයණො අපයරන සමයයන වීරියසමථං අධිට්ඨාසි, 
ඉන්ද්රියානණ්ච සමතං පටිවිජ්ඣි, තත්ථ ච නිමිත්තං අ් යහසි. අථ යඛො 
ආයස්මා යසොයණො එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො
විහරන්යතො නචිරස්යසවග – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදවග අ ාරස්මා
අනා ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨවග
ධම්යමසයංඅභිණ්ණාසච්ඡිකත්වගාඋපසම්පජ්ජ විහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතං
බ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භණ්ණාසි.
අණ්ණතයරොචපනායස්මායසොයණොඅරහතංඅයහොසි. 
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අථ යඛො ආයස්මයතො යසොණස්ස අරහත්තප්පත්තස්ස එතදයහොසි – 
‘‘යංනූනාහං යයන භ වගා යතනුපසඞ්කයමයයං; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගයතො
සන්තියක අණ්ණං බයාකයරයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා යසොයණො යයන
භ වගා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාභ වගන්තංඅභිවගායදත්වගාඑකමන්තං 
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මායසොයණොභ වගන්තංඑතදයවගොච
– 

‘‘යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු අරහං ඛීණාසයවගො වුසිතවගාකතකරණීයයො 
ඔහිතභායරො අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවගසංයයොජයනො
සම්මදණ්ණාවිමුත්යතො, යසො ඡ ඨානානි අධිමුත්යතො යහොති –
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො යහොති, පවියවගකාධිමුත්යතො යහොති, 
අබයාපජ්ජාධිමුත්යතො [අබයාපජ්ොධිමුත්යතො)ක.(මහාවග.244 පස්සිතබ්බං] 
යහොති, තණ්හාක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, උපාදානක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, 
අසම්යමොහාධිමුත්යතොයහොති. 

‘‘සියා යඛො පන, භන්යත, ඉයධකච්චස්ස ආයස්මයතො එවගමස්ස – 
‘යකවගලංසද්ධාමත්තකං නූන අයමායස්මා නිස්සාය
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො’ති. න යඛො පයනතං, භන්යත, එවගං දට්ඨබ්බං.
ඛීණාසයවගො, භන්යත, භික්ඛු වුසිතවගා කතකරණීයයො කරණීයං අත්තයනො
අසමනුපස්සන්යතො කතස්ස වගා පටිචයං ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යදොසස්ස වීතයදොසත්තා 
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස වීතයමොහත්තා
යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො යහොති. 

‘‘සියා යඛො පන, භන්යත, ඉයධකච්චස්ස ආයස්මයතො එවගමස්ස –
‘ලාභසක්කාරසියලොකං නූන අයමායස්මා නිකාමයමායනො 
පවියවගකාධිමුත්යතො’ති. න යඛො පයනතං, භන්යත, එවගං දට්ඨබ්බං.
ඛීණාසයවගො, භන්යත, භික්ඛු වුසිතවගා කතකරණීයයො කරණීයං අත්තයනො
අසමනුපස්සන්යතො කතස්ස වගා පටිචයං ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා
පවියවගකාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යදොසස්ස වීතයදොසත්තා 
පවියවගකාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස වීතයමොහත්තා
පවියවගකාධිමුත්යතොයහොති. 

‘‘සියා යඛො පන, භන්යත, ඉයධකච්චස්ස ආයස්මයතො එවගමස්ස – 
‘සීලබ්බතපරාමාසං නූන අයමායස්මා සාරයතො පච්චා ච්ඡන්යතො
අබයාපජ්ජාධිමුත්යතො’ති. න යඛො පයනතං, භන්යත, එවගං දට්ඨබ්බං.
ඛීණාසයවගො, භන්යත, භික්ඛු වුසිතවගා කතකරණීයයො කරණීයං අත්තයනො
අසමනුපස්සන්යතො කතස්ස වගා පටිචයං ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා 
අබයාපජ්ජාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යදොසස්ස වීතයදොසත්තා
අබයාපජ්ජාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස වීතයමොහත්තා
අබයාපජ්ජාධිමුත්යතොයහොති. 
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පටුන 

‘‘ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා තණ්හාක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා
යදොසස්ස වීතයදොසත්තා තණ්හාක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස
වීතයමොහත්තාතණ්හාක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති. 

‘‘ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා උපාදානක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා 
යදොසස්ස වීතයදොසත්තා උපාදානක්ඛයාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස
වීතයමොහත්තා උපාදානක්ඛයාධිමුත්යතොයහොති. 

‘‘ඛයා රා ස්ස වීතරා ත්තා අසම්යමොහාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා
යදොසස්ස වීතයදොසත්තා අසම්යමොහාධිමුත්යතො යහොති, ඛයා යමොහස්ස
වීතයමොහත්තාඅසම්යමොහාධිමුත්යතොයහොති. 

‘‘එවගං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස, භන්යත, භික්ඛුයනො භුසා යචපි 
චක්ඛුවිණ්යණයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං [ආපාතං )ක.(] ආ ච්ඡන්ති, 
යනවගස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති. අමිස්සීකතයමවගස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං 
ආයනණ්ජප්පත්තං වගයණ්චස්සානුපස්සති. භුසා යචපි යසොතවිණ්යණයයා
සද්දා…යප.… ඝානවිණ්යණයයා  න්ධා… ජිව්හාවිණ්යණයයා රසා… 
කායවිණ්යණයයායඵොට්ඨබ්බා…මයනොවිණ්යණයයාධම්මාමනස්සආපාථං
ආ ච්ඡන්ති, යනවගස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති. අමිස්සීකතයමවගස්ස චිත්තං
යහොතිඨිතං ආයනණ්ජප්පත්තංවගයණ්චස්සානුපස්සති.යසයයථාපි, භන්යත, 
යසයලො පබ්බයතො අච්ඡිද්යදො අසුතසියරො එක්ඝයනො. අථ පුරත්ථිමායයචපි
දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා වගාතවුට්ඨි යනවග නං සඞ්කම්යපයය න
සම්පකම්යපයයනසම්පයවගයධයය, අථපච්ඡිමාය යචපිදිසායආ ච්යඡයය
භුසා වගාතවුට්ඨි…යප.… අථ උත්තරාය යචපි දිසාය ආ ච්යඡයය භුසා
වගාතවුට්ඨි…අථ දක්ඛිණායයචපිදිසායආ ච්යඡයයභුසාවගාතවුට්ඨියනවග
නං සඞ්කම්යපයය න සම්පකම්යපයය න සම්පයවගයධයය; එවගයමවගං යඛො, 
භන්යත, එවගං සම්මාවිමුත්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො භුසා යචපි
චක්ඛුවිණ්යණයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති, යනවගස්ස චිත්තං
පරියාදියන්ති. අමිස්සීකතයමවගස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං ආයනණ්ජප්පත්තං
වගයණ්චස්සානුපස්සති. භුසා යචපි යසොතවිණ්යණයයා සද්දා…යප.…
ඝානවිණ්යණයයා  න්ධා… ජිව්හාවිණ්යණයයා රසා… කායවිණ්යණයයා
යඵොට්ඨබ්බා… මයනොවිණ්යණයයා ධම්මා මනස්ස ආපාථං ආ ච්ඡන්ති, 
යනවගස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති. අමිස්සීකතයමවගස්ස චිත්තං යහොති ඨිතං 
ආයනණ්ජප්පත්තංවගයණ්චස්සානුපස්සී’’ති. 

‘‘යනක්ඛම්මං අධිමුත්තස්ස, පවියවගකණ්ච යචතයසො; 
අබයාපජ්ජාධිමුත්තස්ස, උපාදානක්ඛයස්සච. 

‘‘තණ්හාක්ඛයාධිමුත්තස්ස, අසම්යමොහණ්ච යචතයසො; 
දිස්වගාආයතනුප්පාදං, සම්මාචිත්තංවිමුච්චති. 
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‘‘තස්සසම්මාවිමුත්තස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුයනො; 
කතස්සපටිචයයොනත්ථි, කරණීයංනවිජ්ජති. 

‘‘යසයලො යථාඑක්ඝයනො, වගායතනනසමීරති; 
එවගංරූපාරසාසද්දා,  න්ධාඵස්සාචයකවගලා. 

‘‘ඉට්ඨාධම්මාඅනිට්ඨාච, නප්පයවගයධන්තිතාදියනො; 
ඨිතංචිත්තංවිප්පමුත්තං [විමුතණ්ච )ක.( මහාවග.244; කථා.266], 
වගයණ්චස්සානුපස්සී’’ති.පඨමං; 

2. ඵ්ගුනසුතත්තං 

56. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා ඵ්ගුයනො [යඵ්ගුයනො )ක.(, 
ඵ්ගුයණො )සී. සයා.(] ආබාධියකො යහොති දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. අථ
යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා 
භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මාආනන්යදො භ වගන්තංඑතදයවගොච–‘‘ආයස්මා, භන්යත, ඵ්ගුයනො
ආබාධියකො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො. සාධු, භන්යත, භ වගා යයනායස්මා
ඵ්ගුයනො යතනුපසඞ්කමතු අනුකම්පං උපාදායා’’ති. අධිවගායසසි භ වගා
තුණ්හීභායවගන. අථ යඛො භ වගා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
යයනායස්මා ඵ්ගුයනො යතනුපසඞ්කමි. අද්දසා යඛො ආයස්මා ඵ්ගුයනො
භ වගන්තංදූරයතොවගආ ච්ඡන්තං.දිස්වගානමණ්චයකසමයධොසි [සමණ්යචොපි
)සී. සයා. පී.(, සං + ධූ + ඊ = සමයධොසි]. අථ යඛො භ වගා ආයස්මන්තං
ඵ්ගුනං එතදයවගොච – ‘‘අලං, ඵ්ගුන, මා ත්වගං මණ්චයක සමයධොසි. 
සන්තිමානිආසනානිපයරහිපණ්ණත්තානි, තත්ථාහංනිසීදිස්සාමී’’ති.නිසීදි
භ වගා පණ්ණත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භ වගා ආයස්මන්තං ඵ්ගුනං
එතදයවගොච– 

‘‘කච්චි යත, ඵ්ගුන, ඛමනීයං කච්චි යාපනීයං? කච්චි යත දුක්ඛා 
යවගදනා පටික්කමන්ති, යනො අභික්කමන්ති; පටික්කයමොසානං පණ්ණායති, 
යනො අභික්කයමො’’ති? ‘‘නයම, භන්යත, ඛමනීයංන යාපනීයං.බාළ්හායම
දුක්ඛා යවගදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං 
පණ්ණායති, යනොපටික්කයමො. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, බලවගා පුරියසො තිණ්යහන සිඛයරන මුද්ධනි 
[මුද්ධානං )සී. පී.(] අභිමත්යථයය [අභිමට්යඨයය )සයා.(]; එවගයමවගං යඛො
යම, භන්යත, අධිමත්තාවගාතා මුද්ධනි [හනන්ති)සී.පී.(, ඔහනන්ති)සයා.(] 
ඌහනන්ති. න යම, භන්යත, ඛමනීයං න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා 
යවගදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පණ්ණායති, 
යනොපටික්කයමො. 
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‘‘යසයයථාපි, භන්යත, බලවගා පුරියසො දළ්යහන වගරත්තක්ඛණ්යඩන 
සීසයවගඨනං දයදයය; එවගයමවගං යඛො යම, භන්යත, අධිමත්තා සීයස
සීසයවගදනා. න යම, භන්යත, ඛමනීයං න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා
යවගදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පණ්ණායති, 
යනොපටික්කයමො. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, දක්යඛො ය ොඝාතයකො වගා ය ොඝාතකන්යතවගාසී
වගා තිණ්යහනය ොවිකන්තයනනකුච්ඡිංපරිකන්යතයය; එවගයමවගංයඛොයම, 
භන්යත, අධිමත්තා වගාතාකුච්ඡිංපරිකන්තන්ති.නයම, භන්යත, ඛමනීයංන
යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවගදනා අභික්කමන්ති, යනො පටික්කමන්ති; 
අභික්කයමොසානංපණ්ණායති, යනො පටික්කයමො. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත, ද්යවග බලවගන්යතො පුරිසා දුබ්බලතරං පුරිසං 
නානාබාහාසුත  යහත්වගා අඞ් ාරකාසුතයා සන්තායපයයං සම්පරිතායපයයං; 
එවගයමවගංයඛො යම, භන්යත, අධිමත්යතොකායස්මිංඩායහො.නයම, භන්යත, 
ඛමනීයං න යාපනීයං. බාළ්හා යම දුක්ඛා යවගදනා අභික්කමන්ති, යනො
පටික්කමන්ති; අභික්කයමොසානං පණ්ණායති, යනො පටික්කයමො’’ති. අථ
යඛො භ වගා ආයස්මන්තං ඵ්ගුනං ධම්මියා කථාය සන්දස්යසත්වගා 
සමාදයපත්වගාසමුත්යතයජත්වගාසම්පහංයසත්වගාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථයඛොආයස්මාඵ්ගුයනොඅචිරපක්කන්තස්සභ වගයතොකාලමකාසි. 
තම්හි චස්සසමයයමරණකායල ඉන්ද්රියානි විප්පසීදිංසුත. අථ යඛොආයස්මා
ආනන්යදො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං
අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා 
ආනන්යදො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, ඵ්ගුයනො
අචිරපක්කන්තස්සභ වගයතො කාලමකාසි.තම්හිචස්සසමයයමරණකායල
ඉන්ද්රියානි විප්පසීදිංසූ’’ති. 

‘‘කිං හානන්ද, ඵ්ගුනස්ස [යඵ්ගුනස්ස ආනන්ද )ක.(] භික්ඛුයනො
ඉන්ද්රියානි න විප්පසීදිස්සන්ති! ඵ්ගුනස්ස, ආනන්ද, භික්ඛුයනො පණ්චහි
ඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහි චිත්තං අවිමුත්තං අයහොසි. තස්ස තං
ධම්මයදසනංසුතත්වගාපණ්චහිඔරම්භාගියයහිසංයයොජයනහි චිත්තංවිමුත්තං. 

‘‘ඡයියම, ආනන්ද, ආනිසංසා කායලන ධම්මස්සවගයන [ධම්මසවගයණ
)සී.(] කායලනඅත්ථුපපරික්ඛාය.කතයමඡ? ඉධානන්ද, භික්ඛුයනොපණ්චහි
ඔරම්භාගියයහිසංයයොජයනහිචිත්තං අවිමුත්තං යහොති. යසොතම්හි සමයය
මරණකායල ලභති තථා තං දස්සනාය. තස්ස තථා යතො ධම්මං යදයසති
ආදිකලයාණං මජ්යෙකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං
සබයණ්ජනං, යකවගලපරිපුණ්ණංපරිසුතද්ධං බ්රහ්මචරියංපකායසති.තස්සතං
ධම්මයදසනංසුතත්වගාපණ්චහිඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහිචිත්තංවිමුච්චති.
අයං, ආනන්ද, පඨයමොආනිසංයසොකායලනධම්මස්සවගයන. 
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පටුන 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුයනොපණ්චහිඔරම්භාගියයහිසංයයොජයනහි 
චිත්තංඅවිමුත්තංයහොති.යසොතම්හිසමයයමරණකායලනයහවගයඛො [යනො
ච යඛො )ක.(] ලභතිතථා තංදස්සනාය, අපිචයඛොතථා තසාවගකංලභති
දස්සනාය. තස්ස තථා තසාවගයකො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං
මජ්යෙකලයාණං පරියයොසානකලයාණං සාත්ථං සබයණ්ජනං, 
යකවගලපරිපුණ්ණංපරිසුතද්ධංබ්රහ්මචරියංපකායසති.තස්සතං ධම්මයදසනං
සුතත්වගා පණ්චහි ඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහි චිත්තං විමුච්චති. අයං, 
ආනන්ද, දුතියයොආනිසංයසොකායලනධම්මස්සවගයන. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුයනොපණ්චහිඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහි
චිත්තංඅවිමුත්තංයහොති.යසොතම්හිසමයයමරණකායලනයහවග යඛොලභති
තථා තං දස්සනාය, නපි තථා තසාවගකං ලභති දස්සනාය; අපි ච යඛො
යථාසුතතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති 
මනසානුයපක්ඛති. තස්ස යථාසුතතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා 
අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො මනසානුයපක්ඛයතො පණ්චහි
ඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහි චිත්තං විමුච්චති. අයං, ආනන්ද, තතියයො
ආනිසංයසොකායලනඅත්ථුපපරික්ඛාය. 

‘‘ඉධානන්ද, භික්ඛුයනො පණ්චහි ඔරම්භාගියයහි සංයයොජයනහි චිත්තං
විමුත්තංයහොති, අනුත්තයරචයඛොඋපධිසඞ්ඛයය චිත්තංඅවිමුත්තංයහොති.
යසොතම්හිසමයයමරණකායලලභතිතථා තංදස්සනාය.තස්ස තථා යතො
ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං මජ්යෙකලයාණං…යප.… බ්රහ්මචරියං
පකායසති. තස්සතංධම්මයදසනංසුතත්වගාඅනුත්තයරඋපධිසඞ්ඛයයචිත්තං
විමුච්චති.අයං, ආනන්ද, චතුත්යථොආනිසංයසොකායලනධම්මස්සවගයන. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුයනොපණ්චහිඔරම්භාගියයහිසංයයොජයනහි 
චිත්තංවිමුත්තංයහොති, අනුත්තයරචයඛොඋපධිසඞ්ඛයයචිත්තංඅවිමුත්තං
යහොති. යසො තම්හි සමයය මරණකායල න යහවග යඛො ලභති තථා තං
දස්සනාය, අපි ච යඛො තථා තසාවගකං ලභති දස්සනාය. තස්ස
තථා තසාවගයකො ධම්මං යදයසති ආදිකලයාණං…යප.… පරිසුතද්ධං 
බ්රහ්මචරියං පකායසති. තස්ස තං ධම්මයදසනං සුතත්වගා අනුත්තයර
උපධිසඞ්ඛයය චිත්තං විමුච්චති. අයං, ආනන්ද, පණ්චයමො ආනිසංයසො
කායලනධම්මස්සවගයන. 

‘‘පුනචපරං, ආනන්ද, භික්ඛුයනොපණ්චහිඔරම්භාගියයහිසංයයොජයනහි 
චිත්තංවිමුත්තංයහොති, අනුත්තයර චයඛොඋපධිසඞ්ඛයයචිත්තං අවිමුත්තං
යහොති. යසො තම්හි සමයය මරණකායල න යහවග යඛො ලභති තථා තං
දස්සනාය, නපි තථා තසාවගකං ලභති දස්සනාය; අපි ච යඛො යථාසුතතං
යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා අනුවිතක්යකති අනුවිචායරති
මනසානුයපක්ඛති. තස්ස යථාසුතතං යථාපරියත්තං ධම්මං යචතසා
අනුවිතක්කයයතො අනුවිචාරයයතො මනසානුයපක්ඛයතො අනුත්තයර 
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උපධිසඞ්ඛයයචිත්තංවිමුච්චති.අයං, ආනන්ද, ඡට්යඨොආනිසංයසොකායලන 
අත්ථුපපරික්ඛාය.ඉයමයඛො, ආනන්ද, ඡආනිසංසාකායලනධම්මස්සවගයන
කායලන අත්ථුපපරික්ඛායා’’ති.දුතියං. 

3. ඡළභිජාතිසුතත්තං 

57. එකංසමයංභ වගාරාජ යහවිහරතිගිජ්ෙකූයටපබ්බයත.අථයඛො 
ආයස්මාආනන්යදොයයනභ වගායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාභ වගන්තං 
අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා 
ආනන්යදො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘පූරයණන, භන්යත, කස්සයපන
ඡළභිජාතියයො පණ්ණත්තා – කණ්හාභිජාති පණ්ණත්තා, නීලාභිජාති
පණ්ණත්තා, යලොහිතාභිජාති පණ්ණත්තා, හලිද්දාභිජාති පණ්ණත්තා, 
සුතක්කාභිජාතිපණ්ණත්තා, පරමසුතක්කාභිජාති පණ්ණත්තා. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණන කස්සයපන කණ්හාභිජාති පණ්ණත්තා, 
ඔරබ්භිකා සූකරිකා සාකුණිකා මා විකා ලුද්දා මච්ඡඝාතකා යචොරා
යචොරඝාතකාබන්ධනා ාරිකායයවගාපනණ්යණපියකචිකුරූරකම්මන්තා. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණනකස්සයපනනීලාභිජාතිපණ්ණත්තා, භික්ඛූ
කණ්ටකවුත්තිකායයවගාපනණ්යණපියකචිකම්මවගාදාක්රියවගාදා. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණන කස්සයපන යලොහිතාභිජාති පණ්ණත්තා, 
නි ණ්ඨාඑකසාටකා. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණනකස්සයපනහලිද්දාභිජාතිපණ්ණත්තා, ගිහී
ඔදාතවගසනාඅයචලකසාවගකා. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණන කස්සයපන සුතක්කාභිජාති පණ්ණත්තා, 
ආජීවගකාආජීවගකිනියයො. 

‘‘තත්රිදං, භන්යත, පූරයණනකස්සයපනපරමසුතක්කාභිජාති පණ්ණත්තා, 
නන්යදොවගච්යඡොකියසොසංකිච්යචොමක්ඛලිය ොසායලො.පූරයණන, භන්යත, 
කස්සයපනඉමාඡළභිජාතියයොපණ්ණත්තා’’ති. 

‘‘කිං පනානන්ද, පූරණස්ස කස්සපස්ස සබ්යබො යලොයකො 
එතදබ්භනුජානාති ඉමා ඡළභිජාතියයො පණ්ණායපතු’’න්ති? ‘‘යනො යහතං, 
භන්යත’’. ‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, පුරියසොදලිද්යදොඅස්සයකොඅනාළ්හියකො, 
තස්සඅකාමකස්සබිලං ඔල්ය යයං– ‘ඉදංයත, අම්යභොපුරිස, මංසණ්ච
ඛාදිතබ්බං, මූලණ්ච අනුප්පදාතබ්බ’න්ති.එවගයමවගංයඛො, ආනන්ද, පූරයණන
කස්සයපන අප්පටිණ්ණාය එයතසං සමණබ්රාහ්මණානං ඉමා ඡළභිජාතියයො
පණ්ණත්තා, යථාතංබායලනඅබයත්යතන අයඛත්තණ්ඤුනාඅකුසයලන. 
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‘‘අහංයඛොපනානන්ද, ඡළභිජාතියයොපණ්ණායපමි.තංසුතණාහි, සාධුකං 
මනසිකයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවගං, භන්යත’’තියඛොආයස්මාආනන්යදො
භ වගයතො පච්චස්යසොසි. භ වගා එතදයවගොච – ‘‘කතමා චානන්ද, 
ඡළභිජාතියයො? ඉධානන්ද, එකච්යචො කණ්හාභිජාතියයො සමායනො කණ්හං
ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො කණ්හාභිජාතියයො සමායනො
සුතක්කං ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනානන්ද, එකච්යචො කණ්හාභිජාතියයො
සමායනො අකණ්හංඅසුතක්කංනිබ්බානංඅභිජායති.ඉධපනානන්ද, එකච්යචො
සුතක්කාභිජාතියයො සමායනො කණ්හං ධම්මං අභිජායති. ඉධ පනානන්ද, 
එකච්යචො සුතක්කාභිජාතියයො සමායනො සුතක්කං ධම්මං අභිජායති. ඉධ
පනානන්ද, එකච්යචො සුතක්කාභිජාතියයො සමායනො අකණ්හං අසුතක්කං
නිබ්බානංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, කණ්හාභිජාතියයොසමායනොකණ්හංධම්මංඅභිජායති? 
ඉධානන්ද, එකච්යචොනීයචකුයලපච්චාජායතොයහොති–චණ්ඩාලකුයලවගා
යනසාදකුයලවගා යවගනකුයල [යවගණකුයල)සබ්බත්ථ(] වගාරථකාරකුයලවගා 
පුක්කුසකුයල වගා, දලිද්යද අප්පන්නපානයභොජයන කසිරවුත්තියක, යත්ථ
කසියරන ඝාසච්ඡායදො ලබ්භති. යසො ච යහොති දුබ්බණ්යණො දුද්දසියකො
ඔයකොටිමයකොබව්හාබායධොකායණොවගා කුණීවගාඛණ්යජොවගාපක්ඛහයතො
වගා, නලාභී අන්නස්සපානස්ස වගත්ථස්සයානස්ස මාලා න්ධවියලපනස්ස
යසයයාවගසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන දුච්චරිතං චරති, වගාචාය දුච්චරිතං
චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වගා, වගාචාය 
දුච්චරිතං චරිත්වගා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වගා කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දු් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. එවගං යඛො, ආනන්ද, 
කණ්හාභිජාතියයොසමායනොකණ්හං ධම්මංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, කණ්හාභිජාතියයොසමායනොසුතක්කංධම්මංඅභිජායති? 
ඉධානන්ද, එකච්යචො නීයච කුයල පච්චාජායතො යහොති – චණ්ඩාලකුයල
වගා…යප.… යසයයාවගසථපදීයපයයස්ස.යසොකායයනසුතචරිතංචරති, වගාචාය
සුතචරිතංචරති, මනසාසුතචරිතං චරති.යසොකායයනසුතචරිතංචරිත්වගා, වගාචාය
සුතචරිතංචරිත්වගා, මනසාසුතචරිතංචරිත්වගා කායස්සයභදාපරංමරණාසුත තිං
ස් ංයලොකංඋපපජ්ජති.එවගංයඛො, ආනන්ද, කණ්හාභිජාතියයොසමායනො
සුතක්කංධම්මංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, කණ්හාභිජාතියයො සමායනො අකණ්හං අසුතක්කං 
නිබ්බානං අභිජායති? ඉධානන්ද, එකච්යචොනීයචකුයලපච්චාජායතො යහොති
– චණ්ඩාලකුයල වගා…යප.… යසො ච යහොති දුබ්බණ්යණො දුද්දසියකො 
ඔයකොටිමයකො. යසො යකසමස්සුතං ඔහායරත්වගා කාසායානි වගත්ථානි 
අච්ඡායදත්වගාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජති.යසොඑවගංපබ්බජියතොසමායනො
පණ්චනීවගරයණ පහායයචතයසොඋපක්කියලයසපණ්ණායදුබ්බලීකරයණ, 
චතූසුත සතිපට්ඨායනසුත සුතප්පතිට්ඨිතචිත්යතො, සආ යබොජ්ෙඞ්ය  යථාභූතං
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පටුන 

භායවගත්වගා අකණ්හං අසුතක්කං නිබ්බානං අභිජායති. එවගං යඛො, ආනන්ද, 
කණ්හාභිජාතියයොසමායනො අකණ්හංඅසුතක්කංනිබ්බානංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, සුතක්කාභිජාතියයොසමායනොකණ්හංධම්මංඅභිජායති? 
ඉධානන්ද, එකච්යචො උච්යච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
ඛත්තියමහාසාලකුයලවගා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයලවගා හපතිමහාසාලකුයල
වගා, අඩ්යඪ මහද්ධයන මහායභොය  පහූතජාතරූපරජයත
පහූතවිත්තූපකරයණපහූතධනධණ්යණ.යසොචයහොතිඅභිරූයපොදස්සනීයයො 
පාසාදියකො පරමාය වගණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නා යතො, ලාභී අන්නස්ස
පානස්ස වගත්ථස්ස යානස්ස මාලා න්ධවියලපනස්ස
යසයයාවගසථපදීයපයයස්ස. යසො කායයන දුච්චරිතං චරති, වගාචාය දුච්චරිතං 
චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වගා, වගාචාය 
දුච්චරිතං චරිත්වගා, මනසා දුච්චරිතං චරිත්වගා කායස්ස යභදා පරං මරණා
අපායං දු් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. එවගං යඛො, ආනන්ද, 
සුතක්කාභිජාතියයොසමායනොකණ්හං ධම්මංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, සුතක්කාභිජාතියයොසමායනොසුතක්කංධම්මංඅභිජායති? 
ඉධානන්ද, එකච්යචො උච්යච කුයල පච්චාජායතො යහොති –
ඛත්තියමහාසාලකුයල වගා…යප.…යසයයාවගසථපදීයපයයස්ස.යසොකායයන
සුතචරිතං චරති, වගාචාය සුතචරිතං චරති, මනසා සුතචරිතං චරති. යසොකායයන
සුතචරිතංචරිත්වගා, වගාචායසුතචරිතං චරිත්වගා, මනසාසුතචරිතංචරිත්වගාකායස්ස
යභදා පරං මරණා සුත තිං ස් ං යලොකං උපපජ්ජති. එවගං යඛො, ආනන්ද, 
සුතක්කාභිජාතියයොසමායනොසුතක්කංධම්මංඅභිජායති. 

‘‘කථණ්චානන්ද, සුතක්කාභිජාතියයො සමායනො අකණ්හං අසුතක්කං 
නිබ්බානං අභිජායති? ඉධානන්ද, එකච්යචො උච්යච කුයල පච්චාජායතො 
යහොති – ඛත්තියමහාසාලකුයල වගා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල වගා 
 හපතිමහාසාලකුයල වගා, අඩ්යඪ මහද්ධයන මහායභොය 
පහූතජාතරූපරජයතපහූතවිත්තූපකරයණ පහූතධනධණ්යණ.යසොචයහොති
අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය වගණ්ණයපොක්ඛරතාය 
සමන්නා යතො, ලාභී අන්නස්ස පානස්ස වගත්ථස්ස යානස්ස
මාලා න්ධවියලපනස්ස යසයයාවගසථපදීයපයයස්ස. යසො යකසමස්සුතං
ඔහායරත්වගා කාසායානි වගත්ථානි අච්ඡායදත්වගා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජති.යසොඑවගංපබ්බජියතොසමායනොපණ්ච නීවගරයණපහායයචතයසො
උපක්කියලයස පණ්ණාය දුබ්බලීකරයණ, චතූසුත සතිපට්ඨායනසුත 
සුතප්පතිට්ඨිතචිත්යතො, සත්ත යබොජ්ෙඞ්ය  යථාභූතං භායවගත්වගා අකණ්හං
අසුතක්කං නිබ්බානං අභිජායති. එවගං යඛො, ආනන්ද, සුතක්කාභිජාතියයො
සමායනො අකණ්හං අසුතක්කං නිබ්බානං අභිජායති. ඉමා යඛො, ආනන්ද, 
ඡළභිජාතියයො’’ති.තතියං. 
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4. ආසවගසුතත්තං 

58. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො 
යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනොයයආසවගාසංවගරාපහාතබ්බා
යත සංවගයරන පහීනා යහොන්ති, යය ආසවගා පටියසවගනා පහාතබ්බා යත
පටියසවගනාය පහීනා යහොන්ති, යය ආසවගා අධිවගාසනා පහාතබ්බා යත
අධිවගාසනාය පහීනා යහොන්ති, යය ආසවගා පරිවගජ්ජනා පහාතබ්බා යත
පරිවගජ්ජනාය පහීනා යහොන්ති, යය ආසවගා වියනොදනා පහාතබ්බා යත
වියනොදනායපහීනා යහොන්ති, යයආසවගාභාවගනාපහාතබ්බායතභාවගනාය
පහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයවග, ආසවගාසංවගරාපහාතබ්බායයසංවගයරනපහීනා 
යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා යයොනියසො
චක්ඛුන්ද්රියසංවගරසංවුයතො විහරති. යං හිස්ස, භික්ඛයවග, චක්ඛුන්ද්රියසංවගරං
අසංවුතස්ස විහරයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා විඝාතපරිළාහා, 
චක්ඛුන්ද්රියසංවගරං සංවුතස්සවිහරයතොඑවගංසයතආසවගාවිඝාතපරිළාහාන
යහොන්ති. පටිසඞ්ඛා යයොනියසො යසොතින්ද්රිය…යප.… ඝානින්ද්රිය…
ජිව්හින්ද්රිය… කායින්ද්රිය… මනින්ද්රියසංවගරසංවුයතො විහරති. යං හිස්ස, 
භික්ඛයවග, මනින්ද්රියසංවගරං අසංවුතස්ස විහරයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා
විඝාතපරිළාහා, මනින්ද්රියසංවගරං සංවුතස්ස විහරයතො එවගංස යත ආසවගා
විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, ආසවගා සංවගරා
පහාතබ්බායයසංවගයරනපහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයවග, ආසවගාපටියසවගනාපහාතබ්බායයපටියසවගනාය 
පහීනා යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා යයොනියසො චීවගරං 
පටියසවගති – ‘යාවගයදවග සීතස්ස පටිඝාතාය, උණ්හස්ස පටිඝාතාය, 
ඩංසමකසවගාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං [ඩංස… සිරිංසපසම්ඵස්සානං )සී. 
සයා.කං.පී(ම.නි.1.23] පටිඝාතාය, යාවගයදවගහිරියකොපීනපටිච්ඡාදනත්ථං’. 
පටිසඞ්ඛා යයොනියසො පිණ්ඩපාතං පටියසවගති – ‘යනවග දවගාය න මදාය න
මණ්ඩනාය න විභූසනාය, යාවගයදවග ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය, 
විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානු් හාය, ඉති පුරාණණ්ච යවගදනං පටිහඞ්ඛාමි, 
නවගණ්ච යවගදනං න උප්පායදස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති අනවගජ්ජතා ච
ඵාසුතවිහායරොච’ [ඵාසුතවිහායරොචාති)සී. සයා.කං.පී.(]. පටිසඞ්ඛායයොනියසො
යසනාසනං පටියසවගති – ‘යාවගයදවග සීතස්ස පටිඝාතාය, උණ්හස්ස
පටිඝාතාය, ඩංසමකසවගාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං පටිඝාතාය, යාවගයදවග 
උතුපරිස්සයවියනොදනපටිසල්ලානාරාමත්ථං’. පටිසඞ්ඛා යයොනියසො 
ගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං පටියසවගති – ‘යාවගයදවග උප්පන්නානං
යවගයයාබාධිකානං යවගදනානං පටිඝාතාය, අබයාබජ්ෙපරමතායා’ති. යං 
හිස්ස, භික්ඛයවග, අප්පටියසවගයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා විඝාතපරිළාහා, 
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පටියසවගයතොඑවගංසයතආසවගා විඝාතපරිළාහානයහොන්ති.ඉයමවුච්චන්ති, 
භික්ඛයවග, ආසවගාපටියසවගනාපහාතබ්බායය පටියසවගනායපහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයවග, ආසවගා අධිවගාසනාපහාතබ්බා යය අධිවගාසනාය
පහීනා යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොඛයමොයහොති
සීතස්ස උණ්හස්ස, ජිඝච්ඡාය, පිපාසාය, 
ඩංසමකසවගාතාතපසරීසපසම්ඵස්සානං, දුරුත්තානං දුරා තානං 
වගචනපථානං, උප්පන්නානං සාරීරිකානං යවගදනානං දුක්ඛානං තිබ්බානං
ඛරානං කටුකානං අසාතානං අමනාපානං පාණහරානං අධිවගාසකජාතියකො 
යහොති. යං හිස්ස, භික්ඛයවග, අනධිවගාසයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා
විඝාතපරිළාහා, අධිවගාසයතොඑවගංසයතආසවගාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.
ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, ආසවගා අධිවගාසනා පහාතබ්බා යය අධිවගාසනාය
පහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයවග, ආසවගාපරිවගජ්ජනාපහාතබ්බායයපරිවගජ්ජනාය 
පහීනායහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොචණ්ඩංහත්ථිං 
පරිවගජ්යජති, චණ්ඩං අස්සං පරිවගජ්යජති, චණ්ඩං ය ොණං පරිවගජ්යජති, 
චණ්ඩං කුක්කුරංපරිවගජ්යජති, අහිංඛාණුංකණ්ටකට්ඨානංයසොබ්භංපපාතං
චන්දනිකං ඔළි ල්ලං, යථාරූයපඅනාසයනනිසින්නං, යථාරූයපඅය ොචයර
චරන්තං, යථාරූයපපාපයක මිත්යතභජන්තංවිණ්ඤූසබ්රහ්මචාරීපාපයකසුත
ඨායනසුත ඔකප්යපයයං, යසො තණ්ච අනාසනං තණ්ච අය ොචරං යත ච
පාපයක මිත්යත පටිසඞ්ඛා යයොනියසො පරිවගජ්යජති. යං හිස්ස, භික්ඛයවග, 
අපරිවගජ්ජයයතොඋප්පජ්යජයයංආසවගාවිඝාතපරිළාහා, පරිවගජ්ජයයතොඑවගංස
යත ආසවගා විඝාතපරිළාහාන යහොන්ති. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, ආසවගා
පරිවගජ්ජනාපහාතබ්බායයපරිවගජ්ජනාය පහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයවග, ආසවගා වියනොදනා පහාතබ්බා යය වියනොදනාය
පහීනා යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා යයොනියසො උප්පන්නං
කාමවිතක්කං නාධිවගායසති පජහති වියනොයදති බයන්ී කයරොති අනභාවගං
 යමති, පටිසඞ්ඛා යයොනියසො උප්පන්නං බයාපාදවිතක්කං…යප.…
උප්පන්නංවිහිංසාවිතක්කං…උප්පන්නුප්පන්යන පාපයකඅකුසයලධම්යම
නාධිවගායසතිපජහතිවියනොයදතිබයන්ී කයරොතිඅනභාවගං යමති.යං හිස්ස, 
භික්ඛයවග, අවියනොදයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා විඝාතපරිළාහා, 
වියනොදයයතොඑවගංසයතආසවගාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.ඉයම වුච්චන්ති, 
භික්ඛයවග, ආසවගාවියනොදනාපහාතබ්බායයවියනොදනායපහීනායහොන්ති. 

‘‘කතයමච, භික්ඛයවග, ආසවගාභාවගනාපහාතබ්බායයභාවගනායපහීනා 
යහොන්ති? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොසතිසම්යබොජ්ෙඞ් ං
භායවගති වියවගකනිස්සිතං විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං
යවගොස්ස් පරිණාමිං, පටිසඞ්ඛා යයොනියසො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ෙඞ් ං
භායවගති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ෙඞ් ං භායවගති… පීතිසම්යබොජ්ෙඞ් ං
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භායවගති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ෙඞ් ං භායවගති… සමාධිසම්යබොජ්ෙඞ් ං
භායවගති… උයපක්ඛාසම්යබොජ්ෙඞ් ං භායවගති වියවගකනිස්සිතං 
විරා නිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවගොස්ස් පරිණාමිං. යං හිස්ස, භික්ඛයවග, 
අභාවගයයතො උප්පජ්යජයයං ආසවගා විඝාතපරිළාහා, භාවගයයතො එවගංස යත
ආසවගා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයවග, ආසවගා
භාවගනාපහාතබ්බායය භාවගනායපහීනායහොන්ති. 

‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අණ්ජලිකරණීයයො
අනුත්තරං පුණ්ණක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.චතුත්ථං. 

5. දාරුකම්මිකසුතත්තං 

59. එවගං යම සුතතං – එකං සමයං භ වගා නාතියක විහරති
ගිණ්ජකාවගසයථ. අථ යඛො දාරුකම්මියකො  හපති යයන භ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාභ වගන්තංඅභිවගායදත්වගාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛො දාරුකම්මිකං හපතිංභ වගාඑතදයවගොච – ‘‘අපි
නු යත,  හපති, කුයල දානං දීයී’’ති? ‘‘දීයතියම, භන්යත, කුයල දානං.
තණ්ච යඛො යය යත භික්ඛූ ආරණ්ඤිකා පිණ්ඩපාතිකා පංසුතකූලිකා
අරහන්යතො වගා අරහත්තම් ං වගා සමාපන්නා, තථාරූයපසුත යම, භන්යත, 
භික්ඛූසුතදානංදීයී’’ති. 

‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං,  හපති, තයා ගිහිනා කාමයභොගිනා 
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ොවගසන්යතන, කාසිකචන්දනං
පච්චනුයභොන්යතන, මාලා න්ධවියලපනං ධාරයන්යතන, ජාතරූපරජතං
සාදියන්යතනඉයමවගාඅරහන්යතොඉයමවගාඅරහත්තම් ං සමාපන්නාති. 

‘‘ආරණ්ඤියකො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති උද්ධයතො උන්නයළො
චපයලො මුඛයරො විකිණ්ණවගායචො මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අසමාහියතො
විබ්භන්තචිත්යතො පාකතින්ද්රියයො. එවගං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො.
ආරණ්ඤියකො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති අනුද්ධයතො අනුන්නයළො
අචපයලොඅමුඛයරොඅවිකිණ්ණවගායචොඋපට්ඨිතස්සතිසම්පජායනොසමාහියතො 
එක් චිත්යතොසංවුතින්ද්රියයො.එවගංයසොයතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘ ාමන්තවිහාරී යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති උද්ධයතො…යප.… එවගං
යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො.  ාමන්තවිහාරී යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති
අනුද්ධයතො…යප.…එවගං යසොයතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘පිණ්ඩපාතියකො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති උද්ධයතො…යප.… එවගං
යසො යතනඞ්ය න ාරය්යහො. පිණ්ඩපාතියකොයචපි,  හපති, භික්ඛුයහොති 
අනුද්ධයතො…යප.… එවගංයසොයතනඞ්ය නපාසංයසො. 
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‘‘යනමන්තනියකොයචපි,  හපති, භික්ඛුයහොතිඋද්ධයතො…යප.…එවගං
යසො යතනඞ්ය න ාරය්යහො.යනමන්තනියකොයචපි,  හපති, භික්ඛුයහොති
අනුද්ධයතො…යප.…එවගංයසො යතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘පංසුතකූලියකොයචපි,  හපති, භික්ඛුයහොතිඋද්ධයතො…යප.…එවගංයසො 
යතනඞ්ය න  ාරය්යහො. පංසුතකූලියකො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති 
අනුද්ධයතො…යප.…එවගංයසොයතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘ හපතිචීවගරධයරො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති උද්ධයතො උන්නයළො
චපයලො මුඛයරො විකිණ්ණවගායචො මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අසමාහියතො 
විබ්භන්තචිත්යතො පාකතින්ද්රියයො. එවගං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො.
 හපතිචීවගරධයරො යචපි,  හපති, භික්ඛු යහොති අනුද්ධයතො අනුන්නයළො
අචපයලොඅමුඛයරොඅවිකිණ්ණවගායචො උපට්ඨිතස්සතිසම්පජායනොසමාහියතො
එක් චිත්යතොසංවුතින්ද්රියයො.එවගංයසො යතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘ඉඞ්ඝ ත්වගං,  හපති, සඞ්යඝ දානං [දානානි (ක.(] යදහි. සඞ්යඝ යත
දානං දදයතොචිත්තංපසීදිස්සති. යසොත්වගං පසන්නචිත්යතොකායස්සයභදා
පරං මරණා සුත තිං ස් ං යලොකං උපපජ්ජිස්සසී’’ති. ‘‘එසාහං, භන්යත, 
අජ්ජත්ය සඞ්යඝදානංදස්සාමී’’ති.පණ්චමං. 

6. හත්ථිසාරිපුත්තසුතත්තං 

60. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංභ වගාබාරාණසියංවිහරතිඉසිපතයන 
මි දායය. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලා යථරා භික්ඛූ පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
අභිධම්මකථං කයථන්ති. තත්ර සුතදං ආයස්මා චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො
යථරානං භික්ඛූනං අභිධම්මකථං කයථන්තානං අන්තරන්තරා කථං
ඔපායතති. අථ යඛො ආයස්මා මහායකොට්ඨියකො ආයස්මන්තං චිත්තං
හත්ථිසාරිපුත්තං එතදයවගොච – ‘‘මායස්මා චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො
යථරානං භික්ඛූනං අභිධම්මකථං කයථන්තානං අන්තරන්තරා කථං 
ඔපායතසි, යාවග කථාපරියයොසානං ආයස්මා චිත්යතො ආ යමතූ’’ති. එවගං 
වුත්යත ආයස්මයතො චිත්තස්ස හත්ථිසාරිපුත්තස්ස සහායකා භික්ඛූ
ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං එතදයවගොචුං – ‘‘මායස්මා මහායකොට්ඨියකො
ආයස්මන්තං චිත්තං හත්ථිසාරිපුත්තං අපසායදසි, පණ්ඩියතො ආයස්මා
චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො. පයහොති චායස්මා චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො
යථරානංභික්ඛූනං අභිධම්මකථංකයථතු’’න්ති. 

‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං, ආවුයසො, පරස්ස යචයතොපරියායං අජානන්යතහි. 
ඉධාවුයසො, එකච්යචො පු් යලො තාවගයදවග යසොරතයසොරයතො යහොති, 
නිවගාතනිවගායතො යහොති, උපසන්තුපසන්යතො යහොති, යාවග සත්ථාරං 
උපනිස්සායවිහරති අණ්ණතරංවගා රුට්ඨානියංසබ්රහ්මචාරිං.යයතොචයඛො
යසොවගපකස්සයතවගසත්ථාරා, වගපකස්සති රුට්ඨානියයහිසබ්රහ්මචාරීහි, යසො
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සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රණ්ණා
රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවගයකහි. තස්ස සංසට්ඨස්ස
විස්සත්ථස්ස පාකතස්ස භස්සමනුයුත්තස්ස විහරයතො රාය ො චිත්තං
අනුද්ධංයසති. යසො රා ානුද්ධංසියතන චිත්යතන සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවගත්තති. 

‘‘යසයයථාපි, ආවුයසො, ය ොයණො කිට්ඨායදො දායමන වගා බද්යධො 
[ආරායමවගාබන්යධො)ක.(] වගයජවගාඔරුද්යධො.යයොනුයඛො, ආවුයසො, එවගං 
වගයදයය– ‘නදානායංය ොයණොකිට්ඨායදොපුනයදවගකිට්ඨංඔතරිස්සී’ති, 
සම්මා නු යඛො යසො, ආවුයසො, වගදමායනො වගයදයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, 
ආවුයසො’’. ‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, යංයසොය ොයණොකිට්ඨායදො
දාමං වගා යඡත්වගා වගජං වගා භින්දිත්වගා, අථ පුනයදවග කිට්ඨං ඔතයරයයාති.
එවගයමවගං යඛො, ආවුයසො, ඉයධකච්යචො පු් යලො තාවගයදවග
යසොරතයසොරයතොයහොති, නිවගාතනිවගායතොයහොති, උපසන්තුපසන්යතොයහොති 
යාවගසත්ථාරංඋපනිස්සායවිහරතිඅණ්ණතරංවගා රුට්ඨානියංසබ්රහ්මචාරිං.
යයතො ච යඛො යසො වගපකස්සයතවග සත්ථාරා, වගපකස්සති  රුට්ඨානියයහි 
සබ්රහ්මචාරීහි, යසො සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි
උපාසිකාහි රණ්ණා රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවගයකහි. තස්ස
සංසට්ඨස්ස විස්සත්ථස්ස පාකතස්ස භස්සමනුයුත්තස්ස විහරයතො රාය ො
චිත්තංඅනුද්ධංයසති. යසොරා ානුද්ධංසියතනචිත්යතනසික්ඛංපච්චක්ඛාය 
හීනායාවගත්තති. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචො පු් යලො විවිච්යචවග කායමහි…යප.…
පඨමං ොනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි පඨමස්සොනස්සා’ති
සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි…යප.… සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තති.
යසයයථාපි, ආවුයසො, චාතුමහාපයථ ථුල්ලඵුසිතයකො යදයවගො වගස්සන්යතො 
[ථුල්ලඵුසිතයකයදයවගවගස්සන්යත (ක.(] රජංඅන්තරධායපයය, චික්ඛල්ලං
පාතුකයරයය. යයො නු යඛො, ආවුයසො, එවගං වගයදයය – ‘න දානි අමුස්මිං 
[අමුකස්මිං )ක.(] චාතුමහාපයථ පුනයදවගරයජොපාතුභවිස්සී’ති, සම්මානු
යඛො යසො, ආවුයසො, වගදමායනො වගයදයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’.
‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, යං අමුස්මිං චාතුමහාපයථ මනුස්සා වගා
අතික්කයමයයං, ය ොපසූ වගා අතික්කයමයයං, වගාතාතයපො වගා ස්යනහ තං 
පරියාදියයයය, අථපුනයදවගරයජොපාතුභයවගයයාති.එවගයමවගංයඛො, ආවුයසො, 
ඉයධකච්යචො පු් යලො විවිච්යචවග කායමහි…යප.… පඨමං ොනං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි පඨමස්ස ොනස්සා’ති සංසට්යඨො
විහරති භික්ඛූහි…යප.…සික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවගත්තති. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචො පු් යලො විතක්කවිචාරානං
වූපසමා…යප.…දුතියංොනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසො‘ලාභිම්හි දුතියස්ස
ොනස්සා’ති සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි…යප.… සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවගත්තති. යසයයථාපි, ආවුයසො,  ාමස්ස වගා නි මස්ස වගා අවිදූයර
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මහන්තං තළාකං. තත්ථ ථුල්ලඵුසිතයකො යදයවගො වුට්යඨො සිප්පිසම්බුකම්පි 
සක්ඛරකඨලම්පිඅන්තරධායපයය.යයොනුයඛො, ආවුයසො, එවගංවගයදයය–‘න
දානි අමුස්මිං තළායක පුනයදවග සිප්පිසම්බුකා වගා සක්ඛරකඨලා වගා
පාතුභවිස්සන්ී ’ති, සම්මානුයඛො යසො, ආවුයසො, වගදමායනොවගයදයයා’’ති? 
‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. ‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, යං අමුස්මිං
තළායක මනුස්සා වගා පියවගයයං, ය ොපසූ වගා පියවගයයං, වගාතාතයපො වගා
ස්යනහ තං පරියාදියයයය, අථ පුනයදවග සිප්පිසම්බුකාපි සක්ඛරකඨලාපි 
පාතුභයවගයයන්ති. එවගයමවගං යඛො, ආවුයසො, ඉයධකච්යචො පු් යලො
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.…දුතියංොනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසො
‘ලාභිම්හිදුතියස්සොනස්සා’ති සංසට්යඨොවිහරතිභික්ඛූහි…යප.…සික්ඛං
පච්චක්ඛායහීනායාවගත්තති. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, එකච්යචොපු් යලොපීතියාච විරා ා…යප.…තතියං
ොනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි තතියස්ස ොනස්සා’ති 
සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි…යප.… සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තති.
යසයයථාපි, ආවුයසො, පුරිසංපණීතයභොජනංභුත්තාවිංආභියදොසිකං යභොජනං 
නච්ඡායදයය. යයො නු යඛො, ආවුයසො, එවගං වගයදයය – ‘න දානි අමුං පුරිසං
පුනයදවගයභොජනං ඡායදස්සී’ති, සම්මානුයඛොයසො, ආවුයසො, වගදමායනො
වගයදයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’. ‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, 
අමුංපුරිසංපණීතයභොජනංභුත්තාවිංයාවගස්සසාඔජා කායයඨස්සතිතාවගන
අණ්ණං යභොජනං ඡායදස්සති. යයතො ච ඛ්වගස්ස සා ඔජා අන්තරධායිස්සති, 
අථ පුනයදවග තං යභොජනං ඡායදයයාති. එවගයමවගං යඛො, ආවුයසො, 
ඉයධකච්යචො පු් යලො පීතියා ච විරා ා…යප.… තතියං ොනං
උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි තතියස්ස ොනස්සා’ති සංසට්යඨො
විහරතිභික්ඛූහි…යප.… සික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවගත්තති. 

‘‘ඉධ, පනාවුයසො, එකච්යචො පු් යලො සුතඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච
පහානා…යප.… චතුත්ථං ොනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි 
චතුත්ථස්ස ොනස්සා’ති සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි…යප.… සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තති. යසයයථාපි, ආවුයසො, පබ්බතසඞ්යඛයප
උදකරහයදොනිවගායතොවි තඌමියකො.යයොනු යඛො, ආවුයසො, එවගංවගයදයය–
‘නදානිඅමුස්මිංඋදකරහයදපුනයදවගඌමිපාතුභවිස්සී’ති, සම්මානුයඛො
යසො, ආවුයසො, වගදමායනො වගයදයයා’’ති? ‘‘යනො හිදං, ආවුයසො’’.
‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, යා පුරත්ථිමාය දිසායආ ච්යඡයයභුසා 
වගාතවුට්ඨි. සා තස්මිං උදකරහයද ඌමිං ජයනයය. යා පච්ඡිමාය දිසාය 
ආ ච්යඡයය…යප.… යා උත්තරාය දිසාය ආ ච්යඡයය… යා දක්ඛිණාය
දිසායආ ච්යඡයය භුසාවගාතවුට්ඨි.සාතස්මිංඋදකරහයදඌමිංජයනයයාති.
එවගයමවගංයඛො, ආවුයසො, ඉයධකච්යචො පු් යලොසුතඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස
ච පහානා…යප.… චතුත්ථං ොනං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි
චතුත්ථස්ස ොනස්සා’ති සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි…යප.… සික්ඛං
පච්චක්ඛායහීනායාවගත්තති. 
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‘‘ඉධ, පනාවුයසො, එකච්යචො පු් යලො සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා 
අනිමිත්තංයචයතොසමාධිංඋපසම්පජ්ජවිහරති.යසො‘ලාභිම්හිඅනිමිත්තස්ස 
යචයතොසමාධිස්සා’ති සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි 
උපාසිකාහි රණ්ණා රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවගයකහි. තස්ස
සංසට්ඨස්ස විස්සත්ථස්ස පාකතස්ස භස්සමනුයුත්තස්ස විහරයතො රාය ො
චිත්තංඅනුද්ධංයසති.යසොරා ානුද්ධංසියතනචිත්යතනසික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවගත්තති. යසයයථාපි, ආවුයසො, රාජා වගා රාජමහාමත්යතො වගා 
චතුරඞ්ගිනියා යසනාය අද්ධානම් ප්පටිපන්යනො අණ්ණතරස්මිං
වගනසණ්යඩ එකරත්තිං වගාසං උප ච්යඡයය. තත්ර [තත්ථ )සී. පී.(] 
හත්ථිසද්යදන අස්සසද්යදන රථසද්යදන පත්තිසද්යදන
යභරිපණවගසඞ්ඛතිණවගනින්නාදසද්යදන චීරිකසද්යදො [චිරිළිකාසද්යදො )සී.
සයා.කං. පී.(] අන්තරධායයයය [අන්තරධායපයය )සයා. පී.ක.(]. යයොනු
යඛො, ආවුයසො, එවගං වගයදයය – ‘න දානි අමුස්මිං වගනසණ්යඩ පුනයදවග
චීරිකසද්යදො පාතුභවිස්සී’ති, සම්මා නු යඛො යසො, ආවුයසො, වගදමායනො
වගයදයයා’’ති? ‘‘යනොහිදං, ආවුයසො’’. ‘‘ඨානණ්යහතං, ආවුයසො, විජ්ජති, යං
යසො රාජා වගා රාජමහාමත්යතො වගා තම්හා වගනසණ්ඩා පක්කයමයය, අථ
පුනයදවග චීරිකසද්යදො පාතුභයවගයයාති. එවගයමවගං යඛො, ආවුයසො, 
ඉයධකච්යචො පු් යලො සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති. යසො ‘ලාභිම්හි අනිමිත්තස්ස
යචයතොසමාධිස්සා’ති සංසට්යඨො විහරති භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි
උපාසිකාහි රණ්ණා රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවගයකහි. තස්ස
සංසට්ඨස්ස විස්සත්ථස්ස පාකතස්ස භස්සමනුයුත්තස්ස විහරයතො රාය ො
චිත්තංඅනුද්ධංයසති.යසොරා ානුද්ධංසියතනචිත්යතනසික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවගත්තී’’ති. 

අථයඛොආයස්මාචිත්යතොහත්ථිසාරිපුත්යතොඅපයරනසමයයනසික්ඛං 
පච්චක්ඛායහීනායාවගත්තති.අථයඛොචිත්තස්සහත්ථිසාරිපුත්තස්සසහායකා 
භික්ඛූ යයනායස්මා මහායකොට්ඨියකො යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා 
ආයස්මන්තං මහායකොට්ඨිකං එතදයවගොචුං – ‘‘කිං නු යඛො ආයස්මතා
මහායකොට්ඨියකන චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො යචතසා යචයතො පරිච්ච
විදියතො – ‘ඉමාසණ්ච ඉමාසණ්ච විහාරසමාපත්ී නං චිත්යතො
හත්ථිසාරිපුත්යතො ලාභී, අථ ච පන සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවගත්තිස්සී’ති; උදාහු යදවගතා එතමත්ථං ආයරොයචසුතං – ‘චිත්යතො, 
භන්යත, හත්ථිසාරිපුත්යතො ඉමාසණ්ච ඉමාසණ්ච විහාරසමාපත්ී නං ලාභී, 
අථ ච පනසික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තිස්සී’’’ති? ‘‘යචතසා යචයතො
පරිච්ච විදියතො යම, ආවුයසො – ‘චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො ඉමාසණ්ච
ඉමාසණ්ච විහාරසමාපත්ී නං ලාභී, අථ ච පන සික්ඛං පච්චක්ඛාය
හීනායාවගත්තිස්සී’ති. යදවගතාපි යම එතමත්ථං ආයරොයචසුතං – ‘චිත්යතො, 
භන්යත, හත්ථිසාරිපුත්යතො ඉමාසණ්ච ඉමාසණ්ච විහාරසමාපත්ී නං ලාභී, 
අථචපනසික්ඛංපච්චක්ඛාය හීනායාවගත්තිස්සී’’ති. 
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අථ යඛො චිත්තස්ස හත්ථිසාරිපුත්තස්ස සහායකා භික්ඛූ යයන භ වගා 
යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං 
නිසීදිංසුත. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වගන්තං එතදයවගොචුං – 
‘‘චිත්යතො, භන්යත, හත්ථිසාරිපුත්යතො ඉමාසණ්ච ඉමාසණ්ච
විහාරසමාපත්ී නංලාභී, අථ චපනසික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවගත්තී’’ති.
‘‘න, භික්ඛයවග, චිත්යතොචිරං සරිස්සති [පදිස්සති)ක.(] යනක්ඛම්මස්සා’’ති. 

අථ යඛො චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො නචිරස්යසවග යකසමස්සුතං 
ඔහායරත්වගාකාසායානිවගත්ථානිඅච්ඡායදත්වගාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජි.
අථ යඛො ආයස්මා චිත්යතො හත්ථිසාරිපුත්යතො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසවග – යස්සත්ථාය
කුලපුත්තා සම්මයදවග අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨවග ධම්යම සයං අභිණ්ණා සච්ඡිකත්වගා
උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භණ්ණාසි. අණ්ණතයරො ච පනායස්මා චිත්යතො
හත්ථිසාරිපුත්යතොඅරහතංඅයහොසීති.ඡට්ඨං. 

7. මජ්යෙසුතත්තං 

61. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංභ වගාබාරාණසියංවිහරතිඉසිපතයන 
මි දායය. යතන යඛො පන සමයයන සම්බහුලානං යථරානං භික්ඛූනං
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං
සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘වුත්තමිදං, ආවුයසො, භ වගතා
පාරායයනයමත්යතයයපණ්යහ– 

[චූළනි. තිස්සමිත්යතයයමාණවගපුච්ඡා 67] ‘‘යයො උයභොන්යත
විදිත්වගාන, මජ්යෙමන්තානලිප්පති [නලිම්පති (ක.(]; 
තංබ්රූමිමහාපුරියසොති, යසොධසිබ්බිනි [සිබ්බනි )සී.සයා.කං. පී.(] 
මච්ච ා’’ති. 

‘‘කතයමොනුයඛො, ආවුයසො, එයකොඅන්යතො, කතයමොදුතියයොඅන්යතො, 
කිං මජ්යෙ, කාසිබ්බිනී’’ති? එවගංවුත්යතඅණ්ණතයරොභික්ඛුයථයරභික්ඛූ 
එතදයවගොච – ‘‘ඵස්යසො යඛො, ආවුයසො, එයකො අන්යතො, ඵස්සසමුදයයො
දුතියයො අන්යතො, ඵස්සනියරොයධොමජ්යෙ, තණ්හාසිබ්බිනී; තණ්හාහිනං 
සිබ්බතිතස්සතස්යසවගභවගස්සඅභිනිබ්බත්තියා.එත්තාවගතායඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛු අභිණ්යණයයංඅභිජානාති, පරිණ්යණයයංපරිජානාති, අභිණ්යණයයං
අභිජානන්යතො [අභිජානිත්වගා )ක.(] පරිණ්යණයයං පරිජානන්යතො 
[පරිජානිත්වගා)ක.(] දිට්යඨවගධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරො යහොී’’ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘අීතං
යඛො, ආවුයසො, එයකො අන්යතො, අනා තං දුතියයො අන්යතො, පච්චුප්පන්නං
මජ්යෙ, තණ්හා සිබ්බිනී; තණ්හා හි නං සිබ්බති තස්ස තස්යසවග භවගස්ස 
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අභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු අභිණ්යණයයං 
අභිජානාති, පරිණ්යණයයං පරිජානාති, අභිණ්යණයයං අභිජානන්යතො, 
පරිණ්යණයයං පරිජානන්යතො දිට්යඨවග ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො
යහොී’’ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘සුතඛා, 
ආවුයසො, යවගදනා එයකො අන්යතො, දුක්ඛා යවගදනා දුතියයො අන්යතො, 
අදුක්ඛමසුතඛායවගදනාමජ්යෙ, තණ්හාසිබ්බිනී; තණ්හාහිනං සිබ්බතිතස්ස
තස්යසවග භවගස්ස අභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු
අභිණ්යණයයං අභිජානාති, පරිණ්යණයයං පරිජානාති, අභිණ්යණයයං
අභිජානන්යතො, පරිණ්යණයයං පරිජානන්යතො දිට්යඨවග ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොී’’ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘නාමං
යඛො, ආවුයසො, එයකොඅන්යතො, රූපංදුතියයොඅන්යතො, විණ්ණාණංමජ්යෙ, 
තණ්හා සිබ්බිනී; තණ්හා හි නං සිබ්බති තස්ස තස්යසවග භවගස්ස
අභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතා යඛො, ආවුයසො, භික්ඛු අභිණ්යණයයං
අභිජානාති, පරිණ්යණයයං පරිජානාති, අභිණ්යණයයං අභිජානන්යතො
පරිණ්යණයයං පරිජානන්යතො දිට්යඨවග ධම්යම දුක්ඛස්සන්තකයරො 
යහොී’’ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයරභික්ඛූ එතදයවගොච – ‘‘ඡ යඛො, 
ආවුයසො, අජ්ෙත්තිකානි ආයතනානි එයකො අන්යතො, ඡ බාහිරානි
ආයතනානිදුතියයොඅන්යතො, විණ්ණාණංමජ්යෙ, තණ්හාසිබ්බිනී; තණ්හා
හි නං සිබ්බති තස්ස තස්යසවග භවගස්ස අභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතා යඛො
ආවුයසො, භික්ඛු අභිණ්යණයයං අභිජානාති, පරිණ්යණයයං පරිජානාති, 
අභිණ්යණයයංඅභිජානන්යතොපරිණ්යණයයංපරිජානන්යතොදිට්යඨවගධම්යම 
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොී’’ති. 

එවගං වුත්යත අණ්ණතයරො භික්ඛු යථයර භික්ඛූ එතදයවගොච –
‘‘සක්කායයො යඛො, ආවුයසො, එයකො අන්යතො, සක්කායසමුදයයො දුතියයො
අන්යතො, සක්කායනියරොයධො මජ්යෙ, තණ්හා සිබ්බිනී; තණ්හා හි නං
සිබ්බතිතස්සතස්යසවගභවගස්සඅභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතායඛො, ආවුයසො, 
භික්ඛුඅභිණ්යණයයංඅභිජානාති, පරිණ්යණයයංපරිජානාති, අභිණ්යණයයං
අභිජානන්යතොපරිණ්යණයයංපරිජානන්යතො [සබ්බත්ථපිඑවගයමවගදිස්සති] 
දිට්යඨවගධම්යමදුක්ඛස්සන්තකයරො යහොී’’ති. 

එවගංවුත්යතඅණ්ණතයරොභික්ඛුයථයරභික්ඛූඑතදයවගොච–‘‘බයාකතං 
යඛො, ආවුයසො, අම්යහහි සබ්යබයහවග යථාසකං පටිභානං. ආයාමාවුයසො, 
යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමිස්සාම; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගයතො එතමත්ථං
ආයරොයචස්සාම.යථායනොභ වගා බයාකරිස්සතිතථානංධායරස්සාමා’’ති.
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‘‘එවගමාවුයසො’’ති යඛො යථරාභික්ඛූතස්සභික්ඛුයනොපච්චස්යසොසුතං.අථයඛො
යථරා භික්ඛූ යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමිංසුත; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං
අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදිංසුත. එකමන්තංනිසින්නා යඛො යථරා භික්ඛූ
යාවගතයකොඅයහොසිසබ්යබයහවග සද්ධිංකථාසල්ලායපො, තංසබ්බංභ වගයතො
ආයරොයචසුතං. ‘‘කස්ස නු යඛො, භන්යත, සුතභාසිත’’න්ති? ‘‘සබ්යබසං යවගො, 
භික්ඛයවග, සුතභාසිතංපරියායයන, අපිචයංමයාසන්ධාය භාසිතංපාරායයන
යමත්යතයයපණ්යහ– 

‘‘යයොඋයභොන්යතවිදිත්වගාන, මජ්යෙමන්තානලිප්පති; 
තංබ්රූමිමහාපුරියසොති, යසොධසිබ්බිනිමච්ච ා’’ති. 

‘‘තංසුතණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවගං, භන්යත’’ති
යඛො යථරා භික්ඛූ භ වගයතො පච්චස්යසොසුතං. භ වගා එතදයවගොච – ‘‘ඵස්යසො
යඛො, භික්ඛයවග, එයකො අන්යතො, ඵස්සසමුදයයො දුතියයො අන්යතො, 
ඵස්සනියරොයධො මජ්යෙ, තණ්හා සිබ්බිනී; තණ්හා හි නං සිබ්බති තස්ස
තස්යසවග භවගස්ස අභිනිබ්බත්තියා. එත්තාවගතා යඛො, භික්ඛයවග, භික්ඛු
අභිණ්යණයයං අභිජානාති, පරිණ්යණයයං පරිජානාති, අභිණ්යණයයං
අභිජානන්යතො පරිණ්යණයයං පරිජානන්යතො දිට්යඨවග ධම්යම
දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොී’’ති.සත්තමං. 

8. පුරිසින්ද්රියණාණසුතත්තං 

62. එවගංයමසුතතං–එකංසමයංභ වගායකොසයලසුතචාරිකංචරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන දණ්ඩකප්පකං නාම යකොසලානං
නි යමො තදවගසරි. අථ යඛො භ වගා ම් ා ඔක්කම්ම අණ්ණතරස්මිං
රුක්ඛමූයල පණ්ණත්යත ආසයන නිසීදි. යත ච භික්ඛූ දණ්ඩකප්පකං
පවිසිංසුතආවගසථංපරියයසිතුං. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යදොසම්බහුයලහිභික්ඛූහිසද්ධිංයයන අචිරවගී
නදී යතනුපසඞ්කමි  ත්තානි පරිසිණ්චිතුං. අචිරවගතියා නදියා  ත්තානි 
පරිසිණ්චිත්වගා පච්චුත්තරිත්වගා එකචීවගයරො අට්ඨාසි  ත්තානි
පුබ්බාපයමායනො. අථ යඛො අණ්ණතයරො භික්ඛු යයනායස්මා ආනන්යදො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගාආයස්මන්තංආනන්දං එතදයවගොච – ‘‘කිං
නු යඛො, ආවුයසො ආනන්ද, සබ්බං යචතයසො සමන්නාහරිත්වගා නු යඛො
යදවගදත්යතො භ වගතා බයාකයතො – ‘ආපායියකො යදවගදත්යතො යනරයියකො 
කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’ති [චූළවග. 348; අ. නි. 8.7 පස්සිතබ්බං], උදාහු
යකනචියදවග පරියායයනා’ති? ‘‘එවගං යඛො පයනතං, ආවුයසො, භ වගතා
බයාකත’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වගා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘ඉධාහං, 
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භන්යත, සම්බහුයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං යයන අචිරවගී නදී යතනුපසඞ්කමිං
 ත්තානි පරිසිණ්චිතුං. අචිරවගතියා නදියා  ත්තානි පරිසිණ්චිත්වගා 
පච්චුත්තරිත්වගා එකචීවගයරො අට්ඨාසිං  ත්තානි පුබ්බාපයමායනො. අථ යඛො, 
භන්යත, අණ්ණතයරො භික්ඛු යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං
එතදයවගොච – ‘කිං නු යඛො, ආවුයසො, ආනන්ද සබ්බං යචතයසො
සමන්නාහරිත්වගා නු යඛො යදවගදත්යතො භ වගතා බයාකයතො – ආපායියකො
යදවගදත්යතො යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡොති, උදාහු යකනචියදවග
පරියායයනා’ති? එවගංවුත්යතඅහං, භන්යත, තංභික්ඛුංඑතදයවගොචං–‘එවගං 
යඛොපයනතං, ආවුයසො, භ වගතාබයාකත’’’න්ති. 

‘‘යසො වගා [යසො ච (සයා.(] යඛො, ආනන්ද, භික්ඛු නයවගො භවිස්සති
අචිරපබ්බජියතො, යථයරොවගාපන බායලොඅබයත්යතො.කථණ්හිනාමයංමයා
එකංයසන බයාකතං තත්ථ ද්යවගජ්ෙං ආපජ්ජිස්සති! නාහං, ආනන්ද, 
අණ්ණං එකපු් ලම්පි සමනුපස්සාමි, යයො එවගං මයා සබ්බං යචතයසො
සමන්නාහරිත්වගා බයාකයතො, යථයිදං යදවගදත්යතො. යාවගකීවගණ්චාහං, 
ආනන්ද, යදවගදත්තස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්තම්පි සුතක්කධම්මං
අද්දසං; යනවග තාවගාහං යදවගදත්තං බයාකාසිං – ‘ආපායියකො යදවගදත්යතො
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’ති. යයතො ච යඛො අහං, ආනන්ද, 
යදවගදත්තස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්තම්පි සුතක්කධම්මං න අද්දසං; 
අථාහං යදවගදත්තං බයාකාසිං – ‘ආපායියකො යදවගදත්යතො යනරයියකො
කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’ති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, ගූථකූයපො සාධිකයපොරියසො පූයරො ගූථස්ස 
සමතිත්තියකො. තත්ර පුරියසො සසීසයකො නිමු්ය ො අස්ස. තස්ස යකොචියදවග
පුරියසො උප්පජ්යජයයඅත්ථකායමොහිතකායමොයයො ක්යඛමකායමොතම්හා
ගූථකූපාඋද්ධරිතුකායමො.යසො තංගූථකූපංසමන්තානුපරි ච්ඡන්යතොයනවග
පස්යසයය තස්ස පුරිසස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්තම්පි ගූයථන
අමක්ඛිතං, යත්ථතං  යහත්වගාඋද්ධයරයය.එවගයමවගංයඛොඅහං, ආනන්ද, 
යයතො යදවගදත්තස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්තම්පි සුතක්කධම්මං න
අද්දසං; අථාහං යදවගදත්තං බයාකාසිං – ‘ආපායියකො යදවගදත්යතො
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’ති. සයච තුම්යහ, ආනන්ද, 
සුතයණයයාථ තථා තස්ස පුරිසින්ද්රියණාණානි විභජිස්සාමී’’ති 
[විභජන්තස්සාති)සී. සයා.පී.(]? 

‘‘එතස්ස, භ වගා, කායලො; එතස්ස, සුත ත, කායලො යං භ වගා 
පුරිසින්ද්රියණාණානි විභයජයය. භ වගයතො සුතත්වගා භික්ඛූ ධායරස්සන්ී ’’ති. 
‘‘යතනහානන්ද, සුතණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවගං, 
භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වගයතො පච්චස්යසොසි. භ වගා
එතදයවගොච– 
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‘‘ඉධාහං, ආනන්ද, එකච්චං පු් ලං එවගං යචතසා යචයතො පරිච්ච 
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති. තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස කුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, අකුසලා ධම්මා
සම්මුඛීභූතා. අත්ථිච ඛ්වගස්සකුසලමූලංඅසමුච්ඡින්නං, තම්හාතස්සකුසලා
කුසලං පාතුභවිස්සති. එවගමයං පු් යලො ආයතිං අපරිහානධම්යමො
භවිස්සී’ති. යසයයථාපි, ආනන්ද, බීජානි අඛණ්ඩානි අපූීනි
අවගාතාතපහතානිසාරදානිසුතඛසයිතානිසුතයඛත්යතසුතපරිකම්මකතායභූමියා 
නික්ඛිත්තානි. ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, ඉමානි බීජානි වුද්ධිං විරූළ්හිං 
යවගපුල්ලං ආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගං යඛො අහං, 
ආනන්ද, ඉයධකච්චං පු් ලං එවගං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි –
‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස විජ්ජමානා කුසලාපි ධම්මා අකුසලාපි ධම්මා’ති.
තයමනංඅපයරන සමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි–‘ඉමස්ස
යඛො පු් ලස්ස කුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, අකුසලා ධම්මා සම්මුඛීභූතා.
අත්ථි ච ඛ්වගස්ස කුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්හා තස්ස කුසලා කුසලං
පාතුභවිස්සති. එවගමයං පු් යලො ආයතිං අපරිහානධම්යමො භවිස්සී’ති.
එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස පුරිසපු් යලො යචතසා යචයතො පරිච්ච
විදියතොයහොති.එවගම්පියඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස පුරිසින්ද්රියණාණංයචතසා
යචයතො පරිච්ච විදිතං යහොති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස ආයතිං
ධම්මසමුප්පායදොයචතසායචයතොපරිච්චවිදියතොයහොති. 

‘‘ඉධපනාහං, ආනන්ද, එකච්චංපු් ලංඑවගංයචතසායචයතොපරිච්ච 
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති. තයමනංඅපයරනසමයයන එවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස අකුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, කුසලා ධම්මා
සම්මුඛීභූතා. අත්ථි ච ඛ්වගස්ස අකුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්හා තස්ස
අකුසලාඅකුසලංපාතුභවිස්සති. එවගමයංපු් යලොආයතිංපරිහානධම්යමො
භවිස්සී’ති. යසයයථාපි, ආනන්ද, බීජානි අඛණ්ඩානි අපූීනි
අවගාතාතපහතානි සාරදානි සුතඛසයිතානි පුථුසිලාය නික්ඛිත්තානි. 
ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, නයිමානි බීජානි වුද්ධිං විරූළ්හිං යවගපුල්ලං 
ආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගං යඛො අහං, ආනන්ද, 
ඉයධකච්චං පු් ලංඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි–‘ඉමස්සයඛො
පු් ලස්ස විජ්ජමානා කුසලාපි ධම්මා අකුසලාපි ධම්මා’ති. තයමනං
අපයරන සමයයන එවගං යචතසා යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘ඉමස්ස යඛො
පු් ලස්සඅකුසලාධම්මාඅන්තරහිතා, කුසලාධම්මා සම්මුඛීභූතා.අත්ථි ච
ඛ්වගස්ස අකුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්හා තස්ස අකුසලා අකුසලං
පාතුභවිස්සති. එවගමයං පු් යලො ආයතිං පරිහානධම්යමො භවිස්සී’ති.
එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස පුරිසපු් යලො යචතසා යචයතො පරිච්ච
විදියතොයහොති.එවගම්පියඛො, ආනන්ද, තථා තස්සපුරිසින්ද්රියණාණංයචතසා
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යචයතො පරිච්ච විදිතං යහොති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස ආයතිං
ධම්මසමුප්පායදොයචතසායචයතොපරිච්චවිදියතොයහොති. 

‘‘ඉධපනාහං, ආනන්ද, එකච්චංපු් ලංඑවගංයචතසායචයතොපරිච්ච 
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති. තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘නත්ථි ඉමස්ස පු් ලස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්යතොපි සුතක්යකො
ධම්යමො, සමන්නා යතොයං පු් යලො එකන්තකාළයකහි අකුසයලහි
ධම්යමහි, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දු් තිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජිස්සී’ති. යසයයථාපි, ආනන්ද, බීජානි ඛණ්ඩානි පූීනි
වගාතාතපහතානි සුතයඛත්යත සුතපරිකම්මකතාය භූමියා නික්ඛිත්තානි.
ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, නයිමානි බීජානි වුද්ධිං විරූළ්හිං යවගපුල්ලං
ආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගං යඛො අහං, ආනන්ද, 
ඉයධකච්චංපු් ලංඑවගංයචතසායචයතොපරිච්ච පජානාමි–‘ඉමස්සයඛො
පු් ලස්ස විජ්ජමානා කුසලාපි ධම්මා අකුසලාපි ධම්මා’ති. තයමනං
අපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි–‘නත්ථිඉමස්ස
පු් ලස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්යතොපි සුතක්යකො ධම්යමො, 
සමන්නා යතොයං පු් යලො එකන්තකාළයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි, 
කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දු් තිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්ජිස්සී’ති.එවගම්පියඛො, ආනන්ද, තථා තස්සපුරිසපු් යලොයචතසා
යචයතො පරිච්ච විදියතො යහොති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස
පුරිසින්ද්රියණාණං යචතසා යචයතො පරිච්ච විදිතං යහොති. එවගම්පි යඛො, 
ආනන්ද, තථා තස්ස ආයතිං ධම්මසමුප්පායදො යචතසා යචයතො පරිච්ච
විදියතොයහොී’’ති. 

එවගං වුත්යතආයස්මාආනන්යදො භ වගන්තං එතදයවගොච – ‘‘සක්කා නු
යඛො, භන්යත, ඉයමසං තිණ්ණං පු් ලානං අපයරපි තයයො පු් ලා 
සප්පටිභා ා පණ්ණායපතු’’න්ති? ‘‘සක්කා, ආනන්දා’’ති භ වගා අයවගොච –
‘‘ඉධාහං, ආනන්ද, එකච්චංපු් ලංඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්ස විජ්ජමානාකුසලාපිධම්මාඅකුසලාපිධම්මා’ති.
තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතො පරිච්චපජානාමි–‘ඉමස්ස
යඛො පු් ලස්ස කුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, අකුසලා ධම්මා සම්මුඛීභූතා.
අත්ථිචඛ්වගස්සකුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්පිසබ්යබනසබ්බංසමු්ඝාතං
 ච්ඡති.එවගමයංපු් යලොආයතිංපරිහානධම්යමො භවිස්සී’ති.යසයයථාපි, 
ආනන්ද, අඞ් ාරානි ආදිත්තානි සම්පජ්ජලිතානි සයජොතිභූතානි පුථුසිලාය
නික්ඛිත්තානි. ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, නයිමානි අඞ් ාරානි වුද්ධිං
විරූළ්හිංයවගපුල්ලංආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යසයයථාපිවගා
පන, ආනන්ද, සායන්හසමයං [සායන්හසමයය )සයා. ක.(] සූරියය
ඔ ච්ඡන්යත, ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, ආයලොයකො අන්තරධායිස්සති
අන්ධකායරො පාතුභවිස්සී’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යසයයථාපි වගා, 
පනානන්ද, අභියදො අද්ධරත්තං භත්තකාලසමයය, ජායනයයාසි ත්වගං, 
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ආනන්ද, ආයලොයකො අන්තරහියතො අන්ධකායරො පාතුභූයතො’’ති? ‘‘එවගං, 
භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගංයඛොඅහං, ආනන්ද, ඉයධකච්චංපු් ලංඑවගංයචතසා
යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස විජ්ජමානා කුසලාපි
ධම්මා අකුසලාපි ධම්මා’ති. තයමනං අපයරන සමයයන එවගං යචතසා
යචයතො පරිච්ච පජානාමි – ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස කුසලා ධම්මා 
අන්තරහිතා, අකුසලා ධම්මා සම්මුඛීභූතා. අත්ථි ච ඛ්වගස්ස කුසලමූලං 
අසමුච්ඡින්නං, තම්පිසබ්යබනසබ්බංසමු්ඝාතං ච්ඡති.එවගමයංපු් යලො
ආයතිං පරිහානධම්යමො භවිස්සී’ති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස
පුරිසපු් යලොයචතසා යචයතොපරිච්චවිදියතොයහොති.එවගම්පියඛො, ආනන්ද, 
තථා තස්ස පුරිසින්ද්රියණාණංයචතසායචයතොපරිච්චවිදිතංයහොති.එවගම්පි
යඛො, ආනන්ද, තථා තස්සආයතිංධම්මසමුප්පායදොයචතසායචයතොපරිච්ච
විදියතොයහොති. 

‘‘ඉධ පනාහං, ආනන්ද, එකච්චංපු් ලංඑවගං යචතසායචයතොපරිච්ච
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති.තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස අකුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, කුසලා ධම්මා
සම්මුඛීභූතා. අත්ථි ච ඛ්වගස්ස අකුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්පි සබ්යබන
සබ්බං සමු්ඝාතං  ච්ඡති. එවගමයං පු් යලො ආයතිං අපරිහානධම්යමො
භවිස්සී’ති. යසයයථාපි, ආනන්ද, අඞ් ාරානි ආදිත්තානි සම්පජ්ජලිතානි
සයජොතිභූතානි සුතක්යඛ තිණපුණ්යජ වගා කට්ඨපුණ්යජ වගා නික්ඛිත්තානි.
ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, ඉමානි අඞ් ාරානි වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවගපුල්ලං
ආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’.‘‘යසයයථාපිවගා පනානන්ද, රත්තියා
පච්චූසසමයං [රත්තිපච්චූසසමයය)ක.(] සූරියයඋ් ච්ඡන්යත, ජායනයයාසි
ත්වගං, ආනන්ද, අන්ධකායරො අන්තරධායිස්සති, ආයලොයකො
පාතුභවිස්සී’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘යසයයථාපි වගා පනානන්ද, අභියදො
මජ්ෙන්හියකභත්තකාලසමයය, ජායනයයාසිත්වගං, ආනන්ද, අන්ධකායරො
අන්තරහියතො ආයලොයකො පාතුභූයතො’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගං
යඛො අහං, ආනන්ද, ඉයධකච්චං පු් ලං එවගං යචතසා යචයතො පරිච්ච 
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති. තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස අකුසලා ධම්මා අන්තරහිතා, කුසලා ධම්මා
සම්මුඛීභූතා. අත්ථි ච ඛ්වගස්ස අකුසලමූලං අසමුච්ඡින්නං, තම්පි සබ්යබන
සබ්බං සමු්ඝාතං  ච්ඡති. එවගමයං පු් යලො ආයතිං අපරිහානධම්යමො
භවිස්සී’ති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස පුරිසපු් යලො යචතසා 
යචයතො පරිච්ච විදියතො යහොති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස
පුරිසින්ද්රියණාණං යචතසා යචයතො පරිච්ච විදිතං යහොති. එවගම්පි යඛො, 
ආනන්ද, තථා තස්ස ආයතිං ධම්මසමුප්පායදො යචතසා යචයතො පරිච්ච
විදියතොයහොති. 
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‘‘ඉධ පනාහං, ආනන්ද, එකච්චං පු් ලං යචතසා යචයතො පරිච්ච 
පජානාමි – ‘ඉමස්සයඛොපු් ලස්සවිජ්ජමානාකුසලාපිධම්මා අකුසලාපි
ධම්මා’ති. තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි
– ‘නත්ථි ඉමස්ස පු් ලස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්යතොපි අකුසයලො
ධම්යමො, සමන්නා යතොයං පු් යලො එකන්තසුතක්යකහි අනවගජ්යජහි
ධම්යමහි, දිට්යඨවග ධම්යම පරිනිබ්බායිස්සී’ති. යසයයථාපි, ආනන්ද, 
අඞ් ාරානි සීතානි නිබ්බුතානි සුතක්යඛ තිණපුණ්යජ වගා කට්ඨපුණ්යජ වගා
නික්ඛිත්තානි. ජායනයයාසි ත්වගං, ආනන්ද, නයිමානි අඞ් ාරානි වුඩ්ඪං
විරූළ්හිංයවගපුල්ලංආපජ්ජිස්සන්ී ’’ති? ‘‘එවගං, භන්යත’’. ‘‘එවගයමවගංයඛො
අහං, ආනන්ද, ඉයධකච්චංපු් ලංඑවගං යචතසායචයතො පරිච්චපජානාමි–
‘ඉමස්ස යඛො පු් ලස්ස විජ්ජමානා කුසලාපි ධම්මා අකුසලාපි ධම්මා’ති.
තයමනංඅපයරනසමයයනඑවගංයචතසායචයතොපරිච්චපජානාමි–‘නත්ථි
ඉමස්ස පු් ලස්ස වගාල් යකොටිනිත්තුදනමත්යතොපි අකුසයලො ධම්යමො, 
සමන්නා යතොයං පු් යලො එකන්තසුතක්යකහි අනවගජ්යජහි ධම්යමහි, 
දිට්යඨවග ධම්යම පරිනිබ්බායිස්සී’ති. එවගම්පි යඛො, ආනන්ද, තථා තස්ස
පුරිසපු් යලොයචතසායචයතොපරිච්චවිදියතොයහොති. එවගම්පියඛො, ආනන්ද, 
තථා තස්සපුරිසින්ද්රියණාණං යචතසායචයතො පරිච්චවිදිතංයහොති.එවගම්පි
යඛො, ආනන්ද, තථා තස්සආයතිංධම්මසමුප්පායදොයචතසා යචයතොපරිච්ච
විදියතොයහොති. 

‘‘තත්රානන්ද, යයයතපුරිමාතයයොපු් ලායතසංතිණ්ණං පු් ලානං
එයකො අපරිහානධම්යමො, එයකො පරිහානධම්යමො, එයකො ආපායියකො
යනරයියකො. තත්රානන්ද, යයයම පච්ඡිමා තයයො පු් ලා ඉයමසං තිණ්ණං
පු් ලානං එයකො පරිහානධම්යමො, එයකො අපරිහානධම්යමො, එයකො
පරිනිබ්බානධම්යමො’’ති.අට්ඨමං. 

9. නිබ්යබධිකසුතත්තං 

63. ‘‘නිබ්යබධිකපරියායං යවගො, භික්ඛයවග, ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි.
තං සුතණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවගං, භන්යත’’තියඛො
යතභික්ඛූභ වගයතොපච්චස්යසොසුතං.භ වගා එතදයවගොච– 

‘‘කතයමො ච යසො, භික්ඛයවග, නිබ්යබධිකපරියායයො ධම්මපරියායයො? 
කාමා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා, කාමානං නිදානසම්භයවගො යවගදිතබ්යබො, 
කාමානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, කාමානං විපායකො යවගදිතබ්යබො, 
කාමනියරොයධො [කාමානං නියරොයධො (ක.( එවගං යවගදනානියරොයධො-
ඉච්චාදීසුතපි] යවගදිතබ්යබො, කාමනියරොධ ාමිනී [කාමානංනියරොධ ාමිනී)ක.(
එවගංයවගදනානියරොධ ාමිනී-ඉච්චාදීසුතපි] පටිපදායවගදිතබ්බා. 

‘‘යවගදනා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා, යවගදනානං නිදානසම්භයවගො 
යවගදිතබ්යබො, යවගදනානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, යවගදනානං විපායකො
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යවගදිතබ්යබො, යවගදනානියරොයධො යවගදිතබ්යබො, යවගදනානියරොධ ාමිනීපටිපදා
යවගදිතබ්බා. 

‘‘සණ්ණා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා, සණ්ණානං නිදානසම්භයවගො 
යවගදිතබ්යබො, සණ්ණානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, සණ්ණානං විපායකො 
යවගදිතබ්යබො, සණ්ණානියරොයධො යවගදිතබ්යබො, සණ්ණානියරොධ ාමිනී
පටිපදායවගදිතබ්බා. 

‘‘ආසවගා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා, ආසවගානං නිදානසම්භයවගො
යවගදිතබ්යබො, ආසවගානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, ආසවගානං විපායකො
යවගදිතබ්යබො, ආසවගනියරොයධො යවගදිතබ්යබො, ආසවගනියරොධ ාමිනී පටිපදා
යවගදිතබ්බා. 

‘‘කම්මං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං, කම්මානං නිදානසම්භයවගො
යවගදිතබ්යබො, කම්මානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, කම්මානං විපායකො 
යවගදිතබ්යබො, කම්මනියරොයධො යවගදිතබ්යබො, කම්මනියරොධ ාමිනී පටිපදා
යවගදිතබ්බා. 

‘‘දුක්ඛං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං, දුක්ඛස්සනිදානසම්භයවගො යවගදිතබ්යබො, 
දුක්ඛස්ස යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, දුක්ඛස්ස විපායකො යවගදිතබ්යබො, 
දුක්ඛනියරොයධොයවගදිතබ්යබො, දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදායවගදිතබ්බා. 

‘‘‘කාමා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා, කාමානංනිදානසම්භයවගොයවගදිතබ්යබො, 
කාමානං යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, කාමානං විපායකො යවගදිතබ්යබො, 
කාමනියරොයධොයවගදිතබ්යබො, කාමනියරොධ ාමිනීපටිපදා යවගදිතබ්බා’ති, ඉති
යඛො පයනතං වුත්තං. කිණ්යචතං පටිච්ච වුත්තං [ම. නි. 1.166; සං. නි.
4.268]? පණ්චියම, භික්ඛයවග, කාමගුණා – චක්ඛුවිණ්යණයයා රූපා ඉට්ඨා
කන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා, යසොතවිණ්යණයයාසද්දා…
ඝානවිණ්යණයයා  න්ධා… ජිව්හාවිණ්යණයයා රසා… කායවිණ්යණයයා
යඵොට්ඨබ්බා ඉට්ඨාකන්තා මනාපා පියරූපාකාමූපසංහිතා රජනීයා. අපි ච
යඛො, භික්ඛයවග, යනයතකාමා කාමගුණානායමයත [යතකාමගුණානාම
යනයත කාමා)ක.(] අරියස්සවිනයයවුච්චන්ති– 

[කථා.514] ‘‘සඞ්කප්පරාය ොපුරිසස්ස කායමො, 
යනයත [නයත)සයා.(] කාමායානිචිත්රානි යලොයක; 
සඞ්කප්පරාය ොපුරිසස්සකායමො, 
තිට්ඨන්තිචිත්රානිතයථවගයලොයක; 
අයථත්ථධීරාවිනයන්තිඡන්ද’’න්ති. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, කාමානංනිදානසම්භයවගො? ඵස්යසො, භික්ඛයවග, 
කාමානංනිදානසම්භයවගො. 
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‘‘කතමා ච, භික්ඛයවග, කාමානං යවගමත්තතා? අණ්යණො, භික්ඛයවග, 
කායමො රූයපසුත, අණ්යණො කායමො සද්යදසුත, අණ්යණො කායමො  න්යධසුත, 
අණ්යණො කායමො රයසසුත, අණ්යණො කායමො යඵොට්ඨබ්යබසුත. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයවග, කාමානංයවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, කාමානං විපායකො? යං යඛො, භික්ඛයවග, 
කාමයමායනො තජ්ජං තජ්ජං අත්තභාවගං අභිනිබ්බත්යතති පුණ්ණභාගියං වගා
අපුණ්ණභාගියංවගා, අයංවුච්චති, භික්ඛයවග, කාමානංවිපායකො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, කාමනියරොයධො? ඵස්සනියරොයධො 
[ඵස්සනියරොධා )සයා.(], භික්ඛයවග, කාමනියරොයධො. අයයමවග අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකොම්ය ොකාමනියරොධ ාමිනීපටිපදා, යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවගාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවගො, 
සම්මාවගායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො [යයතො ච යඛො )බහූසුත(], භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං
කායම පජානාති, එවගං කාමානං නිදානසම්භවගං පජානාති, එවගං කාමානං 
යවගමත්තතංපජානාති, එවගංකාමානංවිපාකංපජානාති, එවගංකාමනියරොධං
පජානාති, එවගං කාමනියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානාති, යසොඉමංනිබ්යබධිකං
බ්රහ්මචරියං පජානාති කාමනියරොධං. කාමා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.…
කාමනියරොධ ාමිනී [සබ්බත්ථපිඑවගයමවගදිස්සති] පටිපදායවගදිතබ්බාති, ඉති
යංතං වුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘යවගදනා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.…යවගදනානියරොධ ාමිනීපටිපදා 
යවගදිතබ්බාති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිණ්යචතංපටිච්චවුත්තං? තිස්යසො
ඉමා, භික්ඛයවග, යවගදනා – සුතඛා යවගදනා, දුක්ඛා යවගදනා, අදුක්ඛමසුතඛා
යවගදනා. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයවග, යවගදනානංනිදානසම්භයවගො? ඵස්යසො, භික්ඛයවග, 
යවගදනානංනිදානසම්භයවගො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයවග, යවගදනානංයවගමත්තතා? අත්ථි, භික්ඛයවග, සාමිසා
සුතඛා යවගදනා, අත්ථි නිරාමිසා සුතඛා යවගදනා, අත්ථි සාමිසා දුක්ඛා යවගදනා, 
අත්ථිනිරාමිසා දුක්ඛා යවගදනා, අත්ථි සාමිසා අදුක්ඛමසුතඛා යවගදනා, අත්ථි
නිරාමිසා අදුක්ඛමසුතඛා යවගදනා. අයං වුච්චති, භික්ඛයවග, යවගදනානං 
යවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, යවගදනානං විපායකො? යං යඛො, භික්ඛයවග, 
යවගදියමායනො [යවගදයමායනො )සයා. කං.( අ. නි. 4.233] තජ්ජං තජ්ජං
අත්තභාවගං අභිනිබ්බත්යතති පුණ්ණභාගියං වගා අපුණ්ණභාගියං වගා, අයං 
වුච්චති, භික්ඛයවග, යවගදනානංවිපායකො. 
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‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, යවගදනානියරොයධො? ඵස්සනියරොයධො 
[ඵස්සනියරොධා )සයා. කං. ක.(], භික්ඛයවග, යවගදනානියරොයධො. අයයමවග
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොම්ය ො යවගදනානියරොධ ාමිනීපටිපදා, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං යවගදනං පජානාති, එවගං
යවගදනානං නිදානසම්භවගංපජානාති, එවගංයවගදනානං යවගමත්තතංපජානාති, 
එවගං යවගදනානං විපාකං පජානාති, එවගං යවගදනානියරොධං පජානාති, එවගං
යවගදනානියරොධ ාමිනිංපටිපදං පජානාති.යසොඉමංනිබ්යබධිකංබ්රහ්මචරියං
පජානාති යවගදනානියරොධං. යවගදනා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.…
යවගදනානියරොධ ාමිනී පටිපදා යවගදිතබ්බාති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං 
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘සණ්ණා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.… සණ්ණානියරොධ ාමිනී
පටිපදා යවගදිතබ්බාති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිණ්යචතංපටිච්චවුත්තං? 
ඡයිමා, භික්ඛයවග, සණ්ණා – රූපසණ්ණා, සද්දසණ්ණා,  න්ධසණ්ණා, 
රසසණ්ණා, යඵොට්ඨබ්බසණ්ණා, ධම්මසණ්ණා. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයවග, සණ්ණානංනිදානසම්භයවගො? ඵස්යසො, භික්ඛයවග, 
සණ්ණානංනිදානසම්භයවගො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයවග, සණ්ණානං යවගමත්තතා? අණ්ණා, භික්ඛයවග, 
සණ්ණා රූයපසුත, අණ්ණා සණ්ණා සද්යදසුත [අණ්ණා භික්ඛයවග රූයපසුත
සණ්ණා අණ්ණා සද්යදසුත සණ්ණා )ක.( එවගං යසයසසුතපි], අණ්ණා සණ්ණා
 න්යධසුත, අණ්ණාසණ්ණාරයසසුත, අණ්ණාසණ්ණා යඵොට්ඨබ්යබසුත, අණ්ණා
සණ්ණාධම්යමසුත. අයංවුච්චති, භික්ඛයවග, සණ්ණානංයවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, සණ්ණානං විපායකො? යවගොහාරයවගපක්කං 
[යවගොහාරයවගපක්කාහං )සයා. පී.(, යවගොහාරපක්කාහං )සී.(], භික්ඛයවග, 
සණ්ණං [සණ්ණා )සයා. පී.(] වගදාමි. යථා යථානං සණ්ජානාතිතථා තථා
යවගොහරති, එවගං සණ්ඤී අයහොසින්ති [අයහොසීති (ක.(]. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයවග, සණ්ණානංවිපායකො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, සණ්ණානියරොයධො? ඵස්සනියරොයධො, 
[ඵස්සනියරොධා )සයා. ක.(] භික්ඛයවග, සණ්ණානියරොයධො. අයයමවග අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො ම්ය ො සණ්ණානියරොධ ාමිනී පටිපදා, යසයයථිදං –
සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං සණ්ණං පජානාති, එවගං
සණ්ණානංනිදානසම්භවගංපජානාති, එවගංසණ්ණානංයවගමත්තතං පජානාති, 
එවගං සණ්ණානං විපාකං පජානාති, එවගං සණ්ණානියරොධං පජානාති, එවගං
සණ්ණානියරොධ ාමිනිංපටිපදංපජානාති, යසොඉමංනිබ්යබධිකංබ්රහ්මචරියං
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පජානාති සණ්ණානියරොධං. සණ්ණා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.…
සණ්ණානියරොධ ාමිනී පටිපදා යවගදිතබ්බාති. ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘ආසවගා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.… ආසවගනියරොධ ාමිනී 
[සබ්බත්ථපි එවගයමවග දිස්සති] පටිපදා යවගදිතබ්බාති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තං. කිණ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? තයයොයම, භික්ඛයවග, ආසවගා –
කාමාසයවගො, භවගාසයවගො, අවිජ්ජාසයවගො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයවග, ආසවගානංනිදානසම්භයවගො? අවිජ්ජා, භික්ඛයවග, 
ආසවගානංනිදානසම්භයවගො. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයවග, ආසවගානංයවගමත්තතා? අත්ථි, භික්ඛයවග, ආසවගා 
නිරය මනීයා [නිරය ාමිනියා )සී. ක.(], අත්ථි ආසවගා 
තිරච්ඡානයයොනි මනීයා, අත්ථිආසවගා යපත්තිවිසය මනීයා, අත්ථිආසවගා 
මනුස්සයලොක මනීයා, අත්ථි ආසවගා යදවගයලොක මනීයා. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයවග, ආසවගානංයවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, ආසවගානං විපායකො? යං යඛො, භික්ඛයවග, 
අවිජ්ජා යතො තජ්ජං තජ්ජං අත්තභාවගං අභිනිබ්බත්යතති පුණ්ණභාගියං වගා 
අපුණ්ණභාගියංවගා, අයංවුච්චති, භික්ඛයවග, ආසවගානංවිපායකො. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයවග, ආසවගනියරොයධො? අවිජ්ජානියරොයධො, භික්ඛයවග, 
ආසවගනියරොයධො. අයයමවග අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො ම්ය ො
ආසවගනියරොධ ාමිනී [සබ්බත්ථපි එවගයමවග දිස්සති] පටිපදා, යසයයථිදං – 
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං ආසයවග පජානාති, එවගං
ආසවගානං නිදානසම්භවගං පජානාති, එවගං ආසවගානං යවගමත්තතං පජානාති, 
එවගංආසවගානං විපාකං පජානාති, එවගංආසවගානංනියරොධං පජානාති, එවගං
ආසවගානං නියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො ඉමං නිබ්යබධිකං
බ්රහ්මචරියංපජානාතිආසවගනියරොධං.ආසවගා, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බා…යප.…
ආසවගනියරොධ ාමිනී [සබ්බත්ථපි එවගයමවගදිස්සති] පටිපදායවගදිතබ්බාති.ඉති
යංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘කම්මං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං…යප.… කම්මනියරොධ ාමිනී 
[සබ්බත්ථපි එවගයමවග දිස්සති] පටිපදා යවගදිතබ්බාති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තං. කිණ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? [කථා. 539] යචතනාහං, භික්ඛයවග, 
කම්මංවගදාමි.යචතයිත්වගාකම්මංකයරොති–කායයනවගාචායමනසා. 

‘‘කතයමොච, භික්ඛයවග, කම්මානංනිදානසම්භයවගො? ඵස්යසො, භික්ඛයවග, 
කම්මානංනිදානසම්භයවගො. 
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‘‘කතමාච, භික්ඛයවග, කම්මානංයවගමත්තතා? අත්ථි, භික්ඛයවග, කම්මං
නිරයයවගදනීයං, අත්ථි කම්මං තිරච්ඡානයයොනියවගදනීයං, අත්ථි කම්මං 
යපත්තිවිසයයවගදනීයං, අත්ථිකම්මං මනුස්සයලොකයවගදනීයං, අත්ථිකම්මං 
යදවගයලොකයවගදනීයං. අයංවුච්චති, භික්ඛයවග, කම්මානං යවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, කම්මානං විපායකො? තිවිධාහං [ඉමාහං )ක.(], 
භික්ඛයවග, කම්මානං විපාකං වගදාමි – දිට්යඨවග [දිට්යඨ වගා )සී.(] ධම්යම, 
උපපජ්යජවගා [උපපජ්ජංවගා)ක.සී., අ.නි.10.217), උපපජ්ජවගා (?), ම.නි.
3.303 පාළියාතදත්ථවගණ්ණනාය චසංසද්යදතබ්බං], අපයරවගා පරියායය.
අයංවුච්චති, භික්ඛයවග, කම්මානංවිපායකො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, කම්මනියරොයධො? ඵස්සනියරොයධො, 
[ඵස්සනියරොධා )ක. සී. සයා. ක.(] භික්ඛයවග, කම්මනියරොයධො. අයයමවග 
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො ම්ය ො කම්මනියරොධ ාමිනී [සබ්බත්ථපි එවගයමවග 
දිස්සති] පටිපදා, යසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං කම්මං පජානාති, එවගං
කම්මානං නිදානසම්භවගං පජානාති, එවගං කම්මානං යවගමත්තතං පජානාති, 
එවගං කම්මානං විපාකං පජානාති, එවගං කම්මනියරොධං පජානාති, එවගං
කම්මනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො ඉමං නිබ්යබධිකංබ්රහ්මචරියං
පජානාති කම්මනියරොධං. කම්මං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං…යප.… 
කම්මනියරොධ ාමිනී පටිපදා යවගදිතබ්බාති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං
පටිච්චවුත්තං. 

‘‘දුක්ඛං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං, දුක්ඛස්සනිදානසම්භයවගො යවගදිතබ්යබො, 
දුක්ඛස්ස යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, දුක්ඛස්ස විපායකො යවගදිතබ්යබො, 
දුක්ඛනියරොයධොයවගදිතබ්යබො, දුක්ඛනියරොධ ාමිනීපටිපදායවගදිතබ්බාති.ඉති
යඛොපයනතං වුත්තං, කිණ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ජාතිපිදුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, 
බයාධිපි දුක්යඛො [බයාධිපි දුක්ඛා )සයා. පී. ක.(], මරණම්පි දුක්ඛං, 
යසොකපරියදවගදුක්ඛයදොමනස්සුතපායාසාපි දුක්ඛා, යම්පිච්ඡං න ලභති තම්පි
දුක්ඛං, සංඛිත්යතන පණ්චුපාදානක්ඛන්ධා [පණ්චුපාදානක්ඛන්ධාපි )ක.(] 
දුක්ඛා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, දුක්ඛස්සනිදානසම්භයවගො? තණ්හා, භික්ඛයවග, 
දුක්ඛස්සනිදානසම්භයවගො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයවග, දුක්ඛස්ස යවගමත්තතා? අත්ථි, භික්ඛයවග, දුක්ඛං
අධිමත්තං, අත්ථිපරිත්තං, අත්ථිදන්ධවිරාගි, අත්ථිඛිප්පවිරාගි.අයං වුච්චති, 
භික්ඛයවග, දුක්ඛස්සයවගමත්තතා. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, දුක්ඛස්ස විපායකො? ඉධ, භික්ඛයවග, එකච්යචො 
යයන දුක්යඛනඅභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො [පරියාදිණ්ණචිත්යතො (ක.(] 
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යසොචතිකිලමතිපරියදවගති, උරත්තාළිංකන්දති, සම්යමොහංආපජ්ජති, යයන
වගා පන දුක්යඛන අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො බහිද්ධා පරියයට්ඨිං
ආපජ්ජති– ‘යකො [යසොන )ක.(] එකපදංද්විපදං ජානාති [පජානාති )ක.(] 
ඉමස්ස දුක්ඛස්ස නියරොධායා’ති? සම්යමොහයවගපක්කං වගාහං, භික්ඛයවග, 
දුක්ඛං වගදාමි පරියයට්ඨියවගපක්කං වගා. අයං වුච්චති, භික්ඛයවග, දුක්ඛස්ස
විපායකො. 

‘‘කතයමො ච, භික්ඛයවග, දුක්ඛනියරොයධො? තණ්හානියරොයධො, 
[තණ්හානියරොධා )ක. සී. සයා. ක.(] භික්ඛයවග, දුක්ඛනියරොයධො. අයයමවග
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොම්ය ොදුක්ඛස්සනියරොධ ාමිනීපටිපදා, යසයයථිදං– 
සම්මාදිට්ඨි…යප.…සම්මාසමාධි. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයවග, අරියසාවගයකො එවගං දුක්ඛං පජානාති, එවගං 
දුක්ඛස්සනිදානසම්භවගංපජානාති, එවගංදුක්ඛස්සයවගමත්තතං පජානාති, එවගං
දුක්ඛස්ස විපාකං පජානාති, එවගං දුක්ඛනියරොධං පජානාති, එවගං 
දුක්ඛනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති, යසො ඉමං නිබ්යබධිකං බ්රහ්මචරියං
පජානාති දුක්ඛනියරොධං. දුක්ඛං, භික්ඛයවග, යවගදිතබ්බං, දුක්ඛස්ස
නිදානසම්භයවගො යවගදිතබ්යබො, දුක්ඛස්ස යවගමත්තතා යවගදිතබ්බා, දුක්ඛස්ස
විපායකො යවගදිතබ්යබො, දුක්ඛනියරොයධො යවගදිතබ්යබො, දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදායවගදිතබ්බාති.ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතං පටිච්චවුත්තං. 

‘‘අයං යඛො යසො, භික්ඛයවග, නිබ්යබධිකපරියායයො ධම්මපරියායයො’’ති. 
නවගමං. 

10. සීහනාදසුතත්තං 

64. [ම.නි.1.148; විභ.760; අ.නි.10.21; පටි.ම.2.44] ‘‘ඡයිමානි, 
භික්ඛයවග, තථා තස්ස තථා තබලානි, යයහි බයලහි සමන්නා යතො
තථා යතොආසභංඨානං පටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං
පවගත්යතති. කතමානි ඡ? ඉධ, භික්ඛයවග, තථා යතො ඨානණ්ච ඨානයතො
අට්ඨානණ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති. යම්පි, භික්ඛයවග, තථා යතො
ඨානණ්ච ඨානයතො අට්ඨානණ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, 
භික්ඛයවග, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති, යං බලං ආ ම්ම තථා යතො
ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවගත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, තථා යතො අීතානා තපච්චුප්පන්නානං
කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, 
භික්ඛයවග, තථා යතො අීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං
ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං පජානාති, ඉදම්පි, භික්ඛයවග, 
තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යංබලං ආ ම්මතථා යතොආසභංඨානං
පටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවගත්යතති. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, තථා යතොොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්ී නං 
සංකියලසං යවගොදානං වුට්ඨානං යථාභූතං පජානාති. යම්පි, භික්ඛයවග, 
තථා යතො…යප.…ඉදම්පි, භික්ඛයවග, තථා තස්සතථා තබලංයහොති, යං
බලංආ ම්මතථා යතො ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, 
බ්රහ්මචක්කංපවගත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, තථා යතො අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං 
අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවගපි ජාතියයො…යප.… ඉති
සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරති. යම්පි, 
භික්ඛයවග, තථා යතොඅයනකවිහිතංපුබ්යබනිවගාසංඅනුස්සරති, යසයයථිදං–
එකම්පි ජාතිං, ද්යවගපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං
අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරති. ඉදම්පි, භික්ඛයවග, තථා තස්ස
තථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්මතථා යතොආසභංඨානංපටිජානාති, 
පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවගත්යතති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයවග, තථා යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුතද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.…යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති.යම්පි, 
භික්ඛයවග, තථා යතො දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුතද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන…යප.… යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති, ඉදම්පි, 
භික්ඛයවග, තථා තස්ස තථා තබලං යහොති, යං බලං ආ ම්ම තථා යතො
ආසභංඨානංපටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කං පවගත්යතති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයවග, තථා යතොආසවගානංඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වගා 
උපසම්පජ්ජ විහරති. යම්පි, භික්ඛයවග, තථා යතො ආසවගානං ඛයා…යප.…
සච්ඡිකත්වගා උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉදම්පි, භික්ඛයවග, තථා තස්ස
තථා තබලංයහොති, යංබලංආ ම්ම තථා යතොආසභංඨානං පටිජානාති, 
පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවගත්යතති.ඉමානි යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
තථා තස්සතථා තබලානි, යයහිබයලහිසමන්නා යතොතථා යතොආසභං 
ඨානංපටිජානාති, පරිසාසුතසීහනාදංනදති, බ්රහ්මචක්කංපවගත්යතති. 

‘‘තත්ර යච, භික්ඛයවග, පයර තථා තං ඨානණ්ච ඨානයතො අට්ඨානණ්ච 
අට්ඨානයතො යථාභූතං ණායණන උපසඞ්කමිත්වගා පණ්හං පුච්ඡන්ති. යථා
යථා, භික්ඛයවග, තථා තස්ස ඨානණ්ච ඨානයතො අට්ඨානණ්ච අට්ඨානයතො
යථාභූතං ණාණං විදිතං තථා තථා යතසං තථා යතො ඨානණ්ච ඨානයතො
අට්ඨානණ්චඅට්ඨානයතොයථාභූතංණායණනපණ්හංපුට්යඨො බයාකයරොති. 

‘‘තත්ර යච, භික්ඛයවග, පයර තථා තං අීතානා තපච්චුප්පන්නානං 
කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං ණායණන
උපසඞ්කමිත්වගා පණ්හං පුච්ඡන්ති. යථා යථා, භික්ඛයවග, තථා තස්ස
අීතානා තපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානංඨානයසොයහතුයසොවිපාකං
යථාභූතං ණාණං විදිතං තථා තථා යතසං තථා යතො 
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අීතානා තපච්චුප්පන්නානංකම්මසමාදානානංඨානයසොයහතුයසොවිපාකං
යථාභූතංණායණන පණ්හංපුට්යඨොබයාකයරොති. 

‘‘තත්රයච, භික්ඛයවග, පයරතථා තංොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්ී නං 
සංකියලසංයවගොදානංවුට්ඨානංයථාභූතංණායණනඋපසඞ්කමිත්වගාපණ්හං
පුච්ඡන්ති. යථා යථා, භික්ඛයවග, තථා තස්ස
ොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්ී නංසංකියලසංයවගොදානංවුට්ඨානං යථාභූතං
ණාණං විදිතං, තථා තථා යතසං තථා යතො
ොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්ී නංසංකියලසං යවගොදානංවුට්ඨානංයථාභූතං
ණායණනපණ්හංපුට්යඨොබයාකයරොති. 

‘‘තත්ර යච, භික්ඛයවග, පයර තථා තං පුබ්යබනිවගාසානුස්සතිං යථාභූතං
ණායණන උපසඞ්කමිත්වගා පණ්හං පුච්ඡන්ති. යථා යථා, භික්ඛයවග, 
තථා තස්ස පුබ්යබනිවගාසානුස්සතිං යථාභූතං ණාණං විදිතං, තථා තථා
යතසං තථා යතො පුබ්යබනිවගාසානුස්සතිං යථාභූතං ණායණන පණ්හං
පුට්යඨොබයාකයරොති. 

‘‘තත්ර යච, භික්ඛයවග, පයර තථා තං සත්තානං චුතූපපාතං යථාභූතං 
ණායණන උපසඞ්කමිත්වගා පණ්හං පුච්ඡන්ති. යථා යථා, භික්ඛයවග, 
තථා තස්සසත්තානං චුතූපපාතංයථාභූතංණාණංවිදිතං, තථාතථායතසං
තථා යතො සත්තානං චුතූපපාතං යථාභූතං ණායණන පණ්හං පුට්යඨො
බයාකයරොති. 

‘‘තත්ර යච, භික්ඛයවග, පයරතථා තංආසවගානං ඛයා…යප.…යථාභූතං
ණායණන උපසඞ්කමිත්වගා පණ්හං පුච්ඡන්ති. යථා යථා, භික්ඛයවග, 
තථා තස්ස ආසවගානං ඛයා…යප.… යථාභූතං ණාණං විදිතං, තථා තථා
යතසං තථා යතො ආසවගානං ඛයා…යප.… යථාභූතං ණායණන පණ්හං
පුට්යඨොබයාකයරොති. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයවග, යම්පිදං [යමිදං)සී.පී.(, යදිදං)ක.(] ඨානණ්චඨානයතො
අට්ඨානණ්ච අට්ඨානයතො යථාභූතං ණාණං තම්පි සමාහිතස්ස වගදාමි යනො
අසමාහිතස්ස. යම්පිදං [යදිදං )ක.(] අීතානා තපච්චුප්පන්නානං
කම්මසමාදානානං ඨානයසො යහතුයසො විපාකං යථාභූතං ණාණං තම්පි
සමාහිතස්ස වගදාමි යනො අසමාහිතස්ස. යම්පිදං [යදිදං (ක.(] 
ොනවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්ී නංසංකියලසංයවගොදානංවුට්ඨානංයථාභූතං
ණාණං තම්පි සමාහිතස්ස වගදාමි යනො අසමාහිතස්ස. යම්පිදං [යදිදං (ක.(] 
පුබ්යබනිවගාසානුස්සතිං යථාභූතං ණාණං තම්පි සමාහිතස්ස වගදාමි යනො 
අසමාහිතස්ස.යම්පිදං [යදිදං )ක.(] සත්තානං චුතූපපාතං යථාභූතංණාණං
තම්පිසමාහිතස්සවගදාමියනොඅසමාහිතස්ස.යම්පිදං [යදිදං)ක.(] ආසවගානං
ඛයා…යප.…යථාභූතංණාණංතම්පිසමාහිතස්ස වගදාමියනොඅසමාහිතස්ස.
ඉතියඛො, භික්ඛයවග, සමාධිම්ය ො, අසමාධි කුම්ම්ය ො’’ති.දසමං. 
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මහාවග්ය ොඡට්යඨො. [පඨයමො (සයා.  ක]). 

තස්සුතද්දානං – 

යසොයණො ඵ්ගුයනොභිජාති, ආසවගාදාරුහත්ථිච; 
මජ්යෙණාණංනිබ්යබධිකං, සීහනායදොතියතදසාති. 

7. යෙවතාවග්ය ො 

1. අනා ාමිඵලසුතත්තං 

65. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො අනා ාමිඵලං
සච්ඡිකාතුං. කතයම ඡ? අස්සද්ධියං, අහිරිකං, අයනොත්තප්පං, යකොසජ්ජං, 
මුට්ඨස්සච්චං, දුප්පණ්ණතං – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අප්පහාය 
අභබ්යබොඅනා ාමිඵලංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යමපහායභබ්යබොඅනා ාමිඵලංසච්ඡිකාතුං.කතයම 
ඡ? අස්සද්ධියං, අහිරිකං, අයනොත්තප්පං, යකොසජ්ජං, මුට්ඨස්සච්චං, 
දුප්පණ්ණතං – ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්යමපහායභබ්යබොඅනා ාමිඵලං
සච්ඡිකාතු’’න්ති.පඨමං. 

2. අරහත්තසුතත්තං 

66. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො අරහත්තං සච්ඡිකාතුං.
කතයමඡ? ථිනං [ථීනං )සී. සයා.කං. පී.(], මිද්ධං, උද්ධච්චං, කුක්කුච්චං, 
අස්සද්ධියං, පමාදං – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො
අරහත්තංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යමපහායභබ්යබොඅරහත්තං සච්ඡිකාතුං.කතයමඡ? 
ථිනං, මිද්ධං, උද්ධච්චං, කුක්කුච්චං, අස්සද්ධියං, පමාදං – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡධම්යමපහායභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතු’’න්ති. දුතියං. 

3. මිත්තසුතත්තං 

67. ‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු පාපමිත්යතො පාපසහායයො
පාපසම්පවගඞ්යකො, පාපමිත්යත [පාපයක මිත්යත (ක.(] යසවගමායනො
භජමායනො පයිරුපාසමායනො, යතසණ්ච දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජමායනො 
ආභිසමාචාරිකං ධම්මං පරිපූයරස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. 
‘ආභිසමාචාරිකංධම්මං අපරිපූයරත්වගායසඛංධම්මං පරිපූයරස්සී’තියනතං
ඨානංවිජ්ජති.‘යසඛංධම්මංඅපරිපූයරත්වගාසීලානි පරිපූයරස්සී’තියනතං
ඨානංවිජ්ජති. ‘සීලානිඅපරිපූයරත්වගාකාමරා ංවගාරූපරා ංවගා අරූපරා ං
වගාපජහිස්සී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො කලයාණසහායයො 
කලයාණසම්පවගඞ්යකො, කලයාණමිත්යත යසවගමායනො භජමායනො
පයිරුපාසමායනො, යතසණ්ච දිට්ඨානු තිං ආපජ්ජමායනො ආභිසමාචාරිකං
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ධම්මං පරිපූයරස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘ආභිසමාචාරිකං ධම්මං
පරිපූයරත්වගා යසඛං ධම්මං පරිපූයරස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘යසඛං
ධම්මං පරිපූයරත්වගා සීලානි පරිපූයරස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සීලානි 
පරිපූයරත්වගා කාමරා ං වගා රූපරා ං වගා අරූපරා ං වගා පජහිස්සී’ති
ඨානයමතං විජ්ජී’’ති.තතියං. 

4. සඞ් ණිකාරාමසුතත්තං 

68. ‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු සඞ් ණිකාරායමො සඞ් ණිකරයතො 
සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො,  ණාරායමො  ණරයතො  ණාරාමතං
අනුයුත්යතො, එයකොපවියවගයක අභිරමිස්සී’තියනතංඨානංවිජ්ජති.‘එයකො
පවියවගයකඅනභිරමන්යතො චිත්තස්ස නිමිත්තං  යහස්සී’තියනතංඨානං
විජ්ජති. ‘චිත්තස්ස නිමිත්තං අ ණ්හන්යතො සම්මාදිට්ඨිං පරිපූයරස්සී’ති
යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සම්මාදිට්ඨිං අපරිපූයරත්වගා සම්මාසමාධිං
පරිපූයරස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සම්මාසමාධිං අපරිපූයරත්වගා
සංයයොජනානි පජහිස්සී’තියනතං ඨානංවිජ්ජති.‘සංයයොජනානිඅප්පහාය
නිබ්බානංසච්ඡිකරිස්සී’තියනතංඨානං විජ්ජති. 

‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛුනසඞ් ණිකාරායමොනසඞ් ණිකරයතො
න සඞ් ණිකාරාමතං අනුයුත්යතො, න  ණාරායමො න  ණරයතො න
 ණාරාමතං අනුයුත්යතො, එයකො පවියවගයක අභිරමිස්සී’ති ඨානයමතං
විජ්ජති. ‘එයකො පවියවගයකඅභිරමන්යතො චිත්තස්සනිමිත්තං  යහස්සී’ති
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘චිත්තස්ස නිමිත්තං  ණ්හන්යතො සම්මාදිට්ඨිං 
පරිපූයරස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සම්මාදිට්ඨිං පරිපූයරත්වගා
සම්මාසමාධිං පරිපූයරස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සම්මාසමාධිං 
පරිපූයරත්වගාසංයයොජනානිපජහිස්සී’තිඨානයමතංවිජ්ජති. ‘සංයයොජනානි
පහායනිබ්බානංසච්ඡිකරිස්සී’තිඨානයමතංවිජ්ජී’’ති.චතුත්ථං. 

5. යදවගතාසුතත්තං 

69. අථ යඛො අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යජතවගනං ඔභායසත්වගා යයන භ වගා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා භ වගන්තං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසා යදවගතාභ වගන්තංඑතදයවගොච–‘‘ඡයියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? 
සත්ථු ාරවගතා, ධම්ම ාරවගතා, සඞ්ඝ ාරවගතා, සික්ඛා ාරවගතා, 
යසොවගචස්සතා, කලයාණමිත්තතා–ඉයමයඛො, භන්යත, ඡධම්මාභික්ඛුයනො
අපරිහානාය සංවගත්තන්ී ’’ති. ඉදමයවගොච සා යදවගතා. සමනුණ්යණොසත්ථා
අයහොසි. අථ යඛො සා යදවගතා ‘‘සමනුණ්යණො යම සත්ථා’’ති භ වගන්තං
අභිවගායදත්වගාපදක්ඛිණංකත්වගා තත්යථවගන්තරධායි. 

අථ යඛොභ වගාතස්සාරත්තියාඅච්චයයන භික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයවග, රත්තිං අණ්ණතරා යදවගතා අභික්කන්තාය රත්තියා
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අභික්කන්තවගණ්ණා යකවගලකප්පං යජතවගනං ඔභායසත්වගා යයනාහං 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වගා මං අභිවගායදත්වගා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයවග, සා යදවගතා මං එතදයවගොච – ‘ඡයියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවගත්තන්ති. කතයම ඡ? 
සත්ථු ාරවගතා, ධම්ම ාරවගතා, සඞ්ඝ ාරවගතා, සික්ඛා ාරවගතා, 
යසොවගචස්සතා, කලයාණමිත්තතා–ඉයමයඛො, භන්යත, ඡධම්මාභික්ඛුයනො
අපරිහානාය සංවගත්තන්ී ’ති. ඉදමයවගොච, භික්ඛයවග, සායදවගතා.ඉදංවගත්වගා
මංඅභිවගායදත්වගා පදක්ඛිණංකත්වගාතත්යථවගන්තරධායී’’ති. 

එවගංවුත්යතආයස්මාසාරිපුත්යතොභ වගන්තංඅභිවගායදත්වගාඑතදයවගොච– 
‘‘ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භ වගතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවගං
විත්ථායරනඅත්ථං ආජානාමි.ඉධ, භන්යත, භික්ඛුඅත්තනාචසත්ථු ාරයවගො
යහොති සත්ථු ාරවගතාය ච වගණ්ණවගාදී. යය චණ්යණභික්ඛූන සත්ථු ාරවගා
යත ච සත්ථු ාරවගතාය සමාදයපති. යය චණ්යණ භික්ඛූ සත්ථු ාරවගා
යතසණ්ච වගණ්ණංභණතිභූතංතච්ඡංකායලන. අත්තනා ච ධම්ම ාරයවගො
යහොති…යප.… සඞ්ඝ ාරයවගො යහොති… සික්ඛා ාරයවගො යහොති … සුතවගයචො
යහොති… කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණමිත්තතාය ච වගණ්ණවගාදී. යය
චණ්යණ භික්ඛූ නකලයාණමිත්තා යත චකලයාණමිත්තතාය සමාදයපති.
යයචණ්යණභික්ඛූ කලයාණමිත්තායතසණ්චවගණ්ණංභණතිභූතංතච්ඡං
කායලන. ඉමස්ස යඛොඅහං, භන්යත, භ වගතා සංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවගං
විත්ථායරන අත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛො ත්වගං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා 
සංඛිත්යතනභාසිතස්ස එවගංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.ඉධ, සාරිපුත්ත, 
භික්ඛු අත්තනාචසත්ථු ාරයවගොයහොති සත්ථු ාරවගතායචවගණ්ණවගාදී.යය 
චණ්යණ භික්ඛූ න සත්ථු ාරවගා යත ච සත්ථු ාරවගතාය සමාදයපති. යය
චණ්යණභික්ඛූ සත්ථු ාරවගායතසණ්චවගණ්ණංභණතිභූතංතච්ඡංකායලන.
අත්තනා ච ධම්ම ාරයවගො යහොති…යප.… සඞ්ඝ ාරයවගො යහොති…
සික්ඛා ාරයවගො යහොති… සුතවගයචො යහොති… කලයාණමිත්යතො යහොති 
කලයාණමිත්තතාය ච වගණ්ණවගාදී. යය චණ්යණ භික්ඛූනකලයාණමිත්තා
යතච කලයාණමිත්තතායසමාදයපති.යයචණ්යණභික්ඛූකලයාණමිත්තා
යතසණ්ච වගණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං කායලන. ඉමස්ස යඛො, සාරිපුත්ත, 
මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවගං විත්ථායරන අත්යථො දට්ඨබ්යබො’’ති.
පණ්චමං. 

6. සමාධිසුතත්තං 

70. ‘‘‘යසොවගත, භික්ඛයවග, භික්ඛුනසන්යතනසමාධිනානපණීයතන 
න පටිප්පස්සද්ධිලද්යධන [න පටිප්පස්සද්ධලද්යධන (සී.(] න
එයකොදිභාවගාධි යතන අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං පච්චනුභවිස්සති – එයකොපි 
හුත්වගා බහුධා භවිස්සති, බහුධාපි හුත්වගා එයකො භවිස්සති…යප.… යාවග
බ්රහ්මයලොකාපි කායයනවගසංවගත්යතස්සී’තියනතංඨානංවිජ්ජති.‘දිබ්බාය
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යසොතධාතුයා විසුතද්ධාය අතික්කන්තමානුසිකායඋයභො සද්යද සුතණිස්සති –
දිබ්යබ ච මානුයස ච යය දූයර සන්තියක චා’ති යනතං ඨානං විජ්ජති.
‘පරසත්තානංපරපු් ලානංයචතසායචයතොපරිච්ච පජානිස්සති–සරා ං
වගා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජානිස්සති …යප.… විමුත්තං වගා චිත්තං
විමුත්තං චිත්තන්ති පජානිස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘අයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරිස්සති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවගපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං
අනුස්සරිස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුතද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සිස්සති…යප.… යථාකම්මූපය  
සත්යත පජානිස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘ආසවගානං ඛයා…යප.… 
සච්ඡිකත්වගාඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු සන්යතන සමාධිනා පණීයතන
පටිප්පස්සද්ධිලද්යධන එයකොදිභාවගාධි යතන අයනකවිහිතං ඉද්ධිවිධං 
පච්චනුභවිස්සති…යප.…යාවගබ්රහ්මයලොකාපිකායයනවගසංවගත්යතස්සී’ති
ඨානයමතං විජ්ජති.‘දිබ්බායයසොතධාතුයාවිසුතද්ධායඅතික්කන්තමානුසිකාය
උයභො සද්යද සුතණිස්සති – දිබ්යබ චමානුයසචයය දූයරසන්තියකචා’ති
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘පරසත්තානං පරපු් ලානං යචතසා යචයතො පරිච්ච
පජානිස්සති – සරා ං වගා චිත්තං සරා ං චිත්තන්ති පජානිස්සති…යප.…
විමුත්තං වගා චිත්තං විමුත්තං චිත්තන්ති පජානිස්සී’තිඨානයමතං විජ්ජති.
‘අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරිස්සති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, 
ද්යවගපි ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවගාසං අනුස්සරිස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුතද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සිස්සති චවගමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුතවගණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සුත යත දු් යත
යථාකම්මූපය සත්යතපජානිස්සී’තිඨානයමතං විජ්ජති. ‘ආසවගානංඛයා
අනාසවගං යචයතොවිමුත්තිං…යප.… සච්ඡිකත්වගා උපසම්පජ්ජ විහරිස්සී’ති
ඨානයමතංවිජ්ජී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සක්ඛිභබ්බසුතත්තං 

71. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො තත්ර
තයත්රවග සක්ඛිභබ්බතං පාපුණිතුං සති සති ආයතයන. කතයමහි ඡහි? ඉධ, 
භික්ඛයවග, භික්ඛු‘ඉයමහානභාගියාධම්මා’තියථාභූතං නප්පජානාති, ‘ඉයම
ඨිතිභාගියාධම්මා’තියථාභූතංනප්පජානාති, ‘ඉයමවියසසභාගියා ධම්මා’ති
යථාභූතං නප්පජානාති, ‘ඉයම නිබ්යබධභාගියා ධම්මා’ති යථාභූතං 
නප්පජානාති, අසක්කච්චකාරී ච යහොති, අසප්පායකාරී ච. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො තත්ර තයත්රවග
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණිතුංසති සතිආයතයන. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො තත්ර තයත්රවග
සක්ඛිභබ්බතංපාපුණිතුංසතිසතිආයතයන.කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, 
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භික්ඛු ‘ඉයම හානභාගියා ධම්මා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘ඉයම ඨිතිභාගියා 
ධම්මා’ති යථාභූතං පජානාති, ‘ඉයම වියසසභාගියා ධම්මා’ති යථාභූතං
පජානාති, ‘ඉයම නිබ්යබධභාගියා ධම්මා’ති යථාභූතං පජානාති, 
සක්කච්චකාරී ච යහොති, සප්පායකාරී ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො තත්ර තයත්රවග සක්ඛිභබ්බතං
පාපුණිතුංසතිසතිආයතයන’’ති.සත්තමං. 

8. බලසුතත්තං 

72. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො 
සමාධිස්මිං [සමාධිම්හි )ක.(] බලතං පාපුණිතුං. කතයමහි ඡහි? ඉධ, 
භික්ඛයවග, භික්ඛු න සමාධිස්ස සමාපත්තිකුසයලො යහොති, න සමාධිස්ස
ඨිතිකුසයලොයහොති, නසමාධිස්ස [නසමාධිම්හා)ක.( උපරිසත්තකනිපායත
යදවගතාවග්ය  පන සබ්බත්ථපි ‘‘සමාධිස්ස’’ඉත්යවගවග දිස්සති] 
වුට්ඨානකුසයලො යහොති, අසක්කච්චකාරී ච යහොති, අසාතච්චකාරී ච, 
අසප්පායකාරීච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අභබ්යබො සමාධිස්මිංබලතංපාපුණිතුං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො සමාධිස්මිං
බලතං පාපුණිතුං. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු සමාධිස්ස
සමාපත්තිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස ඨිතිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස 
වුට්ඨානකුසයලො යහොති, සක්කච්චකාරී ච යහොති, සාතච්චකාරී ච, 
සප්පායකාරීච.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
භබ්යබොසමාධිස්මිංබලතං පාපුණිතු’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමතජ්ොනසුතත්තං 

73. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො පඨමං ොනං 
උපසම්පජ්ජ විහරිතුං. කතයම ඡ? කාමච්ඡන්දං, බයාපාදං, ථිනමිද්ධං, 
උද්ධච්චකුක්කුච්චං, විචිකිච්ඡං.කායමසුතයඛොපනස්සආදීනයවගොනයථාභූතං 
සම්මප්පණ්ණායසුතදිට්යඨොයහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්යමඅප්පහාය
අභබ්යබොපඨමං ොනංඋපසම්පජ්ජවිහරිතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම පහාය භබ්යබො පඨමං ොනං උපසම්පජ්ජ 
විහරිතුං.කතයමඡ? කාමච්ඡන්දං, බයාපාදං, ථිනමිද්ධං, උද්ධච්චකුක්කුච්චං, 
විචිකිච්ඡං, කායමසුත යඛො පනස්ස ආදීනයවගො න යථාභූතං සම්මප්පණ්ණාය
සුතදිට්යඨො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම පහාය භබ්යබො පඨමං
ොනං උපසම්පජ්ජවිහරිතු’’න්ති.නවගමං. 

10. දුතියතජ්ොනසුතත්තං 

74. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො පඨමං ොනං
උපසම්පජ්ජ විහරිතුං. කතයම ඡ? කාමවිතක්කං, බයාපාදවිතක්කං, 
විහිංසාවිතක්කං, කාමසණ්ණං, බයාපාදසණ්ණං, විහිංසාසණ්ණං – ඉයම
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යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො පඨමංොනං උපසම්පජ්ජ
විහරිතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම පහාය භබ්යබො පඨමං ොනං උපසම්පජ්ජ 
විහරිතුං. කතයම ඡ? කාමවිතක්කං, බයාපාදවිතක්කං, විහිංසාවිතක්කං, 
කාමසණ්ණං, බයාපාදසණ්ණං, විහිංසාසණ්ණං – ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
ධම්යම පහායභබ්යබොපඨමංොනංඋපසම්පජ්ජවිහරිතු’’න්ති.දසමං. 

යදවගතාවග්ය ොසත්තයමො. [දුතියයො (සයා.  ක]). 

තස්සුතද්දානං– 

අනා ාමිඅරහංමිත්තා, සඞ් ණිකාරාමයදවගතා; 
සමාධිසක්ඛිභබ්බංබලං, තජ්ොනාඅපයරදුයවගති. 

8. අරහත්තවග්ය ො 

1. දුක්ඛසුතත්තං 

75. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨවග ධම්යම
දුක්ඛංවිහරතිසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං, කායස්සයභදාපරංමරණා
දු් ති පාටිකඞ්ඛා. කතයමහි ඡහි? කාමවිතක්යකන, බයාපාදවිතක්යකන, 
විහිංසාවිතක්යකන, කාමසණ්ණාය, බයාපාදසණ්ණාය, විහිංසාසණ්ණාය – 
ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුදිට්යඨවගධම්යම
දුක්ඛං විහරතිසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං, කායස්සයභදාපරංමරණා
දු් තිපාටිකඞ්ඛා. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨවගධම්යමසුතඛං
විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං, කායස්ස යභදා පරං මරණාසුත ති
පාටිකඞ්ඛා. කතයමහි ඡහි? යනක්ඛම්මවිතක්යකන, අබයාපාදවිතක්යකන, 
අවිහිංසාවිතක්යකන, යනක්ඛම්මසණ්ණාය, අබයාපාදසණ්ණාය, 
අවිහිංසාසණ්ණාය – ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතො
භික්ඛු දිට්යඨවග ධම්යම සුතඛං විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං, 
කායස්සයභදාපරංමරණාසුත ති පාටිකඞ්ඛා’’ති.පඨමං. 

2. අරහත්තසුතත්තං 

76. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො අරහත්තං සච්ඡිකාතුං.
කතයමඡ? මානං, ඔමානං, අතිමානං, අධිමානං, ථම්භං, අතිනිපාතං. ඉයම
යඛො, භික්ඛයවග, ඡධම්යමඅප්පහායඅභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යමපහායභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතුං.කතයම ඡ? 
මානං, ඔමානං, අතිමානං, අධිමානං, ථම්භං, අතිනිපාතං. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡධම්යමපහායභබ්යබොඅරහත්තංසච්ඡිකාතු’’න්ති.දුතියං. 
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3. උත්තරිමනුස්සධම්මසුතත්තං 

77. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො උත්තරිමනුස්සධම්මං
අලමරියණාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකාතුං. කතයම ඡ? මුට්ඨස්සච්චං, 
අසම්පජණ්ණං, ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගාරතං, යභොජයන අමත්තණ්ඤුතං, 
කුහනං, ලපනං. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො
උත්තරිමනුස්සධම්මං අලමරියණාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම පහාය භබ්යබො උත්තරිමනුස්සධම්මං 
අලමරියණාණදස්සනවියසසං සච්ඡිකාතුං. කතයම ඡ? මුට්ඨස්සච්චං, 
අසම්පජණ්ණං, ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගාරතං, යභොජයන අමත්තණ්ඤුතං, 
කුහනං, ලපනං. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම පහාය භබ්යබො
උත්තරිමනුස්සධම්මං අලමරියණාණදස්සනවියසසංසච්ඡිකාතු’’න්ති.තතියං. 

4. සුතඛයසොමනස්සසුතත්තං 

78. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨවග ධම්යම
සුතඛයසොමනස්සබහුයලො විහරති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති ආසවගානං
ඛයාය. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු ධම්මාරායමො යහොති, 
භාවගනාරායමො යහොති, පහානාරායමො යහොති, පවියවගකාරායමො යහොති, 
අබයාපජ්ොරායමො යහොති, නිප්පපණ්චාරායමො යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨවග ධම්යම
සුතඛයසොමනස්සබහුයලො විහරති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති ආසවගානං 
ඛයායා’’ති.චතුත්ථං. 

5. අධි මසුතත්තං 

79. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො 
අනධි තං වගා කුසලං ධම්මං අධි න්තුං, අධි තං වගා කුසලං ධම්මං ඵාතිං
කාතුං [ඵාතිකත්තුං )සී.(, ඵාතිකාතුං )සයා. කං. පී.(]. කතයමහි ඡහි? ඉධ, 
භික්ඛයවග, භික්ඛු නආයකුසයලො චයහොති, නඅපායකුසයලොච යහොති, න
උපායකුසයලො ච යහොති, අනධි තානං කුසලානං ධම්මානං අධි මාය න
ඡන්දංජයනති, අධි යත කුසයලධම්යමනආරක්ඛති [සාරක්ඛති)සී.සයා.
කං. පී(], සාතච්චකිරියාය න සම්පායදති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො අනධි තං වගා කුසලං ධම්මං
අධි න්තුං, අධි තංවගාකුසලංධම්මංඵාතිං කාතුං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛුභබ්යබොඅනධි තංවගා
කුසලංධම්මංඅධි න්තුං, අධි තංවගාකුසලංධම්මංඵාතිං කාතුං.කතයමහි
ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුආයකුසයලොචයහොති, අපායකුසයලොචයහොති, 
උපායකුසයලොචයහොති, අනධි තානංකුසලානංධම්මානං අධි මායඡන්දං 
ජයනති, අධි යත කුසයල ධම්යම ආරක්ඛති, සාතච්චකිරියාය සම්පායදති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො
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අනධි තං වගා කුසලං ධම්මං අධි න්තුං, අධි තං වගා කුසලං ධම්මං ඵාතිං
කාතු’’න්ති.පණ්චමං. 

6. මහන්තත්තසුතත්තං 

80. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසවග 
මහන්තත්තං [මහත්තං )සයා. කං.(] යවගපුල්ලත්තං පාපුණාති ධම්යමසුත.
කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු ආයලොකබහුයලො ච යහොති
යයො බහුයලොච යවගදබහුයලොචඅසන්තුට්ඨිබහුයලොචඅනික්ඛිත්තධුයරොච
කුසයලසුත ධම්යමසුත උත්තරි ච පතායරති [පකයරොති )ක.(]. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසවග මහන්තත්තං
යවගපුල්ලත්තංපාපුණාතිධම්යමසූ’’ති. ඡට්ඨං. 

7. පඨමනිරයසුතත්තං 

81. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවගං නිරයය. කතයමහි ඡහි? පාණාතිපාී යහොති, අදින්නාදායී යහොති, 
කායමසුතමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවගාදී යහොති, පාපිච්යඡො ච, මිච්ඡාදිට්ඨි ච.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවගංනිරයය. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවගං
ස්ය . කතයමහි ඡහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුතමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවගාදා
පටිවිරයතොයහොති, අප්පිච්යඡොච, සම්මාදිට්ඨිච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහි 
ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවගංස්ය ’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියනිරයසුතත්තං 

82. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො
එවගංනිරයය.කතයමහිඡහි [මුසාවගාදී යහොති, පිසුතණවගාචායහොති, ඵරුසවගායචො
යහොති, සම්ඵප්පලාපී යහොති, (සී. සයා. පී.( එවගං සුතක්කපක්යඛපි]? 
පාණාතිපාීයහොති, අදින්නාදායීයහොති, කායමසුතමිච්ඡාචාරී යහොති, මුසාවගාදී
යහොති [මුසාවගාදී යහොති, පිසුතණවගාචා යහොති, ඵරුසවගායචො යහොති, 
සම්ඵප්පලාපී යහොති, (සී. සයා. පී.( එවගං සුතක්කපක්යඛපි], ලුද්යධො ච, 
ප බ්යභොච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතං
නික්ඛිත්යතො එවගංනිරයය. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවගං 
ස්ය . කතයමහි ඡහි? පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාදානා
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුතමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවගාදා
පටිවිරයතොයහොති, අලුද්යධොච, අප්ප බ්යභො ච.ඉයමහියඛොභික්ඛයවගඡහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොයථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවගංස්ය ’’ති. අට්ඨමං. 
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9. අ් ධම්මසුතත්තං 

83. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො අ් ං
ධම්මං අරහත්තං සච්ඡිකාතුං. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු
අස්සද්යධො යහොති, අහිරියකොයහොති, අයනොත්තප්පීයහොති, කුසීයතොයහොති, 
දුප්පණ්යණො යහොති, කායයච ජීවියත චසායපක්යඛො යහොති. ඉයමහියඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො අ් ං ධම්මං
අරහත්තංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුභබ්යබොඅ් ං ධම්මං
අරහත්තං සච්ඡිකාතුං.කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛුසද්යධොයහොති, 
හිරිමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, පණ්ණවගා යහොති, 
කායය ච ජීවියත ච අනයපක්යඛො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො අ් ං ධම්මං අරහත්තං
සච්ඡිකාතු’’න්ති.නවගමං. 

10. රත්තිදිවගසසුතත්තං 

84. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා තස්සභික්ඛුයනොයා රත්තිවගා
දිවගයසොවගාආ ච්ඡතිහානියයවගපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුතධම්යමසුත, යනොවුද්ධි. 
කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු මහිච්යඡො යහොති, විඝාතවගා, 
අසන්තුට්යඨො, 
ඉතරීතරචීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 
අස්සද්යධො යහොති, දුස්සීයලො යහොති, කුසීයතො යහොති, මුට්ඨස්සති යහොති, 
දුප්පණ්යණොයහොති. ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහිසමන්නා තස්ස
භික්ඛුයනොයාරත්තිවගාදිවගයසොවගාආ ච්ඡති හානියයවගපාටිකඞ්ඛාකුසයලසුත
ධම්යමසුත, යනොවුද්ධි. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො යා රත්ති වගා 
දිවගයසො වගා ආ ච්ඡති වුද්ධියයවග පාටිකඞ්ඛා කුසයලසුත ධම්යමසුත, යනො
පරිහානි. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු න මහිච්යඡො යහොති, 
අවිඝාතවගා, සන්තුට්යඨො, 
ඉතරීතරචීවගරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන, 
සද්යධො යහොති, සීලවගා යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, සතිමා යහොති, 
පණ්ණවගා යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා තස්ස
භික්ඛුයනො යා රත්ති වගා දිවගයසො වගා ආ ච්ඡති වුද්ධියයවග පාටිකඞ්ඛා, 
කුසයලසුතධම්යමසුතයනොපරිහානී’’ති.දසමං. 

අරහත්තවග්ය ොඅට්ඨයමො. [තතිය ො(සයා. ක.)] 

තස්සුතද්දානං– 

දුක්ඛං අරහත්තංඋත්තරි ච, සුතඛංඅධි යමනච; 
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පටුන 

මහන්තත්තං ද්වගයං නිරයය [මහත්තද්වගයනිරයය (සයා.(], 
අ් ධම්මණ්චරත්තියයොති. 

9. සීතිවග්ය ො 

1. සීතිභාවගසුතත්තං 

85. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අභබ්යබො
අනුත්තරං සීතිභාවගං සච්ඡිකාතුං. කතයමහි ඡහි [විසුතද්ධි. 1.64 ආදයයො
විත්ථායරො]? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු යස්මිං සමයය චිත්තං නි් යහතබ්බං
තස්මිංසමයයචිත්තංනනි් ණ්හාති, යස්මිංසමයයචිත්තංප් යහතබ්බං
තස්මිං සමයය චිත්තං න ප් ණ්හාති, යස්මිං සමයය චිත්තං
සම්පහංසිතබ්බං තස්මිං සමයය චිත්තං න සම්පහංයසති, යස්මිං සමයය 
චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බං තස්මිං සමයය චිත්තං න අජ්ඣුයපක්ඛති, 
හීනාධිමුත්තියකොචයහොති, සක්කායාභිරයතොච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුඅභබ්යබොඅනුත්තරංසීතිභාවගංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො අනුත්තරං 
සීතිභාවගං සච්ඡිකාතුං. කතයමහි ඡහි? ඉධ, භික්ඛයවග, භික්ඛු යස්මිං සමයය
චිත්තං නි් යහතබ්බංතස්මිංසමයයචිත්තංනි් ණ්හාති, යස්මිංසමයය
චිත්තං ප් යහතබ්බං තස්මිං සමයය චිත්තං ප් ණ්හාති, යස්මිං සමයය
චිත්තං සම්පහංසිතබ්බං තස්මිංසමයයචිත්තංසම්පහංයසති, යස්මිං සමයය
චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්බං තස්මිං සමයය චිත්තං අජ්ඣුයපක්ඛති, 
පණීතාධිමුත්තියකො චයහොති, නිබ්බානාභිරයතො ච. ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, 
ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු භබ්යබො අනුත්තරං සීතිභාවගං
සච්ඡිකාතු’’න්ති.පඨමං. 

2. ආවගරණසුතත්තං 

86. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං
අභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං.කතයමහිඡහි? 
කම්මාවගරණතාය සමන්නා යතොයහොති, කියලසාවගරණතායසමන්නා යතො
යහොති, විපාකාවගරණතාය සමන්නා යතො යහොති, අස්සද්යධො ච යහොති, 
අච්ඡන්දියකො ච, දුප්පණ්යණො ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං
කුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතො සුතණන්යතොසද්ධම්මංභබ්යබො
නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසුත ධම්යමසුත සම්මත්තං. කතයමහි ඡහි? න
කම්මාවගරණතාය සමන්නා යතො යහොති, න කියලසාවගරණතාය
සමන්නා යතොයහොති, න විපාකාවගරණතායසමන්නා යතොයහොති, සද්යධො
චයහොති, ඡන්දියකොච, පණ්ණවගාච. ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහි
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සමන්නා යතොසුතණන්යතොසද්ධම්මංභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුං කුසයලසුත
ධම්යමසුතසම්මත්ත’’න්ති.දුතියං. 

3. යවගොයරොපිතසුතත්තං 

87. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං
අභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං.කතයමහිඡහි? 
මාතා ජීවිතා යවගොයරොපිතා යහොති, පිතා ජීවිතා යවගොයරොපියතො යහොති, අරහං 
[අරහා )සයා. කං.(, අරහන්යතො )ක.(] ජීවිතා යවගොයරොපියතො යහොති, 
තථා තස්ස දුට්යඨන චිත්යතන යලොහිතං උප්පාදිතං යහොති, සඞ්යඝො
භින්යනො යහොති, දුප්පණ්යණො යහොති ජයළො එළමූය ො. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං අභබ්යබො
නියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතොසුතණන්යතොසද්ධම්මං භබ්යබො
නියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං.කතයමහිඡහි? න මාතා
ජීවිතා යවගොයරොපිතා යහොති, නපිතා ජීවිතායවගොයරොපියතො යහොති, නඅරහං 
ජීවිතා යවගොයරොපියතො යහොති, න තථා තස්ස දුට්යඨන චිත්යතන යලොහිතං
උප්පාදිතං යහොති, න සඞ්යඝො භින්යනො යහොති, පණ්ණවගා යහොති අජයළො
අයනළමූය ො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
සුතණන්යතො සද්ධම්මං භබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසුත ධම්යමසුත
සම්මත්ත’’න්ති.තතියං. 

4. සුතස්සූසතිසුතත්තං 

88. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං
අභබ්යබොනියාමංඔක්කමිතුංකුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්තං.කතයමහිඡහි? 
තථා තප්පයවගදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන න සුතස්සූසති, න යසොතං
ඔදහති, නඅණ්ණා චිත්තං උපට්ඨායපති [උපට්ඨයපති )සී. සයා.කං. පී.(], 
අනත්ථං  ණ්හාති, අත්ථං රිණ්චති, අනනුයලොමිකාය ඛන්තියා
සමන්නා යතොයහොති.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහිධම්යමහි සමන්නා යතො
සුතණන්යතොපි සද්ධම්මං අභබ්යබො නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසුත ධම්යමසුත
සම්මත්තං. 

‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහිසමන්නා යතො සුතණන්යතොසද්ධම්මංභබ්යබො
නියාමං ඔක්කමිතුං කුසයලසුත ධම්යමසුත සම්මත්තං. කතයමහි ඡහි? 
තථා තප්පයවගදියත ධම්මවිනයය යදසියමායන සුතස්සූසති, යසොතං ඔදහති, 
අණ්ණා චිත්තං උපට්ඨායපති, අත්ථං  ණ්හාති, අනත්ථං රිණ්චති, 
අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නා යතො යහොති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයවග, ඡහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොසුතණන්යතොසද්ධම්මංභබ්යබො නියාමංඔක්කමිතුං
කුසයලසුතධම්යමසුතසම්මත්ත’’න්ති.චතුත්ථං. 
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5. අප්පහායසුතත්තං 

89. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යමඅප්පහාය අභබ්යබොදිට්ඨිසම්පදංසච්ඡිකාතුං.
කතයම ඡ? සක්කායදිට්ඨිං, විචිකිච්ඡං, සීලබ්බතපරාමාසං, අපාය මනීයං
රා ං, අපාය මනීයංයදොසං, අපාය මනීයංයමොහං.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, ඡ
ධම්යමඅප්පහායඅභබ්යබොදිට්ඨිසම්පදංසච්ඡිකාතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යමපහායභබ්යබොදිට්ඨිසම්පදංසච්ඡිකාතුං. කතයම
ඡ? සක්කායදිට්ඨිං, විචිකිච්ඡං, සීලබ්බතපරාමාසං, අපාය මනීයං රා ං, 
අපාය මනීයං යදොසං, අපාය මනීයං යමොහං. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ
ධම්යමපහායභබ්යබො දිට්ඨිසම්පදංසච්ඡිකාතු’’න්ති.පණ්චමං. 

6. පහීනසුතත්තං 

90. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ධම්මා දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පු් ලස්ස පහීනා.
කතයමඡ? සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමායසො, අපාය මනීයයො
රාය ො, අපාය මනීයයො යදොයසො, අපාය මනීයයො යමොයහො. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡධම්මාදිට්ඨිසම්පන්නස්සපු් ලස්සපහීනා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අභබ්බසුතත්තං 

91. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො
උප්පායදතුං. කතයම ඡ? සක්කායදිට්ඨිං, විචිකිච්ඡං, සීලබ්බතපරාමාසං, 
අපාය මනීයං රා ං, අපාය මනීයං යදොසං, අපාය මනීයං යමොහං. ඉයම
යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො 
උප්පායදතු’’න්ති.සත්තමං. 

8. පඨමඅභබ්බට්ඨානසුතත්තං 

92. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අභබ්බට්ඨානානි. කතමානි ඡ? අභබ්යබො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සත්ථරි අ ාරයවගො විහරිතුං අප්පතිස්යසො, 
අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො ධම්යම අ ාරයවගො විහරිතුං 
අප්පතිස්යසො, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සඞ්යඝ අ ාරයවගො
විහරිතුං අප්පතිස්යසො, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සික්ඛාය
අ ාරයවගො විහරිතුං අප්පතිස්යසො, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො
අනා මනීයං වගත්ථුං පච්චා න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො
අට්ඨමංභවගංනිබ්බත්යතතුං. ඉමානියඛො, භික්ඛයවග, ඡඅභබ්බට්ඨානානී’’ති.
අට්ඨමං. 

9. දුතියඅභබ්බට්ඨානසුතත්තං 

93. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අභබ්බට්ඨානානි. කතමානි ඡ? අභබ්යබො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලොකණ්චි [කිණ්චි )ක.( විභ. 809; ම. නි. 3.127] 
සඞ්ඛාරංනිච්චයතොඋප න්තුං, අභබ්යබොදිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලොකණ්චි
සඞ්ඛාරංසුතඛයතොඋප න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනොපු් යලො කණ්චි
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ධම්මං අත්තයතො උප න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො
ආනන්තරියං කම්මං [ආනන්තරියකම්මං)සී.(, අනන්තරියකම්මං)සයා.පී.(
අ. නි. 4.162 පස්සිතබ්බං] කාතුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො 
යකොතූහලමඞ් යලන සුතද්ධිං පච්චා න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො
පු් යලොඉයතොබහිද්ධාදක්ඛියණයයං යවගසිතුං.ඉමානියඛො, භික්ඛයවග, ඡ
අභබ්බට්ඨානානී’’ති.නවගමං. 

10. තතියඅභබ්බට්ඨානසුතත්තං 

94. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අභබ්බට්ඨානානි. කතමානි ඡ? අභබ්යබො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො මාතරං ජීවිතා යවගොයරොයපතුං, අභබ්යබො
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො පිතරං ජීවිතා යවගොයරොයපතුං, අභබ්යබො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො අරහන්තං ජීවිතා යවගොයරොයපතුං, අභබ්යබො
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො තථා තස්ස දුට්යඨන චිත්යතන යලොහිතං
උප්පායදතුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සඞ්ඝං භින්දිතුං, 
අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො අණ්ණං සත්ථාරං උද්දිසිතුං. ඉමානි
යඛො, භික්ඛයවග, ඡඅභබ්බට්ඨානානී’’ති. දසමං. 

11. චතුත්ථඅභබ්බට්ඨානසුතත්තං 

95. ‘‘ඡයිමානි, භික්ඛයවග, අභබ්බට්ඨානානි. කතමානි ඡ? අභබ්යබො
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සයංකතං සුතඛදුක්ඛං පච්චා න්තුං, අභබ්යබො
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො පරංකතං [පරකතං (සී. සයා.)] සුතඛදුක්ඛං
පච්චා න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො සයංකතණ්ච
පරංකතණ්චසුතඛදුක්ඛංපච්චා න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො
අසයංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුතඛදුක්ඛං පච්චා න්තුං, අභබ්යබො 
දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුතඛදුක්ඛං 
පච්චා න්තුං, අභබ්යබො දිට්ඨිසම්පන්යනො පු් යලො අසයංකාරණ්ච
අපරංකාරණ්ච අධිච්චසමුප්පන්නංසුතඛදුක්ඛංපච්චා න්තුං.තංකිස්සයහතු? 
තථා හිස්ස, භික්ඛයවග, දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පු් ලස්ස යහතු ච සුතදිට්යඨො
යහතුසමුප්පන්නාච ධම්මා.ඉමානියඛො, භික්ඛයවග, ඡඅභබ්බට්ඨානානී’’ති.
එකාදසමං. 

සීතිවග්ය ොනවගයමො. [චතුත්යථො (සයා.  ක]). 

තස්සුතද්දානං– 

සීතිභාවගංආවගරණං, යවගොයරොපිතාසුතස්සූසති; 
අප්පහායපහීනාභබ්යබො, තට්ඨානාචතුයරොපිචාති. 
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10. ආනිසංසවග්ය ො 

1. පාතුභාවගසුතත්තං 

96. ‘‘ඡන්නං, භික්ඛයවග, පාතුභායවගො දුල්ලයභො යලොකස්මිං. කතයමසං
ඡන්නං? තථා තස්ස අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස පාතුභායවගො දුල්ලයභො
යලොකස්මිං, තථා තප්පයවගදිතස්ස ධම්මවිනයස්ස යදයසතා පු් යලො
දුල්ලයභො යලොකස්මිං, අරියායතයන පච්චාජාති දුල්ලභා [පච්චාජායතො
දුල්ලයභො )සයා.(] යලොකස්මිං, ඉන්ද්රියානං අයවගකල්ලතා දුල්ලභා
යලොකස්මිං, අජළතා අයනළමූ තා දුල්ලභා යලොකස්මිං, කුසයල ධම්යම
ඡන්යදො [කුසලධම්මච්ඡන්යදො)සී.සයා. පී.(] දුල්ලයභොයලොකස්මිං.ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයවග, ඡන්නංපාතුභායවගොදුල්ලයභො යලොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. ආනිසංසසුතත්තං 

97. ‘‘ඡයියම, භික්ඛයවග, ආනිසංසා යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය. 
කතයම ඡ? සද්ධම්මනියයතො යහොති, අපරිහානධම්යමො යහොති, 
පරියන්තකතස්ස දුක්ඛං යහොති [දුක්ඛං න යහොති )සයා. පී. ක.(], 
අසාධාරයණන ණායණන සමන්නා යතො යහොති, යහතු චස්ස සුතදිට්යඨො, 
යහතුසමුප්පන්නා ච ධම්මා. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ආනිසංසා
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායා’’ති.දුතියං. 

3. අනිච්චසුතත්තං 

98. ‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු කණ්චි සඞ්ඛාරං නිච්චයතො 
සමනුපස්සන්යතො අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නා යතො භවිස්සී’ති
යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘අනුයලොමිකාය ඛන්තියා අසමන්නා යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සම්මත්තනියාමං
අයනොක්කමමායනොයසොතාපත්තිඵලංවගාසකදා ාමිඵලංවගා අනා ාමිඵලංවගා
අරහත්තං [අරහත්තඵලං )ක.( පටි. ම. 3.36] වගා සච්ඡිකරිස්සී’ති යනතං 
ඨානංවිජ්ජති. 

‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු සබ්බසඞ්ඛායර [සබ්බසඞ්ඛාරං )සී. පී.(] 
අනිච්චයතො සමනුපස්සන්යතො අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නා යතො
භවිස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නා යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමමායනො යසොතාපත්තිඵලං වගා සකදා ාමිඵලං වගා අනා ාමිඵලං වගා
අරහත්තංවගාසච්ඡිකරිස්සී’තිඨානයමතං විජ්ජී’’ති.තතියං. 

4. දුක්ඛසුතත්තං 

99. ‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු කණ්චි සඞ්ඛාරං සුතඛයතො 
සමනුපස්සන්යතො…යප.… සබ්බසඞ්ඛායර දුක්ඛයතො
සමනුපස්සන්යතො…යප.…ඨානයමතං විජ්ජති’’.චතුත්ථං. 
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5. අනත්තසුතත්තං 

100. ‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු කණ්චි ධම්මං අත්තයතො 
සමනුපස්සන්යතො…යප.…සබ්බධම්යම [සබ්බධම්මං)සී.පී.(, කිණ්චිධම්මං
)ක.( පටි. ම. 3.36] අනත්තයතො සමනුපස්සන්යතො…යප.… ඨානයමතං 
විජ්ජති’’.පණ්චමං. 

6. නිබ්බානසුතත්තං 

101. ‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු නිබ්බානං දුක්ඛයතො 
සමනුපස්සන්යතො අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නා යතො භවිස්සී’ති
යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘අනුයලොමිකාය ඛන්තියා අසමන්නා යතො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සී’ති යනතං ඨානං විජ්ජති. ‘සම්මත්තනියාමං
අයනොක්කමමායනොයසොතාපත්තිඵලංවගාසකදා ාමිඵලංවගා අනා ාමිඵලංවගා
අරහත්තංවගාසච්ඡිකරිස්සී’තියනතංඨානංවිජ්ජති. 

‘‘‘යසො වගත, භික්ඛයවග, භික්ඛු නිබ්බානං සුතඛයතො සමනුපස්සන්යතො 
අනුයලොමිකාය ඛන්තියා සමන්නා යතො භවිස්සී’ති ඨානයමතං විජ්ජති.
‘අනුයලොමිකායඛන්තියාසමන්නා යතොසම්මත්තනියාමංඔක්කමිස්සී’ති 
ඨානයමතං විජ්ජති. ‘සම්මත්තනියාමං ඔක්කමමායනොයසොතාපත්තිඵලං වගා
සකදා ාමිඵලං වගා අනා ාමිඵලං වගා අරහත්තං වගා සච්ඡිකරිස්සී’ති
ඨානයමතං විජ්ජී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අනවගත්ථිතසුතත්තං 

102. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ආනිසංයස සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා
සබ්බසඞ්ඛායරසුත අයනොධිං කරිත්වගා අනිච්චසණ්ණං උපට්ඨායපතුං. කතයම
ඡ? ‘සබ්බසඞ්ඛාරා ච යම අනවගත්ථිතා [අනවගට්ඨිතයතො )සී. සයා. පී.(] 
ඛායිස්සන්ති, සබ්බයලොයකචයම මයනොනාභිරමිස්සති [නරමිස්සති (ක.(], 
සබ්බයලොකා ච යම මයනො වුට්ඨහිස්සති, නිබ්බානයපොණණ්ච යම මානසං 
භවිස්සති, සංයයොජනාචයමපහානං ච්ඡිස්සන්ති [ ච්ඡන්ති (සයා.පී.ක.(], 
පරයමන ච සාමණ්යණන සමන්නා යතො භවිස්සාමී’ති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡ ආනිසංයස සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා
සබ්බසඞ්ඛායරසුත අයනොධිං කරිත්වගා අනිච්චසණ්ණං උපට්ඨායපතු’’න්ති.
සත්තමං. 

8. උක්ඛිත්තාසිකසුතත්තං 

103. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ආනිසංයස සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා 
සබ්බසඞ්ඛායරසුතඅයනොධිංකරිත්වගාදුක්ඛසණ්ණංඋපට්ඨායපතුං.කතයමඡ? 
‘සබ්බසඞ්ඛායරසුතචයමනිබ්බිදසණ්ණාපච්චුපට්ඨිතාභවිස්සති, යසයයථාපි 
උක්ඛිත්තාසියක වගධයක. සබ්බයලොකා ච යම මයනො වුට්ඨහිස්සති, 
නිබ්බායන ච සන්තදස්සාවී භවිස්සාමි, අනුසයා ච යම සමු්ඝාතං
 ච්ඡිස්සන්ති [ ච්ඡන්ති )පී. ක.(], කිච්චකාරී ච භවිස්සාමි, සත්ථා ච යම 
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පරිචිණ්යණො භවිස්සති යමත්තාවගතායා’ති. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ 
ආනිසංයස සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා සබ්බසඞ්ඛායරසුත අයනොධිං
කරිත්වගා දුක්ඛසණ්ණංඋපට්ඨායපතු’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. අතම්මයසුතත්තං 

104. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ආනිසංයස සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා 
සබ්බධම්යමසුතඅයනොධිංකරිත්වගාඅනත්තසණ්ණංඋපට්ඨායපතුං.කතයමඡ? 
සබ්බයලොයක චඅතම්මයයොභවිස්සාමි, අහඞ්කාරාචයමඋපරුජ්ඣිස්සන්ති, 
මමඞ්කාරා ච යම උපරුජ්ඣිස්සන්ති, අසාධාරයණන ච ණායණන
සමන්නා යතො භවිස්සාමි, යහතු ච යම සුතදිට්යඨො භවිස්සති, 
යහතුසමුප්පන්නා ච ධම්මා. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ආනිසංයස 
සම්පස්සමායනන අලයමවග භික්ඛුනා සබ්බධම්යමසුත අයනොධිං කරිත්වගා
අනත්තසණ්ණං උපට්ඨායපතු’’න්ති.නවගමං. 

10. භවගසුතත්තං 

105. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, භවගාපහාතබ්බා, ීසුතසික්ඛාසුතසික්ඛිතබ්බං.
කතයමතයයොභවගාපහාතබ්බා? කාමභයවගො, රූපභයවගො, අරූපභයවගො – ඉයම
තයයොභවගාපහාතබ්බා.කතමාසුතීසුතසික්ඛාසුතසික්ඛිතබ්බං? අධිසීලසික්ඛාය, 
අධිචිත්තසික්ඛාය, අධිපණ්ණාසික්ඛාය – ඉමාසුත ීසුත සික්ඛාසුත සික්ඛිතබ්බං.
යයතොයඛො, භික්ඛයවග, භික්ඛුයනොඉයමතයයොභවගාපහීනායහොන්ති, ඉමාසුත
ච ීසුත සික්ඛාසුත සික්ඛිතසික්යඛො යහොති – අයං වුච්චති, භික්ඛයවග, භික්ඛු 
අච්යඡච්ඡිතණ්හං, විවගත්තයිසංයයොජනං, සම්මාමානාභිසමයාඅන්තමකාසි 
දුක්ඛස්සා’’ති.දසමං. 

11. තණ්හාසුතත්තං 

106. ‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයවග, තණ්හා පහාතබ්බා, තයයො ච මානා.
කතමාතිස්යසොතණ්හාපහාතබ්බා? කාමතණ්හා, භවගතණ්හා, විභවගතණ්හා–
ඉමාතිස්යසොතණ්හාපහාතබ්බා.කතයමතයයොමානාපහාතබ්බා? මායනො, 
ඔමායනො, අතිමායනො – ඉයම තයයො මානා පහාතබ්බා. යයතො යඛො, 
භික්ඛයවග, භික්ඛුයනොඉමාතිස්යසොතණ්හා පහීනායහොන්ති, ඉයමචතයයො
මානා; අයං වුච්චති, භික්ඛයවග, භික්ඛු අච්යඡච්ඡි තණ්හං, විවගත්තයි
සංයයොජනං, සම්මාමානාභිසමයාඅන්තමකාසිදුක්ඛස්සා’’ති. එකාදසමං. 

ආනිසංසවග්ය ොදසයමො. [පණ්චයමො (සයා.  ක]). 

තස්සුතද්දානං– 

පාතුභායවගො ආනිසංයසො, අනිච්චදුක්ඛඅනත්තයතො; 
නිබ්බානංඅනවගත්ථි, උක්ඛිත්තාසිඅතම්මයයො; 
භවගාතණ්හායයකාදසාති. 
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දුති පණ්ණාසකංසමත්තං. 

11. තිකවග්ය ො 

1. රා සුතත්තං 

107. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? රාය ො, යදොයසො, 
යමොයහො. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයො ධම්මා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, 
තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා භායවගතබ්බා. කතයම තයයො? 
රා ස්ස පහානාය අසුතභා භායවගතබ්බා, යදොසස්ස පහානාය යමත්තා
භායවගතබ්බා, යමොහස්ස පහානාය පණ්ණා භායවගතබ්බා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානංපහානායඉයමතයයොධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.
පඨමං. 

2. දුච්චරිතසුතත්තං 

108. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? කායදුච්චරිතං, 
වගචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං. ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, තයයොධම්මා. ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා භායවගතබ්බා.
කතයම තයයො? කායදුච්චරිතස්ස පහානාය කායසුතචරිතං භායවගතබ්බං, 
වගචීදුච්චරිතස්ස පහානාය වගචීසුතචරිතං භායවගතබ්බං, මයනොදුච්චරිතස්ස
පහානාය මයනොසුතචරිතං භායවගතබ්බං. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං 
ධම්මානංපහානායඉයමතයයොධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.දුතියං. 

3. විතක්කසුතත්තං 

109. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? කාමවිතක්යකො, 
බයාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයො ධම්මා.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා
භායවගතබ්බා. කතයම තයයො? කාමවිතක්කස්ස පහානාය
යනක්ඛම්මවිතක්යකො භායවගතබ්යබො, බයාපාදවිතක්කස්ස පහානාය
අබයාපාදවිතක්යකො භායවගතබ්යබො, විහිංසාවිතක්කස්ස පහානාය 
අවිහිංසාවිතක්යකො භායවගතබ්යබො. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං 
ධම්මානංපහානායඉයමතයයොධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.තතියං. 

4. සණ්ණාසුතත්තං 

110. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? කාමසණ්ණා, 
බයාපාදසණ්ණා, විහිංසාසණ්ණා. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයො ධම්මා.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා 
භායවගතබ්බා. කතයම තයයො? කාමසණ්ණාය පහානාය යනක්ඛම්මසණ්ණා
භායවගතබ්බා, බයාපාදසණ්ණාය පහානාය අබයාපාදසණ්ණා භායවගතබ්බා, 
විහිංසාසණ්ණාය පහානාය අවිහිංසාසණ්ණා භායවගතබ්බා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානංපහානායඉයමතයයො ධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.
චතුත්ථං. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  ඡක්කනිපාතපාළි 

118 

පටුන 

5. ධාතුසුතත්තං 

111. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? කාමධාතු, 
බයාපාදධාතු, විහිංසාධාතු.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, තයයොධම්මා.ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානං පහානායතයයොධම්මාභායවගතබ්බා.කතයම
තයයො? කාමධාතුයාපහානාය යනක්ඛම්මධාතුභායවගතබ්බා, බයාපාදධාතුයා
පහානායඅබයාපාදධාතුභායවගතබ්බා, විහිංසාධාතුයාපහානායඅවිහිංසාධාතු
භායවගතබ්බා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය ඉයම
තයයොධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.පණ්චමං. 

6. අස්සාදසුතත්තං 

112. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? අස්සාදදිට්ඨි, 
අත්තානුදිට්ඨි, මිච්ඡාදිට්ඨි.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, තයයොධම්මා.ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානං පහානායතයයොධම්මාභායවගතබ්බා.කතයම 
තයයො? අස්සාදදිට්ඨියා පහානාය අනිච්චසණ්ණා භායවගතබ්බා, 
අත්තානුදිට්ඨියා පහානාය අනත්තසණ්ණා භායවගතබ්බා, මිච්ඡාදිට්ඨියා
පහානාය සම්මාදිට්ඨි භායවගතබ්බා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං
ධම්මානංපහානායඉයමතයයොධම්මා භායවගතබ්බා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අරතිසුතත්තං 

113. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? අරති, විහිංසා 
[වියහසා )ක.(], අධම්මචරියා.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, තයයොධම්මා.ඉයමසං
යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා භායවගතබ්බා.
කතයම තයයො? අරතියා පහානාය මුදිතා භායවගතබ්බා, විහිංසාය පහානාය
අවිහිංසා භායවගතබ්බා, අධම්මචරියාය පහානාය ධම්මචරියා භායවගතබ්බා. 
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය ඉයම තයයො ධම්මා
භායවගතබ්බා’’ති. සත්තමං. 

8. සන්තුට්ඨිතාසුතත්තං 

114. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? අසන්තුට්ඨිතා, 
අසම්පජණ්ණං, මහිච්ඡතා.ඉයමයඛො, භික්ඛයවග, තයයොධම්මා.ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානං පහානායතයයොධම්මාභායවගතබ්බා.කතයම
තයයො? අසන්තුට්ඨිතාය පහානාය සන්තුට්ඨිතා භායවගතබ්බා, 
අසම්පජණ්ණස්සපහානායසම්පජණ්ණංභායවගතබ්බං, මහිච්ඡතායපහානාය
අප්පිච්ඡතා භායවගතබ්බා. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං 
පහානායඉයමතයයොධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.අට්ඨමං. 

9. යදොවගචස්සතාසුතත්තං 

115. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? යදොවගචස්සතා, 
පාපමිත්තතා, යචතයසො වික්යඛයපො. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයො ධම්මා.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය තයයො ධම්මා
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භායවගතබ්බා. කතයම තයයො? යදොවගචස්සතාය පහානාය යසොවගචස්සතා
භායවගතබ්බා, පාපමිත්තතාය පහානාය කලයාණමිත්තතා භායවගතබ්බා, 
යචතයසොවික්යඛපස්සපහානාය ආනාපානස්සතිභායවගතබ්බා.ඉයමසංයඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානංපහානායඉයමතයයො ධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.
නවගමං. 

10. උද්ධච්චසුතත්තං 

116. ‘‘තයයොයම, භික්ඛයවග, ධම්මා. කතයම තයයො? උද්ධච්චං, 
අසංවගයරො, පමායදො. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, තයයො ධම්මා. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයවග, තිණ්ණංධම්මානං පහානායතයයොධම්මාභායවගතබ්බා.කතයම
තයයො? උද්ධච්චස්ස පහානායසමයථොභායවගතබ්යබො, අසංවගරස්සපහානාය
සංවගයරො භායවගතබ්යබො, පමාදස්ස පහානාය අප්පමායදො භායවගතබ්යබො.
ඉයමසං යඛො, භික්ඛයවග, තිණ්ණං ධම්මානං පහානාය ඉයම තයයො ධම්මා
භායවගතබ්බා’’ති.දසමං. 

තිකවග්ය ොඑකාදසයමො. [පඨයමො (සයා]).  

තස්සුතද්දානං– 

රා දුච්චරිතවිතක්ක, සණ්ණාධාතූතිවුච්චති; 
අස්සාදඅරතිතුට්ඨි, දුයවගචඋද්ධච්යචනවග්ය ොති. 

12. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

1. කායානුපස්සීසුතත්තං 

117. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො කායය කායානුපස්සී
විහරිතුං. කතයම ඡ? කම්මාරාමතං, භස්සාරාමතං, නිද්දාරාමතං, 
සඞ් ණිකාරාමතං, ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගාරතං, යභොජයන අමත්තණ්ඤුතං.
ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො කායය කායානුපස්සී 
විහරිතුං. 

‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම පහාය භබ්යබො කායය කායානුපස්සී විහරිතුං.
කතයම ඡ? කම්මාරාමතං, භස්සාරාමතං, නිද්දාරාමතං, සඞ් ණිකාරාමතං, 
ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගාරතං, යභොජයන අමත්තණ්ඤුතං – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම පහාය භබ්යබො කායය කායානුපස්සී විහරිතු’’න්ති.
පඨමං. 

2. ධම්මානුපස්සීසුතත්තං 

118. ‘‘ඡ, භික්ඛයවග, ධම්යම අප්පහාය අභබ්යබො අජ්ෙත්තං 
කායය…යප.…බහිද්ධාකායය…යප.…අජ්ෙත්තබහිද්ධාකායය…යප.…
අජ්ෙත්තං යවගදනාසුත…යප.… බහිද්ධා යවගදනාසුත…යප.…
අජ්ෙත්තබහිද්ධා යවගදනාසුත…යප.… අජ්ෙත්තං චිත්යත…යප.… බහිද්ධා
චිත්යත…යප.… අජ්ෙත්තබහිද්ධා චිත්යත…යප.… අජ්ෙත්තං
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ධම්යමසුත…යප.… බහිද්ධා ධම්යමසුත…යප.… අජ්ෙත්තබහිද්ධා ධම්යමසුත 
ධම්මානුපස්සී විහරිතුං. කතයම ඡ? කම්මාරාමතං, භස්සාරාමතං, 
නිද්දාරාමතං, සඞ් ණිකාරාමතං, ඉන්ද්රියයසුත අගුත්තද්වගාරතං, යභොජයන 
අමත්තණ්ඤුතං. ඉයම යඛො, භික්ඛයවග, ඡ ධම්යම පහාය භබ්යබො
අජ්ෙත්තබහිද්ධාධම්යමසුත ධම්මානුපස්සීවිහරිතු’’න්ති.දුතියං. 

3. තපුස්සසුතත්තං 

119. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො තපුස්යසො [තපස්යසො
)පී.( අ. නි. 1.248]  හපති තථා යත නිට්ඨඞ් යතො අමතද්දයසො අමතං
සච්ඡිකත්වගා ඉරියති. කතයමහි ඡහි? බුද්යධ අයවගච්චප්පසායදන, ධම්යම
අයවගච්චප්පසායදන, සඞ්යඝ අයවගච්චප්පසායදන, අරියයනසීයලන, අරියයන
ණායණන, අරියාය විමුත්තියා. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො තපුස්යසො  හපති තථා යත නිට්ඨඞ් යතො අමතද්දයසො 
අමතංසච්ඡිකත්වගාඉරියී’’ති.තතියං. 

4-23. භල්ලිකාදිසුත්තානි 

120-139. ‘‘ඡහි, භික්ඛයවග, ධම්යමහි සමන්නා යතො භල්ලියකො 
 හපති…යප.… සුතදත්යතො  හපති අනාථපිණ්ඩියකො… චිත්යතො  හපති
මච්ඡිකාසණ්ඩියකො… හත්ථයකො ආළවගයකො… මහානායමො සක්යකො…
උ්ය ො  හපති යවගසාලියකො…උ් යතො  හපති…සූරම්බට්යඨො [සූයරො
අම්බට්යඨො )ක.(] … ජීවගයකො යකොමාරභච්යචො… නකුලපිතා  හපති… 
තවගකණ්ණියකො  හපති… පූරයණො  හපති… ඉසිදත්යතො  හපති…
සන්ධායනො [සන්තායනො )ක.(]  හපති…විචයයො [විජයයො )සී. සයා. පී.(] 
 හපති… විජයමාහියකො [වගජ්ජියමහියතො )සී. සයා. පී.(]  හපති…
යමණ්ඩයකො හපති … වගායසට්යඨොඋපාසයකො… අරිට්යඨොඋපාසයකො…
සාර්ය ො [සාදත්යතො )සයා.(] උපාසයකො තථා යත නිට්ඨඞ් යතො
අමතද්දයසො අමතං සච්ඡිකත්වගා ඉරියති. කතයමහි ඡහි? බුද්යධ 
අයවගච්චප්පසායදන, ධම්යමඅයවගච්චප්පසායදන, සඞ්යඝඅයවගච්චප්පසායදන, 
අරියයන සීයලන, අරියයන ණායණන, අරියාය විමුත්තියා. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයවග, ඡහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සාර්ය ො උපාසයකො තථා යත
නිට්ඨඞ් යතොඅමතද්දයසොඅමතංසච්ඡිකත්වගා ඉරියී’’ති.යතවීසතිමං. 

සාමණ්ණවග්ය ොද්වගාදසයමො. 

13. රා යප යාලං 

140. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයවග, අභිණ්ණාය ඡ ධම්මා භායවගතබ්බා. කතයම
ඡ? දස්සනානුත්තරියං, සවගනානුත්තරියං, ලාභානුත්තරියං, සික්ඛානුත්තරියං, 
පාරිචරියානුත්තරියං, අනුස්සතානුත්තරියං. රා ස්ස, භික්ඛයවග, අභිණ්ණාය
ඉයමඡ ධම්මාභායවගතබ්බා’’ති. 
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141. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයවග, අභිණ්ණාය ඡ ධම්මා භායවගතබ්බා. කතයම
ඡ? බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සඞ්ඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චා ානුස්සති, 
යදවගතානුස්සති. රා ස්ස, භික්ඛයවග, අභිණ්ණාය ඉයම ඡ ධම්මා 
භායවගතබ්බා’’ති. 

142. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයවග, අභිණ්ණාය ඡ ධම්මා භායවගතබ්බා. කතයම
ඡ? අනිච්චසණ්ණා, අනිච්යච දුක්ඛසණ්ණා, දුක්යඛ අනත්තසණ්ණා, 
පහානසණ්ණා, විරා සණ්ණා, නියරොධසණ්ණා. රා ස්ස, භික්ඛයවග, 
අභිණ්ණායඉයමඡධම්මා භායවගතබ්බා’’ති. 

143-169. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයවග, පරිණ්ණාය…යප.… පරික්ඛයාය… 
පහානාය… ඛයාය… වගයාය… විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය…
පටිනිස්ස් ායඡධම්මා භායවගතබ්බා’’. 

170-649. ‘‘යදොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස අභිණ්ණාය…යප.… පරිණ්ණාය… 
පරික්ඛයාය… පහනාය… ඛයාය… වගයාය… විරා ාය… නියරොධාය…
චා ාය…පටිනිස්ස් ායඉයමඡ ධම්මාභායවගතබ්බා’’ති.ඉදමයවගොචභ වගා.
අත්තමනායතභික්ඛූභ වගයතොභාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

ඡක්කනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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