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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

සත්තකනිපාතපාළි 

පඨමපණ්ණාසකං 

1. ධනවග්ය ො 

1. පඨමපියසුත්තං 

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

‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
අප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච.කතයමහිසත්තහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ලාභකායමො ච යහොති, සක්කාරකායමො ච යහොති, 
අනවඤ්ඤත්තිකායමො ච යහොති, අහිරියකො ච යහොති, අයනොත්තප්පී ච, 
පාපිච්යඡො ච, මිච්ඡාදිට්ඨි ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රු
චඅභාවනීයයොච. 

‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
පියයොචයහොති, මනායපොච  රුචභාවනීයයොච.කතයමහි සත්තහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනලාභකායමොචයහොති, න සක්කාරකායමොචයහොති, න
අනවඤ්ඤත්තිකායමොචයහොති, හිරිමාචයහොති, ඔත්තප්පීච, අප්පිච්යඡො ච, 
සම්මාදිට්ඨි ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයො චා’’ති.
පඨමං. 

2. දුතියපියසුත්තං 

2. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
අප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච.කතයමහිසත්තහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ලාභකායමො ච යහොති, සක්කාරකායමො ච යහොති, 
අනවඤ්ඤත්තිකායමො ච යහොති, අහිරියකො ච යහොති, අයනොත්තප්පී ච, 
ඉස්සුකී ච, මච්ඡරී ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොචයහොතිඅමනායපොච අ රු
චඅභාවනීයයොච. 
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‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු+? සබ්රහ්මචාරීනං
පියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයොච.කතයමහිසත්තහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනලාභකායමොචයහොති, නසක්කාරකායමොචයහොති, න
අනවඤ්ඤත්තිකායමොච යහොති, හිරිමාචයහොති, ඔත්තප්පීච, අනිස්සුකීච, 
අමච්ඡරීච.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, සත්තහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුච භාවනීයයොචා’’ති.දුතියං. 

3. සංඛිත්තබලසුත්තං 

3. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම…යප.…සත්තිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි
සත්ත? සද්ධාබලං, වීරියබලං, හිරීබලං, ඔත්තප්පබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, 
පඤ්ඤාබලං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, සත්තබලානීති. 

‘‘සද්ධාබලං වීරියඤ්ච, හිරී [හිරි(සී.පී.ක.)] ඔත්තප්පියංබලං; 
සතිබලංසමාධිච, පඤ්ඤායවසත්තමංබලං; 
එයතහිබලවාභික්ඛු, සුඛංජීවතිපණ්ඩියතො; 

‘‘යයොනියසො විචියනධම්මං, පඤ්ඤායත්ථං විපස්සති; 
පජ්යජොතස්යසව නිබ්බානං, වියමොක්යඛො යහොති යචතයසො’’ති.
තතියං; 

4. විත්ථතබලසුත්තං 

4. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, බලානි. කතමානි සත්ත? සද්ධාබල, 
වීරියබලං, හිරීබලං, ඔත්තප්පබලං, සතිබලං, සමාධිබලං, පඤ්ඤාබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධාබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
සද්යධො යහොති, සද්දහති තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සත්ථා යදවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, සද්ධාබලං. 

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

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, හිරීබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො හිරිමා 
යහොති, හිරීයතිකායදුච්චරියතනවචීදුච්චරියතනමයනොදුච්චරියතන, හිරීයති
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
හිරීබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඔත්තප්පබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ඔත්තප්පී යහොති, ඔත්තප්පති කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන 
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මයනොදුච්චරියතන, ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං
සමාපත්තියා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ඔත්තප්පබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සතිබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සතිමා
යහොති පරයමනසතියනපක්යකනසමන්නා යතො චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි
සරිතාඅනුස්සරිතා.ඉදං, වුච්චති, භික්ඛයව, සතිබලං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සමාධිබලං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, සමාධිබලං. 

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

‘‘සද්ධාබලංවීරියඤ්ච, හිරීඔත්තප්පියංබලං; 
සතිබලංසමාධිච, පඤ්ඤායවසත්තමංබලං; 
එයතහිබලවාභික්ඛු, සුඛංජීවතිපණ්ඩියතො. 

‘‘යයොනියසොවිචියනධම්මං, පඤ්ඤායත්ථංවිපස්සති; 
පජ්යජොතස්යසව නිබ්බානං, වියමොක්යඛො යහොති යචතයසො’’ති. 
චතුත්ථං; 

5. සංඛිත්තධනසුත්තං 

5. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, ධනානි. කතමානි සත්ත? සද්ධාධනං, 
සීලධනං, හිරීධනං, ඔත්තප්පධනං, සුතධනං, චා ධනං, පඤ්ඤාධනං.ඉමානි 
යඛො, භික්ඛයව, සත්තධනානීති. 

‘‘සද්ධාධනං සීලධනං, හිරීඔත්තප්පියං ධනං; 
සුතධනඤ්චචාය ොච, පඤ්ඤායවසත්තමංධනං. 

‘‘යස්සඑයතධනාඅත්ථි, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

‘‘තස්මා සද්ධඤ්චසීලඤ්ච, පසාදං ධම්මදස්සනං; 
අනුයුඤ්යජථ යමධාවී, සරං [වරං (ක.)] බුද්ධාන සාසන’’න්ති.
පඤ්චමං; 

6. විත්ථතධනසුත්තං 

6. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, ධනානි. කතමානි සත්ත? සද්ධාධනං, 
සීලධනං, හිරීධනං, ඔත්තප්පධනං, සුතධනං, චා ධනං, පඤ්ඤාධනං. 
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‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සද්ධාධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
සද්යධො යහොති, සද්දහති තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… බුද්යධො භ වා’ති. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සද්ධාධනං. 

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

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, හිරීධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො හිරීමා 
යහොති, හිරීයතිකායදුච්චරියතනවචීදුච්චරියතනමයනොදුච්චරියතන, හිරීයති
පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. ඉදං වුච්චති, භික්ඛයව, 
හිරීධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, ඔත්තප්පධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
ඔත්තප්පී යහොති, ඔත්තප්පති කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන
මයනොදුච්චරියතන, ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං
සමාපත්තියා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, ඔත්තප්පධනං. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, සුතධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
බහුස්සුයතොයහොතිසුතධයරොසුතසන්නිචයයො.යය යතධම්මාආදිකලයාණා
මජ්යඣකලයාණා පරියයොසානකලයාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං, 
යකවලපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවදන්ති. තථාරූපාස්ස ධම්මා 
බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා 
සුප්පටිවිද්ධා.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, සුතධනං. 

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

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤාධනං? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
පඤ්ඤවා යහොති…යප.… සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, පඤ්ඤාධනං. ඉමානියඛො, භික්ඛයව, සත්තධනානීති. 

‘‘සද්ධාධනංසීලධනං, හිරීඔත්තප්පියංධනං; 
සුතධනඤ්චචාය ොච, පඤ්ඤායවසත්තමංධනං. 

‘‘යස්සඑයතධනාඅත්ථි, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 
අදලිද්යදොතිතංආහු, අයමොඝංතස්සජීවිතං. 

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

7. උග් සුත්තං 

7. අථ යඛො උග්ය ො රාජමහාමත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනොයඛොඋග්ය ොරාජමහාමත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව අඩ්ය ො චායං, භන්යත, 
මි ායරො යරොහයණයයයො යාව මහද්ධයනො යාව මහායභොය ො’’ති. ‘‘කීව 
අඩ්ය ො පනුග් , මි ායරො යරොහයණයයයො, කීව මහද්ධයනො, කීව 
මහායභොය ො’’ති? ‘‘සතං, භන්යත, සතසහස්සානං [සහස්සානං (සී.), 
සහස්සානි (සයා.), සතසහස්සානි (?)] හිරඤ්ඤස්ස, යකො පන වායදො 
රූපියස්සා’’ති! ‘‘අත්ථි යඛො එතං, උග් , ධනං යනතං ‘නත්ථී’ති වදාමීති. 
තඤ්චයඛොඑතං, උග් , ධනංසාධාරණංඅග්ගිනාඋදයකනරාජූහියචොයරහි 
අප්පියයහි දායායදහි. සත්ත යඛො ඉමානි, උග් , ධනානි අසාධාරණානි
අග්ගිනා උදයකන රාජූහි යචොයරහි අප්පියයහි දායායදහි. කතමානි සත්ත? 
සද්ධාධනං, සීලධනං, හිරීධනං, ඔත්තප්පධනං, සුතධනං, චා ධනං, 
පඤ්ඤාධනං. ඉමානි යඛො, උග් , සත්ත ධනානි අසාධාරණානි අග්ගිනා
උදයකනරාජූහියචොයරහිඅප්පියයහිදායායදහීති. 

‘‘සද්ධාධනංසීලධනං, හිරීඔත්තප්පියංධනං; 
සුතධනඤ්චචාය ොච, පඤ්ඤායවසත්තමංධනං. 

‘‘යස්සඑයතධනාඅත්ථි, ඉත්ථියාපුරිසස්සවා; 
සයවමහද්ධයනොයලොයක, අයජයයයොයදවමානුයස. 

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

8. සංයයොජනසුත්තං 

8. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, සංයයොජනානි. කතමානි සත්ත? 
අනුනයසංයයොජනං, පටිඝසංයයොජනං, දිට්ඨිසංයයොජනං, 
විචිකිච්ඡාසංයයොජනං, මානසංයයොජනං, භවරා සංයයොජනං, 
අවිජ්ජාසංයයොජනං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, සත්ත සංයයොජනානී’’ති. 
අට්ඨමං. 

9. පහානසුත්තං 

9. ‘‘සත්තන්නං, භික්ඛයව, සංයයොජනානං පහානාය සමුච්යඡදාය
බ්රහ්මචරියංවුස්සති.කතයමසං සත්තන්නං? අනුනයසංයයොජනස්ස පහානාය 
සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති, පටිඝසංයයොජනස්ස…යප.…
දිට්ඨිසංයයොජනස්ස… විචිකිච්ඡාසංයයොජනස්ස… මානසංයයොජනස්ස…
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භවරා සංයයොජනස්ස … අවිජ්ජාසංයයොජනස්ස පහානාය සමුච්යඡදාය
බ්රහ්මචරියං වුස්සති. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, සත්තන්නං සංයයොජනානං
පහානාය සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති. යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොඅනුනයසංයයොජනංපහීනංයහොතිඋච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතං 
අනභාවං කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. පටිඝසංයයොජනං…යප.…
දිට්ඨිසංයයොජනං… විචිකිච්ඡාසංයයොජනං… මානසංයයොජනං…
භවරා සංයයොජනං… අවිජ්ජාසංයයොජනං පහීනං යහොති උච්ඡින්නමූලං
තාලාවත්ථුකතං අනභාවං කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අච්යඡච්ඡි තණ්හං, විවත්තයි සංයයොජනං, සම්මා
මානාභිසමයා අන්තමකාසිදුක්ඛස්සා’’ති.නවමං. 

10. මච්ඡරියසුත්තං 

10. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, සංයයොජනානි. කතමානි සත්ත? 
අනුනයසංයයොජනං, පටිඝසංයයොජනං, දිට්ඨිසංයයොජනං, 
විචිකිච්ඡාසංයයොජනං, මානසංයයොජනං, ඉස්සාසංයයොජනං, 
මච්ඡරියසංයයොජනං.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, සත්තසංයයොජනානී’’ති. දසමං. 

ධනවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව පියානිබලංධනං, සංඛිත්තඤ්යචව විත්ථතං; 
උග් ංසංයයොජනඤ්යචව, පහානංමච්ඡරියයනචාති. 

2. අනුස වග්ය ො 

1. පඨමඅනුසයසුත්තං 

11. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අනුසයා.කතයම සත්ත? කාමරා ානුසයයො, 
පටිඝානුසයයො, දිට්ඨානුසයයො, විචිකිච්ඡානුසයයො, මානානුසයයො, 
භවරා ානුසයයො, අවිජ්ජානුසයයො.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්තඅනුසයා’’ති.
පඨමං. 

2. දුතියඅනුසයසුත්තං 

12. ‘‘සත්තන්නං, භික්ඛයව, අනුසයානං පහානාය සමුච්යඡදාය 
බ්රහ්මචරියං වුස්සති. කතයමසං සත්තන්නං? කාමරා ානුසයස්ස පහානාය
සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියංවුස්සති, පටිඝානුසයස්ස…යප.…දිට්ඨානුසයස්ස…
විචිකිච්ඡානුසයස්ස… මානානුසයස්ස… භවරා ානුසයස්ස…
අවිජ්ජානුසයස්ස පහානාය සමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති. ඉයමසං යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තන්නංඅනුසයානංපහානායසමුච්යඡදාය බ්රහ්මචරියංවුස්සති. 

‘‘යයතොචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොකාමරා ානුසයයොපහීයනොයහොති 
උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො.
පටිඝානුසයයො…යප.… දිට්ඨානුසයයො… විචිකිච්ඡානුසයයො…
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මානානුසයයො… භවරා ානුසයයො… අවිජ්ජානුසයයො පහීයනො යහොති 
උච්ඡින්නමූයලොතාලාවත්ථුකයතොඅනභාවංකයතොආයතිංඅනුප්පාදධම්යමො.
අයං වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛු අච්යඡච්ඡි තණ්හං, විවත්තයි සංයයොජනං, 
සම්මාමානාභිසමයා අන්තමකාසිදුක්ඛස්සා’’ති.දුතියං. 

3. කුලසුත්තං 

13. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා තංකුලංඅනුප න්ත්වාවා
නාලංඋප න්තුං, උප න්ත්වා වානාලංඋපනිසීදිතුං.කතයමහිසත්තහි? න
මනායපනපච්චුට්යඨන්ති, නමනායපනඅභිවායදන්ති, නමනායපනආසනං
යදන්ති, සන්තමස්සපරිගුහන්ති, බහුකම්පි යථොකංයදන්ති, පණීතම්පිලූඛං
යදන්ති, අසක්කච්චං යදන්ති යනො සක්කච්චං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තහි අඞ්ය හි සමන්නා තං කුලං අනුප න්ත්වා වා නාලං උප න්තුං, 
උප න්ත්වාවා නාලංඋපනිසීදිතුං. 

‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හිසමන්නා තංකුලංඅනුප න්ත්වාවා අලං
උප න්තුං, උප න්ත්වාවාඅලංඋපනිසීදිතුං.කතයමහිසත්තහි? මනායපන 
පච්චුට්යඨන්ති, මනායපන අභිවායදන්ති, මනායපන ආසනං යදන්ති, 
සන්තමස්ස න පරිගුහන්ති, බහුකම්පි බහුකං යදන්ති, පණීතම්පි පණීතං
යදන්ති, සක්කච්චං යදන්ති යනො අසක්කච්චං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තහි අඞ්ය හි සමන්නා තං කුලං අනුප න්ත්වා වා අලං උප න්තුං, 
උප න්ත්වාවාඅලංඋපනිසීදිතු’’න්ති.තතියං. 

4. පුග් ලසුත්තං 

14. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා පාහුයනයයා
දක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයම සත්ත? උභයතොභා විමුත්යතො, පඤ්ඤාවිමුත්යතො, කායසක්ඛී, 
දිට්ඨිප්පත්යතො [දිට්ඨප්පත්යතො (ක.)], සද්ධාවිමුත්යතො, ධම්මානුසාරී, 
සද්ධානුසාරී.ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්තපුග් ලාආහුයනයයාපාහුයනයයා
දක්ඛියණයයාඅඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.
චතුත්ථං. 

5. උදකූපමාසුත්තං 

15. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, උදකූපමා පුග් ලා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
යලොකස්මිං. කතයම සත්ත? [පු. ප. 203; කථා. 852] ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග් යලොසකිංනිමුග්ය ොනිමුග්ය ොවයහොති; ඉධ පන, භික්ඛයව, 
එකච්යචොපුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වානිමුජ්ජති; ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා ඨියතො යහොති; ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වාවිපස්සතිවියලොයකති; ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා පතරති; ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො 
උම්මුජ්ජිත්වා පති ාධප්පත්යතො යහොති; ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්යචො
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පටුන 

පුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වාතිණ්යණොයහොතිපාරඞ් යතො [පාර යතො(සී.සයා.
කං.)] ථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො සකිං නිමුග්ය ො නිමුග්ය ොව යහොති? 
ඉධභික්ඛයව, එකච්යචොපුග් යලොසමන්නා යතොයහොතිඑකන්තකාළයකහි
අකුසයලහි ධම්යමහි. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො සකිං නිමුග්ය ො
නිමුග්ය ොවයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වානිමුජ්ජති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො උම්මුජ්ජති සාධු සද්ධා කුසයලසු ධම්යමසු, සාධු 
හිරී…යප.…සාධු ඔත්තප්පං…සාධු වීරියං [විරියං (සී. සයා.කං. පී.)] … 
සාධු පඤ්ඤා කුසයලසු ධම්යමසූති. තස්ස සා සද්ධා යනව තිට්ඨති යනො 
වඩ් තිහායතියයව, තස්සසාහිරී…යප.…තස්සතංඔත්තප්පං…තස්සතං
වීරියං… තස්ස සා පඤ්ඤා යනව තිට්ඨති යනො වඩ් ති හායතියයව. එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වානිමුජ්ජති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා ඨියතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො උම්මුජ්ජතිසාධුසද්ධාකුසයලසුධම්යමසු, 
සාධුහිරී…යප.…සාධුඔත්තප්පං…සාධු වීරියං…සාධුපඤ්ඤාකුසයලසු
ධම්යමසූති.තස්සසාසද්ධායනවහායතියනොවඩ් ති ඨිතායහොති.තස්සසා
හිරී…යප.…තස්ස තං ඔත්තප්පං… තස්ස තං වීරියං…තස්ස සා පඤ්ඤා
යනව හායති යනො වඩ් ති ඨිතා යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො 
උම්මුජ්ජිත්වාඨියතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා විපස්සති වියලොයකති? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො උම්මුජ්ජති සාධු සද්ධා කුසයලසු 
ධම්යමසු, සාධුහිරී…යප.…සාධුඔත්තප්පං…සාධුවීරියං…සාධුපඤ්ඤා
කුසයලසු ධම්යමසූති. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා
යසොතාපන්යනො යහොති අවිනිපාතධම්යමොනියයතොසම්යබොධිපරායයණො.එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වා විපස්සතිවියලොයකති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා පතරති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් යලො උම්මුජ්ජති සාධු සද්ධා කුසයලසු ධම්යමසු, සාධු
හිරී…යප.… සාධු ඔත්තප්පං… සාධු වීරියං… සාධු පඤ්ඤා කුසයලසු 
ධම්යමසූති. යසො තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා රා යදොසයමොහානං
තනුත්තා සකදා ාමී යහොති, සකියදව [සකිංයදව (ක.)] ඉමං යලොකං
ආ න්ත්වා දුක්ඛස්සන්තංකයරොති [දුක්ඛස්සන්තකයරො යහොති (ක.)]. එවං 
යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වාපතරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලොඋම්මුජ්ජිත්වාපති ාධප්පත්යතො යහොති? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො උම්මුජ්ජති සාධු සද්ධා කුසයලසු
ධම්යමසු, සාධුහිරී…යප.…සාධුඔත්තප්පං…සාධුවීරියං…සාධුපඤ්ඤා
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කුසයලසු ධම්යමසූති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා ඔපපාතියකො යහොතිතත්ථ පරිනිබ්බායී අනාවත්තිධම්යමො තස්මා
යලොකා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා පති ාධප්පත්යතො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා තිණ්යණො යහොති 
පාරඞ් යතොථයලතිට්ඨතිබ්රාහ්මයණො.ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො
උම්මුජ්ජති සාධු සද්ධා කුසයලසු ධම්යමසු, සාධු හිරී…යප.… සාධු 
ඔත්තප්පං… සාධු වීරියං… සාධු පඤ්ඤා කුසයලසු ධම්යමසූති. යසො 
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග් යලො උම්මුජ්ජිත්වා තිණ්යණො යහොති පාරඞ් යතො ථයල තිට්ඨති
බ්රාහ්මයණො. 

‘‘ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්තඋදකූපමාපුග් ලාසන්යතොසංවිජ්ජමානා 
යලොකස්මි’’න්ති.පඤ්චමං. 

6. අනිච්චානුපස්සීසුත්තං 

16. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා පාහුයනයයා
දක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස.
කතයම සත්ත? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්චානුපස්සී විහරති, අනිච්චසඤ්ඤී, අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං 
අබ්යබොකිණ්ණංයචතසාඅධිමුච්චමායනොපඤ්ඤායපරියයො ාහමායනො.යසො
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමො පුග් යලො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයොඅනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්චානුපස්සී විහරති, අනිච්චසඤ්ඤී, අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං 
අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා අධිමුච්චමායනො පඤ්ඤාය පරියයො ාහමායනො.
තස්සඅපුබ්බංඅචරිමං ආසවපරියාදානඤ්චයහොතිජීවිතපරියාදානඤ්ච.අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො පුග් යලො ආහුයනයයයො…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො සබ්බසඞ්ඛායරසු 
අනිච්චානුපස්සී විහරති, අනිච්චසඤ්ඤී, අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං 
අබ්යබොකිණ්ණංයචතසාඅධිමුච්චමායනොපඤ්ඤායපරියයො ාහමායනො.යසො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී 
යහොති…යප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති…යප.… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති…යප.… සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති…යප.…උද්ධංයසොයතොයහොති
අකනිට්ඨ ාමී. අයං, භික්ඛයව, සත්තයමො පුග් යලො ආහුයනයයයො
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පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත පුග් ලා
ආහුයනයයා පාහුයනයයා දක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. දුක්ඛානුපස්සීසුත්තං 

17. සත්තියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයම සත්ත? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො
පුග් යලොසබ්බසඞ්ඛායරසුදුක්ඛානුපස්සීවිහරති…යප.….සත්තමං. 

8. අනත්තානුපස්සීසුත්තං 

18. සබ්යබසුධම්යමසුඅනත්තානුපස්සීවිහරති…යප.…. අට්ඨමං. 

9. නිබ්බානසුත්තං 

19. [කථා. 547-548] ‘‘නිබ්බායන සුඛානුපස්සී විහරති සුඛසඤ්ඤී
සුඛපටිසංයවී  සතතං සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා අධිමුච්චමායනො
පඤ්ඤාය පරියයො ාහමායනො. යසො ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං භික්ඛයව, පඨයමො පුග් යලො
ආහුයනයයයො…යප.… පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලොනිබ්බායන සුඛානුපස්සී
විහරති සුඛසඤ්ඤී සුඛපටිසංයවී  සතතං සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා 
අධිමුච්චමායනො පඤ්ඤාය පරියයො ාහමායනො. තස්ස අපුබ්බං අචරිමං
ආසවපරියාදානඤ්ච යහොති ජීවිතපරියාදානඤ්ච. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො
පුග් යලොආහුයනයයයො…යප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොපුග් යලොනිබ්බායන සුඛානුපස්සී
විහරති සුඛසඤ්ඤී සුඛපටිසංයවී  සතතං සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා 
අධිමුච්චමායනො පඤ්ඤාය පරියයො ාහමායනො. යසො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති…යප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති…යප.… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති…යප.…සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති…යප.…උද්ධංයසොයතොයහොති
අකනිට්ඨ ාමී.අයං, භික්ඛයව, සත්තයමොපුග් යලො ආහුයනයයයො…යප.…
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
පුග් ලාආහුයනයයා…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’’ති.
නවමං. 

10. නිද්දසවත්ථුසුත්තං 

20. ‘‘සත්තිමානි, භික්ඛයව, නිද්දසවත්ථූනි. කතමානි සත්ත? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සික්ඛාසමාදායන තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච
සික්ඛාසමාදායනඅවි තයපයමො [අධි තයපයමො (සයා.)අ.නි.7.42; ී .නි.
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පටුන 

3.331], ධම්මනිසන්තියාතිබ්බච්ඡන්යදොයහොතිආයතිඤ්චධම්මනිසන්තියා
අවි තයපයමො, ඉච්ඡාවිනයයතිබ්බච්ඡන්යදොයහොතිආයතිඤ්චඉච්ඡාවිනයය
අවි තයපයමො, පටිසල්ලායන තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච
පටිසල්ලායන අවි තයපයමො, වීරියාරම්යභ [වීරියාරබ්යභ (ක.)] 
තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච වීරියාරම්යභ අවි තයපයමො, 
සතියනපක්යක තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච සතියනපක්යක
අවි තයපයමො, දිට්ඨිපටියවයධ තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච
දිට්ඨිපටියවයධ අවි තයපයමො. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
නිද්දසවත්ථූනී’’ති.දසමං. 

අනුසයවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

දුයවඅනුසයාකුලං, පුග් ලංඋදකූපමං; 
අනිච්චංදුක්ඛංඅනත්තාච, නිබ්බානංනිද්දසවත්ථු චාති. 

3. වජ්ජිසත්තකවග්ය ො 

1. සාරන්දදසුත්තං 

21. එවං යමසුතං – එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිසාරන්දයද
යචතියය. අථ යඛො සම්බහුලා ලිච්ඡවී යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යන යඛො යත ලිච්ඡවී භ වා එතදයවොච – ‘‘සත්ත යවො, ලිච්ඡවී, 
අපරිහානියය [අපරිහානීයය(ක.)] ධම්යම යදයසස්සාමි.තංසුණාථ, සාධුකං
මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත ලිච්ඡවී
භ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘කතයම ච, ලිච්ඡවී, සත්තඅපරිහානියා ධම්මා? යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, 
වජ්ජීඅභිණ්හංසන්නිපාතාභවිස්සන්ති සන්නිපාතබහුලා; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, 
වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජී සමග් ා සන්නිපතිස්සන්ති, සමග් ා
වුට්ඨහිස්සන්ති, සමග් ා වජ්ජිකරණීයානි කරිස්සන්ති; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, 
වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජී අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤායපස්සන්ති, 
පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්දිස්සන්ති, යථාපඤ්ඤත්යතයපොරායණ වජ්ජිධම්යම
සමාදාය වත්තිස්සන්ති; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජී යය යත වජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකා යත
සක්කරිස්සන්ති  රුං කරිස්සන්ති මායනස්සන්ති පූයජස්සන්ති, යතසඤ්ච 
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යසොතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජීයාතා කුලිත්ථියයොකුලකුමාරියයොතාන
ඔකස්සපසය්හවායසස්සන්ති; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජී යානි තානි වජ්ජීනං වජ්ජියචතියානි
අබ්භන්තරානි යචව බාහිරානි ච තානි සක්කරිස්සන්ති  රුං කරිස්සන්ති
මායනස්සන්ති පූයජස්සන්ති, යතසඤ්ච දින්නපුබ්බං කතපුබ්බං ධම්මිකං
බලිංයනොපරිහායපස්සන්ති; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනං අරහන්යතසු ධම්මිකා 
රක්ඛාවරණගුත්ති සුසංවිහිතා භවිස්සති – ‘කින්ති අනා තා ච අරහන්යතො
විජිතං ආ ච්යඡයයං, ආ තා ච අරහන්යතො විජියත ඵාසුං විහයරයය’න්ති; 
වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, ලිච්ඡවී, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා වජ්ජීසු 
ඨස්සන්ති [වත්තිස්සන්ති(ක.)], ඉයමසුචසත්තසු අපරිහානියයසුධම්යමසු
වජ්ජී සන්දිස්සිස්සන්ති [සන්දිස්සන්ති (සී. පී. ක.)]; වුද්ධියයව, ලිච්ඡවී, 
වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති.පඨමං. 

2. වස්සකාරසුත්තං 

22. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වාරාජ යහ විහරතිගිජ්ඣකූයෙ
පබ්බයත. යතන යඛො පන සමයයන රාජා මා යධො අජාතසත්තු
යවයදහිපුත්යතො වජ්ජී අභියාතුකායමො යහොති. යසො එවමාහ – ‘‘අහං හියම
වජ්ජී එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව උච්යඡච්ඡාමි [උච්යඡජ්ජිස්සාමි
(සයා.), උච්ඡිජ්ජිස්සාමි (ක.)], වජ්ජී විනායසස්සාමි, වජ්ජී අනයබයසනං
ආපායදස්සාමී’’ති [ආපායදස්සාමිවජ්ජීති(ක.)ී .නි.2.131]. 

අථ යඛො රාජා මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො වස්සකාරං 
බ්රාහ්මණං මා ධමහාමත්තං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, බ්රාහ්මණ, යයන
භ වා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වාමමවචයනනභ වයතොපායදසිරසා
වන්දාහි, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡ–‘රාජා, 
භන්යත, මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො භ වයතො පායද සිරසා
වන්දති, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති.
එවඤ්ච වයදහි – ‘රාජා, භන්යත, මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
වජ්ජී අභියාතුකායමො. යසො එවමාහ – ‘අහං හියම වජ්ජී එවංමහිද්ධියක
එවංමහානුභායව උච්යඡච්ඡාමි, වජ්ජී විනායසස්සාමි, වජ්ජී අනයබයසනං
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ආපායදස්සාමී’ති. යථා යත භ වා බයාකයරොති, තං සාධුකං උග් යහත්වා
මමආයරොයචයයාසි.නහිතථා තාවිතථං භණන්තී’’ති. 

‘‘එවං, යභො’’ති යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මා ධමහාමත්යතො
රඤ්යඤො මා ධස්ස අජාතසත්තුස්ස යවයදහිපුත්තස්ස පටිස්සුත්වා යයන
භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො මා ධමහාමත්යතො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘රාජා, යභො ය ොතම, මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො
යභොයතො ය ොතමස්ස පායද සිරසා වන්දති, අප්පාබාධං අප්පාතඞ්කං
ලහුට්ඨානංබලංඵාසුවිහාරං පුච්ඡති. රාජා [එවඤ්චවයදතිරාජා (සී.ක.)], 
යභො ය ොතම, මා යධො අජාතසත්තු යවයදහිපුත්යතො වජ්ජී අභියාතුකායමො.
යසො එවමාහ – ‘අහං හියම වජ්ජී එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව
උච්යඡච්ඡාමි, වජ්ජීවිනායසස්සාමි, වජ්ජී අනයබයසනංආපායදස්සාමී’’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො පිට්ඨියතො
ඨියතො යහොති භ වන්තං බීජයමායනො [වීජමායනො (සී. සයා.)]. අථ යඛො
භ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි–‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං–
‘වජ්ජීඅභිණ්හංසන්නිපාතාසන්නිපාතබහුලා’’’ති? ‘‘සුතංයමතං, භන්යත–
‘වජ්ජීඅභිණ්හංසන්නිපාතාසන්නිපාතබහුලා’’’ති.‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, 
වජ්ජී අභිණ්හං සන්නිපාතා භවිස්සන්ති සන්නිපාතබහුලා; වුද්ධියයව, 
ආනන්ද, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං – ‘වජ්ජීසමග් ාසන්නිපතන්ති, සමග් ා
වුට්ඨහන්ති, සමග් ා වජ්ජිකරණීයානි කයරොන්තී’’’ති? ‘‘සුතං යමතං, 
භන්යත – ‘වජ්ජී සමග් ා සන්නිපතන්ති, සමග් ා වුට්ඨහන්ති, සමග් ා
වජ්ජිකරණීයානි කයරොන්තී’’’ති. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, වජ්ජී සමග් ා 
සන්නිපතිස්සන්ති, සමග් ා වුට්ඨහිස්සන්ති, සමග් ා වජ්ජිකරණීයානි
කරිස්සන්ති; වුද්ධියයව, ආනන්ද, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං– ‘වජ්ජීඅපඤ්ඤත්තංන පඤ්ඤායපන්ති, 
පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දන්ති, යථාපඤ්ඤත්යත යපොරායණ වජ්ජිධම්යම
සමාදාය වත්තන්තී’’’ති? ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජී අපඤ්ඤත්තංන
පඤ්ඤායපන්ති, පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්දන්ති, යථාපඤ්ඤත්යත යපොරායණ
වජ්ජිධම්යම සමාදාය වත්තන්තී’’’ති. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, වජ්ජී 
අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤායපස්සන්ති, පඤ්ඤත්තං න සමුච්ඡින්දිස්සන්ති, 
යථාපඤ්ඤත්යතයපොරායණවජ්ජිධම්යමසමාදායවත්තිස්සන්ති; වුද්ධියයව, 
ආනන්ද, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං– ‘වජ්ජීයයයතවජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකා
යත සක්කයරොන්ති  රුං කයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, යතසඤ්ච 
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යසොතබ්බං මඤ්ඤන්තී’’’ති? ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජී යය යත
වජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකා යත සක්කයරොන්ති  රුං කයරොන්ති මායනන්ති
පූයජන්ති, යතසඤ්ච යසොතබ්බං මඤ්ඤන්තී’’’ති. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, 
වජ්ජීයයයතවජ්ජීනං වජ්ජිමහල්ලකායතසක්කරිස්සන්ති රුංකරිස්සන්ති
මායනස්සන්ති පූයජස්සන්ති, යතසඤ්ච යසොතබ්බං මඤ්ඤිස්සන්ති; 
වුද්ධියයව, ආනන්ද, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං–‘වජ්ජීයාතාකුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො
තානඔකස්සපසය්හවායසන්තී’’’ති? ‘‘සුතංයමතං, භන්යත–‘වජ්ජීයා තා
කුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො තා න ඔකස්ස පසය්හ වායසන්තී’’’ති.
‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, වජ්ජී යා තා කුලිත්ථියයො කුලකුමාරියයො තා න
ඔකස්ස පසය්හ වායසස්සන්ති; වුද්ධියයව, ආනන්ද, වජ්ජීනං පාටිකඞ්ඛා, 
යනොපරිහානි. 

‘‘කින්තියත, ආනන්ද, සුතං–‘වජ්ජීයානිතානිවජ්ජීනං වජ්ජියචතියානි
අබ්භන්තරානි යචව බාහිරානි ච තානි සක්කයරොන්ති  රුං කයරොන්ති 
මායනන්තිපූයජන්ති, යතසඤ්චදින්නපුබ්බංකතපුබ්බංධම්මිකංබලිංයනො 
පරිහායපන්තී’’’ති? ‘‘සුතං යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජී යානි තානි වජ්ජීනං 
වජ්ජියචතියානි අබ්භන්තරානි යචව බාහිරානි ච තානි සක්කයරොන්ති  රුං
කයරොන්ති මායනන්තිපූයජන්ති, යතසඤ්චදින්නපුබ්බංකතපුබ්බංධම්මිකං
බලිං යනො පරිහායපන්තී’’’ති. ‘‘යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, වජ්ජී යානි තානි 
වජ්ජීනං වජ්ජියචතියානි අබ්භන්තරානි යචව බාහිරානි ච තානි
සක්කරිස්සන්ති  රුං කරිස්සන්ති මායනස්සන්ති පූයජස්සන්ති, යතසඤ්ච
දින්නපුබ්බං කතපුබ්බං ධම්මිකං බලිං යනො පරිහායපස්සන්ති; වුද්ධියයව, 
ආනන්ද, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘කින්ති යත, ආනන්ද, සුතං – ‘වජ්ජීනං අරහන්යතසු ධම්මිකා
රක්ඛාවරණගුත්ති සුසංවිහිතා – කින්ති අනා තා ච අරහන්යතො විජිතං
ආ ච්යඡයයං, ආ තාචඅරහන්යතොවිජියතඵාසුංවිහයරයය’’’න්ති? ‘‘සුතං 
යමතං, භන්යත – ‘වජ්ජීනං අරහන්යතසු ධම්මිකා රක්ඛාවරණගුත්ති
සුසංවිහිතා භවිස්සති–කින්තිඅනා තාචඅරහන්යතොවිජිතංආ ච්යඡයයං, 
ආ තා ච අරහන්යතො විජියත ඵාසුං විහයරයය’’’න්ති. ‘‘යාවකීවඤ්ච, 
ආනන්ද, වජ්ජීනං අරහන්යතසු ධම්මිකා රක්ඛාවරණගුත්ති සුසංවිහිතා
භවිස්සති–‘කින්තිඅනා තාචඅරහන්යතො විජිතංආ ච්යඡයයං, ආ තාච
අරහන්යතො විජියත ඵාසුං විහයරයය’න්ති; වුද්ධියයව, ආනන්ද, වජ්ජීනං
පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති. 

අථ යඛො භ වා වස්සකාරං බ්රාහ්මණං මා ධමහාමත්තං ආමන්යතසි – 
‘‘එකමිදාහං, බ්රාහ්මණ, සමයං යවසාලියං විහරාමි සාරන්දයද යචතියය.
තත්රාහං, බ්රාහ්මණ, වජ්ජීනං ඉයම සත්ත අපරිහානියය ධම්යම යදයසසිං.
යාවකීවඤ්ච, බ්රාහ්මණ, ඉයමසත්ත අපරිහානියා ධම්මා වජ්ජීසු ඨස්සන්ති, 
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ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු වජ්ජී සන්දිස්සිස්සන්ති; 
වුද්ධියයව, බ්රාහ්මණ, වජ්ජීනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති. 

‘‘එකයමයකනපි [එකයමයකනපි යතනයඛො (ක.) ී .නි.2.135] යභො, 
ය ොතම, අපරිහානියයන ධම්යමන සමන්නා තානං වජ්ජීනං වුද්ධියයව
පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි; යකො පන වායදො සත්තහි අපරිහානියයහි 
ධම්යමහි! අකරණීයා ච, යභො ය ොතම, වජ්ජී රඤ්ඤා මා යධන
අජාතසත්තුනා යවයදහිපුත්යතන යදිදං යුද්ධස්ස, අඤ්ඤත්ර උපලාපනාය 
[උපලාපනා (ක. සී. ක.)], අඤ්ඤත්ර මිථුයභදා. හන්ද ච දානි මයං, යභො
ය ොතම,  ච්ඡාම, බහුකිච්චා මයං බහුකරණීයා’’ති. ‘‘යස්සදානි ත්වං, 
බ්රාහ්මණ, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. අථ යඛො වස්සකායරො බ්රාහ්මයණො
මා ධමහාමත්යතො භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කාමීති.දුතියං. 

3. පඨමසත්තකසුත්තං 

23. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයෙ 
පබ්බයත. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, 
අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.
භ වා එතදයවොච– 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත අපරිහානියා ධම්මා? යාවකීවඤ්ච, 
භික්ඛයව, භික්ඛූ අභිණ්හං සන්නිපාතා භවිස්සන්ති සන්නිපාතබහුලා; 
වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සමග් ා සන්නිපතිස්සන්ති, සමග් ා
වුට්ඨහිස්සන්ති, සමග් ාසඞ්ඝකරණීයානිකරිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 
භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ අපඤ්ඤත්තං න පඤ්ඤායපස්සන්ති, 
පඤ්ඤත්තංනසමුච්ඡින්දිස්සන්ති, යථාපඤ්ඤත්යතසු සික්ඛාපයදසුසමාදාය
වත්තිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ යය යත භික්ඛූ යථරා රත්තඤ්ඤූ 
චිරපබ්බජිතා සඞ්ඝපිතයරො සඞ්ඝපරිණායකා යත සක්කරිස්සන්ති  රුං
කරිස්සන්ති මායනස්සන්ති පූයජස්සන්ති, යතසඤ්ච යසොතබ්බං
මඤ්ඤිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ උප්පන්නායතණ්හායයපොයනොභවිකාය
න වසං  ච්ඡිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි. 
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‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ ආරඤ්ඤයකසු යසනාසයනසු
සායපක්ඛා භවිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො 
පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ පච්චත්තඤ්යඤව සතිං 
උපට්ඨායපස්සන්ති–‘කින්තිඅනා තාචයපසලාසබ්රහ්මචාරීආ ච්යඡයයං, 
ආ තා ච යපසලා සබ්රහ්මචාරී ඵාසුං විහයරයය’න්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 
භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු
ඨස්සන්ති, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ
සන්දිස්සිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානී’’ති.තතියං. 

4. දුතියසත්තකසුත්තං 

24. [ී . නි. 2.138] ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, අපරිහානියය ධම්යම
යදයසස්සාමි. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ…යප.… කතයම ච, 
භික්ඛයව, සත්තඅපරිහානියාධම්මා? 

යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූනකම්මාරාමාභවිස්සන්ති, න කම්මරතා, 
න කම්මාරාමතං අනුයුත්තා; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, 
යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූනභස්සාරාමාභවිස්සන්ති…යප.… න
නිද්දාරාමා භවිස්සන්ති… න සඞ් ණිකාරාමා භවිස්සන්ති… න පාපිච්ඡා 
භවිස්සන්තිනපාපිකානංඉච්ඡානංවසං තා…නපාපමිත්තාභවිස්සන්තින
පාපසහායා න පාපසම්පවඞ්කා… න ඔරමත්තයකන වියසසාධි යමන
අන්තරායවොසානං ආපජ්ජිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං
පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු 
ඨස්සන්ති, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ
සන්දිස්සිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානී’’ති.චතුත්ථං. 

5. තතියසත්තකසුත්තං 

25. ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ…යප.… කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත
අපරිහානියා ධම්මා? යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සද්ධා භවිස්සන්ති; 
වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 
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‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූහිරිමන්යතො [හිරීමා (සී.), හිරිමනා (ී .
නි. 2.138)] භවිස්සන්ති…යප.… ඔත්තප්පියනො [ඔත්තාපීයනො (සී.)] 
භවිස්සන්ති… බහුස්සුතා භවිස්සන්ති… ආරද්ධවීරියා භවිස්සන්ති…
සතිමන්යතො භවිස්සන්ති… පඤ්ඤවන්යතො භවිස්සන්ති; වුද්ධියයව, 
භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, 
ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු ඨස්සන්ති, ඉයමසු ච සත්තසු
අපරිහානියයසු ධම්යමසු භික්ඛූ සන්දිස්සිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, 
භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. යබොජ්ඣඞ් සුත්තං 

26. ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි. තං 
සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ…යප.… කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත
අපරිහානියා ධම්මා? යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ සතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනොපරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ් ං 
භායවස්සන්ති…යප.… වීරියසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවස්සන්ති…
පීතිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවස්සන්ති… පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං
භායවස්සන්ති… සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවස්සන්ති…
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ් ං භායවස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං
පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත
අපරිහානියා ධම්මා භික්ඛූසු ඨස්සන්ති, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු
ධම්යමසු භික්ඛූ සන්දිස්සිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං
පාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සඤ්ඤාසුත්තං 

27. ‘‘සත්ත යවො, භික්ඛයව, අපරිහානියය ධම්යම යදයසස්සාමි. තං
සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ…යප.…. කතයම ච, භික්ඛයව, සත්ත 
අපරිහානියා ධම්මා? යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ අනිච්චසඤ්ඤං
භායවස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, යනො පරිහානි. 

‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛූ අනත්තසඤ්ඤංභායවස්සන්ති…යප.…
අසුභසඤ්ඤං භායවස්සන්ති… ආී නවසඤ්ඤං භායවස්සන්ති…
පහානසඤ්ඤං භායවස්සන්ති… විරා සඤ්ඤං භායවස්සන්ති…
නියරොධසඤ්ඤං භායවස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනංපාටිකඞ්ඛා, 
යනො පරිහානි. ‘‘යාවකීවඤ්ච, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත අපරිහානියා ධම්මා
භික්ඛූසු ඨස්සන්ති, ඉයමසු ච සත්තසු අපරිහානියයසු ධම්යමසු, භික්ඛූ
සන්දිස්සිස්සන්ති; වුද්ධියයව, භික්ඛයව, භික්ඛූනං පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානී’’ති [ී . නි.2.138]. සත්තමං. 
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8. පඨමපරිහානිසුත්තං 

28. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මායසඛස්සභික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තන්ති.
කතයම සත්ත? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්දාරාමතා, 
සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතා, යභොජයන අමත්තඤ්ඤුතා, 
සන්තියඛොපනසඞ්යඝසඞ්ඝකරණීයානි; තත්රයසයඛොභික්ඛු [තත්රභික්ඛු(සී.
සයා.)] ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සන්ති යඛො පන සඞ්යඝ යථරා [යඛො
සංඝත්යථරා(ක.)] රත්තඤ්ඤූ චිරපබ්බජිතාභාරවාහියනො, යත [නයත(ක.)] 
යතන පඤ්ඤායිස්සන්තී’තිඅත්තනායතසුයයො ං [අත්තනායවොයයො ං(සී. 
සයා.)] ආපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො 
පරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න 
නිද්දාරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන 
මත්තඤ්ඤුතා, සන්තියඛොපනසඞ්යඝසඞ්ඝකරණීයානි; තත්රයසයඛොභික්ඛු
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘සන්ති යඛො පන සඞ්යඝ යථරා රත්තඤ්ඤූ
චිරපබ්බජිතා භාරවාහියනො, යත යතන පඤ්ඤායිස්සන්තී’ති අත්තනා න
යතසු යයො ං ආපජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත ධම්මා යසඛස්ස
භික්ඛුයනොඅපරිහානායසංවත්තන්තී’’ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියපරිහානිසුත්තං 

29. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා උපාසකස්සපරිහානායසංවත්තන්ති. 
කතයමසත්ත? භික්ඛුදස්සනං හායපති, සද්ධම්මස්සවනංපමජ්ජති, අධිසීයල
න සික්ඛති, අප්පසාදබහුයලො යහොති, භික්ඛූසු යථයරසු යචව නයවසු ච
මජ්ඣියමසුචඋපාරම්භචිත්යතො ධම්මංසුණාතිරන්ධ යවසී, ඉයතොබහිද්ධා
දක්ඛියණයයං යවසති, තත්ථචපුබ්බකාරං කයරොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, 
සත්තධම්මාඋපාසකස්සපරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා උපාසකස්ස අපරිහානාය සංවත්තන්ති. 
කතයම සත්ත? භික්ඛුදස්සනං න හායපති, සද්ධම්මස්සවනං නප්පමජ්ජති, 
අධිසීයල සික්ඛති, පසාදබහුයලො යහොති, භික්ඛූසු යථයරසු යචව නයවසු ච
මජ්ඣියමසුච අනුපාරම්භචිත්යතොධම්මංසුණාතිනරන්ධ යවසී, නඉයතො
බහිද්ධා දක්ඛියණයයං  යවසති, ඉධ ච පුබ්බකාරං කයරොති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්ත ධම්මා උපාසකස්ස අපරිහානාය සංවත්තන්තී’’ති.
ඉදමයවොචභ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරංඑතදයවොචසත්ථා – 

‘‘දස්සනං භාවිතත්තානං, යයොහායපති උපාසයකො; 
සවනඤ්චඅරියධම්මානං, අධිසීයලනසික්ඛති. 
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‘‘අප්පසායදොචභික්ඛූසු, භියයයොභියයයොපවඩ් ති; 
උපාරම්භකචිත්යතොච, සද්ධම්මංයසොතුමිච්ඡති. 

‘‘ඉයතොචබහිද්ධාඅඤ්ඤං, දක්ඛියණයයං යවසති; 
තත්යථවචපුබ්බකාරං, යයොකයරොතිඋපාසයකො. 

‘‘එයතයඛොපරිහානියය, සත්තධම්යමසුයදසියත; 
උපාසයකොයසවමායනො, සද්ධම්මාපරිහායති. 

‘‘දස්සනංභාවිතත්තානං, යයොනහායපතිඋපාසයකො; 
සවනඤ්චඅරියධම්මානං, අධිසීයලචසික්ඛති. 

‘‘පසායදොචස්සභික්ඛූසු, භියයයොභියයයොපවඩ් ති; 
අනුපාරම්භචිත්යතොච, සද්ධම්මංයසොතුමිච්ඡති. 

‘‘න ඉයතොබහිද්ධාඅඤ්ඤං, දක්ඛියණයයං  යවසති; 
ඉයධවචපුබ්බකාරං, යයොකයරොතිඋපාසයකො. 

‘‘එයත යඛොඅපරිහානියය, සත්තධම්යම සුයදසියත; 
උපාසයකොයසවමායනො, සද්ධම්මානපරිහායතී’’ති.නවමං; 

10. විපත්තිසුත්තං 

30. සත්තිමා, භික්ඛයව, උපාසකස්ස විපත්තියයො…යප.… සත්තිමා, 
භික්ඛයව, උපාසකස්සසම්පදා…යප.….දසමං. 

11. පරාභවසුත්තං 

31. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, උපාසකස්ස පරාභවා…යප.… සත්තියම, 
භික්ඛයව, උපාසකස්ස සම්භවා.කතයමසත්ත? භික්ඛුදස්සනංනහායපති, 
සද්ධම්මස්සවනං නප්පමජ්ජති, අධිසීයල සික්ඛති, පසාදබහුයලො යහොති, 
භික්ඛූසු යථයරසුයචවනයවසුචමජ්ඣියමසුචඅනුපාරම්භචිත්යතොධම්මං
සුණාතින රන්ධ යවසී, න ඉයතොබහිද්ධා දක්ඛියණයයං  යවසති, ඉධච
පුබ්බකාරංකයරොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්තඋපාසකස්සසම්භවාති. 

‘‘දස්සනං භාවිතත්තානං, යයොහායපති උපාසයකො; 
සවනඤ්චඅරියධම්මානං, අධිසීයලනසික්ඛති. 

‘‘අප්පසායදොචභික්ඛූසු, භියයයොභියයයොපවඩ් ති; 
උපාරම්භකචිත්යතොච, සද්ධම්මංයසොතුමිච්ඡති. 

‘‘ඉයතොචබහිද්ධාඅඤ්ඤං, දක්ඛියණයයං යවසති; 
තත්යථවචපුබ්බකාරං, යයොකයරොතිඋපාසයකො. 

‘‘එයත යඛොපරිහානියය, සත්තධම්යම සුයදසියත; 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  සත්තකනිපාතපාළි 

20 

පටුන 

උපාසයකොයසවමායනො, සද්ධම්මාපරිහායති. 

‘‘දස්සනං භාවිතත්තානං, යයොනහායපති උපාසයකො; 
සවනඤ්චඅරියධම්මානං, අධිසීයලචසික්ඛති. 

‘‘පසායදොචස්සභික්ඛූසු, භියයයොභියයයොපවඩ් ති; 
අනුපාරම්භචිත්යතොච, සද්ධම්මංයසොතුමිච්ඡති. 

‘‘න ඉයතොබහිද්ධාඅඤ්ඤං, දක්ඛියණයයං  යවසති; 
ඉයධවචපුබ්බකාරං, යයොකයරොතිඋපාසයකො. 

‘‘එයතයඛොඅපරිහානියය, සත්තධම්යමසුයදසියත; 
උපාසයකොයසවමායනො, සද්ධම්මානපරිහායතී’’ති.එකාදසමං; 

වජ්ජිසත්තකවග්ය ො [වජ්ජිවග්ය ො (සයා](. තතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

සාරන්ද -වස්සකායරොච, තිසත්තකානි භික්ඛුකා; 
යබොධිසඤ්ඤාද්යවචහානි, විපත්තිචපරාභයවොති. 

4. යෙවතාවග්ය ො 

1. අප්පමාද ාරවසුත්තං 

32. අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොසායදවතාභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සත්තියම, භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්ති. 
කතයම සත්ත? සත්ථු ාරවතා, ධම්ම ාරවතා, සඞ්ඝ ාරවතා, 
සික්ඛා ාරවතා, සමාධි ාරවතා, අප්පමාද ාරවතා, පටිසන්ථාර ාරවතා.
ඉයමයඛො, භන්යත, සත්තධම්මාභික්ඛුයනො අපරිහානායසංවත්තන්තී’’ති.
ඉදමයවොච සා යදවතා. සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි. අථ යඛො සා යදවතා
‘‘සමනුඤ්යඤො යම සත්ථා’’ති භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණංකත්වා 
තත්යථවන්තරධායි. 

අථයඛොභ වාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි– ‘‘ඉමං, 
භික්ඛයව, රත්තිං අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයනාහං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි.
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයව, සා යදවතා මං එතදයවොච – ‘සත්තියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? 
සත්ථු ාරවතා, ධම්ම ාරවතා, සඞ්ඝ ාරවතා, සික්ඛා ාරවතා, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  සත්තකනිපාතපාළි 

21 

පටුන 

සමාධි ාරවතා, අප්පමාද ාරවතා, පටිසන්ථාර ාරවතා – ඉයම යඛො, 
භන්යත, සත්තධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්තී’ති. ඉදමයවොච, 
භික්ඛයව, සා යදවතා. ඉදං වත්වා මං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායී’’ති. 

‘‘සත්ථු රුධම්ම රු, සඞ්යඝචතිබ්බ ාරයවො; 
සමාධි රු ආතාපී [සමාධි ාරවතාපි ච (ක.)], සික්ඛාය
තිබ්බ ාරයවො. 

‘‘අප්පමාද රු භික්ඛු, පටිසන්ථාර ාරයවො; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති.පඨමං; 

2. හිරී ාරවසුත්තං 

33. ‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිංඅඤ්ඤතරායදවතාඅභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයනාහං 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. 
එකමන්තං ඨිතා යඛො, භික්ඛයව, සා යදවතා මං එතදයවොච – ‘සත්තියම, 
භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? 
සත්ථු ාරවතා, ධම්ම ාරවතා, සඞ්ඝ ාරවතා, සික්ඛා ාරවතා, 
සමාධි ාරවතා, හිරි ාරවතා, ඔත්තප්ප ාරවතා. ඉයමයඛො, භන්යත, සත්ත
ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්තී’ති. ඉදමයවොච, භික්ඛයව, සා 
යදවතා. ඉදං වත්වා මං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායී’’ති. 

‘‘සත්ථු රුධම්ම රු, සඞ්යඝචතිබ්බ ාරයවො; 
සමාධි රුආතාපී, සික්ඛායතිබ්බ ාරයවො. 

‘‘හිරිඔත්තප්පසම්පන්යනො, සප්පතිස්යසොස ාරයවො; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති.දුතියං; 

3. පඨමයසොවචස්සතාසුත්තං 

34. ‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිංඅඤ්ඤතරා යදවතා…යප.…මංඑතදයවොච
–‘සත්තියම, භන්යත, ධම්මාභික්ඛුයනොඅපරිහානාය සංවත්තන්ති.කතයම
සත්ත? සත්ථු ාරවතා, ධම්ම ාරවතා, සඞ්ඝ ාරවතා, සික්ඛා ාරවතා, 
සමාධි ාරවතා, යසොවචස්සතා, කලයාණමිත්තතා.ඉයමයඛො, භන්යත, සත්ත
ධම්මා භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්තී’ති. ඉදමයවොච, භික්ඛයව, සා
යදවතා. ඉදං වත්වා මං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායී’’ති. 

‘‘සත්ථු රු ධම්ම රු, සඞ්යඝච තිබ්බ ාරයවො; 
සමාධි රුආතාපී, සික්ඛායතිබ්බ ාරයවො. 
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‘‘කලයාණමිත්යතොසුවයචො, සප්පතිස්යසොස ාරයවො; 
අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති.තතියං; 

4. දුතියයසොවචස්සතාසුත්තං 

35. ‘‘ඉමං, භික්ඛයව, රත්තිංඅඤ්ඤතරා යදවතාඅභික්කන්තායරත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා…යප.… ‘සත්තියම, භන්යත, ධම්මා භික්ඛුයනො
අපරිහානාය සංවත්තන්ති. කතයම සත්ත? සත්ථු ාරවතා, ධම්ම ාරවතා, 
සඞ්ඝ ාරවතා, සික්ඛා ාරවතා, සමාධි ාරවතා, යසොවචස්සතා, 
කලයාණමිත්තතා.ඉයමයඛො, භන්යත, සත්තධම්මාභික්ඛුයනොඅපරිහානාය
සංවත්තන්තී’ති. ඉදමයවොච, භික්ඛයව, සා යදවතා. ඉදං වත්වා මං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාතත්යථවන්තරධායී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉමස්ස
යඛො අහං, භන්යත, භ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථං
ආජානාමි. ඉධ, භන්යත, භික්ඛු අත්තනා ච සත්ථු ාරයවො යහොති, 
සත්ථු ාරවතාය ච වණ්ණවාී . යය චඤ්යඤ භික්ඛූනසත්ථු ාරවා යත ච
සත්ථු ාරවතාය සමාදයපති. යය චඤ්යඤ භික්ඛූ සත්ථු ාරවා යතසඤ්ච
වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං කායලන. අත්තනා ච ධම්ම ාරයවො
යහොති…යප.… සඞ්ඝ ාරයවො යහොති… සික්ඛා ාරයවො යහොති…
සමාධි ාරයවො යහොති… සුවයචො යහොති… කලයාණමිත්යතො යහොති, 
කලයාණමිත්තතාය ච වණ්ණවාී . යය චඤ්යඤ භික්ඛූන කලයාණමිත්තා
යතචකලයාණමිත්තතායසමාදයපති. යයචඤ්යඤ භික්ඛූකලයාණමිත්තා
යතසඤ්ච වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං කායලනාති. ඉමස්ස යඛො අහං, 
භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං
ආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛො ත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා 
සංඛිත්යතනභාසිතස්ස එවංවිත්ථායරනඅත්ථංආජානාසි.ඉධ, සාරිපුත්ත, 
භික්ඛු අත්තනාචසත්ථු ාරයවොයහොති, සත්ථු ාරවතායචවණ්ණවාී .යය
චඤ්යඤ භික්ඛූ න සත්ථු ාරවා යත ච සත්ථු ාරවතාය සමාදයපති. යය
චඤ්යඤභික්ඛූසත්ථු ාරවායතසඤ්චවණ්ණංභණතිභූතංතච්ඡංකායලන.
අත්තනා ච ධම්ම ාරයවො යහොති…යප.… සඞ්ඝ ාරයවො යහොති…
සික්ඛා ාරයවො යහොති… සමාධි ාරයවො යහොති… සුවයචො යහොති…
කලයාණමිත්යතො යහොති, කලයාණමිත්තතාය ච වණ්ණවාී . යය චඤ්යඤ
භික්ඛූ න කලයාණමිත්තා යත ච කලයාණමිත්තතාය සමාදයපති. යය
චඤ්යඤ භික්ඛූ කලයාණමිත්තා යතසඤ්ච වණ්ණං භණති භූතං තච්ඡං
කායලනාති. ඉමස්ස යඛො, සාරිපුත්ත, මයා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති.චතුත්ථං. 
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5. පඨමමිත්තසුත්තං 

36. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මිත්යතො 
යසවිතබ්යබො. කතයමහි සත්තහි? දුද්දදං දදාති, දුක්කරං කයරොති, දුක්ඛමං
ඛමති, ගුය්හමස්ස [ගුය්හස්ස (ක.)] ආවිකයරොති, ගුය්හමස්ස [ගුය්හං අස්ස
(සී.), ගුය්හස්ස (ක.)] පරිගුහති [පරිගූහති (සී. සයා.), පරිගුය්හති (ක.)], 
ආපදාසු න ජහති, ඛීයණන [ඛීයණ (ක.)] නාතිමඤ්ඤති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොමිත්යතොයසවිතබ්යබො’’ති. 

‘‘දුද්දදංදදාතිමිත්යතො, දුක්කරඤ්චාපිකුබ්බති; 
අයථොපිස්සදුරුත්තානි, ඛමතිදුක්ඛමානිච [දුක්ඛමානිපි(සී.සයා.)]. 

‘‘ගුය්හඤ්ච තස්ස [ගුය්හමස්ස ච (සයා.)] අක්ඛාති, ගුය්හස්ස
පරිගූහති; 
ආපදාසුනජහාති, ඛීයණනනාතිමඤ්ඤති. 

‘‘යම්හි එතානි ඨානානි, සංවිජ්ජන්තීධ [සංවිජ්ජන්ති ච (ක.)] 
පුග් යල; 
යසොමිත්යතොමිත්තකායමන, භජිතබ්යබොතථාවියධො’’ති.පඤ්චමං; 

6. දුතියමිත්තසුත්තං 

37. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු මිත්යතො
යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො පයිරුපාසිතබ්යබො අපි පනුජ්ජමායනනපි 
[පණුජ්ජමායනනපි (සී.)]. කතයමහි සත්තහි? පියයො ච යහොති මනායපො ච
 රු ච භාවනීයයො ච වත්තා ච වචනක්ඛයමො ච  ම්භීරඤ්ච කථං කත්තා
යහොති, යනො ච අට්ඨායන නියයොයජති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු මිත්යතො යසවිතබ්යබො භජිතබ්යබො
පයිරුපාසිතබ්යබොඅපිපනුජ්ජමායනනපී’’ති. 

‘‘පියයො රුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 
 ම්භීරඤ්චකථංකත්තා, යනොචට්ඨායනනියයොජයකො [නියයොජයය
(සී.සයා.)]. 

‘‘යම්හිඑතානිඨානානි, සංවිජ්ජන්තීධපුග් යල; 
යසොමිත්යතොමිත්තකායමන, අත්ථකාමානුකම්පයතො; 
අපිනාසියමායනන, භජිතබ්යබොතථාවියධො’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමපටිසම්භිදාසුත්තං 

38. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසව
චතස්යසො පටිසම්භිදා සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය.
කතයමහිසත්තහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉදංයමයචතයසො ලීනත්ත’න්ති
යථාභූතං පජානාති; අජ්ඣත්තං සංඛිත්තං වා චිත්තං ‘අජ්ඣත්තං යම 
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සංඛිත්තං චිත්ත’න්ති යථාභූතං පජානාති; බහිද්ධා වික්ඛිත්තං වා චිත්තං 
‘බහිද්ධායමවික්ඛිත්තංචිත්ත’න්තියථාභූතංපජානාති; තස්සවිදිතායවදනා 
උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති; විදිතා
සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං  ච්ඡන්ති; 
විදිතා විතක්කා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං
 ච්ඡන්ති; සප්පායාසප්පායයසු යඛො පනස්ස ධම්යමසු හීනප්පණීයතසු 
කණ්හසුක්කසප්පතිභාය සු නිමිත්තං සුග් හිතං යහොති සුමනසිකතං
සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධංපඤ්ඤාය.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, සත්තහිධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසව චතස්යසො පටිසම්භිදා සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහයරයයා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියපටිසම්භිදාසුත්තං 

39. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො
චතස්යසො පටිසම්භිදා සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති.
කතයමහි සත්තහි? ඉධ, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො ‘ඉදං යම යචතයසො
ලීනත්ත’න්ති යථාභූතං පජානාති; අජ්ඣත්තං සංඛිත්තං වා චිත්තං
‘අජ්ඣත්තං යම සංඛිත්තං චිත්ත’න්ති යථාභූතං පජානාති; බහිද්ධා
වික්ඛිත්තං වා චිත්තං ‘බහිද්ධා යම වික්ඛිත්තං චිත්ත’න්ති යථාභූතං
පජානාති; තස්ස විදිතා යවදනා උප්පජ්ජන්ති, විදිතා උපට්ඨහන්ති, විදිතා
අබ්භත්ථං ච්ඡන්ති; විදිතා සඤ්ඤා…යප.…විතක්කාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතා
උපට්ඨහන්ති, විදිතාඅබ්භත්ථං ච්ඡන්ති; සප්පායාසප්පායයසුයඛොපනස්ස
ධම්යමසු හීනප්පණීයතසු කණ්හසුක්කසප්පතිභාය සු නිමිත්තං සුග් හිතං
සුමනසිකතං සූපධාරිතං සුප්පටිවිද්ධං පඤ්ඤාය. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො චතස්යසො පටිසම්භිදා සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. පඨමවසසුත්තං 

40. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු චිත්තං වයස 
[වසං (ක.)] වත්යතති, යනොච භික්ඛුචිත්තස්ස වයසනවත්තති.කතයමහි
සත්තහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සමාධිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
සමාපත්තිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස ඨිතිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
වුට්ඨානකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස කලයාණකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
ය ොචරකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස අභිනීහාරකුසයලො යහොති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු චිත්තං වයස වත්යතති, 
යනොචභික්ඛුචිත්තස්සවයසන වත්තතී’’ති.නවමං. 

10. දුතියවසසුත්තං 

41. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො සාරිපුත්යතො චිත්තං
වයස වත්යතති, යනො ච සාරිපුත්යතො චිත්තස්ස වයසන වත්තති.කතයමහි
සත්තහි? ඉධ, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො සමාධිකුසයලො යහොති, සමාධිස්ස
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සමාපත්තිකුසයලො, සමාධිස්ස ඨිතිකුසයලො, සමාධිස්ස වුට්ඨානකුසයලො, 
සමාධිස්ස කලයාණකුසයලො, සමාධිස්ස ය ොචරකුසයලො, සමාධිස්ස 
අභිනීහාරකුසයලො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො චිත්තං වයස වත්යතති, යනො ච සාරිපුත්යතො
චිත්තස්සවයසනවත්තතී’’ති.දසමං. 

11. පඨමනිද්දසසුත්තං 

42. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යඛො ආයස්මයතො
සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිතුං. යංනූනාහං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයංකථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. යතනයඛො
පන සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං සන්නිසින්නානං 
සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘යයො හි යකොචි, ආවුයසො, 
ද්වාදසවස්සානි පරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරති, ‘නිද්දයසොභික්ඛූ’ති
අලං වචනායා’’ති. 

අථයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොයතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං 
භාසිතං යනව අභිනන්දි නප්පටික්යකොසි. අනභිනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනාපක්කාමි–‘‘භ වයතොසන්තියකඑතස්ස
භාසිතස්ස අත්ථං ආජානිස්සාමී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො
සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං
එතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
සාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිං.තස්ස මය්හං, භන්යත, එතදයහොසි–‘අතිප්පය ො
යඛොතාවසාවත්ථියංපිණ්ඩායචරිතුං.යංනූනාහං යයනඅඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කයමයය’න්ති. අථ ඛ්වාහං, භන්යත, 
යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදිං.
සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං.යතනයඛො
පන, භන්යත, සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං
සන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘යයොහියකොචි, 
ආවුයසො, ද්වාදසවස්සානිපරිපුණ්ණං පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරති, නිද්දයසො
භික්ඛූති අලං වචනායා’ති. අථ ඛ්වාහං, භන්යත, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංභාසිතංයනවඅභිනන්දිං නප්පටික්යකොසිං. අනභිනන්දිත්වා 
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අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමිං [පක්කාමිං (සී. සයා.)] – 
‘භ වයතො සන්තියක එතස්ස අත්ථං ආජානිස්සාමී’ති. සක්කා නු යඛො, 
භන්යත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යකවලං වස්ස ණනමත්යතන නිද්දයසො
භික්ඛුපඤ්ඤායපතු’’න්ති? 

‘‘න යඛො, සාරිපුත්ත, සක්කා ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යකවලං 
වස්ස ණනමත්යතන නිද්දයසො භික්ඛු පඤ්ඤායපතුං. සත්ත යඛො ඉමානි, 
සාරිපුත්ත, නිද්දසවත්ථූනිමයාසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවදිතානි. 

[අ.නි. 7.20; ී .නි. 3.331] ‘‘කතමානි සත්ත? ඉධ, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
සික්ඛාසමාදායන තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච සික්ඛාසමාදායන
අවි තයපයමො, ධම්මනිසන්තියා තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච 
ධම්මනිසන්තියා අවි තයපයමො, ඉච්ඡාවිනයය තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති 
ආයතිඤ්ච ඉච්ඡාවිනයය අවි තයපයමො, පටිසල්ලායන තිබ්බච්ඡන්යදො
යහොතිආයතිඤ්ච පටිසල්ලායනඅවි තයපයමො, වීරියාරම්යභතිබ්බච්ඡන්යදො
යහොති ආයතිඤ්ච වීරියාරම්යභ අවි තයපයමො, සතියනපක්යක
තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච සතියනපක්යක අවි තයපයමො, 
දිට්ඨිපටියවයධ තිබ්බච්ඡන්යදො යහොති ආයතිඤ්ච දිට්ඨිපටියවයධ
අවි තයපයමො. ඉමානි යඛො, සාරිපුත්ත, සත්ත නිද්දසවත්ථූනි මයා සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. ඉයමහි යඛො, සාරිපුත්ත, සත්තහි
නිද්දසවත්ථූහි සමන්නා යතො භික්ඛු ද්වාදස යචපි වස්සානි පරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය; චතුබ්බීසති
යචපිවස්සානිපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති
අලං වචනාය; ඡත්තිංසති යචපි වස්සානි පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය, අට්ඨචත්තාරීසං යචපි වස්සානි
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං 
වචනායා’’ති.එකාදසමං. 

12. දුතියනිද්දසසුත්තං 

43. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම.අථයඛොආයස්මාආනන්යදොපුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය යකොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ යඛො ආයස්මයතො
ආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘අතිප්පය ො යඛො තාව යකොසම්බියං පිණ්ඩාය
චරිතුං. යංනූනාහං යයන අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො
යතනුපසඞ්කයමයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤතිත්ථියයහි පරිබ්බාජයකහි සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයංකථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

යතන යඛො පන සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං 
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘‘යයො හි
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යකොචි, ආවුයසො, ද්වාදස වස්සානි පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, 
‘නිද්දයසොභික්ඛූ’තිඅලං වචනායා’’ති. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යදොයතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානංපරිබ්බාජකානං 
භාසිතං යනව අභිනන්දි නප්පටික්යකොසි. අනභිනන්දිත්වා
අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනාපක්කාමි–‘‘භ වයතොසන්තියකඑතස්ස
භාසිතස්ස අත්ථං ආජානිස්සාමී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
යකොසම්බියංපිණ්ඩායචරිත්වා පච්ඡාභත්තංපිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොයයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං 
එතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
යකොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසිං. තස්ස මය්හං, භන්යත, එතදයහොසි –
‘අතිප්පය ො යඛො තාව යකොසම්බියං පිණ්ඩාය චරිතුං. යංනූනාහං යයන
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං ආරායමො 
යතනුපසඞ්කයමයය’න්ති…යප.… යතහි සද්ධිං සම්යමොදිං. සම්යමොදනීයං
කථංසාරණීයං වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදිං. 

‘‘යතන යඛො පන, භන්යත, සමයයන යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං සන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථාඋදපාදි–
‘යයොහි යකොචි, ආවුයසො, ද්වාදසවස්සානිපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියං
චරති, නිද්දයසො භික්ඛූති අලං වචනායා’ති. අථ ඛ්වාහං, භන්යත, යතසං
අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං භාසිතං යනව අභිනන්දිං
නප්පටික්යකොසිං. අනභිනන්දිත්වා, අප්පටික්යකොසිත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කමිං–‘භ වයතොසන්තියකඑතස්සභාසිතස්ස අත්ථංආජානිස්සාමී’ති.
සක්කා නු යඛො, භන්යත, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යකවලං
වස්ස ණනමත්යතනනිද්දයසොභික්ඛුපඤ්ඤායපතු’’න්ති? 

‘‘න යඛො, ආනන්ද, සක්කා ඉමස්මිං ධම්මවිනයය යකවලං
වස්ස ණනමත්යතන නිද්දයසො භික්ඛු පඤ්ඤායපතුං. සත්ත යඛො ඉමානි, 
ආනන්ද, නිද්දසවත්ථූනිමයාසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවදිතානි. 

‘‘කතමානි සත්ත? ඉධානන්ද, භික්ඛු, සද්යධො යහොති, හිරීමා යහොති, 
ඔත්තප්පී යහොති, බහුස්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, සතිමා යහොති, 
පඤ්ඤවා යහොති. ඉමානි යඛො, ආනන්ද, සත්ත නිද්දසවත්ථූනි මයා සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පයවදිතානි. ඉයමහි යඛො, ආනන්ද, සත්තහි
නිද්දසවත්ථූහි සමන්නා යතො භික්ඛු ද්වාදස යචපි වස්සානි පරිපුණ්ණං
පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය; චතුබ්බීසති
යචපිවස්සානිපරිපුණ්ණංපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති
අලං වචනාය; ඡත්තිංසති යචපි වස්සානි පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
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චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං වචනාය, අට්ඨචත්තාරීසං යචපි වස්සානි
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරති, ‘නිද්දයසො භික්ඛූ’ති අලං
වචනායා’’ති.ද්වාදසමං. 

යදවතාවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං– 

අප්පමායදොහිරීයචව, ද්යවසුවචාදුයවමිත්තා; 
ද්යවපටිසම්භිදාද්යවවසා, දුයවනිද්දසවත්ථුනාති. 

5. මහා ඤ්ඤවග්ය ො 

1. සත්තවිඤ්ඤාණට්ඨිතිසුත්තං 

44. [ී .නි.3.332; චූළනි. යපොසාලමාණවපුච්ඡානිද්යදස83] ‘‘සත්තිමා, 
භික්ඛයව, විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො. කතමා සත්ත? සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා
නානත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, යසයයථාපි මනුස්සා, එකච්යච ච
යදවා, එකච්යචචවිනිපාතිකා.අයං පඨමාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා නානත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපි යදවා බ්රහ්මකායිකා පඨමාභිනිබ්බත්තා. අයං දුතියා 
විඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා නානත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපියදවාආභස්සරා.අයංතතියාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා එකත්තකායා එකත්තසඤ්ඤියනො, 
යසයයථාපියදවාසුභකිණ්හා.අයංචතුත්ථාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා 
පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනූප ා.අයංපඤ්චමාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනූප ා. අයං
ඡට්ඨාවිඤ්ඤාණට්ඨිති. 

‘‘සන්ති, භික්ඛයව, සත්තා සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනූප ා. අයං සත්තමා
විඤ්ඤාණට්ඨිති. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, සත්ත විඤ්ඤාණට්ඨිතියයො’’ති. 
පඨමං. 
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2. සමාධිපරික්ඛාරසුත්තං 

45. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, සමාධිපරික්ඛාරා.කතයමසත්ත? සම්මාදිට්ඨි, 
සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, සම්මාආජීයවො, 
සම්මාවායායමො, සම්මාසති. යා යඛො, භික්ඛයව, ඉයමහි සත්තහඞ්ය හි
චිත්තස්යසකග් තා පරික්ඛතා [‘සපරික්ඛාරතා’තිපි, ‘සපරික්ඛතා’තිපි (සං.
නි. 5.28)], අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අරියයො සම්මාසමාධි [සමාධි (සයා.)] 
සඋපනියසොඉතිපිසපරික්ඛායරොඉතිපී’’ති.දුතියං. 

3. පඨමඅග්ගිසුත්තං 

46. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අග්ගී. කතයම සත්ත? රා ග්ගි, යදොසග්ගි, 
යමොහග්ගි, ආහුයනයයග්ගි,  හපතග්ගි, දක්ඛියණයයග්ගි, කට්ඨග්ගි–ඉයම
යඛො, භික්ඛයව, සත්තඅග්ගී’’ති.තතියං. 

4. දුතියඅග්ගිසුත්තං 

47. යතන යඛො පන සමයයන උග් තසරීරස්ස බ්රාහ්මණස්ස
මහායඤ්යඤො උපක්ඛයෙොයහොති.පඤ්චඋසභසතානිථූණූපනීතානියහොන්ති
යඤ්ඤත්ථාය, පඤ්ච වච්ඡතරසතානිථූණූපනීතානියහොන්තියඤ්ඤත්ථාය, 
පඤ්ච වච්ඡතරිසතානි ථූණූපනීතානි යහොන්ති යඤ්ඤත්ථාය, පඤ්ච
අජසතානි ථූණූපනීතානි යහොන්ති යඤ්ඤත්ථාය, පඤ්ච උරබ්භසතානි
ථූණූපනීතානි යහොන්ති යඤ්ඤත්ථාය. අථ යඛො උග් තසරීයරො බ්රාහ්මයණො
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි.
සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොඋග් තසරීයරොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච – 

‘‘සුතං යමතං, යභො ය ොතම, අග්ගිස්ස ආදානං [ආධානං (සී. සයා.)] 
යූපස්සඋස්සාපනං මහප්ඵලං යහොති මහානිසංස’’න්ති. ‘‘මයාපි යඛො එතං, 
බ්රාහ්මණ, සුතං අග්ගිස්ස ආදානං යූපස්ස උස්සාපනං මහප්ඵලං යහොති
මහානිසංස’’න්ති. දුතියම්පි යඛො උග් තසරීයරො බ්රාහ්මයණො…යප.…
තතියම්පි යඛො උග් තසරීයරො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘සුතං 
යමතං, යභොය ොතම, අග්ගිස්සආදානංයූපස්සඋස්සාපනංමහප්ඵලංයහොති
මහානිසංස’’න්ති. ‘‘මයාපි යඛො එතං, බ්රාහ්මණ, සුතං අග්ගිස්ස ආදානං
යූපස්ස උස්සාපනං මහප්ඵලං යහොති මහානිසංස’’න්ති. ‘‘තයිදං, යභො
ය ොතම, සයමති යභොයතො යචව ය ොතමස්ස අම්හාකඤ්ච, යදිදං සබ්යබන
සබ්බං’’. 

එවංවුත්යතආයස්මාආනන්යදොඋග් තසරීරංබ්රාහ්මණංඑතදයවොච– 
‘‘නයඛො, බ්රාහ්මණ, තථා තාඑවංපුච්ඡිතබ්බා–‘සුතංයමතං, යභොය ොතම, 
අග්ගිස්ස ආදානංයූපස්සඋස්සාපනංමහප්ඵලංයහොතිමහානිසංස’න්ති.එවං
යඛො, බ්රාහ්මණ, තථා තා පුච්ඡිතබ්බා–‘අහඤ්හි, භන්යත, අග්ගිං [අග්ගිස්ස 
(ක.)] ආදාතුකායමො, [ආධාතුකායමො (සී. සයා.)] යූපං උස්සායපතුකායමො.
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ඔවදතු මං, භන්යත, භ වා. අනුසාසතු මං, භන්යත, භ වා යං මම අස්ස 
ී ඝරත්තංහිතායසුඛායා’’’ති. 

අථයඛොඋග් තසරීයරොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘අහඤ්හි, 
යභො ය ොතම, අග්ගිංආදාතුකායමොයූපංඋස්සායපතුකායමො.ඔවදතුමංභවං
ය ොතයමො. අනුසාසතු මං භවං ය ොතයමො යං මම අස්ස ී ඝරත්තං හිතාය
සුඛායා’’ති. 

‘‘අග්ගිං, බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො [ආයධන්යතො (සී. සයා.)] යූපං 
උස්සායපන්යතො පුබ්යබව යඤ්ඤා තීණි සත්ථානි උස්සායපති අකුසලානි
දුක්ඛුද්රයානි [දුක්ඛුද්දයානි (සී.)] දුක්ඛවිපාකානි.කතමානිතීණි? කායසත්ථං, 
වචීසත්ථං, මයනොසත්ථං. අග්ගිං, බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො යූපං
උස්සායපන්යතො පුබ්යබව යඤ්ඤා එවං චිත්තං උප්පායදසි – ‘එත්තකා
උසභා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරා හඤ්ඤන්තු
යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරියයො හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා
අජා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා උරබ්භා හඤ්ඤන්තු
යඤ්ඤත්ථායා’ති. යසො ‘පුඤ්ඤං කයරොමී’ති අපුඤ්ඤං කයරොති, ‘කුසලං
කයරොමී’ති අකුසලං කයරොති, ‘සු තියා මග් ං පරියයසාමී’ති දුග් තියා
මග් ං පරියයසති. අග්ගිං, බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො යූපං උස්සායපන්යතො 
පුබ්යබව යඤ්ඤා ඉදං පඨමං මයනොසත්ථං උස්සායපති අකුසලං දුක්ඛුද්රයං
දුක්ඛවිපාකං. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, අග්ගිං ආයදන්යතො යූපං උස්සායපන්යතො 
පුබ්යබව යඤ්ඤා එවං වාචං භාසති – ‘එත්තකා උසභා හඤ්ඤන්තු
යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා වච්ඡතරා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා
වච්ඡතරියයො හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා අජා හඤ්ඤන්තු
යඤ්ඤත්ථාය, එත්තකා උරබ්භා හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථායා’ති. යසො
‘පුඤ්ඤං කයරොමී’ති අපුඤ්ඤං කයරොති, ‘කුසලං කයරොමී’ති අකුසලං
කයරොති, ‘සු තියාමග් ංපරියයසාමී’තිදුග් තියාමග් ංපරියයසති.අග්ගිං, 
බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො යූපං උස්සායපන්යතො පුබ්යබව යඤ්ඤා ඉදං දුතියං
වචීසත්ථං උස්සායපතිඅකුසලංදුක්ඛුද්රයංදුක්ඛවිපාකං. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, අග්ගිං ආයදන්යතො යූපං උස්සායපන්යතො 
පුබ්යබවයඤ්ඤාසයං පඨමංසමාරම්භති [සමාරබ්භති (සී.ක.), සමාරභති
(සයා.)] උසභා හන්තුං [හඤ්ඤන්තු (සී. සයා.)] යඤ්ඤත්ථාය, සයං පඨමං
සමාරම්භති වච්ඡතරා හන්තුං යඤ්ඤත්ථාය, සයං පඨමං සමාරම්භති
වච්ඡතරියයො හන්තුං යඤ්ඤත්ථාය, සයං පඨමං සමාරම්භති අජා හන්තුං
යඤ්ඤත්ථාය, සයං පඨමං සමාරම්භති උරබ්භා හන්තුං යඤ්ඤත්ථාය 
[හඤ්ඤන්තු යඤ්ඤත්ථායාති (සී. සයා.)]. යසො ‘පුඤ්ඤං කයරොමී’ති
අපුඤ්ඤංකයරොති, ‘කුසලංකයරොමී’තිඅකුසලං කයරොති, ‘සු තියාමග් ං
පරියයසාමී’ති දුග් තියා මග් ං පරියයසති. අග්ගිං, බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  සත්තකනිපාතපාළි 

31 

පටුන 

යූපංඋස්සායපන්යතොපුබ්යබවයඤ්ඤාඉදංතතියංකායසත්ථං උස්සායපති
අකුසලං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකං. අග්ගිං, බ්රාහ්මණ, ආයදන්යතො යූපං 
උස්සායපන්යතො පුබ්යබව යඤ්ඤා ඉමානි තීණි සත්ථානි උස්සායපති
අකුසලානි දුක්ඛුද්රයානිදුක්ඛවිපාකානි. 

‘‘තයයොයම, බ්රාහ්මණ, අග්ගීපහාතබ්බා පරිවජ්යජතබ්බා, නයසවිතබ්බා.
කතයමතයයො? රා ග්ගි, යදොසග්ගි, යමොහග්ගි. 

‘‘කස්මා චායං, බ්රාහ්මණ, රා ග්ගි පහාතබ්යබො පරිවජ්යජතබ්යබො, න
යසවිතබ්යබො? රත්යතො යඛො, බ්රාහ්මණ, රාය න අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතොකායයන දුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසා
දුච්චරිතංචරති.යසොකායයන දුච්චරිතංචරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතංචරිත්වා, 
මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. තස්මායං රා ග්ගි පහාතබ්යබො
පරිවජ්යජතබ්යබො, නයසවිතබ්යබො. 

‘‘කස්මා චායං, බ්රාහ්මණ, යදොසග්ගි පහාතබ්යබො පරිවජ්යජතබ්යබො, න
යසවිතබ්යබො? දුට්යඨො යඛො, බ්රාහ්මණ, යදොයසන අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතොකායයන දුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතං චරති, මනසා
දුච්චරිතං චරති.යසොකායයනදුච්චරිතංචරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතංචරිත්වා, 
මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං 
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. තස්මායං යදොසග්ගි පහාතබ්යබො
පරිවජ්යජතබ්යබො, න යසවිතබ්යබො. 

‘‘කස්මාචායං, බ්රාහ්මණ, යමොහග්ගිපහාතබ්යබොපරිවජ්යජතබ්යබො, න
යසවිතබ්යබො? මූළ්යහො යඛො, බ්රාහ්මණ, යමොයහන අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතොකායයන දුච්චරිතංචරති, වාචායදුච්චරිතංචරති, මනසා
දුච්චරිතංචරති.යසොකායයන දුච්චරිතංචරිත්වා, වාචාය දුච්චරිතංචරිත්වා, 
මනසා දුච්චරිතං චරිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. තස්මායං යමොහග්ගි පහාතබ්යබො
පරිවජ්යජතබ්යබො, න යසවිතබ්යබො. ඉයම යඛො තයයො, බ්රාහ්මණ, අග්ගී 
පහාතබ්බාපරිවජ්යජතබ්බා, නයසවිතබ්බා. 

‘‘තයයො යඛො, බ්රාහ්මණ, අග්ගී සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා 
පූයජත්වා සම්මා සුඛං පරිහාතබ්බා. කතයම තයයො? ආහුයනයයග්ගි, 
 හපතග්ගි, දක්ඛියණයයග්ගි. 

‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, ආහුයනයයග්ගි? ඉධ, බ්රාහ්මණ, යස්ස යත 
යහොන්තිමාතාතිවාපිතාතිවා, අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, ආහුයනයයග්ගි.තං
කිස්ස යහතු? අයතොහයං [ඉයතොපායං (ක.)], බ්රාහ්මණ, ආහුයතොසම්භූයතො, 
තස්මායං ආහුයනයයග්ගි සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා
සම්මාසුඛංපරිහාතබ්යබො. 
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‘‘කතයමොච, බ්රාහ්මණ,  හපතග්ගි? ඉධ, බ්රාහ්මණ, යස්සයත යහොන්ති
පුත්තාතිවාදාරාතිවාදාසාතිවායපස්සාතිවාකම්මකරාතිවා, අයං වුච්චති, 
බ්රාහ්මණ,  හපතග්ගි. තස්මායං  හපතග්ගි සක්කත්වා  රුං කත්වා
මායනත්වාපූයජත්වාසම්මාසුඛංපරිහාතබ්යබො. 

‘‘කතයමො ච, බ්රාහ්මණ, දක්ඛියණයයග්ගි? ඉධ, බ්රාහ්මණ, යය යත 
සමණබ්රාහ්මණා පරප්පවාදා පටිවිරතා ඛන්තියසොරච්යච නිවිට්ඨා
එකමත්තානං දයමන්ති, එකමත්තානං සයමන්ති, එකමත්තානං
පරිනිබ්බායපන්ති, අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, දක්ඛියණයයග්ගි. තස්මායං
දක්ඛියණයයග්ගිසක්කත්වා රුංකත්වාමායනත්වා පූයජත්වාසම්මාසුඛං
පරිහාතබ්යබො. ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, තයයො අග්ගීසක්කත්වා  රුංකත්වා
මායනත්වාපූයජත්වාසම්මාසුඛංපරිහාතබ්බා. 

‘‘අයං යඛොපන, බ්රාහ්මණ, කට්ඨග්ගිකායලන කාලංඋජ්ජයලතබ්යබො, 
කායලන කාලං අජ්ඣුයපක්ඛිතබ්යබො, කායලන කාලං නිබ්බායපතබ්යබො, 
කායලනකාලංනික්ඛිපිතබ්යබො’’ති. 

එවං වුත්යත උග් තසරීයරො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම; අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 තන්ති. එසාහං, යභො ය ොතම, පඤ්ච උසභසතානි මුඤ්චාමි ජීවිතං යදමි, 
පඤ්චවච්ඡතරසතානිමුඤ්චාමිජීවිතංයදමි, පඤ්ච වච්ඡතරිසතානිමුඤ්චාමි
ජීවිතං යදමි, පඤ්ච අජසතානි මුඤ්චාමි ජීවිතං යදමි, පඤ්ච උරබ්භසතානි
මුඤ්චාමිජීවිතංයදමි.හරිතානියචවතිණානිඛාදන්තු, සීතානිච පානීයානි
පිවන්තු, සීයතො ච යනසං වායතො උපවායත’’න්ති [උපවායතූති (ක.)]. 
චතුත්ථං. 

5. පඨමසඤ්ඤාසුත්තං 

48. ‘‘සත්තිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලා යහොන්ති
මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා. 

‘‘කතමා සත්ත? අසුභසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායරපටිකූලසඤ්ඤා, 
සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, 
දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, සත්ත සඤ්ඤා භාවිතා
බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොන්ති මහානිසංසා අමයතො ධා 
අමතපරියයොසානා’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසඤ්ඤාසුත්තං 

49. ‘‘සත්තිමා, භික්ඛයව, සඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලා යහොන්ති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. කතමා සත්ත? අසුභසඤ්ඤා, 
මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, 
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අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, දුක්යඛඅනත්තසඤ්ඤා. ඉමායඛො, 
භික්ඛයව, සත්තසඤ්ඤාභාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලා යහොන්තිමහානිසංසා
අමයතො ධාඅමතපරියයොසානාති. 

‘‘‘අසුභසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති. ඉති යඛො පයනතං වුත්තං.
කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? අසුභසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
යචතසා බහුලං විහරයතො යමථුනධම්මසමාපත්තියා චිත්තං පතිලීයති 
පතිකුෙති පතිවත්තති, න සම්පසාරියති උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා
සණ්ඨාති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුෙපත්තං වා න්හාරුදද්දුලං වා
අග්ගිම්හි පක්ඛිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති පතිවත්තති, න සම්පසාරියති.
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅසුභසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසාබහුලං
විහරයතොයමථුනධම්මසමාපත්තියාචිත්තංපතිලීයතිපතිකුෙතිපතිවත්තති, 
න සම්පසාරියතිඋයපක්ඛාවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අසුභසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං 
විහරයතොයමථුනධම්මසමාපත්තියාචිත්තංඅනුසන්දහති [අනුසණ්ඨාති (සී.)] 
අප්පටිකුලයතා සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘අභාවිතා
යම අසුභසඤ්ඤා, නත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, අප්පත්තං යම
භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. සයච පන, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අසුභසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං විහරයතො
යමථුනධම්මසමාපත්තියා චිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති පතිවත්තති, න
සම්පසාරියති උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘සුභාවිතා යම අසුභසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං
වියසයසො, පත්තං යම භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති.
‘අසුභසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා 
අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘මරණසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං 
කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? මරණසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
යචතසා බහුලං විහරයතො ජීවිතනිකන්තියා චිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති
පතිවත්තති, න සම්පසාරියති උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුෙපත්තං වා න්හාරුදද්දුලං වා අග්ගිම්හි
පක්ඛිත්තංපතිලීයතිපතිකුෙතිපතිවත්තති, න සම්පසාරියති.එවයමවංයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො මරණසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං විහරයතො
ජීවිතනිකන්තියා චිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති පතිවත්තති, න සම්පසාරියති 
උයපක්ඛාවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 
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පටුන 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො මරණසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං
විහරයතො ජීවිතනිකන්තියා චිත්තං අනුසන්දහති අප්පටිකුලයතා සණ්ඨාති; 
යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘අභාවිතා යම මරණසඤ්ඤා, නත්ථි
යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, අප්පත්තං යම භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ
සම්පජායනො යහොති. සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
මරණසඤ්ඤාපරිචියතනයචතසා බහුලං විහරයතො ජීවිතනිකන්තියා චිත්තං
පතිලීයතිපතිකුෙති පතිවත්තති, නසම්පසාරියතිඋයපක්ඛාවාපාටිකුලයතා
වා සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘සුභාවිතා යම
මරණසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, පත්තං යම
භාවනාබල’න්ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති.‘මරණසඤ්ඤා, භික්ඛයව, 
භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා
අමතපරියයොසානා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා
යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො පයනතං
වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ආහායර පටිකූලසඤ්ඤාපරිචියතන, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොයචතසාබහුලංවිහරයතො රසතණ්හායචිත්තංපතිලීයති 
…යප.… උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
කුක්කුෙපත්තංවාන්හාරුදද්දුලංවාඅග්ගිම්හි පක්ඛිත්තංපතිලීයතිපතිකුෙති
පතිවත්තති, නසම්පසාරියති.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොආහායර
පටිකූලසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං විහරයතො රසතණ්හාය චිත්තං 
පතිලීයති…යප.…උයපක්ඛාවාපාටිකුලයතාවාසණ්ඨාති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ආහායර පටිකූලසඤ්ඤාපරිචියතන
යචතසා බහුලංවිහරයතො රසතණ්හාය චිත්තං අනුසන්දහතිඅප්පටිකුලයතා
සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘අභාවිතා යම ආහායර
පටිකූලසඤ්ඤා, නත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, අප්පත්තං යම
භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. සයච පන, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො ආහායර පටිකූලසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං විහරයතො
රසතණ්හාය චිත්තං පතිලීයති…යප.… උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා
සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘සුභාවිතා යම ආහායර
පටිකූලසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, පත්තං යම
භාවනාබල’න්ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනො යහොති. ‘ආහායරපටිකූලසඤ්ඤා, 
භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා
අමතපරියයොසානා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉදයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා
මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො
පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොයචතසාබහුලංවිහරයතො 
යලොකචියත්රසු චිත්තං පතිලීයති…යප.… යසයයථාපි භික්ඛයව…යප.…
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පතිලීයතිපතිකුෙති පතිවත්තති, නසම්පසාරියති.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං
විහරයතො යලොකචියත්රසු චිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති පතිවත්තති, න
සම්පසාරියතිඋයපක්ඛාවාපාටිකුලයතාවා සණ්ඨාති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොසබ්බයලොයකඅනභිරතසඤ්ඤාපරිචියතන 
යචතසාබහුලංවිහරයතොයලොකචියත්රසුචිත්තංඅනුසන්දහතිඅප්පටිකුලයතා
සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා‘අභාවිතායමසබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤා, නත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, අප්පත්තං යම 
භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. සයච පන, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං
විහරයතො යලොකචියත්රසු චිත්තං පතිලීයති…යප.… උයපක්ඛා වා
පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘සුභාවිතා
යම සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, 
පත්තංයම භාවනාබල’න්ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති.‘සබ්බයලොයක
අනභිරතසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා
අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති 
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං.
කිඤ්යචතංපටිච්ච වුත්තං? අනිච්චසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
යචතසාබහුලංවිහරයතො ලාභසක්කාරසියලොයකචිත්තංපතිලීයති…යප.…
උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
කුක්කුෙපත්තංවාන්හාරුදද්දුලංවාඅග්ගිම්හි පක්ඛිත්තංපතිලීයති පතිකුෙති
පතිවත්තති න සම්පසාරියති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො
අනිච්චසඤ්ඤාපරිචියතනයචතසා බහුලං විහරයතො ලාභසක්කාරසියලොයක
චිත්තංපතිලීයති…යප.…උයපක්ඛාවාපාටිකුලයතා වාසණ්ඨාති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅනිච්චසඤ්ඤාපරිචියතනයචතසාබහුලං 
විහරයතො ලාභසක්කාරසියලොයක චිත්තං අනුසන්දහති අප්පටිකුලයතා
සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා ‘අභාවිතා යම
අනිච්චසඤ්ඤා, නත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, අප්පත්තං යම
භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. සයච පන, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො අනිච්චසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං විහරයතො 
ලාභසක්කාරසියලොයක චිත්තං පතිලීයති පතිකුෙති පතිවත්තති, න 
සම්පසාරියති උයපක්ඛා වා පාටිකුලයතා වා සණ්ඨාති; යවදිතබ්බයමතං, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනා‘සුභාවිතායමඅනිච්චසඤ්ඤා, අත්ථියමපුබ්යබනාපරං
වියසයසො, පත්තං යම භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති.
‘අනිච්චසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා
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අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතාමහප්ඵලායහොති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. 
කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤාපරිචියතන, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො යචතසා බහුලං විහරයතො ආලයසය යකොසජ්යජ විස්සට්ඨියය
පමායද අනනුයයොය  අපච්චයවක්ඛණාය තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා
යහොති, යසයයථාපි, භික්ඛයව, උක්ඛිත්තාසියක වධයක. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඅනිච්යචදුක්ඛසඤ්ඤාපරිචියතනයචතසා 
බහුලං විහරයතො ආලයසය යකොසජ්යජ විස්සට්ඨියය පමායද අනනුයයොය 
අපච්චයවක්ඛණාය තිබ්බාභයසඤ්ඤා, නපච්චුපට්ඨිතායහොති, යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, උක්ඛිත්තාසියක වධයක. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා
‘අභාවිතා යම අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, නත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, 
අප්පත්තංයමභාවනාබල’න්ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනො යහොති.සයචපන, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤාපරිචියතන යචතසා බහුලං 
විහරයතො ආලයසය යකොසජ්යජ විස්සට්ඨියය පමායද අනනුයයොය 
අපච්චයවක්ඛණාය තිබ්බා භයසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨිතා යහොති, යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, උක්ඛිත්තාසියක වධයක. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා
‘සුභාවිතා යම අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, 
පත්තං යම භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. ‘අනිච්යච
දුක්ඛසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා යහොති මහානිසංසා
අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘‘දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා 
යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යඛො පයනතං
වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤාපරිචියතන, 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනොයචතසාබහුලංවිහරයතො ඉමස්මිඤ්චසවිඤ්ඤාණයක
කායයබහිද්ධාචසබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තංමානසං
යහොතිවිධාසමතික්කන්තංසන්තංසුවිමුත්තං. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොදුක්යඛඅනත්තසඤ්ඤාපරිචියතනයචතසා 
බහුලං විහරයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච 
සබ්බනිමිත්යතසු න අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තං මානසං යහොති
විධාසමතික්කන්තංසන්තං සුවිමුත්තං.යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා
‘අභාවිතායම දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා, නත්ථියමපුබ්යබනාපරංවියසයසො, 
අප්පත්තංයම භාවනාබල’න්ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති. 
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‘‘සයච පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤාපරිචියතන 
යචතසා බහුලං විහරයතො ඉමස්මිඤ්ච සවිඤ්ඤාණයක කායය බහිද්ධා ච
සබ්බනිමිත්යතසු අහඞ්කාරමමඞ්කාරමානාප තං මානසං යහොති
විධාසමතික්කන්තංසන්තංසුවිමුත්තං. යවදිතබ්බයමතං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා
‘සුභාවිතා යම දුක්යඛඅනත්තසඤ්ඤා, අත්ථි යම පුබ්යබනාපරං වියසයසො, 
පත්තං යම භාවනාබල’න්ති. ඉතිහ තත්ථ සම්පජායනො යහොති. ‘දුක්යඛ
අනත්තසඤ්ඤා, භික්ඛයව, භාවිතාබහුලීකතාමහප්ඵලායහොතිමහානිසංසා
අමයතො ධා අමතපරියයොසානා’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉදයමතං පටිච්ච
වුත්තං. 

‘‘ඉමා යඛො, භික්ඛයව, සත්ත සඤ්ඤා භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵලා 
යහොන්තිමහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. යමථුනසුත්තං 

50. අථ යඛො ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං
වීතිසායරත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තං නිසින්යනොයඛොජාණුස්යසොණි
බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘භවම්පි යනො ය ොතයමො බ්රහ්මචාරී
පටිජානාතී’’ති? ‘‘යඤ්හි තං, බ්රාහ්මණ, සම්මා වදමායනො වයදයය – 
‘අඛණ්ඩං අච්ඡිද්දං අසබලං අකම්මාසං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං 
චරතී’ති, මයමව තං, බ්රාහ්මණ, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘අහඤ්හි, 
බ්රාහ්මණ, අඛණ්ඩං අච්ඡිද්දං අසබලං අකම්මාසං පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියං චරාමී’’’ති. ‘‘කිං පන, යභො ය ොතම, බ්රහ්මචරියස්ස ඛණ්ඩම්පි 
ඡිද්දම්පිසබලම්පිකම්මාසම්පී’’ති? 

‘‘ඉධ, බ්රාහ්මණ, එකච්යචොසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවාසම්මා බ්රහ්මචාරී
පටිජානමායනො න යහව යඛො මාතු ායමන සද්ධිං ද්වයංද්වයසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජති; අපිචයඛොමාතු ාමස්සඋච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනං
සාදියති.යසො තංඅස්සායදති [යසොතදස්සායදති(සී.)], තංනිකායමති, යතන
ච විත්තිංආපජ්ජති.ඉදම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මචරියස්සඛණ්ඩම්පි ඡිද්දම්පි
සබලම්පිකම්මාසම්පි.අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, අපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංචරති, 
සංයුත්යතොයමථුයනනසංයයොය නනපරිමුච්චතිජාතියාජරායමරයණන 
[ජරාමරයණන (සී. සයා.)] යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි
උපායායසහි, නපරිමුච්චති දුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘පුන චපරං, බ්රාහ්මණ, ඉයධකච්යචොසමයණොවා බ්රාහ්මයණොවාසම්මා
බ්රහ්මචාරී පටිජානමායනො න යහව යඛො මාතු ායමන සද්ධිං 
ද්වයංද්වයසමාපත්තිං සමාපජ්ජති, නපි මාතු ාමස්ස 
උච්ඡාදනපරිමද්දනන්හාපනසම්බාහනං සාදියති; අපි ච යඛො මාතු ායමන
සද්ධිං සඤ්ජග්ඝතිසංකීළතිසංයකලායති…යප.…නපිමාතු ායමනසද්ධිං
සඤ්ජග්ඝතිසංකීළති සංයකලායති; අපිචයඛොමාතු ාමස්සචක්ඛුනාචක්ඛුං
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උපනිජ්ඣායති යපක්ඛති…යප.… නපි මාතු ාමස්ස චක්ඛුනා චක්ඛුං
උපනිජ්ඣායති යපක්ඛති; අපි ච යඛො මාතු ාමස්ස සද්දං සුණාති 
තියරොකුට්ෙංවාතියරොපාකාරංවාහසන්තියාවාභණන්තියා වා ායන්තියා
වායරොදන්තියාවා…යප.…නපිමාතු ාමස්සසද්දංසුණාතිතියරොකුට්ෙංවා 
තියරොපාකාරංවාහසන්තියාවාභණන්තියාවා ායන්තියාවායරොදන්තියා
වා; අපි ච යඛො යානිස්ස තානි පුබ්යබ මාතු ායමන සද්ධිං
හසිතලපිතකීළිතානි තානි අනුස්සරති…යප.… නපි යානිස්ස තානි පුබ්යබ
මාතු ායමන සද්ධිං හසිතලපිතකීළිතානි තානි අනුස්සරති; අපි ච යඛො
පස්සති  හපතිං වා  හපතිපුත්තං වා පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පිතං
සමඞ්ගීභූතංපරිචාරයමානං…යප.…නපිපස්සති හපතිංවා  හපතිපුත්තං
වාපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පිතංසමඞ්ගීභූතංපරිචාරයමානං; අපිචයඛො 
අඤ්ඤතරං යදවනිකායං පණිධාය බ්රහ්මචරියං චරති ඉමිනාහං සීයලන වා
වයතන වා තයපන වා බ්රහ්මචරියයන වා යදයවො වා භවිස්සාමි
යදවඤ්ඤතයරොවාති.යසොතං අස්සායදති, තං නිකායමති, යතනචවිත්තිං
ආපජ්ජති.ඉදම්පියඛො, බ්රාහ්මණ, බ්රහ්මචරියස්ස ඛණ්ඩම්පිඡිද්දම්පිසබලම්පි
කම්මාසම්පි.අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, අපරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියංචරතිසංයුත්යතො
යමථුයනනසංයයොය න, න පරිමුච්චතිජාතියාජරායමරයණනයසොයකහි
පරියදයවහිදුක්යඛහියදොමනස්යසහිඋපායායසහි, නපරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාති
වදාමි. 

‘‘යාවකීවඤ්චාහං, බ්රාහ්මණ, ඉයමසං සත්තන්නං යමථුනසංයයො ානං 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතරයමථුනසංයයො ං [අඤ්ඤතරං යමථුනසංයයො ං (සී. 
සයා.)] අත්තනිඅප්පහීනංසමනුපස්සිං, යනවතාවාහං, බ්රාහ්මණ, සයදවයක 
යලොයකසමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයදවමනුස්සාය
අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසිං [අභිසම්බුද්යධො
පච්චඤ්ඤාසිං(සී.සයා.)]. 

‘‘යයතො ච යඛොහං, බ්රාහ්මණ, ඉයමසං සත්තන්නං යමථුනසංයයො ානං
අඤ්ඤතරඤ්ඤතරයමථුනසංයයො ං අත්තනි අප්පහීනං න සමනුපස්සිං, 
අථාහං, බ්රාහ්මණ, සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං
අභිසම්බුද්යධොති පච්චඤ්ඤාසිං. ‘ඤාණඤ්ච පන යම දස්සනං උදපාදි, 
අකුප්පා යම විමුත්ති [යචයතොවිමුත්ති (සී. ක.)], අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි
දානිපුනබ්භයවො’’’ති. 

එවං වුත්යත ජාණුස්යසොණි බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තං, යභො ය ොතම; අභික්කන්තං, යභො ය ොතම…යප.…
උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං සරණං
 ත’’න්ති.සත්තමං. 
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8. සංයයො සුත්තං 

51. ‘‘සංයයො විසංයයො ං යවො, භික්ඛයව, ධම්මපරියායං යදයසස්සාමි.
තං සුණාථ…යප.… කතයමො ච යසො, භික්ඛයව, සංයයොය ො විසංයයොය ො
ධම්මපරියායයො? 

‘‘ඉත්ථී, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං ඉත්ථින්ද්රියං මනසි කයරොති – 
ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාකප්පං ඉත්ථිවිධං ඉත්ථිච්ඡන්දං ඉත්ථිස්සරං 
ඉත්ථාලඞ්කාරං.සාතත්ථරජ්ජතිතත්රාභිරමති.සාතත්ථරත්තාතත්රාභිරතා 
බහිද්ධා පුරිසින්ද්රියං මනසි කයරොති – පුරිසකුත්තං පුරිසාකප්පං පුරිසවිධං 
පුරිසච්ඡන්දං පුරිසස්සරං පුරිසාලඞ්කාරං. සාතත්ථ රජ්ජතිතත්රාභිරමති. සා 
තත්ථ රත්තා තත්රාභිරතා බහිද්ධා සංයයො ං ආකඞ්ඛති. යඤ්චස්සා
සංයයො පච්චයා උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං තඤ්ච ආකඞ්ඛති.
ඉත්ථත්යත, භික්ඛයව, අභිරතාසත්තා පුරියසසුසංයයො ං තා. එවංයඛො, 
භික්ඛයව, ඉත්ථීඉත්ථත්තං නාතිවත්තති. 

‘‘පුරියසො, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං පුරිසින්ද්රියං මනසි කයරොති – 
පුරිසකුත්තංපුරිසාකප්පංපුරිසවිධංපුරිසච්ඡන්දංපුරිසස්සරංපුරිසාලඞ්කාරං. 
යසො තත්ථ රජ්ජති තත්රාභිරමති. යසො තත්ථ රත්යතො තත්රාභිරයතො බහිද්ධා 
ඉත්ථින්ද්රියං මනසි කයරොති – ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාකප්පං ඉත්ථිවිධං 
ඉත්ථිච්ඡන්දං ඉත්ථිස්සරං ඉත්ථාලඞ්කාරං. යසො තත්ථ රජ්ජතිතත්රාභිරමති.
යසො තත්ථ රත්යතො තත්රාභිරයතො බහිද්ධා සංයයො ං ආකඞ්ඛති. යඤ්චස්ස
සංයයො පච්චයා උප්පජ්ජතිසුඛංයසොමනස්සංතඤ්චආකඞ්ඛති.පුරිසත්යත, 
භික්ඛයව, අභිරතා සත්තා ඉත්ථීසු සංයයො ං  තා. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුරියසොපුරිසත්තංනාතිවත්තති.එවංයඛො, භික්ඛයව, සංයයොය ොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, විසංයයොය ොයහොති? ඉත්ථී, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං
ඉත්ථින්ද්රියං න මනසි කයරොති – ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාකප්පං ඉත්ථිවිධං 
ඉත්ථිච්ඡන්දං ඉත්ථිස්සරං ඉත්ථාලඞ්කාරං. සා තත්ථ න රජ්ජති, සා තත්ර 
නාභිරමති.සාතත්ථඅරත්තාතත්රඅනභිරතාබහිද්ධාපුරිසින්ද්රියංනමනසි
කයරොති – පුරිසකුත්තං පුරිසාකප්පං පුරිසවිධං පුරිසච්ඡන්දං පුරිසස්සරං
පුරිසාලඞ්කාරං. සාතත්ථනරජ්ජති, තත්රනාභිරමති.සාතත්ථඅරත්තාතත්ර
අනභිරතා බහිද්ධා සංයයො ං නාකඞ්ඛති. යඤ්චස්සා සංයයො පච්චයා
උප්පජ්ජති සුඛං යසොමනස්සං තඤ්ච නාකඞ්ඛති. ඉත්ථත්යත, භික්ඛයව, 
අනභිරතා සත්තා පුරියසසු විසංයයො ං  තා. එවං යඛො, භික්ඛයව, ඉත්ථී
ඉත්ථත්තං අතිවත්තති. 

‘‘පුරියසො, භික්ඛයව, අජ්ඣත්තං පුරිසින්ද්රියං න මනසි කයරොති – 
පුරිසකුත්තංපුරිසාකප්පංපුරිසවිධංපුරිසච්ඡන්දංපුරිසස්සරංපුරිසාලඞ්කාරං. 
යසො තත්ථ න රජ්ජති, යසො තත්ර නාභිරමති. යසො තත්ථ අරත්යතො තත්ර
අනභිරයතො බහිද්ධා ඉත්ථින්ද්රියං න මනසි කයරොති – ඉත්ථිකුත්තං
ඉත්ථාකප්පං ඉත්ථිවිධං ඉත්ථිච්ඡන්දං ඉත්ථිස්සරං ඉත්ථාලඞ්කාරං. යසො
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තත්ථ න රජ්ජති, තත්ර නාභිරමති. යසො තත්ථ අරත්යතො තත්ර අනභිරයතො
බහිද්ධා සංයයො ං නාකඞ්ඛති. යඤ්චස්ස සංයයො පච්චයා උප්පජ්ජති සුඛං
යසොමනස්සං තඤ්ච නාකඞ්ඛති. පුරිසත්යත, භික්ඛයව, අනභිරතා සත්තා 
ඉත්ථීසු විසංයයො ං  තා. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුරියසො පුරිසත්තං
අතිවත්තති.එවං යඛො, භික්ඛයව, විසංයයොය ොයහොති.අයංයඛො, භික්ඛයව, 
සංයයොය ොවිසංයයොය ො ධම්මපරියායයො’’ති.අට්ඨමං. 

9. දානමහප්ඵලසුත්තං 

52. එකංසමයංභ වාචම්පායංවිහරති ග් රායයපොක්ඛරණියා තීයර.
අථ යඛො සම්බහුලා චම්යපයයකා උපාසකා යයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො චම්යපයයකා උපාසකා
ආයස්මන්තංසාරිපුත්තං එතදයවොචුං – ‘‘චිරස්සුතායනො, භන්යත [භන්යත
සාරිපුත්ත (සී.)], භ වයතො සම්මුඛා ධම්මීකථා. සාධු මයං, භන්යත, 
ලයභයයාමභ වයතොසම්මුඛාධම්මිංකථං [භ වයතොසන්තිකාධම්මිං කථං
(සී.), භ වයතො ධම්මිං කථං (සයා.)] සවනායා’’ති. ‘‘යතනහාවුයසො, 
තදහුයපොසයථ ආ ච්යඡයයාථ, අප්යපවනාමලයභයයාථභ වයතොසම්මුඛා 
[භ වයතො සන්තියක(සයා.)] ධම්මිංකථංසවනායා’’ති.‘‘එවං, භන්යත’’ති
යඛො චම්යපයයකා උපාසකා ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස පටිස්සුත්වා
උට්ඨායාසනා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
පක්කමිංසු. 

අථ යඛො චම්යපයයකා උපාසකා තදහුයපොසයථ යයනායස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යතහි
චම්යපයයයකහි උපාසයකහි සද්ධිං යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාසාරිපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සියා නු යඛො, භන්යත, ඉයධකච්චස්ස තාදිසංයයව දානං දින්නං න
මහප්ඵලං යහොති න මහානිසංසං; සියා පන, භන්යත, ඉයධකච්චස්ස
තාදිසංයයව දානං දින්නං මහප්ඵලං යහොති මහානිසංස’’න්ති? ‘‘සියා, 
සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චස්සතාදිසංයයව දානංදින්නංනමහප්ඵලංයහොතින 
මහානිසංසං; සියාපන, සාරිපුත්ත, ඉයධකච්චස්සතාදිසංයයවදානංදින්නං
මහප්ඵලං යහොති මහානිසංස’’න්ති. ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො
පච්චයයොයයනමියධකච්චස්ස තාදිසංයයවදානංදින්නංනමහප්ඵලංයහොති
න මහානිසංසං; යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො පච්චයයො යයන
මියධකච්චස්සතාදිසංයයවදානංදින්නංමහප්ඵලංයහොති මහානිසංස’’න්ති? 

‘‘ඉධ, සාරිපුත්ත, එකච්යචොසායපයඛො [සායපක්යඛො (සයා.)] දානංයදති, 
පතිබද්ධචිත්යතො [පතිබන්ධචිත්යතො (ක.)] දානංයදති, සන්නිධියපයඛොදානං
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යදති, ‘ඉමං යපච්ච පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති දානං යදති. යසො තං දානං යදති
සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා අන්නං පානං වත්ථං යානං 
මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපී යපයයං. තංකිං මඤ්ඤසි, සාරිපුත්ත, 
දයදයය ඉයධකච්යචොඑවරූපංදාන’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තත්ර, සාරිපුත්ත, ය්වායංසායපයඛොදානංයදති, පතිබද්ධචිත්යතොදානං
යදති, සන්නිධියපයඛො දානං යදති, ‘ඉමං යපච්ච පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති දානං
යදති. යසො තං දානං දත්වා කායස්සයභදා පරං මරණා චාතුමහාරාජිකානං
යදවානං සහබයතං උපපජ්ජති. යසො තං කම්මං යඛයපත්වා තං ඉද්ධිං තං
යසංතංආධිපච්චංආ ාමීයහොතිආ න්තා ඉත්ථත්තං. 

‘‘ඉධපන, සාරිපුත්ත, එකච්යචොනයහවයඛොසායපයඛොදානංයදති, න 
පතිබද්ධචිත්යතොදානංයදති, නසන්නිධියපයඛොදානංයදති, න‘ඉමංයපච්ච 
පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති දානං යදති; අපි ච යඛො ‘සාහු දාන’න්ති දානං
යදති…යප.… නපි ‘සාහු දාන’න්ති දානං යදති; අපි ච යඛො ‘දින්නපුබ්බං
කතපුබ්බං පිතුපිතාමයහහි න අරහාමි යපොරාණං කුලවංසං හායපතු’න්ති
දානංයදති…යප.…නපි‘දින්නපුබ්බංකතපුබ්බං පිතුපිතාමයහහිනඅරහාමි
යපොරාණංකුලවංසංහායපතු’න්තිදානංයදති; අපිචයඛො‘අහං පචාමි, ඉයම
න පචන්ති, නාරහාමි පචන්යතො අපචන්තානං දානං අදාතු’න්ති දානං
යදති…යප.… නපි ‘අහං පචාමි, ඉයම න පචන්ති, නාරහාමි පචන්යතො
අපචන්තානං දානං අදාතු’න්ති දානං යදති; අපි ච යඛො ‘යථා යතසං
පුබ්බකානං ඉසීනං තානි මහායඤ්ඤානි අයහසුං, යසයයථිදං – අට්ඨකස්ස
වාමකස්ස වාමයදවස්ස යවස්සාමිත්තස්ස යමදග්ගියනො අඞ්ගීරසස්ස 
භාරද්වාජස්ස වායසට්ඨස්ස කස්සපස්ස භගුයනො, එවං යම අයං 
දානසංවිභාය ො භවිස්සතී’ති දානං යදති…යප.… නපි ‘යථා යතසං 
පුබ්බකානං ඉසීනං තානි මහායඤ්ඤානි අයහසුං, යසයයථිදං – අට්ඨකස්ස
වාමකස්ස වාමයදවස්ස යවස්සාමිත්තස්ස යමදග්ගියනො අඞ්ගීරසස්ස
භාරද්වාජස්ස වායසට්ඨස්ස කස්සපස්ස භගුයනො, එවං යම අයං
දානසංවිභාය ො භවිස්සතී’තිදානංයදති; අපිචයඛො‘ඉමංයමදානංදදයතො
චිත්තං පසීදති, අත්තමනතායසොමනස්සංඋපජායතී’ති දානංයදති…යප.…
නපි ‘ඉමං යම දානං දදයතො චිත්තං පසීදති, අත්තමනතා යසොමනස්සං
උපජායතී’ති දානං යදති; අපි ච යඛො චිත්තාලඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරං දානං
යදති.යසොතංදානංයදතිසමණස්සවා බ්රාහ්මණස්සවාඅන්නංපානංවත්ථං
යානං මාලා න්ධවියලපනං යසයයාවසථපී යපයයං. තං කිං මඤ්ඤසි, 
සාරිපුත්ත, දයදයයඉයධකච්යචොඑවරූපංදාන’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. 

‘‘තත්ර, සාරිපුත්ත, ය්වායංනයහව [නයහවයඛො (සී.සයා.)] සායපයඛො
දානංයදති; නපතිබද්ධචිත්යතොදානංයදති; න සන්නිධියපයඛොදානංයදති; 
න ‘ඉමං යපච්ච පරිභුඤ්ජිස්සාමී’ති දානං යදති; නපි ‘සාහු දාන’න්ති දානං
යදති; නපි ‘දින්නපුබ්බං කතපුබ්බං පිතුපිතාමයහහි න අරහාමි යපොරාණං
කුලවංසං හායපතු’න්ති දානං යදති; නපි ‘අහං පචාමි, ඉයම න පචන්ති, 
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නාරහාමි පචන්යතො අපචන්තානං දානං අදාතු’න්ති දානං යදති; නපි ‘යථා 
යතසං පුබ්බකානං ඉසීනං තානි මහායඤ්ඤානි අයහසුං, යසයයථිදං –
අට්ඨකස්ස වාමකස්ස වාමයදවස්ස යවස්සාමිත්තස්ස යමදග්ගියනො
අඞ්ගීරසස්සභාරද්වාජස්සවායසට්ඨස්ස කස්සපස්සභගුයනො, එවංයමඅයං
දානසංවිභාය ොභවිස්සතී’තිදානංයදති; නපි‘ඉමංයම දානංදදයතොචිත්තං
පසීදති, අත්තමනතා යසොමනස්සං උපජායතී’ති දානං යදති; අපි ච යඛො 
චිත්තාලඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරං දානං යදති. යසො තං දානං දත්වා කායස්ස
යභදාපරං මරණාබ්රහ්මකායිකානංයදවානංසහබයතං උපපජ්ජති.යසොතං 
කම්මං යඛයපත්වා තං ඉද්ධිං තං යසං තං ආධිපච්චං අනා ාමී යහොති 
අනා න්තා ඉත්ථත්තං. අයං යඛො, සාරිපුත්ත, යහතු අයං පච්චයයො යයන
මියධකච්චස්ස තාදිසංයයවදානංදින්නංනමහප්ඵලංයහොතිනමහානිසංසං.
අයංපන, සාරිපුත්ත, යහතුඅයං පච්චයයොයයනමියධකච්චස්සතාදිසංයයව
දානංදින්නංමහප්ඵලංයහොතිමහානිසංස’’න්ති. නවමං. 

10. නන්දමාතාසුත්තං 

53. එවං යමසුතං – එකං සමයංආයස්මා ච සාරිපුත්යතොආයස්මා ච 
මහායමොග් ල්ලායනො දක්ඛිණාගිරිස්මිං චාරිකං චරන්ති මහතා 
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. යතන යඛො පන සමයයන යවළුකණ්ඩකී 
[යවළුකණ්ඩකී (සයා.) අ. නි. 6.37; 2.134; සං. නි. 2.173 පස්සිතබ්බං] 
නන්දමාතා උපාසිකා රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුට්ඨාය පාරායනං [චූළනි.
පාරායනවග් , වත්ථු ාථා] සයරනභාසති. 

යතන යඛො පන සමයයන යවස්සවයණො මහාරාජා උත්තරාය දිසාය
දක්ඛිණං දිසං  ච්ඡති යකනචියදව කරණීයයන. අස්යසොසි යඛො
යවස්සවයණො මහාරාජා නන්දමාතාය උපාසිකාය පාරායනං සයරන
භාසන්තියා, සුත්වාකථාපරියයොසානංආ මයමායනොඅට්ඨාසි. 

අථ යඛො නන්දමාතා උපාසිකා පාරායනං සයරන භාසිත්වා තුණ්හී
අයහොසි. අථ යඛො යවස්සවයණො මහාරාජා නන්දමාතාය උපාසිකාය
කථාපරියයොසානං විදිත්වා අබ්භානුයමොදි – ‘‘සාධු භගිනි, සාධු භගිනී’’ති!
‘‘යකො පයනයසො, භද්රමුඛා’’ති? ‘‘අහං යත, භගිනි, භාතා යවස්සවයණො, 
මහාරාජා’’ති. ‘‘සාධු, භද්රමුඛ, යතන හි යයො යම අයං ධම්මපරියායයො
භණියතො ඉදං යතයහොතුආතියථයය’’න්ති. ‘‘සාධු, භගිනි, එතඤ්යචව යම
යහොතු ආතියථයයං.ස්යවව [ස්යවච(සී.)] සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානප්පමුයඛො 
භික්ඛුසඞ්යඝො අකතපාතරායසො යවළුකණ්ඩකං ආ මිස්සති, තඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝං පරිවිසිත්වා මම දක්ඛිණං ආදියසයයාසි. එතඤ්යචව [එවඤ්ච
(සී.සයා.), එතඤ්ච(?)] යමභවිස්සතිආතියථයය’’න්ති. 

අථ යඛො නන්දමාතා උපාසිකා තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක
නියවසයන පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං පටියාදායපසි. අථ යඛො
සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානප්පමුයඛො භික්ඛුසඞ්යඝො අකතපාතරායසො යයන
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යවළුකණ්ඩයකොතදවසරි.අථයඛොනන්දමාතාඋපාසිකා අඤ්ඤතරංපුරිසං
ආමන්යතසි – ‘‘එහිත්වං, අම්යභො පුරිස, ආරාමං  න්ත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
කාලං ආයරොයචහි – ‘කායලො, භන්යත, අයයාය නන්දමාතුයා නියවසයන 
නිට්ඨිතං භත්ත’’’න්ති. ‘‘එවං, අයයය’’ති යඛො යසො පුරියසො නන්දමාතාය
උපාසිකාය පටිස්සුත්වාආරාමං න්ත්වාභික්ඛුසඞ්ඝස්සකාලංආයරොයචසි–
‘‘කායලො, භන්යත, අයයායනන්දමාතුයානියවසයනනිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති.
අථ යඛො සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානප්පමුයඛො භික්ඛුසඞ්යඝො පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන නන්දමාතාය උපාසිකාය නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
නන්දමාතා උපාසිකා සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං
පණීයතනඛාදනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථාසන්තප්යපසිසම්පවායරසි. 

අථ යඛො නන්දමාතා උපාසිකා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිංඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො නන්දමාතරං
උපාසිකංආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතදයවොච–‘‘යකොපනයත, නන්දමායත, 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅබ්භා මනංආයරොයචසී’’ති? 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, රත්තියාපච්චූසසමයං පච්චුට්ඨායපාරායනංසයරන
භාසිත්වා තුණ්හී අයහොසිං. අථ යඛො, භන්යත, යවස්සවයණො මහාරාජා මම
කථාපරියයොසානං විදිත්වා අබ්භානුයමොදි – ‘සාධු, භගිනි, සාධු, භගිනී’ති!
‘යකො පයනයසො, භද්රමුඛා’ති? ‘අහං යත, භගිනි, භාතා යවස්සවයණො, 
මහාරාජා’ති.‘සාධු, භද්රමුඛ, යතනහියයොයමඅයංධම්මපරියායයො භණියතො
ඉදං යත යහොතු ආතියථයය’න්ති. ‘සාධු, භගිනි, එතඤ්යචව යම යහොතු
ආතියථයයං. ස්යවව සාරිපුත්තයමොග් ල්ලානප්පමුයඛො භික්ඛුසඞ්යඝො
අකතපාතරායසො යවළුකණ්ඩකංආ මිස්සති, තඤ්චභික්ඛුසඞ්ඝංපරිවිසිත්වා
මමදක්ඛිණං ආදියසයයාසි.එතඤ්යචව [එතඤ්ච(සී.), එවඤ්ච(සයා.)] යම
භවිස්සති ආතියථයය’න්ති. යදිදං [යමිදං (ම. නි. 1.363)], භන්යත, දායන 
[පුඤ්ඤංහිතං(සී.), පුඤ්ඤං පුඤ්ඤමහිතං(සයා.), පුඤ්ඤංවාපුඤ්ඤමහං
වා (පී.), පුඤ්ඤං වා පුඤ්ඤමහී වා (ක.)] පුඤ්ඤඤ්ච පුඤ්ඤමහී ච තං 
[පුඤ්ඤංහිතං(සී.), පුඤ්ඤංපුඤ්ඤමහිතං(සයා.), පුඤ්ඤංවාපුඤ්ඤමහං
වා(පී.), පුඤ්ඤංවා පුඤ්ඤමහීවා(ක.)] යවස්සවණස්සමහාරාජස්සසුඛාය
යහොතූ’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, අබ්භුතං, නන්දමායත! යත්ර හි නාම 
යවස්සවයණන මහාරායජන එවංමහිද්ධියකන එවංමයහසක්යඛන
යදවපුත්යතනසම්මුඛා සල්ලපිස්සසී’’ති. 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො.අත්ථියම 
අඤ්යඤොපිඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො.ඉධයම, භන්යත, නන්යදොනාම
එකපුත්තයකො පියයො මනායපො. තං රාජායනො කිස්මිඤ්චියදව පකරයණ
ඔකස්සපසය්හජීවිතායවොයරොයපසුං.තස්මිං යඛොපනාහං, භන්යත, දාරයක
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පටුන 

 හියතවා ය්හමායනවාවයධවාවජ්ඣමායනවාහයතවා හඤ්ඤමායන
වා නාභිජානාමි චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්ත’’න්ති. ‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, 
අබ්භුතං නන්දමායත! යත්ර හි නාම චිත්තුප්පාදම්පි [චිත්තුප්පාදමත්තම්පි
(සයා.)] පරියසොයධස්සසී’’ති. 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමො.අත්ථියම
අඤ්යඤොපි අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො. ඉධ යම, භන්යත, සාමියකො
කාලඞ්කයතො අඤ්ඤතරං යක්ඛයයොනිං උපපන්යනො. යසො යම යතයනව
පුරියමන අත්තභායවන උද්දස්යසසි. න යඛො පනාහං, භන්යත, අභිජානාමි 
තයතොනිදානං චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්ත’’න්ති. ‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, 
අබ්භුතං, නන්දමායත!යත්රහිනාමචිත්තුප්පාදම්පිපරියසොයධස්සසී’’ති. 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො.අත්ථියම 
අඤ්යඤොපි අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො. යයතොහං, භන්යත, සාමිකස්ස
දහරස්යසවදහරා ආනීතානාභිජානාමිසාමිකංමනසාපිඅතිචරිතා [අතිචරිතුං
(සයා.), අතිචාරිත්තං (ක.)], කුයතො පන කායයනා’’ති! ‘‘අච්ඡරියං, 
නන්දමායත, අබ්භුතං, නන්දමායත! යත්ර හි නාම චිත්තුප්පාදම්පි
පරියසොයධස්සසී’’ති. 

‘‘න යඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමො.අත්ථියම
අඤ්යඤොපි අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො. යදාහං, භන්යත, උපාසිකා 
පටියදසිතා නාභිජානාමි කිඤ්චි සික්ඛාපදං සඤ්චිච්ච වීතික්කමිතා’’ති. 
‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, අබ්භුතං, නන්දමායත’’ති! 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො.අත්ථියම 
අඤ්යඤොපි අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො. ඉධාහං, භන්යත, යාවයදව 
[යාවයදව (සී. සයා.) සං.නි. 2.152 පාළි ච අට්ඨකථාටීකා ච පස්සිතබ්බා] 
ආකඞ්ඛාමි විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි. 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කංඅවිචාරං වියවකජංපීතිසුඛං දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.
පීතියාචවිරා ාඋයපක්ඛිකාච විහරාමිසතාචසම්පජානාසුඛඤ්ච කායය 
පටිසංයවයදමි, යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා 
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරාමි.සුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස
ච පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමී’’ති.
‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, අබ්භුතං, නන්දමායත’’ති! 

‘‘නයඛොයම, භන්යත, එයසවඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො.අත්ථියම 
අඤ්යඤොපි අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො. යානිමානි, භන්යත, භ වතා
යදසිතානි පඤ්යචොරම්භාගියානිසංයයොජනානිනාහංයතසංකිඤ්චිඅත්තනි
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අප්පහීනං සමනුපස්සාමී’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, නන්දමායත, අබ්භුතං, 
නන්දමායත’’ති! 

අථ යඛොආයස්මා සාරිපුත්යතොනන්දමාතරං උපාසිකං ධම්මියාකථාය
සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා 
උට්ඨායාසනාපක්කාමීති.දසමං. 

මහායඤ්ඤවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ඨිතිචපරික්ඛාරංද්යව, අග්ගීසඤ්ඤාචද්යවපරා; 
යමථුනාසංයයොය ොදානං, නන්දමායතනයතදසාති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

6. අබ්යාකතවග්ය ො 

1. අබයාකතසුත්තං 

54. අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො යසොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යකොනුයඛො, භන්යත, 
යහතුයකොපච්චයයොයයනසුතවයතො අරියසාවකස්සවිචිකිච්ඡානුප්පජ්ජති
අබයාකතවත්ථූසූ’’ති? 

‘‘දිට්ඨිනියරොධා යඛො, භික්ඛු, සුතවයතො අරියසාවකස්ස විචිකිච්ඡා 
නුප්පජ්ජතිඅබයාකතවත්ථූසු.‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තියඛො, භික්ඛු, 
දිට්ඨි තයමතං; ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති යඛො, භික්ඛු, 
දිට්ඨි තයමතං; ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති යඛො, 
භික්ඛු, දිට්ඨි තයමතං; ‘යනවයහොතිනනයහොතිතථා යතො පරංමරණා’ති
යඛො, භික්ඛු, දිට්ඨි තයමතං. අස්සුතවා, භික්ඛු, පුථුජ්ජයනො දිට්ඨිං 
නප්පජානාති, දිට්ඨිසමුදයං නප්පජානාති, දිට්ඨිනියරොධං නප්පජානාති, 
දිට්ඨිනියරොධ ාමිනිංපටිපදංනප්පජානාති.තස්සසාදිට්ඨිපවඩ් ති, යසොන 
පරිමුච්චති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි
යදොමනස්යසහිඋපායායසහි, නපරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛු, අරියසාවයකො දිට්ඨිං පජානාති, දිට්ඨිසමුදයං
පජානාති, දිට්ඨිනියරොධං පජානාති, දිට්ඨිනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති.
තස්ස සා දිට්ඨි නිරුජ්ඣති, යසො පරිමුච්චති ජාතියා ජරාය මරයණන
යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, පරිමුච්චති 
දුක්ඛස්මාතිවදාමි.එවංජානංයඛො, භික්ඛු, සුතවාඅරියසාවයකොඑවංපස්සං
‘යහොති තථා යතොපරංමරණා’තිපිනබයාකයරොති; ‘නයහොතිතථා යතො
පරං මරණා’තිපි න බයාකයරොති; ‘යහොති ච න ච යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපි න බයාකයරොති; ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
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මරණා’තිපින බයාකයරොති. එවං ජානං යඛො, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො
එවං පස්සං එවං අබයාකරණධම්යමො යහොති අබයාකතවත්ථූසු. එවං ජානං
යඛො, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො එවං පස්සං න ඡම්භති, න කම්පති, න
යවධති, නසන්තාසංආපජ්ජති අබයාකතවත්ථූසු. 

‘‘‘යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති යඛො, භික්ඛු, 
තණ්හා තයමතං…යප.… සඤ්ඤා තයමතං …යප.…
මඤ්ඤිතයමතං…යප.… පපඤ්චිතයමතං…යප.…
උපාදාන තයමතං…යප.…‘යහොතිතථා යතොපරංමරණා’තියඛො, භික්ඛු, 
විප්පටිසායරො එයසො; ‘න යහොති තථා යතො පරං මරණා’ති යඛො, භික්ඛු, 
විප්පටිසායරොඑයසො; ‘යහොතිචනචයහොතිතථා යතොපරංමරණා’තියඛො, 
භික්ඛු, විප්පටිසායරො එයසො; ‘යනව යහොති න න යහොති තථා යතො පරං
මරණා’ති යඛො, භික්ඛු, විප්පටිසායරො එයසො. අස්සුතවා, භික්ඛු, පුථුජ්ජයනො
විප්පටිසාරං නප්පජානාති, විප්පටිසාරසමුදයං නප්පජානාති, 
විප්පටිසාරනියරොධං නප්පජානාති, විප්පටිසාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං
නප්පජානාති.තස්ස යසොවිප්පටිසායරොපවඩ් ති, යසොනපරිමුච්චතිජාතියා
ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි
උපායායසහි, නපරිමුච්චතිදුක්ඛස්මාතිවදාමි. 

‘‘සුතවා ච යඛො, භික්ඛු, අරියසාවයකො විප්පටිසාරං පජානාති, 
විප්පටිසාරසමුදයං පජානාති, විප්පටිසාරනියරොධං පජානාති, 
විප්පටිසාරනියරොධ ාමිනිං පටිපදං පජානාති. තස්ස යසො විප්පටිසායරො
නිරුජ්ඣති, යසො පරිමුච්චතිජාතියා…යප.…දුක්ඛස්මාතිවදාමි.එවංජානං
යඛො, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො එවං පස්සං ‘යහොති තථා යතො පරං
මරණා’තිපිනබයාකයරොති…යප.…‘යනවයහොතිනන යහොතිතථා යතො
පරං මරණා’තිපි න බයාකයරොති. එවං ජානං යඛො, භික්ඛු, සුතවා
අරියසාවයකො එවංපස්සංඑවංඅබයාකරණධම්යමොයහොතිඅබයාකතවත්ථූසු.
එවං ජානං යඛො, භික්ඛු, සුතවා අරියසාවයකො එවං පස්සං න ඡම්භති, න
කම්පති, න යවධති, න සන්තාසං ආපජ්ජති අබයාකතවත්ථූසු. අයං යඛො, 
භික්ඛු, යහතු අයං පච්චයයො යයන සුතවයතො අරියසාවකස්ස විචිකිච්ඡා
නුප්පජ්ජතිඅබයාකතවත්ථූසූ’’ති.පඨමං. 

2. පුරිස තිසුත්තං 

55. ‘‘සත්තච [සත්ත(සී.), සත්තචයඛො (ක.)], භික්ඛයව, පුරිස තියයො
යදයසස්සාමි අනුපාදා ච පරිනිබ්බානං [පරිනිබ්බාණං (සී.)]. තං සුණාථ, 
සාධුකං මනසිකයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූ
භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වාඑතදයවොච – ‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සත්ත
පුරිස තියයො? 

‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති – ‘යනොචස්සයනොච
යම සියා, න භවිස්සති න යම භවිස්සති, යදත්ථි යං භූතං තං පජහාමී’ති
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පටුන 

උයපක්ඛංපටිලභති.යසොභයවනරජ්ජති, සම්භයවනරජ්ජති, අත්ථුත්තරි 
පදංසන්තංසම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.තඤ්චඛ්වස්සපදංනසබ්යබනසබ්බං 
සච්ඡිකතංයහොති, තස්සනසබ්යබනසබ්බංමානානුසයයොපහීයනොයහොති, 
න සබ්යබන සබ්බං භවරා ානුසයයො පහීයනො යහොති, න සබ්යබන සබ්බං
අවිජ්ජානුසයයො පහීයනො යහොති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානංපරික්ඛයාඅන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත [දිවසසන්තත්යත(සී.සයා.)ම.නි. 2.154] අයයොකපායල
හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා නිබ්බායයයය. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්සයනොචයමසියා, න
භවිස්සති න යම භවිස්සති, යදත්ථි යං භූතං තං පජහාමී’ති උයපක්ඛං
පටිලභති.යසොභයව නරජ්ජති, සම්භයවනරජ්ජති, අත්ථුත්තරිපදංසන්තං 
සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.තඤ්චඛ්වස්සපදංනසබ්යබන සබ්බං සච්ඡිකතං
යහොති, තස්සනසබ්යබනසබ්බංමානානුසයයොපහීයනොයහොති, නසබ්යබන
සබ්බං භවරා ානුසයයොපහීයනොයහොති, නසබ්යබනසබ්බංඅවිජ්ජානුසයයො
පහීයනොයහොති.යසොපඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා
අන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්සයනො
ච යමසියා, නභවිස්සතිනයමභවිස්සති, යදත්ථියංභූතංතංපජහාමී’ති
උයපක්ඛං පටිලභති.යසොභයවනරජ්ජති, සම්භයවනරජ්ජති, අත්ථුත්තරි
පදංසන්තං සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.තඤ්චඛ්වස්සපදංනසබ්යබනසබ්බං
සච්ඡිකතංයහොති, තස්සනසබ්යබනසබ්බංමානානුසයයොපහීයනොයහොති, 
න සබ්යබන සබ්බං භවරා ානුසයයො පහීයනො යහොති, න සබ්යබන සබ්බං
අවිජ්ජානුසයයො පහීයනො යහොති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානංපරික්ඛයාඅන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති.යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා
උප්පතිත්වා නිබ්බායයයය.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනො
යහොති – යනො චස්ස යනො ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං
ඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–යනොචස්සයනො
ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා 
උප්පතිත්වාඅනුපහච්චතලංනිබ්බායයයය.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
එවං පටිපන්යනො යහොති – යනො චස්ස යනො ච යම සියා…යප.… යසො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–යනොචස්සයනො
ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
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පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා
උප්පතිත්වා උපහච්ච තලංනිබ්බායයයය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
එවං පටිපන්යනො යහොති – යනො චස්ස යනො ච යම සියා…යප.… යසො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා උපහච්චපරිනිබ්බායී
යහොති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–යනොචස්සයනො
ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං
පරික්ඛයා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා
උප්පතිත්වාපරිත්යතතිණපුඤ්යජවා කට්ඨපුඤ්යජවානිපයතයය.සාතත්ථ
අග්ගිම්පිජයනයය, ධූමම්පිජයනයය, අග්ගිම්පිජයනත්වාධූමම්පිජයනත්වා
තයමව පරිත්තං තිණපුඤ්ජං වා කට්ඨපුඤ්ජං වා පරියාදියිත්වා අනාහාරා
නිබ්බායයයය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං පටිපන්යනො යහොති –
යනො චස්ස යනො ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානංපරික්ඛයාඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනො යහොති–යනොචස්සයනො
ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං 
පරික්ඛයා සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී යහොති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා
උප්පතිත්වා විපුයලතිණපුඤ්යජවාකට්ඨපුඤ්යජවානිපයතයය.සාතත්ථ 
අග්ගිම්පිජයනයය, ධූමම්පිජයනයය, අග්ගිම්පිජයනත්වාධූමම්පිජයනත්වා 
තයමව විපුලං තිණපුඤ්ජං වා කට්ඨපුඤ්ජං වා පරියාදියිත්වා අනාහාරා
නිබ්බායයයය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු එවං පටිපන්යනො යහොති –
යනො චස්ස යනො ච යම සියා…යප.… යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 
සංයයොජනානංපරික්ඛයාසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති–‘යනොචස්සයනො
ච යමසියා, නභවිස්සතිනයමභවිස්සති, යදත්ථියංභූතංතංපජහාමී’ති
උයපක්ඛං පටිලභති.යසොභයවනරජ්ජති, සම්භයවනරජ්ජති, අත්ථුත්තරි
පදංසන්තං සම්මපඤ්ඤායපස්සති.තඤ්චඛ්වස්සපදංනසබ්යබනසබ්බං
සච්ඡිකතංයහොති, තස්ස නසබ්යබනසබ්බංමානානුසයයොපහීයනොයහොති, 
න සබ්යබන සබ්බං භවරා ානුසයයො පහීයනො යහොති, න සබ්යබන සබ්බං
අවිජ්ජානුසයයො පහීයනො යහොති. යසො පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානං පරික්ඛයාඋද්ධංයසොයතොයහොතිඅකනිට්ඨ ාමී.යසයයථාපි, 
භික්ඛයව, දිවසංසන්තත්යත අයයොකපායල හඤ්ඤමායන පපටිකා
නිබ්බත්තිත්වා උප්පතිත්වා මහන්යත තිණපුඤ්යජ වා කට්ඨපුඤ්යජ වා
නිපයතයය. සා තත්ථ අග්ගිම්පි ජයනයය, ධූමම්පි ජයනයය, අග්ගිම්පි
ජයනත්වාධූමම්පිජයනත්වාතයමවමහන්තංතිණපුඤ්ජං වාකට්ඨපුඤ්ජං
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වාපරියාදියිත්වා ච්ඡම්පිදයහයය [ඩයහයය(අඤ්ඤත්ථ)], දායම්පිදයහයය, 
 ච්ඡම්පිදහිත්වා දායම්පිදහිත්වාහරිතන්තංවාපථන්තංවා [පන්ථන්තංවා
(සී.) සයාමයපොත්ථයකඉදංනදිස්සති] යසලන්තංවාඋදකන්තංවාරමණීයං
වා භූමිභා ං ආ ම්ම අනාහාරා නිබ්බායයයය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛුඑවංපටිපන්යනොයහොති– යනොචස්සයනොචයමසියා…යප.…යසො
පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානංසංයයොජනානංපරික්ඛයා උද්ධංයසොයතොයහොති
අකනිට්ඨ ාමී.ඉමායඛො, භික්ඛයව, සත්තපුරිස තියයො. 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ඛයව, අනුපාදාපරිනිබ්බානං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඑවං
පටිපන්යනො යහොති – ‘යනො චස්ස යනො ච යම සියා, න භවිස්සති න යම
භවිස්සති, යදත්ථියංභූතංතංපජහාමී’තිඋයපක්ඛංපටිලභති.යසොභයවන
රජ්ජති, සම්භයව න රජ්ජති, අත්ථුත්තරි පදං සන්තං සම්මප්පඤ්ඤාය
පස්සති. තඤ්ච ඛ්වස්ස පදං සබ්යබන සබ්බං සච්ඡිකතං යහොති, තස්ස
සබ්යබන සබ්බං මානානුසයයො පහීයනො යහොති, සබ්යබන සබ්බං
භවරා ානුසයයොපහීයනොයහොති, සබ්යබනසබ්බංඅවිජ්ජානුසයයො පහීයනො
යහොති.යසොආසවානංඛයා…යප.…සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉදං
වුච්චති, භික්ඛයව, අනුපාදාපරිනිබ්බානං. ඉමා යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
පුරිස තියයොඅනුපාදාච පරිනිබ්බාන’’න්ති.දුතියං. 

3. තිස්සබ්රහ්මාසුත්තං 

56. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාරාජ යහවිහරතිගිජ්ඣකූයෙ
පබ්බයත.අථයඛොද්යවයදවතාඅභික්කන්තාය රත්තියාඅභික්කන්තවණ්ණා
යකවලකප්පං ගිජ්ඣකූෙං ඔභායසත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං
ඨිතායඛොඑකායදවතාභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘එතා, භන්යත, භික්ඛුනියයො
විමුත්තා’’ති. අපරා යදවතා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘එතා, භන්යත, 
භික්ඛුනියයො අනුපාදියසසා සුවිමුත්තා’’ති. ඉදමයවොචුං තා යදවතා.
සමනුඤ්යඤො සත්ථා අයහොසි. අථ යඛො තා යදවතා ‘‘සමනුඤ්යඤො
සත්ථා’’ති භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
තත්යථවන්තරධායිංසු. 

අථයඛොභ වාතස්සාරත්තියාඅච්චයයනභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘ඉමං, 
භික්ඛයව, රත්තිංද්යවයදවතාඅභික්කන්තායරත්තියාඅභික්කන්තවණ්ණා 
යකවලකප්පං ගිජ්ඣකූෙං ඔභායසත්වා යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වාමං අභිවායදත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛො, 
භික්ඛයව, එකා යදවතා මං එතදයවොච – ‘එතා, භන්යත, භික්ඛුනියයො
විමුත්තා’ති. අපරා යදවතා මං එතදයවොච – ‘එතා, භන්යත, භික්ඛුනියයො
අනුපාදියසසාසුවිමුත්තා’ති. ඉදමයවොචුං, භික්ඛයව, තායදවතා.ඉදංවත්වා
මංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වා තත්යථවන්තරධායිංසූ’’ති. 
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යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො
අවිදූයර නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස
එතදයහොසි – ‘‘කතයමසානං යඛො යදවානං එවං ඤාණං යහොති –
‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයස වා 
අනුපාදියසයසො’’’ති? යතන යඛො පන සමයයන තිස්යසො නාම භික්ඛු
අධුනාකාලඞ්කයතොඅඤ්ඤතරං බ්රහ්මයලොකංඋපපන්යනොයහොති.තත්රාපිනං
එවංජානන්ති–‘‘තිස්යසොබ්රහ්මා මහිද්ධියකොමහානුභායවො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො – යසයයථාපි නාම බලවා
පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, 
එවයමවං – ගිජ්ඣකූයෙ පබ්බයත අන්තරහියතො තස්මිං බ්රහ්මයලොයක
පාතුරයහොසි.අද්දසායඛොතිස්යසොබ්රහ්මා ආයස්මන්තංමහායමොග් ල්ලානං
දූරයතොව ආ ච්ඡන්තං.දිස්වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච–
‘‘එහියඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන; ස්වා තං, මාරිසයමොග් ල්ලාන!චිරස්සං
යඛො, මාරිසයමොග් ල්ලාන, ඉමං පරියායමකාසි, යදිදංඉධා මනාය.නිසීද, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, ඉදමාසනං පඤ්ඤත්ත’’න්ති. නිසීදි යඛො ආයස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො පඤ්ඤත්යත ආසයන. තිස්යසොපි යඛො බ්රහ්මා
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි.
එකමන්තංනිසින්නංයඛොතිස්සංබ්රහ්මානංආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො 
එතදයවොච – ‘‘කතයමසානං යඛො, තිස්ස, යදවානං එවං ඤාණං යහොති – 
‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයස වා
අනුපාදියසයසො’’’ති? ‘‘බ්රහ්මකායිකානං යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, 
යදවානං එවං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, 
අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති. 

‘‘සබ්යබසඤ්යඤවයඛො, තිස්ස, බ්රහ්මකායිකානංයදවානංඑවංඤාණං 
යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයස වා
අනුපාදියසයසො’’’ති? ‘‘න යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, සබ්යබසං
බ්රහ්මකායිකානං යදවානං එවං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා
සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති. 

‘‘යය යඛො යත, මාරිස යමොග් ල්ලාන, බ්රහ්මකායිකා යදවා බ්රහ්යමන 
ආයුනාසන්තුට්ඨාබ්රහ්යමනවණ්යණනබ්රහ්යමනසුයඛනබ්රහ්යමනයයසන
බ්රහ්යමන ආධිපයතයයයන සන්තුට්ඨා, යත උත්තරි නිස්සරණං යථාභූතං
නප්පජානන්ති. යතසං න එවං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා
සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයස වා අනුපාදියසයසො’ති. යය ච යඛො යත, 
මාරිස යමොග් ල්ලාන, බ්රහ්මකායිකා යදවා බ්රහ්යමන ආයුනා අසන්තුට්ඨා, 
බ්රහ්යමන වණ්යණන බ්රහ්යමන සුයඛන බ්රහ්යමන යයසන බ්රහ්යමන
ආධිපයතයයයන අසන්තුට්ඨා, යත ච උත්තරි නිස්සරණං යථාභූතං 
පජානන්ති. යතසං එවං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා
සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයසවා අනුපාදියසයසො’’’ති. 
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‘‘ඉධ, මාරිස යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු උභයතොභා විමුත්යතො යහොති.
තයමනං යත යදවා එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො ආයස්මා
උභයතොභා විමුත්යතො. යාවස්ස කායයො ඨස්සති තාව නං දක්ඛන්ති
යදවමනුස්සා.කායස්සයභදානනංදක්ඛන්ති යදවමනුස්සා’ති.එවම්පියඛො, 
මාරිසයමොග් ල්ලාන, යතසංයදවානංඤාණංයහොති – ‘සඋපාදියසයසවා
සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, මාරිස යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු පඤ්ඤාවිමුත්යතො යහොති. 
තයමනංයතයදවාඑවංජානන්ති – ‘අයංයඛොආයස්මා පඤ්ඤාවිමුත්යතො.
යාවස්සකායයොඨස්සතිතාවනංදක්ඛන්තියදවමනුස්සා.කායස්ස යභදාන
නං දක්ඛන්ති යදවමනුස්සා’ති. එවම්පි යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, යතසං
යදවානං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, 
අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති. 

‘‘ඉධ පන, මාරිස යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු කායසක්ඛී යහොති. තයමනං 
යදවා එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො ආයස්මා කායසක්ඛී. අප්යපව නාම
අයමායස්මා අනුයලොමිකානියසනාසනානිපටියසවමායනොකලයාණමිත්යත
භජමායනො ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’ති. එවම්පි යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, යතසං
යදවානං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, 
අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති. 

‘‘ඉධපන, මාරිසයමොග් ල්ලාන, භික්ඛුදිට්ඨිප්පත්යතො යහොති…යප.…
සද්ධාවිමුත්යතො යහොති…යප.… ධම්මානුසාරී යහොති. තයමනං යත යදවා
එවං ජානන්ති – ‘අයං යඛො ආයස්මා ධම්මානුසාරී. අප්යපව නාම 
අයමායස්මාඅනුයලොමිකානියසනාසනානිපටියසවමායනොකලයාණමිත්යත
භජමායනො ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා
සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජ විහයරයයා’ති. එවම්පි යඛො, මාරිස යමොග් ල්ලාන, යතසං
යදවානං ඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා සඋපාදියසයසොති, 
අනුපාදියසයසවා අනුපාදියසයසො’’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො තිස්සස්ස බ්රහ්මුයනො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා – යසයයථාපිනාමබලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං
වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමවං –
බ්රහ්මයලොයක අන්තරහියතො ගිජ්ඣකූයෙ පබ්බයත පාතුරයහොසි. අථ යඛො
ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
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නිසින්යනො යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො යාවතයකො අයහොසි
තිස්යසන බ්රහ්මුනාසද්ධිංකථාසල්ලායපොතංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘න හි පන යත, යමොග් ල්ලාන, තිස්යසො බ්රහ්මා සත්තමං
අනිමිත්තවිහාරිං පුග් ලං යදයසති’’. ‘‘එතස්ස, භ වා, කායලො; එතස්ස, 
සු ත, කායලො! යං භ වා සත්තමං අනිමිත්තවිහාරිං පුග් ලං යදයසයය.
භ වයතො සුත්වා භික්ඛූ ධායරස්සන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, යමොග් ල්ලාන, 
සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො
ආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොභ වයතො පච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛුසබ්බනිමිත්තානංඅමනසිකාරා අනිමිත්තං
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති. තයමනං යත යදවා එවං ජානන්ති –
‘අයං යඛො ආයස්මා සබ්බනිමිත්තානං අමනසිකාරා අනිමිත්තං
යචයතොසමාධිං උපසම්පජ්ජ විහරති. අප්යපව නාම අයමායස්මා
අනුයලොමිකානි යසනාසනානි පටියසවමායනො කලයාණමිත්යත භජමායනො 
ඉන්ද්රියානි සමන්නානයමායනො – යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව 
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං
දිට්යඨව ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජවිහයරයයා’ති. එවං
යඛො, යමොග් ල්ලාන, යතසං යදවානංඤාණං යහොති – ‘සඋපාදියසයස වා
සඋපාදියසයසොති, අනුපාදියසයසවාඅනුපාදියසයසො’’’ති.තතියං. 

4. සීහයසනාපතිසුත්තං 

57. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරතිමහාවයන 
කූො ාරසාලායං. අථ යඛො සීයහො යසනාපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොසීයහොයසනාපතිභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘සක්කානුයඛො, 
භන්යත, සන්දිට්ඨිකංදානඵලංපඤ්ඤායපතු’’න්ති? 

‘‘යතනහි, සීහ, තඤ්යඤයවත්ථපටිපුච්ඡිස්සාමි, යථායතඛයමයය තථා
නංබයාකයරයයාසි.තංකිංමඤ්ඤසි, සීහ, ඉධද්යවපුරිසා–එයකොපුරියසො 
අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, එයකො පුරියසො සද්යධො දානපති 
අනුප්පදානරයතො. තං කිං මඤ්ඤසි, සීහ, කං නු යඛො [කිං නු යඛො (ක.)] 
අරහන්යතො පඨමං අනුකම්පන්තා අනුකම්යපයයං – ‘යයො වා යසො පුරියසො
අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, යයො වා යසො පුරියසො සද්යධො 
දානපතිඅනුප්පදානරයතො’’’ති? 

‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසොඅස්සද්යධොමච්ඡරී කදරියයොපරිභාසයකො, 
කින්තං [කින්ති (ක.)] අරහන්යතොපඨමං අනුකම්පන්තාඅනුකම්පිස්සන්ති!
යයො ච යඛො යසො, භන්යත, පුරියසො සද්යධො දානපති අනුප්පදානරයතො
තංයයවඅරහන්යතොපඨමංඅනුකම්පන්තාඅනුකම්යපයයං’’. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, සීහ, කංනුයඛො අරහන්යතො පඨමංඋපසඞ්කමන්තා
උපසඞ්කයමයයං – ‘යයො වා යසො පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො 
පරිභාසයකො, යයොවායසොපුරියසො සද්යධො දානපතිඅනුප්පදානරයතො’’’ති? 
‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, 
කින්තංඅරහන්යතො පඨමංඋපසඞ්කමන්තාඋපසඞ්කමිස්සන්ති!යයොචයඛො
යසො, භන්යත, පුරියසො සද්යධො දානපති අනුප්පදානරයතො තංයයව
අරහන්යතොපඨමංඋපසඞ්කමන්තාඋපසඞ්කයමයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, සීහ, කස්ස නු යඛො අරහන්යතො පඨමං 
පටිග් ණ්හන්තා පටිග් ණ්යහයයං – ‘යයො වා යසො පුරියසො අස්සද්යධො
මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, යයො වා යසො පුරියසො සද්යධො දානපති
අනුප්පදානරයතො’’’ති? ‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී
කදරියයො පරිභාසයකො, කින්තං තස්ස අරහන්යතො පඨමං පටිග් ණ්හන්තා
පටිග් ණ්හිස්සන්ති! යයො ච යඛො යසො, භන්යත, පුරියසො සද්යධො දානපති 
අනුප්පදානරයතො තස්යසව අරහන්යතො පඨමං පටිග් ණ්හන්තා
පටිග් ණ්යහයයං’’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, සීහ, කස්ස නු යඛො අරහන්යතො පඨමං ධම්මං 
යදයසන්තායදයසයයං–‘යයොවායසොපුරියසොඅස්සද්යධොමච්ඡරීකදරියයො
පරිභාසයකො, යයො වායසොපුරියසොසද්යධො දානපතිඅනුප්පදානරයතො’’’ති? 
‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, 
කින්තංතස්සඅරහන්යතොපඨමංධම්මංයදයසන්තා යදයසස්සන්ති!යයොච
යඛො යසො, භන්යත, පුරියසො සද්යධො දානපති අනුප්පදානරයතො තස්යසව 
අරහන්යතොපඨමංධම්මංයදයසන්තායදයසයයං’’. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, සීහ, කස්ස නු යඛො කලයායණො කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග් ච්යඡයය – ‘යයො වා යසො පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො
පරිභාසයකො, යයොවායසොපුරියසොසද්යධො දානපතිඅනුප්පදානරයතො’’’ති? 
‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, 
කින්තං තස්ස කලයායණො කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡිස්සති! යයො ච යඛො
යසො, භන්යත, පුරියසො සද්යධො දානපති අනුප්පදානරයතො තස්යසව
කලයායණොකිත්තිසද්යදොඅබ්භුග් ච්යඡයය’’. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤසි, සීහ, යකොනුයඛොයංයයදව පරිසංඋපසඞ්කයමයය, 
යදි ඛත්තියපරිසං යදි බ්රාහ්මණපරිසං යදි  හපතිපරිසං යදි සමණපරිසං
විසාරයදො උපසඞ්කයමයයඅමඞ්කුභූයතො–‘යයොවායසො පුරියසොඅස්සද්යධො
මච්ඡරී කදරියයො පරිභාසයකො, යයො වා යසො පුරියසො සද්යධො දානපති 
අනුප්පදානරයතො’’’ති? ‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී
කදරියයො පරිභාසයකො, කිං යසො යංයයදව පරිසං උපසඞ්කමිස්සති, යදි
ඛත්තියපරිසංයදිබ්රාහ්මණපරිසංයදි  හපතිපරිසංයදිසමණපරිසංවිසාරයදො
උපසඞ්කමිස්සතිඅමඞ්කුභූයතො!යයොචයඛොයසො, භන්යත, පුරියසොසද්යධො
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දානපති අනුප්පදානරයතො යසො යංයයදව පරිසං උපසඞ්කයමයය, යදි 
ඛත්තියපරිසංයදිබ්රාහ්මණපරිසංයදි හපතිපරිසංයදිසමණපරිසංවිසාරයදො 
උපසඞ්කයමයයඅමඞ්කුභූයතො’’. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, සීහ, යකොනුයඛොකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිං 
සග් ං යලොකං උපපජ්යජයය – ‘යයො වා යසො පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී
කදරියයො පරිභාසයකො, යයො වා යසො පුරියසො සද්යධො දානපති
අනුප්පදානරයතො’’’ති? ‘‘යයො යසො, භන්යත, පුරියසො අස්සද්යධො මච්ඡරී
කදරියයො පරිභාසයකො, කිංයසොකායස්ස යභදා පරංමරණා සු තිංසග් ං
යලොකංඋපපජ්ජිස්සති!යයොචයඛොයසො, භන්යත, පුරියසොසද්යධොදානපති 
අනුප්පදානරයතො යසො කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්යජයය’’. 

‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතා සන්දිට්ඨිකානි දානඵලානි අක්ඛාතානි, 
නාහං එත්ථ භ වයතො සද්ධාය  ච්ඡාමි. අහම්පි එතානි ජානාමි. අහං, 
භන්යත, දායයකො දානපති, මං අරහන්යතො පඨමං අනුකම්පන්තා
අනුකම්පන්ති. අහං, භන්යත, දායයකො දානපති, මං අරහන්යතො පඨමං
උපසඞ්කමන්තා උපසඞ්කමන්ති. අහං, භන්යත, දායයකො දානපති, මය්හං 
අරහන්යතො පඨමං පටිග් ණ්හන්තා පටිග් ණ්හන්ති. අහං, භන්යත, 
දායයකො දානපති, මය්හංඅරහන්යතොපඨමංධම්මංයදයසන්තායදයසන්ති.
අහං, භන්යත, දායයකො දානපති, මය්හං කලයායණො කිත්තිසද්යදො
අබ්භුග් යතො – ‘සීයහො යසනාපති දායයකො කාරයකො සඞ්ඝුපට්ඨායකො’ති. 
අහං, භන්යත, දායයකො දානපති යංයයදව පරිසං උපසඞ්කමාමි, යදි
ඛත්තියපරිසං…යප.… යදි සමණපරිසං විසාරයදො උපසඞ්කමාමි 
අමඞ්කුභූයතො. යානිමානි, භන්යත, භ වතා සන්දිට්ඨිකානි දානඵලානි
අක්ඛාතානි, නාහං එත්ථභ වයතොසද්ධාය ච්ඡාමි.අහම්පිඑතානිජානාමි.
යඤ්චයඛොමං, භන්යත, භ වා එවමාහ–‘දායයකො, සීහ, දානපතිකායස්ස
යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජතී’ති. එතාහංනජානාමි, 
එත්ථචපනාහං, භ වයතොසද්ධාය  ච්ඡාමී’’ති.‘‘එවයමතං, සීහ; එවයමතං, 
සීහ! දායයකො, සීහ, දානපති කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
යලොකංඋපපජ්ජතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. අරක්යඛයයසුත්තං 

58. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, තථා තස්ස අරක්යඛයයානි, තීහි ච
අනුපවජ්යජො. කතමානි චත්තාරි තථා තස්ස අරක්යඛයයානි? 
පරිසුද්ධකායසමාචායරො, භික්ඛයව, තථා යතො; නත්ථි තථා තස්ස
කායදුච්චරිතංයංතථා යතො රක්යඛයය– ‘මායමඉදංපයරොඅඤ්ඤාසී’ති.
පරිසුද්ධවචීසමාචායරො, භික්ඛයව, තථා යතො; නත්ථි තථා තස්ස
වචීදුච්චරිතං යං තථා යතො රක්යඛයය – ‘මා යම ඉදං පයරො අඤ්ඤාසී’ති.
පරිසුද්ධමයනොසමාචායරො, භික්ඛයව, තථා යතො; නත්ථි තථා තස්ස 
මයනොදුච්චරිතංයංතථා යතොරක්යඛයය–‘මායමඉදංපයරොඅඤ්ඤාසී’ති.
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පරිසුද්ධාජීයවො, භික්ඛයව, තථා යතො; නත්ථිතථා තස්සමිච්ඡාආජීයවොයං
තථා යතො රක්යඛයය – ‘මා යම ඉදං පයරො අඤ්ඤාසී’ති. ඉමානි චත්තාරි
තථා තස්සඅරක්යඛයයානි. 

‘‘කතයමහි තීහි අනුපවජ්යජො? ස්වාක්ඛාතධම්යමො, භික්ඛයව, 
තථා යතො.තත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා යදයවො වා මායරො වා
බ්රහ්මාවායකොචිවායලොකස්මිංසහධම්යමනපටියචොයදස්සති–‘ඉතිපිත්වං
න ස්වාක්ඛාතධම්යමො’ති. නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි.
එතමහං [එතංපහං (සී. සයා.)], භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො
යඛමප්පත්යතොඅභයප්පත්යතොයවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘සුපඤ්ඤත්තා යඛො පන යම, භික්ඛයව, සාවකානං නිබ්බාන ාමිනී 
පටිපදා. යථාපටිපන්නා මම සාවකා ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරන්ති.තත්රවතමංසමයණොවාබ්රාහ්මයණොවා
යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං සහධම්යමන
පටියචොයදස්සති – ‘ඉතිපි යතන සුපඤ්ඤත්තා සාවකානං නිබ්බාන ාමිනී
පටිපදා. යථාපටිපන්නා තව සාවකා ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති. නිමිත්තයමතං, භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි. 
එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො 
අභයප්පත්යතොයවසාරජ්ජප්පත්යතොවිහරාමි. 

‘‘අයනකසතා යඛො පන යම, භික්ඛයව, සාවකපරිසා ආසවානං
ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරන්ති.තත්රවතමංසමයණොවා
බ්රාහ්මයණො වා යදයවො වා මායරො වා බ්රහ්මා වා යකොචි වා යලොකස්මිං
සහධම්යමන පටියචොයදස්සති – ‘ඉතිපි යත න අයනකසතා සාවකපරිසා
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්තී’ති. නිමිත්තයමතං, 
භික්ඛයව, න සමනුපස්සාමි. එතමහං, භික්ඛයව, නිමිත්තං 
අසමනුපස්සන්යතො යඛමප්පත්යතො අභයප්පත්යතො යවසාරජ්ජප්පත්යතො 
විහරාමි.ඉයමහිතීහිඅනුපවජ්යජො. 

‘‘ඉමානියඛො, භික්ඛයව, චත්තාරිතථා තස්සඅරක්යඛයයානි, ඉයමහි ච
තීහිඅනුපවජ්යජො’’ති.පඤ්චමං. 

6. කිමිලසුත්තං 

59. එවං යමසුතං – එකංසමයං භ වාකිමිලායං විහරතිනිචුලවයන 
[යවළුවයන (සී. සයා. කං. පී.) අ. නි. 5.202; 7.40]. අථ යඛො ආයස්මා
කිමියලො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
කිමියලො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු යඛො, භන්යත, යහතු යකො
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පච්චයයො යයන තථා යත පරිනිබ්බුයත සද්ධම්යමො න චිරට්ඨිතියකො
යහොතී’’ති? 

‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත පරිනිබ්බුයත භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා
උපාසිකායයො සත්ථරි අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, ධම්යම අ ාරවා
විහරන්ති අප්පතිස්සා, සඞ්යඝ අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සික්ඛාය 
අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, සමාධිස්මිං අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, 
අප්පමායද අ ාරවා විහරන්ති අප්පතිස්සා, පටිසන්ථායර අ ාරවා විහරන්ති 
අප්පතිස්සා. අයං යඛො, කිමිල, යහතු අයං පච්චයයො යයන තථා යත
පරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමො නචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති. 

‘‘යකො පන, භන්යත, යහතුයකොපච්චයයොයයන තථා යතපරිනිබ්බුයත
සද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති? ‘‘ඉධ, කිමිල, තථා යත පරිනිබ්බුයත
භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො සත්ථරි ස ාරවා විහරන්ති 
සප්පතිස්සා, ධම්යම ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සඞ්යඝ ස ාරවා
විහරන්ති සප්පතිස්සා, සික්ඛාය ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, සමාධිස්මිං
ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, අප්පමායද ස ාරවා විහරන්ති සප්පතිස්සා, 
පටිසන්ථායර ස ාරවා විහරන්තිසප්පතිස්සා. අයංයඛො, කිමිල, යහතුඅයං
පච්චයයොයයනතථා යත පරිනිබ්බුයතසද්ධම්යමොචිරට්ඨිතියකොයහොතී’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. සත්තධම්මසුත්තං 

60. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු නචිරස්යසව
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහයරයය. කතයමහි
සත්තහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො යහොති, සීලවා යහොති, බහුස්සුයතො
යහොති, පටිසල්ලීයනොයහොති, ආරද්ධවීරියයොයහොති, සතිමා යහොති, පඤ්ඤවා
යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
නචිරස්යසව ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහයරයයා’’ති.සත්තමං. 

8. පචලායමානසුත්තං 

61. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාභග්ය සුවිහරතිසුසුමාරගියර 
යභසකළාවයන මි දායය. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
මහායමොග් ල්ලායනො ම යධසු කල්ලවාළපුත්ත ායම 
[කල්ලවාලමුත්ත ායම (සයා.)] පචලායමායනො නිසින්යනො යහොති. අද්දසා
යඛො භ වා දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන
ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං ම යධසු කල්ලවාළපුත්ත ායම
පචලායමානංනිසින්නං.දිස්වා–යසයයථාපිනාමබලවාපුරියසො සමිඤ්ජිතං
වාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවාබාහංසමිඤ්යජයය, එවයමවං–භග්ය සු 
සුසුමාරගියර යභසකළාවයන මි දායය අන්තරහියතො ම යධසු
කල්ලවාළපුත්ත ායම ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස සම්මුයඛ
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පාතුරයහොසි. නිසීදි භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භ වා
ආයස්මන්තංමහායමොග් ල්ලානංඑතදයවොච– 

‘‘පචලායසි යනො ත්වං, යමොග් ල්ලාන, පචලායසි යනො ත්වං, 
යමොග් ල්ලානා’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’. ‘‘තස්මාතිහ, යමොග් ල්ලාන, 
යථාසඤ්ඤිස්ස යත විහරයතො තං මිද්ධං ඔක්කමති, තං සඤ්ඤං මා
මනසාකාසි [මා මනසිකාසි (සී.), මනසි කයරයයාසි (සයා.), මනසාකාසි 
(ක.)], තං සඤ්ඤංමාබහුලමකාසි [තං සඤ්ඤංබහුලංකයරයයාසි(සයා.), 
තංසඤ්ඤංබහුලමකාසි(ක.)]. ඨානංයඛො පයනතං, යමොග් ල්ලාන, විජ්ජති
යංයතඑවංවිහරයතොතංමිද්ධංපහීයයථ’’. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, යථාසුතංයථාපරියත්තංධම්මංයචතසාඅනුවිතක්යකයයාසි 
අනුවිචායරයයාසි, මනසා අනුයපක්යඛයයාසි.ඨානංයඛොපයනතං විජ්ජතියං
යතඑවංවිහරයතොතංමිද්ධංපහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, යථාසුතං යථාපරියත්තං ධම්මං විත්ථායරන සජ්ඣායං
කයරයයාසි. ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජතියං යත එවං විහරයතොතං මිද්ධං
පහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, උයභො කණ්ණයසොතානි ආවිඤ්යඡයයාසි [ආවිඤ්යජයයාසි 
(සී.සයා.)], පාණිනා ත්තානිඅනුමජ්යජයයාසි.ඨානංයඛොපයනතංවිජ්ජති 
යංයතඑවංවිහරයතොතංමිද්ධංපහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, උට්ඨායාසනාඋදයකනඅක්ඛීනිඅනුමජ්ජිත්වා [පනිඤ්ජිත්වා
(ක.)] දිසා අනුවියලොයකයයාසි, නක්ඛත්තානි තාරකරූපානි
උල්යලොයකයයාසි. ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජතියං යත එවං විහරයතොතං
මිද්ධංපහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, ආයලොකසඤ්ඤං මනසි කයරයයාසි, දිවාසඤ්ඤං
අධිට්ඨයහයයාසි–යථාදිවා තථාරත්තිංයථාරත්තිංතථාදිවා.ඉතිවිවයෙන 
[විවට්යෙන (සයා.), මිද්ධවි යතන (ක.)] යචතසා අපරියයොනද්යධන
සප්පභාසං චිත්තං භායවයයාසි. ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති යං යත එවං
විහරයතොතංමිද්ධංපහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, පච්ඡාපුයරසඤ්ඤී [පච්ඡාපුයර තථාසඤ්ඤී (කත්ථචි)] 
චඞ්කමං අධිට්ඨයහයයාසි අන්යතො යතහි ඉන්ද්රියයහි අබහි යතන 
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මානයසන. ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති යං යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං
පහීයයථ. 

‘‘යනො යච යත එවං විහරයතො තං මිද්ධං පහීයයථ, තයතො ත්වං, 
යමොග් ල්ලාන, දක්ඛියණන පස්යසනසීහයසයයං කප්යපයයාසිපායදපාදං
අච්චාධායසයතොසම්පජායනොඋට්ඨානසඤ්ඤංමනසිකරිත්වා. පටිබුද්යධන
ච [පටිබුද්යධයනව (සයා.)] යත, යමොග් ල්ලාන, ඛිප්පඤ්යඤව
පච්චුට්ඨාතබ්බං – ‘න යසයයසුඛං න පස්සසුඛං න මිද්ධසුඛං අනුයුත්යතො
විහරිස්සාමී’ති.එවඤ්හියත, යමොග් ල්ලාන, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘තස්මාතිහ, යමොග් ල්ලාන, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න උච්චායසොණ්ඩං
පග් යහත්වා කුලානි උපසඞ්කමිස්සාමී’ති. එවඤ්හි යත, යමොග් ල්ලාන, 
සික්ඛිතබ්බං. සයච, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු උච්චායසොණ්ඩං පග් යහත්වා
කුලානි උපසඞ්කමති, සන්තිහි, යමොග් ල්ලාන, කුයලසුකිච්චකරණීයානි.
යයහි මනුස්සා ආ තං භික්ඛුං න මනසි කයරොන්ති, තත්ර භික්ඛුස්ස එවං
යහොති – ‘යකොසු නාම ඉදානි මං ඉමස්මිං කුයල පරිභින්දි, විරත්තරූපා
දානියම මයි මනුස්සා’ති. ඉතිස්ස අලායභන මඞ්කුභායවො, මඞ්කුභූතස්ස
උද්ධච්චං, උද්ධතස්සඅසංවයරො, අසංවුතස්සආරාචිත්තං සමාධිම්හා. 

‘‘තස්මාතිහ, යමොග් ල්ලාන, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න විග් ාහිකකථං
කයථස්සාමී’ති. එවඤ්හි යත, යමොග් ල්ලාන, සික්ඛිතබ්බං. විග් ාහිකාය, 
යමොග් ල්ලාන, කථායසති කථාබාහුල්ලං පාටිකඞ්ඛං, කථාබාහුල්යලසති
උද්ධච්චං, උද්ධතස්සඅසංවයරො, අසංවුතස්සආරා චිත්තංසමාධිම්හා [නාහං
යමොග් ලානසබ්යබයහවසමග් ංවණ්ණයාමි  හට්යඨහි.පබ්බජියතහියඛො
අහං යමොග් ල්ලාන සමග් ං වණ්ණයාමි (ක.)]. නාහං, යමොග් ල්ලාන, 
සබ්යබයහවසංසග් ංවණ්ණයාමි.නපනාහං, යමොග් ල්ලාන, සබ්යබයහව
සංසග් ං න වණ්ණයාමි. ස හට්ඨපබ්බජියතහි යඛො අහං, යමොග් ල්ලාන, 
සංසග් ං න වණ්ණයාමි [නාහං යමොග් ල්ලාන සබ්යබයහව සමග් ං
වණ්ණයාමි  හට්යඨහි, පබ්බජියතහි යඛො අහං යමොග් ල්ලාන සමග් ං
වණ්ණයාමි (ක.)]. යානි ච යඛො තානි යසනාසනානි අප්පසද්දානි
අප්පනිග්යඝොසානි විජනවාතානි මනුස්සරාහස්යසයයකානි 
[මනුස්සරාහයසයයකානි (සී. සයා.)] පටිසල්ලානසාරුප්පානි තථාරූයපහි 
යසනාසයනහි සංසග් ං [සමග් ං(ක.)] වණ්ණයාමී’’ති. 

එවං වුත්යත ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘කිත්තාවතානුයඛො, භන්යත, භික්ඛුසංඛිත්යතනතණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්යතො
යහොති අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී
අච්චන්තපරියයොසායනො යසට්යඨොයදවමනුස්සාන’’න්ති? 

‘‘ඉධ, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛුයනොසුතංයහොති – ‘සබ්යබධම්මානාලං 
අභිනියවසායා’ති; එවඤ්යචතං, යමොග් ල්ලාන, භික්ඛුයනො සුතං යහොති –
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පටුන 

‘සබ්යබ ධම්මා නාලං අභිනියවසායා’ති. යසො සබ්බං ධම්මං අභිජානාති, 
සබ්බංධම්මංඅභිඤ්ඤායසබ්බං ධම්මංපරිජානාති.සබ්බංධම්මංපරිඤ්ඤාය 
යංකිඤ්චි යවදනං යවදියතිසුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා. යසො තාසු
යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී විහරති, විරා ානුපස්සී විහරති, නියරොධානුපස්සී
විහරති, පටිනිස්සග් ානුපස්සී විහරති. යසො තාසු යවදනාසු අනිච්චානුපස්සී
විහරන්යතො විරා ානුපස්සී විහරන්යතො නියරොධානුපස්සී විහරන්යතො
පටිනිස්සග් ානුපස්සීවිහරන්යතොනකිඤ්චි [නචකිඤ්චි (සී.සයා.ක.)ම.
නි. 1.390 පස්සිතබ්බං] යලොයක උපාදියති, අනුපාදියං න පරිතස්සති, 
අපරිතස්සං පච්චත්තංයයව පරිනිබ්බායති. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතං කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’ති පජානාති. එත්තාවතා යඛො, 
යමොග් ල්ලාන, භික්ඛු සංඛිත්යතන තණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්යතො යහොති
අච්චන්තනිට්යඨො අච්චන්තයයො ක්යඛමී අච්චන්තබ්රහ්මචාරී
අච්චන්තපරියයොසායනොයසට්යඨො යදවමනුස්සාන’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. යමත්තසුත්තං 

62. [ඉතිවු. 22 ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘මා, භික්ඛයව, පුඤ්ඤානං භායිත්ථ.
සුඛස්යසතං, භික්ඛයව, අධිවචනංයදිදං පුඤ්ඤානි [යදිදං පුඤ්ඤන්ති (සී.), 
යදිදංපුඤ්ඤානි(ක.)]. අභිජානාමියඛොපනාහං [භික්ඛයවී ඝරත්තංඉට්ඨං
(සයා.), භික්ඛයව ී ඝරත්තං පුඤ්ඤානං ඉට්ඨං (?)], භික්ඛයව, ී ඝරත්තං
කතානං පුඤ්ඤානං ී ඝරත්තං ඉට්ඨං [භික්ඛයව ී ඝරත්තං ඉට්ඨං (සයා.), 
භික්ඛයව ී ඝරත්තං පුඤ්ඤානං ඉට්ඨං (?)] කන්තං මනාපං විපාකං
පච්චනුභූතං. සත්ත වස්සානි යමත්තං චිත්තං භායවසිං. සත්ත වස්සානි
යමත්තං චිත්තං භායවත්වා සත්ත සංවට්ෙවිවට්ෙකප්යප නයිමං යලොකං
පුනා මාසිං. සංවට්ෙමායන සුදාහං [සංවට්ෙමානස්සුදාහං (ක.)], භික්ඛයව, 
යලොයක ආභස්සරූපය ො යහොමි, විවට්ෙමායන යලොයක සුඤ්ඤං
බ්රහ්මවිමානංඋපපජ්ජාමි. 

‘‘තත්ර සුදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මා යහොමි මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො 
අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී. ඡත්තිංසක්ඛත්තුං යඛො පනාහං, භික්ඛයව, 
සක්යකො අයහොසිං යදවානමින්යදො; අයනකසතක්ඛත්තුං රාජා අයහොසිං
චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
ජනපදත්ථාවරියප්පත්යතො සත්තරතනසමන්නා යතො. තස්ස මය්හං, 
භික්ඛයව, ඉමානි සත්ත රතනානි අයහසුං, යසයයථිදං – චක්කරතනං, 
හත්ථිරතනං, අස්සරතනං, මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං,  හපතිරතනං, 
පරිණායකරතනයමව සත්තමං. පයරොසහස්සං යඛො පන යම, භික්ඛයව, 
පුත්තා අයහසුං සූරා වීරඞ් රූපා පරයසනප්පමද්දනා. යසො ඉමං පථවිං 
සා රපරියන්තංඅදණ්යඩනඅසත්යථනධම්යමනඅභිවිජියඅජ්ඣාවසි’’න්ති 
[අජ්ඣාවසන්ති(සයා.)අජ්ඣාවසති(සී.ක.)]. 

‘‘පස්සපුඤ්ඤානංවිපාකං, කුසලානංසුයඛසියනො [සුයඛසිනං(සී.)]; 
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යමත්තං චිත්තං විභායවත්වා, සත්ත වස්සානි භික්ඛයවො [භික්ඛයව
(ක.)]; 
සත්තසංවට්ෙවිවට්ෙකප්යප, නයිමං යලොකං පුනා මිං [පුනා මං
(සයා.)]. 

‘‘සංවට්ෙමායන යලොකම්හි, යහොමි ආභස්සරූපය ො; 
විවට්ෙමායනයලොකස්මිං, සුඤ්ඤබ්රහ්මූපය ොඅහුං. 

‘‘සත්තක්ඛත්තුංමහාබ්රහ්මා, වසවත්තීතදාඅහුං; 
ඡත්තිංසක්ඛත්තුංයදවින්යදො, යදවරජ්ජමකාරයිං. 

‘‘චක්කවත්තී අහුං රාජා, ජම්බුමණ්ඩස්ස [ජබ්මුී පස්ස (සී.), 
ජම්බුසණ්ඩස්ස(සයා.)] ඉස්සයරො; 
මුද්ධාවසිත්යතො [මුද්ධාභිසිත්යතො (ක.)] ඛත්තියයො, මනුස්සාධිපතී
අහුං. 

‘‘අදණ්යඩනඅසත්යථන, වියජයයපථවිංඉමං; 
අසාහයසනකම්යමන [ධම්යමන(සී. සයා.)], සයමනඅනුසාසිතං. 

‘‘ධම්යමනරජ්ජංකායරත්වා, අස්මිංපථවිමණ්ඩයල; 
මහද්ධයනමහායභොය , අඩ්ය අජායිහංකුයල. 

‘‘සබ්බකායමහි සම්පන්යන [සම්පුණ්යණ (ක.)], රතයනහි ච
සත්තහි; 
බුද්ධාසඞ් ාහකායලොයක, යතහිඑතංසුයදසිතං. 

‘‘එයසො යහතු මහන්තස්ස, පථයබයො යම න විපජ්ජති [එස යහතු
මහන්තස්ස, පුථයබයොයයනවුච්චති(සී.සයා.)]; 
පහූතවිත්තූපකරයණො, රාජායහොති [යහොමි(සී. සයා.)] පතාපවා. 

‘‘ඉද්ධිමා යසවා යහොති [යහොමි (සී. සයා.)], ජම්බුමණ්ඩස්ස 
[ජම්බුසණ්ඩස්ස(සී. සයා.)] ඉස්සයරො; 
යකොසුත්වානප්පසීයදයය, අපිකණ්හාභිජාතියයො. 

‘‘තස්මා හි අත්තකායමන [අත්ථකායමන (සයා. ක.)], 
මහත්තමභිකඞ්ඛතා; 
සද්ධම්යමො රුකාතබ්යබො, සරංබුද්ධානසාසන’’න්ති.නවමං; 

10. භරියාසුත්තං 

63. අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
යයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. යතන යඛො පන සමයයන
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අනාථපිණ්ඩිකස්ස  හපතිස්ස නියවසයන මනුස්සා උච්චාසද්දා මහාසද්දා
යහොන්ති. අථ යඛො අනාථපිණ්ඩියකො  හපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛොඅනාථපිණ්ඩිකං හපතිංභ වා එතදයවොච– 

‘‘කිං නු යත,  හපති, නියවසයන මනුස්සා උච්චාසද්දා මහාසද්දා
යකවට්ොමඤ්යඤමච්ඡවියලොයප’’ති? ‘‘අයං, භන්යත, සුජාතා ඝරසුණ්හා
අඩ් කුලාආනීතා.සායනවසස්සුංආදියති, නසසුරංආදියති, නසාමිකං 
ආදියති, භ වන්තම්පි න සක්කයරොති න  රුං කයරොති න මායනති න
පූයජතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා සුජාතං ඝරසුණ්හං ආමන්යතසි – ‘‘එහි, සුජායත’’ති! 
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො සුජාතා ඝරසුණ්හා භ වයතො පටිස්සුත්වා යයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො සුජාතංඝරසුණ්හංභ වාඑතදයවොච – 

‘‘සත්ත යඛො ඉමා, සුජායත, පුරිසස්ස භරියායයො. කතමා සත්ත? 
වධකසමා, යචොරීසමා, අයයසමා, මාතාසමා, භගිනීසමා, සඛීසමා, දාසීසමා.
ඉමායඛො, සුජායත, සත්ත පුරිසස්සභරියායයො.තාසංත්වංකතමා’’ති? ‘‘න
යඛොඅහං [නාහං (සයා.)], භන්යත, ඉමස්සභ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්ස
විත්ථායරනඅත්ථං ආජානාමි.සාධුයම, භන්යත, භ වාතථාධම්මංයදයසතු
යථාහං ඉමස්ස භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස විත්ථායරන අත්ථං
ජායනයය’’න්ති. ‘‘යතන හි, සුජායත, සුණාහි, සාධුකං මනසි කයරොහි; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො සුජාතා ඝරසුණ්හා භ වයතො 
පච්චස්යසොසි.භ වාඑතදයවොච– 

‘‘පදුට්ඨචිත්තා අහිතානුකම්පිනී, 
අඤ්යඤසුරත්තාඅතිමඤ්ඤයතපතිං; 
ධයනනකීතස්සවධායඋස්සුකා, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
‘වධාචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘යංඉත්ථියාවින්දතිසාමියකොධනං, 
සිප්පංවණිජ්ජඤ්චකසිංඅධිට්ඨහං; 
අප්පම්පිතස්සඅපහාතුමිච්ඡති, 
යා එවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
‘යචොරීචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘අකම්මකාමා අලසාමහග්ඝසා, 
ඵරුසාචචණ්ඩීදුරුත්තවාදිනී; 
උට්ඨායකානංඅභිභුයයවත්තති, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
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‘අයයාචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘යා සබ්බදායහොතිහිතානුකම්පිනී, 
මාතාවපුත්තංඅනුරක්ඛයතපතිං; 
තයතොධනංසම්භතමස්සරක්ඛති, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
‘මාතාචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘යථාපි යජට්ඨා භගිනී කනිට්ඨකා [කණිට්ඨා (සී.), කනිට්ඨා
(සයා.)], 
ස ාරවායහොතිසකම්හිසාමියක; 
හිරීමනා භත්තුවසානුවත්තිනී, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා;‘භගිනීචභරියා’තිචසා පවුච්චති. 

‘‘යාචීධදිස්වානපතිංපයමොදති, 
සඛීසඛාරංවචිරස්සමා තං; 
යකොයලයයකාසීලවතීපතිබ්බතා, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
‘සඛීචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘අක්කුද්ධසන්තාවධදණ්ඩතජ්ජිතා, 
අදුට්ඨචිත්තාපතියනොතිතික්ඛති; 
අක්යකොධනාභත්තුවසානුවත්තිනී, 
යාඑවරූපාපුරිසස්සභරියා; 
‘දාසීචභරියා’තිචසාපවුච්චති. 

‘‘යාචීධභරියාවධකාතිවුච්චති, 
‘යචොරීචඅයයා’තිචයාපවුච්චති; 
දුස්සීලරූපාඵරුසාඅනාදරා, 
කායස්සයභදානිරයංවජන්තිතා. 

‘‘යාචීධ මාතාභගිනීසඛීතිච, 
‘දාසීචභරියා’තිචසාපවුච්චති; 
සීයලඨිතත්තාචිරරත්තසංවුතා, 
කායස්සයභදාසු තිංවජන්තිතා’’ති. 

‘‘ඉමා යඛො, සුජායත, සත්තපුරිසස්සභරියායයො. තාසංත්වංකතමා’’ති? 
‘‘අජ්ජතග්ය  මං, භන්යත, භ වා දාසීසමං සාමිකස්ස භරියං ධායරතූ’’ති.
දසමං. 
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11. යකොධනසුත්තං 

64. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, ධම්මා සපත්තකන්තා සපත්තකරණා
යකොධනංආ ච්ඡන්තිඉත්ථිංවාපුරිසංවා.කතයමසත්ත? ඉධ, භික්ඛයව, 
සපත්යතොසපත්තස්සඑවංඉච්ඡති–‘අයහොවතායංදුබ්බණ්යණොඅස්සා’ති!
තං කිස්සයහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතොසපත්තස්සවණ්ණවතායනන්දති.
යකොධයනොයං [යකොධනායං(ක.)], භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලොයකොධාභිභූයතො
යකොධපයරයතො, කිඤ්චාපි යසො යහොති සුන්හායතො සුවිලිත්යතො
කප්පිතයකසමස්සුඔදාතවත්ථවසයනො [ඔදාතවසයනො (ක.)]; අථයඛොයසො
දුබ්බණ්යණොව යහොති යකොධාභිභූයතො. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො ධම්යමො
සපත්තකන්යතොසපත්තකරයණොයකොධනංආ ච්ඡතිඉත්ථිංවාපුරිසං වා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො 
වතායං දුක්ඛං සයයයයා’ති! තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො
සපත්තස්ස සුඛයසයයායනන්දති. යකොධයනොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො
යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතො, කිඤ්චාපි යසො පල්ලඞ්යක යසති
ය ොනකත්ථයත පෙලිකත්ථයත කදලිමි පවරපච්චත්ථරයණ 
සඋත්තරච්ඡයද උභයතොයලොහිතකූපධායන; අථ යඛො යසො දුක්ඛඤ්යඤව
යසති යකොධාභිභූයතො. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො ධම්යමො සපත්තකන්යතො
සපත්තකරයණොයකොධනංආ ච්ඡතිඉත්ථිංවාපුරිසං වා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො 
වතායංනපචුරත්යථොඅස්සා’ති!තංකිස්සයහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො
සපත්තස්ස පචුරත්ථතායනන්දති. යකොධයනොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො
යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතො, අනත්ථම්පි  යහත්වා ‘අත්යථො යම
 හියතො’ති මඤ්ඤති, අත්ථම්පි  යහත්වා ‘අනත්යථො යම  හියතො’ති
මඤ්ඤති. තස්සියම ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං විපච්චනීකා  හිතා ී ඝරත්තං
අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති යකොධාභිභූතස්ස. අයං, භික්ඛයව, තතියයො
ධම්යමො සපත්තකන්යතො සපත්තකරයණො යකොධනං ආ ච්ඡති ඉත්ථිං වා
පුරිසංවා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො 
වතායං න යභො වා අස්සා’ති! තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො
සපත්තස්ස යභො වතාය නන්දති. යකොධනස්ස, භික්ඛයව, පුරිසපුග් ලස්ස
යකොධාභිභූතස්ස යකොධපයරතස්ස, යයපිස්ස යත යහොන්ති යභො ා
උට්ඨානවීරියාධි තා බාහාබලපරිචිතා යසදාවක්ඛිත්තාධම්මිකාධම්මලද්ධා, 
යතපිරාජායනො රාජයකොසංපයවයසන්ති යකොධාභිභූතස්ස. අයං, භික්ඛයව, 
චතුත්යථො ධම්යමො සපත්තකන්යතො සපත්තකරයණො යකොධනං ආ ච්ඡති
ඉත්ථිංවාපුරිසංවා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො 
වතායං න යසවා අස්සා’ති! තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො
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සපත්තස්ස යසවතාය නන්දති. යකොධයනොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො
යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතො, යයොපිස්ස යසො යහොති යයසො
අප්පමාදාධි යතො, තම්හාපි ධංසති යකොධාභිභූයතො. අයං, භික්ඛයව, 
පඤ්චයමො ධම්යමො සපත්තකන්යතො සපත්තකරයණො යකොධනං ආ ච්ඡති
ඉත්ථිංවාපුරිසංවා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො 
වතායං න මිත්තවා අස්සා’ති! තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො
සපත්තස්ස මිත්තවතාය නන්දති. යකොධනං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් ලං
යකොධාභිභූතං යකොධපයරතං, යයපිස්ස යත යහොන්ති මිත්තාමච්චා
ඤාතිසායලොහිතා, යතපිආරකා පරිවජ්ජන්තියකොධාභිභූතං.අයං, භික්ඛයව, 
ඡට්යඨො ධම්යමො සපත්තකන්යතො සපත්තකරයණො යකොධනං ආ ච්ඡති
ඉත්ථිංවාපුරිසංවා. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස එවං ඉච්ඡති – ‘අයහො
වතායං කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං 
උපපජ්යජයයා’ති! තං කිස්ස යහතු? න, භික්ඛයව, සපත්යතො සපත්තස්ස
සු ති මයන නන්දති. යකොධයනොයං, භික්ඛයව, පුරිසපුග් යලො
යකොධාභිභූයතො යකොධපයරයතො කායයන දුච්චරිතං චරති, වාචාය දුච්චරිතං
චරති, මනසා දුච්චරිතං චරති. යසො කායයන දුච්චරිතං චරිත්වා 
වාචාය…යප.…කායස්ස යභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජති යකොධාභිභූයතො. අයං, භික්ඛයව, සත්තයමො ධම්යමො
සපත්තකන්යතො සපත්තකරයණොයකොධනංආ ච්ඡතිඉත්ථිංවාපුරිසංවා.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්තධම්මා සපත්තකන්තාසපත්තකරණායකොධනං
ආ ච්ඡන්තිඉත්ථිංවාපුරිසංවා’’ති. 

‘‘යකොධයනොදුබ්බණ්යණොයහොති, අයථොදුක්ඛම්පියසතියසො; 
අයථො අත්ථං  යහත්වාන, අනත්ථං අධිපජ්ජති [අධි ච්ඡති (සී.), 
පටිපජ්ජති(සයා.)]. 

‘‘තයතො කායයනවාචාය, වධංකත්වානයකොධයනො; 
යකොධාභිභූයතොපුරියසො, ධනජානිංනි ච්ඡති. 

‘‘යකොධසම්මදසම්මත්යතො, ආයසකයං [ආයසක්ඛං (සයා.)] 
නි ච්ඡති; 
ඤාතිමිත්තාසුහජ්ජාච, පරිවජ්ජන්තියකොධනං. 

[ඉතිවු. 88 ඉතිවුත්තයකපි] ‘‘අනත්ථජනයනො යකොයධො, යකොයධො
චිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘කුද්යධොඅත්ථංනජානාති, කුද්යධොධම්මංනපස්සති; 
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අන්ධතමංතදායහොති, යංයකොයධොසහයතනරං. 

‘‘යං කුද්යධොඋපයරොයධති, සුකරංවිය දුක්කරං; 
පච්ඡායසොවි යතයකොයධ, අග්ගිදඩ්ය ොවතප්පති. 

‘‘දුම්මඞ්කුයං පදස්යසති [සදස්යසති (සී.), පඨමං දස්යසති (සයා.)], 
ධූමංධූමීවපාවයකො; 
යයතොපතායතියකොයධො, යයනකුජ්ඣන්තිමානවා. 

‘‘නාස්ස හිරී න ඔත්තප්පං [න අස්ස හිරී ඔත්තප්පඤ්ච (ක.)], න
වායචොයහොති ාරයවො; 
යකොයධනඅභිභූතස්ස, නී පංයහොතිකිඤ්චනං. 

‘‘තපනීයානිකම්මානි, යානිධම්යමහිආරකා; 
තානිආයරොචයිස්සාමි, තංසුණාථයථාතථං. 

‘‘කුද්යධොහිපිතරංහන්ති, හන්තිකුද්යධොසමාතරං; 
කුද්යධොහිබ්රාහ්මණංහන්ති, හන්තිකුද්යධොපුථුජ්ජනං. 

‘‘යාය මාතුභයතොයපොයසො, ඉමං යලොකංඅයවක්ඛති; 
තම්පිපාණදදිංසන්තිං, හන්තිකුද්යධොපුථුජ්ජයනො. 

‘‘අත්තූපමා හි යත සත්තා, අත්තා හි පරයමො [පරමං (සී. සයා.)] 
පියයො; 
හන්ති කුද්යධොපුථුත්තානං, නානාරූයපසු මුච්ඡියතො. 

‘‘අසිනාහන්තිඅත්තානං, විසංඛාදන්තිමුච්ඡිතා; 
රජ්ජුයාබජ්ඣමීයන්ති, පබ්බතාමපිකන්දයර. 

‘‘භූනහච්චානි [භූතහච්චානි (සී.සයා.)] කම්මානි, අත්තමාරණියානි
ච; 
කයරොන්තා නාවබුජ්ඣන්ති [කයරොන්යතො නාවබුජ්ඣති (ක.)], 
යකොධජායතොපරාභයවො. 

‘‘ඉතායංයකොධරූයපන, මච්චුපායසොගුහාසයයො; 
තංදයමනසමුච්ඡින්යද, පඤ්ඤාවීරියයනදිට්ඨියා. 

‘‘යථා යමතං [එකයමතං (සයා.), එකයමතං (සී.)] අකුසලං, 
සමුච්ඡින්යදථපණ්ඩියතො; 
තයථවධම්යමසික්යඛථ, මායනොදුම්මඞ්කුයංඅහු. 

‘‘වීතයකොධාඅනායාසා, වීතයලොභාඅනුස්සුකා [අනිස්සුකා(සී.සයා.)
තදට්ඨකථාසුපන‘‘අනුස්සුකා’’ත්යවව දිස්සති]; 
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දන්තා යකොධං පහන්ත්වාන, පරිනිබ්බන්ති අනාසවා’’ති 
[පරිනිබ්බිස්සථනාසවාති (සයා.), පරිනිබ්බිංසු අනාසවාති (ක.)]. 
එකාදසමං; 

අබයාකතවග්ය ොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

අබයාකයතොපුරිස ති, තිස්සසීහඅරක්ඛියං; 
කිමිලංසත්තපචලා, යමත්තාභරියායකොයධකාදසාති. 

7. මහාවග්ය ො 

1. හිරීඔත්තප්පසුත්තං 

65. [අ. නි. 5.24, 168; 2.6.50] ‘‘හියරොත්තප්යප, භික්ඛයව, අසති 
හියරොත්තප්පවිපන්නස්සහතූපනියසොයහොතිඉන්ද්රියසංවයරො; ඉන්ද්රියසංවයර
අසති ඉන්ද්රියසංවරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සීලං; සීයල අසති
සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති 
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, රුක්යඛො
සාඛාපලාසවිපන්යනො.තස්සපපටිකාපිනපාරිපූරිං ච්ඡති, තයචොපි යඵග්ගුපි
සායරොපිනපාරිපූරිං ච්ඡති.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, හියරොත්තප්යපඅසති 
හියරොත්තප්පවිපන්නස්සහතූපනියසොයහොතිඉන්ද්රියසංවයරො; ඉන්ද්රියසංවයර
අසති ඉන්ද්රියසංවරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සීලං; සීයල අසති
සීලවිපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි අසති
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණදස්සනං; 
යථාභූතඤාණදස්සයන අසති යථාභූතඤාණදස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  අසති නිබ්බිදාවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසංයහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. 

‘‘හියරොත්තප්යප, භික්ඛයව, සති හියරොත්තප්පසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්යනො යහොති ඉන්ද්රියසංවයරො; ඉන්ද්රියසංවයර සති 
ඉන්ද්රියසංවරසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති සීලං; සීයල සති
සීලසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති සම්මාසමාධි; සම්මාසමාධිම්හි
සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
යථාභූතඤාණදස්සනං; යථාභූතඤාණදස්සයන සති 
යථාභූතඤාණදස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිදාවිරාය ො; නිබ්බිදාවිරාය  සති නිබ්බිදාවිරා සම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණදස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
රුක්යඛොසාඛාපලාසසම්පන්යනො.තස්ස පපටිකාපිපාරිපූරිං ච්ඡති, තයචොපි
යඵග්ගුපිසායරොපිපාරිපූරිං ච්ඡති. එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, හියරොත්තප්යප
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සති හියරොත්තප්පසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති…යප.…
විමුත්තිඤාණදස්සන’’න්ති. පඨමං. 

2. සත්තසූරියසුත්තං 

66. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරති
අම්බපාලිවයන. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘භික්ඛයවො’’ති.
‘‘භදන්යත’’තියතභික්ඛූභ වයතොපච්චස්යසොසුං.භ වා එතදයවොච– 

‘‘අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; අධුවා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; අනස්සාසිකා, 
භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා. යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමව සබ්බසඞ්ඛායරසු
නිබ්බින්දිතුංඅලංවිරජ්ජිතුංඅලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘සියනරු, භික්ඛයව, පබ්බතරාජා චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි
ආයායමන, චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි විත්ථායරන, 
චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි මහාසමුද්යද අජ්යඣො ාළ්යහො, 
චතුරාසීතියයොජනසහස්සානි මහාසමුද්දා අච්චුග් යතො. යහොති යඛො යසො, 
භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස අද්ධුයනො අච්චයයන බහූනි
වස්සානිබහූනි වස්සසතානිබහූනිවස්සසහස්සානිබහූනිවස්සසතසහස්සානි
යදයවොන වස්සති. යදයව යඛො පන, භික්ඛයව, අවස්සන්යතයයයකචියම
බීජ ාමභූත ාමා ඔසධිතිණවනප්පතයයො යත උස්සුස්සන්ති විසුස්සන්ති, න
භවන්ති. එවං අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; එවං අධුවා, භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා…යප.…අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන දුතියයො සූරියයො පාතුභවති. දුතියස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්ස පාතුභාවා යා කාචි කුන්නදියයො කුයසොබ්භා [කුස්සුබ්යභො (සී.), 
කුස්යසොබ්භා (සයා.)] තා උස්සුස්සන්ති විසුස්සන්ති, න භවන්ති. එවං
අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා…යප.…අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන තතියයො සූරියයො පාතුභවති. තතියස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්ස පාතුභාවා යා කාචි මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා, යමුනා, 
අචිරවතී, සරභූ, මහී, තාඋස්සුස්සන්තිවිසුස්සන්ති, නභවන්ති.එවං අනිච්චා, 
භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා…යප.…අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන චතුත්යථො සූරියයො පාතුභවති. චතුත්ථස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්සපාතුභාවායය යතමහාසරායයතොඉමාමහානදියයොපවත්තන්ති, 
යසයයථිදං–අයනොතත්තා, සීහපපාතා, රථකාරා, කණ්ණමුණ්ඩා, කුණාලා, 
ඡද්දන්තා, මන්දාකිනියා, තා උස්සුස්සන්ති විසුස්සන්ති, න භවන්ති. එවං
අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා…යප.…අලං විමුච්චිතුං. 
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පටුන 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන පඤ්චයමො සූරියයො පාතුභවති. පඤ්චමස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්ස පාතුභාවා යයොජනසතිකානිපි මහාසමුද්යද උදකානි ඔ ච්ඡන්ති, 
ද්වියයොජනසතිකානිපි මහාසමුද්යද උදකානි ඔ ච්ඡන්ති, 
තියයොජනසතිකානිපි, චතුයයොජනසතිකානිපි, පඤ්චයයොජනසතිකානිපි, 
ඡයයොජනසතිකානිපි, සත්තයයොජනසතිකානිපි මහාසමුද්යද උදකානි
ඔ ච්ඡන්ති; සත්තතාලම්පි මහාසමුද්යද උදකං සණ්ඨාති, ඡතාලම්පි, 
පඤ්චතාලම්පි, චතුතාලම්පි, තිතාලම්පි, ද්විතාලම්පි, තාලමත්තම්පි
මහාසමුද්යද උදකං සණ්ඨාති; සත්තයපොරිසම්පි මහාසමුද්යද උදකං
සණ්ඨාති, ඡයපොරිසම්පි, පඤ්චයපොරිසම්පි, චතුයපොරිසම්පි, තියපොරිසම්පි, 
ද්වියපොරිසම්පි, යපොරිසම්පි [යපොරිසමත්තම්පි (සයා.)], අඩ් යපොරිසම්පි, 
කටිමත්තම්පි, ජණ්ණුකාමත්තම්පි, ය ොප්ඵකමත්තම්පි මහාසමුද්යද උදකං
සණ්ඨාති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, සරදසමයය ථුල්ලඵුසිතයක යදයව
වස්සන්යත තත්ථ තත්ථ ය ොපයදසු [ය ොප්ඵකපයදයසසු (ක.)] උදකානි
ඨිතානි යහොන්ති; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, තත්ථතත්ථය ොප්ඵකමත්තානි 
[ය ොපදමත්තානි (සී. සයා.)] මහාසමුද්යද උදකානි ඨිතානි යහොන්ති. 
පඤ්චමස්ස, භික්ඛයව, සූරියස්ස පාතුභාවා අඞ්ගුලිපබ්බමත්තම්පි
මහාසමුද්යද උදකං න යහොති. එවං අනිච්චා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා…යප.…
අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන ඡට්යඨො සූරියයො පාතුභවති. ඡට්ඨස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්ස පාතුභාවා අයඤ්ච මහාපථවී සියනරු ච පබ්බතරාජා ධූමායන්ති
සංධූමායන්තිසම්පධූමායන්ති [ධූපායන්තිසන්ධූපායන්තිසම්පධූපායන්ති(සී.
සයා.)]. යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුම්භකාරපායකොආයලපියතො [ආලිම්පියතො
(සී. සයා.)] පඨමංධූයමතිසංධූයමතිසම්පධූයමති; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
ඡට්ඨස්ස සූරියස්ස පාතුභාවා අයඤ්ච මහාපථවී සියනරු ච පබ්බතරාජා 
ධූමායන්ති සංධූමායන්ති සම්පධූමායන්ති. එවං අනිච්චා, භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා…යප.… අලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘යහොති යඛො යසො, භික්ඛයව, සමයයො යං කදාචි කරහචි ී ඝස්ස
අද්ධුයනො අච්චයයන සත්තයමො සූරියයො පාතුභවති. සත්තමස්ස, භික්ඛයව, 
සූරියස්ස පාතුභාවා අයඤ්ච මහාපථවී සියනරු ච පබ්බතරාජා ආදිප්පන්ති
පජ්ජලන්ති එකජාලා භවන්ති. ඉමිස්සා ච, භික්ඛයව, මහාපථවියා
සියනරුස්ස ච පබ්බතරාජස්ස ඣායමානානං දය්හමානානං අච්චි වායතන
ඛිත්තා යාව බ්රහ්මයලොකාපි  ච්ඡති. සියනරුස්ස, භික්ඛයව, පබ්බතරාජස්ස
ඣායමානස්ස දය්හමානස්ස විනස්සමානස්ස මහතා යතයජොඛන්යධන
අභිභූතස්ස යයොජනසතිකානිපි කූොනි පලුජ්ජන්ති ද්වියයොජනසතිකානිපි, 
තියයොජනසතිකානිපි, චතුයයොජනසතිකානිපි, පඤ්චයයොජනසතිකානිපි
කූොනි පලුජ්ජන්ති. ඉමිස්සා ච, භික්ඛයව, මහාපථවියා සියනරුස්ස ච
පබ්බතරාජස්ස ඣායමානානං දය්හමානානං යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායති න
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මසි. යසයයථාපි, භික්ඛයව, සප්පිස්ස වා යතලස්ස වා ඣායමානස්ස
දය්හමානස්ස යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායතිනමසි; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
ඉමිස්සා ච මහාපථවියා සියනරුස්ස ච පබ්බතරාජස්ස ඣායමානානං
දය්හමානානං යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායති න මසි. එවං අනිච්චා, භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා; එවං අධුවා, භික්ඛයව, සඞ්ඛාරා; එවං අනස්සාසිකා, භික්ඛයව, 
සඞ්ඛාරා.යාවඤ්චිදං, භික්ඛයව, අලයමවසබ්බසඞ්ඛායරසුනිබ්බින්දිතුංඅලං 
විරජ්ජිතුංඅලංවිමුච්චිතුං. 

‘‘තත්ර, භික්ඛයව, යකොමන්තායකොසද්ධාතා–‘අයඤ්චපථවීසියනරු ච
පබ්බතරාජා දය්හිස්සන්ති විනස්සිස්සන්ති, න භවිස්සන්තී’ති අඤ්ඤත්ර 
දිට්ඨපයදහි? 

[අ. නි. 6.54; 7.73] ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සුයනත්යතො නාම සත්ථා
අයහොසිතිත්ථකයරොකායමසුවීතරාය ො.සුයනත්තස්සයඛො පන, භික්ඛයව, 
සත්ථුයනොඅයනකානිසාවකසතානිඅයහසුං.සුයනත්යතො, භික්ඛයව, සත්ථා
සාවකානංබ්රහ්මයලොකසහබයතායධම්මංයදයසසි.යයයඛොපන, භික්ඛයව, 
සුයනත්තස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස
සබ්යබනසබ්බං සාසනංආජානිංසුයතකායස්සයභදාපරංමරණාසු තිං
බ්රහ්මයලොකං උපපජ්ජිංසු. යය න සබ්යබන සබ්බං සාසනං ආජානිංසු යත
කායස්ස යභදා පරං මරණා අප්යපකච්යච පරනිම්මිතවසවත්තීනං යදවානං
සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච නිම්මානරතීනං යදවානං සහබයතං
උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච තුසිතානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, 
අප්යපකච්යච යාමානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච
තාවතිංසානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච
චාතුමහාරාජිකානං යදවානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච 
ඛත්තියමහාසාලානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච
බ්රාහ්මණමහාසාලානං සහබයතං උපපජ්ජිංසු, අප්යපකච්යච
 හපතිමහාසාලානංසහබයතංඋපපජ්ජිංසු. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුයනත්තස්ස සත්ථුයනො එතදයහොසි – ‘න යඛො
යමතං පතිරූපං යයොහං සාවකානං සමසම තියයො අස්සං අභිසම්පරායං, 
යංනූනාහංඋත්තරියමත්තං [උත්තරිමග් ං(ක.)] භායවයය’’’න්ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, සුයනත්යතො සත්ථා සත්ත වස්සානි යමත්තං 
චිත්තං භායවසි. සත්ත වස්සානි යමත්තං චිත්තං භායවත්වා සත්ත 
සංවට්ෙවිවට්ෙකප්යප නයිමං යලොකං පුනරා මාසි. සංවට්ෙමායන සුදං, 
භික්ඛයව, යලොයකආභස්සරූපය ො යහොති. විවට්ෙමායනයලොයකසුඤ්ඤං 
බ්රහ්මවිමානංඋපපජ්ජති.තත්රසුදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මායහොතිමහාබ්රහ්මා අභිභූ
අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී. ඡත්තිංසක්ඛත්තුං යඛො පන, 
භික්ඛයව, සක්යකො අයහොසි යදවානමින්යදො. අයනකසතක්ඛත්තුං රාජා
අයහොසි චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
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ජනපදත්ථාවරියප්පත්යතො සත්තරතනසමන්නා යතො. පයරොසහස්සං යඛො
පනස්ස පුත්තා අයහසුං සූරා වීරඞ් රූපා පරයසනප්පමද්දනා. යසො ඉමං 
පථවිං සා රපරියන්තං අදණ්යඩන අසත්යථන ධම්යමන අභිවිජිය
අජ්ඣාවසි. යසො හි නාම, භික්ඛයව, සුයනත්යතො සත්ථා එවං ී ඝායුයකො
සමායනො එවං චිරට්ඨිතියකො අපරිමුත්යතො අයහොසි – ‘ජාතියා ජරාය
මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි, 
අපරිමුත්යතො දුක්ඛස්මා’තිවදාමි’’. 

‘‘තං කිස්ස යහතු? චතුන්නං ධම්මානං අනනුයබොධා අප්පටියවධා. 
කතයමසංචතුන්නං? අරියස්ස, භික්ඛයව, සීලස්සඅනනුයබොධාඅප්පටියවධා, 
අරියස්ස සමාධිස්ස අනනුයබොධා අප්පටියවධා, අරියාය පඤ්ඤාය
අනනුයබොධා අප්පටියවධා, අරියාය විමුත්තියා අනනුයබොධා අප්පටියවධා.
තයිදං, භික්ඛයව, අරියං සීලං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, අරියයො සමාධි
අනුයබොයධොපටිවිද්යධො, අරියාපඤ්ඤාඅනුයබොධාපටිවිද්ධා, අරියාවිමුත්ති
අනුයබොධාපටිවිද්ධා, උච්ඡින්නාභවතණ්හා, ඛීණාභවයනත්ති, නත්ථි දානි
පුනබ්භයවො’’ති.ඉදමයවොච භ වා.ඉදංවත්වානසු යතොඅථාපරං එතදයවොච
සත්ථා– 

‘‘සීලං සමාධිපඤ්ඤාච, විමුත්තිච අනුත්තරා; 
අනුබුද්ධාඉයමධම්මා, ය ොතයමනයසස්සිනා. 

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

3. න යරොපමසුත්තං 

67. ‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං සත්තහි
න රපරික්ඛායරහි සුපරික්ඛතං [සුපරික්ඛිත්තං (ක.)] යහොති, චතුන්නඤ්ච
ආහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. ඉදං වුච්චති, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තිමංන රං අකරණීයංබාහියරහිපච්චත්ථියකහි
පච්චාමිත්යතහි. 

‘‘කතයමහි සත්තහි න රපරික්ඛායරහි සුපරික්ඛතං යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර එසිකා යහොති  ම්භීරයනමා 
[ ම්භීරයනමි (ක.)] සුනිඛාතාඅචලාඅසම්පයවධී [අසම්පයවධි (සී.සයා.)]. 
ඉමිනා පඨයමන න රපරික්ඛායරන සුපරික්ඛතං යහොති රඤ්යඤො
පච්චන්තිමංන රංඅබ්භන්තරානං ගුත්තියාබාහිරානංපටිඝාතාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර පරිඛා යහොති 
 ම්භීරා යචව විත්ථතා ච. ඉමිනා දුතියයනන රපරික්ඛායරනසුපරික්ඛතං
යහොති රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං අබ්භන්තරානං ගුත්තියා බාහිරානං
පටිඝාතාය. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියම න යරඅනුපරියායපයථො
යහොති උච්යචො යචව විත්ථයතො ච. ඉමිනා තතියයන න රපරික්ඛායරන 
සුපරික්ඛතං යහොති රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං අබ්භන්තරානං ගුත්තියා
බාහිරානං පටිඝාතාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුං ආවුධං 
සන්නිචිතංයහොතිසලාකඤ්යචව යජවනිකඤ්ච [යජවනියඤ්ච (සී.අට්ඨ.)]. 
ඉමිනා චතුත්යථන න රපරික්ඛායරන සුපරික්ඛතං යහොති රඤ්යඤො
පච්චන්තිමංන රංඅබ්භන්තරානංගුත්තියාබාහිරානං පටිඝාතාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුබලකායයො 
පටිවසති, යසයයථිදං–හත්ථායරොහාඅස්සායරොහාරථිකාධනුග් හායචලකා
චලකා පිණ්ඩදායකා උග් ා රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො මහානා ා සූරා
චම්මයයොධියනො දාසකපුත්තා. ඉමිනා පඤ්චයමන න රපරික්ඛායරන
සුපරික්ඛතං යහොති රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං අබ්භන්තරානං ගුත්තියා
බාහිරානංපටිඝාතාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර යදොවාරියකො
යහොති පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී අඤ්ඤාතානං නිවායරතා ඤාතානං
පයවයසතා. ඉමිනා ඡට්යඨන න රපරික්ඛායරන සුපරික්ඛතං යහොති
රඤ්යඤොපච්චන්තිමං න රංඅබ්භන්තරානංගුත්තියාබාහිරානංපටිඝාතාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරපාකායරොයහොති 
උච්යචොයචවවිත්ථයතො චවාසනයලපනසම්පන්යනොච.ඉමිනාසත්තයමන 
න රපරික්ඛායරන සුපරික්ඛතං යහොති රඤ්යඤො පච්චන්තිමං න රං
අබ්භන්තරානං ගුත්තියා බාහිරානං පටිඝාතාය. ඉයමහි සත්තහි
න රපරික්ඛායරහිසුපරික්ඛතං යහොති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං ආහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී 
අකසිරලාභී? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුං
තිණකට්යඨොදකං සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය
ඵාසුවිහාරායබාහිරානංපටිඝාතාය. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරබහුංසාලියවකං 
සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය
බාහිරානං පටිඝාතාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුං 
තිලමුග් මාසාපරණ්ණං සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා
අපරිතස්සායඵාසුවිහාරාය බාහිරානංපටිඝාතාය. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියමන යර බහුං යභසජ්ජං 
සන්නිචිතංයහොති, යසයයථිදං – සප්පිනවනීතංයතලංමධුඵාණිතං යලොණං
අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය බාහිරානං පටිඝාතාය.
ඉයමසංයඛො, භික්ඛයව, චතුන්නංආහාරානංනිකාමලාභීයහොතිඅකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තිමංන රං ඉයමහිසත්තහි 
න රපරික්ඛායරහි සුපරික්ඛතං යහොති, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ආහාරානං
නිකාමලාභීයහොති අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී.ඉදංවුච්චති, භික්ඛයව, රඤ්යඤො
පච්චන්තිමං න රං අකරණීයං බාහියරහි පච්චත්ථියකහි පච්චාමිත්යතහි.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යයතො අරියසාවයකො සත්තහි සද්ධම්යමහි
සමන්නා යතො යහොති, චතුන්නඤ්ච ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකරණීයයො මාරස්ස අකරණීයයො
පාපිමයතො.කතයමහිසත්තහිසද්ධම්යමහි සමන්නා යතොයහොති? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර එසිකා යහොති 
 ම්භීරයනමා සුනිඛාතා අචලා අසම්පයවධී අබ්භන්තරානං ගුත්තියා
බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො සද්යධො
යහොති, සද්දහතිතථා තස්සයබොධිං‘ඉතිපි යසො…යප.…බුද්යධොභ වා’ති.
සද්යධසියකො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකුසලං පජහති, කුසලං භායවති; 
සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති; සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉමිනා
පඨයමන සද්ධම්යමනසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරපරික්ඛායහොති 
 ම්භීරා යචව විත්ථතා ච අබ්භන්තරානං ගුත්තියා බාහිරානං පටිඝාතාය.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො හිරීමා යහොති, හිරීයති
කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන මයනොදුච්චරියතන, හිරීයති පාපකානං
අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා. හිරීපරික්යඛො යඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකොඅකුසලංපජහති, කුසලංභායවති; සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජං
භායවති; සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉමිනා දුතියයන සද්ධම්යමන
සමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර
අනුපරියායපයථො යහොතිඋච්යචොයචවවිත්ථයතොචඅබ්භන්තරානංගුත්තියා
බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඔත්තප්පී
යහොති, ඔත්තප්පති කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන මයනොදුච්චරියතන, 
ඔත්තප්පති පාපකානං අකුසලානං ධම්මානං සමාපත්තියා.
ඔත්තප්පපරියායපයථො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකුසලං පජහති, කුසලං
භායවති; සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති; සුද්ධං අත්තානං පරිහරති.
ඉමිනාතතියයනසද්ධම්යමනසමන්නා යතො යහොති. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුං ආවුධං 
සන්නිචිතං යහොති සලාකඤ්යචව යජවනිකඤ්ච අබ්භන්තරානං ගුත්තියා
බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොබහුස්සුයතො
යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. සුතාවුයධො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
අකුසලං පජහති, කුසලං භායවති; සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති; 
සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉමිනා චතුත්යථන සද්ධම්යමනසමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියමන යර බහුබලකායයො 
පටිවසති, යසයයථිදං–හත්ථායරොහාඅස්සායරොහාරථිකාධනුග් හායචලකා
චලකා පිණ්ඩදායකා උග් ා රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො මහානා ා සූරා
චම්මයයොධියනොදාසකපුත්තා අබ්භන්තරානංගුත්තියාබාහිරානංපටිඝාතාය.
එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ආරද්ධවීරියයොවිහරතිඅකුසලානං
ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා 
දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු. වීරියබලකායයො, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකොඅකුසලංපජහති, කුසලංභායවති; සාවජ්ජංපජහති, 
අනවජ්ජං භායවති; සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉමිනා පඤ්චයමන
සද්ධම්යමනසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර යදොවාරියකො
යහොති පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී අඤ්ඤාතානං නිවායරතා ඤාතානං
පයවයසතා අබ්භන්තරානං ගුත්තියා බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො සතිමා යහොති පරයමන සතියනපක්යකන
සමන්නා යතො චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා.
සතියදොවාරියකො, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඅකුසලංපජහති, කුසලංභායවති; 
සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති; සුද්ධං අත්තානං පරිහරති. ඉමිනා 
ඡට්යඨනසද්ධම්යමනසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරපාකායරොයහොති 
උච්යචො යචව විත්ථයතො ච වාසනයලපනසම්පන්යනො ච අබ්භන්තරානං 
ගුත්තියා බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය
නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
පඤ්ඤාවාසනයලපනසම්පන්යනො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකුසලං
පජහති, කුසලං භායවති; සාවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භායවති; සුද්ධං
අත්තානංපරිහරති.ඉමිනා සත්තයමනසද්ධම්යමනසමන්නා යතොයහොති.
ඉයමහිසත්තහිසද්ධම්යමහිසමන්නා යතො යහොති. 

‘‘කතයමසං චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී? 
යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරබහුංතිණකට්යඨොදකං
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පටුන 

සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය
බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො විවිච්යචව
කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති අත්තයනො රතියා
අපරිතස්සායඵාසුවිහාරායඔක්කමනායනිබ්බානස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරබහුං සාලියවකං
සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය 
බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති
අත්තයනො රතියාඅපරිතස්සායඵාසුවිහාරායඔක්කමනායනිබ්බානස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤො පච්චන්තියම න යර බහුං 
තිලමුග් මාසාපරණ්ණං සන්නිචිතං යහොති අබ්භන්තරානං රතියා
අපරිතස්සායඵාසුවිහාරාය බාහිරානං පටිඝාතාය. එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකොපීතියාචවිරා ා…යප.…තතියං ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති
අත්තයනොරතියාඅපරිතස්සායඵාසුවිහාරායඔක්කමනාය නිබ්බානස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රඤ්යඤොපච්චන්තියමන යරබහුං යභසජ්ජං 
සන්නිචිතංයහොති, යසයයථිදං–සප්පිනවනීතංයතලංමධුඵාණිතංයලොණං
අබ්භන්තරානං රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය බාහිරානං පටිඝාතාය.
එවයමවං යඛො භික්ඛයව, අරියසාවයකො සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච
පහානා පුබ්යබව යසොමනස්සයදොමනස්සානං අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං
උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති අත්තයනො
රතියා අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය ඔක්කමනාය නිබ්බානස්ස. ඉයමසං
චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී
යහොතිඅකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘යයතො යඛො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො ඉයමහි සත්තහි සද්ධම්යමහි
සමන්නා යතො යහොති, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. අයං 
වුච්චති, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකරණීයයො මාරස්ස අකරණීයයො 
පාපිමයතො’’ති.තතියං. 

4. ධම්මඤ්ඤූසුත්තං 

68. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති …යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. කතයමහිසත්තහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මඤ්ඤූ ච යහොති අත්ථඤ්ඤූ ච අත්තඤ්ඤූ ච
මත්තඤ්ඤූචකාලඤ්ඤූචපරිසඤ්ඤූචපුග් ලපයරොපරඤ්ඤූච. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්මඤ්ඤූයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුධම්මං

ජානාති –සුත්තංය යයංයවයයාකරණං ාථංඋදානංඉතිවුත්තකං ජාතකං 
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අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං  .යනො යච , භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං ජායනයය –

සුත්තං  ය යයං …යප …. අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං, නයිධ ‘ධම්මඤ්ඤූ’ති

වුච්යචයය .යස්මා ච  යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ධම්මං ජානාති –සුත්තං

ය යයං…යප…. අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං, තස්මා ‘ධම්මඤ්ඤූ’තිවුච්චති.ඉති

ධම්මඤ්ඤූ.  

‘‘අත්ථඤ්ඤූ ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු තස්ස තස්යසව 
භාසිතස්ස අත්ථං ජානාති – ‘අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො, අයං ඉමස්ස
භාසිතස්ස අත්යථො’ති.යනොයච, භික්ඛයව, භික්ඛුතස්සතස්යසවභාසිතස්ස
අත්ථංජායනයය– ‘අයංඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථො, අයංඉමස්සභාසිතස්ස
අත්යථො’ති, නයිධ ‘අත්ථඤ්ඤූ’තිවුච්යචයය.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
තස්සතස්යසව භාසිතස්සඅත්ථංජානාති–‘අයංඉමස්සභාසිතස්සඅත්යථො, 
අයං ඉමස්ස භාසිතස්ස අත්යථො’ති, තස්මා ‘අත්ථඤ්ඤූ’ති වුච්චති. ඉති 
ධම්මඤ්ඤූ, අත්ථඤ්ඤූ. 

‘‘අත්තඤ්ඤූ චකථංයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්තානංජානාති–
‘එත්තයකොම්හිසද්ධායසීයලනසුයතනචාය නපඤ්ඤාය පටිභායනනා’ති.
යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තානං ජායනයය – ‘එත්තයකොම්හි සද්ධාය 
සීයලන සුයතන චාය න පඤ්ඤාය පටිභායනනා’ති, නයිධ ‘අත්තඤ්ඤූ’ති
වුච්යචයය. යස්මා ච, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්තානං ජානාති – ‘එත්තයකොම්හි
සද්ධාය සීයලන සුයතන චාය න පඤ්ඤාය පටිභායනනා’ති, තස්මා
‘අත්තඤ්ඤූ’තිවුච්චති.ඉති ධම්මඤ්ඤූ, අත්ථඤ්ඤූ, අත්තඤ්ඤූ. 

‘‘මත්තඤ්ඤූ ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු මත්තං ජානාති
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං 
පටිග් හණාය. යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු මත්තං ජායනයය 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං
පටිග් හණාය, නයිධ ‘මත්තඤ්ඤූ’ති වුච්යචයය. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු මත්තං ජානාති 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං
පටිග් හණාය, තස්මා ‘මත්තඤ්ඤූ’ති වුච්චති. ඉති ධම්මඤ්ඤූ, අත්ථඤ්ඤූ, 
අත්තඤ්ඤූ, මත්තඤ්ඤූ. 

‘‘කාලඤ්ඤූ ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු, කාලං ජානාති – 
‘අයංකායලොඋද්යදසස්ස, අයංකායලොපරිපුච්ඡාය, අයංකායලොයයො ස්ස, 
අයං කායලො පටිසල්ලානස්සා’ති. යනො යච, භික්ඛයව, භික්ඛු කාලං
ජායනයය–‘අයංකායලො උද්යදසස්ස, අයංකායලොපරිපුච්ඡාය, අයංකායලො
යයො ස්ස, අයංකායලො පටිසල්ලානස්සා’ති, නයිධ‘කාලඤ්ඤූ’තිවුච්යචයය.
යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුකාලංජානාති–‘අයංකායලොඋද්යදසස්ස, 
අයං කායලො පරිපුච්ඡාය, අයං කායලො යයො ස්ස, අයං කායලො
පටිසල්ලානස්සා’ති, තස්මා ‘කාලඤ්ඤූ’ති වුච්චති. ඉති ධම්මඤ්ඤූ, 
අත්ථඤ්ඤූ, අත්තඤ්ඤූ, මත්තඤ්ඤූ, කාලඤ්ඤූ. 
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‘‘පරිසඤ්ඤූචකථංයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසංජානාති– ‘අයං
ඛත්තියපරිසා, අයං බ්රාහ්මණපරිසා, අයං  හපතිපරිසා, අයං සමණපරිසා.
තත්ථ එවං උපසඞ්කමිතබ්බං, එවං ඨාතබ්බං, එවං කත්තබ්බං, එවං
නිසීදිතබ්බං, එවං භාසිතබ්බං, එවං තුණ්හී භවිතබ්බ’න්ති. යනො යච, 
භික්ඛයව, භික්ඛුපරිසංජායනයය–‘අයංඛත්තියපරිසා…යප.…එවංතුණ්හී 
භවිතබ්බ’න්ති, නයිධ ‘පරිසඤ්ඤූ’ති වුච්යචයය. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, 
භික්ඛු පරිසං ජානාති – ‘අයං ඛත්තියපරිසා, අයං බ්රාහ්මණපරිසා, අයං
 හපතිපරිසා, අයං සමණපරිසා. තත්ථ එවං උපසඞ්කමිතබ්බං, එවං
ඨාතබ්බං, එවං කත්තබ්බං, එවංනිසීදිතබ්බං, එවංභාසිතබ්බං, එවංතුණ්හී
භවිතබ්බ’න්ති, තස්මා ‘පරිසඤ්ඤූ’ති වුච්චති. ඉති ධම්මඤ්ඤූ, අත්ථඤ්ඤූ, 
අත්තඤ්ඤූ, මත්තඤ්ඤූ, කාලඤ්ඤූ, පරිසඤ්ඤූ. 

‘‘පුග් ලපයරොපරඤ්ඤූ ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
[සබ්බත්ථපිඉධආරම්යභ‘‘භික්ඛුයනො’’ත්යවවදිස්සති] ද්වයයන පුග් ලා
විදිතා යහොන්ති. ද්යව පුග් ලා – එයකො අරියානං දස්සනකායමො, එයකො
අරියානං න දස්සනකායමො. ය්වායං පුග් යලො අරියානං න දස්සනකායමො, 
එවං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො. ය්වායං පුග් යලො අරියානං
දස්සනකායමො, එවංයසොයතනඞ්ය න පාසංයසො. 

‘‘ද්යවපුග් ලාඅරියානංදස්සනකාමා–එයකොසද්ධම්මංයසොතුකායමො, 
එයකො සද්ධම්මං න යසොතුකායමො. ය්වායං පුග් යලො සද්ධම්මං න
යසොතුකායමො, එවං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො. ය්වායං පුග් යලො
සද්ධම්මංයසොතුකායමො, එවංයසොයතනඞ්ය න පාසංයසො. 

‘‘ද්යව පුග් ලා සද්ධම්මං යසොතුකාමා – එයකො ඔහිතයසොයතො ධම්මං 
සුණාති, එයකො අයනොහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති. ය්වායං පුග් යලො
අයනොහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, එවං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො.
ය්වායං පුග් යලො ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති, එවං යසො යතනඞ්ය න
පාසංයසො. 

‘‘ද්යවපුග් ලාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති [සුණන්තා(ක.)] – එයකො
සුත්වාධම්මංධායරති, එයකොසුත්වා ධම්මංනධායරති.ය්වායංපුග් යලො
සුත්වා න ධම්මං ධායරති, එවං යසො යතනඞ්ය න  ාරය්යහො. ය්වායං
පුග් යලොසුත්වාධම්මංධායරති, එවංයසො යතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘ද්යව පුග් ලා සුත්වා ධම්මං ධායරන්ති [ධායරන්තා (ක.)] – එයකො
ධාතානං [ධතානං(සී. සයා.කං.පී.)] ධම්මානංඅත්ථංඋපපරික්ඛති, එයකො
ධාතානං ධම්මානං අත්ථං න උපපරික්ඛති. ය්වායං පුග් යලො ධාතානං
ධම්මානංඅත්ථංනඋපපරික්ඛති, එවංයසො යතනඞ්ය න ාරය්යහො.ය්වායං
පුග් යලො ධාතානං ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛති, එවං යසො යතනඞ්ය න
පාසංයසො. 
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පටුන 

‘‘ද්යව පුග් ලා ධාතානං ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛන්ති 
[උපපරික්ඛන්තා (ක.)] – එයකො අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො, එයකො අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය න 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො. ය්වායං පුග් යලො අත්ථමඤ්ඤාය 
ධම්මමඤ්ඤාය න ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො, එවං යසො යතනඞ්ය න 
 ාරය්යහො. ය්වායං පුග් යලො අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො, එවංයසොයතනඞ්ය නපාසංයසො. 

‘‘ද්යව පුග් ලා අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා–එයකොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයනොපරහිතාය, 
එයකො අත්තහිතාය ච පටිපන්යනො පරහිතාය ච. ය්වායං පුග් යලො
අත්තහිතායපටිපන්යනො යනොපරහිතාය, එවංයසොයතනඞ්ය න ාරය්යහො.
ය්වායං පුග් යලො අත්ථහිතාය ච පටිපන්යනො පරහිතාය ච, එවං යසො
යතනඞ්ය න පාසංයසො. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො [භික්ඛුනා (සී.
සයා.)] ද්වයයන පුග් ලා විදිතා යහොන්ති. එවං, භික්ඛයව, භික්ඛු
පුග් ලපයරොපරඤ්ඤූ යහොති. ‘‘ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති පාහුයනයයයො…යප.…
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්සා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පාරිච්ඡත්තකසුත්තං 

69. ‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයයයදවානංතාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරොපණ්ඩුපලායසොයහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා 
තස්මිං සමයය යහොන්ති – ‘පණ්ඩුපලායසො දානි පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරොනචිරස්යසවදානි පන්නපලායසොභවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරොපන්නපලායසොයහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා
තස්මිං සමයය යහොන්ති – ‘පන්නපලායසො දානි පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරොනචිරස්යසවදානිජාලකජායතො භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරො ජාලකජායතො යහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා
තස්මිංසමයයයහොන්ති– ‘ජාලකජායතොදානිපාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො
නචිරස්යසවදානිඛාරකජායතො භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරො ඛාරකජායතො යහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා තාවතිංසා
තස්මිංසමයයයහොන්ති– ‘ඛාරකජායතොදානිපාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො
නචිරස්යසව දානි කුටුමලකජායතො [කුඩුමලකජායතො (සී. සයා. පී.)] 
භවිස්සතී’’’ති. 
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‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරොකුටුමලකජායතොයහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා 
තස්මිං සමයය යහොන්ති – ‘කුටුමලකජායතො දානි පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරො නචිරස්යසව දානි යකොරකජායතො [යකොකාසකජායතො (සී.
සයා.), යකොසකජායතො (ක.)] භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරොයකොරකජායතොයහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවාතාවතිංසා
තස්මිං සමයය යහොන්ති – ‘යකොරකජායතො දානි පාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරො නචිරස්යසව දානි සබ්බඵාලිඵුල්යලො [සබ්බපාලිඵුල්යලො (සී.
පී.)] භවිස්සතී’’’ති. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය යදවානං තාවතිංසානං පාරිච්ඡත්තයකො 
යකොවිළායරො සබ්බඵාලිඵුල්යලො යහොති, අත්තමනා, භික්ඛයව, යදවා
තාවතිංසා පාරිච්ඡත්තකස්ස යකොවිළාරස්ස මූයල දිබ්යබ චත්තායරො මායස
පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පිතාසමඞ්ගීභූතාපරිචායරන්ති. 

‘‘සබ්බඵාලිඵුල්ලස්ස යඛො පන, භික්ඛයව, පාරිච්ඡත්තකස්ස 
යකොවිළාරස්සසමන්තාපඤ්ඤාසයයොජනානිආභායඵුෙංයහොති, අනුවාතං
යයොජනසතං  න්යධො  ච්ඡති, අයමානුභායවො පාරිච්ඡත්තකස්ස
යකොවිළාරස්ස. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, යස්මිං සමයය අරියසාවයකො අ ාරස්මා 
අන ාරියං පබ්බජ්ජාය යචයතති, පණ්ඩුපලායසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
තස්මිංසමයයයහොති යදවානංවතාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො යකසමස්සුං ඔහායරත්වා 
කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායදත්වාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජියතොයහොති, 
පන්නපලායසො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො තස්මිං සමයය යහොති යදවානංව
තාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තයකො යකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො විවිච්යචවකායමහි…යප.… 
පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, ජාලකජායතො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
තස්මිංසමයයයහොති යදවානංවතාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො විතක්කවිචාරානං
වූපසමා…යප.… දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, ඛාරකජායතො, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො තස්මිං සමයය යහොති යදවානංව තාවතිංසානං
පාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො පීතියා ච විරා ා…යප.…
තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, කුටුමලකජායතො, භික්ඛයව, 
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අරියසාවයකො තස්මිංසමයයයහොතියදවානංවතාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයයඅරියසාවයකොසුඛස්සචපහානාදුක්ඛස්ස ච
පහානා…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, යකොරකජායතො, 
භික්ඛයව, අරියසාවයකො තස්මිං සමයය යහොති යදවානංව තාවතිංසානං
පාරිච්ඡත්තයකොයකොවිළායරො. 

‘‘යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො ආසවානං ඛයා…යප.… 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, සබ්බඵාලිඵුල්යලො, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකොතස්මිං සමයයයහොතියදවානංවතාවතිංසානංපාරිච්ඡත්තයකො
යකොවිළායරො. 

‘‘තස්මිං, භික්ඛයව, සමයයභුම්මායදවාසද්දමනුස්සායවන්ති– ‘එයසො
ඉත්ථන්නායමො ආයස්මා ඉත්ථන්නාමස්ස ආයස්මයතො සද්ධිවිහාරියකො
අමුකම්හා ාමා වානි මාවා අ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජියතොආසවානං
ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’ති. භුම්මානං යදවානං සද්දං
සුත්වා චාතුමහාරාජිකා යදවා…යප.… තාවතිංසා යදවා… යාමා යදවා…
තුසිතා යදවා… නිම්මානරතී යදවා… පරනිම්මිතවසවත්තී යදවා… 
බ්රහ්මකායිකායදවාසද්දමනුස්සායවන්ති– ‘එයසොඉත්ථන්නායමොආයස්මා 
ඉත්ථන්නාමස්සආයස්මයතොසද්ධිවිහාරියකොඅමුකම්හා ාමාවානි මාවා
අ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජියතොආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’ති.ඉතිහයතන ඛයණනයතනමුහුත්යතනයාවබ්රහ්මයලොකාසද්යදො 
[සාධුකාරසද්යදො (සී. අට්ඨ., ක. අට්ඨ.)] අබ්භුග් ච්ඡති, අයමානුභායවො
ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනො’’ති.පඤ්චමං. 

6. සක්කච්චසුත්තං 

70. අථ යඛො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස
එවංයචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි–‘‘කිංනු යඛො, භික්ඛු, සක්කත්වා රුං
කත්වාඋපනිස්සායවිහරන්යතොඅකුසලංපජයහයය, කුසලං භායවයයා’’ති? 
අථ යඛො ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස එතදයහොසි – ‘‘සත්ථාරං යඛො, භික්ඛු, 
සක්කත්වා රුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්යතොඅකුසලංපජයහයය, කුසලං
භායවයය. ධම්මංයඛො, භික්ඛු…යප.…සඞ්ඝං යඛො, භික්ඛු…යප.…සික්ඛං
යඛො, භික්ඛු…යප.… සමාධිං යඛො, භික්ඛු…යප.… අප්පමාදං යඛො, 
භික්ඛු…යප.… පටිසන්ථාරං යඛො, භික්ඛු සක්කත්වා  රුං කත්වා
උපනිස්සායවිහරන්යතොඅකුසලංපජයහයය, කුසලංභායවයයා’’ති. 

අථයඛොආයස්මයතොසාරිපුත්තස්සඑතදයහොසි–‘‘ඉයමයඛොයමධම්මා 
පරිසුද්ධාපරියයොදාතා, යංනූනාහංඉයමධම්යම න්ත්වා [ යහත්වා (ක.)] 
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භ වයතොආයරොයචයයං. එවංයමඉයමධම්මා පරිසුද්ධා යචවභවිස්සන්ති 
පරිසුද්ධසඞ්ඛාතතරා ච. යසයයථාපි නාම පුරියසො සුවණ්ණනික්ඛං
අධි ච්යඡයය පරිසුද්ධං පරියයොදාතං. තස්ස එවමස්ස – ‘අයං යඛො යම
සුවණ්ණනික්යඛො පරිසුද්යධො පරියයොදායතො, යංනූනාහං ඉමං
සුවණ්ණනික්ඛං න්ත්වා [ යහත්වා (ක.)] කම්මාරානංදස්යසයයං.එවංයම
අයං සුවණ්ණනික්යඛො සකම්මාර යතො පරිසුද්යධො යචව භවිස්සති
පරිසුද්ධසඞ්ඛාතතයරොච. එවයමවං [යඛො (ක.)] යමඉයමධම්මාපරිසුද්ධා
පරියයොදාතා, යංනූනාහංඉයමධම්යම න්ත්වා [ යහත්වා(ක.)] භ වයතො
ආයරොයචයයං. එවං යම ඉයම ධම්මා පරිසුද්ධා යචව භවිස්සන්ති
පරිසුද්ධසඞ්ඛාතතරාචා’’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුට්ඨියතො
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො 
භ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘කිං නු යඛො, භික්ඛු, සක්කත්වා  රුං කත්වා
උපනිස්සාය විහරන්යතොඅකුසලංපජයහයය, කුසලංභායවයයා’ති? අථයඛො
තස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි–‘සත්ථාරංයඛො, භික්ඛු, සක්කත්වා රුං 
කත්වා උපනිස්සාය විහරන්යතො අකුසලං පජයහයය, කුසලං භායවයය.
ධම්මංයඛො, භික්ඛු …යප.…පටිසන්ථාරංයඛො, භික්ඛුසක්කත්වා…යප.…
කුසලං භායවයයා’ති. අථ යඛොතස්සමය්හං, භන්යත, එතදයහොසි – ‘ඉයම
යඛො යම ධම්මා පරිසුද්ධා පරියයොදාතා, යංනූනාහං ඉයම ධම්යම  න්ත්වා
භ වයතොආයරොයචයයං. එවංයමඉයමධම්මා පරිසුද්ධා යචවභවිස්සන්ති
පරිසුද්ධසඞ්ඛාතතරා ච. යසයයථාපි නාම පුරියසො සුවණ්ණනික්ඛං
අධි ච්යඡයය පරිසුද්ධං පරියයොදාතං. තස්ස එවමස්ස – අයං යඛො යම 
සුවණ්ණනික්යඛො පරිසුද්යධො පරියයොදායතො, යංනූනාහං ඉමං
සුවණ්ණනික්ඛං  න්ත්වා කම්මාරානං දස්යසයයං. එවං යම අයං
සුවණ්ණනික්යඛො සකම්මාර යතො පරිසුද්යධො යචව භවිස්සති
පරිසුද්ධසඞ්ඛාතතයරොච.එවයමවංයමඉයමධම්මාපරිසුද්ධාපරියයොදාතා, 
යංනූනාහං ඉයමධම්යම න්ත්වාභ වයතොආයරොයචයයං. එවංයමඉයම
ධම්මාපරිසුද්ධායචව භවිස්සන්තිපරිසුද්ධසඞ්ඛාතතරා චා’’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සත්ථාරං යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සක්කත්වා
 රුංකත්වාඋපනිස්සායවිහරන්යතොඅකුසලංපජයහයය, කුසලංභායවයය.
ධම්මං යඛො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සක්කත්වා  රුං කත්වා උපනිස්සාය 
විහරන්යතො අකුසලං පජයහයය, කුසලං භායවයය. සඞ්ඝං යඛො…යප.…
සික්ඛං යඛො… සමාධිං යඛො… අප්පමාදං යඛො… පටිසන්ථාරං යඛො, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛුසක්කත්වා රුංකත්වා උපනිස්සායවිහරන්යතොඅකුසලං
පජයහයය, කුසලංභායවයයා’’ති. 
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එවං වුත්යත ආයස්මා සාරිපුත්යතො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉමස්ස
යඛො අහං, භන්යත, භ වතාසංඛිත්යතනභාසිතස්සඑවංවිත්ථායරනඅත්ථං
ආජානාමි. යසො වත, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම ස ාරයවො
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි
අ ාරයවොධම්යමපියසොඅ ාරයවො’’. 

‘‘යසොවත, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවොධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝ 
ස ාරයවො භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු
සත්ථරිඅ ාරයවො ධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝපියසොඅ ාරයවො. 

‘‘යසොවත, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවොධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝ 
අ ාරයවොසික්ඛායස ාරයවො භවිස්සතීතියනතංඨානං විජ්ජති.යයො යසො, 
භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො සඞ්යඝ අ ාරයවො
සික්ඛායපියසො අ ාරයවො. 

‘‘යසො වත, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවො ධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝ
අ ාරයවො සික්ඛායඅ ාරයවොසමාධිස්මිං ස ාරයවොභවිස්සතීතියනතංඨානං
විජ්ජති. යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො
සඞ්යඝඅ ාරයවොසික්ඛායඅ ාරයවොසමාධිස්මිම්පියසොඅ ාරයවො. 

‘‘යසොවත, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවොධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝ 
අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො සමාධිස්මිං අ ාරයවො අප්පමායද ස ාරයවො
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි
අ ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො සඞ්යඝ අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො
සමාධිස්මිං අ ාරයවොඅප්පමායදපියසො අ ාරයවො. 

‘‘යසොවත, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිඅ ාරයවොධම්යමඅ ාරයවොසඞ්යඝ 
අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො සමාධිස්මිං අ ාරයවො අප්පමායද අ ාරයවො
පටිසන්ථායර ස ාරයවො භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, 
භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො…යප.… අප්පමායද අ ාරයවො
පටිසන්ථායරපියසොඅ ාරයවො. 

‘‘යසො වත, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො 
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි
ස ාරයවොධම්යමපි යසොස ාරයවො…යප.…. 

‘‘යසො වත, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො…යප. … අප්පමායද
ස ාරයවො පටිසන්ථායර අ ාරයවො භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො
යසො, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො…යප.… අප්පමායද ස ාරයවො
පටිසන්ථායරපියසොස ාරයවො. 
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‘‘යසො වත, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො ධම්යමපි ස ාරයවො 
භවිස්සතීතිඨානයමතංවිජ්ජති.යයොයසො, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිස ාරයවො
ධම්යමපියසො ස ාරයවො…යප.…. 

‘‘යසො වත, භන්යත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො…යප.… අප්පමායද
ස ාරයවො පටිසන්ථායරපි ස ාරයවො භවිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති. යයො
යසො, භන්යත, භික්ඛුසත්ථරිස ාරයවොධම්යමස ාරයවොසඞ්යඝස ාරයවො
සික්ඛාය ස ාරයවො සමාධිස්මිං ස ාරයවො අප්පමායද ස ාරයවො
පටිසන්ථායරපියසොස ාරයවො’’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො අහං, භන්යත, භ වතා සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං
විත්ථායරනඅත්ථංආජානාමී’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, සාරිපුත්ත! සාධු යඛො ත්වං, සාරිපුත්ත, ඉමස්ස මයා 
සංඛිත්යතන භාසිතස්ස එවං විත්ථායරන අත්ථං ආජානාසි. යසො වත, 
සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම ස ාරයවො භවිස්සතීති යනතං
ඨානං විජ්ජති…යප.… යයො යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො
ධම්යම අ ාරයවො සඞ්යඝ අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො සමාධිස්මිං
අ ාරයවොඅප්පමායදපියසොඅ ාරයවො. 

‘‘යසො වත, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො 
සඞ්යඝ අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො සමාධිස්මිං අ ාරයවො අප්පමායද
අ ාරයවො පටිසන්ථායර ස ාරයවො භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො
යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි අ ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො සඞ්යඝ
අ ාරයවො සික්ඛාය අ ාරයවො සමාධිස්මිං අ ාරයවො අප්පමායද අ ාරයවො
පටිසන්ථායරපියසොඅ ාරයවො. 

‘‘යසො වත, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො ධම්යම අ ාරයවො 
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති…යප.… යයො යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු
සත්ථරිස ාරයවො ධම්යමපියසොස ාරයවො …යප.…. 

‘‘යසො වත, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො ධම්යම
ස ාරයවො…යප.… අප්පමායද ස ාරයවො පටිසන්ථායර අ ාරයවො
භවිස්සතීති යනතං ඨානං විජ්ජති. යයො යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි
ස ාරයවො…යප.…අප්පමායදස ාරයවොපටිසන්ථායරපියසො ස ාරයවො. 

‘‘යසො වත, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො ධම්යමපි ස ාරයවො
භවිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති. යයො යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි
ස ාරයවොධම්යමපියසොස ාරයවො…යප.…. 

‘‘යසො වත, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො…යප.… අප්පමායද 
ස ාරයවො පටිසන්ථායරපි යසො ස ාරයවො භවිස්සතීති ඨානයමතං විජ්ජති.
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යයො යසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛු සත්ථරි ස ාරයවො…යප.… අප්පමායද
ස ාරයවොපටිසන්ථායරපියසොස ාරයවො’’ති. 

‘‘ඉමස්ස යඛො, සාරිපුත්ත, මයාසංඛිත්යතන භාසිතස්සඑවංවිත්ථායරන
අත්යථොදට්ඨබ්යබො’’ති.ඡට්ඨං. 

7. භාවනාසුත්තං 

71. ‘‘භාවනංඅනනුයුත්තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොවිහරයතො කිඤ්චාපි
එවං ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං 
විමුච්යචයයා’ති, අථඛ්වස්සයනවඅනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුච්චති.තං
කිස්ස යහතු? ‘අභාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං. කිස්ස අභාවිතත්තා? චතුන්නං
සතිපට්ඨානානං, චතුන්නං සම්මප්පධානානං, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං, 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං, පඤ්චන්නං බලානං, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං, 
අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුටියාඅණ්ඩානිඅට්ඨවාදසවා ද්වාදසවා.
තානස්සු කුක්කුටියා න සම්මා අධිසයිතානි, න සම්මා පරියසදිතානි, න 
සම්මාපරිභාවිතානි. කිඤ්චාපිතස්සාකුක්කුටියා එවංඉච්ඡාඋප්පජ්යජයය–
‘අයහො වත යම කුක්කුෙයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා
අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්යජයය’න්ති, අථ යඛො
අභබ්බාව යත කුක්කුෙයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා
අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? 
තථා හි, භික්ඛයව, කුක්කුටියා අණ්ඩානින සම්මා අධිසයිතානි, නසම්මා
පරියසදිතානි, න සම්මා පරිභාවිතානි. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භාවනං
අනනුයුත්තස්ස භික්ඛුයනො විහරයතොකිඤ්චාපි එවං ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය –
‘අයහො වත යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්යචයයා’ති, අථ ඛ්වස්ස
යනව අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්චති. තං කිස්ස යහතු? 
‘අභාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං. කිස්ස අභාවිතත්තා? චතුන්නං 
සතිපට්ඨානානං, චතුන්නං සම්මප්පධානානං, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං, 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං, පඤ්චන්නං බලානං, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං, 
අරියස්ස අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 

‘‘භාවනංඅනුයුත්තස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොවිහරයතොකිඤ්චාපින එවං
ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය – ‘අයහො වත යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං 
විමුච්යචයයා’ති, අථඛ්වස්සඅනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුච්චති.තංකිස්ස 
යහතු? ‘භාවිතත්තා’තිස්ස වචනීයං. කිස්ස භාවිතත්තා? චතුන්නං
සතිපට්ඨානානං, චතුන්නං සම්මප්පධානානං, චතුන්නං ඉද්ධිපාදානං, 
පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං, පඤ්චන්නං බලානං, සත්තන්නං යබොජ්ඣඞ් ානං, 
අරියස්සඅට්ඨඞ්ගිකස්ස මග් ස්ස. 
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‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, කුක්කුටියා අණ්ඩානිඅට්ඨවාදසවාද්වාදසවා.
තානස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි, සම්මා පරියසදිතානි, සම්මා
පරිභාවිතානි. කිඤ්චාපි තස්සා කුක්කුටියා න එවං ඉච්ඡා උප්පජ්යජයය –
‘අයහො වත යම කුක්කුෙයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා
අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්යජයය’න්ති, අථ යඛො 
භබ්බාව යත කුක්කුෙයපොතකා පාදනඛසිඛාය වා මුඛතුණ්ඩයකන වා
අණ්ඩයකොසං පදායලත්වා යසොත්ථිනා අභිනිබ්භිජ්ජිතුං. තං කිස්ස යහතු? 
තථා හි, භික්ඛයව, කුක්කුටියා අණ්ඩානි සම්මා අධිසයිතානි, සම්මා
පරියසදිතානි, සම්මා පරිභාවිතානි. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භාවනං
අනුයුත්තස්සභික්ඛුයනොවිහරයතොකිඤ්චාපිනඑවංඉච්ඡා උප්පජ්යජයය–
‘අයහො වත යම අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං විමුච්යචයයා’ති, අථ ඛ්වස්ස
අනුපාදායආසයවහි චිත්තං විමුච්චති. තං කිස්ස යහතු? ‘භාවිතත්තා’තිස්ස
වචනීයං. කිස්ස භාවිතත්තා? චතුන්නං සතිපට්ඨානානං…යප.… අරියස්ස
අට්ඨඞ්ගිකස්සමග් ස්ස. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඵල ණ්ඩස්ස [පල ණ්ඩස්ස (?)] වා
ඵල ණ්ඩන්යතවාසිකස්ස වා දිස්සන්යතව [ඛීයන්යත (ක.)] වාසිජයෙ 
[දිස්සන්ති අඞ්ගුලිපදානි (සී.), අඞ්ගුලපදානි දිස්සන්ති අඞ්ගුලපදං (ක.)] 
අඞ්ගුලිපදානිදිස්සති [දිස්සන්ති(සයා.)] අඞ්ගුට්ඨපදං [දිස්සන්තිඅඞ්ගුලිපදානි
(සී.), අඞ්ගුලපදානි දිස්සන්තිඅඞ්ගුලපදං(ක.)]. යනොචඛ්වස්සඑවංඤාණං
යහොති–‘එත්තකංයම අජ්ජවාසිජෙස්සඛීණං, එත්තකංහියයයො, එත්තකං
පයර’ති, අථ ඛ්වස්ස ඛීයණ ‘ඛීණ’න්යතවඤාණං යහොති. එවයමවං යඛො, 
භික්ඛයව, භාවනං අනුයුත්තස්ස භික්ඛුයනො විහරයතො කිඤ්චාපි න එවං
ඤාණං යහොති – ‘එත්තකං යම අජ්ජ ආසවානං ඛීණං, එත්තකං හියයයො, 
එත්තකංපයර’ති, අථඛ්වස්සඛීයණ‘ඛීණ’න්යතවඤාණංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සාමුද්දිකාය නාවාය යවත්තබන්ධනබද්ධාය 
[යවත්තබන්ධාය (ක.)] ඡමාසානිඋදයක පරියාදාය යහමන්තියකනථයල
උක්ඛිත්තාය වාතාතපපයරතානි බන්ධනානි, තානි පාවුස්සයකන යමයඝන
අභිප්පවුට්ඨානි අප්පකසියරයනව පරිහායන්ති [පටිප්පස්සම්භන්ති (සී. 
සයා.)], පූතිකානිභවන්ති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, භාවනං අනුයුත්තස්ස 
භික්ඛුයනො විහරයතො අප්පකසියරයනව සංයයොජනානි පටිප්පස්සම්භන්ති, 
පූතිකානි භවන්තී’’ති.සත්තමං. 

8. අග්ගික්ඛන්යධොපමසුත්තං 

72. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වායකොසයලසුචාරිකංචරතිමහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. අද්දසා යඛො භ වා අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනො
අඤ්ඤතරස්මිං පයදයස මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං
සයජොතිභූතං [සඤ්යජොතිභූතං (සයා.)]. දිස්වාන මග් ා ඔක්කම්ම
අඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. නිසජ්ජයඛොභ වා
භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, අමුං මහන්තං 
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පටුන 

අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූත’’න්ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං –යංඅමුංමහන්තං 
අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං ආලිඞ්ය ත්වා
උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය වා, යං වා ඛත්තියකඤ්ඤං වා
බ්රාහ්මණකඤ්ඤං වා  හපතිකඤ්ඤං වා මුදුතලුනහත්ථපාදංආලිඞ්ය ත්වා
උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය වා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, වරං – යං
ඛත්තියකඤ්ඤං වා බ්රාහ්මණකඤ්ඤං වා  හපතිකඤ්ඤං වා 
මුදුතලුනහත්ථපාදං ආලිඞ්ය ත්වා උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය වා, 
දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, යං අමුං මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං
සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතංආලිඞ්ය ත්වාඋපනිසීයදයයවාඋපනිපජ්යජයය
වා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස පාපධම්මස්ස අසුචිසඞ්කස්සරසමාචාරස්ස
පටිච්ඡන්නකම්මන්තස්ස අස්සමණස්ස සමණපටිඤ්ඤස්ස අබ්රහ්මචාරිස්ස
බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤස්ස අන්යතොපූතිකස්ස අවස්සුතස්ස කසම්බුජාතස්ස යං
අමුං මහන්තං අග්ගික්ඛන්ධං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං 
ආලිඞ්ය ත්වා උපනිසීයදයය වා උපනිපජ්යජයය වා. තං කිස්ස යහතු? 
තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වානි ච්යඡයය මරණමත්තං වා
දුක්ඛං, නත්යවව තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයය. 

‘‘යඤ්ච යඛො යසො, භික්ඛයව, දුස්සීයලො පාපධම්යමො 
අසුචිසඞ්කස්සරසමාචායරො…යප.… කසම්බුජායතො ඛත්තියකඤ්ඤං වා
බ්රාහ්මණකඤ්ඤං වා  හපතිකඤ්ඤං වා මුදුතලුනහත්ථපාදංආලිඞ්ය ත්වා
උපනිසීදති වා උපනිපජ්ජති වා, තඤ්හි තස්ස [තං හිස්ස (ක.)], භික්ඛයව, 
යහොතිී ඝරත්තං අහිතායදුක්ඛායකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං
විනිපාතංනිරයං උපපජ්ජති. 

‘‘තං කිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං – යංබලවාපුරියසො
දළ්හායවාලරජ්ජුයාඋයභොජඞ්ඝායවයඨත්වාඝංයසයය–සාඡවිං ඡින්යදයය
ඡවිං යඡත්වා චම්මං ඡින්යදයය චම්මං යඡත්වා මංසං ඡින්යදයය මංසං 
යඡත්වා න්හාරුං ඡින්යදයය න්හාරුං යඡත්වා අට්ඨිං ඡින්යදයය අට්ඨිං 
යඡත්වා අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච තිට්යඨයය, යං වා ඛත්තියමහාසාලානං වා 
බ්රාහ්මණමහාසාලානංවා හපතිමහාසාලානංවාඅභිවාදනංසාදියයයයා’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, වරං–යංඛත්තියමහාසාලානංවාබ්රාහ්මණමහාසාලානං
වා  හපතිමහාසාලානං වා අභිවාදනං සාදියයයය, දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, 
යං බලවා පුරියසො දළ්හාය වාලරජ්ජුයා…යප.… අට්ඨිමිඤ්ජං ආහච්ච
තිට්යඨයයා’’ති. 
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‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස…යප.…කසම්බුජාතස්සයං බලවා පුරියසො
දළ්හායවාලරජ්ජුයා උයභොජඞ්ඝායවයඨත්වා…යප.…අට්ඨිමිඤ්ජංආහච්ච
තිට්යඨයය. තං කිස්ස යහතු? තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වා
නි ච්යඡයයමරණමත්තංවා දුක්ඛං, නත්යවව තප්පච්චයාකායස්සයභදා
පරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්යජයය. යඤ්ච යඛොයසො, 
භික්ඛයව, දුස්සීයලො…යප.… කසම්බුජායතො ඛත්තියමහාසාලානං වා
බ්රාහ්මණමහාසාලානංවා හපතිමහාසාලානංවාඅභිවාදනංසාදියති, තඤ්හි
තස්ස, භික්ඛයව, යහොති ී ඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය කායස්ස යභදා පරං
මරණා අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං–යංබලවාපුරියසො 
තිණ්හාය සත්තියා යතලයධොතාය පච්යචොරස්මිං පහයරයය, යං වා
ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා
අඤ්ජලිකම්මං සාදියයයයා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, වරං – යං
ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා
අඤ්ජලිකම්මං සාදියයයය, දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, යං බලවා පුරියසො
තිණ්හායසත්තියා යතලයධොතාය පච්යචොරස්මිංපහයරයයා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස…යප.…කසම්බුජාතස්සයං බලවා පුරියසො
තිණ්හායසත්තියා යතලයධොතායපච්යචොරස්මිංපහයරයය.තංකිස්සයහතු? 
තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වානි ච්යඡයය මරණමත්තං වා
දුක්ඛං, නත්යවව තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. යඤ්ච යඛො යසො, භික්ඛයව, දුස්සීයලො
පාපධම්යමො…යප.… කසම්බුජායතො ඛත්තියමහාසාලානං වා 
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා අඤ්ජලිකම්මං සාදියති, 
තඤ්හි තස්ස, භික්ඛයව, යහොති ී ඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛායකායස්ස යභදා
පරංමරණාඅපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං–යංබලවාපුරියසො 
තත්යතන අයයොපට්යෙන ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන සයජොතිභූයතන
කායං සම්පලියවයඨයය, යං වා ඛත්තියමහාසාලානං වා
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං චීවරං
පරිභුඤ්යජයයා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, වරං – යං ඛත්තියමහාසාලානං
වා…යප.…සද්ධායදයයංචීවරංපරිභුඤ්යජයය, දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, යං
බලවා පුරියසො තත්යතන අයයොපට්යෙන ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන
සයජොතිභූයතන කායංසම්පලියවයඨයයා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස…යප.…කසම්බුජාතස්සයං බලවා පුරියසො
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තත්යතන අයයොපට්යෙන ආදිත්යතන සම්පජ්ජලියතන සයජොතිභූයතන
කායංසම්පලියවයඨයය.තං කිස්සයහතු? තයතොනිදානඤ්හියසො, භික්ඛයව, 
මරණං වා නි ච්යඡයය මරණමත්තං වා දුක්ඛං, න ත්යවව තප්පච්චයා
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපජ්යජයය.
යඤ්ච යඛො යසො, භික්ඛයව, දුස්සීයලො…යප.… කසම්බුජායතො 
ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා
සද්ධායදයයං චීවරං පරිභුඤ්ජති, තඤ්හි තස්ස, භික්ඛයව, යහොති ී ඝරත්තං 
අහිතාය දුක්ඛායකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිං විනිපාතංනිරයං
උපපජ්ජති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං–යංබලවාපුරියසො 
තත්යතන අයයොසඞ්කුනා මුඛං විවරිත්වා තත්තං යලොහගුළං ආදිත්තං
සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතංමුයඛපක්ඛියපයය–තංතස්සඔට්ඨම්පිදයහයය 
[ඩයහයය (කත්ථචි)] මුඛම්පිදයහයයජි්හම්පි දයහයය කණ්ඨම්පිදයහයය
උරම්පි [ම. නි. 3.270 යදවදූතසුත්යත පන ‘‘උදරම්පි’’ ඉති වියදසපායඨො
දිස්සති] දයහයය අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය අයධොභා ා [අයධොභා ං
(ක.)] නික්ඛයමයය, යංවාඛත්තියමහාසාලානංවාබ්රාහ්මණමහාසාලානංවා
 හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්යජයයා’’ති? 
‘‘එතයදව, භන්යත, වරං–යංඛත්තියමහාසාලානංවාබ්රාහ්මණමහාසාලානං
වා  හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්යජයය, 
දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, යං බලවා පුරියසො තත්යතන අයයොසඞ්කුනා මුඛං
විවරිත්වා තත්තං යලොහගුළං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං සයජොතිභූතං මුයඛ
පක්ඛියපයය–තංතස්සඔට්ඨම්පිදයහයයමුඛම්පිදයහයය ජි්හම්පි දයහයය
කණ්ඨම්පි දයහයය උරම්පි දයහයය අන්තම්පි අන්තගුණම්පි ආදාය
අයධොභා ංනික්ඛයමයයා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස…යප.…කසම්බුජාතස්සයං බලවා පුරියසො
තත්යතන අයයොසඞ්කුනා මුඛං විවරිත්වා තත්තං යලොහගුළං ආදිත්තං
සම්පජ්ජලිතංසයජොතිභූතංමුයඛ පක්ඛියපයය–තංතස්සඔට්ඨම්පිදයහයය
මුඛම්පි දයහයය ජි්හම්පි දයහයය කණ්ඨම්පි දයහයය උරම්පි දයහයය
අන්තම්පි අන්තගුණම්පිආදාය අයධොභා ං නික්ඛයමයය. තංකිස්ස යහතු? 
තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වානි ච්යඡයය මරණමත්තං වා
දුක්ඛං, නත්යවව තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං 
විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. යඤ්ච යඛො යසො, භික්ඛයව, දුස්සීයලො
පාපධම්යමො…යප.… කසම්බුජායතො ඛත්තියමහාසාලානං වා
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං පිණ්ඩපාතං
පරිභුඤ්ජති, තඤ්හිතස්සයහොතිී ඝරත්තංඅහිතාය දුක්ඛායකායස්සයභදා
පරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 
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‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං–යංබලවාපුරියසො 
සීයසවා යහත්වාඛන්යධවා යහත්වා තත්තංඅයයොමඤ්චංවා අයයොපීඨං
වාඅභිනිසීදායපයයවාඅභිනිපජ්ජායපයයවා, යංවාඛත්තියමහාසාලානංවා 
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං මඤ්චපීඨං 
[මඤ්චංවාපීඨංවා(ක.)] පරිභුජ්යජයයා’’ති? ‘‘එතයදව, භන්යත, වරං–යං
ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා
සද්ධායදයයං මඤ්චපීඨං පරිභුඤ්යජයය, දුක්ඛඤ්යහතං, භන්යත, යංබලවා
පුරියසො සීයස වා  යහත්වා ඛන්යධ වා  යහත්වාතත්තං අයයොමඤ්චං වා
අයයොපීඨංවාඅභිනිසීදායපයයවාඅභිනිපජ්ජායපයයවා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදවතස්ස වරං දුස්සීලස්ස…යප.…කසම්බුජාතස්සයං බලවා පුරියසො 
සීයසවා යහත්වාඛන්යධවා යහත්වාතත්තංඅයයොමඤ්චංවාඅයයොපීඨං
වා අභිනිසීදායපයය වා අභිනිපජ්ජායපයය වා. තං කිස්ස යහතු? 
තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වානි ච්යඡයය මරණමත්තං වා
දුක්ඛං, නත්යවව තප්පච්චයා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. යඤ්ච යඛො යසො, භික්ඛයව, දුස්සීයලො
පාපධම්යමො…යප.… කසම්බුජායතො ඛත්තියමහාසාලානං වා 
බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා සද්ධායදයයං මඤ්චපීඨං
පරිභුඤ්ජති. තඤ්හි තස්ස, භික්ඛයව, යහොති ී ඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය
කායස්සයභදාපරංමරණා අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපජ්ජති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤථ, භික්ඛයව, කතමංනුයඛොවරං–යංබලවාපුරියසො 
උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යහත්වා තත්තාය යලොහකුම්භියා පක්ඛියපයය
ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සයජොතිභූතාය – යසො තත්ථ යඵණුද්යදහකං
පච්චමායනො සකිම්පි උද්ධං  ච්යඡයය සකිම්පි අයධො  ච්යඡයය සකිම්පි
තිරියං  ච්යඡයය, යං වා ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා
 හපතිමහාසාලානංවා සද්ධායදයයංවිහාරංපරිභුඤ්යජයයා’’ති? ‘‘එතයදව, 
භන්යත, වරං – යං ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා
 හපතිමහාසාලානංවා සද්ධායදයයංවිහාරංපරිභුඤ්යජයය, දුක්ඛඤ්යහතං, 
භන්යත, යං බලවා පුරියසො උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යහත්වා තත්තාය
යලොහකුම්භියාපක්ඛියපයය ආදිත්තායසම්පජ්ජලිතායසයජොතිභූතාය–යසො
තත්ථයඵණුද්යදහකංපච්චමායනොසකිම්පි උද්ධං ච්යඡයයසකිම්පිඅයධො
 ච්යඡයයසකිම්පිතිරියං ච්යඡයයා’’ති. 

‘‘ආයරොචයාමි යවො, භික්ඛයව, පටියවදයාමි යවො, භික්ඛයව, යථා
එතයදව තස්ස වරං දුස්සීලස්ස පාපධම්මස්ස…යප.… කසම්බුජාතස්ස යං
බලවා පුරියසො උද්ධංපාදං අයධොසිරං  යහත්වා…යප.… සකිම්පි තිරියං
 ච්යඡයය. තං කිස්ස යහතු? තයතොනිදානඤ්හි යසො, භික්ඛයව, මරණං වා
නි ච්යඡයයමරණමත්තං වා දුක්ඛං, නත්යවවතප්පච්චයාකායස්සයභදා
පරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතං නිරයංඋපපජ්යජයය.යඤ්චයඛොයසො, 
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භික්ඛයව, දුස්සීයලො පාපධම්යමො…යප.… කසම්බුජායතො 
ඛත්තියමහාසාලානං වා බ්රාහ්මණමහාසාලානං වා  හපතිමහාසාලානං වා
සද්ධායදයයං විහාරංපරිභුඤ්ජති. තඤ්හිතස්ස, භික්ඛයව, යහොතිී ඝරත්තං 
අහිතායදුක්ඛායකායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං 
උපපජ්ජති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘යයසඤ්ච [යයසං(?)] මයං
පරිභුඤ්ජාම චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං [… 
පරික්ඛාරානං (සී. සයා. ක.)] යතසං යත කාරා මහප්ඵලා භවිස්සන්ති
මහානිසංසා, අම්හාකඤ්යචවායං පබ්බජ්ජා අවඤ්ඣා භවිස්සති සඵලා
සඋද්රයා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බං–‘අත්තත්ථං වා, භික්ඛයව, 
සම්පස්සමායනනඅලයමවඅප්පමායදනසම්පායදතුං; පරත්ථංවා, භික්ඛයව, 
සම්පස්සමායනන අලයමව අප්පමායදන සම්පායදතුං; උභයත්ථං වා, 
භික්ඛයව, සම්පස්සමායනනඅලයමවඅප්පමායදනසම්පායදතු’’’න්ති. 

ඉදමයවොච භ වා [ඉදමයවොච භ වා…යප.… (ක.)]. ඉමස්මිඤ්ච පන
යවයයාකරණස්මිංභඤ්ඤමායනසට්ඨිමත්තානංභික්ඛූනංඋණ්හංයලොහිතං 
මුඛයතොඋග් ඤ්ඡි [උග් ච්ඡි (ක.)]. සට්ඨිමත්තාභික්ඛූ සික්ඛංපච්චක්ඛාය
හීනායාවත්තිංසු– ‘‘සුදුක්කරංභ වා, සුදුක්කරංභ වා’’ති. සට්ඨිමත්තානං
භික්ඛූනංඅනුපාදායආසයවහිචිත්තානිවිමුච්චිංසූති.අට්ඨමං. 

9. සුයනත්තසුත්තං 

73. [අ.නි.6.54; 7.66] ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, සුයනත්යතොනාමසත්ථා
අයහොසිතිත්ථකයරොකායමසුවීතරාය ො. සුයනත්තස්සයඛොපන, භික්ඛයව, 
සත්ථුයනොඅයනකානිසාවකසතානිඅයහසුං.සුයනත්යතො සත්ථාසාවකානං
බ්රහ්මයලොකසහබයතායධම්මංයදයසසි. යයයඛොපන, භික්ඛයව [යයයඛො
භික්ඛයව (සී. සයා.)], සුයනත්තස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය
ධම්මංයදයසන්තස්සචිත්තානිනප්පසායදසුංයතකායස්සයභදා පරංමරණා
අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජිංසු. යය යඛො පන, භික්ඛයව, 
සුයනත්තස්ස සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස
චිත්තානි පසායදසුං යතකායස්සයභදා පරං මරණාසු තිං සග් ං යලොකං
උපපජ්ජිංසු. 

‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, මූ පක්යඛො නාම සත්ථා අයහොසි…යප.…
අරයනමිනාමසත්ථාඅයහොසි…යප.…කුද්දාලයකො [කුද්දායලො(සී.සයා.)] 
නාම සත්ථා අයහොසි…යප.… හත්ථිපායලො නාම සත්ථා අයහොසි…යප.…
යජොතිපායලො නාම සත්ථා අයහොසි…යප.… අරයකො නාම සත්ථා අයහොසි
තිත්ථකයරොකායමසු වීතරාය ො. අරකස්ස යඛො පන, භික්ඛයව, සත්ථුයනො
අයනකානි සාවකසතානි අයහසුං. අරයකො නාම සත්ථා සාවකානං
බ්රහ්මයලොකසහබයතායධම්මං යදයසසි. යයයඛො පන, භික්ඛයව, අරකස්ස
සත්ථුයනො බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස චිත්තානි 
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නප්පසායදසුං, යත කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපජ්ජිංසු. යය යඛො පන, භික්ඛයව, අරකස්ස සත්ථුයනො
බ්රහ්මයලොකසහබයතාය ධම්මං යදයසන්තස්ස චිත්තානි පසායදසුං, යත
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංයලොකං උපපජ්ජිංසු. 

‘‘තං කිං මඤ්ඤථ, භික්ඛයව, යයො ඉයම සත්ත සත්ථායර තිත්ථකයර 
කායමසු වීතරාය  අයනකසතපරිවායර සසාවකසඞ්යඝ පදුට්ඨචිත්යතො
අක්යකොයසයය පරිභායසයය, බහුං යසො අපුඤ්ඤං පසයවයයා’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’. ‘‘යයො, භික්ඛයව, ඉයම සත්ත සත්ථායර තිත්ථකයර කායමසු
වීතරාය  අයනකසතපරිවායර සසාවකසඞ්යඝ පදුට්ඨචිත්යතො
අක්යකොයසයය පරිභායසයය, බහුං යසො අපුඤ්ඤං පසයවයය. යයො එකං 
දිට්ඨිසම්පන්නංපුග් ලංපදුට්ඨචිත්යතොඅක්යකොසතිපරිභාසති, අයංතයතො
බහුතරං අපුඤ්ඤංපසවති.තංකිස්සයහතු? නාහං, භික්ඛයව, ඉයතොබහිද්ධා
එවරූපිංඛන්තිං වදාමියථාමංසබ්රහ්මචාරීසු’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘න යනො සබ්රහ්මචාරීසු [න
ත්යවව අම්හං සබ්රහ්මචාරීසු (සයා.) අඞ්ගුත්තරනිකායය අඤ්ඤථා දිස්සති] 
චිත්තානි පදුට්ඨානි භවිස්සන්තී’ති. එවඤ්හි යවො, භික්ඛයව, 
සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.නවමං. 

10. අරකසුත්තං 

74. ‘‘භූතපුබ්බං, භික්ඛයව, අරයකො නාම සත්ථා අයහොසි තිත්ථකයරො 
කායමසු වීතරාය ො. අරකස්ස යඛො පන, භික්ඛයව, සත්ථුයනො අයනකානි 
සාවකසතානි අයහසුං. අරයකො සත්ථා සාවකානං එවං ධම්මං යදයසති –
අප්පකං, බ්රාහ්මණ, ජීවිතං මනුස්සානං පරිත්තං ලහුකං [ලහුසං (ටීකා)] 
බහුදුක්ඛං බහුපායාසං මන්තායං [මන්තාය (සබ්බත්ථ) ටීකා පස්සිතබ්බා] 
යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස
අමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, තිණග්ය උස්සාවබින්දුසූරියයඋග් ච්ඡන්යත
ඛිප්පංයයව පටිවි ච්ඡති, න චිරට්ඨිතිකං යහොති; එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
උස්සාවබින්දූපමං ජීවිතංමනුස්සානංපරිත්තංලහුකංබහුදුක්ඛංබහුපායාසං
මන්තායං යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි
ජාතස්සඅමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, ථුල්ලඵුසිතයකයදයවවස්සන්යත උදකබුබ්බුළං 
[උදකපුප්ඵුළං (ක.)] ඛිප්පංයයව පටිවි ච්ඡති, න චිරට්ඨිතිකං යහොති; 
එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, උදකබුබ්බුළූපමං ජීවිතං මනුස්සානං පරිත්තං
ලහුකං බහුදුක්ඛං බහුපායාසං මන්තායං යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, 
චරිතබ්බංබ්රහ්මචරියං, නත්ථිජාතස්සඅමරණං. 
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‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, උදයක දණ්ඩරාජි ඛිප්පංයයව පටිවි ච්ඡති, න
චිරට්ඨිතිකායහොති; එවයමවංයඛො, බ්රාහ්මණ, උදයක දණ්ඩරාජූපමං ජීවිතං
මනුස්සානංපරිත්තං…යප.…නත්ථිජාතස්සඅමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, නී  පබ්බයතයයා දූරඞ් මා සීඝයසොතා 
හාරහාරිනී, නත්ථියසොඛයණොවාලයයොවාමුහුත්යතොවායංසා [යාය (ක.)] 
ආවත්තති [ථරති (සී.), ධරති (සයා.), අවතිට්යඨයය (?)], අථ යඛො සා
 ච්ඡයතව වත්තයතව සන්දයතව; එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
නී පබ්බයතයූපමං ජීවිතං මනුස්සානං පරිත්තං ලහුකං…යප.… නත්ථි
ජාතස්ස අමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, බලවා පුරියසො ජි්හග්ය  යඛළපිණ්ඩං
සංයූහිත්වා අකසියරයනව වයමයය [පතායපයය (ක.)]; එවයමවං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, යඛළපිණ්ඩූපමං ජීවිතං මනුස්සානං පරිත්තං…යප.… නත්ථි
ජාතස්සඅමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, දිවසංසන්තත්යත අයයොකොයහ මංසයපසි 
[මංසයපසී (සී. සයා.)] පක්ඛිත්තා ඛිප්පංයයව පටිවි ච්ඡති, න චිරට්ඨිතිකා
යහොති; එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, මංසයපසූපමං ජීවිතං මනුස්සානං
පරිත්තං…යප.…නත්ථිජාතස්සඅමරණං. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ,  ාවී වජ්ඣා ආඝාතනං නීයමානා යං යයදව 
පාදංඋද්ධරති, සන්තියකව යහොතිවධස්සසන්තියකවමරණස්ස; එවයමවං
යඛො, බ්රාහ්මණ, ය ොවජ්ඣූපමං [ ාවීවජ්ඣූපමං (සී. සයා.)] ජීවිතං
මනුස්සානං පරිත්තං ලහුකං බහුදුක්ඛං බහුපායාසං මන්තායං යබොද්ධබ්බං, 
කත්තබ්බංකුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථිජාතස්සඅමරණ’’න්ති. 

‘‘යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනමනුස්සානංසට්ඨිවස්සසහස්සානි 
ආයුප්පමාණං අයහොසි, පඤ්චවස්සසතිකාකුමාරිකා අලංපයතයයා අයහොසි.
යතනයඛොපන, භික්ඛයව, සමයයනමනුස්සානංඡයළවආබාධාඅයහසුං–
සීතං, උණ්හං, ජිඝච්ඡා, පිපාසා, උච්චායරො, පස්සායවො. යසො හි නාම, 
භික්ඛයව, අරයකො සත්ථා එවං ී ඝායුයකසුමනුස්යසසු එවං චිරට්ඨිතියකසු
එවංඅප්පාබායධසුසාවකානංඑවංධම්මංයදයසස්සති–‘අප්පකං, බ්රාහ්මණ, 
ජීවිතං මනුස්සානං පරිත්තං ලහුකං බහුදුක්ඛං බහුපායාසං මන්තායං 
යබොද්ධබ්බං, කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස 
අමරණ’’’න්ති. 

‘‘එතරහි තං, භික්ඛයව, සම්මා වදමායනො වයදයය – ‘අප්පකං ජීවිතං 
මනුස්සානං පරිත්තං ලහුකං බහුදුක්ඛං බහුපායාසං මන්තායං යබොද්ධබ්බං, 
කත්තබ්බං කුසලං, චරිතබ්බං බ්රහ්මචරියං, නත්ථි ජාතස්ස අමරණ’න්ති.
එතරහි, භික්ඛයව, යයො චිරං ජීවති යසො වස්සසතං අප්පං වා භියයයො.
වස්සසතං යඛො පන, භික්ඛයව, ජීවන්යතො තීණියයව උතුසතානි ජීවති –
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උතුසතං යහමන්තානං, උතුසතං ගිම්හානං, උතුසතං වස්සානං. තීණි යඛො
පන, භික්ඛයව, උතුසතානි ජීවන්යතො ද්වාදස [ද්වාදසං (සී. ක.)] යයව
මාසසතානිජීවති–චත්තාරිමාසසතානි යහමන්තානං, චත්තාරිමාසසතානි
ගිම්හානං, චත්තාරි මාසසතානි වස්සානං. ද්වාදස යඛො පන, භික්ඛයව, 
මාසසතානි ජීවන්යතො චතුවීසතියයව අද්ධමාසසතානි ජීවති –
අට්ඨද්ධමාසසතානි යහමන්තානං, අට්ඨද්ධමාසසතානි ගිම්හානං, 
අට්ඨද්ධමාසසතානි වස්සානං. චතුවීසති යඛො පන, භික්ඛයව, 
අද්ධමාසසතානි ජීවන්යතො ඡත්තිංසංයයව රත්තිසහස්සානි ජීවති – ද්වාදස
රත්තිසහස්සානි යහමන්තානං, ද්වාදස රත්තිසහස්සානි ගිම්හානං, ද්වාදස
රත්තිසහස්සානි වස්සානං. ඡත්තිංසං යඛො පන, භික්ඛයව, රත්තිසහස්සානි
ජීවන්යතො ද්යවසත්තතියයව [ද්යවසත්තතිඤ්යඤව (සයා.), 
ද්යවසත්තතිඤ්යචව (ක.)] භත්තසහස්සානි භුඤ්ජති – චතුවීසති
භත්තසහස්සානි යහමන්තානං, චතුවීසති භත්තසහස්සානි ගිම්හානං, 
චතුවීසති භත්තසහස්සානි වස්සානං සද්ධිං මාතුථඤ්ඤාය සද්ධිං
භත්තන්තරායයන. 

‘‘තත්රියමභත්තන්තරායාකපිමිද්යධොපි භත්තංනභුඤ්ජති, දුක්ඛියතොපි
භත්තංනභුඤ්ජති, බයාධියතොපි භත්තංන භුඤ්ජති, උයපොසථියකොපිභත්තං
න භුඤ්ජති, අලාභයකනපි භත්තං න භුඤ්ජති. ඉති යඛො, භික්ඛයව, මයා
වස්සසතායුකස්ස මනුස්සස්ස ආයුපි සඞ්ඛායතො [සඞ්ඛාතං (?)], 
ආයුප්පමාණම්පි සඞ්ඛාතං, උතූපි සඞ්ඛාතා, සංවච්ඡරාපි සඞ්ඛාතා, මාසාපි
සඞ්ඛාතා, අද්ධමාසාපිසඞ්ඛාතා, රත්තිපිසඞ්ඛාතා, දිවාපිසඞ්ඛාතා, භත්තාපි
සඞ්ඛාතා, භත්තන්තරායාපි සඞ්ඛාතා. යං, භික්ඛයව, සත්ථාරා කරණීයං
සාවකානං හියතසිනා අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය; කතං යවො තං
මයා එතානි, භික්ඛයව, රුක්ඛමූලානි එතානි සුඤ්ඤා ාරානි. ඣායථ, 
භික්ඛයව, මා පමාදත්ථ; මා පච්ඡා විප්පටිසාරියනො අහුවත්ථ. අයං යවො
අම්හාකංඅනුසාසනී’’ති.දසමං. 

මහාවග්ය ො සත්තයමො. 

තස්සුද්දානං– 

හිරීසූරියංඋපමා, ධම්මඤ්ඤූපාරිඡත්තකං; 
සක්කච්චංභාවනාඅග්ගි, සුයනත්තඅරයකනචාති. 

8. වින වග්ය ො 

1. පඨමවිනයධරසුත්තං 

75. [පරි. 327] ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
විනයධයරො යහොති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං
ජානාති, ලහුකංආපත්තිංජානාති,  රුකං ආපත්තිංජානාති, සීලවායහොති
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු
වජ්යජසු භයදස්සාවී සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු, චතුන්නං ඣානානං 
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ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී
අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං
දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු විනයධයරො
යහොතී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියවිනයධරසුත්තං 

76. [පරි. 327] ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
විනයධයරො යහොති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං
ජානාති, ලහුකංආපත්තිං ජානාති,  රුකංආපත්තිංජානාති, උභයානියඛො
පනස්ස පාතියමොක්ඛානි විත්ථායරන ස්වා තානි යහොන්ති සුවිභත්තානි
සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි සුත්තයසො අනුබයඤ්ජනයසො, චතුන්නං
ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාමලාභී යහොති
අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
විනයධයරොයහොතී’’ති. දුතියං. 

3. තතියවිනයධරසුත්තං 

77. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු විනයධයරො 
යහොති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං
ආපත්තිංජානාති,  රුකංආපත්තිංජානාති, විනයයයඛොපනඨියතොයහොති 
අසංහීයරො, චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං
නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, සත්තහිධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛුවිනයධයරොයහොතී’’ති.තතියං. 

4. චතුත්ථවිනයධරසුත්තං 

78. [පරි. 327] ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
විනයධයරො යහොති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, අනාපත්තිං
ජානාති, ලහුකංආපත්තිංජානාති,  රුකංආපත්තිංජානාති, අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදං – එකම්පි ජාතිං, ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන
යථාකම්මූපය සත්යතපජානාති.ආසවානංඛයා අනාසවංයචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
විනයධයරොයහොතී’’ති.චතුත්ථං. 
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5. පඨමවිනයධරයසොභනසුත්තං 

79. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො [සමන්නා යතො
භික්ඛු(සී.සයා.ක.) අනන්තරසුත්තද්යවයයපනඉදංපාඨනානත්තංනත්ථි.
පරි. 327] විනයධයරො යසොභති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, 
අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
සීලවා යහොති…යප.…සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපයදසු, චතුන්නංඣානානං 
ආභියචතසිකානං නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී, ආසවානං
ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තහිධම්යමහිසමන්නා යතොවිනයධයරො යසොභතී’’ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියවිනයධරයසොභනසුත්තං 

80. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොවිනයධයරොයසොභති. 
කතයමහිසත්තහි? ආපත්තිංජානාති, අනාපත්තිංජානාති, ලහුකංආපත්තිං
ජානාති,  රුකං ආපත්තිං ජානාති, උභයානි යඛො පනස්ස පාතියමොක්ඛානි
විත්ථායරන ස්වා තානි යහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි
සුත්තයසො අනුබයඤ්ජනයසො, චතුන්නං ඣානානං…යප.… අකසිරලාභී, 
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තහිධම්යමහිසමන්නා යතොවිනයධයරො යසොභතී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. තතියවිනයධරයසොභනසුත්තං 

81. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොවිනයධයරොයසොභති. 
කතයමහිසත්තහි? ආපත්තිංජානාති, අනාපත්තිංජානාති, ලහුකංආපත්තිං
ජානාති,  රුකං ආපත්තිං ජානාති, විනයය යඛො පන ඨියතො යහොති
අසංහීයරො, චතුන්නං ඣානානං…යප.… අකසිරලාභී, ආසවානං
ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තහිධම්යමහිසමන්නා යතොවිනයධයරො යසොභතී’’ති.සත්තමං. 

8. චතුත්ථවිනයධරයසොභනසුත්තං 

82. ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො [සමන්නා යතො
භික්ඛු (ක.)] විනයධයරො යසොභති. කතයමහි සත්තහි? ආපත්තිං ජානාති, 
අනාපත්තිං ජානාති, ලහුකං ආපත්තිං ජානාති,  රුකං ආපත්තිං ජානාති, 
අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථිදං–එකම්පි ජාතිං, ද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සරති, දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකන…යප.…
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තහි ධම්යමහි සමන්නා යතො විනයධයරො යසොභතී’’ති.
අට්ඨමං. 
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9. සත්ථුසාසනසුත්තං 

83. අථ යඛො ආයස්මා උපාලි යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාඋපාලිභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතු, යමහං
භ වයතොධම්මංසුත්වාඑයකොවූපකට්යඨොඅප්පමත්යතොආතාපීපහිතත්යතො 
විහයරයය’’න්ති. ‘‘යය යඛො ත්වං, උපාලි, ධම්යම ජායනයයාසි – ‘ඉයම
ධම්මා න එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය අභිඤ්ඤාය
සම්යබොධායනිබ්බානාය සංවත්තන්තී’ති; එකංයසන, උපාලි, ධායරයයාසි–
‘යනයසො ධම්යමො යනයසො විනයයො යනතං සත්ථුසාසන’න්ති. යය ච යඛො
ත්වං, උපාලි, ධම්යමජායනයයාසි– ‘ඉයමධම්මාඑකන්තනිබ්බිදායවිරා ාය
නියරොධායඋපසමාය අභිඤ්ඤායසම්යබොධාය නිබ්බානායසංවත්තන්තී’ති; 
එකංයසන, උපාලි, ධායරයයාසි – ‘එයසො ධම්යමො එයසො විනයයො එතං
සත්ථුසාසන’’’න්ති.නවමං. 

10. අධිකරණසමථසුත්තං 

84. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අධිකරණසමථා ධම්මාඋප්පන්නුප්පන්නානං
අධිකරණානං සමථාය වූපසමාය. කතයම සත්ත? සම්මුඛාවිනයයො 
දාතබ්යබො, සතිවිනයයො දාතබ්යබො, අමූළ්හවිනයයො දාතබ්යබො 
[පටිඤ්ඤාතකරණං, යයභුයයස්සිකා, තස්සපාපියයස්සිකා, තිණවත්ථාරයකො 
(සයා.) ී . නි. 3.332 සඞ්ගීතිසුත්යතන ච පාචි. 655 විනයයන ච 
සංසන්යදතබ්බං], පටිඤ්ඤාතකරණං දාතබ්බං, යයභුයයසිකා දාතබ්බා, 
තස්සපාපියසිකා දාතබ්බා, තිණවත්ථාරයකො දාතබ්යබො [පටිඤ්ඤාතකරණං, 
යයභුයයස්සිකා, තස්සපාපියයස්සිකා, තිණවත්ථාරයකො (සයා.) ී .නි.3.332 
සඞ්ගීතිසුත්යතන ච පාචි. 655 විනයයන ච සංසන්යදතබ්බං]. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, සත්තඅධිකරණසමථාධම්මාඋප්පන්නුප්පන්නානංඅධිකරණානං
සමථායවූපසමායා’’ති. දසමං. 

විනයවග්ය ොඅට්ඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

චතුයරොවිනයධරා, චතුයරොයචවයසොභනා; 
සාසනංඅධිකරණ-සමයථනට්ඨයමදසාති. 

9. සමණවග්ය ො 

1. භික්ඛුසුත්තං 

85. [මහානි. 18; චූළනි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්යදස 8] ‘‘සත්තන්නං, 
භික්ඛයව, ධම්මානං භින්නත්තා භික්ඛු යහොති. කතයමසං සත්තන්නං? 
සක්කායදිට්ඨිභින්නා යහොති, විචිකිච්ඡාභින්නායහොති, සීලබ්බතපරාමායසො



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  සත්තකනිපාතපාළි 

96 

පටුන 

භින්යනොයහොති, රාය ොභින්යනොයහොති, යදොයසොභින්යනොයහොති, යමොයහො
භින්යනො යහොති, මායනො භින්යනො යහොති. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 
සත්තන්නංධම්මානංභින්නත්තාභික්ඛුයහොතී’’ති.පඨමං. 

2. සමණසුත්තං 

86. සත්තන්නං, භික්ඛයව, ධම්මානං සමිතත්තා සමයණො 
යහොති…යප.….දුතියං. 

3. බ්රාහ්මණසුත්තං 

87. බාහිතත්තාබ්රාහ්මයණොයහොති…යප.….තතියං. 

4. යසොත්තියසුත්තං 

88. නිස්සුතත්තා [නිස්සුත්තත්තා (සයා.) ම. නි. 1.434 පස්සිතබ්බං] 
යසොත්තියයො [යසොත්ථියකො (සී.), යසොත්තියකො (සයා.)] යහොති…යප.….
චතුත්ථං. 

5. න්හාතකසුත්තං 

89. න්හාතත්තා න්හාතයකො [නහාතත්යතො නහාතයකො (සී. සයා.)] 
යහොති…යප.….පඤ්චමං. 

6. යවදගූසුත්තං 

90. විදිතත්තා යවදගූයහොති…යප.…. ඡට්ඨං. 

7. අරියසුත්තං 

 91. ආරකත්තා [අරහත්තා (සී(., අරීහතත්තා )ක (.ම .නි . 1.434 පාළි

අට්ඨකථාටීකා පස්සිතබ්බා. සයාමයපොත්ථයක පන සකලම්පි ඉදං

සත්තමසුත්තංනත්ථි] අරියයොයහොති …යප.….  සත්තමං. 

8. අරහාසුත්තං 

92. ‘‘ආරකත්තා අරහා යහොති. කතයමසං සත්තන්නං? සක්කායදිට්ඨි 
ආරකා යහොති, විචිකිච්ඡා ආරකා යහොති, සීලබ්බතපරාමායසො ආරයකො
යහොති, රාය ොආරයකොයහොති, යදොයසොආරයකොයහොති, යමොයහොආරයකො
යහොති, මායනො ආරයකො යහොති. ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, සත්තන්නං 
ධම්මානංආරකත්තාඅරහායහොතී’’ති.අට්ඨමං. 

9. අසද්ධම්මසුත්තං 

93. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, අසද්ධම්මා. කතයම සත්ත? අස්සද්යධො
යහොති, අහිරියකොයහොති, අයනොත්තප්පීයහොති, අප්පස්සුයතොයහොති, කුසීයතො 
යහොති, මුට්ඨස්සතියහොති, දුප්පඤ්යඤොයහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්ත 
අසද්ධම්මා’’ති.නවමං. 
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10. සද්ධම්මසුත්තං 

94. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, සද්ධම්මා. කතයම සත්ත? සද්යධො යහොති, 
හිරීමා යහොති, ඔත්තප්පී යහොති, බහුස්සුයතො යහොති, ආරද්ධවීරියයො යහොති, 
සතිමා යහොති, පඤ්ඤවායහොති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, සත්තසද්ධම්මා’’ති.
දසමං. 

සමණවග්ය ොනවයමො. 

තස්සුද්දානං– 

භික්ඛුං සමයණොබ්රාහ්මයණො, යසොත්තියයොයචව න්හාතයකො; 
යවදගූඅරියයොඅරහා, අසද්ධම්මාචසද්ධම්මාති. 

10. ආහුයන යවග්ය ො 

95. ‘‘සත්තියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා…යප.…දක්ඛියණයයා
අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයම සත්ත? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො චක්ඛුස්මිං අනිච්චානුපස්සී විහරති 
අනිච්චසඤ්ඤී අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා
අධිමුච්චමායනො පඤ්ඤායපරියයො ාහමායනො.යසොආසවානංඛයාඅනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං යඛො, භික්ඛයව, පඨයමො පුග් යලො
ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං
යලොකස්ස. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො චක්ඛුස්මිං 
අනිච්චානුපස්සී විහරති අනිච්චසඤ්ඤී අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං
අබ්යබොකිණ්ණං යචතසා අධිමුච්චමායනො පඤ්ඤාය පරියයො ාහමායනො.
තස්සඅපුබ්බං අචරිමංආසවපරියාදානඤ්චයහොතිජීවිතපරියාදානඤ්ච.අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයො පුග් යලො ආහුයනයයයො…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංයලොකස්ස. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුග් යලො චක්ඛුස්මිං 
අනිච්චානුපස්සී විහරති අනිච්චසඤ්ඤී අනිච්චපටිසංයවී  සතතං සමිතං
අබ්යබොකිණ්ණං යචතසාඅධිමුච්චමායනොපඤ්ඤායපරියයො ාහමායනො.යසො
පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං සංයයොජනානං පරික්ඛයා අන්තරාපරිනිබ්බායී
යහොති…යප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී යහොති…යප.… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
යහොති…යප.…සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීයහොති…යප.…උද්ධංයසොයතොයහොති 
අකනිට්ඨ ාමී.අයං, භික්ඛයව, සත්තයමොපුග් යලොආහුයනයයයො…යප.…
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, සත්ත
පුග් ලාආහුයනයයා පාහුයනයයාදක්ඛියණයයාඅඤ්ජලිකරණීයාඅනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්සා’’ති. 
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96-622. සත්තියම, භික්ඛයව, පුග් ලා ආහුයනයයා
පාහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං යලොකස්ස. කතයම
සත්ත? ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් යලො චක්ඛුස්මිං දුක්ඛානුපස්සී
විහරති…යප.… චක්ඛුස්මිං අනත්තානුපස්සී විහරති…යප.… චක්ඛුස්මිං
ඛයානුපස්සී විහරති…යප.… චක්ඛුස්මිං වයානුපස්සී විහරති…යප.…
චක්ඛුස්මිං විරා ානුපස්සී විහරති…යප.… චක්ඛුස්මිං නියරොධානුපස්සී
විහරති…යප.…චක්ඛුස්මිං පටිනිස්සග් ානුපස්සීවිහරති…යප.…. 

යසොතස්මිං…යප.… ඝානස්මිං… ජි්හාය… කායස්මිං… 
මනස්මිං…යප.…. 

රූයපසු…යප.… සද්යදසු…  න්යධසු… රයසසු… යඵොට්ඨබ්යබසු … 
ධම්යමසු …යප.…. 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණ…යප.… යසොතවිඤ්ඤායණ… ඝානවිඤ්ඤායණ… 
ජි්හාවිඤ්ඤායණ…කායවිඤ්ඤායණ…මයනොවිඤ්ඤායණ…යප.…. 

චක්ඛුසම්ඵස්යස…යප.… යසොතසම්ඵස්යස… ඝානසම්ඵස්යස… 
ජි්හාසම්ඵස්යස…කායසම්ඵස්යස…මයනොසම්ඵස්යස…යප.…. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජාය යවදනාය…යප.… යසොතසම්ඵස්සජාය යවදනාය… 
ඝානසම්ඵස්සජාය යවදනාය… ජි්හාසම්ඵස්සජාය යවදනාය…
කායසම්ඵස්සජායයවදනාය… මයනොසම්ඵස්සජායයවදනාය…යප.…. 

රූපසඤ්ඤාය…යප.… සද්දසඤ්ඤාය…  න්ධසඤ්ඤාය…
රසසඤ්ඤාය… යඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤාය…ධම්මසඤ්ඤාය…යප.…. 

රූපසඤ්යචතනාය…යප.… සද්දසඤ්යචතනාය…
 න්ධසඤ්යචතනාය… රසසඤ්යචතනාය… යඵොට්ඨබ්බසඤ්යචතනාය…
ධම්මසඤ්යචතනාය…යප.…. 

රූපතණ්හාය…යප.… සද්දතණ්හාය…  න්ධතණ්හාය…
රසතණ්හාය… යඵොට්ඨබ්බතණ්හාය…ධම්මතණ්හාය…යප.…. 

රූපවිතක්යක …යප.… සද්දවිතක්යක…  න්ධවිතක්යක…
රසවිතක්යක…යඵොට්ඨබ්බවිතක්යක…ධම්මවිතක්යක…යප.…. 

රූපවිචායර…යප.… සද්දවිචායර…  න්ධවිචායර… රසවිචායර… 
යඵොට්ඨබ්බවිචායර…ධම්මවිචායර…යප.…. 

‘‘පඤ්චක්ඛන්යධ [( ) සී. සයා. යපොත්ථයකසු නත්ථි] …යප.…
රූපක්ඛන්යධ… යවදනාක්ඛන්යධ… සඤ්ඤාක්ඛන්යධ…
සඞ්ඛාරක්ඛන්යධ… විඤ්ඤාණක්ඛන්යධ අනිච්චානුපස්සී විහරති…යප.…



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  සත්තකනිපාතපාළි 

99 

පටුන 

දුක්ඛානුපස්සී විහරති… අනත්තානුපස්සී විහරති… ඛයානුපස්සී විහරති… 
වයානුපස්සී විහරති… විරා ානුපස්සී විහරති…නියරොධානුපස්සී විහරති… 
පටිනිස්සග් ානුපස්සීවිහරති…යප.…යලොකස්සා’’ති. 

‘‘ඡද්වාරාරම්මයණස්යවත්ථ, විඤ්ඤායණසුචඵස්යසසු; 
යවදනාසුචද්වාරස්ස, සුත්තායහොන්තිවිසුංඅට්ඨ. 

‘‘සඤ්ඤාසඤ්යචතනාතණ්හා, විතක්යකසුවිචායරච; 
ය ොචරස්සවිසුංඅට්ඨ, පඤ්චක්ඛන්යධචපච්යචයක. 

‘‘යසොළසස්යවත්ථමූයලසු, අනිච්චංදුක්ඛමනත්තා; 
ඛයාවයාවිරා ාච, නියරොධාපටිනිස්සග් ා. 

‘‘කමංඅට්ඨානුපස්සනා, යයොයජත්වානවිසුංවිසුං; 
සම්පිණ්ඩියතසුසබ්යබසු, යහොන්තිපඤ්චසතානිච; 
අට්ඨවීසති සුත්තානි, ආහුයනයයය ච වග්ගියක’’ [ඉමා
උද්දාන ාථායයොසී.සයා.යපොත්ථයකසුනත්ථි]. 

ආහුයනයයවග්ය ොදසයමො. 

11. රා යප යාලං 

623. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය සත්ත ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම සත්ත? සතිසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො…යප.… 
උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්ය ො – රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය ඉයමසත්ත
ධම්මා භායවතබ්බා’’ති. 

624. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය සත්ත ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම සත්ත? අනිච්චසඤ්ඤා, අනත්තසඤ්ඤා, අසුභසඤ්ඤා, 
ආී නවසඤ්ඤා, පහානසඤ්ඤා, විරා සඤ්ඤා, නියරොධසඤ්ඤා – රා ස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමසත්තධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

625. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය සත්ත ධම්මා භායවතබ්බා.
කතයම සත්ත? අසුභසඤ්ඤා, මරණසඤ්ඤා, ආහායර පටිකූලසඤ්ඤා, 
සබ්බයලොයක අනභිරතසඤ්ඤා, අනිච්චසඤ්ඤා, අනිච්යච දුක්ඛසඤ්ඤා, 
දුක්යඛ අනත්තසඤ්ඤා–රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමසත්තධම්මා
භායවතබ්බා’’ති. 

626-652. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය… 
පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය…යප.…
පටිනිස්සග් ායඉයමසත්ත ධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

653-1132. ‘‘යදොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස…
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මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මදස්ස… පමාදස්ස අභිඤ්ඤාය…යප.… පරිඤ්ඤාය… 
පරික්ඛයාය… පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය…
චා ාය…පටිනිස්සග් ායඉයම සත්තධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

ඉදමයවොච භ වා.අත්තමනා යතභික්ඛූභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දුන්ති. 

රා යපයයාලංනිට්ඨිතං. 

සත්තකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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