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4. ොනවග්ය ො ................................................................................... 56 
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5. ොනූපපත්තිසුත්තං ...................................................................... 58 

6. පුඤ්ඤකිරියවත්ථුසුත්තං............................................................. 60 

7. සප්පුරිසොනසුත්තං..................................................................... 61 

8. සප්පුරිසසුත්තං ........................................................................... 62 

9. අභිසන්ෙසුත්තං .......................................................................... 62 

10. දුච්චරිතවිපාකසුත්තං ................................................................ 64 

5. උයපොසථවග්ය ො ........................................................................... 65 

1. සඞ්ඛිත්තූයපොසථසුත්තං .............................................................. 65 

2. විත්ථතූයපොසථසුත්තං ................................................................. 67 

3. විසාඛාසුත්තං ............................................................................. 69 

4. වායසට්ඨසුත්තං ......................................................................... 72 

5. යබොජ්ඣසුත්තං .......................................................................... 72 

6. අනුරුද්ධසුත්තං ......................................................................... 75 

7. දුතියවිසාඛාසුත්තං ...................................................................... 78 

8. නකු මාතාසුත්තං ...................................................................... 78 

9. පඨමඉධය ොකිකසුත්තං ............................................................. 80 

10. දුතියඉධය ොකිකසුත්තං ............................................................ 81 

2. දුතියපණ්ණාසකං ............................................................................... 83 

(6) 1. ය ොතමීවග්ය ො ........................................................................ 83 

1. ය ොතමීසුත්තං ........................................................................... 83 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

iii 

පටුන 

2. ඔවාෙසුත්තං ............................................................................... 87 

3. සංඛිත්තසුත්තං ........................................................................... 88 

4. දීඝජාණුසුත්තං ........................................................................... 89 

5. උජ්ජයසුත්තං ............................................................................. 92 

6. භයසුත්තං .................................................................................. 94 

7. පඨමආහුයනයයසුත්තං ............................................................... 95 

8. දුතියආහුයනයයසුත්තං ............................................................... 95 

9. පඨමපුග්  සුත්තං ..................................................................... 96 

10. දුතියපුග්  සුත්තං ................................................................... 96 

(7) 2. භූමිචා වග්ය ො ........................................................................ 96 

1. ඉච්ඡාසුත්තං ............................................................................... 96 

2. අ ංසුත්තං ................................................................................. 98 

3. සංඛිත්තසුත්තං ......................................................................... 100 

4.  යාසීසසුත්තං ......................................................................... 102 

5. අභිභායතනසුත්තං .................................................................... 104 

6. වියමොක්ඛසුත්තං ...................................................................... 105 

7. අනරියයවොහාරසුත්තං............................................................... 105 

8. අරියයවොහාරසුත්තං .................................................................. 106 

9. පරිසාසුත්තං ............................................................................. 106 

10. භූමිචා සුත්තං ....................................................................... 106 

(8) 3. යමකවග්ය ො ......................................................................... 110 

1. පඨමසද්ධාසුත්තං ..................................................................... 110 

2. දුතියසද්ධාසුත්තං ..................................................................... 111 

3. පඨමමරණස්සතිසුත්තං ............................................................ 112 

4. දුතියමරණස්සතිසුත්තං ............................................................. 115 
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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අඞ්ගුත්තරනිකාය ො 

අට්ඨකනිපාතපාළි 

1. පඨමපණ්ණාසකං 

1. යමත්තාවග්ය ො 

1. යමත්තාසුත්තං 

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

[අ. නි. 11.15] ‘‘යමත්තාය, භික්ඛයව, යචයතොවිමුත්තියා ආයසවිතාය
භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය
සුසමාරද්ධාය අට්ඨානිසංසා පාටිකඞ්ඛා. කතයම අට්ඨ? සුඛං සුපති, සුඛං
පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, මනුස්සානං පියයො යහොති, 
අමනුස්සානං පියයො යහොති, යෙවතා රක්ඛන්ති, නාස්ස අග්ගි වා විසං වා
සත්ථං වා කමති, උත්තරිං අප්පටිවිජ්ඣන්යතො බ්රහ්මය ොකූපය ො යහොති.
යමත්තාය, භික්ඛයව, යචයතොවිමුත්තියාආයසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය
යානීකතාය වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය ඉයම
අට්ඨානිසංසාපාටිකඞ්ඛා’’ති. 

‘‘යයො ච යමත්තං භාවයති, අප්පමාණං පටිස්සයතො [පතිස්සයතො
(සී.)]; 
තනූසංයයොජනායහොන්ති, පස්සයතොඋපධික්ඛයං. 

‘‘එකම්පි යචපාණමදුට්ඨචිත්යතො, 
යමත්තායතිකුසලීයතනයහොති; 
සබ්යබචපායණමනසානුකම්පී, 
පහූතමරියයොපකයරොතිපුඤ්ඤං. 

‘‘යයසත්තසණ්ඩංපථවිංවියජත්වා, 
රාජිසයයොයජමානාඅනුපරිය ා; 
අස්සයමධංපුරිසයමධං, 
සම්මාපාසංවාජයපයයංනිරග් ළං. 

‘‘යමත්තස්සචිත්තස්සසුභාවිතස්ස, 
ක ම්පියතනානුභවන්තියසොළසිං; 
චන්ෙප්පභාතාර ණාවසබ්යබ, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

2 

පටුන 

යථානඅග්ඝන්තික ම්පියසොළසිං [අයංපායෙො බහූසුනදිස්සති]. 

‘‘යයොනහන්තිනඝායතති, නජිනාතිනජාපයය; 
යමත්තංයසොසබ්බභූතානං, යවරංතස්සනයකනචී’’ති.පඨමං; 

2. පඤ්ඤාසුත්තං 

2. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, යහතූ අට්ඨ පච්චයා ආදිබ්රහ්මචරියිකාය
පඤ්ඤායඅප්පටි ද්ධායපටි ාභාය, පටි ද්ධාය භියයයොභාවායයවපු් ාය
භාවනාය පාරිපූරියා සංවත්තන්ති. කතයම අට්ඨ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
සත්ථාරං උපනිස්සාය විහරති අඤ්ඤතරං වා  රුට්ඨානියං සබ්රහ්මචාරිං, 
යත්ථස්ස තිබ්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං යහොති යපමඤ්ච  ාරයවො ච.
අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යහතු පඨයමො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය
පඤ්ඤායඅප්පටි ද්ධායපටි ාභාය, පටි ද්ධායභියයයොභාවාය යවපු් ාය
භාවනායපාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘යසො තං සත්ථාරං උපනිස්සාය විහරන්යතො අඤ්ඤතරං වා
 රුට්ඨානියං සබ්රහ්මචාරිං, යත්ථස්ස තිබ්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං
යහොති යපමං  ාරයවො ච, යත කාය න කා ං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්ඡති
පරිපඤ්හති – ‘ඉෙං, භන්යත, කථං; ඉමස්ස යකො අත්යථො’ති? තස්ස යත
ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව විවරන්ති, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානී
කයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං
පටිවියනොයෙන්ති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො යහතු දුතියයො පච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, පටි ද්ධාය
භියයයොභාවායයවපු් ායභාවනායපාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘යසො තං ධම්මං සුත්වා ද්වයයන වූපකායසන සම්පායෙති – 
කායවූපකායසන ච චිත්තවූපකායසන ච. අයං, භික්ඛයව, තතියයො යහතු
තතියයො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, 
පටි ද්ධායභියයයොභාවාය යවපු් ායභාවනායපාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘සී වා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය
සික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු.අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථොයහතුචතුත්යථොපච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, පටි ද්ධාය
භියයයොභාවායයවපු් ායභාවනායපාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘බහුස්සුයතො යහොති සුතධයරො සුතසන්නිචයයො. යය යත ධම්මා 
ආදික යාණාමජ්යඣක යාණාපරියයොසානක යාණා සාත්ථං සබයඤ්ජනං 
[සත්ථා සබයඤ්ජනා (ක. සී.)] යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං
අභිවෙන්ති, තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා [ධතා (සී. සයා.
කං. පී.)] වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. අයං, 
භික්ඛයව, පඤ්චයමො යහතු පඤ්චයමො පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය
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පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධායපටි ාභාය, පටි ද්ධායභියයයොභාවායයවපු් ාය
භාවනායපාරිපූරියා සංවත්තති. 

‘‘ආරද්ධවීරියයො විහරති අකුස ානං ධම්මානං පහානාය, කුස ානං
ධම්මානංඋපසම්පොය, ථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරො කුසය සු
ධම්යමසු. අයං, භික්ඛයව, ඡට්යඨො යහතු ඡට්යඨො පච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, පටි ද්ධාය
භියයයොභාවායයවපු් ායභාවනාය පාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘සඞ්ඝ යතො යඛො පන අනානාකථියකො යහොති අතිරච්ඡානකථියකො.
සාමං වා ධම්මං භාසති පරං වා අජ්යඣසති අරියං වා තුණ්හීභාවං 
නාතිමඤ්ඤති. අයං, භික්ඛයව, සත්තයමො යහතු සත්තයමො පච්චයයො
ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, පටි ද්ධාය
භියයයොභාවායයවපු් ායභාවනාය පාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘පඤ්චසු යඛො පන උපාොනක්ඛන්යධසු උෙයබ්බයානුපස්සී විහරති – 
‘ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුෙයයො, ඉතිරූපස්සඅත්ථඞ් යමො; ඉතියවෙනා, 
ඉතියවෙනාය සමුෙයයො, ඉතියවෙනායඅත්ථඞ් යමො; ඉතිසඤ්ඤා…යප.…
ඉති සඞ්ඛාරා…යප.… ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති
විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ් යමො’ති. අයං, භික්ඛයව, අට්ඨයමො යහතු අට්ඨයමො
පච්චයයො ආදිබ්රහ්මචරියිකාය පඤ්ඤාය අප්පටි ද්ධාය පටි ාභාය, 
පටි ද්ධායභියයයොභාවායයවපු් ායභාවනායපාරිපූරියාසංවත්තති. 

‘‘තයමනං සබ්රහ්මචාරී එවං සම්භායවන්ති – ‘අයං යඛො ආයස්මා
සත්ථාරං උපනිස්සාය විහරති අඤ්ඤතරං වා  රුට්ඨානියං සබ්රහ්මචාරිං, 
යත්ථස්ස තිබ්බං හියරොත්තප්පං පච්චුපට්ඨිතං යහොති යපමඤ්ච  ාරයවො ච.
අද්ධා අයමායස්මා ජානං ජානාති පස්සං පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො 
පියත්තාය  රුත්තාය [පියතාය  රුතාය (සයා.)] භාවනාය සාමඤ්ඤාය
එකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘‘තං යඛො පනායමායස්මා සත්ථාරං උපනිස්සාය විහරන්යතො
අඤ්ඤතරං වා  රුට්ඨානියං සබ්රහ්මචාරිං, යත්ථස්ස තිබ්බං හියරොත්තප්පං
පච්චුපට්ඨිතං යහොති යපමඤ්ච  ාරයවො ච, යත කාය න කා ං
උපසඞ්කමිත්වාපරිපුච්ඡතිපරිපඤ්හති –ඉෙං, භන්යත, කථං; ඉමස්සයකො 
අත්යථොති? තස්ස යත ආයස්මන්යතො අවිවටඤ්යචව විවරන්ති, 
අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානී කයරොන්ති, අයනකවිහියතසු ච
කඞ්ඛාඨානියයසු ධම්යමසු කඞ්ඛං පටිවියනොයෙන්ති. අද්ධා අයමායස්මා
ජානං ජානාති පස්සං පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය 
භාවනායසාමඤ්ඤායඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘‘තං යඛො පනායමායස්මා ධම්මං සුත්වා ද්වයයන වූපකායසන 
සම්පායෙති – කායවූපකායසන ච චිත්තවූපකායසන ච. අද්ධා අයමායස්මා



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

4 

පටුන 

ජානං ජානාති පස්සං පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය
භාවනායසාමඤ්ඤායඑකීභාවාය සංවත්තති. 

‘‘‘සී වා යඛො පනායමායස්මා පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය
සික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු. අද්ධා අයමායස්මා ජානං ජානාති පස්සං පස්සතී’ති! 
අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය භාවනාය සාමඤ්ඤාය එකීභාවාය
සංවත්තති. 

‘‘‘බහුස්සුයතොයඛොපනායමායස්මා සුතධයරො සුතසන්නිචයයො.යයයත
ධම්මා ආදික යාණා මජ්යඣක යාණා පරියයොසානක යාණා සාත්ථං 
සබයඤ්ජනං යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං අභිවෙන්ති, 
තථාරූපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහොන්ති ධාතා වචසා පරිචිතා
මනසානුයපක්ඛිතා දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා. අද්ධා අයමායස්මා ජානං ජානාති
පස්සං පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය භාවනාය
සාමඤ්ඤායඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘‘ආරද්ධවීරියයො යඛො පනායමායස්මා විහරති අකුස ානං ධම්මානං 
පහානාය, කුස ානං ධම්මානං උපසම්පොය, ථාමවා ෙළ්හපරක්කයමො
අනික්ඛිත්තධුයරො කුසය සු ධම්යමසු. අද්ධා අයමායස්මා ජානං ජානාති
පස්සං පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය භාවනාය
සාමඤ්ඤායඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘‘සඞ්ඝ යතො යඛො පනායමායස්මා අනානාකථියකො යහොති
අතිරච්ඡානකථියකො.සාමංවාධම්මං භාසතිපරංවාඅජ්යඣසති අරියංවා
තුණ්හීභාවං නාතිමඤ්ඤති. අද්ධා අයමායස්මා ජානං ජානාති පස්සං 
පස්සතී’ති! අයම්පි ධම්යමො පියත්තාය  රුත්තාය භාවනාය සාමඤ්ඤාය
එකීභාවාය සංවත්තති. 

‘‘‘පඤ්චසුයඛොපනායමායස්මාඋපාොනක්ඛන්යධසුඋෙයබ්බයානුපස්සී 
විහරති–ඉතිරූපං, ඉතිරූපස්සසමුෙයයො, ඉතිරූපස්සඅත්ථඞ් යමො; ඉති
යවෙනා…යප.… ඉති සඤ්ඤා…යප.… ඉති සඞ්ඛාරා…යප.… ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුෙයයො, ඉති විඤ්ඤාණස්ස
අත්ථඞ් යමොති.අද්ධාඅයමායස්මාජානංජානාතිපස්සංපස්සතී’ති! අයම්පි
ධම්යමොපියත්තාය රුත්තායභාවනායසාමඤ්ඤායඑකීභාවායසංවත්තති. 

‘‘ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ යහතූ අට්ඨ පච්චයා ආදිබ්රහ්මචරියිකාය
පඤ්ඤායඅප්පටි ද්ධායපටි ාභාය, පටි ද්ධාය භියයයොභාවායයවපු් ාය
භාවනායපාරිපූරියාසංවත්තන්තී’’ති.දුතියං. 
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3. පඨමඅප්පියසුත්තං 

3. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
අප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච. කතයමහිඅට්ඨහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අප්පියපසංසී ච යහොති, පිය රහී ච,  ාභකායමො ච, 
සක්කාරකායමොච, අහිරියකොච, අයනොත්තප්පීච, පාපිච්යඡොච, මිච්ඡාදිට්ඨි
ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
සබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොච යහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච. 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
පියයො ච යහොතිමනායපො ච  රු ච භාවනීයයො ච.කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛුනඅප්පියපසංසීචයහොති, නපිය රහීච, න  ාභකායමොච, 
න සක්කාරකායමො ච, හිරීමා ච යහොති, ඔත්තප්පී ච, අප්පිච්යඡො ච, 
සම්මාදිට්ඨි ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො 
භික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච රුචභාවනීයයො චා’’ති.
තතියං. 

4. දුතියඅප්පියසුත්තං 

4. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
අප්පියයොචයහොතිඅමනායපොචඅ රුචඅභාවනීයයොච.කතයමහිඅට්ඨහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු  ාභකායමො ච යහොති, සක්කාරකායමො ච, 
අනවඤ්ඤත්තිකායමොච, අකා ඤ්ඤූ ච, අමත්තඤ්ඤූච, අසුචිච, බහුභාණී
ච, අක්යකොසකපරිභාසයකොචසබ්රහ්මචාරීනං.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුසබ්රහ්මචාරීනංඅප්පියයොච යහොතිඅමනායපො
ච අ රුචඅභාවනීයයොච. 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනං
පියයො ච යහොතිමනායපො ච  රු ච භාවනීයයො ච.කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු න  ාභකායමො ච යහොති, න සක්කාරකායමො ච, න
අනවඤ්ඤත්තිකායමොච, කා ඤ්ඤූච, මත්තඤ්ඤූච, සුචිච, නබහුභාණීච, 
අනක්යකොසකපරිභාසයකොච සබ්රහ්මචාරීනං.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු සබ්රහ්මචාරීනංපියයොචයහොතිමනායපොච
 රුචභාවනීයයොචා’’ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමය ොකධම්මසුත්තං 

5. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ය ොකධම්මා ය ොකං අනුපරිවත්තන්ති, 
ය ොයකො ච අට්ඨ ය ොකධම්යම අනුපරිවත්තති.කතයම අට්ඨ?  ායභො ච, 
අ ායභොච, යයසොච, අයයසොච, නින්ොච, පසංසාච, සුඛඤ්ච, දුක්ඛඤ්ච.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨය ොකධම්මාය ොකංඅනුපරිවත්තන්ති, ය ොයකො
චඉයම අට්ඨය ොකධම්යමඅනුපරිවත්තතී’’ති. 

‘‘ ායභොඅ ායභොචයසායයසොච, 
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නින්ොපසංසාචසුඛංදුඛඤ්ච; 
එයත අනිච්චාමනුයජසුධම්මා, 
අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා. 

‘‘එයතචඤත්වාසතිමාසුයමයධො, 
අයවක්ඛතිවිපරිණාමධම්යම; 
ඉට්ඨස්සධම්මානමයථන්තිචිත්තං, 
අනිට්ඨයතොයනොපටිඝාතයමති. 

‘‘තස්සානුයරොධා අථවාවියරොධා, 
විධූපිතාඅත්ථඞ් තානසන්ති; 
පෙඤ්චඤත්වාවිරජංඅයසොකං, 
සම්මප්පජානාතිභවස්සපාරගූ’’ති.පඤ්චමං; 

6. දුතියය ොකධම්මසුත්තං 

6. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ය ොකධම්මා ය ොකං අනුපරිවත්තන්ති, 
ය ොයකො ච අට්ඨ ය ොකධම්යම අනුපරිවත්තති.කතයම අට්ඨ?  ායභො ච, 
අ ායභොච, යයසොච, අයයසො ච, නින්ොච, පසංසාච, සුඛඤ්ච, දුක්ඛඤ්ච.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨය ොකධම්මා ය ොකංඅනුපරිවත්තන්ති, ය ොයකො
චඉයමඅට්ඨය ොකධම්යමඅනුපරිවත්තති. 

‘‘අස්සුතවයතො, භික්ඛයව, පුථුජ්ජනස්සඋප්පජ්ජති ායභොපි අ ායභොපි
යයසොපිඅයයසොපිනින්ොපිපසංසාපිසුඛම්පිදුක්ඛම්පි.සුතවයතොපි, භික්ඛයව, 
අරියසාවකස්ස උප්පජ්ජති  ායභොපි අ ායභොපි යයසොපි අයයසොපි නින්ොපි
පසංසාපි සුඛම්පි දුක්ඛම්පි. තත්ර, භික්ඛයව, යකො වියසයසො යකො 
අධිප්පයායසො [අධිප්පායයො(සී.), අධිප්පායයසො (සයා.කං.)අධිපපපයසුප
ණ=අධිප්පයායසො] කිංනානාකරණංසුතවයතො අරියසාවකස්සඅස්සුතවතා
පුථුජ්ජයනනා’’ති? ‘‘භ වංමූ කා යනො, භන්යත, ධම්මා භ වංයනත්තිකා
භ වංපටිසරණා. සාධු වත, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු එතස්ස
භාසිතස්ස අත්යථො.භ වයතොසුත්වාභික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භික්ඛයව, සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා 
එතෙයවොච – ‘‘අස්සුතවයතො, භික්ඛයව, පුථුජ්ජනස්ස උප්පජ්ජති  ායභො.
යසොනඉති පටිසඤ්චික්ඛති– ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයං ායභො; යසොච
යඛො අනිච්යචො දුක්යඛො විපරිණාමධම්යමො’ති යථාභූතං නප්පජානාති.
උප්පජ්ජති අ ායභො…යප.… උප්පජ්ජති යයසො… උප්පජ්ජති අයයසො…
උප්පජ්ජති නින්ො… උප්පජ්ජති පසංසා… උප්පජ්ජති සුඛං… උප්පජ්ජති
දුක්ඛං. යසො න ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘උප්පන්නං යඛො යම ඉෙං දුක්ඛං; 
තඤ්චයඛොඅනිච්චංදුක්ඛංවිපරිණාමධම්ම’න්ති යථාභූතංනප්පජානාති’’. 
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‘‘තස්ස ායභොපිචිත්තංපරියාොයතිට්ඨති, අ ායභොපිචිත්තං පරියාොය
තිට්ඨති, යයසොපි චිත්තං පරියාොය තිට්ඨති, අයයසොපි චිත්තං පරියාොය 
තිට්ඨති, නින්ොපි චිත්තං පරියාොය තිට්ඨති, පසංසාපි චිත්තං පරියාොය 
තිට්ඨති, සුඛම්පි චිත්තං පරියාොය තිට්ඨති, දුක්ඛම්පි චිත්තං පරියාොය 
තිට්ඨති. යසො උප්පන්නං  ාභං අනුරුජ්ඣති, අ ායභ පටිවිරුජ්ඣති; 
උප්පන්නං යසං අනුරුජ්ඣති, අයයස පටිවිරුජ්ඣති; උප්පන්නං පසංසං
අනුරුජ්ඣති, නින්ොය පටිවිරුජ්ඣති; උප්පන්නංසුඛංඅනුරුජ්ඣති, දුක්යඛ
පටිවිරුජ්ඣති.යසොඑවං අනුයරොධවියරොධසමාපන්යනොනපරිමුච්චතිජාතියා
ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි
උපායායසහි.‘නපරිමුච්චතිදුක්ඛස්මා’තිවොමි’’. 

‘‘සුතවයතො චයඛො, භික්ඛයව, අරියසාවකස්සඋප්පජ්ජති ායභො. යසො
ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘උප්පන්යනො යඛො යම අයං  ායභො; යසො ච යඛො
අනිච්යචො දුක්යඛො විපරිණාමධම්යමො’ති යථාභූතං පජානාති. උප්පජ්ජති
අ ායභො…යප.… උප්පජ්ජති යයසො… උප්පජ්ජති අයයසො… උප්පජ්ජති
නින්ො… උප්පජ්ජති පසංසා… උප්පජ්ජති සුඛං… උප්පජ්ජති දුක්ඛං. යසො
ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති–‘උප්පන්නංයඛො යමඉෙං දුක්ඛං; තඤ්චයඛොඅනිච්චං
දුක්ඛං විපරිණාමධම්ම’න්තියථාභූතංපජානාති’’. 

‘‘තස්ස  ායභොපි චිත්තං න පරියාොය තිට්ඨති, අ ායභොපි චිත්තං න
පරියාොයතිට්ඨති, යයසොපිචිත්තංනපරියාොය තිට්ඨති, අයයසොපිචිත්තංන
පරියාොයතිට්ඨති, නින්ොපිචිත්තංනපරියාොය තිට්ඨති, පසංසාපිචිත්තංන
පරියාොයතිට්ඨති, සුඛම්පිචිත්තං නපරියාොයතිට්ඨති, දුක්ඛම්පිචිත්තංන
පරියාොය තිට්ඨති. යසො උප්පන්නං  ාභං නානුරුජ්ඣති, අ ායභ
නප්පටිවිරුජ්ඣති; උප්පන්නං යසං නානුරුජ්ඣති, අයයස
නප්පටිවිරුජ්ඣති; උප්පන්නං පසංසං නානුරුජ්ඣති, නින්ොය 
නප්පටිවිරුජ්ඣති; උප්පන්නං සුඛං නානුරුජ්ඣති, දුක්යඛ
නප්පටිවිරුජ්ඣති.යසො එවංඅනුයරොධවියරොධවිප්පහීයනොපරිමුච්චතිජාතියා
ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියෙයවහි දුක්යඛහි යෙොමනස්යසහි
උපායායසහි.‘පරිමුච්චතිදුක්ඛස්මා’තිවොමි.අයංයඛො, භික්ඛයව, වියසයසො
අයංඅධිප්පයායසොඉෙංනානාකරණංසුතවයතොඅරියසාවකස්සඅස්සුතවතා 
පුථුජ්ජයනනා’’ති. 

‘‘ ායභොඅ ායභොචයසායයසොච, 
නින්ොපසංසාචසුඛංදුඛඤ්ච; 
එයතඅනිච්චාමනුයජසුධම්මා, 
අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා. 

‘‘එයතචඤත්වාසතිමාසුයමයධො, 
අයවක්ඛතිවිපරිණාමධම්යම; 
ඉට්ඨස්ස ධම්මානමයථන්තිචිත්තං, 
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අනිට්ඨයතොයනොපටිඝාතයමති. 

‘‘තස්සානුයරොධා අථවාවියරොධා, 
විධූපිතාඅත්ථඞ් තානසන්ති; 
පෙඤ්චඤත්වාවිරජංඅයසොකං, 
සම්මප්පජානාතිභවස්සපාරගූ’’ති.ඡට්ඨං; 

7. යෙවෙත්තවිපත්තිසුත්තං 

7. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත 
අචිරපක්කන්යත යෙවෙත්යත. තත්ර භ වා යෙවෙත්තං ආරබ්භ භික්ඛූ
ආමන්යතසි – ‘‘සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය න කා ං අත්තවිපත්තිං
පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය නකා ං පරවිපත්තිං
පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය න කා ං
අත්තසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය න
කා ං පරසම්පත්තිංපච්චයවක්ඛිතායහොති.අට්ඨහි, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමහි
අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො යනරයියකො
කප්පට්යඨොඅයතකිච්යඡො’’. 

[චූළව. 348] ‘‘කතයමහි අට්ඨහි?  ායභන හි, භික්ඛයව, අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො යනරයියකො කප්පට්යඨො 
අයතකිච්යඡො.අ ායභන, භික්ඛයව…යප.…යයසන, භික්ඛයව…අයයසන, 
භික්ඛයව… සක්කායරන, භික්ඛයව… අසක්කායරන, භික්ඛයව…
පාපිච්ඡතාය, භික්ඛයව… පාපමිත්තතාය, භික්ඛයව, අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො යනරයියකො කප්පට්යඨො
අයතකිච්යඡො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි අසද්ධම්යමහි අභිභූයතො
පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො යනරයියකො කප්පට්යඨො
අයතකිච්යඡො. 

‘‘සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛුඋප්පන්නං ාභංඅභිභුයයඅභිභුයය විහයරයය, 
උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං… උප්පන්නං අයසං…
උප්පන්නං සක්කාරං … උප්පන්නංඅසක්කාරං…උප්පන්නංපාපිච්ඡතං… 
උප්පන්නංපාපමිත්තතංඅභිභුයයඅභිභුයයවිහයරයය. 

‘‘කිඤ්ච [කථඤ්ච(ක.)], භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චඋප්පන්නං
 ාභංඅභිභුයයඅභිභුයයවිහයරයය, උප්පන්නංඅ ාභං…යප.…උප්පන්නං
යසං… උප්පන්නං අයසං… උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං
අසක්කාරං… උප්පන්නං පාපිච්ඡතං… උප්පන්නං පාපමිත්තතං අභිභුයය 
අභිභුයයවිහයරයය? 

‘‘යං හිස්ස, භික්ඛයව, උප්පන්නං  ාභං අනභිභුයය [අනභිභූය්ය
අනභිභූයය(ක.)] විහරයතොඋප්පජ්යජයයංආසවා විඝාතපරිළාහා, උප්පන්නං
 ාභං අභිභුයය [අභිභූයය අභිභූයය (ක.)] විහරයතො එවංස යත ආසවා
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පටුන 

විඝාතපරිළාහානයහොන්ති.යංහිස්ස, භික්ඛයව, උප්පන්නංඅ ාභං…යප.…
උප්පන්නංයසං…උප්පන්නංඅයසං…උප්පන්නංසක්කාරං… උප්පන්නං
අසක්කාරං…උප්පන්නං පාපිච්ඡතං…උප්පන්නං පාපමිත්තතං අනභිභුයය 
විහරයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා විඝාතපරිළාහා, උප්පන්නං පාපමිත්තතං
අභිභුයය විහරයතොඑවංසයතආසවාවිඝාතපරිළාහානයහොන්ති.ඉෙංයඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අත්ථවසං පටිච්ච උප්පන්නං  ාභං අභිභුයය අභිභුයය
විහයරයය, උප්පන්නංඅ ාභං…යප.… උප්පන්නංයසං…උප්පන්නංඅයසං 
… උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං… උප්පන්නං
පාපිච්ඡතං…උප්පන්නංපාපමිත්තතංඅභිභුයය අභිභුයයවිහයරයය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘උප්පන්නං ාභංඅභිභුයය
අභිභුයය විහරිස්සාම, උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං…
උප්පන්නං අයසං… උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං… 
උප්පන්නං පාපිච්ඡතං… උප්පන්නං පාපමිත්තතං අභිභුයය අභිභුයය 
විහරිස්සාමා’ති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.සත්තමං. 

8. උත්තරවිපත්තිසුත්තං 

8. එකං සමයංආයස්මා උත්තයරොමහිසවත්ථුස්මිංවිහරතිසඞ්යඛයයයක
පබ්බයත වටජාලිකායං [ධවජාලිකායං (සී.), වට්ටජාලිකායං (සයා.)]. තත්ර
යඛොආයස්මා උත්තයරොභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය න
කා ං අත්තවිපත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධාවුයසො, භික්ඛු කාය න
කා ංපරවිපත්තිංපච්චයවක්ඛිතා යහොති.සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය නකා ං
අත්තසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය නකා ං
පරසම්පත්තිංපච්චයවක්ඛිතායහොතී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන යවස්සවයණො මහාරාජා උත්තරාය දිසාය
ෙක්ඛිණං දිසං  ච්ඡති යකනචියෙව කරණීයයන. අස්යසොසි යඛො
යවස්සවයණො මහාරාජා ආයස්මයතො උත්තරස්ස මහිසවත්ථුස්මිං
සඞ්යඛයයයකපබ්බයතවටජාලිකායංභික්ඛූනංඑවංධම්මං යෙයසන්තස්ස–
‘‘සාධාවුයසො, භික්ඛු කාය නකා ං අත්තවිපත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති.
සාධාවුයසො, භික්ඛු කාය න කා ං පරවිපත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති.
සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය නකා ං අත්තසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති.
සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය න කා ංපරසම්පත්තිංපච්චයවක්ඛිතායහොතී’’ති. 

අථයඛො යවස්සවණ්යණොමහාරාජා – යසයයථාපිනාම බ වා පුරියසො 
සමිඤ්ජිතං [සම්මිඤ්ජිතං (සී.සයා.කං.පී.)] වාබාහං පසායරයය, පසාරිතං
වා බාහං සමිඤ්යජයය [සම්මිඤ්යජයය (සී. සයා. කං. පී.)], එවයමවං
මහිසවත්ථුස්මිංසඞ්යඛයයයකපබ්බයතවටජාලිකායං අන්තරහියතොයෙයවසු
තාවතිංයසසු පාතුරයහොසි. අථ යඛො යවස්සවණ්යණො මහාරාජා යයන
සක්යකො යෙවානමින්යෙො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා සක්කං 
යෙවානමින්ෙං එතෙයවොච – ‘‘යග්යඝ මාරිස, ජායනයයාසි! එයසොආයස්මා 
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උත්තයරො මහිසවත්ථුස්මිං සඞ්යඛයයයක පබ්බයත වටජාලිකායං භික්ඛූනං 
එවං ධම්මං යෙයසති – ‘සාධාවුයසො, භික්ඛු කාය න කා ං අත්තවිපත්තිං
පච්චයවක්ඛිතා යහොති. සාධාවුයසො, භික්ඛු කාය න කා ං
පරවිපත්තිං…යප.… අත්තසම්පත්තිං… පරසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා 
යහොතී’’’ති. 

අථ යඛො සක්යකො යෙවානමින්යෙො යසයයථාපි නාම බ වා පුරියසො 
සමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවාබාහංසමිඤ්යජයය, එවයමවං
යෙයවසු තාවතිංයසසුඅන්තරහියතොමහිසවත්ථුස්මිංසඞ්යඛයයයකපබ්බයත
වටජාලිකායං ආයස්මයතො උත්තරස්ස සම්මුයඛ පාතුරයහොසි. අථ යඛො
සක්යකො යෙවානමින්යෙො යයනායස්මා උත්තයරො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං උත්තරං අභිවායෙත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි. 
එකමන්තං ඨියතො යඛො සක්යකො යෙවානමින්යෙො ආයස්මන්තං උත්තරං
එතෙයවොච– 

‘‘සච්චංකිර, භන්යත, ආයස්මාඋත්තයරොභික්ඛූනංඑවංධම්මං යෙයසසි
–‘සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය නකා ංඅත්තවිපත්තිංපච්චයවක්ඛිතායහොති, 
සාධාවුයසො, භික්ඛුකාය නකා ංපරවිපත්තිං…යප.…අත්තසම්පත්තිං…
පරසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොතී’’’ ති? ‘‘එවං, යෙවානමින්ො’’ති. ‘‘කිං
පනිෙං [කිං පන (සයා.)], භන්යත, ආයස්මයතො උත්තරස්ස සකං පටිභානං 
[සකපටිභානං උපාොය (ක.)], උොහු තස්ස භ වයතො වචනං අරහයතො 
සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති? ‘‘යතන හි, යෙවානමින්ෙ, උපමං යත කරිස්සාමි.
උපමාය මියධකච්යචවිඤ්ඤූපුරිසාභාසිතස්සඅත්ථංආජාන’’න්ති. 

‘‘යසයයථාපි, යෙවානමින්ෙ,  ාමස්ස වා නි මස්ස වා අවිදූයර 
මහාධඤ්ඤරාසි. තයතො මහාජනකායයො ධඤ්ඤං ආහයරයය – කායජහිපි
පිටයකහිපි උච්ඡඞ්ය හිපි අඤ්ජලීහිපි. යයො නු යඛො, යෙවානමින්ෙ, තං 
මහාජනකායං උපසඞ්කමිත්වා එවං පුච්යඡයය – ‘කුයතො ඉමං ධඤ්ඤං
ආහරථා’ති, කථං බයාකරමායනො නු යඛො, යෙවානමින්ෙ, යසො
මහාජනකායයො සම්මා බයාකරමායනො බයාකයරයයා’’ති? ‘‘‘අමුම්හා
මහාධඤ්ඤරාසිම්හාආහරාමා’තියඛො, භන්යත, යසො මහාජනකායයොසම්මා
බයාකරමායනොබයාකයරයයා’’ති.‘‘එවයමවංයඛො, යෙවානමින්ෙ, යං කිඤ්චි
සුභාසිතං සබ්බං තං තස්ස භ වයතො වචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.
තයතො උපාොයුපාොයමයංචඤ්යඤචභණාමා’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං භන්යත! යාව සුභාසිතං චිෙං ආයස්මතා
උත්තයරන – ‘යං කිඤ්චි සුභාසිතං සබ්බං තං තස්ස භ වයතො වචනං
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. තයතො උපාොයුපාොය මයං චඤ්යඤ ච
භණාමා’ති. එකමිෙං, භන්යත උත්තර, සමයං භ වා රාජ යහ විහරති
ගිජ්ඣකූයට පබ්බයත අචිරපක්කන්යත යෙවෙත්යත. තත්ර යඛො භ වා
යෙවෙත්තංආරබ්භභික්ඛූ ආමන්යතසි– 
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‘‘සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛුකාය නකා ං අත්තවිපත්තිං පච්චයවක්ඛිතා
යහොති. සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය න කා ං පරවිපත්තිං…යප.… 
අත්තසම්පත්තිං… පරසම්පත්තිං පච්චයවක්ඛිතා යහොති. අට්ඨහි, භික්ඛයව, 
අසද්ධම්යමහි අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො. කතයමහි අට්ඨහි?  ායභන හි, 
භික්ඛයව, අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො; අ ායභන, භික්ඛයව…යප.…
යයසන, භික්ඛයව … අයයසන, භික්ඛයව… සක්කායරන, භික්ඛයව…
අසක්කායරන, භික්ඛයව… පාපිච්ඡතාය, භික්ඛයව… පාපමිත්තතාය, 
භික්ඛයව, අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි
අසද්ධම්යමහි අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යෙවෙත්යතො ආපායියකො
යනරයියකොකප්පට්යඨොඅයතකිච්යඡො. 

‘‘සාධු, භික්ඛයව, භික්ඛුඋප්පන්නං ාභංඅභිභුයයඅභිභුයය විහයරයය; 
උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං… උප්පන්නං අයසං…
උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං… උප්පන්නං පාපිච්ඡතං…
උප්පන්නංපාපමිත්තතං අභිභුයයඅභිභුයයවිහයරයය. 

‘‘කිඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛුඅත්ථවසංපටිච්චඋප්පන්නං ාභං අභිභුයය
අභිභුයය විහයරයය; උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං…
උප්පන්නං අයසං… උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං…
උප්පන්නං පාපිච්ඡතං… උප්පන්නං පාපමිත්තතං අභිභුයය අභිභුයය
විහයරයය? 

‘‘යං හිස්ස, භික්ඛයව, උප්පන්නං  ාභං අනභිභුයය විහරයතො 
උප්පජ්යජයයංආසවා විඝාතපරිළාහා, උප්පන්නං ාභං අභිභුයය විහරයතො
එවංස යත ආසවා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. යං හිස්ස, භික්ඛයව, 
උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං… උප්පන්නං අයසං…
උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං… උප්පන්නං පාපිච්ඡතං…
උප්පන්නං පාපමිත්තතං අනභිභුයය විහරයතො උප්පජ්යජයයං ආසවා
විඝාතපරිළාහා, උප්පන්නං පාපමිත්තතං අභිභුයය විහරයතො එවංස යත
ආසවා විඝාතපරිළාහා න යහොන්ති. ඉෙං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු අත්ථවසං
පටිච්ච උප්පන්නං  ාභං අභිභුයය අභිභුයය විහයරයය; උප්පන්නං
අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං… උප්පන්නං අයසං… උප්පන්නං 
සක්කාරං…උප්පන්නංඅසක්කාරං…උප්පන්නංපාපිච්ඡතං … උප්පන්නං
පාපමිත්තතංඅභිභුයයඅභිභුයයවිහයරයය. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – උප්පන්නං  ාභං අභිභුයය
අභිභුයය විහරිස්සාම, උප්පන්නං අ ාභං…යප.… උප්පන්නං යසං…
උප්පන්නං අයසං… උප්පන්නං සක්කාරං… උප්පන්නං අසක්කාරං… 
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පටුන 

උප්පන්නං පාපිච්ඡතං… උප්පන්නං පාපමිත්තතං අභිභුයය අභිභුයය 
විහරිස්සාමාති.එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘එත්තාවතා, භන්යත උත්තර, මනුස්යසසු චතස්යසො පරිසා – භික්ඛූ, 
භික්ඛුනියයො, උපාසකා, උපාසිකායයො. නායං ධම්මපරියායයො කිස්මිඤ්චි 
උපට්ඨියතො [පතිට්ඨියතො (සී. සයා.)]. උග් ණ්හතු, භන්යත, ආයස්මා
උත්තයරො ඉමං ධම්මපරියායං. පරියාපුණාතු, භන්යත, ආයස්මා උත්තයරො 
ඉමං ධම්මපරියායං. ධායරතු, භන්යත, ආයස්මා උත්තයරො ඉමං
ධම්මපරියායං. අත්ථසංහියතො අයං, භන්යත, ධම්මපරියායයො
ආදිබ්රහ්මචරියයකො’’ති [ආදිබ්රහ්මචරියියකො(සී.ක.)]. අට්ඨමං. 

9. නන්ෙසුත්තං 

9. ‘‘‘කු පුත්යතො’ති, භික්ඛයව, නන්ෙං සම්මා වෙමායනො වයෙයය.
‘බ වා’ති, භික්ඛයව, නන්ෙං සම්මා වෙමායනො වයෙයය. ‘පාසාදියකො’ති, 
භික්ඛයව, නන්ෙං සම්මා වෙමායනො වයෙයය. ‘තිබ්බරාය ො’ති, භික්ඛයව, 
නන්ෙංසම්මා වෙමායනොවයෙයය.කිමඤ්ඤත්ර, භික්ඛයව, නන්යෙොඉන්ද්රියයසු
ගුත්තද්වායරො, යභොජයන මත්තඤ්ඤූ, ජා රියං අනුයුත්යතො, 
සතිසම්පජඤ්යඤනසමන්නා යතො, යයහි [යයන(ක.)] නන්යෙොසක්යකොති
පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරිතුං! තත්රිෙං, භික්ඛයව, නන්ෙස්ස
ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරතායයහොති.සයච, භික්ඛයව, නන්ෙස්සපුරත්ථිමාදිසා
ආය ොයකතබ්බායහොති, සබ්බං යචතසාසමන්නාහරිත්වා නන්යෙොපුරත්ථිමං
දිසං ආය ොයකති – ‘එවං යම පුරත්ථිමං දිසං ආය ොකයයතො
නාභිජ්ඣායෙොමනස්සාපාපකාඅකුස ාධම්මා අන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.ඉතිහ
තත්ථසම්පජායනොයහොති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, නන්ෙස්ස පච්ඡිමා දිසා ආය ොයකතබ්බා
යහොති…යප.… උත්තරා දිසා ආය ොයකතබ්බා යහොති… ෙක්ඛිණා දිසා
ආය ොයකතබ්බා යහොති… උද්ධං උ්ය ොයකතබ්බා යහොති… අයධො
ඔය ොයකතබ්බා යහොති… අනුදිසා අනුවිය ොයකතබ්බා යහොති, සබ්බං
යචතසා සමන්නාහරිත්වා නන්යෙො අනුදිසං අනුවිය ොයකති – ‘එවං යම
අනුදිසං අනුවිය ොකයයතො නාභිජ්ඣායෙොමනස්සා පාපකා අකුස ා ධම්මා 
අන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.ඉතිහතත්ථසම්පජායනොයහොති.ඉෙංයඛො, භික්ඛයව, 
නන්ෙස්ස ඉන්ද්රියයසුගුත්තද්වාරතායයහොති. 

‘‘තත්රිෙං, භික්ඛයව, නන්ෙස්ස යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාය යහොති. ඉධ, 
භික්ඛයව, නන්යෙොපටිසඞ්ඛායයොනියසොආහාරංආහායරති– ‘යනවෙවාය
න මොය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය, යාවයෙව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා
යාපනාය විහිංසූපරතියා බ්රහ්මචරියානුග් හාය ඉති පුරාණඤ්ච යවෙනං
පටිහඞ්ඛාමි, නවඤ්ච යවෙනං න උප්පායෙස්සාමි, යාත්රා ච යම භවිස්සති
අනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචා’ති.ඉෙංයඛො, භික්ඛයව, නන්ෙස්සයභොජයන
මත්තඤ්ඤුතායයහොති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

13 

පටුන 

‘‘තත්රිෙං, භික්ඛයව, නන්ෙස්ස ජා රියානුයයො ස්මිං යහොති. ඉධ, 
භික්ඛයව, නන්යෙො දිවසං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි 
චිත්තං පරියසොයධති; රත්තියා පඨමං යාමං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය
ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං පරියසොයධති; රත්තියා මජ්ඣිමං යාමං
ෙක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපති පායෙ පාෙං අච්චාධාය සයතො
සම්පජායනො උට්ඨානසඤ්ඤං මනසි කරිත්වා; රත්තියා පච්ඡිමං යාමං
පච්චුට්ඨාය චඞ්කයමන නිසජ්ජාය ආවරණීයයහි ධම්යමහි චිත්තං
පරියසොයධති.ඉෙංයඛො, භික්ඛයව, නන්ෙස්සජා රියානුයයො ස්මිං යහොති. 

‘‘තත්රිෙං, භික්ඛයව, නන්ෙස්සසතිසම්පජඤ්ඤස්මිංයහොති.ඉධ, භික්ඛයව, 
නන්ෙස්සවිදිතායවෙනාඋප්පජ්ජන්ති, විදිතාඋපට්ඨහන්ති, විදිතා අබ්භත්ථං
 ච්ඡන්ති; විදිතා සඤ්ඤා…යප.… විදිතා විතක්කා…යප.… අබ්භත්ථං 
 ච්ඡන්ති.ඉෙංයඛො, භික්ඛයව, නන්ෙස්සසතිසම්පජඤ්ඤස්මිංයහොති. 

‘‘කිමඤ්ඤත්ර, භික්ඛයව, නන්යෙො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වායරො, යභොජයන
මත්තඤ්ඤූ, ජා රියං අනුයුත්යතො, සතිසම්පජඤ්යඤන සමන්නා යතො, 
යයහි නන්යෙො සක්යකොති පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං චරිතු’’න්ති!
නවමං. 

10. කාරණ්ඩවසුත්තං 

10. එකං සමයංභ වාචම්පායංවිහරති  ග් රායයපොක්ඛරණියාතීයර.
යතනයඛොපනසමයයනභික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියායචොයෙන්ති. යසොභික්ඛු
භික්ඛූහිආපත්තියායචොදියමායනොඅඤ්යඤනාඤ්ඤංපටිචරති, බහිද්ධාකථං 
අපනායමති, යකොපඤ්චයෙොසඤ්චඅප්පච්චයඤ්චපාතුකයරොති. 

අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘නිද්ධමයථතං, භික්ඛයව, 
පුග්  ං; නිද්ධමයථතං, භික්ඛයව, පුග්  ං. අපයනය්යයයසො [අපයනයයයො
යසො (සී.), අපයනයයයො (සයා.)], භික්ඛයව, පුග් ය ො. කිං යවො යතන
පරපුත්යතන වියසොධියතන [කිං යවොපරපුත්යතො වියහඨියති (සී.), කිං
පරපුත්යතොවියහයඨති(සයා.), කිංයවොපරපුත්තා වියහයඨති(පී.), කිංයසො
පරපුත්යතො වියසොයධති (ක.)]! ඉධ, භික්ඛයව, එකච්චස්ස පුග්  ස්ස
තාදිසංයයව යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං ආය ොකිතං විය ොකිතං
සමිඤ්ජිතං පසාරිතං සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං, යසයයථාපි අඤ්යඤසං 
භද්ෙකානං භික්ඛූනං – යාවස්ස භික්ඛූ ආපත්තිං න පස්සන්ති. යයතො ච
ඛ්වස්ස භික්ඛූආපත්තිංපස්සන්ති, තයමනංඑවංජානන්ති–‘සමණදූසීවායං 
[සමණරූපී (ක.)] සමණප ායපො සමණකාරණ්ඩයවො’ති 
[සමණකරණ්ඩයවොති (ක.)]. තයමනංඉතිවිදිත්වාබහිද්ධානායසන්ති. තං
කිස්සයහතු? මාඅඤ්යඤභද්ෙයකභික්ඛූදූයසසී’’ති! 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, සම්පන්යනයවකරයණයවදූසී [යවරූපී (ක.)] 
ජායයථ යවප ායපො යවකාරණ්ඩයවොති. තස්ස තාදිසංයයව මූ ං යහොති, 
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යසයයථාපි අඤ්යඤසං භද්ෙකානං යවානං; තාදිසංයයව නාළං යහොති, 
යසයයථාපි අඤ්යඤසං භද්ෙකානං යවානං; තාදිසංයයව පත්තං යහොති, 
යසයයථාපිඅඤ්යඤසංභද්ෙකානං යවානං –යාවස්සසීසංනනිබ්බත්තති.
යයතො චඛ්වස්සසීසංනිබ්බත්තති, තයමනංඑවං ජානන්ති – ‘යවදූසීවායං
යවප ායපොයවකාරණ්ඩයවො’ති. තයමනංඉති විදිත්වාසමූ ංඋප්පායටත්වා
බහිද්ධා යවකරණස්ස ඡඩ්යඩන්ති. තං කිස්ස යහතු? මා අඤ්යඤභද්ෙයක
යයවදූයසසීති! 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග්  ස්ස තාදිසංයයව
යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං ආය ොකිතං විය ොකිතං සමිඤ්ජිතං
පසාරිතං සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං, යසයයථාපි අඤ්යඤසං භද්ෙකානං 
භික්ඛූනං – යාවස්ස භික්ඛූආපත්තිංන පස්සන්ති. යයතො ච ඛ්වස්ස භික්ඛූ
ආපත්තිං පස්සන්ති, තයමනං එවං ජානන්ති – ‘සමණදූසීවායං
සමණප ායපො සමණකාරණ්ඩයවො’ති. තයමනං ඉති විදිත්වා බහිද්ධා
නායසන්ති.තංකිස්ස යහතු? මාඅඤ්යඤභද්ෙයකභික්ඛූදූයසසීති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහයතො ධඤ්ඤරාසිස්ස ඵුණමානස්ස 
[වුය්හමානස්ස(සී.පී.), ඵුසයමානස්ස(සයා.), පුනමානස්ස (?)] තත්ථයානි
තානිධඤ්ඤානිෙළ්හානිසාරවන්තානිතානිඑකමන්තංපුඤ්ජං යහොති, යානි
පනතානිධඤ්ඤානිදුබ්බ ානිප ාපානිතානිවායතොඑකමන්තංඅපවහති 
[අපකස්සති (සී.)]. තයමනං සාමිකා සම්මජ්ජනිං  යහත්වා 
භියයයොයසොමත්තායඅපසම්මජ්ජන්ති.තංකිස්සයහතු? මාඅඤ්යඤභද්ෙයක
ධඤ්යඤ දූයසසීති! එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග්  ස්ස
තාදිසංයයව යහොති අභික්කන්තං පටික්කන්තං ආය ොකිතං විය ොකිතං
සමිඤ්ජිතං පසාරිතං සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං, යසයයථාපි අඤ්යඤසං
භද්ෙකානං භික්ඛූනං – යාවස්ස භික්ඛූ ආපත්තිං න පස්සන්ති. යයතො ච
ඛ්වස්සභික්ඛූආපත්තිංපස්සන්ති, තයමනං එවංජානන්ති – ‘සමණදූසීවායං
සමණප ායපො සමණකාරණ්ඩයවො’ති. තයමනං ඉති විදිත්වා බහිද්ධා
නායසන්ති.තංකිස්සයහතු? මාඅඤ්යඤභද්ෙයකභික්ඛූ දූයසසීති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො උෙපානපනාළියත්ථියකො තිණ්හං 
කුඨාරිං [කුධාරිං (සයා. කං. ක.)] ආොය වනං පවියසයය. යසො යං යයෙව
රුක්ඛං කුඨාරිපායසන ආයකොයටයය තත්ථ යානි තානි රුක්ඛානි ෙළ්හානි 
සාරවන්තානිතානිකුඨාරිපායසනආයකොටිතානිකක්ඛළංපටිනෙන්ති; යානි
පන තානි රුක්ඛානි අන්යතොපූතීනි අවස්සුතානි කසම්බුජාතානි තානි
කුඨාරිපායසන ආයකොටිතානි ෙද්ෙරං පටිනෙන්ති. තයමනං මූය  ඡින්ෙති, 
මූය  ඡින්දිත්වා අග්ය  ඡින්ෙති, අග්ය  ඡින්දිත්වා අන්යතො සුවියසොධිතං
වියසොයධති, අන්යතොසුවියසොධිතංවියසොයධත්වා උෙපානපනාළිංයයොයජති.
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉයධකච්චස්ස පුග්  ස්ස තාදිසංයයව යහොති
අභික්කන්තං පටික්කන්තං ආය ොකිතං විය ොකිතං සමිඤ්ජිතං පසාරිතං
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරණං, යසයයථාපි අඤ්යඤසං භද්ෙකානං භික්ඛූනං – 
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යාවස්ස භික්ඛූ ආපත්තිං න පස්සන්ති. යයතො ච ඛ්වස්ස භික්ඛූ ආපත්තිං 
පස්සන්ති, තයමනං එවං ජානන්ති – ‘සමණදූසීවායං සමණප ායපො 
සමණකාරණ්ඩයවො’ති.තයමනංඉතිවිදිත්වාබහිද්ධානායසන්ති.තංකිස්ස
යහතු? මා අඤ්යඤභද්ෙයකභික්ඛූදූයසසී’’ති. 

‘‘සංවාසායං විජානාථ, පාපිච්යඡොයකොධයනොඉති; 
මක්ඛීථම්භීපළාසීච, ඉස්සුකීමච්ඡරීසයඨො. 

‘‘සන්තවායචොජනවති, සමයණොවියභාසති; 
රයහොකයරොතිකරණං, පාපදිට්ඨිඅනාෙයරො. 

‘‘සංසප්පීචමුසාවාදී, තංවිදිත්වායථාතථං; 
සබ්යබ සමග් ා හුත්වාන, අභිනිබ්බජ්ජයාථ [අභිනිබ්බිජ්ජයයථ
(ක.)] නං. 

‘‘කාරණ්ඩවං [කරණ්ඩවං (ක.)සු.නි.283 පස්සිතබ්බං] නිද්ධමථ, 
කසම්බුංඅපකස්සථ [අවකස්සථ (ක.)]; 
තයතොප ායපවායහථ, අස්සමයණසමණමානියන. 

‘‘නිද්ධමිත්වානපාපිච්යඡ, පාපආචාරය ොචයර; 
සුද්ධාසුද්යධහිසංවාසං, කප්පයව්යහොපතිස්සතා; 
තයතොසමග් ානිපකා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’’ති.ෙසමං; 

යමත්තාවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

යමත්තං පඤ්ඤාචද්යවපියා, ද්යවය ොකා ද්යවවිපත්තියයො; 
යෙවෙත්යතොචඋත්තයරො, නන්යෙොකාරණ්ඩයවනචාති. 

2. මහාවග්ය ො 

1. යවරඤ්ජසුත්තං 

11. [පාරා.1 ආෙයයො] එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වායවරඤ්ජායං
විහරතිනයළරුපුචිමන්ෙමූය . අථයඛොයවරඤ්යජොබ්රාහ්මයණො යයනභ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං
කථං සාරණීයං [සාරාණීයං (සී. සයා. කං. පී.)] වීතිසායරත්වා එකමන්තං
නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යවරඤ්යජො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං
එතෙයවොච– 

‘‘සුතං යමතං, යභො ය ොතම – ‘න සමයණො ය ොතයමො බ්රාහ්මයණ
ජිණ්යණ වුඩ්යෙ මහ් යක අද්ධ යත වයයොඅනුප්පත්යත අභිවායෙති වා
පච්චුට්යඨතිවාආසයනනවා නිමන්යතතී’ති.තයිෙං, යභොය ොතම, තයථව.
න හි භවං ය ොතයමො බ්රාහ්මයණ ජිණ්යණ වුඩ්යෙ මහ් යක අද්ධ යත
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වයයොඅනුප්පත්යතඅභිවායෙතිවාපච්චුට්යඨතිවාආසයනනවා නිමන්යතති.
තයිෙං, යභොය ොතම, නසම්පන්නයමවා’’ති.‘‘නාහංතං, බ්රාහ්මණ, පස්සාමි 
සයෙවයක ය ොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයෙවමනුස්සාය යමහං අභිවායෙයයං වා පච්චුට්යඨයයං වා ආසයනන වා
නිමන්යතයයං. යඤ්හි, බ්රාහ්මණ, තථා යතො අභිවායෙයය වා පච්චුට්යඨයය
වාආසයනනවා නිමන්යතයය, මුද්ධාපිතස්සවිපයතයයා’’ති. 

‘‘අරසරූයපොභවංය ොතයමො’’ති!‘‘අත්ථිඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, 
යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අරසරූයපො සමයණො
ය ොතයමො’ති. යය යත, බ්රාහ්මණ, රූපරසා සද්ෙරසා  න්ධරසා රසරසා
යඵොට්ඨබ්බරසා, යත තථා තස්ස පහීනා උච්ඡින්නමූ ා තා ාවත්ථුකතා
අනභාවංකතා [අනභාවකතා (සී. පී.)] ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. අයං යඛො, 
බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය –
‘අරසරූයපො සමයණො ය ොතයමො’ති, යනො ච යඛො යං ත්වං සන්ධාය 
වයෙසී’’ති [වයෙසි(සී.ක.)]. 

‘‘නිබ්යභොය ො භවං ය ොතයමො’’ති! ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, 
පරියායයො, යයනමංපරියායයන සම්මාවෙමායනො වයෙයය–‘නිබ්යභොය ො
සමයණො ය ොතයමො’ති. යය යත, බ්රාහ්මණ, රූපයභො ා සද්ෙයභො ා 
 න්ධයභො ා රසයභො ා යඵොට්ඨබ්බයභො ා, යත තථා තස්ස පහීනා
උච්ඡින්නමූ ාතා ාවත්ථුකතා අනභාවංකතාආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. අයං
යඛො, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයනමංපරියායයන සම්මාවෙමායනොවයෙයය–
‘නිබ්යභොය ො සමයණො ය ොතයමො’ති, යනො ච යඛො යං ත්වං සන්ධාය 
වයෙසී’’ති. 

‘‘අකිරියවායෙො භවං ය ොතයමො’’ති! ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, 
පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය–‘අකිරියවායෙො 
සමයණොය ොතයමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, අකිරියංවොමිකායදුච්චරිතස්ස 
වචීදුච්චරිතස්ස මයනොදුච්චරිතස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං
ධම්මානං අකිරියං වොමි. අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයන මං
පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අකිරියවායෙො සමයණො
ය ොතයමො’ති, යනොචයඛොයංත්වංසන්ධාය වයෙසී’’ති. 

‘‘උච්යඡෙවායෙො භවං ය ොතයමො’’ති! ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, 
පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය–‘උච්යඡෙවායෙො
සමයණොය ොතයමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, උච්යඡෙංවොමිරා ස්සයෙොසස්ස
යමොහස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං උච්යඡෙං
වොමි. අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා
වෙමායනොවයෙයය–‘උච්යඡෙවායෙොසමයණොය ොතයමො’ති, යනොචයඛොයං
ත්වං සන්ධායවයෙසී’’ති. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

17 

පටුන 

‘‘යජගුච්ඡී භවං ය ොතයමො’’ති! ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, 
යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘යජගුච්ඡී සමයණො
ය ොතයමො’ති. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, ජිගුච්ඡාමිකායදුච්චරියතනවචීදුච්චරියතන
මයනොදුච්චරියතන; ජිගුච්ඡාමි අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං
ධම්මානං සමාපත්තියා. අයං යඛො, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයන මං
පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘යජගුච්ඡී සමයණො ය ොතයමො’ති, 
යනොචයඛොයංත්වංසන්ධාය වයෙසී’’ති. 

‘‘යවනයියකොභවංය ොතයමො’’ති!‘‘අත්ථිඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, 
යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘යවනයියකො සමයණො
ය ොතයමො’ති.අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, විනයායධම්මංයෙයසමිරා ස්සයෙොසස්ස
යමොහස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං විනයාය
ධම්මං යෙයසමි.අයංයඛො, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මා 
වෙමායනොවයෙයය– ‘යවනයියකොසමයණොය ොතයමො’ති, යනොචයඛොයං
ත්වංසන්ධායවයෙසී’’ති. 

‘‘තපස්සී භවං ය ොතයමො’’ති! ‘‘අත්ථි ඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, 
යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘තපස්සී සමයණො
ය ොතයමො’ති. තපනීයාහං, බ්රාහ්මණ, පාපයක අකුසය  ධම්යම වොමි
කායදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං. යස්ස යඛො, බ්රාහ්මණ, තපනීයා
පාපකාඅකුස ාධම්මා පහීනාඋච්ඡින්නමූ ාතා ාවත්ථුකතාඅනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා, තමහං ‘තපස්සී’ති වොමි. තථා තස්ස යඛො, 
බ්රාහ්මණ, තපනීයා පාපකා අකුස ා ධම්මා පහීනා උච්ඡින්නමූ ා
තා ාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා.අයංයඛො, බ්රාහ්මණ, 
පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘තපස්සී
සමයණො ය ොතයමො’ති, යනොචයඛොයංත්වංසන්ධායවයෙසී’’ති. 

‘‘අප බ්යභොභවංය ොතයමො’’ති!‘‘අත්ථිඛ්යවස, බ්රාහ්මණ, පරියායයො, 
යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අප බ්යභො සමයණො
ය ොතයමො’ති. යස්ස යඛො, බ්රාහ්මණ, ආයතිං  බ්භයසයයා
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූ ා තා ාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා, තමහං ‘අප බ්යභො’ති වොමි. තථා තස්ස යඛො, 
බ්රාහ්මණ, ආයතිං  බ්භයසයයාපුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිපහීනාඋච්ඡින්නමූ ා
තා ාවත්ථුකතාඅනභාවංකතා ආයතිංඅනුප්පාෙධම්මා.අයංයඛො, බ්රාහ්මණ, 
පරියායයො, යයනමං පරියායයනසම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අප බ්යභො
සමයණොය ොතයමො’ති, යනොචයඛොයංත්වංසන්ධායවයෙසි. 

‘‘යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, කුක්කුටියාඅණ්ඩානිඅට්ඨවාෙසවා ද්වාෙසවා.
තානාස්සු කුක්කුටියා සම්මා අධිසයිතානි සම්මා පරියසදිතානි සම්මා 
පරිභාවිතානි. යයො නු යඛො යතසං කුක්කුටච්ඡාපකානං පඨමතරං
පාෙනඛසිඛායවාමුඛතුණ්ඩයකන වාඅණ්ඩයකොසංපොය ත්වායසොත්ථිනා
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පටුන 

අභිනිබ්භිජ්යජයය, කින්ති ස්වාස්ස වචනීයයො – ‘යජට්යඨො වා කනිට්යඨො
වා’’’ති? ‘‘යජට්යඨො තිස්ස, යභො ය ොතම, වචනීයයො. යසො හි යනසං, යභො
ය ොතම, යජට්යඨොයහොතී’’ති. 

‘‘එවයමවං යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, අවිජ්ජා තාය පජාය අණ්ඩභූතාය 
පරියයොනද්ධායඅවිජ්ජණ්ඩයකොසංපොය ත්වාඑයකොවය ොයකඅනුත්තරං
සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො. අහඤ්හි, බ්රාහ්මණ, යජට්යඨො යසට්යඨො 
ය ොකස්ස. ආරද්ධං යඛො පන යම, බ්රාහ්මණ, වීරියං අයහොසි අස්ලීනං, 
උපට්ඨිතාසති අසම්මුට්ඨා, පස්සද්යධොකායයොඅසාරද්යධො, සමාහිතංචිත්තං
එකග් ං. 

‘‘යසො යඛො අහං, බ්රාහ්මණ, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසය හි
ධම්යමහිසවිතක්කංසවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරාමි; විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො 
එයකොදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං 
උපසම්පජ්ජ විහරාමි; පීතියා ච විරා ා උයපක්ඛයකො ච විහරාමි සයතො ච
සම්පජායනො සුඛඤ්ච කායයන පටිසංයවයෙමි යං තං අරියාආචික්ඛන්ති –
‘උයපක්ඛයකො සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරාමි; 
සුඛස්සච පහානා දුක්ඛස්සච පහානා පුබ්යබවයසොමනස්සයෙොමනස්සානං
අත්ථඞ් මා අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං
උපසම්පජ්ජවිහරාමි. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කිය යස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යත 
පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණායචිත්තංඅභිනින්නායමසිං.යසොඅයනකවිහිතං
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරාමි, යසයයථිෙං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො ෙසපි ජාතියයො
වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි
ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප
– ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො. යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උෙපාදිං; තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායුපරියන්යතො. යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරාමි. 

‘‘අයංයඛොයම, බ්රාහ්මණ, රත්තියාපඨයමයායමපඨමාවිජ්ජා අධි තා; 
අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතොආය ොයකො උප්පන්යනො, 
යථාතං අප්පමත්තස්සආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. අයංයඛොයම, 
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බ්රාහ්මණ, පඨමා අභිනිබ්භිො අයහොසි කුක්කුටච්ඡාපකස්යසව 
අණ්ඩයකොසම්හා. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ
වි තූපක්කිය යසමුදුභූයතකම්මනියයඨියත ආයනඤ්ජප්පත්යතසත්තානං
චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො දිබ්යබන චක්ඛුනා
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන
උපපජ්ජමායන හීයන පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාමි – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා
කායදුච්චරියතන සමන්නා තා, වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා, 
මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා, අරියානං උපවාෙකා, මිච්ඡාදිට්ඨිකා, 
මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාොනා. යතකායස්සයභො පරංමරණා අපායං දුග් තිං
විනිපාතං නිරයං උපපන්නාති. ඉයම වා පන යභොන්යතො සත්තා
කායසුචරියතන සමන්නා තා, වචීසුචරියතන සමන්නා තා, 
මයනොසුචරියතන සමන්නා තා, අරියානං අනුපවාෙකා, සම්මාදිට්ඨිකා, 
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාොනා. යත කායස්ස යභො පරං මරණා සු තිං සග් ං
ය ොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සාමි චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාමි. 

‘‘අයං යඛො යම, බ්රාහ්මණ, රත්තියා මජ්ඣියම යායම දුතියා විජ්ජා 
අධි තා; අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො ආය ොයකො
උප්පන්යනො, යථා තං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො.
අයංයඛොයම, බ්රාහ්මණ, දුතියා අභිනිබ්භිොඅයහොසිකුක්කුටච්ඡාපකස්යසව
අණ්ඩයකොසම්හා. 

‘‘යසො එවං සමාහියත චිත්යත පරිසුද්යධ පරියයොොයත අනඞ් යණ 
වි තූපක්කිය යසමුදුභූයතකම්මනියයඨියතආයනඤ්ජප්පත්යතආසවානං 
ඛයඤාණාය චිත්තං අභිනින්නායමසිං. යසො ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛසමුෙයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං
දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපො’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං; ‘ඉයම ආසවා’තියථාභූතංඅබ්භඤ්ඤාසිං, 
‘අයං ආසවසමුෙයයො’ති යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොයධො’ති
යථාභූතං අබ්භඤ්ඤාසිං, ‘අයං ආසවනියරොධ ාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං
අබ්භඤ්ඤාසිං.තස්සයමඑවංජානයතොඑවංපස්සයතොකාමාසවාපි චිත්තං
විමුච්චිත්ථ, භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චිත්ථ, අවිජ්ජාසවාපිචිත්තං විමුච්චිත්ථ.
විමුත්තස්මිං විමුත්තමිති ඤාණං අයහොසි. ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරංඉත්ථත්තායා’තිඅබ්භඤ්ඤාසිං. 
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‘‘අයං යඛො යම, බ්රාහ්මණ, රත්තියා පච්ඡියම යායම තතියා විජ්ජා
අධි තා; අවිජ්ජා විහතා විජ්ජා උප්පන්නා; තයමො විහයතො ආය ොයකො 
උප්පන්යනො, යථා තං අප්පමත්තස්ස ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො. 
අයංයඛොයම, බ්රාහ්මණ, තතියාඅභිනිබ්භිොඅයහොසිකුක්කුටච්ඡාපකස්යසව 
අණ්ඩයකොසම්හා’’ති. 

එවංවුත්යතයවරඤ්යජොබ්රාහ්මයණොභ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘යජට්යඨො 
භවං ය ොතයමො, යසට්යඨො භවං ය ොතයමො. අභික්කන්තං, යභො ය ොතම, 
අභික්කන්තං, යභො ය ොතම! යසයයථාපි, යභො ය ොතම, නික්කුජ්ජිතං 
[නිකුජ්ජිතං(ක.)] වාඋක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවාවිවයරයය, මූළ්හස්සවා
මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යත පජ්යජොතං ධායරයය –
චක්ඛුමන්යතො රූපානි ෙක්ඛන්තීති; එවයමවං යභොතා ය ොතයමන 
අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසියතො. එසාහං භවන්තං ය ොතමං සරණං
 ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භවං ය ොතයමො ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති.පඨමං. 

2. සීහසුත්තං 

12. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසා ායං.
යතන යඛො පන සමයයන සම්බහු ා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී
සන්ථා ායර [සන්ධා ායර (ක.)] සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා
අයනකපරියායයන බුද්ධස්සවණ්ණංභාසන්ති, ධම්මස්සවණ්ණංභාසන්ති, 
සඞ්ඝස්සවණ්ණං භාසන්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන සීයහො යසනාපති නි ණ්ඨසාවයකො තස්සං
පරිසායං නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො සීහස්ස යසනාපතිස්ස එතෙයහොසි –
‘‘නිස්සංසයං යඛොයසොභ වාඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොභවිස්සති, තථාහියම
සම්බහු ා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතා ලිච්ඡවී සන්ථා ායර සන්නිසින්නා
සන්නිපතිතා අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසන්ති, ධම්මස්ස
වණ්ණං භාසන්ති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති. යංනූනාහං තං භ වන්තං
ෙස්සනායඋපසඞ්කයමයයංඅරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති.අථයඛොසීයහො 
යසනාපති යයන නි ණ්යඨො නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො (ක. සී.), 
නාතපුත්යතො (ක. සී.)] යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා නි ණ්ඨං
නාටපුත්තං එතෙයවොච– ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, සමණංය ොතමංෙස්සනාය
උපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

‘‘කිං පනත්වං, සීහ, කිරියවායෙොසමායනොඅකිරියවාෙංසමණංය ොතමං
ෙස්සනාය උපසඞ්කමිස්සසි? සමයණො හි, සීහ, ය ොතයමො අකිරියවායෙො, 
අකිරියායධම්මං යෙයසති, යතනචසාවයකවියනතී’’ති. අථයඛො සීහස්ස 
යසනාපතිස්ස යයො අයහොසි මියාභිසඞ්ඛායරො [ මිකාභිසඞ්ඛායරො (ක. සී.)
මහාව.290] භ වන්තංෙස්සනාය, යසො පටිප්පස්සම්භි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

21 

පටුන 

දුතියම්පියඛොසම්බහු ා අභිඤ්ඤාතා අභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවී සන්ථා ායර
සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස…යප.…
ධම්මස්ස…යප.… සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති. දුතියම්පි යඛො සීහස්ස
යසනාපතිස්ස එතෙයහොසි – ‘‘නිස්සංසයං යඛො යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොභවිස්සති, තථාහියමසම්බහු ා අභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතා
ලිච්ඡවීසන්ථා ායරසන්නිසින්නාසන්නිපතිතාඅයනකපරියායයන බුද්ධස්ස
වණ්ණං භාසන්ති, ධම්මස්ස…යප.… සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති.
යංනූනාහං තං භ වන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයයං අරහන්තං 
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. අථ යඛො සීයහො යසනාපති යයන නි ණ්යඨො 
නාටපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා නි ණ්ඨං නාටපුත්තං
එතෙයවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, සමණං ය ොතමං ෙස්සනාය
උපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

‘‘කිංපනත්වං, සීහ, කිරියවායෙොසමායනොඅකිරියවාෙංසමණංය ොතමං 
ෙස්සනාය උපසඞ්කමිස්සසි? සමයණො හි, සීහ, ය ොතයමො අකිරියවායෙො
අකිරියාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච සාවයක වියනතී’’ති. දුතියම්පි යඛො
සීහස්සයසනාපතිස්සයයොඅයහොසි  මියාභිසඞ්ඛායරොභ වන්තංෙස්සනාය, 
යසොපටිප්පස්සම්භි. 

තතියම්පියඛොසම්බහු ාඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතාලිච්ඡවී සන්ථා ායර
සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා අයනකපරියායයන බුද්ධස්ස…යප.…
ධම්මස්ස…යප.… සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසන්ති. තතියම්පි යඛො සීහස්ස 
යසනාපතිස්ස එතෙයහොසි – ‘‘නිස්සංසයං යඛො යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධොභවිස්සති, තථාහියම සම්බහු ාඅභිඤ්ඤාතාඅභිඤ්ඤාතා
ලිච්ඡවීසන්ථා ායරසන්නිසින්නාසන්නිපතිතා අයනකපරියායයනබුද්ධස්ස
වණ්ණංභාසන්ති, ධම්මස්සවණ්ණංභාසන්ති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණංභාසන්ති.
කිං හියම කරිස්සන්ති නි ණ්ඨා අපය ොකිතා වා අනපය ොකිතා වා? 
යංනූනාහංඅනපය ොයකත්වාවනි ණ්යඨ [නි ණ්ඨං(සයා. ක.)මහාව.290
පස්සිතබ්බං] තං භ වන්තං ෙස්සනාය උපසඞ්කයමයයං අරහන්තං 
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. 

අථ යඛො සීයහො යසනාපති පඤ්චමත්යතහි රථසයතහි දිවාදිවස්ස
යවසාලියානියයාසිභ වන්තංෙස්සනාය.යාවතිකායානස්සභූමි, යායනන 
 න්ත්වා යානා පච්යචොයරොහිත්වා පත්තියකොව අ මාසි. අථ යඛො සීයහො
යසනාපති යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො සීයහො
යසනාපතිභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘සුතංයමතං, භන්යත–‘අකිරියවායෙොසමයණොය ොතයමො, අකිරියාය
ධම්මං යෙයසති, යතනචසාවයකවියනතී’ති.යයයත, භන්යත, එවමාහංසු– 
‘අකිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, අකිරියාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
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සාවයක වියනතී’ති, කච්චි යත, භන්යත, භ වයතො වුත්තවාදියනො න ච
භ වන්තංඅභූයතනඅබ්භාචික්ඛන්තිධම්මස්ස චානුධම්මංබයාකයරොන්තින
ච යකොචි සහධම්මියකො වාොනුවායෙො [වාොනුපායතො (ක. සී. සයා.) අ. නි.
3.58; 5.5]  ාරය්හංඨානං ආ ච්ඡති? අනබ්භක්ඛාතුකාමාහිමයං, භන්යත, 
භ වන්ත’’න්ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘අකිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, අකිරියාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘කිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, කිරියාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘උච්යඡෙවායෙොසමයණොය ොතයමො, උච්යඡොයධම්මංයෙයසති, යතනච
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘යජගුච්ඡී සමයණො ය ොතයමො, යජගුච්ඡිතාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයක වියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයන සම්මාවෙමායනොවයෙයය
– ‘යවනයියකො සමයණො ය ොතයමො, විනයාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයක වියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයන සම්මාවෙමායනොවයෙයය
– ‘තපස්සී සමයණො ය ොතයමො, තපස්සිතාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච 
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘අප බ්යභොසමයණොය ොතයමො, අප බ්භතායධම්මංයෙයසති, යතනච
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘අත්ථි, සීහ, පරියායයො, යයනමංපරියායයනසම්මාවෙමායනොවයෙයය 
– ‘අස්සාසයකො සමයණො ය ොතයමො, අස්සාසාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘අකිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, අකිරියාය ධම්මං යෙයසති, 
යතනච සාවයකවියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, අකිරියංවොමිකායදුච්චරිතස්ස
වචීදුච්චරිතස්ස මයනොදුච්චරිතස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං
ධම්මානං අකිරියං වොමි. අයංයඛො, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන
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සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අකිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, අකිරියාය
ධම්මංයෙයසති, යතනචසාවයක වියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘කිරියවායෙොසමයණොය ොතයමො, කිරියායධම්මංයෙයසති, යතන
ච සාවයක වියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, කිරියං වොමි කායසුචරිතස්ස
වචීසුචරිතස්ස මයනොසුචරිතස්ස; අයනකවිහිතානං කුස ානං ධම්මානං
කිරියං වොමි. අයං යඛො, සීහ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා 
වෙමායනො වයෙයය – ‘කිරියවායෙො සමයණො ය ොතයමො, කිරියාය ධම්මං
යෙයසති, යතනචසාවයක වියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘උච්යඡෙවායෙොසමයණොය ොතයමො, උච්යඡොයධම්මංයෙයසති, 
යතන ච සාවයක වියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, උච්යඡෙං වොමි රා ස්ස
යෙොසස්ස යමොහස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං
උච්යඡෙං වොමි. අයං යඛො, සීහ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා
වෙමායනො වයෙයය–‘උච්යඡෙවායෙොසමයණොය ොතයමො, උච්යඡොයධම්මං
යෙයසති, යතනචසාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘යජගුච්ඡී සමයණො ය ොතයමො, යජගුච්ඡිතාය ධම්මං යෙයසති, 
යතන ච සාවයක වියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, ජිගුච්ඡාමි කායදුච්චරියතන
වචීදුච්චරියතන මයනොදුච්චරියතන; ජිගුච්ඡාමි අයනකවිහිතානං පාපකානං
අකුස ානං ධම්මානං සමාපත්තියා. අයං යඛො, සීහ, පරියායයො, යයන මං
පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘යජගුච්ඡී සමයණො ය ොතයමො, 
යජගුච්ඡිතායධම්මංයෙයසති, යතනචසාවයක වියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘යවනයියකොසමයණොය ොතයමො, විනයායධම්මංයෙයසති, යතන
ච සාවයක වියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, විනයාය ධම්මං යෙයසමි රා ස්ස
යෙොසස්ස යමොහස්ස; අයනකවිහිතානං පාපකානං අකුස ානං ධම්මානං
විනයායධම්මංයෙයසමි. අයංයඛො, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන
සම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘යවනයියකො සමයණො ය ොතයමො, විනයාය 
ධම්මංයෙයසති, යතනචසාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘තපස්සීසමයණොය ොතයමො, තපස්සිතායධම්මංයෙයසති, යතන
ච සාවයක වියනතී’ති? තපනීයාහං, සීහ, පාපයක අකුසය  ධම්යම වොමි
කායදුච්චරිතංවචීදුච්චරිතං මයනොදුච්චරිතං.යස්සයඛො, සීහ, තපනීයාපාපකා
අකුස ාධම්මාපහීනාඋච්ඡින්නමූ ා තා ාවත්ථුකතාඅනභාවංකතාආයතිං
අනුප්පාෙධම්මා, තමහං ‘තපස්සී’ති වොමි. තථා තස්ස යඛො, සීහ, තපනීයා
පාපකාඅකුස ාධම්මාපහීනාඋච්ඡින්නමූ ාතා ාවත්ථුකතාඅනභාවංකතා 
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ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. අයං යඛො, සීහ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන
සම්මාවෙමායනො වයෙයය–‘තපස්සීසමයණො ය ොතයමො, තපස්සිතායධම්මං
යෙයසති, යතන චසාවයකවියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘අප බ්යභොසමයණොය ොතයමො, අප බ්භතායධම්මං යෙයසති, 
යතන ච සාවයක වියනතී’ති? යස්ස යඛො, සීහ, ආයතිං  බ්භයසයයා 
පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූ ා තා ාවත්ථුකතා අනභාවංකතා
ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා, තමහං‘අප බ්යභො’තිවොමි.තථා තස්සයඛො, සීහ, 
ආයතිං  බ්භයසයයා පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති පහීනා උච්ඡින්නමූ ා
තා ාවත්ථුකතා අනභාවංකතා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා. අයං යඛො, සීහ, 
පරියායයො, යයනමං පරියායයනසම්මා වෙමායනො වයෙයය – ‘අප බ්යභො
සමයණො ය ොතයමො, අප බ්භතාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච සාවයක
වියනතී’’’ති. 

‘‘කතයමො ච, සීහ, පරියායයො, යයනමං පරියායයන සම්මා වෙමායනො
වයෙයය – ‘අස්සාසයකො සමයණො ය ොතයමො, අස්සාසාය ධම්මං යෙයසති, 
යතන ච සාවයක වියනතී’ති? අහඤ්හි, සීහ, අස්සාසයකො පරයමන
අස්සායසන, අස්සාසායධම්මං යෙයසමි, යතනචසාවයකවියනමි.අයංයඛො, 
සීහ, පරියායයො, යයන මං පරියායයන සම්මා වෙමායනො වයෙයය –
‘අස්සාසයකො සමයණො ය ොතයමො, අස්සාසාය ධම්මං යෙයසති, යතන ච
සාවයක වියනතී’’’ති. 

එවං වුත්යතසීයහො යසනාපතිභ වන්තංඑතෙයවොච – ‘‘අභික්කන්තං, 
භන්යත, අභික්කන්තං, භන්යත…යප.… උපාසකං මං, භන්යත, භ වා
ධායරතුඅජ්ජතග්ය  පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

‘‘අනුවිච්චකාරං යඛො, සීහ, කයරොහි. අනුවිච්චකායරො තුම්හාදිසානං 
ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’’ති. ‘‘ඉමිනාපාහං, භන්යත, භ වයතො
භියයයොයසොමත්තාය අත්තමයනො අභිරද්යධො, යං මං භ වා එවමාහ –
‘අනුවිච්චකාරං යඛො, සීහ, කයරොහි. අනුවිච්චකායරො තුම්හාදිසානං
ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’ති. මඤ්හි, භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා සාවකං
 භිත්වා යකව කප්පං යවසාලිං පටාකං පරිහයරයයං – ‘සීයහො අම්හාකං
යසනාපති සාවකත්තං උප යතො’ති. අථ ච පන භ වා එවමාහ –
‘අනුවිච්චකාරං, සීහ, කයරොහි. අනුවිච්චකායරො තුම්හාදිසානං
ඤාතමනුස්සානං සාධු යහොතී’ති. එසාහං, භන්යත, දුතියම්පි භ වන්තං
සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භ වා ධායරතු
අජ්ජතග්ය පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

‘‘දීඝරත්තං යඛොයත, සීහ, නි ණ්ඨානං ඔපානභූතංකු ං, යයනයනසං
උප තානං පිණ්ඩකං ොතබ්බං මඤ්යඤයයාසී’’ති. ‘‘ඉමිනාපාහං, භන්යත, 
භ වයතො භියයයොයසොමත්තාය අත්තමයනො අභිරද්යධො, යං මං භ වා
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එවමාහ – ‘දීඝරත්තංයඛො යත, සීහ, නි ණ්ඨානංඔපානභූතංකු ං, යයන 
යනසං උප තානං පිණ්ඩකං ොතබ්බං මඤ්යඤයයාසී’ති. සුතං යමතං, 
භන්යත – ‘සමයණො ය ොතයමො එවමාහ – මය්හයමව ොනං ොතබ්බං, 
මය්හයමවසාවකානංොතබ්බං; මය්හයමවදින්නංමහප්ඵ ං, නඅඤ්යඤසං
දින්නං මහප්ඵ ං; මය්හයමව සාවකානං දින්නං මහප්ඵ ං, න අඤ්යඤසං
සාවකානංදින්නංමහප්ඵ ’න්ති, අථචපනමංභ වානි ණ්යඨසුපි ොයන 
සමාෙයපති [සමාොයපති(?)]. අපි ච, භන්යත, මයයමත්ථකා ංජානිස්සාම.
එසාහං, භන්යත, තතියම්පි භ වන්තං සරණං  ච්ඡාමි ධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං, භන්යත, භ වා ධායරතු අජ්ජතග්ය  
පාණුයපතංසරණං ත’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා සීහස්ස යසනාපතිස්ස අනුපුබ්බිං කථං [අනුපුබ්බිකථං
(සබ්බත්ථ)] කයථසි, යසයයථිෙං – ොනකථංසී කථං සග් කථං, කාමානං
ආදීනවංඔකාරංසංකිය සංයනක්ඛම්යමආනිසංසංපකායසසි.යොභ වා 
අඤ්ඤාසි සීහං යසනාපතිං ක් චිත්තං මුදුචිත්තං විනීවරණචිත්තං
උෙග් චිත්තං පසන්නචිත්තං, අථයාබුද්ධානංසාමුක්කංසිකාධම්මයෙසනා
තං පකායසසි – දුක්ඛං සමුෙයං නියරොධං මග් ං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං
වත්ථංඅප තකාළකංසම්මයෙවරජනං පටිග් ණ්යහයය; එවයමවංසීහස්ස
යසනාපතිස්ස තස්මිංයයව ආසයන විරජං වීතම ං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි –
‘‘යංකිඤ්චිසමුෙයධම්මං, සබ්බංතංනියරොධධම්ම’’න්ති. 

අථ යඛො සීයහො යසනාපති දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො 
පරියයො ාළ්හධම්යමො තිණ්ණවිචිකිච්යඡො වි තකථංකයථො
යවසාරජ්ජප්පත්යතොඅපරප්පච්චයයො සත්ථුසාසයනභ වන්තංඑතෙයවොච–
‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භ වා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසිභ වා තුණ්හීභායවන. 

අථයඛොසීයහො යසනාපතිභ වයතො අධිවාසනං විදිත්වාඋට්ඨායාසනා 
භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. අථ යඛො සීයහො
යසනාපති අඤ්ඤතරං පුරිසං ආමන්යතසි – ‘‘ ච්ඡ ත්වං, අම්යභො පුරිස, 
පවත්තමංසං ජානාහී’’ති. අථ යඛො සීයහො යසනාපති තස්සා රත්තියා
අච්චයයන සයකනියවසයන පණීතං ඛාෙනීයං යභොජනීයං පටියාොයපත්වා
භ වයතො කා ංආයරොචායපසි– ‘‘කාය ො, භන්යත!නිට්ඨිතංභත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය යයන 
සීහස්ස යසනාපතිස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි සද්ධිංභික්ඛුසඞ්යඝන.යතනයඛොපන සමයයන
සම්බහු ා නි ණ්ඨා යවසාලියං රථිකාය රථිකං [රථියාය රථියං (බහූසු)] 
සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං බාහා පග් ය්හ කන්ෙන්ති – ‘‘අජ්ජ සීයහන
යසනාපතිනා ථූ ං පසුං වධිත්වා සමණස්ස ය ොතමස්ස භත්තං කතං. තං
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පටුන 

සමයණො ය ොතයමො ජානං උද්දිස්සකතං මංසං පරිභුඤ්ජති
පටිච්චකම්ම’’න්ති. 

අථයඛො අඤ්ඤතයරොපුරියසොයයනසීයහොයසනාපතියතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා සීහස්ස යසනාපතිස්ස උපකණ්ණයක ආයරොයචසි –
‘‘යග්යඝ, භන්යත, ජායනයයාසි! එයත සම්බහු ා නි ණ්ඨා යවසාලියං
රථිකායරථිකංසිඞ්ඝාටයකනසිඞ්ඝාටකං බාහාපග් ය්හකන්ෙන්ති–‘අජ්ජ
සීයහනයසනාපතිනාථූ ංපසුංවධිත්වාසමණස්ස ය ොතමස්සභත්තංකතං.
තං සමයණො ය ොතයමො ජානං උද්දිස්සකතං මංසං පරිභුඤ්ජති 
පටිච්චකම්ම’න්ති. අ ං අයයයො දීඝරත්තඤ්හි යත ආයස්මන්යතො 
අවණ්ණකාමාබුද්ධස්සඅවණ්ණකාමාධම්මස්සඅවණ්ණකාමාසඞ්ඝස්ස.න
ච පයනයත ආයස්මන්යතො ජිරිෙන්ති තං භ වන්තං අසතා තුච්ඡා මුසා
අභූයතන අබ්භාචික්ඛිතුං; න ච මයං ජීවිතයහතුපි සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා
යවොයරොයපයයාමා’’ති. 

අථ යඛො සීයහො යසනාපති බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන 
ඛාෙනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
සීයහො යසනාපති භ වන්තං භුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිං එකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො සීහං යසනාපතිං භ වා ධම්මියා කථාය
සන්ෙස්යසත්වා සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කාමීති.දුතියං. 

3. අස්සාජානීයසුත්තං 

13. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො රඤ්යඤො භද්යෙො
අස්සාජානීයයො රාජාරයහො යහොති රාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤො අඞ් න්යතව
සඞ්ඛං  ච්ඡති. කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, භික්ඛයව, රඤ්යඤො භද්යෙො 
අස්සාජානීයයො උභයතො සුජායතො යහොති – මාතියතො ච පිතියතො ච. යස්සං
දිසායංඅඤ්යඤපිභද්ො අස්සාජානීයාජායන්ති, තස්සංදිසායංජායතොයහොති.
යං යඛො පනස්ස යභොජනං යෙන්ති – අ් ං වා සුක්ඛං වා – තං
සක්කච්චංයයව පරිභුඤ්ජති අවිකිරන්යතො. යජගුච්ඡී යහොති උච්චාරං වා
පස්සාවං වා අභිනිසීදිතුං වා අභිනිපජ්ජිතුං වා. යසොරයතො යහොති 
සුඛසංවායසො, න ච අඤ්යඤ අස්යස උබ්යබයජතා. යානි යඛො පනස්ස
යහොන්ති [යානි යඛො පනස්ස තානි (සයා.)] සායඨයයානි කූයටයයානි 
ජිම්යහයයානි වඞ්යකයයානි, තානි යථාභූතං සාරථිස්ස ආවිකත්තා යහොති.
යතසමස්ස සාරථි අභිනිම්මෙනාය වායමති. වාහී යඛො පන යහොති.
‘කාමඤ්යඤ අස්සා වහන්තු වා මා වා, අහයමත්ථ වහිස්සාමී’ති චිත්තං
උප්පායෙති.  ච්ඡන්යතො යඛො පන උජුමග්ය යනව  ච්ඡති. ථාමවා යහොති
යාව ජීවිතමරණපරියාොනා ථාමං උපෙංයසතා. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨහිඅඞ්ය හිසමන්නා යතොරඤ්යඤොභද්යෙොඅස්සාජානීයයො රාජාරයහො
යහොතිරාජයභොග්ය ො, රඤ්යඤොඅඞ් න්යතවසඞ්ඛං ච්ඡති. 
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‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං ය ොකස්ස.
කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සී වා යහොති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරතිආචාරය ොචරසම්පන්යනොඅණුමත්යතසු
වජ්යජසු භයෙස්සාවී, සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු. යං යඛො පනස්ස
යභොජනං යෙන්ති – ලූඛං වා පණීතං වා – තං සක්කච්චංයයව පරිභුඤ්ජති
අවිහඤ්ඤමායනො. යජගුච්ඡී යහොති කායදුච්චරියතන වචීදුච්චරියතන
මයනොදුච්චරියතන; යජගුච්ඡීයහොතිඅයනකවිහිතානංපාපකානංඅකුස ානං 
ධම්මානං සමාපත්තියා. යසොරයතො යහොතිසුඛසංවායසො, නඅඤ්යඤභික්ඛූ
උබ්යබයජතා. යානි යඛො පනස්ස යහොන්ති සායඨයයානි කූයටයයානි 
ජිම්යහයයානි වඞ්යකයයානි, තානි යථාභූතං ආවිකත්තා යහොති සත්ථරි වා
විඤ්ඤූසු වා සබ්රහ්මචාරීසු. යතසමස්ස සත්ථා වා විඤ්ඤූ වා සබ්රහ්මචාරී
අභිනිම්මෙනාය වායමති. සික්ඛිතා යඛො පන යහොති. ‘කාමඤ්යඤ භික්ඛූ
සික්ඛන්තු වා මා වා, අහයමත්ථ සික්ඛිස්සාමී’ති චිත්තං උප්පායෙති.
 ච්ඡන්යතො යඛො පන උජුමග්ය යනව  ච්ඡති; තත්රායං උජුමග්ය ො, 
යසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…යප.… සම්මාසමාධි. ආරද්ධවීරියයො විහරති –
‘කාමංතයචොචන්හාරු [නහාරු (සී.සයා.කං.පී.)] චඅට්ඨිචඅවසිස්සතු, 
සරීයර උපසුස්සතු මංසය ොහිතං; යං තං පුරිසථායමන පුරිසවීරියයන
පුරිසපරක්කයමන පත්තබ්බං, න තං අපාපුණිත්වා වීරියස්ස සණ්ඨානං
භවිස්සතී’ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහිධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛු
ආහුයනයයයොයහොති…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්සා’’ති. 
තතියං. 

4. අස්සඛළුඞ්කසුත්තං 

14. ‘‘අට්ඨච [අට්ඨ (සයා.)], භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යක [අස්සඛලුඞ්යක
(සී.)] යෙයසස්සාමි අට්ඨ ච අස්සයෙොයස, අට්ඨ ච පුරිසඛළුඞ්යක අට්ඨ ච
පුරිසයෙොයස. තං සුණාථ, සාධුකං මනසි කයරොථ; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, අට්ඨ අස්සඛළුඞ්කා අට්ඨ ච අස්සයෙොසා? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො සමායනො
යචොදියතො සාරථිනා පච්ඡයතො පටික්කමති, පිට්ඨියතො රථං පවත්යතති.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, 
පඨයමො අස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා පච්ඡා  ඞ්ඝති, කුබ්බරං හනති, 
තිෙණ්ඩං භඤ්ජති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො
යහොති.අයං, භික්ඛයව, දුතියයො අස්සයෙොයසො. 
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‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා රථීසාය සත්ථිං උස්සජ්ජිත්වා
රථීසංයයව අජ්යඣොමද්ෙති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො
අස්සඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, තතියයොඅස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා උම්මග් ං  ණ්හති, උබ්බටුමං රථං
කයරොති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, 
භික්ඛයව, චතුත්යථොඅස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධොසමායනොයචොදියතොසාරථිනා ඞ්ඝතිපුරිමකායංපග් ණ්හතිපුරියම
පායෙ. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, පඤ්චයමොඅස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා අනාදියිත්වා සාරථිං අනාදියිත්වා 
පයතොෙ ට්ඨිං [පයතොෙං (සී. පී.), පයතොෙයට්ඨිං (සයා. කං.)] ෙන්යතහි
මුඛාධානං [මුඛාඨානං(ක.)] විධංසිත්වා යයනකාමංපක්කමති.එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො අස්සඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, භික්ඛයව, ඡට්යඨො
අස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා යනව අභික්කමති යනො පටික්කමති
තත්යථව ඛී ට්ඨායී ඨියතො යහොති. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො 
අස්සඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, සත්තයමොඅස්සයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’ති වුත්යතො, 
විද්යධොසමායනොයචොදියතොසාරථිනාපුරියමචපායෙසංහරිත්වාපච්ඡියමච
පායෙ සංහරිත්වා [සඞ්ඛරිත්වා (ක.)] තත්යථවචත්තායරොපායෙ අභිනිසීෙති.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචොඅස්සඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, 
අට්ඨයමො අස්සයෙොයසො. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ අස්සඛළුඞ්කා අට්ඨ ච
අස්සයෙොසා. 

[විභ. 956] ‘‘කතයම ච, භික්ඛයව, අට්ඨ පුරිසඛළුඞ්කා අට්ඨ ච
පුරිසයෙොසා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා යචොයෙන්ති.යසොභික්ඛු
භික්ඛූහි ආපත්තියා යචොදියමායනො ‘න සරාමී’ති අසතියා නිබ්යබයඨති.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො 
සමායනො යචොදියතො සාරථිනා පච්ඡයතො පටික්කමති, පිට්ඨියතො රථං
වත්යතති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්  ංවොමි.එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකොයහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමොපුරිසයෙොයසො. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියායචොයෙන්ති.යසොභික්ඛු
භික්ඛූහිආපත්තියා යචොදියමායනො යචොෙකංයයව පටිප්ඵරති – ‘කිංනු යඛො
තුය්හං බා ස්ස අබයත්තස්ස භණියතන! ත්වම්පි නාම භණිතබ්බං
මඤ්ඤසී’ති!යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’තිවුත්යතො, 
විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා පච්ඡා  ඞ්ඝති, කුබ්බරං හනති, 
තිෙණ්ඩං භඤ්ජති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි. එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, භික්ඛයව, දුතියයො 
පුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියායචොයෙන්ති.යසො භික්ඛු
භික්ඛූහි ආපත්තියා යචොදියමායනො යචොෙකස්යසව පච්චායරොයපති – ‘ත්වං
යඛොසි ඉත්ථන්නාමංආපත්තිංආපන්යනො, ත්වංතාවපඨමංපටිකයරොහී’ති.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො
සමායනො යචොදියතො සාරථිනා රථීසාය සත්ථිං උස්සජ්ජිත්වා රථීසංයයව
අජ්යඣොමද්ෙති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි. එවරූයපොපි, 
භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, භික්ඛයව, තතියයො 
පුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුං ආපත්තියායචොයෙන්ති.යසොභික්ඛු
භික්ඛූහිආපත්තියායචොදියමායනොඅඤ්යඤනාඤ්ඤං පටිචරති, බහිද්ධාකථං
අපනායමති, යකොපඤ්ච යෙොසඤ්ච අප්පච්චයඤ්ච පාතුකයරොති. යසයයථාපි
යසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො සමායනො
යචොදියතො සාරථිනා උම්මග් ං  ණ්හති, උබ්බටුමං රථං කයරොති; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, භික්ඛයව, චතුත්යථො
පුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියා යචොයෙන්ති.යසොභික්ඛු
භික්ඛූහි ආපත්තියා යචොදියමායනො සඞ්ඝමජ්යඣ බාහුවික්යඛපං කයරොති.
යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො
සමායනොයචොදියතොසාරථිනා ඞ්ඝති, පුරිමකායංපග් ණ්හති පුරියමපායෙ; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඤ්චයමො
පුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුං ආපත්තියායචොයෙන්ති.යසොභික්ඛු
භික්ඛූහිආපත්තියායචොදියමායනොඅනාදියිත්වා සඞ්ඝංඅනාදියිත්වායචොෙකං
සාපත්තියකොව යයන කාමං පක්කමති. යසයයථාපි යසො, භික්ඛයව, 
අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති වුත්යතො, විද්යධො සමායනො යචොදියතො සාරථිනා 
අනාදියිත්වා සාරථිං අනාදියිත්වා පයතොෙ ට්ඨිං ෙන්යතහි මුඛාධානං
විධංසිත්වා යයන කාමං පක්කමති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං
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වොමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකො යහොති. අයං, 
භික්ඛයව, ඡට්යඨොපුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියායචොයෙන්ති.යසො භික්ඛු
භික්ඛූහි ආපත්තියා යචොදියමායනො ‘යනවාහං ආපන්යනොම්හි, න පනාහං 
ආපන්යනොම්හී’ති යසො තුණ්හීභායවන සඞ්ඝං වියහයඨති [වියහයසති (පී. 
ක.)]. යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො‘යපහී’තිවුත්යතො, විද්යධො 
සමායනොයචොදියතොසාරථිනායනවඅභික්කමතියනොපටික්කමතිතත්යථව
ඛී ට්ඨායී ඨියතො යහොති; තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි.
එවරූයපොපි, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො පුරිසඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, 
සත්තයමොපුරිසයෙොයසො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛූභික්ඛුංආපත්තියායචොයෙන්ති.යසො භික්ඛු
භික්ඛූහි ආපත්තියා යචොදියමායනො එවමාහ – ‘කිං නු යඛො තුම්යහ
ආයස්මන්යතො අතිබාළ්හං මයි බයාවටා යාව [ඉෙං පෙං සීහළයපොත්ථයක 
නත්ථි] ඉොනාහං සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’ති. යසො සික්ඛං
පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිත්වාඑවමාහ–‘ඉොනියඛොතුම්යහආයස්මන්යතො
අත්තමනායහොථා’ති? යසයයථාපියසො, භික්ඛයව, අස්සඛළුඞ්යකො ‘යපහී’ති
වුත්යතො, විද්යධොසමායනොයචොදියතො සාරථිනා පුරියමචපායෙසංහරිත්වා
පච්ඡියම ච පායෙ සංහරිත්වා තත්යථව චත්තායරො පායෙ අභිනිසීෙති; 
තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමං පුග්  ං වොමි. එවරූයපොපි, භික්ඛයව, 
ඉයධකච්යචොපුරිසඛළුඞ්යකොයහොති.අයං, භික්ඛයව, අට්ඨයමොපුරිසයෙොයසො.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨපුරිසඛළුඞ්කාඅට්ඨචපුරිසයෙොසා’’ති.චතුත්ථං. 

5. ම සුත්තං 

15. ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, ම ානි. කතමානි අට්ඨ? අසජ්ඣායම ා, 
භික්ඛයව, මන්තා; අනුට්ඨානම ා, භික්ඛයව, ඝරා; ම ං, භික්ඛයව, 
වණ්ණස්සයකොසජ්ජං; පමායෙො, භික්ඛයව, රක්ඛයතොම ං; ම ං, භික්ඛයව, 
ඉත්ථියා දුච්චරිතං; මච්යඡරං, භික්ඛයව, ෙෙයතො ම ං; ම ා, භික්ඛයව, 
පාපකා අකුස ා ධම්මා අස්මිං ය ොයකපරම්හි ච; තයතො [තයතො ච (සයා.
පී.)], භික්ඛයව, ම ාම තරං අවිජ්ජා පරමං ම ං. ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨම ානී’’ති. 

‘‘අසජ්ඣායම ාමන්තා, අනුට්ඨානම ාඝරා; 
ම ංවණ්ණස්සයකොසජ්ජං, පමායෙොරක්ඛයතොම ං. 

‘‘මලිත්ථියාදුච්චරිතං, මච්යඡරංෙෙයතොම ං; 
ම ායවපාපකාධම්මා, අස්මිංය ොයකපරම්හිච; 
තයතොම ාම තරං, අවිජ්ජාපරමංම ’’න්ති.පඤ්චමං; 
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6. දූයතයයසුත්තං 

16. [චූළව. 347] ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
දූයතයයං න්තුමරහති.කතයමහිඅට්ඨහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයසොතාච
යහොති, සායවතා ච, උග් යහතාච, ධායරතාච, විඤ්ඤාතා ච, විඤ්ඤායපතා
ච, කුසය ො ච සහිතාසහිතස්ස, යනො ච ක හකාරයකො – ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දූයතයයං  න්තුමරහති.
අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො දූයතයයං
 න්තුමරහති. කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො යසොතා ච
යහොති, සායවතාච, උග් යහතාච, ධායරතාච, විඤ්ඤාතාච, විඤ්ඤායපතා
ච, කුසය ො ච සහිතාසහිතස්ස, යනො ච ක හකාරයකො. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො සාරිපුත්යතො දූයතයයං
 න්තුමරහතී’’ති. 

‘‘යයොයවනබයථති [නයවධති(සී.), නබයාධති (සයා.පී.)] පත්වා, 
පරිසං උග් වාදිනිං [උග් වාදිනං (සී.), උග් හවාදිනං (සයා. පී.), 
උග් තවාදිනිං(ක.)]; 
නචහායපතිවචනං, නචඡායෙතිසාසනං. 

‘‘අසන්දිද්ධඤ්ච භණති [අසන්දිද්යධො ච අක්ඛාති (චූළව. 347)], 
පුච්ඡියතොනච කුප්පති; 
සයවතාදිසයකොභික්ඛු, දූයතයයං න්තුමරහතී’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමබන්ධනසුත්තං 

17. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ආකායරහි ඉත්ථී පුරිසං බන්ධති. කතයමහි
අට්ඨහි? රුණ්යණන, භික්ඛයව, ඉත්ථීපුරිසංබන්ධති; හසියතන, භික්ඛයව, 
ඉත්ථී පුරිසං බන්ධති; භණියතන, භික්ඛයව, ඉත්ථී පුරිසං බන්ධති; 
ආකප්යපන, භික්ඛයව, ඉත්ථීපුරිසංබන්ධති; වනභඞ්ය න, භික්ඛයව, ඉත්ථී 
පුරිසං බන්ධති;  න්යධන, භික්ඛයව, ඉත්ථී පුරිසං බන්ධති; රයසන, 
භික්ඛයව, ඉත්ථී පුරිසංබන්ධති; ඵස්යසන, භික්ඛයව, ඉත්ථීපුරිසංබන්ධති.
ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහාකායරහි ඉත්ථීපුරිසංබන්ධති.යත, භික්ඛයව, 
සත්තා සුබද්ධා [සුබන්ධා(සී.සයා.ක.)], යය [යයව(සයා.පී.ක.)] ඵස්යසන
බද්ධා’’ති [බන්ධාති(සී.සයා.ක.)]. සත්තමං. 

8. දුතියබන්ධනසුත්තං 

18. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ආකායරහි පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති. කතයමහි
අට්ඨහි? රුණ්යණන, භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති; හසියතන, 
භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති; භණියතන, භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං
බන්ධති; ආකප්යපන, භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති; වනභඞ්ය න, 
භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති;  න්යධන, භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං
බන්ධති; රයසන, භික්ඛයව, පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති; ඵස්යසන, භික්ඛයව, 
පුරියසො ඉත්ථිං බන්ධති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහාකායරහි පුරියසො
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ඉත්ථිං බන්ධති. යත, භික්ඛයව, සත්තා සුබද්ධා, යය ඵස්යසන බද්ධා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. පහාරාෙසුත්තං 

19. එකංසමයංභ වායවරඤ්ජායංවිහරතිනයළරුපුචිමන්ෙමූය .අථ 
යඛො පහාරායෙො අසුරින්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතංයඛොපහාරාෙං
අසුරින්ෙංභ වාඑතෙයවොච – 

‘‘අපි [කිං (ක.)] පන, පහාරාෙ, අසුරා මහාසමුද්යෙ අභිරමන්තී’’ති? 
‘‘අභිරමන්ති, භන්යත, අසුරා මහාසමුද්යෙ’’ති. ‘‘කති පන, පහාරාෙ, 
මහාසමුද්යෙඅච්ඡරියාඅබ්භුතා ධම්මා [අබ්භුතධම්මා (සයා.ක.)චූළව.384 
පස්සිතබ්බං], යය දිස්වා දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යෙ අභිරමන්තී’’ති? ‘‘අට්ඨ, 
භන්යත, මහාසමුද්යෙ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා අසුරා 
මහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති. කතයම අට්ඨ? මහාසමුද්යෙො, භන්යත, 
අනුපුබ්බනින්යනො අනුපුබ්බයපොයණොඅනුපුබ්බපබ්භායරො, නආයතයකයනව
පපායතො.යම්පි, භන්යත, මහාසමුද්යෙොඅනුපුබ්බනින්යනොඅනුපුබ්බයපොයණො
අනුපුබ්බපබ්භායරො, නආයතයකයනව පපායතො.අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ
පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යෙ
අභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, මහාසමුද්යෙො ඨිතධම්යමො යව ං නාතිවත්තති. 
යම්පි, භන්යත, මහාසමුද්යෙොඨිතධම්යමොයව ංනාතිවත්තති; අයං [අයම්පි
(ක.)], භන්යත, මහාසමුද්යෙදුතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො ධම්යමොයංදිස්වා
දිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යෙඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, මහාසමුද්යෙො න මයතන කුණයපන සංවසති 
[සංවත්තති (සයා.)]. යං යහොති මහාසමුද්යෙ මතං කුණපං, තං ඛිප්පයමව 
[ඛිප්පංයයව(සී.), ඛිප්පංඑව(පී.), ඛිප්පඤ්යඤව (චූළව.384)] තීරංවායහති, 
ථ ං උස්සායරති. යම්පි, භන්යත, මහාසමුද්යෙො න මයතන කුණයපන
සංවසති, යංයහොතිමහාසමුද්යෙමතංකුණපං, තංඛිප්පයමවතීරංවායහති, 
ථ ං උස්සායරති; අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙතතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතො
ධම්යමො, යංදිස්වා දිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යෙඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, යාකාචිමහානදියයො, යසයයථිෙං– ඞ් ායමුනා
අචිරවතීසරභූමහී, තාමහාසමුද්ෙංපත්වා [පත්තා(ක., චූළව.384)] ජහන්ති
පුරිමානි නාමය ොත්තානි, ‘මහාසමුද්යෙො’ ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. යම්පි, 
භන්යත, යා කාචි මහානදියයො, යසයයථිෙං –  ඞ් ා යමුනා අචිරවතී සරභූ
මහී, තා මහාසමුද්ෙං පත්වා ජහන්ති පුරිමානි නාමය ොත්තානි, 
‘මහාසමුද්යෙො’ ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති; අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ
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චතුත්යථොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරා මහාසමුද්යෙ
අභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, යා ච [යා කාචි (සයා. පී. ක.)] ය ොයක
සවන්තියයොමහාසමුද්ෙං අප්යපන්තියාචඅන්තලික්ඛාධාරා පපතන්ති, න
යතන මහාසමුද්ෙස්සඌනත්තංවාපූරත්තංවාපඤ්ඤායති.යම්පි, භන්යත, 
යාචය ොයක සවන්තියයොමහාසමුද්ෙංඅප්යපන්තියාචඅන්තලික්ඛාධාරා
පපතන්ති, නයතන මහාසමුද්ෙස්සඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති; 
අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ පඤ්චයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං
දිස්වාදිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, මහාසමුද්යෙො එකරයසො ය ොණරයසො. යම්පි, 
භන්යත, මහාසමුද්යෙො එකරයසොය ොණරයසො; අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ
ඡට්යඨො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරාමහාසමුද්යෙ
අභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, මහාසමුද්යෙො බහුරතයනො [පහූතරතයනො (ක.)] 
අයනකරතයනො. තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිෙං – මුත්තා මණි යවළුරියයො
සඞ්යඛො සි ා පවාළං රජතං ජාතරූපං ය ොහිතයකො මසාර ් ං. යම්පි, 
භන්යත, මහාසමුද්යෙො බහුරතයනො අයනකරතයනො; තත්රිමානි රතනානි, 
යසයයථිෙං–මුත්තා මණියවළුරියයොසඞ්යඛොසි ාපවාළංරජතංජාතරූපං
ය ොහිතයකොමසාර ් ං.අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ සත්තයමොඅච්ඡරියයො
අබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වා දිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යෙඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, මහාසමුද්යෙො මහතං භූතානංආවායසො. තත්රියම 
භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො තිමිරපිඞ් ය ො [තිමිතිමිඞ්  ා තිමිරපිඞ්  ා (සී.), 
තිමිතිමිඞ්  ා තිමිරමිඞ්  ා (සයා. පී.)] අසුරා නා ා  න්ධබ්බා. සන්ති
මහාසමුද්යෙ යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, ද්වියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
තියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, චතුයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
පඤ්චයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා. යම්පි, භන්යත, මහාසමුද්යෙො මහතං 
භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො තිමිරපිඞ් ය ො අසුරා
නා ා  න්ධබ්බා; සන්තිමහාසමුද්යෙයයොජනසතිකාපිඅත්තභාවා…යප.…
ද්වියයොජන… තියයොජන… චතුයයොජන… පඤ්චයයොජනසතිකාපි
අත්තභාවා; අයං, භන්යත, මහාසමුද්යෙ අට්ඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යෙඅභිරමන්ති.ඉයමයඛො, භන්යත, 
මහාසමුද්යෙ අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා අසුරා
මහාසමුද්යෙඅභිරමන්තීති. 

‘‘අපි පන, භන්යත, භික්ඛූ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අභිරමන්තී’’ති? 
‘‘අභිරමන්ති, පහාරාෙ, භික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයය’’ති.‘‘කතිපන, භන්යත, 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අභිරමන්තී’’ති? ‘‘අට්ඨ, පහාරාෙ, ඉමස්මිං
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ධම්මවිනයය අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය අභිරමන්ති.කතයමඅට්ඨ? යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙො
අනුපුබ්බනින්යනො අනුපුබ්බයපොයණොඅනුපුබ්බපබ්භායරො, නආයතයකයනව
පපායතො; එවයමවං යඛො, පහාරාෙ, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ්බසික්ඛා
අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො, න ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො.
යම්පි, පහාරාෙ, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා
අනුපුබ්බපටිපො, න ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො. අයං, පහාරාෙ, 
ඉමස්මිංධම්මවිනයයපඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වා 
භික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙො ඨිතධම්යමො යව ං නාතිවත්තති; 
එවයමවංයඛො, පහාරාෙ, යංමයාසාවකානංසික්ඛාපෙංපඤ්ඤත්තංතංමම
සාවකා ජීවිතයහතුපි නාතික්කමන්ති. යම්පි, පහාරාෙ, මයා සාවකානං 
සික්ඛාපෙං පඤ්ඤත්තංතං මමසාවකා ජීවිතයහතුපිනාතික්කමන්ති. අයං, 
පහාරාෙ, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය දුතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං
දිස්වාදිස්වාභික්ඛූ ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙොනමයතනකුණයපනසංවසති.යං 
යහොති මහාසමුද්යෙ මතං කුණපං, තං ඛිප්පයමව තීරං වායහති ථ ං
උස්සායරති; එවයමවං යඛො, පහාරාෙ, යයො යසො පුග් ය ො දුස්සීය ො
පාපධම්යමොඅසුචිසඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතොඅස්සමයණො
සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූති අවස්සුයතො
කසම්බුජායතො, න යතන සඞ්යඝො සංවසති; ඛිප්පයමව නං සන්නිපතිත්වා
උක්ඛිපති. 

‘‘කිඤ්චාපියසොයහොතිමජ්යඣභික්ඛුසඞ්ඝස්සසන්නිසින්යනො, අථ යඛො
යසො ආරකාව සඞ්ඝම්හා සඞ්යඝො ච යතන. යම්පි, පහාරාෙ, යයො යසො
පුග් ය ො දුස්සීය ො පාපධම්යමො අසුචිසඞ්කස්සරසමාචායරො 
පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො අස්සමයණො සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී
බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූති අවස්සුයතො කසම්බුජායතො, න යතන
සඞ්යඝො සංවසති; ඛිප්පයමව නං සන්නිපතිත්වා උක්ඛිපති; කිඤ්චාපි යසො
යහොති මජ්යඣ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සන්නිසින්යනො, අථ යඛො යසො ආරකාව
සඞ්ඝම්හා සඞ්යඝො ච යතන. අයං, පහාරාෙ, ඉමස්මිං ධම්මවිනයයතතියයො
අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිං ධම්මවිනයය
අභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, යාකාචිමහානදියයො, යසයයථිෙං– ඞ් ා යමුනා
අචිරවතීසරභූමහී, තාමහාසමුද්ෙංපත්වාජහන්තිපුරිමානිනාමය ොත්තානි, 
‘මහාසමුද්යෙො’ ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති; එවයමවං යඛො, පහාරාෙ, 
චත්තායරොයම වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්ො, යත
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජිත්වාජහන්ති
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පුරිමානි නාමය ොත්තානි, ‘සමණා සකයපුත්තියා’ ත්යවව [සමයණො
සකයපුත්තියයො ත්යවව (සයා. ක.)] සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති. යම්පි, පහාරාෙ, 
චත්තායරොයම වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්ො, යත
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බජිත්වාජහන්ති
පුරිමානිනාමය ොත්තානි, ‘සමණාසකයපුත්තියා’ත්යවවසඞ්ඛං  ච්ඡන්ති.
අයං, පහාරාෙ, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය චතුත්යථො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, යා ච ය ොයක සවන්තියයො මහාසමුද්ෙං 
අප්යපන්ති යා ච අන්තලික්ඛා ධාරා පපතන්ති, න යතන මහාසමුද්ෙස්ස
ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති; එවයමවං යඛො, පහාරාෙ, බහූ යචපි
භික්ඛූ අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායන්ති, න යතන
නිබ්බානධාතුයාඌනත්තංවාපූරත්තංවා පඤ්ඤායති.යම්පි, පහාරාෙ, බහූ
යචපි භික්ඛූ අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායන්ති, න යතන
නිබ්බානධාතුයා ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති. අයං, පහාරාෙ, 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය පඤ්චයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා
දිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙොඑකරයසො ය ොණරයසො; එවයමවං
යඛො, පහාරාෙ, අයං ධම්මවිනයයො එකරයසො, විමුත්තිරයසො. යම්පි පහාරාෙ, 
අයං ධම්මවිනයයො එකරයසො, විමුත්තිරයසො; අයං, පහාරාෙ, ඉමස්මිං
ධම්මවිනයයඡට්යඨොඅච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ
ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙො බහුරතයනො අයනකරතයනො; 
තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිෙං – මුත්තා මණි යවළුරියයො සඞ්යඛො සි ා
පවාළංරජතංජාතරූපංය ොහිතයකො මසාර ් ං; එවයමවංයඛො, පහාරාෙ, 
අයං ධම්මවිනයයො බහුරතයනො අයනකරතයනො. තත්රිමානි රතනානි, 
යසයයථිෙං–චත්තායරොසතිපට්ඨානා, චත්තායරොසම්මප්පධානා, චත්තායරො 
ඉද්ධිපාො, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච බ ානි, සත්ත යබොජ්ඣඞ් ා, අරියයො 
අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යම්පි, පහාරාෙ, අයං ධම්මවිනයයො බහුරතයනො
අයනකරතයනො; තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිෙං – චත්තායරොසතිපට්ඨානා, 
චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාො, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච
බ ානි, සත්තයබොජ්ඣඞ් ා, අරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්ය ො; අයං, පහාරාෙ, 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය සත්තයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා
දිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, පහාරාෙ, මහාසමුද්යෙොමහතංභූතානංආවායසො; තත්රියම 
භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො තිමිරපිඞ් ය ො අසුරා නා ා  න්ධබ්බා; සන්ති
මහාසමුද්යෙ යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, ද්වියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
තියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, චතුයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
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පඤ්චයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා; එවයමවං යඛො, පහාරාෙ, අයං
ධම්මවිනයයො මහතං භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො 
යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකො ාමී
සකො ාමිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අනා ාමීඅනා ාමිඵ සච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනො, අරහා අරහත්තාය පටිපන්යනො. යම්පි, පහාරාෙ, අයං
ධම්මවිනයයො මහතං භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො
යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකො ාමී 
සකො ාමිඵ සච්ඡිකිරියායපටිපන්යනො, අනා ාමීඅනා ාමිඵ සච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනො, අරහා අරහත්තාය පටිපන්යනො; අයං, පහාරාෙ, ඉමස්මිං
ධම්මවිනයයඅට්ඨයමොඅච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූ
ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති.ඉයම යඛො, පහාරාෙ, ඉමස්මිංධම්මවිනයය
අට්ඨ අච්ඡරියාඅබ්භුතා ධම්මා, යයදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයය
අභිරමන්තී’’ති.නවමං. 

10. උයපොසථසුත්තං 

20. [චූළව. 383; උො. 45; කථා. 346] එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං
විහරති පුබ්බාරායම මි ාරමාතුපාසායෙ. යතන යඛො පන සමයයන භ වා
තෙහුයපොසයථ භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතො නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා 
ආනන්යෙො අභික්කන්තාය රත්තියා, නික්ඛන්යත පඨයම යායම, 
උට්ඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං
පණායමත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති, 
නික්ඛන්යතො පඨයමො යායමො, චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො. උද්දිසතු, 
භන්යත, භ වාභික්ඛූනංපාතියමොක්ඛ’’න්ති. 

එවං වුත්යතභ වාතුණ්හී අයහොසි. දුතියම්පි යඛොආයස්මාආනන්යෙො
අභික්කන්තාය රත්තියා, නික්ඛන්යත මජ්ඣියම යායම, උට්ඨායාසනා
එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා 
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති, නික්ඛන්යතො
මජ්ඣියමොයායමො, චිරනිසින්යනොභික්ඛුසඞ්යඝො.උද්දිසතු, භන්යත, භ වා 
භික්ඛූනංපාතියමොක්ඛ’’න්ති. දුතියම්පියඛොභ වාතුණ්හීඅයහොසි.තතියම්පි
යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො අභික්කන්තාය රත්තියා, නික්ඛන්යත පච්ඡියම
යායම, උද්ධස්යත අරුයණ, නන්දිමුඛියා රත්තියා උට්ඨායාසනා එකංසං
උත්තරාසඞ් ංකරිත්වායයනභ වා යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාභ වන්තං
එතෙයවොච–‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති, නික්ඛන්යතොපච්ඡියමොයායමො, 
උද්ධස්තංඅරුණං, නන්දිමුඛීරත්ති; චිරනිසින්යනො භික්ඛුසඞ්යඝො.උද්දිසතු, 
භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති. ‘‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ෙ, 
පරිසා’’ති. 

අථයඛොආයස්මයතොමහායමොග් ් ානස්සඑතෙයහොසි–‘‘කංනුයඛො
භ වා පුග්  ං සන්ධාය එවමාහ – ‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ෙ, පරිසා’’’ති? අථ
යඛො ආයස්මා මහායමොග් ් ායනො සබ්බාවන්තං භික්ඛුසඞ්ඝං යචතසා
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යචයතොපරිච්චමනසාකාසි.අද්ෙසා යඛොආයස්මාමහායමොග් ් ායනොතං
පුග්  ං දුස්සී ං පාපධම්මං අසුචිං සඞ්කස්සරසමාචාරං
පටිච්ඡන්නකම්මන්තං අස්සමණං සමණපටිඤ්ඤං අබ්රහ්මචාරිං 
බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤං අන්යතොපූතිං අවස්සුතං කසම්බුජාතං මජ්යඣ
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසින්නං; දිස්වාන උට්ඨායාසනා යයන යසො පුග් ය ො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතං පුග්  ං එතෙයවොච–‘‘උට්යඨහාවුයසො, 
දිට්යඨොසිභ වතා.නත්ථියත භික්ඛූහිසද්ධිංසංවායසො’’ති. 

එවං වුත්යත යසො පුග් ය ො තුණ්හී අයහොසි. දුතියම්පි යඛො ආයස්මා
මහායමොග් ් ායනොතංපුග්  ංඑතෙයවොච–‘‘උට්යඨහාවුයසො, දිට්යඨොසි
භ වතා. නත්ථි යත භික්ඛූහි සද්ධිං සංවායසො’’ති. දුතියම්පි යඛො යසො
පුග් ය ොතුණ්හීඅයහොසි.තතියම්පියඛොආයස්මාමහායමොග් ් ායනො තං
පුග්  ං එතෙයවොච – ‘‘උට්යඨහාවුයසො, දිට්යඨොසි භ වතා. නත්ථි යත
භික්ඛූහිසද්ධිංසංවායසො’’ති.තතියම්පියඛොයසොපුග් ය ොතුණ්හීඅයහොසි. 

අථයඛොආයස්මාමහායමොග් ් ායනොතංපුග්  ංබාහායං යහත්වා 
බහිද්වාරයකොට්ඨකා නික්ඛායමත්වා සූචිඝටිකං ෙත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘නික්ඛාමියතො
යසො, භන්යත, පුග් ය ො මයා. පරිසුද්ධා පරිසා. උද්දිසතු, භන්යත, භ වා
භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති. ‘‘අච්ඡරියං, යමොග් ් ාන, අබ්භුතං, 
යමොග් ් ාන! යාව බාහා  හණාපි නාම යසො යමොඝපුරියසො
ආ මිස්සතී’’ති! 

අථ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘තුම්යහව ොනි, භික්ඛයව, 
උයපොසථංකයරයයාථ, පාතියමොක්ඛංඋද්දියසයයාථ.නොනාහං, භික්ඛයව, 
අජ්ජතග්ය  උයපොසථං කරිස්සාමි, පාතියමොක්ඛං උද්දිසිස්සාමි.
අට්ඨානයමතං, භික්ඛයව, අනවකායසො යංතථා යතොඅපරිසුද්ධායපරිසාය
පාතියමොක්ඛංඋද්දියසයය’’. 

‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා, යයදිස්වා
දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති. කතයම අට්ඨ? මහාසමුද්යෙො, 
භික්ඛයව, අනුපුබ්බනින්යනො අනුපුබ්බයපොයණො අනුපුබ්බපබ්භායරො, න
ආයතයකයනවපපායතො. යම්පි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙොඅනුපුබ්බනින්යනො
අනුපුබ්බයපොයණො අනුපුබ්බපබ්භායරො, න ආයතයකයනව පපායතො; අයං, 
භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙ පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා
දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති…යප.… (යථා පුරියම තථා
විත්ථායරතබ්යබො). 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙොමහතංභූතානංආවායසො.තත්රියම 
භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො තිමිරපිඞ් ය ො අසුරා නා ා  න්ධබ්බා. වසන්ති
මහාසමුද්යෙ යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා…යප.… පඤ්චයයොජනසතිකාපි
අත්තභාවා. යම්පි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙොමහතංභූතානංආවායසො; තත්රියම 
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භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො තිමිරපිඞ් ය ො අසුරා නා ා  න්ධබ්බා; වසන්ති 
මහාසමුද්යෙ යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා…යප.… පඤ්චයයොජනසතිකාපි 
අත්තභාවා; අයං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙ අට්ඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති. ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙ අට්ඨඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරා
මහාසමුද්යෙ අභිරමන්ති. 

‘‘එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අච්ඡරියා 
අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අභිරමන්ති.
කතයම අට්ඨ? යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යෙො අනුපුබ්බනින්යනො
අනුපුබ්බයපොයණො අනුපුබ්බපබ්භායරො, න ආයතයකයනව පපායතො; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ්බසික්ඛා
අනුපුබ්බකිරියා අනුපුබ්බපටිපො, න ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො. 
යම්පි, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා 
අනුපුබ්බපටිපො, න ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො; අයං, භික්ඛයව, 
ඉමස්මිංධම්මවිනයය පඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වා 
භික්ඛූ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අභිරමන්ති…යප.… යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යෙො මහතං භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – තිමි තිමිඞ් ය ො
තිමිරපිඞ් ය ො අසුරා නා ා  න්ධබ්බා, වසන්ති මහාසමුද්යෙ
යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා…යප.… පඤ්චයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, අයං ධම්මවිනයයො මහතං භූතානං ආවායසො.
තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය
පටිපන්යනො…යප.…අරහා අරහත්තායපටිපන්යනො.යම්පි, භික්ඛයව, අයං
ධම්මවිනයයො මහතං භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො
යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො…යප.… අරහා අරහත්තාය
පටිපන්යනො; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අට්ඨයමො අච්ඡරියයො 
අබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅට්ඨඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා, 
යයදිස්වා දිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්තී’’ති.ෙසමං. 

මහාවග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

යවරඤ්යජො සීයහොආජඤ්ඤං, ඛළුඞ්යකනම ානි ච; 
දූයතයයංද්යවචබන්ධනා, පහාරායෙොඋයපොසයථොති. 

3.  හපතිවග්ය ො 

1. පඨමඋග් සුත්තං 

21. එකං සමයංභ වායවසාලියංවිහරති මහාවයනකූටා ාරසා ායං. 
තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අච්ඡරියයහි
අබ්භුයතහි ධම්යමහි [අබ්භුතධම්යමහි (සයා. ක.)] සමන්නා තං උග් ං
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 හපතිං යවසාලිකංධායරථා’’ති. ඉෙමයවොච භ වා. ඉෙං වත්වානසු යතො 
උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාොය යයන උග් ස්ස  හපතියනො යවසාලිකස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
උග්ය ො  හපති යවසාලියකො යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොඋග් ං හපතිංයවසාලිකංයසොභික්ඛුඑතෙයවොච– 

‘‘අට්ඨහි යඛො ත්වං,  හපති, අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතො භ වතා බයාකයතො. කතයම යත,  හපති, අට්ඨ අච්ඡරියා
අබ්භුතා ධම්මා, යයහි ත්වං සමන්නා යතො භ වතා බයාකයතො’’ති? ‘‘න
යඛො අහං, භන්යත, ජානාමි – කතයමහි අට්ඨහි අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි
ධම්යමහි සමන්නා යතො භ වතා බයාකයතොති. අපි ච, භන්යත, යය යම
අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති, තං සුයණොහි, සාධුකං මනසි
කයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං,  හපතී’’ති යඛො යසො භික්ඛු උග් ස්ස
 හපතියනො යවසාලිකස්ස පච්චස්යසොසි. උග්ය ො  හපති යවසාලියකො
එතෙයවොච – ‘‘යොහං, භන්යත, භ වන්තං පඨමං දූරයතොව අද්ෙසං; සහ
ෙස්සයනයනවයම, භන්යත, භ වයතොචිත්තං පසීදි.අයංයඛොයම, භන්යත, 
පඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති’’. 

‘‘යසොයඛොඅහං, භන්යත, පසන්නචිත්යතොභ වන්තංපයිරුපාසිං.තස්ස 
යම භ වා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි, යසයයථිෙං – ොනකථං සී කථං
සග් කථං; කාමානංආදීනවංඔකාරංසංකිය සං, යනක්ඛම්යම ආනිසංසං
පකායසසි.යොමංභ වාඅඤ්ඤාසික් චිත්තංමුදුචිත්තංවිනීවරණචිත්තං 
උෙග් චිත්තංපසන්නචිත්තං, අථයාබුද්ධානං සාමුක්කංසිකා ධම්මයෙසනා
තංපකායසසි – දුක්ඛං, සමුෙයං, නියරොධං, මග් ං.යසයයථාපිනාමසුද්ධං 
වත්ථංඅප තකාළකංසම්මයෙවරජනංපටිග් ණ්යහයය; එවයමවංයඛොයම
තස්මිංයයව ආසයන විරජං වීතම ං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි – ‘යං කිඤ්චි
සමුෙයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’න්ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 
දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො පරියයො ාළ්හධම්යමො
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො වි තකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො 
සත්ථුසාසයන තත්යථව බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං අ මාසිං, 
බ්රහ්මචරියපඤ්චමානි ච සික්ඛාපොනි සමාදියිං. අයං යඛො යම, භන්යත, 
දුතියයො අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භන්යත, චතස්යසො යකොමාරියයො පජාපතියයො අයහසුං.
අථ ඛ්වාහං, භන්යත, යයන තා පජාපතියයො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා තා පජාපතියයො එතෙවචං – ‘මයා යඛො, භගිනියයො, 
බ්රහ්මචරියපඤ්චමානි සික්ඛාපොනි සමාදින්නානි [සමාදිණ්ණානි (සී. ක.)]. 
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යාඉච්ඡතිසාඉයධවයභොය චභුඤ්ජතු පුඤ්ඤානිචකයරොතු, සකානිවා
ඤාතිකු ානි ච්ඡතු. යහොතිවා පනපුරිසාධිප්පායයො, කස්සයවො ෙම්මී’ති? 
එවංවුත්යතසා, භන්යත, යජට්ඨාපජාපතිමංඑතෙයවොච– ‘ඉත්ථන්නාමස්ස
මං, අයයපුත්ත, පුරිසස්ස යෙහී’ති. අථ යඛො අහං, භන්යත, තං පුරිසං
පක්යකොසායපත්වා වායමන හත්යථන පජාපතිං  යහත්වා ෙක්ඛියණන
හත්යථනභිඞ් ාරං යහත්වාතස්සපුරිසස්සඔයණොයජසිං. යකොමාරිංයඛො
පනාහං, භන්යත, ොරංපරිච්චජන්යතොනාභිජානාමිචිත්තස්සඅඤ්ඤථත්තං. 
අයංයඛොයම, භන්යත, තතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යම, භන්යත, කුය  යභො ා. යත ච යඛො
අප්පටිවිභත්තා සී වන්යතහි ක යාණධම්යමහි. අයං යඛො යම, භන්යත, 
චතුත්යථොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘යං යඛො පනාහං, භන්යත, භික්ඛුං පයිරුපාසාමි; සක්කච්චංයයව
පයිරුපාසාමි, යනො අසක්කච්චං. අයං යඛො යම, භන්යත, පඤ්චයමො
අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘යසො යච, භන්යත, යම ආයස්මා ධම්මං යෙයසති; සක්කච්චංයයව
සුයණොමි, යනො අසක්කච්චං. යනො යච යම යසො ආයස්මා ධම්මං යෙයසති, 
අහමස්ස ධම්මං යෙයසමි. අයං යඛො යම, භන්යත ඡට්යඨො අච්ඡරියයො
අබ්භුයතොධම්යමො සංවිජ්ජති. 

‘‘අනච්ඡරියං යඛො පන මං, භන්යත, යෙවතා උපසඞ්කමිත්වා
ආයරොයචන්ති – ‘ස්වාක්ඛායතො,  හපති, භ වතා ධම්යමො’ති. එවං වුත්යත
අහං, භන්යත, තා යෙවතා එවං වොමි – ‘වයෙයයාථ වා එවං යඛො තුම්යහ
යෙවතායනොවාවයෙයයාථ, අථයඛොස්වාක්ඛායතො භ වතාධම්යමො’ති.න
යඛො පනාහං, භන්යත, අභිජානාමි තයතොනිොනං චිත්තස්ස උන්නතිං 
[උණ්ණතිං(ක.)ධ.ස.1121; විභ.843, 845පස්සිතබ්බං] – ‘මංවායෙවතා
උපසඞ්කමන්ති, අහං වා යෙවතාහි සද්ධිං ස් පාමී’ති. අයං යඛො යම, 
භන්යත, සත්තයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතා යෙසිතානි පඤ්යචොරම්භාගියානි 
සංයයොජනානි, නාහං යතසංකිඤ්චි අත්තනි අප්පහීනං සමනුපස්සාමි. අයං 
යඛොයම, භන්යත, අට්ඨයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. ඉයම 
යඛො යම, භන්යත, අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති.න ච යඛො
අහංජානාමි–කතයමහිචාහං [කතයමහිපහං (සී.), කතයමහිපාහං(පී.ක.)] 
අට්ඨහි අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භ වතා
බයාකයතො’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු උග් ස්ස  හපතියනො යවසාලිකස්ස නියවසයන 
පිණ්ඩපාතං  යහත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. අථ යඛො යසො භික්ඛු
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
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පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු යාවතයකො අයහොසි උග්ය න  හපතිනා
යවසාලියකනසද්ධිංකථාස් ායපො, තංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! යථා තං උග්ය ො  හපති යවසාලියකො සම්මා 
බයාකරමායනො බයාකයරයය, ඉයමයහව යඛො, භික්ඛු, අට්ඨහි අච්ඡරියයහි
අබ්භුයතහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උග්ය ො  හපති යවසාලියකො මයා
බයාකයතො.ඉයමහිච පන, භික්ඛු, අට්ඨහිඅච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහි
සමන්නා තංඋග් ං හපතිං යවසාලිකංධායරහී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියඋග් සුත්තං 

22. එකං සමයං භ වා වජ්ජීසු විහරති හත්ථි ායම. තත්ර යඛො භ වා
භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහිධම්යමහි
සමන්නා තංඋග් ං හපතිංහත්ථි ාමකංධායරථා’’ති.ඉෙමයවොච භ වා.
ඉෙංවත්වානසු යතොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාොය යයන උග් ස්ස  හපතියනො හත්ථි ාමකස්ස නියවසනං 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
උග්ය ො  හපති හත්ථි ාමයකො යයන යසො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො උග් ං  හපතිං හත්ථි ාමකං යසො භික්ඛු එතෙයවොච –
‘‘අට්ඨහි යඛොත්වං,  හපති, අච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහි ධම්යමහිසමන්නා යතො
භ වතා බයාකයතො.කතයම යත,  හපති, අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, 
යයහිත්වංසමන්නා යතොභ වතාබයාකයතො’’ති? 

‘‘න යඛො අහං, භන්යත, ජානාමි – කතයමහි අට්ඨහි අච්ඡරියයහි 
අබ්භුයතහිධම්යමහිසමන්නා යතොභ වතාබයාකයතොති.අපිච, භන්යත, 
යය යම අට්ඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා සංවිජ්ජන්ති, තං සුණාහි, සාධුකං
මනසිකයරොහි; භාසිස්සාමී’’ති.‘‘එවං,  හපතී’’තියඛොයසොභික්ඛුඋග් ස්ස
 හපතියනො හත්ථි ාමකස්ස පච්චස්යසොසි. උග්ය ො  හපති හත්ථි ාමයකො
එතෙයවොච – ‘‘යොහං, භන්යත, නා වයන පරිචරන්යතො භ වන්තං පඨමං
දූරයතොව අද්ෙසං; සහ ෙස්සයනයනවයම, භන්යත, භ වයතොචිත්තං පසීදි, 
සුරාමයෙො ච පහීයි. අයං යඛො යම, භන්යත, පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො සංවිජ්ජති. 

‘‘යසොයඛොඅහං, භන්යත, පසන්නචිත්යතොභ වන්තංපයිරුපාසිං.තස්ස 
යම භ වා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි, යසයයථිෙං – ොනකථං සී කථං
සග් කථං; කාමානං ආදීනවංඔකාරංසංකිය සං, යනක්ඛම්යමආනිසංසං
පකායසසි.යොමංභ වාඅඤ්ඤාසි ක් චිත්තංමුදුචිත්තංවිනීවරණචිත්තං
උෙග් චිත්තංපසන්නචිත්තං, අථයා බුද්ධානංසාමුක්කංසිකාධම්මයෙසනා 
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තං පකායසසි – දුක්ඛං, සමුෙයං, නියරොධං, මග් ං.යසයයථාපිනාමසුද්ධං
වත්ථං අප තකාළකංසම්මයෙව රජනංපටිග් ණ්යහයය; එවයමවංයඛොයම 
තස්මිංයයව ආසයන විරජං වීතම ං ධම්මචක්ඛුං උෙපාදි – ‘යං කිඤ්චි
සමුෙයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’න්ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 
දිට්ඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො පරියයො ාළ්හධම්යමො
තිණ්ණවිචිකිච්යඡො වි තකථංකයථො යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො
සත්ථුසාසයන තත්යථව බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සඞ්ඝඤ්ච සරණං අ මාසිං, 
බ්රහ්මචරියපඤ්චමානි ච සික්ඛාපොනි සමාදියිං. අයං යඛො යම, භන්යත, 
දුතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘තස්ස මය්හං, භන්යත, චතස්යසො යකොමාරියයො පජාපතියයො අයහසුං.
අථ ඛ්වාහං, භන්යත, යයන තා පජාපතියයො යතනුපසඞ්කමිං; 
උපසඞ්කමිත්වා තා පජාපතියයො එතෙවචං – ‘මයා යඛො, භගිනියයො, 
බ්රහ්මචරියපඤ්චමානි සික්ඛාපොනි සමාදින්නානි. යා ඉච්ඡති සා ඉයධව
යභොය චභුඤ්ජතුපුඤ්ඤානිචකයරොතු, සකානිවාඤාතිකු ානි ච්ඡතු. 
යහොති වා පන පුරිසාධිප්පායයො, කස්ස යවො ෙම්මී’ති? එවං වුත්යත සා, 
භන්යත, යජට්ඨා පජාපතිමංඑතෙයවොච–‘ඉත්ථන්නාමස්සමං, අයයපුත්ත, 
පුරිසස්ස යෙහී’ති. අථ යඛො අහං, භන්යත, තං පුරිසං පක්යකොසායපත්වා
වායමන හත්යථන පජාපතිං  යහත්වා ෙක්ඛියණන හත්යථන භිඞ් ාරං
 යහත්වා තස්ස පුරිසස්ස ඔයණොයජසිං. යකොමාරිං යඛො පනාහං, භන්යත, 
ොරං පරිච්චජන්යතො නාභිජානාමි චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං. අයං යඛො යම, 
භන්යත, තතියයො අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යම, භන්යත, කුය  යභො ා. යත ච යඛො
අප්පටිවිභත්තා සී වන්යතහි ක යාණධම්යමහි. අයං යඛො යම, භන්යත, 
චතුත්යථොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘යං යඛො පනාහං, භන්යත, භික්ඛුං පයිරුපාසාමි; සක්කච්චංයයව
පයිරුපාසාමි, යනො අසක්කච්චං. යසො යච යම ආයස්මා ධම්මං යෙයසති; 
සක්කච්චංයයව සුයණොමි, යනො අසක්කච්චං. යනො යච යම යසො ආයස්මා
ධම්මංයෙයසති, අහමස්සධම්මංයෙයසමි.අයංයඛොයම, භන්යත, පඤ්චයමො
අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො සංවිජ්ජති. 

‘‘අනච්ඡරියං යඛො පන, භන්යත, සඞ්යඝ නිමන්තියත යෙවතා
උපසඞ්කමිත්වා ආයරොයචන්ති – ‘අසුයකො,  හපති, භික්ඛු 
උභයතොභා විමුත්යතො අසුයකො පඤ්ඤාවිමුත්යතො අසුයකො කායසක්ඛී
අසුයකො දිට්ඨිප්පත්යතො [දිට්ඨප්පත්යතො (ක.)] අසුයකො සද්ධාවිමුත්යතො
අසුයකොධම්මානුසාරීඅසුයකොසද්ධානුසාරීඅසුයකොසී වා ක යාණධම්යමො
අසුයකො දුස්සීය ො පාපධම්යමො’ති. සඞ්ඝං යඛො පනාහං, භන්යත, 
පරිවිසන්යතො නාභිජානාමිඑවංචිත්තංඋප්පායෙන්යතො–‘ඉමස්සවායථොකං
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යෙමිඉමස්සවා බහුක’න්ති.අථඛ්වාහං, භන්යත, සමචිත්යතොවයෙමි.අයං
යඛොයම, භන්යත, ඡට්යඨො අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමොසංවිජ්ජති. 

‘‘අනච්ඡරියං යඛො පන මං, භන්යත, යෙවතා උපසඞ්කමිත්වා
ආයරොයචන්ති – ‘ස්වාක්ඛායතො,  හපති, භ වතා ධම්යමො’ති. එවං වුත්යත
අහං, භන්යත, තා යෙවතා එවං වයෙමි – ‘වයෙයයාථ වා එවං යඛො තුම්යහ
යෙවතායනොවාවයෙයයාථ, අථයඛොස්වාක්ඛායතො භ වතාධම්යමො’ති.න
යඛොපනාහං, භන්යත, අභිජානාමිතයතොනිොනං චිත්තස්සඋන්නතිං– ‘මං
තායෙවතාඋපසඞ්කමන්ති, අහංවා යෙවතාහිසද්ධිං ස් පාමී’ති.අයංයඛො
යම, භන්යත, සත්තයමොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො සංවිජ්ජති. 

‘‘සයච යඛො පනාහං, භන්යත, භ වයතො පඨමතරං කා ං කයරයයං, 
අනච්ඡරියං යඛො පයනතං යං මං භ වා එවං බයාකයරයය – ‘නත්ථි තං
සංයයොජනං යයන සංයුත්යතො උග්ය ො  හපති හත්ථි ාමයකො පුන ඉමං
ය ොකං ආ ච්යඡයයා’ති. අයං යඛො යම, භන්යත, අට්ඨයමො අච්ඡරියයො
අබ්භුයතො ධම්යමො සංවිජ්ජති. ඉයම යඛො යම, භන්යත, අට්ඨ අච්ඡරියා
අබ්භුතාධම්මාසංවිජ්ජන්ති.නචයඛොඅහංජානාමි–කතයමහිචාහංඅට්ඨහි 
අච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහිසමන්නා යතොභ වතාබයාකයතො’’ති. 

‘‘අථයඛොයසොභික්ඛුඋග් ස්ස හපතියනොහත්ථි ාමකස්සනියවසයන 
පිණ්ඩපාතං  යහත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. අථ යඛො යසො භික්ඛු
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු යාවතයකො අයහොසි උග්ය න  හපතිනා
හත්ථි ාමයකනසද්ධිංකථාස් ායපො, තංසබ්බංභ වයතොආයරොයචසි. 

‘‘සාධු සාධු, භික්ඛු! යථා තං උග්ය ො  හපති හත්ථි ාමයකො සම්මා
බයාකරමායනො බයාකයරයය, ඉයමයහව යඛො භික්ඛු, අට්ඨහි අච්ඡරියයහි
අබ්භුයතහි ධම්යමහි සමන්නා යතො උග්ය ො  හපති හත්ථි ාමයකො මයා
බයාකයතො.ඉයමහිචපන, භික්ඛු, අට්ඨහි අච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහි
සමන්නා තංඋග් ං හපතිංහත්ථි ාමකංධායරහී’’ති. දුතියං. 

3. පඨමහත්ථකසුත්තං 

23. එකං සමයංභ වාආළවියංවිහරති අග් ාළයවයචතියය.තත්රයඛො
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘සත්තහි, භික්ඛයව, අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි
ධම්යමහි සමන්නා තං හත්ථකං ආළවකං ධායරථ. කතයමහි සත්තහි? 
සද්යධො හි, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; සී වා, භික්ඛයව, හත්ථයකො
ආළවයකො; හිරීමා, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; ඔත්තප්පී, භික්ඛයව, 
හත්ථයකො ආළවයකො; බහුස්සුයතො, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; 
චා වා, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; පඤ්ඤවා, භික්ඛයව, හත්ථයකො
ආළවයකො – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, සත්තහි අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි
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පටුන 

ධම්යමහි සමන්නා තං හත්ථකංආළවකං ධායරථා’’ති. ඉෙමයවොච භ වා.
ඉෙංවත්වානසු යතොඋට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාොයයයනහත්ථකස්සආළවකස්සනියවසනංයතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.අථයඛොහත්ථයකොආළවයකො
යයනයසොභික්ඛුයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංභික්ඛුංඅභිවායෙත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛො හත්ථකංආළවකංයසොභික්ඛු
එතෙයවොච– 

‘‘සත්තහි යඛො ත්වං, ආවුයසො, අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතොභ වතාබයාකයතො.කතයමහිසත්තහි? ‘සද්යධො, භික්ඛයව, 
හත්ථයකොආළවයකො; සී වා…යප.…හිරිමා…ඔත්තප්පී…බහුස්සුයතො…
චා වා…පඤ්ඤවා, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො’ති.ඉයමහියඛොත්වං, 
ආවුයසො, සත්තහිඅච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහි සමන්නා යතොභ වතා
බයාකයතො’’ති. ‘‘කච්චිත්ථ, භන්යත, න යකොචි ගිහී අයහොසි 
ඔොතවසයනො’’ති? ‘‘න යහත්ථ, ආවුයසො, යකොචි ගිහී අයහොසි 
ඔොතවසයනො’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත, යයෙත්ථ න යකොචි ගිහී අයහොසි
ඔොතවසයනො’’ති. 

අථ යඛො යසො භික්ඛු හත්ථකස්ස ආළවකස්ස නියවසයන පිණ්ඩපාතං
 යහත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. අථ යඛො යසො භික්ඛු පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසො
භික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ්බණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාොයයයන 
හත්ථකස්ස ආළවකස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමිං; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදිං. අථ යඛො, භන්යත, හත්ථයකො ආළවයකො
යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං අභිවායෙත්වා එකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොඅහං, භන්යත, හත්ථකංආළවකං එතෙවචං
– ‘සත්තහි යඛො ත්වං, ආවුයසො, අච්ඡරියයහි අබ්භුයතහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භ වතාබයාකයතො.කතයමහිසත්තහි? සද්යධො, භික්ඛයව, 
හත්ථයකොආළවයකො; සී වා…යප.… හිරිමා…ඔත්තප්පී…බහුස්සුයතො…
චා වා…පඤ්ඤවා, භික්ඛයව, හත්ථයකොආළවයකොති. ඉයමහි යඛොත්වං, 
ආවුයසො, සත්තහිඅච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහිසමන්නා යතොභ වතා 
බයාකයතො’ති. 

‘‘එවංවුත්යත, භන්යත, හත්ථයකොමංඑතෙයවොච–‘කච්චිත්ථ, භන්යත, 
නයකොචිගිහීඅයහොසිඔොතවසයනො’ති? ‘නයහත්ථ, ආවුයසො, යකොචිගිහී
අයහොසි ඔොතවසයනො’ති. ‘සාධු, භන්යත, යයෙත්ථ න යකොචි ගිහී අයහොසි
ඔොතවසයනො’’’ති. 
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‘‘සාධුසාධු, භික්ඛු!අප්පිච්යඡොයසො, භික්ඛු, කු පුත්යතො. සන්යතයයව
අත්තනි කුස ධම්යම න ඉච්ඡති පයරහි ඤායමායන [පඤ්ඤාපයමායන
(ක.)]. යතන හි ත්වං, භික්ඛු, ඉමිනාපි අට්ඨයමන අච්ඡරියයන අබ්භුයතන
ධම්යමනසමන්නා තංහත්ථකංආළවකංධායරහි, යදිෙං අප්පිච්ඡතායා’’ති.
තතියං. 

4. දුතියහත්ථකසුත්තං 

24. එකංසමයංභ වාආළවියංවිහරතිඅග් ාළයවයචතියය.අථයඛො 
හත්ථයකොආළවයකොපඤ්චමත්යතහිඋපාසකසයතහි පරිවුයතොයයනභ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො හත්ථකංආළවකං භ වා එතෙයවොච – ‘‘මහතී
යඛොතයායං, හත්ථක, පරිසා.කථං පනත්වං, හත්ථක, ඉමංමහතිං පරිසං
සඞ් ණ්හාසී’’ති? ‘‘යානිමානි, භන්යත, භ වතායෙසිතානි [අ.නි.4.32; දී.
නි. 3.313] චත්තාරිසඞ් හවත්ථූනි, යතහාහං [යතනාහං (සී.)] ඉමංමහතිං 
පරිසං සඞ් ණ්හාමි. අහං, භන්යත, යං ජානාමි – ‘අයං ොයනන
සඞ් යහතබ්යබො’ති, තං ොයනන සඞ් ණ්හාමි; යං ජානාමි – ‘අයං 
යපයයවජ්යජන සඞ් යහතබ්යබො’ති, තං යපයයවජ්යජන සඞ් ණ්හාමි; යං
ජානාමි – ‘අයං අත්ථචරියාය සඞ් යහතබ්යබො’ති, තං අත්ථචරියාය
සඞ් ණ්හාමි; යං ජානාමි – ‘අයං සමානත්තතාය සඞ් යහතබ්යබො’ති, තං
සමානත්තතාය සඞ් ණ්හාමි. සංවිජ්ජන්ති යඛො පන යම, භන්යත, කුය 
යභො ා. ෙලිද්ෙස්ස යඛො යනොතථා යසොතබ්බං මඤ්ඤන්තී’’ති. ‘‘සාධු සාධු, 
හත්ථක! යයොනි යඛො තයායං, හත්ථක, මහතිං පරිසං සඞ් යහතුං. යය හි
යකචි, හත්ථක, අතීතමද්ධානං මහතිං පරිසං සඞ් යහසුං, සබ්යබ යත
ඉයමයහව චතූහි සඞ් හවත්ථූහි මහතිං පරිසං සඞ් යහසුං. යයපි හි යකචි, 
හත්ථක, අනා තමද්ධානං මහතිං පරිසං සඞ් ණ්හිස්සන්ති, සබ්යබ යත
ඉයමයහව චතූහි සඞ් හවත්ථූහි මහතිං පරිසං සඞ් ණ්හිස්සන්ති. යයපි හි
යකචි, හත්ථක, එතරහි මහතිංපරිසංසඞ් ණ්හන්ති, සබ්යබයතඉයමයහව
චතූහිසඞ් හවත්ථූහිමහතිංපරිසං සඞ් ණ්හන්තී’’ති. 

අථ යඛො හත්ථයකොආළවයකො භ වතා ධම්මියා කථාය සන්ෙස්සියතො
සමාෙපියතො සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො උට්ඨායාසනා භ වන්තං
අභිවායෙත්වාපෙක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථයඛොභ වාඅචිරපක්කන්යත
හත්ථයකආළවයකභික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අච්ඡරියයහි
අබ්භුයතහි ධම්යමහි සමන්නා තං හත්ථකං ආළවකං ධායරථ. කතයමහි
අට්ඨහි? සද්යධො, භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; සී වා, 
භික්ඛයව…යප.…හිරීමා…ඔත්තප්පී…බහුස්සුයතො…චා වා…පඤ්ඤවා, 
භික්ඛයව, හත්ථයකො ආළවයකො; අප්පිච්යඡො, භික්ඛයව, හත්ථයකො
ආළවයකො.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි අච්ඡරියයහිඅබ්භුයතහිධම්යමහි
සමන්නා තංහත්ථකංආළවකංධායරථා’’ති. චතුත්ථං. 
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5. මහානාමසුත්තං 

25. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපි වත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම.අථයඛොමහානායමොසක්යකොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො මහානායමොසක්යකොභ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘කිත්තාවතා
නු යඛො, භන්යත, උපාසයකො යහොතී’’ති? ‘‘යයතො යඛො, මහානාම, බුද්ධං
සරණං  යතො යහොති, ධම්මං සරණං  යතො යහොති, සඞ්ඝං සරණං  යතො 
යහොති; එත්තාවතායඛො, මහානාම, උපාසයකොයහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකොසී වා යහොතී’’ති? ‘‘යයතොයඛො, 
මහානාම, උපාසයකො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති, අදින්නාොනා
පටිවිරයතො යහොති, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො යහොති, මුසාවාො
පටිවිරයතො යහොති, සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති; 
එත්තාවතායඛො, මහානාම, උපාසයකොසී වා යහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතාපන, භන්යත, උපාසයකොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, 
යනො පරහිතායා’’ති? ‘‘යයතො යඛො, මහානාම, උපාසයකො අත්තනාව 
සද්ධාසම්පන්යනොයහොති, යනොපරංසද්ධාසම්පොයසමාෙයපති [සමාොයපති
(?)]; අත්තනාවසී සම්පන්යනොයහොති, යනොපරං සී සම්පොයසමාෙයපති; 
අත්තනාව චා සම්පන්යනො යහොති, යනො පරං චා සම්පොය සමාෙයපති; 
අත්තනාව භික්ඛූනං ෙස්සනකායමො යහොති, යනො පරං භික්ඛූනං ෙස්සයන
සමාෙයපති; අත්තනාව සද්ධම්මං යසොතුකායමො යහොති, යනො පරං
සද්ධම්මස්සවයනසමාෙයපති; අත්තනාවසුතානං ධම්මානංධාරණජාතියකො
යහොති, යනො පරං ධම්මධාරණායසමාෙයපති; අත්තනාවසුතානංධම්මානං 
අත්ථූපපරික්ඛිතායහොති, යනොපරංඅත්ථූපපරික්ඛායසමාෙයපති; අත්තනාව
අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොති, යනොපරං
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියා සමාෙයපති. එත්තාවතා යඛො, මහානාම, 
උපාසයකොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනො පරහිතායා’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකො අත්තහිතාය ච පටිපන්යනො
යහොති පරහිතාය චා’’ති? ‘‘යයතො යඛො, මහානාම, උපාසයකො අත්තනා ච
සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සද්ධාසම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
සී සම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සී සම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
චා සම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච චා සම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
භික්ඛූනං ෙස්සනකායමො යහොති, පරඤ්ච භික්ඛූනං ෙස්සයන සමාෙයපති; 
අත්තනා ච සද්ධම්මං යසොතුකායමො යහොති, පරඤ්ච සද්ධම්මස්සවයන
සමාෙයපති; අත්තනා ච සුතානං ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති, පරඤ්ච 
ධම්මධාරණායසමාෙයපති; අත්තනාචසුතානංධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා
යහොති, පරඤ්ච අත්ථූපපරික්ඛාය සමාෙයපති, අත්තනා ච අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති, පරඤ්ච 
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පටුන 

ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියා සමාෙයපති. එත්තාවතා යඛො, මහානාම, 
උපාසයකොඅත්තහිතායච පටිපන්යනොයහොතිපරහිතායචා’’ති.පඤ්චමං. 

6. ජීවකසුත්තං 

26. එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති ජීවකම්බවයන. අථ යඛො
ජීවයකො යකොමාරභච්යචො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා 
භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ජීවයකො යකොමාරභච්යචො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, උපාසයකොයහොතී’’ති? ‘‘යයතොයඛො, ජීවක, බුද්ධංසරණං යතො
යහොති, ධම්මංසරණං යතොයහොති, සඞ්ඝංසරණං යතොයහොති; එත්තාවතා
යඛො ජීවක, උපාසයකොයහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතාපන, භන්යත, උපාසයකොසී වායහොතී’’ති? ‘‘යයතොයඛො, 
ජීවක, උපාසයකො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.…
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති; එත්තාවතා යඛො, ජීවක, 
උපාසයකොසී වායහොතී’’ති. 

‘‘කිත්තාවතාපන, භන්යත, උපාසයකොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, 
යනො පරහිතායා’’ති? ‘‘යයතො යඛො, ජීවක, උපාසයකො අත්තනාව
සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, යනො පරං සද්ධාසම්පොය සමාෙයපති…යප.…
අත්තනාව අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො
යහොති, යනො පරං ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියා සමාෙයපති. එත්තාවතා යඛො, 
ජීවක, උපාසයකොඅත්තහිතායපටිපන්යනොයහොති, යනොපරහිතායා’’ති. 

‘‘කිත්තාවතා පන, භන්යත, උපාසයකො අත්තහිතාය ච පටිපන්යනො
යහොති පරහිතාය චා’’ති? ‘‘යයතො යඛො, ජීවක, උපාසයකො අත්තනා ච 
සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සද්ධාසම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
සී සම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච සී සම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
චා සම්පන්යනො යහොති, පරඤ්ච චා සම්පොය සමාෙයපති; අත්තනා ච
භික්ඛූනං ෙස්සනකායමො යහොති, පරඤ්ච භික්ඛූනං ෙස්සයන සමාෙයපති; 
අත්තනා ච සද්ධම්මං යසොතුකායමො යහොති, පරඤ්ච සද්ධම්මස්සවයන
සමාෙයපති; අත්තනා ච සුතානං ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති, පරඤ්ච
ධම්මධාරණායසමාෙයපති; අත්තනාචසුතානංධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා
යහොති, පරඤ්ච අත්ථූපපරික්ඛාය සමාෙයපති; අත්තනා ච අත්ථමඤ්ඤාය 
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති, පරඤ්ච
ධම්මානුධම්මප්පටිපත්තියා සමාෙයපති. එත්තාවතා යඛො, ජීවක, උපාසයකො
අත්තහිතායචපටිපන්යනොයහොතිපරහිතාය චා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමබ සුත්තං 

27. ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, බ ානි. කතමානි අට්ඨ? රුණ්ණබ ා, 
භික්ඛයව, ොරකා, යකොධබ ා මාතු ාමා, ආවුධබ ා යචොරා, ඉස්සරියබ ා
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රාජායනො, උජ්ඣත්තිබ ාබා ා, නිජ්ඣත්තිබ ාපණ්ඩිතා, පටිසඞ්ඛානබ ා 
බහුස්සුතා, ඛන්තිබ ා සමණබ්රාහ්මණා – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ
බ ානී’’ති. සත්තමං. 

8. දුතියබ සුත්තං 

28. අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛො ආයස්මන්තංසාරිපුත්තං භ වාඑතෙයවොච–‘‘කතිනුයඛො, 
සාරිපුත්ත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ානි, යයහි බය හි සමන්නා යතො
ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම ආසවා’’’ති? 
‘‘අට්ඨ, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ානි, යයහි බය හි
සමන්නා යතොඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානංඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණායම 
ආසවා’’’ති. 

‘‘කතමානි අට්ඨ? [අ. නි. 10.90; පටි. ම. 2.44] ඉධ, භන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං 
සම්මප්පඤ්ඤායසුදිට්ඨා යහොන්ති. යම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනො 
අනිච්චයතො සබ්යබ සඞ්ඛාරා යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති, 
ඉෙම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ං යහොති, යං බ ං ආ ම්ම
ඛීණාසයවොභික්ඛුආසවානංඛයං පටිජානාති–‘ඛීණායමආසවා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අඞ් ාරකාසූපමා කාමා
යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා යහොන්ති. යම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්ස
භික්ඛුයනො අඞ් ාරකාසූපමා කාමා යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය සුදිට්ඨා
යහොන්ති, ඉෙම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ං යහොති, යං බ ං
ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම 
ආසවා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං
යහොති වියවකයපොණං වියවකපබ්භාරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං 
බයන්තිභූතං සබ්බයසො ආසවට්ඨානියයහි ධම්යමහි. යම්පි, භන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො වියවකනින්නං චිත්තං යහොති වියවකයපොණං
වියවකපබ්භාරං වියවකට්ඨං යනක්ඛම්මාභිරතං බයන්තිභූතං සබ්බයසො
ආසවට්ඨානියයහි ධම්යමහි, ඉෙම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ං
යහොති, යං බ ං ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති –
‘ඛීණායමආසවා’’’ති. 

‘‘පුනචපරං, භන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොචත්තායරොසතිපට්ඨානා 
භාවිතා යහොන්ති සුභාවිතා. යම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො
චත්තායරො සතිපට්ඨානා භාවිතා යහොන්ති සුභාවිතා, ඉෙම්පි, භන්යත, 
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ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ං යහොති, යං බ ං ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු 
ආසවානංඛයංපටිජානාති–‘ඛීණායමආසවා’’’ති. 

‘‘පුන චපරං, භන්යත, ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො චත්තායරො ඉද්ධිපාො 
භාවිතා යහොන්ති සුභාවිතා…යප.… පඤ්චින්ද්රියානි භාවිතානි යහොන්ති
සුභාවිතානි…යප.… සත්තයබොජ්ඣඞ් ාභාවිතායහොන්තිසුභාවිතා…යප.…
අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවියතො යහොති සුභාවියතො. යම්පි, භන්යත, 
ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්ය ො භාවියතො යහොති
සුභාවියතො, ඉෙම්පි, භන්යත, ඛීණාසවස්සභික්ඛුයනොබ ං යහොති, යංබ ං 
ආ ම්ම ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති – ‘ඛීණා යම 
ආසවා’’’ති. 

‘‘ඉමානි යඛො, භන්යත, අට්ඨ ඛීණාසවස්ස භික්ඛුයනො බ ානි, යයහි 
බය හි සමන්නා යතො ඛීණාසයවො භික්ඛු ආසවානං ඛයං පටිජානාති –
‘ඛීණායමආසවා’’’ති. අට්ඨමං. 

9. අක්ඛණසුත්තං 

29. ‘‘‘ඛණකිච්යචො ය ොයකො, ඛණකිච්යචො ය ොයකො’ති, භික්ඛයව, 
අස්සුතවාපුථුජ්ජයනොභාසති, යනොචයඛොයසොජානාතිඛණංවාඅක්ඛණං 
වා.අට්ඨියම, භික්ඛයව, අක්ඛණාඅසමයාබ්රහ්මචරියවාසාය.කතයමඅට්ඨ? 
ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතො ච ය ොයක උප්පන්යනො යහොති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො ය ොකවිදූ අනුත්තයරො
පුරිසෙම්මසාරථිසත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධොභ වා, ධම්යමොචයෙසියති
ඔපසමියකො පරිනිබ්බානියකො සම්යබොධ ාමී සු තප්පයවදියතො; අයඤ්ච
පුග් ය ො නිරයං උපපන්යනො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො අක්ඛයණො
අසමයයොබ්රහ්මචරියවාසාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො ච ය ොයක උප්පන්යනො
යහොති…යප.…සත්ථායෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා, ධම්යමොචයෙසියති
ඔපසමියකො පරිනිබ්බානියකො සම්යබොධ ාමී සු තප්පයවදියතො; අයඤ්ච
පුග් ය ොතිරච්ඡානයයොනිං උපපන්යනොයහොති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව…යප.… අයඤ්ච පුග් ය ො යපත්තිවිසයං 
උපපන්යනොයහොති…යප.…. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව…යප.…අයඤ්චපුග් ය ොඅඤ්ඤතරංදීඝායුකං 
යෙවනිකායංඋපපන්යනොයහොති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව…යප.… අයඤ්ච පුග් ය ො පච්චන්තියමසු 
ජනපයෙසුපච්චාජායතොයහොති, යසොචයහොතිඅවිඤ්ඤාතායරසුමි ක්යඛසු 
[මි ක්ඛූසු(සයා.ක.)දී.නි.3.358], යත්ථනත්ථි ති භික්ඛූනංභික්ඛුනීනං
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උපාසකානං උපාසිකානං…යප.… පඤ්චයමො අක්ඛයණො අසමයයො 
බ්රහ්මචරියවාසාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව…යප.… අයඤ්ච පුග් ය ො මජ්ඣියමසු
ජනපයෙසු පච්චාජායතො යහොති, යසො ච යහොති මිච්ඡාදිට්ඨියකො 
විපරීතෙස්සයනො – ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි යිට්ඨං, නත්ථි හුතං, නත්ථි
සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵ ං විපායකො, නත්ථි අයං ය ොයකො, නත්ථි
පයරොය ොයකො, නත්ථිමාතා, නත්ථිපිතා, නත්ථි සත්තාඔපපාතිකා, නත්ථි
ය ොයකසමණබ්රාහ්මණාසම්මග් තා සම්මාපටිපන්නායය ඉමඤ්චය ොකං
පරඤ්චය ොකංසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාපයවයෙන්තී’ති…යප.…. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව…යප.… අයඤ්ච පුග් ය ො මජ්ඣියමසු
ජනපයෙසුපච්චාජායතොයහොති, යසොචයහොතිදුප්පඤ්යඤො ජයළොඑළමූය ො
අප්පටිබය ො සුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං, භික්ඛයව, 
සත්තයමොඅක්ඛයණොඅසමයයොබ්රහ්මචරියවාසාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තථා යතො ච ය ොයක අනුප්පන්යනො යහොති
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා.
ධම්යමො ච න යෙසියති ඔපසමියකො පරිනිබ්බානියකො සම්යබොධ ාමී
සු තප්පයවදියතො. අයඤ්ච පුග් ය ො මජ්ඣියමසු ජනපයෙසු පච්චාජායතො
යහොති, යසො ච යහොති පඤ්ඤවා අජයළො අයනළමූය ො පටිබය ො
සුභාසිතදුබ්භාසිතස්සඅත්ථමඤ්ඤාතුං.අයං, භික්ඛයව, අට්ඨයමොඅක්ඛයණො 
අසමයයොබ්රහ්මචරියවාසාය. ‘ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨඅක්ඛණාඅසමයා 
බ්රහ්මචරියවාසාය’’’. 

‘‘එයකොව යඛො, භික්ඛයව, ඛයණො ච සමයයො ච බ්රහ්මචරියවාසාය.
කතයමොඑයකො? ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතොචය ොයකඋප්පන්යනොයහොති
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො ය ොකවිදූ
අනුත්තයරොපුරිසෙම්මසාරථිසත්ථා යෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා.ධම්යමො
ච යෙසියති ඔපසමියකො පරිනිබ්බානියකො සම්යබොධ ාමී සු තප්පයවදියතො.
අයඤ්චපුග් ය ොමජ්ඣියමසු ජනපයෙසු පච්චාජායතොයහොති, යසොචයහොති
පඤ්ඤවා අජයළො අයනළමූය ො පටිබය ො සුභාසිතදුබ්භාසිතස්ස 
අත්ථමඤ්ඤාතුං. අයං, භික්ඛයව, එයකොව ඛයණො ච සමයයො ච
බ්රහ්මචරියවාසායා’’ති. 

‘‘මනුස්ස ාභං [මනුස්සය ොකං (සයා.)]  ද්ධාන, සද්ධම්යම
සුප්පයවදියත; 
යයඛණංනාධි ච්ඡන්ති, අතිනායමන්තියතඛණං. 

‘‘බහූහිඅක්ඛණාවුත්තා, මග් ස්සඅන්තරායිකා; 
කොචිකරහචිය ොයක, උප්පජ්ජන්තිතථා තා. 
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‘‘තයිෙං [තස්සිෙං(ක.)] සම්මුඛීභූතං, යං ය ොකස්මිංසුදු් භං; 
මනුස්සපටි ායභොච, සද්ධම්මස්සචයෙසනා; 
අ ංවායමිතුංතත්ථ, අත්තකායමන [අත්ථකායමන (සී.සයා.ක.)] 
ජන්තුනා. 

‘‘කථං විජඤ්ඤාසද්ධම්මං, ඛයණොයව [යවො (සයා.)] මාඋපච්ච ා; 
ඛණාතීතාහියසොචන්ති, නිරයම්හිසමප්පිතා. 

‘‘ඉධයචනංවිරායධති, සද්ධම්මස්සනියාමතං [නියාමිතං(සයා.)]; 
වාණියජොවඅතීතත්යථො, චිරත්තං [චිරන්තං (ක.)] අනුතපිස්සති. 

‘‘අවිජ්ජානිවුයතොයපොයසො, සද්ධම්මංඅපරාධියකො; 
ජාතිමරණසංසාරං, චිරංපච්චනුයභොස්සති. 

‘‘යයච ද්ධාමනුස්සත්තං, සද්ධම්යමසුප්පයවදියත; 
අකංසුසත්ථුවචනං, කරිස්සන්තිකයරොන්තිවා. 

‘‘ඛණංපච්චවිදුංය ොයක, බ්රහ්මචරියංඅනුත්තරං; 
යයමග් ංපටිපජ්ජිංසු, තථා තප්පයවදිතං. 

‘‘යය සංවරාචක්ඛුමතා, යෙසිතාදිච්චබන්ධුනා; 
යතසු [යතසං(ක.)] ගුත්යතොසොසයතො, විහයරඅනවස්සුයතො. 

‘‘සබ්යබඅනුසයයයඡත්වා, මාරයධයයපරානුය ; 
යත යව පාරඞ් තා [පාර තා (සී. සයා. පී.)] ය ොයක, යය පත්තා
ආසවක්ඛය’’න්ති.නවමං; 

10. අනුරුද්ධමහාවිතක්කසුත්තං 

30. එකංසමයංභ වාභග්ය සුවිහරතිසුංසුමාරගියරයභසකළාවයන 
මි ොයය. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා අනුරුද්යධො යචතීසු විහරති
පාචීනවංසොයය. අථ යඛො ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස රයහො තස්ස
පටිස්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උෙපාදි – ‘‘අප්පිච්ඡස්සායං
ධම්යමො, නායංධම්යමොමහිච්ඡස්ස; සන්තුට්ඨස්සායංධම්යමො, නායංධම්යමො
අසන්තුට්ඨස්ස; පවිවිත්තස්සායංධම්යමො, නායං ධම්යමොසඞ් ණිකාරාමස්ස; 
ආරද්ධවීරියස්සායංධම්යමො, නායංධම්යමොකුසීතස්ස; උපට්ඨිතස්සතිස්සායං 
[උපට්ඨිතසතිස්සායං (සී.සයා. පී.)] ධම්යමො, නායංධම්යමොමුට්ඨස්සතිස්ස 
[මුට්ඨසතිස්ස (සී. සයා. පී.)]; සමාහිතස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො
අසමාහිතස්ස; පඤ්ඤවයතොඅයංධම්යමො, නායංධම්යමොදුප්පඤ්ඤස්සා’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය – යසයයථාපිනාම බ වා පුරියසො සමිඤ්ජිතං
වාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවාබාහංසමිඤ්යජයය; එවයමවං–භග්ය සු
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පටුන 

සුංසුමාරගියර යභසකළාවයන මි ොයය අන්තරහියතො යචතීසු
පාචීනවංසොයය ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස සම්මුයඛ පාතුරයහොසි. නිසීදි 
භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන. ආයස්මාපි යඛො අනුරුද්යධො භ වන්තං
අභිවායෙත්වාඑකමන්තං නිසීදි.එකමන්තං 

නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංඅනුරුද්ධංභ වා එතෙයවොච– 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද්ධ! සාධු යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, (යං තං 
මහාපුරිසවිතක්කං) [සත්ත මහාපුරිසවිතක්යක (සී. පී.) දී. නි. 3.358] 
විතක්යකසි – ‘අප්පිච්ඡස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො මහිච්ඡස්ස; 
සන්තුට්ඨස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො අසන්තුට්ඨස්ස; පවිවිත්තස්සායං
ධම්යමො, නායං ධම්යමො සඞ් ණිකාරාමස්ස; ආරද්ධවීරියස්සායං ධම්යමො, 
නායං ධම්යමො කුසීතස්ස; උපට්ඨිතස්සතිස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො
මුට්ඨස්සතිස්ස; සමාහිතස්සායං ධම්යමො, නායං ධම්යමො අසමාහිතස්ස; 
පඤ්ඤවයතොඅයංධම්යමො, නායංධම්යමො දුප්පඤ්ඤස්සා’ති.යතනහිත්වං, 
අනුරුද්ධ, ඉමම්පි අට්ඨමං මහාපුරිසවිතක්කං විතක්යකහි –
‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං ධම්යමො නිප්පපඤ්චරතියනො, නායං ධම්යමො 
පපඤ්චාරාමස්සපපඤ්චරතියනො’’’ති. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, තයතොත්වං, අනුරුද්ධ, යාවයෙව [යාවයෙ(සං.නි. 2.152)] 
ආකඞ්ඛිස්සසි, විවිච්යචව කායමහි විවිච්ච අකුසය හි ධම්යමහි සවිතක්කං
සවිචාරංවියවකජංපීතිසුඛංපඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජ විහරිස්සසි. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, තයතො ත්වං, අනුරුද්ධ, යාවයෙව ආකඞ්ඛිස්සසි, 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාෙනං යචතයසො එයකොදිභාවං
අවිතක්කංඅවිචාරංසමාධිජංපීතිසුඛං දුතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සසි. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, තයතො ත්වං, අනුරුද්ධ, යාවයෙව ආකඞ්ඛිස්සසි, පීතියා ච
විරා ාඋයපක්ඛයකොචවිහරිස්සසිසයතොචසම්පජායනොසුඛඤ්චකායයන 
පටිසංයවදිස්සසි යං තං අරියා ආචික්ඛන්ති – ‘උයපක්ඛයකො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිතතියංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරිස්සසි. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, තයතොත්වං, අනුරුද්ධ, යාවයෙවආකඞ්ඛිස්සසි, සුඛස්ස ච
පහානා දුක්ඛස්සචපහානාපුබ්යබවයසොමනස්සයෙොමනස්සානංඅත්ථඞ් මා
අදුක්ඛමසුඛං උයපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරිස්සසි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

53 

පටුන 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම ච අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී භවිස්සසි අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
තයතොතුය්හං, අනුරුද්ධ, යසයයථාපි නාම හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවා
නානාරත්තානං දුස්සානං දුස්සකරණ්ඩයකො පූයරො; එවයමවං යත
පංසුකූ චීවරං ඛායිස්සති සන්තුට්ඨස්ස විහරයතො රතියා අපරිතස්සාය 
ඵාසුවිහාරායඔක්කමනායනිබ්බානස්ස. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම ච අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක
විතක්යකස්සසි, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී භවිස්සසි අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
තයතොතුය්හං, අනුරුද්ධ, යසයයථාපිනාම හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවා
සාලීනං ඔෙයනො විචිතකාළයකො අයනකසූයපො අයනකබයඤ්ජයනො; 
එවයමවං යත පිණ්ඩියාය ොපයභොජනං ඛායිස්සති සන්තුට්ඨස්ස විහරයතො
රතියාඅපරිතස්සායඵාසුවිහාරායඔක්කමනායනිබ්බානස්ස. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම ච අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක 
විතක්යකස්සසි, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී භවිස්සසි අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
තයතොතුය්හං, අනුරුද්ධ, යසයයථාපි නාම හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවා
කූටා ාරං උ්ලිත්තාවලිත්තං නිවාතං ඵුසිතග් ළං පිහිතවාතපානං; 
එවයමවංයතරුක්ඛමූ යසනාසනං ඛායිස්සතිසන්තුට්ඨස්සවිහරයතොරතියා
අපරිතස්සායඵාසුවිහාරායඔක්කමනාය නිබ්බානස්ස. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම ච අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක
විතක්යකස්සසි, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී භවිස්සසි අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
තයතොතුය්හං, අනුරුද්ධ, යසයයථාපිනාම හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවා 
ප් ඞ්යකො ය ොනකත්ථයතො පටිකත්ථයතො පටලිකත්ථයතො
කෙලිමි පවරපච්චත්ථරයණො [කාෙලි… පච්චත්ථරයණො (සී.)] 
සඋත්තරච්ඡයෙො උභයතොය ොහිතකූපධායනො; එවයමවං යත
තිණසන්ථාරකසයනාසනං ඛායිස්සති සන්තුට්ඨස්ස විහරයතො රතියා
අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරායඔක්කමනායනිබ්බානස්ස. 

‘‘යයතො යඛො ත්වං, අනුරුද්ධ, ඉයම ච අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්යක
විතක්යකස්සසි, ඉයමසඤ්ච චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී භවිස්සසි අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
තයතොතුය්හං, අනුරුද්ධ, යසයයථාපිනාම හපතිස්සවා හපතිපුත්තස්සවා
නානායභසජ්ජානි, යසයයථිෙං – සප්පි නවනීතං යත ං මධු ඵාණිතං; 
එවයමවං යත පූතිමුත්තයභසජ්ජං ඛායිස්සති සන්තුට්ඨස්ස විහරයතො රතියා
අපරිතස්සාය ඵාසුවිහාරාය ඔක්කමනාය නිබ්බානස්ස. යතන හි ත්වං, 
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අනුරුද්ධ, ආයතිකම්පි වස්සාවාසං ඉයධව යචතීසු පාචීනවංසොයය
විහයරයයාසී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො භ වයතො 
පච්චස්යසොසි. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ඉමිනා ඔවායෙන ඔවදිත්වා – 
යසයයථාපිනාමබ වා පුරියසොසමිඤ්ජිතංවාබාහංපසායරයය, පසාරිතංවා
බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමවං – යචතීසු පාචීනවංසොයය අන්තරහියතො
භග්ය සු සුංසුමාරගියර යභසකළාවයන මි ොයය පාතුරයහොසීති. නිසීදි
භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘අට්ඨ යඛො, භික්ඛයව, මහාපුරිසවිතක්යක යෙයසස්සාමි, තං
සුණාථ…යප.… කතයම ච, භික්ඛයව, අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා? 
අප්පිච්ඡස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො මහිච්ඡස්ස; 
සන්තුට්ඨස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො අසන්තුට්ඨස්ස; 
පවිවිත්තස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො සඞ් ණිකාරාමස්ස; 
ආරද්ධවීරියස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො කුසීතස්ස; 
උපට්ඨිතස්සතිස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො මුට්ඨස්සතිස්ස; 
සමාහිතස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො අසමාහිතස්ස; 
පඤ්ඤවයතො අයං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො දුප්පඤ්ඤස්ස; 
නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො නිප්පපඤ්චරතියනො, නායං
ධම්යමො පපඤ්චාරාමස්සපපඤ්චරතියනො’’. 

‘‘‘අප්පිච්ඡස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො මහිච්ඡස්සා’ති, 
ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතං පටිච්චවුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අප්පිච්යඡො සමායනො ‘අප්පිච්යඡොති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, 
සන්තුට්යඨො සමායනො ‘සන්තුට්යඨොති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, 
පවිවිත්යතො සමායනො ‘පවිවිත්යතොති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, 
ආරද්ධවීරියයො සමායනො ‘ආරද්ධවීරියයොති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, 
උපට්ඨිතස්සති සමායනො ‘උපට්ඨිතස්සතීති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, 
සමාහියතොසමායනො ‘සමාහියතොති මංජායනයය’න්තිනඉච්ඡති, පඤ්ඤවා
සමායනො ‘පඤ්ඤවාති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති, නිප්පපඤ්චාරායමො
සමායනො ‘නිප්පපඤ්චාරායමොති මං ජායනයය’න්ති න ඉච්ඡති.
‘අප්පිච්ඡස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායංධම්යමො මහිච්ඡස්සා’ති, ඉතියං
තංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘සන්තුට්ඨස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො 
අසන්තුට්ඨස්සා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං, කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තුට්යඨො යහොති 
ඉතරීතරචීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරන.
‘සන්තුට්ඨස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායංධම්යමොඅසන්තුට්ඨස්සා’ති, ඉති
යංතංවුත්තංඉෙයමතං පටිච්චවුත්තං. 
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‘‘‘පවිවිත්තස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො 
සඞ් ණිකාරාමස්සා’ති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපවිවිත්තස්සවිහරයතොභවන්තිඋපසඞ්කමිතායරො
භික්ඛූ භික්ඛුනියයො උපාසකා උපාසිකායයො රාජායනො රාජමහාමත්තා
තිත්ථියා තිත්ථියසාවකා. තත්ර භික්ඛු වියවකනින්යනන චිත්යතන
වියවකයපොයණන වියවකපබ්භායරන වියවකට්යඨන යනක්ඛම්මාභිරයතන
අඤ්ඤෙත්ථු උයයයොජනිකපටිසංයුත්තංයයව කථං කත්තා [පවත්තා (ක.)] 
යහොති. ‘පවිවිත්තස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො
සඞ් ණිකාරාමස්සා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතං පටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘ආරද්ධවීරියස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායංධම්යමො කුසීතස්සා’ති, 
ඉතියඛොපයනතංවුත්තං, කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
ආරද්ධවීරියයො විහරතිඅකුස ානංධම්මානං පහානායකුස ානංධම්මානං
උපසම්පොය ථාමවාෙළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසය සුධම්යමසු. 
‘ආරද්ධවීරියස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො කුසීතස්සා’ති, ඉති
යංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘උපට්ඨිතස්සතිස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො
මුට්ඨස්සතිස්සා’ති, ඉති යඛො පයනතං වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සතිමා යහොති පරයමන සතියනපක්යකන
සමන්නා යතො, චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා.
‘උපට්ඨිතස්සතිස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො, 
මුට්ඨස්සතිස්සා’ති, ඉතියංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘සමාහිතස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායංධම්යමො අසමාහිතස්සා’ති, 
ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචව කායමහි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති.
‘සමාහිතස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො අසමාහිතස්සා’ති, ඉති
යංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්ච වුත්තං. 

‘‘‘පඤ්ඤවයතො අයං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමො 
දුප්පඤ්ඤස්සා’ති, ඉතියඛොපයනතංවුත්තං.කිඤ්යචතංපටිච්චවුත්තං? ඉධ, 
භික්ඛයව, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උෙයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය
සමන්නා යතො අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
‘පඤ්ඤවයතොඅයං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නායං ධම්යමොදුප්පඤ්ඤස්සා’ති, ඉති
යංතංවුත්තංඉෙයමතංපටිච්චවුත්තං. 

‘‘‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො නිප්පපඤ්චරතියනො, 
නායං ධම්යමො පපඤ්චාරාමස්ස පපඤ්චරතියනො’ති, ඉති යඛො පයනතං 
වුත්තං. කිඤ්යචතං පටිච්ච වුත්තං? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො 
පපඤ්චනියරොයධ චිත්තං පක්ඛන්ෙති පසීෙති සන්තිට්ඨති විමුච්චති. 
‘නිප්පපඤ්චාරාමස්සායං, භික්ඛයව, ධම්යමො, නිප්පපඤ්චරතියනො, නායං
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ධම්යමො පපඤ්චාරාමස්ස පපඤ්චරතියනො’ති, ඉති යං තං වුත්තං ඉෙයමතං
පටිච්ච වුත්ත’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාඅනුරුද්යධොආයතිකම්පිවස්සාවාසංතත්යථවයචතීසු 
පාචීනවංසොයය විහාසි. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො එයකො වූපකට්යඨො
අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය
කු පුත්තා සම්මයෙව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජන්ති, තෙනුත්තරං –
බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහාසි.‘‘ඛීණාජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, කතං කරණීයං, නාපරං
ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො ච පනායස්මා අනුරුද්යධො 
අරහතං අයහොසීති.අථයඛොආයස්මාඅනුරුද්යධොඅරහත්තප්පත්යතො තායං
යව ායංඉමා ාථායයොඅභාසි– 

[යථර ා. 901-903] ‘‘මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සත්ථා ය ොයක
අනුත්තයරො; 
මයනොමයයනකායයන, ඉද්ධියාඋපසඞ්කමි. 

‘‘යථායමඅහුසඞ්කප්යපො, තයතොඋත්තරියෙසයි; 
නිප්පපඤ්චරයතොබුද්යධො, නිප්පපඤ්චංඅයෙසයි. 

‘‘තස්සාහංධම්මමඤ්ඤාය, විහාසිංසාසයනරයතො; 
තිස්යසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, කතංබුද්ධස්සසාසන’’න්ති. ෙසමං; 

 හපතිවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

ද්යව උග් ාද්යවචහත්ථකා, මහානායමන ජීවයකො; 
ද්යවබ ාඅක්ඛණාවුත්තා, අනුරුද්යධනයතෙසාති. 

4. දානවග්ය ො 

1. පඨමොනසුත්තං 

31. [දී. නි. 3.336] ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, ොනානි. කතමානි අට්ඨ? 
ආසජ්ජ ොනං යෙති, භයා ොනං යෙති, ‘අොසි යම’ති ොනං යෙති, ‘ෙස්සති
යම’ති ොනං යෙති, ‘සාහු ොන’න්ති ොනං යෙති, ‘අහං පචාමි, ඉයම න
පචන්ති; නාරහාමි පචන්යතො අපචන්තානං ොනං අොතු’න්ති ොනං යෙති, 
‘ඉමං යම ොනං ෙෙයතො ක යායණො කිත්තිසද්යෙො අබ්භුග් ච්ඡතී’ති ොනං
යෙති, චිත්තා ඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරත්ථංොනංයෙති. ඉමානියඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨොනානී’’ති.පඨමං. 

2. දුතියොනසුත්තං 

32. 
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[කථා.480] ‘‘සද්ධාහිරියංකුස ඤ්ච ොනං, 
ධම්මාඑයතසප්පුරිසානුයාතා; 
එතඤ්හිමග් ංදිවියංවෙන්ති, 
එයතනහි ච්ඡතියෙවය ොක’’න්ති.දුතියං; 

3. ොනවත්ථුසුත්තං 

33. ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, ොනවත්ථූනි.කතමානි අට්ඨ? ඡන්ො ොනං
යෙති, යෙොසාොනංයෙති, යමොහාොනංයෙති, භයා ොනංයෙති, ‘දින්නපුබ්බං
කතපුබ්බංපිතුපිතාමයහහි, නාරහාමියපොරාණංකු වංසං හායපතු’න්තිොනං
යෙති, ‘ඉමාහංොනංෙත්වාකායස්සයභොපරංමරණාසු තිං සග් ංය ොකං
උපපජ්ජිස්සාමී’ති ොනං යෙති, ‘ඉමං යම ොනං ෙෙයතො චිත්තං පසීෙති, 
අත්තමනතා යසොමනස්සං උපජායතී’ති ොනං යෙති, 
චිත්තා ඞ්කාරචිත්තපරික්ඛාරත්ථංොනංයෙති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ 
ොනවත්ථූනී’’ති.තතියං. 

4. යඛත්තසුත්තං 

34. ‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යත, භික්ඛයව, යඛත්යත බීජං වුත්තං න
මහප්ඵ ංයහොතිනමහස්සාෙංනඵාතියසයයං [නඵාතියසයයන්ති(සී.සයා.
ක.), න ඵාතියසයයා (කත්ථචි)]. කථං අට්ඨඞ් සමන්නා යත? ඉධ, 
භික්ඛයව, යඛත්තං උන්නාමනින්නාමි ච යහොති, පාසාණසක්ඛරිකඤ්ච
යහොති, ඌසරඤ්චයහොති, නච ම්භීරසිතංයහොති, නආයසම්පන්නංයහොති, 
න අපායසම්පන්නං යහොති, න මාතිකාසම්පන්නං යහොති, න
මරියාෙසම්පන්නං යහොති. එවං අට්ඨඞ් සමන්නා යත, භික්ඛයව, යඛත්යත
බීජංවුත්තංනමහප්ඵ ංයහොතිනමහස්සාෙං නඵාතියසයයං. 

‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතසුසමණබ්රාහ්මයණසු 
ොනං දින්නං න මහප්ඵ ං යහොති න මහානිසංසං න මහාජුතිකං න
මහාවිප්ඵාරං. කථං අට්ඨඞ් සමන්නා යතසු? ඉධ, භික්ඛයව, 
සමණබ්රාහ්මණා මිච්ඡාදිට්ඨිකා යහොන්ති, මිච්ඡාසඞ්කප්පා, මිච්ඡාවාචා, 
මිච්ඡාකම්මන්තා, මිච්ඡාආජීවා, මිච්ඡාවායාමා, මිච්ඡාසතියනො, 
මිච්ඡාසමාධියනො. එවං අට්ඨඞ් සමන්නා යතසු, භික්ඛයව, 
සමණබ්රාහ්මයණසු ොනං දින්නං න මහප්ඵ ං යහොති න මහානිසංසං න
මහාජුතිකංන මහාවිප්ඵාරං. 

‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යත, භික්ඛයව, යඛත්යත බීජං වුත්තං මහප්ඵ ං 
යහොතිමහස්සාෙං ඵාතියසයයං.කථංඅට්ඨඞ් සමන්නා යත? ඉධ, භික්ඛයව, 
යඛත්තං අනුන්නාමානින්නාමි ච යහොති, අපාසාණසක්ඛරිකඤ්ච යහොති, 
අනූසරඤ්ච යහොති,  ම්භීරසිතං යහොති, ආයසම්පන්නං යහොති, 
අපායසම්පන්නං යහොති, මාතිකාසම්පන්නං යහොති, මරියාෙසම්පන්නංයහොති.
එවං අට්ඨඞ් සමන්නා යත, භික්ඛයව, යඛත්යත බීජං වුත්තං මහප්ඵ ං
යහොතිමහස්සාෙං ඵාතියසයයං. 
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‘‘එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතසුසමණබ්රාහ්මයණසු 
ොනං දින්නං මහප්ඵ ං යහොති මහානිසංසං මහාජුතිකං මහාවිප්ඵාරං.කථං 
අට්ඨඞ් සමන්නා යතසු? ඉධ, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මණා සම්මාදිට්ඨිකා
යහොන්ති, සම්මාසඞ්කප්පා, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්තා, සම්මාආජීවා, 
සම්මාවායාමා, සම්මාසතියනො, සම්මාසමාධියනො. එවං
අට්ඨඞ් සමන්නා යතසු, භික්ඛයව, සමණබ්රාහ්මයණසු ොනං දින්නං
මහප්ඵ ංයහොතිමහානිසංසංමහාජුතිකං මහාවිප්ඵාර’’න්ති. 

‘‘යථාපි යඛත්යතසම්පන්යන, පවුත්තා බීජසම්පො; 
යෙයවසම්පාෙයන්තම්හි [සඤ්ජායන්තම්හි (ක.)], යහොතිධඤ්ඤස්ස
සම්පො. 

‘‘අනීතිසම්පොයහොති, විරූළ්හීභවතිසම්පො; 
යවපු් සම්පොයහොති, ඵ ංයවයහොතිසම්පො. 

‘‘එවංසම්පන්නසීය සු, දින්නායභොජනසම්පො; 
සම්පොනංඋපයනති, සම්පන්නංහිස්සතංකතං. 

‘‘තස්මාසම්පෙමාකඞ්ඛී, සම්පන්නත්ථූධපුග් ය ො; 
සම්පන්නපඤ්යඤ යසයවථ, එවංඉජ්ඣන්ති සම්පො. 

‘‘විජ්ජාචරණසම්පන්යන,  ද්ධාචිත්තස්සසම්පෙං; 
කයරොතිකම්මසම්පෙං,  භතිචත්ථසම්පෙං. 

‘‘ය ොකංඤත්වායථාභූතං, පප්පුයයදිට්ඨිසම්පෙං; 
මග් සම්පෙමා ම්ම, යාතිසම්පන්නමානයසො. 

‘‘ඔධුනිත්වා ම ංසබ්බං, පත්වා නිබ්බානසම්පෙං; 
මුච්චතිසබ්බදුක්යඛහි, සායහොතිසබ්බසම්පො’’ති. චතුත්ථං; 

5. ොනූපපත්තිසුත්තං 

35. [දී.නි.3.337] ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛයව, ොනූපපත්තියයො.කතමාඅට්ඨ? 
ඉධ, භික්ඛයව, එකච්යචො ොනංයෙතිසමණස්සවා බ්රාහ්මණස්සවාඅන්නං
පානං වත්ථං යානං මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං. යසො යං
යෙති තං පච්චාසීසති [පච්චාසිංසති (සී. සයා. කං. පී.)]. යසො පස්සති
ඛත්තියමහාසාය වාබ්රාහ්මණමහාසාය වා  හපතිමහාසාය වාපඤ්චහි
කාමගුයණහිසමප්පියතසමඞ්ගීභූයතපරිචාරයමායන.තස්ස එවං යහොති –
‘අයහො වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා ඛත්තියමහාසා ානං වා 
බ්රාහ්මණමහාසා ානං වා  හපතිමහාසා ානං වා සහබයතං
උපපජ්යජයය’න්ති!යසොතං චිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං
භායවති. තස්ස තං චිත්තං හීයන විමුත්තං [හීයනධිමුත්තං (සයා. පී.)
විමුත්තන්ති අධිමුත්තං, විමුත්තන්ති වා විස්සට්ඨං (ටීකාසංවණ්ණනා)], 
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උත්තරි අභාවිතං, තතූ්රපපත්තියා සංවත්තති. කායස්ස යභො පරං මරණා
ඛත්තියමහාසා ානං වා බ්රාහ්මණමහාසා ානං වා  හපතිමහාසා ානං වා
සහබයතං උපපජ්ජති. තඤ්ච යඛො සී වයතො වොමි, යනො දුස්සී ස්ස.
ඉජ්ඣති, භික්ඛයව, සී වයතොයචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොොනංයෙති සමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවා
අන්නං පානං වත්ථං යානං මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං.
යසො යං යෙති තං පච්චාසීසති. තස්ස සුතං යහොති – ‘චාතුමහාරාජිකා 
[චාතුම්මහාරාජිකා (සී. සයා. කං. පී.)] යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො
සුඛබහු ා’ති.තස්ස එවංයහොති–‘අයහොවතාහංකායස්සයභොපරංමරණා
චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති. යසො තං චිත්තං
ෙහති, තං චිත්තං අධිට්ඨාති, තං චිත්තං භායවති. තස්ස තං චිත්තං හීයන
විමුත්තං, උත්තරි අභාවිතං, තතූ්රපපත්තියා සංවත්තති. කායස්ස යභො පරං
මරණා චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තඤ්ච යඛො
සී වයතො වොමි, යනො දුස්සී ස්ස. ඉජ්ඣති, භික්ඛයව, සී වයතො
යචයතොපණිධි විසුද්ධත්තා. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචොොනංයෙතිසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්ස වා
අන්නං පානං වත්ථං යානං මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං.
යසොයංයෙතිතං පච්චාසීසති.තස්සසුතංයහොති–තාවතිංසායෙවා…යප.…
යාමා යෙවා… තුසිතා යෙවා… නිම්මානරතී යෙවා… පරනිම්මිතවසවත්තී
යෙවා දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහු ාති. තස්ස එවං යහොති – ‘අයහො
වතාහං කායස්ස යභො පරං මරණා පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං
සහබයතං උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තංෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තං
චිත්තං භායවති. තස්ස තං චිත්තං හීයන විමුත්තං, උත්තරි අභාවිතං, 
තතූ්රපපත්තියාසංවත්තති.කායස්සයභොපරංමරණාපරනිම්මිතවසවත්තීනං 
යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.තඤ්චයඛොසී වයතොවොමි, යනොදුස්සී ස්ස.
ඉජ්ඣති, භික්ඛයව, සී වයතොයචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්යචො ොනංයෙති සමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවා
අන්නං පානං වත්ථං යානං මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං.
යසො යං යෙති තං පච්චාසීසති. තස්ස සුතං යහොති – ‘බ්රහ්මකායිකා යෙවා
දීඝායුකා වණ්ණවන්යතො සුඛබහු ා’ති.තස්සඑවංයහොති– ‘අයහොවතාහං
කායස්ස යභො පරං මරණා බ්රහ්මකායිකානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්යජයය’න්ති.යසොතංචිත්තං ෙහති, තංචිත්තංඅධිට්ඨාති, තංචිත්තං
භායවති.තස්සතංචිත්තංහීයනවිමුත්තං, උත්තරිඅභාවිතං, තතූ්රපපත්තියා
සංවත්තති.කායස්සයභොපරංමරණාබ්රහ්මකායිකානංයෙවානං සහබයතං
උපපජ්ජති.තඤ්චයඛොසී වයතොවොමි, යනොදුස්සී ස්ස; වීතරා ස්ස, යනො 
සරා ස්ස. ඉජ්ඣති, භික්ඛයව, සී වයතො යචයතොපණිධි වීතරා ත්තා. ඉමා
යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨොනූපපත්තියයො’’ති.පඤ්චමං. 
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6. පුඤ්ඤකිරියවත්ථුසුත්තං 

36. ‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි. කතමානි තීණි? 
ොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු [පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං(සී.පී.) එවමුපරිපි], සී මයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු. ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්චස්ස ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු පරිත්තං කතං යහොති, සී මයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු පරිත්තං කතං යහොති, භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං 
[පුඤ්ඤකිරියවත්ථු(සයා.)] නාභිසම්යභොති.යසොකායස්සයභොපරං මරණා
මනුස්සයෙොභ යංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුමත්තයසො 
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුමත්තයසොකතංයහොති, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
මනුස්සයසොභ යංඋපපජ්ජති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු අධිමත්තංකතංයහොති, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තත්ර, භික්ඛයව, 
චත්තායරො මහාරාජායනො ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, 
සී මයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, චාතුමහාරාජියක යෙයව
ෙසහි ඨායනහි අධි ණ්හන්ති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යෙහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තංකතං යහොති, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා 
තාවතිංසානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තත්ර, භික්ඛයව, සක්යකො
යෙවානමින්යෙො ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා සී මයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා තාවතිංයස යෙයව ෙසහි ඨායනහි
අධි ණ්හාති–දිබ්යබනආයුනා…යප.…දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු අධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තංකතංයහොති, භාවනාමයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුංනාභිසම්යභොති.යසොකායස්සයභොපරංමරණායාමානං
යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තත්ර, භික්ඛයව, සුයායමො යෙවපුත්යතො
ොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුංඅතියරකං කරිත්වා, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුං
අතියරකං කරිත්වා, යායම යෙයව ෙසහි ඨායනහි අධි ණ්හාති – දිබ්යබන
ආයුනා…යප.…දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

61 

පටුන 

‘‘ඉධපන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු අධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තංකතංයහොති, භාවනාමයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා
තුසිතානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තත්ර, භික්ඛයව, සන්තුසියතො
යෙවපුත්යතො ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, සී මයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, තුසියත යෙයව ෙසහි ඨායනහි
අධි ණ්හාති–දිබ්යබනආයුනා…යප.…දිබ්යබහි යඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තංකතං යහොති, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා 
නිම්මානරතීනංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.තත්ර, භික්ඛයව, සුනිම්මියතො
යෙවපුත්යතො ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, සී මයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, නිම්මානරතීයෙයව ෙසහි ඨායනහි
අධි ණ්හාති–දිබ්යබනආයුනා…යප.… දිබ්යබහියඵොට්ඨබ්යබහි. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, එකච්චස්සොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තං
කතංයහොති, සී මයංපුඤ්ඤකිරියවත්ථුඅධිමත්තංකතං යහොති, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං නාභිසම්යභොති. යසො කායස්ස යභො පරං මරණා 
පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති. තත්ර, භික්ඛයව, 
වසවත්තී යෙවපුත්යතො ොනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, 
සී මයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං අතියරකං කරිත්වා, පරනිම්මිතවසවත්තීයෙයව
ෙසහි ඨායනහි අධි ණ්හාති – දිබ්යබන ආයුනා, දිබ්යබන වණ්යණන, 
දිබ්යබන සුයඛන, දිබ්යබන යයසන, දිබ්යබන ආධිපයතයයයන, දිබ්යබහි
රූයපහි, දිබ්යබහි සද්යෙහි, දිබ්යබහි  න්යධහි, දිබ්යබහි රයසහි, දිබ්යබහි
යඵොට්ඨබ්යබහි.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, තීණි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනී’’ති.ඡට්ඨං. 

7. සප්පුරිසොනසුත්තං 

37. ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, සප්පුරිසොනානි.කතමානිඅට්ඨ? සුචිං යෙති, 
පණීතංයෙති, කාය නයෙති, කප්පියංයෙති, වියචයය යෙති, අභිණ්හංයෙති, 
ෙෙංචිත්තංපසායෙති, ෙත්වාඅත්තමයනොයහොති.ඉමානියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ
සප්පුරිසොනානී’’ති. 

‘‘සුචිංපණීතංකාය න, කප්පියංපානයභොජනං; 
අභිණ්හංෙොතිොනං, සුයඛත්යතසු [සුයඛත්යත (සී.පී.)] බ්රහ්මචාරිසු. 

‘‘යනව [නච(සී.පී.)] විප්පටිසාරිස්ස, චජිත්වාආමිසංබහුං; 
එවංදින්නානිොනානි, වණ්ණයන්තිවිපස්සියනො. 

‘‘එවංයජිත්වායමධාවී, සද්යධොමුත්යතනයචතසා; 
අබයාබජ්ඣං [අබයාපජ්ඣං (ක.)අ.නි.4.40; 6.37] සුඛංය ොකං, 
පණ්ඩියතොඋපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං; 
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8. සප්පුරිසසුත්තං 

38. ‘‘සප්පුරියසො, භික්ඛයව, කුය  ජායමායනොබහුයනොජනස්සඅත්ථාය
හිතාය සුඛාය යහොති – මාතාපිතූනං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති, 
පුත්තොරස්සඅත්ථායහිතායසුඛායයහොති, ොසකම්මකරයපොරිසස්සඅත්ථාය
හිතාය සුඛාය යහොති, මිත්තාමච්චානං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති, 
පුබ්බයපතානං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති, රඤ්යඤො අත්ථාය හිතාය
සුඛායයහොති, යෙවතානංඅත්ථායහිතායසුඛායයහොති, සමණබ්රාහ්මණානං
අත්ථායහිතායසුඛායයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහායමයඝො සබ්බසස්සානි සම්පායෙන්යතො 
බහුයනොජනස්සඅත්ථායහිතායසුඛාය [හිතාය…යප.…(සයා. ක.)] යහොති; 
එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, සප්පුරියසො කුය  ජායමායනො බහුයනො ජනස්ස 
අත්ථායහිතායසුඛායයහොති –මාතාපිතූනංඅත්ථායහිතායසුඛායයහොති, 
පුත්තොරස්ස අත්ථායහිතායසුඛායයහොති, ොසකම්මකරයපොරිසස්සඅත්ථාය
හිතාය සුඛාය යහොති, මිත්තාමච්චානං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති, 
පුබ්බයපතානං අත්ථාය හිතාය සුඛාය යහොති, රඤ්යඤො අත්ථාය හිතාය
සුඛාය යහොති, යෙවතානංඅත්ථායහිතායසුඛාය යහොති, සමණබ්රාහ්මණානං
අත්ථායහිතායසුඛායයහොතී’’ති. 

‘‘බහූනං [බහුන්නං(සී.පී.)] වතඅත්ථාය, සප්පඤ්යඤොඝරමාවසං; 
මාතරංපිතරංපුබ්යබ, රත්තින්දිවමතන්දියතො. 

‘‘පූයජතිසහධම්යමන, පුබ්යබකතමනුස්සරං; 
අනා ායරපබ්බජියත, අපයචබ්රහ්මචාරයයො [බ්රහ්මචාරියනො(සයා.)]. 

‘‘නිවිට්ඨසද්යධො පූයජති, ඤත්වා ධම්යම ච යපසය ො [යපසය 
(ක.)]; 
රඤ්යඤොහියතොයෙවහියතො, ඤාතීනංසඛිනංහියතො. 

‘‘සබ්යබසං [සබ්යබසු (ක.)] යසො [ස(සයා.පී.ක.)] හියතොයහොති, 
සද්ධම්යමසුප්පතිට්ඨියතො; 
වියනයයමච්යඡරම ං, සය ොකංභජයතසිව’’න්ති.අට්ඨමං; 

9. අභිසන්ෙසුත්තං 

39. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, පුඤ්ඤාභිසන්ොකුස ාභිසන්ොසුඛස්සාහාරා 
යසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග් සංවත්තනිකා, ඉට්ඨාය කන්තාය මනාපාය
හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති. කතයම අට්ඨ? ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකො
බුද්ධං සරණං  යතො යහොති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යෙො
කුස ාභිසන්යෙො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො
සග් සංවත්තනියකො, ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 
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පටුන 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොධම්මංසරණං යතොයහොති.අයං, 
භික්ඛයව, දුතියයොපුඤ්ඤාභිසන්යෙො…යප.…සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොසඞ්ඝංසරණං යතොයහොති.අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො පුඤ්ඤාභිසන්යෙො කුස ාභිසන්යෙො සුඛස්සාහායරො
යසොවග්ගියකො සුඛවිපායකො සග් සංවත්තනියකො, ඉට්ඨාය කන්තාය
මනාපායහිතායසුඛායසංවත්තති. 

[කථා.480] ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛයව, ොනානිමහාොනානිඅග් ඤ්ඤානි
රත්තඤ්ඤානි වංසඤ්ඤානි යපොරාණානි අසංකිණ්ණානි
අසංකිණ්ණපුබ්බානි, න සංකියන්ති න සංකියිස්සන්ති, අප්පටිකුට්ඨානි 
[අප්පතිකුට්ඨානි (සී.)] සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. කතමානි පඤ්ච? 
ඉධ, භික්ඛයව, අරියසාවයකොපාණාතිපාතංපහායපාණාතිපාතාපටිවිරයතො
යහොති. පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අපරිමාණානං
සත්තානං අභයං යෙති, අයවරං යෙති, අබයාබජ්ඣං [අබයාපජ්ඣං (ක.)
එවමුපරිපි] යෙති. අපරිමාණානං සත්තානං අභයං ෙත්වා අයවරං ෙත්වා
අබයාබජ්ඣංෙත්වාඅපරිමාණස්සඅභයස්සඅයවරස්ස අබයාබජ්ඣස්සභාගී
යහොති. ඉෙං, භික්ඛයව, පඨමං ොනං මහාොනං අග් ඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං
වංසඤ්ඤං යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකියති න 
සංකියිස්සති, අප්පටිකුට්ඨංසමයණහි බ්රාහ්මයණහිවිඤ්ඤූහි. අයං, භික්ඛයව, 
චතුත්යථො පුඤ්ඤාභිසන්යෙොකුස ාභිසන්යෙො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො 
සුඛවිපායකොසග් සංවත්තනියකො, ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය
සංවත්තති. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, අරියසාවයකොඅදින්නාොනංපහායඅදින්නාොනා 
පටිවිරයතො යහොති…යප.… කායමසුමිච්ඡාචාරං පහාය කායමසුමිච්ඡාචාරා
පටිවිරයතො යහොති…යප.… මුසාවාෙං පහාය මුසාවාො පටිවිරයතො
යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානං පහාය
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො 
අපරිමාණානං සත්තානං අභයං යෙති අයවරං යෙති අබයාබජ්ඣං යෙති. 
අපරිමාණානං සත්තානං අභයං ෙත්වා අයවරං ෙත්වා අබයාබජ්ඣං ෙත්වා, 
අපරිමාණස්ස අභයස්ස අයවරස්ස අබයාබජ්ඣස්ස භාගී යහොති. ඉෙං, 
භික්ඛයව, පඤ්චමං ොනං මහාොනං අග් ඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං වංසඤ්ඤං
යපොරාණං අසංකිණ්ණං අසංකිණ්ණපුබ්බං, න සංකියති න සංකියිස්සති, 
අප්පටිකුට්ඨං සමයණහි බ්රාහ්මයණහි විඤ්ඤූහි. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨයමො පුඤ්ඤාභිසන්යෙො කුස ාභිසන්යෙො සුඛස්සාහායරො යසොවග්ගියකො
සුඛවිපායකොසග් සංවත්තනියකො, ඉට්ඨායකන්තායමනාපායහිතායසුඛාය 
සංවත්තති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ පුඤ්ඤාභිසන්ො කුස ාභිසන්ො
සුඛස්සාහාරා යසොවග්ගිකාසුඛවිපාකාසග් සංවත්තනිකා, ඉට්ඨායකන්තාය
මනාපායහිතායසුඛාය සංවත්තන්තී’’ති.නවමං. 
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10. දුච්චරිතවිපාකසුත්තං 

40. ‘‘පාණාතිපායතො, භික්ඛයව, ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො 
නිරයසංවත්තනියකො තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො 
යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො. යයො සබ්බ හුයසො [සබ්බ හුයසොති
සබ්බ හුයකො (සයා. අට්ඨ.)] පාණාතිපාතස්ස විපායකො, මනුස්සභූතස්ස 
අප්පායුකසංවත්තනියකොයහොති. 

‘‘අදින්නාොනං, භික්ඛයව, ආයසවිතං භාවිතං බහුලීකතං 
නිරයසංවත්තනිකං තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකං
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකං. යයො සබ්බ හුයසො අදින්නාොනස්ස විපායකො, 
මනුස්සභූතස්සයභො බයසනසංවත්තනියකොයහොති. 

‘‘කායමසුමිච්ඡාචායරො, භික්ඛයව, ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො 
නිරයසංවත්තනියකො තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො
යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො. යයො සබ්බ හුයසො කායමසුමිච්ඡාචාරස්ස
විපායකො, මනුස්සභූතස්සසපත්තයවරසංවත්තනියකොයහොති. 

‘‘මුසාවායෙො, භික්ඛයව, ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො
නිරයසංවත්තනියකො තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො
යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො. යයො සබ්බ හුයසො මුසාවාෙස්ස විපායකො, 
මනුස්සභූතස්සඅභූතබ්භක්ඛානසංවත්තනියකො යහොති. 

‘‘පිසුණා, භික්ඛයව, වාචා ආයසවිතා භාවිතා බහුලීකතා
නිරයසංවත්තනිකා තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකා
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකා. යයො සබ්බ හුයසො පිසුණාය වාචාය විපායකො, 
මනුස්සභූතස්සමිත්යතහියභෙනසංවත්තනියකො යහොති. 

‘‘ඵරුසා, භික්ඛයව, වාචා ආයසවිතා භාවිතා බහුලීකතා
නිරයසංවත්තනිකා තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකා
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකා. යයො සබ්බ හුයසො ඵරුසාය වාචාය විපායකො, 
මනුස්සභූතස්සඅමනාපසද්ෙසංවත්තනියකොයහොති. 

‘‘සම්ඵප්ප ායපො, භික්ඛයව, ආයසවියතො භාවියතො බහුලීකයතො 
නිරයසංවත්තනියකො තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනියකො
යපත්තිවිසයසංවත්තනියකො. යයො සබ්බ හුයසො සම්ඵප්ප ාපස්ස විපායකො, 
මනුස්සභූතස්සඅනායෙයයවාචාසංවත්තනියකොයහොති. 

‘‘සුරායමරයපානං, භික්ඛයව, ආයසවිතං භාවිතං බහුලීකතං
නිරයසංවත්තනිකං තිරච්ඡානයයොනිසංවත්තනිකං
යපත්තිවිසයසංවත්තනිකං.යයො සබ්බ හුයසොසුරායමරයපානස්සවිපායකො, 
මනුස්සභූතස්සඋම්මත්තකසංවත්තනියකො යහොතී’’ති.ෙසමං. 
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ොනවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

ද්යවොනානිවත්ථුඤ්ච, යඛත්තංොනූපපත්තියයො; 
කිරියංද්යවසප්පුරිසා, අභිසන්යෙොවිපායකොචාති. 

5. උයපොසථවග්ය ො 

1. සඞ්ඛිත්තූයපොසථසුත්තං 

41. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතෙයවොච– 

‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො, භික්ඛයව, උයපොසයථො උපවුත්යථො
මහප්ඵය ො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. කථං
උපවුත්යථො ච, භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො
යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාවජීවං අරහන්යතො පාණාතිපාතං
පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරතානිහිතෙණ්ඩානිහිතසත්ථා  ජ්ජී ෙයාපන්නා, 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පියනොවිහරන්ති.අහංපජ්ජඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්ච
දිවසං පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො නිහිතෙණ්යඩො
නිහිතසත්යථො  ජ්ජී ෙයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරාමි.
ඉමිනාපඞ්ය න [ඉමිනාපි අඞ්ය න (සී. පී.) අ. නි. 3.71] අරහතං
අනුකයරොමි, උයපොසයථො චයමඋපවුත්යථොභවිස්සතී’ති. ඉමිනා පඨයමන
අඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා පටිවිරතා 
දින්නාොයීදින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනනසුචිභූයතනඅත්තනාවිහරන්ති.අහං
පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං අදින්නාොනං පහාය අදින්නාොනා
පටිවිරයතො දින්නාොයී දින්නපාටිකඞ්ඛී, අයථයනන සුචිභූයතන අත්තනා
විහරාමි. ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථොභවිස්සතී’ති.ඉමිනාදුතියයනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘‘යාවජීවංඅරහන්යතොඅබ්රහ්මචරියංපහායබ්රහ්මචාරියනො ආරාචාරියනො
විරතා යමථුනා  ාමධම්මා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං 
අබ්රහ්මචරියං පහාය බ්රහ්මචාරී ආරාචාරී [අනාචාරී (ක.)] විරයතො යමථුනා
 ාමධම්මා. ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථොභවිස්සතී’ති.ඉමිනාතතියයනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො මුසාවාෙං පහාය මුසාවාො පටිවිරතා
සච්චවාදියනොසච්චසන්ධායථතාපච්චයිකාඅවිසංවාෙයකොය ොකස්ස.අහං
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පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං මුසාවාෙං පහාය මුසාවාො පටිවිරයතො
සච්චවාදී සච්චසන්යධො යථයතො පච්චයියකො අවිසංවාෙයකො ය ොකස්ස.
ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො
භවිස්සතී’ති.ඉමිනාචතුත්යථනඅඞ්ය න සමන්නා යතොයහොති. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානං පහාය 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරතා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච
දිවසං සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානං පහාය සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා
පටිවිරයතො. ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා පඤ්චයමන අඞ්ය න සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘‘යාවජීවංඅරහන්යතොඑකභත්තිකාරත්තූපරතාවිරතාවිකා යභොජනා. 
අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං එකභත්තියකො රත්තූපරයතො
විරයතො විකා යභොජනා. ඉමිනාපඞ්ය නඅරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො
ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා ඡට්යඨන අඞ්ය න සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමා ා න්ධවිය පනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා
නං පහාය 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමා ා න්ධවිය පනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා
නා පටිවිරතා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමා ා න්ධවිය පනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා
නං පහාය 
නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනමා ා න්ධවිය පනධාරණමණ්ඩනවිභූසනට්ඨා
නා පටිවිරයතො. ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම
උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා සත්තයමන අඞ්ය න සමන්නා යතො
යහොති. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති – මඤ්චයක වා
තිණසන්ථාරයක වා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං 
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයංකප්යපමි–මඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා.ඉමිනාපඞ්ය න
අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා
අට්ඨයමන අඞ්ය න සමන්නා යතො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො යහොති
මහානිසංයසොමහාජුතියකොමහාවිප්ඵායරො’’ති. පඨමං. 
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2. විත්ථතූයපොසථසුත්තං 

42. ‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො, භික්ඛයව, උයපොසයථො උපවුත්යථො
මහප්ඵය ො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. කථං
උපවුත්යථො ච, භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො
යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො? ඉධ, භික්ඛයව, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාවජීවං අරහන්යතො පාණාතිපාතං
පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරතානිහිතෙණ්ඩානිහිතසත්ථා  ජ්ජී ෙයාපන්නා, 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පියනොවිහරන්ති.අහංපජ්ජඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්ච
දිවසං පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො නිහිතෙණ්යඩො
නිහිතසත්යථො  ජ්ජී ෙයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරාමි.
ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො
භවිස්සතී’ති.ඉමිනාපඨයමනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති…යප.…. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති – මඤ්චයක වා
තිණසන්ථාරයක වා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයං කප්යපමි–මඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා.ඉමිනාපඞ්ය න
අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා
අට්ඨයමන අඞ්ය න සමන්නා යතො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො යහොති
මහානිසංයසොමහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. 

‘‘කීවමහප්ඵය ො යහොති කීවමහානිසංයසො කීවමහාජුතියකො
කීවමහාවිප්ඵායරො? යසයයථාපි, භික්ඛයව, යයො ඉයමසං යසොළසන්නං
මහාජනපොනංපහූතරත්තරතනානං [පහූතසත්තරතනානං(සී.සයා.කං.පී.)
අ. නි. 3.71 පාළියා ටීකායං ෙස්සිතපාළියයව. තෙට්ඨකථාපි පස්සිතබ්බා] 
ඉස්සරියාධිපච්චංරජ්ජංකායරයය, යසයයථිෙං–අඞ් ානංම ධානංකාසීනං
යකොස ානං වජ්ජීනං ම් ානං යචතීනං වඞ් ානං කුරූනං පඤ්චා ානං
මච්ඡානං [මජ්ජානං(ක.)] සූරයසනානංඅස්සකානංඅවන්තීනං න්ධාරානං 
කම්යබොජානං, අට්ඨඞ් සමන්නා තස්ස උයපොසථස්ස එතං [එකං (ක.)] 
ක ං නාග්ඝති යසොළසිං. තං කිස්ස යහතු? කපණං, භික්ඛයව, මානුසකං
රජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානි පඤ්ඤාස වස්සානි, චාතුමහාරාජිකානං 
යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො [රත්තිදියවො (ක.)]. තාය රත්තියා
තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන
සංවච්ඡයරන දිබ්බානි පඤ්ච වස්සසතානි චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං
ආයුප්පමාණං.ඨානංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජතියංඉයධකච්යචොඉත්ථී
වාපුරියසොවාඅට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථං උපවසිත්වාකායස්සයභො
පරංමරණාචාතුමහාරාජිකානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය. ඉෙංයඛො
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පයනතං, භික්ඛයව, සන්ධායභාසිතං–‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං 
උපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානි වස්සසතානි, තාවතිංසානං යෙවානං
එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන
මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බං
වස්සසහස්සං තාවතිංසානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, 
භික්ඛයව, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා 
තාවතිංසානංයෙවානංසහබයතංඋපපජ්යජයය.ඉෙංයඛොපයනතං, භික්ඛයව, 
සන්ධායභාසිතං – ‘කපණං මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානි ද්යව වස්සසතානි, යාමානං යෙවානං 
එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන
මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි ද්යව
වස්සසහස්සානි යාමානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, 
භික්ඛයව, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා 
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
යාමානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, 
සන්ධායභාසිතං–‘කපණංමානුසකං රජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානිචත්තාරිවස්සසතානි, තුසිතානං යෙවානං
එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන
මායසන ද්වාෙසමාසියයොසංවච්ඡයරො.යතනසංවච්ඡයරනදිබ්බානිචත්තාරි
වස්සසහස්සානි තුසිතානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, 
භික්ඛයව, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
තුසිතානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, 
සන්ධායභාසිතං–‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං උපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානි අට්ඨ වස්සසතානි, නිම්මානරතීනං 
යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියාතිංසරත්තියයොමායසො.
යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි
අට්ඨ වස්සසහස්සානි නිම්මානරතීනං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො
පයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
නිම්මානරතීනං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, 
භික්ඛයව, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං මානුසකං රජ්ජං දිබ්බං සුඛං
උපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, භික්ඛයව, මානුසකානි යසොළස වස්සසතානි, 
පරනිම්මිතවසවත්තීනංයෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො.තායරත්තියා
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තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන
සංවච්ඡයරන දිබ්බානි යසොළස වස්සසහස්සානි පරනිම්මිතවසවත්තීනං
යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, විජ්ජති යං
ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං
සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, භික්ඛයව, සන්ධාය භාසිතං –
‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං උපනිධායා’’’ති. 

‘‘පාණං න හඤ්යඤ [හායන (සී.), යහන (ක.) අ. නි. 3.71] න
චදින්නමාදියය, 
මුසානභායසනචමජ්ජයපොසියා; 
අබ්රහ්මචරියාවිරයමයයයමථුනා, 
රත්තිංනභුඤ්යජයයවිකා යභොජනං. 

‘‘මා ංනධායරනච න්ධමාචයර [ න්ධමාධයර (ක.)], 
මඤ්යචඡමායංවසයයථසන්ථයත; 
එතඤ්හිඅට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං, 
බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිතං. 

‘‘චන්යෙො චසුරියයොචඋයභො සුෙස්සනා, 
ඔභාසයං අනුපරියන්තියාවතා; 
තයමොනුොයතපනඅන්තලික්ඛ ා, 
නයභපභාසන්තිදිසාවියරොචනා. 

‘‘එතස්මිං යංවිජ්ජතිඅන්තයරධනං, 
මුත්තාමණියවළුරියඤ්චභද්ෙකං; 
සිඞ්ගීසුවණ්ණංඅථවාපිකඤ්චනං, 
යංජාතරූපංහටකන්තිවුච්චති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුයපතස්සඋයපොසථස්ස, 
ක ම්පියතනානුභවන්තියසොළසිං; 
චන්ෙප්පභාතාර ණාචසබ්යබ. 

‘‘තස්මාහිනාරීචනයරොචසී වා, 
අට්ඨඞ්ගුයපතංඋපවස්සුයපොසථං; 
පුඤ්ඤානිකත්වානසුඛුද්රයානි, 
අනින්දිතාසග් මුයපන්තිඨාන’’න්ති.දුතියං; 

3. විසාඛාසුත්තං 

43. [අ. නි. 3.71] එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායෙ. අථ යඛො විසාඛා මි ාරමාතා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
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එකමන්තං නිසින්නං යඛො විසාඛං මි ාරමාතරං භ වා එතෙයවොච –
‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො යඛො, විසායඛ, උයපොසයථො උපවුත්යථො
මහප්ඵය ො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. කථං
උපවුත්යථො ච, විසායඛ, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො
යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො? ඉධ, විසායඛ, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාවජීවං අරහන්යතො පාණාතිපාතං
පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරතානිහිතෙණ්ඩා නිහිතසත්ථා  ජ්ජී ෙයාපන්නා, 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පියනො විහරන්ති.අහංපජ්ජඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්ච
දිවසං පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො නිහිතෙණ්යඩො
නිහිතසත්යථො  ජ්ජී ෙයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරාමි.
ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො
භවිස්සතී’’’ති.ඉමිනාපඨයමනඅඞ්ය නසමන්නා යතො යහොති…යප.…. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති – මඤ්චයක වා
තිණසන්ථාරයක වා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයං කප්යපමි–මඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා.ඉමිනාපඞ්ය න
අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා
අට්ඨයමනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති.එවංඋපවුත්යථො යඛො, විසායඛ, 
අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො යහොති මහානිසංයසො
මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. 

‘‘කීවමහප්ඵය ො යහොති, කීවමහානිසංයසො, කීවමහාජුතියකො, 
කීවමහාවිප්ඵායරො? යසයයථාපි, විසායඛ, යයො ඉයමසං යසොළසන්නං
මහාජනපොනං පහූතරත්තරතනානං ඉස්සරියාධිපච්චං රජ්ජං කායරයය, 
යසයයථිෙං – අඞ් ානං ම ධානං කාසීනං යකොස ානං වජ්ජීනං ම් ානං
යචතීනංවඞ් ානංකුරූනංපඤ්චා ානංමච්ඡානං සූරයසනානං අස්සකානං
අවන්තීනං  න්ධාරානං කම්යබොජානං, අට්ඨඞ් සමන්නා තස්ස
උයපොසථස්ස එතං ක ං නාග්ඝති යසොළසිං. තං කිස්ස යහතු? කපණං, 
විසායඛ, මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානි පඤ්ඤාස වස්සානි, චාතුමහාරාජිකානං 
යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියාතිංසරත්තියයොමායසො.
යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි
පඤ්ච වස්සසතානි චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො
පයනතං, විසායඛ, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා 
චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, 
විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං මානුසකං රජ්ජං දිබ්බං සුඛං
උපනිධාය’’’. 
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‘‘යං, විසායඛ, මානුසකංවස්සසතං, තාවතිංසානං යෙවානංඑයසොඑයකො
රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන 
ද්වාෙසමාසියයොසංවච්ඡයරො.යතනසංවච්ඡයරනවස්සසහස්සංතාවතිංසානං
යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, විසායඛ, විජ්ජති යං
ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා තාවතිංසානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං
මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛංඋපනිධාය’’’. 

‘‘යානි, විසායඛ, මානුසකානි ද්යව වස්සසතානි…යප.… චත්තාරි 
වස්සසතානි…යප.… අට්ඨ වස්සසතානි…යප.… යසොළස වස්සසතානි
පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තායරත්තියා
තිංසරත්තියයො මායසො. යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන
සංවච්ඡයරන දිබ්බානි යසොළස වස්සසහස්සානි පරනිම්මිතවසවත්තීනං
යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො පයනතං, විසායඛ, විජ්ජති යං
ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානං
සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, විසායඛ, සන්ධාය භාසිතං –
‘කපණංමානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං උපනිධායා’’’ති. 

‘‘පාණංනහඤ්යඤනචදින්නමාදියය, 
මුසානභායසනචමජ්ජයපොසියා; 
අබ්රහ්මචරියාවිරයමයයයමථුනා, 
රත්තිංනභුඤ්යජයයවිකා යභොජනං. 

‘‘මා ංනධායරනච න්ධමාචයර, 
මඤ්යච ඡමායංවසයයථසන්ථයත; 
එතඤ්හිඅට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං, 
බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිතං. 

‘‘චන්යෙොචසුරියයොචඋයභොසුෙස්සනා, 
ඔභාසයංඅනුපරියන්තියාවතා; 
තයමොනුො යතපනඅන්තලික්ඛ ා, 
නයභපභාසන්තිදිසාවියරොචනා. 

‘‘එතස්මිංයංවිජ්ජතිඅන්තයරධනං, 
මුත්තා මණියවළුරියඤ්චභද්ෙකං; 
සිඞ්ගීසුවණ්ණංඅථවාපිකඤ්චනං, 
යංජාතරූපංහටකන්තිවුච්චති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුයපතස්ස උයපොසථස්ස, 
ක ම්පියතනානුභවන්තියසොළසිං; 
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චන්ෙප්පභාතාර ණාචසබ්යබ. 

‘‘තස්මාහිනාරීචනයරොචසී වා, 
අට්ඨඞ්ගුයපතංඋපවස්සුයපොසථං; 
පුඤ්ඤානිකත්වානසුඛුද්රයානි, 
අනින්දිතාසග් මුයපන්තිඨාන’’න්ති.තතියං; 

4. වායසට්ඨසුත්තං 

44. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසා ායං.
අථ යඛො වායසට්යඨො උපාසයකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො වායසට්ඨං උපාසකං භ වා එතෙයවොච – 
‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො, වායසට්ඨ, උයපොසයථො උපවුත්යථො මහප්ඵය ො
යහොති…යප.…අනින්දිතා සග් මුයපන්තිඨාන’’න්ති. 

එවංවුත්යතවායසට්යඨොඋපාසයකොභ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘පියා යම, 
භන්යත, ඤාතිසාය ොහිතා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවයසයයං, 
පියානම්පි යම අස්සඤාතිසාය ොහිතානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සබ්යබ 
යචපි, භන්යත, ඛත්තියා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවයසයයං, 
සබ්යබසම්පිස්ස ඛත්තියානංදීඝරත්තංහිතායසුඛාය.සබ්යබයචපි, භන්යත, 
බ්රාහ්මණා…යප.… යවස්සා … සුද්ො අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවයසයයං, සබ්යබසම්පිස්සසුද්ොනංදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති. 

‘‘එවයමතං, වායසට්ඨ, එවයමතං, වායසට්ඨ! සබ්යබ යචපි, වායසට්ඨ, 
ඛත්තියා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවයසයයං, සබ්යබසම්පිස්ස
ඛත්තියානං දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. සබ්යබ යචපි, වායසට්ඨ, 
බ්රාහ්මණා…යප.… යවස්සා… සුද්ො අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං
උපවයසයයං, සබ්යබසම්පිස්සසුද්ොනංදීඝරත්තං හිතායසුඛාය.සයෙවයකො
යචපි, වායසට්ඨ, ය ොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා
සයෙවමනුස්සාඅට්ඨඞ් සමන්නා තංඋයපොසථංඋපවයසයයං [උපවයසයය
(?)], සයෙවකස්සපිස්ස [සයෙවකස්ස (සබ්බත්ථ)අ.නි.4.193; ම.නි.3.64
පස්සිතබ්බං] ය ොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස සස්සමණබ්රාහ්මණියා
පජාය සයෙවමනුස්සාය දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය. ඉයම යචපි, වායසට්ඨ, 
මහාසා ා අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවයසයයං, ඉයමසම්පිස්ස
මහාසා ානංදීඝරත්තංහිතායසුඛාය() [(සයචයචයතයයං)කත්ථචිඅත්ථි.
අ.නි.4.193පස්සිතබ්බං]. යකොපනවායෙොමනුස්සභූතස්සා’’ති!චතුත්ථං. 

5. යබොජ්ඣසුත්තං 

45. එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයනඅනාථපිණ්ඩිකස්ස 
ආරායම. අථ යඛො යබොජ්ඣා උපාසිකා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
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පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොයබොජ්ඣංඋපාසිකංභ වාඑතෙයවොච – 

‘‘අට්ඨඞ් සමන්නා යතො, යබොජ්යඣ, උයපොසයථො උපවුත්යථො
මහප්ඵය ො යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො. කථං 
උපවුත්යථොච, යබොජ්යඣ, අට්ඨඞ් සමන්නා යතොඋයපොසයථොමහප්ඵය ො
යහොති මහානිසංයසො මහාජුතියකො මහාවිප්ඵායරො? ඉධ, යබොජ්යඣ, 
අරියසාවයකො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘යාවජීවං අරහන්යතො පාණාතිපාතං
පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරතානිහිතෙණ්ඩානිහිතසත්ථා  ජ්ජී ෙයාපන්නා, 
සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පියනොවිහරන්ති.අහංපජ්ජඉමඤ්චරත්තිංඉමඤ්ච
දිවසං පාණාතිපාතං පහාය පාණාතිපාතා පටිවිරයතො නිහිතෙණ්යඩො
නිහිතසත්යථො  ජ්ජී ෙයාපන්යනො, සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පී විහරාමි.
ඉමිනාපඞ්ය න අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො
භවිස්සතී’ති.ඉමිනාපඨයමනඅඞ්ය නසමන්නා යතොයහොති…යප.…. 

‘‘‘යාවජීවං අරහන්යතො උච්චාසයනමහාසයනං පහාය 
උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරතා නීචයසයයං කප්යපන්ති – මඤ්චයක වා
තිණසන්ථාරයක වා. අහං පජ්ජ ඉමඤ්ච රත්තිං ඉමඤ්ච දිවසං
උච්චාසයනමහාසයනං පහාය උච්චාසයනමහාසයනා පටිවිරයතො
නීචයසයයංකප්යපමි–මඤ්චයකවාතිණසන්ථාරයකවා.ඉමිනාපඞ්ය න
අරහතං අනුකයරොමි, උයපොසයථො ච යම උපවුත්යථො භවිස්සතී’ති. ඉමිනා
අට්ඨයමන අඞ්ය න සමන්නා යතො යහොති. එවං උපවුත්යථො යඛො, 
යබොජ්යඣ, අට්ඨඞ් සමන්නා යතො උයපොසයථො මහප්ඵය ො යහොති 
මහානිසංයසොමහාජුතියකොමහාවිප්ඵායරො. 

‘‘කීවමහප්ඵය ො යහොති, කීවමහානිසංයසො, කීවමහාජුතියකො, 
කීවමහාවිප්ඵායරො? යසයයථාපි, යබොජ්යඣ, යයො ඉයමසං යසොළසන්නං 
මහාජනපොනං පහූතරත්තරතනානං ඉස්සරියාධිපච්චං රජ්ජං කායරයය, 
යසයයථිෙං – අඞ් ානං ම ධානං කාසීනං යකොස ානං වජ්ජීනං ම් ානං
යචතීනංවඞ් ානංකුරූනං පඤ්චා ානංමච්ඡානංසූරයසනානංඅස්සකානං 
අවන්තීනං  න්ධාරානං කම්යබොජානං, අට්ඨඞ් සමන්නා තස්ස 
උයපොසථස්ස එතං ක ං නාග්ඝති යසොළසිං. තං කිස්ස යහතු? කපණං, 
යබොජ්යඣ, මානුසකංරජ්ජංදිබ්බංසුඛං උපනිධාය. 

‘‘යානි, යබොජ්යඣ, මානුසකානිපඤ්ඤාසවස්සානි, චාතුමහාරාජිකානං 
යෙවානං එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියාතිංසරත්තියයොමායසො.
යතන මායසන ද්වාෙසමාසියයො සංවච්ඡයරො. යතන සංවච්ඡයරන දිබ්බානි
පඤ්ච වස්සසතානි චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං ආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො
පයනතං, යබොජ්යඣ, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
චාතුමහාරාජිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්යජයය. ඉෙං යඛො පයනතං, 
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යබොජ්යඣ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං මානුසකං රජ්ජං දිබ්බං සුඛං
උපනිධාය’’’. 

‘‘යං, යබොජ්යඣ, මානුසකං වස්සසතං…යප.… තානි, යබොජ්යඣ, 
මානුසකානි ද්යවවස්සසතානි…යප.…චත්තාරිවස්සසතානි…යප.…අට්ඨ
වස්සසතානි…යප.…යසොළස වස්සසතානිපරනිම්මිතවසවත්තීනංයෙවානං
එයසො එයකො රත්තින්දියවො. තාය රත්තියා තිංසරත්තියයො මායසො. යතන
මායසනද්වාෙසමාසියයොසංවච්ඡයරො.යතනසංවච්ඡයරනදිබ්බානි යසොළස
වස්සසහස්සානි පරනිම්මිතවසවත්තීනං යෙවානංආයුප්පමාණං. ඨානං යඛො
පයනතං, යබොජ්යඣ, විජ්ජති යං ඉයධකච්යචො ඉත්ථී වා පුරියසො වා
අට්ඨඞ් සමන්නා තං උයපොසථං උපවසිත්වා කායස්ස යභො පරං මරණා
පරනිම්මිතවසවත්තීනංයෙවානං සහබයතංඋපපජ්යජයය.ඉෙංයඛොපයනතං, 
යබොජ්යඣ, සන්ධාය භාසිතං – ‘කපණං මානුසකං රජ්ජං දිබ්බං සුඛං
උපනිධායා’’’ති. 

‘‘පාණං නහඤ්යඤනචදින්නමාදියය, 
මුසානභායසනචමජ්ජයපොසියා; 
අබ්රහ්මචරියා විරයමයයයමථුනා, 
රත්තිංනභුඤ්යජයයවිකා යභොජනං. 

‘‘මා ං නධායරනච න්ධමාචයර, 
මඤ්යචඡමායංවසයයථසන්ථයත; 
එතඤ්හිඅට්ඨඞ්ගිකමාහුයපොසථං, 
බුද්යධනදුක්ඛන්තගුනාපකාසිතං. 

‘‘චන්යෙොචසුරියයොචඋයභොසුෙස්සනා, 
ඔභාසයංඅනුපරියන්තියාවතා; 
තයමොනුොයතපනඅන්තලික්ඛ ා, 
නයභපභාසන්තිදිසාවියරොචනා. 

‘‘එතස්මිංයංවිජ්ජතිඅන්තයරධනං, 
මුත්තාමණියවළුරියඤ්චභද්ෙකං; 
සිඞ්ගීසුවණ්ණංඅථවාපිකඤ්චනං, 
යංජාතරූපංහටකන්තිවුච්චති. 

‘‘අට්ඨඞ්ගුයපතස්සඋයපොසථස්ස, 
ක ම්පියතනානුභවන්තියසොළසිං; 
චන්ෙප්පභාතාර ණාචසබ්යබ. 

‘‘තස්මා හිනාරීචනයරොචසී වා, 
අට්ඨඞ්ගුයපතංඋපවස්සුයපොසථං; 
පුඤ්ඤානිකත්වානසුඛුද්රයානි, 
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අනින්දිතාසග් මුයපන්තිඨාන’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. අනුරුද්ධසුත්තං 

46. එකංසමයංභ වායකොසම්බියංවිහරතියඝොසිතාරායම.යතනයඛො
පන සමයයනආයස්මාඅනුරුද්යධොදිවාවිහාරං යතොයහොතිපටිස්ලීයනො.
අථ යඛො සම්බහු ා මනාපකායිකා යෙවතා යයනායස්මා අනුරුද්යධො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං අභිවායෙත්වා
එකමන්තං අට්ඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො තා යෙවතා ආයස්මන්තං
අනුරුද්ධං එතෙයවොචුං – ‘‘මයං, භන්යත අනුරුද්ධ, මනාපකායිකා නාම
යෙවතා තීසු ඨායනසු ඉස්සරියං කායරම වසං වත්යතම. මයං, භන්යත 
අනුරුද්ධ, යාදිසකං වණ්ණං ආකඞ්ඛාම තාදිසකං වණ්ණං ඨානයසො
පටි භාම; යාදිසකං සරං ආකඞ්ඛාම තාදිසකං සරං ඨානයසො පටි භාම; 
යාදිසකංසුඛංආකඞ්ඛාම තාදිසකංසුඛංඨානයසොපටි භාම.මයං, භන්යත
අනුරුද්ධ, මනාපකායිකා නාම යෙවතා ඉයමසු තීසු ඨායනසු ඉස්සරියං
කායරමවසංවත්යතමා’’ති. 

අථයඛොආයස්මයතොඅනුරුද්ධස්සඑතෙයහොසි–‘‘අයහොවතිමායෙවතා 
සබ්බාවනී ාඅස්සුනී වණ්ණානී වත්ථානී ා ඞ්කාරා’’ති.අථයඛොතා
යෙවතා ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස චිත්තමඤ්ඤාය සබ්බාව නී ා අයහසුං
නී වණ්ණානී වත්ථා නී ා ඞ්කාරා. 

අථයඛොආයස්මයතොඅනුරුද්ධස්සඑතෙයහොසි–‘‘අයහොවතිමායෙවතා 
සබ්බාව පීතා අස්සු…යප.… සබ්බාව ය ොහිතකා අස්සු… සබ්බාව ඔොතා 
අස්සු ඔොතවණ්ණා ඔොතවත්ථා ඔොතා ඞ්කාරා’’ති. අථ යඛො තා යෙවතා 
ආයස්මයතො අනුරුද්ධස්ස චිත්තමඤ්ඤාය සබ්බාව ඔොතා අයහසුං
ඔොතවණ්ණාඔොතවත්ථා ඔොතා ඞ්කාරා. 

අථයඛොතායෙවතාඑකාච [යකො(සී.), එකාව(සයා. පී.)]  ායිඑකාච 
[එකාපන(සී.), එකාව(සයා. පී.)] නච්චිඑකාච [එකා (සී.), එකාව(සයා.
පී.)] අච්ඡරං වායෙසි. යසයයථාපිනාම පඤ්චඞ්ගිකස්ස තූරියස්ස [තුරියස්ස
(සී. සයා. පී.)] සුවිනීතස්ස සුප්පටිපතාළිතස්ස කුසය හි සුසමන්නාහතස්ස 
සද්යෙොයහොතිවග්ගුචරජනීයයොචකමනීයයො චයපමනීයයොචමෙනීයයොච; 
එවයමවං තාසංයෙවතානංඅ ඞ්කාරානංසද්යෙො යහොතිවග්ගුචරජනීයයොච
කමනීයයො ච යපමනීයයො ච මෙනීයයො ච. අථ යඛො ආයස්මා අනුරුද්යධො 
ඉන්ද්රියානිඔක්ඛිපි. 

අථයඛොතායෙවතා ‘‘නඛ්වයයයොඅනුරුද්යධොසාදියතී’’ති [සාෙයතීති
(සද්ෙනීතිධාතුමා ා)] තත්යථවන්තරධායිංසු.අථයඛො ආයස්මාඅනුරුද්යධො
සායන්හසමයං පටිස් ානා වුට්ඨියතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මාඅනුරුද්යධොභ වන්තංඑතෙයවොච– 
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‘‘ඉධාහං, භන්යත, දිවාවිහාරං  යතො යහොමි පටිස්ලීයනො. අථ යඛො, 
භන්යත, සම්බහු ා මනාපකායිකා යෙවතා යයනාහං යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වාමං අභිවායෙත්වාඑකමන්තංඅට්ඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛො, 
භන්යත, තා යෙවතා මං එතෙයවොචුං – ‘මයං, භන්යත අනුරුද්ධ, 
මනාපකායිකානාම යෙවතාතීසුඨායනසුඉස්සරියංකායරමවසංවත්යතම.
මයං, භන්යත අනුරුද්ධ, යාදිසකං වණ්ණං ආකඞ්ඛාම තාදිසකං වණ්ණං
ඨානයසො පටි භාම; යාදිසකං සරං ආකඞ්ඛාම තාදිසකං සරං ඨානයසො 
පටි භාම; යාදිසකං සුඛං ආකඞ්ඛාම තාදිසකං සුඛං ඨානයසො පටි භාම.
මයං, භන්යත අනුරුද්ධ, මනාපකායිකානාමයෙවතා ඉයමසුතීසුඨායනසු
ඉස්සරියං කායරමවසං වත්යතමා’ති.තස්සමය්හං, භන්යත, එතෙයහොසි –
‘අයහො වතිමා යෙවතා සබ්බාව නී ා අස්සු නී වණ්ණා නී වත්ථා
නී ා ඞ්කාරා’ති.අථයඛො, භන්යත, තායෙවතාමම චිත්තමඤ්ඤායසබ්බාව
නී ාඅයහසුංනී වණ්ණානී වත්ථානී ා ඞ්කාරා. 

‘‘තස්ස මය්හං, භන්යත, එතෙයහොසි – ‘අයහො වතිමා යෙවතා සබ්බාව 
පීතාඅස්සු…යප.…සබ්බාවය ොහිතකාඅස්සු…යප.…සබ්බාවඔොතාඅස්සු
ඔොතවණ්ණා ඔොතවත්ථාඔොතා ඞ්කාරා’ති. අථයඛො, භන්යත, තායෙවතා
මම චිත්තමඤ්ඤාය සබ්බාව ඔොතා අයහසුං ඔොතවණ්ණා ඔොතවත්ථා
ඔොතා ඞ්කාරා. 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, තා යෙවතා එකා ච  ායි එකා ච නච්චි එකා ච 
අච්ඡරං වායෙසි. යසයයථාපි නාම පඤ්චඞ්ගිකස්ස තූරියස්ස සුවිනීතස්ස 
සුප්පටිපතාළිතස්ස කුසය හි සුසමන්නාහතස්ස සද්යෙො යහොති වග්ගු ච
රජනීයයො ච කමනීයයො ච යපමනීයයො ච මෙනීයයො ච; එවයමවං තාසං
යෙවතානංඅ ඞ්කාරානංසද්යෙො යහොතිවග්ගුචරජනීයයොචකමනීයයොච
යපමනීයයොචමෙනීයයොච.අථඛ්වාහං, භන්යත, ඉන්ද්රියානිඔක්ඛිපිං. 

‘‘අථ යඛො, භන්යත, තා යෙවතා ‘න ඛ්වයයයො අනුරුද්යධො සාදියතී’ති 
තත්යථවන්තරධායිංසු. කතිහි නු යඛො, භන්යත, ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමොකායස්ස යභොපරංමරණාමනාපකායිකානංයෙවානංසහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති? 

‘‘අට්ඨහි යඛො, අනුරුද්ධ, ධම්යමහි සමන්නා යතොමාතු ායමොකායස්ස
යභො පරං මරණා මනාපකායිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති.
කතයමහිඅට්ඨහි? ඉධ, අනුරුද්ධ, මාතු ායමොයස්සමාතාපිතයරොභත්තුයනො 
යෙන්ති අත්ථකාමා හියතසියනො අනුකම්පකා අනුකම්පං උපාොය තස්ස 
යහොති පුබ්බුට්ඨායිනී පච්ඡානිපාතිනී කිඞ්කාරපටිස්සාවිනී මනාපචාරිනී
පියවාදිනී. 

‘‘යයයතභත්තු රුයනො [ගුරුයනො(ක.)] යහොන්ති–මාතාතිවාපිතාති
වාසමණබ්රාහ්මණාතිවා–යතසක්කයරොති,  රුංකයරොති [ රුකයරොති(සී.
සයා.පී.)], මායනති, පූයජති, අබ්භා යතච ආසයනොෙයකනපටිපූයජති. 
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‘‘යයයතභත්තුඅබ්භන්තරාකම්මන්තා–උණ්ණාතිවාකප්පාසාති වා
– තත්ථ ෙක්ඛා යහොති අන සාතත්රුපායාය [තතූ්රපායාය (සී.), අ. නි. 4.35; 
11.14] වීමංසායසමන්නා තාඅ ංකාතුංඅ ංසංවිධාතුං. 

‘‘යයොයසොභත්තුඅබ්භන්තයරොඅන්යතොජයනො – ොසාතිවායපස්සාතිවා
කම්මකරාති වා – යතසං කතඤ්ච කතයතො ජානාති අකතඤ්ච අකතයතො 
ජානාති, ගි ානකානඤ්ච බ ාබ ං ජානාති ඛාෙනීයං යභොජනීයඤ්චස්ස
පච්චංයසන [පච්චයයන (සයා.), පච්චත්තංයසන (ක.) අ. නි. 5.33] 
සංවිභජති. 

‘‘යංභත්තුආහරතිධනංවාධඤ්ඤං වා ජාතරූපංවාතංආරක්යඛන 
ගුත්තියාසම්පායෙති, තත්ථචයහොතිඅධුත්තීඅයථනීඅයසොණ්ඩීඅවිනාසිකා. 

‘‘උපාසිකා යඛො පන යහොති බුද්ධං සරණං  තා ධම්මං සරණං  තා
සඞ්ඝං සරණං තා. 

‘‘සී වතී යඛො පන යහොති – පාණාතිපාතා පටිවිරතා, අදින්නාොනා
පටිවිරතා, කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාො පටිවිරතා, 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානාපටිවිරතා. 

‘‘චා වතී යඛො පන යහොති. වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං
අජ්ඣාවසති මුත්තචා ා [මුත්තචාගී(සයා.)] පයතපාණිනී [පයතපාණි(සී.), 
පයතපාණී(සයා.පී. ක.)] යවොස්සග් රතායාචයයො ාොනසංවිභා රතා. 

‘‘ඉයමහි යඛො, අනුරුද්ධ, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො 
කායස්ස යභො පරං මරණා මනාපකායිකානං යෙවානං සහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘යයො නංභරතිසබ්බො, නිච්චංආතාපි උස්සුයකො; 
තංසබ්බකාමෙං [තංසබ්බකාමහරං(සී.සයා. පී.)සබ්බකාමහරං(අ.
නි.5.33] යපොසං, භත්තාරංනාතිමඤ්ඤති. 

‘‘නචාපියසොත්ථිභත්තාරං, ඉස්සාවායෙනයරොසයය; 
භත්තුච රුයනොසබ්යබ, පටිපූයජතිපණ්ඩිතා. 

‘‘උට්ඨාහිකා [උට්ඨායිකා(ක.)] අන සා, සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘යාඑවංවත්තතිනාරී, භත්තුඡන්ෙවසානු ා; 
මනාපා නාම යත [මනාපකායිකා (සී. ක.)] යෙවා, යත්ථ සා
උපපජ්ජතී’’ති.ඡට්ඨං; 
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7. දුතියවිසාඛාසුත්තං 

47. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම
මි ාරමාතුපාසායෙ. අථ යඛො විසාඛා මි ාරමාතා…යප.… එකමන්තං
නිසින්නංයඛො විසාඛංමි ාරමාතරංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘අට්ඨහි යඛො, විසායඛ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො කායස්ස 
යභො පරං මරණා මනාපකායිකානං යෙවානං සහබයතං උපපජ්ජති.
කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, විසායඛ, මාතු ායමොයස්සමාතාපිතයරොභත්තුයනො
යෙන්ති අත්ථකාමා හියතසියනො අනුකම්පකා අනුකම්පං උපාොය තස්ස
යහොති පුබ්බුට්ඨායිනී පච්ඡානිපාතිනී කිඞ්කාරපටිස්සාවිනී මනාපචාරිනී
පියවාදිනී…යප.…. 

‘‘චා වතී යඛො පන යහොති. වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං
අජ්ඣාවසති මුත්තචා ා පයතපාණිනී යවොස්සග් රතා යාචයයො ා
ොනසංවිභා රතා. ඉයමහි යඛො, විසායඛ, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමොකායස්සයභොපරංමරණා මනාපකායිකානංයෙවානංසහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘යයොනංභරතිසබ්බො, නිච්චංආතාපිඋස්සුයකො; 
තංසබ්බකාමෙංයපොසං, භත්තාරංනාතිමඤ්ඤති. 

‘‘න චාපියසොත්ථිභත්තාරං, ඉස්සාවායෙන යරොසයය; 
භත්තුච රුයනොසබ්යබ, පටිපූයජතිපණ්ඩිතා. 

‘‘උට්ඨාහිකාඅන සා, සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘යාඑවංවත්තතිනාරී, භත්තුඡන්ෙවසානු ා; 
මනාපා නාම යත [මනාපකායිකා (සී. ක.)] යෙවා, යත්ථ සා
උපපජ්ජතී’’ති.සත්තමං; 

8. නකු මාතාසුත්තං 

48. එකං සමයං භ වා භග්ය සු විහරති සුංසුමාරගියර [සුංසුමාරගියර
(සී. සයා. පී.)] යභසකළාවයන මි ොයය. අථ යඛො නකු මාතා  හපතානී
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා…යප.…. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොනකු මාතරං හපතානිංභ වාඑතෙයවොච– 

‘‘අට්ඨහි යඛො, නකු මායත, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
කායස්ස යභොපරංමරණාමනාපකායිකානං යෙවානංසහබයතංඋපපජ්ජති.
කතයමහි අට්ඨහි? ඉධ, නකු මායත, මාතු ායමො යස්ස මාතාපිතයරො
භත්තුයනොයෙන්තිඅත්ථකාමා හියතසියනොඅනුකම්පකාඅනුකම්පංඋපාොය
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තස්සයහොතිපුබ්බුට්ඨායිනීපච්ඡානිපාතිනී කිඞ්කාරපටිස්සාවිනී මනාපචාරිනී
පියවාදිනී. 

‘‘යය යත භත්තු  රුයනො යහොන්ති – මාතාති වා පිතාති වා 
සමණබ්රාහ්මණාති වා – යත සක්කයරොති  රුං කයරොති මායනති පූයජති, 
අබ්භා යතච ආසයනොෙයකනපටිපූයජති. 

‘‘යයයතභත්තුඅබ්භන්තරාකම්මන්තා–උණ්ණාතිවාකප්පාසාති වා
– තත්ථ ෙක්ඛා යහොති අන සා තත්රුපායාය වීමංසාය සමන්නා තා අ ං
කාතුංඅ ං සංවිධාතුං. 

‘‘යයොයසොභත්තුඅබ්භන්තයරොඅන්යතොජයනො–ොසාතිවායපස්සාතිවා 
කම්මකරාති වා – යතසං කතඤ්ච කතයතො ජානාති අකතඤ්ච අකතයතො
ජානාති, ගි ානකානඤ්ච බ ාබ ං ජානාති ඛාෙනීයං යභොජනීයඤ්චස්ස
පච්චංයසනසංවිභජති. 

‘‘යං භත්තා ආහරති ධනං වා ධඤ්ඤං වා රජතං වා ජාතරූපං වා තං
ආරක්යඛනගුත්තියාසම්පායෙති, තත්ථචයහොතිඅධුත්තීඅයථනී අයසොණ්ඩී
අවිනාසිකා. 

‘‘උපාසිකා යඛො පන යහොති බුද්ධං සරණං  තා ධම්මං සරණං  තා
සඞ්ඝං සරණං තා. 

‘‘සී වතී යඛො පන යහොති – පාණාතිපාතා පටිවිරතා…යප.… 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානාපටිවිරතා…යප.…. 

‘‘චා වතී යඛො පන යහොති වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං
අජ්ඣාවසති මුත්තචා ා පයතපාණිනී යවොස්සග් රතා යාචයයො ා 
ොනසංවිභා රතා. 

‘‘ඉයමහි යඛො, නකු මායත, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
මාතු ායමො කායස්සයභොපරංමරණාමනාපකායිකානංයෙවානංසහබයතං
උපපජ්ජතී’’ති. 

‘‘යයො නංභරතිසබ්බො, නිච්චංආතාපි උස්සුයකො; 
තංසබ්බකාමෙංයපොසං, භත්තාරංනාතිමඤ්ඤති. 

‘‘නචාපියසොත්ථිභත්තාරං, ඉස්සාවායෙනයරොසයය; 
භත්තුච රුයනොසබ්යබ, පටිපූයජතිපණ්ඩිතා. 

‘‘උට්ඨාහිකාඅන සා, සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 
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‘‘යාඑවංවත්තතිනාරී, භත්තුඡන්ෙවසානු ා; 
මනාපා නාම යත [මනාපකායිකා (සී.)] යෙවා, යත්ථ සා
උපපජ්ජතී’’ති.අට්ඨමං; 

9. පඨමඉධය ොකිකසුත්තං 

49. එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති පුබ්බාරායම 
මි ාරමාතුපාසායෙ. අථ යඛො විසාඛා මි ාරමාතා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි…යප.…. එකමන්තං නිසින්නං යඛො විසාඛං මි ාරමාතරං
භ වාඑතෙයවොච– 

‘‘චතූහි යඛො, විසායඛ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
ඉධය ොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති, අයංස ය ොයකො ආරද්යධො යහොති.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, විසායඛ, මාතු ායමො සුසංවිහිතකම්මන්යතො යහොති, 
සඞ් හිතපරිජයනො, භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො සුසංවිහිතකම්මන්යතො යහොති? ඉධ, 
විසායඛ, මාතු ායමොයයයතභත්තුඅබ්භන්තරා කම්මන්තා–උණ්ණාතිවා
කප්පාසාති වා – තත්ථ ෙක්ඛා යහොති අන සා තත්රුපායාය වීමංසාය
සමන්නා තා අ ං කාතුං අ ං සංවිධාතුං. එවං යඛො, විසායඛ, මාතු ායමො 
සුසංවිහිතකම්මන්යතො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො සඞ් හිතපරිජයනො යහොති? ඉධ, 
විසායඛ, මාතු ායමොයයොයසො භත්තුඅබ්භන්තයරොඅන්යතොජයනො–ොසාති
වා යපස්සාති වා කම්මකරාති වා – යතසං කතඤ්ච කතයතො ජානාති
අකතඤ්ච අකතයතො ජානාති, ගි ානකානඤ්ච බ ාබ ං ජානාති ඛාෙනීයං
යභොජනීයඤ්චස්ස පච්චංයසන සංවිභජති. එවං යඛො, විසායඛ, මාතු ායමො
සඞ් හිතපරිජයනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො භත්තු මනාපං චරති? ඉධ, විසායඛ, 
මාතු ායමොයංභත්තුඅමනාපසඞ්ඛාතංතංජීවිතයහතුපිනඅජ්ඣාචරති.එවං
යඛො, විසායඛ, මාතු ායමොභත්තුමනාපංචරති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො සම්භතං අනුරක්ඛති? ඉධ, විසායඛ, 
මාතු ායමොයංභත්තාආහරතිධනංවාධඤ්ඤංවාරජතංවාජාතරූපංවා
තං ආරක්යඛන ගුත්තියා සම්පායෙති, තත්ථ ච යහොති අධුත්තී අයථනී
අයසොණ්ඩීඅවිනාසිකා.එවංයඛො, විසායඛ, මාතු ායමොසම්භතංඅනුරක්ඛති.
ඉයමහි යඛො, විසායඛ, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
ඉධය ොකවිජයායපටිපන්යනොයහොති, අයංසය ොයකොආරද්යධොයහොති. 

‘‘චතූහි යඛො, විසායඛ, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
පරය ොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති, පරය ොයකො ආරද්යධො යහොති.
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කතයමහි චතූහි? ඉධ, විසායඛ, මාතු ායමො සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, 
සී සම්පන්යනොයහොති, චා සම්පන්යනොයහොති, පඤ්ඤාසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො සද්ධාසම්පන්යනොයහොති? ඉධ, විසායඛ, 
මාතු ායමොසද්යධොයහොති, සද්ෙහතිතථා තස්ස යබොධිං–‘ඉතිපියසොභ වා
අරහං සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො ය ොකවිදූ 
අනුත්තයරොපුරිසෙම්මසාරථිසත්ථායෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.එවං
යඛො, විසායඛ, මාතු ායමොසද්ධාසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමොසී සම්පන්යනොයහොති? ඉධ, විසායඛ, 
මාතු ායමො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. එවං යඛො, විසායඛ, 
මාතු ායමොසී සම්පන්යනො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමොචා සම්පන්යනො යහොති? ඉධ, විසායඛ, 
මාතු ායමො වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචා ා 
පයතපාණිනී යවොස්සග් රතා යාචයයො ා ොනසංවිභා රතා. එවං යඛො, 
විසායඛ, මාතු ායමො චා සම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, විසායඛ, මාතු ායමො පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
විසායඛ, මාතු ායමො පඤ්ඤවා යහොති…යප.… එවං යඛො, විසායඛ, 
මාතු ායමො පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, විසායඛ, චතූහි 
ධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමොපරය ොකවිජයාය පටිපන්යනොයහොති, 
පරය ොයකොආරද්යධොයහොතී’’ති. 

‘‘සුසංවිහිතකම්මන්තා, සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්ධාසීය නසම්පන්නා, වෙඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
නිච්චංමග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානංසම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨධම්මාච, යස්සාවිජ්ජන්තිනාරියා; 
තම්පිසී වතිංආහු, ධම්මට්ඨංසච්චවාදිනිං. 

‘‘යසොළසාකාරසම්පන්නා, අට්ඨඞ් සුසමා තා; 
තාදිසීසී වතීඋපාසිකා; 
උපපජ්ජතියෙවය ොකංමනාප’’න්ති.නවමං; 

10. දුතියඉධය ොකිකසුත්තං 

50. ‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
ඉධය ොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති, අයංස ය ොයකො ආරද්යධො යහොති.
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කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, මාතු ායමොසුසංවිහිතකම්මන්යතොයහොති, 
සඞ් හිතපරිජයනො, භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො සුසංවිහිතකම්මන්යතො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමොයය යතභත්තුඅබ්භන්තරාකම්මන්තා…යප.… එවං
යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමොසුසංවිහිතකම්මන්යතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො සඞ් හිතපරිජයනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො යයො යසො භත්තු අබ්භන්තයරො
අන්යතොජයනො…යප.…එවංයඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමොසඞ් හිතපරිජයනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමොභත්තුමනාපං චරති? ඉධ, භික්ඛයව, 
මාතු ායමොයංභත්තුඅමනාපසඞ්ඛාතංතංජීවිතයහතුපින අජ්ඣාචරති.එවං
යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමොභත්තුමනාපංචරති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමොසම්භතං අනුරක්ඛති? ඉධ, භික්ඛයව, 
මාතු ායමො යං භත්තා ආහරති…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො
සම්භතංඅනුරක්ඛති. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතො
මාතු ායමො ඉධය ොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති, අයංස ය ොයකො
ආරද්යධොයහොති. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො මාතු ායමො
පරය ොකවිජයාය පටිපන්යනො යහොති, පරය ොයකො ආරද්යධො යහොති.
කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, මාතු ායමො සද්ධාසම්පන්යනො යහොති, 
සී සම්පන්යනොයහොති, චා සම්පන්යනොයහොති, පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො සද්ධාසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො සද්යධො යහොති…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, 
මාතු ායමොසද්ධාසම්පන්යනොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො සී සම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… 
සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා පටිවිරයතො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
මාතු ායමොසී සම්පන්යනො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො චා සම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං
අජ්ඣාවසති…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, මාතු ායමො චා සම්පන්යනො
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, මාතු ායමො පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, මාතු ායමො පඤ්ඤවා යහොති…යප.… එවං යඛො, භික්ඛයව, 



අඞ්ගුත්තරනිකායයො  අට්ඨකනිපාතපාළි 

83 

පටුන 

මාතු ායමො පඤ්ඤාසම්පන්යනො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොමාතු ායමොපරය ොකවිජයාය පටිපන්යනොයහොති, 
පරය ොයකොආරද්යධොයහොතී’’ති. 

‘‘සුසංවිහිතකම්මන්තා, සඞ් හිතපරිජ්ජනා; 
භත්තුමනාපංචරති, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්ධාසීය නසම්පන්නා, වෙඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
නිච්චංමග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානංසම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨධම්මාච, යස්සාවිජ්ජන්තිනාරියා; 
තම්පිසී වතිංආහු, ධම්මට්ඨංසච්චවාදිනිං. 

‘‘යසොළසාකාරසම්පන්නා, අට්ඨඞ් සුසමා තා; 
තාදිසී සී වතී උපාසිකා, උපපජ්ජති යෙවය ොකං මනාප’’න්ති. 
ෙසමං; 

උයපොසථවග්ය ොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

සංඛිත්යතවිත්ථයතවිසායඛ, වායසට්යඨොයබොජ්ඣායපඤ්චමං; 
අනුරුද්ධංපුනවිසායඛ, නකු ාඉධය ොකිකාද්යවති. 

පඨමපණ්ණාසකංසමත්තං. 

2. දුති පණ්ණාසකං 

(6) 1. ය ොතමීවග්ය ො 

1. ය ොතමීසුත්තං 

51. එකං සමයං භ වා සක්යකසු විහරති කපි වත්ථුස්මිං 
නියරොධාරායම. අථ යඛො මහාපජාපතී [මහාපජාපති (සයා.) චූළව. 402] 
ය ොතමී යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායෙත්වා එකමන්තංඅට්ඨාසි.එකමන්තංඨිතායඛොමහාපජාපතීය ොතමී
භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු, භන්යත,  යභයය මාතු ායමො
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්ති.
‘‘අ ං, ය ොතමි! මා යත රුච්චි මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත 
ධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජ්ජා’’ති. 

දුතියම්පි යඛො මහාපජාපතී ය ොතමී භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු, 
භන්යත,  යභයය මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්ති. ‘‘අ ං, ය ොතමි! මා යත රුච්චි මාතු ාමස්ස
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ජා’’ති.
‘‘තතියම්පි යඛො මහාපජාපතී ය ොතමී භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘සාධු
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භන්යත,  යභයය මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්ති. ‘‘අ ං, ය ොතමි! මා යත රුච්චි මාතු ාමස්ස 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජ්ජා’’ති. 

අථ යඛො මහාපජාපතී ය ොතමී ‘‘න භ වා අනුජානාති මාතු ාමස්ස 
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්තිදුක්ඛී
දුම්මනා අස්සුමුඛී රුෙමානා භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. 

අථයඛොභ වාකපි වත්ථුස්මිංයථාභිරන්තං විහරිත්වායයනයවසාලී 
යතන චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්යබන චාරිකං චරමායනො යයන යවසාලී 
තෙවසරි.තත්රසුෙංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසා ායං. අථ
යඛො මහාපජාපතී ය ොතමී යකයස යඡොයපත්වා කාසායානි වත්ථානි 
අච්ඡායෙත්වාසම්බහු ාහිසාකියානීහිසද්ධිංයයනයවසාලී යතන පක්කාමි.
අනුපුබ්යබන යයන යවසාලී මහාවනං කූටා ාරසා ා යතනුපසඞ්කමි. අථ
යඛො මහාපජාපතීය ොතමීසූයනහිපායෙහිරයජොකිණ්යණන ත්යතනදුක්ඛී
දුම්මනාඅස්සුමුඛී රුෙමානාබහිද්වාරයකොට්ඨයකඅට්ඨාසි. 

අද්ෙසායඛොආයස්මාආනන්යෙොමහාපජාපතිංය ොතමිංසූයනහිපායෙහි 
රයජොකිණ්යණන  ත්යතන දුක්ඛිං දුම්මනං අස්සුමුඛිං රුෙමානං
බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතං. දිස්වාන මහාපජාපතිං ය ොතමිං එතෙයවොච –
‘‘කිංනුත්වං, ය ොතමි, සූයනහි පායෙහි රයජොකිණ්යණන ත්යතන දුක්ඛී
දුම්මනා අස්සුමුඛීරුෙමානා බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතා’’ති? ‘‘තථා හි පන, 
භන්යත ආනන්ෙ, න භ වා අනුජානාති මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජ්ජ’’න්ති.‘‘යතනහිත්වං, ය ොතමි, 
මුහුත්තං ඉයධව තාව යහොහි, යාවාහං භ වන්තං යාචාමි මාතු ාමස්ස 
තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ්බජ්ජ’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘එසා, 
භන්යත, මහාපජාපතී ය ොතමී සූයනහි පායෙහි රයජොකිණ්යණන ත්යතන
දුක්ඛී දුම්මනා අස්සුමුඛී රුෙමානා බහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨිතා – ‘න භ වා
අනුජානාති මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජ්ජ’න්ති. සාධු, භන්යත,  යභයය මාතු ායමො 
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්ති.
‘‘අ ං, ආනන්ෙ! මා යත රුච්චි මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයඅ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බජ්ජා’’ති. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං 
එතෙයවොච – ‘‘සාධු, භන්යත,  යභයය මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයයඅ ාරස්මා අන ාරියංපබ්බජ්ජ’’න්ති.‘‘අ ං, ආනන්ෙ!මායත
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රුච්චි මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජ්ජා’’ති. 

අථ යඛොආයස්මයතොආනන්ෙස්සඑතෙයහොසි– ‘‘නභ වාඅනුජානාති
මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජ්ජං. යංනූනාහං අඤ්යඤනපි පරියායයන භ වන්තං යායචයයං
මාතු ාමස්ස තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජ්ජ’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච –
‘‘භබ්යබො නු යඛො, භන්යත, මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිත්වා යසොතාපත්තිඵ ං වා සකො ාමිඵ ං වා
අනා ාමිඵ ං වා අරහත්තඵ ං වා සච්ඡිකාතු’’න්ති? ‘‘භබ්යබො, ආනන්ෙ, 
මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජිත්වා යසොතාපත්තිඵ ම්පි සකො ාමිඵ ම්පි අනා ාමිඵ ම්පි 
අරහත්තඵ ම්පි සච්ඡිකාතු’’න්ති. ‘‘සයච, භන්යත, භබ්යබො මාතු ායමො
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජිත්වා
යසොතාපත්තිඵ ම්පි…යප.… අරහත්තඵ ම්පි සච්ඡිකාතුං, බහුකාරා, 
භන්යත, මහාපජාපතීය ොතමීභ වයතොමාතුච්ඡාආපාදිකායපොසිකා ඛීරස්ස
ොයිකා; භ වන්තං ජයනත්තියා කා ඞ්කතාය ථඤ්ඤං පායයසි. සාධු, 
භන්යත,  යභයය මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා
අන ාරියං පබ්බජ්ජ’’න්ති. 

‘‘සයච, ආනන්ෙ, මහාපජාපතීය ොතමීඅට්ඨ රුධම්යමපටිග් ණ්හාති, 
සාවස්සායහොතුඋපසම්පො– 

[පාචි. 149; චූළව. 403] ‘‘වස්සසතූපසම්පන්නාය භික්ඛුනියා
තෙහූපසම්පන්නස්ස භික්ඛුයනො අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං
සාමීචිකම්මං කත්තබ්බං. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා 
[ රුකත්වා(සී.සයා.පී.)] මායනත්වා පූයජත්වායාවජීවංඅනතික්කමනීයයො. 

‘‘න භික්ඛුනියා අභික්ඛුයක ආවායස වස්සං උප න්තබ්බං. අයම්පි 
ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා යාවජීවං
අනතික්කමනීයයො. 

‘‘අන්වඩ්ෙමාසංභික්ඛුනියාභික්ඛුසඞ්ඝයතොද්යවධම්මා පච්චාසීසිතබ්බා 
[පච්චාසිංසිතබ්බා (සී. සයා. පී.)] – උයපොසථපුච්ඡකඤ්ච, 
ඔවාදූපසඞ්කමනඤ්ච. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුංකත්වා මායනත්වා
පූයජත්වායාවජීවංඅනතික්කමනීයයො. 

‘‘වස්සංවුට්ඨාය භික්ඛුනියාඋභයතොසඞ්යඝ තීහිඨායනහිපවායරතබ්බං–
දිට්යඨන වා සුයතන වා පරිසඞ්කාය වා. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං
කත්වාමායනත්වාපූයජත්වා යාවජීවං අනතික්කමනීයයො. 
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‘‘ රුධම්මං අජ්ඣාපන්නායභික්ඛුනියා උභයතොසඞ්යඝපක්ඛමානත්තං
චරිතබ්බං. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා
යාවජීවංඅනතික්කමනීයයො. 

‘‘ද්යව වස්සානි ඡසු ධම්යමසු සික්ඛිතසික්ඛාය සික්ඛමානාය 
උභයතොසඞ්යඝඋපසම්පොපරියයසිතබ්බා.අයම්පිධම්යමොසක්කත්වා රුං
කත්වා මායනත්වාපූයජත්වායාවජීවංඅනතික්කමනීයයො. 

‘‘න යකනචි පරියායයන භික්ඛුනියා භික්ඛු අක්යකොසිතබ්යබො 
පරිභාසිතබ්යබො. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා
පූයජත්වායාවජීවං අනතික්කමනීයයො. 

‘‘අජ්ජතග්ය  ඔවයටො භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු වචනපයථො, අයනොවයටො 
භික්ඛූනං භික්ඛුනීසු වචනපයථො. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා
මායනත්වා පූයජත්වායාවජීවංඅනතික්කමනීයයො. 

‘‘සයච, ආනන්ෙ, මහාපජාපතී ය ොතමී ඉයම අට්ඨ  රුධම්යම 
පටිග් ණ්හාති, සාවස්සායහොතුඋපසම්පො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වයතො සන්තියක ඉයම අට්ඨ
 රුධම්යම උග් යහත්වා යයන මහාපජාපතී ය ොතමී යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාමහාපජාපතිංය ොතමිං එතෙයවොච– 

‘‘සයචයඛොත්වං, ය ොතමි, අට්ඨ රුධම්යමපටිග් ණ්යහයයාසි, සාව
යතභවිස්සතිඋපසම්පො– 

‘‘වස්සසතූපසම්පන්නාය භික්ඛුනියා තෙහූපසම්පන්නස්ස භික්ඛුයනො
අභිවාෙනං පච්චුට්ඨානං අඤ්ජලිකම්මං සාමීචිකම්මං කත්තබ්බං. අයම්පි 
ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා මායනත්වා පූයජත්වා යාවජීවං 
අනතික්කමනීයයො…යප.…. 

‘‘අජ්ජතග්ය  ඔවයටො භික්ඛුනීනං භික්ඛූසු වචනපයථො, අයනොවයටො 
භික්ඛූනං භික්ඛුනීසු වචනපයථො. අයම්පි ධම්යමො සක්කත්වා  රුං කත්වා
මායනත්වාපූයජත්වායාවජීවං අනතික්කමනීයයො.සයචයඛොත්වං, ය ොතමි, 
ඉයම අට්ඨ  රුධම්යම පටිග් ණ්යහයයාසි, සාව යත භවිස්සති
උපසම්පො’’ති. 

‘‘යසයයථාපි, භන්යත ආනන්ෙ, ඉත්ථී වා පුරියසො වා ෙහයරො යුවා
මණ්ඩනකජාතියකො [මණ්ඩනකජාතියයො (සී. පී.)] සීසංන්හායතො 
[සීසංනහායතො(සී.පී.), සීසනහායතො (සයා.)] උප්ප මා ංවාවස්සිකමා ං
වාඅධිමුත්තකමා ං [අතිමුත්තකමා ං(සී.)] වා භිත්වාඋයභොහිහත්යථහි 
පටිග් යහත්වා උත්තමඞ්ය  සිරස්මිං පතිට්ඨායපයය; එවයමවං යඛො අහං, 
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භන්යත ආනන්ෙ, ඉයම අට්ඨ  රුධම්යම පටිග් ණ්හාමි යාවජීවං
අනතික්කමනීයය’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යෙො භ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘පටිග් හිතා, 
භන්යත, මහාපජාපතියා ය ොතමියා අට්ඨ  රුධම්මා යාවජීවං
අනතික්කමනීයා’’ති. 

‘‘සයච, ආනන්ෙ, නා භිස්ස මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත
ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ්බජ්ජං, චිරට්ඨිතිකං, ආනන්ෙ, 
බ්රහ්මචරියං අභවිස්ස, වස්සසහස්සයමව සද්ධම්යමො තිට්යඨයය. යයතො ච
යඛො, ආනන්ෙ, මාතු ායමො තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජියතො, නොනි, ආනන්ෙ, බ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකංභවිස්සති.
පඤ්යචවොනි, ආනන්ෙ, වස්සසතානි සද්ධම්යමොඨස්සති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ෙ, යානි කානිචි කු ානි බහුත්ථිකානි 
[බහුකිත්ථිකානි (සී. පී.), බහුඉත්ථිකානි (සයා.)] අප්පපුරිසකානි, තානි
සුප්පධංසියානි යහොන්ති යචොයරහි කුම්භත්යථනයකහි; එවයමවං යඛො, 
ආනන්ෙ, යස්මිං ධම්මවිනයය  භති මාතු ායමො අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජ්ජං, නතං බ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකංයහොති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ෙ, සම්පන්යන සාලික්යඛත්යත යසතට්ඨිකා නාම
යරො ජාතිනිපතති, එවංතං සාලික්යඛත්තංනචිරට්ඨිතිකංයහොති; එවයමවං
යඛො, ආනන්ෙ, යස්මිංධම්මවිනයය භති මාතු ායමොඅ ාරස්මාඅන ාරියං
පබ්බජ්ජං, නතංබ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකං යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ෙ, සම්පන්යන උච්ඡුක්යඛත්යත මඤ්ජිට්ඨිකා 
[මඤ්යජට්ඨිකා(සී. සයා.)] නාමයරො ජාතිනිපතති, එවංතංඋච්ඡුක්යඛත්තං
නචිරට්ඨිතිකංයහොති; එවයමවංයඛො, ආනන්ෙ, යස්මිංධම්මවිනයය භති
මාතු ායමොඅ ාරස්මාඅන ාරියං පබ්බජ්ජං, නතංබ්රහ්මචරියංචිරට්ඨිතිකං
යහොති. 

‘‘යසයයථාපි, ආනන්ෙ, පුරියසො මහයතො තළාකස්ස පටිකච්යචව 
[පටි ච්යචව(සී.පී.)] ආළිංබන්යධයයයාවයෙව උෙකස්සඅනතික්කමනාය; 
එවයමවං යඛො, ආනන්ෙ, මයා පටිකච්යචව භික්ඛුනීනං අට්ඨ  රුධම්මා
පඤ්ඤත්තායාවජීවංඅනතික්කමනීයා’’ති.පඨමං. 

2. ඔවාෙසුත්තං 

52. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසා ායං.
අථ යඛොආයස්මාආනන්යෙොයයනභ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
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ආයස්මා ආනන්යෙො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘කතිහි නු යඛො, භන්යත, 
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුභික්ඛුයනොවාෙයකො සම්මන්නිතබ්යබො’’ති? 

[පාචි. 147] ‘‘අට්ඨහි යඛො, ආනන්ෙ, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
භික්ඛුයනොවාෙයකො සම්මන්නිතබ්යබො.කතයමහි අට්ඨහි? ඉධානන්ෙ, භික්ඛු
සී වා යහොති…යප.… සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපයෙසු; බහුස්සුයතො 
යහොති…යප.…දිට්ඨියාසුප්පටිවිද්ධා; උභයානියඛොපනස්සපාතියමොක්ඛානි
විත්ථායරන ස්වා තානි යහොන්ති සුවිභත්තානි සුප්පවත්තීනි සුවිනිච්ඡිතානි
සුත්තයසොඅනුබයඤ්ජනයසො; ක යාණවායචොයහොතික යාණවාක්කරයණො, 
යපොරියාවාචායසමන්නා යතොවිස්සට්ඨාය [විසට්ඨාය(ක.)] අයන  ළාය 
[අයනළ ළාය (සී. ක.)] අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; පටිබය ො යහොති 
භික්ඛුනිසඞ්ඝස්සධම්මියාකථායසන්ෙස්යසතුං සමාෙයපතුංසමුත්යතයජතුං
සම්පහංයසතුං; යයභුයයයන භික්ඛුනීනං පියයො යහොති මනායපො; න යඛො
පයනතංභ වන්තංඋද්දිස්සපබ්බජිතායකාසායවත්ථනිවසනාය රුධම්මං 
අජ්ඣාපන්නපුබ්යබොයහොති; වීසතිවස්යසොවායහොතිඅතියරකවීසතිවස්යසො
වා. ඉයමහි යඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
භික්ඛුයනොවාෙයකොසම්මන්නිතබ්යබො’’ති. දුතියං. 

3. සංඛිත්තසුත්තං 

53. [චූළව. 406] එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරති මහාවයන
කූටා ාරසා ායං. අථ යඛො මහාපජාපතී ය ොතමී යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං 
අට්ඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා මහාපජාපතී ය ොතමී භ වන්තං
එතෙයවොච– 

‘‘සාධු යම, භන්යත, භ වා සංඛිත්යතන ධම්මං යෙයසතු, යමහං
භ වයතො ධම්මං සුත්වා එකා වූපකට්ඨා අප්පමත්තා ආතාපිනී පහිතත්තා 
විහයරයය’’න්ති. ‘‘යය යඛො ත්වං, ය ොතමි, ධම්යම ජායනයයාසි – ‘ඉයම
ධම්මාසරා ාය සංවත්තන්ති, යනොවිරා ාය; සංයයො ායසංවත්තන්ති, යනො
විසංයයො ාය; ආචයාය සංවත්තන්ති, යනො අපචයාය; මහිච්ඡතාය
සංවත්තන්ති, යනො අප්පිච්ඡතාය; අසන්තුට්ඨියා සංවත්තන්ති, යනො
සන්තුට්ඨියා; සඞ් ණිකාය සංවත්තන්ති, යනො පවියවකාය; යකොසජ්ජාය
සංවත්තන්ති, යනො වීරියාරම්භාය; දුබ්භරතාය සංවත්තන්ති, යනො 
සුභරතායා’ති, එකංයසන, ය ොතමි, ධායරයයාසි – ‘යනයසො ධම්යමො, 
යනයසොවිනයයො, යනතං සත්ථුසාසන’’’න්ති. 

‘‘යය ච යඛො ත්වං, ය ොතමි, ධම්යම ජායනයයාසි – ‘ඉයම ධම්මා 
විරා ාය සංවත්තන්ති, යනො සරා ාය; විසංයයො ාය සංවත්තන්ති, යනො
සංයයො ාය; අපචයාය සංවත්තන්ති, යනො ආචයාය; අප්පිච්ඡතාය
සංවත්තන්ති, යනො මහිච්ඡතාය; සන්තුට්ඨියා සංවත්තන්ති, යනො
අසන්තුට්ඨියා; පවියවකාය සංවත්තන්ති, යනො සඞ් ණිකාය; වීරියාරම්භාය
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සංවත්තන්ති, යනො යකොසජ්ජාය; සුභරතාය සංවත්තන්ති, යනො
දුබ්භරතායා’ති, එකංයසන, ය ොතමි, ධායරයයාසි – ‘එයසො ධම්යමො, එයසො 
විනයයො, එතංසත්ථුසාසන’’’න්ති.තතියං. 

4. දීඝජාණුසුත්තං 

54. එකං සමයං භ වා යකොලියයසු විහරති කක්කරපත්තං නාම
යකොලියානං නි යමො. අථ යඛො දීඝජාණු යකොලියපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තං අභිවායෙත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොදීඝජාණුයකොලියපුත්යතො භ වන්තංඑතෙයවොච
– ‘‘මයං, භන්යත, ගිහී කාමයභොගියනො [කාමයභොගී (සී. සයා. පී.)] 
පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසාම, කාසිකචන්ෙනං පච්චනුයභොම, 
මා ා න්ධවිය පනං ධාරයාම, ජාතරූපරජතං සාෙයාම. යතසං යනො, 
භන්යත, භ වා අම්හාකං තථා ධම්මං යෙයසතු යය අම්හාකං අස්සු ධම්මා
දිට්ඨධම්මහිතාය දිට්ඨධම්මසුඛාය, සම්පරායහිතායසම්පරායසුඛායා’’ති. 

‘‘චත්තායරොයම, බයග්ඝපජ්ජ, ධම්මා කු පුත්තස්ස දිට්ඨධම්මහිතාය
සංවත්තන්ති දිට්ඨධම්මසුඛාය. කතයම චත්තායරො? උට්ඨානසම්පො, 
ආරක්ඛසම්පො, ක යාණමිත්තතා, සමජීවිතා [සමජීවිකතා (සී.) අ. නි.
8.75]. කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, උට්ඨානසම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, 
කු පුත්යතො යයන කම්මට්ඨායනන ජීවිකං [ජීවිතං (ක.)] කප්යපති – යදි
කසියා, යදි වණිජ්ජාය, යදි ය ොරක්යඛන, යදි ඉස්සත්යතන [ඉස්සත්යථන
(සී.සයා. පී.)], යදිරාජයපොරියසන, යදිසිප්පඤ්ඤතයරන–තත්ථෙක්යඛො
යහොති අන යසො, තතු්රපායාය වීමංසාය සමන්නා යතො, අ ං කාතුං අ ං
සංවිධාතුං.අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, උට්ඨානසම්පො. 

‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, ආරක්ඛසම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, 
කු පුත්තස්ස යභො ා යහොන්ති උට්ඨානවීරියාධි තා බාහාබ පරිචිතා, 
යසොවක්ඛිත්තා, ධම්මිකාධම්ම ද්ධා.යතආරක්යඛනගුත්තියාසම්පායෙති
– ‘කින්තියමඉයමයභොය යනවරාජායනොහයරයයං, නයචොරාහයරයයං, 
නඅග්ගිඩයහයය, න උෙකංවයහයය, නඅප්පියාොයාොහයරයය’න්ති!අයං
වුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, ආරක්ඛසම්පො. 

‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, ක යාණමිත්තතා? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, 
කු පුත්යතොයස්මිං ායමවානි යමවාපටිවසති, තත්ථයයයතයහොන්ති–
 හපතීවා  හපතිපුත්තාවාෙහරාවාවුද්ධසීලියනො, වුද්ධාවාවුද්ධසීලියනො, 
සද්ධාසම්පන්නා, සී සම්පන්නා, චා සම්පන්නා, පඤ්ඤාසම්පන්නා–යතහි
සද්ධිං සන්තිට්ඨති ස් පති සාකච්ඡං සමාපජ්ජති; යථාරූපානං
සද්ධාසම්පන්නානං සද්ධාසම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං
සී සම්පන්නානං සී සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං චා සම්පන්නානං
චා සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං පඤ්ඤාසම්පන්නානං පඤ්ඤාසම්පෙං
අනුසික්ඛති.අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, ක යාණමිත්තතා. 
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‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, සමජීවිතා? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො
ආයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා, වයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා, සමං ජීවිකං 
[සමජීවිකං (සයා.), සමජීවිතං (ක.)] කප්යපති නාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–
‘එවං යමආයයො වයං පරියාොයඨස්සති, නච යමවයයොආයං පරියාොය
ඨස්සතී’ති. යසයයථාපි, බයග්ඝපජ්ජ, තු ාධායරො වා තු ාධාරන්යතවාසී වා
තු ං පග් යහත්වා ජානාති – ‘එත්තයකන වා ඔනතං [ඔණතං (ක.)], 
එත්තයකන වා උන්නත’න්ති [උණ්ණතන්ති (ක.)]; එවයමවං යඛො, 
බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො ආයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා, වයඤ්ච යභො ානං
විදිත්වා, සමංජීවිකංකප්යපති නාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–‘එවංයමආයයො
වයංපරියාොයඨස්සති, නචයමවයයොආයංපරියාොයඨස්සතී’ති.සචායං, 
බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතොඅප්පායයො සමායනොඋළාරංජීවිකං [ජීවිතං(ක.)] 
කප්යපති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො – ‘උදුම්බරඛාදීවායං [උදුම්බරඛාදිකං
වායං(සී.පී.), උදුම්බරඛාෙකංචායං(සයා.)] කු පුත්යතොයභොය ඛාෙතී’ති.
සයච පනායං, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො මහායයො සමායනො කසිරං ජීවිකං 
[ජීවිතං (ක.)] කප්යපති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො – ‘අයජට්ඨමරණංවායං 
[අජද්ධුමාරිකංවායං(සී.පී.), අද්ධමාරකංචායං (සයා.), එත්ථජද්ධූතිඅසනං
=භත්තභුඤ්ජනං, තස්මාඅජද්ධුමාරිකන්ති අනසනමරණන්තිවුත්තංයහොති.
ම. නි. 1.379 අයධොලිපියා ‘‘අජද්ධුක’’න්ති පෙං ෙස්සිතං] කු පුත්යතො
මරිස්සතී’ති.යයතොචයඛොයං, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො ආයඤ්චයභො ානං
විදිත්වා, වයඤ්චයභො ානංවිදිත්වා, සමංජීවිකංකප්යපති නාච්යචො ාළ්හං
නාතිහීනං–‘එවංයමආයයොවයංපරියාොයඨස්සති, නචයමවයයොආයං 
පරියාොයඨස්සතී’ති.අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, සමජීවිතා. 

‘‘එවං සමුප්පන්නානං, බයග්ඝපජ්ජ, යභො ානං චත්තාරි අපායමුඛානි
යහොන්ති – ඉත්ථිධුත්යතො, සුරාධුත්යතො, අක්ඛධුත්යතො, පාපමිත්යතො 
පාපසහායයො පාපසම්පවඞ්යකො. යසයයථාපි, බයග්ඝපජ්ජ, මහයතො
තළාකස්සචත්තාරියචව ආයමුඛානි, චත්තාරිචඅපායමුඛානි.තස්සපුරියසො
යානියචව ආයමුඛානිතානිපිෙයහයය, යානිචඅපායමුඛානිතානිවිවයරයය; 
යෙයවො චන සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය. එවඤ්හි තස්ස, බයග්ඝපජ්ජ, 
මහයතො තළාකස්ස පරිහානියයව පාටිකඞ්ඛා, යනො වුද්ධි; එවයමවං, 
බයග්ඝපජ්ජ, එවංසමුප්පන්නානංයභො ානං චත්තාරිඅපායමුඛානියහොන්ති
– ඉත්ථිධුත්යතො, සුරාධුත්යතො, අක්ඛධුත්යතො, පාපමිත්යතො පාපසහායයො
පාපසම්පවඞ්යකො. 

‘‘එවං සමුප්පන්නානං, බයග්ඝපජ්ජ, යභො ානං චත්තාරි ආයමුඛානි 
යහොන්ති – න ඉත්ථිධුත්යතො, න සුරාධුත්යතො, න අක්ඛධුත්යතො, 
ක යාණමිත්යතො ක යාණසහායයො ක යාණසම්පවඞ්යකො. යසයයථාපි, 
බයග්ඝපජ්ජ, මහයතො තළාකස්ස චත්තාරි යචව ආයමුඛානි, චත්තාරි ච
අපායමුඛානි.තස්සපුරියසොයානියචව ආයමුඛානිතානිවිවයරයය, යානිච
අපායමුඛානි තානි පිෙයහයය; යෙයවො ච සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය.
එවඤ්හිතස්ස, බයග්ඝපජ්ජ, මහයතොතළාකස්සවුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා, යනො
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පරිහානි; එවයමවං යඛො, බයග්ඝපජ්ජ, එවං සමුප්පන්නානං යභො ානං 
චත්තාරි ආයමුඛානි යහොන්ති – න ඉත්ථිධුත්යතො, න සුරාධුත්යතො, න
අක්ඛධුත්යතො, ක යාණමිත්යතො ක යාණසහායයො ක යාණසම්පවඞ්යකො.
ඉයම යඛො, බයග්ඝපජ්ජ, චත්තායරො ධම්මා කු පුත්තස්ස දිට්ඨධම්මහිතාය
සංවත්තන්තිදිට්ඨධම්මසුඛාය. 

‘‘චත්තායරොයම, බයග්ඝපජ්ජ, ධම්මා කු පුත්තස්ස සම්පරායහිතාය
සංවත්තන්ති සම්පරායසුඛාය. කතයම චත්තායරො? සද්ධාසම්පො, 
සී සම්පො, චා සම්පො, පඤ්ඤාසම්පො. කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, 
සද්ධාසම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො සද්යධො යහොති, සද්ෙහති
තථා තස්ස යබොධිං – ‘ඉතිපි යසො භ වා…යප.… සත්ථා යෙවමනුස්සානං
බුද්යධො භ වා’ති.අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, සද්ධාසම්පො. 

‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, සී සම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා
පටිවිරයතොයහොති. අයංවුච්චති, බයග්ඝපජ්ජ, සී සම්පො. 

‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, චා සම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, කු පුත්යතො
වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො පයතපාණි 
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො ොනසංවිභා රයතො. අයං වුච්චති, 
බයග්ඝපජ්ජ, චා සම්පො. 

‘‘කතමා ච, බයග්ඝපජ්ජ, පඤ්ඤාසම්පො? ඉධ, බයග්ඝපජ්ජ, 
කු පුත්යතො පඤ්ඤවා යහොති, උෙයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤායසමන්නා යතො
අරියාය නිබ්යබධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. අයං වුච්චති, 
බයග්ඝපජ්ජ, පඤ්ඤාසම්පො. ඉයම යඛො, බයග්ඝපජ්ජ, චත්තායරො ධම්මා 
කු පුත්තස්සසම්පරායහිතායසංවත්තන්තිසම්පරායසුඛායා’’ති. 

‘‘උට්ඨාතාකම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතොවිධානවා; 
සමංකප්යපතිජීවිකං [ජීවිතං(ක.)], සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්යධොසීය නසම්පන්යනො, වෙඤ්ඤූවීතමච්ඡයරො; 
නිච්චං මග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානං සම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයත අට්ඨධම්මාච, සද්ධස්ස ඝරයමසියනො; 
අක්ඛාතාසච්චනායමන, උභයත්ථසුඛාවහා. 

‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 
එවයමතං හට්ඨානං, චාය ොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතී’’ති.චතුත්ථං; 
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5. උජ්ජයසුත්තං 

55. අථ යඛො උජ්ජයයො බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොෙනීයං කථං සාරණීයං 
වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො උජ්ජයයො
බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘මයං, යභො ය ොතම, පවාසං
 න්තුකාමා.යතසංයනොභවංය ොතයමොඅම්හාකං තථාධම්මංයෙයසතු–
යය අම්හාකං අස්සු ධම්මා දිට්ඨධම්මහිතාය, දිට්ඨධම්මසුඛාය, 
සම්පරායහිතාය, සම්පරායසුඛායා’’ති. 

‘‘චත්තායරොයම, බ්රාහ්මණ, ධම්මා කු පුත්තස්ස දිට්ඨධම්මහිතාය
සංවත්තන්ති, දිට්ඨධම්මසුඛාය. කතයම චත්තායරො? උට්ඨානසම්පො, 
ආරක්ඛසම්පො, ක යාණමිත්තතා, සමජීවිතා. කතමා ච, බ්රාහ්මණ, 
උට්ඨානසම්පො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතොයයනකම්මට්ඨායනනජීවිකං
කප්යපති– යදිකසියා, යදිවණිජ්ජාය, යදිය ොරක්යඛන, යදිඉස්සත්යතන, 
යදි රාජයපොරියසන, යදි සිප්පඤ්ඤතයරන – තත්ථ ෙක්යඛො යහොති
අන යසො, තතු්රපායායවීමංසායසමන්නා යතො, අ ං කාතුංඅ ංසංවිධාතුං.
අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, උට්ඨානසම්පො. 

‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, ආරක්ඛසම්පො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්තස්ස 
යභො ා යහොන්ති උට්ඨානවීරියාධි තා, බාහාබ පරිචිතා, යසොවක්ඛිත්තා, 
ධම්මිකා ධම්ම ද්ධා. යත ආරක්යඛන ගුත්තියා සම්පායෙති – ‘කින්ති යම
ඉයම යභොය  යනව රාජායනො හයරයයං, න යචොරා හයරයයං, න අග්ගි
ඩයහයය, නඋෙකංවයහයය, නඅප්පියාොයාොහයරයය’න්ති.අයංවුච්චති, 
බ්රාහ්මණ, ආරක්ඛසම්පො. 

‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, ක යාණමිත්තතා? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො
යස්මිං ායමවානි යම වා පටිවසතිතත්රයයයත යහොන්ති – හපතීවා
 හපතිපුත්තා වා ෙහරා වා වුද්ධසීලියනො, වුද්ධා වා වුද්ධසීලියනො, 
සද්ධාසම්පන්නා, සී සම්පන්නා, චා සම්පන්නා, පඤ්ඤාසම්පන්නා– යතහි
සද්ධිං සන්තිට්ඨති ස් පති සාකච්ඡං සමාපජ්ජති; යථාරූපානං 
සද්ධාසම්පන්නානං සද්ධාසම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං
සී සම්පන්නානං සී සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං චා සම්පන්නානං
චා සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං පඤ්ඤාසම්පන්නානං පඤ්ඤාසම්පෙං
අනුසික්ඛති.අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, ක යාණමිත්තතා. 

‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, සමජීවිතා? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතොආයඤ්ච
යභො ානං විදිත්වා වයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා සමං ජීවිකං කප්යපති
නාච්යචො ාළ්හං නාතිහීනං–‘එවංයමආයයොවයං පරියාොයඨස්සති, නච
යමවයයොආයංපරියාොයඨස්සතී’ති.යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, තු ාධායරොවා
තු ාධාරන්යතවාසීවාතු ංපග් යහත්වාජානාති–‘එත්තයකනවාඔනතං, 
එත්තයකන වා උන්නත’න්ති; එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො
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ආයඤ්ච යභො ානංවිදිත්වාවයඤ්චයභො ානංවිදිත්වාසමංජීවිකංකප්යපති 
නාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–‘එවංයමආයයොවයංපරියාොයඨස්සති, නච
යම වයයො ආයං පරියාොය ඨස්සතී’ති. සචායං, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො
අප්පායයො සමායනො උළාරං ජීවිකං කප්යපති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො –
‘උදුම්බරඛාදීවායංකු පුත්යතො යභොය ඛාෙතී’ති. සයච පනායං, බ්රාහ්මණ, 
කු පුත්යතො මහායයො සමායනො කසිරං ජීවිකං කප්යපති, තස්ස භවන්ති
වත්තායරො – ‘අයජට්ඨමරණංවායං කු පුත්යතො මරිස්සතී’ති. යයතො ච
යඛොයං, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො ආයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා වයඤ්ච
යභො ානංවිදිත්වාසමං ජීවිකංකප්යපතිනාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–‘එවං
යම ආයයො වයං පරියාොය ඨස්සති, න ච යම වයයො ආයං පරියාොය
ඨස්සතී’ති, අයංවුච්චති, බ්රාහ්මණ, සමජීවිතා. 

‘‘එවං සමුප්පන්නානං, බ්රාහ්මණ, යභො ානං චත්තාරි අපායමුඛානි 
යහොන්ති – ඉත්ථිධුත්යතො, සුරාධුත්යතො, අක්ඛධුත්යතො, පාපමිත්යතො
පාපසහායයො පාපසම්පවඞ්යකො.යසයයථාපි, බ්රාහ්මණ, මහයතොතළාකස්ස
චත්තාරියචවආයමුඛානි, චත්තාරිචඅපායමුඛානි.තස්සපුරියසොයානියචව
ආයමුඛානිතානිපිෙයහයය, යානිච අපායමුඛානිතානිවිවයරයය; යෙයවොච
න සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය. එවඤ්හි තස්ස බ්රාහ්මණ, මහයතො
තළාකස්සපරිහානියයවපාටිකඞ්ඛා, යනො වුද්ධි; එවයමවං යඛො, බ්රාහ්මණ, 
එවං සමුප්පන්නානං යභො ානං චත්තාරි අපායමුඛානි යහොන්ති –
ඉත්ථිධුත්යතො, සුරාධුත්යතො, අක්ඛධුත්යතො, පාපමිත්යතො පාපසහායයො
පාපසම්පවඞ්යකො. 

‘‘එවං සමුප්පන්නානං, බ්රාහ්මණ, යභො ානං චත්තාරි ආයමුඛානි
යහොන්ති – න ඉත්ථිධුත්යතො, න සුරාධුත්යතො, න අක්ඛධුත්යතො, 
ක යාණමිත්යතො ක යාණසහායයො ක යාණසම්පවඞ්යකො. යසයයථාපි, 
බ්රාහ්මණ, මහයතො තළාකස්ස චත්තාරි යචව ආයමුඛානි චත්තාරි ච
අපායමුඛානි.තස්සපුරියසොයානියචව ආයමුඛානිතානිවිවයරයය, යානිච
අපායමුඛානි තානි පිෙයහයය; යෙයවො ච සම්මා ධාරං අනුප්පයවච්යඡයය.
එවඤ්හි තස්ස, බ්රාහ්මණ, මහයතො තළාකස්ස වුද්ධියයව පාටිකඞ්ඛා, යනො
පරිහානි; එවයමවංයඛො, බ්රාහ්මණ, එවංසමුප්පන්නානං යභො ානංචත්තාරි
ආයමුඛානි යහොන්ති – න ඉත්ථිධුත්යතො…යප.… ක යාණසම්පවඞ්යකො.
ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, චත්තායරො ධම්මා කු පුත්තස්ස දිට්ඨධම්මහිතාය
සංවත්තන්ති දිට්ඨධම්මසුඛාය. 

‘‘චත්තායරොයම, බ්රාහ්මණ, කු පුත්තස්ස ධම්මා සම්පරායහිතාය 
සංවත්තන්ති සම්පරායසුඛාය. කතයම චත්තායරො? සද්ධාසම්පො, 
සී සම්පො, චා සම්පො, පඤ්ඤාසම්පො.කතමාච, බ්රාහ්මණ, සද්ධාසම්පො? 
ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතොසද්යධොයහොති, සද්ෙහතිතථා තස්සයබොධිං –
‘ඉතිපියසොභ වා…යප.…සත්ථා යෙවමනුස්සානංබුද්යධොභ වා’ති.අයං
වුච්චති, බ්රාහ්මණ, සද්ධාසම්පො. 
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‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, සී සම්පො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො 
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා
පටිවිරයතොයහොති.අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, සී සම්පො. 

‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, චා සම්පො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො
වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති මුත්තචාය ො පයතපාණි
යවොස්සග් රයතො යාචයයොය ො ොනසංවිභා රයතො. අයං වුච්චති, බ්රාහ්මණ, 
චා සම්පො. 

‘‘කතමා ච, බ්රාහ්මණ, පඤ්ඤාසම්පො? ඉධ, බ්රාහ්මණ, කු පුත්යතො
පඤ්ඤවා යහොති…යප.… සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. අයං වුච්චති, 
බ්රාහ්මණ, පඤ්ඤාසම්පො. ඉයම යඛො, බ්රාහ්මණ, චත්තායරො ධම්මා 
කු පුත්තස්සසම්පරායහිතායසංවත්තන්තිසම්පරායසුඛායා’’ති. 

‘‘උට්ඨාතාකම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතොවිධානවා; 
සමංකප්යපතිජීවිකං, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්යධොසීය නසම්පන්යනො, වෙඤ්ඤූවීතමච්ඡයරො; 
නිච්චංමග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානංසම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨධම්මාච, සද්ධස්සඝරයමසියනො; 
අක්ඛාතාසච්චනායමන, උභයත්ථසුඛාවහා. 

‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 
එවයමතං හට්ඨානං, චාය ොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. භයසුත්තං 

56. ‘‘‘භය’න්ති [චූළනි. ඛග් විසාණසුත්තනිද්යෙස 137], භික්ඛයව, 
කාමානයමතං අධිවචනං. ‘දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං.
‘යරොය ො’ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. ‘ ණ්යඩො’ති, භික්ඛයව, 
කාමානයමතං අධිවචනං. ‘ස් ’න්ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං.
‘සඞ්ය ො’ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං. ‘පඞ්යකො’ති, භික්ඛයව, 
කාමානයමතං අධිවචනං. ‘ බ්යභො’ති, භික්ඛයව, කාමානයමතං අධිවචනං.
කස්මා ච, භික්ඛයව, ‘භය’න්ති කාමානයමතං අධිවචනං? යස්මා ච
කාමරා රත්තායං, භික්ඛයව, ඡන්ෙරා විනිබද්යධො දිට්ඨධම්මිකාපි භයා න 
පරිමුච්චති, සම්පරායිකාපි භයා න පරිමුච්චති, තස්මා ‘භය’න්ති
කාමානයමතං අධිවචනං. කස්මා ච, භික්ඛයව, ‘දුක්ඛ’න්ති…යප.…
‘යරොය ො’ති… ‘ ණ්යඩො’ති…‘ස් ’න්ති…‘සඞ්ය ො’ති…‘පඞ්යකො’ති…
‘ බ්යභො’ති කාමානයමතං අධිවචනං? යස්මා ච කාමරා රත්තායං, 
භික්ඛයව, ඡන්ෙරා විනිබද්යධො දිට්ඨධම්මිකාපි  බ්භා න පරිමුච්චති, 
සම්පරායිකාපි  බ්භා න පරිමුච්චති, තස්මා ‘ බ්යභො’ති කාමානයමතං 
අධිවචනං’’. 
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‘‘භයං දුක්ඛඤ්චයරොය ොච,  ණ්යඩොස් ඤ්ච සඞ්ය ොච; 
පඞ්යකො බ්යභොචඋභයං, එයතකාමාපවුච්චන්ති; 
යත්ථසත්යතොපුථුජ්ජයනො. 

‘‘ඔතිණ්යණොසාතරූයපන, පුන බ්භාය ච්ඡති; 
යයතොචභික්ඛුආතාපී, සම්පජඤ්ඤං [සම්පජඤ්යඤො(සයා.ක.)සං.
නි.4.251පස්සිතබ්බං] න රිච්චති. 

‘‘යසොඉමංපලිපථංදුග් ං, අතික්කම්මතථාවියධො; 
පජංජාතිජරූයපතං, ඵන්ෙමානංඅයවක්ඛතී’’ති.ඡට්ඨං; 

7. පඨමආහුයනයයසුත්තං 

57. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති පාහුයනයයයො ෙක්ඛියණයයයො අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං 
පුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්ස.කතයමහිඅට්ඨහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසී වා
යහොති …යප.…සමාොයසික්ඛතිසික්ඛාපයෙසු; බහුස්සුයතොයහොති…යප.… 
දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; ක යාණමිත්යතො යහොති ක යාණසහායයො
ක යාණසම්පවඞ්යකො; සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, සම්මාෙස්සයනන 
සමන්නා යතො; චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී යහොති අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී; 
අයනකවිහිතංපුබ්යබනිවාසංඅනුස්සරති, යසයයථිෙං–එකම්පිජාතිංද්යවපි
ජාතියයො…යප.… ඉති සාකාරං සඋද්යෙසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති; දිබ්යබනචක්ඛුනාවිසුද්යධනඅතික්කන්තමානුසයකන…යප.… 
යථාකම්මූපය  සත්යත පජානාති; ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරති. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහිධම්යමහිසමන්නා යතො
භික්ඛු ආහුයනයයයො යහොති…යප.… අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං
ය ොකස්සා’’ති.සත්තමං. 

8. දුතියආහුයනයයසුත්තං 

58. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු ආහුයනයයයො
යහොති…යප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්ස.කතයමහිඅට්ඨහි? 
ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුසී වායහොති …යප.…සමාොයසික්ඛති සික්ඛාපයෙසු; 
බහුස්සුයතො යහොති…යප.… දිට්ඨියා සුප්පටිවිද්ධා; ආරද්ධවීරියයො විහරති
ථාමවා ෙළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසය සු ධම්යමසු; 
ආරඤ්ඤියකොයහොති පන්තයසනාසයනො; අරතිරතිසයහොයහොති, උප්පන්නං
අරතිං අභිභුයය අභිභුයය විහරති; භයයභරවසයහො යහොති, උප්පන්නං
භයයභරවංඅභිභුයයඅභිභුයයවිහරති; චතුන්නංඣානානංආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී යහොති අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී; 
ආසවානං ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු ආහුයනයයයො…යප.…
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්සා’’ති. අට්ඨමං. 
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9. පඨමපුග්  සුත්තං 

59. ‘‘අට්ඨියම භික්ඛයව, පුග්  ා ආහුයනයයා පාහුයනයයා 
ෙක්ඛියණයයා අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං ය ොකස්ස? 
කතයම අට්ඨ? යසොතාපන්යනො, යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, 
සකො ාමී, සකො ාමිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අනා ාමී, 
අනා ාමිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අරහා, අරහත්තාය පටිපන්යනො.
ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ පුග්  ා ආහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්සා’’ති. 

‘‘චත්තායරො චපටිපන්නා, චත්තායරොචඵය  ඨිතා; 
එසසඞ්යඝොඋජුභූයතො, පඤ්ඤාසී සමාහියතො. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 
කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, සඞ්යඝදින්නංමහප්ඵ ’’න්ති. නවමං; 

10. දුතියපුග්  සුත්තං 

60. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, පුග්  ා ආහුයනයයා…යප.… අනුත්තරං
පුඤ්ඤක්යඛත්තං ය ොකස්ස. කතයම අට්ඨ? යසොතාපන්යනො, 
යසොතාපත්තිඵ සච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො…යප.… අරහා, අරහත්තාය 
පටිපන්යනො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ පුග්  ා ආහුයනයයා…යප.… 
අනුත්තරංපුඤ්ඤක්යඛත්තංය ොකස්සා’’ති. 

‘‘චත්තායරොචපටිපන්නා, චත්තායරොචඵය ඨිතා; 
එස සඞ්යඝොසමුක්කට්යඨො, සත්තානංඅට්ඨ පුග්  ා. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤයපක්ඛානපාණිනං; 
කයරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, එත්ථදින්නංමහප්ඵ ’’න්ති.ෙසමං; 

ය ොතමීවග්ය ොපඨයමො. 

තස්සුද්ොනං– 

ය ොතමීඔවාෙංසංඛිත්තං, දීඝජාණුචඋජ්ජයයො; 
භයාද්යවආහුයනයයාච, ද්යවචඅට්ඨපුග්  ාති. 

(7) 2. භූමිචාලවග්ය ො 

1. ඉච්ඡාසුත්තං 

61. [අ.නි.8.77] ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, පුග්  ාසන්යතොසංවිජ්ජමානා
ය ොකස්මිං.කතයමඅට්ඨ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපවිවිත්තස්සවිහරයතො
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡා උප්පජ්ජති ාභාය.යසොඋට්ඨහතිඝටතිවායමති
 ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො ඝටයතො වායමයතො  ාභාය  ායභොනුප්පජ්ජති.
යසො යතන අ ායභන යසොචති කි මති පරියෙවති, උරත්තාළිං කන්ෙති, 
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සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව – ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති 
 ාභාය, උට්ඨහති ඝටති වායමති ාභාය, නච  ාභී, යසොචී ච පරියෙවී ච, 
චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොඋට්ඨහතිඝටතිවායමති
 ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො ඝටයතො වායමයතො  ාභාය  ායභො උප්පජ්ජති.
යසොයතන ායභනමජ්ජතිපමජ්ජති පමාෙමාපජ්ජති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව
– ‘භික්ඛුඉච්යඡො විහරති ාභාය, උට්ඨහතිඝටතිවායමති ාභාය,  ාභීච
මදීචපමාදීච, චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහතිනඝටතින
වායමති  ාභාය.තස්සඅනුට්ඨහයතොඅඝටයතො අවායමයතො ාභාය ායභො 
නුප්පජ්ජති.යසොයතනඅ ායභනයසොචති, කි මති, පරියෙවති, උරත්තාළිං
කන්ෙති, සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව – ‘භික්ඛු ඉච්යඡො
විහරති ාභාය, න උට්ඨහතිනඝටතිනවායමති ාභාය, නච ාභී, යසොචී
චපරියෙවීච, චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය
 ායභොඋප්පජ්ජති. යසො යතන ායභන මජ්ජති, පමජ්ජති, පමාෙමාපජ්ජති.
අයං වුච්චති, භික්ඛයව – ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති  ාභාය, න උට්ඨහති න
ඝටතිනවායමති ාභාය,  ාභීචමදීච, පමාදීච, චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොඋට්ඨහතිඝටතිවායමති
 ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො ඝටයතො වායමයතො  ාභාය  ායභොනුප්පජ්ජති.
යසො යතන අ ායභනනයසොචතිනකි මතිනපරියෙවති, නඋරත්තාළිං
කන්ෙති, නසම්යමොහංආපජ්ජති. අයංවුච්චති, භික්ඛයව – ‘භික්ඛුඉච්යඡො
විහරති ාභාය, උට්ඨහතිඝටතිවායමති  ාභාය, න ච ාභී, නචයසොචීනච
පරියෙවී, අච්චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොඋට්ඨහතිඝටතිවායමති
 ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො ඝටයතො වායමයතො  ාභාය  ායභො උප්පජ්ජති.
යසොයතන  ායභනනමජ්ජති, නපමජ්ජති, නපමාෙමාපජ්ජති.අයංවුච්චති, 
භික්ඛයව–‘භික්ඛු ඉච්යඡොවිහරති ාභාය, උට්ඨහතිඝටතිවායමති ාභාය, 
 ාභීච, නචමදීනචපමාදී, අච්චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය
 ායභො නුප්පජ්ජති. යසො යතන අ ායභන න යසොචති, න කි මති, න
පරියෙවති, න උරත්තාළිං කන්ෙති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව – ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති  ාභාය, න උට්ඨහති, න ඝටති, න
වායමති  ාභාය, න ච  ාභී, න ච යසොචී න ච පරියෙවී, අච්චුයතො ච 
සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො අඝටයතො අවායමයතො  ාභාය
 ායභො උප්පජ්ජති. යසො යතන  ායභන න මජ්ජති, න පමජ්ජති, න
පමාෙමාපජ්ජති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව–‘භික්ඛුඉච්යඡො විහරති ාභාය, න
උට්ඨහති, න ඝටති, න වායමති  ාභාය,  ාභී ච, න ච මදී න ච පමාදී, 
අච්චුයතො ච සද්ධම්මා ’. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ පුග්  ා සන්යතො
සංවිජ්ජමානාය ොකස්මි’’න්ති.පඨමං. 

2. අ ංසුත්තං 

62. ‘‘ඡහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො
අ ංපයරසං.කතයමහිඡහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛිප්පනිසන්තිචයහොති
කුසය සුධම්යමසු; සුතානඤ්චධම්මානංධාරණජාතියකො [ධාරකජාතියකො
(සී.සයා.පී.) අ.නි.8.78] යහොති; ධාතානඤ්ච [ධතානඤ්ච (සී.සයා. පී.)] 
ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා [අත්ථූපවරික්ඛී (සී. සයා. පී.)] යහොති; 
අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; 
ක යාණවායචො ච යහොති ක යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයන  ළාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; 
සන්ෙස්සයකො ච යහොති සමාෙපයකො [සමාොපයකො (?)] සමුත්යතජයකො 
සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ඡහි ධම්යමහි
සමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනොඅ ංපයරසං. 

‘‘පඤ්චහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො 
අ ං පයරසං. කතයමහි පඤ්චහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු න යහව යඛො
ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං
ධාරණජාතියකො යහොති; ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; 
අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; 
ක යාණවායචොචයහොති…යප.…අත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා; සන්ෙස්සයකොච
යහොති සමාෙපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි
යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චහිධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනොඅ ං
පයරසං. 
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‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛුඅ ංඅත්තයනොනා ං
පයරසං. කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති
කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය 
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; යනො ච
ක යාණවායචො යහොති ක යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨායඅයන  ළායඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; යනොච
සන්ෙස්සයකො යහොති සමාෙපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො
සබ්රහ්මචාරීනං.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛු
අ ංඅත්තයනොනා ංපයරසං. 

‘‘චතූහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසංනා ං 
අත්තයනො.කතයමහි චතූහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති
කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; යනො ච
ධාතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; න ච අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; ක යාණවායචොචයහොති
ක යාණවාක්කරයණො…යප.… අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; සන්ෙස්සයකො ච
යහොති…යප.… සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, චතූහි ධම්යමහි 
සමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංපයරසං, නා ංඅත්තයනො. 

‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනොනා ං 
පයරසං.කතයමහිතීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුනයහවයඛොඛිප්පනිසන්තිච
යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; යනො ච
ක යාණවායචො යහොති ක යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨායඅයන  ළාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; යනොච
සන්ෙස්සයකො යහොති සමාෙපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො 
සබ්රහ්මචාරීනං.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අ ං අත්තයනො, නා ංපයරසං. 

‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං 
අත්තයනො.කතයමහිතීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුනයහවයඛොඛිප්පනිසන්ති
චයහොති කුසය සුධම්යමසු; සුතානඤ්චධම්මානංධාරණජාතියකොයහොති; 
යනොචධාතානංධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතායහොති; යනොචඅත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; ක යාණවායචො ච
යහොති…යප.… අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; සන්ෙස්සයකො ච යහොති
සමාෙපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි යඛො, 
භික්ඛයව, තීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං
අත්තයනො. 
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‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො, 
නා ං පයරසං. කතයමහි ද්වීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු න යහව යඛො
ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති කුසය සු ධම්යමසු; යනො ච සුතානං ධම්මානං
ධාරණජාතියකො යහොති; ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; 
අත්ථමඤ්ඤායධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොචයහොති; යනොච
ක යාණවායචො යහොති…යප.… අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; යනො ච
සන්ෙස්සයකොයහොති…යප.…සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, ද්වීහි
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනො, නා ං පයරසං. 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංපයරසං, නා ං
අත්තයනො. කතයමහි ද්වීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු න යහව යඛො
ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති කුසය සු ධම්යමසු; යනො ච සුතානං ධම්මානං
ධාරණජාතියකොයහොති; යනොචධාතානං ධම්මානංඅත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; 
යනො ච අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; 
ක යාණවායචො ච යහොති ක යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය
සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය අයන  ළාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; 
සන්ෙස්සයකො ච යහොති සමාෙපයකො සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො
සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අ ං පයරසං, නා ංඅත්තයනො’’ති.දුතියං. 

3. සංඛිත්තසුත්තං 

63. අථයඛොඅඤ්ඤතයරොභික්ඛුයයනභ වායතනුපසඞ්කමි…යප.… 
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයසොභික්ඛුභ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘සාධුයම, 
භන්යත, භ වා සංඛිත්යතනධම්මංයෙයසතු, යමහංභ වයතොධම්මංසුත්වා
එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහයරයය’’න්ති.
‘‘එවයමවං පනියධකච්යච යමොඝපුරිසා මමඤ්යඤව අජ්යඣසන්ති. ධම්යම
ච භාසියත මමඤ්යඤව අනුබන්ධිතබ්බං මඤ්ඤන්තී’’ති. ‘‘යෙයසතු යම, 
භන්යත, භ වාසංඛිත්යතනධම්මං, යෙයසතුසු යතොසංඛිත්යතනධම්මං.
අප්යපව නාමාහං භ වයතො භාසිතස්ස අත්ථං ආජායනයයං, අප්යපව
නාමාහංභ වයතොභාසිතස්සොයායෙො අස්ස’’න්ති. ‘‘තස්මාතිහ යත, භික්ඛු
එවංසික්ඛිතබ්බං– ‘අජ්ඣත්තංයමචිත්තංඨිතංභවිස්සතිසුසණ්ඨිතං, නච
උප්පන්නා පාපකා අකුස ා ධම්මා චිත්තං පරියාොයඨස්සන්තී’ති. එවඤ්හි
යත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බං’’. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අජ්ඣත්තංචිත්තංඨිතංයහොතිසුසණ්ඨිතං, න
ච උප්පන්නා පාපකා අකුස ා ධම්මා චිත්තං පරියාොය තිට්ඨන්ති, තයතො
යත, භික්ඛු, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘යමත්තා යම යචයතොවිමුත්ති භාවිතා
භවිස්සතිබහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතා සුසමාරද්ධා’ති.
එවඤ්හියත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බං. 
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‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිබහුලීකයතො, 
තයතො ත්වං, භික්ඛු, ඉමං සමාධිං සවිතක්කම්පි සවිචාරං 
[සවිතක්කසවිචාරම්පි (ක.)] භායවයයාසි, අවිතක්කම්පි විචාරමත්තං 
[අවිතක්කවිචාරමත්තම්පි (ක.) විසුද්ධි. 1.271 පස්සිතබ්බං] භායවයයාසි, 
අවිතක්කම්පිඅවිචාරං [අවිතක්කඅවිචාරම්පි(ක.)] භායවයයාසි, සප්පීතිකම්පි 
භායවයයාසි, නිප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, සාතසහ තම්පි භායවයයාසි, 
උයපක්ඛාසහ තම්පිභායවයයාසි. 

‘‘යයතොයඛො, යතභික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිසුභාවියතො, 
තයතො යත, භික්ඛු, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කරුණා යම යචයතොවිමුත්ති…
මුදිතායම යචයතොවිමුත්ති…උයපක්ඛායමයචයතොවිමුත්තිභාවිතාභවිස්සති 
බහුලීකතායානීකතාවත්ථුකතාඅනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමාරද්ධා’ති. එවඤ්හි
යත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිසුභාවියතො, 
තයතො ත්වං, භික්ඛු, ඉමං සමාධිං සවිතක්කසවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
අවිතක්කවිචාරමත්තම්පි භායවයයාසි, අවිතක්කඅවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
සප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, නිප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, සාතසහ තම්පි 
භායවයයාසි, උයපක්ඛාසහ තම්පිභායවයයාසි. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිසුභාවියතො, 
තයතො යත, භික්ඛු, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘කායය කායානුපස්සී විහරිස්සාමි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය ය ොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්ස’න්ති.
එවඤ්හියත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිබහුලීකයතො, 
තයතො ත්වං, භික්ඛු, ඉමං සමාධිං සවිතක්කසවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
අවිතක්කවිචාරමත්තම්පි භායවයයාසි, අවිතක්කඅවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
සප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, නිප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, සාතසහ තම්පි
භායවයයාසි, උයපක්ඛාසහ තම්පිභායවයයාසි. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිසුභාවියතො, 
තයතො යත, භික්ඛු, එවංසික්ඛිතබ්බං–‘යවෙනාසුයවෙනානුපස්සී විහරිස්සාමි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය ය ොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්ස’න්ති; 
චිත්යත චිත්තානුපස්සී විහරිස්සාමි ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය
ය ොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්ස’න්ති; ධම්යමසු ධම්මානුපස්සී විහරිස්සාමි
ආතාපී සම්පජායනො සතිමා, වියනයය ය ොයක අභිජ්ඣායෙොමනස්ස’න්ති.
එවඤ්හියත, භික්ඛු, සික්ඛිතබ්බං. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිබහුලීකයතො, 
තයතො ත්වං, භික්ඛු, ඉමං සමාධිං සවිතක්කසවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
අවිතක්කවිචාරමත්තම්පි භායවයයාසි, අවිතක්කඅවිචාරම්පි භායවයයාසි, 
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සප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, නිප්පීතිකම්පි භායවයයාසි, සාතසහ තම්පි 
භායවයයාසි, උයපක්ඛාසහ තම්පිභායවයයාසි. 

‘‘යයතොයඛොයත, භික්ඛු, අයංසමාධිඑවංභාවියතොයහොතිසුභාවියතො, 
තයතො ත්වං, භික්ඛු, යයනයයයනව ග්ඝසිඵාසුංයයව ග්ඝසි, යත්ථයත්ථ
ඨස්සසි ඵාසුංයයව ඨස්සසි, යත්ථ යත්ථනිසීදිස්සසි ඵාසුංයයවනිසීදිස්සසි, 
යත්ථයත්ථයසයයං කප්යපස්සසි ඵාසුංයයවයසයයංකප්යපස්සසී’’ති. 

අථ යඛොයසොභික්ඛුභ වතා ඉමිනාඔවායෙනඔවදියතො උට්ඨායාසනා
භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණංකත්වා පක්කාමි. අථ යඛො යසො භික්ඛු 
එයකො වූපකට්යඨො අප්පමත්යතො ආතාපී පහිතත්යතො විහරන්යතො
නචිරස්යසව – යස්සත්ථාය කු පුත්තා සම්මයෙව අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ්බජන්ති, තෙනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිට්යඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහාසි.‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතංබ්රහ්මචරියං, 
කතංකරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’තිඅබ්භඤ්ඤාසි.අඤ්ඤතයරොචපන
යසොභික්ඛුඅරහතංඅයහොසීති. තතියං. 

4.  යාසීසසුත්තං 

64. එකංසමයංභ වා යායංවිහරති යාසීයස.තත්රයඛොභ වා භික්ඛූ
ආමන්යතසි…යප.… ‘‘පුබ්බාහං, භික්ඛයව, සම්යබොධා අනභිසම්බුද්යධො 
යබොධිසත්යතොවසමායනොඔභාසඤ්යඤවයඛොසඤ්ජානාමි, යනොචරූපානි
පස්සාමි’’. 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතෙයහොසි – ‘සයච යඛොඅහංඔභාසඤ්යචව
සඤ්ජායනයයං රූපානි ච පස්යසයයං; එවං යම ඉෙං ඤාණෙස්සනං 
පරිසුද්ධතරංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, භික්ඛයව, අපයරන සමයයන අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතො විහරන්යතොඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි, රූපානිචපස්සාමි; යනො
චයඛොතාහියෙවතාහිසද්ධිං සන්තිට්ඨාමිස් පාමිසාකච්ඡංසමාපජ්ජාමි. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතෙයහොසි – ‘සයචයඛොඅහංඔභාසඤ්යචව 
සඤ්ජායනයයං, රූපානි ච පස්යසයයං, තාහි ච යෙවතාහි සද්ධිං
සන්තිට්යඨයයං ස් යපයයං සාකච්ඡං සමාපජ්යජයයං; එවං යම ඉෙං
ඤාණෙස්සනං පරිසුද්ධතරංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, භික්ඛයව, අපයරන සමයයන අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතො විහරන්යතොඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි, රූපානිචපස්සාමි, තාහි
ච යෙවතාහි සද්ධිං සන්තිට්ඨාමි ස් පාමි සාකච්ඡං සමාපජ්ජාමි; යනො ච
යඛො තා යෙවතා ජානාමි – ඉමා යෙවතා අමුකම්හා වා අමුකම්හා වා
යෙවනිකායාති. 
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පටුන 

‘‘තස්ස මය්හං, භික්ඛයව, එතෙයහොසි – ‘සයචයඛොඅහංඔභාසඤ්යචව
සඤ්ජායනයයං, රූපානි ච පස්යසයයං, තාහි ච යෙවතාහි සද්ධිං
සන්තිට්යඨයයං ස් යපයයං සාකච්ඡං සමාපජ්යජයයං, තා ච යෙවතා
ජායනයයං–ඉමායෙවතාඅමුකම්හාවාඅමුකම්හාවායෙවනිකායා’ති; එවං
යමඉෙං ඤාණෙස්සනංපරිසුද්ධතරංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, භික්ඛයව, අපයරන සමයයන අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතො විහරන්යතොඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි, රූපානිචපස්සාමි, තාහි
ච යෙවතාහි සද්ධිං සන්තිට්ඨාමි ස් පාමි සාකච්ඡං සමාපජ්ජාමි, තා ච
යෙවතාජානාමි–‘ඉමායෙවතා අමුකම්හාවාඅමුකම්හාවායෙවනිකායා’ති; 
යනොචයඛොතායෙවතාජානාමි–‘ඉමායෙවතා ඉමස්සකම්මස්සවිපායකන
ඉයතො චුතා තත්ථ උපපන්නා’ති…යප.… තා ච යෙවතා ජානාමි – ‘ඉමා
යෙවතාඉමස්සකම්මස්සවිපායකනඉයතොචුතාතත්ථඋපපන්නා’ති; යනොච
යඛො තා යෙවතා ජානාමි – ‘ඉමා යෙවතා ඉමස්ස කම්මස්ස විපායකන
එවමාහාරා එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදිනියයො’ති …යප.… තා ච යෙවතා
ජානාමි – ‘ඉමා යෙවතා ඉමස්ස කම්මස්ස විපායකන එවමාහාරා
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදිනියයො’ති; යනො චයඛොතායෙවතාජානාමි–‘ඉමා
යෙවතා එවංදීඝායුකා එවංචිරට්ඨිතිකා’ති…යප.… තා ච යෙවතා ජානාමි –
‘ඉමා යෙවතා එවංදීඝායුකා එවංචිරට්ඨිතිකා’ති; යනො ච යඛො තා යෙවතා
ජානාමි යදි වා යම ඉමාහි යෙවතාහි සද්ධිං සන්නිවුත්ථපුබ්බං යදි වා න
සන්නිවුත්ථපුබ්බන්ති. 

‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතෙයහොසි – ‘සයචයඛොඅහංඔභාසඤ්යචව 
සඤ්ජායනයයං, රූපානි ච පස්යසයයං, තාහි ච යෙවතාහි සද්ධිං
සන්තිට්යඨයයං ස් යපයයං සාකච්ඡං සමාපජ්යජයයං, තා ච යෙවතා
ජායනයයං– ‘ඉමායෙවතාඅමුකම්හාවාඅමුකම්හාවායෙවනිකායා’ති, තාච
යෙවතාජායනයයං–‘ඉමා යෙවතාඉමස්සකම්මස්සවිපායකනඉයතොචුතා
තත්ථ උපපන්නා’ති, තා ච යෙවතා ජායනයයං – ‘ඉමා යෙවතා එවමාහාරා
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදිනියයො’ති, තාචයෙවතාජායනයයං– ‘ඉමායෙවතා
එවංදීඝායුකාඑවංචිරට්ඨිතිකා’ති, තාචයෙවතාජායනයයංයදිවායමඉමාහි 
යෙවතාහිසද්ධිංසන්නිවුත්ථපුබ්බංයදිවානසන්නිවුත්ථපුබ්බන්ති; එවංයම
ඉෙං ඤාණෙස්සනංපරිසුද්ධතරංඅස්සා’’’ති. 

‘‘යසො යඛො අහං, භික්ඛයව, අපයරන සමයයන අප්පමත්යතො ආතාපී
පහිතත්යතොවිහරන්යතොඔභාසඤ්යචවසඤ්ජානාමි, රූපානිචපස්සාමි, තාහි
ච යෙවතාහි සද්ධිං සන්තිට්ඨාමි ස් පාමි සාකච්ඡං සමාපජ්ජාමි, තා ච
යෙවතා ජානාමි–‘ඉමායෙවතාඅමුකම්හාවාඅමුකම්හාවායෙවනිකායා’ති, 
තා ච යෙවතා ජානාමි – ‘ඉමා යෙවතා ඉමස්ස කම්මස්ස විපායකන ඉයතො
චුතාතත්ථඋපපන්නා’ති, තාචයෙවතා ජානාමි–‘ඉමායෙවතාඑවමාහාරා
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදිනියයො’ති, තා ච යෙවතා ජානාමි – ‘ඉමා යෙවතා
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එවංදීඝායුකා එවංචිරට්ඨිතිකා’ති, තාචයෙවතාජානාමියදිවායමයෙවතාහි
සද්ධිං සන්නිවුත්ථපුබ්බංයදිවානසන්නිවුත්ථපුබ්බන්ති. 

‘‘යාවකීවඤ්චයම, භික්ඛයව, එවංඅට්ඨපරිවට්ටංඅධියෙවඤාණෙස්සනං 
න සුවිසුද්ධං අයහොසි, යනව තාවාහං, භික්ඛයව, ‘සයෙවයක ය ොයක
සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයෙවමනුස්සාය
අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුද්යධො’ති [අභිසම්බුද්යධො(සී.සයා.පී.)] 
පච්චඤ්ඤාසිං. යයතො ච යඛො යම, භික්ඛයව, එවං අට්ඨපරිවට්ටං 
අධියෙවඤාණෙස්සනං සුවිසුද්ධං අයහොසි, අථාහං, භික්ඛයව, ‘සයෙවයක 
ය ොයකසමාරයකසබ්රහ්මයකසස්සමණබ්රාහ්මණියාපජායසයෙවමනුස්සාය 
අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුද්යධො’තිපච්චඤ්ඤාසිං; ඤාණඤ්චපන
යම ෙස්සනං උෙපාදි; අකුප්පා යම යචයතොවිමුත්ති [විමුත්ති (ක. සී. ක.)]; 
අයමන්තිමාජාතිනත්ථිොනිපුනබ්භයවො’’ති.චතුත්ථං. 

5. අභිභායතනසුත්තං 

65. [දී. නි. 3.338, 358; අ. නි. 10.29] ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, 
අභිභායතනානි. කතමානි අට්ඨ? අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා
රූපානි පස්සති පරිත්තානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉෙංපඨමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි 
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී
යහොති.ඉෙං දුතියංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී
යහොති.ඉෙංතතියං අභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී 
යහොති.ඉෙංචතුත්ථංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති නී ානි 
නී වණ්ණානි නී නිෙස්සනානි නී නිභාසානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉෙංපඤ්චමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති පීතානි 
පීතවණ්ණානි පීතනිෙස්සනානි පීතනිභාසානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤීයහොති.ඉෙංඡට්ඨංඅභිභායතනං. 
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‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීඑයකොබහිද්ධාරූපානිපස්සතිය ොහිතකානි
ය ොහිතකවණ්ණානි ය ොහිතකනිෙස්සනානි ය ොහිතකනිභාසානි. ‘තානි
අභිභුයයජානාමිපස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී යහොති.ඉෙංසත්තමංඅභිභායතනං. 

‘‘අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී එයකො බහිද්ධා රූපානි පස්සති ඔොතානි 
ඔොතවණ්ණානිඔොතනිෙස්සනානිඔොතනිභාසානි. ‘තානි අභිභුයය ජානාමි
පස්සාමී’ති, එවංසඤ්ඤී යහොති. ඉෙං අට්ඨමං අභිභායතනං. ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨ අභිභායතනානී’’ති.පඤ්චමං. 

6. වියමොක්ඛසුත්තං 

66. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, වියමොක්ඛා. කතයම අට්ඨ? රූපී රූපානි
පස්සති.අයංපඨයමොවියමොක්යඛො. 

‘‘අජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤී, බහිද්ධා [අරූපසඤ්ඤී එයකොබහිද්ධා (සයා.
පී. ක.) දී. නි. 2.129; දී. නි. 3.338, 358; අ. නි. 8.119; ම. නි. 2.248
පස්සිතබ්බං] රූපානිපස්සති.අයංදුතියයොවියමොක්යඛො. 

‘‘සුභන්යතවඅධිමුත්යතොයහොති.අයංතතියයොවියමොක්යඛො. 

‘‘සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා
නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො ආකායසො’ති
ආකාසානඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංචතුත්යථො වියමොක්යඛො. 

‘‘සබ්බයසො ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං
විඤ්ඤාණ’න්ති විඤ්ඤාණඤ්චායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංපඤ්චයමො
වියමොක්යඛො. 

‘‘සබ්බයසො විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංඋපසම්පජ්ජවිහරති.අයංඡට්යඨොවියමොක්යඛො. 

‘‘සබ්බයසො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං සත්තයමො
වියමොක්යඛො. 

‘‘සබ්බයසො යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම 
සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං උපසම්පජ්ජ විහරති. අයං අට්ඨයමො වියමොක්යඛො.
ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨවියමොක්ඛා’’ති.ඡට්ඨං. 

7. අනරියයවොහාරසුත්තං 

67. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, අනරියයවොහාරා. කතයම අට්ඨ? අදිට්යඨ
දිට්ඨවාදිතා, අසුයත සුතවාදිතා, අමුයත මුතවාදිතා, අවිඤ්ඤායත 
විඤ්ඤාතවාදිතා, දිට්යඨඅදිට්ඨවාදිතා, සුයතඅසුතවාදිතා, මුයතඅමුතවාදිතා, 
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විඤ්ඤායත අවිඤ්ඤාතවාදිතා. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ
අනරියයවොහාරා’’ති.සත්තමං. 

8. අරියයවොහාරසුත්තං 

68. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, අරියයවොහාරා. කතයම අට්ඨ? අදිට්යඨ 
අදිට්ඨවාදිතා, අසුයත අසුතවාදිතා, අමුයත අමුතවාදිතා, අවිඤ්ඤායත
අවිඤ්ඤාතවාදිතා, දිට්යඨ දිට්ඨවාදිතා, සුයත සුතවාදිතා, මුයත මුතවාදිතා, 
විඤ්ඤායතවිඤ්ඤාතවාදිතා. ඉයමයඛො, භික්ඛයව, අට්ඨඅරියයවොහාරා’’ති.
අට්ඨමං. 

9. පරිසාසුත්තං 

69. ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛයව, පරිසා. කතමා අට්ඨ? ඛත්තියපරිසා, 
බ්රාහ්මණපරිසා,  හපතිපරිසා, සමණපරිසා, චාතුමහාරාජිකපරිසා, 
තාවතිංසපරිසා, මාරපරිසා, බ්රහ්මපරිසා. අභිජානාමියඛොපනාහං, භික්ඛයව, 
අයනකසතං ඛත්තියපරිසං උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා
සන්නිසින්නපුබ්බඤ්යචව ස් පිතපුබ්බඤ්ච සාකච්ඡා ච සමාපන්නපුබ්බා.
තත්ථ යාදිසයකො යතසං වණ්යණො යහොති තාදිසයකො මය්හං වණ්යණො
යහොති, යාදිසයකො යතසං සයරො යහොති තාදිසයකො මය්හං සයරො යහොති. 
ධම්මියා ච කථාය සන්ෙස්යසමි සමාෙයපමි සමුත්යතයජමි සම්පහංයසමි. 
භාසමානඤ්ච මං න ජානන්ති – ‘යකො නු යඛො අයං භාසති යෙයවො වා 
මනුස්යසො වා’ති. ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසත්වා සමාෙයපත්වා
සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා අන්තරධායාමි. අන්තරහිතඤ්ච මං න
ජානන්ති–‘යකොනුයඛොඅයං අන්තරහියතොයෙයවොවාමනුස්යසොවා’’’ති. 

‘‘අභිජානාමි යඛො පනාහං, භික්ඛයව, අයනකසතං 
බ්රාහ්මණපරිසං…යප.…  හපතිපරිසං… සමණපරිසං…
චාතුමහාරාජිකපරිසං… තාවතිංසපරිසං… මාරපරිසං… බ්රහ්මපරිසං
උපසඞ්කමිතා. තත්රපි මයා සන්නිසින්නපුබ්බඤ්යචව ස් පිතපුබ්බඤ්ච
සාකච්ඡා ච සමාපන්නපුබ්බා. තත්ථ යාදිසයකො යතසං වණ්යණො යහොති 
තාදිසයකො මය්හං වණ්යණො යහොති, යාදිසයකො යතසං සයරො යහොති
තාදිසයකොමය්හංසයරොයහොති. ධම්මියාචකථායසන්ෙස්යසමිසමාෙයපමි
සමුත්යතයජමිසම්පහංයසමි.භාසමානඤ්චමංන ජානන්ති–‘යකොනුයඛො
අයං භාසති යෙයවො වා මනුස්යසො වා’ති. ධම්මියා කථාය සන්ෙස්යසත්වා
සමාෙයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා අන්තරධායාමි. 
අන්තරහිතඤ්චමංනජානන්ති–‘යකොනු යඛොඅයංඅන්තරහියතොයෙයවො 
වාමනුස්යසොවා’ති.ඉමායඛො, භික්ඛයව, අට්ඨපරිසා’’ති.නවමං. 

10. භූමිචා සුත්තං 

70. එකංසමයංභ වායවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසා ායං.
අථ යඛො භ වා පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාොය යවසාලිං
පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
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පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොආයස්මන්තං ආනන්ෙංආමන්යතසි– ‘‘ ණ්හාහි, 
ආනන්ෙ, නිසීෙනං. යයන චාපා ං යචතියං [පාවා යචතියං (සයා.), 
චාපා යචතියං (පී. ක.)] යතනුපසඞ්කමිස්සාම දිවාවිහාරායා’’ති. ‘‘එවං, 
භන්යත’’තියඛොආයස්මාආනන්යෙොභ වයතො පටිස්සුත්වානිසීෙනංආොය
භ වන්තංපිට්ඨියතොපිට්ඨියතොඅනුබන්ධි. 

අථ යඛොභ වායයනචාපා ංයචතියංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්ෙං 
ආමන්යතසි – ‘‘රමණීයා, ආනන්ෙ, යවසාලී, රමණීයං උයෙනං යචතියං, 
රමණීයං ය ොතමකං යචතියං, රමණීයං සත්තම්බං යචතියං, රමණීයං
බහුපුත්තකං යචතියං; රමණීයං සාරන්ෙෙං යචතියං, රමණීයං චාපා ං
යචතියං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තායරො ඉද්ධිපාො භාවිතා බහුලීකතා
යානීකතාවත්ථුකතා අනුට්ඨිතාපරිචිතාසුසමාරද්ධා, ආකඞ්ඛමායනොයසො, 
ආනන්ෙ, කප්පංවාතිට්යඨයය කප්පාවයසසංවා.තථා තස්සයඛො, ආනන්ෙ, 
චත්තායරො ඉද්ධිපාො භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා
පරිචිතා සුසමාරද්ධා. ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථා යතො කප්පං වා
තිට්යඨයයකප්පාවයසසංවා’’ති. එවම්පියඛොආයස්මාආනන්යෙොභ වතා 
ඔළාරියකනිමිත්යතකයිරමායනඔළාරියක ඔභායසකයිරමායනනාසක්ඛි 
පටිවිජ්ඣිතුං; නභ වන්තංයාචි–‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, භ වාකප්පං, තිට්ඨතු
සු යතො කප්පං බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය
හිතායසුඛාය යෙවමනුස්සාන’’න්ති, යථාතංමායරනපරියුට්ඨිතචිත්යතො. 

දුතියම්පි යඛො භ වා…යප.… තතියම්පි යඛො භ වා ආයස්මන්තං
ආනන්ෙං ආමන්යතසි – ‘‘රමණීයා, ආනන්ෙ, යවසාලී, රමණීයං උයෙනං
යචතියං, රමණීයං ය ොතමකං යචතියං, රමණීයං සත්තම්බං යචතියං, 
රමණීයං බහුපුත්තකං යචතියං, රමණීයං සාරන්ෙෙං යචතියං, රමණීයං
චාපා ං යචතියං. යස්ස කස්සචි, ආනන්ෙ, චත්තායරො ඉද්ධිපාො භාවිතා
බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, 
ආකඞ්ඛමායනො යසො, ආනන්ෙ, කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං වා.
තථා තස්ස යඛො, ආනන්ෙ, චත්තායරො ඉද්ධිපාො භාවිතා…යප.…
ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ෙ, තථා යතො කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං
වා’’ති. එවම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වතා ඔළාරියක නිමිත්යත
කයිරමායන ඔළාරියක ඔභායස කයිරමායන නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣිතුං; න
භ වන්තංයාචි–‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, භ වාකප්පං, තිට්ඨතුසු යතොකප්පං
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යෙවමනුස්සාන’’න්ති, යථාතංමායරනපරියුට්ඨිතචිත්යතො. 

අථ යඛොභ වාආයස්මන්තංආනන්ෙංආමන්යතසි– ‘‘ ච්ඡත්වං [ ච්ඡ
යඛොත්වං(සං.නි.5.822) උො.51 පස්සිතබ්බං], ආනන්ෙ, යස්සොනිකා ං
මඤ්ඤසී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො භ වයතො
පටිස්සුත්වා උට්ඨායාසනා භ වන්තං අභිවායෙත්වා පෙක්ඛිණං කත්වා
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පටුන 

භ වයතොඅවිදූයරඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූය නිසීදි.අථයඛොමායරොපාපිමා 
අචිරපක්කන්යතආයස්මන්යතආනන්යෙභ වන්තං එතෙයවොච– 

‘‘පරිනිබ්බාතු ොනි, භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතු සු යතො. 
පරිනිබ්බානකාය ොොනි, භන්යත, භ වයතො.භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත, 
භ වතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමියාවයමභික්ඛූන 
සාවකාභවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතාවිසාරොපත්තයයො ක්යඛමා [ඉෙං පෙං
දී. නි. 2.168 ච සං. නි. 5.822 ච න දිස්සති] බහුස්සුතා ධම්මධරා 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං
ආචරියකං උග් යහත්වාආචික්ඛිස්සන්ති යෙයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති
පට්ඨයපස්සන්ති විවරිස්සන්තිවිභජිස්සන්තිඋත්තානීකරිස්සන්තිඋප්පන්නං
පරප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යෙයසස්සන්තී’ති. එතරහි, භන්යත, භික්ඛූභ වයතොසාවකාවියත්තාවිනීතා
විසාරොපත්තයයො ක්යඛමා බහුස්සුතාධම්මධරාධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛන්ති යෙයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති පට්ඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති
උත්තානීකයරොන්ති උප්පන්නං පරප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වාසප්පාටිහාරියංධම්මංයෙයසන්ති. 

‘‘පරිනිබ්බාතු ොනි, භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතු සු යතො. 
පරිනිබ්බානකාය ොොනි, භන්යත, භ වයතො.භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත, 
භ වතාවාචා–‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමියාවයමභික්ඛුනියයො
න සාවිකා භවිස්සන්ති…යප.… යාව යම උපාසකා න සාවකා 
භවිස්සන්ති…යප.… යාව යම උපාසිකා න සාවිකා භවිස්සන්ති වියත්තා
විනීතා විසාරො පත්තයයො ක්යඛමා බහුස්සුතා ධම්මධරා 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං
ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති යෙයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති
පට්ඨයපස්සන්තිවිවරිස්සන්තිවිභජිස්සන්ති උත්තානීකරිස්සන්ති, උප්පන්නං
පරප්පවාෙං සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යෙයසස්සන්තී’ති. එතරහි, භන්යත, උපාසිකා භ වයතො සාවිකා වියත්තා
විනීතා විසාරො පත්තයයො ක්යඛමා බහුස්සුතා ධම්මධරා 
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො, සකං
ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛන්ති යෙයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති
පට්ඨයපන්තිවිවරන්ති විභජන්තිඋත්තානීකයරොන්ති, උප්පන්නංපරප්පවාෙං
සහධම්යමනසුනිග් හිතං නිග් යහත්වාසප්පාටිහාරියංධම්මංයෙයසන්ති. 

‘‘පරිනිබ්බාතු ොනි, භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතු සු යතො. 
පරිනිබ්බානකාය ොොනි, භන්යත, භ වයතො.භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත, 
භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ්බායිස්සාමි යාව යම ඉෙං
බ්රහ්මචරියං න ඉද්ධඤ්යචව භවිස්සති ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං 
පුථුභූතං, යාව යෙවමනුස්යසහිසුප්පකාසිත’න්ති.එතරහි, භන්යත, භ වයතො
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බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං බාහුජඤ්ඤං පුථුභූතං, යාව
යෙවමනුස්යසහිසුප්පකාසිතං. 

‘‘පරිනිබ්බාතු ොනි, භන්යත, භ වා, පරිනිබ්බාතු සු යතො. 
පරිනිබ්බානකාය ො ොනි, භන්යත, භ වයතො’’ති. ‘‘අප්යපොස්සුක්යකොත්වං, 
පාපිම, යහොහි. නචිරං තථා තස්ස පරිනිබ්බානං භවිස්සති. ඉයතො තිණ්ණං
මාසානංඅච්චයයනතථා යතො පරිනිබ්බායිස්සතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා චාපාය  යචතියය සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ්ඛාරං
ඔස්සජි. ඔස්සට්යඨ ච භ වතා ආයුසඞ්ඛායර මහාභූමිචාය ො අයහොසි
භිංසනයකො සය ොමහංයසො, යෙවදුන්දුභියයො ච ඵලිංසු. අථ යඛො භ වා
එතමත්ථංවිදිත්වාතායංයව ායංඉමං උොනංඋොයනසි– 

‘‘තු මතු ඤ්ච සම්භවං, භවසඞ්ඛාරමවස්සජි මුනි; 
අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, අභින්දිකවචමිවත්තසම්භව’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො ආනන්ෙස්ස එතෙයහොසි – ‘‘මහා වතායං
භූමිචාය ො; සුමහා වතායං භූමිචාය ො භිංසනයකො සය ොමහංයසො, 
යෙවදුන්දුභියයො ච ඵලිංසු. යකො නු යඛො යහතු, යකො පච්චයයො මහයතො
භූමිචා ස්සපාතුභාවායා’’ති? 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යෙො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛොආයස්මාආනන්යෙො භ වන්තංඑතෙයවොච–‘‘මහාවතායං, 
භන්යත, භූමිචාය ො; සුමහා වතායං, භන්යත, භූමිචාය ො භිංසනයකො
සය ොමහංයසො, යෙවදුන්දුභියයොචඵලිංසු.යකොනුයඛො, භන්යත, යහතු, යකො
පච්චයයොමහයතොභූමිචා ස්සපාතුභාවායා’’ති? 

‘‘අට්ඨියම, ආනන්ෙ, යහතූ, අට්ඨ පච්චයා මහයතො භූමිචා ස්ස 
පාතුභාවාය. කතයම අට්ඨ? අයං, ආනන්ෙ, මහාපථවී උෙයක පතිට්ඨිතා; 
උෙකංවායත පතිට්ඨිතං; වායතොආකාසට්යඨොයහොති.යසො, ආනන්ෙ, සමයයො
යං මහාවාතා වායන්ති; මහාවාතා වායන්තා උෙකං කම්යපන්ති; උෙකං 
කම්පිතංපථවිංකම්යපති. අයං, ආනන්ෙ, පඨයමොයහතු, පඨයමොපච්චයයො
මහයතොභූමිචා ස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතො යෙවතා වා මහිද්ධිකා මහානුභාවා. තස්ස පරිත්තා 
පථවීසඤ්ඤා භාවිතා යහොති, අප්පමාණා ආයපොසඤ්ඤා. යසො ඉමං පථවිං
කම්යපතිසඞ්කම්යපති සම්පකම්යපතිසම්පයවයධති.අයං, ආනන්ෙ, දුතියයො
යහතු, දුතියයොපච්චයයොමහයතො භූමිචා ස්සපාතුභාවාය. 
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‘‘පුනචපරං, ආනන්ෙ, යොයබොධිසත්යතොතුසිතාකායාචවිත්වාසයතො 
සම්පජායනො මාතුකුච්ඡිං ඔක්කමති, තොයං පථවී කම්පති සඞ්කම්පති
සම්පකම්පතිසම්පයවධති.අයං, ආනන්ෙ, තතියයොයහතු; තතියයොපච්චයයො
මහයතො භූමිචා ස්සපාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, යො යබොධිසත්යතො සයතො සම්පජායනො 
මාතුකුච්ඡිස්මා නික්ඛමති, තොයං පථවී කම්පති සඞ්කම්පති සම්පකම්පති 
සම්පයවධති.අයං, ආනන්ෙ, චතුත්යථොයහතු, චතුත්යථොපච්චයයොමහයතො
භූමිචා ස්ස පාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, යො තථා යතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣති, තොයංපථවීකම්පතිසඞ්කම්පතිසම්පකම්පතිසම්පයවධති.
අයං, ආනන්ෙ, පඤ්චයමො යහතු, පඤ්චයමො පච්චයයො මහයතො භූමිචා ස්ස
පාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, යො තථා යතො අනුත්තරං ධම්මචක්කං 
පවත්යතති, තොයං පථවී කම්පති සඞ්කම්පති සම්පකම්පති සම්පයවධති.
අයං, ආනන්ෙ, ඡට්යඨො යහතු, ඡට්යඨො පච්චයයො මහයතො භූමිචා ස්ස
පාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, යොතථා යතොසයතො සම්පජායනොආයුසඞ්ඛාරං
ඔස්සජ්ජති, තොයං පථවී කම්පති සඞ්කම්පති සම්පකම්පති සම්පයවධති.
අයං, ආනන්ෙ, සත්තයමො යහතු, සත්තයමො පච්චයයො මහයතො භූමිචා ස්ස 
පාතුභාවාය. 

‘‘පුන චපරං, ආනන්ෙ, යොතථා යතො අනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයා 
පරිනිබ්බායති, තොයං පථවී කම්පතිසඞ්කම්පතිසම්පකම්පතිසම්පයවධති.
අයං, ආනන්ෙ, අට්ඨයමො යහතු, අට්ඨයමො පච්චයයො මහයතො භූමිචා ස්ස
පාතුභාවාය. ඉයම යඛො, ආනන්ෙ, අට්ඨ යහතූ, අට්ඨ පච්චයා මහයතො
භූමිචා ස්සපාතුභාවායා’’ති.ෙසමං. 

භූමිචා වග්ය ොදුතියයො. 

තස්සුද්ොනං– 

ඉච්ඡා අ ඤ්චසංඛිත්තං,  යාඅභිභුනාසහ; 
වියමොක්යඛොද්යවචයවොහාරා, පරිසාභූමිචාය නාති. 

(8) 3.  මකවග්ය ො 

1. පඨමසද්ධාසුත්තං 

71. ‘‘සද්යධො ච [සද්යධො (සයා.)එත්යථව.අ.නි.9.4], භික්ඛයව, භික්ඛු
යහොති, යනොච [යනො(සයා.)එවමුපරිපි‘‘යනො’’ත්යවවදිස්සති] සී වා.එවං
යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං –
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‘කින්තාහංසද්යධොච අස්සංසී වාචා’ති.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සද්යධොචයහොතිසී වාච, එවංයසො යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධොච, භික්ඛයව, භික්ඛුයහොතිසී වාච, යනොචබහුස්සුයතො. එවං
යසො යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං –
‘කින්තාහං සද්යධො ච අස්සං, සී වා ච, බහුස්සුයතො චා’ති. යයතො ච යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති සී වා ච බහුස්සුයතො ච, එවං යසො
යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 

‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති සී වා ච බහුස්සුයතො ච, යනො ච
ධම්මකථියකො…යප.… ධම්මකථියකො ච, යනො ච පරිසාවචයරො…යප.…
පරිසාවචයරො ච, යනො ච විසාරයෙො පරිසාය ධම්මං යෙයසති…යප.…
විසාරයෙො ච පරිසාය ධම්මං යෙයසති, යනො ච චතුන්නං ඣානානං
ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී යහොති අකිච්ඡ ාභී
අකසිර ාභී…යප.… චතුන්නං ඣානානං ආභියචතසිකානං 
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානංනිකාම ාභීයහොතිඅකිච්ඡ ාභීඅකසිර ාභී, යනොච
ආසවානංඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යම
සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති; එවං යසො යතනඞ්ය න
අපරිපූයරොයහොති.යතනතංඅඞ් ංපරිපූයරතබ්බං – ‘කින්තාහංසද්යධොච
අස්සං, සී වාච, බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයෙො
ච පරිසාය ධම්මං යෙයසයයං, චතුන්නඤ්ච ඣානානං ආභියචතසිකානං
දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං නිකාම ාභී අස්සං අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, 
ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව
ධම්යමසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහයරයය’’’න්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, සී වා ච, 
බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයෙොචපරිසායධම්මං 
යෙයසති, චතුන්නඤ්චඣානානං ආභියචතසිකානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරානං
නිකාම ාභී යහොති අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, ආසවානඤ්ච ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති; එවං යසො යතනඞ්ය න පරිපූයරො යහොති.
ඉයමහි, යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු 
සමන්තපාසාදියකොචයහොතිසබ්බාකාරපරිපූයරොචා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියසද්ධාසුත්තං 

72. ‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති, යනො ච සී වා. එවං යසො 
යතනඞ්ය න අපරිපූයරො යහොති. යතන තං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං – 
‘කින්තාහංසද්යධොචඅස්සංසී වාචා’ති.යයතොචයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
සද්යධොච යහොතිසී වාච, එවංයසොයතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති. 
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‘‘සද්යධො ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යහොති සී වා ච, යනො ච 
බහුස්සුයතො…යප.… බහුස්සුයතො ච, යනො ච ධම්මකථියකො…යප.…
ධම්මකථියකො ච, යනො ච පරිසාවචයරො…යප.… පරිසාවචයරො ච, යනො ච
විසාරයෙො පරිසාය ධම්මං යෙයසති …යප.… විසාරයෙො ච පරිසාය ධම්මං
යෙයසති, යනොච යයයතසන්තාවියමොක්ඛාඅතික්කම්මරූයපආරුප්පායත
කායයනඵුසිත්වා විහරති…යප.… යය යතසන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම
රූයප ආරුප්පා යත කායයන ඵුසිත්වා විහරති, යනො ච ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨවධම්යමසයං අභිඤ්ඤා 
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරති; එවංයසොයතනඞ්ය නඅපරිපූයරොයහොති.
යතනතං අඞ් ං පරිපූයරතබ්බං – ‘කින්තාහං සද්යධො ච අස්සං, සී වා ච, 
බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයෙොචපරිසායධම්මං
යෙයසයයං, යය යත සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා යත
කායයනඵුසිත්වාවිහයරයයං, ආසවානඤ්චඛයාඅනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහයරයය’’’න්ති. 

‘‘යයතො ච යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, සී වා ච, 
බහුස්සුයතොච, ධම්මකථියකොච, පරිසාවචයරොච, විසාරයෙොචපරිසායධම්මං
යෙයසති. යය යත සන්තා වියමොක්ඛා අතික්කම්ම රූයප ආරුප්පා යත ච
කායයන ඵුසිත්වා විහරති, ආසවානඤ්ච ඛයා…යප.… සච්ඡිකත්වා
උපසම්පජ්ජවිහරති; එවංයසො යතනඞ්ය නපරිපූයරොයහොති.ඉයමහියඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු සමන්තපාසාදියකො ච
යහොතිසබ්බාකාරපරිපූයරොචා’’ති.දුතියං. 

3. පඨමමරණස්සතිසුත්තං 

73. එකංසමයංභ වානාතියක [නාදියක(සී. සයා.), නාටියක(පී.)අ.
නි. 6.19] විහරති ගිඤ්ජකාවසයථ. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භෙන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතෙයවොච – ‘‘මරණස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා බහුලීකතා මහප්ඵ ා යහොති
මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා. භායවථ යනො තුම්යහ, 
භික්ඛයව, මරණස්සති’’න්ති. 

එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහං යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි 
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
රත්තින්දිවං ජීයවයයං, භ වයතො සාසනං මනසි කයරයයං, බහු [බහුං (සී.
පී.)] වත යම කතං අස්සා’ති. එවං යඛො අහං, භන්යත, භායවමි
මරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි
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මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, එවංයහොති–‘අයහොවතාහංදිවසං
ජීයවයයං, භ වයතොසාසනංමනසි කයරයයං, බහුවතයමකතංඅස්සා’ති.
එවංයඛොඅහං, භන්යත, භායවමි මරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
උපඩ්ෙදිවසං ජීයවයයං, භ වයතො සාසනං මනසි කයරයයං, බහු වත යම
කතංඅස්සා’ති.එවංයඛොඅහං, භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි 
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං එකපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජාමි, භ වයතොසාසනං
මනසි කයරයයං, බහු වත යම කතං අස්සා’ති. එවං යඛො අහං, භන්යත, 
භායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං උපඩ්ෙපිණ්ඩපාතං භුඤ්ජාමි, භ වයතො
සාසනං මනසි කයරයයං, බහු වත යම කතං අස්සා’ති. එවං යඛො අහං, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං චත්තායරො පඤ්ච ආය ොයප සඞ්ඛාදිත්වා 
[සඞ්ඛරිත්වා (ක.)] අජ්යඣොහරාමි, භ වයතො සාසනංමනසිකයරයයං, බහු
වතයමකතං අස්සා’ති.එවංයඛොඅහං, භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමි මරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි 
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං එකං ආය ොපං සඞ්ඛාදිත්වා [සඞ්ඛරිත්වා
(ක.)] අජ්යඣොහරාමි, භ වයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවතයමකතං
අස්සා’ති.එවංයඛොඅහං, භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

අඤ්ඤතයරොපි යඛො භික්ඛු භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘අහම්පි යඛො, 
භන්යත, භායවමිමරණස්සති’’න්ති. ‘‘යථාකථංපනත්වං, භික්ඛු, භායවසි
මරණස්සති’’න්ති? ‘‘ඉධ මය්හං භන්යත, එවං යහොති – ‘අයහො වතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං අස්සසිත්වා වා පස්සසාමි, පස්සසිත්වා වා
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අස්සසාමි, භ වයතොසාසනංමනසිකයරයයං, බහුවතයමකතංඅස්සා’ති.
එවංයඛොඅහං, භන්යතභායවමිමරණස්සති’’න්ති. 

එවං වුත්යතභ වා යතභික්ඛූ එතෙයවොච – ‘‘ය්වායං [යයො චායං (ක.
සී.)], භික්ඛයව, භික්ඛු එවං මරණස්සතිං භායවති – ‘අයහො වතාහං
රත්තින්දිවංජීයවයයං, භ වයතොසාසනංමනසි කයරයයං, බහුවතයමකතං
අස්සා’ති.යයොචායං [යයොපායං (ක.)අ.නි. 6.19පස්සිතබ්බං], භික්ඛයව, 
භික්ඛුඑවංමරණස්සතිංභායවති–‘අයහොවතාහං දිවසංජීයවයයං, භ වයතො
සාසනංමනසිකයරයයං, බහුවතයමකතං අස්සා’ති; යයොචායං [යයොපායං
(ක.)අ.නි.6.19 පස්සිතබ්බං], භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංමරණස්සතිංභායවති–
‘අයහොවතාහං උපඩ්ෙදිවසංජීයවයයං, භ වයතොසාසනංමනසිකයරයයං, 
බහු වත යම කතං අස්සා’ති. යයො චායං [යයො පායං (ක.) අ. නි. 6.19
පස්සිතබ්බං], භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංමරණස්සතිංභායවති – ‘අයහොවතාහං
තෙන්තරං ජීයවයයංයෙන්තරං එකපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජාමි, භ වයතො සාසනං
මනසිකයරයයං, බහුවතයම කතංඅස්සා’ති; යයොචායං [යයොපායං(ක.)අ.
නි.6.19 පස්සිතබ්බං], භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංමරණස්සතිංභායවති–‘අයහො
වතාහං තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං උපඩ්ෙපිණ්ඩපාතං භුඤ්ජාමි, 
භ වයතොසාසනංමනසි කයරයයං, බහුවතයමකතංඅස්සා’ති.යයොචායං 
[යයො පායං (ක.) අ. නි. 6.19 පස්සිතබ්බං], භික්ඛයව, භික්ඛු එවං
මරණස්සතිං භායවති – ‘අයහො වතාහං තෙන්තරං ජීයවයයං යෙන්තරං
චත්තායරොපඤ්චආය ොයප සඞ්ඛාදිත්වාඅජ්යඣොහරාමි, භ වයතොසාසනං
මනසිකයරයයං, බහුවතයමකතංඅස්සා’ති– ඉයමවුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
‘භික්ඛූ පමත්තා විහරන්ති, ෙන්ධං මරණස්සතිං භායවන්ති ආසවානං
ඛයාය’’’. 

‘‘යයොචඛ්වායං [යයොචායං (සයා.), යයොචයඛොයං (ක.)], භික්ඛයව, 
භික්ඛු එවං මරණස්සතිං භායවති – ‘අයහො වතාහං තෙන්තරං ජීයවයයං
යෙන්තරං එකං ආය ොපං සඞ්ඛාදිත්වා අජ්යඣොහරාමි, භ වයතො සාසනං
මනසි කයරයයං, බහුවතයමකතංඅස්සා’ති.යයොචායං [යයොපායං (ක.)], 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවං මරණස්සතිං භායවති – ‘අයහො වතාහං තෙන්තරං 
ජීයවයයං යෙන්තරං අස්සසිත්වා වා පස්සසාමි, පස්සසිත්වා වා අස්සසාමි, 
භ වයතො සාසනං මනසි කයරයයං, බහු වත යම කතං අස්සා’ති – ඉයම
වුච්චන්ති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛූ අප්පමත්තා විහරන්ති, තික්ඛං මරණස්සතිං
භායවන්තිආසවානංඛයාය’’’. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවං සික්ඛිතබ්බං – ‘අප්පමත්තා විහරිස්සාම, 
තික්ඛං මරණස්සතිං භාවයිස්සාම ආසවානං ඛයායා’ති. එවඤ්හි යවො, 
භික්ඛයව, සික්ඛිතබ්බ’’න්ති.තතියං. 
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4. දුතියමරණස්සතිසුත්තං 

74. එකං සමයං භ වා නාතියක විහරති ගිඤ්ජකාවසයථ. තත්ර යඛො
භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි …යප.… මරණස්සති, භික්ඛයව, භාවිතා
බහුලීකතාමහප්ඵ ායහොති මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා. 

‘‘කථං භාවිතා ච, භික්ඛයව, මරණස්සති කථං බහුලීකතා මහප්ඵ ා
යහොති මහානිසංසා අමයතො ධා අමතපරියයොසානා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
දිවයස නික්ඛන්යත රත්තියා පතිහිතාය [පටිහිතාය (පී.), (අ. නි. 6.20
පස්සිතබ්බං)] ඉතිපටිසඤ්චික්ඛති – ‘බහුකායඛොයමපච්චයාමරණස්ස –
අහිවාමංඩංයසයය, විච්ඡියකොවාමංඩංයසයය, සතපදීවාමංඩංයසයය; 
යතන යම අස්ස කා කිරියා. යසො මම අස්ස [මමස්ස (අ. නි. 6.20)] 
අන්තරායයො. උපක්ඛලිත්වා වා පපයතයයං, භත්තං වා යම භුත්තං
බයාපජ්යජයය, පිත්තං වා යම කුප්යපයය, යසම්හං වා යම කුප්යපයය, 
සත්ථකා වා යම වාතා කුප්යපයයං, මනුස්සා වා මං උපක්කයමයයං, 
අමනුස්සා වා මං උපක්කයමයයං; යතන යම අස්ස කා කිරියා. යසො මම
අස්සඅන්තරායයො’ති.යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනාඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–
‘අත්ථිනුයඛොයමපාපකාඅකුස ාධම්මාඅප්පහීනායයයම අස්සුරත්තිං
කා ංකයරොන්තස්සඅන්තරායායා’’’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති–‘අත්ථි යම
පාපකාඅකුස ාධම්මාඅප්පහීනායයයමඅස්සුරත්තිංකා ංකයරොන්තස්ස 
අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං
අකුස ානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යෙො ච වායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිච සම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආදිත්තයචය ො වාආදිත්තසීයසො වා තස්යසව 
යච ස්ස වා සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්ෙඤ්ච වායාමඤ්ච
උස්සාහඤ්ච උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච 
කයරයය; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යතනභික්ඛුනායතසංයයවපාපකානං
අකුස ානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යෙො ච වායායමො ච
උස්සායහොච උස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘සයචපන, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති– ‘නත්ථි
යම පාපකා අකුස ා ධම්මා අප්පහීනා යය යම අස්සු රත්තිං කා ං
කයරොන්තස්ස අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතයනව 
පීතිපායමොජ්යජනවිහාතබ්බංඅයහොරත්තානුසික්ඛිනාකුසය සුධම්යමසු. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛුරත්තියා නික්ඛන්තායදිවයසපතිහියතඉති
පටිසඤ්චික්ඛති–‘බහුකායඛොයමපච්චයාමරණස්ස– අහිවාමංඩංයසයය, 
විච්ඡියකො වා මං ඩංයසයය, සතපදී වා මං ඩංයසයය; යතන යම අස්ස 
කා කිරියා. යසො මම අස්ස අන්තරායයො. උපක්ඛලිත්වා වා පපයතයයං, 
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භත්තංවායම භුත්තංබයාපජ්යජයය, පිත්තංවායමකුප්යපයය, යසම්හංවා
යම කුප්යපයය, සත්ථකා වා යම වාතා කුප්යපයයං, මනුස්සා වා මං
උපක්කයමයයං, අමනුස්සා වා මං උපක්කයමයයං; යතන යම අස්ස
කා කිරියා.යසොමමඅස්සඅන්තරායයො’ති.යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනාඉති
පටිසඤ්චික්ඛිතබ්බං–‘අත්ථිනුයඛොයමපාපකාඅකුස ාධම්මා අප්පහීනා
යයයමඅස්සුදිවාකා ංකයරොන්තස්සඅන්තරායායා’’’ති. 

‘‘සයච, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනො එවංජානාති–‘අත්ථියම
පාපකා අකුස ා ධම්මා අප්පහීනා යය යම අස්සු දිවාකා ං කයරොන්තස්ස
අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතසංයයව පාපකානං
අකුස ානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යෙො ච වායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානී චසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්චකරණීයං. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, ආදිත්තයචය ො වාආදිත්තසීයසො වා තස්යසව 
යච ස්ස වා සීසස්ස වා නිබ්බාපනාය අධිමත්තං ඡන්ෙඤ්ච වායාමඤ්ච
උස්සාහඤ්ච උස්යසොළ්හිඤ්ච අප්පටිවානිඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච
කයරයය; එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, යතනභික්ඛුනායතසංයයවපාපකානං
අකුස ානං ධම්මානං පහානාය අධිමත්යතො ඡන්යෙො ච වායායමො ච
උස්සායහොචඋස්යසොළ්හීචඅප්පටිවානීචසතිචසම්පජඤ්ඤඤ්ච කරණීයං. 

‘‘සයචපන, භික්ඛයව, භික්ඛුපච්චයවක්ඛමායනොඑවංජානාති– ‘නත්ථි
යම පාපකා අකුස ා ධම්මා අප්පහීනා යය යම අස්සු දිවා කා ං
කයරොන්තස්ස අන්තරායායා’ති, යතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා යතයනව
පීතිපායමොජ්යජන විහාතබ්බං අයහොරත්තානුසික්ඛිනා කුසය සු ධම්යමසු.
එවං භාවිතා යඛො, භික්ඛයව, මරණස්සති එවං බහුලීකතා මහප්ඵ ා යහොති
මහානිසංසාඅමයතො ධාඅමතපරියයොසානා’’ති. චතුත්ථං. 

5. පඨමසම්පොසුත්තං 

75. ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛයව, සම්පො. කතමා අට්ඨ? [අ. නි. 8.54] 
උට්ඨානසම්පො, ආරක්ඛසම්පො, ක යාණමිත්තතා, සමජීවිතා, 
සද්ධාසම්පො, සී සම්පො, චා සම්පො, පඤ්ඤාසම්පො – ඉමා යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨසම්පො’’ති. 

‘‘උට්ඨාතාකම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතොවිධානවා; 
සමංකප්යපතිජීවිකං, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්යධො සීය නසම්පන්යනො, වෙඤ්ඤූ වීතමච්ඡයරො; 
නිච්චංමග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානංසම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨධම්මාච, සද්ධස්සඝරයමසියනො; 
අක්ඛාතාසච්චනායමන, උභයත්ථසුඛාවහා. 
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‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 
එවයමතං හට්ඨානං, චාය ොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. දුතියසම්පොසුත්තං 

76. ‘‘අට්ඨිමා, භික්ඛයව, සම්පො. කතමා අට්ඨ? උට්ඨානසම්පො, 
ආරක්ඛසම්පො, ක යාණමිත්තතා, සමජීවිතා, සද්ධාසම්පො, සී සම්පො, 
චා සම්පො, පඤ්ඤාසම්පො. කතමා ච, භික්ඛයව, උට්ඨානසම්පො? ඉධ, 
භික්ඛයව, කු පුත්යතොයයනකම්මට්ඨායනනජීවිතංකප්යපති–යදිකසියා
යදි වණිජ්ජාය යදි ය ොරක්යඛනයදි ඉස්සත්යතනයදි රාජයපොරියසනයදි
සිප්පඤ්ඤතයරන – තත්ථ ෙක්යඛො යහොති අන යසො, තතු්රපායාය වීමංසාය
සමන්නා යතො, අ ං කාතුං අ ං සංවිධාතුන්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
උට්ඨානසම්පො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ආරක්ඛසම්පො? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්තස්ස 
යභො ා යහොන්ති උට්ඨානවීරියාධි තා බාහාබ පරිචිතා යසොවක්ඛිත්තා
ධම්මිකා ධම්ම ද්ධා යත ආරක්යඛන ගුත්තියා සම්පායෙති – ‘කින්ති යම
යභොය යනවරාජායනොහයරයයං, නයචොරාහයරයයං, නඅග්ගිඩයහයය, න
උෙකං වයහයය, න අප්පියා ොයාො හයරයය’න්ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
ආරක්ඛසම්පො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, ක යාණමිත්තතා? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතො
යස්මිං ායමවානි යමවාපටිවසති, තත්ථයයයතයහොන්ති හපතී වා
 හපතිපුත්තා වා ෙහරා වා වුද්ධසීලියනො වුද්ධා වා වුද්ධසීලියනො
සද්ධාසම්පන්නා සී සම්පන්නා චා සම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා, යතහි
සද්ධිං සන්තිට්ඨති ස් පති සාකච්ඡං සමාපජ්ජති; යථාරූපානං
සද්ධාසම්පන්නානං සද්ධාසම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං
සී සම්පන්නානං සී සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං චා සම්පන්නානං 
චා සම්පෙං අනුසික්ඛති, යථාරූපානං පඤ්ඤාසම්පන්නානං පඤ්ඤාසම්පෙං
අනුසික්ඛති. අයංවුච්චති, භික්ඛයව, ක යාණමිත්තතා. 

‘‘කතමාච, භික්ඛයව, සමජීවිතා? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතොආයඤ්ච 
යභො ානං විදිත්වා වයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා සමං ජීවිකං කප්යපති
නාච්යචො ාළ්හං නාතිහීනං–‘එවංයමආයයොවයංපරියාොයඨස්සති, නච
යමවයයොආයංපරියාොයඨස්සතී’ති. යසයයථාපි, භික්ඛයව, තු ාධායරොවා
තු ාධාරන්යතවාසීවාතු ංපග් යහත්වාජානාති– ‘එත්තයකනවාඔනතං, 
එත්තයකන වා උන්නත’න්ති; එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, කු පුත්යතො
ආයඤ්චයභො ානංවිදිත්වාවයඤ්චයභො ානංවිදිත්වාසමංජීවිකං කප්යපති
නාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–‘එවංයමආයයොවයංපරියාොයඨස්සති, නච
යම වයයො ආයං පරියාොය ඨස්සතී’ති. සචායං, භික්ඛයව, කු පුත්යතො 
අප්පායයො සමායනො උළාරං ජීවිකං කප්යපති, තස්ස භවන්ති වත්තායරො 
‘උදුම්බරඛාදීවායංකු පුත්යතොයභොය ඛාෙතී’ති.සයචපනායං, භික්ඛයව, 
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කු පුත්යතො මහායයො සමායනො කසිරං ජීවිකං කප්යපති, තස්ස භවන්ති
වත්තායරො – ‘අයජට්ඨමරණං වායං කු පුත්යතො මරිස්සතී’ති. යයතො ච
යඛොයං, භික්ඛයව, කු පුත්යතො ආයඤ්ච යභො ානං විදිත්වා වයඤ්ච
යභො ානංවිදිත්වාසමංජීවිකංකප්යපති නාච්යචො ාළ්හංනාතිහීනං–‘එවං
යම ආයයො වයං පරියාොය ඨස්සති, න ච යම වයයො ආයං පරියාොය
ඨස්සතී’ති.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, සමජීවිතා. 

‘‘කතමා ච භික්ඛයව, සද්ධාසම්පො? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතො
සද්යධොයහොති, සද්ෙහතිතථා තස්සයබොධිං – ‘ඉතිපියසොභ වා…යප.… 
සත්ථා යෙවමනුස්සානං බුද්යධො භ වා’ති. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සද්ධාසම්පො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සී සම්පො? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතො 
පාණාතිපාතා පටිවිරයතො යහොති…යප.… සුරායමරයමජ්ජපමාෙට්ඨානා
පටිවිරයතොයහොති.අයං වුච්චති, භික්ඛයව, සී සම්පො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, චා සම්පො? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතො 
වි තම මච්යඡයරන යචතසා අ ාරං අජ්ඣාවසති…යප.… යාචයයොය ො
ොනසංවිභා රයතො.අයංවුච්චති, භික්ඛයව, චා සම්පො. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, පඤ්ඤාසම්පො? ඉධ, භික්ඛයව, කු පුත්යතො
පඤ්ඤවා යහොති…යප.… සම්මා දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, පඤ්ඤාසම්පො.ඉමායඛො, භික්ඛයව, අට්ඨසම්පො’’ති. 

‘‘උට්ඨාතා කම්මයධයයයසු, අප්පමත්යතොවිධානවා; 
සමංකප්යපතිජීවිකං, සම්භතංඅනුරක්ඛති. 

‘‘සද්යධො සීය නසම්පන්යනො, වෙඤ්ඤූ වීතමච්ඡයරො; 
නිච්චංමග් ංවියසොයධති, යසොත්ථානංසම්පරායිකං. 

‘‘ඉච්යචයතඅට්ඨධම්මාච, සද්ධස්සඝරයමසියනො; 
අක්ඛාතාසච්චනායමන, උභයත්ථසුඛාවහා. 

‘‘දිට්ඨධම්මහිතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 
එවයමතං හට්ඨානං, චාය ොපුඤ්ඤංපවඩ්ෙතී’’ති.ඡට්ඨං; 

7. ඉච්ඡාසුත්තං 

77. තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ආවුයසො
භික්ඛයවො’’ති! ‘‘ආවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ ආයස්මයතො සාරිපුත්තස්ස
පච්චස්යසොසුං.ආයස්මාසාරිපුත්යතොඑතෙයවොච– 

[අ. නි. 8.61] ‘‘අට්ඨියම, ආවුයසො, පුග්  ා සන්යතො සංවිජ්ජමානා
ය ොකස්මිං. කතයම අට්ඨ? ඉධාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො
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නිරායත්තවුත්තියනො ඉච්ඡා උප්පජ්ජති  ාභාය. යසො උට්ඨහති, ඝටති, 
වායමති  ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො, ඝටයතො, වායමයතො  ාභාය  ායභො
නුප්පජ්ජති. යසො යතන අ ායභන යසොචතිකි මති පරියෙවති, උරත්තාළිං
කන්ෙති, සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති
 ාභාය, උට්ඨහති, ඝටති, වායමති ාභාය, නච ාභී, යසොචීචපරියෙවීච, 
චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනො ඉච්ඡා උප්පජ්ජති  ාභාය. යසො උට්ඨහති, ඝටති, 
වායමති  ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො ඝටයතො වායමයතො  ාභාය  ායභො
උප්පජ්ජති. යසො යතන  ායභන මජ්ජති පමජ්ජති පමාෙමාපජ්ජති. අයං
වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති  ාභාය, උට්ඨහති ඝටති වායමති
 ාභාය,  ාභීච, මදීචපමාදීච, චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය
 ායභො නුප්පජ්ජති. යසො යතන අ ායභන යසොචති කි මති පරියෙවති, 
උරත්තාළිං කන්ෙති, සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු
ඉච්යඡො විහරති ාභාය, නඋට්ඨහති, නඝටති, නවායමති ාභාය, නච
 ාභී, යසොචී චපරියෙවීච, චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය
 ායභො උප්පජ්ජති. යසො යතන  ායභන මජ්ජති පමජ්ජති පමාෙමාපජ්ජති.
අයංවුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛුඉච්යඡොවිහරති ාභාය, නඋට්ඨහතින ඝටතින
වායමති  ාභාය,  ාභීච, මදීචපමාදීච, චුයතොචසද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනො ඉච්ඡා උප්පජ්ජති  ාභාය. යසො උට්ඨහති, ඝටති, 
වායමති  ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො, ඝටයතො, වායමයතො  ාභාය,  ායභො
නුප්පජ්ජති. යසො යතනඅ ායභනනයසොචතින කි මති නපරියෙවති, න
උරත්තාළිං කන්ෙති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු
ඉච්යඡොවිහරති ාභාය, උට්ඨහතිඝටතිවායමති ාභාය, නච ාභී, නච
යසොචීනචපරියෙවී, අච්චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනො ඉච්ඡා උප්පජ්ජති  ාභාය. යසො උට්ඨහති, ඝටති, 
වායමති  ාභාය. තස්ස උට්ඨහයතො, ඝටයතො, වායමයතො  ාභාය,  ායභො
උප්පජ්ජති.යසොයතන ායභනනමජ්ජතින පමජ්ජතිනපමාෙමාපජ්ජති.
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අයංවුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛුඉච්යඡොවිහරති ාභාය, උට්ඨහති, ඝටති, වායමති
 ාභාය,  ාභීච, නචමදීනචපමාදී, අච්චුයතොච සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය, 
 ායභො නුප්පජ්ජති. යසො යතන අ ායභන න යසොචති න කි මති න
පරියෙවති, න උරත්තාළිං කන්ෙති, න සම්යමොහං ආපජ්ජති. අයං 
වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති  ාභාය, න උට්ඨහති, න ඝටති, න
වායමති  ාභාය, න ච  ාභී, න ච යසොචී න ච පරියෙවී, අච්චුයතො ච
සද්ධම්මා’’’. 

‘‘ඉධ පනාවුයසො, භික්ඛුයනො පවිවිත්තස්ස විහරයතො 
නිරායත්තවුත්තියනොඉච්ඡාඋප්පජ්ජති ාභාය.යසොනඋට්ඨහති, නඝටති, 
න වායමති  ාභාය. තස්ස අනුට්ඨහයතො, අඝටයතො, අවායමයතො  ාභාය, 
 ායභො උප්පජ්ජති. යසො යතන  ායභන න මජ්ජති න පමජ්ජති න
පමාෙමාපජ්ජති. අයං වුච්චතාවුයසො, ‘භික්ඛු ඉච්යඡො විහරති  ාභාය, න
උට්ඨහති, න ඝටති, න වායමති  ාභාය,  ාභී ච, න ච මදී න ච පමාදී, 
අච්චුයතො ච සද්ධම්මා’. ඉයම යඛො, ආවුයසො, අට්ඨ පුග්  ා සන්යතො
සංවිජ්ජමානාය ොකස්මි’’න්ති. සත්තමං. 

8. අ ංසුත්තං 

78. [අ. නි. 8.62] තත්ර යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො භික්ඛූ
ආමන්යතසි…යප.… ඡහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං
අත්තයනො, අ ංපයරසං.කතයමහිඡහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛු ඛිප්පනිසන්තිච
යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; ක යාණවායචො ච
යහොතික යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය
අයන  ළායඅත්ථස්සවිඤ්ඤාපනියා; සන්ෙස්සයකොච යහොතිසමාෙපයකො
සමුත්යතජයකො සම්පහංසයකො සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි යඛො, ආවුයසො, ඡහි 
ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනො, අ ංපයරසං. 

‘‘පඤ්චහාවුයසො, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ං අත්තයනො, අ ං 
පයරසං.කතයමහිපඤ්චහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුනයහවයඛොඛිප්පනිසන්තිච
යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; ක යාණවායචො ච
යහොති…යප.… සන්ෙස්සයකො ච යහොති…යප.… සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි 
යඛො, ආවුයසො, පඤ්චහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනො, අ ං 
පයරසං. 
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‘‘චතූහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො, නා ං 
පයරසං. කතයමහිචතූහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුඛිප්පනිසන්තිචයහොති කුසය සු
ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; ධාතානඤ්ච
ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; යනො ච ක යාණවායචො
යහොති…යප.… යනො ච සන්ෙස්සයකො යහොති…යප.… සබ්රහ්මචාරීනං. 
ඉයමහියඛො, ආවුයසො, චතූහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංඅත්තයනො, 
නා ංපයරසං. 

‘‘චතූහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං
අත්තයනො. කතයමහි චතූහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛු ඛිප්පනිසන්ති ච යහොති 
කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; යනො ච
ධාතානං ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; යනො ච අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; ක යාණවායචො ච
යහොති…යප.… සන්ෙස්සයකො ච යහොති…යප.… සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහි
යඛො, ආවුයසො, චතූහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං
අත්තයනො. 

‘‘තීහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො, නා ං 
පයරසං. කතයමහි තීහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛු න යහව යඛො ඛිප්පනිසන්ති ච
යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; යනො ච
ක යාණවායචො යහොති…යප.… යනො ච සන්ෙස්සයකො යහොති…යප.…
සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහියඛො, ආවුයසො, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අ ං අත්තයනො, නා ංපයරසං. 

‘‘තීහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං
අත්තයනො.කතයමහිතීහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුනයහවයඛොඛිප්පනිසන්තිච 
යහොති කුසය සු ධම්යමසු; සුතානඤ්ච ධම්මානං ධාරණජාතියකො යහොති; 
යනොචධාතානංධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතායහොති; යනොචඅත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති; ක යාණවායචො ච
යහොති…යප.… අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා, සන්ෙස්සයකො ච යහොති…යප.… 
සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහියඛො, ආවුයසො, තීහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අ ංපයරසං, නා ංඅත්තයනො. 

‘‘ද්වීහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං අත්තයනො, නා ං 
පයරසං.කතයමහි ද්වීහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුනයහවයඛො ඛිප්පනිසන්තිච
යහොතිකුසය සු ධම්යමසු; යනොචසුතානංධම්මානංධාරණජාතියකොයහොති; 
ධාතානඤ්ච ධම්මානං අත්ථූපපරික්ඛිතා යහොති; අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; යනො ච
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ක යාණවායචො යහොති…යප.… යනො ච සන්ෙස්සයකො යහොති…යප.…
සබ්රහ්මචාරීනං. ඉයමහියඛො, ආවුයසො, ද්වීහිධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛු
අ ංඅත්තයනො, නා ං පයරසං. 

‘‘ද්වීහාවුයසො, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අ ං පයරසං, නා ං
අත්තයනො.කතයමහිද්වීහි? ඉධාවුයසො, භික්ඛුනයහවයඛොඛිප්පනිසන්තිච
යහොතිකුසය සුධම්යමසු; යනොචසුතානංධම්මානං ධාරණජාතියකොයහොති; 
යනොචධාතානංධම්මානංඅත්ථූපපරික්ඛිතායහොති; යනොචඅත්ථමඤ්ඤාය 
ධම්මමඤ්ඤායධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනොයහොති; ක යාණවායචොචයහොති 
ක යාණවාක්කරයණො, යපොරියා වාචාය සමන්නා යතො විස්සට්ඨාය 
අයන  ළායඅත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා; සන්ෙස්සයකොචයහොතිසමාෙපයකො 
සමුත්යතජයකොසම්පහංසයකොසබ්රහ්මචාරීනං.ඉයමහියඛො, ආවුයසො, ද්වීහි
ධම්යමහි සමන්නා යතොභික්ඛුඅ ංපයරසං, නා ංඅත්තයනො’’ති.අට්ඨමං. 

9. පරිහානසුත්තං 

79. ‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම අට්ඨ? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, නිද්ොරාමතා, 
සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතා, යභොජයන අමත්තඤ්ඤුතා, 
සංසග් ාරාමතා, පපඤ්චාරාමතා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ ධම්මා
යසඛස්සභික්ඛුයනො පරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්ති. කතයම අට්ඨ? න කම්මාරාමතා, න භස්සාරාමතා, න
නිද්ොරාමතා, න සඞ් ණිකාරාමතා, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතා, අසංසග් ාරාමතා, නිප්පපඤ්චාරාමතා – ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, අට්ඨ ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය සංවත්තන්තී’’ති.
නවමං. 

10. කුසීතාරම්භවත්ථුසුත්තං 

80. [දි.නි.3.334, 358] ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, කුසීතවත්ථූනි.කතමානි
අට්ඨ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුනාකම්මංකත්තබ්බංයහොති.තස්සඑවංයහොති
–‘කම්මංයඛොයම කත්තබ්බංභවිස්සති.කම්මංයඛොපනයමකයරොන්තස්ස
කායයොකි මිස්සති.හන්ොහං නිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, නවීරියංආරභති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
ඉෙං, භික්ඛයව, පඨමංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනාකම්මංකතං යහොති.තස්සඑවංයහොති
– ‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං. කම්මං යඛො පන යමකයරොන්තස්ස කායයො
කි න්යතො. හන්ොහං නිපජ්ජාමී’ති. යසො නිපජ්ජති, න වීරියං ආරභති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. 
ඉෙං, භික්ඛයව, දුතියංකුසීතවත්ථු. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනාමග්ය ො  න්තබ්යබොයහොති.තස්සඑවං
යහොති – ‘මග්ය ො යම  න්තබ්යබො භවිස්සති. මග් ං යඛො පන යම
 ච්ඡන්තස්සකායයොකි මිස්සති.හන්ොහංනිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, න 
වීරියංආරභතිඅප්පත්තස්සපත්තියාඅනධි තස්සඅධි මායඅසච්ඡිකතස්ස 
සච්ඡිකිරියාය.ඉෙං, භික්ඛයව, තතියංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා මග්ය ො  යතො යහොති. තස්ස එවං 
යහොති – ‘අහං යඛො මග් ං අ මාසිං. මග් ං යඛො පන යම  ච්ඡන්තස්ස
කායයොකි න්යතො. හන්ොහංනිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, නවීරියංආරභති
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය.
ඉෙංභික්ඛයව, චතුත්ථං කුසීතවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ාමංවානි මංවාපිණ්ඩාය චරන්යතොන
 භතිලූඛස්සවාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථංපාරිපූරිං.තස්සඑවං 
යහොති – ‘අහං යඛො  ාමං වා නි මං වා පිණ්ඩාය චරන්යතො නා ත්ථං 
ලූඛස්සවාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථංපාරිපූරිං.තස්සයමකායයො
කි න්යතො අකම්මඤ්යඤො.හන්ොහංනිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, නවීරියං
ආරභති…යප.…ඉෙං, භික්ඛයව, පඤ්චමංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ාමංවා නි මංවා පිණ්ඩායචරන්යතො
 භතිලූඛස්සවාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථං පාරිපූරිං.තස්සඑවං
යහොති–‘අහංයඛො ාමංවානි මංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅ ත්ථං ලූඛස්ස
වාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථංපාරිපූරිං.තස්සයමකායයො රුයකො 
අකම්මඤ්යඤොමාසාචිතංමඤ්යඤ.හන්ොහංනිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, 
නවීරියං ආරභති…යප.…ඉෙං, භික්ඛයව, ඡට්ඨංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො.තස්සඑවංයහොති – ‘උප්පන්යනොයඛොයමඅයංඅප්පමත්තයකො 
ආබායධො අත්ථිකප්යපොනිපජ්ජිතුං.හන්ොහංනිපජ්ජාමී’ති.යසොනිපජ්ජති, 
නවීරියං ආරභති…යප.…ඉෙං, භික්ඛයව, සත්තමංකුසීතවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ගි ානා වුට්ඨියතො [අ. නි. 6.16
සුත්තවණ්ණනා ටීකා ඔය ොයකතබ්බා] යහොති අචිරවුට්ඨියතො ය  ඤ්ඤා.
තස්සඑවංයහොති–‘අහංයඛොගි ානාවුට්ඨියතොඅචිරවුට්ඨියතො ය  ඤ්ඤා.
තස්ස යම කායයො දුබ්බය ො අකම්මඤ්යඤො. හන්ොහං නිපජ්ජාමී’ති. යසො
නිපජ්ජති, න වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය
අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. ඉෙං, භික්ඛයව, අට්ඨමං කුසීතවත්ථු. ඉමානි
යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨකුසීතවත්ථූනි. 

[දී. නි. 3.335, 358] ‘‘අට්ඨිමානි, භික්ඛයව, ආරම්භවත්ථූනි. කතමානි
අට්ඨ? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුනාකම්මංකත්තබ්බංයහොති.තස්සඑවංයහොති
–‘කම්මංයඛොයමකත්තබ්බං භවිස්සති.කම්මංයඛොමයාකයරොන්යතනන
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පටුන 

සුකරංබුද්ධානංසාසනංමනසිකාතුං.හන්ොහං පටිකච්යචවවීරියංආරභාමි
අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස
සච්ඡිකිරියායා’ති. යසො වීරියං ආරභති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස
අධි මායඅසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියාය.ඉෙං, භික්ඛයව, පඨමං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනාකම්මංකතංයහොති.තස්සඑවං යහොති
– ‘අහං යඛො කම්මං අකාසිං. කම්මං යඛො පනාහංකයරොන්යතොනාසක්ඛිං
බුද්ධානං සාසනං මනසි කාතුං. හන්ොහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස
පත්තියාඅනධි තස්සඅධි මාය අසච්ඡිකතස්සසච්ඡිකිරියායා’ති.යසොවීරියං
ආරභති.ඉෙං, භික්ඛයව, දුතියං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනාමග්ය ො න්තබ්යබොයහොති.තස්ස එවං
යහොති – මග්ය ො යඛො යම  න්තබ්යබො භවිස්සති. මග් ං යඛො පන යම
 ච්ඡන්යතන න සුකරං බුද්ධානං සාසනං මනසි කාතුං. හන්ොහං
වීරියං…යප.…ඉෙං, භික්ඛයව, තතියං ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුනා මග්ය ො  යතො යහොති. තස්ස එවං 
යහොති – අහං යඛො මග් ං අ මාසිං. මග් ං යඛො පනාහං  ච්ඡන්යතො 
නාසක්ඛිංබුද්ධානංසාසනංමනසිකාතුං.හන්ොහංවීරියංආරභාමි…යප.…
ඉෙං, භික්ඛයව, චතුත්ථංආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ාමංවා නි මංවාපිණ්ඩායචරන්යතොන
 භතිලූඛස්සවාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථං පාරිපූරිං.තස්සඑවං
යහොති–අහංයඛො ාමංවානි මංවාපිණ්ඩායචරන්යතොනා ත්ථං ලූඛස්ස
වාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථංපාරිපූරිං.තස්සයම කායයො හුයකො
කම්මඤ්යඤො. හන්ොහං වීරියං ආරභාමි…යප.… ඉෙං, භික්ඛයව, පඤ්චමං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු ාමංවා නි මංවා පිණ්ඩායචරන්යතො
 භතිලූඛස්සවාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථං පාරිපූරිං.තස්සඑවං
යහොති–අහංයඛො ාමංවානි මංවාපිණ්ඩායචරන්යතොඅ ත්ථං ලූඛස්ස
වාපණීතස්සවායභොජනස්සයාවෙත්ථංපාරිපූරිං.තස්සයමකායයොබ වා 
කම්මඤ්යඤො. හන්ොහං වීරියං ආරභාමි…යප.… ඉෙං, භික්ඛයව, ඡට්ඨං
ආරම්භවත්ථු. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋප්පන්යනො යහොති අප්පමත්තයකො 
ආබායධො. තස්ස එවං යහොති – උප්පන්යනො යඛො යම අයං අප්පමත්තයකො
ආබායධො. ඨානං යඛො පයනතං විජ්ජති යං යම ආබායධො පවඩ්යෙයය.
හන්ොහං පටිකච්යචව වීරියං ආරභාමි…යප.… ඉෙං, භික්ඛයව, සත්තමං
ආරම්භවත්ථු. 
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‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුගි ානා වුට්ඨියතො යහොති අචිරවුට්ඨියතො
ය  ඤ්ඤා.තස්සඑවංයහොති–‘අහංයඛොගි ානාවුට්ඨියතොඅචිරවුට්ඨියතො 
ය  ඤ්ඤා.ඨානංයඛොපයනතංවිජ්ජතියංයමආබායධොපච්චුොවත්යතයය.
හන්ොහං පටිකච්යචව වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධි තස්ස
අධි මායඅසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියායා’ති.යසොවීරියංආරභතිඅප්පත්තස්ස
පත්තියා අනධි තස්ස අධි මාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. ඉෙං, 
භික්ඛයව, අට්ඨමං ආරම්භවත්ථු. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨ
ආරම්භවත්ථූනී’’ති.ෙසමං. 

යමකවග්ය ොතතියයො. 

තස්සුද්ොනං – 

ද්යව සද්ධාද්යව මරණස්සතී, ද්යවසම්පොඅථාපයර; 
ඉච්ඡාඅ ංපරිහානං, කුසීතාරම්භවත්ථූනීති. 

(9) 4. සතිවග්ය ො 

1. සතිසම්පජඤ්ඤසුත්තං 

81. ‘‘සතිසම්පජඤ්යඤ, භික්ඛයව, අසති සතිසම්පජඤ්ඤවිපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති හියරොත්තප්පං. හියරොත්තප්යප අසති 
හියරොත්තප්පවිපන්නස්සහතූපනියසොයහොතිඉන්ද්රියසංවයරො.ඉන්ද්රියසංවයර
අසති ඉන්ද්රියසංවරවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති සී ං. සීය  අසති 
සී විපන්නස්ස හතූපනියසො යහොති සම්මාසමාධි. සම්මාසමාධිම්හි අසති 
සම්මාසමාධිවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති යථාභූතඤාණෙස්සනං.
යථාභූතඤාණෙස්සයන අසති යථාභූතඤාණෙස්සනවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති නිබ්බිොවිරාය ො. නිබ්බිොවිරාය  අසති නිබ්බිොවිරා විපන්නස්ස
හතූපනිසං යහොති විමුත්තිඤාණෙස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, රුක්යඛො
සාඛාප ාසවිපන්යනො. තස්ස පපටිකාපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති, තයචොපි… 
යඵග්ගුපි… සායරොපි න පාරිපූරිං  ච්ඡති. එවයමවං යඛො, භික්ඛයව, 
සතිසම්පජඤ්යඤ අසති සතිසම්පජඤ්ඤවිපන්නස්ස හතූපනිසං යහොති
හියරොත්තප්පං; හියරොත්තප්යප අසති හියරොත්තප්පවිපන්නස්ස හතූපනියසො
යහොති…යප.…විමුත්තිඤාණෙස්සනං. 

‘‘සතිසම්පජඤ්යඤ, භික්ඛයව, සති සතිසම්පජඤ්ඤසම්පන්නස්ස 
උපනිසසම්පන්නං යහොති හියරොත්තප්පං. හියරොත්තප්යප සති
හියරොත්තප්පසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති ඉන්ද්රියසංවයරො.
ඉන්ද්රියසංවයර සති ඉන්ද්රියසංවරසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
සී ං.සීය  සතිසී සම්පන්නස්සඋපනිසසම්පන්යනොයහොතිසම්මාසමාධි.
සම්මාසමාධිම්හි සති සම්මාසමාධිසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං යහොති
යථාභූතඤාණෙස්සනං. යථාභූතඤාණෙස්සයන සති
යථාභූතඤාණෙස්සනසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්යනො යහොති
නිබ්බිොවිරාය ො. නිබ්බිොවිරාය  සති නිබ්බිොවිරා සම්පන්නස්ස 
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උපනිසසම්පන්නං යහොති විමුත්තිඤාණෙස්සනං. යසයයථාපි, භික්ඛයව, 
රුක්යඛො සාඛාප ාසසම්පන්යනො. තස්ස පපටිකාපි පාරිපූරිං  ච්ඡති, 
තයචොපි…යඵග්ගුපි…සායරොපි පාරිපූරිං ච්ඡති.එවයමවංයඛො, භික්ඛයව, 
සතිසම්පජඤ්යඤ සති සතිසම්පජඤ්ඤසම්පන්නස්ස උපනිසසම්පන්නං
යහොති හියරොත්තප්පං; හියරොත්තප්යප සති හියරොත්තප්පසම්පන්නස්ස
උපනිසසම්පන්යනොයහොති…යප.…විමුත්තිඤාණෙස්සන’’න්ති. පඨමං. 

2. පුණ්ණියසුත්තං 

82. අථ යඛො ආයස්මා පුණ්ණියයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායෙත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා පුණ්ණියයො භ වන්තං එතෙයවොච – ‘‘යකො නු
යඛො, භන්යත, යහතුයකො පච්චයයොයයනඅප්යපකොතථා තංධම්මයෙසනා
පටිභාති, අප්යපකොනපටිභාතී’’ති? ‘‘සද්යධො ච, පුණ්ණිය, භික්ඛුයහොති, 
යනො චුපසඞ්කමිතා; යනවතථා තංධම්මයෙසනා පටිභාති.යයතො ච යඛො, 
පුණ්ණිය, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, උපසඞ්කමිතා ච; එවං තථා තං
ධම්මයෙසනාපටිභාති.සද්යධොච, පුණ්ණිය, භික්ඛුයහොති, උපසඞ්කමිතාච, 
යනො ච පයිරුපාසිතා…යප.… පයිරුපාසිතා ච, යනො ච පරිපුච්ඡිතා… 
පරිපුච්ඡිතා ච, යනො ච ඔහිතයසොයතො ධම්මං සුණාති… ඔහිතයසොයතො ච 
ධම්මංසුණාති, යනොචසුත්වාධම්මංධායරති…සුත්වා චධම්මංධායරති, 
යනො ච ධාතානං ධම්මානං අත්ථං උපපරික්ඛති… ධාතානඤ්ච ධම්මානං
අත්ථං උපපරික්ඛති, යනො ච අත්ථමඤ්ඤාය ධම්මමඤ්ඤාය
ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො යහොති. යනව තාව තථා තං ධම්මයෙසනා
පටිභාති. 

‘‘යයතො ච යඛො, පුණ්ණිය, භික්ඛු සද්යධො ච යහොති, උපසඞ්කමිතා ච, 
පයිරුපාසිතා ච, පරිපුච්ඡිතා ච, ඔහිතයසොයතො ච ධම්මං සුණාති, සුත්වා ච
ධම්මංධායරති, ධාතානඤ්චධම්මානංඅත්ථංඋපපරික්ඛති, අත්ථමඤ්ඤාය
ධම්මමඤ්ඤාය ධම්මානුධම්මප්පටිපන්යනො ච යහොති; එවං තථා තං 
ධම්මයෙසනා පටිභාති. ඉයමහි යඛො, පුණ්ණිය, අට්ඨහි ධම්යමහි
සමන්නා තා [සමන්නා යතො (සී. පී.), සමන්නා තං (සයා. ක.)] 
එකන්තපටිභානා [එකන්තපටිභානං (සබ්බත්ථ) අ. නි. 10.83 පන
පස්සිතබ්බං] තථා තංධම්මයෙසනායහොතී’’ති.දුතියං. 

3. මූ කසුත්තං 

83. [අ. නි. 10.58 පස්සිතබ්බං] ‘‘සයච, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා
පරිබ්බාජකා එවං පුච්යඡයයං – ‘කිංමූ කා, ආවුයසො, සබ්යබ ධම්මා, 
කිංසම්භවා සබ්යබ ධම්මා, කිංසමුෙයා සබ්යබ ධම්මා, කිංසයමොසරණා
සබ්යබ ධම්මා, කිංපමුඛා සබ්යබ ධම්මා, කිංඅධිපයතයයා සබ්යබ ධම්මා, 
කිංඋත්තරා සබ්යබ ධම්මා, කිංසාරා සබ්යබධම්මා’ති, එවං පුට්ඨාතුම්යහ, 
භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ්බාජකානං කින්ති
බයාකයරයයාථා’’ති? ‘‘භ වංමූ කා යනො, භන්යත, ධම්මා, 
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භ වංයනත්තිකා භ වංපටිසරණා. සාධු, භන්යත, භ වන්තංයයව පටිභාතු
එතස්සභාසිතස්සඅත්යථො.භ වයතොසුත්වා භික්ඛූධායරස්සන්තී’’ති. 

‘‘යතනහි, භික්ඛයව, යෙයසස්සාමි.තංසුණාථ, සාධුකංමනසිකයරොථ; 
භාසිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතො පච්චස්යසොසුං.
භ වා එතෙයවොච – ‘‘සයච, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ්බාජකා එවං 
පුච්යඡයයං–‘කිංමූ කා, ආවුයසො, සබ්යබධම්මා, කිංසම්භවාසබ්යබධම්මා, 
කිංසමුෙයාසබ්යබධම්මා, කිංසයමොසරණාසබ්යබධම්මා, කිංපමුඛාසබ්යබ
ධම්මා, කිංඅධිපයතයයා සබ්යබධම්මා, කිංඋත්තරා සබ්යබධම්මා, කිංසාරා
සබ්යබධම්මා’ති, එවං පුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානං එවං බයාකයරයයාථ – ‘ඡන්ෙමූ කා, ආවුයසො, සබ්යබ 
ධම්මා, මනසිකාරසම්භවා සබ්යබ ධම්මා, ඵස්සසමුෙයා සබ්යබ ධම්මා, 
යවෙනාසයමොසරණා සබ්යබ ධම්මා, සමාධිප්පමුඛා සබ්යබ ධම්මා, 
සතාධිපයතයයා සබ්යබ ධම්මා, පඤ්ඤුත්තරා සබ්යබ ධම්මා, විමුත්තිසාරා
සබ්යබධම්මා’ති, එවං පුට්ඨාතුම්යහ, භික්ඛයව, යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං
පරිබ්බාජකානංඑවංබයාකයරයයාථා’’ති. තතියං. 

4. යචොරසුත්තං 

84. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මහායචොයරො ඛිප්පං
පරියාපජ්ජති, න චිරට්ඨිතියකො යහොති. කතයමහි අට්ඨහි? අප්පහරන්තස්ස 
පහරති, අනවයසසං ආදියති, ඉත්ථිං හනති, කුමාරිං දූයසති, පබ්බජිතං
විලුම්පති, රාජයකොසං විලුම්පති, අච්චාසන්යන කම්මං කයරොති, න ච
නිධානකුසය ො යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහඞ්ය හි
සමන්නා යතොමහායචොයරොඛිප්පංපරියාපජ්ජති, නචිරට්ඨිතියකො යහොති. 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා යතො මහායචොයරො න ඛිප්පං 
පරියාපජ්ජති, චිරට්ඨිතියකො යහොති. කතයමහි අට්ඨහි? න අප්පහරන්තස්ස
පහරති, න අනවයසසං ආදියති, න ඉත්ථිං හනති, න කුමාරිං දූයසති, න 
පබ්බජිතං විලුම්පති, න රාජයකොසං විලුම්පති, න අච්චාසන්යන කම්මං
කයරොති, නිධානකුසය ො ච යහොති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහඞ්ය හි
සමන්නා යතො මහායචොයරො න ඛිප්පං පරියාපජ්ජති, චිරට්ඨිතියකො
යහොතී’’ති.චතුත්ථං. 

5. සමණසුත්තං 

85. ‘‘‘සමයණො’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘බ්රාහ්මයණො’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘යවෙගූ’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං
අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘භිසක්යකො’ති, භික්ඛයව, 
තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘නිම්මය ො’ති, 
භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස.
‘විමය ො’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං අරහයතො
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සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘ඤාණී’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං අධිවචනං
අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ‘විමුත්යතො’ති, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං
අධිවචනංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. 

‘‘යංසමයණනපත්තබ්බං, බ්රාහ්මයණනවුසීමතා; 
යංයවෙගුනාපත්තබ්බං, භිසක්යකනඅනුත්තරං. 

‘‘යංනිම්මය නපත්තබ්බං, විමය නසුචීමතා; 
යංඤාණිනාචපත්තබ්බං, විමුත්යතනඅනුත්තරං. 

‘‘යසොහංවිජිතසඞ් ායමො, මුත්යතොයමොයචමිබන්ධනා; 
නාය ොම්හිපරමෙන්යතො, අයසයඛොපරිනිබ්බුයතො’’ති.පඤ්චමං; 

6. යසසුත්තං 

86. එකං සමයං භ වා යකොසය සු චාරිකං චරමායනො මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ඉච්ඡානඞ්  ං නාම යකොස ානං
බ්රාහ්මණ ායමො තෙවසරි. තත්ර සුෙං භ වා ඉච්ඡානඞ් ය  විහරති
ඉච්ඡානඞ්  වනසණ්යඩ. අස්යසොසුං යඛො ඉච්ඡානඞ්  කා
බ්රාහ්මණ හපතිකා – ‘‘සමයණො ඛලු යභො ය ොතයමො සකයපුත්යතො
සකයකු ා පබ්බජියතොඉච්ඡානඞ්  ං අනුප්පත්යතොඉච්ඡානඞ් ය විහරති
ඉච්ඡානඞ්  වනසණ්යඩ. තංයඛොපනභවන්තංය ොතමංඑවංක යායණො
කිත්තිසද්යෙො අබ්භුග් යතො – ‘ඉතිපි යසො භ වා අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… සාධු යඛො පන තථාරූපානං අරහතං ෙස්සනං
යහොතී’’’ති. 

අථයඛොඉච්ඡානඞ්  කාබ්රාහ්මණ හපතිකාතස්සාරත්තියා අච්චයයන
පහුතං ඛාෙනීයං යභොජනීයං ආොය යයන ඉච්ඡානඞ්  වනසණ්යඩො
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා බහිද්වාරයකොට්ඨයක අට්ඨංසු
උච්චාසද්ො මහාසද්ො. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නාගියතො
භ වයතො උපට්ඨායකො යහොති. අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං නාගිතං 
ආමන්යතසි – ‘‘යක පන යත, නාගිත, උච්චාසද්ො මහාසද්ො යකවට්ටා
මඤ්යඤ මච්ඡවිය ොයප’’ති? ‘‘එයත, භන්යත, ඉච්ඡානඞ්  කා
බ්රාහ්මණ හපතිකාපහුතංඛාෙනීයං යභොජනීයංආොයබහිද්වාරයකොට්ඨයක
ඨිතාභ වන්තංයයවඋද්දිස්ස භික්ඛුසඞ්ඝඤ්චා’’ති.‘‘මාහං, නාගිත, යයසන
සමා මං, මාචමයායයසො.යයොයඛො, නාගිත, නයිමස්සයනක්ඛම්මසුඛස්ස
පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස නිකාම ාභී අස්ස
අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. යස්සාහං යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස 
උපසමසුඛස්සසම්යබොධසුඛස්ස නිකාම ාභී [නිකාම ාභීඅස්සං (බහූසු)අ.
නි. 5.30 පස්සිතබ්බං. තත්ථ හි අයං පාඨයභො නත්ථි] අකිච්ඡ ාභී
අකසිර ාභී, යසො තං මීළ්හසුඛං මිද්ධසුඛං  ාභසක්කාරසිය ොකසුඛං
සාදියයයයා’’ති. 
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‘‘අධිවායසතු ොනි, භන්යත, භ වා. අධිවායසතු සු යතො.
අධිවාසනකාය ො ොනි, භන්යත, භ වයතො. යයන යයයනව ොනි, භන්යත, 
භ වා මිස්සතිතන්නින්නාව භවිස්සන්තිබ්රාහ්මණ හපතිකායන මායචව
ජානපො ච. යසයයථාපි, භන්යත, ථු් ඵුසිතයක යෙයව වස්සන්යත
යථානින්නංඋෙකානි පවත්තන්ති; එවයමවංයඛො, භන්යත, යයනයයයනව
ොනිභ වා මිස්සතිතන්නින්නාව භවිස්සන්තිබ්රාහ්මණ හපතිකායන මා
යචව ජානපො ච. තං කිස්ස යහතු? තථා හි, භන්යත, භ වයතො
සී පඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘මාහං, නාගිත, යයසනසමා මං, මාචමයායයසො.යයොයඛො, නාගිත, 
නයිමස්ස යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස
සම්යබොධසුඛස්ස නිකාම ාභී අස්ස අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. යස්සාහං
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභී අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී, යසො තං මීළ්හසුඛං මිද්ධසුඛං
 ාභසක්කාරසිය ොකසුඛංසාදියයයය. 

‘‘යෙවතාපි යඛො, නාගිත, එකච්චා නයිමස්ස [එකච්චා ඉමස්ස (?)] 
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභිනියයො අස්සු [ඉෙං පෙං කත්ථචි නත්ථි] අකිච්ඡ ාභිනියයො 
[නිකාම ාභිනියයො අකිච්ඡ ාභිනියයො (?)] අකසිර ාභිනියයො, යස්සාහං
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභී අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. තුම්හාකම්පි [තාසම්පි (?)] යඛො, 
නාගිත, සඞ් ම්ම සමා ම්ම සඞ් ණිකවිහාරං අනුයුත්තානං විහරතං 
[අනුයුත්යත විහරන්යත දිස්වා (?)] එවං යහොති – ‘න හි නූනයම [න
හනූනයම (සී. සයා. පී.)] ආයස්මන්යතො ඉමස්ස යනක්ඛම්මසුඛස්ස
පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්සසම්යබොධසුඛස්සනිකාම ාභියනොඅස්සු [ඉෙං
පෙං කත්ථචි නත්ථි] අකිච්ඡ ාභියනො අකසිර ාභියනො. යස්සාහං
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභී අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. තථා හි පන යම ආයස්මන්යතො 
සඞ් ම්මසමා ම්ම සඞ් ණිකවිහාරංඅනුයුත්තාවිහරන්ති’’’. 

‘‘ඉධාහං, නාගිත, භික්ඛූ පස්සාමි අඤ්ඤමඤ්ඤං අඞ්ගුලිපයතොෙයකන 
[අඞ්ගුලිපයතොෙයකහි (සී. පී. ක.)] සඤ්ජග්ඝන්යත සඞ්කීළන්යත. තස්ස
මය්හං, නාගිත, එවං යහොති – ‘න හි නූනයම ආයස්මන්යතො ඉමස්ස
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභියනො අස්සු අකිච්ඡ ාභියනො අකසිර ාභියනො. යස්සාහං 
යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස සම්යබොධසුඛස්ස
නිකාම ාභී අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. තථා හි පන යම ආයස්මන්යතො
අඤ්ඤමඤ්ඤංඅඞ්ගුලිපයතොෙයකනසඤ්ජග්ඝන්ති සඞ්කීළන්ති’’’. 
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‘‘ඉධ පනාහං [ඉධාහං (සී. පී.ක.)], නාගිත, භික්ඛූ පස්සාමියාවෙත්ථං
උෙරාවයෙහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං පස්සසුඛං මිද්ධසුඛං අනුයුත්යත
විහරන්යත. තස්ස මය්හං, නාගිත, එවං යහොති – ‘න හි නූනයම 
ආයස්මන්යතො ඉමස්ස යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස
සම්යබොධසුඛස්ස නිකාම ාභියනො අස්සු අකිච්ඡ ාභියනො අකසිර ාභියනො.
යස්සාහං යනක්ඛම්මසුඛස්ස පවියවකසුඛස්ස උපසමසුඛස්ස
සම්යබොධසුඛස්ස නිකාම ාභී අකිච්ඡ ාභී අකසිර ාභී. තථා හි පන යම
ආයස්මන්යතො යාවෙත්ථං උෙරාවයෙහකං භුඤ්ජිත්වා යසයයසුඛං පස්සසුඛං 
මිද්ධසුඛංඅනුයුත්තාවිහරන්ති’’’. 

‘‘ඉධාහං [ඉධ පනාහං (?)], නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි  ාමන්තවිහාරිං
සමාහිතං නිසින්නං. තස්ස මය්හං, නාගිත, එවං යහොති – ‘ඉොනි ඉමං 
[ඉොනිමං(කත්ථචි)අ.නි.6.42] ආයස්මන්තංආරාමියකොවාඋපට්ඨහිස්සති 
[පච්යචස්සති(සී.පී.), උපට්ඨහති(ක.)] සමණුද්යෙයසොවා. තංතම්හා [යසො
තම්හා (ක. සී.), යසොතංතම්හා (?)] සමාධිම්හා චායවස්සතී’ති. යතනාහං, 
නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොනඅත්තමයනො යහොමි ාමන්තවිහායරන. 

‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි ආරඤ්ඤිකං අරඤ්යඤ 
පච ායමානං නිසින්නං. තස්ස මය්හං, නාගිත, එවං යහොති – ‘ඉොනි
අයමායස්මා ඉමං නිද්ොකි මථං පටිවියනොයෙත්වා අරඤ්ඤසඤ්ඤංයයව
මනසි කරිස්සති එකත්ත’න්ති. යතනාහං, නාගිත, තස්ස භික්ඛුයනො
අත්තමයනො යහොමිඅරඤ්ඤවිහායරන. 

‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි ආරඤ්ඤිකං අරඤ්යඤ 
අසමාහිතං නිසින්නං. තස්ස මය්හං, නාගිත, එවං යහොති – ‘ඉොනි
අයමායස්මාඅසමාහිතං වාචිත්තංසමාෙහිස්සති [සමාෙයහස්සති(කත්ථචි)], 
සමාහිතංවාචිත්තංඅනුරක්ඛිස්සතී’ති.යතනාහං, නාගිත, තස්සභික්ඛුයනො
අත්තමයනො යහොමිඅරඤ්ඤවිහායරන. 

‘‘ඉධපනාහං, නාගිත, භික්ඛුංපස්සාමිආරඤ්ඤිකංඅරඤ්යඤසමාහිතං 
නිසින්නං.තස්සමය්හං, නාගිත, එවංයහොති–‘ඉොනිඅයමායස්මාඅවිමුත්තං
වා චිත්තං විමුච්චිස්සති, විමුත්තං වා චිත්තං අනුරක්ඛිස්සතී’ති. යතනාහං, 
නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොඅත්තමයනොයහොමිඅරඤ්ඤවිහායරන. 

‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි  ාමන්තවිහාරිං  ාභිං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. යසො තං
 ාභසක්කාරසිය ොකං නිකාමයමායනො රිඤ්චති පටිස් ානං, රිඤ්චති
අරඤ්ඤවනපත්ථානිපන්තානියසනාසනානි;  ාමනි මරාජධානිංඔසරිත්වා
වාසංකප්යපති.යතනාහං, නාගිත, තස්සභික්ඛුයනොන අත්තමයනොයහොමි
 ාමන්තවිහායරන. 
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‘‘ඉධ පනාහං, නාගිත, භික්ඛුං පස්සාමි ආරඤ්ඤිකං  ාභිං 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. යසො තං
 ාභසක්කාරසිය ොකං පටිපණායමත්වානරිඤ්චතිපටිස් ානං, නරිඤ්චති
අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන්තානි යසනාසනානි. යතනාහං, නාගිත, තස්ස
භික්ඛුයනොඅත්තමයනොයහොමිඅරඤ්ඤවිහායරන. [[ ] එත්ථන්තයරපායඨො
අ.නි.6.42ඡක්කනිපායතයයවදිස්සති, නඑත්ථ අට්ඨකනිපායත] 

‘‘යස්මාහං [යස්මිංහං (කත්ථචි)], නාගිත, සමයය
අද්ධානමග් ප්පටිපන්යනොන කඤ්චිපස්සාමිපුරයතොවාපච්ඡයතොවා, ඵාසු
යම, නාගිත, තස්මිංසමයයයහොතිඅන්තමයසො උච්චාරපස්සාවකම්මායා’’ති.
ඡට්ඨං. 

7. පත්තනිකුජ්ජනසුත්තං 

87. [චූළව. 265] ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා තස්ස
උපාසකස්ස ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පත්තං නික්කුජ්යජයය [නිකුජ්යජයය
(ක.)]. කතයමහි අට්ඨහි? භික්ඛූනං අ ාභාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං
අනත්ථාය පරිසක්කති, භික්ඛූනං අවාසාය [අනාවාසාය (සී. සයා.)] 
පරිසක්කති, භික්ඛූ අක්යකොසති පරිභාසති, භික්ඛූ භික්ඛූහි යභයෙති 
[වියභයෙති(බහූසු)], බුද්ධස්සඅවණ්ණංභාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණංභාසති, 
සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහඞ්ය හි 
සමන්නා තස්ස උපාසකස්ස ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පත්තං
නික්කුජ්යජයය. 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, අඞ්ය හි සමන්නා තස්ස උපාසකස්ස 
ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පත්තං උක්කුජ්යජයය. කතයමහි අට්ඨහි? න
භික්ඛූනං අ ාභාය පරිසක්කති, න භික්ඛූනං අනත්ථාය පරිසක්කති, න
භික්ඛූනං අවාසාය පරිසක්කති, න භික්ඛූ අක්යකොසති පරිභාසති, නභික්ඛූ
භික්ඛූහි යභයෙති, බුද්ධස්ස වණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, 
සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහඞ්ය හි
සමන්නා තස්ස උපාසකස්ස ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පත්තං 
උක්කුජ්යජයයා’’ති.සත්තමං. 

8. අප්පසාෙපයවෙනීයසුත්තං 

88. ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො 
ආකඞ්ඛමානා උපාසකා අප්පසාෙං පයවයෙයයං. කතයමහි අට්ඨහි? ගිහීනං
අ ාභාය පරිසක්කති, ගිහීනං අනත්ථාය පරිසක්කති, ගිහී අක්යකොසති
පරිභාසති, ගිහී ගිහීහි යභයෙති, බුද්ධස්ස අවණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස
අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති, අය ොචයර චනං පස්සන්ති.
ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො
ආකඞ්ඛමානාඋපාසකාඅප්පසාෙංපයවයෙයයං. 
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‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා තස්සභික්ඛුයනොආකඞ්ඛමානා
උපාසකා පසාෙං පයවයෙයයං. කතයමහි අට්ඨහි? න ගිහීනං අ ාභාය
පරිසක්කති, නගිහීනංඅනත්ථායපරිසක්කති, නගිහී අක්යකොසතිපරිභාසති, 
නගිහීගිහීහියභයෙති, බුද්ධස්සවණ්ණංභාසති, ධම්මස්ස වණ්ණංභාසති, 
සඞ්ඝස්සවණ්ණංභාසති, ය ොචයරචනංපස්සන්ති.ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, 
අට්ඨහිධම්යමහිසමන්නා තස්සභික්ඛුයනො ආකඞ්ඛමානාඋපාසකාපසාෙං
පයවයෙයය’’න්ති.අට්ඨමං. 

9. පටිසාරණීයසුත්තං 

89. [චූළව. 39 යථොකං විසදිසං] ‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි
සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පටිසාරණීයකම්මං
කයරයය.කතයමහිඅට්ඨහි? ගිහීනංඅ ාභායපරිසක්කති, ගිහීනං අනත්ථාය
පරිසක්කති, ගිහී අක්යකොසති පරිභාසති, ගිහී ගිහීහි යභයෙති, බුද්ධස්ස 
අවණ්ණං භාසති, ධම්මස්ස අවණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස අවණ්ණං භාසති, 
ධම්මිකඤ්ච ගිහිපටිස්සවං න සච්චායපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි
ධම්යමහිසමන්නා තස්ස භික්ඛුයනොආකඞ්ඛමායනොසඞ්යඝොපටිසාරණීයං
කම්මංකයරයය. 

‘‘අට්ඨහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො 
ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පටිසාරණීයකම්මං පටිප්පස්සම්යභයය. කතයමහි
අට්ඨහි? නගිහීනං අ ාභායපරිසක්කති, නගිහීනංඅනත්ථායපරිසක්කති, 
න ගිහී අක්යකොසති පරිභාසති, න ගිහී ගිහීහි යභයෙති, බුද්ධස්ස වණ්ණං
භාසති, ධම්මස්ස වණ්ණං භාසති, සඞ්ඝස්ස වණ්ණං භාසති, ධම්මිකඤ්ච
ගිහිපටිස්සවං සච්චායපති. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, අට්ඨහි ධම්යමහි 
සමන්නා තස්ස භික්ඛුයනො ආකඞ්ඛමායනො සඞ්යඝො පටිසාරණීයකම්මං 
පටිප්පස්සම්යභයයා’’ති.නවමං. 

10. සම්මාවත්තනසුත්තං 

90. [චූළව. 211] ‘‘තස්සපාපියසිකකම්මකයතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනා
අට්ඨසුධම්යමසුසම්මා වත්තිතබ්බං–නඋපසම්පායෙතබ්යබො, නනිස්සයයො
ොතබ්යබො, නසාමයණයරො උපට්ඨායපතබ්යබො, නභික්ඛුයනොවාෙකසම්මුති
සාදිතබ්බා, සම්මයතනපිභික්ඛුනියයොන ඔවදිතබ්බා, නකාචිසඞ්ඝසම්මුති 
සාදිතබ්බා, නකිස්මිඤ්චි පච්යචකට්ඨායනඨයපතබ්යබො, නචයතනමූය න
වුට්ඨායපතබ්යබො.තස්සපාපියසිකකම්මකයතන, භික්ඛයව, භික්ඛුනාඉයමසු
අට්ඨසුධම්යමසුසම්මාවත්තිතබ්බ’’න්ති.ෙසමං. 

සතිවග්ය ොචතුත්යථො. 

තස්සුද්ොනං– 

සතිපුණ්ණියමූය න, යචොරසමයණනපඤ්චමං; 
යයසොපත්තප්පසායෙන, පටිසාරණීයඤ්චවත්තනන්ති. 
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(10) 5. සාමඤ්ඤවග්ය ො 

91-116. අථ යඛො [එත්ථ ‘‘අථ යඛො’’ති ච, ‘‘උපාසිකා’’ති ච ඉෙං
අට්ඨකථායයමව දිස්සති, න පාළියපොත්ථයකසු] යබොජ්ඣා [යබොජ්ඣඞ් ා
(ක. සී.)] උපාසිකා [එත්ථ ‘‘අථ යඛො’’ති ච, උපාසිකා’’ති ච ඉෙං
අට්ඨකථායයමව දිස්සති, න පාළියපොත්ථයකසු], සිරීමා, පදුමා, සුතනා 
[සුධනා (සී.පී.), සුධම්මා(සයා.)], මනුජා, උත්තරා, මුත්තා, යඛමා, රුචී [රූපී
(සී.පී.)], චුන්දී, බිම්බී, සුමනා, ම්ලිකා, තිස්සා, තිස්සමාතා [තිස්සායමාතා
(සී. පී.)], යසොණා, යසොණාය මාතා [යසොණමාතා (සයා.)], කාණා, 
කාණමාතා [කාණාය මාතා (සී. පී.)], උත්තරා නන්ෙමාතා, විසාඛා
මි ාරමාතා, ඛුජ්ජුත්තරා උපාසිකා, සාමාවතී උපාසිකා, සුප්පවාසා
යකොලියධීතා [යකොළියධීතා (සයා. පී.)], සුප්පියා උපාසිකා, නකු මාතා 
 හපතානී. 

සාමඤ්ඤවග්ය ොපඤ්චයමො. 

දුතියපණ්ණාසකංසමත්තං. 

(11). රා යප යාලං 

117. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඅට්ඨධම්මාභායවතබ්බා.කතයම
අට්ඨ? සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්යපො, සම්මාවාචා, සම්මාකම්මන්යතො, 
සම්මාආජීයවො, සම්මාවායායමො, සම්මාසති, සම්මාසමාධි – රා ස්ස, 
භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමඅට්ඨ ධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

118. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඅට්ඨධම්මා භායවතබ්බා.කතයම
අට්ඨ? අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි 
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, තානි අභිභුයය ‘ජානාමි පස්සාමී’ති එවංසඤ්ඤී
යහොති. අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, තානි අභිභුයය ‘ජානාමි පස්සාමී’ති එවංසඤ්ඤී
යහොති. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති පරිත්තානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, තානි අභිභුයය ‘ජානාමි පස්සාමී’ති එවංසඤ්ඤී
යහොති. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති අප්පමාණානි
සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි, තානි අභිභුයය ‘ජානාමි පස්සාමී’ති එවංසඤ්ඤී 
යහොති. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති නී ානි 
නී වණ්ණානි නී නිෙස්සනානි නී නිභාසානි පීතානි
පීතවණ්ණානි…යප.… ය ොහිතකානි ය ොහිතකවණ්ණානි…යප.…
ඔොතානිඔොතවණ්ණානි…යප.…ඔොතනිභාසානි, තානිඅභිභුයය ‘ජානාමි
පස්සාමී’තිඑවංසඤ්ඤීයහොති–රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඉයමඅට්ඨ 
ධම්මාභායවතබ්බා’’. 

119. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤායඅට්ඨධම්මා භායවතබ්බා.කතයම 
අට්ඨ? රූපීරූපානිපස්සති, අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානිපස්සති, 
සුභන්යතව අධිමුත්යතො යහොති, සබ්බයසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා
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පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ් මා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන්යතො
ආකායසො’ති ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, සබ්බයසො
ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’න්ති
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, සබ්බයසො
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමතික්කම්ම ‘නත්ථි කිඤ්චී’ති
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජවිහරති, සබ්බයසොආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමතික්කම්මයනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති, සබ්බයසො
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම සඤ්ඤායවෙයිතනියරොධං
උපසම්පජ්ජ විහරති – රා ස්ස, භික්ඛයව, අභිඤ්ඤාය ඉයම අට්ඨ ධම්මා
භායවතබ්බා’’. 

120-146. ‘‘රා ස්ස, භික්ඛයව, පරිඤ්ඤාය…යප.… පරික්ඛයාය…
පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… චා ාය… 
පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමඅට්ඨධම්මාභායවතබ්බා’’. 

147-626. ‘‘යෙොසස්ස…යප.… යමොහස්ස… යකොධස්ස…
උපනාහස්ස… මක්ඛස්ස… පළාසස්ස… ඉස්සාය… මච්ඡරියස්ස … 
මායාය… සායඨයයස්ස… ථම්භස්ස… සාරම්භස්ස… මානස්ස…
අතිමානස්ස… මෙස්ස… පමාෙස්ස අභිඤ්ඤාය…යප.… පරිඤ්ඤාය…
පරික්ඛයාය… පහානාය… ඛයාය… වයාය… විරා ාය… නියරොධාය… 
චා ාය…පටිනිස්සග් ාය…යප.…ඉයමඅට්ඨධම්මාභායවතබ්බා’’ති. 

රා යපයයා ංනිට්ඨිතං. 

අට්ඨකනිපාතපාළිනිට්ඨිතා. 
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