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පටුන 

නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

උදානපාළි 

1. ය ොධිවග්ය ො 

1. පඨමය ොධිසුත්තං 

1. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා
යනරඤ්ජරායතීයර ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතනයඛො පන
සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී [විමුත්තිසුඛං පටිසංයවදී )සයා. . . ක.( . අථ යඛො
භ වාතස්ස සත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හාසමාධිම්හාවුඅඨහිත්වාරත්තියා
පඨමංයාමං පටිච්චසමුප්පාදංඅනුයලොමංසාධුකංමනසාකාසි– 

‘‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, යදිදං –
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා 
නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, 
ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 
උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොතී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යදා හයවපාතුභවන්ති ධම්මා, 
ආතාපියනොඣායයතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අථස්සකඞ්ඛාවපයන්තිසබ් ා, 
යයතොපජානාතිසයහතුධම්ම’’න්ති.පඨමං; 

2. දුතියය ොධිසුත්තං 

2. එවං යම සුතං – එක සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා
යනරඤ්ජරායතීයර ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතනයඛො පන
සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී.අථයඛොභ වා තස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හා
සමාධිම්හාවුඅඨහිත්වාරත්තියාමජ්ඣිමං යාමංපටිච්චසමුප්පාදංපටියලොමං
සාධුකංමනසාකාසි– 

‘‘ඉතිඉමස්මිං අසතිඉදංන යහොති, ඉමස්සනියරොධා ඉදංනිරුජ්ඣති, 
යදිදං – අවිජ්ජානියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, සඞ්ඛාරනියරොධා



ඛුද්දකනිකායය  උදානපාළි 

2 

පටුන 

විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා නාමරූපනියරොයධො, 
නාමරූපනියරොධාසළායතනනියරොයධො, සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො, 
ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො, යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, 
තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො, උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, 
භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති. එවයමතස්ස
යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යදාහයවපාතුභවන්තිධම්මා, 
ආතාපියනො ඣායයතොබ්රාහ්මණස්ස; 
අථස්සකඞ්ඛාවපයන්තිසබ් ා, 
යයතොඛයංපච්චයානංඅයවදී’’ති.දුතියං; 

3. තතියය ොධිසුත්තං 

3. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා
යනරඤ්ජරායතීයර ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතනයඛො පන
සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති 
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී.අථයඛොභ වාතස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හා
සමාධිම්හා වුඅඨහිත්වා රත්තියා පච්ඡිමං යාමං පටිච්චසමුප්පාදං
අනුයලොමපටියලොමංසාධුකං මනසාකාසි– 

‘‘ඉති ඉමස්මිං සති ඉදං යහොති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති, ඉමස්මිං
අසති ඉදං න යහොති, ඉමස්ස නියරොධා ඉදං නිරුජ්ඣති; යදිදං –
අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා
නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, 
ඵස්සපච්චයා යවදනා, යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, 
උපාදානපච්චයා භයවො, භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ධස්සසමුදයයොයහොති. 

‘‘අවිජ්ජාය ත්යවව අයසසවිරා නියරොධා සඞ්ඛාරනියරොයධො, 
සඞ්ඛාරනියරොධා විඤ්ඤාණනියරොයධො, විඤ්ඤාණනියරොධා
නාමරූපනියරොයධො, නාමරූපනියරොධා සළායතනනියරොයධො, 
සළායතනනියරොධා ඵස්සනියරොයධො, ඵස්සනියරොධා යවදනානියරොයධො, 
යවදනානියරොධා තණ්හානියරොයධො, තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො, 
උපාදානනියරොධා භවනියරොයධො, භවනියරොධාජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා
ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති.
එවයමතස්සයකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධො යහොතී’’ති. 
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අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යදාහයවපාතුභවන්තිධම්මා, 
ආතාපියනොඣායයතොබ්රාහ්මණස්ස; 
විධූපයංතිඅඨතිමාරයසනං, 
සූරියයොව [සුරියයොව )සී. සයා.කං. . .(  ඔභාසයමන්තලික්ඛ’’න්ති.
තතියං; 

4. හංහඞ්කසුත්තං 

4. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා
යනරඤ්ජරාය තීයර අජපාලනියරොයධ පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතන යඛො පන
සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති 
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී.අථයඛොභ වාතස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හා
සමාධිම්හා වුඅඨාසි. 

අථයඛොඅඤ්ඤතයරොහංහඞ්කජාතියකො [හහඞ්කජාතියකො)සී.සයා.කං.
. .(  බ්රාහ්මයණො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා
සද්ධිං සම්යමොදි. සම්යමොදනීයං කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං
අඅඨාසි. එකමන්තං ඨියතො යඛො යසො බ්රාහ්මයණො භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, යභො ය ොතම, බ්රාහ්මයණො යහොති, කතයම ච පන
බ්රාහ්මණකරණා [බ්රාහ්මණකාරකා)ක.(  ධම්මා’’ති? 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වා තායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘යයොබ්රාහ්මයණො ාහිතපාපධම්යමො, 
නිහංහඞ්යකො [නිහහඞ්යකො )සී. සයා. කං . .(  නික්කසායවො
යතත්යතො; 
යවදන්තගූවූසිතබ්රහ්මචරියයො, 
ධම්යමනයසොබ්රහ්මවාදංවයදයය; 
යස්සුස්සදානත්ථිකුහිඤ්චියලොයක’’ති.චතුත්ථං; 

5. බ්රාහ්මණසුත්තං 

5. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච
සාරිපුත්යතො ආයස්මා ච මහායමොග් ල්ලායනො ආයස්මා ච මහාකස්සයපො
ආයස්මා ච මහාකච්චායනො [මහාකච්චායයනො )සී. . . ක.(  ආයස්මා ච
මහායකොඅඨියකො ආයස්මා ච මහාකප්පියනො ආයස්මා ච මහාචුන්යදො
ආයස්මා ච අනුරුද්යධො ආයස්මා ච යරවයතො ආයස්මා ච නන්යදො 
[ආනන්යදො)සී.. .(  යයනභ වායතනුපසඞ්කමිංසු. 
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අද්දසා යඛො භ වා යතආයස්මන්යත දූරයතොව ආ ච්ඡන්යත; දිස්වාන
භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘එයත, භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා ආ ච්ඡන්ති; එයත, 
භික්ඛයව, බ්රාහ්මණා ආ ච්ඡන්තී’’ති. එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො
බ්රාහ්මණජාතියකො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘කිත්තාවතා නු යඛො, 
භන්යත, බ්රාහ්මයණොයහොති, කතයමචපනබ්රාහ්මණකරණා ධම්මා’’ති? 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ ාහිත්වාපාපයකධම්යම, යයචරන්තිසදාසතා; 
ඛීණසංයයොජනා බුද්ධා, යත යව [යතව )සී.(  යලොකස්මි
බ්රාහ්මණා’’ති.පඤ්චමං; 

6. මහාකස්සපසුත්තං 

6. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා මහාකස්සයපො
පිප්පලිගුහායං [පිප්ඵලිගුහායං )සයා.(, සිම් ලිගුහායං )ක.(  විහරති
ආ ාධියකො [ආ ාධියකො යහොති )සයා. . .(  දුක්ඛියතො  ාළ්හගිලායනො. අථ 
යඛොආයස්මාමහාකස්සයපොඅපයරනසමයයනතම්හාආ ාධාවුඅඨාසි.අථ
යඛො ආයස්මයතො මහාකස්සපස්ස තම්හා ආ ාධා වුඅඨිතස්ස එතදයහොසි –
‘‘යංනූනාහංරාජ හංපිණ්ඩාය පවියසයය’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චමත්තානි යදවතාසතානි උස්සුක්කං
ආපන්නානි යහොන්තිආයස්මයතොමහාකස්සපස්සපිණ්ඩපාතපටිලාභාය.අථ
යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො තානි පඤ්චමත්තානි යදවතාසතානි
පටික්ඛිපිත්වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජ හං
පිණ්ඩායපාවිසි –යයන දලිද්දවිසිඛාකපණවිසිඛා යපසකාරවිසිඛා. අද්දසා
යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහාකස්සපං රාජ යහ පිණ්ඩාය චරන්තං යයන 
දලිද්දවිසිඛාකපණවිසිඛායපසකාරවිසිඛා. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අනඤ්ඤයපොසිමඤ්ඤාතං, දන්තංසායරපතිඅඨිතං; 
ඛීණාසවංවන්තයදොසං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. ඡඅඨං; 

7. අජකලාපකසුත්තං 

7. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාපාවායං [පාටලියං ). .(  විහරති
අජකලාපයක යචතියය, අජකලාපකස්සයක්ඛස්සභවයන.යතනයඛොපන
සමයයන භ වා රත්තන්ධකාරතිමිසායං අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති; 
යදයවො ච එකයමකං ඵුසායති. අථ යඛො අජකලාපයකො යක්යඛො භ වයතො
භයං ඡම්භිතත්තං යලොමහංසං උප්පායදතුකායමො යයන භ වා
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යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වයතොඅවිදූයරතික්ඛත්තුං ‘‘අක්කුයලො
පක්කුයලො’’ති අක්කුලපක්කුලිකං අකාසි – ‘‘එයසො යත, සමණ, 
පිසායචො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යදාසයකසුධම්යමසු, පාරගූයහොතිබ්රාහ්මයණො; 
අථඑතංපිසාචඤ්ච, පක්කුලඤ්චාතිවත්තතී’’ති.සත්තමං; 

8. සඞ් ාමජිසුත්තං 

8. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා සාවත්ථියං විහරති යජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා සඞ් ාමජි
සාවත්ථිං අනුප්පත්යතො යහොති භ වන්තං දස්සනාය. අස්යසොසි යඛො
ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකා – ‘‘අයයයො කිර සඞ් ාමජි
සාවත්ථිංඅනුප්පත්යතො’’ති.සාදාරකංආදායයජතවනං අ මාසි. 

යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාසඞ් ාමජිඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයල 
දිවාවිහාරං නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස
පුරාණදුතියිකා යයනායස්මා සඞ් ාමජි යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං සඞ් ාමජිං එතදයවොච – ‘‘ඛුද්දපුත්තඤ්හි [ඛුද්දපුත්තාම්හි
)සී.( , සමණ, යපොස ම’’න්ති. එවං වුත්යත, ආයස්මා සඞ් ාමජි තුණ්හී
අයහොසි. 

දුතියම්පි යඛො ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකා ආයස්මන්තං 
සඞ් ාමජිං එතදයවොච – ‘‘ඛුද්දපුත්තඤ්හි, සමණ, යපොසම’’න්ති. දුතියම්පි
යඛොආයස්මාසඞ් ාමජිතුණ්හීඅයහොසි. 

තතියම්පි යඛො ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකා ආයස්මන්තං
සඞ් ාමජිංඑතදයවොච– ‘‘ඛුද්දපුත්තඤ්හි, සමණ, යපොසම’’න්ති.තතියම්පි
යඛොආයස්මාසඞ් ාමජිතුණ්හීඅයහොසි. 

අථ යඛො ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකා තං දාරකං
ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරයතො නික්ඛිපිත්වා පක්කාමි [පක්කමි )ක.( 
එවමුපරිපි  – ‘‘එයසො [එස)සී.ක.(  යත, සමණ, පුත්යතො; යපොසන’’න්ති. 

අථයඛොආයස්මාසඞ් ාමජිතංදාරකංයනවඔයලොයකසිනාපිආලපි.
අථ යඛො ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකා අවිදූරං [අවිදූයර )සයා.
. .(   න්ත්වා අපයලොයකන්තී අද්දස ආයස්මන්තං සඞ් ාමජිං තං දාරකං
යනවඔයලොයකන්තංනාපිආලපන්තං, දිස්වානස්සා එතදයහොසි–‘‘නචායං
සමයණො පුත්යතනපි අත්ථියකො’’ති. තයතො පටිනිවත්තිත්වා දාරකං ආදාය 
පක්කාමි. අද්දසා යඛො භ වා දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන
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අතික්කන්තමානුසයකන ආයස්මයතො සඞ් ාමජිස්ස පුරාණදුතියිකාය
එවරූපංවිප්පකාරං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ආයන්තිංනාභිනන්දති, පක්කමන්තිංනයසොචති; 
සඞ් ාසඞ් ාමජිංමුත්තං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. අඅඨමං; 

9. ජටිලසුත්තං 

9. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වා යායංවිහරති යාසීයස.යතන
යඛො පන සමයයන සම් හලා ජටිලා සීතාසු යහමන්තිකාසු රත්තීසු 
අන්තරඅඨයක හිමපාතසමයය  යායං උම්මුජ්ජන්තිපි නිමුජ්ජන්තිපි, 
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජම්පිකයරොන්තිඔසිඤ්චන්තිපි, අග්ගිම්පිජුහන්ති – ‘‘ඉමිනා 
සුද්ධී’’ති. 

අද්දසායඛොභ වායතසම් හයලජටියලසීතාසුයහමන්තිකාසු රත්තීසු
අන්තරඅඨයක හිමපාතසමයය  යායං උම්මුජ්ජන්යතපි නිමුජ්ජන්යතපි 
උම්මුජ්ජනිමුජ්ජම්පි කයරොන්යත [උම්මුජ්ජනිමුජ්ජං කයරොන්යතපි )සී. . .
ක.(  ඔසිඤ්චන්යතපිඅග්ගිම්පිජුහන්යත–‘‘ඉමිනා සුද්ධී’’ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථං විදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘න උදයකන සුචී යහොතී,  හ්යවත්ථ න්හායතී [නහායතී )සී.(  
ජයනො; 
යම්හිසච්චඤ්චධම්යමොච, යසොසුචීයසොචබ්රාහ්මයණො’’ති. නවමං; 

10.  ාහියසුත්තං 

10. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයන ාහියයොදාරුචීරියයො
සුප්පාරයක පටිවසති සමුද්දතීයර සක්කයතො  රුකයතො මානියතො පූජියතො
අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. අථ යඛො
 ාහියස්ස දාරුචීරියස්ස රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යය යඛො යකචි යලොයක අරහන්යතො වා
අරහත්තමග් ංවාසමාපන්නා, අහංයතසංඅඤ්ඤතයරො’’ති. 

අථයඛො  ාහියස්සදාරුචීරියස්ස පුරාණසායලොහිතායදවතාඅනුකම්පිකා
අත්ථකාමා  ාහියස්ස දාරුචීරියස්ස යචතසා යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය
යයන  ාහියයො දාරුචීරියයො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා  ාහියං 
දාරුචීරියං එතදයවොච – ‘‘යනව යඛො ත්වං,  ාහිය, අරහා, නාපි 
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අරහත්තමග් ංවාසමාපන්යනො.සාපියතපටිපදානත්ථියායත්වංඅරහාවා
අස්ස [අස්සසි)සයා.ක.(  අරහත්තමග් ංවාසමාපන්යනො’’ති. 

‘‘අථයකචරහිසයදවයකයලොයකඅරහන්යතො වා අරහත්තමග් ං වා 
සමාපන්යනො’’ති? ‘‘අත්ථි,  ාහිය, උත්තයරසු ජනපයදසු [ජනපයද (සී.(  
සාවත්ථි නාම න රං. තත්ථ යසො භ වා එතරහි විහරති අරහං 
සම්මාසම්බුද්යධො.යසොහි,  ාහිය, භ වාඅරහායචවඅරහත්තායචධම්මං 
යදයසතී’’ති. 

අථ යඛො  ාහියයො දාරුචීරියයො තාය යදවතාය සංයවජියතො තාවයදව 
සුප්පාරකම්හා පක්කාමි. සබ් ත්ථ එකරත්තිපරිවායසන යයන සාවත්ථි
යජතවනං අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායමො යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන
සමයයන සම් හලා භික්ඛූ අබ්යභොකායස චඞ්කමන්ති. අථ යඛො  ාහියයො 
දාරුචීරියයො යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත භික්ඛූ
එතදයවොච – ‘‘කහං නු යඛො, භන්යත, එතරහි භ වා විහරති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො? දස්සනකාමම්හා මයං තං භ වන්තං අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. ‘‘අන්තරඝරං පවිඅයඨො යඛො,  ාහිය, භ වා
පිණ්ඩායා’’ති. 

අථ යඛො  ාහියයො දාරුචීරියයො තරමානරූයපො යජතවනා නික්ඛමිත්වා 
සාවත්ථිං පවිසිත්වා අද්දස භ වන්තං සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරන්තං
පාසාදිකං පසාදනීයං සන්තින්ද්රියං සන්තමානසං 
උත්තමදමථසමථමනුප්පත්තං දන්තං ගුත්තං යතින්ද්රියං නා ං. දිස්වාන
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වයතො පායද සිරසා
නිපතිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යදයසතුයම, භන්යතභ වා, ධම්මං; 
යදයසතු, සු යතො, ධම්මං, යං මමස්ස දීඝරත්තං හිතාය සුඛායා’’ති. එවං
වුත්යත, භ වා ාහියංදාරුචීරියංඑතදයවොච– ‘‘අකායලොයඛොතාව,  ාහිය, 
අන්තරඝරංපවිඅඨම්හාපිණ්ඩායා’’ති. 

දුතියම්පියඛො ාහියයො දාරුචීරියයොභ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘දුජ්ජානං 
යඛො පයනතං, භන්යත, භ වයතො වා ජීවිතන්තරායානං, මය්හං වා
ජීවිතන්තරායානං. යදයසතුයම, භන්යතභ වා, ධම්මං; යදයසතු, සු යතො, 
ධම්මං, යං මමස්සදීඝරත්තංහිතායසුඛායා’’ති.දුතියම්පියඛොභ වා ාහියං
දාරුචීරියං එතදයවොච – ‘‘අකායලො යඛො තාව,  ාහිය, අන්තරඝරං
පවිඅඨම්හාපිණ්ඩායා’’ති. 

තතියම්පියඛො ාහියයොදාරුචීරියයොභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘දුජ්ජානං 
යඛො පයනතං, භන්යත, භ වයතො වා ජීවිතන්තරායානං, මය්හං වා
ජීවිතන්තරායානං. යදයසතු යම භන්යතභ වා, ධම්මං; යදයසතු, සු යතො, 
ධම්මං, යංමමස්සදීඝරත්තංහිතාය සුඛායා’’ති. 
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පටුන 

‘‘තස්මාතිහ යත,  ාහිය, එවං සික්ඛිතබ් ං – ‘දිඅයඨ දිඅඨමත්තං
භවිස්සති, සුයතසුතමත්තංභවිස්සති, මුයතමුතමත්තංභවිස්සති, විඤ්ඤායත
විඤ්ඤාතමත්තංභවිස්සතී’ති.එවඤ්හියත,  ාහිය, සික්ඛිතබ් ං.යයතොයඛො 
යත,  ාහිය, දිඅයඨදිඅඨමත්තංභවිස්සති, සුයතසුතමත්තංභවිස්සති, මුයත 
මුතමත්තං භවිස්සති, විඤ්ඤායත විඤ්ඤාතමත්තං භවිස්සති, තයතො ත්වං, 
 ාහිය, න යතන; යයතො ත්වං,  ාහිය, න යතන තයතො ත්වං,  ාහිය, න
තත්ථ; යයතොත්වං,  ාහිය, නතත්ථ, තයතොත්වං,  ාහිය, යනවිධනහරංන 
උභයමන්තයරන.එයසවන්යතොදුක්ඛස්සා’’ති. 

අථ යඛො  ාහියස්ස දාරුචීරියස්ස භ වයතො ඉමාය සංඛිත්තාය 
ධම්මයදසනායතාවයදවඅනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුච්චි. 

අථ යඛො භ වා  ාහියං දාරුචීරියං ඉමිනා සංඛිත්යතන ඔවායදන
ඔවදිත්වාපක්කාමි.අථයඛොඅචිරපක්කන්තස්සභ වයතො ාහියං දාරුචීරියං
 ාවී තරුණවච්ඡා අධිපතිත්වා [අධිපායතත්වා )සී. සයා. . .(, අධිපාතිත්වා
)ක.(  ජීවිතායවොයරොයපසි. 

අථ යඛො භ වා සාවත්ථියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො සම් හයලහි භික්ඛූහි සද්ධිං න රම්හා
නික්ඛමිත්වා අද්දස  ාහියං දාරුචීරියං කාලඞ්කතං [කාලකතං )සී. සයා. 
කං.( ; දිස්වාන භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘ ණ්හථ, භික්ඛයව,  ාහියස්ස 
දාරුචීරියස්ස සරීරකං; මඤ්චකං ආයරොයපත්වා නීහරිත්වා ඣායපථ; 
ථූපඤ්චස්සකයරොථ. සබ්රහ්මචාරීයවො, භික්ඛයව, කාලඞ්කයතො’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යත භික්ඛූ භ වයතො පටිස්සුත්වා  ාහියස්ස 
දාරුචීරියස්ස සරීරකං මඤ්චකං ආයරොයපත්වා නීහරිත්වා ඣායපත්වා
ථූපඤ්චස්ස කත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං නිසීදිංසු.එකමන්තංනිසින්නායඛොයත
භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘දඩ්ඪං, භන්යත,  ාහියස්ස දාරුචීරියස්ස
සරීරං, ථූයපො චස්ස කයතො. තස්ස කා  ති, යකො අභිසම්පරායයො’’ති? 
‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව,  ාහියයො දාරුචීරියයො පච්චපාදි ධම්මස්සානුධම්මං; 
න ච මං ධම්මාධිකරණං වියහයසසි. පරිනිබ්බුයතො, භික්ඛයව,  ාහියයො
දාරුචීරියයො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යත්ථආයපොචපථවී, යතයජොවායයොන ාධති; 
නතත්ථසුක්කායජොතන්ති, ආදිච්යචොනප්පකාසති; 
නතත්ථචන්දිමාභාති, තයමොතත්ථනවිජ්ජති. 

‘‘යදා චඅත්තනායවදි [යවධී (ක.( , මුනියමොයනනබ්රාහ්මයණො; 
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අථරූපාඅරූපාච, සුඛදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති.දසමං; 

(අයම්පි උදායනො වුත්යතො භ වතා ඉති යම සුතන්ති.( [( ) 
සයාමයපොත්ථයකනත්ථි  

ය ොධිවග්ය ොපඨයමොනිඅඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

තයයොය ොධිචහංහඞ්යකො [තයයොචය ොධිනියරොයධො (සබ් ත්ථ( , 
බ්රාහ්මයණො [යතයථරා)සී.සයා.. .(, යථයරො)ක.(  කස්සයපනච; 
අජ [පාවාය )සී.සයා.(, පාටලියං ). .(, පාවා (ක.(  සඞ් ාමජටිලා, 
 ාහියයනාතියතදසාති. 

2. මුචලින්දවග්ය ො 

1. මුචලින්දසුත්තං 

11. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා
යනරඤ්ජරාය තීයර මුචලින්දමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතන යඛො පන
සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී. 

යතනයඛොපනසමයයනමහාඅකාලයමයඝොඋදපාදි සත්තාහවද්දලිකා
සීතවාතදුද්දිනී. අථ යඛො මුචලින්යදො නා රාජා සකභවනා නික්ඛමිත්වා
භ වයතො කායං සත්තක්ඛත්තුං යභොය හි පරික්ඛිපිත්වා උපරිමුද්ධනි
මහන්තං ඵණං විහච්ච අඅඨාසි – ‘‘මා භ වන්තං සීතං, මා භ වන්තං 
උණ්හං, මා භ වන්තං ඩංසමකසවාතාතපසරීසප [සිරිංසප )සී. සයා. කං. 
. .(  සම්ඵස්යසො’’ති. 

අථයඛොභ වාතස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හාසමාධිම්හා වුඅඨාසි.
අථ යඛො මුචලින්යදො නා රාජා විද්ධං වි තවලාහකං යදවං විදිත්වා
භ වයතො කායා යභොය  විනියවයඨත්වා සකවණ්ණං පටිසංහරිත්වා
මාණවකවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා භ වයතො පුරයතො අඅඨාසි පඤ්ජලියකො
භ වන්තංනමස්සමායනො. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සුයඛොවියවයකොතුඅඨස්ස, සුතධම්මස්සපස්සයතො; 
අ යාපජ්ජංසුඛංයලොයක, පාණභූයතසුසංයයමො. 

‘‘සුඛා විරා තායලොයක, කාමානංසමතික්කයමො; 
අස්මිමානස්සයයොවිනයයො, එතංයවපරමංසුඛ’’න්ති.පඨමං; 
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2. රාජසුත්තං 

12. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලානං
භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං උපඅඨානසාලායං
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථාඋදපාදි–‘‘යකොනුයඛො, 
ආවුයසො, ඉයමසං ද්වින්නං රාජූනං මහද්ධනතයරො වා මහායභො තයරො වා
මහායකොසතයරොවාමහාවිජිතතයරොවාමහාවාහනතයරොවා මහබ් ලතයරො
වා මහිද්ධිකතයරො වා මහානුභාවතයරො වා රාජා වා මා යධො යසනියයො
බිම්බිසායරො, රාජාවාපයසනදියකොසයලො’’ති? අයඤ්චරහියතසංභික්ඛූනං 
අන්තරාකථායහොතිවිප්පකතා. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුඅඨියතො
යයනුපඅඨානසාලා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන
නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 
එතරහි කථාය සන්නිසින්නා සන්නිපතිතා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා
විප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං 
උපඅඨානසාලායංසන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථාඋදපාදි
– ‘යකො නු යඛො, ආවුයසො, ඉයමසං ද්වින්නං රාජූනං මහද්ධනතයරො වා
මහායභො තයරො වා මහායකොසතයරො වා මහාවිජිතතයරො වා
මහාවාහනතයරොවාමහබ් ලතයරොවාමහිද්ධිකතයරොවාමහානුභාවතයරො
වා රාජා වා මා යධො යසනියයො බිම්බිසායරො, රාජා වා පයසනදි
යකොසයලො’ති? අයංයඛොයනො, භන්යත, අන්තරාකථාවිප්පකතා, අථභ වා
අනුප්පත්යතො’’ති. 

‘‘න ඛ්යවතං, භික්ඛයව, තුම්හාකං පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතානං යං තුම්යහ එවරූපිං කථං කයථයයාථ.
සන්නිපතිතානංයවො, භික්ඛයව, ද්වයංකරණීයං–ධම්මීවාකථාඅරියයොවා 
තුණ්හීභායවො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යඤ්ච කාමසුඛංයලොයක, යඤ්චිදංදිවියං සුඛං; 
තණ්හක්ඛයසුඛස්යසයත, කලංනාග්ඝන්ති යසොළසි’’න්ති.දුතියං; 

3. දණ්ඩසුත්තං 

13. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනසම් හලාකුමාරකා
අන්තරාචසාවත්ථිං අන්තරාචයජතවනංඅහිංදණ්යඩනහනන්ති.අථයඛො
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භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථිං පිණ්ඩාය
පාවිසි. අද්දසා යඛො භ වා සම් හයල කුමාරයක අන්තරා ච සාවත්ථිං
අන්තරාචයජතවනංඅහිංදණ්යඩනහනන්යත. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යඩනවිහිංසති; 
අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොනලභයතසුඛං. 

‘‘සුඛකාමානිභූතානි, යයොදණ්යඩනනහිංසති; 
අත්තයනොසුඛයමසායනො, යපච්චයසොලභයතසුඛ’’න්ති.තතියං; 

4. සක්කාරසුත්තං 

14. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා සක්කයතො
යහොති  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො, ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො යහොති  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො, 
ලාභී චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
අඤ්ඤතිත්ථියා පන පරිබ් ාජකා අසක්කතා යහොන්ති අ රුකතා අමානිතා 
[න අපචිතා )සයා. . .(  අපූජිතා අනපචිතා, න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. අථ යඛො යත
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකාභ වයතොසක්කාරංඅසහමානාභික්ඛුසඞ්ඝස්ස
ච  ායම ච අරඤ්යඤ ච භික්ඛූ දිස්වා අසබ්භාහි ඵරුසාහි වාචාහි
අක්යකොසන්තිපරිභාසන්තියරොයසන්ති වියහයසන්ති. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං–‘‘එතරහි, භන්යත, භ වා 
සක්කයතො  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො, ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො, ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
අඤ්ඤතිත්ථියා පන පරිබ් ාජකා අසක්කතා අ රුකතා අමානිතා අපූජිතා
අනපචිතා, න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.අථයඛොයත, 
භන්යත, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා භ වයතො සක්කාරං අසහමානා
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච  ායම ච අරඤ්යඤ ච භික්ඛූ දිස්වා අසබ්භාහි ඵරුසාහි
වාචාහිඅක්යකොසන්තිපරිභාසන්ති යරොයසන්තිවියහසන්තී’’ති. 
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අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ ායමඅරඤ්යඤසුඛදුක්ඛඵුඅයඨො, 
යනවත්තයතොයනොපරයතොදයහථ; 
ඵුසන්ති ඵස්සාඋපධිංපටිච්ච, 
නිරූපධිංයකනඵුයසයුඵස්සා’’ති.චතුත්ථං; 

5. උපාසකසුත්තං 

15. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතයරො 
ඉච්ඡානඞ් ලයකො උපාසයකො සාවත්ථිං අනුප්පත්යතො යහොති යකනචියදව 
කරණීයයන. අථ යඛො යසො උපාසයකො සාවත්ථියංතංකරණීයංතීයරත්වා
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොතං උපාසකංභ වාඑතදයවොච
–‘‘චිරස්සංයඛොත්වං, උපාසක, ඉමංපරියායමකාසියදිදං ඉධා මනායා’’ති. 

‘‘චිරපටිකාහං, භන්යත, භ වන්තං දස්සනායඋපසඞ්කමිතුකායමො, අපි 
චාහං යකහිචි යකහිචි කිච්චකරණීයයහි  යාවයටො. එවාහං නාසක්ඛිං
භ වන්තංදස්සනාය උපසඞ්කමිතු’’න්ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සුඛංවතතස්සනයහොතිකිඤ්චි, 
සඞ්ඛාතධම්මස්ස හස්සුතස්ස; 
සකිඤ්චනංපස්සවිහඤ්ඤමානං, 
ජයනොජනස්මිංපටි න්ධරූයපො’’ති.පඤ්චමං; 

6.  බ්භිනීසුත්තං 

16. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
පරිබ් ාජකස්ස දහරමාණවිකා පජාපති යහොති  බ්භිනී උපවිජඤ්ඤා. අථ
යඛොසාපරිබ් ාජිකාතං පරිබ් ාජකංඑතදයවොච– ‘‘ ච්ඡත්වං, බ්රාහ්මණ, 
යතලංආහර, යංයමවිජාතාය භවිස්සතී’’ති. 

එවංවුත්යත, යසොපරිබ් ාජයකොතංපරිබ් ාජිකංඑතදයවොච–‘‘කුයතො 
පනාහං, යභොති [යභොතියා)සයා.. .ක.( , යතලංආහරාමී’’ති? දුතියම්පියඛො
සාපරිබ් ාජිකාතංපරිබ් ාජකංඑතදයවොච–‘‘ ච්ඡත්වං, බ්රාහ්මණ, යතලං
ආහර, යංයමවිජාතායභවිස්සතී’’ති. දුතියම්පියඛොයසොපරිබ් ාජියකොතං 
පරිබ් ාජිකං එතදයවොච – ‘‘කුයතො පනාහං, යභොති, යතලං ආහරාමී’’ති? 
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තතියම්පියඛොසා පරිබ් ාජිකාතංපරිබ් ාජකංඑතදයවොච – ‘‘ ච්ඡත්වං, 
බ්රාහ්මණ, යතලංආහර, යංයම විජාතායභවිස්සතී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
යකොඅඨා ායර සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා සප්පිස්ස වා යතලස්ස වා
යාවදත්ථංපාතුංදීයති [දියයති)සී. ක.( , යනොනීහරිතුං. 

අථ යඛො තස්ස පරිබ් ාජකස්ස එතදයහොසි – ‘‘රඤ්යඤො යඛො පන
පයසනදිස්ස යකොසලස්ස යකොඅඨා ායර සමණස්ස වා බ්රාහ්මණස්ස වා
සප්පිස්සවායතලස්සවා යාවදත්ථංපාතුංදීයති, යනොනීහරිතුං.යංනූනාහං
රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස යකොඅඨා ාරං  න්ත්වා යතලස්ස
යාවදත්ථංපිවිත්වාඝරංආ න්ත්වා උච්ඡද්දිත්වාන [උග්ගිරිත්වාන)සී.සයා.
. .(, උච්ඡදිත්වා (සී. සයා. අඅඨ.(, උච්ඡඩ්ඩිත්වාන )ක.(  දයදයයං, යං
ඉමිස්සාවිජාතාය භවිස්සතී’’ති. 

අථ යඛො යසො පරිබ් ාජයකො රඤ්යඤො පයසනදිස්ස යකොසලස්ස
යකොඅඨා ාරං න්ත්වායතලස්සයාවදත්ථංපිවිත්වාඝරංආ න්ත්වායනව 
සක්යකොති උද්ධං කාතුං, න පන අයධො. යසො දුක්ඛාහි තිබ් ාහි [තිප්පාහි
)සයා.(  ඛරාහිකටුකාහියවදනාහිඵුඅයඨොආවඅටති පරිවඅටති. 

අථයඛොභ වාපුබ් ණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායසාවත්ථිං 
පිණ්ඩායපාවිසි.අද්දසායඛොභ වාතංපරිබ් ාජකංදුක්ඛාහිතිබ් ාහිඛරාහි 
කටුකාහියවදනාහිඵුඅඨංආවඅටමානංපරිවඅටමානං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සුඛියනොවතයයඅකිඤ්චනා, 
යවදගුයනොහිජනාඅකිඤ්චනා; 
සකිඤ්චනංපස්සවිහඤ්ඤමානං, 
ජයනො ජනස්මිං පටි න්ධචිත්යතො’’ [පටි ද්ධචිත්යතො )සයා.(, 
පටි න්ධරුයපො)?)] ති.ඡඅඨං; 

7. එකපුත්තකසුත්තං 

17. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතරස්ස
උපාසකස්සඑකපුත්තයකොපියයො මනායපොකාලඞ්කයතොයහොති. 

අථ යඛොසම් හලාඋපාසකාඅල්ලවත්ථා අල්ලයකසාදිවාදිවස්සයයන
භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්යන යඛො යත උපාසයක භ වා
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එතදයවොච – ‘‘කිං නු යඛො තුම්යහ, උපාසකා, අල්ලවත්ථා අල්ලයකසා
ඉධූපසඞ්කමන්තාදිවා දිවස්සා’’ති? 

එවං වුත්යත, යසො උපාසයකො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘මය්හං යඛො, 
භන්යත, එකපුත්තයකො පියයො මනායපො කාලඞ්කයතො. යතන මයං
අල්ලවත්ථා අල්ලයකසාඉධූපසඞ්කමන්තාදිවාදිවස්සා’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘පියරූපස්සාද ධිතායස [පියරූපස්සාත ධිතායස)සී.. .( , 
යදවකායාපුථුමනුස්සාච; 
අඝාවියනොපරිජුන්නා, 
මච්චුරාජස්සවසං ච්ඡන්ති. 

‘‘යයයවදිවාචරත්යතොච, 
අප්පමත්තාජහන්තිපියරූපං; 
යතයවඛණන්තිඅඝමූලං, 
මච්චුයනොආමිසංදුරතිවත්ත’’න්ති.සත්තමං; 

8. සුප්පවාසාසුත්තං 

18. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාකුණ්ඩිකායං [කුණ්ඩියායං )සී.
සයා. . .(  විහරතිකුණ්ඩධානවයන [කුණ්ඩිඅඨානවයන )සයා. . .( . යතන
යඛොපනසමයයනසුප්පවාසා යකොලියධීතාසත්තවස්සානි බ්භංධායරති.
සත්තාහංමූළ්හ බ්භාසාදුක්ඛාහි තිබ් ාහිඛරාහිකටුකාහියවදනාහිඵුඅඨා
තීහි විතක්යකහි අධිවායසති – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භ වා යයො
ඉමස්සඑවරූපස්ස දුක්ඛස්සපහානායධම්මං යදයසති; සුප්පටිපන්යනොවත
තස්සභ වයතොසාවකසඞ්යඝො යයො ඉමස්ස එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය
පටිපන්යනො; සුසුඛං වත තං නිබ් ානං යත්ථිදං එවරූපං දුක්ඛං න 
සංවිජ්ජතී’’ති. 

අථ යඛො සුප්පවාසා යකොලියධීතා සාමිකං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 
අයයපුත්ත, යයන භ වා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන
භ වයතො පායද සිරසා වන්දාහි; අප්පා ාධං අප්පාතඞ්කං ලහඅඨානං  ලං
ඵාසුවිහාරංපුච්ඡ–‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතාභ වයතොපායද සිරසා
වන්දති; අප්පා ාධං අප්පාතඞ්කං ලහඅඨානං  ලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡතී’ති. 
එවඤ්චවයදහි– ‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතාසත්තවස්සානි බ්භං
ධායරති. සත්තාහං මූළ්හ බ්භා සා දුක්ඛාහි තිබ් ාහි ඛරාහි කටුකාහි
යවදනාහිඵුඅඨාතීහි විතක්යකහිඅධිවායසති –සම්මාසම්බුද්යධො වතයසො
භ වා යයො ඉමස්ස එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති; 
සුප්පටිපන්යනොවතතස්සභ වයතොසාවකසඞ්යඝොයයො ඉමස්සඑවරූපස්ස
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දුක්ඛස්සපහානායපටිපන්යනො; සුසුඛංවතතංනිබ් ානංයත්ථිදං එවරූපං
දුක්ඛංනසංවිජ්ජතී’’’ති. 

‘‘පරම’’න්ති යඛො යසො යකොලියපුත්යතො සුප්පවාසාය යකොලියධීතාය 
පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං 
අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොයකොලියපුත්යතො
භ වන්තංඑතදයවොච – ‘‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතාභ වයතොපායද
සිරසාවන්දති, අප්පා ාධං අප්පාතඞ්කංලහඅඨානං ලංඵාසුවිහාරංපුච්ඡති; 
එවඤ්චවයදති– ‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතාසත්තවස්සානි බ්භං
ධායරති. සත්තාහං මූළ්හ බ්භා සා දුක්ඛාහි තිබ් ාහි ඛරාහි කටුකාහි
යවදනාහිඵුඅඨාතීහි විතක්යකහිඅධිවායසති –සම්මාසම්බුද්යධො වතයසො
භ වා යයො ඉමස්ස එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය ධම්මං යදයසති; 
සුප්පටිපන්යනොවතතස්සභ වයතොසාවකසඞ්යඝොයයොඉමස්සඑවරූපස්ස
දුක්ඛස්ස පහානාය පටිපන්යනො; සුසුඛං වත නිබ් ානං යත්ථිදං එවරූපං
දුක්ඛංනසංවිජ්ජතී’’’ති. 

‘‘සුඛිනී යහොතු සුප්පවාසා යකොලියධීතා; අයරො ා අයරො ං පුත්තං 
විජායතූ’’ති. සහ වචනා ච පන භ වයතො සුප්පවාසා යකොලියධීතා සුඛිනී
අයරො ාඅයරො ංපුත්තං විජායි. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො යසො යකොලියපුත්යතො භ වයතො භාසිතං 
අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උඅඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වා යයන සකං ඝරං යතන පච්චායාසි. අද්දසා යඛො යසො
යකොලියපුත්යතොසුප්පවාසංයකොලියධීතරං සුඛිනිංඅයරො ංඅයරො ං පුත්තං
විජාතං.දිස්වානස්සඑතදයහොසි– ‘‘අච්ඡරියංවත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො, 
තථා තස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා, යත්ර හි නාමායං සුප්පවාසා
යකොලියධීතා සහ වචනා ච පන [සහ වචනා පන ). .(, සහ වචනා )?)] 
භ වයතො සුඛිනී අයරො ා අයරො ං පුත්තං විජායිස්සතී’’ති! අත්තමයනො 
පමුදියතො. තියසොමනස්සජායතොඅයහොසි. 

අථ යඛො සුප්පවාසා යකොලියධීතා සාමිකං ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, 
අයයපුත්ත, යයන භ වා යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන
භ වයතො පායද සිරසා වන්දාහි – ‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතා
භ වයතො පායද සිරසා වන්දතී’ති; එවඤ්ච වයදහි – ‘සුප්පවාසා, භන්යත, 
යකොලියධීතා සත්ත වස්සානි  බ්භං ධායරති. සත්තාහං මූළ්හ බ්භා සා
එතරහිසුඛිනී අයරො ා අයරො ං පුත්තං විජාතා. සා සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං 
භික්ඛුසඞ්ඝං භත්යතන නිමන්යතති. අධිවායසතු කිර, භන්යත, භ වා
සුප්පවාසායයකොලියධීතායසත්තභත්තානිසද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’’ති. 

‘‘පරම’’න්ති යඛො යසො යකොලියපුත්යතො සුප්පවාසාය යකොලියධීතාය 
පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
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අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසො
යකොලියපුත්යතොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතා භ වයතො පායද සිරසා වන්දති; 
එවඤ්චවයදති– ‘සුප්පවාසා, භන්යත, යකොලියධීතාසත්තවස්සානි  බ්භං
ධායරති. සත්තාහං මූළ්හ බ්භා සා එතරහි සුඛිනී අයරො ා අයරො ං පුත්තං
විජාතා. සා සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං භත්යතන නිමන්යතති.
අධිවායසතුකිර, භන්යත, භ වාසුප්පවාසායයකොලියධීතායසත්තභත්තානි
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයන අඤ්ඤතයරන උපාසයකන බුද්ධප්පමුයඛො
භික්ඛුසඞ්යඝො ස්වාතනායභත්යතනනිමන්තියතොයහොති.යසොචඋපාසයකො
ආයස්මයතො මහායමොග් ල්ලානස්ස [මහායමොග් ලානස්ස )ක.(  
උපඅඨායකො යහොති. අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං
ආමන්යතසි – ‘‘එහි ත්වං, යමොග් ල්ලාන, යයන යසො උපාසයකො
යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා තං උපාසකං එවං වයදහි – ‘සුප්පවාසා, 
ආවුයසො, යකොලියධීතාසත්ත වස්සානි බ්භංධායරසි. සත්තාහංමූළ්හ බ්භා
සාඑතරහිසුඛිනීඅයරො ාඅයරො ංපුත්තංවිජාතා.සාසත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝංභත්යතන නිමන්යතති.කයරොතු සුප්පවාසායකොලියධීතාසත්ත
භත්තානි, පච්ඡා ත්වං කරිස්සසී’ති [කරිස්සසීති සඤ්ඤායපහි )ක.( . 
තුය්යහයසොඋපඅඨායකො’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො 
පටිස්සුත්වා යයන යසො උපාසයකො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං
උපාසකංඑතදයවොච– ‘‘සුප්පවාසා, ආවුයසො, යකොලියධීතාසත්තවස්සානි
 බ්භං ධායරති. සත්තාහං මූළ්හ බ්භා සා එතරහි සුඛිනී අයරො ා අයරො ං
පුත්තං විජාතා. සා සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං භත්යතන
නිමන්යතති.කයරොතුසුප්පවාසායකොලියධීතා සත්තභත්තානි, පච්ඡාත්වං
කරිස්සසී’’ති. 

‘‘සයචයම, භන්යත, අයයයොමහායමොග් ල්ලායනොතිණ්ණංධම්මානං 
පාටියභොය ො – යභො ානඤ්ච ජීවිතස්ස ච සද්ධාය ච, කයරොතු සුප්පවාසා
යකොලියධීතාසත්ත භත්තානි, පච්ඡාහංකරිස්සාමී’’ති. ‘‘ද්වින්නංයඛොයත
අහං [ද්වින්නං යඛො යතසං ). .(, ද්වින්නං යඛො යනසං )ක.( , ආවුයසො, 
ධම්මානංපාටියභොය ො–යභො ානඤ්චජීවිතස්සච.සද්ධායපනත්වංයයව
පාටියභොය ො’’ති. 

‘‘සයචයම, භන්යත, අයයයොමහායමොග් ල්ලායනොද්වින්නංධම්මානං 
පාටියභොය ො–යභො ානඤ්චජීවිතස්සච, කයරොතුසුප්පවාසායකොලියධීතා
සත්තභත්තානි, පච්ඡාහංකරිස්සාමී’’ති. 
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අථ යඛොආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනොතං උපාසකං සඤ්ඤායපත්වා
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘සඤ්ඤත්යතො [සඤ්ඤායතො )සයා.( , භන්යත, යසො උපාසයකො මයා; 
කයරොතුසුප්පවාසායකොලියධීතාසත්තභත්තානි, පච්ඡායසොකරිස්සතී’’ති. 

අථ යඛො සුප්පවාසා යකොලියධීතා සත්තාහං බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං
පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි, 
තඤ්චදාරකංභ වන්තංවන්දායපසිසබ් ඤ්ච භික්ඛුසඞ්ඝං. 

අථ යඛො ආයස්මා සාරිපුත්යතො තං දාරකං එතදයවොච – ‘‘කච්චි යත, 
දාරක, ඛමනීයං, කච්චියාපනීයං, කච්චිනකිඤ්චිදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘කුයතොයම, 
භන්යත සාරිපුත්ත, ඛමනීයං, කුයතො යාපනීයං! සත්ත යම වස්සානි 
යලොහිතකුම්භියංවුත්තානී’’ති. 

අථ යඛො සුප්පවාසා යකොලියධීතා – ‘‘පුත්යතො යම ධම්මයසනාපතිනා 
සද්ධිං මන්යතතී’’ති අත්තමනා පමුදිතා . තියසොමනස්සජාතා අයහොසි. අථ
යඛො භ වා (සුප්පවාසං යකොලීයධීතරං අත්තමනං පමුදිතං
. තියසොමනස්සජාතංවිදිත්වා [දිස්වා)සී.( ) [( ) නත්ථි ඉඞ් ලිසයපොත්ථයක  
සුප්පවාසං යකොලියධීතරං එතදයවොච – ‘‘ඉච්යඡයයාසි ත්වං, සුප්පවායස, 
අඤ්ඤම්පි එවරූපං පුත්ත’’න්ති? ‘‘ඉච්යඡයයාමහං, භ වා, අඤ්ඤානිපි 
එවරූපානිසත්තපුත්තානී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අසාතංසාතරූයපන, පියරූයපනඅප්පියං; 
දුක්ඛංසුඛස්සරූයපන, පමත්තමතිවත්තතී’’ති.අඅඨමං; 

9. විසාඛාසුත්තං 

19. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති පුබ් ාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන විසාඛාය මි ාරමාතුයා
යකොචියදව අත්යථො රඤ්යඤ පයසනදිම්හි යකොසයල පටි ද්යධො 
[පටි න්යධො). .ක.(  යහොති.තංරාජාපයසනදියකොසයලොනයථාධිප්පායං
තීයරති. 

අථ යඛො විසාඛා මි ාරමාතා දිවා දිවස්ස [දිවාදිවස්යසව )සයා.(, 
දිවාදිවස්යසයයව). .(, දිවාදිවස්සයයව (ක.(  යයනභ වායතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නංයඛොවිසාඛංමි ාරමාතරංභ වා එතදයවොච – ‘‘හන්දකුයතොනු
ත්වං, විසායඛ, ආ ච්ඡසි දිවා දිවස්සා’’ති? ‘‘ඉධ යම, භන්යත, යකොචියදව
අත්යථො රඤ්යඤ පයසනදිම්හි යකොසයල පටි ද්යධො; තං රාජා පයසනදි
යකොසයලොනයථාධිප්පායංතීයරතී’’ති. 
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අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සබ් ංපරවසංදුක්ඛං, සබ් ංඉස්සරියංසුඛං; 
සාධාරයණවිහඤ්ඤන්ති, යයො ාහිදුරතික්කමා’’ති.නවමං; 

10. භද්දියසුත්තං 

20. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාඅනුපියායංවිහරතිඅම් වයන. 
යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා භද්දියයො කාළීය ොධාය පුත්යතො
අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං
උදායනසි–‘‘අයහොසුඛං, අයහොසුඛ’’න්ති! 

අස්යසොසුං යඛො සම් හලා භික්ඛූආයස්මයතො භද්දියස්සකාළීය ොධාය 
පුත්තස්ස අරඤ්ඤ තස්සපි රුක්ඛමූල තස්සපි සුඤ්ඤා ාර තස්සපි
අභික්ඛණං උදානං උදායනන්තස්ස – ‘‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’’න්ති!
සුත්වාන යනසං එතදයහොසි – ‘‘නිස්සංසයං යඛො, ආවුයසො, ආයස්මා
භද්දියයොකාළීය ොධායපුත්යතොඅනභිරයතොබ්රහ්මචරියංචරති, යංස පුබ්ය 
අ ාරියභූතස්ස [අ ාරිකභූතස්ස )සයා.(  රජ්ජසුඛං, යසො තමනුස්සරමායනො
අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං
උදායනසි–‘අයහොසුඛං, අයහො සුඛ’’’න්ති! 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, 
භද්දියයො කාළීය ොධාය පුත්යතො අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි
සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං උදායනසි – ‘අයහො සුඛං, අයහො
සුඛ’න්ති! නිස්සංසයං යඛො, භන්යත, ආයස්මා භද්දියයො කාළීය ොධාය
පුත්යතො අනභිරයතො බ්රහ්මචරියං චරති. යංස පුබ්ය  අ ාරියභූතස්ස
රජ්ජසුඛං, යසො තමනුස්සරමායනො අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි
සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං උදායනසි – ‘අයහො සුඛං, අයහො
සුඛ’’’න්ති! 

අථ යඛොභ වාඅඤ්ඤතරං භික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම
වචයනන භද්දියං භික්ඛුං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො භද්දිය, 
ආමන්යතතී’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වායයනායස්මා 
භද්දියයො කාළීය ොධාය පුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භද්දියං
කාළීය ොධාය පුත්තං එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, ආවුයසො භද්දිය, 
ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා භද්දියයො කාළීය ොධාය
පුත්යතො තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං 
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නිසින්නංයඛොආයස්මන්තංභද්දියංකාළීය ොධායපුත්තංභ වාඑතදයවොච
– 

‘‘සච්චං කිර ත්වං, භද්දිය, අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි 
සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං උදායනසි – ‘අයහො සුඛං, අයහො
සුඛ’’’න්ති!‘‘එවං, භන්යත’’ති. 

‘‘කිංපන [කංපන)සයා. .(  ත්වං, භද්දිය, අත්ථවසංසම්පස්සමායනො
අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි අභික්ඛණං උදානං
උදායනසි – ‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’’’න්ති! ‘‘පුබ්ය  යම, භන්යත, 
අ ාරියභූතස්ස රජ්ජං කායරන්තස්ස අන්යතොපි අන්යතපුයර රක්ඛා 
සුසංවිහිතාඅයහොසි,  හිපිඅන්යතපුයරරක්ඛාසුසංවිහිතාඅයහොසි, අන්යතොපි
න යරරක්ඛා සුසංවිහිතාඅයහොසි,  හිපින යරරක්ඛාසුසංවිහිතාඅයහොසි, 
අන්යතොපි ජනපයද රක්ඛා සුසංවිහිතා අයහොසි,  හිපි ජනපයද රක්ඛා
සුසංවිහිතා අයහොසි. යසො යඛො අහං, භන්යත, එවං රක්ඛියතො ය ොපියතො
සන්යතොභීයතොඋබ්බිග්ය ොඋස්සඞ්කීඋත්රාසීවිහාසිං.එතරහියඛො පනාහං, 
භන්යත, අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි සුඤ්ඤා ාර යතොපි එයකො 
[එකයකො )සයා. . .(  අභීයතො අනුබ්බිග්ය ො අනුස්සඞ්කී අනුත්රාසී
අප්යපොස්සුක්යකො පන්නයලොයමො පරදත්තවුත්යතො [පරදවුත්යතො )ක. සී.
සයා. . .( , මි භූයතන යචතසා විහරාමි. ඉමං [ඉදං )සී. ක.(  යඛො අහං, 
භන්යත, අත්ථවසං සම්පස්සමායනො අරඤ්ඤ යතොපි රුක්ඛමූල යතොපි
සුඤ්ඤා ාර යතොපිඅභික්ඛණංඋදානං උදායනසි [උදායනමි)ක.(  – ‘අයහො
සුඛං, අයහොසුඛ’’’න්ති! 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්සන්තරයතො නසන්තියකොපා, 
ඉතිභවාභවතඤ්චවීතිවත්යතො; 
තං වි තභයංසුඛිංඅයසොකං, 
යදවානානුභවන්තිදස්සනායා’’ති.දසමං; 

මුචලින්දවග්ය ොදුතියයොනිඅඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

මුචලින්යදො රාජාදණ්යඩන, සක්කායරොඋපාසයකන ච; 
 බ්භිනීඑකපුත්යතොච, සුප්පවාසාවිසාඛාච; 
කාළීය ොධායභද්දියයොති. 
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3. නන්දවග්ය ො 

1. කම්මවිපාකජසුත්තං 

21. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම. යතන යඛො පනසමයයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛු
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධාය පුරාණකම්මවිපාකජං දුක්ඛං තිබ් ං ඛරං කටුකං යවදනං
අධිවායසන්යතොසයතොසම්පජායනො අවිහඤ්ඤමායනො. 

අද්දසායඛොභ වාතංභික්ඛුංඅවිදූයරනිසින්නංපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා
උජුං කායං පණිධාය පුරාණකම්මවිපාකජං දුක්ඛං තිබ් ං ඛරං කටුකං
යවදනං අධිවායසන්තංසතංසම්පජානංඅවිහඤ්ඤමානං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සබ් කම්මජහස්සභික්ඛුයනො, 
ධුනමානස්සපුයරකතංරජං; 
අමමස්ස ඨිතස්සතාදියනො, 
අත්යථොනත්ථිජනංලයපතයව’’ති.පඨමං; 

2. නන්දසුත්තං 

22. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නන්යදො
භ වයතො භාතා මාතුච්ඡාපුත්යතො සම් හලානං භික්ඛූනං එවමායරොයචති – 
‘‘අනභිරයතො අහං, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං චරාමි; නසක්යකොමි බ්රහ්මචරියං
සන්ධායරතුං, සික්ඛංපච්චක්ඛායහීනායාවත්තිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො යසො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, 
නන්යදො භ වයතො භාතා මාතුච්ඡාපුත්යතො සම් හලානං භික්ඛූනං
එවමායරොයචති – ‘අනභිරයතො අහං, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං චරාමි, න
සක්යකොමි බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං, සික්ඛං පච්චක්ඛාය 
හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති. 

අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම
වචයනන නන්දං භික්ඛුං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො නන්ද, 
ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයසොභික්ඛුභ වයතොපටිස්සුත්වා
යයනායස්මානන්යදො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංනන්දං
එතදයවොච–‘‘සත්ථාතං, ආවුයසො නන්ද, ආමන්යතතී’’ති. 
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‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛොආයස්මා නන්යදො තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා 
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං නන්දං භ වා
එතදයවොච– 

‘‘සච්චං කිර ත්වං, නන්ද, සම් හලානං භික්ඛූනං එවමායරොයචසි – 
‘අනභිරයතො අහං, ආවුයසො, බ්රහ්මචරියං චරාමි, න සක්යකොමි බ්රහ්මචරියං
සන්ධායරතුං, සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’’’ති? ‘‘එවං, 
භන්යත’’ති. 

‘‘කිස්සපනත්වං, නන්ද, අනභිරයතොබ්රහ්මචරියංචරසි, න සක්යකොසි
බ්රහ්මචරියං සන්ධායරතුං, සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සසී’’ති? 
‘‘සාකියානී මං [මම )සයා., අඅඨකථා ඔයලොයකතබ් ා( , භන්යත, 
ජනපදකලයාණී ඝරා නික්ඛමන්තස්ස [නික්ඛමන්තං )අඅඨකථායං 
පාඨන්තරං(  උපඩ්ඪුල්ලිඛියතහි යකයසහිඅපයලොයකත්වාමංඑතදයවොච–
‘තුවටං යඛො, අයයපුත්ත, ආ ච්යඡයයාසී’ති. යසො යඛො අහං, භන්යත, 
තමනුස්සරමායනොඅනභිරයතොබ්රහ්මචරියංචරාමි, න සක්යකොමිබ්රහ්මචරියං
සන්ධායරතුං, සික්ඛංපච්චක්ඛාය හීනායාවත්තිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං නන්දං  ාහායං  යහත්වා – යසයයථාපි
නාම  ලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතං [සම්මිඤ්ජිතං )සී.සයා.කං. . .(  වා ාහං
පසායරයය, පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්යජයය [සම්මිඤ්යජයය )සී. සයා.කං.
. .( , එවයමව–යජතවයන අන්තරහියතොයදයවසුතාවතිංයසසුපාතුරයහොසි. 

යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චමත්තානි අච්ඡරාසතානි සක්කස්ස 
යදවානමින්දස්ස උපඅඨානං ආ තානි යහොන්ති කකුටපාදානි. අථ යඛො
භ වාආයස්මන්තං නන්දංආමන්යතසි–‘‘පස්සසියනොත්වං, නන්ද, ඉමානි
පඤ්චඅච්ඡරාසතානි කකුටපාදානී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, නන්ද, කතමානුයඛොඅභිරූපතරාවාදස්සනීයතරා 
වා පාසාදිකතරා වා, සාකියානී වා ජනපදකලයාණී, ඉමානි වා පඤ්ච
අච්ඡරාසතානි කකුටපාදානී’’ති? ‘‘යසයයථාපි, භන්යත, පලුඅඨමක්කටී
කණ්ණනාසච්ඡින්නා, එවයමව යඛො, භන්යත, සාකියානී ජනපදකලයාණී 
ඉයමසං පඤ්චන්නං අච්ඡරාසතානං උපනිධාය සඞ්ඛයම්පි [සඞ්ඛම්පි )සී.(  
යනොයපති කලභා ම්පි යනොයපති උපනිධිම්පි යනොයපති. අථ යඛො ඉමානි
පඤ්චඅච්ඡරාසතානිඅභිරූපතරානියචව දස්සනීයතරානිච පාසාදිකතරානි
චා’’ති. 

‘‘අභිරම, නන්ද, අභිරම, නන්ද! අහං යත පාටියභොය ො පඤ්චන්නං 
අච්ඡරාසතානං පටිලාභායකකුටපාදාන’’න්ති. ‘‘සයචයම, භන්යත, භ වා
පාටියභොය ො පඤ්චන්නං අච්ඡරාසතානං පටිලාභාය කකුටපාදානං, 
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අභිරමිස්සාමහං, භන්යත, භ වති බ්රහ්මචරියය’’ති [භ වා බ්රහ්මචරියයති
)සයා.. .(, භ වා බ්රහ්මචරියන්ති)ක.( . 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං නන්දං  ාහායං  යහත්වා – යසයයථාපි
නාම  ලවා පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසායරයය, පසාරිතං වා  ාහං
සමිඤ්යජයය, එවයමව – යදයවසු තාවතිංයසසු අන්තරහියතො යජතවයන
පාතුරයහොසි. 

අස්යසොසුං යඛො භික්ඛූ – ‘‘ආයස්මා කිර නන්යදො භ වයතො භාතා
මාතුච්ඡාපුත්යතො අච්ඡරානං යහතු බ්රහ්මචරියං චරති; භ වා කිරස්ස
පාටියභොය ොපඤ්චන්නංඅච්ඡරාසතානංපටිලාභාය කකුටපාදාන’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො නන්දස්ස සහායකා භික්ඛූ ආයස්මන්තං නන්දං 
භතකවායදනචඋපක්කිතකවායදනචසමුදාචරන්ති–‘‘භතයකොකිරායස්මා
නන්යදො උපක්කිතයකො කිරායස්මා නන්යදො අච්ඡරානං යහතු බ්රහ්මචරියං
චරති; භ වා කිරස්ස පාටියභොය ො පඤ්චන්නං අච්ඡරාසතානං පටිලාභාය
කකුටපාදාන’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නන්යදො සහායකානං භික්ඛූනං භතකවායදන ච
උපක්කිතකවායදන ච අඅටීයමායනො හරායමායනො ජිගුච්ඡමායනො එයකො
වූපකඅයඨො අප්පමත්යතො ආතා.  පහිතත්යතො විහරන්යතො නචිරස්යසව –
යස්සත්ථාය කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජන්ති
තදනුත්තරං – බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිඅයඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහාසි. ‘‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ්මචරියං, කතං
කරණීයං, නාපරං ඉත්ථත්තායා’’ති අබ්භඤ්ඤාසි. අඤ්ඤතයරො යඛො
පනායස්මානන්යදොඅරහතංඅයහොසි. 

අථ යඛො අඤ්ඤතරා යදවතා අභික්කන්තාය රත්තියා
අභික්කන්තවණ්ණා යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අඅඨාසි. එකමන්තං ඨිතා යඛො සා යදවතා භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘ආයස්මා, භන්යත, නන්යදො භ වයතො භාතා මාතුච්ඡාපුත්යතො ආසවානං
ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිඅයඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති. භ වයතොපි යඛො ඤාණං
උදපාදි – ‘‘නන්යදො ආසවානං ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිඅයඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරතී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නන්යදො තස්සා රත්තියා අච්චයයන යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොආයස්මානන්යදො භ වන්තංඑතදයවොච–‘‘යං
යම, භන්යත, භ වා පාටියභොය ො පඤ්චන්නං අච්ඡරාසතානං පටිලාභාය
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කකුටපාදානං, මුඤ්චාමහං, භන්යත, භ වන්තං එතස්මා පටිස්සවා’’ති.
‘‘මයාපියඛො ත්වං, නන්ද [යඛොයතනන්ද)සී.සයා.. .(, යඛොනන්ද)ක.( , 
යචතසා යචයතො පරිච්ච විදියතො – ‘නන්යදො ආසවානං ඛයා අනාසවං
යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිඅයඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ විහරතී’ති.යදවතාපියමඑතමත්ථංආයරොයචසි –
‘ආයස්මා, භන්යත, නන්යදො භ වයතො භාතා මාතුච්ඡාපුත්යතො ආසවානං
ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිඅයඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරතී’ති. යයදව යඛො යත, නන්ද, 
අනුපාදායආසයවහිචිත්තංවිමුත්තං, අථාහංමුත්යතො එතස්මාපටිස්සවා’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්සනිත්තිණ්යණොපඞ්යකො, 
මද්දියතොකාමකණ්ටයකො; 
යමොහක්ඛයංඅනුප්පත්යතො, 
සුඛදුක්යඛසුනයවධතීසභික්ඛූ’’ති.දුතියං; 

3. යයසොජසුත්තං 

23. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන යයසොජප්පමුඛානි
පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානි සාවත්ථිං අනුප්පත්තානි යහොන්ති භ වන්තං
දස්සනාය. යතධ යඛො ආ න්තුකා භික්ඛූ යනවාසියකහි භික්ඛූහි සද්ධිං
පටිසම්යමොදමානා යසනාසනානි පඤ්ඤාපයමානා පත්තචීවරානි
පටිසාමයමානාඋච්චාසද්දාමහාසද්දා [උච්චාසද්දමහාසද්දා)ක.(  අයහසුං. 

අථයඛොභ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි – ‘‘යකපයනයත, 
ආනන්ද, උච්චාසද්දා මහාසද්දා යකවඅටා මඤ්යඤ මච්ඡවියලොයප’’ති? 
‘‘එතානි, භන්යත, යයසොජප්පමුඛානිපඤ්චමත්තානිභික්ඛුසතානිසාවත්ථිං
අනුප්පත්තානි භ වන්තං දස්සනාය. යතයත ආ න්තුකා භික්ඛූ
යනවාසියකහි භික්ඛූහි සද්ධිං පටිසම්යමොදමානා යසනාසනානි
පඤ්ඤාපයමානා පත්තචීවරානි පටිසාමයමානා උච්චාසද්දා මහාසද්දා’’ති. 
‘‘යතනහානන්ද, මම වචයනන යත භික්ඛූ ආමන්යතහි – ‘සත්ථා
ආයස්මන්යත ආමන්යතතී’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා
යයන යත භික්ඛූ යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත භික්ඛූ එතදයවොච –
‘‘සත්ථා ආයස්මන්යත ආමන්යතතී’’ති. ‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ
ආයස්මයතො ආනන්දස්ස පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්යනයඛොයතභික්ඛූභ වාඑතදයවොච– 
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‘‘කිංනුතුම්යහ, භික්ඛයව, උච්චාසද්දා මහාසද්දා, යකවඅටා මඤ්යඤ
මච්ඡවියලොයප’’ති? එවංවුත්යත, ආයස්මායයසොයජොභ වන්තංඑතදයවොච
– ‘‘ඉමානි, භන්යත, පඤ්චමත්තානි භික්ඛුසතානි සාවත්ථිං අනුප්පත්තානි
භ වන්තං දස්සනාය. යතයම ආ න්තුකා භික්ඛූ යනවාසියකහි භික්ඛූහි
සද්ධිං පටිසම්යමොදමානා යසනාසනානි පඤ්ඤාපයමානා පත්තචීවරානි
පටිසාමයමානා උච්චාසද්දා මහාසද්දා’’ති. ‘‘ ච්ඡථ, භික්ඛයව, පණායමමි 
යවො [යවො පණායමමි (සබ් ත්ථ( ම. නි. 2.157 පස්සිතබ් ං ; නයවො මම
සන්තියක වත්ථබ් ’’න්ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොයතභික්ඛූභ වයතොපටිස්සුත්වා උඅඨායාසනා
භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යසනාසනං සංසායමත්වා 
[පටිසංසායමත්වා )සයා.(  පත්තචීවරමාදාය යයන වජ්ජී යතන චාරිකං 
පක්කමිංසු. වජ්ජීසු අනුපුබ්ය න චාරිකං චරමානා යයන වග්ගුමුදා නදී 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාවග්ගුමුදායනදියාතීයරපණ්ණකුටියයො
කරිත්වා වස්සංඋප ච්ඡිංසු. 

අථ යඛො ආයස්මා යයසොයජො වස්සූප යතො [වස්සූප යත (ක.(  භික්ඛූ
ආමන්යතසි–‘‘භ වතාමයං, ආවුයසො, පණාමිතාඅත්ථකායමන හියතසිනා, 
අනුකම්පයකන අනුකම්පං උපාදාය. හන්ද මයං, ආවුයසො, තථා විහාරං
කප්යපමයථා යනොවිහරතංභ වාඅත්තමයනොඅස්සා’’ති.‘‘එවමාවුයසො’’ති
යඛොයතභික්ඛූආයස්මයතො යයසොජස්සපච්චස්යසොසුං.අථයඛොයතභික්ඛූ
වූපකඅඨා අප්පමත්තා ආතාපියනො පහිතත්තා විහරන්තා
යතයනවන්තරවස්යසනසබ්ය වතිස්යසොවිජ්ජාසච්ඡාකංසු. 

අථයඛොභ වාසාවත්ථියංයථාභිරන්තංවිහරිත්වායයනයවසාලීයතන 
චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්ය නචාරිකං චරමායනො යයනයවසාලීතදවසරි.
තත්රසුදංභ වා යවසාලියංවිහරතිමහාවයනකූටා ාරසාලායං. 

අථ යඛො භ වා වග්ගුමුදාතීරියානං භික්ඛූනං යචතසා යචයතො පරිච්ච
මනසිකරිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘ආයලොකජාතා විය 
යම, ආනන්ද, එසා දිසා, ඔභාසජාතා විය යම, ආනන්ද, එසා දිසා; යස්සං
දිසායං [යායං )ක.(  වග්ගුමුදාතීරියාභික්ඛූ විහරන්ති. න්තුංඅප්පටිකූලාසි 
යමමනසි කාතුං.පහියණයයාසිත්වං, ආනන්ද, වග්ගුමුදාතීරියානං භික්ඛූනං
සන්තියකදූතං–‘සත්ථාආයස්මන්යතආමන්යතති, සත්ථා ආයස්මන්තානං
දස්සනකායමො’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා
යයන අඤ්ඤතයරො භික්ඛු යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං භික්ඛුං
එතදයවොච – ‘‘එහි ත්වං, ආවුයසො, යයන වග්ගුමුදාතීරියා භික්ඛූ
යතනුපසඞ්කම; උපසඞ්කමිත්වා වග්ගුමුදාතීරියය භික්ඛූ එවං වයදහි –
‘සත්ථා ආයස්මන්යත ආමන්යතති, සත්ථා ආයස්මන්තානං 
දස්සනකායමො’’’ති. 
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‘‘එවමාවුයසො’’තියඛොයසොභික්ඛුආයස්මයතොආනන්දස්සපටිස්සුත්වා 
– යසයයථාපිනාම ලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවා ාහංපසායරයය, පසාරිතං
වා ාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව–මහාවයනකූටා ාරසාලායංඅන්තරහියතො
වග්ගුමුදායනදියාතීයර යතසංභික්ඛූනංපුරයතොපාතුරයහොසි.අථයඛොයසො
භික්ඛු වග්ගුමුදාතීරියය භික්ඛූ එතදයවොච – ‘‘සත්ථා ආයස්මන්යත
ආමන්යතති, සත්ථාආයස්මන්තානංදස්සනකායමො’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො යත භික්ඛූ තස්ස භික්ඛුයනො පටිස්සුත්වා 
යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය – යසයයථාපි නාම  ලවා
පුරියසො සමිඤ්ජිතං වා  ාහං පසායරයය, පසාරිතං වා  ාහං සමිඤ්යජයය, 
එවයමව–වග්ගුමුදායනදියාතීයර අන්තරහිතාමහාවයනකූටා ාරසාලායං
භ වයතො සම්මුයඛ පාතුරයහසුං. යතන යඛො පන සමයයන භ වා 
ආයනඤ්යජන සමාධිනා නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො යතසං භික්ඛූනං 
එතදයහොසි– ‘‘කතයමනනුයඛොභ වාවිහායරනඑතරහිවිහරතී’’ති? අථ
යඛො යතසං භික්ඛූනං එතදයහොසි – ‘‘ආයනඤ්යජන යඛො භ වා විහායරන
එතරහිවිහරතී’’ති.සබ්ය වආයනඤ්ජසමාධිනා නිසීදිංසු. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො අභික්කන්තාය රත්තියා, නික්ඛන්යත
පඨයම යායම, උඅඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං [චීවරං )සබ් ත්ථ(  
කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතදයවොච –
‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතොපඨයමොයායමො; චිරනිසින්නා
ආ න්තුකා භික්ඛූ; පටිසම්යමොදතු, භන්යත, භ වා ආ න්තුයකහි 
භික්ඛූහී’’ති.එවංවුත්යත, භ වාතුණ්හීඅයහොසි. 

දුතියම්පියඛොආයස්මාආනන්යදොඅභික්කන්තායරත්තියා, නික්ඛන්යත
මජ්ඣියම යායම, උඅඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන
භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, 
භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතො මජ්ඣියමො යායමො; චිරනිසින්නා ආ න්තුකා
භික්ඛූ; පටිසම්යමොදතු, භන්යත, භ වාආ න්තුයකහිභික්ඛූහී’’ති. දුතියම්පි
යඛොභ වාතුණ්හීඅයහොසි. 

තතියම්පියඛොආයස්මාආනන්යදොඅභික්කන්තායරත්තියා, නික්ඛන්යත
පච්ඡියම යායම, උද්ධස්යත අරුයණ, නන්දිමුඛියා රත්තියා උඅඨායාසනා 
එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතො
පච්ඡියමො යායමො; උද්ධස්යතො අරුයණො; නන්දිමුඛී රත්ති; චිරනිසින්නා
ආ න්තුකා භික්ඛූ; පටිසම්යමොදතු, භන්යත, භ වා, ආ න්තුයකහි 
භික්ඛූහී’’ති. 

අථ යඛො භ වා තම්හා සමාධිම්හා වුඅඨහිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං 
ආමන්යතසි – ‘‘සයච යඛො ත්වං, ආනන්ද, ජායනයයාසි එත්තකම්පි යත
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නප්පටිභායසයය [නප්පටියභයය )?)]. අහඤ්ච, ආනන්ද, ඉමානි ච පඤ්ච 
භික්ඛුසතානිසබ්ය වආයනඤ්ජසමාධිනානිසීදිම්හා’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්සජියතොකාමකණ්ටයකො, 
අක්යකොයසොචවයධොච න්ධනඤ්ච; 
පබ් යතොව [පබ් යතොවිය)සී.සයා.. .(  යසොඨියතොඅයනයජො, 
සුඛදුක්යඛසුනයවධතීසභික්ඛූ’’ති.තතියං; 

4. සාරිපුත්තසුත්තං 

24. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මා සාරිපුත්යතො
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපඅඨයපත්වා. අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං
සාරිපුත්තං අවිදූයර නිසින්නං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය
පරිමුඛංසතිංඋපඅඨයපත්වා. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යථාපි පබ් යතොයසයලො, අචයලො සුප්පතිඅඨියතො; 
එවංයමොහක්ඛයාභික්ඛු, පබ් යතොවනයවධතී’’ති.චතුත්ථං; 

5. මහායමොග් ල්ලානසුත්තං 

25. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා 
මහායමොග් ල්ලායනො භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං 
ආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායකාය තායසතියාඅජ්ඣත්තංසූපඅඨිතාය.
අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහායමොග් ල්ලානං අවිදූයර නිසින්නං
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය කාය තාය සතියා අජ්ඣත්තං
සූපඅඨිතාය. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සතිකාය තාඋපඅඨිතා, 
ඡසුඵස්සායතයනසුසංවුයතො; 
සතතංභික්ඛුසමාහියතො, 
ජඤ්ඤානිබ් ානමත්තයනො’’ති.පඤ්චමං; 
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6. පිලින්දවච්ඡසුත්තං 

26. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා පිලින්දවච්යඡො 
[පිලින්දිවච්යඡො )සී.(  භික්ඛූ වසලවායදන සමුදාචරති. අථ යඛො සම් හලා
භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ
භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘ආයස්මා, භන්යත, පිලින්දවච්යඡො භික්ඛූ
වසලවායදනසමුදාචරතී’’ති. 

අථයඛොභ වාඅඤ්ඤතරංභික්ඛුංආමන්යතසි–‘‘එහිත්වං, භික්ඛු, මම
වචයනන පිලින්දවච්ඡං භික්ඛුං ආමන්යතහි – ‘සත්ථා තං, ආවුයසො
පිලින්දවච්ඡ [වච්ඡ)සයා.( , ආමන්යතතී’’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛො යසො
භික්ඛු භ වයතො පටිස්සුත්වා යයනායස්මා පිලින්දවච්යඡො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං පිලින්දවච්ඡං එතදයවොච – ‘‘සත්ථා තං, 
ආවුයසොපිලින්දවච්ඡ, ආමන්යතතී’’ති. 

‘‘එවමාවුයසො’’ති යඛො ආයස්මා පිලින්දවච්යඡො තස්ස භික්ඛුයනො 
පටිස්සුත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං
පිලින්දවච්ඡං භ වා එතදයවොච – ‘‘සච්චං කිර ත්වං, වච්ඡ, භික්ඛූ
වසලවායදනසමුදාචරසී’’ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මයතො පිලින්දවච්ඡස්ස පුබ්ය නිවාසං මනසි 
කරිත්වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘මා යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, වච්ඡස්ස
භික්ඛුයනො උජ්ඣායිත්ථ. න, භික්ඛයව, වච්යඡො යදොසන්තයරො භික්ඛූ
වසලවායදනසමුදාචරති. වච්ඡස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොපඤ්චජාතිසතානි
අබ්ය ොකිණ්ණානි බ්රාහ්මණකුයල පච්චාජාතානි. යසො තස්ස වසලවායදො
දීඝරත්තං සමුදාචිණ්යණො [අජ්ඣාචිණ්යණො )සයා. . . ක. අඅඨකථායං
පාඨන්තරං( . යතනායං වච්යඡොභික්ඛූවසලවායදනසමුදාචරතී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යම්හී නමායාවසතීනමායනො, 
යයොවීතයලොයභොඅමයමොනිරායසො; 
පනුණ්ණයකොයධො [පණුන්නයකොයධො). .(  අභිනිබ්බුතත්යතො, 
යසොබ්රාහ්මයණොයසොසමයණොසභික්ඛූ’’ති.ඡඅඨං; 

7. සක්කුදානසුත්තං 

27. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා මහාකස්සයපො
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පිප්පලිගුහායං විහරති, සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති
අඤ්ඤතරං [නිසින්යනොඅඤ්ඤතරං )සයා.ක.(  සමාධිංසමාපජ්ජිත්වා.අථ
යඛො ආයස්මාමහාකස්සයපොතස්සසත්තාහස්සඅච්චයයනතම්හාසමාධිම්හා
වුඅඨාසි.අථයඛො ආයස්මයතොමහාකස්සපස්සතම්හාසමාධිම්හාවුඅඨිතස්ස
එතදයහොසි–‘‘යංනූනාහං රාජ හංපිණ්ඩායපවියසයය’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන පඤ්චමත්තානි යදවතාසතානි උස්සුක්කං
ආපන්නානි යහොන්තිආයස්මයතො මහාකස්සපස්සපිණ්ඩපාතපටිලාභාය.අථ
යඛො ආයස්මා මහාකස්සයපො තානි පඤ්චමත්තානි යදවතාසතානි
පටික්ඛිපිත්වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජ හං
පිණ්ඩායපාවිසි. 

යතන යඛො පන සමයයන සක්යකො යදවානමින්යදො ආයස්මයතො
මහාකස්සපස්ස පිණ්ඩපාතං දාතුකායමො යහොති. යපසකාරවණ්ණං
අභිනිම්මිනිත්වාතන්තංවිනාති.සුජා [සුජාතා )සයා. . .ක.(  අසුරකඤ්ඤා
තසරංපූයරති.අථයඛො ආයස්මාමහාකස්සයපොරාජ යහසපදානංපිණ්ඩාය
චරමායනො යයන සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස නියවසනං යතනුපසඞ්කමි.
අද්දසා යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ආයස්මන්තං මහාකස්සපං දූරයතොව
ආ ච්ඡන්තං. දිස්වාන ඝරා නික්ඛමිත්වා පච්චු න්ත්වා හත්ථයතො පත්තං 
 යහත්වා ඝරං පවිසිත්වා [පවියසත්වා )ක.(  ඝටියා ඔදනං උද්ධරිත්වා
පත්තං පූයරත්වා ආයස්මයතො මහාකස්සපස්ස අදාසි. යසො අයහොසි
පිණ්ඩපායතො අයනකසූයපො අයනක යඤ්ජයනො අයනකරස යඤ්ජයනො 
[අයනකසූපරස යඤ්ජයනො (සී.. .( . අථයඛොආයස්මයතොමහාකස්සපස්ස
එතදයහොසි – ‘‘යකො නු යඛො අයං සත්යතො යස්සායං එවරූයපො
ඉද්ධානුභායවො’’ති? අථ යඛො ආයස්මයතො මහාකස්සපස්ස එතදයහොසි –
‘‘සක්යකොයඛො අයං යදවානමින්යදො’’ති.ඉතිවිදිත්වාසක්කංයදවානමින්දං
එතදයවොච – ‘‘කතංයඛොයතඉදං, යකොසිය; මා [මාස්සු )සී.සයා.(  පුනපි
එවරූපමකාසී’’ති. ‘‘අම්හාකම්පි, භන්යත කස්සප, පුඤ්යඤන අත්යථො; 
අම්හාකම්පිපුඤ්යඤන කරණීය’’න්ති. 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො ආයස්මන්තං මහාකස්සපං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා ආකායස
අන්තලික්යඛ තික්ඛත්තුං උදානං උදායනසි – ‘‘අයහො දානං පරමදානං 
[පරමං දානං ). . ක.(  කස්සයප සුප්පතිඅඨිතං! අයහො දානං පරමදානං
කස්සයප සුප්පතිඅඨිතං!! අයහො දානං පරමදානං කස්සයප
සුප්පතිඅඨිත’’න්ති!!!අස්යසොසියඛොභ වාදිබ් ායයසොතධාතුයා විසුද්ධාය
අතික්කන්තමානුසිකායසක්කස්සයදවානමින්දස්සයවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා
ආකායසඅන්තලික්යඛතික්ඛත්තුංඋදානංඋදායනන්තස්ස– ‘‘අයහො දානං
පරමදානං කස්සයප සුප්පතිඅඨිතං! අයහො දානං පරමදානං කස්සයප
සුප්පතිඅඨිතං!! අයහොදානංපරමදානංකස්සයපසුප්පතිඅඨිත’’න්ති!!! 
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පටුන 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘පිණ්ඩපාතිකස්සභික්ඛුයනො, 
අත්තභරස්සඅනඤ්ඤයපොසියනො; 
යදවා පිහයන්තිතාදියනො, 
උපසන්තස්සසදාසතීමයතො’’ති.සත්තමං; 

8. පිණ්ඩපාතිකසුත්තං 

28. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලානං
භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං කයරරිමණ්ඩලමායළ 
සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථාඋදපාදි– 

‘‘පිණ්ඩපාතියකො, ආවුයසො, භික්ඛු පිණ්ඩාය චරන්යතො ලභතිකායලන 
කාලංමනාපියකචක්ඛුනාරූයපපස්සිතුං, ලභතිකායලනකාලංමනාපියක
යසොයතනසද්යද යසොතුං, ලභතිකායලනකාලංමනාපියකඝායනන  න්යධ
ඝායිතුං, ලභති කායලන කාලං මනාපියක ජිව්හාය රයස සායිතුං, ලභති
කායලන කාලං මනාපියක කායයන යඵොඅඨබ්ය  ඵුසිතුං. පිණ්ඩපාතියකො, 
ආවුයසො, භික්ඛුසක්කයතො රුකයතොමානියතොපූජියතො අපචියතොපිණ්ඩාය
චරති.හන්දාවුයසො, මයම්පිපිණ්ඩපාතිකායහොම.මයම්පිලච්ඡාම කායලන
කාලංමනාපියකචක්ඛුනාරූයපපස්සිතුං, මයම්පිලච්ඡාමකායලනකාලං
මනාපියක යසොයතන සද්යද යසොතුං, මයම්පි ලච්ඡාම කායලන කාලං
මනාපියක ඝායනන  න්යධ ඝායිතුං, මයම්පි ලච්ඡාම කායලන කාලං
මනාපියකජිව්හායරයසසායිතුං, මයම්පිලච්ඡාමකායලන කාලංමනාපියක
කායයන යඵොඅඨබ්ය  ඵුසිතුං; මයම්පි සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා
අපචිතා පිණ්ඩාය චරිස්සාමා’’ති. අයඤ්චරහි යතසං භික්ඛූනං අන්තරාකථා
යහොතිවිප්පකතා. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුඅඨියතො යයන 
කයරරිමණ්ඩලමායළො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි – ‘‘කාය නුත්ථ, 
භික්ඛයව, එතරහි කථාය සන්නිසින්නා, කා ච පන යවො අන්තරාකථා
විප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං 
කයරරිමණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං සන්නිපතිතානං අයමන්තරාකථා 
උදපාදි– 

‘පිණ්ඩපාතියකො, ආවුයසො, භික්ඛු පිණ්ඩාය චරන්යතො ලභති කායලන
කාලං මනාපියකචක්ඛුනා රූයපපස්සිතුං, ලභතිකායලනකාලංමනාපියක 
යසොයතනසද්යදයසොතුං, ලභතිකායලනකාලංමනාපියකඝායනන න්යධ
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ඝායිතුං, ලභති කායලන කාලං මනාපියක ජිව්හාය රයස සායිතුං, ලභති
කායලන කාලං මනාපියක කායයන යඵොඅඨබ්ය  ඵුසිතුං. පිණ්ඩපාතියකො, 
ආවුයසො, භික්ඛුසක්කයතො රුකයතොමානියතොපූජියතොඅපචියතො පිණ්ඩාය
චරති.හන්දාවුයසො, මයම්පිපිණ්ඩපාතිකායහොම.මයම්පිලච්ඡාමකායලන
කාලං මනාපියක චක්ඛුනා රූයප පස්සිතුං…යප.… කායයන යඵොඅඨබ්ය 
ඵුසිතුං. මයම්පි සක්කතා  රුකතා මානිතා පූජිතා අපචිතා පිණ්ඩාය
චරිස්සාමා’ති.අයංයඛොයනො, භන්යත, අන්තරාකථාවිප්පකතා, අථභ වා
අනුප්පත්යතො’’ති. 

‘‘න ඛ්යවතං, භික්ඛයව, තුම්හාකං පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතානං යං තුම්යහ එවරූපිං කථං කයථයයාථ.
සන්නිපතිතානංයවො, භික්ඛයව, ද්වයංකරණීයං–ධම්මීවාකථාඅරියයොවා 
තුණ්හීභායවො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමං උදානංඋදායනසි
– 

‘‘පිණ්ඩපාතිකස්සභික්ඛුයනො, 
අත්තභරස්සඅනඤ්ඤයපොසියනො; 
යදවාපිහයන්තිතාදියනො, 
යනොයචසද්දසියලොකනිස්සියතො’’ති.අඅඨමං; 

9. සිප්පසුත්තං 

29. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලානං
භික්ඛූනං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං මණ්ඩලමායළ
සන්නිසින්නානංසන්නිපතිතානංඅයමන්තරාකථා උදපාදි–‘‘යකොනුයඛො, 
ආවුයසො, සිප්පං ජානාති? යකො කිං සිප්පං සික්ඛි? කතරං සිප්පං සිප්පානං
අග් ’’න්ති? 

තත්යථකච්යච එවමාහංසු – ‘‘හත්ථිසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති.
එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘අස්සසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච 
එවමාහංසු – ‘‘රථසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු –
‘‘ධනුසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘ථරුසිප්පං
සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘මුද්දාසිප්පං සිප්පානං
අග් ’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘ ණනාසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති.
එකච්යච එවමාහංසු – ‘‘සඞ්ඛානසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච
එවමාහංසු – ‘‘යලඛාසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච එවමාහංසු –
‘‘කායවයයසිප්පං [කා යසිප්පං )සයා.(  සිප්පානං අග් ’’න්ති. එකච්යච 
එවමාහංසු– ‘‘යලොකායතසිප්පංසිප්පානංඅග් ’’න්ති.එකච්යචඑවමාහංසු
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– ‘‘ඛත්තවිජ්ජාසිප්පං සිප්පානං අග් ’’න්ති. අයඤ්චරහි යතසං භික්ඛූනං 
අන්තරාකථායහොතිවිප්පකතා. 

අථ යඛො භ වා සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුඅඨියතො යයන
මණ්ඩලමායළොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. 
නිසජ්ජ යඛො භ වා භික්ඛූආමන්යතසි – ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එතරහි
කථායසන්නිසින්නා, කාචපනයවොඅන්තරාකථාවිප්පකතා’’ති? 

‘‘ඉධ, භන්යත, අම්හාකං පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තානං 
මණ්ඩලමායළ සන්නිසින්නානං අයමන්තරාකථා උදපාදි – ‘යකො නු යඛො, 
ආවුයසො, සිප්පං ජානාති? යකො කිං සිප්පං සික්ඛි? කතරං සිප්පං සිප්පානං
අග් ’න්ති? 

‘‘තත්යථකච්යච එවමාහංසු – ‘හත්ථිසිප්පං සිප්පානං අග් ’න්ති.
එකච්යචඑවමාහංසු–‘අස්සසිප්පංසිප්පානංඅග් ’න්ති; එකච්යච එවමාහංසු
– ‘රථසිප්පං සිප්පානං අග් ’න්ති; එකච්යච එවමාහංසු – ‘ධනුසිප්පං 
සිප්පානංඅග් ’න්ති; එකච්යචඑවමාහංසු–‘ථරුසිප්පංසිප්පානංඅග් ’න්ති, 
එකච්යචඑවමාහංසු–‘මුද්දාසිප්පංසිප්පානංඅග් ’න්තිඑකච්යචඑවමාහංසු
– ‘ ණනාසිප්පංසිප්පානංඅග් ’න්ති; එකච්යචඑවමාහංසු–‘සඞ්ඛානසිප්පං
සිප්පානං අග් ’න්ති; එකච්යච එවමාහංසු – ‘යලඛාසිප්පං සිප්පානං
අග් ’න්ති; එකච්යච එවමාහංසු – ‘කායවයයසිප්පං සිප්පානං අග් ’න්ති; 
එකච්යච එවමාහංසු – ‘යලොකායතසිප්පං සිප්පානං අග් ’න්ති; එකච්යච
එවමාහංසු – ‘ඛත්තවිජ්ජාසිප්පං සිප්පානං අග් ’න්ති. අයං යඛො යනො, 
භන්යත, අන්තරාකථායහොතිවිප්පකතා, අථභ වා අනුප්පත්යතො’’ති. 

‘‘න ඛ්යවතං, භික්ඛයව, තුම්හාකං පතිරූපං කුලපුත්තානං සද්ධා 
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතානං යං තුම්යහ එවරූපිං කථං කයථයයාථ.
සන්නිපතිතානං යවො, භික්ඛයව, ද්වයංකරණීයං–ධම්මීවාකථාඅරියයොවා 
තුණ්හීභායවො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අසිප්පජීවී ලහඅත්ථකායමො, 
යතින්ද්රියයොසබ් ධිවිප්පමුත්යතො; 
අයනොකසාරීඅමයමොනිරායසො, 
හිත්වාමානංඑකචයරොසභික්ඛූ’’ති.නවමං; 

10. යලොකසුත්තං 

30. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා උරුයවලායං විහරති නජ්ජා 
යනරඤ්ජරායතීයර ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො. යතනයඛො පන
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සමයයන භ වා සත්තාහං එකපල්ලඞ්යකන නිසින්යනො යහොති 
විමුත්තිසුඛපටිසංයවදී. 

අථ යඛො භ වා තස්ස සත්තාහස්ස අච්චයයන තම්හා සමාධිම්හා 
වුඅඨහිත්වා බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකසි. අද්දසා යඛො භ වා
බුද්ධචක්ඛුනා යවොයලොයකන්යතො සත්යත අයනයකහි සන්තායපහි
සන්තප්පමායන, අයනයකහි ච පරිළායහහි පරිඩය්හමායන – රා යජහිපි, 
යදොසයජහිපි, යමොහයජහිපි [යමොහයජහි. ති (සබ් ත්ථ( . 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අයංයලොයකොසන්තාපජායතො, 
ඵස්සපයරයතොයරො ංවදතිඅත්තයතො; 
යයනයයනහිමඤ්ඤති [යයනහිමඤ්ඤති)සයා. . .( , 
තයතොතංයහොතිඅඤ්ඤථා. 

‘‘අඤ්ඤථාභාවීභවසත්යතොයලොයකො, 
භවපයරයතොභවයමවාභිනන්දති; 
යදභිනන්දති තංභයං, 
යස්සභායතිතංදුක්ඛං; 
භවවිප්පහානායයඛොපනිදංබ්රහ්මචරියංවුස්සති’’. 

‘‘‘යය හි යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භයවන භවස්ස 
විප්පයමොක්ඛමාහංසු, සබ්ය  යත අවිප්පමුත්තා භවස්මා’ති වදාමි. ‘යය වා
පන යකචි සමණා වා බ්රාහ්මණා වා විභයවන භවස්ස නිස්සරණමාහංසු, 
සබ්ය යතඅනිස්සටාභවස්මා’තිවදාමි. 

‘‘උපධිඤ්හි පටිච්ච දුක්ඛමිදං සම්යභොති, සබ්බුපාදානක්ඛයා නත්ථි
දුක්ඛස්සසම්භයවො.යලොකමිමංපස්ස; පුථූඅවිජ්ජායපයරතාභූතාභූතරතා 
අපරිමුත්තා; යය හි යකචි භවා සබ් ධි සබ් ත්ථතාය සබ්ය  යත භවා
අනිච්චාදුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’’ති. 

‘‘එවයමතං යථාභූතං, සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සයතො; 
භවතණ්හාපහීයති, විභවංනාභිනන්දති. 

‘‘සබ් යසොතණ්හානංඛයා, 
අයසසවිරා නියරොයධොනිබ් ානං; 
තස්සනිබ්බුතස්සභික්ඛුයනො, 
අනුපාදා [අනුපාදානා)සී.(  පුනබ්භයවොන යහොති; 
අභිභූයතොමායරොවිජිතසඞ් ායමො, 
උපච්ච ාසබ් භවානිතාදී’’ති.දසමං; 
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නන්දවග්ය ොතතියයොනිඅඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

කම්මං නන්යදොයයසොයජොච, සාරිපුත්යතොච යකොලියතො; 
පිලින්යදො [පිලින්දි)සී.(  කස්සයපො පිණ්යඩො, සිප්පංයලොයකනයත
දසාති. 

4. යෙඝිෙවග්ය ො 

1. යමඝියසුත්තං 

31. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා චාලිකායං විහරති චාලියක
පබ් යත. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා යමඝියයො භ වයතො
උපඅඨායකො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
අඅඨාසි.එකමන්තංඨියතොයඛොආයස්මා යමඝියයොභ වන්තංඑතදයවොච–
‘‘ඉච්ඡාමහං, භන්යත, ජන්තු ාමංපිණ්ඩාය පවිසිතු’’න්ති.‘‘යස්සදානිත්වං, 
යමඝිය, කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා
පත්තචීවරමාදාය ජන්තු ාමංපිණ්ඩායපාවිසි.ජන්තු ායමපිණ්ඩායචරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන කිමිකාළාය නදියා තීරං
යතනුපසඞ්කමි. [උපසඞ්කමිත්වා)සබ් ත්ථ(අ.නි.9.3පස්සිතබ් ං  අද්දසා 
යඛොආයස්මායමඝියයො [උපසඞ්කමිත්වා (සබ් ත්ථ(අ.නි.9.3පස්සිතබ් ං  
කිමිකාළායනදියාතීයරජඞ්ඝාවිහාරං [ජඞ්ඝවිහාරං)ක.(  අනුචඞ්කමමායනො
අනුවිචරමායනො [අනුවිචරමායනොඅද්දසායඛො)සී.සයා.. .(, අනුවිචරමායනො
අද්දස (ක.(  අම් වනං පාසාදිකං මනුඤ්ඤං රමණීයං. දිස්වානස්ස
එතදයහොසි – ‘‘පාසාදිකං වතිදං අම් වනං මනුඤ්ඤං [ඉදං පදං
වියදසයපොත්ථයකසු නත්ථි, අඞ්ගුත්තයරපි  රමණීයං. අලං වතිදං
කුලපුත්තස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානාය. සයච මං භ වා අනුජායනයය, 
ආ ච්යඡයයාහංඉමංඅම් වනංපධානායා’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනොයඛො ආයස්මායමඝියයොභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
ජන්තු ාමං පිණ්ඩාය පාවිසිං. ජන්තු ායම පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන කිමිකාළාය නදියා තීරං යතනුපසඞ්කමිං 
[උපසඞ්කමිත්වා )සබ් ත්ථ( . අද්දසං යඛො අහං, භන්යත [උපසඞ්කමිත්වා
)සබ් ත්ථ( , කිමිකාළාය නදියා තීයර ජඞ්ඝාවිහාරං අනුචඞ්කමමායනො
අනුවිචරමායනො [අනුවිචරමායනො අද්දසං (සබ් ත්ථ(  අම් වනං පාසාදිකං
මනුඤ්ඤංරමණීයං.දිස්වානයමඑතදයහොසි– ‘පාසාදිකංවතිදංඅම් වනං
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මනුඤ්ඤං රමණීයං. අලං වතිදං කුලපුත්තස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානාය.
සයචමංභ වාඅනුජායනයය, ආ ච්යඡයයාහංඉමංඅම් වනංපධානායා’ති.
සයච මං, භන්යත, භ වා අනුජානාති [අනුජායනයය )අ. නි. 9.3)], 
 ච්යඡයයාහංතං අම් වනංපධානායා’’ති. 

එවංවුත්යත, භ වාආයස්මන්තංයමඝියංඑතදයවොච–‘‘ආ යමහිතාව, 
යමඝිය, එකකම්හි [එකකම්හා )සී. . .(, එකයකොම්හි )සයා.(  තාව, යාව
අඤ්යඤොපියකොචිභික්ඛුආ ච්ඡතී’’ති. 

දුතියම්පි යඛොආයස්මා යමඝියයො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘භ වයතො, 
භන්යත, නත්ථිකිඤ්චි උත්තරි [උත්තරිං (සී.සයා.කං.. .(  කරණීයං, නත්ථි
කතස්ස වා පතිචයයො. මය්හං යඛො පන, භන්යත, අත්ථි උත්තරිකරණීයං, 
අත්ථි කතස්ස පතිචයයො. සයච මං භ වා අනුජානාති,  ච්යඡයයාහං තං
අම් වනං පධානායා’’ති. දුතියම්පි යඛො භ වා ආයස්මන්තං යමඝියං
එතදයවොච – ‘‘ආ යමහි තාව, යමඝිය, එකකම්හි තාව, යාව අඤ්යඤොපි
යකොචි භික්ඛුආ ච්ඡතී’’ති. 

තතියම්පියඛොආයස්මායමඝියයොභ වන්තං එතදයවොච– ‘‘භ වයතො, 
භන්යත, නත්ථි කිඤ්චි උත්තරි කරණීයං, නත්ථි කතස්ස වා පතිචයයො.
මය්හංයඛොපන, භන්යත, අත්ථිඋත්තරිකරණීයං, අත්ථිකතස්ස පතිචයයො.
සයච මං භ වා අනුජානාති,  ච්යඡයයාහං තං අම් වනං පධානායා’’ති. 
‘‘පධානන්ති යඛො, යමඝිය, වදමානං කින්ති වයදයයාම? යස්සදානි ත්වං, 
යමඝිය, කාලං මඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො උඅඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණංකත්වායයනතංඅම් වනංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතං
අම් වනං අජ්යඣො ායහත්වා [අජ්යඣො යහත්වා )සී. සයා. . .(  
අඤ්ඤතරස්මිං රුක්ඛමූයල දිවාවිහාරං නිසීදි. අථ යඛො ආයස්මයතො
යමඝියස්ස තස්මිං අම් වයන විහරන්තස්ස යයභුයයයන තයයො පාපකා
අකුසලා විතක්කා සමුදාචරන්ති, යසයයථිදං – කාමවිතක්යකො, 
 යාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො [විතක්යකොති)සී.. .ක.( . 

අථ යඛො ආයස්මයතො යමඝියස්ස එතදයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත යභො, 
අබ්භුතං වතයභො!සද්ධායචවතම්හාඅ ාරස්මාඅන ාරියංපබ් ජිතා.අථච
පනියමහිතීහිපාපයකහි අකුසයලහිවිතක්යකහිඅන්වාසත්තා, යසයයථිදං–
කාමවිතක්යකන,  යාපාදවිතක්යකන, විහිංසාවිතක්යකන’’. 

අථ යඛො ආයස්මා යමඝියයො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුඅඨියතො
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා
එකමන්තංනිසීදි. එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මායමඝියයොභ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, තස්මිං අම් වයන විහරන්තස්ස
යයභුයයයන තයයො පාපකා අකුසලා විතක්කා සමුදාචරන්ති, යසයයථිදං –
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කාමවිතක්යකො,  යාපාදවිතක්යකො, විහිංසාවිතක්යකො. තස්ස මය්හං, 
භන්යත, එතදයහොසි – ‘අච්ඡරියං වත, යභො, අබ්භුතංවත, යභො!සද්ධායච
වතම්හා අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිතා. අථ ච පනියමහි තීහි පාපයකහි
අකුසයලහි විතක්යකහි අන්වාසත්තා, යසයයථිදං – කාමවිතක්යකන, 
 යාපාදවිතක්යකන, විහිංසාවිතක්යකන’’’. 

‘‘අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා පඤ්ච ධම්මා පරිපාකාය
සංවත්තන්ති.කතයමපඤ්ච? 

‘‘ඉධ, යමඝිය, භික්ඛු කලයාණමිත්යතො යහොති කලයාණසහායයො 
කලයාණසම්පවඞ්යකො. අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා අයං
පඨයමොධම්යමොපරිපාකාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, භික්ඛු සීලවා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො 
විහරති ආචාරය ොචරසම්පන්යනො, අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, 
සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා
අයංදුතියයොධම්යමොපරිපාකාය සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, භික්ඛු යායං කථා අභිසල්යලඛිකා 
යචයතොවිවරණසප්පායා එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය
අභිඤ්ඤායසම්ය ොධාය නිබ් ානායසංවත්තති, යසයයථිදං–අප්පිච්ඡකථා, 
සන්තුඅඨිකථා, පවියවකකථා, අසංසග් කථා, වීරියාරම්භකථා, සීලකථා, 
සමාධිකථා, පඤ්ඤාකථා, විමුත්තිකථා, විමුත්තිඤාණදස්සනකථා; එවරූපාය
කථාය නිකාමලාභී යහොති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. අපරිපාකාය, යමඝිය, 
යචයතොවිමුත්තියාඅයංතතියයොධම්යමොපරිපාකායසංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, භික්ඛු ආරද්ධවීරියයො විහරති, අකුසලානං
ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය [උප්පාදාය )සයා.( , 
ථාමවා දළ්හපරක්කයමො අනික්ඛිත්තධුයරො කුසයලසු ධම්යමසු.
අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියාඅයංචතුත්යථොධම්යමො පරිපාකාය
සංවත්තති. 

‘‘පුන චපරං, යමඝිය, භික්ඛු පඤ්ඤවා යහොති උදයත්ථ ාමිනියා 
පඤ්ඤායසමන්නා යතොඅරියායනිබ්ය ධිකායසම්මාදුක්ඛක්ඛය ාමිනියා.
අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියාඅයංපඤ්චයමොධම්යමොපරිපාකාය
සංවත්තති. අපරිපක්කාය, යමඝිය, යචයතොවිමුත්තියා ඉයම පඤ්ච ධම්මා
පරිපාකායසංවත්තන්ති. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස යං සීලවා භවිස්සති, 
පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරිස්සති, ආචාරය ොචරසම්පන්යනො, 
අණුමත්යතසුවජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදායසික්ඛිස්සතිසික්ඛාපයදසු. 
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‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස යං යායං කථා අභිසල්යලඛිකා
යචයතොවිවරණසප්පායා එකන්තනිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය උපසමාය 
අභිඤ්ඤායසම්ය ොධායනිබ් ානායසංවත්තති, යසයයථිදං–අප්පිච්ඡකථා, 
සන්තුඅඨිකථා, පවියවකකථා, අසංසග් කථා, වීරියාරම්භකථා, සීලකථා, 
සමාධිකථා, පඤ්ඤාකථා, විමුත්තිකථා, විමුත්තිඤාණදස්සනකථා; එවරූපාය
කථායනිකාමලාභීභවිස්සති අකිච්ඡලාභීඅකසිරලාභී. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස යං ආරද්ධවීරියයො විහරිස්සති 
අකුසලානං ධම්මානං පහානාය, කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය, ථාමවා 
දළ්හපරක්කයමොඅනික්ඛිත්තධුයරොකුසයලසුධම්යමසු. 

‘‘කලයාණමිත්තස්යසතං, යමඝිය, භික්ඛුයනො පාටිකඞ්ඛං 
කලයාණසහායස්ස කලයාණසම්පවඞ්කස්ස යං පඤ්ඤවා භවිස්සති, 
උදයත්ථ ාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නා යතො අරියාය නිබ්ය ධිකාය සම්මා
දුක්ඛක්ඛය ාමිනියා. 

‘‘යතන ච පන, යමඝිය, භික්ඛුනා ඉයමසු පඤ්චසු ධම්යමසු පතිඅඨාය 
චත්තායරො ධම්මා උත්තරි භායවතබ් ා – අසුභා භායවතබ් ා රා ස්ස
පහානාය, යමත්තා භායවතබ් ා  යාපාදස්ස පහානාය, ආනාපානස්සති
භායවතබ් ා විතක්කුපච්යඡදාය, අනිච්චසඤ්ඤා භායවතබ් ා
අස්මිමානසමුග්ඝාතාය. අනිච්චසඤ්ඤියනො හි, යමඝිය, අනත්තසඤ්ඤා
සණ්ඨාති, අනත්තසඤ්ඤී අස්මිමානසමුග්ඝාතං පාපුණාති දිඅයඨව ධම්යම 
නිබ් ාන’’න්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ඛුද්දා විතක්කාසුඛුමාවිතක්කා, 
අනු තා [අනුග් තා )සී. ක. අඅඨකථායං පාඨන්තරං(  මනයසො
උප්පිලාවා [උබ්බිලාපා)සී.සයා. . .( ; 
එයතඅවිද්වාමනයසොවිතක්යක, 
හරාහරංධාවතිභන්තචිත්යතො. 

‘‘එයතචවිද්වාමනයසොවිතක්යක, 
ආතාපියයොසංවරතීසතීමා; 
අනු යත මනයසො උප්පිලායව, 
අයසසයමයතපජහාසිබුද්යධො’’ති.පඨමං; 
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2. උද්ධතසුත්තං 

32. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා කුසිනාරායං විහරති
උපවත්තයන මල්ලානං සාලවයන. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා
භික්ඛූ භ වයතො අවිදූයර අරඤ්ඤකුටිකායං විහරන්ති උද්ධතා උන්නළා
චපලා මුඛරා විකිණ්ණවාචා මුඅඨස්සතියනො අසම්පජානා අසමාහිතා
විබ්භන්තචිත්තාපාකතින්ද්රියා. 

අද්දසා යඛො භ වා යත සම් හයල භික්ඛූ අවිදූයර අරඤ්ඤකුටිකායං
විහරන්යත උද්ධයත උන්නයළ චපයල මුඛයර විකිණ්ණවායච 
මුඅඨස්සතියනොඅසම්පජායනඅසමාහියතවිබ්භන්තචිත්යතපාකතින්ද්රියය. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අරක්ඛියතන කායයන [චිත්යතන (යනත්තියං( , 
මිච්ඡාදිඅඨිහයතන [මිච්ඡාදිඅඨි යතන ( හූසු(  ච; 
ථිනමිද්ධා [ථීනමිද්ධා )සී. සයා. කං. . .(  භිභූයතන, වසං මාරස්ස
 ච්ඡති. 

‘‘තස්මාරක්ඛිතචිත්තස්ස, සම්මාසඞ්කප්පය ොචයරො; 
සම්මාදිඅඨිපුයරක්ඛායරො, ඤත්වානඋදයබ් යං; 
ථීනමිද්ධාභිභූභික්ඛු, සබ් ාදුග් තියයොජයහ’’ති. දුතියං; 

3. ය ොපාලකසුත්තං 

33. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වායකොසයලසු චාරිකංචරතිමහතා
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං. අථයඛොභ වාමග් ාඔක්කම්මයයන අඤ්ඤතරං
රුක්ඛමූලංයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි. 

අථ යඛො අඤ්ඤතයරො ය ොපාලයකො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්නං යඛො තං ය ොපාලකං භ වා ධම්මියා කථාය සන්දස්යසසි
සමාදයපසි [සමාදායපසි)?)] සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. 

අථ යඛො යසො ය ොපාලයකො භ වතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො
සමාදපියතො [සමාදිපියතො )?)] සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘අධිවායසතු යම, භන්යත, භ වා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. අධිවායසසි භ වා තුණ්හීභායවන. අථ යඛො යසො
ය ොපාලයකො භ වයතො අධිවාසනං විදිත්වා උඅඨායාසනා භ වන්තං
අභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි. 

අථයඛොයසොය ොපාලයකොතස්සාරත්තියාඅච්චයයනසයකනියවසයන
පහූතං අප්යපොදකපායසං [අප්යපොදකපායාසං )සබ් ත්ථ(  පටියාදායපත්වා
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පටුන 

නවඤ්චසප්පිංභ වයතොකාලංආයරොයචසි–‘‘කායලො, භන්යත, නිඅඨිතං 
භත්ත’’න්ති.අථයඛොභ වාපුබ් ණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදාය
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන යයන තස්ස ය ොපාලකස්ස නියවසනං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.අථයඛොයසො
ය ොපාලයකො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං අප්යපොදකපායයසන 
[අප්යපොදකපායායසන ච )සයා. . .(  නයවන ච සප්පිනා සහත්ථා
සන්තප්යපසිසම්පවායරසි.අථයඛොයසොය ොපාලයකොභ වන්තංභුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං  යහත්වා එකමන්තං නිසීදි. 
එකමන්තං නිසින්නං යඛො තං ය ොපාලකං භ වා ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උඅඨායාසනා පක්කාමි. අථ යඛො අචිරපක්කන්තස්ස භ වයතො තං
ය ොපාලකංඅඤ්ඤතයරො පුරියසොසීමන්තරිකායජීවිතා යවොයරොයපසි. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘යයන, භන්යත, 
ය ොපාලයකන අජ්ජ බුද්ධප්පමුයඛො භික්ඛුසඞ්යඝො අප්යපොදකපායයසන
නයවනචසප්පිනාසහත්ථා සන්තප්පියතොසම්පවාරියතොයසොකිර, භන්යත, 
ය ොපාලයකො අඤ්ඤතයරන පුරියසන සීමන්තරිකාය ජීවිතා
යවොයරොපියතො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘දියසොදිසංයංතංකයිරා, යවරීවාපනයවරිනං; 
මිච්ඡාපණිහිතංචිත්තං, පාපියයොනංතයතොකයර’’ති.තතියං; 

4. යක්ඛපහාරසුත්තං 

34. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ච සාරිපුත්යතො
ආයස්මාච මහායමොග් ල්ලායනොකයපොතකන්දරායං විහරන්ති.යතනයඛො
පන සමයයන ආයස්මා සාරිපුත්යතො ජුණ්හාය රත්තියා නයවොයරොපියතහි
යකයසහි අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති අඤ්ඤතරං සමාධිං 
සමාපජ්ජිත්වා. 

යතන යඛො පන සමයයන ද්යව යක්ඛා සහායකා උත්තරාය දිසාය
දක්ඛිණං දිසං ච්ඡන්තියකනචියදවකරණීයයන.අද්දසංසුයඛොයතයක්ඛා
ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ජුණ්හාය රත්තියා නයවොයරොපියතහි යකයසහි
අබ්යභොකායසනිසින්නං.දිස්වානඑයකොයක්යඛො දුතියංයක්ඛංඑතදයවොච – 
‘‘පටිභාති මං, සම්ම, ඉමස්ස සමණස්ස සීයස පහාරං දාතු’’න්ති. එවං
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වුත්යත, යසො යක්යඛො තං යක්ඛං එතදයවොච – ‘‘අලං, සම්ම, මා සමණං
ආසායදසි.උළායරොයසො, සම්ම, සමයණොමහිද්ධියකොමහානුභායවො’’ති. 

දුතියම්පියඛොයසොයක්යඛොතංයක්ඛංඑතදයවොච–‘‘පටිභාතිමං, සම්ම, 
ඉමස්සසමණස්ස සීයසපහාරං දාතු’’න්ති. දුතියම්පියඛො යසොයක්යඛොතං
යක්ඛං එතදයවොච – ‘‘අලං, සම්ම, මා සමණං ආසායදසි. උළායරො යසො, 
සම්ම, සමයණොමහිද්ධියකොමහානුභායවො’’ති.තතියම්පියඛොයසොයක්යඛො
තංයක්ඛංඑතදයවොච– ‘‘පටිභාතිමං, සම්ම, ඉමස්සසමණස්සසීයසපහාරං 
දාතු’’න්ති. තතියම්පි යඛො යසො යක්යඛො තං යක්ඛං එතදයවොච – ‘‘අලං, 
සම්ම, මා සමණං ආසායදසි. උළායරො යසො, සම්ම, සමයණො මහිද්ධියකො
මහානුභායවො’’ති. 

අථ යඛො යසො යක්යඛො තං යක්ඛං අනාදියිත්වා ආයස්මයතො 
සාරිපුත්තත්යථරස්ස සීයස පහාරං අදාසි. තාව මහා පහායරො අයහොසි, අපි
යතන පහායරන සත්තරතනං වා අඩ්ඪඅඨමරතනං වා නා ං ඔසායදයය, 
මහන්තං වා පබ් තකූටං පදායලයය. අථ ච පන යසො යක්යඛො ‘ඩය්හාමි
ඩය්හාමී’තිවත්වාතත්යථවමහානිරයංඅපතාසි [අවත්ථාසි)ක.සී.( . 

අද්දසා යඛො ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො දිබ්ය න චක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන යතන යක්යඛන ආයස්මයතො
සාරිපුත්තත්යථරස්ස සීයස පහාරං දීයමානං. දිස්වා යයන ආයස්මා
සාරිපුත්යතො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං
එතදයවොච – ‘‘කච්චි යත, ආවුයසො, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චි න
කිඤ්චිදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘ඛමනීයංයම, ආවුයසොයමොග් ල්ලාන, යාපනීයංයම, 
ආවුයසොයමොග් ල්ලාන; අපිචයමසීසංයථොකං දුක්ඛ’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අබ්භුතං, ආවුයසොසාරිපුත්ත!යාව [යං
ත්වං)සී.ක.(, යං)සයා.(  මහිද්ධියකොආයස්මා සාරිපුත්යතොමහානුභායවො!
ඉධයත, ආවුයසොසාරිපුත්ත, අඤ්ඤතයරොයක්යඛොසීයසපහාරං අදාසි.තාව
මහාපහායරොඅයහොසි, අපියතනපහායරනසත්තරතනංවාඅඩ්ඪඅඨමරතනං
වානා ං ඔසායදයය, මහන්තංවාපබ් තකූටංපදායලයය, අථචපනායස්මා
සාරිපුත්යතො එවමාහ – ‘ඛමනීයං යම, ආවුයසො යමොග් ල්ලාන, යාපනීයං
යම, ආවුයසොයමොග් ල්ලාන; අපිචයමසීසං යථොකංදුක්ඛ’’’න්ති. 

‘‘අච්ඡරියං, ආවුයසොයමොග් ල්ලාන, අබ්භුතං, ආවුයසොයමොග් ල්ලාන! 
යාව [යං )සයා.(  මහිද්ධියකොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනො මහානුභායවො
යත්ර හි නාම යක්ඛම්පි පස්සිස්සති! මයං පයනතරහි පංසුපිසාචකම්පි න 
පස්සාමා’’ති. 

අස්යසොසි යඛො භ වා දිබ් ාය යසොතධාතුයා විසුද්ධාය 
අතික්කන්තමානුසිකාය යතසං උභින්නං මහානා ානං ඉමං එවරූපං
කථාසල්ලාපං. 
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අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘යස්ස යසලූපමංචිත්තං, ඨිතං නානුපකම්පති; 
විරත්තංරජනීයයසු, යකොපයනයයයනකුප්පති; 
යස්යසවංභාවිතංචිත්තං, කුයතොතංදුක්ඛයමස්සතී’’ති. චතුත්ථං; 

5. නා සුත්තං 

35. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති 
යඝොසිතාරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා ආකිණ්යණො විහරති
භික්ඛූහි භික්ඛූනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රාජූහි රාජමහාමත්යතහි
තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි.ආකිණ්යණොදුක්ඛංනඵාසුවිහරති.අථයඛො
භ වයතො එතදයහොසි – ‘‘අහං යඛො එතරහි ආකිණ්යණො විහරාමි භික්ඛූහි 
භික්ඛූනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රාජූහි රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි
තිත්ථියසාවයකහි. ආකිණ්යණො දුක්ඛං න ඵාසු විහරාමි. යංනූනාහං එයකො
 ණස්මාවූපකඅයඨොවිහයරයය’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය
යකොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යකොසම්බියං පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො සාමං යසනාසනං සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය
අනාමන්යතත්වාඋපඅඨාකංඅනපයලොයකත්වා භික්ඛුසඞ්ඝංඑයකොඅදුතියයො
යයන පාලියලයයකං යතන චාරිකං පක්කාමි. අනුපුබ්ය න චාරිකං
චරමායනො යයන පාලියලයයකං තදවසරි. තත්ර සුදං භ වා පාලියලයයයක
විහරති රක්ඛිතවනසණ්යඩභද්දසාලමූයල. 

අඤ්ඤතයරොපියඛොහත්ථිනාය ොආකිණ්යණොවිහරතිහත්ථීහිහත්ථිනීහි 
හත්ථිකලයභහි හත්ථිච්ඡායපහි. ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදති, 
ඔභග්ය ොභග් ඤ්චස්ස සාඛාභඞ් ං ඛාදන්ති, ආවිලානි ච පානීයානි පිවති, 
ඔ ාහා චස්ස උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං උපනිඝංසන්තියයො
 ච්ඡන්ති.ආකිණ්යණොදුක්ඛංන ඵාසුවිහරති.අථයඛොතස්සහත්ථිනා ස්ස
එතදයහොසි – ‘‘අහං යඛො එතරහි ආකිණ්යණො විහරාමි හත්ථීහි හත්ථිනීහි
හත්ථිකලයභහි හත්ථිච්ඡායපහි, ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදාමි, 
ඔභග්ය ොභග් ඤ්චයමසාඛාභඞ් ංඛාදන්ති, ආවිලානිචපානීයානිපිවාමි, 
ඔ ාහා ච යම උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො කායං උපනිඝංසන්තියයො
 ච්ඡන්ති, ආකිණ්යණොදුක්ඛංන ඵාසුවිහරාමි.යංනූනාහංඑයකො ණස්මා
වූපකඅයඨොවිහයරයය’’න්ති. 

අථ යඛො යසො හත්ථිනාය ො යූථා අපක්කම්ම යයන පාලියලයයකං 
රක්ඛිතවනසණ්යඩො භද්දසාලමූලං යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි. තත්ර සුදං 
[උපසඞ්කමිත්වාතත්රසුදං)සයා.. .ක.(  යසො හත්ථිනාය ොයස්මිංපයදයස
භ වා විහරති තං පයදසං [අප්පහරිතඤ්ච කයරොති, යසොණ්ඩාය ) හූසු(  
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අප්පහරිතං කයරොති, යසොණ්ඩාය ච [අප්පහරිතඤ්ච කයරොති, යසොණ්ඩාය
) හූසු(  භ වයතො පානීයං පරියභොජනීයං උපඅඨායපති [උපඅඨයපති )සී.
සයා.කං. . .( . 

අථ යඛො භ වයතො රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘අහං යඛො පුබ්ය  ආකිණ්යණො විහාසිං භික්ඛූහි
භික්ඛූනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රාජූහි රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි
තිත්ථියසාවයකහි, ආකිණ්යණො දුක්ඛං න ඵාසු විහාසිං. යසොම්හි එතරහි
අනාකිණ්යණො විහරාමි භික්ඛූහි භික්ඛුනීහි උපාසයකහි උපාසිකාහි රාජූහි
රාජමහාමත්යතහි තිත්ථියයහි තිත්ථියසාවයකහි, අනාකිණ්යණො සුඛං ඵාසු
විහරාමී’’ති. 

තස්සපි යඛොහත්ථිනා ස්සඑවංයචතයසො පරිවිතක්යකොඋදපාදි–‘‘අහං
යඛො පුබ්ය  ආකිණ්යණො විහාසිං හත්ථීහි හත්ථිනීහි හත්ථිකලයභහි
හත්ථිච්ඡායපහි, ඡින්නග් ානි යචව තිණානි ඛාදිං, ඔභග්ය ොභග් ඤ්ච යම
සාඛාභඞ් ං ඛාදිංසු, ආවිලානි ච පානීයානි අපායිං, ඔ ාහා ච යම 
උත්තිණ්ණස්සහත්ථිනියයොකායංඋපනිඝංසන්තියයොඅ මංසු, ආකිණ්යණො
දුක්ඛං න ඵාසු විහාසිං. යසොම්හි එතරහි අනාකිණ්යණො විහරාමි හත්ථීහි
හත්ථිනීහි හත්ථිකලයභහි හත්ථිච්ඡායපහි, අච්ඡින්නග් ානි යචව තිණානි
ඛාදාමි, ඔභග්ය ොභග් ඤ්ච යම සාඛාභඞ් ං න ඛාදන්ති, අනාවිලානි ච
පානීයානි පිවාමි, ඔ ාහා ච යම උත්තිණ්ණස්ස හත්ථිනියයො න කායං
උපනිඝංසන්තියයො ච්ඡන්ති, අනාකිණ්යණොසුඛංඵාසු විහරාමී’’ති. 

අථයඛොභ වාඅත්තයනොචපවියවකංවිදිත්වාතස්සචහත්ථිනා ස්ස 
යචතසායචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘එතං [එවං)ක.(  නා ස්සනාය න, ඊසාදන්තස්සහත්ථියනො; 
සයමතිචිත්තංචිත්යතන, යයදයකොරමතීමයනො’’ති.පඤ්චමං; 

6. පිණ්යඩොලසුත්තං 

36. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
පිණ්යඩොලභාරද්වායජො භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායආරඤ්ඤියකොපිණ්ඩපාතියකො පංසුකූලියකො
යතචීවරියකො අප්පිච්යඡො සන්තුඅයඨො පවිවිත්යතො අසංසඅයඨො
ආරද්ධවීරියයො [ආරද්ධවිරියයො )සී. සයා. කං. . .(  ධුතවායදො 
අධිචිත්තමනුයුත්යතො. 

අද්දසායඛොභ වාආයස්මන්තංපිණ්යඩොලභාරද්වාජං අවිදූයරනිසින්නං
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය ආරඤ්ඤිකං පිණ්ඩපාතිකං
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පංසුකූලිකං යතචීවරිකං අප්පිච්ඡං සන්තුඅඨං පවිවිත්තං අසංසඅඨං
ආරද්ධවීරියංධුතවාදංඅධිචිත්තමනුයුත්තං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අනූපවායදො අනූපඝායතො [අනුපවායදොඅනුපඝායතො)සයා.. .ක.( , 
පාතියමොක්යඛචසංවයරො; 
මත්තඤ්ඤුතාචභත්තස්මිං, පන්තඤ්චසයනාසනං; 
අධිචිත්යතචආයයොය ො, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති.ඡඅඨං; 

7. සාරිපුත්තසුත්තං 

37. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතො
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධාය අප්පිච්යඡො සන්තුඅයඨො පවිවිත්යතො අසංසඅයඨො ආරද්ධවීරියයො
අධිචිත්තමනුයුත්යතො. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අවිදූයර නිසින්නං
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායං පණිධාය අප්පිච්ඡංසන්තුඅඨං පවිවිත්තං
අසංසඅඨංආරද්ධවීරියංඅධිචිත්තමනුයුත්තං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අධියචතයසොඅප්පමජ්ජයතො, 
මුනියනොයමොනපයථසුසික්ඛයතො; 
යසොකානභවන්තිතාදියනො, 
උපසන්තස්සසදාසතීමයතො’’ති.සත්තමං; 

8. සුන්දරීසුත්තං 

38. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා සක්කයතො
යහොති  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. 
භික්ඛුසඞ්යඝොපි සක්කයතො යහොති  රුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො
ලාභී චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.
අඤ්ඤතිත්ථියා පන පරිබ් ාජකා අසක්කතා යහොන්ති අ රුකතා අමානිතා
අපූජිතා අනපචිතා න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. 
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පටුන 

අථ යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා භ වයතො සක්කාරං
අසහමානා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච යයනසුන්දරී පරිබ් ාජිකා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා සුන්දරිංපරිබ් ාජිකං එතදයවොචුං–‘‘උස්සහසිත්වං, භගිනි, 
ඤාතීනංඅත්ථංකාතු’’න්ති? ‘‘කයාහං, අයයා, කයරොමි? කිංමයානසක්කා 
[කිං මයා සක්කා )සයා. . .(  කාතුං? ජීවිතම්පි යම පරිච්චත්තං ඤාතීනං
අත්ථායා’’ති. 

‘‘යතනහි, භගිනි, අභික්ඛණංයජතවනං ච්ඡාහී’’ති. ‘‘එවං, අයයා’’ති
යඛො සුන්දරී පරිබ් ාජිකා යතසං අඤ්ඤතිත්ථියානං පරිබ් ාජකානං 
පටිස්සුත්වාඅභික්ඛණංයජතවනංඅ මාසි. 

යදා යත අඤ්ඤිංසු අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා – ‘‘යවොදිඅඨා යඛො
සුන්දරීපරිබ් ාජිකා හජයනනඅභික්ඛණංයජතවනං  ච්ඡතී’’ති [ ච්ඡතීති
)සී. සයා.කං. . .( . අථනං ජීවිතා යවොයරොයපත්වාතත්යථවයජතවනස්ස
පරිඛාකූයප නික්ඛිපිත්වා [නිඛනිත්වා )සී. සයා. . .(  යයන රාජා පයසනදි
යකොසයලො යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාරාජානංපයසනදිංයකොසලං
එතදයවොචුං – ‘‘යා සා, මහාරාජ, සුන්දරී පරිබ් ාජිකා; සා යනො න
දිස්සතී’’ති.‘‘කත්ථපනතුම්යහආසඞ්කථා’’ති? ‘‘යජතවයන, මහාරාජා’’ති.
‘‘යතනහියජතවනංවිචිනථා’’ති. 

අථ යඛො යත අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා යජතවනං විචිනිත්වා 
යථානික්ඛිත්තං පරිඛාකූපා උද්ධරිත්වා මඤ්චකං ආයරොයපත්වා සාවත්ථිං
පයවයසත්වා රථියාය රථියං සිඞ්ඝාටයකන සිඞ්ඝාටකං උපසඞ්කමිත්වා
මනුස්යසඋජ්ඣායපසුං– 

‘‘පස්සථායයා සමණානං සකයපුත්තියානං කම්මං! අලජ්ජියනො ඉයම 
සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා පාපධම්මා මුසාවාදියනො අබ්රහ්මචාරියනො.
ඉයම හි නාම ධම්මචාරියනො සමචාරියනො බ්රහ්මචාරියනො සච්චවාදියනො
සීලවන්යතො කලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති! නත්ථි ඉයමසං සාමඤ්ඤං, 
නත්ථි ඉයමසං බ්රහ්මඤ්ඤං. නඅඨං ඉයමසං සාමඤ්ඤං, නඅඨං ඉයමසං
බ්රහ්මඤ්ඤං. කුයතො ඉයමසං සාමඤ්ඤං, කුයතො ඉයමසං බ්රහ්මඤ්ඤං? 
අප තාඉයමසාමඤ්ඤා, අප තාඉයමබ්රහ්මඤ්ඤා.කථඤ්හිනාමපුරියසො 
පුරිසකිච්චංකරිත්වාඉත්ථිංජීවිතායවොයරොයපස්සතී’’ති! 

යතන යඛො පන සමයයන සාවත්ථියං මනුස්සා භික්ඛූ දිස්වා අසබ්භාහි 
ඵරුසාහිවාචාහිඅක්යකොසන්තිපරිභාසන්තියරොසන්තිවියහසන්ති– 

‘‘අලජ්ජියනො ඉයම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා පාපධම්මා 
මුසාවාදියනො අබ්රහ්මචාරියනො. ඉයම හි නාම ධම්මචාරියනො සමචාරියනො 
බ්රහ්මචාරියනො සච්චවාදියනො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති!
නත්ථි ඉයමසං සාමඤ්ඤං, නත්ථි ඉයමසං බ්රහ්මඤ්ඤං. නඅඨං ඉයමසං
සාමඤ්ඤං, නඅඨංඉයමසං බ්රහ්මඤ්ඤං.කුයතොඉයමසංසාමඤ්ඤං, කුයතො
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ඉයමසංබ්රහ්මඤ්ඤං? අප තාඉයම සාමඤ්ඤා, අප තාඉයම බ්රහ්මඤ්ඤා.
කථඤ්හි නාම පුරියසො පුරිසකිච්චං කරිත්වා ඉත්ථිං ජීවිතා
යවොයරොයපස්සතී’’ති! 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිංසු.සාවත්ථියං පිණ්ඩායචරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘එතරහි, භන්යත, සාවත්ථියංමනුස්සාභික්ඛූදිස්වාඅසබ්භාහි ඵරුසාහි
වාචාහි අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති යරොසන්ති වියහසන්ති – ‘අලජ්ජියනො
ඉයම සමණා සකයපුත්තියා දුස්සීලා පාපධම්මා මුසාවාදියනො
අබ්රහ්මචාරියනො. ඉයම හි නාම ධම්මචාරියනො සමචාරියනො බ්රහ්මචාරියනො
සච්චවාදියනොසීලවන්යතොකලයාණධම්මා පටිජානිස්සන්ති.නත්ථිඉයමසං
සාමඤ්ඤං, නත්ථිඉයමසංබ්රහ්මඤ්ඤං.නඅඨං ඉයමසංසාමඤ්ඤං, නඅඨං
ඉයමසං බ්රහ්මඤ්ඤං. කුයතො ඉයමසං සාමඤ්ඤං, කුයතො ඉයමසං 
බ්රහ්මඤ්ඤං? අප තාඉයමසාමඤ්ඤා, අප තාඉයමබ්රහ්මඤ්ඤා.කථඤ්හි
නාමපුරියසො පුරිසකිච්චංකරිත්වාඉත්ථිංජීවිතායවොයරොයපස්සතී’’’ති! 

‘‘යනයසො, භික්ඛයව, සද්යදො චිරං භවිස්සති සත්තාහයමව භවිස්සති. 
සත්තාහස්සඅච්චයයනඅන්තරධායිස්සති.යතනහි, භික්ඛයව, යයමනුස්සා
භික්ඛූ දිස්වා අසබ්භාහි ඵරුසාහි වාචාහි අක්යකොසන්ති පරිභාසන්ති
යරොසන්තිවියහසන්ති, යතතුම්යහඉමාය ාථායපටියචොයදථ– 

‘‘‘අභූතවාදී නිරයංඋයපති, 
යයොවාපි [යයොචාපි)සී.. .ක.(  කත්වාන කයරොමිචාහ; 
උයභොපියතයපච්චසමාභවන්ති, 
නිහීනකම්මාමනුජාපරත්ථා’’’ති. 

අථයඛොයතභික්ඛූභ වයතොසන්තියකඉමං ාථංපරියාපුණිත්වායය 
මනුස්සාභික්ඛූදිස්වා අසබ්භාහිඵරුසාහිවාචාහි අක්යකොසන්තිපරිභාසන්ති
යරොසන්තිවියහසන්තියතඉමාය ාථායපටියචොයදන්ති– 

‘‘අභූතවාදීනිරයංඋයපති, 
යයොවාපිකත්වානකයරොමිචාහ; 
උයභොපියතයපච්චසමාභවන්ති, 
නිහීනකම්මාමනුජාපරත්ථා’’ති. 

මනුස්සානං එතදයහොසි – ‘‘අකාරකා ඉයම සමණා සකයපුත්තියා.
නයියමහි කතං. සපන්තියම සමණා සකයපුත්තියා’’ති. යනව යසො සද්යදො 
චිරංඅයහොසි.සත්තාහයමවඅයහොසි.සත්තාහස්සඅච්චයයනඅන්තරධායි. 
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අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතභික්ඛූභ වයතොඑතදයවොචුං– 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව සුභාසිතං චිදං භන්යත
භ වතා – ‘යනයසො, භික්ඛයව, සද්යදො චිරං භවිස්සති. සත්තාහයමව
භවිස්සති. සත්තාහස්ස අච්චයයන අන්තරධායිස්සතී’ති. අන්තරහියතො යසො, 
භන්යත, සද්යදො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘තුදන්තිවාචායජනාඅසඤ්ඤතා, 
සයරහිසඞ් ාම තංවකුඤ්ජරං; 
සුත්වානවාකයංඵරුසංඋදීරිතං, 
අධිවාසයයභික්ඛුඅදුඅඨචිත්යතො’’ති.අඅඨමං; 

9. උපයසනසුත්තං 

39. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මයතො උපයසනස්ස වඞ් න්තපුත්තස්ස 
රයහො තස්සපටිසල්ලීනස්සඑවංයචතයසොපරිවිතක්යකො උදපාදි– ‘‘ලාභා
වත යම, සුලද්ධං වත යම, සත්ථා ච යම භ වා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො; 
ස්වාක්ඛායත චම්හි ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජියතො; 
සබ්රහ්මචාරියනො ච යම සීලවන්යතො කලයාණධම්මා; සීයලසු චම්හි
පරිපූරකාරී; සුසමාහියතො චම්හි එකග් චිත්යතො; අරහා චම්හි ඛීණාසයවො; 
මහිද්ධියකොචම්හිමහානුභායවො.භද්දකංයම ජීවිතං, භද්දකංමරණ’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මයතො උපයසනස්ස වඞ් න්තපුත්තස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘යං ජීවිතංනතපති, මරණන්යතනයසොචති; 
සයවදිඅඨපයදොධීයරො, යසොකමජ්යඣනයසොචති. 

‘‘උච්ඡින්නභවතණ්හස්ස, සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො; 
වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිතස්සපුනබ්භයවො’’ති.නවමං; 

10. සාරිපුත්තඋපසමසුත්තං 

40. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතො
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධායඅත්තයනොඋපසමං පච්චයවක්ඛමායනො. 
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අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං අවිදූයර නිසින්නං 
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය අත්තයනො උපසමං
පච්චයවක්ඛමානං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘උපසන්තසන්තචිත්තස්ස, යනත්තිච්ඡින්නස්සභික්ඛුයනො; 
වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, මුත්යතොයසොමාර න්ධනා’’ති.දසමං; 

යමඝියවග්ය ොචතුත්යථොනිඅඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

යමඝියයො උද්ධතා ය ොපායලො, යක්යඛො [ජුණ්හා )සී. සයා. . .(, 
ජුණ්හං)ක.(  නාය නපඤ්චමං; 
පිණ්යඩොයලොසාරිපුත්යතොච, සුන්දරීභවතිඅඅඨමං; 
උපයසයනොවඞ් න්තපුත්යතො, සාරිපුත්යතොචයතදසාති. 

5. ය ොණවග්ය ො [ෙහාවග් (අට්ඨකථාෙ  යෙති)] 

1. පියතරසුත්තං 

41. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන රාජා පයසනදි
යකොසයලොමල්ලිකායයදවියා සද්ධිංඋපරිපාසාදවර යතොයහොති.අථයඛො
රාජාපයසනදියකොසයලොමල්ලිකංයදවිංඑතදයවොච– ‘‘අත්ථිනුයඛොයත, 
මල්ලියක, යකොචඤ්යඤොඅත්තනාපියතයරො’’ති? 

‘‘නත්ථි යඛො යම, මහාරාජ, යකොචඤ්යඤො අත්තනා පියතයරො. තුය්හං
පන, මහාරාජ, අත්ථඤ්යඤොයකොචිඅත්තනාපියතයරො’’ති? ‘‘මය්හම්පියඛො, 
මල්ලියක, නත්ථඤ්යඤොයකොචිඅත්තනාපියතයරො’’ති. 

අථ යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො පාසාදා ඔයරොහිත්වා යයන භ වා 
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනොයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොභ වන්තංඑතදයවොච
– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, මල්ලිකාය යදවියා සද්ධිං උපරිපාසාදවර යතො 
මල්ලිකංයදවිංඑතදයවොචං–‘අත්ථිනුයඛොයත, මල්ලියක, යකොචඤ්යඤො
අත්තනාපියතයරො’ති? එවංවුත්යත, මල්ලිකායදවීමංඑතදයවොච–‘නත්ථි
යඛොයම, මහාරාජ, යකොචඤ්යඤොඅත්තනා පියතයරො.තුය්හංපන, මහාරාජ, 
අත්ථඤ්යඤො යකොචි අත්තනා පියතයරො’ති? එවං වුත්යත, අහං, භන්යත, 
මල්ලිකං යදවිං එතදයවොචං – ‘මය්හම්පි යඛො, මල්ලියක, නත්ථඤ්යඤො
යකොචි අත්තනාපියතයරො’’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය  උදානපාළි 

47 

පටුන 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සබ් ා දිසාඅනුපරි ම්මයචතසා, 
යනවජ්ඣ ාපියතරමත්තනාක්වචි; 
එවංපියයොපුථුඅත්තාපයරසං, 
තස්මානහිංයසපරමත්තකායමො’’ති.පඨමං; 

2. අප්පායුකසුත්තං 

42. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා [පටිසල්ලාණා (සී.(  වුඅඨියතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අච්ඡරියං, 
භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත! යාව අප්පායුකා හි, භන්යත, භ වයතො මාතා
අයහොසි, සත්තාහජායතභ වතිභ වයතොමාතාකාලමකාසි, තුසිතංකායං
උපපජ්ජී’’ති. 

‘‘එවයමතං, ආනන්ද [එවයමතං ආනන්ද එවයමතං ආනන්ද (සයා.( , 
අප්පායුකා හි, ආනන්ද, ය ොධිසත්තමාතයරො යහොන්ති. සත්තාහජායතසු 
ය ොධිසත්යතසු ය ොධිසත්තමාතයරො කාලං කයරොන්ති, තුසිතං කායං
උපපජ්ජන්තී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යයයකචිභූතාභවිස්සන්තියයවාපි, 
සබ්ය  මිස්සන්තිපහායයදහං; 
තංසබ් ජානිංකුසයලොවිදිත්වා, 
ආතාපියයොබ්රහ්මචරියංචයරයයා’’ති.දුතියං; 

3. සුප්පබුද්ධකුඅඨිසුත්තං 

43. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන රාජ යහ සුප්පබුද්යධො නාම
කුඅඨී අයහොසි–මනුස්සදලිද්යදො, මනුස්සකපයණො, මනුස්සවරායකො.යතන
යඛො පන සමයයන භ වා මහතියා පරිසාය පරිවුයතො ධම්මං යදයසන්යතො
නිසින්යනොයහොති. 

අද්දසා යඛො සුප්පබුද්යධො කුඅඨී තං මහාජනකායං දූරයතොව 
සන්නිපතිතං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘නිස්සංසයං යඛො එත්ථ කිඤ්චි
ඛාදනීයං වා යභොජනීයං වා භාජීයති [භාජීයිස්සති )සී.( . යංනූනාහං යයන
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යසො මහාජනකායයො යතනුපසඞ්කයමයයං. අප්යපව නායමත්ථ කිඤ්චි
ඛාදනීයංවායභොජනීයංවා ලයභයය’’න්ති. 

අථ යඛොසුප්පබුද්යධොකුඅඨීයයනයසො මහාජනකායයොයතනුපසඞ්කමි.
අද්දසායඛොසුප්පබුද්යධොකුඅඨීභ වන්තංමහතියාපරිසාය පරිවුතංධම්මං
යදයසන්තං නිසින්නං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි – ‘‘න යඛො එත්ථ කිඤ්චි 
ඛාදනීයංවායභොජනීයංවාභාජීයති.සමයණොඅයංය ොතයමොපරිසතිධම්මං
යදයසති.යංනූනාහම්පි ධම්මංසුයණයය’’න්ති.තත්යථවඑකමන්තංනිසීදි–
‘‘අහම්පිධම්මං යසොස්සාමී’’ති. 

අථයඛොභ වාසබ් ාවන්තං පරිසංයචතසායචයතො පරිච්චමනසාකාසි
‘‘යකො නු යඛො ඉධ භබ්ය ො ධම්මං විඤ්ඤාතු’’න්ති? අද්දසා යඛො භ වා 
සුප්පබුද්ධං කුඅඨිං තස්සං පරිසායං නිසින්නං. දිස්වානස්ස එතදයහොසි –
‘‘අයංයඛො ඉධභබ්ය ොධම්මංවිඤ්ඤාතු’’න්ති.සුප්පබුද්ධංකුඅඨිංආරබ්භ
ආනුපුබ්බිංකථං [ආනුපුබ්බිකථං)සී.(, අනුපුබ්බිකථං)සයා.. .ක.(  කයථසි, 
යසයයථිදං – දානකථං සීලකථං සග් කථං; කාමානං ආදීනවං ඔකාරං
සඞ්කියලසං; යනක්ඛම්යම [යනක්ඛම්යම ච )සී. සයා. . .(  ආනිසංසං 
පකායසසි.යදාභ වාඅඤ්ඤාසිසුප්පබුද්ධංකුඅඨිං කල්ලචිත්තංමුදුචිත්තං
විනීවරණචිත්තං උදග් චිත්තං පසන්නචිත්තං, අථ යා බුද්ධානං
සාමුක්කංසිකා ධම්මයදසනා තං පකායසසි – දුක්ඛං, සමුදයං, නියරොධං, 
මග් ං. යසයයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං අප තකාළකං සම්මයදව රජනං 
පටිග් ණ්යහයය, එවයමව සුප්පබුද්ධස්ස කුඅඨිස්ස තස්මිංයයව ආසයන
විරජං වීතමලංධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යංකිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ් ංතං 
නියරොධධම්ම’’න්ති. 

අථ යඛො සුප්පබුද්යධො කුඅඨී දිඅඨධම්යමො පත්තධම්යමො විදිතධම්යමො
පරියයො ාළ්හධම්යමො තිණ්ණවිචිකිච්යඡො වි තකථංකයථො
යවසාරජ්ජප්පත්යතො අපරප්පච්චයයො සත්ථු සාසයන උඅඨායාසනා යයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තං
නිසීදි.එකමන්තංනිසින්යනොයඛොසුප්පබුද්යධො කුඅඨීභ වන්තංඑතදයවොච
– 

‘‘අභික්කන්තං, භන්යත, අභික්කතං, භන්යත! යසයයථාපි, භන්යත, 
නික්කුජ්ජිතං වා උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නං වා විවයරයය, මූළ්හස්ස වා
මග් ං ආචික්යඛයය, අන්ධකායර වා යතලපජ්යජොතං ධායරයය – 
චක්ඛුමන්යතො රූපානි දක්ඛන්තීති; එවයමවං භ වතා අයනකපරියායයන
ධම්යමොපකාසියතො. එසාහං, භන්යත, භ වන්තංසරණං ච්ඡාමිධම්මඤ්ච
භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච. උපාසකං මං භ වා ධායරතු අජ්ජතග්ය  පාණුයපතං
සරණං ත’’න්ති. 

අථ යඛො සුප්පබුද්යධො කුඅඨී භ වතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො
සමාදපියතොසමුත්යතජියතොසම්පහංසියතොභ වයතොභාසිතංඅභිනන්දිත්වා 
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අනුයමොදිත්වා උඅඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. අථ යඛො අචිරපක්කන්තං සුප්පබුද්ධං කුඅඨිං  ාවී තරුණවච්ඡා
අධිපතිත්වාජීවිතායවොයරොයපසි. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘යයො යසො, භන්යත, 
සුප්පබුද්යධොනාමකුඅඨීභ වතාධම්මියාකථායසන්දස්සියතොසමාදපියතො
සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො, යසො කාලඞ්කයතො. තස්ස කා  ති, යකො
අභිසම්පරායයො’’ති? 

‘‘පණ්ඩියතො, භික්ඛයව, සුප්පබුද්යධො කුඅඨී; පච්චපාදි 
ධම්මස්සානුධම්මං; න ච මං ධම්මාධිකරණං වියහයසසි. සුප්පබුද්යධො, 
භික්ඛයව, කුඅඨී තිණ්ණං සංයයොජනානං පරික්ඛයා යසොතාපන්යනො
අවිනිපාතධම්යමොනියයතො සම්ය ොධිපරායයණො’’ති. 

එවං වුත්යත, අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යකො නු
යඛො, භන්යත, යහතු, යකො පච්චයයො යයන සුප්පබුද්යධො කුඅඨී අයහොසි –
මනුස්සදලිද්යදො, මනුස්සකපයණො, මනුස්සවරායකො’’ති? 

‘‘භූතපුබ් ං, භික්ඛයව, සුප්පබුද්යධො කුඅඨී ඉමස්මිංයයව රාජ යහ
යසඅඨිපුත්යතො අයහොසි. යසො උයයානභූමිං නියයන්යතො අද්දස ත රසිඛිං 
[තග් රසිඛිං )ක.(  පච්යචකබුද්ධංන රංපිණ්ඩායපවිසන්තං. දිස්වානස්ස
එතදයහොසි – ‘ක්වායං කුඅඨී කුඅඨිචීවයරන විචරතී’ති? නිඅඨුභිත්වා 
අපස යයතො [අප යාමයතො )සයා.සං.නි.1.255)] කරිත්වා පක්කාමි.යසො
තස්සකම්මස්සවිපායකන හූනිවස්සසතානි හූනිවස්සසහස්සානි හූනි 
වස්සසතසහස්සානිනිරයයපච්චිත්ථ.තස්යසවකම්මස්සවිපාකාවයසයසන 
ඉමස්මිංයයව රාජ යහ කුඅඨී අයහොසි මනුස්සදලිද්යදො, මනුස්සකපයණො, 
මනුස්සවරායකො. යසො තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආ ම්ම සද්ධං
සමාදියි සීලං සමාදියි සුතං සමාදියි චා ං සමාදියි පඤ්ඤං සමාදියි. යසො 
තථා තප්පයවදිතං ධම්මවිනයං ආ ම්ම සද්ධං සමාදියිත්වා සීලං
සමාදියිත්වා සුතං සමාදියිත්වා චා ං සමාදියිත්වා පඤ්ඤං සමාදියිත්වා
කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපන්යනො යදවානං
තාවතිංසානංසහ යතං.යසොතත්ථඅඤ්යඤයදයව අතියරොචතිවණ්යණන
යචවයසසාචා’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘චක්ඛුමාවිසමානීව, විජ්ජමායනපරක්කයම; 
පණ්ඩියතොජීවයලොකස්මිං, පාපානිපරිවජ්ජයය’’ති.තතියං; 
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4. කුමාරකසුත්තං 

44. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනසම් හලා කුමාරකා
අන්තරාචසාවත්ථිංඅන්තරාචයජතවනංමච්ඡයක ායධන්ති. 

අථයඛොභ වාපුබ් ණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායසාවත්ථිං 
පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසා යඛො භ වා යතසම් හයලකුමාරයක අන්තරා ච
සාවත්ථිං අන්තරා ච යජතවනං මච්ඡයක  ායධන්යත. දිස්වාන යයන යත
කුමාරකා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා යත කුමාරයක එතදයවොච –
‘‘භායථයවො, තුම්යහකුමාරකා, දුක්ඛස්ස, අප්පියංයවොදුක්ඛ’’න්ති? ‘‘එවං, 
භන්යත, භායාමමයං, භන්යත, දුක්ඛස්ස, අප්පියංයනොදුක්ඛ’’න්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සයචභායථදුක්ඛස්ස, සයචයවොදුක්ඛමප්පියං; 
මාකත්ථපාපකංකම්මං, ආවිවායදිවාරයහො. 

‘‘සයචචපාපකංකම්මං, කරිස්සථකයරොථවා; 
නයවොදුක්ඛාපමුතයත්ථි, උයපච්චපි [උපච්චපි)ක.(, උප්පච්චපි)?), 
උප්පතිත්වාපිඉතිඅත්යථො  පලායත’’න්ති.චතුත්ථං; 

5. උයපොසථසුත්තං 

45. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතිපුබ් ාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භ වා තදහයපොසයථ
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුයතොනිසින්යනොයහොති. 

අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො අභික්කන්තාය රත්තියා, නික්ඛන්යත
පඨයම යායම, උඅඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං [චීවරං (සබ් ත්ථ(  
කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතදයවොච – 
‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතොපඨයමොයායමො; චිරනිසින්යනො 
භික්ඛුසඞ්යඝො; උද්දිසතු, භන්යත, භ වාභික්ඛූනංපාතියමොක්ඛ’’න්ති.එවං
වුත්යත, භ වාතුණ්හීඅයහොසි. 

දුතියම්පියඛොආයස්මාආනන්යදොඅභික්කන්තායරත්තියා, නික්ඛන්යත
මජ්ඣියම යායම, උඅඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන
භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, 
භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතො මජ්ඣියමො යායමො; චිරනිසින්යනො
භික්ඛුසඞ්යඝො; උද්දිසතු, භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති.
දුතියම්පියඛොභ වාතුණ්හී අයහොසි. 
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තතියම්පියඛොආයස්මාආනන්යදොඅභික්කන්තායරත්තියා, නික්ඛන්යත 
පච්ඡියම යායම, උද්ධස්යත අරුයණ, නන්දිමුඛියා රත්තියා උඅඨායාසනා
එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා යයන භ වා යතනඤ්ජලිං පණායමත්වා 
භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අභික්කන්තා, භන්යත, රත්ති; නික්ඛන්යතො
පච්ඡියමො යායමො; උද්ධස්යතො අරුයණො; නන්දිමුඛී රත්ති; චිරනිසින්යනො
භික්ඛුසඞ්යඝො; උද්දිසතු, භන්යත, භ වා භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති.
‘‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසා’’ති. 

අථයඛොආයස්මයතොමහායමොග් ල්ලානස්සඑතදයහොසි–‘‘කංනුයඛො
භ වා පුග් ලංසන්ධායඑවමාහ–‘අපරිසුද්ධා, ආනන්ද, පරිසා’ති? අථයඛො
ආයස්මා මහායමොග් ල්ලායනො සබ් ාවන්තං භික්ඛුසඞ්ඝං යචතසා යචයතො
පරිච්චමනසාකාසි.අද්දසා යඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොතංපුග් ලං
දුස්සීලං පාපධම්මං අසුචිං සඞ්කස්සරසමාචාරං පටිච්ඡන්නකම්මන්තං
අසමණං සමණපටිඤ්ඤං අබ්රහ්මචාරිං බ්රහ්මචාරිපටිඤ්ඤං අන්යතොපූතිං
අවස්සුතං කසම්බුජාතං මජ්යඣ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසින්නං. දිස්වාන
උඅඨායාසනා යයන යසො පුග් යලො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා තං 
පුග් ලං එතදයවොච – ‘‘උඅයඨහි, ආවුයසො, දිඅයඨොසි භ වතා; නත්ථි යත
භික්ඛූහිසද්ධිංසංවායසො’’ති.එවංවුත්යත [අථයඛො)සබ් ත්ථ(, චූළව.383; 
අ.නි.8.20පස්සිතබ් ං , යසො පුග් යලොතුණ්හීඅයහොසි. 

දුතියම්පියඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොතංපුග් ලංඑතදයවොච– 
‘‘උඅයඨහි, ආවුයසො, දිඅයඨොසි භ වතා; නත්ථි යත භික්ඛූහි සද්ධිං
සංවායසො’’ති. දුතියම්පියඛො…යප.… තතියම්පියඛොයසොපුග් යලොතුණ්හී 
අයහොසි. 

අථයඛොආයස්මාමහායමොග් ල්ලායනොතංපුග් ලං ාහායං යහත්වා 
 හිද්වාරයකොඅඨකා නික්ඛායමත්වා සූචිඝටිකං දත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘නික්ඛාමියතො, 
භන්යත, යසො පුග් යලො මයා. පරිසුද්ධා පරිසා. උද්දිසතු, භන්යත, භ වා
භික්ඛූනං පාතියමොක්ඛ’’න්ති. ‘‘අච්ඡරියං, යමොග් ල්ලාන, අබ්භුතං, 
යමොග් ල්ලාන! යාව  ාහා හණාපි නාම යසො යමොඝපුරියසො
ආ යමස්සතී’’ති! 

අථයඛො භ වාභික්ඛූආමන්යතසි–‘‘නදානාහං, භික්ඛයව, ඉයතොපරං 
[න දානාහං භික්ඛයව අජ්ජතග්ය  )අ. නි. 8.20)] උයපොසථං කරිස්සාමි, 
පාතියමොක්ඛංඋද්දිසිස්සාමි.තුම්යහවදානි, භික්ඛයව, ඉයතොපරංඋයපොසථං
කයරයයාථ, පාතියමොක්ඛං උද්දියසයයාථ. අඅඨානයමතං, භික්ඛයව, 
අනවකායසො යං තථා යතො අපරිසුද්ධාය පරිසාය උයපොසථං කයරයය, 
පාතියමොක්ඛං උද්දියසයය. 

‘‘අඅඨියම, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදඅච්ඡරියාඅබ්භුතාධම්මා, යයදිස්වා
දිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යදඅභිරමන්ති.කතයමඅඅඨ? 
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‘‘මහාසමුද්යදො, භික්ඛයව, අනුපුබ් නින්යනො අනුපුබ් යපොයණො 
අනුපුබ් පබ්භායරො, නආයතයකයනවපපායතො.යම්පි [යං )සී.සයා. ක.( , 
භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො අනුපුබ් නින්යනො අනුපුබ් යපොයණො 
අනුපුබ් පබ්භායරො න ආයතයකයනව පපායතො; අයං, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යද පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරා
මහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො ඨිතධම්යමො යවලං නාතිවත්තති.
යම්පි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො ඨිතධම්යමො යවලං නාතිවත්තති; අයං, 
භික්ඛයව [අයම්පි )සබ් ත්ථ( , මහාසමුද්යද දුතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරා මහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදොනමයතන කුණයපනසංවසති.යං
යහොති මහාසමුද්යද මතං කුණපං තං ඛිප්පයමව [ඛිප්පඤ්යඤව )සී.(, 
ඛිප්පංයයව )ක.(  තීරං වායහති, ථලං උස්සායරති. යම්පි, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යදොනමයතනකුණයපනසංවසති, යං යහොති මහාසමුද්යද මතං
කුණපං තං ඛිප්පයමව තීරං වායහති ථලං උස්සායරති; අයං, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යදතතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරා 
මහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යා කාචි මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා 
යමුනා අචිරවතී සරභූ මහී, තා මහාසමුද්දං පත්වා [පත්තා )සයා. . . ක.(  
ජහන්ති පුරිමානිනාමය ොත්තානි; ‘මහාසමුද්යදො’ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති.
යම්පි, භික්ඛයව, යාකාචිමහානදියයො, යසයයථිදං– ඞ් ායමුනා අචිරවතී
සරභූ මහී තා මහාසමුද්දං පත්වා ජහන්ති පුරිමානි නාමය ොත්තානි, 
‘මහාසමුද්යදො’ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති; අයං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද
චතුත්යථො අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යද
අභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යා ච යලොයක සවන්තියයො මහාසමුද්දං 
අප්යපන්ති, යා ච අන්තලික්ඛා ධාරා පපතන්ති, න යතන මහාසමුද්දස්ස 
ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති. යම්පි, භික්ඛයව, යා ච යලොයක
සවන්තියයොමහාසමුද්දංඅප්යපන්ති, යාච අන්තලික්ඛාධාරාපපතන්ති, න
යතන මහාසම්මුද්දස්ස ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති; අයං, 
භික්ඛයව, මහාසමුද්යද පඤ්චයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා
දිස්වාඅසුරාමහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො එකරයසො යලොණරයසො. යම්පි, 
භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො එකරයසො යලොණරයසො; අයං, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යද ඡඅයඨො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා අසුරා
මහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 
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‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො  හරතයනො අයනකරතයනො.
තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිදං – මුත්තා මණි යවළුරියයො සඞ්යඛො සිලා
පවාළං රජතං ජාතරූපං යලොහිතඞ්ය ො මසාර ල්ලං. යම්පි, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යදො හරතයනොඅයනකරතයනො, තත්රිමානිරතනානි, යසයයථිදං–
මුත්තාමණි යවළුරියයොසඞ්යඛොසිලාපවාළංරජතංජාතරූපංයලොහිතඞ්ය ො 
[යලොහිතඞ්යකො (සී. . .(, යලොහිතයකො )?)] මසාර ල්ලං; අයං, භික්ඛයව, 
මහාසමුද්යදසත්තයමො අච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාඅසුරා
මහාසමුද්යදඅභිරමන්ති. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදොමහතං භූතානංආවායසො.තත්රියම
භූතා–තිමිතිමිඞ් යලොතිමිතිමිඞ් යලො [තිමිතිමිඞ් යලොතිමිරපිඞ් යලො)සී.
. ., අ. නි. 8.19)] අසුරා නා ා  න්ධබ් ා. සන්ති මහාසමුද්යද
යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, ද්වියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
තියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, චතුයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා, 
පඤ්චයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා. යම්පි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො මහතං
භූතානං ආවායසො, තත්රියම භූතා – තිමි තිමිඞ් යලො තිමිතිමිඞ් යලො අසුරා
නා ා  න්ධබ් ා, සන්ති මහාසමුද්යද යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා
ද්වියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා…යප.… පඤ්චයයොජනසතිකාපිඅත්තභාවා; 
අයං, භික්ඛයව, මහාසමුද්යද අඅඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං
දිස්වා දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යද අභිරමන්ති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, අඅඨ
මහාසමුද්යද අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා යය දිස්වා දිස්වා අසුරා මහාසමුද්යද
අභිරමන්ති. 

‘‘එවයමවයඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅඅඨඅච්ඡරියා අබ්භුතා
ධම්මා, යය දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අභිරමන්ති. කතයම 
අඅඨ? 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො අනුපුබ් නින්යනො 
අනුපුබ් යපොයණොඅනුපුබ් පබ්භායරො, නආයතයකයනවපපායතො; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ් සික්ඛා අනුපුබ් කිරියා
අනුපුබ් පටිපදා, න ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො. යම්පි, භික්ඛයව, 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අනුපුබ් සික්ඛා අනුපුබ් කිරියා අනුපුබ් පටිපදා, න
ආයතයකයනව අඤ්ඤාපටියවයධො; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය
පඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වා භික්ඛූ ඉමස්මිං
ධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො ඨිතධම්යමො යවලංනාතිවත්තති; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යංමයාසාවකානංසික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංතංමම
සාවකා ජීවිතයහතුපි නාතික්කමන්ති. යම්පි, භික්ඛයව, මයා සාවකානං
සික්ඛාපදං පඤ්ඤත්තංතං මමසාවකා ජීවිතයහතුපිනාතික්කමන්ති; අයං, 
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භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය දුතියයො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං
දිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො න මයතනකුණයපන සංවසති; 
යං යහොති මහාසමුද්යද මතං කුණපං තං ඛිප්පයමව තීරං වායහති, ථලං
උස්සායරති; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යයො යසො පුග් යලො දුස්සීයලො
පාපධම්යමො අසුචි සඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො
අස්සමයණොසමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤොඅන්යතොපූති
අවස්සුයතො කසම්බුජායතො, න යතන සඞ්යඝො සංවසති; අථ යඛො නං
ඛිප්පයමව සන්නිපතිත්වා උක්ඛිපති. කිඤ්චාපි යසො යහොති මජ්යඣ 
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසින්යනො, අථ යඛො යසො ආරකාව සඞ්ඝම්හා, සඞ්යඝො ච
යතන. යම්පි, භික්ඛයව, යයො යසො පුග් යලො දුස්සීයලො පාපධම්යමො අසුචි
සඞ්කස්සරසමාචායරො පටිච්ඡන්නකම්මන්යතො අස්සමයණො
සමණපටිඤ්යඤො අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො අන්යතොපූති අවස්සුයතො
කසම්බුජායතො, න යතන සඞ්යඝො සංවසති; ඛිප්පයමව නං සන්නිපතිත්වා
උක්ඛිපති. කිඤ්චාපි යසො යහොති මජ්යඣ භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිසින්යනො, අථ
යඛො යසො ආරකාව සඞ්ඝම්හා, සඞ්යඝො ච යතන; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං
ධම්මවිනයය තතියයොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූ 
ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා කාචි මහානදියයො, යසයයථිදං –  ඞ් ා 
යමුනා අචිරවතී සරභූ මහී තා මහාසමුද්දං පත්වා ජහන්ති පුරිමානි
නාමය ොත්තානි, ‘මහාසමුද්යදො’ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, චත්තායරො වණ්ණා – ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දා යත
තථා තප්පයවදියත ධම්මවිනයය අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් ජිත්වා 
[පබ් ජිතා )ක. සී.(  ජහන්ති පුරිමානි නාමය ොත්තානි, ‘සමණා
සකයපුත්තියා’ත්යවවසඞ්ඛං ච්ඡන්ති.යම්පි, භික්ඛයව, චත්තායරොවණ්ණා
–ඛත්තියා, බ්රාහ්මණා, යවස්සා, සුද්දායත තථා තප්පයවදියතධම්මවිනයය
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ් ජිත්වාජහන්තිපුරිමානි නාමය ොත්තානි, ‘සමණා
සකයපුත්තියා’ත්යවව සඞ්ඛං  ච්ඡන්ති; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං
ධම්මවිනයයචතුත්යථොඅච්ඡරියයොඅබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වාදිස්වාභික්ඛූ
ඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යා ච යලොයක සවන්තියයො මහාසමුද්දං 
අප්යපන්ති, යා ච අන්තලික්ඛා ධාරා පපතන්ති, න යතන මහාසමුද්දස්ස
ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති; එවයමවයඛො, භික්ඛයව,  හූයචපි
භික්ඛූ අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායන්ති, න යතන
නිබ් ානධාතුයා ඌනත්තංවාපූරත්තංවාපඤ්ඤායති.යම්පි, භික්ඛයව,  හූ
යචපි භික්ඛූ අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායන්ති, න යතන
නිබ් ානධාතුයා ඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායති; අයං, භික්ඛයව, 
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පටුන 

ඉමස්මිං ධම්මවිනයය පඤ්චයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො ධම්යමො, යං දිස්වා
දිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයය අභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදොඑකරයසො යලොණරයසො; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, අයංධම්මවිනයයොඑකරයසොවිමුත්තිරයසො.යම්පි, භික්ඛයව, 
අයං ධම්මවිනයයො එකරයසො විමුත්තිරයසො; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයයඡඅයඨොඅච්ඡරියයො අබ්භුයතොධම්යමො, යං දිස්වා දිස්වාභික්ඛූ
ඉමස්මිං ධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදො  හරතයනො අයනකරතයනො, 
තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිදං – මුත්තා මණි යවළුරියයො සඞ්යඛො සිලා
පවාළං රජතං ජාතරූපං යලොහිතඞ්ය ො මසාර ල්ලං; එවයමව යඛො, 
භික්ඛයව, අයං ධම්මවිනයයො  හරතයනො අයනකරතයනො; තත්රිමානි
රතනානි, යසයයථිදං –චත්තායරොසතිපඅඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, 
චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච  ලානි, සත්ත ය ොජ්ඣඞ් ා, 
අරියයො අඅඨඞ්ගියකො මග්ය ො. යම්පි, භික්ඛයව, අයං ධම්මවිනයයො
 හරතයනො අයනකරතයනො, තත්රිමානි රතනානි, යසයයථිදං – චත්තායරො
සතිපඅඨානා, චත්තායරො සම්මප්පධානා, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, 
පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච  ලානි, සත්ත ය ොජ්ඣඞ් ා, අරියයො අඅඨඞ්ගියකො
මග්ය ො; අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය සත්තයමො අච්ඡරියයො
අබ්භුයතොධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිං ධම්මවිනයයඅභිරමන්ති. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, මහාසමුද්යදොමහතං භූතානංආවායසො, තත්රියම
භූතා – තිමි තිමිඞ් යලො තිමිතිමිඞ් යලො අසුරා නා ා  න්ධබ් ා, සන්ති 
මහාසමුද්යද යයොජනසතිකාපි අත්තභාවා ද්වියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා
තියයොජනසතිකාපි අත්තභාවා චතුයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා 
පඤ්චයයොජනසතිකාපි අත්තභාවා; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අයං
ධම්මවිනයයො මහතං භූතානං ආවායසො; තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො, 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකදා ාමි, 
සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අනා ාමී, 
අනා ාමීඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අරහා, අරහත්තාය පටිපන්යනො 
[අරහත්තඵලසච්ඡිකිරියාය (සී.( . යම්පි, භික්ඛයව, අයංධම්මවිනයයොමහතං
භූතානං ආවායසො, තත්රියම භූතා – යසොතාපන්යනො, 
යසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, සකදා ාමී, 
සකදා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අනා ාමී, 
අනා ාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්යනො, අරහා, අරහත්තාය පටිපන්යනො; 
අයං, භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයය අඅඨයමො අච්ඡරියයො අබ්භුයතො
ධම්යමො, යංදිස්වාදිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්ති.ඉයම යඛො, 
භික්ඛයව, ඉමස්මිං ධම්මවිනයයඅඅඨ අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා, යය දිස්වා 
දිස්වාභික්ඛූඉමස්මිංධම්මවිනයයඅභිරමන්තී’’ති. 
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අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ඡන්නමතිවස්සති, විවටංනාතිවස්සති; 
තස්මාඡන්නංවිවයරථ, එවංතංනාතිවස්සතී’’ති.පඤ්චමං; 

6. යසොණසුත්තං 

46. එවං යම සුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
මහාකච්චායනොඅවන්තීසුවිහරතිකුරරඝයර [කුරුරඝයර)සයා.මහාව.257), 
කුලඝයර )ක.(  පවත්යත පබ් යත. යතන යඛො පන සමයයන යසොයණො
උපාසයකොකුටිකණ්යණොආයස්මයතොමහාකච්චානස්සඋපඅඨායකො යහොති. 

අථ යඛො යසොණස්ස උපාසකස්ස කුටිකණ්ණස්ස රයහො තස්ස
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යථා යථා යඛො
අයයයොමහාකච්චායනොධම්මංයදයසති නයිදංසුකරංඅ ාරංඅජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අ ාරස්මාඅන ාරියංපබ් යජයය’’න්ති. 

අථ යඛො යසොයණො උපාසයකො කුටිකණ්යණො යයනායස්මා
මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසොයණො
උපාසයකොකුටිකණ්යණොආයස්මන්තංමහාකච්චානං එතදයවොච– 

‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘යථා යථා යඛො අයයයො මහාකච්චායනො ධම්මං
යදයසති නයිදං සුකරං අ ාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං
එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් යජයය’න්ති.පබ් ායජතුමං, භන්යත, අයයයො මහාකච්චායනො’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා මහාකච්චායනො යසොණං උපාසකංකුටිකණ්ණං
එතදයවොච – ‘‘දුක්කරං යඛො, යසොණ, යාවජීවං එකභත්තං එකයසයයං
බ්රහ්මචරියං. ඉඞ්ඝ ත්වං, යසොණ, තත්යථව ආ ාරිකභූයතො සමායනො
බුද්ධානං සාසනං අනුයුඤ්ජ කාලයුත්තං එකභත්තං එකයසයයං
බ්රහ්මචරිය’’න්ති. අථ යඛො යසොණස්ස උපාසකස්ස කුටිකණ්ණස්ස යයො
අයහොසි පබ් ජ්ජාභිසඞ්ඛායරොයසොපටිපස්සම්භි. 

දුතියම්පියඛො…යප.… දුතියම්පියඛොආයස්මා මහාකච්චායනොයසොණං
උපාසකං කුටිකණ්ණං එතදයවොච – ‘‘දුක්කරං යඛො, යසොණ, යාවජීවං
එකභත්තං එකයසයයං බ්රහ්මචරියං. ඉඞ්ඝ ත්වං, යසොණ, තත්යථව
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ආ ාරිකභූයතොසමායනොබුද්ධානං සාසනංඅනුයුඤ්ජකාලයුත්තංඑකභත්තං
එකයසයයං බ්රහ්මචරිය’’න්ති. දුතියම්පි යඛො යසොණස්ස උපාසකස්ස 
කුටිකණ්ණස්සයයොඅයහොසිපබ් ජ්ජාභිසඞ්ඛායරොයසොපටිපස්සම්භි. 

තතියම්පි යඛො යසොණස්ස උපාසකස්ස කුටිකණ්ණස්ස රයහො තස්ස 
පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘‘යථා යථා යඛො
අයයයොමහාකච්චායනො ධම්මංයදයසතිනයිදංසුකරංඅ ාරංඅජ්ඣාවසතා
එකන්තපරිපුණ්ණං එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං.
යංනූනාහං යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා
අ ාරස්මා අන ාරියං පබ් යජයය’’න්ති. තතියම්පි යඛො යසොයණො 
උපාසයකො කුටිකණ්යණො යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංමහාකච්චානංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො යසොයණො උපාසයකො කුටිකණ්යණො
ආයස්මන්තංමහාකච්චානංඑතදයවොච – 

‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො 
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘යථා යථා යඛො අයයයො මහාකච්චායනො ධම්මං
යදයසති නයිදං සුකරං අ ාරං අජ්ඣාවසතා එකන්තපරිපුණ්ණං
එකන්තපරිසුද්ධං සඞ්ඛලිඛිතං බ්රහ්මචරියං චරිතුං. යංනූනාහං යකසමස්සුං
ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් යජයය’න්ති.පබ් ායජතුමං, භන්යත, අයයයොමහාකච්චායනො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා මහාකච්චායනො යසොණං උපාසකං කුටිකණ්ණං
පබ් ායජසි. යතන යඛො පන සමයයන අවන්තිදක්ඛිණාපයථො [අවන්ති
දක්ඛිණපයථො (සී.(  අප්පභික්ඛුයකො යහොති. අථ යඛො ආයස්මා
මහාකච්චායනො තිණ්ණං වස්සානං අච්චයයන කිච්යඡන කසියරන තයතො
තයතො දසවග් ං භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතත්වා ආයස්මන්තං යසොණං
උපසම්පායදසි. 

අථ යඛො ආයස්මයතො යසොණස්ස වස්සංවුඅඨස්ස [වස්සංවුත්ථස්ස )සී.
සයා. කං. . .(  රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො පරිවිතක්යකො
උදපාදි–‘‘නයඛොයමයසොභ වාසම්මුඛා දිඅයඨො, අපිචසුයතොයයවයම
යසොභ වා–‘ඊදියසොචඊදියසොචා’ති.සයචමංඋපජ්ඣායයො අනුජායනයය, 
 ච්යඡයයාහංතංභ වන්තංදස්සනායඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යසොයණො සායන්හසමයං පටිසල්ලානා වුඅඨියතො 
යයනායස්මා මහාකච්චායනො යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තං
මහාකච්චානං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මායසොයණොආයස්මන්තං මහාකච්චානංඑතදයවොච– 

‘‘ඉධ මය්හං, භන්යත, රයහො තස්ස පටිසල්ලීනස්ස එවං යචතයසො
පරිවිතක්යකො උදපාදි – ‘න යඛො යම යසො භ වා සම්මුඛා දිඅයඨො, අපි ච
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සුයතොයයවයමයසොභ වා–ඊදියසොචඊදියසොචා’ති.සයචමංඋපජ්ඣායයො 
අනුජායනයය,  ච්යඡයයාහං තං භ වන්තං දස්සනාය අරහන්තං
සම්මාසම්බුද්ධ’’න්ති ) ( [( ච්යඡයයාහං භන්යත තං භ වන්තං දස්සනාය
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං, සයච මං උපජ්ඣායයො අනුජානාතීති )මහාව.
257)]. 

‘‘සාධු සාධු, යසොණ;  ච්ඡ ත්වං, යසොණ, තං භ වන්තං දස්සනාය 
අරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධං [සමාසම්බුද්ධන්ති (සබ් ත්ථ( . දක්ඛිස්සසිත්වං, 
යසොණ, තං භ වන්තං පාසාදිකං පසාදනීයං සන්තින්ද්රියං සන්තමානසං
උත්තමදමථසමථමනුප්පත්තංදන්තංගුත්තං යතින්ද්රියංනා ං. දිස්වානමම
වචයනන භ වයතො පායද සිරසා වන්දාහි, අප්පා ාධං අප්පාතඞ්කං
ලහඅඨානං  ලං ඵාසුවිහාරං [ඵාසුවිහාරඤ්ච (සී.(  පුච්ඡ – ‘උපජ්ඣායයො
යම, භන්යත, ආයස්මා මහාකච්චායනො භ වයතො පායද සිරසා වන්දති, 
අප්පා ාධංඅප්පාතඞ්කංලහඅඨානං ලංඵාසුවිහාරං [ඵාසුවිහාරඤ්ච )සී.(  
පුච්ඡතී’’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා යසොයණො ආයස්මයතො
මහාකච්චානස්ස භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා උඅඨායාසනා
ආයස්මන්තං මහාකච්චානං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යසනාසනං
සංසායමත්වා පත්තචීවරමාදාය යයන සාවත්ථි යතන චාරිකං පක්කාමි.
අනුපුබ්ය නචාරිකංචරමායනොයයනසාවත්ථියජතවනං අනාථපිණ්ඩිකස්ස
ආරායමො, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා
යසොයණො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘උපජ්ඣායයො යම, භන්යත, ආයස්මා
මහාකච්චායනො භ වයතො පායද සිරසා වන්දති, අප්පා ාධං අප්පාතඞ්කං
ලහඅඨානං ලංඵාසුවිහාරං [ඵාසුවිහාරඤ්ච)සී.(  පුච්ඡතී’’ති. 

‘‘කච්චි, භික්ඛු, ඛමනීයං, කච්චි යාපනීයං, කච්චිසි අප්පකිලමයථන
අද්ධානංආ යතො, නච පිණ්ඩයකනකිලන්යතොසී’’ති? ‘‘ඛමනීයං භ වා, 
යාපනීයං භ වා, අප්පකිලමයථන චාහං, භන්යත, අද්ධානං ආ යතො, න
පිණ්ඩයකන කිලන්යතොම්හී’’ති. 

අථ යඛො භ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි – ‘‘ඉමස්සානන්ද, 
ආ න්තුකස්ස භික්ඛුයනො යසනාසනං පඤ්ඤායපහී’’ති. අථ යඛො
ආයස්මයතො ආනන්දස්සඑතදයහොසි–‘‘යස්සයඛොමංභ වාආණායපති – 
‘ඉමස්සානන්ද, ආ න්තුකස්ස භික්ඛුයනො යසනාසනං පඤ්ඤායපහී’ති, 
ඉච්ඡති භ වා යතන භික්ඛුනා සද්ධිං එකවිහායර වත්ථුං, ඉච්ඡති භ වා
ආයස්මතායසොයණනසද්ධිංඑකවිහායර වත්ථු’’න්ති.යස්මිංවිහායරභ වා
විහරති, තස්මිංවිහායරආයස්මයතොයසොණස්ස යසනාසනංපඤ්ඤායපසි. 

අථ යඛොභ වා හයදවරත්තිංඅබ්යභොකායස නිසජ්ජායවීතිනායමත්වා
පායද පක්ඛායලත්වා විහාරං පාවිසි. ආයස්මාපි යඛො යසොයණො  හයදව
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රත්තිංඅබ්යභොකායසනිසජ්ජායවීතිනායමත්වාපායදපක්ඛායලත්වාවිහාරං 
පාවිසි. අථ යඛො භ වා රත්තියා පච්චූසසමයං පච්චුඅඨාය ආයස්මන්තං
යසොණංඅජ්යඣසි– ‘‘පටිභාතුතංභික්ඛුධම්යමොභාසිතු’’න්ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා යසොයණො භ වයතො පටිස්සුත්වා
යසොළස අඅඨකවග්ගිකානි සබ් ායනව සයරන අභණි. අථ යඛො භ වා
ආයස්මයතොයසොණස්ස සරභඤ්ඤපරියයොසායනඅබ්භනුයමොදි–‘‘සාධුසාධු, 
භික්ඛු, සුග් හිතානි යත, භික්ඛු, යසොළස අඅඨකවග්ගිකානිසුමනසිකතානි
සූපධාරිතානි, කලයාණියාසි [කලයාණියා ච )ක.(, කලයාණියා චාසි )?)] 
වාචාය සමන්නා යතො විස්සඅඨාය අයනල ළාය අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනියා.
කතිවස්යසොසිත්වං, භික්ඛූ’’ති? ‘‘එකවස්යසොඅහංභ වා’’ති.‘‘කිස්සපන
ත්වං, භික්ඛු, එවං චිරං අකාසී’’ති? ‘‘චිරං දිඅයඨො [චිරදිඅයඨො )සී.(  යම, 
භන්යත, කායමසු ආදීනයවො; අපි ච සම් ායධො ඝරාවායසො  හකිච්යචො
 හකරණීයයො’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘දිස්වාආදීනවංයලොයක, ඤත්වාධම්මංනිරූපධිං; 
අරියයොනරමතීපායප, පායපනරමතීසුචී’’ති.ඡඅඨං; 

7. කඞ්ඛායරවතසුත්තං 

47. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා 
කඞ්ඛායරවයතොභ වයතොඅවිදූයරනිසින්යනොයහොතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වා
උජුංකායංපණිධාය අත්තයනොකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිංපච්චයවක්ඛමායනො. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං කඞ්ඛායරවතං අවිදූයර නිසින්නං
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායඅත්තයනො කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිං
පච්චයවක්ඛමානං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යා කාචිකඞ්ඛාඉධවාහරංවා, 
සකයවදියාවාපරයවදියාවා; 
යයඣායියනොතාපජහන්තිසබ් ා, 
ආතාපියනොබ්රහ්මචරියංචරන්තා’’ති.සත්තමං; 

8. සඞ්ඝයභදසුත්තං 

48. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ආනන්යදො 
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තදහයපොසයථ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය රාජ හං
පිණ්ඩායපාවිසි. 

අද්දසා යඛො යදවදත්යතො ආයස්මන්තං ආනන්දං රාජ යහ පිණ්ඩාය 
චරන්තං. දිස්වානයයනායස්මාආනන්යදොයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
ආයස්මන්තං ආනන්දං එතදයවොච – ‘‘අජ්ජතග්ය  දානාහං, ආවුයසො
ආනන්ද, අඤ්ඤයත්රව භ වතා අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසඞ්ඝා උයපොසථංකරිස්සාමි
සඞ්ඝකම්මානිචා’’ති. 

අථයඛොආයස්මාආනන්යදො රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්ඡාභත්තං 
පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං නිසින්යනො යඛො
ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච– 

‘‘ඉධාහං, භන්යත, පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය 
රාජ හං පිණ්ඩාය පාවිසි. අද්දසා යඛොමං, භන්යත, යදවදත්යතො රාජ යහ
පිණ්ඩාය චරන්තං. දිස්වාන යයනාහං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා මං
එතදයවොච–‘අජ්ජතග්ය  දානාහං, ආවුයසොආනන්ද, අඤ්ඤයත්රවභ වතා
අඤ්ඤත්ර භික්ඛුසඞ්ඝා උයපොසථං කරිස්සාමි සඞ්ඝකම්මානි චා’ති. අජ්ජ, 
භන්යත, යදවදත්යතො සඞ්ඝං භින්දිස්සති, උයපොසථඤ්ච කරිස්සති
සඞ්ඝකම්මානිචා’’ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘සුකරං සාධුනාසාධු, සාධුපායපනදුක්කරං [සුකරංසාධුනාසාධුං, 
සාධුංපායපනදුක්කරං)ක.( ; 
පාපං පායපනසුකරං, පාපමරියයහි දුක්කර’’න්ති.අඅඨමං; 

9. සධායමානසුත්තං 

49. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වායකොසයලසු චාරිකංචරතිමහතා
භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා මාණවකා
භ වයතො අවිදූයරසධායමානරූපා [සද්දායමානරූපා )සයා.. .අඅඨකථායං 
පාඨන්තරං(, පථායමානරූපා )ක.(, වධායමානරූපා )ක. සී., ක. අඅඨ.(, 
සද්ධායමානරූපා (?), සද්ධුධාතුයාසධුධාතුයාවාසිද්ධමිදන්තියවදිතබ් ං  
අතික්කමන්ති. අද්දසා යඛො භ වා සම් හයල මාණවයක අවිදූයර
සධායමානරූයපඅතික්කන්යත. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘පරිමුඅඨාපණ්ඩිතාභාසා, වාචාය ොචරභාණියනො; 
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යාවිච්ඡන්තිමුඛායාමං, යයනනීතානතංවිදූ’’ති.නවමං; 

10. චූළපන්ථකසුත්තං 

50. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
චූළපන්ථයකො [චුල්ලපන්ථයකො)සී.(, චූලපන්ථයකො). .(  භ වයතොඅවිදූයර 
නිසින්යනොයහොතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායපරිමුඛංසතිං 
උපඅඨයපත්වා. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං චූළපන්ථකං අවිදූයර නිසින්නං 
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායපරිමුඛංසතිංඋපඅඨයපත්වා. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ඨියතන කායයනඨියතනයචතසා, 
තිඅඨංනිසින්යනොඋදවාසයායනො; 
එතං [එවං)ක.(  සතිංභික්ඛු අධිඅඨහායනො, 
ලයභථ පුබ් ාපරියංවියසසං; 
ලද්ධානපුබ් ාපරියංවියසසං, 
අදස්සනංමච්චුරාජස්ස ච්යඡ’’ති.දසමං; 

යසොණවග්ය ො [යසොණයථරවග්ය ො)සයා.කං.ක.( මහාවග්ය ො
)අඅඨකථායසයමති(  පඤ්චයමොනිඅඨියතො. 

තස්සුද්දානං – 

පියයොඅප්පායුකාකුඅඨී, කුමාරකාඋයපොසයථො; 
යසොයණොචයරවයතොයභයදො, සධායපන්ථයකනචාති. 

6. ජච්චන්ධවග්ය ො 

1. ආයුසඞ්ඛායරොස්සජ්ජනසුත්තං 

51. එවං යමසුතං – එකං සමයං භ වා යවසාලියං විහරතිමහාවයන
කූටා ාරසාලායං. අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යවසාලිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යවසාලියං පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්යතොආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි–
‘‘ ණ්හාහි, ආනන්ද, නිසීදනං. යයන චාපාලං [පාවාලං )සයා.(  යචතියං 
යතනුපසඞ්කමිස්සාමදිවාවිහාරායා’’ති. 

‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා 
නිසීදනංආදාය භ වන්තං පිඅඨියතො පිඅඨියතො අනු න්ධි. අථ යඛො භ වා
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යයන චාපාලං යචතියං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත
ආසයනනිසීදි.නිසජ්ජ යඛොභ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි– 

‘‘රමණීයා, ආනන්ද, යවසාලී; රමණීයං උයදනං යචතියං; රමණීයං
ය ොතමකං යචතියං; රමණීයං සත්තම් ං යචතියං; රමණීයං  හපුත්තං
යචතියං; රමණීයං සාරන්දදං යචතියං; රමණීයං චාපාලං යචතියං. යස්ස
කස්සචි, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා  හලීකතා යානීකතා
වත්ථුකතා අනුඅඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසො ආකඞ්ඛමායනො ) ( 
[(ආනන්ද()ක.(  කප්පංවා තිඅයඨයයකප්පාවයසසංවා.තථා තස්සයඛො, 
ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා  හලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා
අනුඅඨිතාපරිචිතාසුසමාරද්ධා.ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථා යතොකප්පං
වාතිඅයඨයයකප්පාවයසසංවා’’ති. 

එවම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වතා ඔළාරියක නිමිත්යත
කයිරමායන, ඔළාරියක ඔභායස කයිරමායන, නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣිතුං; න
භ වන්තං යාචි–‘‘තිඅඨතු, භන්යත, භ වාකප්පං; තිඅඨතුසු යතොකප්පං
 හජනහිතාය  හජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සාන’’න්ති, යථා තං මායරන පරියුඅඨිතචිත්යතො. දුතියම්පි
යඛො…යප.… තතියම්පියඛොභ වාආයස්මන්තංආනන්දංආමන්යතසි– 

‘‘රමණීයා, ආනන්ද, යවසාලී; රමණීයං උයදනං යචතියං; රමණීයං
ය ොතමකං යචතියං; රමණීයං සත්තම් ං යචතියං; රමණීයං  හපුත්තං
යචතියං; රමණීයං සාරන්දදං යචතියං; රමණීයං චාපාලං යචතියං. යස්ස
කස්සචි, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා  හලීකතා යානීකතා
වත්ථුකතා අනුඅඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනොකප්පං වා
තිඅයඨයය කප්පාවයසසං වා. තථා තස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො
ඉද්ධිපාදා භාවිතා  හලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුඅඨිතා පරිචිතා
සුසමාරද්ධා. ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථා යතො කප්පං වා තිඅයඨයය
කප්පාවයසසං වා’’ති. 

එවම්පි යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වතා ඔළාරියක නිමිත්යත
කයිරමායන, ඔළාරියක ඔභායස කයිරමායන, නාසක්ඛි පටිවිජ්ඣිතුං; න
භ වන්තංයාචි–‘‘තිඅඨතු, භන්යත, භ වාකප්පං; තිඅඨතුසු යතොකප්පං
 හජනහිතාය  හජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සාන’’න්ති, යථාතංමායරනපරියුඅඨිතචිත්යතො. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘ ච්ඡ ත්වං, 
ආනන්ද, යස්සදානි කාලං මඤ්ඤසී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා
ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා උඅඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා
පදක්ඛිණං කත්වාඅවිදූයරඅඤ්ඤතරස්මිංරුක්ඛමූයලනිසීදි. 
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පටුන 

අථ යඛො මායරො පාපිමා, අචිරපක්කන්යත ආයස්මන්යත ආනන්යද, 
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා එකමන්තං අඅඨාසි.
එකමන්තං ඨියතොයඛොමායරො පාපිමාභ වන්තංඑතදයවොච– 

‘‘පරිනිබ් ාතු දානි, භන්යත, භ වා; පරිනිබ් ාතු සු යතො; 
පරිනිබ් ානකායලොදානි, භන්යත, භ වයතො.භාසිතායඛොපයනසා, භන්යත, 
භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, පරිනිබ් ායිස්සාමි යාවයමභික්ඛූන
සාවකා භවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතාවිසාරදා [විසාරදාපත්තයයො යඛමා)අ. 
නි. 8.70), විසාරදප්පත්තා යයො යඛමා )සී. . . ක.(, විසාරදප්පත්තා
යයො යඛමකාමා (සයා.(   හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා 
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො, සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛිස්සන්ති යදයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති පඅඨයපස්සන්ති
විවරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති උත්තානීකරිස්සන්ති උප්පන්නං පරප්පවාදං
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යදයසස්සන්තී’ති. එතරහි යඛො පන, භන්යත [සන්ති යඛො පන භන්යත
එතරහි )සී. . . සං. නි. 5.822)] භික්ඛූ භ වයතො සාවකා වියත්තා විනීතා
විසාරදා  හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා
අනුධම්මචාරියනො සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති
පඤ්ඤයපන්ති පඅඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති උත්තානීකයරොන්ති
උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා
සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසන්ති. පරිනිබ් ාතු දානි, භන්යත, භ වා; 
පරිනිබ් ාතුසු යතො; පරිනිබ් ානකායලොදානි, භන්යත, භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ් ායිස්සාමි යාව යම භික්ඛුනියයො න සාවිකා භවිස්සන්ති වියත්තා
විනීතා විසාරදා  හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛිස්සන්ති යදයසස්සන්ති පඤ්ඤයපස්සන්ති පඅඨයපස්සන්ති
විවරිස්සන්ති විභජිස්සන්ති උත්තානීකරිස්සන්ති උප්පන්නං පරප්පවාදං
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං
යදයසස්සන්තී’ති.එතරහියඛොපන, භන්යත, භික්ඛුනියයොභ වයතොසාවිකා
වියත්තා විනීතා විසාරදා  හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා
සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො සකං ආචරියකං උග් යහත්වා
ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති පඅඨයපන්ති විවරන්ති විභජන්ති
උත්තානීකයරොන්ති උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියංධම්මංයදයසන්ති.පරිනිබ් ාතුදානි, භන්යත, 
භ වා; පරිනිබ් ාතු සු යතො; පරිනිබ් ානකායලොදානි, භන්යත, භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ් ායිස්සාමියාවයමඋපාසකානසාවකාභවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතා
විසාරදා  හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා
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අනුධම්මචාරියනො සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති
යදයසස්සන්තිපඤ්ඤයපස්සන්ති පඅඨයපස්සන්තිවිවරිස්සන්තිවිභජිස්සන්ති
උත්තානීකරිස්සන්ති උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසස්සන්තී’ති. එතරහි යඛො පන, 
භන්යත, උපාසකා භ වයතො සාවකා වියත්තා විනීතා විසාරදා  හස්සුතා
ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරියනො
සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති
පඅඨයපන්තිවිවරන්තිවිභජන්තිඋත්තානීකයරොන්ති උප්පන්නංපරප්පවාදං
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසන්ති.
පරිනිබ් ාතුදානි, භන්යත, භ වා; පරිනිබ් ාතුසු යතො; පරිනිබ් ානකායලො 
දානි, භන්යත, භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘නතාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ් ායිස්සාමියාවයමඋපාසිකානසාවිකාභවිස්සන්තිවියත්තාවිනීතා
විසාරදා  හස්සුතා ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා
අනුධම්මචාරිනියයො සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛිස්සන්ති 
යදයසස්සන්තිපඤ්ඤයපස්සන්තිපඅඨයපස්සන්තිවිවරිස්සන්තිවිභජිස්සන්ති 
උත්තානීකරිස්සන්ති උප්පන්නං පරප්පවාදං සහධම්යමන සුනිග් හිතං
නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසස්සන්තී’ති. එතරහි යඛො පන, 
භන්යත, උපාසිකා භ වයතො සාවිකා වියත්තා විනීතා විසාරදා  හස්සුතා
ධම්මධරා ධම්මානුධම්මප්පටිපන්නා සාමීචිප්පටිපන්නා අනුධම්මචාරිනියයො
සකං ආචරියකං උග් යහත්වා ආචික්ඛන්ති යදයසන්ති පඤ්ඤයපන්ති
පඅඨයපන්තිවිවරන්තිවිභජන්තිඋත්තානීකයරොන්ති උප්පන්නංපරප්පවාදං
සහධම්යමන සුනිග් හිතං නිග් යහත්වා සප්පාටිහාරියං ධම්මං යදයසන්ති.
පරිනිබ් ාතුදානි, භන්යත, භ වා; පරිනිබ් ාතුසු යතො; පරිනිබ් ානකායලො 
දානි, භන්යත, භ වයතො. 

‘‘භාසිතා යඛො පයනසා, භන්යත, භ වතා වාචා – ‘න තාවාහං, පාපිම, 
පරිනිබ් ායිස්සාමි යාව යම ඉදං බ්රහ්මචරියං න ඉද්ධඤ්යචව භවිස්සති
ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං  ාහජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව යදවමනුස්යසහි 
සුප්පකාසිත’න්ති. එතරහි යඛො පන, භන්යත [තයිදං භන්යත )සං. නි. 
5.822)], භ වයතො බ්රහ්මචරියං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකං
 ාහජඤ්ඤං පුථුභූතං යාව යදවමනුස්යසහි සුප්පකාසිතං. පරිනිබ් ාතු දානි, 
භන්යත, භ වා; පරිනිබ් ාතු සු යතො; පරිනිබ් ානකායලො දානි, භන්යත, 
භ වයතො’’ති. 

එවංවුත්යත, භ වාමාරංපාපිමන්තංඑතදයවොච– ‘‘අප්යපොස්සුක්යකො 
ත්වං, පාපිම, යහොහි. න චිරං තථා තස්ස පරිනිබ් ානං භවිස්සති. ඉයතො
තිණ්ණංමාසානංඅච්චයයනතථා යතොපරිනිබ් ායිස්සතී’’ති. 
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අථ යඛො භ වා චාපායල යචතියය සයතො සම්පජායනො ආයුසඞ්ඛාරං
ඔස්සජ්ජි. ඔස්සඅයඨ ච භ වතා ආයුසඞ්ඛායර මහාභූමිචායලො අයහොසි
භිංසනයකොයලොමහංයසො, යදවදුන්දුභියයො [යදවදුද්රභියයො)ක.(  චඵලිංසු. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘තුලමතුලඤ්චසම්භවං, 
භවසඞ්ඛාරමවස්සජිමුනි; 
අජ්ඣත්තරයතොසමාහියතො, 
අභින්දිකවචමිවත්තසම්භව’’න්ති.පඨමං; 

2. සත්තජටිලසුත්තං 

52. එවංයමසුතං–එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරති පුබ් ාරායම
මි ාරමාතුපාසායද. යතන යඛො පන සමයයන භ වා සායන්හසමයං
පටිසල්ලානා වුඅඨියතො  හිද්වාරයකොඅඨයක නිසින්යනො යහොති. අථ යඛො
රාජා පයසනදි යකොසයලො යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තංඅභිවායදත්වා එකමන්තංනිසීදි. 

යතන යඛොපනසමයයනසත්තචජටිලා, සත්තච නි ණ්ඨා, සත්තච
අයචලකා, සත්ත ච එකසාටකා, සත්ත ච පරිබ් ාජකා, 
පරූළ්හකච්ඡනඛයලොමාඛාරිවිවිධමාදාය [ඛාරීවිධමාදාය)ක.සං.නි. 1.122; 
දී.නි.1.280)] භ වයතොඅවිදූයරඅතික්කමන්ති. 

අද්දසා යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො යතසත්ත ච ජටියල, සත්ත ච 
නි ණ්යඨ, සත්ත ච අයචලයක, සත්ත ච එකසාටයක, සත්ත ච
පරිබ් ාජයක, පරූළ්හකච්ඡනඛයලොයම ඛාරිවිවිධමාදාය භ වයතො අවිදූයර 
අතික්කමන්යත. දිස්වාන උඅඨායාසනා එකංසං උත්තරාසඞ් ං කරිත්වා 
දක්ඛිණජාණුමණ්ඩලංපථවියං [පඨවියං)සී.සයා.. .(  නිහන්ත්වායයනයත
සත්තචජටිලා, සත්තචනි ණ්ඨා, සත්තචඅයචලකා, සත්තච එකසාටකා, 
සත්තචපරිබ් ාජකා, යතනඤ්ජලිංපණායමත්වාතික්ඛත්තුංනාමංසායවසි
– ‘‘රාජාහං, භන්යත, පයසනදි යකොසයලො; රාජාහං, භන්යත, පයසනදි
යකොසයලො; රාජාහං, භන්යත, පයසනදියකොසයලො’’ති. 

අථයඛොරාජාපයසනදියකොසයලොඅචිරපක්කන්යතසුයතසුසත්තසුච 
ජටියලසු, සත්තසු ච නි ණ්යඨසු, සත්තසු ච අයචලයකසු, සත්තසු ච
එකසාටයකසු, සත්තසු ච පරිබ් ාජයකසු, යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි. එකමන්තං
නිසින්යනො යඛො රාජා පයසනදි යකොසයලො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘යය
යඛො [යයචයඛො)සී.(, යයචයත)සයා.(, යය නුයකචියඛො). .(, යයයත
)සං.නි.1.122), යයනුයඛොයකචි )?)] භන්යත, යලොයක අරහන්යතොවා
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අරහත්තමග් ං වා සමාපන්නා එයතයතසං අඤ්ඤතයර’’ති [අඤ්ඤතරාති
)සී.ක.(, අඤ්ඤතයරොති)සයා.. .( . 

‘‘දුජ්ජානං යඛො එතං, මහාරාජ, තයා ගිහිනා කාමයභොගිනා 
පුත්තසම් ාධසයනංඅජ්ඣාවසන්යතනකාසිකචන්දනංපච්චනුයභොන්යතන
මාලා න්ධවියලපනං ධාරයන්යතනජාතරූපරජතංසාදියන්යතන–ඉයමවා
අරහන්යතො, ඉයමවාඅරහත්තමග් ං සමාපන්නාති. 

‘‘සංවායසන යඛො, මහාරාජ, සීලං යවදිතබ් ං. තඤ්ච යඛො දීයඝන
අද්ධුනා නඉත්තරං [නඉත්තයරන)සයා.සී.සයා.අඅඨ.( , මනසිකයරොතා
යනොඅමනසිකයරොතා, පඤ්ඤවතායනොදුප්පඤ්යඤන.සංයවොහායරනයඛො, 
මහාරාජ, යසොයචයයංයවදිතබ් ං.තඤ්චයඛොදීයඝනඅද්ධුනා නඉත්තරං, 
මනසිකයරොතා යනො අමනසිකයරොතා, පඤ්ඤවතා යනො දුප්පඤ්යඤන. 
ආපදාසුයඛො, මහාරාජ, ථායමොයවදිතබ්ය ො.යසොචයඛොදීයඝනඅද්ධුනාන
ඉත්තරං, මනසිකයරොතා යනො අමනසිකයරොතා, පඤ්ඤවතා යනො
දුප්පඤ්යඤන. සාකච්ඡාය යඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤා යවදිතබ් ා. සා ච යඛො
දීයඝන අද්ධුනා න ඉත්තරං, මනසිකයරොතා යනො අමනසිකයරොතා, 
පඤ්ඤවතා යනොදුප්පඤ්යඤනා’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත!යාවසුභාසිතංචිදං [සුභාසිතමිදං
)සං.නි. 1.122)], භන්යත, භ වතා – ‘දුජ්ජානං යඛො එතං, මහාරාජ, තයා
ගිහිනා පුත්තසම් ාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතන කාසිකචන්දනං 
පච්චනුයභොන්යතන මාලා න්ධවියලපනං ධාරයන්යතන ජාතරූපරජතං
සාදියන්යතන – ඉයම වා අරහන්යතො, ඉයම වා අරහත්තමග් ං
සමාපන්නාති. සංවායසන යඛො, මහාරාජ, සීලං යවදිතබ් ං…යප.…
සාකච්ඡායයඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤායවදිතබ් ා.සාචයඛොදීයඝනඅද්ධුනා න
ඉත්තරං, මනසිකයරොතා යනො අමනසිකයරොතා, පඤ්ඤවතා යනො 
දුප්පඤ්යඤනා’’’ති. 

‘‘එයත, භන්යත, මම පුරිසා යචොරා [චරා )සං. නි. 1.122)] ඔචරකා
ජනපදංඔචරිත්වා ච්ඡන්ති.යතහිපඨමංඔචිණ්ණංඅහංපච්ඡා ඔසාරිස්සාමි 
[ඔතරිස්සාමි)සී.සයා.. .(, ඔයායිස්සාමි)සී. සයා.අඅඨ.(, ඔසාපයිස්සාමි)සං.
නි. 1.122)]. ඉදානි යත, භන්යත, තං රයජොජල්ලං පවායහත්වා සුන්හාතා
සුවිලිත්තා කප්පිතයකසමස්සූ ඔදාතවත්ථවසනා පඤ්චහි කාමගුයණහි
සමප්පිතාසමඞ්ගිභූතාපරිචායරස්සන්තී’’ [චාරියන්ති)සයා.(  ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘න වායයමයයසබ් ත්ථ, නාඤ්ඤස්සපුරියසො සියා; 
නාඤ්ඤංනිස්සාය ජීයවයය, ධම්යමනන වණිං [වාණිං )සී.(, වණී
)සයා.. .(, වාණිජං)ක.(  චයර’’ති. දුතියං; 
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3. පච්චයවක්ඛණසුත්තං 

53. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා අත්තයනො
අයනයක පාපයකඅකුසයලධම්යමපහීයනපච්චයවක්ඛමායනොනිසින්යනො
යහොති, අයනයක චකුසයලධම්යමභාවනාපාරිපූරිං යත. 

අථ යඛො භ වා [එතමත්ථං විදිත්වා )සී. ක.(  අත්තයනො අයනයක
පාපයක අකුසයල ධම්යම පහීයන විදිත්වා අයනයක ච කුසයල ධම්යම
භාවනාපාරිපූරිං  යත [එතමත්ථං විදිත්වා )සී. ක.(  තායං යවලායං ඉමං
උදානංඋදායනසි– 

‘‘අහපුබ්ය තදානාහ, නාහපුබ්ය තදාඅහ; 
නචාහනචභවිස්සති, නයචතරහිවිජ්ජතී’’ති.තතියං; 

4. පඨමනානාතිත්ථියසුත්තං 

54. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා 
නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා සාවත්ථියං පටිවසන්ති
නානාදිඅඨිකානානාඛන්තිකානානාරුචිකා නානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සස්සයතො 
යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසස්සයතො යලොයකො, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අන්තවා යලොයකො, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො– ‘‘අනන්තවා යලොයකො, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.
සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘තං ජීවං තං
සරීරං, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්තිපයනයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො–‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරං, ඉදයමවසච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො
– ‘‘යහොති තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.
සන්තිපයනයක සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො – ‘‘නයහොති
තථා යතො පරං මරණා, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘යහොති ච න ච යහොති
තථා යතොපරංමරණා, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්තිපයනයක 
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘යනව යහොතිනන යහොති 
තථා යතොපරංමරණා, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. 
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යතභණ්ඩනජාතා කලහජාතාවිවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහි
විතුදන්තා විහරන්ති – ‘‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; යනදියසො
ධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’ති. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිංසු.සාවත්ථියංපිණ්ඩායචරිත්වා 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, සම් හලා නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා 
සාවත්ථියං පටිවසන්ති නානාදිඅඨිකා නානාඛන්තිකා නානාරුචිකා 
නානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

‘‘සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘සස්සයතො 
යලොයකො, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති…යප.… යත භණ්ඩනජාතා
කලහජාතා විවාදාපන්නාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහිවිතුදන්තාවිහරන්ති–
‘එදියසොධම්යමො, යනදියසොධම්යමො; යනදියසොධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’
ති. 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා, භික්ඛයව, පරිබ් ාජකා අන්ධා අචක්ඛුකා; අත්ථං න
ජානන්ති, අනත්ථංනජානන්ති, ධම්මංනජානන්ති, අධම්මං නජානන්ති.
යත අත්ථං අජානන්තා අනත්ථං අජානන්තා ධම්මං අජානන්තා අධම්මං
අජානන්තා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං 
මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; 
යනදියසොධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

‘‘භූතපුබ් ං, භික්ඛයව, ඉමිස්සායයව සාවත්ථියා අඤ්ඤතයරො රාජා 
අයහොසි.අථයඛො, භික්ඛයව, යසොරාජාඅඤ්ඤතරංපුරිසංආමන්යතසි–‘එහි
ත්වං, අම්යභො පුරිස, යාවතකාසාවත්ථියාජච්චන්ධායතසබ්ය එකජ්ඣං
සන්නිපායතහී’ති. ‘එවං, යදවා’ති යඛො, භික්ඛයව, යසො පුරියසො තස්ස
රඤ්යඤොපටිස්සුත්වා යාවතකාසාවත්ථියාජච්චන්ධායත සබ්ය  යහත්වා
යයනයසොරාජා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංරාජානංඑතදයවොච –
‘සන්නිපාතිතායඛොයත, යදව, යාවතකා සාවත්ථියාජච්චන්ධා’ති. ‘යතනහි, 
භයණ, ජච්චන්ධානංහත්ථිං දස්යසහී’ති.‘එවං, යදවා’තියඛො, භික්ඛයව, යසො
පුරියසොතස්සරඤ්යඤොපටිස්සුත්වා ජච්චන්ධානංහත්ථිංදස්යසසි. 

‘‘එකච්චානං ජච්චන්ධානං හත්ථිස්ස සීසං දස්යසසි – ‘එදියසො, 
ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.එකච්චානංජච්චන්ධානංහත්ථිස්සකණ්ණංදස්යසසි– 
‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති. එකච්චානං ජච්චන්ධානං හත්ථිස්ස දන්තං
දස්යසසි – ‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.එකච්චානංජච්චන්ධානංහත්ථිස්ස
යසොණ්ඩං දස්යසසි–‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.එකච්චානංජච්චන්ධානං
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හත්ථිස්ස කායං දස්යසසි – ‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති. එකච්චානං
ජච්චන්ධානං හත්ථිස්ස පාදං දස්යසසි – ‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.
එකච්චානං ජච්චන්ධානං හත්ථිස්ස සත්ථිං [පිඅඨිං )සයා.(  දස්යසසි –
‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.එකච්චානංජච්චන්ධානංහත්ථිස්සනඞ්ගුඅඨං
දස්යසසි– ‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’ති.එකච්චානංජච්චන්ධානංහත්ථිස්ස
වාලධිංදස්යසසි – ‘එදියසො, ජච්චන්ධා, හත්ථී’’’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, යසො පුරියසො ජච්චන්ධානං හත්ථිං දස්යසත්වා 
යයනයසොරාජායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාතංරාජානංඑතදයවොච–
‘දිඅයඨොයඛොයතහි, යදව, ජච්චන්යධහිහත්ථී; යස්සදානිකාලංමඤ්ඤසී’ති. 

‘‘අථ යඛො, භික්ඛයව, යසො රාජා යයනයතජච්චන්ධා යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා යත ජච්චන්යධ එතදයවොච – ‘දිඅයඨො යවො, ජච්චන්ධා, 
හත්ථී’ති? ‘එවං, යදව, දිඅයඨො යනො හත්ථී’ති. ‘වයදථ, ජච්චන්ධා, කීදියසො 
හත්ථී’ති? 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහි හත්ථිස්ස සීසං දිඅඨං අයහොසි, යත
එවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපිකුම්යභො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහි හත්ථිස්ස කණ්යණො දිඅයඨො අයහොසි, 
යතඑවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපිසුප්යපො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහිහත්ථිස්සදන්යතොදිඅයඨො අයහොසි, යත
එවමාහංසු – ‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපි ඛීයලො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහිහත්ථිස්ස යසොණ්යඩො දිඅයඨො අයහොසි, 
යතඑවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපි නඞ් ලීසා’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහිහත්ථිස්සකායයොදිඅයඨොඅයහොසි, යත
එවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපියකොඅයඨො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහි හත්ථිස්ස පායදො දිඅයඨො අයහොසි, යත
එවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපිථූයණො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහි හත්ථිස්ස සත්ථි දිඅයඨො [පිඅඨි දිඅටා
)ක.සී.සයා.. .(, සත්ථිදිඅඨා )ක.සී.(  යහොසි, යතඑවමාහංසු– ‘එදියසො, 
යදව, හත්ථීයසයයථාපිඋදුක්ඛයලො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහිහත්ථිස්සනඞ්ගුඅඨංදිඅඨං අයහොසි, යත
එවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපිමුසයලො’ති. 

‘‘යයහි, භික්ඛයව, ජච්චන්යධහි හත්ථිස්ස වාලධි දිඅයඨො අයහොසි, යත
එවමාහංසු–‘එදියසො, යදව, හත්ථීයසයයථාපිසම්මජ්ජනී’ති. 
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‘‘යත ‘එදියසො හත්ථී, යනදියසො හත්ථී; යනදියසො හත්ථී, එදියසො 
හත්ථී’’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඅඨීහි සංසුම්භිංසු [සංයුජ්ඣිංසු (ක. සී., සයා.
. .( . යතනචපන, භික්ඛයව, යසොරාජාඅත්තමයනොඅයහොසි. 

‘‘එවයමව යඛො, භික්ඛයව, අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා අන්ධා
අචක්ඛුකා.යතඅත්ථංනජානන්තිඅනත්ථංන ජානන්ති, ධම්මංනජානන්ති
අධම්මංන ජානන්ති. යත අත්ථං අජානන්තා අනත්ථං අජානන්තා, ධම්මං
අජානන්තා අධම්මං අජානන්තා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා 
අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, 
යනදියසොධම්යමො; යනදියසොධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ඉයමසුකිරසජ්ජන්ති, එයකසමණබ්රාහ්මණා; 
විග් ය්හනංවිවදන්ති, ජනාඑකඞ් දස්සියනො’’ති. චතුත්ථං; 

5. දුතියනානාතිත්ථියසුත්තං 

55. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා 
නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා සාවත්ථියං පටිවසන්ති
නානාදිඅඨිකා නානාඛන්තිකානානාරුචිකානානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සස්සයතො
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්ති පයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසස්සයතො අත්තා ච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘‘සස්සයතොචඅසස්සයතොච 
[සස්සයතො අසස්සයතො )සී.(  අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො – ‘‘යනව සස්සයතො නාසස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සයංකයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව
සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො – ‘‘පරංකයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො
– ‘‘සයංකයතො ච පරංකයතො ච [සයංකයතො පරංකයතො )සී.(  අත්තා ච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසයංකායරො අපරංකායරො 
[අසයංකායරො ච අපරංකායරොච (සයා. . .(  අධිච්චසමුප්පන්යනොඅත්තාච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක
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පටුන 

සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො–‘‘සස්සතං සුඛදුක්ඛංඅත්තාච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක 
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො–‘‘අසස්සතංසුඛදුක්ඛංඅත්තා
ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක 
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සස්සතඤ්ච අසස්සතඤ්ච 
[සස්සතං අසස්සතං )සී.(  සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමවසච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො – ‘‘යනවසස්සතංනාසස්සතං සුඛදුක්ඛංඅත්තාචයලොයකො
ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සයංකතංසුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවදිඅඨියනො – ‘‘පරංකතං සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච [සයංකථං
පරංකතං )සී.(  සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසයංකාරං අපරංකාරං අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. 

යතභණ්ඩනජාතාකලහජාතාවිවාදාපන්නාඅඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහි 
විතුදන්තා විහරන්ති – ‘‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; යනදියසො
ධම්යමො, එදියසො ධම්යමො’’ති. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිංසු.සාවත්ථියංපිණ්ඩායචරිත්වා 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, සම් හලා නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා 
සාවත්ථියං පටිවසන්ති නානාදිඅඨිකා නානාඛන්තිකා නානාරුචිකා 
නානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

‘‘සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘සස්සයතො 
අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති…යප.… යත
භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි
විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; යනදියසො
ධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා, භික්ඛයව, පරිබ් ාජකා අන්ධා අචක්ඛුකා; අත්ථං න
ජානන්තිඅනත්ථංනජානන්ති, ධම්මංනජානන්තිඅධම්මංනජානන්ති.යත 
අත්ථං අජානන්තා අනත්ථං අජානන්තා, ධම්මං අජානන්තා අධම්මං
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අජානන්තා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං
මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; 
යනදියසොධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘ඉයමසුකිරසජ්ජන්ති, එයකසමණබ්රාහ්මණා; 
අන්තරාවවිසීදන්ති, අප්පත්වාවතයමො ධ’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. තතියනානාතිත්ථියසුත්තං 

56. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා
නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා සාවත්ථියං පටිවසන්ති 
නානාදිඅඨිකානානාඛන්තිකානානාරුචිකානානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සස්සයතො 
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්තිපයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසස්සයතො අත්තා ච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘‘සස්සයතොච අසස්සයතොච 
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්තිපයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘යනව සස්සයතො
නාසස්සයතො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.
සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සයංකයතො
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්ති පයනයක
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘පරංකයතො අත්තා ච
යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක
සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘‘සයංකයතොචපරංකයතොච
අත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චංයමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්තිපයනයක 
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසයංකායරො අපරංකායරො
අධිච්චසමුප්පන්යනො අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො
– ‘‘සස්සතං සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං 
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො–‘‘අසස්සතං සුඛදුක්ඛංඅත්තාචයලොයකොච, ඉදයමවසච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති.සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො
– ‘‘සස්සතඤ්ච අසස්සතඤ්ච සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව
සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිඅඨියනො – ‘‘යනවසස්සතංනාසස්සතංසුඛදුක්ඛංඅත්තාචයලොයකො
ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
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එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘සයංකතංසුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘පරංකතං සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, 
ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්යතයක සමණබ්රාහ්මණා
එවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘‘සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්චසුඛදුක්ඛංඅත්තා
ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. සන්ති පයනයක 
සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො එවංදිඅඨියනො – ‘‘අසයංකාරං අපරංකාරං
අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං
යමොඝමඤ්ඤ’’න්ති. 

යත භණ්ඩනජාතාකලහජාතාවිවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤංමුඛසත්තීහි
විතුදන්තා විහරන්ති – ‘‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; යනදියසො
ධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’ති. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදායසාවත්ථිංපිණ්ඩායපාවිසිංසු.සාවත්ථියංපිණ්ඩායචරිත්වා 
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛොයතභික්ඛූ භ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, සම් හලා නානාතිත්ථියසමණබ්රාහ්මණපරිබ් ාජකා 
සාවත්ථියං පටිවසන්ති නානාදිඅඨිකා නානාඛන්තිකා නානාරුචිකා 
නානාදිඅඨිනිස්සයනිස්සිතා. 

‘‘සන්යතයකසමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනොඑවංදිඅඨියනො– ‘සස්සයතො 
අත්තා ච යලොයකො ච, ඉදයමව සච්චං යමොඝමඤ්ඤ’න්ති …යප.… යත 
භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං මුඛසත්තීහි
විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; යනදියසො
ධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

‘‘අඤ්ඤතිත්ථියා, භික්ඛයව, පරිබ් ාජකාඅන්ධාඅචක්ඛුකා.යත අත්ථං
නජානන්තිඅනත්ථංනජානන්ති, ධම්මංනජානන්තිඅධම්මංනජානන්ති.
යත අත්ථං අජානන්තා අනත්ථං අජානන්තා, ධම්මං අජානන්තා අධම්මං
අජානන්තා භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං
මුඛසත්තීහි විතුදන්තා විහරන්ති – ‘එදියසො ධම්යමො, යනදියසො ධම්යමො; 
යනදියසොධම්යමො, එදියසොධම්යමො’’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අහඞ්කාරපසුතායං පජා, පරංකාරූපසංහිතා; 
එතයදයකනාබ්භඤ්ඤංසු, නනංසල්ලන්තිඅද්දසුං. 
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‘‘එතඤ්චසල්ලංපටිකච්ච [පටි ච්ච)සී.සයා. කං.. .(  පස්සයතො; 
අහංකයරොමීතිනතස්සයහොති; 
පයරො කයරොතීතිනතස්සයහොති. 

‘‘මානුයපතා අයංපජා, මාන න්ථාමානවිනි ද්ධා [මානවිනි න්ධා
)සී.( ; 
දිඅඨීසුසාරම්භකථා, සංසාරංනාතිවත්තතී’’ති.ඡඅඨං; 

7. සුභූතිසුත්තං 

57. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා සුභූති 
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධායඅවිතක්කං සමාධිංසමාපජ්ජිත්වා. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං සුභූතිං අවිදූයර නිසින්නං පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායඅවිතක්කංසමාධිංසමාපන්නං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්සවිතක්කාවිධූපිතා, 
අජ්ඣත්තංසුවිකප්පිතාඅයසසා; 
තංසඞ් මතිච්චඅරූපසඤ්ඤී, 
චතුයයො ාති යතොනජාතුයමතී’’ති [නජාතියමතීති (සයා.. .අඅඨ.
පාඨන්තරං( . සත්තමං; 

8.  ණිකාසුත්තං 

58. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. යතන යඛො පන සමයයන රාජ යහ ද්යව පූ ා
අඤ්ඤතරිස්සා  ණිකාය සාරත්තා යහොන්ති පටි ද්ධචිත්තා; භණ්ඩනජාතා
කලහජාතාවිවාදාපන්නාඅඤ්ඤමඤ්ඤංපාණීහිපි උපක්කමන්ති, යලඩ්ඩූහිපි
උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි උපක්කමන්ති, සත්යථහිපි උපක්කමන්ති. යත
තත්ථමරණම්පිනි ච්ඡන්ති මරණමත්තම්පිදුක්ඛං. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය රාජ හං පිණ්ඩාය පාවිසිංසු. රාජ යහ පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; 
උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. එකමන්තං
නිසින්නායඛො යතභික්ඛූභ වන්තංඑතදයවොචුං– 

‘‘ඉධ, භන්යත, රාජ යහද්යවපූ ාඅඤ්ඤතරිස්සා ණිකායසාරත්තා 
පටි ද්ධචිත්තා; භණ්ඩනජාතා කලහජාතා විවාදාපන්නා අඤ්ඤමඤ්ඤං
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පාණීහිපි උපක්කමන්ති, යලඩ්ඩූහිපි උපක්කමන්ති, දණ්යඩහිපි
උපක්කමන්ති, සත්යථහිපි උපක්කමන්ති.යතතත්ථමරණම්පිනි ච්ඡන්ති
මරණමත්තම්පිදුක්ඛ’’න්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යඤ්ච පත්තං යඤ්ච පත්තබ් ං, උභයයමතං රජානුකිණ්ණං, 
ආතුරස්සානුසික්ඛයතො. යය ච සික්ඛාසාරා සීලබ් තං ජීවිතං
බ්රහ්මචරියං උපඅඨානසාරා, අයයමයකොඅන්යතො.යයචඑවංවාදියනො
–‘නත්ථිකායමසුයදොයසො’ති, අයංදුතියයො අන්යතො.ඉච්යචයත උයභො
අන්තාකටසිවඩ්ඪනා, කටසියයො දිඅඨිං වඩ්යඪන්ති. එයතයත උයභො
අන්යතඅනභිඤ්ඤායඔලීයන්තිඑයක, අතිධාවන්තිඑයක.යය චයඛො
යතඅභිඤ්ඤායතත්රචනායහසුං, යතනචනාමඤ්ඤිංසු, වඅටං යතසං
නත්ථිපඤ්ඤාපනායා’’ති.අඅඨමං. 

9. උපාතිධාවන්තිසුත්තං 

59. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා
රත්තන්ධකාරතිමිසායං අබ්යභොකායස නිසින්යනො යහොති යතලප්පදීයපසු
ඣායමායනසු. 

යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා අධිපාතකා යතසු යතලප්පදීයපසු 
ආපාතපරිපාතං අනයං ආපජ්ජන්ති,  යසනං ආපජ්ජන්ති [නත්ථි 
සීහළයපොත්ථයක , අනය යසනං ආපජ්ජන්ති [නත්ථි සීහළයපොත්ථයක . 
අද්දසා යඛො භ වා යත සම් හයල අධිපාතයක යතසු යතලප්පදීයපසු
ආපාතපරිපාතං අනයංආපජ්ජන්යත,  යසනංආපජ්ජන්යත, අනය යසනං 
ආපජ්ජන්යත. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘උපාතිධාවන්ති නසාරයමන්ති, 
නවංනවං න්ධනංබ්රහූයන්ති; 
පතන්තිපජ්යජොතමිවාධිපාතකා [… ධිපාතා)සී. සයා.( , 
දිඅයඨසුයතඉතියහයකනිවිඅඨා’’ති.නවමං; 

10. උප්පජ්ජන්තිසුත්තං 

60. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. අථ යඛො ආයස්මා ආනන්යදො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛො ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තංඑතදයවොච– 
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‘‘යාවකීවඤ්ච, භන්යත, තථා තා යලොයක නුප්පජ්ජන්ති අරහන්යතො 
සම්මාසම්බුද්ධා තාව අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා සක්කතා යහොන්ති
 රුකතා මානිතා පූජිතා අපචිතා ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.යයතොචයඛො, 
භන්යත, තථා තා යලොයක උප්පජ්ජන්ති අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අථ
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා අසක්කතා යහොන්ති අ රුකතා අමානිතා
අපූජිතා අනපචිතා න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. භ වා යයව 
[භ වායචව)සයා.(  දානි, භන්යත, සක්කයතොයහොති රුකයතොමානියතො
පූජියතො අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, භික්ඛුසඞ්යඝො
චා’’ති. 

‘‘එවයමතං, ආනන්ද, යාවකීවඤ්ච, ආනන්ද, තථා තා යලොයක
නුප්පජ්ජන්තිඅරහන්යතොසම්මාසම්බුද්ධාතාවඅඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා
සක්කතා යහොන්ති  රුකතා මානිතා පූජිතා අපචිතා ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං.යයතොචයඛො, 
ආනන්ද, තථා තා යලොයක උප්පජ්ජන්ති අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා අථ
අඤ්ඤතිත්ථියා පරිබ් ාජකා අසක්කතා යහොන්ති අ රුකතා අමානිතා
අපූජිතා අනපචිතා න ලාභියනො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං. තථා යතොව 
[තථා යතො යචව )සයා.(  දානි සක්කයතො යහොති  රුකයතො මානියතො
පූජියතො අපචියතො ලාභී
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, භික්ඛුසඞ්යඝො 
චා’’ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘ඔභාසති තාවයසොකිමි, 
යාවනඋන්නමයත [උග් මති)සී.(, උන්නමති (සයා.(  පභඞ්කයරො; 
(ස( [( ) නත්ථිසී.සයා.යපොත්ථයකසු  යවයරොචනම්හිඋග් යත, 
හතප්පයභොයහොතිනචාපිභාසති. 

‘‘එවංඔභාසිතයමවතක්කිකානං [තිත්ථියානං)සී. සයා.. .( , 
යාවසම්මාසම්බුද්ධායලොයකනුප්පජ්ජන්ති; 
නතක්කිකාසුජ්ඣන්තිනචාපිසාවකා, 
දුද්දිඅඨීනදුක්ඛාපමුච්චයර’’ති.දසමං; 

තස්සුද්දානං– 

ආයුජටිලයවක්ඛණා, තයයොතිත්ථියාසුභූති; 
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 ණිකාඋපාතිනවයමො, උප්පජ්ජන්තිචයතදසාති. 

ජච්චන්ධවග්ය ොඡඅයඨොනිඅඨියතො. 

7. චූළවග්ය ො 

1. පඨමලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තං 

61. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයන ආයස්මාසාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තං ලකුණ්ඩකභද්දියං අයනකපරියායයන ධම්මියා කථාය 
සන්දස්යසතිසමාදයපති [සමාදායපති)?)] සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො ලකුණ්ඩකභද්දියස්ස ආයස්මතා සාරිපුත්යතන
අයනකපරියායයන ධම්මියා කථාය සන්දස්සියමානස්ස සමාදපියමානස්ස
සමුත්යතජියමානස්ස සම්පහංසියමානස්ස අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තං
විමුච්චි. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං ලකුණ්ඩකභද්දියං ආයස්මතා 
සාරිපුත්යතන අයනකපරියායයන ධම්මියා කථාය සන්දස්සියමානං
සමාදපියමානං සමුත්යතජියමානං සම්පහංසියමානං අනුපාදාය ආසයවහි
චිත්තංවිමුත්තං [විමුත්තචිත්තං)?)]. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘උද්ධං අයධොසබ් ධිවිප්පමුත්යතො, අයංහමස්මීති [අයමහමස්මීති
)සී.සයා.. .(  අනානුපස්සී; 
එවං විමුත්යතො උදතාරි ඔඝං, අතිණ්ණපුබ් ං අපුනබ්භවායා’’ති. 
පඨමං; 

2. දුතියලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තං 

62. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනආයස්මාසාරිපුත්යතො
ආයස්මන්තං ලකුණ්ඩකභද්දියංයසඛං [යසක්යඛොති)සයා.(, යසයඛොති). .(  
මඤ්ඤමායනො භියයයොයසොමත්තාය අයනකපරියායයන ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසතිසමාදයපති සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං සාරිපුත්තං ආයස්මන්තං
ලකුණ්ඩකභද්දියං යසඛං මඤ්ඤමානං භියයයොයසොමත්තාය 
අයනකපරියායයන ධම්මියා කථාය සන්දස්යසන්තං සමාදයපන්තං 
සමුත්යතයජන්තංසම්පහංයසන්තං. 
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අථයඛොභ වා එතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි )ක. සී.(, අච්ඡිජ්ජි )ක. සී. සයා.(, අඡිජ්ජි
)ක.(  වඅටං ය ානිරාසං, විසුක්ඛාසරිතානසන්දති; 
ඡින්නංවඅටංනවත්තති, එයසවන්යතොදුක්ඛස්සා’’ති. දුතියං; 

3. පඨමසත්තසුත්තං 

63. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනසාවත්ථියා මනුස්සා
යයභුයයයනකායමසුඅතියවලංසත්තා ) ( [(යහොන්ති( ( හූසු(අඅඨකථාය
සංසන්යදතබ් ං  රත්තාගිද්ධා ධිතා [ ථිතා)සී.(  මුච්ඡිතාඅජ්යඣොපන්නා
සම්මත්තකජාතාකායමසු විහරන්ති. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය සාවත්ථියං පිණ්ඩාය පාවිසිංසු. සාවත්ථියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං –
‘‘ඉධ, භන්යත, සාවත්ථියාමනුස්සායයභුයයයනකායමසුඅතියවලං සත්තා
රත්තා ගිද්ධා  ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා සම්මත්තකජාතා කායමසු 
විහරන්තී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘කායමසුසත්තාකාමසඞ් සත්තා, 
සංයයොජයනවජ්ජමපස්සමානා; 
න හිජාතුසංයයොජනසඞ් සත්තා, 
ඔඝංතයරයුංවිපුලංමහන්ත’’න්ති.තතියං; 

4. දුතියසත්තසුත්තං 

64. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්සආරායම.යතනයඛොපනසමයයනසාවත්ථියා මනුස්සා
යයභුයයයන කායමසු සත්තා ) ( [(යහොන්ති( ) හූසු( අඅඨකථාය
සංසන්යදතබ් ං  රත්තා ගිද්ධා  ධිතා මුච්ඡිතා අජ්යඣොපන්නා අන්ධීකතා
සම්මත්තකජාතාකායමසුවිහරන්ති. 

අථයඛොභ වාපුබ් ණ්හසමයංනිවායසත්වාපත්තචීවරමාදායසාවත්ථිං 
පිණ්ඩායපාවිසි.අද්දසායඛොභ වාසාවත්ථියායතමනුස්යසයයභුයයයන 
කායමසු සත්යත රත්යත ගිද්යධ  ධියත මුච්ඡියත අජ්යඣොපන්යන 
අන්ධීකයතසම්මත්තකජායතකායමසුවිහරන්යත. 
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අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘කාමන්ධාජාලසඤ්ඡන්නා, තණ්හාඡදනඡාදිතා; 
පමත්ත න්ධුනා ද්ධා, මච්ඡාවකුමිනාමුයඛ; 
ජරාමරණමන්යවන්ති [ජරාමරණං  ච්ඡන්ති )සී. සයා.( , වච්යඡො
ඛීරපයකොවමාතර’’න්ති.චතුත්ථං; 

5. අපරලකුණ්ඩකභද්දියසුත්තං 

65. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
ලකුණ්ඩකභද්දියයොසම් හලානං භික්ඛූනංපිඅඨියතොපිඅඨියතොයයනභ වා
යතනුපසඞ්කමි. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං ලකුණ්ඩකභද්දියං දූරයතොව 
සම් හලානං භික්ඛූනං පිඅඨියතො පිඅඨියතො ආ ච්ඡන්තං දුබ් ණ්ණං
දුද්දසිකං ඔයකොටිමකං යයභුයයයන භික්ඛූනං පරිභූතරූපං. දිස්වාන භික්ඛූ 
ආමන්යතසි– 

‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ, භික්ඛයව, එතං භික්ඛුං දූරයතොව සම් හලානං 
භික්ඛූනං පිඅඨියතො පිඅඨියතො ආ ච්ඡන්තං දුබ් ණ්ණං දුද්දසිකං
ඔයකොටිමකං යයභුයයයනභික්ඛූනංපරිභූතරූප’’න්ති? ‘‘එවං, භන්යත’’ති. 

‘‘එයසො, භික්ඛයව, භික්ඛුමහිද්ධියකො මහානුභායවො.නචසාසමාපත්ති
සුලභරූපා යා යතන භික්ඛුනා අසමාපන්නපුබ් ා. යස්ස චත්ථාය 
[යස්සත්ථාය )සී. ක.(  කුලපුත්තා සම්මයදව අ ාරස්මා අන ාරියං
පබ් ජන්ති තදනුත්තරං බ්රහ්මචරියපරියයොසානං දිඅයඨව ධම්යම සයං
අභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යනලඞ්ය ොයසතපච්ඡායදො, එකායරොවත්තතීරයථො; 
අනීඝංපස්සආයන්තං, ඡින්නයසොතංඅ න්ධන’’න්ති.පඤ්චමං; 

6. තණ්හාසඞ්ඛයසුත්තං 

66. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො [අඤ්ඤාතයකොණ්ඩඤ්යඤො )සබ් ත්ථ(  
භ වයතො අවිදූයර නිසින්යනො යහොති පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං
පණිධායතණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තිං පච්චයවක්ඛමායනො. 
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අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤං අවිදූයර 
නිසින්නංපල්ලඞ්කංආභුජිත්වාඋජුංකායංපණිධායතණ්හාසඞ්ඛයවිමුත්තිං 
පච්චයවක්ඛමානං. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්සමූලංඡමානත්ථි, පණ්ණානත්ථිකුයතොලතා; 
තං ධීරං න්ධනාමුත්තං, යකොතං නින්දිතුමරහති; 
යදවාපිනංපසංසන්ති, බ්රහ්මුනාපිපසංසියතො’’ති.ඡඅඨං; 

7. පපඤ්චඛයසුත්තං 

67. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා අත්තයනො
පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාපහානං පච්චයවක්ඛමායනොනිසින්යනොයහොති. 

අථ යඛො භ වා අත්තයනො පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාපහානං විදිත්වා තායං
යවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි– 

‘‘යස්සපපඤ්චාඨිතිචනත්ථි, 
සන්දානංපලිඝඤ්චවීතිවත්යතො; 
තංනිත්තණ්හංමුනිංචරන්තං, 
නාවජානාතිසයදවයකොපියලොයකො’’ති.සත්තමං; 

8. කච්චානසුත්තං 

68. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා 
මහාකච්චායනොභ වයතොඅවිදූයරනිසින්යනොයහොතිපල්ලඞ්කංආභුජිත්වා
උජුංකායංපණිධාය කාය තායසතියාඅජ්ඣත්තංපරිමුඛංසූපඅඨිතාය. 

අද්දසා යඛො භ වා ආයස්මන්තං මහාකච්චානං අවිදූයර නිසින්නං 
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා උජුං කායං පණිධාය කාය තාය සතියා අජ්ඣත්තං
පරිමුඛං සූපඅඨිතාය. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යස්ස සියාසබ් දාසති, 
සතතංකාය තාඋපඅඨිතා; 
යනො චස්සයනොචයමසියා, 
නභවිස්සතිනචයමභවිස්සති; 
අනුපුබ් විහාරිතත්ථයසො, 
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කායලයනවතයරවිසත්තික’’න්ති.අඅඨමං; 

9. උදපානසුත්තං 

69. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා මල්යලසු චාරිකං චරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං යයන ථූණං [ථූනං )සී. සයා. . .(  නාම
මල්ලානං බ්රාහ්මණ ායමො තදවසරි. අස්යසොසුං යඛො ථූයණයයකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා – ‘‘සමයණො ඛලු, යභො, ය ොතයමො සකයපුත්යතො
සකයකුලා පබ් ජියතො මල්යලසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන
සද්ධිං ථූණං අනුප්පත්යතො’’ති.) ( [(අථ යඛො යත ථූයණයයකා
බ්රාහ්මණ හපතිකා( )?)] උදපානං තිණස්ස ච භුසස්ස ච යාව මුඛයතො
පූයරසුං–‘‘මායතමුණ්ඩකාසමණකාපානීයංඅපංසූ’’ති. 

අථ යඛො භ වා මග් ා ඔක්කම්ම යයන රුක්ඛමූලං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා
ආයස්මන්තංආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යමත්වං, ආනන්ද, එතම්හා
උදපානාපානීයංආහරා’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මාආනන්යදොභ වන්තං එතදයවොච–‘‘ඉදානියසො, 
භන්යත, උදපායනොථූයණයයයකහිබ්රාහ්මණ හපතියකහිතිණස්සච භුසස්ස
චයාවමුඛයතොපූරියතො–‘මායතමුණ්ඩකාසමණකාපානීයංඅපංසූ’’’ති. 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ද, එතම්හා උදපානා පානීයං 
ආහරා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො භ වයතො
පටිස්සුත්වාපත්තං  යහත්වායයනයසොඋදපායනොයතනුපසඞ්කමි.අථයඛො
යසො උදපායනො ආයස්මන්යත ආනන්යද උපසඞ්කමන්යත සබ් ං තං
තිණඤ්ච භුසඤ්ච මුඛයතො ඔවමිත්වා අච්ඡස්ස උදකස්ස අනාවිලස්ස
විප්පසන්නස්ස යාව මුඛයතො පූරියතො විස්සන්දන්යතො [විස්සන්යදො )ක.(  
මඤ්යඤඅඅඨාසි. 

අථ යඛොආයස්මයතොආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 
අබ්භුතං වත, යභො, තථා තස්ස මහිද්ධිකතා මහානුභාවතා! අයඤ්හි යසො
උදපායනො මයි උපසඞ්කමන්යත සබ් ං තං තිණඤ්ච භුසඤ්ච මුඛයතො
ඔවමිත්වා අච්ඡස්ස උදකස්ස අනාවිලස්ස විප්පසන්නස්ස යාව මුඛයතො
පූරියතො විස්සන්දන්යතො මඤ්යඤ ඨියතො’’ති!! පත්යතන පානීයං ආදාය
යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං එතදයවොච –
‘‘අච්ඡරියං, භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, තථා තස්ස මහිද්ධිකතා 
මහානුභාවතා! අයඤ්හි යසො, භන්යත, උදපායනො මයි උපසඞ්කමන්යත
සබ් ං තං තිණඤ්ච භුසඤ්ච මුඛයතො ඔවමිත්වා අච්ඡස්ස උදකස්ස
අනාවිලස්සවිප්පසන්නස්සයාවමුඛයතො පූරියතොවිස්සන්දන්යතොමඤ්යඤ
අඅඨාසි!!පිවතුභ වාපානීයං, පිවතුසු යතො පානීය’’න්ති. 
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අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘කිං කයිරාඋදපායනන, 
ආපායචසබ් දාසියුං; 
තණ්හායමූලයතොයඡත්වා, 
කිස්සපරියයසනංචයර’’ති.නවමං; 

10. උයතනසුත්තං 

70. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසම්බියං විහරති
යඝොසිතාරායම.යතනයඛොපනසමයයනරඤ්යඤොඋයතනස්ස [උයදනස්ස
)සී. සයා. . .(  උයයාන තස්ස අන්යතපුරං දඩ්ඪං යහොති, පඤ්ච ච
ඉත්ථිසතානි [පඤ්ච ඉත්ථිසතානි )සී. සයා. . .(  කාලඞ්කතානි යහොන්ති
සාමාවතීපමුඛානි. 

අථ යඛො සම් හලා භික්ඛූ පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා 
පත්තචීවරමාදාය යකොසම්බිං පිණ්ඩාය පාවිසිංසු. යකොසම්බියං පිණ්ඩාය
චරිත්වා පච්ඡාභත්තං පිණ්ඩපාතපටික්කන්තා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො යත භික්ඛූ භ වන්තං එතදයවොචුං –
‘‘ඉධ, භන්යත, රඤ්යඤො උයතනස්ස උයයාන තස්ස අන්යතපුරං දඩ්ඪං, 
පඤ්ච ච ඉත්ථිසතානි කාලඞ්කතානි සාමාවතීපමුඛානි. තාසං, භන්යත, 
උපාසිකානං කා තියකොඅභිසම්පරායයො’’ති? 

‘‘සන්යතත්ථ, භික්ඛයව, උපාසිකායයො යසොතාපන්නා, සන්ති 
සකදා ාමිනියයො, සන්තිඅනා ාමිනියයො.සබ් ාතා, භික්ඛයව, උපාසිකායයො
අනිප්ඵලා කාලඞ්කතා’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යමොහසම් න්ධයනොයලොයකො, භබ් රූයපොවදිස්සති; 
උපධි න්ධයනො [උපධිසම් න්ධයනො )ක. සී.(   ායලො, තමසා
පරිවාරියතො; 
සස්සයතොරිව [සස්සති විය (ක. සී.(  ඛායති, පස්සයතො නත්ථි
කිඤ්චන’’න්ති.දසමං; 

තස්සුද්දානං– 

ද්යව භද්දියාද්යවචසත්තා, ලකුණ්ඩයකො තණ්හාඛයයො; 
පපඤ්චඛයයොචකච්චායනො, උදපානඤ්චඋයතයනොති. 
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චූළවග්ය ො [චුල්ලවග්ය ො)සී.(, චූලවග්ය ො (. .(  සත්තයමොනිඅඨියතො. 

8. පාටලි ාමිෙවග්ය ො 

1. පඨමනිබ් ානපටිසංයුත්තසුත්තං 

71. එවං යමසුතං– එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා භික්ඛූ
නිබ් ානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති 
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. යතධ භික්ඛූ [යත ච භික්ඛූ )සී. සයා. . .
තදඅඨකථාපි ඔයලොයකතබ් ා  අඅඨිං කත්වා [අඅඨීකත්වා )සී. සයා.(, 
අඅඨිකත්වා ). .(  මනසි කත්වා සබ් ං යචතයසො [සබ් ං යචතසා )ඉතිපි
අඤ්ඤසුත්යතසු(  සමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, තදායතනං, යත්ථ යනව පථවී, නආයපො, න
යතයජො, න වායයො, න ආකාසානඤ්චායතනං, න
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං, න ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, න 
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, නායං යලොයකො, න පරයලොයකො, න
උයභො චන්දිමසූරියා. තත්රාපාහං, භික්ඛයව, යනව ආ තිං වදාමි, න
 තිං, න ඨිතිං, න චුතිං, න උපපත්තිං; අප්පතිඅඨං, අප්පවත්තං, 
අනාරම්මණයමයවතං.එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’ති.පඨමං. 

2. දුතියනිබ් ානපටිසංයුත්තසුත්තං 

72. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා භික්ඛූ
නිබ් ානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති. යතධභික්ඛූඅඅඨිංකත්වාමනසිකත්වාසබ් ං
යචතයසොසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතා ධම්මංසුණන්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘දුද්දසංඅනතංනාම, නහිසච්චංසුදස්සනං; 
පටිවිද්ධාතණ්හාජානයතො, පස්සයතොනත්ථිකිඤ්චන’’න්ති. දුතියං; 

3. තතියනිබ් ානපටිසංයුත්තසුත්තං 

73. එවං යමසුතං –එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතියජතවයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා භික්ඛූ 
නිබ් ානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජති සම්පහංයසති. යතධ භික්ඛූ අඅඨිං කත්වා, මනසි කත්වා, 
සබ් ංයචතයසො සමන්නාහරිත්වා, ඔහිතයසොතාධම්මංසුණන්ති. 
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අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අත්ථි, භික්ඛයව, අජාතං අභූතං අකතංඅසඞ්ඛතං. යනොයචතං, 
භික්ඛයව, අභවිස්ස අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං, නයිධ ජාතස්ස
භූතස්සකතස්ස සඞ්ඛතස්සනිස්සරණං පඤ්ඤායයථ.යස්මා ච යඛො, 
භික්ඛයව, අත්ථි අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං, තස්මා ජාතස්ස
භූතස්ස කතස්සසඞ්ඛතස්සනිස්සරණංපඤ්ඤායතී’’ති.තතියං. 

4. චතුත්ථනිබ් ානපටිසංයුත්තසුත්තං 

74. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යතන යඛො පන සමයයන භ වා භික්ඛූ
නිබ් ානපටිසංයුත්තාය ධම්මියා කථාය සන්දස්යසති සමාදයපති
සමුත්යතයජතිසම්පහංයසති.යතධභික්ඛූ අඅඨිංකත්වාමනසිකත්වාසබ් ං
යචතයසොසමන්නාහරිත්වාඔහිතයසොතාධම්මං සුණන්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘නිස්සිතස්ස චලිතං, අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි. චලියත අසති
පස්සද්ධි, පස්සද්ධියාසතිනතිනයහොති.නතියාඅසතිආ ති තින 
යහොති. ආ ති තියා අසති චුතූපපායතො න යහොති. චුතූපපායත අසති
යනවිධනහරංනඋභයමන්තයරන [නඋභයමන්තයර)සබ් ත්ථ(ම.
නි. 3.393; සං. නි. 4.87 පස්සිතබ් ං . එයසවන්යතො දුක්ඛස්සා’’ති.
චතුත්ථං. 

5. චුන්දසුත්තං 

75. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා මල්යලසු චාරිකං චරමායනො
මහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංයයනපාවාතදවසරි.තත්රසුදං භ වාපාවායං
විහරතිචුන්දස්සකම්මාරපුත්තස්සඅම් වයන. 

අස්යසොසියඛොචුන්යදොකම්මාරපුත්යතො–‘‘භ වාකිරමල්යලසු චාරිකං
චරමායනොමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිංපාවංඅනුප්පත්යතොපාවායංවිහරති
මය්හං අම් වයන’’ති. අථ යඛො චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො චුන්දං කම්මාරපුත්තං භ වා ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසසි සමාදයපසි සමුත්යතයජසි සම්පහංයසසි. අථ යඛො චුන්යදො
කම්මාරපුත්යතො භ වතා ධම්මියා කථාය සන්දස්සියතො සමාදපියතො
සමුත්යතජියතො සම්පහංසියතො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අධිවායසතු යම, 
භන්යත, භ වා ස්වාතනාය භත්තං සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති. අධිවායසසි
භ වා තුණ්හීභායවන. 
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අථ යඛො චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො භ වයතො අධිවාසනං විදිත්වා 
උඅඨායාසනාභ වන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.අථයඛො
චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො තස්සා රත්තියා අච්චයයන සයක නියවසයන
පණීතං ඛාදනීයං යභොජනීයං පටියාදායපත්වා පහූතඤ්ච සූකරමද්දවං
භ වයතොකාලංආයරොචායපසි–‘‘කායලො, භන්යත, නිඅඨිතංභත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං
භික්ඛුසඞ්යඝනයයනචුන්දස්සකම්මාරපුත්තස්සනියවසනං යතනුපසඞ්කමි; 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. නිසජ්ජ යඛො භ වා චුන්දං 
කම්මාරපුත්තංආමන්යතසි–‘‘යංයත, චුන්ද, සූකරමද්දවංපටියත්තංයතන
මංපරිවිස, යංපනඤ්ඤංඛාදනීයං යභොජනීයංපටියත්තංයතනභික්ඛුසඞ්ඝං 
පරිවිසා’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො භ වයතො
පටිස්සුත්වායං අයහොසිසූකරමද්දවංපටියත්තංයතනභ වන්තංපරිවිසි; යං
පනඤ්ඤංඛාදනීයංයභොජනීයං පටියත්තංයතනභික්ඛුසඞ්ඝංපරිවිසි. 

අථ යඛො භ වා චුන්දං කම්මාරපුත්තංආමන්යතසි – ‘‘යං යත, චුන්ද, 
සූකරමද්දවං අවසිඅඨං තං යසොබ්යභ නිඛණාහි. නාහං තං, චුන්ද, පස්සාමි
සයදවයක යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය
සයදවමනුස්සාය යස්ස තං පරිභුත්තං සම්මා පරිණාමං  ච්යඡයය අඤ්ඤත්ර 
තථා තස්සා’’ති [අඤ්ඤත්ර තථා යතනාති )ක. සී.( . ‘‘එවං, භන්යත’’ති
යඛො චුන්යදො කම්මාරපුත්යතො භ වයතො පටිස්සුත්වා යං අයහොසි
සූකරමද්දවං අවසිඅඨං තං යසොබ්යභ නිඛණිත්වා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්නං යඛො චුන්දං කම්මාරපුත්තං භ වා ධම්මියා කථාය
සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුත්යතයජත්වා සම්පහංයසත්වා
උඅඨායාසනාපක්කාමි. 

අථයඛොභ වයතොචුන්දස්සකම්මාරපුත්තස්සභත්තංභුත්තාවිස්ස ඛයරො
ආ ායධො උප්පජ්ජි. යලොහිතපක්ඛන්දිකා ප ාළ්හා [ ාළ්හා )සී. සයා. . .(  
යවදනා වත්තන්ති මාරණන්තිකා. තත්ර සුදං භ වා සයතො සම්පජායනො 
අධිවායසසි අවිහඤ්ඤමායනො. අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
ආමන්යතසි – ‘‘ආයාමානන්ද, යයන කුසිනාරා යතනුපසඞ්කමිස්සාමා’’ති.
‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොආයස්මාආනන්යදොභ වයතො පච්චස්යසොසි. 

‘‘චුන්දස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වා, කම්මාරස්සාතියමසුතං; 
ආ ාධංසම්ඵුසීධීයරො, ප ාළ්හංමාරණන්තිකං. 

‘‘භුත්තස්සචසූකරමද්දයවන,  යාධිප්ප ාළ්යහොඋදපාදි සත්ථුයනො; 
විරිච්චමායනො [විරිඤ්චමායනො )?) වියරචමායනො (දී. නි. 2.190)] 
භ වාඅයවොච, ‘ ච්ඡාමහංකුසිනාරංන ර’’’න්ති. 
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අථ යඛො භ වා මග් ා ඔක්කම්ම යයන අඤ්ඤතරං රුක්ඛමූලං
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි –
‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ද, චතුග්ගුණං සඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපහි; 
කිලන්යතොස්මි, ආනන්ද, නිසීදිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොආයස්මා
ආනන්යදො භ වයතො පටිස්සුත්වා චතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපසි.නිසීදි 
භ වා පඤ්ඤත්යත ආසයන. නිසජ්ජ යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං
ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ද, පානීයං ආහර; පිපාසියතොස්මි, 
ආනන්ද, පිවිස්සාමී’’ති. 

එවං වුත්යත, ආයස්මා ආනන්යදො භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘ඉදානි, 
භන්යත, පඤ්චමත්තානි සකටසතානි අතික්කන්තානි. තං චක්කච්ඡින්නං
උදකං පරිත්තං ලුළිතංආවිලං සන්දති. අයං, භන්යත, කුකුඅඨා [කකුත්ථා
)සී.(, කුකුටා )සයා.(, කකුධා )දී. නි. 2.191)] නදී අවිදූයර අච්යඡොදකා
සායතොදකා සීයතොදකා යසයතොදකා සුපතිත්ථා රමණීයා. එත්ථ භ වා
පානීයඤ්ච පිවිස්සති  ත්තානි ච සීතීකරිස්සතී’’ති [සීතිං කරිස්සතීති )සී.(, 
සීතංකරිස්සතීති (සයා.. .ක.( . 

දුතියම්පි යඛො…යප.… තතියම්පි යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං 
ආමන්යතසි – ‘‘ඉඞ්ඝ යම ත්වං, ආනන්ද, පානීයං ආහර; පිපාසියතොස්මි, 
ආනන්ද, පිවිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා ආනන්යදො
භ වයතොපටිස්සුත්වා පත්තං යහත්වායයනසානදීයතනුපසඞ්කමි. අථ
යඛොසා නදීචක්කච්ඡින්නාපරිත්තාලුළිතාආවිලාසන්දමානාආයස්මන්යත
ආනන්යද උපසඞ්කමන්යතඅච්ඡාවිප්පසන්නාඅනාවිලාසන්දති. 

අථ යඛොආයස්මයතොආනන්දස්ස එතදයහොසි – ‘‘අච්ඡරියං වත, යභො, 
අබ්භුතංවත, යභො, තථා තස්සමහිද්ධිකතාමහානුභාවතා!අයඤ්හිසානදී 
චක්කච්ඡින්නා පරිත්තා ලුළිතා ආවිලා සන්දමානා මයි උපසඞ්කමන්යත
අච්ඡා විප්පසන්නා අනාවිලා සන්දතී’’ති!! පත්යතන පානීයං ආදාය යයන
භ වායතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘අච්ඡරියං, 
භන්යත, අබ්භුතං, භන්යත, තථා තස්සමහිද්ධිකතාමහානුභාවතා!අයඤ්හි
සා, භන්යත, නදී චක්කච්ඡින්නා පරිත්තා ලුළිතා ආවිලා සන්දමානා මයි
උපසඞ්කමන්යත අච්ඡා විප්පසන්නා අනාවිලා සන්දති!! පිවතු භ වා
පානීයං, පිවතුසු යතොපානීය’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා පානීයං අපායි [අපාසි )සී.( . අථ යඛො භ වා මහතා
භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං යයනකුකුඅඨානදීයතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
කුකුඅඨං නදිං අජ්යඣො ායහත්වා න්හත්වා ච පිවිත්වා ච පච්චුත්තරිත්වා
යයන අම් වනං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං චුන්දකං 
ආමන්යතසි–‘‘ඉඞ්ඝයමත්වං, චුන්දක, චතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිංපඤ්ඤායපහි; 
කිලන්යතොස්මි, චුන්දක, නිපජ්ජිස්සාමී’’ති. ‘‘එවං, භන්යත’’තියඛොආයස්මා
චුන්දයකොභ වයතොපටිස්සුත්වා චතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිංපඤ්ඤායපසි.අථයඛො
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භ වා දක්ඛියණන පස්යසන සීහයසයයං කප්යපසි පායද පාදං අච්චාධාය
සයතොසම්පජායනොඋඅඨානසඤ්ඤංමනසිකරිත්වා.ආයස්මා පනචුන්දයකො
තත්යථවභ වයතොපුරයතොනිසීදි. 

‘‘ න්ත්වානබුද්යධොනදිකංකුකුඅඨං, 
අච්යඡොදකංසාතුදකං [සායතොදකං)සබ් ත්ථ(  විප්පසන්නං; 
ඔ ාහිසත්ථාසුකිලන්තරූයපො, 
තථා යතොඅප්පටියමොධයලොයක. 

‘‘න්හත්වාචපිවිත්වාචුදතාරි [න්හත්වාච උත්තරි)ක.(  සත්ථා, 
පුරක්ඛයතොභික්ඛු ණස්සමජ්යඣ; 
සත්ථා පවත්තාභ වාඉධධම්යම, 
උපා මිඅම් වනංමයහසි; 
ආමන්තයිචුන්දකංනාමභික්ඛුං, 
චතුග්ගුණංසන්ථර [පත්ථර)සී.. .(  යමනිපජ්ජං. 

‘‘යසොයචොදියතොභාවිතත්යතනචුන්යදො, 
චතුග්ගුණංසන්ථරි [පත්ථරි)සී.. .(  ඛිප්පයමව; 
නිපජ්ජිසත්ථාසුකිලන්තරූයපො, 
චුන්යදොපිතත්ථපමුයඛනිසීදී’’ති. 

අථ යඛො භ වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්යතසි – ‘‘සියා යඛො, 
පනානන්ද, චුන්දස්ස කම්මාරපුත්තස්ස යකොචි විප්පටිසාරං උපදයහයය –
‘තස්ස යත, ආවුයසො චුන්ද, අලාභා, තස්ස යත දුල්ලද්ධං යස්ස යත
තථා යතො පච්ඡිමංපිණ්ඩපාතංභුඤ්ජිත්වාපරිනිබ්බුයතො’ති.චුන්දස්සානන්ද, 
කම්මාරපුත්තස්ස එවංවිප්පටිසායරොපටිවියනොයදතබ්ය ො– 

‘‘‘තස්ස යත, ආවුයසො චුන්ද, ලාභා, තස්ස යත සුලද්ධං යස්ස යත 
තථා යතොපච්ඡිමංපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජිත්වාපරිනිබ්බුයතො.සම්මුඛායමතං, 
ආවුයසො චුන්ද, භ වයතොසුතං, සම්මුඛාපටිග් හිතං–ද්යවයමපිණ්ඩපාතා
සමසමඵලා සමසමවිපාකාඅතිවියඅඤ්යඤහිපිණ්ඩපායතහිමහප්ඵලතරාච 
මහානිසංසතරා ච. කතයම ද්යව? යඤ්ච පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා
තථා යතො අනුත්තරං සම්මාසම්ය ොධිං අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච පිණ්ඩපාතං
පරිභුඤ්ජිත්වා අනුපාදියසසාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායති. ඉයම ද්යව
පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා සමසමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි
මහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරාච. 

‘‘‘ආයුසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යදන කම්මාරපුත්යතන කම්මං 
උපචිතං, වණ්ණසංවත්තනිකංආයස්මතාචුන්යදනකම්මාරපුත්යතනකම්මං
උපචිතං, සුඛසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යදන කම්මාරපුත්යතන කම්මං
උපචිතං, සග් සංවත්තනිකං ආයස්මතාචුන්යදනකම්මාරපුත්යතනකම්මං
උපචිතං, යසසංවත්තනිකං ආයස්මතා චුන්යදන කම්මාරපුත්යතන කම්මං
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උපචිතං, ආධිපයතයයසංවත්තනිකංආයස්මතා චුන්යදන කම්මාරපුත්යතන
කම්මං උපචිත’න්ති. චුන්දස්සානන්ද, කම්මාරපුත්තස්ස එවං විප්පටිසායරො 
පටිවියනොයදතබ්ය ො’’ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘දදයතොපුඤ්ඤංපවඩ්ඪති, 
සංයමයතොයවරංනචීයති; 
කුසයලොචජහාතිපාපකං, 
රා යදොසයමොහක්ඛයා සනිබ්බුයතො’’ති [පරිනිබ්බුයතොති )සී. සයා.
. .( . පඤ්චමං; 

6. පාටලි ාමියසුත්තං 

76. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා ම යධසු චාරිකං චරමායනො
මහතා භික්ඛුසඞ්යඝනසද්ධිං යයනපාටලි ායමොතදවසරි. අස්යසොසුං යඛො
පාටලි ාමියා [පාටලි ාමිකා )දී. නි. 2.148)] උපාසකා – ‘‘භ වා කිර
ම යධසු චාරිකං චරමායනො මහතා භික්ඛුසඞ්යඝන සද්ධිං පාටලි ාමං
අනුප්පත්යතො’’ති. අථ යඛො පාටලි ාමියා උපාසකා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං අභිවායදත්වා එකමන්තං
නිසීදිංසු. එකමන්තං නිසින්නා යඛො පාටලි ාමියා උපාසකා භ වන්තං 
එතදයවොචුං – ‘‘අධිවායසතු යනො, භන්යත, භ වා ආවසථා ාර’’න්ති.
අධිවායසසිභ වාතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො පාටලි ාමියා උපාසකා භ වයතො අධිවාසනං විදිත්වා
උඅඨායාසනාභ වන්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වායයනාවසථා ාරං 
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාසබ් සන්ථරිංආවසථා ාරංසන්ථරිත්වා
ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා උදකමණිකං පතිඅඨායපත්වා යතලප්පදීපං
ආයරොයපත්වා යයන භ වා යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තං
අභිවායදත්වා එකමන්තං අඅඨංසු. එකමන්තං ඨිතා යඛො පාටලි ාමියා
උපාසකා භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘සබ් සන්ථරිසන්ථතං [සබ් සන්ථරිං
සන්ථතං )සී. සයා. . .( , භන්යත, ආවසථා ාරං; ආසනානි පඤ්ඤත්තානි; 
උදකමණියකො පතිඅඨාපියතො [උදකමණිකං පතිඅඨාපිතං )සයා.(  
යතලප්පදීයපොආයරොපියතො. යස්සදානි, භන්යත, භ වාකාලංමඤ්ඤතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන 
යයන ආවසථා ාරං යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පායද පක්ඛායලත්වා
ආවසථා ාරං පවිසිත්වා මජ්ඣිමං ථම්භං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි යඛො පායද පක්ඛායලත්වාආවසථා ාරං පවිසිත්වා පච්ඡිමං
භිත්තිං නිස්සාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදි භ වන්තංයයව පුරක්ඛත්වා.
පාටලි ාමියාපියඛොඋපාසකාපායද පක්ඛායලත්වාආවසථා ාරංපවිසිත්වා
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පුරත්ථිමං භිත්තිං නිස්සාය පච්ඡිමාභිමුඛා නිසීදිංසු භ වන්තංයයව
පුරක්ඛත්වා.අථයඛොභ වාපාටලි ාමියය උපාසයකආමන්යතසි– 

‘‘පඤ්චියම,  හපතයයො, ආදීනවා දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. කතයම 
පඤ්ච? ඉධ,  හපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො පමාදාධිකරණං මහතිං
යභො ජානිංනි ච්ඡති. අයංපඨයමොආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, දුස්සීලස්ස සීලවිපන්නස්ස පාපයකො 
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති. අයං දුතියයො ආදීනයවො දුස්සීලස්ස 
සීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො යඤ්ඤයදව පරිසං 
උපසඞ්කමති–යදිඛත්තියපරිසං, යදිබ්රාහ්මණපරිසං, යදි හපතිපරිසං, යදි
සමණපරිසං – අවිසාරයදො උපසඞ්කමති මඞ්කුභූයතො. අයං තතියයො
ආදීනයවො දුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, දුස්සීයලො සීලවිපන්යනො සම්මූළ්යහො කාලං
කයරොති.අයංචතුත්යථොආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, දුස්සීයලොසීලවිපන්යනො කායස්සයභදා පරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්ජති. අයං පඤ්චයමො 
ආදීනයවොදුස්සීලස්සසීලවිපත්තියා.ඉයමයඛො,  හපතයයො, පඤ්චආදීනවා
දුස්සීලස්ස සීලවිපත්තියා. 

‘‘පඤ්චියම,  හපතයයො, ආනිසංසා සීලවයතො සීලසම්පදාය. කතයම
පඤ්ච? ඉධ,  හපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො අප්පමාදාධිකරණං
මහන්තං යභො ක්ඛන්ධං අධි ච්ඡති. අයං පඨයමො ආනිසංයසො සීලවයතො
සීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, සීලවයතො සීලසම්පන්නස්ස කලයායණො 
කිත්තිසද්යදො අබ්භුග් ච්ඡති. අයං දුතියයො ආනිසංයසො සීලවයතො
සීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො යඤ්ඤයදව පරිසං 
උපසඞ්කමති–යදිඛත්තියපරිසං, යදිබ්රාහ්මණපරිසං, යදි  හපතිපරිසං, යදි
සමණපරිසං – විසාරයදො උපසඞ්කමති අමඞ්කුභූයතො. අයං තතියයො
ආනිසංයසො සීලවයතොසීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො අසම්මූළ්යහො 
කාලඞ්කයරොති.අයංචතුත්යථොආනිසංයසොසීලවයතොසීලසම්පදාය. 

‘‘පුන චපරං,  හපතයයො, සීලවා සීලසම්පන්යනො කායස්ස යභදා පරං
මරණා සු තිං සග් ං යලොකං උපපජ්ජති. අයං පඤ්චයමො ආනිසංයසො
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සීලවයතොසීලසම්පදාය.ඉයමයඛො,  හපතයයො, පඤ්චආනිසංසාසීලවයතො
සීලසම්පදායා’’ති. 

අථ යඛොභ වාපාටලි ාමියයඋපාසයක හයදව රත්තිංධම්මියාකථාය
සන්දස්යසත්වා සමාදයපත්වා සමුයතයජත්වා සම්පහංයසත්වා උයයයොයජසි
– ‘‘අභික්කන්තා යඛො,  හපතයයො, රත්ති; යස්සදානි තුම්යහ කාලං 
මඤ්ඤථා’’ති. [‘‘එවං භන්යත‘‘ති යඛොපාටලි ාමියා උපාසකා භ වයතො 
පටිස්සුත්වා )මහාව. 285; දී.නි. 2.151)] අථ යඛො පාටලි ාමියා උපාසකා
භ වයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා [‘‘එවං භන්යත‘‘ති 
යඛොපාටලි ාමියා උපාසකා භ වයතො පටිස්සුත්වා )මහාව. 285; දී. නි.
2.151)] උඅඨායාසනා භ වන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කමිංසු.අථයඛොභ වා අචිරපක්කන්යතසුපාටලි ාමියයසුඋපාසයකසු
සුඤ්ඤා ාරංපාවිසි. 

යතන යඛො පනසමයයනසුනිධවස්සකාරා [සුනීධවස්සකාරා )සී. සයා.
. .(  ම ධමහාමත්තා පාටලි ායම න රං මායපන්ති වජ්ජීනං පටි ාහාය.
යතන යඛො පන සමයයන සම් හලා යදවතායයො සහස්සසහස්යසව 
[සහස්යසව )සයා. ක.(, සහස්සස්යසව (. .(  පාටලි ායම වත්ථූනි
පරිග් ණ්හන්ති. යස්මිං පයදයස මයහසක්ඛා යදවතා වත්ථූනි
පරිග් ණ්හන්ති මයහසක්ඛානං තත්ථ රඤ්ඤං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි 
නමන්තිනියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයදයස මජ්ඣිමා යදවතා වත්ථූනි 
පරිග් ණ්හන්ති මජ්ඣිමානං තත්ථ රඤ්ඤං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි
නමන්ති නියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයදයස නීචා යදවතා වත්ථූනි
පරිග් ණ්හන්තිනීචානං තත්ථරඤ්ඤංරාජමහාමත්තානංචිත්තානිනමන්ති
නියවසනානිමායපතුං. 

අද්දසා යඛො භ වා දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන තා යදවතායයො සහස්සසහස්යසව පාටලි ායම
වත්ථූනි පරිග් ණ්හන්තියයො. යස්මිං පයදයස මයහසක්ඛා යදවතා වත්ථූනි
පරිග් ණ්හන්ති, මයහසක්ඛානංතත්ථරඤ්ඤංරාජමහාමත්තානංචිත්තානි
නමන්ති නියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයදයස මජ්ඣිමා යදවතා වත්ථූනි 
පරිග් ණ්හන්ති, මජ්ඣිමානං තත්ථ රඤ්ඤං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි
නමන්ති නියවසනානි මායපතුං. යස්මිං පයදයස නීචා යදවතා වත්ථූනි
පරිග් ණ්හන්ති, නීචානං තත්ථ රඤ්ඤං රාජමහාමත්තානං චිත්තානි
නමන්ති නියවසනානි මායපතුං. අථ යඛො භ වා තස්සා රත්තියා
පච්චූසසමයයපච්චුඅඨායආයස්මන්තංආනන්දං ආමන්යතසි– 

‘‘යකනුයඛො [යකොනු යඛො )සබ් ත්ථ(  ආනන්ද පාටලි ායමන රං
මායපන්තී’’ති [මායපතීති (සබ් ත්ථ( . ‘‘සුනිධවස්සකාරා, භන්යත, 
ම ධමහාමත්තා පාටලි ායම න රං මායපන්ති වජ්ජීනං පටි ාහායා’’ති.
‘‘යසයයථාපි, ආනන්ද, යදයවහිතාවතිංයසහි සද්ධිං මන්යතත්වා; එවයමව
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යඛො, ආනන්ද, සුනිධවස්සකාරා ම ධමහාමත්තා පාටලි ායම න රං
මායපන්තිවජ්ජීනංපටි ාහාය.ඉධාහං, ආනන්ද, අද්දසංදිබ්ය නචක්ඛුනා 
විසුද්යධන අතික්කන්තමානුසයකන සම් හලා යදවතායයො
සහස්සසහස්යසවපාටලි ායම වත්ථූනිපරිග් ණ්හන්තියයො.යස්මිංපයදයස
මයහසක්ඛායදවතාවත්ථූනි පරිග් ණ්හන්තිමයහසක්ඛානංතත්ථරඤ්ඤං
රාජමහාමත්තානංචිත්තානිනමන්ති නියවසනානිමායපතුං.යස්මිංපයදයස
මජ්ඣිමා යදවතා වත්ථූනි පරිග් ණ්හන්ති මජ්ඣිමානං තත්ථ රඤ්ඤං
රාජමහාමත්තානංචිත්තානිනමන්තිනියවසනානිමායපතුං. යස්මිං පයදයස
නීචා යදවතා වත්ථූනි පරිග් ණ්හන්ති නීචානං තත්ථ රඤ්ඤං
රාජමහාමත්තානං චිත්තානි නමන්ති නියවසනානි මායපතුං. යාවතා, 
ආනන්ද, අරියං ආයතනං යාවතා වණිප්පයථො ඉදං අග් න රං භවිස්සති 
පාටලිපුත්තං පුටයභදනං. පාටලිපුත්තස්සයඛො, ආනන්ද, තයයො අන්තරායා
භවිස්සන්ති– අග්ගියතොවාඋදකයතොවාමිථුයභදයතොවා’’ති. 

අථ යඛො සුනිධවස්සකාරා ම ධමහාමත්තා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වා භ වතා සද්ධිං සම්යමොදිංසු.
සම්යමොදනීයංකථංසාරාණියං [සාරාණීයං)සී.සයා.කං.. .(  වීතිසායරත්වා
එකමන්තං අඅඨංසු.එකමන්තංඨිතායඛොසුනිධවස්සකාරා ම ධමහාමත්තා 
භ වන්තං එතදයවොචුං – ‘‘අධිවායසතු යනො භවං ය ොතයමො අජ්ජතනාය
භත්තංසද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝනා’’ති.අධිවායසසිභ වාතුණ්හීභායවන. 

අථයඛොසුනිධවස්සකාරාම ධමහාමත්තාභ වයතොඅධිවාසනංවිදිත්වා
යයන සයකොආවසයථොයතනුපසඞ්කමිංසු; උපසඞ්කමිත්වාසයකආවසයථ
පණීතංඛාදනීයංයභොජනීයං පටියාදායපත්වාභ වයතොකාලංආයරොයචසුං–
‘‘කායලො, යභොය ොතම, නිඅඨිතං භත්ත’’න්ති. 

අථ යඛො භ වා පුබ් ණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය සද්ධිං 
භික්ඛුසඞ්යඝන යයන සුනිධවස්සකාරානං ම ධමහාමත්තානං ආවසයථො
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො
සුනිධවස්සකාරා ම ධමහාමත්තා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං පණීයතන
ඛාදනීයයනයභොජනීයයනසහත්ථාසන්තප්යපසුං සම්පවායරසුං. 

අථ යඛො සුනිධවස්සකාරා ම ධමහාමත්තා භ වන්තං භුත්තාවිං
ඔනීතපත්තපාණිං අඤ්ඤතරංනීචංආසනං යහත්වා එකමන්තංනිසීදිංසු. 
එකමන්තංනිසින්යනයඛොසුනිධවස්සකායරම ධමහාමත්යතභ වාඉමාහි
 ාථාහිඅනුයමොදි – 

‘‘යස්මිං පයදයසකප්යපති, වාසං පණ්ඩිතජාතියයො; 
සීලවන්යතත්ථ යභොයජත්වා, සඤ්ඤයත බ්රහ්මචාරයයො 
[බ්රහ්මචාරියනො)සයා.(, බ්රහ්මචරියය). .ක.( . 

‘‘යා තත්ථයදවතාආසුං, තාසං දක්ඛිණමාදියස; 
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තාපූජිතාපූජයන්ති, මානිතාමානයන්තිනං. 

‘‘තයතොනංඅනුකම්පන්ති, මාතාපුත්තංවඔරසං; 
යදවතානුකම්පියතොයපොයසො, සදාභද්රානිපස්සතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා සුනිධවස්සකාරානං ම ධමහාමත්තානං ඉමාහි  ාථාහි 
අනුයමොදිත්වාඋඅඨායාසනාපක්කාමි. 

යතනයඛොපනසමයයනසුනිධවස්සකාරාම ධමහාමත්තාභ වන්තං
පිඅඨියතො පිඅඨියතොඅනු න්ධායහොන්ති – ‘‘යයනජ්ජසමයණොය ොතයමො
ද්වායරනනික්ඛමිස්සතිතං ‘ය ොතමද්වාරං’නාමභවිස්සති.යයනතිත්යථන
 ඞ් ංනදිංතරිස්සතිතං‘ය ොතමතිත්ථං’ නාමභවිස්සතී’’ති. 

අථ යඛො භ වා යයන ද්වායරන නික්ඛමි තං ‘ය ොතමද්වාරං’ නාම
අයහොසි.අථයඛොභ වායයන ඞ් ානදීයතනුපසඞ්කමි.යතනයඛොපන 
සමයයන  ඞ් ා නදී පූරා යහොති සමතිත්තිකා කාකයපයයා. අප්යපකච්යච
මනුස්සා නාවං පරියයසන්ති, අප්යපකච්යච උළුම්පං පරියයසන්ති, 
අප්යපකච්යචකුල්ලං න්ධන්ති අපාරාපාරං න්තුකාමා.අථයඛොභ වා–
යසයයථාපිනාම ලවාපුරියසොසමිඤ්ජිතංවා  ාහංපසායරයය, පසාරිතංවා
 ාහංසමිඤ්යජයය, එවයමව– ඞ් ායනදියාඔරිමතීයර [ඔරිමතීරා) හූසු(
මහාව. 286; දී. නි. 2.154 පස්සිතබ් ං(  අන්තරහියතො පාරිමතීයර
පච්චුඅඨාසිසද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන. 

අද්දසා යඛො භ වා යත මනුස්යස අප්යපකච්යච නාවං පරියයසන්යත, 
අප්යපකච්යච උළුම්පං පරියයසන්යත, අප්යපකච්යච කුල්ලං  න්ධන්යත
අපාරාපාරං  න්තුකායම. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘යයතරන්තිඅණ්ණවංසරං, 
යසතුංකත්වානවිසජ්ජපල්ලලානි; 
කුල්ලඤ්හිජයනොප න්ධති [ න්ධති)සයා. . .( , 
තිණ්ණා [නිතිණ්ණා)ක.(  යමධාවියනො ජනා’’ති.ඡඅඨං; 

7. ද්විධාපථසුත්තං 

77. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා යකොසයලසු 
අද්ධානමග් පටිපන්යනොයහොතිආයස්මතානා සමායලනපච්ඡාසමයණන.
අද්දසායඛොආයස්මා නා සමායලොඅන්තරාමග්ය ද්විධාපථං [ද්යවධාපථං
)සී.( . දිස්වාන භ වන්තං එතදයවොච – ‘‘අයං, භන්යත, භ වා පන්යථො; 
ඉමිනා  ච්ඡාමා’’ති. එවං වුත්යත, භ වා ආයස්මන්තං නා සමාලං
එතදයවොච–‘‘අයං, නා සමාල, පන්යථො; ඉමිනා  ච්ඡාමා’’ති. 
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දුතියම්පි…යප.… තතියම්පි යඛො ආයස්මා නා සමායලො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘අයං, භන්යත, භ වාපන්යථො; ඉමිනා ච්ඡාමා’’ති. තතියම්පි 
යඛො භ වා ආයස්මන්තං නා සමාලං එතදයවොච – ‘‘අයං, නා සමාල, 
පන්යථො; ඉමිනා  ච්ඡාමා’’ති. අථ යඛො ආයස්මා නා සමායලො භ වයතො
පත්තචීවරං තත්යථව ඡමායං නික්ඛිපිත්වා පක්කාමි – ‘‘ඉදං, භන්යත, 
භ වයතොපත්තචීවර’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො නා සමාලස්ස යතන පන්යථන  ච්ඡන්තස්ස 
අන්තරාමග්ය  යචොරා නික්ඛමිත්වා හත්යථහි ච පායදහි ච ආයකොයටසුං
පත්තඤ්ච භින්දිංසු සඞ්ඝාටිඤ්ච විප්ඵායලසුං. අථ යඛො ආයස්මා
නා සමායලො භින්යනන පත්යතන විප්ඵාලිතාය සඞ්ඝාටියා යයන භ වා
යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා භ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තංනිසින්යනොයඛොආයස්මානා සමායලො භ වන්තංඑතදයවොච–
‘‘ඉධමය්හං, භන්යත, යතනපන්යථන ච්ඡන්තස්සඅන්තරාමග්ය  යචොරා
නික්ඛමිත්වා හත්යථහි ච පායදහි ච ආයකොයටසුං, පත්තඤ්ච භින්දිංසු, 
සඞ්ඝාටිඤ්චවිප්ඵායලසු’’න්ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘සද්ධිං චරයමකයතොවසං, 
මිස්යසොඅඤ්ඤජයනනයවදගූ; 
විද්වාපජහාතිපාපකං, 
යකොඤ්යචොඛීරපයකොවනින්න ’’න්ති.සත්තමං; 

8. විසාඛාසුත්තං 

78. එවං යමසුතං–එකංසමයංභ වා සාවත්ථියංවිහරතිපුබ් ාරායම
මි ාරමාතුපාසායද.යතනයඛොපනසමයයනවිසාඛාය මි ාරමාතුයානත්තා
කාලඞ්කතා යහොති පියා මනාපා. අථ යඛො විසාඛා මි ාරමාතා අල්ලවත්ථා 
අල්ලයකසා දිවා දිවස්ස යයන භ වා යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වා
භ වන්තං අභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.එකමන්තංනිසින්නංයඛොවිසාඛං
මි ාරමාතරංභ වා එතදයවොච – 

‘‘හන්ද කුයතො නු ත්වං, විසායඛ, ආ ච්ඡසි අල්ලවත්ථා අල්ලයකසා 
ඉධූපසඞ්කන්තා දිවා දිවස්සා’’ති? ‘‘නත්තා යම, භන්යත, පියා මනාපා
කාලඞ්කතා. යතනාහං අල්ලවත්ථා අල්ලයකසා ඉධූපසඞ්කන්තා දිවා
දිවස්සා’’ති. ‘‘ඉච්යඡයයාසි ත්වං, විසායඛ, යාවතිකා [යාවතකා )?)] 
සාවත්ථියා මනුස්සා තාවතියක [තාවතයක )?)] පුත්යත ච නත්තායරො
චා’’ති? ‘‘ඉච්යඡයයාහං, භ වා [ඉච්යඡයයාහං භන්යත භ වා (සයා.(  
යාවතිකාසාවත්ථියාමනුස්සාතාවතියකපුත්යතචනත්තායරො චා’’ති. 
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‘‘කීව හකා පන, විසායඛ, සාවත්ථියා මනුස්සා යදවසිකං කාලං 
කයරොන්තී’’ති? ‘‘දසපි, භන්යත, සාවත්ථියා මනුස්සා යදවසිකං කාලං
කයරොන්ති; නවපි, භන්යත… අඅඨපි, භන්යත… සත්තපි, භන්යත… ඡපි, 
භන්යත… පඤ්චපි, භන්යත… චත්තායරොපි, භන්යත…තීණිපි, භන්යත…
ද්යවපි, භන්යත, සාවත්ථියාමනුස්සායදවසිකං කාලංකයරොන්ති.එයකොපි, 
භන්යත, සාවත්ථියාමනුස්යසොයදවසිකංකාලංකයරොති. අවිවිත්තා, භන්යත, 
සාවත්ථිමනුස්යසහිකාලංකයරොන්යතහී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, විසායඛ, අපිනුත්වංකදාචිකරහචි අනල්ලවත්ථාවා
භයවයයාසි අනල්ලයකසා වා’’ති? ‘‘යනො යහතං, භන්යත. අලං යම, 
භන්යත, තාව හයකහිපුත්යතහිචනත්තායරහි චා’’ති. 

‘‘යයසං යඛො, විසායඛ, සතං පියානි, සතංයතසංදුක්ඛානි; යයසංනවුති
පියානි, නවුතියතසං දුක්ඛානි; යයසංඅසීති පියානි, අසීතියතසං දුක්ඛානි; 
යයසංසත්තතිපියානි, සත්තතියතසං දුක්ඛානි; යයසං සඅඨිපියානි, සඅඨි
යතසංදුක්ඛානි; යයසංපඤ්ඤාසංපියානි, පඤ්ඤාසංයතසං දුක්ඛානි; යයසං
චත්තාරීසං පියානි, චත්තාරීසං යතසං දුක්ඛානි, යයසංතිංසං පියානි, තිංසං
යතසං දුක්ඛානි; යයසං වීසති පියානි, වීසති යතසං දුක්ඛානි, යයසං දස 
පියානි, දසයතසංදුක්ඛානි; යයසංනවපියානි, නවයතසංදුක්ඛානි; යයසං
අඅඨ පියානි, අඅඨ යතසං දුක්ඛානි; යයසං සත්ත පියානි, සත්ත යතසං 
දුක්ඛානි; යයසංඡ පියානි, ඡයතසං දුක්ඛානි; යයසං පඤ්ච පියානි, පඤ්ච
යතසං දුක්ඛානි; යයසංචත්තාරිපියානි, චත්තාරියතසංදුක්ඛානි; යයසංතීණි
පියානි, තීණි යතසං දුක්ඛානි; යයසං ද්යව පියානි, ද්යව යතසං දුක්ඛානි; 
යයසං එකං පියං, එකං යතසං දුක්ඛං; යයසං නත්ථි පියං, නත්ථි යතසං
දුක්ඛං, අයසොකායතවිරජාඅනුපායාසාති වදාමී’’ති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘යයයකචියසොකාපරියදවිතාවා, 
දුක්ඛාච [දුක්ඛාව)අඅඨ.(  යලොකස්මිමයනකරූපා; 
පියංපටිච්චප්පභවන්තිඑයත, 
පියයඅසන්යතනභවන්තිඑයත. 

‘‘තස්මාහියතසුඛියනොවීතයසොකා, 
යයසං පියංනත්ථිකුහිඤ්චියලොයක; 
තස්මාඅයසොකංවිරජංපත්ථයායනො, 
පියංනකයිරාථකුහිඤ්චියලොයක’’ති.අඅඨමං; 

9. පඨමදබ් සුත්තං 

79. එවං යම සුතං – එකං සමයං භ වා රාජ යහ විහරති යවළුවයන 
කලන්දකනිවායප. අථ යඛො ආයස්මා දබ්ය ො මල්ලපුත්යතො යයන භ වා
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යතනුපසඞ්කමි; උපසඞ්කමිත්වාභ වන්තංඅභිවායදත්වාඑකමන්තංනිසීදි.
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො ආයස්මා දබ්ය ො මල්ලපුත්යතො භ වන්තං
එතදයවොච – ‘‘පරිනිබ් ානකායලො යම දානි, සු තා’’ති. ‘‘යස්සදානිත්වං, 
දබ් , කාලංමඤ්ඤසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා දබ්ය ො මල්ලපුත්යතො උඅඨායාසනා භ වන්තං
අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා ආකායස
අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා 
වුඅඨහිත්වාපරිනිබ් ායි. 

අථ යඛොආයස්මයතොදබ් ස්සමල්ලපුත්තස්ස යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා
ආකායසඅන්තලික්යඛපල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වායතයජොධාතුංසමාපජ්ජිත්වා
වුඅඨහිත්වා පරිනිබ්බුතස්ස සරීරස්ස ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව
ඡාරිකා පඤ්ඤායිත්ථ න මසි. යසයයථාපි නාම සප්පිස්ස වා යතලස්ස වා
ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායති න මසි; එවයමව
ආයස්මයතො දබ් ස්ස මල්ලපුත්තස්ස යවහාසං අබ්භුග් න්ත්වා ආකායස
අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා
වුඅඨහිත්වා පරිනිබ්බුතස්ස සරීරස්ස ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව
ඡාරිකා පඤ්ඤායිත්ථන මසීති. 

අථයඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායංඉමංඋදානංඋදායනසි 
– 

‘‘අයභදිකායයොනියරොධිසඤ්ඤා, 
යවදනාසීතිභවිංසු [. තිදහංසු)සී.. .(, සීතිදහිංසු)ක.(  සබ් ා; 
වූපසමිංසුසඞ්ඛාරා, 
විඤ්ඤාණංඅත්ථමා මා’’ති.නවමං; 

10. දුතියදබ් සුත්තං 

80. එවංයමසුතං –එකංසමයංභ වාසාවත්ථියංවිහරතියජතවයන 
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. තත්ර යඛො භ වා භික්ඛූ ආමන්යතසි –
‘‘භික්ඛයවො’’ති. ‘‘භදන්යත’’ති යත භික්ඛූ භ වයතො පච්චස්යසොසුං. භ වා
එතදයවොච– 

‘‘දබ් ස්ස, භික්ඛයව, මල්ලපුත්තස්සයවහාසං අබ්භුග් න්ත්වාආකායස
අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා
වුඅඨහිත්වා පරිනිබ්බුතස්ස සරීරස්ස ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව
ඡාරිකා පඤ්ඤායිත්ථ න මසි. යසයයථාපි නාම සප්පිස්ස වා යතලස්ස වා 
ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව ඡාරිකා පඤ්ඤායති න මසි; එවයමව
යඛො, භික්ඛයව, දබ් ස්සමල්ලපුත්තස්සයවහාසංඅබ්භුග් න්ත්වාආකායස
අන්තලික්යඛ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා යතයජොධාතුං සමාපජ්ජිත්වා 
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පටුන 

වුඅඨහිත්වා පරිනිබ්බුතස්ස සරීරස්ස ඣායමානස්ස ඩය්හමානස්ස යනව
ඡාරිකා පඤ්ඤායිත්ථනමසී’’ති. 

අථ යඛොභ වාඑතමත්ථංවිදිත්වාතායංයවලායං ඉමංඋදානංඋදායනසි
– 

‘‘අයයොඝනහතස්යසව, ජලයතොජාතයවදයසො [ජාතයවදස්ස (සයා.( ; 
අනුපුබ්බූපසන්තස්ස, යථානඤායයත ති. 

එවං සම්මාවිමුත්තානං, කාම න්යධොඝතාරිනං; 
පඤ්ඤායපතුං තිනත්ථි, පත්තානංඅචලංසුඛ’’න්ති.දසමං; 

පාටලි ාමියවග්ය ො [පාටලි ාමවග්ය ො (ක]).  අඅඨයමො. 

තස්සුද්දානං – 

නිබ් ානාචතුයරොවුත්තා, චුන්යදොපාටලි ාමියා; 
ද්විධාපයථොවිසාඛාච, දබ්ය නසහයතදසාති. 

උදායනවග් ානමුද්දානං– 

වග් මිදංපඨමංවරය ොධි, වග් මිදංදුතියංමුචලින්යදො; 
නන්දකවග් වයරොතතියයොතු, යමඝියවග් වයරොචචතුත්යථො. 

පඤ්චමවග් වරන්තිධ යසොයණො, ඡඅඨමවග් වරන්ති ජච්චන්යධො 
[ඡඅඨමවග් වරංතුතමන්යධො)සී.ක.( ; 
සත්තමවග් වරන්තිචචූයළො, පාටලි ාමියමඅඨමවග්ය ො 

[පාටලි ාමියවරඅඨමවග්ය ො (සයා.කං.. ). , පාටලි ාමවරඅඨමවග්ය ො (සී.  

ක]).. 

අසීතිමනූනකසුත්තවරං, වග් මිදඅඨකංසුවිභත්තං; 
දස්සිතං චක්ඛුමතා විමයලන, අද්ධා හි තං උදානමිතීදමාහ 
[අත්ථායයතං උදානමිතිමාහ )ක.(, සද්ධා හි තං උදානන්තිදමාහ
)සයා.කං . .( . 

උදානපාළිනිඅඨිතා. 
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