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නයමොතස්සභ වයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ඉතිවුත්තකපාළි 

1. එකකනිපායතො 

1. පඨමවග්ය ො 

1. ය ොභසුත්තං 

1. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? ය ොභං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො
පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයන ය ොයභනලුද්ධායස, සත්තා ච්ඡන්ති දුග් තිං; 
තංය ොභංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. යදොසසුත්තං 

2. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? යදොසං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො 
පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයන යදොයසනදුට්ඨායස, සත්තා ච්ඡන්ති දුග් තිං; 
තංයදොසංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. යමොහසුත්තං 

3. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? යමොහං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො
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පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයනයමොයහනමූළ්හායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංයමොහංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.තතියං. 

4. යකොධසුත්තං 

4. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? යකොධං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො
පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයන යකොයධනකුද්ධායස, සත්තා ච්ඡන්ති දුග් තිං; 
තංයකොධංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. මක්ඛසුත්තං 

5. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? මක්ඛං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො
පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයනමක්යඛනමක්ඛායස [මක්ඛිතායස (සයා.)], සත්තා ච්ඡන්ති
දුග් තිං; 
තංමක්ඛංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. මානසුත්තං 

6. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 



ඛුද්දකනිකායය  ඉතිවුත්තකපාළි 

3 

පටුන 

‘‘එකධම්මං, භික්ඛයව, පජහථ; අහං යවො පාටියභොය ො අනා ාමිතාය.
කතමං එකධම්මං? මානං, භික්ඛයව, එකධම්මං පජහථ; අහං යවො
පාටියභොය ො අනා ාමිතායා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘යයනමායනනමත්තායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංමානංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. සබ්බපරිඤ්ඤාසුත්තං 

7. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘සබ්බං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. සබ්බඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යයො සබ්බංසබ්බයතොඤත්වා, සබ්බත්යථසුන රජ්ජති; 
ස යව සබ්බපරිඤ්ඤා [සබ්බං පරිඤ්ඤා (සයා. පී.)] යසො, 
සබ්බදුක්ඛමුපච්ච ා’’ති [සබ්බං දුක්ඛං උපච්ච ාති (සයා.), 
සබ්බදුක්ඛංඋපච්ච ාති(පී.අට්ඨ.)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. මානපරිඤ්ඤාසුත්තං 

8. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘මානං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. මානඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘මානුයපතාඅයංපජා, මාන න්ථාභයවරතා; 
මානංඅපරිජානන්තා, ආ න්තායරොපුනබ්භවං. 

‘‘යය චමානංපහන්ත්වාන, විමුත්තා මානසඞ්ඛයය; 
යත මාන න්ථාභිභුයනො, සබ්බදුක්ඛමුපච්චගු’’න්ති [සබ්බදුක්ඛං
උපච්චගුන්ති(පී.), සබ්බංදුක්ඛංඋපච්චගුන්ති (අට්ඨකථා)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 



ඛුද්දකනිකායය  ඉතිවුත්තකපාළි 

4 

පටුන 

9. ය ොභපරිඤ්ඤාසුත්තං 

9. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ය ොභං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. ය ොභඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං 
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථංභ වා අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යයනය ොයභනලුද්ධායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංය ොභංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. යදොසපරිඤ්ඤාසුත්තං 

10. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘යදොසං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. යදොසඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යයන යදොයසනදුට්ඨායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංයදොසංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

පඨයමොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

රා යදොසාඅථයමොයහො, යකොධමක්ඛා මානංසබ්බං; 
මානයතොරා යදොසාපුනද්යව, පකාසිතාවග් මාහුපඨමන්ති. 

2. දුතිෙවග්ය ො 

1. යමොහපරිඤ්ඤාසුත්තං 

11. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යමොහං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. යමොහඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 
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‘‘යයනයමොයහනමූළ්හායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංයමොහංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහාය නපුනායන්ති, ඉමංය ොකං කුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. යකොධපරිඤ්ඤාසුත්තං 

12. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යකොධං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. යකොධඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යයන යකොයධනකුද්ධායස, සත්තා ච්ඡන්ති දුග් තිං; 
තංයකොධංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3.මක්ඛපරිඤ්ඤාසුත්තං 

13. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘මක්ඛං, භික්ඛයව, අනභිජානං අපරිජානං තත්ථ චිත්තං අවිරාජයං 
අප්පජහං අභබ්යබො දුක්ඛක්ඛයාය. මක්ඛඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, අභිජානං
පරිජානං තත්ථ චිත්තං විරාජයං පජහං භබ්යබො දුක්ඛක්ඛයායා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යයනමක්යඛනමක්ඛායස, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් තිං; 
තංමක්ඛංසම්මදඤ්ඤාය, පජහන්තිවිපස්සියනො; 
පහායනපුනායන්ති, ඉමංය ොකංකුදාචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. අවිජ්ජානීවරණසුත්තං 

14. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකනීවරණම්පි සමනුපස්සාමි යයන 
[යයයනවං (?)] නීවරයණනනිවුතාපජාදීඝරත්තං සන්ධාවන්තිසංසරන්ති
යථයිදං, භික්ඛයව, අවිජ්ජානීවරණං [අවිජ්ජානීවරයණන (?)]. 
අවිජ්ජානීවරයණන හි, භික්ඛයව, නිවුතා පජා දීඝරත්තං සන්ධාවන්ති
සංසරන්තී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 
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‘‘නත්ථඤ්යඤො එකධම්යමොපි, යයයනවං [යයයනව (සී. පී. ක.)] 
නිවුතාපජා; 
සංසරන්ති අයහොරත්තං, යථායමොයහනආවුතා. 

‘‘යය ච යමොහං පහන්ත්වාන, තයමොඛන්ධං [තයමොක්ඛන්ධං (සී.
සයා.පී.)] පදා යං; 
නයතපුනසංසරන්ති, යහතුයතසංනවිජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. තණ්හාසංයයොජනසුත්තං 

15. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකසංයයොජනම්පි සමනුපස්සාමි යයන 
[යයයනවං(සයා.)] සංයයොජයනනසංයත්තාසත්තාදීඝරත්තං සන්ධාවන්ති
සංසරන්ති යථයිදං, භික්ඛයව, තණ්හාසංයයොජනං [තණ්හාසංයයොජයනන
(?)]. තණ්හාසංයයොජයනන හි, භික්ඛයව, සංයත්තා සත්තා දීඝරත්තං
සන්ධාවන්ති සංසරන්තී’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති 
වුච්චති– 

‘‘තණ්හාදුතියයො පුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං [ඉත්ථම්භාවඤ්ඤථාභාවං (සයා.)], සංසාරං
නාතිවත්තති. 

‘‘එතමාදීනවං [එවමාදීනවං (සී. පී.ක.)] ඤත්වා, තණ්හං [තණ්හා
(සී.ක.)] දුක්ඛස්සසම්භවං; 
වීතතණ්යහොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. පඨමයසඛසුත්තං 

16. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘යසඛස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පත්තමානසස්ස අනුත්තරං 
යයො ක්යඛමං පත්ථයමානස්ස විහරයතො අජ්ඣත්තිකං අඞ් න්ති කරිත්වා
නාඤ්ඤං එකඞ් ම්පිසමනුපස්සාමියං එවංබහූපකාරං යථයිදං, භික්ඛයව, 
යයොනියසො මනසිකායරො. යයොනියසො, භික්ඛයව, භික්ඛු මනසිකයරොන්යතො
අකුස ංපජහති, කුස ං භායවතී’’ති. එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං
ඉතිවුච්චති– 

‘‘යයොනියසො මනසිකායරො, ධම්යමොයසඛස්ස භික්ඛුයනො; 
නත්ථඤ්යඤොඑවංබහුකායරො, උත්තමත්ථස්සපත්තියා; 
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යයොනියසොපදහංභික්ඛු, ඛයංදුක්ඛස්සපාපුයණ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. දුතියයසඛසුත්තං 

17. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යසඛස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අප්පත්තමානසස්ස අනුත්තරං 
යයො ක්යඛමං පත්ථයමානස්ස විහරයතො බාහිරං අඞ් න්ති කරිත්වා
නාඤ්ඤංඑකඞ් ම්පි සමනුපස්සාමියං එවංබහූපකාරං යථයිදං, භික්ඛයව, 
ක යාණමිත්තතා. ක යාණමිත්යතො, භික්ඛයව, භික්ඛු අකුස ං පජහති, 
කුස ංභායවතී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං ඉතිවුච්චති– 

‘‘ක යාණමිත්යතොයයොභික්ඛු, සප්පතිස්යසොස ාරයවො; 
කරංමිත්තානංවචනං, සම්පජායනොපතිස්සයතො; 
පාපුයණඅනුපුබ්යබන, සබ්බසංයයොජනක්ඛය’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. සඞ්ඝයභදසුත්තං 

18. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
බහුජනාහිතායබහුජනාසුඛායබහුයනොජනස්සඅනත්ථාය අහිතාය දුක්ඛාය
යදවමනුස්සානං. කතයමො එකධම්යමො? සඞ්ඝයභයදො. සඞ්යඝ යඛො පන, 
භික්ඛයව, භින්යන අඤ්ඤමඤ්ඤං භණ්ඩනානි යචව යහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤංපරිභාසාචයහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤංපරික්යඛපාචයහොන්ති, 
අඤ්ඤමඤ්ඤං පරිච්චජනා ච යහොන්ති. තත්ථ අප්පසන්නා යචව
නප්පසීදන්ති, පසන්නානඤ්ච එකච්චානං අඤ්ඤථත්තං යහොතී’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘ආපායියකො යනරයියකො, කප්පට්යඨො සඞ්ඝයභදයකො; 
වග් ාරායමො අධම්මට්යඨො, යයො ක්යඛමා පධංසති 
[යයො ක්යඛමයතො ධංසති (සයා. පී.), යයො ක්යඛමා විමංසති (සී. 
ක.)]; 
සඞ්ඝං සමග් ං යභත්වාන [භිත්වාන (සී. ක.), භින්දිත්වා (චූළව.
354; අ.නි.10.39)], කප්පංනිරයම්හි පච්චතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. සඞ්ඝසාමග්ගීසුත්තං 

19. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති 
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය බහුයනො ජනස්ස අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සානං. කතයමො එකධම්යමො? සඞ්ඝසාමග්ගී. සඞ්යඝ යඛො පන, 
භික්ඛයව, සමග්ය  න යචව අඤ්ඤමඤ්ඤං භණ්ඩනානි යහොන්ති, න ච
අඤ්ඤමඤ්ඤංපරිභාසායහොන්ති, නච අඤ්ඤමඤ්ඤංපරික්යඛපායහොන්ති, 
නචඅඤ්ඤමඤ්ඤංපරිච්චජනායහොන්ති.තත්ථ අප්පසන්නායචවපසීදන්ති, 
පසන්නානඤ්ච භියයයොභායවො යහොතී’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සුඛාසඞ්ඝස්සසාමග්ගී, සමග් ානඤ්චනුග් යහො; 
සමග් රයතොධම්මට්යඨො, යයො ක්යඛමානධංසති; 
සඞ්ඝංසමග් ංකත්වාන, කප්පංසග් ම්හියමොදතී’’ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.නවමං. 

10. පදුට්ඨචිත්තසුත්තං 

20. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග්  ං පදුට්ඨචිත්තං එවං යචතසා 
යචයතොපරිච්චපජානාමි–‘ඉමම්හිචායංසමයයපුග් ය ොකා ඞ්කයරයය
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං නිරයය’. තං කිස්ස යහතු? චිත්තං හිස්ස, 
භික්ඛයව, පදුට්ඨං. යචයතොපයදොසයහතුයඛොපන, භික්ඛයව, එවමියධකච්යච
සත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං
උපපජ්ජන්තී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘පදුට්ඨචිත්තං ඤත්වාන, එකච්චංඉධපුග්  ං; 
එතමත්ථඤ්චබයාකාසි, බුද්යධොභික්ඛූනසන්තියක. 

‘‘ඉමම්හිචායංසමයය, කා ංකයිරාථපුග් ය ො; 
නිරයංඋපපජ්යජයය, චිත්තංහිස්සපදූසිතං. 

‘‘යථාහරිත්වානික්ඛියපයය, එවයමවතථාවියධො; 
යචයතොපයදොසයහතුහි, සත්තා ච්ඡන්තිදුග් ති’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

දුතියයොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

යමොයහොයකොයධොඅථමක්යඛො, විජ්ජාතණ්හායසඛදුයවච; 
යභයදො සාමග්ගිපුග් ය ො [යමොහයකොධ අථ මක්ඛා යතො, මූහා
කාමයසක්ඛදුයව; යභදසාමග් පුග් ය ො ච (සී. ක.) යමොහයකොධා
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අථ මක්යඛො යමොහකාමා යසක්ඛා දුයව; යභදයමොදා පුග් ය ො ච
(සයා.පී.)], වග් මාහුදුතියන්ති වුච්චතීති. 

3. තතිෙවග්ය ො 

1. පසන්නචිත්තසුත්තං 

21. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ඉධාහං, භික්ඛයව, එකච්චං පුග්  ං පසන්නචිත්තං එවං යචතසා 
යචයතොපරිච්චපජානාමි – ‘ඉමම්හිචායංසමයයපුග් ය ොකා ං කයරයය
යථාභතං නික්ඛිත්යතො එවං සග්ය ’. තං කිස්ස යහතු? චිත්තං හිස්ස, 
භික්ඛයව, පසන්නං.යචයතොපසාදයහතුයඛොපන, භික්ඛයව, එවමියධකච්යච
සත්තාකායස්ස යභදාපරංමරණාසු තිංසග් ංය ොකංඋපපජ්ජන්තී’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං ඉතිවුච්චති– 

‘‘පසන්නචිත්තංඤත්වාන, එකච්චංඉධපුග්  ං; 
එතමත්ථඤ්චබයාකාසි, බුද්යධොභික්ඛූනසන්තියක. 

‘‘ඉමම්හි චායංසමයය, කා ංකයිරාථ පුග් ය ො; 
සු තිංඋපපජ්යජයය, චිත්තංහිස්සපසාදිතං. 

‘‘යථාහරිත්වානික්ඛියපයය, එවයමවතථාවියධො; 
යචයතොපසාදයහතුහි, සත්තා ච්ඡන්තිසුග් ති’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. යමත්තසුත්තං 

22. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘මා, භික්ඛයව, පුඤ්ඤානංභායිත්ථ. සුඛස්යසතං, භික්ඛයව, අධිවචනං
ඉට්ඨස්සකන්තස්සපියස්සමනාපස්සයදිදං පුඤ්ඤානි [පුඤ්ඤානන්ති, (අ.
නි.7.62)]. අභිජානාමියඛො පනාහං, භික්ඛයව, දීඝරත්තංකතානංපුඤ්ඤානං
ඉට්ඨං කන්තං පියං මනාපං විපාකං පච්චනුභූතං. සත්ත වස්සානි
යමත්තචිත්තං භායවත්වා සත්ත සංවට්ටවිවට්ටකප්යප නයිමං ය ොකං 
පුනරා මාසිං.සංවට්ටමායනසුදං, භික්ඛයව, කප්යපආභස්සරූපය ොයහොමි; 
විවට්ටමායන කප්යපසුඤ්ඤංබ්රහ්මවිමානංඋපපජ්ජාමි. 

‘‘තත්ර සුදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මා යහොමි මහාබ්රහ්මා අභිභූ අනභිභූයතො
අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී. ඡත්තිංසක්ඛත්තුං යඛො පනාහං, භික්ඛයව, 
සක්යකො අයහොසිං යදවානමින්යදො; අයනකසතක්ඛත්තුං රාජා අයහොසිං
චක්කවත්තී ධම්මියකො ධම්මරාජා චාතුරන්යතො විජිතාවී
ජනපදත්ථාවරියප්පත්යතො සත්තරතනසමන්නා යතො. යකො පන වායදො 
පයදසරජ්ජස්ස! 
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‘‘තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි–‘කිස්සනුයඛොයමඉදං කම්මස්ස
ඵ ං, කිස්ස කම්මස්ස විපායකො, යයනාහං එතරහි එවංමහිද්ධියකො 
එවංමහානුභායවො’ති? තස්සමය්හං, භික්ඛයව, එතදයහොසි – ‘තිණ්ණංයඛො
යම ඉදං කම්මානං ඵ ං, තිණ්ණං කම්මානං විපායකො, යයනාහං එතරහි
එවංමහිද්ධියකො එවංමහානුභායවොති, යසයයථිදදං [යසයයථීදදං (සී. සයා. කං.
පී.)] – දානස්ස, දමස්ස, සඤ්ඤමස්සා’’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පුඤ්ඤයමවයසොසික්යඛයය, ආයතග් ංසුඛුද්රයං; 
දානඤ්ච සමචරියඤ්ච, යමත්තචිත්තඤ්ච භාවයය. 

‘‘එයත ධම්යම භාවයිත්වා, තයයො සුඛසමුද්දයය [සුඛසමුද්රයය (සී.
අට්ඨ.)]; 
අබයාපජ්ඣං [අබයාපජ්ජං (සයා. ක.), අබයාබජ්ඣං (?)] සුඛං
ය ොකං, පණ්ඩියතොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. උභයත්ථසුත්තං 

23. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකධම්යමො, භික්ඛයව, භාවියතො බහුලීකයතො උයභො අත්යථ
සමධි ය්හතිට්ඨති–දිට්ඨධම්මිකඤ්යචවඅත්ථංසම්පරායිකඤ්ච.කතයමො 
එකධම්යමො? අප්පමායදො කුසය සු ධම්යමසු. අයං යඛො, භික්ඛයව, 
එකධම්යමො භාවියතො බහුලීකයතො උයභො අත්යථ සමධි ය්හ තිට්ඨති –
දිට්ඨධම්මිකඤ්යචවඅත්ථංසම්පරායිකඤ්චා’’ති. එතමත්ථංභ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අප්පමාදං පසංසන්ති, පුඤ්ඤකිරියාසු පණ්ඩිතා; 
අප්පමත්යතොඋයභොඅත්යථ, අධි ණ්හාතිපණ්ඩියතො. 

‘‘දිට්යඨ ධම්යමචයයොඅත්යථො, යයොචත්යථො සම්පරායියකො; 
අත්ථාභිසමයාධීයරො, පණ්ඩියතොතිපවුච්චතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. අට්ඨිපුඤ්ජසුත්තං 

24. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එකපුග්  ස්ස, භික්ඛයව, කප්පං සන්ධාවයතො සංසරයතො සියා එවං 
මහා අට්ඨිකඞ්කය ො අට්ඨිපුඤ්යජො අට්ඨිරාසි යථායං යවපුල්ය ො
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පබ්බයතොः  සයච සංහාරයකො අස්ස, සම්භතඤ්ච න විනස්යසයයා’’ති.

එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති – 

‘‘එකස්යසයකනකප්යපන, පුග්  ස්සට්ඨිසඤ්චයයො; 
සියාපබ්බතසයමොරාසි, ඉතිවුත්තංමයහසිනා. 

‘‘යසොයඛොපනායංඅක්ඛායතො, යවපුල්ය ොපබ්බයතොමහා; 
උත්තයරොගිජ්ඣකූටස්ස, ම ධානංගිරිබ්බයජ. 

‘‘යයතො චඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සති; 
දුක්ඛං දුක්ඛසමුප්පාදං, දුක්ඛස්සච අතික්කමං; 
අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකං මග් ං, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

‘‘සසත්තක්ඛත්තුංපරමං, සන්ධාවිත්වානපුග් ය ො; 
දුක්ඛස්සන්තකයරොයහොති, සබ්බසංයයොජනක්ඛයා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. මුසාවාදසුත්තං 

25. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘එකධම්මං අතීතස්ස, භික්ඛයව, පුරිසපුග්  ස්ස නාහං තස්ස කිඤ්චි
පාපකම්මංඅකරණීයන්තිවදාමි.කතමංඑකධම්මං? යදිදං [යථයිදං(සී.සයා.
ක.), යථායිදං (පී.)] භික්ඛයව, සම්පජානමුසාවායදො’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘එකධම්මංඅතීතස්ස, මුසාවාදිස්සජන්තුයනො; 
විතිණ්ණපරය ොකස්ස, නත්ථිදපාපංඅකාරිය’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. දානසුත්තං 

26. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘එවඤ්යච, භික්ඛයව, සත්තා ජායනයයං දානසංවිභා ස්ස විපාකං 
යථාහං ජානාමි, නඅදත්වාභුඤ්යජයයං, නචයනසංමච්යඡරම ං චිත්තං
පරියාදාය තිට්යඨයය.යයොපියනසංඅස්සචරියමොආය ොයපොචරිමංකබළං, 
තයතොපි න අසංවිභජිත්වා භුඤ්යජයයං, සයච යනසං පටිග් ාහකා අස්සු.
යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, සත්තා නඑවංජානන්තිදානසංවිභා ස්සවිපාකං
යථාහං ජානාමි, තස්මා අදත්වා භුඤ්ජන්ති, මච්යඡරම ඤ්ච යනසං චිත්තං 
පරියාදාය තිට්ඨතී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 



ඛුද්දකනිකායය  ඉතිවුත්තකපාළි 

12 

පටුන 

‘‘එවංයචසත්තාජායනයයං, යථාවුත්තංමයහසිනා; 
විපාකංසංවිභා ස්ස, යථායහොතිමහප්ඵ ං. 

‘‘වියනයය මච්යඡරම ං, විප්පසන්යනන යචතසා; 
දජ්ජංකාය නඅරියයසු, යත්ථදින්නංමහප්ඵ ං. 

‘‘අන්නඤ්ච දත්වා [දත්වාන (සයා.)] බහුයනො, දක්ඛියණයයයසු
දක්ඛිණං; 
ඉයතොචුතාමනුස්සත්තා, සග් ං ච්ඡන්තිදායකා. 

‘‘යත ච සග්  තා [සග් ං  තා (සී. පී. ක.)] තත්ථ, යමොදන්ති
කාමකාමියනො; 
විපාකංසංවිභා ස්ස, අනුයභොන්තිඅමච්ඡරා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. යමත්තාභාවනාසුත්තං 

27. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යානිකානිචි, භික්ඛයව, ඔපධිකානිපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනිසබ්බානි තානි
යමත්තායයචයතොවිමුත්තියාක ංනාග්ඝන්තියසොළසිං.යමත්තායයවතානි 
යචයතොවිමුත්තිඅධිග් යහත්වාභාසයතචතපයතචවියරොචතිච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යාකාචිතාරකරූපානංපභාසබ්බාතා චන්දියා
පභායක ංනාග්ඝන්තියසොළසිං, චන්දපභායයවතා අධිග් යහත්වාභාසයත
චතපයතචවියරොචතිච; එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යානිකානිචි ඔපධිකානි
පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි සබ්බානි තානි යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ක ං 
නාග්ඝන්ති යසොළසිං, යමත්තායයව තානි යචයතොවිමුත්ති අධිග් යහත්වා
භාසයතචතපයතචවියරොචතිච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, වස්සානං පච්ඡියම මායස සරදසමයය විද්යධ 
වි තව ාහයක යදයව [නයභ (සී.)] ආදිච්යචො නභං අබ්භුස්සක්කමායනො 
[අබ්භුග් මමායනො (ක. අට්ඨ.)] සබ්බං ආකාස තං [ආකාසං (සයා.)] 
තම තං අභිවිහච්ච [අභිහච්ච (සයා.)] භාසයත ච තපයත ච වියරොචති ච; 
එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යානි කානිචි ඔපධිකානි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි
සබ්බානි තානි යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ක ං නාග්ඝන්ති යසොළසිං, 
යමත්තායයව තානි යචයතොවිමුත්ති අධිග් යහත්වා භාසයත ච තපයත ච
වියරොචතිච. 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, රත්තියා පච්චූසසමයංඔසධිතාරකාභාසයතච
තපයත ච වියරොචති ච; එවයමව යඛො, භික්ඛයව, යානි කානිචි ඔපධිකානි
පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි සබ්බානි තානි යමත්තාය යචයතොවිමුත්තියා ක ං 
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නාග්ඝන්ති යසොළසිං, යමත්තායයව තානි යචයතොවිමුත්ති අධිග් යහත්වා
භාසයතචතපයතචවියරොචතිචා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං
ඉති වුච්චති– 

‘‘යයො චයමත්තංභාවයති, අප්පමාණං පටිස්සයතො; 
තනූ [තනු(සී.)] සංයයොජනායහොන්ති, පස්සයතොඋපධික්ඛයං. 

‘‘එකම්පි යච පාණමදුට්ඨචිත්යතො, යමත්තායති කුසය ො යතන
යහොති; 
සබ්යබචපායණමනසානුකම්පං, පහූතමරියයොපකයරොතිපුඤ්ඤං. 

‘‘යය [යයො (සී.)] සත්තසණ්ඩං පථවිං විජිත්වා, රාජිසයයො 
[රාජීසයයො(සී.)] යජමානානුපරිය ා; 
අස්සයමධංපුරිසයමධං, සම්මාපාසංවාජයපයයංනිරග් ළං. 

‘‘යමත්තස්ස චිත්තස්ස සුභාවිතස්ස, ක ම්පි යත නානුභවන්ති 
යසොළසිං; 
චන්දප්පභා තාර ණාවසබ්යබ. 

‘‘යයොනහන්තිනඝායතති, නජිනාතිනජාපයය; 
යමත්තංයසොසබ්බභූයතසු, යවරංතස්සනයකනචී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

තතියයොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

චිත්තං යමත්තං [ඣායී (සී. සයා.), ඣායි (පී.ක.)] උයභො අත්යථ, 
පුඤ්ජංයවපුල් පබ්බතං; 
සම්පජානමුසාවායදො, දානඤ්චයමත්තභාවනා [යමත්තභාවඤ්ච (සී.
සයා.පී.), යමත්තවාචඤ්ච(ක.)]. 

සත්තිමානිච [සත්තිමානිධ(සී.ක.)] සුත්තානි, පුරිමානිචවීසති; 
එකධම්යමසුසුත්තන්තා, සත්තවීසතිසඞ් හාති. 

එකකනිපායතොනිට්ඨියතො. 

2. දුකනිපායතො 

1. පඨමවග්ය ො 

1. දුක්ඛවිහාරසුත්තං 

28. (ද්යව ධම්යම අනුක්කටි) [( ) සයාමයපොත්ථයක නත්ථිද] 
වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨව ධම්යම
දුක්ඛංවිහරතිසවිඝාතංසඋපායාසං සපරිළාහං; කායස්ස යභදාපරංමරණා
දුග් ති පාටිකඞ්ඛා. කතයමහි ද්වීහි? ඉන්ද්රියයසු අගුත්තද්වාරතාය 
[අගුත්තද්වායරො (අට්ඨ.)] ච, යභොජයන අමත්තඤ්ඤුතාය [අමත්තඤ්ඤූ
(අට්ඨ.)] ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
දිට්යඨව ධම්යම දුක්ඛං විහරති සවිධාතං සඋපායාසං සපරිළාහං; කායස්ස
යභදා පරං මරණා දුග් ති පාටිකඞ්ඛා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘චක්ඛුයසොතඤ්චඝානඤ්ච, ජිව්හාකායයොතථාමයනො; 
එතානි යස්ස ද්වාරානි, අගුත්තානිධ [අගුත්තානි ච (සයා.)] 
භික්ඛුයනො. 

‘‘යභොජනම්හිඅමත්තඤ්ඤූ, ඉන්ද්රියයසුඅසංවුයතො; 
කායදුක්ඛංයචයතොදුක්ඛං, දුක්ඛංයසොඅධි ච්ඡති. 

‘‘ඩය්හමායනනකායයන, ඩය්හමායනනයචතසා; 
දිවාවායදිවාරත්තිං, දුක්ඛංවිහරතිතාදියසො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. සුඛවිහාරසුත්තං 

29. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහිසමන්නා යතොභික්ඛුදිට්යඨව ධම්යමසුඛං
විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං; කායස්සයභදා පරං මරණාසු ති 
පාටිකඞ්ඛා. කතයමහි ද්වීහි? ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාය ච, යභොජයන
මත්තඤ්ඤුතාය ච. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො
භික්ඛු දිට්යඨව ධම්යම සුඛං විහරති අවිඝාතං අනුපායාසං අපරිළාහං; 
කායස්සයභදාපරංමරණාසු තිපාටිකඞ්ඛා’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘චක්ඛුයසොතඤ්චඝානඤ්ච, ජිව්හාකායයොතථා [අයථො (සී.සයා.
ක.)] මයනො; 
එතානියස්සද්වාරානි, සුගුත්තානිධභික්ඛුයනො. 

‘‘යභොජනම්හිචමත්තඤ්ඤූ, ඉන්ද්රියයසුචසංවුයතො; 
කායසුඛංයචයතොසුඛං, සුඛංයසොඅධි ච්ඡති. 

‘‘අඩය්හමායනනකායයන, අඩය්හමායනනයචතසා; 
දිවාවායදිවාරත්තිං, සුඛංවිහරතිතාදියසො’’ති. 
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අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. තපනීයසුත්තං 

30. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, ධම්මා තපනීයා. කතයම ද්යව? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො අකතක යායණො යහොති, අකතකුසය ො, අකතභීරුත්තායණො, 
කතපායපො, කතලුද්යදො, කතකිබ්බියසො. යසො ‘අකතං යම ක යාණ’න්තිපි 
තප්පති, ‘කතං යම පාප’න්තිපිතප්පති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, ද්යව ධම්මා
තපනීයා’’ති. එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායදුච්චරිතංකත්වා, වචීදුච්චරිතානිච; 
මයනොදුච්චරිතං කත්වා, යඤ්චඤ්ඤං යදොසසඤ්හිතං. 

‘‘අකත්වා කුස ංකම්මං, කත්වානාකුස ං බහුං; 
කායස්ස යභදා දුප්පඤ්යඤො, නිරයං යසොපපජ්ජතී’’ති [නිරයං යසො
උපපජ්ජතීති(සී.සයා.කං.පී.)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. අතපනීයසුත්තං 

31. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, ධම්මා අතපනීයා.කතයම ද්යව? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො කතක යායණො යහොති, කතකුසය ො, කතභීරුත්තායණො, 
අකතපායපො, අකතලුද්යදො, අකතකිබ්බියසො.යසො‘කතංයමක යාණ’න්තිපි
නතප්පති, ‘අකතංයමපාප’න්තිපින තප්පති.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, ද්යව 
ධම්මාඅතපනීයා’’ති. එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායදුච්චරිතංහිත්වා, වචීදුච්චරිතානිච; 
මයනොදුච්චරිතංහිත්වා, යඤ්චඤ්ඤංයදොසසඤ්හිතං. 

‘‘අකත්වාකුස ංකම්මං, කත්වානකුස ංබහුං; 
කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග් ංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමසී සුත්තං 

32. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් ය ො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංනිරයය.කතයමහිද්වීහි? පාපයකනචසීය න, පාපිකාය
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චදිට්ඨියා. ඉයමහියඛො, භික්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහිසමන්නා යතොපුග් ය ො
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවං නිරයය’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං 
ඉතිවුච්චති– 

‘‘පාපයකන චසීය න, පාපිකායචදිට්ඨියා; 
එයතහිද්වීහිධම්යමහි, යයොසමන්නා යතොනයරො; 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියසී සුත්තං 

33. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො පුග් ය ො යථාභතං 
නික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය .කතයමහිද්වීහි? භද්දයකනචසීය න, භද්දිකාය
චදිට්ඨියා.ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ද්වීහිධම්යමහි සමන්නා යතොපුග් ය ො
යථාභතංනික්ඛිත්යතොඑවංසග්ය ’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතං
ඉතිවුච්චති– 

‘‘භද්දයකනචසීය න, භද්දිකායචදිට්ඨියා; 
එයතහිද්වීහිධම්යමහි, යයොසමන්නා යතොනයරො; 
කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග් ංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. ආතාපීසුත්තං 

34. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘අනාතාපී, භික්ඛයව, භික්ඛු අයනොත්තාපී [අයනොත්තප්පී (බහූසු)
අට්ඨකථා පස්සිතබ්බා] අභබ්යබො සම්යබොධාය, අභබ්යබො නිබ්බානාය, 
අභබ්යබො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මාය. ආතාපී ච යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඔත්තාපී [ඔත්තප්පී(බහූසු)] භබ්යබොසම්යබොධාය, භබ්යබො
නිබ්බානාය, භබ්යබො අනුත්තරස්ස යයො ක්යඛමස්ස අධි මායා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති – 

‘‘අනාතාපී අයනොත්තාපී, කුසීයතොහීනවීරියයො; 
යයොථීදනමිද්ධබහුය ො, අහිරීයකොඅනාදයරො; 
අභබ්යබොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨංසම්යබොධිමුත්තමං. 

‘‘යයො චසතිමානිපයකොඣායී, ආතාපීඔත්තාපීච අප්පමත්යතො; 
සංයයොජනං ජාතිජරාය යඡත්වා, ඉයධව සම්යබොධිමනුත්තරං 
ඵුයස’’ති. 
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අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. පඨමනකුහනසුත්තං 

35. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘නයිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති ජනකුහනත්ථං, න 
ජන පනත්ථං, න  ාභසක්කාරසිය ොකානිසංසත්ථං, න ‘ඉති මං ජයනො
ජානාතූ’ති. අථ යඛො ඉදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති සංවරත්ථඤ්යචව 
පහානත්ථඤ්චා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සංවරත්ථංපහානත්ථං, බ්රහ්මචරියංඅනීතිහං; 
අයදසයියසොභ වා, නිබ්බායනො ධ ාමිනං. 

‘‘එසමග්ය ොමහත්යතහි [මහන්යතහි(සී.ක.), මහත්යථහි(සයා.)], 
අනුයායතො මයහසිභි [මයහසියනො(සී.ක.)]; 
යයයයතංපටිපජ්ජන්ති, යථාබුද්යධනයදසිතං; 
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති, සත්ථුසාසනකාරියනො’’ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. දුතියනකුහනසුත්තං 

36. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘නයිදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සති ජනකුහනත්ථං, න 
ජන පනත්ථං, න  ාභසක්කාරසිය ොකානිසංසත්ථං, න ‘ඉති මං ජයනො
ජානාතූ’ති.අථයඛොඉදං, භික්ඛයව, බ්රහ්මචරියං වුස්සතිඅභිඤ්ඤත්ථඤ්යචව 
පරිඤ්ඤත්ථඤ්චා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අභිඤ්ඤත්ථංපරිඤ්ඤත්ථං, බ්රහ්මචරියංඅනීතිහං; 
අයදසයියසොභ වා, නිබ්බායනො ධ ාමිනං. 

‘‘එසමග්ය ොමහත්යතහි, අනුයායතොමයහසිභි; 
යයයයතංපටිපජ්ජන්ති, යථාබුද්යධනයදසිතං; 
දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සන්ති, සත්ථුසාසනකාරියනො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. යසොමනස්සසුත්තං 

37. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු දිට්යඨව ධම්යම
සුඛයසොමනස්සබහුය ො විහරති, යයොනි චස්ස [යයොනියසො (සී. සයා. පී.), 
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යයොනිස්ස (ක.)] ආරද්ධා යහොති ආසවානං ඛයාය. කතයමහි ද්වීහි? 
සංයවජනීයයසු ඨායනසු සංයවජයනන, සංවිග් ස්ස ච යයොනියසො
පධායනන. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, ද්වීහි ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු
දිට්යඨවධම්යමසුඛයසොමනස්සබහුය ොවිහරති, යයොනිචස්සආරද්ධායහොති
ආසවානං ඛයායා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සංයවජනීයට්ඨායනසු [සංයවජනීයයසු ඨායනසු (සයා. පී.)], 
සංවිජ්යජයථවපණ්ඩියතො; 
ආතාපී නිපයකොභික්ඛු, පඤ්ඤාය සමයවක්ඛිය. 

‘‘එවංවිහාරීආතාපී, සන්තවුත්තිඅනුද්ධයතො; 
යචයතොසමථමනුයත්යතො, ඛයංදුක්ඛස්සපාපුයණ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

පඨයමොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

ද්යවචභික්ඛූතපනීයා, තපනීයාපරත්යථහි; 
ආතාපී [ද්යව පාදා (ක.), ද්යව ආතාපී (සී.)] නකුහනා ද්යව [න
කුහනාච(සබ්බත්ථ)], යසොමනස්යසනයතදසාති. 

2. දුතිෙවග්ය ො 

1. විතක්කසුත්තං 

38. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තථා තං, භික්ඛයව, අරහන්තංසම්මාසම්බුද්ධංද්යවවිතක්කා බහු ං
සමුදාචරන්ති–යඛයමොචවිතක්යකො, පවියවයකොච [වියවයකොච (සයා.)]. 
අබයාපජ්ඣාරායමො [අබයාපජ්ජාරායමො (ක.), අබයාබජ්ඣාරායමො (?)], 
භික්ඛයව, තථා යතො අබයාපජ්ඣරයතො. තයමනං, භික්ඛයව, තථා තං
අබයාපජ්ඣාරාමං අබයාපජ්ඣරතං එයසව විතක්යකො බහු ං සමුදාචරති –
‘ඉමායාහං ඉරියායනකිඤ්චිබයාබායධමිතසංවාථාවරංවා’ති. 

‘‘පවියවකාරායමො, භික්ඛයව, තථා යතො පවියවකරයතො. තයමනං, 
භික්ඛයව, තථා තං පවියවකාරාමං පවියවකරතං එයසව විතක්යකොබහු ං
සමුදාචරති– ‘යංඅකුස ංතංපහීන’න්ති. 

‘‘තස්මාතිහ, භික්ඛයව, තුම්යහපි අබයාපජ්ඣාරාමා විහරථ 
අබයාපජ්ඣරතා. යතසං යවො, භික්ඛයව, තුම්හාකං අබයාපජ්ඣාරාමානං
විහරතං අබයාපජ්ඣරතානං එයසව විතක්යකො බහු ං සමුදාචරිස්සති –
‘ඉමායමයංඉරියායනකිඤ්චිබයාබායධමතසංවාථාවරංවා’ති. 
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‘‘පවියවකාරාමා, භික්ඛයව, විහරථපවියවකරතා.යතසංයවො, භික්ඛයව, 
තුම්හාකං පවියවකාරාමානං විහරතං පවියවකරතානං එයසව විතක්යකො
බහු ං සමුදාචරිස්සති – ‘කිං අකුස ං, කිං අප්පහීනං, කිං පජහාමා’’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘තථා තංබුද්ධමසය්හසාහිනං, දුයවවිතක්කාසමුදාචරන්තිනං; 
යඛයමො විතක්යකො පඨයමො උදීරියතො, තයතො වියවයකො දුතියයො
පකාසියතො. 

‘‘තයමොනුදං පාර තංමයහසිං, තංපත්තිපත්තං වසිමංඅනාසවං; 
විසන්තරං [යවසන්තරං (සී. ක.), විස්සන්තරං (පී.)] තණ්හක්ඛයය
විමුත්තං, තංයවමුනිංඅන්තිමයදහධාරිං; 
මාරඤ්ජහං [මාරජහං (සයා.), මානජහං (සී.ක.), මානං ජහං (පී.)] 
බූ්රමිජරායපාරගුං. 

‘‘යසය යථාපබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපිපස්යසජනතං සමන්තයතො; 
තථූපමංධම්මමයංසුයමයධො, පාසාදමාරුය්හ සමන්තචක්ඛු; 
යසොකාවතිණ්ණං ජනතමයපතයසොයකො, අයවක්ඛති
ජාතිජරාභිභූත’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. යදසනාසුත්තං 

39. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තථා තස්ස, භික්ඛයව, අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ද්යව 
ධම්මයදසනා පරියායයන භවන්ති. කතමා ද්යව? ‘පාපං පාපකයතො
පස්සථා’ති – අයං පඨමා ධම්මයදසනා; ‘පාපං පාපකයතො දිස්වා තත්ථ
නිබ්බින්දථ විරජ්ජථ විමුච්චථා’ති – අයං දුතියා ධම්මයදසනා. තථා තස්ස, 
භික්ඛයව, අරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්සඉමාද්යව ධම්මයදසනාපරියායයන
භවන්තී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘තථා තස්සබුද්ධස්ස, සබ්බභූතානුකම්පියනො; 
පරියායවචනංපස්ස, ද්යවචධම්මාපකාසිතා. 

‘‘පාපකං පස්සථයචතං [යචකං (සී.පී.), යඡකා(සයා.)], තත්ථචාපි
විරජ්ජථ; 
තයතොවිරත්තචිත්තායස, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 
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3. විජ්ජාසුත්තං 

40. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘අවිජ්ජා, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා අකුස ානං ධම්මානං සමාපත්තියා
අන්වයදව අහිරිකං අයනොත්තප්පං; විජ්ජා ච යඛො, භික්ඛයව, පුබ්බඞ් මා
කුස ානංධම්මානං සමාපත්තියාඅන්වයදව හියරොත්තප්ප’’න්ති.එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යාකාචිමාදුග් තියයො, අස්මිංය ොයකපරම්හිච; 
අවිජ්ජාමූලිකාසබ්බා, ඉච්ඡාය ොභසමුස්සයා. 

‘‘යයතොචයහොතිපාපිච්යඡො, අහිරීයකොඅනාදයරො; 
තයතොපාපංපසවති, අපායංයතන ච්ඡති. 

‘‘තස්මාඡන්දඤ්චය ොභඤ්ච, අවිජ්ජඤ්චවිරාජයං; 
විජ්ජංඋප්පාදයංභික්ඛු, සබ්බාදුග් තියයොජයහ’’ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.තතියං. 

4. පඤ්ඤාපරිහීනසුත්තං 

41. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘යත, භික්ඛයව, සත්තාසුපරිහීනායයඅරියායපඤ්ඤායපරිහීනා.යත 
දිට්යඨවධම්යමදුක්ඛංවිහරන්තිසවිඝාතංසඋපායාසංසපරිළාහං; කායස්ස
යභදා පරං මරණා දුග් ති පාටිකඞ්ඛා. යත [යත ච යඛො (?)], භික්ඛයව, 
සත්තාඅපරිහීනායයඅරියායපඤ්ඤායඅපරිහීනා.යතදිට්යඨවධම්යමසුඛං
විහරන්ති අවිඝාතංඅනුපායාසංඅපරිළාහං; කායස්සයභදාපරංමරණාසු ති
පාටිකඞ්ඛා’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පඤ්ඤායපරිහායනන, පස්සය ොකංසයදවකං; 
නිවිට්ඨංනාමරූපස්මිං, ඉදංසච්චන්තිමඤ්ඤති. 

‘‘පඤ්ඤාහියසට්ඨාය ොකස්මිං, යායංනිබ්යබධ ාමිනී; 
යාය සම්මාපජානාති, ජාතිභවපරික්ඛයං. 

‘‘යතසං යදවාමනුස්සාච, සම්බුද්ධානං සතීමතං; 
පිහයන්ති හාසපඤ්ඤානං [හාසුපඤ්ඤානං (සී. අට්ඨ.)], 
සරීරන්තිමධාරින’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 
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5. සුක්කධම්මසුත්තං 

42. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, සුක්කාධම්මාය ොකංපාය න්ති.කතයම ද්යව? 
හිරී [හිරි (සී. සයා. කං. පී.)] ච, ඔත්තප්පඤ්ච. ඉයම යච, භික්ඛයව, ද්යව
සුක්කා ධම්මා ය ොකං න පාය යයං, නයිධ පඤ්ඤායයථ මාතාති වා
මාතුච්ඡාතිවාමාතු ානීතිවාආචරියභරියාතිවා රූනංදාරාති වා.සම්යභදං
ය ොයකො අ මිස්ස යථා අයජළකා කුක්කුටසූකරා යසොණසිඞ් ා ා 
[යසොණසි ා ා (සී. සයා. කං. පී.)]. යස්මා ච යඛො, භික්ඛයව, ඉයම ද්යව
සුක්කාධම්මාය ොකංපාය න්තිතස්මාපඤ්ඤායතිමාතාතිවාමාතුච්ඡාති
වා මාතු ානීතිවාආචරියභරියාතිවා රූනංදාරාතිවා’’ති.එතමත්ථංභ වා
අයවොච.තත්යථතං ඉතිවුච්චති– 

‘‘යයසං යචහිරිඔත්තප්පං, සබ්බදාචන විජ්ජති; 
යවොක්කන්තාසුක්කමූ ායත, ජාතිමරණ ාමියනො. 

‘‘යයසඤ්චහිරිඔත්තප්පං, සදාසම්මාඋපට්ඨිතා; 
විරූළ්හබ්රහ්මචරියා යත, සන්යතො ඛීණපුනබ්භවා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. අජාතසුත්තං 

43. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘අත්ථිද, භික්ඛයව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛතං. යනො යචතං, 
භික්ඛයව, අභවිස්සඅජාතංඅභූතංඅකතංඅසඞ්ඛතං, නයිධජාතස්ස භූතස්ස
කතස්සසඞ්ඛතස්සනිස්සරණංපඤ්ඤායයථ.යස්මාචයඛො, භික්ඛයව, අත්ථිද 
අජාතංඅභූතංඅකතංඅසඞ්ඛතං, තස්මාජාතස්සභූතස්ස කතස්ස සඞ්ඛතස්ස
නිස්සරණංපඤ්ඤායතී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති 
– 

‘‘ජාතංභූතංසමුප්පන්නං, කතංසඞ්ඛතමද්ධුවං; 
ජරාමරණසඞ්ඝාටං, යරො නීළං [යරො නිඩ්ඪං (සී.)] පභඞ්ගුරං 
[පභඞ්ගුනං(ක.සී.ක.), පභඞ්ගුණං (සයා.)]. 

‘‘ආහාරයනත්තිප්පභවං, නා ංතදභිනන්දිතුං; 
තස්සනිස්සරණංසන්තං, අතක්කාවචරංධුවං. 

‘‘අජාතංඅසමුප්පන්නං, අයසොකංවිරජංපදං; 
නියරොයධො දුක්ඛධම්මානං, සඞ්ඛාරූපසයමො සුයඛො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 
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7. නිබ්බානධාතුසුත්තං 

44. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්යවමා, භික්ඛයව, නිබ්බානධාතුයයො.කතයමද්යව? සඋපාදියසසාච 
නිබ්බානධාතු, අනුපාදියසසාචනිබ්බානධාතු. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, සඋපාදියසසා නිබ්බානධාතු? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අරහං යහොති ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො 
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො.
තස්ස තිට්ඨන්යතව පඤ්චින්ද්රියානි යයසං අවිඝාතත්තා [අවි තත්තා (සී. 
අට්ඨ.)] මනාපාමනාපං පච්චනුයභොති, සුඛදුක්ඛං පටිසංයවයදති. තස්සයයො
රා ක්ඛයයො, යදොසක්ඛයයො, යමොහක්ඛයයො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සඋපාදියසසානිබ්බානධාතු. 

‘‘කතමා ච, භික්ඛයව, අනුපාදියසසා නිබ්බානධාතු? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අරහං යහොති ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො.
තස්සඉයධව, භික්ඛයව, සබ්බයවදයිතානි අනභිනන්දිතානිසීතිභවිස්සන්ති 
[සීතීභවිස්සන්ති (?)]. අයං වුච්චති, භික්ඛයව, අනුපාදියසසා නිබ්බානධාතු.
ඉමායඛො, භික්ඛයව, ද්යව නිබ්බානධාතුයයො’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘දුයව ඉමා චක්ඛුමතා පකාසිතා, නිබ්බානධාතූ අනිස්සියතන
තාදිනා; 
එකාහිධාතුඉධදිට්ඨධම්මිකා, සඋපාදියසසාභවයනත්තිසඞ්ඛයා; 
අනුපාදියසසා පන සම්පරායිකා, යම්හි නිරුජ්ඣන්ති භවානි
සබ්බයසො. 

‘‘යය එතදඤ්ඤාය පදං අසඞ්ඛතං, විමුත්තචිත්තා 
භවයනත්තිසඞ්ඛයා; 
යත ධම්මසාරාධි මා ඛයය රතා, පහංසු යත සබ්බභවානි 
තාදියනො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. පටිසල් ානසුත්තං 

45. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘පටිසල් ානාරාමා [පටිසල් ානාරාමා (ක.)], භික්ඛයව, විහරථ
පටිසල් ානරතා, අජ්ඣත්තං යචයතොසමථමනුයත්තා, අනිරාකතජ්ඣානා, 
විපස්සනාය සමන්නා තා, බූ්රයහතා සුඤ්ඤා ාරානං. පටිසල් ානාරාමානං, 
භික්ඛයව, විහරතං පටිසල් ානරතානං අජ්ඣත්තං
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යචයතොසමථමනුයත්තානං අනිරාකතමජ්ඣානානං විපස්සනාය 
සමන්නා තානං බ්රූයහතානං සුඤ්ඤා ාරානං ද්වින්නං ඵ ානං අඤ්ඤතරං
ඵ ං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස
අනා ාමිතා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යයසන්තචිත්තානිපකා, සතිමන්යතොච [සතිමන්යතොව(සී.ක.)] 
ඣායියනො; 
සම්මා ධම්මංවිපස්සන්ති, කායමසු අනයපක්ඛියනො. 

‘‘අප්පමාදරතාසන්තා, පමායදභයදස්සියනො; 
අභබ්බාපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. සික්ඛානිසංසසුත්තං 

46. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘සික්ඛානිසංසා, භික්ඛයව, විහරථ පඤ්ඤුත්තරා විමුත්තිසාරා
සතාධිපයතයයා. සික්ඛානිසංසානං, භික්ඛයව, විහරතං පඤ්ඤුත්තරානං
විමුත්තිසාරානං සතාධිපයතයයානං ද්වින්නං ඵ ානං අඤ්ඤතරං ඵ ං 
පාටිකඞ්ඛං–දිට්යඨවධම්යමඅඤ්ඤා, සතිවාඋපාදියසයසඅනා ාමිතා’’ති.
එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පරිපුණ්ණසික්ඛං [පරිපුණ්ණයසඛං (සී.), පරිපුණ්ණයසක්ඛං
(සයා.)] අපහානධම්මං, පඤ්ඤුත්තරං ජාතිඛයන්තදස්සිං; 
තංයවමුනිංඅන්තිමයදහධාරිං, මාරඤ්ජහංබ්රූමිජරාය පාරගුං. 

‘‘තස්මා සදා ඣානරතා සමාහිතා, ආතාපියනො 
ජාතිඛයන්තදස්සියනො; 
මාරංසයසනංඅභිභුයයභික්ඛයවො, භවථජාතිමරණස්සපාර ා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. ජා රියසුත්තං 

47. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ජා යරො චස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය සයතො සම්පජායනො 
සමාහියතො පමුදියතො විප්පසන්යනො ච තත්ථ කා විපස්සී ච කුසය සු
ධම්යමසු. ජා රස්ස, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො විහරයතො සතස්ස සම්පජානස්ස
සමාහිතස්ස පමුදිතස්ස විප්පසන්නස්ස තත්ථ කා විපස්සියනො කුසය සු
ධම්යමසු ද්වින්නං ඵ ානං අඤ්ඤතරං ඵ ං පාටිකඞ්ඛං – දිට්යඨව ධම්යම
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අඤ්ඤා, සති වා උපාදියසයස අනා ාමිතා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘ජා රන්තාසුණායථතං, යයසුත්තායතපබුජ්ඣථ; 
සුත්තාජා රිතංයසයයයො, නත්ථිදජා රයතොභයං. 

‘‘යයො ජා යරො ච සතිමා සම්පජායනො, සමාහියතො මුදියතො 
විප්පසන්යනොච; 
කාය න යසොසම්මාධම්මංපරිවීමංසමායනො, එයකොදිභූයතොවිහයන
තමංයසො. 

‘‘තස්මාහයවජා රියංභයජථ, ආතාපීභික්ඛුනිපයකොඣාන ාභී; 
සංයයොජනං ජාතිජරාය යඡත්වා, ඉයධව සම්යබොධිමනුත්තරං 
ඵුයස’’ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.දසමං. 

11. ආපායිකසුත්තං 

48. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, ආපායිකායනරයිකාඉදමප්පහාය.කතයමද්යව? 
යයො ච අබ්රහ්මචාරී බ්රහ්මචාරිපටිඤ්යඤො, යයො ච පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං 
බ්රහ්මචරියංචරන්තංඅමූ යකනඅබ්රහ්මචරියයනඅනුද්ධංයසති.ඉයමයඛො, 
භික්ඛයව, ද්යව ආපායිකා යනරයිකා ඉදමප්පහායා’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති – 

‘‘අභූතවාදී නිරයංඋයපති, යයොවාපිකත්වාන කයරොමිචාහ; 
උයභොපි යතයපච්චසමාභවන්ති, නිහීනකම්මා මනුජාපරත්ථ. 

‘‘කාසාවකණ්ඨාබහයවො, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 
පාපාපායපහිකම්යමහි, නිරයංයතඋපපජ්ජයර. 

‘‘යසයයයොඅයයොගුයළොභුත්යතො, තත්යතොඅග්ගිසිඛූපයමො; 
යඤ්යච භුඤ්යජයයදුස්සීය ො, රට්ඨපිණ්ඩමසඤ්ඤයතො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.එකාදසමං. 

12. දිට්ඨි තසුත්තං 

49. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්වීහි, භික්ඛයව, දිට්ඨි යතහි පරියට්ඨිතා යදවමනුස්සා ඔලීයන්ති
එයක, අතිධාවන්තිඑයක; චක්ඛුමන්යතොචපස්සන්ති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, ඔලීයන්ති එයක? භවාරාමා, භික්ඛයව, 
යදවමනුස්සා භවරතා භවසම්මුදිතා යතසං භවනියරොධාය ධම්යම
යදසියමායන චිත්තංන පක්ඛන්දතින පසීදතින සන්තිට්ඨතිනාධිමුච්චති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, ඔලීයන්ති එයක. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, අතිධාවන්ති එයක? භයවයනව යඛො පයනයක
අට්ටීයමානා හරායමානා ජිගුච්ඡමානා විභවං අභිනන්දන්ති – යයතො කිර, 
යභො, අයංඅත්තා [සත්යතො(සී. ක.)] කායස්සයභදාපරංමරණාඋච්ඡිජ්ජති
විනස්සතිනයහොතිපරංමරණා; එතං සන්තංඑතංපණීතංඑතංයාථාවන්ති.
එවංයඛො, භික්ඛයව, අතිධාවන්තිඑයක. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, චක්ඛුමන්යතොපස්සන්ති? ඉධභික්ඛුභූතං භූතයතො
පස්සති; භූතං භූතයතො දිස්වා භූතස්ස නිබ්බිදාය විරා ාය නියරොධාය
පටිපන්යනො යහොති. එවං යඛො, භික්ඛයව, චක්ඛුමන්යතො පස්සන්තී’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යය [යයො(සයා. ක.)] භූතංභූතයතොදිස්වා, භූතස්සචඅතික්කමං; 
යථාභූයතවිමුච්චන්ති, භවතණ්හාපරික්ඛයා. 

‘‘සයව [සයච(ක.සී.සයා.පී.)] භූතපරිඤ්යඤො, යසොවීතතණ්යහො
භවාභයව; 
භූතස්ස විභවාභික්ඛු, නා ච්ඡති පුනබ්භව’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ද්වාදසමං. 

දුතියයොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවඉන්ද්රියාද්යවතපනීයා, සීය නඅපයරදුයව; 
අයනොත්තාපීකුහනාද්යවච, සංයවජනීයයන යත දස. 

විතක්කායදසනාවිජ්ජා, පඤ්ඤාධම්යමනපඤ්චමං; 
අජාතංධාතුසල් ානං, සික්ඛාජා රියයනච; 
අපායදිට්ඨියායචව [යයව(සී.සයා.)], බාවීසතිපකාසිතාති. 

දුකනිපායතොනිට්ඨියතො. 

3. තිකනිපායතො 

1. පඨමවග්ය ො 

1. මූ සුත්තං 

50. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, අකුස මූ ානි. කතමානි තීණි? ය ොයභො 
අකුස මූ ං, යදොයසො අකුස මූ ං, යමොයහො අකුස මූ ං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, තීණි අකුස මූ ානී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති
වුච්චති– 

‘‘ය ොයභොයදොයසොචයමොයහොච, පුරිසංපාපයචතසං; 
හිංසන්තිඅත්තසම්භූතා, තචසාරංවසම්ඵ ’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. ධාතුසුත්තං 

51. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, ධාතුයයො. කතමා තිස්යසො? රූපධාතු, 
අරූපධාතු, නියරොධධාතු – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො ධාතුයයො’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘රූපධාතුං [රූපධාතු(සබ්බත්ථ)] පරිඤ්ඤාය, අරූයපසුඅසණ්ඨිතා; 
නියරොයධ යයවිමුච්චන්ති, යතජනා මච්චුහායියනො. 

‘‘කායයන අමතංධාතුං, ඵුසයිත්වා [ඵුස්සයිත්වා(සයා.), ඵස්සයිත්වා
(පී.)] නිරූපධිං; 
උපධිප්පටිනිස්සග් ං, සච්ඡිකත්වාඅනාසයවො; 
යදයසතිසම්මාසම්බුද්යධො, අයසොකංවිරජංපද’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. පඨමයවදනාසුත්තං 

52. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමාතිස්යසො? සුඛායවදනා, දුක්ඛා
යවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා– 

ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො යවදනා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. 
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සමාහියතොසම්පජායනො, සයතොබුද්ධස්සසාවයකො; 
යවදනාචපජානාති, යවදනානඤ්චසම්භවං. 

‘‘යත්ථයචතානිරුජ්ඣන්ති, මග් ඤ්චඛය ාමිනං; 
යවදනානංඛයාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 



ඛුද්දකනිකායය  ඉතිවුත්තකපාළි 

27 

පටුන 

4. දුතියයවදනාසුත්තං 

53. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, යවදනා.කතමා තිස්යසො? සුඛායවදනා, දුක්ඛා
යවදනා, අදුක්ඛමසුඛායවදනා.සුඛා, භික්ඛයව, යවදනා දුක්ඛයතොදට්ඨබ්බා; 
දුක්ඛා යවදනා සල් යතො දට්ඨබ්බා; අදුක්ඛමසුඛා යවදනා අනිච්චයතො
දට්ඨබ්බා. යයතො යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොසුඛායවදනා දුක්ඛයතො දිට්ඨා 
යහොති, දුක්ඛා යවදනා සල් යතො දිට්ඨා යහොති, අදුක්ඛමසුඛා යවදනා
අනිච්චයතො දිට්ඨා යහොති; අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘භික්ඛු අරියයො
සම්මද්දයසො අච්යඡච්ඡි [අච්යඡජ්ජි (සී. පී.), අච්ඡිජ්ජි (ක.)], තණ්හං, 
විවත්තයි [වාවත්තයි (සී. අට්ඨ.)] සංයයොජනං, සම්මා මානාභිසමයා
අන්තමකාසි දුක්ඛස්සා’’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති 
වුච්චති– 

‘‘යයො සුඛං දුක්ඛයතො අද්ද [දක්ඛි (සී. පී. ක.), අදක්ඛි (සයා.)], 
දුක්ඛමද්දක්ඛිසල් යතො; 
අදුක්ඛමසුඛංසන්තං, අදක්ඛිනංඅනිච්චයතො. 

‘‘සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, යයතොතත්ථවිමුච්චති; 
අභිඤ්ඤායවොසියතොසන්යතො, සයවයයො ාතිය ොමුනී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. පඨමඑසනාසුත්තං 

54. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සමාහියතොසම්පජායනො, සයතොබුද්ධස්සසාවයකො; 
එසනා චපජානාති, එසනානඤ්චසම්භවං. 

‘‘යත්ථයචතානිරුජ්ඣන්ති, මග් ඤ්චඛය ාමිනං; 
එසනානංඛයාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. දුතියඑසනාසුත්තං 

55. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, එසනා. කතමා තිස්යසො? කායමසනා, 
භයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො එසනා’’ති. 
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායමසනාභයවසනා, බ්රහ්මචරියයසනාසහ; 
ඉතිසච්චපරාමායසො, දිට්ඨිට්ඨානාසමුස්සයා. 

‘‘සබ්බරා විරත්තස්ස, තණ්හක්ඛයවිමුත්තියනො; 
එසනා පටිනිස්සට්ඨා, දිට්ඨිට්ඨානා සමූහතා; 
එසනානංඛයාභික්ඛු, නිරායසොඅකථංකථීද’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. පඨමආසවසුත්තං 

56. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ආසවා.කතයමතයයො? කාමාසයවො, භවාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයොආසවා’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘සමාහියතො සම්පජායනො, සයතොබුද්ධස්ස සාවයකො; 
ආසයවචපජානාති, ආසවානඤ්චසම්භවං. 

‘‘යත්ථ යචතානිරුජ්ඣන්ති, මග් ඤ්ච ඛය ාමිනං; 
ආසවානංඛයාභික්ඛු, නිච්ඡායතොපරිනිබ්බුයතො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. දුතියආසවසුත්තං 

57. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ආසවා.කතයමතයයො? කාමාසයවො, භවාසයවො, 
අවිජ්ජාසයවො – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයොආසවා’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යස්ස කාමාසයවොඛීයණො, අවිජ්ජා චවිරාජිතා; 
භවාසයවොපරික්ඛීයණො, විප්පමුත්යතොනිරූපධි; 
ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති [සවාහනන්ති
(බහූසු)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 
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9. තණ්හාසුත්තං 

58. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, තණ්හා. කතමා තිස්යසො? කාමතණ්හා, 
භවතණ්හා, විභවතණ්හා – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො තණ්හා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘තණ්හායයොය නසංයත්තා, රත්තචිත්තාභවාභයව; 
යතයයො යත්තාමාරස්ස, අයයො ක්යඛමියනොජනා; 
සත්තා ච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතීමරණ ාමියනො. 

‘‘යයචතණ්හංපහන්ත්වාන, වීතතණ්හා [නික්කණ්හාච(සී.ක.)] 
භවාභයව; 
යත යව [යත ච (සී. පී. ක.)] පාරඞ් තා [පාර තා (ක. සී. සයා.)] 
ය ොයක, යයපත්තා ආසවක්ඛය’’න්ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.නවමං. 

10. මාරයධයයසුත්තං 

59. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නා යතො භික්ඛු අතික්කම්ම
මාරයධයයං ආදිච්යචොව වියරොචති. කතයමහි තීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු
අයසයඛන සී ක්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන
සමාධික්ඛන්යධන සමන්නා යතො යහොති, අයසයඛන පඤ්ඤාක්ඛන්යධන
සමන්නා යතො යහොති – ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, තීහි ධම්යමහි
සමන්නා යතො භික්ඛු අතික්කම්ම මාරයධයයං ආදිච්යචොව වියරොචතී’’ති. 
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සී ං සමාධිපඤ්ඤාච, යස්සඑයත සුභාවිතා; 
අතික්කම්මමාරයධයයං, ආදිච්යචොවවියරොචතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

පඨයමොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

මූ ධාතුඅථයවදනාදුයව, එසනාචදුයවආසවාදුයව; 
තණ්හායතො ච අථ [තණ්හායතො අථ (සයා.)] මාරයධයයයතො, 
වග් මාහුපඨමන්තිමුත්තමන්ති. 
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2. දුතිෙවග්ය ො 

1. පුඤ්ඤකිරියවත්ථුසුත්තං 

60. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි. කතමානි තීණි? දානමයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, සී මයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, භාවනාමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනී’’ති.
එතමත්ථංභ වා අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පුඤ්ඤයමව යසොසික්යඛයය, ආයතග් ං සුඛුද්රයං; 
දානඤ්චසමචරියඤ්ච, යමත්තචිත්තඤ්චභාවයය. 

‘‘එයතධම්යමභාවයිත්වා, තයයොසුඛසමුද්දයය; 
අබයාපජ්ඣංසුඛංය ොකං, පණ්ඩියතොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. චක්ඛුසුත්තං 

61. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, චක්ඛූනි.කතමානිතීණි? මංසචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, 
පඤ්ඤාචක්ඛු–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, තීණිචක්ඛූනී’’ති.එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘මංසචක්ඛුදිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛුඅනුත්තරං; 
එතානිතීණිචක්ඛූනි, අක්ඛාසිපුරිසුත්තයමො. 

‘‘මංසචක්ඛුස්සඋප්පායදො, මග්ය ොදිබ්බස්සචක්ඛුයනො; 
යයතොඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාචක්ඛුඅනුත්තරං; 
යස්ස චක්ඛුස්සපටි ාභා, සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. ඉන්ද්රියසුත්තං 

62. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි තීණි? 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං – ඉමානි 
යඛො, භික්ඛයව, තීණි ඉන්ද්රියානී’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං
ඉතිවුච්චති – 

‘‘යසඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජමග් ානුසාරියනො; 
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ඛයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා. 

‘‘තයතො අඤ්ඤාවිමුත්තස්ස, ඤාණංයවයහොති තාදියනො; 
අකුප්පායමවිමුත්තීති, භවසංයයොජනක්ඛයා. 

‘‘ස යව [සයච(සී. සයා.)] ඉන්ද්රියසම්පන්යනො, සන්යතොසන්තිපයද
රයතො; 
ධායරතිඅන්තිමංයදහං, යජත්වාමාරංසවාහිනි’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. අද්ධාසුත්තං 

63. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අද්ධා. කතයම තයයො? අතීයතො අද්ධා, 
අනා යතො අද්ධා, පච්චුප්පන්යනො අද්ධා – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
අද්ධා’’ති.එතමත්ථංභ වා අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අක්යඛයයසඤ්ඤියනොසත්තා, අක්යඛයයස්මිංපතිට්ඨිතා; 
අක්යඛයයං අපරිඤ්ඤාය, යයො මායන්ති මච්චුයනො. 

‘‘අක්යඛයයඤ්ච පරිඤ්ඤාය, අක්ඛාතාරංන මඤ්ඤති; 
ඵුට්යඨොවියමොක්යඛොමනසා, සන්තිපදමනුත්තරං. 

‘‘ස යව [සයච (ක.)] අක්යඛයයසම්පන්යනො, සන්යතො සන්තිපයද
රයතො; 
සඞ්ඛායයසවීධම්මට්යඨො, සඞ්ඛයංයනොයපතියවද ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. දුච්චරිතසුත්තං 

64. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, දුච්චරිතානි. කතමානි තීණි? කායදුච්චරිතං, 
වචීදුච්චරිතං, මයනොදුච්චරිතං–ඉමානියඛො, භික්ඛයව, තීණි දුච්චරිතානී’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායදුච්චරිතං කත්වා, වචීදුච්චරිතානි ච; 
මයනොදුච්චරිතංකත්වා, යඤ්චඤ්ඤංයදොසසංහිතං. 

‘‘අකත්වා කුස ංකම්මං, කත්වානාකුස ංබහුං; 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජතී’’ති. 
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අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. සුචරිතසුත්තං 

65. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, සුචරිතානි. කතමානි තීණි? කායසුචරිතං, 
වචීසුචරිතං, මයනොසුචරිතං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි සුචරිතානී’’ති.
එතමත්ථංභ වා අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායදුච්චරිතංහිත්වා, වචීදුච්චරිතානිච; 
මයනොදුච්චරිතංහිත්වා, යඤ්චඤ්ඤංයදොසසංහිතං. 

‘‘අකත්වාකුස ං කම්මං, කත්වානකුස ං බහුං; 
කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග් ංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. යසොයචයයසුත්තං 

66. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, යසොයචයයානි.කතමානිතීණි? කායයසොයචයයං, 
වචීයසොයචයයං, මයනොයසොයචයයං – ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි
යසොයචයයානී’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායසුචිං වචීසුචිං [වාචාසුචිං(ක.)], යචයතොසුචිමනාසවං; 
සුචිං යසොයචයයසම්පන්නං, ආහු සබ්බප්පහායින’’න්ති [ආහු
නින්හාතපාපකන්ති(අ.නි.3.122) යත්තතරං]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. යමොයනයයසුත්තං 

67. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, යමොයනයයානි. කතමානි තීණි? 
කායයමොයනයයං, වචීයමොයනයයං, මයනොයමොයනයයං – ඉමානි යඛො, 
භික්ඛයව, තීණියමොයනයයානී’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති
වුච්චති– 

‘‘කායමුනිංවචීමුනිං, මයනොමුනිමනාසවං; 
මුනිං යමොයනයයසම්පන්නං, ආහු නින්හාතපාපක’’න්ති [ආහු
සබ්බප්පහායිනන්ති(අ.නි.3.123)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 
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9. පඨමරා සුත්තං 

68. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, රාය ො අප්පහීයනො, යදොයසො අප්පහීයනො, 
යමොයහො අප්පහීයනො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘බද්යධො [බන්යදො (බහූසු)] 
මාරස්සපටිමුක්කස්සමාරපායසො යථාකාමකරණීයයො [යථාකාමකරණීයයො
ච(සී.ස්යා.පී.ක.)] පාපිමයතො’.යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, රාය ොපහීයනො, 
යදොයසො පහීයනො, යමොයහො පහීයනො – අයං වුච්චති, භික්ඛයව, ‘අබද්යධො
මාරස්ස ඔමුක්කස්ස මාරපායසො න යථා කාමකරණීයයො [න 
යථාකාමකරණීයයො ච (සයා.)] පාපිමයතො’’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යස්ස රාය ොචයදොයසොච, අවිජ්ජාච විරාජිතා; 
තංභාවිතත්තඤ්ඤතරං, බ්රහ්මභූතංතථා තං; 
බුද්ධංයවරභයාතීතං, ආහුසබ්බප්පහායින’’න්ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.නවමං. 

10. දුතියරා සුත්තං 

69. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා භික්ඛුනියා වා රාය ො 
අප්පහීයනො, යදොයසො අප්පහීයනො, යමොයහො අප්පහීයනො – අයං වුච්චති, 
භික්ඛයව, න ‘අතරි [අතිණ්යණො (ක. සී. ක.)] සමුද්දං සඌමිං සවීචිං
සාවට්ටං ස හං සරක්ඛසං’. යස්ස කස්සචි, භික්ඛයව, භික්ඛුස්ස වා 
භික්ඛුනියාවා රාය ොපහීයනො, යදොයසොපහීයනො, යමොයහොපහීයනො –අයං
වුච්චති, භික්ඛයව, ‘අතරිසමුද්දංසඌමිංසවීචිංසාවට්ටංස හංසරක්ඛසං, 
තිණ්යණො පාරඞ් යතො [පාර යතො (සී. අට්ඨ. සයා.)] ථය  තිට්ඨති
බ්රාහ්මයණො’’’ති. එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යස්සරාය ොචයදොයසොච, අවිජ්ජාචවිරාජිතා; 
යසොමංසමුද්දංස හංසරක්ඛසං, සඌමිභයංදුත්තරංඅච්චතාරි. 

‘‘සඞ් ාතිය ො මච්චුජයහොනිරූපධි, පහාසි දුක්ඛංඅපුනබ්භවාය; 
අත්ථඞ් යතොයසොනපමාණයමති, අයමොහයිමච්චුරාජන්ති බූ්රමී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

දුතියයොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 
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පුඤ්ඤංචක්ඛුඅථඉන්ද්රියානි [අත්ථිදන්ද්රියා(සයා.)], අද්ධාචචරිතං
දුයවයසොචි [සුචි(සයා.)]; 
මුයනො [මුයන (සයා.)] අථ රා දුයව, පුන වග් මාහු
දුතියමුත්තමන්ති. 

3. තතිෙවග්ය ො 

1. මිච්ඡාදිට්ඨිකසුත්තං 

70. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා 
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකා මිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා.යතකායස්සයභදාපරං
මරණාඅපායං දුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා. 

‘‘තං යඛොපනාහං, භික්ඛයව, නාඤ්ඤස්ස සමණස්සවාබ්රාහ්මණස්සවා
සුත්වාවදාමි. දිට්ඨාමයා, භික්ඛයව, සත්තා කායදුච්චරියතනසමන්නා තා
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා.යතකායස්සයභදාපරං 
මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.අපිච, භික්ඛයව, යයදව
සාමංඤාතං සාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතංතයදවාහංවදාමි. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා 
වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා.යත කායස්සයභදාපරං
මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා’’ති. එතමත්ථං භ වා 
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘මිච්ඡාමනංපණිධාය, මිච්ඡාවාචඤ්චභාසිය [මිචාවාචංඅභාසිය
(සබ්බත්ථ)]; 
මිච්ඡාකම්මානිකත්වාන, කායයනඉධපුග් ය ො. 

‘‘අප්පස්සුතාපුඤ්ඤකයරො [අප්පස්සුයතොපුඤ්ඤකයරො (සී.), 
අප්පස්සුයතොඅපුඤ්ඤකයරො(සයා.පී.)], අප්පස්මිංඉධජීවියත; 
කායස්සයභදාදුප්පඤ්යඤො, නිරයංයසොපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. සම්මාදිට්ඨිකසුත්තං 

71. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා 
වචීසුචරියතන සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං 
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අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. යත කායස්ස යභදා
පරංමරණා සු තිංසග් ංය ොකංඋපපන්නා. 

‘‘තංයඛොපනාහං, භික්ඛයව, නාඤ්ඤස්සසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්ස වා
සුත්වා වදාමි. දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා
වචීසුචරියතන සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං
අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. යත කායස්ස යභදා
පරං මරණාසු තිංසග් ංය ොකංඋපපන්නා.අපිච, භික්ඛයව, යයදවසාමං 
ඤාතංසාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතංතයදවාහංවදාමි. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා 
වචීසුචරියතන සමන්නා තා මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං
අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. යත කායස්ස යභදා
පරංමරණාසු තිංසග් ංය ොකං උපපන්නා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සම්මාමනංපණිධාය, සම්මාවාචඤ්චභාසිය [සම්මාවාචංඅභාසිය
(සබ්බත්ථ)]; 
සම්මාකම්මානිකත්වාන, කායයනඉධපුග් ය ො. 

‘‘බහුස්සුයතොපුඤ්ඤකයරො, අප්පස්මිංඉධජීවියත; 
කායස්සයභදාසප්පඤ්යඤො, සග් ංයසොඋපපජ්ජතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. නිස්සරණියසුත්තං 

72. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තිස්යසොඉමා, භික්ඛයව, නිස්සරණියා [නිස්සාරණීයා (අ.නි.5.200)] 
ධාතුයයො. කතමා තිස්යසො? කාමානයමතං නිස්සරණං යදිදං යනක්ඛම්මං, 
රූපානයමතංනිස්සරණංයදිදං ආරුප්පං, යංයඛොපනකිඤ්චිභූතංසඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං නියරොයධො තස්ස නිස්සරණං – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, 
තිස්යසොනිස්සරණියාධාතුයයො’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති
වුච්චති– 

‘‘කාමනිස්සරණංඤත්වා, රූපානඤ්චඅතික්කමං; 
සබ්බසඞ්ඛාරසමථං, ඵුසංආතාපිසබ්බදා. 

‘‘සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, යයතොතත්ථවිමුච්චති; 
අභිඤ්ඤායවොසියතොසන්යතො, සයවයයො ාතිය ොමුනී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 
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4. සන්තතරසුත්තං 

73. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘රූයපහි, භික්ඛයව, අරූපා [ආරුප්පා (සී.)] සන්තතරා, අරූයපහි
නියරොයධොසන්තතයරො’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති
– 

‘‘යයචරූපූප ාසත්තා, යයචඅරූපට්ඨායියනො [ආරුප්පට්ඨායියනො
(සී.)]; 
නියරොධංඅප්පජානන්තා, ආ න්තායරොපුනබ්භවං. 

‘‘යයචරූයපපරිඤ්ඤාය, අරූයපසුඅසණ්ඨිතා; 
නියරොයධයයවිමුච්චන්ති, යතජනාමච්චුහායියනො. 

‘‘කායයනඅමතංධාතුං, ඵුසයිත්වානිරූපධිං; 
උපධිප්පටිනිස්සග් ං, සච්ඡිකත්වාඅනාසයවො; 
යදයසතිසම්මාසම්බුද්යධො, අයසොකංවිරජංපද’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. පුත්තසුත්තං 

74. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, පුත්තා සන්යතො සංවිජ්ජමානා ය ොකස්මිං.
කතයමතයයො? අතිජායතො, අනුජායතො, අවජායතොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුත්යතො අතිජායතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පුත්තස්ස මාතාපිතයරො යහොන්තින බුද්ධං සරණං  තා, නධම්මං සරණං 
 තා, න සඞ්ඝං සරණං  තා; පාණාතිපාතා අප්පටිවිරතා, අදින්නාදානා
අප්පටිවිරතා, කායමසුමිච්ඡාචාරා අප්පටිවිරතා, මුසාවාදා අප්පටිවිරතා, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා අප්පටිවිරතා, දුස්සී ා පාපධම්මා. පුත්යතො ච
යනසං යහොති බුද්ධං සරණං  යතො, ධම්මං සරණං  යතො, සඞ්ඝං සරණං
 යතො; පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, අදින්නාදානා පටිවිරයතො, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මුසාවාදා පටිවිරයතො, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරයතො, සී වාක යාණධම්යමො.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, පුත්යතොඅතිජායතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුත්යතො අනුජායතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පුත්තස්ස මාතාපිතයරො යහොන්ති බුද්ධං සරණං  තා, ධම්මං සරණං  තා, 
සඞ්ඝං සරණං  තා; පාණාතිපාතා පටිවිරතා, අදින්නාදානා පටිවිරතා, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාදා පටිවිරතා, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා, සී වන්යතො ක යාණධම්මා.
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පුත්යතොපියනසංයහොතිබුද්ධංසරණං යතො, ධම්මංසරණං යතො, සඞ්ඝං 
සරණං  යතො; පාණාතිපාතා පටිවිරයතො, අදින්නාදානා පටිවිරයතො, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරයතො, මුසාවාදා පටිවිරයතො, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාපටිවිරයතො, සී වා ක යාණධම්යමො.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, පුත්යතොඅනුජායතොයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුත්යතො අවජායතො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
පුත්තස්ස මාතාපිතයරො යහොන්ති බුද්ධං සරණං  තා, ධම්මං සරණං  තා, 
සඞ්ඝං සරණං  තා; පාණාතිපාතා පටිවිරතා, අදින්නාදානා පටිවිරතා, 
කායමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරතා, මුසාවාදා පටිවිරතා, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා පටිවිරතා, සී වන්යතො ක යාණධම්මා.
පුත්යතොචයනසංයහොතිනබුද්ධංසරණං යතො, නධම්මංසරණං යතො, 
න සඞ්ඝං සරණං  යතො; පාණාතිපාතා අප්පටිවිරයතො, අදින්නාදානා
අප්පටිවිරයතො, කායමසුමිච්ඡාචාරා අප්පටිවිරයතො, මුසාවාදා අප්පටිවිරයතො, 
සුරායමරයමජ්ජපමාදට්ඨානා අප්පටිවිරයතො, දුස්සීය ො පාපධම්යමො. එවං
යඛො, භික්ඛයව, පුත්යතො අවජායතො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
පුත්තා සන්යතො සංවිජ්ජමානා ය ොකස්මි’’න්ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අතිජාතංඅනුජාතං, පුත්තමිච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 
අවජාතංනඉච්ඡන්ති, යයොයහොතිකු  න්ධයනො. 

‘‘එයතයඛොපුත්තාය ොකස්මිං, යයභවන්තිඋපාසකා; 
සද්ධාසීය නසම්පන්නා, වදඤ්ඤූවීතමච්ඡරා; 
චන්යදොඅබ්භඝනාමුත්යතො, පරිසාසුවියරොචයර’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. අවුට්ඨිකසුත්තං 

75. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, පුග්  ා සන්යතො සංවිජ්ජමානා ය ොකස්මිං. 
කතයමතයයො? අවුට්ඨිකසයමො, පයදසවස්සී, සබ්බත්ථාභිවස්සී. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් ය ොඅවුට්ඨිකසයමො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් ය ො සබ්යබසඤ්යඤව න දාතා යහොති, 
සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං [… වණිබ්බකයාචකානං 
(සී.)] අන්නං පානං වත්ථං යානං මා ා න්ධවිය පනං 
යසයයාවසථපදීයපයයං. එවං යඛො, භික්ඛයව, පුග් ය ො අවුට්ඨිකසයමො 
යහොති. 
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‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් ය ො පයදසවස්සී යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
එකච්යචො පුග් ය ො එකච්චානං දාතා (යහොති) [( ) නත්ථිද 
සයාමයපොත්ථයක], එකච්චානං න දාතා යහොති 
සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං අන්නං පානං වත්ථං යානං
මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග් ය ොපයදසවස්සීයහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, පුග් ය ො සබ්බත්ථාභිවස්සී යහොති? ඉධ, 
භික්ඛයව, එකච්යචො පුග් ය ො සබ්යබසංව යදති, 
සමණබ්රාහ්මණකපණද්ධිකවනිබ්බකයාචකානං අන්නං පානං වත්ථං යානං
මා ා න්ධවිය පනං යසයයාවසථපදීයපයයං. එවං යඛො, භික්ඛයව, 
පුග් ය ො සබ්බත්ථාභිවස්සී යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො පුග්  ා
සන්යතො සංවිජ්ජමානා ය ොකස්මි’’න්ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘නසමයණනබ්රාහ්මයණ, නකපණද්ධිකවනිබ්බයක; 
 ද්ධානසංවිභායජති, අන්නං පානඤ්ච යභොජනං; 
තංයවඅවුට්ඨිකසයමොති, ආහුනංපුරිසාධමං. 

‘‘එකච්චානං නදදාති, එකච්චානං පයවච්ඡති; 
තංයවපයදසවස්සීති, ආහුයමධාවියනොජනා. 

‘‘සුභික්ඛවායචොපුරියසො, සබ්බභූතානුකම්පයකො; 
ආයමොදමායනොපකියරති, යදථයදථාතිභාසති. 

‘‘යථාපියමයඝොථනයිත්වා,  ජ්ජයිත්වාපවස්සති; 
ථ ංනින්නඤ්චපූයරති, අභිසන්දන්යතොව [අභිසන්යදන්යතොව (?)] 
වාරිනා. 

‘‘එවයමව ඉයධකච්යචො, පුග් ය ොයහොතිතාදියසො; 
ධම්යමනසංහරිත්වාන, උට්ඨානාධි තංධනං; 
තප්යපති අන්නපායනන, සම්මාපත්යත වනිබ්බයක’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. සුඛපත්ථනාසුත්තං 

76. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තීණිමානි, භික්ඛයව, සුඛානි පත්ථයමායනො සී ං රක්යඛයය 
පණ්ඩියතො.කතමානිතීණි? පසංසායමආ ච්ඡතූති [ආ ච්ඡන්තූති (සයා.)] 
සී ං රක්යඛයය පණ්ඩියතො, යභො ා යම උප්පජ්ජන්තූති සී ං රක්යඛයය
පණ්ඩියතො, කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං ය ොකං
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උපපජ්ජිස්සාමීති සී ං රක්යඛයය පණ්ඩියතො. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, තීණි
සුඛානි පත්ථයමායනො සී ං රක්යඛයය පණ්ඩියතො’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සී ං රක්යඛයයයමධාවී, පත්ථයායනොතයයො සුයඛ; 
පසංසංවිත්ත ාභඤ්ච, යපච්චසග්ය පයමොදනං. 

‘‘අකයරොන්යතොපි යචපාපං, කයරොන්තමුපයසවති; 
සඞ්කියයොයහොතිපාපස්මිං, අවණ්යණොචස්සරූහති. 

‘‘යාදිසංකුරුයතමිත්තං, යාදිසංචූපයසවති; 
ස යව තාදිසයකො යහොති, සහවායසො හි [සහවායසොපි (සී. ක.)] 
තාදියසො. 

‘‘යසවමායනොයසවමානං, සම්ඵුට්යඨොසම්ඵුසංපරං; 
සයරොදිද්යධොක ාපංව, අලිත්තමුපලිම්පති; 
උපය පභයා [උපලිම්පභයා(ක.)] ධීයරො, යනව පාපසඛාසියා. 

‘‘පූතිමච්ඡංකුසග්ය න, යයොනයරොඋපනය්හති; 
කුසාපිපූතිවායන්ති, එවංබාලූපයසවනා. 

‘‘ත රඤ්චප ායසන, යයොනයරොඋපනය්හති; 
පත්තාපිසුරභිවායන්ති, එවංධීරූපයසවනා. 

‘‘තස්මා පත්තපුටස්යසව [ප ාසපුටස්යසව (පී. ක.)], ඤත්වා
සම්පාකමත්තයනො; 
අසන්යතනුපයසයවයය, සන්යත යසයවයය පණ්ඩියතො; 
අසන්යතොනිරයංයනන්ති, සන්යතොපායපන්තිසුග් ති’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. භිදුරසුත්තං 

77. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘භිදුරායං [භින්දන්තායං(සයා.පී. ක.)], භික්ඛයව, කායයො, විඤ්ඤාණං
විරා ධම්මං, සබ්යබ උපධී අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘කායඤ්ච භිදුරං [භින්දන්තං(සයා.පී.ක.)] ඤත්වා, විඤ්ඤාණඤ්ච
විරාගුනං [විරාගිකං(ක.සී.), පභඞ්ගුණං(සයා.)]; 
උපධීසු භයංදිස්වා, ජාතිමරණමච්ච ා; 
සම්පත්වාපරමංසන්තිං, කා ංකඞ්ඛතිභාවිතත්යතො’’ති. 
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අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. ධාතුයසොසංසන්දනසුත්තං 

78. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ධාතුයසො, භික්ඛයව, සත්තා සත්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති.
හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියකහි සත්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති 
සයමන්ති, ක යාණාධිමුත්තිකා සත්තා ක යාණාධිමුත්තියකහි සත්යතහි
සද්ධිං සංසන්දන්තිසයමන්ති. 

‘‘අතීතම්පි, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සත්යතහි සද්ධිං
සංසන්දිංසු සමිංසු. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියකහි සත්යතහි 
සද්ධිං සංසන්දිංසු සමිංසු, ක යාණාධිමුත්තිකා සත්තා
ක යාණාධිමුත්තියකහි සත්යතහිසද්ධිංසංසන්දිංසුසමිංසු. 

‘‘අනා තම්පි, භික්ඛයව, අද්ධානං ධාතුයසොව සත්තා සත්යතහි සද්ධිං
සංසන්දිස්සන්ති සයමස්සන්ති. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියකහි
සත්යතහිසද්ධිංසංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති, ක යාණාධිමුත්තිකාසත්තා
ක යාණාධිමුත්තියකහිසත්යතහිසද්ධිං සංසන්දිස්සන්තිසයමස්සන්ති. 

‘‘එතරහිපි, භික්ඛයව, පච්චුප්පනංඅද්ධානංධාතුයසොවසත්තා සත්යතහි
සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති. හීනාධිමුත්තිකා සත්තා හීනාධිමුත්තියකහි 
සත්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්ති, ක යාණාධිමුත්තිකා සත්තා 
ක යාණාධිමුත්තියකහි සත්යතහි සද්ධිං සංසන්දන්ති සයමන්තී’’ති.
එතමත්ථංභ වා අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සංසග් ාවනයථොජායතො, අසංසග්ය නඡිජ්ජති; 
පරිත්තං දාරුමාරුය්හ, යථාසීයදමහණ්ණයව. 

‘‘එවං කුසීතමා ම්ම, සාධුජීවීපිසීදති; 
තස්මාතංපරිවජ්යජයය, කුසීතංහීනවීරියං. 

‘‘පවිවිත්යතහිඅරියයහි, පහිතත්යතහිඣායිභි; 
නිච්චංආරද්ධවීරියයහි, පණ්ඩියතහිසහාවයස’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. පරිහානසුත්තං 

79. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො පරිහානාය 
සංවත්තන්ති.කතයමතයයො? ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛො භික්ඛුකම්මාරායමො
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යහොති, කම්මරයතො, කම්මාරාමතමනුයත්යතො; භස්සාරායමො යහොති, 
භස්සරයතො, භස්සාරාමතමනුයත්යතො; නිද්දාරායමො යහොති, නිද්දාරයතො, 
නිද්දාරාමතමනුයත්යතො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො ධම්මා යසඛස්ස
භික්ඛුයනොපරිහානායසංවත්තන්ති. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, ධම්මා යසඛස්ස භික්ඛුයනො අපරිහානාය 
සංවත්තන්ති.කතයමතයයො? ඉධ, භික්ඛයව, යසයඛොභික්ඛුනකම්මාරායමො
යහොති, න කම්මරයතො, නකම්මාරාමතමනුයත්යතො; නභස්සාරායමොයහොති, 
න භස්සරයතො, න භස්සාරාමතමනුයත්යතො; න නිද්දාරායමො යහොති, න
නිද්දාරයතො, නනිද්දාරාමතමනුයත්යතො.ඉයමයඛො, භික්ඛයව, තයයොධම්මා
යසඛස්ස භික්ඛුයනොඅපරිහානායසංවත්තන්තී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති – 

‘‘කම්මාරායමොභස්සාරායමො [භස්සරයතො (සබ්බථ)], නිද්දාරායමොච
උද්ධයතො; 
අභබ්යබො තාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨං සම්යබොධිමුත්තමං. 

‘‘තස්මාහිඅප්පකිච්චස්ස, අප්පමිද්යධොඅනුද්ධයතො; 
භබ්යබොයසොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨං සම්යබොධිමුත්තම’’න්ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.දසමං. 

තතියයොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

ද්යවදිට්ඨීනිස්සරණංරූපං, පුත්යතොඅවුට්ඨියකනච; 
සුඛාචභිදුයරො [භින්දනා(සබ්බත්ථ)] ධාතු, පරිහායනනයතදසාති. 

4. චතුත්ථවග්ය ො 

1. විතක්කසුත්තං 

80. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අකුස විතක්කා. කතයම තයයො? 
අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයත්යතො විතක්යකො, 
 ාභසක්කාරසිය ොකපටිසංයත්යතොවිතක්යකො, පරානුද්දයතාපටිසංයත්යතො
විතක්යකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො අකුස විතක්කා’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අනවඤ්ඤත්තිසංයත්යතො,  ාභසක්කාර ාරයවො; 
සහනන්දීඅමච්යචහි, ආරාසංයයොජනක්ඛයා. 
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‘‘යයො ච පුත්තපසුං හිත්වා, විවායහ සංහරානි [සඞ් හානි (ක. සී.
සයා.පී.)] ච; 
භබ්යබොයසොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨං සම්යබොධිමුත්තම’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. සක්කාරසුත්තං 

81. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තාසක්කායරනඅභිභූතා, පරියාදින්නචිත්තා, 
කායස්සයභදාපරංමරණා අපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා අසක්කායරන අභිභූතා, 
පරියාදින්නචිත්තා, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපන්නා. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා සක්කායරන ච අසක්කායරන ච 
තදුභයයනඅභිභූතා, පරියාදින්නචිත්තා, කායස්සයභදා පරංමරණා අපායං
දුග් තිං විනිපාතං නිරයංඋපපන්නා. 

‘‘තංයඛොපනාහං, භික්ඛයව, නාඤ්ඤස්සසමණස්සවාබ්රාහ්මණස්ස වා
සුත්වා වදාමි; ( ) [(දිට්ඨා මයා භික්ඛයව සත්තා සක්කායරන අභිභූතා.
…යප.…අසක්කායරනඅභිභූතා…යප.…සක්කායරනචඅසක්කායරනච
තදුභයයන අභිභූතා පරියාදින්නචිත්තා කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං
දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා.) (සයා.) පුරිමවග්ය 
මිච්ඡාදිට්ඨිකසම්මාදිට්ඨිකසුත්යතහි පන සයමති, 
අන්වයබයතියරකවාකයානං පන අනන්තරිතත්තා පාසංසතරා.)] අපි ච, 
භික්ඛයව, යයදවයමසාමංඤාතංසාමංදිට්ඨංසාමංවිදිතංතයමවාහංවදාමි. 

‘‘දිට්ඨාමයා, භික්ඛයව, සත්තාසක්කායරනඅභිභූතා, පරියාදින්නචිත්තා, 
කායස්සයභදාපරංමරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයං උපපන්නා. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා අසක්කායරන අභිභූතා, 
පරියාදින්නචිත්තා, කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග් තිං විනිපාතං
නිරයං උපපන්නා. 

‘‘දිට්ඨා මයා, භික්ඛයව, සත්තා සක්කායරන ච අසක්කායරන ච 
තදුභයයනඅභිභූතා, පරියාදින්නචිත්තා, කායස්සයභදා පරංමරණා අපායං
දුග් තිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යස්සසක්කරියමානස්ස, අසක්කායරනචූභයං; 
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සමාධි න විකම්පති, අප්පමාදවිහාරියනො [අප්පමාණවිහාරියනො (සී.
අට්ඨ.)]. 

‘‘තං ඣායිනංසාතතිකං, සුඛුමං දිට්ඨිවිපස්සකං; 
උපාදානක්ඛයාරාමං, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. යදවසද්දසුත්තං 

82. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, යදයවසු යදවසද්දා නිච්ඡරන්ති සමයා සමයං 
උපාදාය. කතයම තයයො? යස්මිං, භික්ඛයව, සමයය අරියසාවයකො
යකසමස්සුං ඔහායරත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා අ ාරස්මා
අන ාරියංපබ්බජ්ජායයචයතති, තස්මිං සමයය [තස්මිංභික්ඛයවසමයය(පී.
ක.)] යදයවසුයදවසද්යදො නිච්ඡරති– ‘එයසොඅරියසාවයකොමායරනසද්ධිං
සඞ් ාමාය යචයතතී’ති. අයං, භික්ඛයව, පඨයමො යදයවසු යදවසද්යදො
නිච්ඡරතිසමයාසමයංඋපාදාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යස්මිං සමයය අරියසාවයකො සත්තන්නං 
යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනානුයයො මනුයත්යතො විහරති, තස්මිං
සමයයයදයවසු යදවසද්යදොනිච්ඡරති–‘එයසොඅරියසාවයකොමායරනසද්ධිං
සඞ් ායමතී’ති.අයං, භික්ඛයව, දුතියයොයදයවසුයදවසද්යදොනිච්ඡරතිසමයා
සමයංඋපාදාය. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, යස්මිං සමයය අරියසාවයකො ආසවානං ඛයා
අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යමසයං අභිඤ්ඤා
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති, තස්මිං සමයය යදයවසු යදවසද්යදො
නිච්ඡරති – ‘එයසො අරියසාවයකො විජිතසඞ් ායමො තයමව සඞ් ාමසීසං
අභිවිජිය අජ්ඣාවසතී’ති. අයං, භික්ඛයව, තතියයො යදයවසු යදවසද්යදො
නිච්ඡරති සමයා සමයං උපාදාය. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො යදයවසු
යදවසද්දානිච්ඡරන්තිසමයාසමයංඋපාදායා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච. 
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘දිස්වා විජිතසඞ් ාමං, සම්මාසම්බුද්ධසාවකං; 
යදවතාපිනමස්සන්ති, මහන්තංවීතසාරදං. 

‘‘නයමො යතපුරිසාජඤ්ඤ, යයොත්වං දුජ්ජයමජ්ඣභූ; 
යජත්වානමච්චුයනොයසනං, වියමොක්යඛනඅනාවරං. 

‘‘ඉතියහතංනමස්සන්ති, යදවතාපත්තමානසං; 
තඤ්හිතස්සනපස්සන්ති, යයනමච්චුවසංවයජ’’ති. 
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අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.තතියං. 

4. පඤ්චපුබ්බනිමිත්තසුත්තං 

83. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යදා, භික්ඛයව, යදයවො යදවකායා චවනධම්යමො යහොති, පඤ්චස්ස 
පුබ්බනිමිත්තානි පාතුභවන්ති – මා ා මි ායන්ති, වත්ථානි කිලිස්සන්ති, 
කච්යඡහි යසදා මුච්චන්ති, කායය දුබ්බණ්ණියං ඔක්කමති, සයක යදයවො
යදවාසයන නාභිරමතීති. තයමනං, භික්ඛයව, යදවා ‘චවනධම්යමො අයං
යදවපුත්යතො’තිඉතිවිදිත්වා තීහිවාචාහිඅනුයමොයදන්ති [අනුයමොදන්ති(සී.
සයා.පී.)] – ‘ඉයතො, යභො, සු තිං ච්ඡ, සු තිං න්ත්වා සු ද්ධ ාභං භ, 
සු ද්ධ ාභං භිත්වාසුප්පතිට්ඨියතොභවාහී’’’ති. 

එවංවුත්යත, අඤ්ඤතයරොභික්ඛුභ වන්තංඑතදයවොච–‘‘කින්නුයඛො, 
භන්යත, යදවානං සු ති මනසඞ්ඛාතං; කිඤ්ච, භන්යත, යදවානං
සු ද්ධ ාභසඞ්ඛාතං; කිං පන, භන්යත, යදවානං
සුප්පතිට්ඨිතසඞ්ඛාත’’න්ති? 

‘‘මනුස්සත්තං යඛො, භික්ඛු [භික්ඛයව (සයා. පී.)], යදවානං
සු ති මනසඞ්ඛාතං; යං මනුස්සභූයතො සමායනො තථා තප්පයවදියත 
ධම්මවිනයය සද්ධං පටි භති. ඉදං යඛො, භික්ඛු [භික්ඛයව (සයා. පී.)], 
යදවානං සු ද්ධ ාභසඞ්ඛාතං; සා යඛො පනස්ස සද්ධා නිවිට්ඨා යහොති 
මූ ජාතා පතිට්ඨිතා දළ්හා අසංහාරියා සමයණන වා බ්රාහ්මයණන වා
යදයවනවාමායරනවා බ්රහ්මුනාවායකනචිවාය ොකස්මිං.ඉදංයඛො, භික්ඛු 
[භික්ඛයව (සයා.පී.)], යදවානංසුප්පතිට්ඨිතසඞ්ඛාත’’න්ති.එතමත්ථංභ වා
අයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යදායදයවොයදවකායා, චවතිආයසඞ්ඛයා; 
තයයොසද්දානිච්ඡරන්ති, යදවානංඅනුයමොදතං. 

‘‘‘ඉයතො යභොසු තිං ච්ඡ, මනුස්සානං සහබයතං; 
මනුස්සභූයතොසද්ධම්යම,  භසද්ධංඅනුත්තරං. 

‘‘‘සායතසද්ධානිවිට්ඨස්ස, මූ ජාතාපතිට්ඨිතා; 
යාවජීවං අසංහීරා, සද්ධම්යම සුප්පයවදියත. 

‘‘‘කායදුච්චරිතං හිත්වා, වචීදුච්චරිතානි ච; 
මයනොදුච්චරිතංහිත්වා, යඤ්චඤ්ඤංයදොසසඤ්හිතං. 

‘‘‘කායයනකුස ංකත්වා, වාචායකුස ංබහුං; 
මනසාකුස ංකත්වා, අප්පමාණංනිරූපධිං. 
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‘‘‘තයතොඔපධිකංපුඤ්ඤං, කත්වාදායනනතංබහුං; 
අඤ්යඤපි මච්යච සද්ධම්යම, බ්රහ්මචරියය නියවසය’ [නියවසයය
(සී.සයා.)]. 

‘‘ඉමායඅනුකම්පාය, යදවායදවංයදාවිදූ; 
චවන්තං අනුයමොයදන්ති, එහියදව පුනප්පුන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. බහුජනහිතසුත්තං 

84. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයමපුග්  ාය ොයකඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජන්තිබහුජනහිතාය 
බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සානං.
කතයම තයයො? ඉධ, භික්ඛයව, තථා යතො ය ොයක උප්පජ්ජති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො විජ්ජාචරණසම්පන්යනො සු යතො ය ොකවිදූ අනුත්තයරො 
පුරිසදම්මසාරථිදසත්ථායදවමනුස්සානං බුද්යධොභ වා.යසොධම්මංයදයසති
ආදික යාණං මජ්යඣක යාණං පරියයොසානක යාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. අයං, 
භික්ඛයව, පඨයමො පුග් ය ො ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සානං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තස්යසව සත්ථු [සත්ථුයනො (සයා.)] සාවයකො
අරහං යහොති ඛීණාසයවො වුසිතවා කතකරණීයයො ඔහිතභායරො
අනුප්පත්තසදත්යථො පරික්ඛීණභවසංයයොජයනො සම්මදඤ්ඤා විමුත්යතො.
යසොධම්මංයදයසතිආදික යාණංමජ්යඣක යාණංපරියයොසානක යාණං
සාත්ථං සබයඤ්ජනං, යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති.
අයං, භික්ඛයව, දුතියයො පුග් ය ො ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සානං. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, තස්යසව සත්ථු සාවයකො යසයඛො යහොති
පාටිපයදො බහුස්සුයතො සී වතූපපන්යනො. යසොපි [යසො (?)] ධම්මං යදයසති 
ආදික යාණං මජ්යඣක යාණං පරියයොසානක යාණං සාත්ථං 
සබයඤ්ජනං, යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසති. අයං, 
භික්ඛයව, තතියයො පුග් ය ො ය ොයක උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති
බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය අත්ථාය හිතාය සුඛාය
යදවමනුස්සානං. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො පුග්  ා ය ොයක
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජන්ති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය ය ොකානුකම්පාය
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අත්ථාය හිතාය සුඛාය යදවමනුස්සාන’’න්ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සත්ථා හි ය ොයක පඨයමො මයහසි, තස්සන්වයයො සාවයකො
භාවිතත්යතො; 
අථාපයරො පාටිපයදොපියසයඛො, බහුස්සුයතො සී වතූපපන්යනො. 

‘‘එයතතයයොයදවමනුස්සයසට්ඨා, පභඞ්කරාධම්මමුදීරයන්තා; 
අපාපුරන්ති [අපාපුයරන්ති (ක.)] අමතස්ස ද්වාරං, යයො ා
පයමොයචන්ති [යා ා පමුච්චන්ති (සී.), යයො ා යමොචන්ති (සයා.)] 
හුජ්ජනංයත. 

‘‘යය සත්ථවායහන අනුත්තයරන, සුයදසිතං මග් මනුක්කමන්ති 
[මග් මනුග් මන්ති(සී.ක.)]; 
ඉයධව දුක්ඛස්ස කයරොන්ති අන්තං, යය අප්පමත්තා සු තස්ස 
සාසයන’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. අසුභානුපස්සීසුත්තං 

85. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘අසුභානුපස්සී, භික්ඛයව, කායස්මිං විහරථ; ආනාපානස්සති ච යවො 
අජ්ඣත්තංපරිමුඛංසූපට්ඨිතායහොතු; සබ්බසඞ්ඛායරසුඅනිච්චානුපස්සියනො 
විහරථ. අසුභානුපස්සීනං, භික්ඛයව, කායස්මිං විහරතං යයො සුභාය ධාතුයා
රා ානුසයයො යසො පහීයති [පහියයති (ක.)]. ආනාපානස්සතියා අජ්ඣත්තං
පරිමුඛං සූපට්ඨිතිතාය යය බාහිරා විතක්කාසයා විඝාතපක්ඛිකා, යත න
යහොන්ති. සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චානුපස්සීනං විහරතං යා අවිජ්ජා සා
පහීයති, යා විජ්ජා සාඋප්පජ්ජතී’’ති. එතමත්ථංභ වා අයවොච. තත්යථතං
ඉතිවුච්චති– 

‘‘අසුභානුපස්සීකායස්මිං, ආනාපායනපටිස්සයතො; 
සබ්බසඞ්ඛාරසමථං, පස්සංආතාපිසබ්බදා. 

‘‘සයවසම්මද්දයසොභික්ඛු, යයතොතත්ථවිමුච්චති; 
අභිඤ්ඤායවොසියතොසන්යතො, සයවයයො ාතිය ොමුනී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. ධම්මානුධම්මපටිපන්නසුත්තං 

86. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘ධම්මානුධම්මපටිපන්නස්ස භික්ඛුයනො අයමනුධම්යමො යහොති 
යවයයාකරණාය – ධම්මානුධම්මපටිපන්යනොයන්ති භාසමායනො
ධම්මඤ්යඤව භාසති යනො අධම්මං, විතක්කයමායනො වා
ධම්මවිතක්කඤ්යඤව විතක්යකති යනො අධම්මවිතක්කං, තදුභයං වා පන
අභිනියවජ්යජත්වාඋයපක්ඛයකොවිහරතිසයතොසම්පජායනො’’ති.එතමත්ථං
භ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘ධම්මාරායමො ධම්මරයතො, ධම්මං අනුවිචින්තයං; 
ධම්මංඅනුස්සරංභික්ඛු, සද්ධම්මානපරිහායති. 

‘‘චරංවායදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවාසයං; 
අජ්ඣත්තංසමයංචිත්තං, සන්තියමවාධි ච්ඡතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. අන්ධකරණසුත්තං 

87. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අකුස විතක්කා අන්ධකරණා අචක්ඛුකරණා
අඤ්ඤාණකරණා පඤ්ඤානියරොධිකා විඝාතපක්ඛිකා
අනිබ්බානසංවත්තනිකා. කතයම තයයො? කාමවිතක්යකො, භික්ඛයව, 
අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අඤ්ඤාණකරයණො පඤ්ඤානියරොධියකො
විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො. බයාපාදවිතක්යකො, භික්ඛයව, 
අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අඤ්ඤාණකරයණො පඤ්ඤානියරොධියකො
විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො. විහිංසාවිතක්යකො, භික්ඛයව, 
අන්ධකරයණො අචක්ඛුකරයණො අඤ්ඤාණකරයණො පඤ්ඤානියරොධියකො
විඝාතපක්ඛියකො අනිබ්බානසංවත්තනියකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
අකුස විතක්කා අන්ධකරණා අචක්ඛුකරණා අඤ්ඤාණකරණා
පඤ්ඤානියරොධිකාවිඝාතපක්ඛිකා අනිබ්බානසංවත්තනිකා. 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, කුස විතක්කා අනන්ධකරණා චක්ඛුකරණා
ඤාණකරණා පඤ්ඤාවුද්ධිකා අවිඝාතපක්ඛිකා නිබ්බානසංවත්තනිකා.
කතයම තයයො? යනක්ඛම්මවිතක්යකො, භික්ඛයව, අනන්ධකරයණො
චක්ඛුකරයණො ඤාණකරයණො පඤ්ඤාවුද්ධියකො අවිඝාතපක්ඛියකො
නිබ්බානසංවත්තනියකො. අබයාපාදවිතක්යකො, භික්ඛයව, අනන්ධකරයණො 
චක්ඛුකරයණො ඤාණකරයණො පඤ්ඤාවුද්ධියකො අවිඝාතපක්ඛියකො
නිබ්බානසංවත්තනියකො. අවිහිංසාවිතක්යකො, භික්ඛයව, අනන්ධකරයණො
චක්ඛුකරයණො ඤාණකරයණො පඤ්ඤාවුද්ධියකො අවිඝාතපක්ඛියකො 
නිබ්බානසංවත්තනියකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො කුස විතක්කා
අනන්ධකරණාචක්ඛුකරණාඤාණකරණාපඤ්ඤාවුද්ධිකාඅවිඝාතපක්ඛිකා 
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නිබ්බානසංවත්තනිකා’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති
– 

‘‘තයයො විතක්යක කුසය  විතක්කයය, තයයො පන අකුසය 
නිරාකයර; 
සයවවිතක්කානිවිචාරිතානි, සයමතිවුට්ඨීවරජංසමූහතං; 
ස යව විතක්කූපසයමන යචතසා, ඉයධව යසො සන්තිපදං
සමජ්ඣ ා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. අන්තරාම සුත්තං 

88. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අන්තරාම ා අන්තරාඅමිත්තා අන්තරාසපත්තා 
අන්තරාවධකා අන්තරාපච්චත්ථිදකා. කතයම තයයො? ය ොයභො, භික්ඛයව, 
අන්තරාමය ො අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො 
අන්තරාපච්චත්ථිදයකො.යදොයසො, භික්ඛයව, අන්තරාමය ොඅන්තරාඅමිත්යතො
අන්තරාසපත්යතො අන්තරාවධයකො අන්තරාපච්චත්ථිදයකො. යමොයහො, 
භික්ඛයව, අන්තරාමය ො අන්තරාඅමිත්යතො අන්තරාසපත්යතො
අන්තරාවධයකො අන්තරාපච්චත්ථිදයකො. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො
අන්තරාම ා අන්තරාඅමිත්තා අන්තරාසපත්තා අන්තරාවධකා
අන්තරාපච්චත්ථිදකා’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අනත්ථජනයනොය ොයභො, ය ොයභොචිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘ලුද්යධො අත්ථංනජානාති, ලුද්යධොධම්මංන පස්සති; 
අන්ධතමං [අන්ධංතමං(සී.)] තදායහොති, යංය ොයභොසහයතනරං. 

‘‘යයොචය ොභංපහන්ත්වාන, ය ොභයනයයයනලුබ්භති; 
ය ොයභොපහීයයතතම්හා, උදබින්දූවයපොක්ඛරා. 

‘‘අනත්ථජනයනො යදොයසො, යදොයසොචිත්තප්පයකොපයනො; 
භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘දුට්යඨොඅත්ථංනජානාති, දුට්යඨොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධතමංතදායහොති, යංයදොයසොසහයතනරං. 

‘‘යයොචයදොසංපහන්ත්වාන, යදොසයනයයයනදුස්සති; 
යදොයසොපහීයයතතම්හා, තා පක්කංවබන්ධනා. 

‘‘අනත්ථජනයනොයමොයහො, යමොයහොචිත්තප්පයකොපයනො; 
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භයමන්තරයතොජාතං, තංජයනොනාවබුජ්ඣති. 

‘‘මූළ්යහොඅත්ථංනජානාති, මූළ්යහොධම්මංනපස්සති; 
අන්ධතමංතදායහොති, යංයමොයහොසහයතනරං. 

‘‘යයො චයමොහංපහන්ත්වාන, යමොහයනයයයනමුය්හති; 
යමොහංවිහන්තියසොසබ්බං, ආදිච්යචොවුදයංතම’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. යදවදත්තසුත්තං 

89. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තීහි, භික්ඛයව, අසද්ධම්යමහි අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො 
යදවදත්යතො ආපායියකො යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො. කතයමහි
තීහි? පාපිච්ඡතාය, භික්ඛයව, අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යදවදත්යතො
ආපායියකොයනරයියකොකප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො.පාපමිත්තතාය, භික්ඛයව, 
අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යදවදත්යතො ආපායියකො යනරයියකො
කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො. සති යඛො පන උත්තරිකරණීයය [උත්තරිං
කරණීයය (සයා.)] ඔරමත්තයකන වියසසාධි යමන [වියසසාධි යමන ච
(සයා. පී.)] අන්තරා යවොසානං ආපාදි. ඉයමහි යඛො, භික්ඛයව, තීහි
අසද්ධම්යමහි අභිභූයතො පරියාදින්නචිත්යතො යදවදත්යතො ආපායියකො 
යනරයියකො කප්පට්යඨො අයතකිච්යඡො’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. 
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘මාජාතුයකොචිය ොකස්මිං, පාපිච්යඡොඋදපජ්ජථ; 
තදමිනාපිජානාථ, පාපිච්ඡානංයථා ති. 

‘‘පණ්ඩියතොති සමඤ්ඤායතො, භාවිතත්යතොති සම්මයතො; 
ජ ංවයසසාඅට්ඨා, යදවදත්යතොතිවිස්සුයතො [යම සුතං(පාළියං)]. 

‘‘යසො පමාණමනුචිණ්යණො [පමාදමනුචිණ්යණො (ක. සී. සයා. පී.), 
සමානමනුචිණ්යණො(අට්ඨ.)], ආසජ්ජනංතථා තං; 
අවීචිනිරයංපත්යතො, චතුද්වාරංභයානකං. 

‘‘අදුට්ඨස්සහියයොදුබ්යභ, පාපකම්මංඅකුබ්බයතො; 
තයමවපාපංඵුසති [ඵුස්යසති(සයා.)], දුට්ඨචිත්තංඅනාදරං. 

‘‘සමුද්දංවිසකුම්යභන, යයොමඤ්යඤයයපදූසිතුං; 
නයසොයතනපදූයසයය, යභස්මාහිඋදධිමහා. 

‘‘එවයමව [එවයමතං(සයා.)] තථා තං, යයොවායදනවිහිංසති; 
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සම්මග් තං [සමග් තං (සී. ක.)] සන්තචිත්තං, වායදො තම්හි න
රූහති. 

‘‘තාදිසංමිත්තංකුබ්යබථ, තඤ්චයසයවයයපණ්ඩියතො; 
යස්සමග් ානුය ොභික්ඛු, ඛයංදුක්ඛස්සපාපුයණ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

චතුත්යථොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

විතක්කාසක්කාරසද්ද, චවනය ොයකඅසුභං; 
ධම්මඅන්ධකාරම ං, යදවදත්යතනයතදසාති. 

5. පඤ්චමවග්ය ො 

1. අග් ප්පසාදසුත්තං 

90. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අග් ප්පසාදා.කතයමතයයො? යාවතා, භික්ඛයව, 
සත්තාඅපදාවාද්විපදාවාචතුප්පදාවාබහුප්පදා [බහුපදා (ක.)] වාරූපියනො
වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා 
යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො වා, තථා යතො යතසං අග් මක්ඛායති අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො. යය, භික්ඛයව, බුද්යධ පසන්නා, අග්ය  යත පසන්නා.
අග්ය යඛො පනපසන්නානංඅග්ය ොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, ධම්මා සඞ්ඛතා වා අසඞ්ඛතා වා, විරාය ො යතසං 
අග් මක්ඛායති, යදිදං මදනිම්මදයනො පිපාසවිනයයො ආ යසමුග්ඝායතො
වට්ටුපච්යඡයදො තණ්හක්ඛයයො විරාය ො නියරොයධො නිබ්බානං. යය, 
භික්ඛයව, විරාය ධම්යමපසන්නා, අග්ය  යතපසන්නා.අග්ය යඛොපන
පසන්නානංඅග්ය ොවිපායකොයහොති. 

‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සඞ්ඝාවා ණාවා, තථා තසාවකසඞ්යඝොයතසං
අග් මක්ඛායති, යදිදංචත්තාරිපුරිසය ානිඅට්ඨ පුරිසපුග්  ා එස භ වයතො
සාවකසඞ්යඝො ආහුයනයයයො පාහුයනයයයො දක්ඛියණයයයො
අඤ්ජලිකරණීයයො අනුත්තරං පුඤ්ඤක්යඛත්තං ය ොකස්ස. යය, භික්ඛයව, 
සඞ්යඝ පසන්නා, අග්ය  යත පසන්නා. අග්ය  යඛො පන පසන්නානං 
අග්ය ො විපායකො යහොති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො අග් ප්පසාදා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘අග් යතොයවපසන්නානං, අග් ංධම්මංවිජානතං; 
අග්ය බුද්යධපසන්නානං, දක්ඛියණයයයඅනුත්තයර. 
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‘‘අග්ය ධම්යමපසන්නානං, විරා පසයමසුයඛ; 
අග්ය සඞ්යඝපසන්නානං, පුඤ්ඤක්යඛත්යතඅනුත්තයර. 

‘‘අග් ස්මිං දානංදදතං, අග් ංපුඤ්ඤං පවඩ්ඪති; 
අග් ංආයචවණ්යණොච, යයසොකිත්තිසුඛංබ ං. 

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

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. ජීවිකසුත්තං 

91. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘අන්තමිදං, භික්ඛයව, ජීවිකානං යදිදං පිණ්යඩො යං. අභිසායපොයං 
[අභිසාපායං (සී.), අභි ාපායං (සයා. පී.), අභිසපායං (ක.)], භික්ඛයව, 
ය ොකස්මිං – ‘පිණ්යඩොය ො විචරසි පත්තපාණී’ති. තඤ්ච යඛො එතං, 
භික්ඛයව, කු පුත්තා උයපන්ති අත්ථවසිකා, අත්ථවසං පටිච්ච; යනව
රාජාභිනීතා, නයචොරාභිනීතා, නඉණට්ටා, නභයට්ටා, නආජීවිකාපකතා.
අපි ච යඛො ‘ඔතිණ්ණම්හා ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකහි පරියදයවහි
දුක්යඛහියදොමනස්යසහිඋපායායසහිදුක්යඛොතිණ්ණා දුක්ඛපයරතා, අප්යපව
නාම ඉමස්ස යකව ස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අන්තකිරියා පඤ්ඤායයථා’ති.
එවං පබ්බජියතො චායං, භික්ඛයව, කු පුත්යතො යසො ච යහොති අභිජ්ඣාලු
කායමසු තිබ්බසාරාය ො, බයාපන්නචිත්යතො පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො, 
මුට්ඨස්සති අසම්පජායනො අසමාහියතො විබ්භන්තචිත්යතො පාකතින්ද්රියයො.
යසයයථාපි, භික්ඛයව, ඡවා ාතං උභයතොපදිත්තං මජ්යඣ  ථ තං යනව

 ායමකට්ඨත්ථංඵරති නඅරඤ්යඤः තථූපමාහං, භික්ඛයව, ඉමංපුග්  ං

වදාමි ගිහියභො ා පරිහීයනො සාමඤ්ඤත්ථඤ්චන පරිපූයරතී’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘ගිහියභො ාපරිහීයනො, සාමඤ්ඤත්ථඤ්චදුබ්භය ො; 
පරිධංසමායනොපකියරති, ඡවා ාතංවනස්සති. 

‘‘කාසාවකණ්ඨාබහයවො, පාපධම්මාඅසඤ්ඤතා; 
පාපාපායපහිකම්යමහි, නිරයංයතඋපපජ්ජයර. 

‘‘යසයයයොඅයයොගුයළොභුත්යතො, තත්යතොඅග්ගිසිඛූපයමො; 
යඤ්යචභුඤ්යජයයදුස්සීය ො, රට්ඨපිණ්ඩමසඤ්ඤයතො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 
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3. සඞ්ඝාටිකණ්ණසුත්තං 

92. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘සඞ්ඝාටිකණ්යණ යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛු  යහත්වා පිට්ඨියතො
පිට්ඨියතො අනුබන්යධො අස්ස පායද පාදං නික්ඛිපන්යතො, යසො ච යහොති 
අභිජ්ඣාලුකායමසුතිබ්බසාරාය ොබයාපන්නචිත්යතොපදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො 
මුට්ඨස්සතිඅසම්පජායනොඅසමාහියතොවිබ්භන්තචිත්යතොපාකතින්ද්රියයො; අථ
යඛොයසො ආරකාවමය්හං, අහඤ්චතස්ස.තංකිස්සයහතු? ධම්මඤ්හියසො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු න පස්සති. ධම්මං අපස්සන්යතො න මං පස්සති [මං න
පස්සති(සයා.)]. 

‘‘යයොජනසයත යචපි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු විහයරයය. යසො ච යහොති 
අනභිජ්ඣාලු කායමසු න තිබ්බසාරාය ො අබයාපන්නචිත්යතො
අපදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො උපට්ඨිතස්සති සම්පජායනො සමාහියතො
එකග් චිත්යතො සංවුතින්ද්රියයො; අථ යඛො යසො සන්තියකව මය්හං, අහඤ්ච
තස්ස. තං කිස්ස යහතු? ධම්මං හි යසො, භික්ඛයව, භික්ඛු පස්සති; ධම්මං
පස්සන්යතොමංපස්සතී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති
– 

‘‘අනුබන්යධොපි යචඅස්ස, මහිච්යඡොච විඝාතවා; 
එජානුය ොඅයනජස්ස, නිබ්බුතස්සඅනිබ්බුයතො; 
ගිද්යධොයසොවීතය ධස්ස, පස්සයාවඤ්චආරකා. 

‘‘යයො චධම්මමභිඤ්ඤාය, ධම්මමඤ්ඤාය පණ්ඩියතො; 
රහයදොව නිවායතච, අයනයජොවූපසම්මති. 

‘‘අයනයජොයසොඅයනජස්ස, නිබ්බුතස්සචනිබ්බුයතො; 
අගිද්යධොවීතය ධස්ස, පස්සයාවඤ්චසන්තියක’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. අග්ගිසුත්තං 

93. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තයයොයම, භික්ඛයව, අග්ගී. කතයම තයයො? රා ග්ගි, යදොසග්ගි, 
යමොහග්ගි – ඉයම යඛො, භික්ඛයව, තයයො අග්ගී’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘රා ග්ගිදහතිමච්යච, රත්යතකායමසුමුච්ඡියත; 
යදොසග්ගිපනබයාපන්යන, නයරපාණාතිපාතියනො. 

‘‘යමොහග්ගිපනසම්මූළ්යහ, අරියධම්යමඅයකොවියද; 
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එයතඅග්ගීඅජානන්තා, සක්කායාභිරතාපජා. 

‘‘යතවඩ්ඪයන්තිනිරයං, තිරච්ඡානඤ්චයයොනියයො; 
අසුරං යපත්තිවිසයං, අමුත්තාමාරබන්ධනා. 

‘‘යයචරත්තින්දිවායත්තා, සම්මාසම්බුද්ධසාසයන; 
යතනිබ්බායපන්තිරා ග්ගිං, නිච්චංඅසුභසඤ්ඤියනො. 

‘‘යදොසග්ගිං පනයමත්තාය, නිබ්බායපන්ති නරුත්තමා; 
යමොහග්ගිංපනපඤ්ඤාය, යායංනිබ්යබධ ාමිනී. 

‘‘යතනිබ්බායපත්වානිපකා, රත්තින්දිවමතන්දිතා; 
අයසසංපරිනිබ්බන්ති, අයසසංදුක්ඛමච්චගුං. 

‘‘අරියද්දසායවදගුයනො, සම්මදඤ්ඤායපණ්ඩිතා; 
ජාතික්ඛයමභිඤ්ඤාය, නා ච්ඡන්තිපුනබ්භව’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. උපපරික්ඛසුත්තං 

94. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘තථාතථා, භික්ඛයව, භික්ඛුඋපපරික්යඛයය යථායථාස්ස [යථායථා
(බහූසු)] උපපරික්ඛයතො බහිද්ධා චස්ස විඤ්ඤාණං අවික්ඛිත්තං අවිසටං
අජ්ඣත්තං අසණ්ඨිතං අනුපාදාය න පරිතස්යසයය. බහිද්ධා, භික්ඛයව, 
විඤ්ඤායණ අවික්ඛිත්යත අවිසයට සති අජ්ඣත්තං අසණ්ඨියත අනුපාදාය
අපරිතස්සයතො ආයතිං ජාතිජරාමරණදුක්ඛසමුදයසම්භයවො න යහොතී’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සත්තසඞ් ප්පහීනස්ස, යනත්තිච්ඡින්නස්සභික්ඛුයනො; 
වික්ඛීයණොජාතිසංසායරො, නත්ථිදතස්සපුනබ්භයවො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. කාමූපපත්තිසුත්තං 

95. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘තිස්යසො ඉමා, භික්ඛයව, කාමූපපත්තියයො [කාමුප්පත්තියයො (සී.)]. 
කතමා තිස්යසො? පච්චුපට්ඨිතකාමා, නිම්මානරතියනො, 
පරනිම්මිතවසවත්තියනො – ඉමා යඛො, භික්ඛයව, තිස්යසො
කාමූපපත්තියයො’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පච්චුපට්ඨිතකාමාච, යයයදවාවසවත්තියනො; 
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නිම්මානරතියනොයදවා, යයචඤ්යඤකාමයභොගියනො; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරං නාතිවත්තයර. 

‘‘එතමාදීනවංඤත්වා, කාමයභොය සුපණ්ඩියතො; 
සබ්යබපරිච්චයජකායම, යයදිබ්බායයචමානුසා. 

‘‘පියරූපසාත ධිතං, යඡත්වායසොතං දුරච්චයං; 
අයසසංපරිනිබ්බන්ති, අයසසංදුක්ඛමච්චගුං. 

‘‘අරියද්දසායවදගුයනො, සම්මදඤ්ඤායපණ්ඩිතා; 
ජාතික්ඛයමභිඤ්ඤාය, නා ච්ඡන්තිපුනබ්භව’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. කාමයයො සුත්තං 

96. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘කාමයයො යත්යතො, භික්ඛයව, භවයයො යත්යතො ආ ාමී යහොති
ආ න්තා [ආ න්ත්වා (සයා. ක.)] ඉත්ථත්තං. කාමයයො විසංයත්යතො, 
භික්ඛයව, භවයයො යත්යතො අනා ාමී යහොති අනා න්තා ඉත්ථත්තං.
කාමයයො විසංයත්යතො, භික්ඛයව, භවයයො විසංයත්යතො අරහා යහොති, 
ඛීණාසයවො’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතං ඉතිවුච්චති– 

‘‘කාමයයොය නසංයත්තා, භවයයොය නචූභයං; 
සත්තා  ච්ඡන්තිසංසාරං, ජාතිමරණ ාමියනො. 

‘‘යයචකායමපහන්ත්වාන, අප්පත්තාආසවක්ඛයං; 
භවයයොය නසංයත්තා, අනා ාමීතිවුච්චයර. 

‘‘යය චයඛොඡින්නසංසයා, ඛීණමානපුනබ්භවා; 
යතයවපාරඞ් තාය ොයක, යයපත්තාආසවක්ඛය’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.සත්තමං. 

8. ක යාණසී සුත්තං 

97. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ක යාණසීය ො, භික්ඛයව, භික්ඛුක යාණධම්යමොක යාණපඤ්යඤො 
ඉමස්මිංධම්මවිනයය‘යකවලීවුසිතවාඋත්තමපුරියසො’තිවුච්චති– 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ක යාණසීය ො යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සී වා යහොති, පාතියමොක්ඛසංවරසංවුයතො විහරති, 
ආචාරය ොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී, සමාදාය
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සික්ඛති සික්ඛාපයදසු. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු ක යාණසීය ො යහොති.
ඉතික යාණසීය ො. 

‘‘ක යාණධම්යමො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සත්තන්නං
යබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං භාවනානුයයො මනුයත්යතො විහරති. එවං යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ක යාණධම්යමො යහොති. ඉති ක යාණසීය ො, 
ක යාණධම්යමො. 

‘‘ක යාණපඤ්යඤො ච කථං යහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ආසවානං
ඛයා අනාසවං යචයතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං 
අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ක යාණපඤ්යඤොයහොති. 

‘‘ඉති ක යාණසීය ො ක යාණධම්යමො ක යාණපඤ්යඤො ඉමස්මිං 
ධම්මවිනයය ‘යකවලී වුසිතවා උත්තමපුරියසො’ති වුච්චතී’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යස්ස කායයනවාචාය, මනසානත්ථිද දුක්කටං; 
තංයවක යාණසීය ොති, ආහුභික්ඛුංහිරීමනං [හිරීමතං(සයා.ක.)]. 

‘‘යස්ස ධම්මා සුභාවිතා, සත්ත [පත්ත (සබ්බත්ථ)] 
සම්යබොධි ාමියනො; 
තංයවක යාණධම්යමොති, ආහුභික්ඛුංඅනුස්සදං. 

‘‘යයොදුක්ඛස්සපජානාති, ඉයධවඛයමත්තයනො; 
තංයවක යාණපඤ්යඤොති, ආහුභික්ඛුංඅනාසවං. 

‘‘යතහිධම්යමහිසම්පන්නං, අනීඝංඡින්නසංසයං; 
අසිතං සබ්බය ොකස්ස, ආහු සබ්බපහායින’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. දානසුත්තං 

98. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ද්යවමානි, භික්ඛයව, දානානි – ආමිසදානඤ්ච ධම්මදානඤ්ච.
එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංදානානංයදිදං– ධම්මදානං. 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, සංවිභා ා–ආමිසසංවිභාය ොචධම්මසංවිභාය ො 
ච. එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං සංවිභා ානං යදිදං –
ධම්මසංවිභාය ො. 
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‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අනුග් හා– ආමිසානුග් යහොචධම්මානුග් යහො
ච. එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං අනුග් හානං යදිදං –
ධම්මානුග් යහො’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘යමාහු දානං පරමං අනුත්තරං, යං සංවිභා ං භ වා අවණ්ණයි 
[අවණ්ණයී(සී.)]; 
අග් ම්හි යඛත්තම්හි පසන්නචිත්යතො, විඤ්ඤූ පජානං යකො න
යයජථ කාය . 

‘‘යය යචව භාසන්ති සුණන්ති චූභයං, පසන්නචිත්තා සු තස්ස
සාසයන; 
යතසං යසො අත්යථො පරයමො විසුජ්ඣති, යය අප්පමත්තා සු තස්ස 
සාසයන’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 

10. යතවිජ්ජසුත්තං 

99. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ධම්යමනාහං, භික්ඛයව, යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං පඤ්ඤායපමි, නාඤ්ඤං
 පිත ාපනමත්යතන. 

‘‘කථඤ්චාහං, භික්ඛයව, ධම්යමන යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං පඤ්ඤායපමි, 
නාඤ්ඤං  පිත ාපනමත්යතන? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අයනකවිහිතං 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථිදදං – එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයො
තිස්යසොපි ජාතියයො චතස්යසොපි ජාතියයො පඤ්චපි ජාතියයො දසපි ජාතියයො
වීසම්පි ජාතියයො තිංසම්පි ජාතියයො චත්තාලීසම්පි ජාතියයො පඤ්ඤාසම්පි
ජාතියයො ජාතිසතම්පි ජාතිසහස්සම්පි ජාතිසතසහස්සම්පි අයනයකපි 
සංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප අයනයකපි සංවට්ටවිවට්ටකප්යප
– ‘අමුත්රාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායපරියන්යතො. යසො තයතො චුයතො අමුත්ර
උදපාදිං. තත්රාපාසිං එවංනායමො එවංය ොත්යතො එවංවණ්යණො එවමාහායරො 
එවංසුඛදුක්ඛප්පටිසංයවදී එවමායපරියන්යතො. යසො තයතො චුයතො
ඉධූපපන්යනො’ති. ඉති සාකාරං සඋද්යදසං අයනකවිහිතං පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරති. අයමස්ස පඨමා විජ්ජා අධි තා යහොති, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා
උප්පන්නා, තයමොවිහයතො, ආය ොයකොඋප්පන්යනො, යථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛයව, භික්ඛු දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති – ‘ඉයම වත යභොන්යතො සත්තා කායදුච්චරියතන සමන්නා තා
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වචීදුච්චරියතන සමන්නා තා මයනොදුච්චරියතන සමන්නා තා අරියානං
උපවාදකාමිච්ඡාදිට්ඨිකාමිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා.යතකායස්සයභදාපරං 
මරණාඅපායංදුග් තිංවිනිපාතංනිරයංඋපපන්නා.ඉයමවාපනයභොන්යතො
සත්තා කායසුචරියතන සමන්නා තා වචීසුචරියතන සමන්නා තා 
මයනොසුචරියතන සමන්නා තා අරියානං අනුපවාදකා සම්මාදිට්ඨිකා 
සම්මාදිට්ඨිකම්මසමාදානා. යත කායස්ස යභදා පරං මරණා සු තිං සග් ං
ය ොකං උපපන්නා’ති. ඉති දිබ්යබන චක්ඛුනා විසුද්යධන 
අතික්කන්තමානුසයකන සත්යත පස්සති චවමායන උපපජ්ජමායන හීයන 
පණීයත සුවණ්යණ දුබ්බණ්යණ, සු යත දුග් යත යථාකම්මූපය  සත්යත
පජානාති. අයමස්ස දුතියා විජ්ජා අධි තා යහොති, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා
උප්පන්නා, තයමොවිහයතො, ආය ොයකො උප්පන්යනො, යථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනොපහිතත්තස්සවිහරයතො. 

‘‘පුනචපරං, භික්ඛයව, භික්ඛුආසවානංඛයාඅනාසවංයචයතොවිමුත්තිං 
පඤ්ඤාවිමුත්තිං දිට්යඨව ධම්යම සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ
විහරති. අයමස්ස තතියා විජ්ජා අධි තා යහොති, අවිජ්ජා විහතා, විජ්ජා
උප්පන්නා, තයමො විහයතො, ආය ොයකොඋප්පන්යනො, යථාතංඅප්පමත්තස්ස
ආතාපියනො පහිතත්තස්ස විහරයතො. එවං යඛො අහං, භික්ඛයව, ධම්යමන
යතවිජ්ජං බ්රාහ්මණං පඤ්ඤායපමි, නාඤ්ඤං  පිත ාපනමත්යතනා’’ති.
එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පුබ්යබනිවාසං යයොයවදි [යයොයවදි (සබ්බත්ථ)], සග් ාපායඤ්ච
පස්සති; 
අයථො [අථ (සයා. ක.)] ජාතික්ඛයං පත්යතො, අභිඤ්ඤායවොසියතො
මුනි. 

‘‘එතාහි තීහිවිජ්ජාහි, යතවිජ්යජොයහොතිබ්රාහ්මයණො; 
තමහංවදාමියතවිජ්ජං, නාඤ්ඤං පිත ාපන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 

පඤ්චයමොවග්ය ොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං– 

පසාදජීවිතසඞ්ඝාටි, අග්ගිඋපපරික්ඛයා; 
උපපත්ති [උප්පත්ති (සී.)] කාම ක යාණං, දානං ධම්යමන යත
දසාති. 

තිකනිපායතොනිට්ඨියතො. 
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4. චතුක්කනිපායතො 

1. බ්රාහ්මණධම්මයා සුත්තං 

100. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘අහමස්මි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො යාචයයොය ො සදා පයතපාණි 
[පයතපාණී (සී. සයා.)] අන්තිමයදහධයරො අනුත්තයරො භිසක්යකො 
සල් කත්යතො. තස්ස යම තුම්යහ පුත්තා ඔරසා මුඛයතො ජාතා ධම්මජා
ධම්මනිම්මිතා ධම්මදායාදා, යනොආමිසදායාදා. 

‘‘ද්යවමානි, භික්ඛයව, දානානි – ආමිසදානඤ්ච ධම්මදානඤ්ච.
එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසංද්වින්නංදානානංයදිදං – ධම්මදානං. 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, සංවිභා ා–ආමිසසංවිභාය ොචධම්මසංවිභාය ො 
ච. එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං සංවිභා ානං යදිදං –
ධම්මසංවිභාය ො. 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, අනුග් හා–ආමිසානුග් යහොච ධම්මානුග් යහො
ච. එතදග් ං, භික්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං අනුග් හානං යදිදං – 
ධම්මානුග් යහො. 

‘‘ද්යවයම, භික්ඛයව, යා ා–ආමිසයාය ොචධම්මයාය ොච.එතදග් ං, 
භික්ඛයව, ඉයමසං ද්වින්නං යා ානං යදිදං – ධම්මයාය ො’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච. තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යයො ධම්මයා ං අයජී අමච්ඡරී, තථා යතො සබ්බභූතානුකම්පී 
[සබ්බසත්තානුකම්පී(සයා.) අට්ඨකථායම්පි]; 
තං තාදිසං යදවමනුස්සයසට්ඨං, සත්තා නමස්සන්ති භවස්ස 
පාරගු’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඨමං. 

2. සු භසුත්තං 

101. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, අප්පානි යචව සු භානි ච, තානි ච 
අනවජ්ජානි. කතමානි චත්තාරි? පංසුකූ ං, භික්ඛයව, චීවරානං අප්පඤ්ච
සු භඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පිණ්ඩියාය ොයපො, භික්ඛයව, යභොජනානං
අප්පඤ්ච සු භඤ්ච, තඤ්චඅනවජ්ජං.රුක්ඛමූ ං, භික්ඛයව, යසනාසනානං 
අප්පඤ්ච සු භඤ්ච, තඤ්ච අනවජ්ජං. පූතිමුත්තං, භික්ඛයව, යභසජ්ජානං
අප්පඤ්ච සු භඤ්ච තඤ්ච අනවජ්ජං. ඉමානි යඛො, භික්ඛයව, චත්තාරි
අප්පානියචවසු භානිච, තානිචඅනවජ්ජානි.යයතොයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
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අප්යපනචතුට්යඨොයහොතිසු යභනච (අනවජ්යජනච) [(…) නත්ථිදසී.පී.
ක. යපොත්ථයකසු ච අඞ්ගුත්තයර ච], ඉමස්සාහං අඤ්ඤතරං
සාමඤ්ඤඞ් න්ති වදාමී’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච. තත්යථතං ඉති
වුච්චති– 

‘‘අනවජ්යජනතුට්ඨස්ස, අප්යපනසු යභනච; 
නයසනාසනමාරබ්භ, චීවරංපානයභොජනං; 
විඝායතොයහොතිචිත්තස්ස, දිසානප්පටිහඤ්ඤති. 

‘‘යය චස්ස [යයපස්ස (සයා.)] ධම්මා අක්ඛාතා, 
සාමඤ්ඤස්සානුය ොමිකා; 
අධිග් හිතා තුට්ඨස්ස, අප්පමත්තස්ස භික්ඛුයනො’’ති [සික්ඛයතොති
(සී.ක.)]. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දුතියං. 

3. ආසවක්ඛයසුත්තං 

102. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘ජානයතොහං, භික්ඛයව, පස්සයතො ආසවානං ඛයං වදාමි, යනො
අජානයතො යනො අපස්සයතො. කිඤ්ච, භික්ඛයව, ජානයතො, කිං පස්සයතො 
ආසවානං ඛයයො යහොති? ඉදං දුක්ඛන්ති, භික්ඛයව, ජානයතො පස්සයතො
ආසවානං ඛයයො යහොති. අයං දුක්ඛසමුදයයොති, භික්ඛයව, ජානයතො
පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති. අයං දුක්ඛනියරොයධොති, භික්ඛයව, 
ජානයතො පස්සයතො ආසවානං ඛයයො යහොති. අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදාති, භික්ඛයව, ජානයතොපස්සයතොආසවානංඛයයොයහොති.එවංයඛො, 
භික්ඛයව, ජානයතො එවං පස්සයතොආසවානං ඛයයො යහොතී’’ති. එතමත්ථං 
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යසඛස්සසික්ඛමානස්ස, උජමග් ානුසාරියනො; 
ඛයස්මිංපඨමංඤාණං, තයතොඅඤ්ඤාඅනන්තරා. 

‘‘තයතො අඤ්ඤාවිමුත්තස්ස, විමුත්තිඤාණමුත්තමං; 
උප්පජ්ජතිඛයයඤාණං, ඛීණාසංයයොජනාඉති. 

‘‘නත්යවවිදංකුසීයතන, බාය නමවිජානතා; 
නිබ්බානංඅධි න්තබ්බං, සබ්බ න්ථප්පයමොචන’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.තතියං. 

4. සමණබ්රාහ්මණසුත්තං 

103. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 
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‘‘යය හි යකචි, භික්ඛයව, සමණා වා බ්රාහ්මණා වා ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං නප්පජානන්ති; ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති; 
‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතං නප්පජානන්ති; ‘අයංදුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතං නප්පජානන්ති – න යම යත, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණාවාසමයණසුවාසමණසම්මතාබ්රාහ්මයණසුවා බ්රාහ්මණසම්මතා, 
නචපයනයතආයස්මන්යතොසාමඤ්ඤත්ථංවාබ්රහ්මඤ්ඤත්ථංවා දිට්යඨව
ධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරන්ති. 

‘‘යයචයඛොයකචි, භික්ඛයව, සමණාවාබ්රාහ්මණාවා‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති
යථාභූතං පජානන්ති; ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානන්ති; ‘අයං 
දුක්ඛනියරොයධො’ති යථාභූතං පජානන්ති; ‘අයං දුක්ඛනියරොධ ාමිනී
පටිපදා’ති යථාභූතං පජානන්ති – යත යඛො යම, භික්ඛයව, සමණා වා
බ්රාහ්මණා වා සමයණසු යචව සමණසම්මතා බ්රාහ්මයණසු ච
බ්රාහ්මණසම්මතා, යත ච පනායස්මන්යතො සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච 
බ්රහ්මඤ්ඤත්ථඤ්චදිට්යඨවධම්යමසයංඅභිඤ්ඤාසච්ඡිකත්වාඋපසම්පජ්ජ 
විහරන්තී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යය දුක්ඛං නප්පජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්සසම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
තඤ්චමග් ංනජානන්ති, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

‘‘යචයතොවිමුත්තිහීනායත, අයථොපඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
අභබ්බායතඅන්තකිරියාය, යතයවජාතිජරූප ා. 

‘‘යය චදුක්ඛංපජානන්ති, අයථොදුක්ඛස්ස සම්භවං; 
යත්ථචසබ්බයසොදුක්ඛං, අයසසංඋපරුජ්ඣති; 
තඤ්චමග් ංපජානන්ති, දුක්ඛූපසම ාමිනං. 

‘‘යචයතොවිමුත්තිසම්පන්නා, අයථොපඤ්ඤාවිමුත්තියා; 
භබ්බායතඅන්තකිරියාය, නයතජාතිජරූප ා’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.චතුත්ථං. 

5. සී සම්පන්නසුත්තං 

104. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යය යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ සී සම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා 
පඤ්ඤාසම්පන්නා විමුත්තිසම්පන්නා විමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා
ඔවාදකා විඤ්ඤාපකා සන්දස්සකා සමාදපකා සමුත්යතජකා සම්පහංසකා
අ ංසමක්ඛාතායරො සද්ධම්මස්ස දස්සනම්පහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං
බහූපකාරංවදාමි; සවනම්පහං, භික්ඛයව, යතසංභික්ඛූනං බහූපකාරංවදාමි; 
උපසඞ්කමනම්පහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමි; 
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පයිරුපාසනම්පහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමි; 
අනුස්සරණම්පහං, භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං බහූපකාරං වදාමි; 
අනුපබ්බජ්ජම්පහං [අනුස්සතිම්පහං (සයා.)], භික්ඛයව, යතසං භික්ඛූනං
බහූපකාරං වදාමි. තංකිස්ස යහතු? තථාරූයප, භික්ඛයව, භික්ඛූ යසවයතො
භජයතො පයිරුපාසයතො අපරිපූයරොපිසී ක්ඛන්යධොභාවනාපාරිපූරිං ච්ඡති, 
අපරිපූයරොපි සමාධික්ඛන්යධො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, අපරිපූයරොපි 
පඤ්ඤාක්ඛන්යධො භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, අපරිපූයරොපි විමුත්තික්ඛන්යධො
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති, අපරිපූයරොපි විමුත්තිඤාණදස්සනක්ඛන්යධො
භාවනාපාරිපූරිං  ච්ඡති. එවරූපා ච යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ සත්ථායරොතිපි 
වුච්චන්ති, සත්ථවාහාතිපි වුච්චන්ති, රණඤ්ජහාතිපිවුච්චන්ති, තයමොනුදාතිපි
වුච්චන්ති, ආය ොකකරාතිපි වුච්චන්ති, ඔභාසකරාතිපි වුච්චන්ති, 
පජ්යජොතකරාතිපි වුච්චන්ති, උක්කාධාරාතිපි වුච්චන්ති, පභඞ්කරාතිපි
වුච්චන්ති, අරියාතිපි වුච්චන්ති, චක්ඛුමන්යතොතිපි වුච්චන්තී’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘පායමොජ්ජකරණං ඨානං [… කරණඨානං(සී.සයා.)], එතංයහොති
විජානතං; 
යදිදංභාවිතත්තානං, අරියානංධම්මජීවිනං. 

‘‘යතයජොතයන්තිසද්ධම්මං, භාසයන්තිපභඞ්කරා; 
ආය ොකකරණා ධීරා, චක්ඛුමන්යතොරණඤ්ජහා. 

‘‘යයසංයවසාසනංසුත්වා, සම්මදඤ්ඤායපණ්ඩිතා; 
ජාතික්ඛයමභිඤ්ඤාය, නා ච්ඡන්ති පුනබ්භව’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.පඤ්චමං. 

6. තණ්හුප්පාදසුත්තං 

105. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘චත්තායරොයම, භික්ඛයව, තණ්හුප්පාදා, යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා 
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. කතයම චත්තායරො? චීවරයහතු වා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හාඋප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; පිණ්ඩපාතයහතුවා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොතණ්හා උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; යසනාසනයහතුවා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනොතණ්හා උප්පජ්ජමානාඋප්පජ්ජති; ඉතිභවාභවයහතුවා, භික්ඛයව, 
භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති. ඉයම යඛො, භික්ඛයව, 
චත්තායරො තණ්හුප්පාදා යත්ථ භික්ඛුයනො තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජතී’’ති.එතමත්ථංභ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘තණ්හාදුතියයොපුරියසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරංනාතිවත්තති. 
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‘‘එතමාදීනවං ඤත්වා, තණ්හංදුක්ඛස්ස සම්භවං; 
වීතතණ්යහොඅනාදායනො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ඡට්ඨං. 

7. සබ්රහ්මකසුත්තං 

106. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘සබ්රහ්මකානි, භික්ඛයව, තානි කු ානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො
අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති. සපුබ්බයදවතානි, භික්ඛයව, තානි කු ානි
යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති.
සපුබ්බාචරියකානි, භික්ඛයව, තානි කු ානි යයසං පුත්තානං මාතාපිතයරො 
අජ්ඣා ායර පූජිතා යහොන්ති. සාහුයනයයකානි, භික්ඛයව, තානි කු ානි
යයසංපුත්තානංමාතාපිතයරොඅජ්ඣා ායරපූජිතායහොන්ති. 

‘‘‘බ්රහ්මා’ති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං. ‘පුබ්බයදවතා’ති, 
භික්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං. ‘පුබ්බාචරියා’ති, භික්ඛයව, 
මාතාපිතූනං එතං අධිවචනං. ‘ආහුයනයයා’ති, භික්ඛයව, මාතාපිතූනං එතං
අධිවචනං. තං කිස්ස යහතු? බහුකාරා, භික්ඛයව, මාතාපිතයරො පුත්තානං
ආපාදකා යපොසකා ඉමස්ස ය ොකස්ස දස්යසතායරො’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘බ්රහ්මාතිමාතාපිතයරො, පුබ්බාචරියාතිවුච්චයර; 
ආහුයනයයාචපුත්තානං, පජායඅනුකම්පකා. 

‘‘තස්මාහියනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 
අන්යනන අථපායනන, වත්යථනසයයනනච; 
උච්ඡාදයනනන්හාපයනන [නහාපයනන(සී.)], පාදානංයධොවයනන
ච. 

‘‘තායනංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 
ඉයධවනංපසංසන්ති, යපච්චසග්ය පයමොදතී’’ති. 

අයම්පි අත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියම සුතන්ති.සත්තමං. 

8. බහුකාරසුත්තං 

107. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘බහුකාරා [බහූපකාරා (සී. පී.)], භික්ඛයව, බ්රාහ්මණ හපතිකා
තුම්හාකං යය යවො [යය යත (සබ්බත්ථ)] පච්චුපට්ඨිතා 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගි ානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛායරහි. තුම්යහපි, 
භික්ඛයව, බහුකාරා බ්රාහ්මණ හපතිකානං යං [යය (?)] යනසං ධම්මං
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යදයසථ ආදික යාණං මජ්යඣක යාණං පරියයොසානක යාණං සාත්ථං
සබයඤ්ජනං, යකව පරිපුණ්ණං පරිසුද්ධං බ්රහ්මචරියං පකායසථ. එවමිදං, 
භික්ඛයව, අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සාය බ්රහ්මචරියං වුස්සති ඔඝස්ස
නිත්ථරණත්ථාය සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියායා’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘සා ාරා අන ාරාච, උයභො අඤ්යඤොඤ්ඤනිස්සිතා; 
ආරාධයන්තිසද්ධම්මං, යයො ක්යඛමංඅනුත්තරං. 

‘‘සා ායරසු චචීවරං, පච්චයංසයනාසනං; 
අන ාරාපටිච්ඡන්ති, පරිස්සයවියනොදනං. 

‘‘සු තං [පුග්  ං(සී.ක.)] පනනිස්සාය,  හට්ඨාඝරයමසියනො; 
සද්දහානාඅරහතං, අරියපඤ්ඤායඣායියනො. 

‘‘ඉධධම්මංචරිත්වාන, මග් ංසු ති ාමිනං; 
නන්දියනොයදවය ොකස්මිං, යමොදන්තිකාමකාමියනො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.අට්ඨමං. 

9. කුහසුත්තං 

108. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘යය යකචි, භික්ඛයව, භික්ඛූ කුහා ථද්ධා  පා සිඞ්ගී උන්නළා 
අසමාහිතා, නයමයත, භික්ඛයව, භික්ඛූමාමකා.අප තාචයත, භික්ඛයව, 
භික්ඛූඉමස්මාධම්මවිනයා; නචයත [නචයතභික්ඛයව භික්ඛූ(සී.පී.ක.)] 
ඉමස්මිං ධම්මවිනයය වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල් ං ආපජ්ජන්ති. යය ච යඛො, 
භික්ඛයව, භික්ඛූනික්කුහානිල් පා ධීරාඅත්ථද්ධාසුසමාහිතා, යතයඛොයම, 
භික්ඛයව, භික්ඛූ මාමකා. අනප තා ච යත, භික්ඛයව, භික්ඛූ ඉමස්මා
ධම්මවිනයා; යත ච ඉමස්මිං ධම්මවිනයය [ඉමස්මිං ච යත ධම්මවිනයය
(සයා.), යත භික්ඛයව භික්ඛූ ඉමස්මිං ධම්මවිනයය (ක.)] වුද්ධිං විරූළ්හිං
යවපුල් ංආපජ්ජන්තී’’ති.එතමත්ථං භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති
– 

‘‘කුහාථද්ධා පාසිඞ්ගී, උන්නළාඅසමාහිතා; 
නයතධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත. 

‘‘නික්කුහානිල් පාධීරා, අත්ථද්ධාසුසමාහිතා; 
යතයවධම්යමවිරූහන්ති, සම්මාසම්බුද්ධයදසියත’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.නවමං. 
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10. නදීයසොතසුත්තං 

109. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, පුරියසො නදියා යසොයතන ඔවුය්යහයය
පියරූපසාතරූයපන. තයමනං චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතො දිස්වා එවං
වයදයය – ‘කිඤ්චාපි යඛොත්වං, අම්යභො පුරිස, නදියා යසොයතනඔවුය්හසි 
පියරූපසාතරූයපන, අත්ථිදයචත්ථයහට්ඨාරහයදොසඌමිසාවට්යටොස යහො
සරක්ඛයසොයංත්වං, අම්යභොපුරිස, රහදංපාපුණිත්වාමරණංවානි ච්ඡසි
මරණමත්තංවාදුක්ඛ’න්ති.අථ යඛොයසො, භික්ඛයව, පුරියසොතස්සපුරිසස්ස
සද්දංසුත්වාහත්යථහිචපායදහිච පටියසොතංවායයමයය. 

‘‘උපමා යඛො යම අයං, භික්ඛයව, කතා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. අයං 
යචත්ථ [අයං යචයවත්ථ (සයා.)] අත්යථො – ‘නදියා යසොයතො’ති යඛො, 
භික්ඛයව, තණ්හායයතංඅධිවචනං. 

‘‘‘පියරූපං සාතරූප’න්ති යඛො, භික්ඛයව, ඡන්යනතං අජ්ඣත්තිකානං 
ආයතනානංඅධිවචනං. 

‘‘‘යහට්ඨා රහයදො’ති යඛො, භික්ඛයව, පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං
සංයයොජනානංඅධිවචනං; 
‘‘‘ඌමිභය’න්ති යඛො [සඤීමීති යඛො (බහූසු)], භික්ඛයව, 
යකොධුපායාසස්යසතංඅධිවචනං; 
‘‘‘ආවට්ට’න්ති යඛො [සාවට්යටොති යඛො (බහූසු)], භික්ඛයව, 
පඤ්චන්යනතංකාමගුණානංඅධිවචනං; 
‘‘‘ හරක්ඛයසො’ති යඛො [ස යහො සරක්ඛයසොති යඛො (බහූසු)], 
භික්ඛයව, මාතු ාමස්යසතංඅධිවචනං; 
‘‘‘පටියසොයතො’ති යඛො, භික්ඛයව, යනක්ඛම්මස්යසතංඅධිවචනං; 
‘‘‘හත්යථහි ච පායදහි ච වායායමො’ති යඛො, භික්ඛයව, 
වීරියාරම්භස්යසතංඅධිවචනං; 

‘‘‘චක්ඛුමා පුරියසො තීයර ඨියතොති යඛො, භික්ඛයව, තථා තස්යසතං 
අධිවචනං අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘සහාපි දුක්යඛන ජයහයය කායම, යයො ක්යඛමං ආයතිං
පත්ථයායනො; 
සම්මප්පජායනො සුවිමුත්තචිත්යතො, විමුත්තියා ඵස්සයයතත්ථතත්ථ; 
සයවද වූසිතබ්රහ්මචරියයො, ය ොකන්ත පාර යතොති වුච්චතී’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.දසමං. 
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11. චරසුත්තං 

110. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘චරයතො යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා 
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු
අධිවායසති නප්පජහතින වියනොයදතින බයන්තීකයරොති [බයන්තිකයරොති
(සී. පී.), බයන්තංකයරොති(ක.)] අනභාවං යමති.චරම්පි, භික්ඛයව, භික්ඛු 
එවංභූයතො අනාතාපී අයනොත්තාපී [අයනොත්තප්පී (සබ්බත්ථ) දුකනිපායත, 
අඞ්ගුත්තයර 1.4.11 පස්සිතබ්බං] සතතං සමිතං කුසීයතො හීනවීරියයොති
වුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා 
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු
අධිවායසති නප්පජහති න වියනොයදති න බයන්තීකයරොති න අනභාවං
 යමති.ඨියතොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතොඅනාතාපීඅයනොත්තාපීසතතං
සමිතංකුසීයතොහීනවීරියයොතිවුච්චති. 

‘‘නිසින්නස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජතිකාමවිතක්යකොවා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු
අධිවායසති නප්පජහති න වියනොයදති න බයන්තීකයරොති න අනභාවං 
 යමති. නිසින්යනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො අනාතාපී අයනොත්තාපී
සතතංසමිතං කුසීයතොහීනවීරියයොතිවුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජා රස්ස උප්පජ්ජති 
කාමවිතක්යකො වා බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, 
භික්ඛයව, භික්ඛු අධිවායසති නප්පජහති නවියනොයදතින බයන්තීකයරොතින
අනභාවං යමති.සයායනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛුජා යරොඑවංභූයතොඅනාතාපී 
අයනොත්තාපීසතතංසමිතංකුසීයතොහීනවීරියයොතිවුච්චති. 

‘‘චරයතො යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා 
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු
නාධිවායසති පජහතිවියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති.චරම්පි, 
භික්ඛයව, භික්ඛුඑවංභූයතො ආතාපීඔත්තාපී [ඔත්තප්පී (සබ්බත්ථ)] සතතං
සමිතං ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතොතිවුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උප්පජ්ජති කාමවිතක්යකො වා 
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු
නාධිවායසති පජහතිවියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවං යමති.ඨියතොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතොති වුච්චති. 
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‘‘නිසින්නස්සයචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනොඋප්පජ්ජති කාමවිතක්යකොවා
බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, භික්ඛයව, භික්ඛු 
නාධිවායසති පජහති වියනොයදති බයන්තීකයරොති අනභාවං  යමති.
නිසින්යනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං
ආරද්ධවීරියයොපහිතත්යතොතිවුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජා රස්ස උප්පජ්ජති 
කාමවිතක්යකො වා බයාපාදවිතක්යකො වා විහිංසාවිතක්යකො වා. තඤ්යච, 
භික්ඛයව, භික්ඛු නාධිවායසතිපජහතිවියනොයදතිබයන්තීකයරොතිඅනභාවං
 යමති. සයායනොපි, භික්ඛයව, භික්ඛු ජා යරො එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී
සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතොති වුච්චතී’’ති. එතමත්ථං භ වා
අයවොච.තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘චරං වායදිවාතිට්ඨං, නිසින්යනොඋදවා සයං; 
යයොවිතක්කංවිතක්යකති, පාපකංය හනිස්සිතං. 

‘‘කුම්මග් ං පටිපන්යනො [කුම්මග් ප්පටිපන්යනො (අ. නි. 4.11)] 
යසො, යමොහයනයයයසුමුච්ඡියතො; 
අභබ්යබොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨංසම්යබොධිමුත්තමං. 

‘‘යයො චචරංවාතිට්ඨංවා [යයොචරංවායදිවාතිට්ඨං(සයා.), යයො
චරංවාථතිට්ඨංවා(සී. ක.)], නිසින්යනොඋදවාසයං; 
විතක්කංසමයිත්වාන, විතක්කූපසයම රයතො; 
භබ්යබොයසොතාදියසොභික්ඛු, ඵුට්ඨං සම්යබොධිමුත්තම’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.එකාදසමං. 

12. සම්පන්නසී සුත්තං 

111. වුත්තඤ්යහතංභ වතා, වුත්තමරහතාතියමසුතං– 

‘‘සම්පන්නසී ා, භික්ඛයව, විහරථ [යහොථ (සයා.)] 
සම්පන්නපාතියමොක්ඛා; පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතා විහරථ 
ආචාරය ොචරසම්පන්නා අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවියනො; සමාදාය
සික්ඛථ සික්ඛාපයදසු. 

‘‘සම්පන්නසී ානං යවො, භික්ඛයව, විහරතං [භවතං (සයා.)] 
සම්පන්නපාතියමොක්ඛානං පාතියමොක්ඛසංවරසංවුතානං විහරතං 
ආචාරය ොචරසම්පන්නානං අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවීනං සමාදාය
සික්ඛතං සික්ඛාපයදසුකිමස්සඋත්තරිකරණීයං [කිමස්සභික්ඛයවඋත්තරි 
කරණීයං(සබ්බත්ථ)]? 
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‘‘චරයතොයචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො [අභිජ්ඣා බයාපායදොවි යතො(අ.
නි.4.12) අට්ඨකථායසයමති] භිජ්ඣාවි තා [අභිජ්ඣාබයාපායදොවි යතො
(අ. නි. 4.12) අටකථාය සයමති] යහොති, බයාපායදො වි යතො යහොති 
[ථිදනමිද්ධංඋද්ධච්චකුක්කුච්චං විචිකිච්ඡා (අ.නි.4.12)], ථිදනමිද්ධං වි තං
යහොති, උද්ධච්චකුක්කුච්චං වි තං යහොති, විචිකිච්ඡා [ථිදනමිද්ධං 
උද්ධච්චකුක්කුච්චංවිචිකිච්චා (අ.නි.4.12)] පහීනායහොති, ආරද්ධංයහොති 
වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා [අප්පමුට්ඨා (සයා.)], 
පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ං. චරම්පි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතොතිවුච්චති. 

‘‘ඨිතස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අභිජ්ඣා වි තා යහොති 
බයාපායදො…යප.… ථිදනමිද්ධං… උද්ධච්චකුක්කුච්චං… විචිකිච්ඡා පහීනා
යහොති, ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, 
පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ං. ඨියතොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතොති වුච්චති. 

‘‘නිසින්නස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො අභිජ්ඣා වි තා යහොති, 
බයාපායදො…යප.… ථිදනමිද්ධං… උද්ධච්චකුක්කුච්චං… විචිකිච්ඡා පහීනා
යහොති, ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං, උපට්ඨිතා සති අසම්මුට්ඨා, 
පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ං. නිසින්යනොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතොතිවුච්චති. 

‘‘සයානස්ස යචපි, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො ජා රස්ස අභිජ්ඣා වි තා
යහොති බයාපායදො…යප.… ථිදනමිද්ධං… උද්ධච්චකුක්කුච්චං… විචිකිච්ඡා
පහීනායහොති, ආරද්ධංයහොතිවීරියංඅසල්ලීනං, උපට්ඨිතාසති අසම්මුට්ඨා, 
පස්සද්යධො කායයො අසාරද්යධො, සමාහිතං චිත්තං එකග් ං. සයායනොපි, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ජා යරො එවංභූයතො ආතාපී ඔත්තාපී සතතං සමිතං
ආරද්ධවීරියයො පහිතත්යතොති වුච්චතී’’ති. එතමත්ථං භ වා අයවොච.
තත්යථතංඉතිවුච්චති– 

‘‘යතං චයරයතංතිට්යඨ, යතංඅච්යඡයතං සයය; 
යතං සමිඤ්ජයය [සමිඤ්ජයය (සී. සයා.)] භික්ඛු, යතයමනං
පසාරයය. 

‘‘උද්ධංතිරියංඅපාචීනං, යාවතාජ යතො ති; 
සමයවක්ඛිතාචධම්මානං, ඛන්ධානංඋදයබ්බයං. 

‘‘එවං විහාරිමාතාපිං, සන්තවුත්තිමනුද්ධතං; 
යචයතොසමථසාමීචිං, සික්ඛමානංසදාසතං; 
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සතතංපහිතත්යතොති, ආහුභික්ඛුංතථාවිධ’’න්ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.ද්වාදසමං. 

13. ය ොකසුත්තං 

112. වුත්තඤ්යහතං භ වතා, වුත්තමරහතාති යමසුතං– 

‘‘ය ොයකො, භික්ඛයව, තථා යතන අභිසම්බුද්යධොः  ය ොකස්මා
තථා යතො විසංයත්යතො. ය ොකසමුදයයො, භික්ඛයව, තථා යතන

අභිසම්බුද්යධො ः  ය ොකසමුදයයො තථා තස්ස පහීයනො. ය ොකනියරොයධො, 
භික්ඛයව, තථා යතන අභිසම්බුද්යධොः  ය ොකනියරොයධො තථා තස්ස
සච්ඡිකයතො. ය ොකනියරොධ ාමිනී පටිපදා, භික්ඛයව, තථා යතන 

අභිසම්බුද්ධාः ය ොකනියරොධ ාමිනීපටිපදාතථා තස්සභාවිතා. 

‘‘යං, භික්ඛයව, සයදවකස්ස ය ොකස්ස සමාරකස්ස සබ්රහ්මකස්ස 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජාය සයදවමනුස්සාය දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං
පත්තං පරියයසිතංඅනුවිචරිතංමනසායස්මාතංතථා යතනඅභිසම්බුද්ධං, 
තස්මාතථා යතොති වුච්චති. 

‘‘යඤ්ච, භික්ඛයව, රත්තිං තථා යතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 
අභිසම්බුජ්ඣති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායති, යං එතස්මිං අන්තයර භාසති  පති නිද්දිසති, සබ්බං තං
තයථවයහොති යනොඅඤ්ඤථා, තස්මාතථා යතොති වුච්චති. 

‘‘යථාවාදී, භික්ඛයව, තථා යතො තථාකාරී, යථාකාරී තථාවාදී, ඉති 
යථාවාදීතථාකාරීයථාකාරීතථාවාදී, තස්මාතථා යතොතිවුච්චති. 

‘‘සයදවයක, භික්ඛයව, ය ොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක 
සස්සමණබ්රාහ්මණියා පජායසයදවමනුස්සායතථා යතො අභිභූ අනභිභූයතො
අඤ්ඤදත්ථුදයසො වසවත්තී, තස්මා තථා යතොති වුච්චතී’’ති. එතමත්ථං
භ වාඅයවොච.තත්යථතංඉති වුච්චති– 

‘‘සබ්බය ොකං [සබ්බං ය ොකං (අ. නි. 4.23)] අභිඤ්ඤාය, 
සබ්බය ොයකයථාතථං; 
සබ්බය ොකවිසංයත්යතො, සබ්බය ොයක අනූපයයො [අනුසයයො (සී.), 
අනුපයයො(සයා.)]. 

‘‘ස යව [සබ්යබ (සබ්බත්ථ) අ. නි. 4.23 පස්සිතබ්බං] සබ්බාභිභූ
ධීයරො, සබ්බ න්ථප්පයමොචයනො; 
ඵුට්ඨාස්සපරමාසන්ති, නිබ්බානංඅකුයතොභයං. 
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‘‘එස ඛීණාසයවොබුද්යධො, අනීයඝොඡින්නසංසයයො; 
සබ්බකම්මක්ඛයංපත්යතො, විමුත්යතොඋපධිසඞ්ඛයය. 

‘‘එස යසොභ වාබුද්යධො, එසසීයහොඅනුත්තයරො; 
සයදවකස්සය ොකස්ස, බ්රහ්මචක්කංපවත්තයි. 

‘‘ඉතියදවාමනුස්සාච, යයබුද්ධංසරණං තා; 
සඞ් ම්මතංනමස්සන්ති, මහන්තංවීතසාරදං. 

‘‘දන්යතොදමයතංයසට්යඨො, සන්යතොසමයතංඉසි; 
මුත්යතොයමොචයතංඅග්ය ො, තිණ්යණොතාරයතංවයරො. 

‘‘ඉතියහතංනමස්සන්ති, මහන්තංවීතසාරදං; 
සයදවකස්මිං ය ොකස්මිං, නත්ථිදයත පටිපුග් ය ො’’ති. 

අයම්පිඅත්යථොවුත්යතොභ වතා, ඉතියමසුතන්ති.යතරසමං. 

චතුක්කනිපායතොනිට්ඨියතො. 
තස්සුද්දානං – 

බ්රාහ්මණසු භා [බ්රාහ්මණචත්තාරි (සබ්බත්ථ)] ජානං, සමණසී ා
තණ්හාබ්රහ්මා; 
බහුකාරා කුහපුරිසා [කුහනා (සයා.)], චර සම්පන්න ය ොයකන
යතරසාති. 

සුත්තසඞ් යහො– 

සත්තවියසකනිපාතං, දුක්කංබාවීසසුත්තසඞ් හිතං; 
සමපඤ්ඤාසමථතිකං, යතරසචතුක්කඤ්චඉතියමිදං. 

ද්විදසුත්තරසුත්තසයත, සඞ් ායිත්වාසමාදහිංසුපුරා; 
අරහන්යතොචිරට්ඨිතියා, තමාහුනායමනඉතිවුත්තන්ති. 

ඉතිවුත්තකපාළිනිට්ඨිතා. 
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